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Nr.12.  Følg med: 

The og The er 2 Ting, 
men LOTUS THE 
er rigtig The. — 
En god Stimulans. 
De gode Forretninger fører den. 

Imports M. V. Salomonsen 

En Barnehaand. 
-o- 

Hvad formaar vel en lille Bar-
nehaand? Den er svag og blød 
at se til, men dog saa stærk, saa 
stærk at den kan tøjle det stri-
deste Sind og bøje den haarde-
ste Tanke. Den kommer kærlig 
og stille, blidt og ret som ind-
smigrende. Den faer de vilde 
Bølger i en oprørt Menneskesjæl 
til at lægge sig. Den kan gøre 
Underværker. 

Jeg har set det, og du har set 
det flere Gange — og jeg blev 
Vidne til det engang. 

Det var ude paa Nørrebro i 
København. Der gik en beruset 
Mand paa Gaden. Han slingrede 
fra den ene Side af Fortovet til 
den anden. En større Skare Sko-
ledrenge fulgte efter ham, drille-
de ham, raabte efter ham, og 
herover blev ban selvfølgelig end-
nu mere opbragt. Han forsøgte 
flere Gange at faa fat i en af 
Drengeskaren, men han greb 
stadig fejl, og det havde til Føl-
ge, at han et Par Gange trillede 
omkuld, hvorover der blev rig-
tig Jubel blandt de forvovne 
Drenge. Den ene Latterbølge ef-
ter den anden rullede hen over 
den berusede Mands syndige 
Hoved. 

EI Par Mænd — maaske et 
Par af hans Bekendte eller Kam-
merater — forsøgte at lede ham, 
men herover blev han endnu 
mere rasende. Han slog om sig 
som et galt Menneske. 

— Nu maa du forholde dig 
rolig og gaa stille, sagde de til 
ham, ellers risikerer du, Betjen-
ten kommer og fører dig paa 
Stationen. 

— Betjenten! raabte han. Hvad 
bryder jeg mig om Betjenten! 
Jeg skal tage ham og male ham 
til Benmel — det skal jeg — det 
kan I stole paa ! Jeg er meget 
stærkere end ti Betjente! 

Der var ingen, der kunde kom-
me nogen Vej med ham. 

Da kom der en lille Pige lø-
bende hen imod ham og stak 
sin lille Barnehaand ind i hans 
store, barkede Næve. 

— Far! Lille Far! sagde hun 
og saa op paa ham med et Par 
store, troskyldige øjne, der stod 
fulde af Taarer. 

Ja, for det var nu hendes Far, 
om han saa var nok saa beruset 
— og nok saa ophidset. 

— Kom, lille Far, sagde hun 
igen og begyndte at trække af 
Sted med ham. Kom, saa skal 
vi gaa hjem til Mor! 

Men hvilken Forandring foregik 
der dog ikke med denne Mand! 

Han syntes i et Nu at blive 
ædru. Han blev stille myg og 
spag. Han blev medgørlig. Han 
lod sig føre som et Barn. Det 
bedste kom op 1 ham. Han var 
jo besejret af — en lille, blød 
Barnehaand. Det var jo hans 
egen lille Pige, der kom til ham, 
kaldte paa ham med sin bløde 
Barnestemme 

Hvilken Magt der dog kan 
ligge i en blød Barnehaand og 
i en mild og kærlig Barnerøst 
— og i det lille Ord : Far! 

For silde, 
Fortsat fra for. Nr. 

—o- 

--- Jeg tror ikke et Ord af det, 
Mor, svarede Ellen Marie hidsig, 
men dog en Smule bleg. 

— Ja, jeg kender det ikke, El-
len Marie, og det kan jo ogsaa 
være mig det samme — og jeg 
vil haabe ogsaa du sagde Mo-
deren indtrængende. 

— Nej, Mor — mig ikke ; thi 
jeg har brudt med Jørgen og gi-
ver Hans Peder mit Ord, svarede 
Ellen Marie lidt trodsigt. 

— Saa er det dog alligevel 
sandt? — Aah, Ellen Marie, hvor 
kunde du dog forlade Jørgen, som 
du har kendt fra Barn, og som er 
saa brav og god en Karl og en 
dygtig Tømrer — for saadan en 
fremmed Spradebasses Skyld, blot 
fordi han kan danse godt og snak-
ke dygtig op. Livet er dog ikke 
en Drøm og Leg. — Og nu har 
Jørgen snart sit kønne Hus færdig 
til jer. Tænk dig dog om, Ellen 
Marie, før det er for silde! 

— Det bliver ikke anderledes, 
Mor, — vær ikke vred paa mig 
derfor! Jørgen og jeg passer ikke 
sammen ; han er alt for stille og 
alvorlig til mig. Han sidder jo 
langt hellere hjemme ved en Bog, 
end han gear til Dans. 

— Blot du ikke skal komme til 
at fortryde det, naar det er for 
silde, svarede Moderen sukkende. 

— Det frygter jeg slet ikke for 
Mor, lo Ellen Marie. — Hans Pe-
der er god og blød af Natur og 
meget let at omgaas. 

— Ikke altid heldige Egenska-
ber hos en Mand, Ellen Marie, 
sagde Moderen alvorligt. 

— Ja, jeg ved jo nok, at Jør-
gen har en høj Stjerne hos dig, 
Mor, saa jeg vil hellere tie stille. 
Jeg skal vist ogsaa snart hjemef-
ter; jeg skal hjem at se efter Mad 
til Aften. 

De sad et øjeblik stille og tav-
se i den lille Stue ; saa rejste El-
len Marie sig og bød Moderen 
Farvel. I Døren stod hun et øje-
blik stille, saa sagde hun bedende : 

— Vær ikke vred paa mig, Mor ! 
— Jeg er ikke vred, Ellen Ma-

rie, men bange og bedrøvet; thi 
jeg har mørke Anelser. 

Klokken slog otte en mørk 
Regnvejrsaften, da Ellen Marie 
sad og ventede paa sin Mand, 
der for en Times Tid siden var 
gaaet hen i „Brugsforeningens 
for at hente nogle Varer. 

Den unge Kone var lidt urolig. 
De havde været gift i et Aars 
Tid, og hidtil havde det gaaet 
nogenlunde med Hans Peder. Kun 
ved en enkelt Lejlighed — en 
Auktion — havde han faaet lidt 
for meget ; men det kunde jo ske 
for den bedste, undskyldte Ellen 
Marie ham for Moderen. 

Men nu i Aften kom han ikke 
— mon — — 

Klokken blev over ni, og end-
nu var han ikke kommen; men 
nu kunde Ellen Marie ikke hol-
de det ud længere. Hun tog en 
Frakke paa og gik ud i den mør-
ke Aften, ned ad Gaden til Ud-
kanten af Byen, hvor »Brugsfor-
eningen" laa faa Skridt fra Kroen. 

