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En haard Kur men den hjalp.
- 0 -

— — — købing, d. 1, Maj 1922

Ved 2)induef.
Det regner saa stille I smaabitte Stænk falder Regn
paa min Rude,
og Regnen biir Draaber,
der rinder derude
som Taarer, der trille —
Det øser med Væde En Gade i Ro,
som besøges alene
af rensende Regn
paa de støvede Stene,
begynder at græde.
Det vugger og hvisker.
_Det elm
som ørn Himlen har aahnet
for samtlige Sluser.
det skyller og pisker.
Og Luften biir svimmel.
Den trættes af Regnen
og længes mod Hvile,
men sværes a! talløse
Styrtregns Pile
fra en ekytung Himmel.
Det blinker med Pile.
De lyser i Luften som spinkle
Krystaller,

der splintres til Sprøjt,
risar de snublende falder
mod Trapper og Fliser. —
Velsignede Strømme,
som baner sig Vej i ustandselig Ririden,
i evig og glidende Kommen
og Svinden,
som løb de i Drømme.
Et hulkende Stræde,
hvis Taarer forplumres af
drivende Slagger,
hvis eneste Trøst er de
garni* Kloakker,
som traadser at Væde.
Det regner saa stille. Nu siler det sagte og mat
gennem Luften,
og indad mit eabnede Vindu
etaer Duften
at Regnvejrets Aende.
Der hviskes om Solskin ;
thi Solen er Rummets
livsgivende Moder,
og Himmel og Jord er som
Søster og Broder,
der langes mod Solskin.
Det lysner derude,
og Strømmene standur
F loderne y er.
Det sendes Igennem de
vigende Skyer
el Smil til min Rude.
N. Tosti Nielsen.

K h tne.isket.

— — Og saa, kære lille Far,
kommer jeg til det, som er mit
egentlige Ærinde. Du kender mig
saa godt, sen du vil vide, hvor
jeg krymper mig, nuar du hører,
hvad det drejer sig om. Og derfor beder jeg dig sart mindelig
sig ja, Far! Jeg er nødt til at have Hjælp.
Da vi for et Par Aar siden blev
gifte, medgav du mig den gode
faderlige Formaning: Sæt nu Tæring efter Næring lige fra den allerførste Dag. Jeg synes virkelig
vi har gjort det — og alligevel er
det gaaet galt. Nu kommer de
stadig hyppigere og hyppigere med
Regningerne og de bliver stadig
mindre og mindre flinke, Købmanden, Bageren, Slagteren, Skomageren, dem alle sammen Jeg
et O det vil du
a ikkft res tre, vel? Det hele
drejer sig om 580 Kroner. Aa,
send dem, og gør det med det
samme. Aldrig skel jeg tage prut
Kredit mere.
Din lille bedrøvede Emma.
Hm I Gamle Konsul Berg skubbede Brillerne op I Panden, rejste sig og gik hen til Vinduet.
Gaden laa I strimlende Solskin,
men kanske saa hun det slet ikke
hans lille Pige derovre i den fjerne By. Hun gik nok bare og var
hed og spændt paa Svaret Hans
Hjerte tilskyndede ham at sende
disse Penge straks pr. Telegram
Men hans Hjerne sagde noget andet. Selv havde han arbejdet sig
op til Velstand fra trange Kaar og
gjort den Erfaring, at selv maa
men klare sine Grejer om det skel
komme til at gas for en. Endnu
en Stund overvejede han. Saa
kneb han Munden fast sammen,
ringede Telegrafkontoret op og dikterede;
Kan ikke, Forklaring senere.
Far.
Med skælvende Hænder rev lille Fru Emma Telegrammet op.
Afslag, Ufatteligt. Det kom som
et Tordenslag, hun maatte slette
sig ned lidt. Og hvorfor mon dog I
Havde Far spekuleret og tabt ? Nej
det var utænkeligt, den gamle forsigtige Købmand Men galt mutte det være for ham I Og hvad
skulde hun stille op med Kreditorerne, som hun saa smalt havde
stillet Penge I Udsigt inden længe ?
Men Fa'r, stakkels lille Fa'r, det
var dog det værste al det hele,
hvis han var ruineret.
Fru Emma blev længe siddende
med Hænderne i Skødet, stirrende
stift frem tor elg, For første Gang
stod hun overfor Livets Alvor. For
dette her var virkelig alvorligt nok
at skulde klare uden Hjælp og
maaske oven i Købet hjælpe Far !

Blot han I det"' hele[taget:vIlde;:tage imod Hjælp, hendes Hjerte
krympede sig ved Tanken ;om, at
han den gamle ærgerrige Købmand
skulde være nødt til det. Forstg- I
tig mutte det gøres ; først kunde
man jo invitere ham paa et langt
Besøg og saa .... Klokken ringede, det gav et Sæt i hende, var
det nu en Regning igen!
Det var det. Endda den største,
den fra Købmanden pas 189 Kr.
Fru Emme tog en stor Beslutning og strøg I Tankerne hele
Sommergarderoben, Frakke, Hat,
Støvler, Kjole.
Vil De sige, sagde hun med
fast Slemme til Budet, at Pengene
skal blive betalt den 1., hvin de ses
vil komme igen med Regningen.
Phu, der røg det, pustede hun
ud, da hun havde lukket Døren
efter Budet.
Men pas samme flotte Msade
lod det sig ikke gøre at ordne de
andre Regninger, hun maatte have Tid Hl det. Og vilde de vente?
Ved 6-Tiden kom Manden, en
ung glas ernbaneasefstent. altid troede, ,,at det nok gik paa
en eller anden Melede". Han fløjtede overrasket, da han saa Telegrammet.
Men Emma saa fast og alvorligt
paa ham.

