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Nr.14. Følg med: 

Naar Blæsten tuder 
og Regnen pisker, 
saa hyg Dem inden Døre 
med en Kop ægte LOTUS The. 
Faas i de førende Forretninger. 

I rnp o r M. V. Salomonsen 

Drømmen. 
Efter det engelske. 

—o— 
Vinden havde hele Dagen til-

taget i Styrke, og da den mørke 
Aften brød frem, hylede Stormen 
mellem Sandbankerne og hvirv-
lede store Sandskyer op foran sig. 

Ude over Havet pressede tunge 
sorte Skyer sig sammen og skjul-
te aldeles Horisonten. Nu og da 
flammede et Lynglimt op og ka-
stede et skarpt Lys over det skum-
le, men storslaaede Panorama. 
Bølgerne slog fraadende mod Led-
ges Klipper og piskede det hvide 
Skum højt i Vejret. 

Drevet hjælpeløs toran Stormen 
som en overvunden Fjende, gyn-
gede og vippede en lille Bark for 
hjemgaaende. Et kort Øjeblik be-
lyste et violet Lyn dens Master 
og de lasede Reb i Sejlet samt 
Skikkelserne af to Mænd, der 
krampagtigt klyngede sig til Rattet. 

Gud bevare Mandskabet! 
1 det mindste eet Menneske i 

Garven bad den Nat en indeelig 
Bøn. 

Inde i den ensomme Hytte paa 
Bredden, staaende ubevægelig ved 
et langt, smalt Bord, stod en 
gammel udtæret Kvinde og stir-
rede med blændende øjne mod 
Vinduet, som om hun søgte at naa 

Ledges Klipper med sit Blik. Et 
frygteligt Vindstød rystede Huset 
til Grunden 

„Gud give, der ikke var Søfolk 
i Nærheden af Ledge i Aften!" 
mumlede hun. 

Paa en smal Bænk bagved hen-
de sad hendes Mand og bødede 
paa et Net, der var bredt ud over 
hans Knæ. Nu vendte han sig 
utaaimodig mod hende og brum-
mede: „Hvad gaar der af Dig, 
Anna? Man skulde tro, Du aldrig 
havde hørt en Smule Blæst hyle 
før i Aften!" 

„Gud hjælpe dem!" vedblev 
Kvinden mumlende. Maaske der 
er unge Mennesker, der kæmper 
for Livet derude !" 

Hendes Mand lo haanligt: „Aa, 
overlad Du roligt det til Ham!  
Det er hans Arbejde. — Men det 
er ingen daarlig Profit Ledge har 
bragt os til Datol" 

Idet han talte, rejste han sig og 
humpede hen til Ilden, og hans 
uhyre Hoved med det uredte Haar, 
nikkede af Tilfredshed. Det var let 
at se, at han var Krøbling, idet 
det ene Ben var meget længere 
end det andet. Han samlede et 
Stykke Skibstømmer op fra Gul-
vet og kastede det ind i den knit- 

rende, gnistrende Ild. Derpaa vend. 
te han sig mod sin Kone. 

„Vi maa hellere være taknem-
melige for, hvad Ledge bringer 
os!" knurrede han barsk. 

Anna skælvede. Hun vidste, at 
andet Strandingsgods end netop 
Brændsel ikke sjældent havde fun-
det Vej til Hytten efter et Uvejr. 

„Esra!" sagde hun pludselig, 
idet hun vendte Ansigtet helt om 
mod ham. „leg havde en frygte-
lig Drøm sidste Nat! Jeg kan ikke 
glemme den igen!" 

„Drømme!" skreg han, ,,hvad 
er Drømme, din Nar! Kom her, 
Anna! Sæt den Krukke væk og 
giv mig en Haandsrækning her 
ved Nettet! Du ved, hvad Job 
Penlei vil sige, hvis det ikke er 
færdig til Torsdag' Hører Du, 
Kone! Nu lidt rask!" 

Vredt brummende vendte han 
sig atter til sit Arbejde. 