Hun saa sig lidt sky til Siden 
ind mod et smukt, nyt Hus over-
for Gadekæret. Det var det, Jør-
gen havde bygget for hendes 
Skyld, og hvor han nu boede 
sammen med sin Moder, der 
holdt Hus for ham. 

Snart naaede hun Kroen. En 
bange Anelse greb hende, og hun 
listede sig ad en Bagvej ind i 
Gaarden, hvor hun kunde se 
ind af Vinduerne til Krostuen. 

Hendes Knæ vaklede under 
hende, da hun fik Øje paa sin 
Mand, der sad ved Bordet og 
drak i Selskab med to af Byens 
værste Svirebrødre, Ole Stenhug-
ger og Niels Skrædder. 

Hans Peder sad med Ansigtet 
vendt imod hende. Hun kunde 
se, at han var stærkt beruset, og 
med hæs, lallende Stemme sang 
han en Gang imellem nogle Li-
nier af en Drikkevise. 

— Hvad siger nu Kællingen til 
dig, Hans Peder, naar du møder 
med »en lille en« paa Lampen? 
spurgte Skrædderen drillende. 

— Konen — hik — hun siger 
— hik — at jeg er en pæn Mand 
— en overmaade gevaltig pæn 
Mand. 

Saa skraalede han atter med 
rusten Stemme: 

— Her ser I en, som gebom-
merligt trænger til en -- hik -
Snaps! 

En skraldende Latter lød ud 
til Ellen Marie, medens Vrede, 
Skam og vild Smerte greb hende, 
og hun stod et øjeblik som lam-
slaaet. 

Saa vendte hun sig med dt 
bort fra Vinduet og gik med lang-
somme, tunge Skridt ud af Gaar-
den og ned af Gaden mod Hjem-
met. 

Atter søgte hendes øjne Hu-
set ved Gadekæret, og hendes 
Tanker fløj tilbage til den Aften, 
da Moderen havde advaret hen-
de for Hans Peder. 

Derinde kunde hun have boet 
som Jørgens Hustru, om hun 
havde villet, — og nu stod hun 
her i den mørke Aften, og hen-
ne i Kroen sad hendes Mand 
som et Dyr til Spot og Skam for 
andre Mennesker. 

En Drankers Hustru! — Og 
Fremtiden, hvordan vilde den 
blive? 

Aften efter Aften som denne, 
maaske meget værre! 

En nagende, vild Anger greb 
hende med al sin Magt, medens 
det i hendes Sjæl skreg højt: 

— For silde — for silde! 
Et sidste Blik ind mod de op -

lyste Vinduer i Jørgens Hus. der 
nu forekom hende som et »tabt 
Paradis«. 

Saa listede hun sig langsomt 
hjem. 

Hvad bliver de til? 
_ 0_ 

Da jeg forleden saa den lille 
Shirley Temple i en af hendes 
sidste Film, kom jeg til at tæn-
ke paa, at det er sjældent, man 
hører noget om Filmens Vidun-
derbørn, naar de først er blevet 
voksne. 

Lille Shirley, 7 Aar gammel, 
Millionøse, talentfuldt Barn, syn-
ger, danser, stepper, græder og 
ler paa Kommando, idag et Sol-
skinsbarn, som Millioner glæder 
sig over, men hvad er hun om 
10 Aar, om 15 Aar? Hvad er de 
andre berømte Filmsbørn blevet 
til? 

Kan De huske lille Jackie 
Coogan? Det var ham, der spil-
lede sammen med Charlie Chap-
lin i »The Kid". Han havde Pa-
gehaar, som var omtrent dækket 
af en stor laset Kasket, han 
traadte i sine lange Bukser, naar 
han gik, hans smaa spidse Al-
buer stak ud gennem den hul-
lede Sweater, hans store straa-
lende Barneøjne kunde smile i 
jublende Glæde eller blinke af 
store Taarer, det blev han be-
rømt paa. Man hørte ham aldrig 
tale, synge eller steppe, dengang 
var Filmen stum, og da krævede 
Filmen mindre af sine Vidun-
derbørn. 

Tre Gange spillede han sam-
men med Chaplin, saa købte et 
Selskab ham til at spille Hoved-
rollen i et Par Børnefilm, og den 
lille 4-Aars Knægt tjente en Mil-
lionform.ue. I 1914 kom Jackie 
Coogan til Verden, og i Løbet 
at 4 Aar tjente Hollywoods før-
ste Barneskuespiller en Formue, 
der var stor nok til, at Foræl-
drene kunde leve behageligt, og 
at han selv kunde faa Univer-
sitetsuddannelse m. m. 

For tre Aar siden prøvede 
Jackie Coogan, der nu er en 
stor buttet Yngling, at skabe sig 
et Navn i Filmens Verden for  

anden Gang. Ingen gad se ham 
Det var øjensynligt, at han ikke 
havde ringeste Talent, og de 
Selskaber, der ofrede Penge paa 
ham, gjorde det kun paa hans 
fordums Berømmelse. 

Han forsøgte sig ogsaa som 
Cowboyhelt, men baade som El-
sker og Helt var han uden Til-
trækningskraft, og der blev atter 
dødt omkring ham. 

For nogen Tid siden fløj hans 
Navn paa ny Verden over. Ved 
en Bilulykke dræbtes hans Fa-
der og Søster, selv slap han med 
nogle lettere Kvæstelser . . . 

Jackie Coogan, der er forlovet 
med en af de mindst funklende 
Stjerner Toby Wing, som kun 
hævder sig i Kraft af sin smuk-
ke Skikkelse, der altid pryder et 
Kor, lever nu i Ubemærkethed. 
Hans Illusioner er uden Tvivl 
bristet, og nu er det blot et 
Spørgsmaal om, hvorvidt han 
har Formue og Rygrad nok til-
bage til at bære Barneaarenes 
Verdenssukces. 

Ligesaadan er det gaaet »den 
fregnede Dreng«. De husker ham 
sikkert. En lang tudegrim Knægt 
med et Par skælmske Øjne, der 
næsten var begravet i store Freg-
ner. Wesley Barry hed han. Han 
spillede først sammen med de 
dengang saa populære »Unger", 
som spillede smaa To - Aktere, 
senere kom han i »Penrod« og 
blev verdensberømt. Idag er han 
en ung Mand paa 23 Aar. Hvis 
De passer godt paa, naar De ser 
amerikanske Film, vil De kunne 
finde ham enten som aandssvag 
Telegrambud eller faaret Redak-
tionsdreng. 1 de smaa Statistrol-
ler lever det fregnede Vidunder-
barn nu, længere rækker hans 
Talent ikke, efter at det er ud-
vokset . . . 