som

Jeg har tænkt over Sagen, sagde hun. Og ser ingen anden Udvej, end at du forsøger al len en
at dine Venner til at skrive under
pas en Vexel isne 300 Kr. at afdrage i 3 ~eder .... Hvordan
vi skal kunne det? VI maa, vi
akal. Vi er jo nødt til det. Selvfølgelig maa vi stryge alt, hvad
der hedder Fornøjelser og enhver
nok sut lille Ekstraudgift, sen gear
det nok skal du se.
Ja, del gør det nok — paa en
eller anden Mirede, men morsomt
bliver det jo ikke.
Nej, svarede hun, Morskaben
har vi taget pas Forskud, nu ser
jeg godt, hvor letsindige vl har
været.
Det gik. Men ikke netop let.
Vekslen blev 6 Maaneder gammel
før den sidste Rest blev betalt.
For først hændte der det, at Emma blev Mej og daarlig et Par
Maaneder — sligt hænder for unge Koner — og i den Tid maatte
hun have ekstra Hjælp. Og desuden kom der stadig forbavsende
mange ikke budgetterede Udgif
ter, der ikke var til at komme
udenom. Utroligt slut vanskeligt
del dog var at slippe ud af den
smule Gæld. Men naturligvis det
betød jo 1 6 Maaneder 1200 Kr.
mindre end I Fjor. Nej, hvor var
det en farlig Historie at gøre Gæld.
Aldrig mere skulde hun Inde sig
skrive for 1 øre! Og dog havde
de haft det bedre i disse 6 Maaneder end i de foregamende 3 an
dre med Rykkerne.
Rykkerne var de værste hun I
sit Liv havde prøve!. Og dog havde hun dog haft en stor Glæde .

iltet Aarg.

At Fa'r ■ holdt den gaaende:end- lader det ;smuldre væk mellem
og uden Vanskelighed, Stillingen Fingrene. Nu tror jeg, jeg kan
havde bedret Mg. skrev han. Gud være sikker pen, at drt ikke vil
ske. For nu har du betalt Læreske Lov I
Hvor lettede det ikke, da den penge, og de mas nu betales føret.
sidste Rest pari Venten blev betalt Ingen Værdi her I Livet erhverves
i November. Og hvilken Fryd var uden Betaling. Mosske er det,
det ikke al fas Read til al gøre som jeg sagde far, min Fell, al
Julen lidt festlig efter disse 6 lan- jeg ikke pas et tidligere Tidspunkt
ge trange Maaneder. Nej, hvor var tier lært dig det. Men I lovedeagen
det herligt at være uden Gæld er dog, at Fejlen nu er rettet.
Ja, det har du Ret i, svarede
igen. Og nu blev der ogsaa god
Brug for alt, hvad der tjentes, Fru Emma. Tak for det. Det var
neer det 111 Forum skulde strække en haard Kur, men den hjalp.
Elisabeth.
til Ill 3 I
Saa oprandt Maj 1923. Da korn
der Brev til den gamle Købmand,
om han nu endelig vilde komme
til Barnedeab hos Emma og høre
paa, at det gode gamle Købmandsnavn gik videre i Slægten. Nu
maatte han ikke sige nej igen.
Sems Maller om line
Og Købmanden kom og Festen
Dagbogsoptegnelser
og Minder.
blev holdt og alt forløb søm det
(Kun for Nordbornholms Ugeblad)
skulde.
Man om Aftenen, da Emma sad
—o—
alene med sin Fader, tog hun
En Raslen over Sporskifter, et
hans Haand og sagde alvorligt : Glimt af en Mængde blanke .fernSig mig nu Sandheden, kære Far, tkinner, lange Rækker af Vogne,
Du er vel saa godt stillet, som Pift af Lokomotiver, Mørke og
du vil give det Udseende af, jeg flimrende Lys, et Ryk
og vi er
kan Tkke taale den Tanke, at du i Berlin.
skulde savne noget.
— Abetefgen!
Nej, lille Emma, svarede den
Der skubbes og puffes, Passagamle Købmand lunt, nu savner gererne iler mod Udgangen. jeg
jeg ikke noget.
presses med Strømmen ud at BaEmma saa uroligt op Har du negaarden, ud paa Gaden.
da gjort det Pe'r ?
Det er Sindig — og Regnen
Jan det har jeg
øser bestandig ned,
Og vl har ikke fimet Lov at hjælSaa smøger jeg Kraven op om
pe dig?
Ørene og leder mig frem til det
Jo, 1 har hjulpet mig !
store, moderne indrettede GewerkHva' behe'r, nej nu er jeg ikke sehaftshaus, til hvilket jeg havde
med længere. Hvormed har vi de faaet Adressen.
hjulpet dig ?
Det er de organiserede ArbejDerved at 1 har betalt jer Gæld. deres eget Bygningskompleks. der
Men Fa'r, Fru Emma var ganske indeholder Klublokaler. ~sale,
desorienteret, har du da ikke tabt Lasevarreller. Spisesale og SovePenge ... har du ikke været daar- rum til de mange Fagforeningslig stillet .... ellers forstemt Jeg medlemmer, der 'artig besøger
Tysklands Hovedstad, for der at
ikke ,
Han tog hendes Haand og trak finde Beskæftigelse.
hende ned paa Sofaen.
Del er de frie Arbejderes faste
Det har maaske været min Fejl, Borg — ikke -saft pragtfuld som
lille Emma, at jeg, mens du var Kejserens, men nok sar samfunds.
hjemme, sjældent eller aldrig næg- nyttig — en Stat I Staten, med
tede dig noget. Jeg synes jo bare egne Love og Forordninger. Her
at du var et Barn den Gang, men er Karl Max Ideer virkeliggjort :
du fik intet Begreb om Penge el- Frihed, Lighed og Broderskab !
ler Penges Værdi.
Men alligevel findes der EnkeltDa du imidlertid efter at være Verelser for de bedre betalende,
bleven gift stadig stolede paa min og en bedre Forplejning ; dem,
Pung, skønt du ikke kunde reg- der har smaa Midler. maa nøjes
ne med den, saa forstod jeg, at med de store Sovesale, og dem,
nu var det pan Tide at handle.
der ingen Penge har, bliver henFru Emma sad stille lidt, saa vist til de store Asyler. der sorterejste hun sig smilende og tog rer under Magistraten, og hvor
den gamle, kloge Købmand I begge der maa arbejdes et Par Timer
daglig — et Slags Vederlag for
Skuldre :
Nej, hvor er du glimrende. Par, Kost og Logi.
Men det er nødvendigt, thi ellers
og hvor du bliver ved at ligne
dig selv, Ja jeg synes næsten, at blev alle Dagpengene drukket op
det er først nu jeg rigtig forliser i øl. — Nationaldrikken.
Her er et Utal at Trapper, en
dig.
Ja. Ikke sandt, min lille Pige. Labyrint af Korridorer. Hvert Fag
Det, jeg vil efterlade mig, er en har sine Afdelinger og sit Bureau.
god Skilling for jer og tor Knæg- Her er en ustandselig Trippen paa
ten der i Vuggen, hvis 1 ilorvejen Trapper og Summen af Stemmer,
klarer jer. Men Intet, hvil man her føres Kontrol med Arbejdsbe.