Hans Kone samlede mekanisk 
de Lerting sammen, hun havde 
vasket op efter deres Aftensmad. 
„Zack kom hjem til Garven i min 
Drøm, Esra l" forsikrede hun. Jeg 
vidste altid, jeg skulde se ham 
nok engang, inden jeg døde!" 

„Zackl Zack! snærrede den 
gamle Mand. „Hvad mon der gaar 
af Dig I Hvor ofte har jeg ikke i 
Løbet af de sidste tolv Aar fortalt 
Dig, at Zack er død. Gik ikke 
„Garvens Pryd" under ud for 
Australien? Og bragte ikke gamle 
Kaptajn Tivil Efterretningen?" 

,,Esra!" Noget i hendes Stem-
me fik ham til at vende sig brat. 
Hun stod ret op og lyttede. „Esra, 
der kommer nogen opad Bredden". 

„Det er din moderlige Fantasi!" 
gryntede han. e Har Du aldi ig hørt 
Stenene danse i Sandet?" 

Som til Svar raslede der et Par 
Sten mod Døren. 

„Nu siger Du naturligvis, al 
der er nogen, der banker?" haa-
nede han og vendte sig til sit Ar-
bejde igen. 

„Esra!" Der er nogen, der ban-
ker!" 

Den gamle rejste sig besvær-
ligt og humpede hen til Hylden, 
som hang mellem Ildstedet og 
Døren. Derfra tog han en Stok og 
nærmede sig hende. „Du er for-
rykt?" hviskede han. „Men nu skal 
jeg hurtigt og sikkert tampe Djæ-
velen ud af Dig!" 

Hun gjorde intet Forsøg paa at 
undgaa barn, men pegede pludse-
lig bag ham, og den hævede Stok 
faldt harmløs ned. Gentagne Spark 
som af en bestøvlet Fod rystede 
Døren. Saa raslede Laasen, et 
tungt Legeme lænede sig mod 
Træværket; og et svagt Skrig 
blandede sig med Stormens Rasen. 

Det gamle Par stod stille og 
stirrede paa hinanden i Rædsel. 

„Se, hvem det er 	hviskede 
omsider Anna med hæs Stemme. 
Atter naaede et svagt Skrig ude-
fra hendes øre. Esra bevægede 
sig langsomt hen til Døren og be•  

gyndte med Besvær at løfte Jern. 
stangen op fra dens Leje. Derpaa, 
da han tog i Haandtaget, blev Dø-
ren tvunget voldsomt ind af Stor-
men. Den fløj op og klemte ham 
ind mod Væggen. Lampen flam-
mede voldsomt op og slukkedes. 

Der var nogen, som tumlede 
ind i det mørke Værelse og blev 
staaende tor Enden af Bordet. Men 
da Esra med Magt gjorde Forsøg 
paa at lukke Døren, faldt den frem-
mede med en Stønnen om over 
Nettet, som laa paa Stengulvet. 

Anna tændte med skælvende 
Fingre Lampen og bar den paa et 
Vink af sin Mand hen mod det 
Sted, hvor den fremmede laa. 

De blev begge staaende og stir-
rede i det svage Lys paa Skik-
kelsen paa Gulvet. En Sømand—
uden al Tvivl, klædt i Olietøj og 
iført lange skinnende Støvler. Et 
mægtigt Skæg skjulte Underansig-
tet, medens hele den øvrige Del 
havde antaget Farven af Perga-
ment, udsat, som det havde væ-
ret, for Sol og Vind. Mellem det 
kulsorte Haar skinnede et Par 
Ørenringe af Guld. En tatoveret 
Haand laa over Brystet, og paa 
Pegefingeren skinnede en Sølvring 
og dannede, hvad Søfolk kalder 
et „Tyrkerhoved". 

Kvinden brød først Tavsheden: 
„Denne Mand ligner ham i Drøm-
men!" mumlede hun.  

„Til Helvede med Drømmen?" 
skreg Esra. „Se til, at Du kom-
mer ind i Soveværelset og faar 
fat i et Par Lagener!" 