Vi havde herhjemme en smuk 
Dreng Martin Hertzberg, som 
spillede med i A. W. Sandbergs 
Dickensfilm i Stumfilmens Dage. 
Den sorthaarede Knægt med de 
mørke spillende øjne blev saa 
populær, at han fik Engagemen-
ter i tysk Film. Senere er han 
glemt. Han har skabt sig en me-
get beskeden Scenekarriere i 
Tyskland, og efter at han er ble-
vet voksen, har han kun vist sig 
i een Film, „Vaarbrud«, hvor 
han havde en ret ubetydelig Rolle. 

Krisen for disse Vidunderbørn 
er »Gro-Aarene«. Den trinde 
Jackie Cooper med det mutte 
Ansigt er i denne vanskelige Al-
der nu. Han blev berømt sam-
men med Wallace Beery i 
»Champ", men er allerede vok-
set saa stærkt, at hans Barnlig-
hed nu virker irriterende. Det 
samme er Tilfældet med Mickey 
Rooney, der spillede Puck i »En 
Skærsommernatsdrøm«. 

Om et Par Aar er de glemte, 
hvis de ikke netop er Undtagel-
sen og ogsaa faar Talent som 



Voksne. Den lille David Lee, 
hvis Navn blev verdenskendt 
som »Sonny Boy«, er ogsaa glemt 
i Dag. Det er Maurice Chevaliers 
lille Baby le Roy ogsaa. Dette 
Barn tjente en Formue endnu 
før det kunde sige noget. 

Idag er det Fredie Bartholmew, 
som iøvrigt ogsaa nærmer sig 
den farlige Konfirmationsalder, 
Shirley Temple og Jane Withers, 
der er i Vælten, men hvor længe 
varer det. Barnestjernerne falder 
om muligt endnu hurtigere end 
de Voksne, og det er sjældent 
de kommer til at funkle igen. 

Hvorledes disse Børn psykisk 
præges af den Berømmelse, de 
engang har faaet, er et Problem 
værdig til en Doktorafhandling. 
Hvis man f. Eks. hæfter sig ved 
en Skæbne som den lille Jane 
Withers, faar man rigeligt med 
Stof til Eftertanke. 

I Filmen »De tre« har Jane 

Badminton. 
Ja, hvad er det, vil maaske 

mange sige. Det er ikke noget 
gammelt Spil her i Landet, men 
det er en Sportsgren, som har 
grebet kollosalt om sig paa gan-
ske faa Aar. I Hovedstaden og i 
Landets andre større Byer skyder 
Badminton-Hallerne op som Pad-
dehatte og Medlemsantallet i Dansk 
Badminton Forbund er i rivende 
Fremgang. 

Nu er det Meningen at denne 
Sport skal sættes i Gang i Allin-
ge-Sandvig, og der er næppe Tvivl 
om, at det skal lykkes. Gymna-
stiksalen skal tjene som Lokale og 
den passer lige bestemt til en Bad-
ininton-Bane. Baade Damer og 
Herrer, unge og gamle kan del-
tage. Foreløbig spilles Tirsdag og 
Torsdag fra Kl. 19, men forhaa-
bentlig bliver det saa ledes, at hver 
Aften i Ugen bliver fuldtegnet. 
Hver Deltager faar saa en Makker 
og kan beslaglægge to ugentlige 
Timer. 

loger og 3Iale. 
Ugens Familie-Journal 

bladar vi gennem det store Nr. 
ser vi Overskriften „Smeden fra 
Praha", en udmærket Artiket, der 
fortæller os alt om Massaryk; 
Manden, som hans Landsmænd 
med Stolthed kaldte „Smeden", 
fordi han til enhver Tid og paa 
rette Sted forstod at smede, mens 
Jernet var varmt. Mag. Luplau. 
Janssen er en Mand, der til tulde 
forstaar sig paa at kikke Stjerner 
og fortælle det store Publikum 
om, hvad han ser, — men han 
forstaar ogsaa at skildre sin Rej-
se til Sovietstaten under den sid-
ste store Solformørkelse, og han 
gør det saaledes, at man ligefrem 
selv synes at være med paa Rus-
landsturen. 

Fra Uge til Uge. 
Forlovelse 

er indgaaet mellem Frk. Anna 
Petersen, Strandvejen og Hovme-
ster Johs. HolmeIergensen, Allinge. 

Nordbornholms sidste Kryds- og 
Tværsopgave blev vundet at Fru 
Melby Christiansen. Paa Grund at 
Pladsmangel blev Løsningen ikke 
bragt i forrige Nummer. 

Den svenske Film „Modems Ung-
dom" vises i denne Uge i Biogra-
fen. Det er en frisk og indtagen-
de Underholdningsfilm om en fat-
tig og ensom ung Militærflyver, 
der for at hævde sig overfor sine 
Kammerater udgiver en omsvær-
met og forvænt Majordatter for 
sin Kæreste, skønt han kun ken-
der hendes Hund, men alligevel 
vinder hende tilsidst. 

Frimærkesamlere 
skulde i egen Interesse kigge ind paa 

ostkontoret i Allinge. Her er nemlig 

Withers spillet det mest modby-
delige Barn, der endnu er set 
paa Scene eller Lærred. Hendes 
Spil som den onde og sladre-
vorne Skolepige var saa realistisk, 
at det ligefrem virkede helt ækelt. 
Hvorledes denne Ageren virker 
paa et Barns Sind, kan man 
næppe danne sig noget Begreb 
om, før Pigebarnet vokser til. 
Givet er det, at smarte Folk i 
Hollywod skal udnytte Barnets 
Evner til at spille usympatisk 
saalænge Folk gider se hende, 
og foreløbig er Skolepigen en-
gageret til tre Film. I dem alle 
spiller hun det giftige og ond-
skabsfulde Barn, som hun har 
vundet Berømmelsen paa. Hvis 
hun psysisk set slipper ren og 
helskindet fra disse Eksperimen-
ter, maa hun være et meget stort 
og beundringsværdigt Menneske. 

Spinn. 

Saa vil nogle maaske spørge: 
Hvad koster Grejerne. Ja, det er 
ikke saa slemt. En almindelig god 
Ketcher koster omkring 10 Kr. og 
Boldene ca. 75 Øre pr. Stk , saa 
det bliver ikke dyrere end f. Eks. 
at spille Fodbold. 