Yaa Vodtur
gennem vJuropa

gerne og udbetales Understøttelse.
her omsættes den atter I Mad og
Drikke og en varm Seng ; her
Arhejdskonjunkturer og Politik, men dæmpet og forsigtigt,
at Kejserens Stillebener ikke skaf
fas Anledning til at gribe ind. Friheden — Ytringsfriheden er nemlig endnu stærkt begrænset
i vore Dages Tyskland — trods
Arbejderbevægelsers rivende Udvikling.
Medens Regnen aser ned udenfor, sidder man i Grunden hyggeligt og rart i den store Snmlingssal, stifter flygtige Bekendtskaber
fair orienterende Oplysninger og
lægger Planer til el Rendez-vons
i Stor-Berlin næste Dag.
Sart meldes der Afgang til Soverummene, og forsynede med vore
nummererede Sovekort iler vi op
vor Afdeling og lægger os til Ro
1 Feltsængeire, der stem i Række
og Geled med Nummer, som paa
en Soldaterkaserne, — og indsvøbt
i de gru Feittæppee slumrer vi
ind for Natten.
Berlin er en forholdsvis ny By;
da den store Kurfyrste Friedrich
Wilhelm i Anret 11;90 gjorde den
til Hovedstad, talte. Byen knapt
0000 Indbyggere og var egentlig
kun en Fiskerby ved Spreefloden.
Siden da har Byen haft en rivende
Udvikling — og er nu Tysklands
stimle og fornemste Stad.
Fra Slottet, der indeholder ca.
000 Værelser og Sale, blandt disse
.Riddersalen• og ,den hvide Sale,
udgear Berlins bredeste og smukkeste Gade ,Unter den Linden",
der gennem „Brandenburgerthor•
fortsættes gennem ,Tiergarten• til
Charlottenburg. - Fra Tiergarten,
Byens formemste Park med smukke
Spadserestier, Alleer, Blomsteran læg
og Forlystelsesanstalter, udgaar ogsaa den pragtfulde Siegesalle, prydet med Marmor-Statuer af preus.
elske Fyrster og !lutter i? deres
Samtids betydeligste Mænd. Alleen
fører til Kenigsplalz med det GO
m høje Siegesdenkmal.
Paa hele denne Strækning ligger
en Mængde pragtfulde offentlige
Bygninger, saaledes Domkirken,
Kunstakademiet, Unisersiteier, Riihmeshalle, de ministerielle Bygninger, Hovedvagten, Operaen, ,Hed•
vigskirken og talrige smukke Butikker, saaledes Passagen eller Kejser-Galleriet, Kejserhallen etc.
Slotsbroen er meget smuk og
forsynet med 8 antikke Marmorgrupper, forestillende Krigerlivet.
I Lustgarten en Rytterstatue og en
mægtig Granitekaal, det gamle og
ny Museum og Nationalgalleriet.
I Nærheden af Slottet ligger et
smukt Springvand med Neptun og
Havfruer samt et Nationalminde for
Wilhelm den Store.
Ikke langt derfra ligger Børsen
og Slottet Monbijou med Hobenzollern-Museeet. — I Kernigatrasee
Rudhuset med 74 m høje Taarne
og Sedanpanorama samt Museum.
Unter den Linden gennemskæres
al liere stærkt befærdede Gader,
særlig Friedrichsstrasse, et udpræget Forretningskvarter. I Leipzigerstresse ligger. Posthuset og Mureum samt Rigsdagsbygningerne.
Berlin har mange offentlige Pladser, saaledes Operapladsen, Schillerplads, Wilhelmaplade, Belle-Alianceplads med Fredsseilen, K8nigplads med Seirasajlen osv., men
her er dog ogsaa udstrakte Arbejderkvarterer, lange, triste, ensformige Gader med trange Baggaarde,
særelg I Norden og Mosbit.
— Vi var nogle Stykker, deraf
et Par danske Kollegaer, der slog
Følge næste Morgen .med det Formut at se saa meget af Berlin i
den kortest mulige Tid, og da vi
om Aftenen havde lagt Ruten og
havde en Fører, gik det forholdsvis let, kun Regnbygerne kom os