-Jeg er bange, Esra!" stønnede 
hun og saa paa sin Mand med et 
mærkeligt Blik. „Har Du aldrig 
set en død Sømand før?" Derpaa 
saa han hende stift ind i Øjnene 
og hvislede en Ed mellem Tæn-
derne. „Kan Du saa se, Du kom-
mer af Sted. Ellers kunde det 
blive værst for Dig selv." 

„Aa", hviskede hun skælvende 
af Frygt. „Manden der — er -
ikke død! lian lever!" Med skæl-
vende Skridt forlod hun Værelset 
og tog Lampen med sig. 

Esra knælede straks ned ved 
Siden af den bevistløse Mand; og 
idet han kiggede over sin Skulder 
for at være sikker paa, at Anna 
var gaaet, aabnede han Sømandens 
Oliefrakke og følte forsigtig under 
denne. Langvarigt Kompagniskab 
med Ledge havde lært Esra, hvor 
han skulde søge efter sit Bytte. 
Ha I Lige ind til det bare Skind 
var et Bælte med velfyldte Smaa-
poser. Esra vidste, hvad disse 
indeholdt: Guld — det pureste 
Guld! Hans øjne gnistrede graa-
digt. Hans Fingre søgte at løsne 
Bæltet. Men da vaagnede Søman-
den af sin Bevistløshed. 

„Hænder op, du Landkrabbe", 
mumlede han og forsøgte at rejse 
sig. Esra skubbede ham raat til-
bage, stadig med den ene Haand 
paa Bæltets Laas. 

„Hid Kammerater, laan en Haand  

her!" skreg Sømanden svagt, hvor-
paa han trak Knæet højt op — 
sparkede saa voldsomt ud med 
Benet, at han ramte Esra paa Ha-
gen og stødte ham mod Bænken. 

Rasende af Smerte og Skuffelse 
rejste den gamle sig paa Knæ og 
rakte søgende Haanden ind under 
Bænken og greb fat i en spids 
Kniv; og idet han sprang op, 
stødte han denne med en Ed — 
een Gang — to Gange i Søman-
dens Bryst. 

Den saarede Mand faldt om paa 
Siden og stønnede af Smerte; og 
da Esra bøjede sig ned over ham 
for nok en Gang at støde Kniven 
i ham, aabnede han sine bristen-
de øjne og fæstede dem som i 
Undren paa noget bag hans Mor-
ders Ryg. 

I pludselig Skræk vendte Esra 
sig om, idet Kniven faldt ud af 
hans Haand. Der — ved Døren, 
som førte ind til det andet Værel-
se, stod Anna med Lampen holdt 
højt op over sit hvide, skrækslag. 
ne  Ansigt. Hendes tandløse Mund 
arbejdede konvulsivisk, hendes 
Blik hang som bjergtaget ved den 
døende Sømand. 

„Han slog mig ferskt" skreg 
Esra. „Han slog mig først!" 

„Saadan var min Drøm !" mum- 
lede den rædselslagne Kvinde. 

— — Barmhjertige Himmel, 
hvor Stormen rev og sled i Hytten. 

Pludselig blev der stille. 
„Moder!" 
Skriget lød højt og tydeligt. 
Med en Klirren faldt Lampen 

ud af den gamle Kones rystende 
Haand og eksploderede og udgød 
en Stribe Petroleum over Gulvet. 
Anna famlede sig blindt hen til 
sin Søn og faldt paa Knæ ved 
hans Side. 

„Min Dreng ! Min Zack !" Hun 
kærtegnede hans sorte Hoved og 
pressede det tæt ind mod sit ind-
faldne Bryst. 

Saaledes sad hun en Stund. 
Da faldt han ud af hendes faste 
Favntag, sukkede cen — eneste 
Gang og — var død. 

eKone!" sagde han, „det kan 
ikke være vor Zack!" 

Hun kærtegnede endnu den 
dødes Ansigt, mens flammende 
Ildtunger slikkede sig graadigt op 
ad Dørkarmens Træværk. 