Selve Spillet ligner i nogen Grad 
Tennis, men Ketcherne er meget 
lettere og slankere. Man spiller 
med ganske lette Fjerbolde. Net-
tet ligger i Modsætning til Tennis 
1,5 m. i Højden og Boldene hol-
des stadig i Luften; de maa ikke 
røre Gulvet og de kan heiler ikke 
hoppe. Dette giver et mere hurtigt 
Tempo end ved Tennis og følgelig 
heraf en knippelgod Motion. Vi 
skal senere fortælle noget mere 
om selve Spillet, men forøvrigt 
kan man købe et Hefte med Spil-
leregler og Love for 15 Øre. Har 
De Lyst til at sætte Dem ind i 
Spillet kan De kigge ind paa Gym-
nastiksalen de Aftener der spilles. 

Generalforsamlingen 
i Gaar skal vi t eferere i næste Uge. 

nu blevet ophængt et Skab, hvori alle 
de danske 1-rimærker er anbragt, som 
nu gælder til Frankering. 

Her er flere Serier imellem, der alle-
rede nu har Samlerværdi. 

Ved at skrive ti! „Salgskontoret tor 
Frimærker", Centralpostbygningen, Kø-
benhavn, kan der rekvireres de Frimær-
ker, som ikke mere faas ved Skranken. 

Samtidig kan vi gøre Dem opmærk-
som paa, at Luftpostmærker faas paa 
Postkontoret. 

Uudgaa Kontingentrestancer 
til Sygekassen (se Annoncen). Betales 
Restancer ikke inden Udgangen af den 
4. Maaned, mister Medlemmet sit Krav 
paa Lægehjaetp m. m., og for igen at 
erhverve sin Medlemsret, skal der bez 
tales et forhøjet Kontingent, der er fra 
50 100 pCt. større end den normale. 
Det er altsaa en dyr Fornøjelse ikke at 
betale rettidigt. Bliver Restancen ikke 
betalt inden Udgangen at den S. Maa-
ned, bliver det inddrevet ved Udpantning. 

Allinge-Sandvig By r a ad. 
Mødet den 13. Januar. 

Samtlige Medl. med Undtagelse 
af Laur. Petersen, var tilstede. 

Borgm. aabnede Mødet med at 
ønske Byraadets Medl. og Pressen 
et glædeligt Nytaar med Tak for 
godt Samarbejde i det forl. Aar 
og udtalte endvidere: 

Jeg vil ønske for Borgerne i vore 
Byer at Aaret, der nu er begyndt, 
maa give Arbejde og Forretning 
til alle, saaledes at de vanskelige 
Aar, vi lever under her, maa blive 
bedre og Livet lettere at leve for 
os alle. Aaret, der svandt, har ikke 
været godt for vor Kommune. Som 
Helhed kan det siges at de fleste 
er blevet skuffet i deres Forvent-
ning om et godt Aar, dette gæl-
der saavel Arbejdere som Forret-
ningsfolk og i særlig Grad Hotel-
lerne. Desværre er disse Skuffelser 
saa store, at de vil faa i høj Grad 
Indflydelse paa vor Skatteprocent 
i det nye Aar. Naar dertil kommer 
at Staten beslaglægger vort Tilskud 
som Kommunen skulde have som 
trængende Kommune til~  Lettelse 

SKOTØJ. 
Udsalget er begyndt. 

Skotøjsforretningen CENTRAL 
Kirkepladsen. 

Varm Blodpølse 
hver Fredag Middag. 

Dina Sørensen, Nørregade 

Undervisning 
i 1-laandarbejde 

Tirsdag den 19. Januar Kl. 2 for 
Børn (3 Kr. pr. Md.) 

for voksne Kl. 7,30 (4 Kr. pr. Md.) 
P. Ipsen. Strandvejen 33. 

Allinge-Sandvig 
Sømandsforening 

afholder ordin. Generalforsamling 
i Fru Christensens Havesal Tirs-
dag 19. ds. Kl. 8. 

Bestyrelsen. 

Mit aarlige Udsalg 
begynder Lørdag den 16. Januar. 

Emilie Madsen. 

Xel og flæsk 
modtages til Røgning. 

Varerne hentes. 

Nordlandets Kodforsyning 
Tit Sandvig 19. 

Njertelig 7aR 
for udvist Deltagelse. 

A. Halmgren og Børn. 

Det aarlige Udsalg 
af Skotøj er begyndt hos 

Træskomager Larsen 
100 Par Børnekapsko 

fra Nr. 22 — 39 uds. til nedsat Pris 

af Skattebyrden og bruger dette til 
Afdrag paa Gæld fra 1916 og føl-
gende Aar, vil det være klart at vi 
kan tage Afsked med det gamle 
Aar uden at synge „Hold Taare 
op at rinde". 

En af de Sager vi fra det gamle 
Aar slæber med over i det nye, 
og som der nu er arbejdet paa i 
de sidste to Byraadsperioder, er en 
Ordning af vort Gældsforhold tit 
Staten de saakaldte rentefri Laan. 
At denne Sag maa finde sin Løs-
ning i det nye Aar, saa Allinge—
Sandvig Kommune kan blive fri-
taget for længere at bære den sorte 
Kokarde, skal være mit bedste Nyt-
aarsønske for vor Kommune. 

Alle Medlemmer gav deres Til-
slutning ved at rejse sig, og man 
gik over til Dagsordenen. 

Der forelaa ingen ulovlige Skole-
forsømmelser for NoveDecbr. Md. 

Kofoed & Mortensen ansøgte om 
Tilladelse til at tække en Anneks. 
bygning hos Grosserer Svendsen, 
Strandvejen, samt en Anneksbyg-
ning hos Fru Hansen, Solhøj med 
rød Tagpap, hvilket blev givet. 

Cand. polit. Thue Harild frem-
sendte eu Skr. til Byraadet med 
Krav om en Erstatning paa 110 
Kr. for Uheldet paa Allinge Havn 
Juleaftensdag om Morgenen ved 
„Nordbornholm"s Ankomst til Al. 

Byraadet vedtog ikke at yde Er,  
statning, da Ansvarsforsikringssel-
skabet havde afvist Sagen. 

A. Grønbech, Sandvig, ansøgte 
om at Deklarationen paa Metre-Nr. 
369 b angaaende Kommunens Til-
ladelse til Lergravning maa blive 
løst. Sagen udsattes til nærmere 
Undersøgelse. 

Landbrugsm. fremsendte Godk. 
af Byraadets Ansættelse af kontr. 
Dyrlæge ved Købst. Kødkontrol. 

Hotelejer Knchs Ansøgning om 
fornyet Bevilling til Blanchs Hotel 
blev anbefalet. 

Socialm. meddelte at Kommunen 
til Fordeling af Oksekød til Udg. 
af Aaret 1937 i H. til Lov af 22. 
Decb. 37 kan faa refunderet indtil 
2564 Kr. Det vedtoges at benytte 
hele Beløbet og det overlodes So-
cialudvalget at foretage Fordeling. 