at og til paa tværs, hvorfor vi den
første Dag fortrinsvis opholdt os
paa Mumme,
'Kunstmuseet var meget godt,
men Ikke sart righoldigt, som jeg
havde ventet. i Rehmeehalle vrimlede det med Krigstrofæer, særlig
fra den fransk-tyske Krig. De sønderrevne Faner og skurede Kanoner viste, al de først var erobrede
efter haard Kamp. De danske
Faner og Kanoner fra 64 var mere
velholdte, enkelte saa ud som om
de aldrig havde været i Brug. VI
Danske er næppe noget udpræget
Krigerfolk,
Udenfor trækker Garden op med
Piber og Trommer, der er Appel
I Fodslaget og Muniken fænger.
Vi følger efter — ud ad Brandenburgerthor med Sejrsgudindens Triumfvogn, ud 1 Thiergarten, hvor
alt er fugtigt eller Regnen. men
Siegualleens Marmorgrupper lyser
op I det Grønne, og fornemme
Ekvipager ruller forbi. Var henne
og saa del prægtige Bismarksdenkmal ved Rigsdagsbygningen og
travede I det hele godt om den
Dag.
Næste Dag var det smukt Vejr
med Sol, og vi benyttede Dagen
til at se Berlins Centrum, Slottet,
Domkirken, Passagen og nærmeste
Del af Friedrichsstrasses Forret.
ningskvarter.
Tredie Dag benyttedes til Besøg
paa Musæer og Strejftog ind I Byens Arbejderkvarterer. Spiste Middag i et stort Volkskiicke og studerede Arbejdstorhold og Typer,
særlig foran de store Arbejdsanvisningskontorer, hvor Folk stod i
Stimer langs Gaden. ventende pas
at fas en Chance. Alle . stod de
laalmodigt, ventende deres Tur kraftige Arbejdere. gamle. hvidhaarede Mænd, ja. ogsaa Børn.
Overbeviste mig om, at Berlin
havde nok i sine egne. at Kampen tor Tikæreiseu var frygtelig
Tysklands Hovedstad, og besluttede allerede næste Dag at forlade
Byen

Lil e 'Jelva skal iii PM,
—o—
Pen Kommoden ligger Livet,
over Sengen ligger Kjolen,
og pas Gulvet flyder Strømper,
og hun sidder ulv paa Stolen,
det gør Yelva.
Og merl Tanken pas en Vals
rokker hun den tynde Hals,
glemmer rent to Pokkkers Huller
midt pas Livets venste Skulder,
som skal rimpes.
Hun har store vandbiaa øjne,
som i Ny og Næ kan skinne,
selv derude pas Fabrikken,
niar hun strejfes af et Minde.
Se pas Yelval
Brystet er en Smule hult,
Ansigtsfarven spiller gult.
Hendes Gang er uden Holdning,
hendes Sko skal hå' Forsaalning,
Pyt med dell •
Og hun heller paa med Nanle,
hvad der ikke in't sig binde.
Og hun sluger en Kop Kaffe,
det er Middagsmad for hende.
Tynd, sn'e Yelva.
Og hun kigger fra sin Kvist,
ned i Gaarden. Den er trist.
Hun har danset der som lille,
men I Folkets Hus, du milde
gear nu Dansen.
Vilhelm Bergetrem.

Søsyge.
—o-

Cunardliniens ,Afrika- e r et gammelt, klodset Skib, der lager 300
Passagerer. Jeg fik min Kahyt,
der egentligt var beregnet til to,
for mig selv. Pas Dækket er der
en elegant Salon, hvor der spises
fem Gange daglig, og et Rygeværelse. Salonens flade Tag er et
yndet Opholdssted for Førsteklan.
ses Rejsende, der plejer at gruppere sig om Skibets Midtline,
som den roligste Plads, og her
afgiver Billeder pas alle Søsygens
Stadier, lige fra den bittersøde,
dnarlige Vits om Næstens Lidelser,
indtil den egne, personlige Opgivelse af Gud og Verden.
Klokken ni lettede vi Anker; og
Talgen begyndte at spredes, då
vi henad Middag sejlede forbi
Nordwales skønne Kyst. Henad
Aften fejede en Irisk Sydvestvind
først Damerne af Dækket. Lige
overror Holyhead, blev Blæsten til
Storm, saa det var umuligt at landsætte Liverpooilodsen, som sædvanligvis gear fra Borde her. Klokken ni var ethvert dødeligt Væsen
dødsygt. Bølgerne brødes over
Hjulkassen, Skorstenen var hvid
af Sall til Toppen, og paa Dækket
rullede Vandet frem og tilbage f
Knæhøjde. Ved Aftensbordet flød
Flasker, Bøffer og Tallerkener paa
Gulvet, og man havde en Del
Meje med at sigte rigtigt, om man
vilde komme lykkeligt gennem en
Dør. Morgenen var vead og stormende, selv om den — efter hvad
der sagdes — var noget bedre
end Natten, selv laa jeg i Sengen
og klamrede mig fast med Hænder og Fødder.
Hermed var Oceanets Glæder
indledede paa en værdig Maade.
I Løbet af de følgende Dage indskersakeettu:jeg
ti! at.-studere
Søsygen, hvortil den knagende og
stønnende Stilhed i min Kahyt
bød mig rigelig Lejlighed.
Naar man den anden eller tredje Dag har genvundet sin filosofiske Ligevægt eaavidt, at man er

i Stand til at iagttage, og man
udhungret skønt uden Madlyst,
ligger diagonalt udstrakt i den medte Seng, med det smertende Hoved
mod den ene, Fødderne mod det
andet al Kejerie Tværbrædder bestemmer man Skibets op- og
nedgaaende Bevægelser til tre. Den
første af disse er den op- og nededguende Bevægelse, den aurakaldte „Hugger'', der med blid
KIM! — og selve Blidheden gør
dig rasende — fører dig et vist
Antal Meler op og ned hvert fjerde eller sjette Sekund. Snart anslut du Bevægelsen til tolv, snart
kun til lo, men bestandig er den
henved en Meter større eller mindre end ventet, og delle ideligt
skuffede Haab er en af Søsygens
Hovedkvaler. Uafhængig heraf er
en gyngende Bevæglae om Skibets
Længdeakse, den saskaldte „Rullen", der med samme blide Kraft
søger at vælte det hjælpeløse Legeme om pas den ene og sne paa
den anden Side. Den fremherskende af disse Bevægelser er I Almindelighed den første, undertiden
er det dog omvendt, og hyppig
forener de sig til en Tvillingbevægelse, der kun kan opfattes al
den mest udviklede stereometriske
Sans ; saaledes: op, med en Drejning mod del venstre Øre —, ned
med Drejning til højre, — op, venstre —, ned, højre —, op venstre
—, ned højre —, alt Imens man
har en Fornemmelse, som blev
man skruet gennem Verdensaltet'
Urgred. Den tredje Bevægelse er
en fortsat Række nervøse Sted I
Skibets Længderetning, forearsaget
af Maskinen og Sejlene. Skønt
den er hørlig bestandtg og over-