„Kone'', hviskede Esra. Derpaa 
faldt han sammen og skreg i 
Rædsel: „Gud I Gud I" 

Anna saa sløret paa ham. Hen-
des Blik faldt paa Kniven paa 
Gulvet. — 	— Og et Lynglimt 
flammede i hendes øjne. Hun 
krøb langsomt hen mod den, greb 
om Skaftet med sine knoklede 
Fingre, og idet hun rejste sig med 
Vaabenet hævet, skreg hun: „Bed 
nu til Gud ! Overlad alt til Ham. 
sagde Du, Ak, kan dette være 
hans Værk, Morder!" 

Med den Styrke, som Galskab 
og Vanvid kan give, faldt Kniven 
og borede sig dybt ind i hendes  

skælvende Husbonds Ryg. 
„Aa — hold op, Skurk!" skreg 

Esra, idet han i rasende Smerte 
vred sig i Nættet. „Hold op 1" 

I det røgfyldte Værelse — uden 
Tanke for, at Flammerne slikkede 
op rundt omkring hende — sad 
Anna atter og klappede blødt det 
sorte Haar i hendes Skød. — — 

Sporten 
Red. af A. S. G. 

A. S. G.s Generalforsamling 
afholdtes den 14. ds. Formanden, 
A. Elleby, bød velkommen og V. 
Kuhre valgtes til Dirigent. Efter 
at Sekretæren havde gennemgaaet 
Forhandlingsprotokollen, aflagde 
Formanden en kort Beretning, 
hvor han klarlagde Allinges Stil-
ling i EfteraarsturneringEn 1936. 
Ligeledes oplyste Formanden at 
Bestyrelsen havde syslet med Pla-
nen om en Planering af Fodbold-
banen, men endnu forelaa intet 
bestemt. Kassereren, Ch. Riis, op-
læste Regnskabet, som godkendtes 
efter at Revisoren V. Staffensen 
havde knyttet nogle Bemærknin-
ger dertil. Til Bestyrelse genvalg-
tes Kassereren Ch. Riis, Johs. Holm 
og V. Kuhre og nyvalgt Helmer 
Nielsen. Suppleant Walther Staf-
fensen. Til Revisor og Revisor-
suppleant valgtes henholdsvis Al-
bert Hansen og Tage Arvidsen. 

Som Repræsentanter til B. B. U. 
valgtes Hans Jensen og Mauritsen 
med Helmer Nielsen som Stedfor-
træder. Opkræveren Johs. Holm 
genvalgtes for 1 Aar og til Spille-
udvalget valgtes Helmer Nielsen, 
Tage Arvidsen, Jens Olaf Christi-
ansen, Carlo Riis og Carl Morten-
sen. Alle øvrige Valg var Genvalg. 
Da ingen begærede Ordet under 
Eventuelt sluttede Dirigenten med 
med en Tak for god Ro og Orden. 

G. 0. Morgen. 

Badminton. 
Starten var ikke daarlig og en 

Del interesserede mødte frem for 
at sætte sig ind i Spillet: men vi 
har Brug for flere endnu. Kig ud 
paa Gymnastiksalen Tirsdag eller 
Torsdag og se hvordan det foregaar. 

;øger og )31ale. 
Denne Uges Familie-Journal. 

„Naar jeg fylder 40 — saa Far-
vel til alt Filmeri" — siger Films-
skuespilleren Clark Gabte, som i 
denne Uges Familie-Journal for-
tæller Bladets Læsere alt om sig 
selv og sin ejendommelige Løbe-
bane. — Netop samme Dag som 
denneUgesFamilie-Journal udkom-
mer, startes det populære Stjerne' 
løb til Rivieraen, Automobilløbet, 
der ogsaa kaldes ,,Bilisternes store 
Karnevalsoptog", og Ronald, Bla-
dets kendte Sportsmedarbejder 
fortæller alt, hvad der er værd at 



vide om dette Løb, Den unge For-
fatter, Kelvin Lindeman, som i 
øjeblikket opholder sig i London, 
har sendt Bladet en Artikel om 
Krisen, der rystede Verdens stør. 
ste Rige, og meget interessant for-
tæller han løst og fast om, hvor-
ledes Englænderne tog Edward 
VIII's Abdikation. Og der er løv-
rigt en Mængde baade spændende 
og alvorlige Fortællinger. 