Jpar paa det dgreXortzi,,Qb 
Dansli Klidmelassefoder, som er sundt, 
næringsrigt Foderstof, der gerne ædes af alle Kreaturer, 
sælges i Sække a 50 kg for Kr. 7,25. 

Alle Slags lbanseKorn og Mass sælges billigst muligt i 

Nordiandets Handelshus. 

Vort bekendte 

aarlige Udsalg 
begyndte Mandag den 11. Januar 

Masser af Fodtej er fremlagt og sæl-
ges til Priser langt under Værdien. 

Se vore Vinduer 	og bemærk de smaa Priser. 

Carl Larsens 
Skotojsforretn., Vesterg. 

Manufaktur og Tricotage 
alt Ran ,ge faa flos mig ! 

Lige fra Overfrakker til Undertøj, Ar-
bejdstøj og Metervarer, Gardiner og 
Garn. — Altid bedst og billigst hos 

Jens Hansen - Manufaktur &Trikotagehandel 

Mil store aarlige Udsalg fortsættes stadig 
Særlig fremhæves i denne Uge: 

Habitter og Herrefrakker i smaa Stør- 
relses fra 10 Kr. Der er endnu man- 

ge gode Rester til halv Pris. 

AlibINUE MESSE - TH. HUN 
lo pCt. Rabat paa alle kurante Varer undtagen Garner. 
Jeg giver højeste Pris for renvaskede strikkede Klude og Uld 

000 beil rime 	Permanent udfører vi nu med den nye e Ta c o Lupus  Maskine. --- Moderne 
Dampkammer System. Alt iberegnet -
og dog kun otte Kroner! 

Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge 53 
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1 	 Oliefrakker, Sydveste : 
og Gummistøvler - - - 

I bedste Kvaliteter faas hos 	 i 

i 
I 	Axel Mogensen, Tein Tlf. 117x i 

STOP ved 
• Zool. Have, Slammershaide 

En fornøjelig Søndagsudflugt, De aldrig vil fortryde! 
De 3 Løveunger er nu store og leger Dagen lang, dem 
burde De se. Gratis Entre til Haven i Vintermaanederne. 

Hyggelig Restauration med Centralvarme — Aben „Peter" 

Strandvejen Allinge- Stammershalde er aaben for Trafik 

Tegn Abonnement paa Nordbornholm 
Vi begynder i Dag vor Artikkel-Serie 

og erindrer om at alle vore Aarsabonnenter faar denne i Særtryk paa 
fint glittet Papir som Jubilæumsgave — en rigt illustreret Bog paa 
3-400 dobbeltspaltede Sider; grati s. Vi gør dog opmærksom paa, 
at vi kun trykker et begrænset Oplag, hvorfor senere Efterspørgsler 
ikke kan imødekommes. Læs Artiklen paa 4. Side i Dag og fremdeles, 

Sporten 
Red. af A. S. G. 

Xulle og Sid 

• 
• 
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Semærfi 

Mange Rester af 

Blonder, Mellem-

værk og Frynser, 

der skal væk, sæl-

ges til meget bil-

lige Priser. 

Mandag den 18. Januar begynder 

2den Uge 
af det store billige 

vertagelseslldsal 
Et Restparti Uldgarn 

er fremlagt til pr. Bd. 0, 75 Der kan stadig gøres mange 
har kostet 3,50 sælges for 1 ~ 5O fordelagtige Indkøb i Magasin 
Do. uden Sluf 

sælges for 

12 Stk. Flonelstæpper 
under Udsalget 

Der er endnu nog-

le Vinterfrakker 

og Kostumer til-

bage. 

Pris 32 og 28 Kr. 

Faconen og Kva- 

liteterne er gode 

. og saa er der de mange andre fordel-
agtige Indkøb Damerne kan gøre i de for-
skellige Hvidevarer, der er fremlagt. Bl. a. 
ubl. Lagenstout 128, 115 og 82 Øre pr. m. 
Twistlærred 65 og 58 Øre. Bikube-Stuut før 
2,95 sælges for 2,10 pr. m. Bomuldstøjer 
66 og 62 Ore pr. m., coul. Dynebetræk 3,65. 
Lama Krøluldstæpper 10,35 0. s. v. o. s. v. 

En Del Ruskindkraver 
til Kjoler sælges for 1,50 1,00 
En Del Florstremper 
er frasorteret og sælges for 0,95 

Silkestrømper sælges for 98 Ore 
Dame- og Ungpigekjoler 
heluldne i fikse F'ac. 12,858,85 

Dame-Regnfrakker 8,85 4,85 
Frakke- og Pynteknapper 
Frit Valg pr. Dus. 0,10 og0,05 

9 Stk. Herre-Undertrøjer Nr. 0 1.75 
m. Iaaden Vrang 	„ 1 1.45 

„ 21.38 
„ 31.28 

Underbenklæder satn.Kv Nr,01.80 
Nr. 1 og 21.68 

Der er endnu en Del 

Stk. Arbejdstøj tilbage. 

Benkl. og Over-all 4,65 

Gule Jakker . . . . 3,85 

o,95 

1,95 

FRITZ REUSCH 
Magasin du Nord -Allinge Telefon 5 

Leverandør til Vare- 41 Landbrugslotteriet 
Renvaskede strikkede Klude og Uld tages i Bytte til Dagens højeste Pris 

Rester af bløde liv. Flipper 
Stør. 34-35-36-37-44-45-46 Op 45 
Et Parti Manchetskjorter i 
Trikoline og Percales 
m. og u. Flipper sælges fra 4,65 
Der er endnu nogle prima Herre-Hatte 
tilbage har kostet 8,85, 
og 10,50 sælges for 4,50 500 

Alle Manufakturvarer, 

der ikke er nedsat, 

sælges — 10 pCt. Rabat 

der fradrages Notaen 

Det var ganske umuligt at gennemgaa hele 
Varelageret, saa alle de forskellige Varer, 
der skulde udsælges under Udsalget, kunne 
blive fremlagt de første Dage. Derfor er 
der fra Mandag atter fremlagt mange for-
skellige Varer til meget billige Priser. 

»ame-gronfektion oy kjoler, 

ikke i forvejen nedsat, sæl- 

ges med 10 - 20 pat. 2a6at 

4 Sæt Drengetøj med Plusfours 19,85 
(6 - 7 8 Aar) 

Svære uldne Drengepullover 4,65 3,75 
Svære uldne Herrepullover ni. Rullekr. 5,85 
Restparti af Sportshuer 1,50 - 1,00 

Fotograf KjØller 
anbefaler Bronce - 
Rammer i alle SE. 

Ovale Rammer og 
Rammelister. Billeder indrammes 

Proper ung Pige 
kan faa Plads straks. 