alt, er det dog den harmløsrste af da bliser min Tanke
so
teral.e! ce sløv,
de tre Vandfri! er. i)rn v ir ker nærjeg glt.tino r at le
mest, som om enen enn'er Sengen
imod Skovens Lev
havde en stor Huri 1 nggende, de
g lyne urar Kukkeren kalder.
er blevet vanvittig al Loppeslik
og bestandig klør sig.
Vejen:
Men det, der ger en syg er Jeg giver dig
noget ganske andet. Del er InerKirsebærblomsternes Under,
g Dun af en
tien, den Lnv, ifølge hvilken et
eEblegrens anede Frugt Legeme søger al bibeholde den
Jeg giver dig Sol
del meddelte Bevægelse, Indtil
i de højeste Stunder
andre Aarsager bringer det i Ro
g viser dig Tage,
eller i en forandret Bevægelse.
hvor Duerne blunder —,
Pludselig føler du, at Trykket mel- med Struben hvælvet
og øjnene lukt.
lem Hoved og Pude bliver ringere. Hovedet synes endnu at flyve
Vandreren :
opad; Pude og Skib er derimod
Du tarer mig pas
allerede pas Tilbagevejen — blidt
en uendelig Færd,
næsten umærkeligt, og dog er det,
hvis Meal du vil røbe engang,
som om Hovedet, der kun berører
rurer jeg segner Puden ganske let, aldrig kunde Du viser mig Dagens
fjernt flygtende Skær.
komme med I del stærke Sving
Du bringer mig Natten
nedefter. Ned, — ned, — indtil
og Stjernerne nær
pludselig (og denne Følelse af
og Morgnen, nem
ubevidst, fysisk Overraskelse men
Stjernerne blegner,
man opleve for rit forsten den) Puden kommer Hovedet I Mede
Vejen :
og et mægtigt, nimodstameligt Jeg giver dig Sommer
Tryk nedefra, indleder den opadog Blomster og Skove,
gaaende Bevægelse pasny. Hvad der lier i Aftnen
og venter pas dig —.
der saaledes foregaar mellem Ho-11
ved og Pude, faaregaar selvfølge- De reder dig Mosseng,
I den skal du sove
lig °gule mellem det øvrige Le- I alle de duftende
geme og ~fluen og i omvendt
Kroners Alkove — ,
Forhold mellem Legeme og Tæp- og Fugle skal skænke
dig Freden for mig.
pe, der snart ligger lettere snart
tungere over dig. Men ikke nok
Vandreren :
hermed. Snart begynder el dremo•,',
nisk Spil af nylig vaagnede Krffif-lk,Du tager min Ungdom,
du støvhvide Vej,
ter i Legemets Indre. Du føler din es
kun
Hjerne som en løsrevet Del af dig
ved dug
dejen samme, den ene ?
,
selv ; snart trykker den nin Ilo- ;sDu
lokket] en Vandrer
med Form og Maj,
vedskallens øverste, snart mod
dens nederste Væg. Ogsaa Maven •■ du lo ham i Møde
og lokked til Leg —
som du hidtil kun kendte af Navn, 4
s Men du var kun dræbende Stene.
bliver et andet Jeg, der hæver og .s
EMIL BONNELYCKE.
sænker sig I dig, I samme veks!ende, uberegnelige Takt, som
Skib, Pude, Hoved ;og Hjerne.”
Du har maaske allerede kastet op s>

tern Gange, ellers vilde du ganske
sikkert føle den sidste Bouillon

Fra tere til F
Fie.

—
Familienyt.
et tredje Jeg, der løntager
nøjagtig den samme blide, kraftl- !. Søndag den In. ds. kan Stenge Op- og Nedgasen i Maven, hugger Em il So nne og Hustru,
som Maven i dig, og du I Køjen Vang, fejre deres Sølvbryllup.
og Køjen i Kahytten og Kahytten .,
Den koære Husfred
i Skibet — alle i Takt, blot er
hver enkelt stadig en Brøkdel af og Trixie fra Broadway forevises
et Sekund efter den anden. Og Paa Søndag 1 Biografen.
all omkring dig tager Del i det
grusomme Spil. lige III Haandklædet, der svajer langsomt frem og

2 moblerede Værelser

tilbage paa Sømmet ligeoverfor

med Kokken søges til første
- November.
dig.
Endog Prædestinationens Hem- • Fru og Frk. Westphal.
melighed spiller med ind. Der er Tilbud til Fru Ridder, Sparekassen.
Landkrabber, der ustraffet krydser
Yngre, paalidelig
det atlantiske Ocean ; men ogaaa
gamle vejrbidte Matroser, der stadig bliver syge. Der er Svæklinge søges til 1. Novbr.
der smilende lader sig gynge i
Jiieobsen, Tein.
ugevis, og stærke Mænd, der efter
Tlf. Allinge 88 x
seks Timers Forløb er beredte til
To unge reelle
al opgive kinden og de sidele
Spor al Gaarsdagens Frokost under de uhyggeligste Kvaler.
Jeg skammer mig ikke ved at helst Hopper, 3-4 Aer, ønskes
filetas, al jeg heltemodig delte de til Købs paa

Karl

Heste

Julegaard ved Hasle.

omtalte Matrosers og stærke Mænds
Skæbne.

N. Andersen.

En yngre Pige
Vejen og Vandreren.
—o—

kan fas Plads 1. November.
Julegaard ved Hasle.
N. Andersen.

Vejen;
Jeg giver dig Landet
med Følfod og Skræppe
og Skrænter hvor Valmuens
Fakkel etui tændt.
Jeg giver dig Agrens
frodige Steppe.
Jeg giver dig
Enggræssets Paradistteppe og alundom en græssende Ged
paa en Skrigen.
Vandreren :
Du maler min Støvle
med Landstrygerstøv
og ger mig ses træl
nu neer Aftenen falder.