Dell gnu Bedslemodortype. 
—0-- 

Hvem der er saa lykkelig at 
eje en Bedstemoder — ja, for 
den Sags Skyld da ogsaa en Bed-
stefader — bør vide at skønne 
paa det. Lad være, at et ældre 
Menneske kan synes at have sine 
Særheder — maaske kan være 
noget aparte, saa maa dog Bar-
net og Barnebarnet — ja, alle de 
yngre, aldrig glemme at vise skyl-
dig og kærligt Hensyn mod de 
gamle. 

Dette med at blive tilovers -
at føle sig ganske overflødig -
er en saa stor sjælelig Lidelse, 
at vi burde forskaane dem, vi 
staar nær, for at komme til at 
føle det. 

Det kan jo ikke undgaas, at 
med den Fart, Udviklingen — i 
hvert Fald teknisk og praktisk er 
undergaaet — vil der være meget 
i det daglige Liv, der forandrer 
sig, og som Bedstemor maaske 
ikke altid ser lige blidt til eller 
kan forstaa. Tænk f. Eks. paa, at 
Bedstemor i sine unge Dage kun. 
de gaa milevidt, naar der var no-
get, hun gerne vilde være med til, 
mens vi nu saa let kan synes, 
det er nødvendigt at have en Bil, 
selv til meget kortere Vej, hvis vi 
skal noget. Er der saa meget at 
sige til, om Bedstemor ryster lidt 
paa Hovedet af vor Magelighed? 

Hvad er det Bedstemor siger: 
1 gamle Dage kunde vi bage Pan-
dekager ved at stryge Panden over 
med en fed Flæskesvær, mens I 
nu staar og bruger den udrøje og 
dyre Margarine at bage i. Er det 
saa mærkelig at Bedstemor kan 
lade et Ord falde om, hvor ufor-
nuftige vi er? 

Bedstemor brugte al sin „ledige 
Tid" til at strikke gode, varme 
Strømper til alle i Hjemmet. Ja, 
maaske hun baade kartede og 
spandt Garnet. Om hun da ser 
noget skplisk og kritisk til de 
flortynde Strømper, vi køber og 
kun kan bruge ganske kort Tid, 
er det virkelig tilgiveligt. 

Bedstemor skulde ikke hver 
Uge, som nu saa mange Unge 
gør, bruge Penge til Biografen el-
ler andre Forlystelser. Hendes ved 
lang Arbejdstid fortjente Løn blev 
sat i en Sparekassebog. Og naar 
hun skulde giftes, maatte hun i 
hvert Fald have Raad til at købe 
to Senges Klæder og nogle gode 
Blaalærreds Lagener, og naar det 
gik højt; to Par fine Hørlærreds. 
Hvis Bedstemor viser sig lidt for-
trydelig og lader et Ord falde om 
Tidens Mangel paa Sparsommelig-
hed og den nu snart forglemte 
Dyd: Forsynlighed, er det da ikke 
helt rimeligt? 

Mon vi ikke gjorde vel i at lyt- 
te efter, hvad Bedstemor har at 
sige os derom, og om saa meget 
andet af det, hun gennem sit trav. 
le og nøjsomme Liv har erfaret, 
og som virkelig ersund Livsvisdom. 

Snart er den Generation borte, 
hvortil den gammeldags Bedste-
mor hører. Det kan gøre helt ondt 
i Hjertet at tænke derpaa, for vi 
ved, at denne gamle Bedstemoder-
type ejede saa meget af det, som 
et Menneske kun faar gennem et 
arbejdsomt og nøjsomt Liv, og 
det kan hænde, at vi en Gang 
imellem kan faa en Fornemmelse 

af, at den Livsvisdom, som hun 
havde i Eje og ikke var kommen 
let til, burde vi have laant mere 
Øre, end vi har gjort. 