Revisor Kr. Kofoed, Allinge. 
Træffes bedst Kl. 10-15. 

berede buliollellier 
til Allinge-Sandvig Syge- og Be-
gravelseskasse skal være indbet. 
inden den 15. Januar. 

Bestyrelsen. 

Svinekort 
købes til højeste Priser. 

A. Frederiksen, 
Hotel „Allinge" Tlf. 25. 

Kan Sygeplejeartikler 

PRIMA 
Flammevat, Idealbind, 

Sygevat, Sprøjter, 
Levertran — Hørfrø 

Atter i Aar 
udsælges et Parti Dame-
Herre- og Børnefodtøj til 
meget smaa Priser. 

Biåstrups Skotejsforr. Sandvig 

2.)i Erinyer 

alle Dag-&Ugeblade 
over fiele Syen! 

Har De et spe-
cielt ønske om 
et eller andet 
sjældnere Tid-
skrift - skaffer 
vi det gerne. 

Kiosken 

Riografen 
Fredag og Søndag Kl. 20 

Den svenske Flyverfilm 

Moderne Ungdom 
Optaget under Medvirken af den 

svenske Hærs Flyverkorps. 

Ekstra : Abekattestreger. 

Bornholms Spare- 
og liaanekasses 
Md. i Allinge 

• 

Kontortid: 9 -12 2-4 
• 

Boxer udlejes 

Averter i NORDBORNHOLM 

kisel ud IH Skailelere - Skaller, Skaidgler, Skafferemme Na6 dot i Produklell 

Nve store Blommer, nye gode Rosiner 
Ny Host af prima Kvalitet er nu kommen paa Lager 
og sælges ti] smaa Priser. 

Nye Appelsiner, Citroner og friske Æbler 
af sædvanlig god Kvalitet og til rimelige Priser. 

Nordlandets Handelshus 

Send os Bestillinger snarest over 

Markfrø, Kunstgødning, Salpeter! 
— alt hvad som skal bringes og købes i Foraaret. 

Dette vil være rigtig Disposition og betale sig. 

Nordlandets Handelshus 

11118j08er i las 0/0i ee:tisi:nohgjedinoor:rditun:r:721eirg køb del i Produktoll 



2144'dbornholtris 
AdreJefortegnelde! 
Autoreparatører 

Mikkelsen, A., Allinge Tlf. 102 

Bagerier 
Nudel-sen. I h . Sandvig Tlf. 2 
i tal, E., Losebaekg AU 	if. 78 

Blomsterhandler keianner) 
Jensen, C., v. Havnen All. Tlf. 41 

Bogtrykker 
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74 

Bygmestre 
Kofoed & Mortensen, All. Tlf.77-79 
Petersen, Joh., Allinge Tlf. 141 
Petersen, P., Nørreg, All. Tlf. 69 

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th, Sandvig Tlf. Sy 

Cykler og Cyklereparation 
Jørgensen, H., v/ Posthuset All, 
Mikkelsen, A. Allinge. Tlf. 102 

Damefrisørsaloner 
Kornum, K., Havneg. All. TIL 153 
Larsen, Joh., Barber, All. Tlf. 53 
Weber, Anna, Allinge, Telefon 12 

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7 

Fotografer og fot.Artikler 
Kjøller Alfr., Havneg. All. Tlf. 4 

aut. Gas- og Vandmestre 
Grooss, Niels W., Allinge. Tlf. 30 

Guldsmed 
Hansen C., Havneg. All. TI!. 140 

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

Art. f. Hotel og Pension 
Gornitzkas Bogtryk, AII. Tlf. 74 

Isenkram og Porcelæn 
Holm, P. C., Allinge. Tlf. 39 

Kul og Koks 
Allinge Kulhandel Telefon 119 
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7 

Købmænd 
Holm, P. C., Allinge Tlf. 39 
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x 
Prima, Allinge Tlf. 40 

Ladestationer 
Petersen, Carl, Allinge. Uf 98 

Ligkistemagasiner 
Kofoed & Mortensen A1l.Tlf. 77-79 
Mortensen, Herman, All. Tlf. 47 

UNGDONIMENS HIGEN efter 
at komme ud og se sig om i 
Verden har altid været velkendt, 
men Verdenskrigen og Landenes 
Isolering gjorde en brat Ende 
paa Vandrelysten. — Først i de 
senere Aar har Vandrebevægel-
sen taget Fart, et Samarbejde 
mellem forskellige Ungdomsfor-
eninger er kommet i Gang, over-
alt i Ind- og Udland er oprettet 
Ungdoms-Herberger, saa man 

Forberedelsen. 

Var det Solen og Foraaret, der 
kom saa tidligt, eller var det maa-
ske Avisernes Kæmpe-Reklamer for 
Verdensudstillingen i Paris 1900, 
som gjorde at næsten alle Folk 
blev grebne af Udlængsel — eller 
tnaaske det kun var Ungdommens 
Higen mod det fremmede og u-
kendte, som sugede Næring og 

Malermestre 
Holm, H. C., Allinge 
Jacobsen Ludv, Havnegade, All. 

Manufakturhandlere 
Magasin du Nord. Allinge. Tlf. 5 
Hansen, Jens, Allinge Te:efun 29 

Modeforretning 
Petersen, Thora,v. Posthuset All. 

Musikundervisning 
Westphal, G. Sandkaas 
Klaver — Violin — Sang. 

Radioforhandlere 
Jørgensen, 11., v/ Posthuset All. 

Skotøj og Skotøjsrep. 
Jørgensen. H., v/Posthuset Allinge 

Skræderforretninger 
Lind, Sander, Nerreg.5 Allinge 
Ipsen, P.C. Nygade, TH. All. 113 

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf, 98 

Sygekasser 
All -Sandv. Sygekasse All. Tlf. 47 
Koniortid daglig 2-4, Lørdag 7-9 

Sæbeforretninger 
Tatol v. Havnen Allinge TIL 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7 

Teglværk 
M. Bloch TIL Allinge 127 
Mursten, Tagsten, Drænrør. 

Træskomagere 
Larsen, L., Allinge. 

Ure og Optik 
Hansen C., Havneg. All. Tlf. 140 
Liljeroth, A. Urmager, Allinge 
Mikkelsen, A., Sønderg. Allinge 

Vaskerier 
Mogensen, A., Tejn 7'.. 117 x 

Indlevering til Bornholms Dr mpoaskeri. 

Vognmænd 
Bohn, Emil, Sønderg., AlI. Tlf.46 
Christensen. Andr., AlI., Tlf. 49 
Petersen, C., Nygade, All. Tlf.133 
Person- og Lasikørsel 
Munch, Humledal, Tlf. Rø 46 v 
7 Personers Vogn 

Optagelse i Adressefortegnelsen 
koster kun 2 Kr. Kvartalet. 