Fin

Saahvede

at Trifollum 14 (I. Aars Avl) er til
Salg pas Kildesgaard
pr. Tein St.

Brænde.
Flere Ladninger Birkebrænde,
samt El- og Fyrrebrænde forventes straks og I kommende Maaneder og sælges billigt fra lossende
Skibe.
Bestillinger modtages gerne.
Emil Holm Allinge.

,

Gudstjeneste.
Ny hjemkommen finest,. slnakket Klipfisk 'liberales til bilug Pris

Søndag den 1 Sept.
Allinge Kirke Kl. 10.
Ols Kirke Kl. 2.

3 2. Larsen,

Milinge-Sandvig
21ngdomsforening
erholder ordirner Generalforsamling
ds pas FOrSartlFrerbrg deri
lingSisuSel Hammershus

Bestyrelsen,

Kvindelige Arbejdere
til Karloffeloplagning anvises af
Julie Jensen,
Brogade, Allinge

Til Konfirmation
anbefales Kordirmationsgaver og
Lommeure i stort Udvalg,

Rich. Nielsen. Urmager,
Tlf. Klemens n. Sl,

Cigarer
V.I De ha‘e en god og billig
Cigar da keh den bos

J. B.

Larsen.

Prima danske Cigarer
pr, 1/2 Kasse ti Kr.

koillimilliollsper
esbeiger og Telegrammer anIe le
S,aLm
- Vi har i /kar mange smukke
Ting, der egner sig dl Gaver.

Sandvig Boghandel
E. Abraharnrer, Tlf. '')5

•

988111111•111111111•9119

•

Siografen.

Søndag den 16. Sept. Kl. 8.

Den kære Husfred.
Morsomt Lystspil med Fredr. Buch
og Lenr. Olsen I Hoverollerne.

Trixie fra
Broadway.
Lystspil i 5 Akter.
Hovedrollen spilles af Miss Jackie
kendt fra den berømte Film
.Miss Jackie fra Flaaden."

•
11•11111••••••••••
Hvad gør det vel her
i e H Le

bor

i Syd og i Nord,
og de vinker ad mig
i øst og I Vest,
og ber I Byen de ved det vist,
at gode Kartofler de faer;
nuar blot de til

Margrethe Hansen
i Løsebæk gear.

Haveanlæg
samt al Plantning udføres. Kraftige Træer og Buske leveres.

Gartner Jensen,
TIL 41.

41INGrise,
som bliver 4 Uger den 25. Sept.
er lil Salg,
Frigaard, Kirkebogaard.

En Dreng,
15 Aar, ønsker al komme I Sned-

kerlære til J. November. Henvendelse til
Anna Henriksen, Tein.

En Buff eic
I INIrdesskdb, I Fp.derm.idid a og
bil1 Bunkshimpe med Skrerin er
Isgi til Salg.
C. Lund, Havuega de,

Dans Søndag

Pfia Grund af Bortrejse
sælges et udmærket Sovekammermøblement med Skab, et godl Klaver, en Del Puder, Dyner, Skilderier rn. m, meget billigt.
Billet mrkt. _Bohave" bedes Indlagt pie Bladets Kontor.

Dalls i flild181oell
- Fredag

f

Stor islandsk Fedesii,cl
bedste Vare.
Anbefales til ailligste Pris.

6-7 Fusoners Bil
udlejes til en hver Tid.
Billige Pris er.
L. Bolig ren. Til. Rutsker 4.

Nordludels Haildelshlls

KONFI1112NDUDSTYR

r?'

fra
nderst
til
yderst
Største
Udvalg

Bedst
og

NORDU,‘NDETS
HANDELSHUS

Blomsterliig
Gartner Jensen,
Til 41.

2ojesen Xofoed, Ranne
NI, RI ortemorad, 17.

Inkassation, Dskunantskrivning ni. m,
Traffes f

Hasle

Forlovelsesdillle
pas Lager i alle Størrelser.
ALLINGE

ARBEJDSTØJ
5lort
Udvalg
;Gode

A. M Lindberg.

lleslprii al Rye

Mier

udsælges billigt.
•
Cyklelygter, Ina Messing, 5,00
prima elektr. Dynamolygter 14,00•
Elementer og Lommelamper i stort
Udvalg.

Rich. Nielsen,
TIL Klemens n. 81,

Pris 46 Kr. Netto.

Nordintlels Bandeishus

Vatechu
(Bedste Kvalitet)
anbefales til Garnbarkning.

3.3. earftu

allermellelli1~~
1101~
1011~~
11.10~easaneeedee

Priserne er lavere for alle Slags:
50 Ilet. Federblandlng. Dansk Sojaskrats, Itsedeklid,
Stor og rimte nalø, Dansk Byg, Ruas. Byg, Ruste, Ung,
"Valsede Horfrilkager, KokuskarA'er, Palmekager. Ren
Bygskrait, BlandIngsskraa, Mais, Byg og Rug.

--P— Nordlandets Handelshus,

Konfirmationsgaver
Allinge Ur- og Guldsmedeforretning.
Telefon 93.
M. Lindberg.
Gravering og alle Slags Reparationer udføres.

Saarug ogSaahvede
tilbydes fra Lager. — Bestilinger modtages gerne.

«Utugt lentostial, ag 13roburtforrettling.

Drej om
paa Ilaandtaget og ring op Telefon
Allinge 74, nas!. De har et eller
andet at avertere.

anbefales.

med Skyielod, vejer 250 kg,

Nava gratis.

Nordlandets Handelshus.