Med al Respekt for den moder-
ne Bedstemor, som ved forskelli-
ge Kure kan blive ved at se ud 
som en ung Pige, saa maa jeg dog 
sige, at denne gamle Bedstemor-
type elsker jeg. Og kommer jeg i 
et Hjem, hvor de har den Lykke, 
at der i en stille Stue sidder saa-
dan en gammel Kone med sin 
uundværlige Strikkestrømpe, da 
vil jeg gerne sætte mig ned ved 
Siden af hende og lytte mig frem 
til, hvad hun har at sige om sit 
forgangne Liv. Hun er allerede 
begyndt at flytte over i en anden 
Verden, hvor flere af de Menne-
sker, hun har staaet nær, har Bo-
lig. Hun er saa fortrolig med det 
hinsides. Det er bedre at tale med 
Gud om sine Børn, end at tale 
for meget med Børnene om Gud, 
sagde en gammel Kone forleden 
til mig. Ved en saadan Udtalelse 
ser man ind i den gamle Bedste-
mors Verden. 

Har I en saadan gammel Bed-
stemor — eller Bedstefar — da 
skøn paa det. Det gamle kan være 
til stor Velsignelse i et Hjem. 

Sigbrit Aas. 

I Cayellnes Skyggerige, 
—o— 

Straffekolonien Cayenne i Fransk- 
Guyana og de dermed sammen-
hængende Anliggender er i Frank-
rig taget op til fornyet Undersø-
gelse. Regeringen Blum har til 
Hensigt grundigt at forandre Straf-
feloven og aabne Bagnos Porte 
for Fangerne inden Aarets Udgang. 

Cayenne er kun Hovedstaden i 
Fransk-Guyana. Med Transporta-
tionen, d. v. s. Overføringen af 
Fangerne har den kun forsaavidt 
at gøre, som Tribunal Maritime 
(Sø-Krigsretten) ligger i Byen, hvor 
alle Domme over de Forbrydelser, 
som Fangerne har begaaet i Ko- 
lonien, bliver afsagt. Det egentlige 
Straffe-Territorium befinder sig i 
den nordvestlige Del af Kolonien 
og omfatter kun en Brøkdel af 
Fransk-Guyana. Mod Øst og Syd 
grænser Straffe- Territoriet mod 
andre Koloni-Omraader af Fransk-
Guyana, hvor det forvaltningsmæs-
sigt hører til, mod Nord er At-
lanterhavet og mod Vest Surinam 
(Hollandsk-Guyana) med den 6 
ker brede Marinoflod som natur-
lig Grænse. 

Til Straffe-Kolonien hører end-
videre ogsaa de smaa „Lykke-
øer<, der ligger paa Højde med 
Kurru i Atlanterhavet, nordvest 
for Cayenne, ca. 30 km fra Fast-
landet. Deres Navne er „Djævle-
øen", kendt gennem Kaptajn Drey-
fus Fangenskab, „Joseføen" med 
Tugthuset, hvori de Transporte-
rede afsoner deres Straffetid for 
de i Kolonien begaaede Forbry-
delser, og „Kongeøen", hvor Hos. 
pitalet ligger. De særlig farlige 
Transporterede bliver allerede af 
Domstolen dømt til „Deporation" 
paa Djævleøen, der bevogtes af 
de billigste og tilforladeligste Op-
synsmænd, der kan tænkes. Havet 
vrimler nemlig der af Menneske-
hajer, Det grønne Urskovs-Fæng-
sel af St. Laurent-du-Maroni 
saaledes hedder Hovedbyen i Trans-
portationens Straffeterritorium -
huser de Kategorier af Forviste. 
Den første hedder „Transportere-
de". det er for Forbrydelse dømte 
Røvere, Mordere, Brandstiftere og 
politiske Forbrydere. Den anden 
Kategori hedder „Relegerede* og 
det er de mest ondartede. For at 
blive dømt til Transportation be-
høver den Dømte ikke altid at 
være et af Menneskehedens Ud-
skud. For at komme til St. Lau- 

rent behøver han kun en Gang at 
have forøvet Forbrydelsen i Affekt. 
Anderledes forholder det sig med 
Relegationen. For at blive dømt 
til Relegation maa deri Anklagede 
seks Gange være kendt skyldig 
i Tyveri, Hæleri og lignende Slags 
lavere Forbrydelse. Allerede ved 
den fjerde eller femte Dom bliver 
den Skyldige advaret og den sjæt-
te Dom er altsaa Relegation til 
Guyana for Livstid. 