Ekstra Linier 1,50. 
Absolut billigste Avertering. 

atter kan rejse billigt og godt, 
ja langt bedre end i de lovpriste 
gamle Dage. 

Hvorledes Rejselivet formede 
sig ved Aarhundredskiflet vil sik-
kert interessere den opvoksende 
Slægt, ag vi aftrykker derfor en 
Artikel-Serie under nedennævnte 
Overskrift. Artiklerne vil blive 
samlet i en rigt illustreret Bog 
paa 3-400 dohheltspaltede Sider, 
og tilbydes alle vore Aarsabon-
nenter gratis. 

foranledigede, at vi begyndte at 
tabe Interessen for vort daglige 
Arbejde og hvert Øjeblik med 
Længsel saa ud af Vinduet efter 
de legende Solstraaler. 

Jeg ved det ikke. - 
Men naar vi om Middagen eller 

om Aftenen samledes i Pensiona-
tets hyggelige Fællesstue, var det 
at komme ud og rejse, at se sig 
om, det Samtaleemne, der inter- 

esserede mest. Og vi misundte de 
faa lykkelige, der havde Tid og 
Raad til at drage til Verdensbyen. 

Saa en Dag læste vi i Bladene 
at en Journalist ved Aftenbladet 
havde paataget sig at gaa til Paris 
og, hvad der var det kuriøse, uden 
en Øre i Lommen ! — Pengene til 
sine daglige Fornødenheder vilde 
han skaffe sig ved at sælge Pro-
spektkort ! — Det gjaldt et Vædde-
maal. 

Der udspandt sig straks en Dis-
kussion om, hvorvidt det virkelig 
vilde lykkes ham. 

De fleste tvivlede. 
Da opstod den Tankegang, at 

kunde en Journalist komme til Pa-
ris paa den Maade, kunde en Ty-
pograf, som havde betalt Bidrag 
til den internationale Understøt-
telsesforening, og som Medlem 
kunde oppebære en daglig Rejse-
understøttelse overalt i Europa, 
sagtens begive sig paa Vej — og 
vi beregnede at den Pengehjælp, 
vi vilde faa udbetalt, med en Smule 
Sparsommelighed sagtens kunde 
række til, Spørgsmaalet var blot : 
Turde vi kaste Broen af og begive 
os ud i det fremmede, ukendte. 

Jeg -- og en anden Kollega -
vovede det og vedtog højtideligt 
straks at opsige vore Pladser -
vi havde 14 Dages Opsigelsespligt 
og kunde i den Tid gøre vore 
Forberedelser. 

— Rygtet om vort Forehavende 
spredtes som en Løbeild, og Pen-
sionatets mandlige og kvindelige 
Beboere strømmede interesserede 
til. - 

Vi solgte vore Cykler, for at 
have et lille Reservefond og Hjælp 
til Rejseudstyr. — Reservefonden, 
3-4 Guld-Tyvekroner, syede Vært-
inden samvittighedsfuld ind i vort 
Vestefo'r, saa eventuelle Røvere 
ikke saa let kunde opdage dem. 

Og saa fik vi Rejseselskab af 
en Mekaniker, som ogsaa boede 
paa Pensionatet. Hans Mester var 
ærgerlig; det var just i hans trav-
leste Tid, 

De kvindelige Pensionærer viste 
os megen Interesse, og paa en 
Skovtur den sidste Søndag før Af-
rejsen, gjorde en af Damerne et 
vist Indtryk paa mig, da vi for-
vildede os ind i Ungskovens Blom-
sterflor. De danske Skove er dej-
lige at vandre i, naar Anemoner 
blomstrer og man har en smuk 
Kvinde ved sin Side. 

Jeg begyndte saa smaat at for-
tryde Pariserturen og var nærved 
at komme for sent til den Afskeds-
fest, som Kollegaer havde arran-
geret for os. 

Her blev Stemningen høj ; der 
holdtes Taler og blev afsunget 
Sange for de tre Pariserfarere, der 
sikkert hurtigt vendte Næsen hjem 
igen, efter at have sat Foden paa 
tysk Jordbund. 

Tonen var skæmtende, men ikke 
uden Ironi. 

Hele Kodiljen fulgte os til Jern-
banestationen og ønskede Lykke 
paa Rejsen. 

Der lød et Pfift, og medens To-
get dampede afsted, lagde For-
aarstaagen sig som et Slør over 
Egnen. 

Da de sidste Huse, de sidste 
blafrende Lygter forsvandt, satte 
vi os ned, eftersaa vor Bagage og 
gav vor Person et kritisk Eftersyn. 
Hvor befandt vi os ikke vel i de 
bløde Sportsskjorter uden det stive 
generende Kravetøj og Manchet-
ter ; men der var tillige noget 
fremmedartet og uvirkeligt over os. 
Vi havde hele Kupeen for os selv, 
og det regnede Slag i Slag med 
personlige Bemærkninger og Vit-
tigheder. 

Men efterhaanden døde Samta-
len bort, vi gjorde os det mage-
ligt med vore Rygsække og gamle 
Minder, særlig fra Barneaarene, 
vældede frem. Det var ligesom vi  

havde gennembladet et Kapitel af 
vort Livs Bog og nu stod overfor 
et nyt. Spejdende ind i Fremtiden 
søgte vi at gætte Indholdet af 
Overskriften. 

I Korsør var der en halv Times 
Ophold inden Kielerfærgen skulde 
sejle, og vi benyttede Tiden til at 
gaa en lille Tur, for at faa Benene 
rettede. 

Taagen hang stadig tyk og klam 
overalt ; den fortættede sig i Træ-
ernes svulmende Bladknopper og 
drev ned ad de sorte Grene -
dryp - dryp — ned paa Spadsere-
Stien. Vejret saa slet ikke lovende 
ud for os Friluftsmennesker. 

Saa peb Dampfløjten, vi sprang 
ombord og ned i Kahytten, hvor 
der blev anvist os Soveplads. 

Da vi betalte vore Billetter, for-
hørte Styrmanden om vi skulde 
have Penge vekslet i tyske Mark. 

— Jo, ja, det skulde vi da. 
Der blev en Pal se, hvorefter vi 

fik travlt med at sprætte Vesten 
op og faa fat i vore Guldstykker. 

Styrmanden lo. 
— Det er rigtigt Paa Rejse kan 

man ikke være for forsigtig, sagde 
han og gav os Beløbet tilbage i 
Guldmark. 

Efter atter at have forseglet vor 
Reservebeholdning med sort Kine-
sertraad, gik vi op paa Dækket 
for for sidste Gang at sige Farvel 
til gainle Danmark. 

Og se 	Taagen havde fordelt 
sig. Maanen stod stor og gul over 
Sprogø, og de høje, lerede Skræn-
ter mod Land tegnede sig skarpt 
i Lyset med sorte Slagskygger. 