Smaa
Priser

Bihonning

Ur- og Ouldsmedefreloing. Decimalvægte

Ladninger ventes i Løbet af September Maaned, Priserne er nedsat.
Bestillinger udbedes.

liv ilele v

Ægte bornholmsk

Meget stærke

el pas Lager og udleveres gerne. -

Prima velrenset

Allinge.

neime~~i~mimei

18 gl. 814'0110gal oq 37 pCI. Naligatloiug

Onsdag Pormd,

ved at køre uden CykIelygle naar
jeg sælger alle Slags Lygter til
knagende billige Priser.
løvrigt haves alle Reservedele
til Lygter paa Lager.
Cyklebandler A. Mikkelsen

»uge ittitontatr og
fProbuttforretniug.

91orbtaithet5

I stort smuld Udvalg til meget nedsatte Priser anbefales.

Overrstmeagfører

Hollandske

er hjentkoinniet og anbefales.

Ægte Demaraia. Ægle Si. CreuK Sukker. Dansk grov, kraftig Dere
Topmelts. Stødt Melis og alle Krydderler ul Sylinnist.
Ren Vinapril sælges i

MIL

Altid friske Varer I

horlor hige Bade
Telefon 102,

Priserne paa alle Sorter Sukker .
er 4 øre lavere.

Nørre Flodills Halk og Nørresundby Kalk.

Allinge Kolonial- &
Produktforretning

Sehlesiske og engelske — sælges
harpede fra Leger til meget billig
Pris,

Franske hiostloer med Giterturl. 4.1ode Letiernme.
Gode nmerr‘tansket Ilerorke. Nye str.) gerpnituer. salget
til laveste Pr .,er og forsendes med Bane eller Fragtvogn.

Nordlandets Handelshus.

llinKvaiSpages
BorilholisI(
itl ild

anse ales il - billigste Priser,

curtpkul

Standard Høstbindegarn
er paa Liget. S ore, ISSIe Nøgler, langtirekkende Kvalrlet. P la ISO
1,,.

.ng.

Maskinolie
Cylinderolie
Konsistensfedt
Remfedt
Pudsetwist
Balatarernme

Rene, kraftige

?Illinge 4oloitini, og l■ robliftforreiniuff

sager 13,a.,t; id 1. Oktober i N e rAiiIiige.
heden
„Pige' indserv '.
B, I t
til BI = h Komor.

%.drwleillimeisa~arasessuse

111
lealla~1/11~111~

Bestillinger modtages gerne.

En nug Pige

.9.2.0Cars en.

Hotel gilloge

Kul og Koks

af allerfineste Mærker ventes med Skib i disse
Dage.
Trods don høje Kurs har vi dog nedsat Priserne

syltning
anbefales
Topmelis Nr. 1,
Dansk Demerara Nr. 1.
Stedt Helle.
Sukkerprisen er nu betydelig lavere.
Heldelberg Sylteeddike.
Alle Slags prima Krydderier.
Syltepulver.
Overbindings Pergament
1 Ruller.

J. B. Larsen

Bil udlejes
til enhver Tid billigt.

Tlf. Sandvig 32.

Nordbornholms Ugeblads Annoncer virker bedst og koster mindst.
Glem det ikke.

▪

Ordet er frit !
I

C.Otf
ZQO

VI

ger vore mange Lasere i Isy og
paa. Laad opmærksom paa, al enhver kan
Isa optaget Artikler og Indlæg om Emner
al almen Interesse i ,Nord-Bornholms
Ugettl.id•
Betingelsen ar kun, at det skrevne er
holdt i en sørnmetig Form og indentor
rimelige Grænser, samt at Indsendere - til
'Underretning tor Redaktionen - opgiver
Navn og Adresse, Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser om saadanne Ting og Forhold, som egner sig
til Behandling i bladets Spalter.
Dette gælder bande Byen og Landet.
og det er en Selvfolge, at Redaktionen
altid vil iagttage den strrengeste Diskre,
tion med Hensyn til sine Kilder.

.,..r De en Pige, en Karl

3

eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Lmr•
ling, en Fodermester eller anden Medhjælp, bør De smut avertere i Nord-Bornholms Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte ind
c.1700 Hjem og læses af saa godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor tes
godt som altid bringe et tilfredsslibende Resultat.

Fineste diantek Faubracat
i >Kg Peitiarr.

Klemensker Cementstøberi
ved HIntieganrd - anbefaler Cementvarer til moderate Priser.
Tagsten - 9Inrsten - Blokke - Brondsten etc.
Bestillinger modtages gerne Tlf. Klemens s. 5 y eller
W. Schou, Aarsballe.

800 krdige Himillinger!

Er Parti henne 1:1.n. rininger sælges frir 37 39 Kr.
Af.gle bitte prima Cheviot 2:flydninger 55-tip-R5-711,75
Ekstra fine bien Sorger KleJninger ILS Kr,
Fine kulørte Kamgarns Klædninger SO-S5 Kr.
Konfirmations Klædninger i ekstra yde Kvalitelei.
Jakkesæt og Matros fra 34 Kr.
Ekstra Benklæder i 20 forskellige Prøver og Kvaliteter.

Kr.

øv,-.rfrakker, Regnfrokker, notorinkkør, Stortrøjer
ekstra billigt.
Største Udvalg i Arhejdøbenklreder, Jakker, Veste, Skjorter, Bluser.
Drenge klædninger. Stortrøjer og alt Barnekonfektion
Trikotage og G-arn i største Udvalg.
Pænt Lager i Kjoletojer, bande hvidt og kulørt, stribet og ternet.
Ensfarve t I mange Kvaliteter og Farver. - Billigste Priser.

iv

ettå Xamen.

Et stort Parti Kopper
er hjemkommen. - '15 Øre pr. Par.
The skeer 10 Øre pr. Stk.

Køreplan.

Sr 9e klar over

Rønne-Allinge Jernbane

at De kan købe originale amerikanske Arbejdsjakker hos os

Søgnedage.

for kun 7 Kr, - saa længe Forraad haves.

denne-Seindvig

Nordlandets Handelshus.

Rønne 11.

8,00 12,50
8,16 1,10
8,28 1,28
8.43 1,46
8,57 2,04
9,07 2,17
9,15 2,25

Nyker
Klemensker

Ry
Tejn
Allinge
Sandvig

Alle Mennesker,
som har set, hvorledes

BornholmslolleldhilNorgarioo.