Forviste, der ankommer hertil 
og endnu tøler de europæiske 
Fængselsmure paa deres Skuldre, 
mener, at en Flugt herfra vil væ-
re uhyre let. De kan i Begyndel-
sen ikke fatte, at Myndighederne 
kan være saa „letsindige". Muren 
omkring Centrallejren i St. Lau-
rent,eln-Maroni er nemlig ikke 
højere end en almindelig Have-
mur og i Arbejdslejren omkring 
St. Laurent findes der slet ingen 
Mure, ofte ikke en Gang en Ind-
hegning, der forøvrigt ogsaa kun 
markerer Lejrens Grænse. De Ulyk-
kelige glemmer at hele Landet er 
et sikkert Fængsel og en Flugt 
herfra er sikkert lige saa vanske-
lig som fra et moderne Tugthus. 

Og dog prøver mange deres 
Lykke. Alle drømmer om Flugt. 
Svaret om Heldet angiver neden-
staaende i nogle statistiske Tal. 

Af 100 Flygtninge bliver 50 
fanget igen, eller de kommer fri-
villig tilbage, fordi Sult, Sygdom 
og lignende overbeviser dem om, 
at Flugt er haabløs. 35 gaar til 
Grunde paa Flugten og kun 15 
finder Vejen til Friheden. 

Centrallejren i St. Laurent-du-
Maroni har Plads til 500 Trans-
porterede, der beskæftiges paa 
følgende Maade: En Del arbejder 
paa et lille Baadsværft, andre ved 
den lille Jernbane (Sporet er 60 
cm bredt) og andre igen paa Te-
legrafstationen. Større Afdelinger 
arbejder paa Savværkerne, hvortil 
der hører et Elektricitetsværk, i 
Værkstederne, hvor Træ og Jern 
bliver bearbejdet og endelig i den 
saakaldte „Volante", det betyder 
„de flyvendeTM, det er Afdelingen 
for Simulanterne og Syge, der 
ikke bliver behandlet, men over-
lades til deres Skæbne. Endelig 
er der nogle, der hører til Hav-
netjenesten. 

Allinge-Sandvig Byra ad. 
Mødet den 27. Januar. 

Fraværende var Laur. Peder-
sen og Vald. Olsen. 

Minist. meddelte Approbation 
paa Udstykning af Matr.-Nr. 368a 
Allinge-Sandvig Markj. tilh.Kbm. 
Th. Holm, Allinge. Parcellen er 
solgt til Ing. Otto Rostrup. 

Undervisningsm. meddelte Til-
ladelse til at Lærer Holm Niel-
sen træder udenfor Nummer i 
yderligere 8 Maaneder indtil 1. 
Sept. d. A. 

Landinsp. Kofoeds Ansøgning 
om Approbation paa Udstykning 
af Matr.-Nr. 369 f, Hammeren, 
under Keibst. Markj. tilh. Statens 
Vandbygningsvæsen. Parcellerne 
er solgt til Villy Aagesen og Hol-
ger Hansen, Sandvig. 

Fiskernes Understøttelseskasse 
androg om Tilskud for 1936-37, 

Aksel Henriksen anførte, at Fi-
skeriet havde været saa daarligt, 
at der er mange, som trænger 
til Hjælp. Andre Steder har By-
raadet givet Tilskud paa indtil 
30 Kr. pr. Medlem. 

Der bevilgedes 200 Kr. 
Andr. fra Anton Grønhed' om 

at Dekl. paa Matr.-Nr. 36% an-
gaaende Kommunens Tilladelse 
til Lergravning maatte blive løst 
blev efterkommet, da Kommu-
nen ikke mere havde Interesse 
for Deklarationen. 

»Det østb. Dampskibsselskab«  

fremsendte Ansøgning om Refu-
sion af Halvdelen af 1730 Kr., 
der udgør Vareafg. til Hammer-
havnen, fordi Vejrforhold ikke 
tillod Anløb til Allinge Havn. 