Kiel, 8. Maj. 

Vejret var stille, saa vi havde 
en behagelig Overfart. Før Solen 
var vi oppe og kunde i Morgen-
dæmringen skimte Sønderjyllands 
flade Landstrækninger; men snart 
drejede vi ind i Kielerfjord forbi 
Fæstningen Friedrichsort. 

Fjorden snævrede sig mere og 
mere ind, og stejle Skrænter og 
høje Bakkedrag var paa begge 
Bredder beklædte med lysegrønne 
Bøgeskove. Saa stod Solen op ; 
dejligt tog det sig ud i den friske 
Morgenluft, og Straalerne kastedes 
tilbage fra mange Villaers Vindues-
ruder. 

Vi passerede mange Fiskerbaade 
Skonnerter, Jagter og smaa, vimse 
Slæbedampere, som med fuldla-
stede Pramme var paa Vej ind 
mod Byen. 

— Inde paa Land laa Forter og 
Skanser. Vi mødte enkelte Torpe-
dobaade; men først da vi sejlede 
forbi Flaadehavnen, hvor de store 
Panserskibe laa opankrede og paa 
hvis Dæk Soldaterne ekserserede, 
fik vi rigtig Indtryk af, at det var 
Tysklands vigtigste Krigshavn, vi 
passerede. 

Store røde og gule Kaserner, 
Villaer, Slotte og lysegrønne An-
læg passeres. Universitetets røde 
Facade tager sig prægtigt ud, og 
inderst inde i Bunden af Fjorden 
ligger det gamle Kiels røde Tage 
og slanke Kirkespir. 

Det var endnu tidlig Morgen, 
da vi lagde til ved Bolværket. -
Kun faa Mennesker var paa Be-
nene, og et Par forsinkede Told-
betjente kom springende og efter-
saa vor Bagage og Pas. 

- Saa gik vi op ad den stejle 
Havnegade, for at orientere os i 
Staden, der ikke gjorde saa stort 
og flot Indtryk paa os, som da vi 
saa den udefra ; men efterhaanden 
som vi kom højere op blev Byen 
mere moderne og storstadsmæssig. 
Vi mødte bluseklædte Arbejdere, 
som ilede til Fabrikkerne, Gade-
fejere, enkelte Arbejdskærrer etc., 
men ellers laa Byen endnu i sin 
tryggeste Søvn. 

Hvad skulde vi faa Tiden til at 
gaa med, til vi kunde faa noget 
at spise? 

— Kielerkanalen, Kejserkanalen, 
det var en passende Udflugt for 
os nu, da vi var paa Vejen, og 
vi drejede om ad Knooperweg, 
forbi Fabriksanlæg og Haver, det 
smukke Belvedere og flere Forly-
stelsessteder, 

Vejen var brolagt med knudrede 
Sten, og vi passerede et Par min-
dre Landsbyer, inden vi naaede 
derud. Endelig havde vi Kanalen 
foran os med græsklædte Skræn-
ter, Sluseværker og uklart Vand. 

— Ovre paa den anden Side af 
Broen fandt vi en mindre Kanal 
med klarere Vand; den laa saa 
idyllisk og uforstyrret, at vi friste-
des til at tage et forfriskende Ho-
vedbad — og efter endt Toilette 
vandrede vi atter tilbage til Byen. 
Undervejs gjorde vi vort første 
Indkøb i en Bagerbutik, thi den 
lange Tur havde skærpet Appe-
titen. 

— Det gamle Kiel inde i Bun-
den af Fjorden har meget tilfælles 
med ældre danske Provinsbyer — 
snævre, krogede, bakkede Gader, 
knudrede Brosten og gamle, solide 
Bindingsværksbygninger. — Man 
faar Indtryk af, at den i sin Tid 
var en stor og driftig Haandvær-
kerby. Vi var oppe i »Gewerbe-
haus«, en af disse store, gamle 
Bygninger, hvor der under den 
store Sals tilrøgede Loftsbjælker 
endnu hang alle de gamle Haand-
værker-Lavs kunstfærdigt udførte 
Lavsmærker forvarede i Glaskas-
ser. I den gamle Sal har Begfak-
lernes og Tællepraasenes osende 
Skær lyst over dansende Par, me-
dens store Ølkrus vandrede rundt 
mellem Gæsterne ved de solide 
Langborde. - Og her gik Haand-
værkets Folk endnu ind og ud, 
thi i de tilstødende Lokaler var 
indrettet Kontorer for forskellige 
Fags Syge- og Arbejdsløsheds-
kasser. 

Udenom det gamle Kiel ligger 
Nutidens Fabrikker og store Ar-
bejderkvarterer, næsten alt bygget 
op i ensartet, kedelig Stil : men 
Gaderne er her lige og brede med 
store aabne Pladser. 

Og udenom det hele har Kej-
seren lagt en pansret Ring ; her 
vrimler det med Soldater, her eks-
erseres i og udenfor de mange 
Kaserner, og her ligger de mere 
eller mindre skjulte Værker til By-
ens og Kejserkanalens Forsvar. 

Langs Fjorden ligger de store 
Skibsværfter, kejserlige Værft, Ho-
waldswerke og Gerrnaniaværft. 

Men Kiel er tillige Universitets-
by, i den smukke Slotshave og 
Parken vrimlede det med Studen-
ter i morsomme runde, røde eller 
blaa Huer. 

Herfra er god Udsigt over Fjor-
den til Krigsflaaden, der ligger op-
ankret og har Musik ombord, og 
midt paa Pladsen staar et Mindes-
mærke (Denkmal) med Inskription: 
_Wilhelm der I ste. 	 Das befreite 
Schleswig-Holstein". 

Byen havde 4 større Kirker, og 
seværdig er Thaulow-Musæet, Zo-
loogisk Musæum, Folkemusæum, 
Kunsthallen, det slesvig-holstenske 
Museum, Gymnasiet og Botanisk 
Have. 

I Gæstgivergaarden Zum Guten-
berg fik vi anvist Værelse for Nat-
ten, og den smukke Heinrich ser-
verede os ,,Bier vom Fass" til Af-
tensmaden. Her fik vi ogsaa af 
Kassereren stemplet vore Bøger, 
udbetalt vor Rejseunderstøttelse 
og modtog Kort og Fortegnelser 
over Rejseruter i Tyskland med 
Angivelse af Afstand i km mellem 
de Byer, hvor der udbetales Rejse-
penge samt Antallet af Dage, som 
maa bruges dertil. Men da der 
som Minimumspræstation kun var 
beregnet 15 km daglig, kunde vi 
jo give os rigelig Tid. 

Fortsættes i næste Nr, 

Averter i NORDBORNHOLM 