I

fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvilkaarligt forlange dette højfine Produkt til sine Maal-

Undr - Alle Forretninger i Allinge-f3andvig sælger

Bornholms Vegetabil Margarine.

en Tom brede, a

Længder, sælges meget

blingt

Nordlandets Handelshus

Bonue-Sandyfir
,7,30
8,00 10,10 19,
Rønne T-1
8,16 10,26 1,06 7,46
Nyker
Klemensker 8,28 10,38 1,18 7,58

8,43 10,53 1,33 18,13
8 57 11,07 1,47 8,27
9,07 11,17 1,57 8,37
9,15 11,25 2,05 8,45

Rø

Mandvig-asan9
9,30 1,50 6,25 9,10

9,37 1,56 6,32 9,17
9,46 2,06 6,41 9,26
10,01 2,21 6,56 9,42
Klemensker 10,17 2,37 7,12 9,58
Tein
Ru

Daglig hiskItternet og sælges I store og smaa Bøtter, probert ernballeret til laveste Pris.

Nordlandets Handelshus.

Kakkelovne,
sode og emaljerede i forskellige Faconer

Komfurer,
forskellige Slags og Størrelser. - Righoldigt Udvalg.

Ene-Udsalg fra Anker Heegaards Fabriker.

Akaria Petroleumsovne.
Allinge Kolonial og Produktforretning.

1111119•111111111111•1111•111•••••••••••111111111111

Skal De have Tøj til en Kjole, hør De i egen Interesse se vort Lager al fikse og moderne Kjoletøjer.
Ensfarvede Stoffer 1 m brede fra 2 Kr. pr, m
do.
2 Kr. 65 øre m.
Skotsktærnede do,

Nordlandets Handelshns.

Brændesave og Brændeøkser
sælges billigst i

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Til holirmaTi000ll
anbefaler vi os med et righoldigt Udvalg i

p Matros- og Jakke-Habitter p
til meget rimelige Priser - samt sorte og hvide Kjoletøjer
i alle Kvaliteter,

Nordlandets Handelshus.

m
.xmkGc
/volts)IN

Hjælpekassen : Formd.. 0, Thorngren.
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig.
Jernbanest er aaben for Gods 8-12, 2-5
Kæmnerkontoret ID-11 og 2-4.
Laane- d1 Diskontobanken 2 - 4 Eftm.
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6
Sognepræsten Tirsdag og Fredag b-7.

Kodirmalloodjoler

Skandinavien-Amerikalinien:
Agent Otto Oornitzka,
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr.

Kleinens Jernbanestation 8-12 Fm.
2-6 Eftm.
Nuært

.•,.A.. . n

•

Kjoletøjer.

Borgmesterkontoret 2-4 Eftm.
Sparekassen 10-12 og 2 - 4.
Branddirekteren do.
Stempettfilet I Sparekassen. 10 - 12, 2-4
Dampsklbsexpeditionen, *aben vad Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm., Mandag og
Torsdag Form.
Distriktslægen 8-9 og 2-.3.
Folkebogsamlingen paa Randhuset:
Udlaan hele Aarel: Tirsdag 3-4, Fredag 7 -8, Læsestuen hver Dag til KI.9

Olien, Messen. Kontortid 1-4 Em.
Telegrafstationen 9-12 og 2 - 4
Toldkamret 8-12 Ferm, 2-5 Etterm,

Alt til billigste Dagspriser.

BORNA MARGARINE

10,27 2,47 7,22 10,10
10,45 3,05 7,40 10,30

Nyker
Rønne Il.

,.Probtififførrefoing.

Erindr ingsliste.

Priserne paa Margarine
er 6 bre lavere.

•

8,37
8,45

Søn- og Helligdage.

AlIolgy
Sandvig

trekvart tiler

8,26

Sandvig-Ram
9,40 5,40 9,10
Sandvig
9,471 15,48 9,17
Allinge
9,56 5.59 9,26
Tein
10, 12 6,16 9,42
Rø
10,28 • 6,33 9,58
Klemensker
10,40
4 6,45 10,10
Nyker
11,00 7,05 10,30
Rønne 1-1.

Tern

Masseraf gode Udskudshrædder

7,25
7,42
7,55
8,11

itofoninf-

:

er fin, frisk eg velsmagende eg giver
LÆKKERT SMORREBROD

• ••••••••••••••••••••••••••• _

60 StK. Panfloilshatte
(sorte og brune) sælges nu, grundet paa fordelagtigt Indkøb,
til ca. 4 Kr. under Prisen.

Thora Petersens Modeforretnin,
C•

84,,f311J1Ins Ugeblad"

Antut

Mindil 1700 Gump:.
f,:vnwv. Pos:vossinti eller ved
vort Bad .4a4fige Samdelt, Olsktr, Rul114", 8.1 eg KitfitelikIP

„Nord-jernhalms Ugeblad"
AU , din *41.'16
NOrdfl, tiffVfli
kurer 4.31 4 anr«. r gem ug egale reit deri
• h•ri ff.
•

ij,,,ahours., Ugeblad"
•
edr71•CitaInatffillIiiIr ej enhyte Arl
surem Køb, Stag, fonrnIngyntddlltlur,
efter ydre 41
Aakelantr alt.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
adiraae hue Fredag, kan bailllts paa alle
Poslkonlortt saml paa Madels Kontor og
kostir 1 Kr. halvourleit.

findes nu paa Lager i et smukt Udvalg
i fikse moderne Faconer.

silke-Molskoler fra 12,50
Voile do. 17,85
- 21,00
do.
Tyll
29,50
Vaskesilke
Ligeledes haves et stort Udvalg i Metermaal Li broderede Voiler, Vaskesilke, Crepe de chine. Eolienne m, m.

NOildS111 du Nords Udsalg
Tlf. 5. - Allinge

-

Tlf. 5.

Victor Planck