Vedtoges at ansøge Ministeriet 
om Tilladelsen. 

Bygm. Kofoed & Mortensen an-
søgte om Tilladelse til at tække 
en Kvist paa »Vinberggaarden« 
med rød Tagpap. Blev bevilget. 

Regnskabet over Udgifter til 
Fordeling af Oksekød til træng. 
Personer i H. til Lov Nr. 317 af 
29.-11.-35 forelaa til Decision. 
Ifølge Regnskabet var der uddelt 
Kødkort til 758 Personer til et 
Beløb af 2925 Kr., hvoraf der er 
indløst for 2893 Kr. Hertil kom-
mer Udg. til Tryks. m. m. 28,90, 
saa den samlede Udgift udgør 
2921 Kr., hvoraf Staten godtgør 
2899 Kr. 

Regnskabet godkendtes. 
Overslagene over Allinge og 

Sandvig Ilavnes Indtægter og Ud-
gifter i Regnskabsaaret 1937-38 
godkendtes af Byraadet. Borgm. 
gennemgik de enkelte Poster, 
til Rep. af Stangemøllemolen er 
afsat 13,000 og til Brolægning af 
Havnepladsen 4800 Kr. 

Byraadet havde faaet tilsendt 
en Skrivelse undersk. af  145 Be-
boere, hvori henstilles at den 
skandaløse Krænkelse af Blufær-
digheden, som den overhaand-
tagende Uanstændighed m. H. t. 
mange Turisters Paaklædning 
medfører, maa blive forebygget 
ved en Revision af Politivedtæg-
ten. 

Ing. Andersen spurgte, hvem 
der havde underskrevet Adressen 
og da det ikke skulde være no-
gen Hemmelighed læste Borgm. 
alle Navnene op og udtalte, at 
der manglede en Paragraf i Po-
litivedtægten, hvorefter der kan 
skrides ind overfor Folk, der er 
uanstændig paaklædt. Hasle Po-
litivedtægt indeholder en saadan 
§, hvorefter det er forbudt paa 
offentl. Gader, Veje og Pladser at 
vise sig i en Dragt, som er uan-
stændig. Ligeledes Rønne, og der 
siger man til Turisterne, at hvis 
de ønsker at gaa saadan klædt, 
maa de tage til Allinge, for »her 
vil vi ikke have dem« 1 

Ing. Andersen : Sker der andet 
Irer i Allinge-Sandvig end alle 
andre Steder i Verden. De Bade-
og Stranddragter, som Turisterne 
bruger, er vel af internationalt 
Mønster, og saa kan man ikke 
kalde dem uanstændige. 

Alfr. Pedersen, Sandvig : Til 
Tider kan man træffe Turister, 
der gaar uden Badedragt, men 
med Badekaabe, andre har kun 
Badebukser paa, der er saa smaa, 
at de næppe dækker det nød-
vendige. Det er ikke fordi jeg 
vil optræde som en Moralens og 
Dydens Vogter, men de kan da 
i det mindste tage en Badedragt 
paa. 

Ing. A.: Det er jo ikke det, der 
er Tale om i denne Skr. og der 
kan maaske nok være en enkelt, 
der har stukket Benet for langt 
igennem, men det er en Politi-
sag og ikke noget Byraadet kan 
tage sig af. 

Borgm.: Naar vi har den om-
talte § i Politivedtægten, kan vi 
kræve at Turisterne er ordentligt 
paaklædt. 

Ing. A.: Ja vi kan nu ikke, 
fordi den enkelte ikke er bleven 
noteret af Politiet, forlange at 
Turisterne skal være pakket ind 
i Vat, naar de kommer herover, 
for at nyde Solen og Vandet. 

Edv. Holm og Jens Mortensen 
holdt paa, at man nok kunde 
forlange Turisterne saadan paa-
klædt, at de ikke vakte andres 
Forargelse. 

Efter endnu en Del Bemærk-
ninger vedtoges det at tage Sa- 

gen op til fornyet Overvejelse 
ved Revision af Politivedtægten. 

Overslag over Allinge Ravns 
Indtægter og Udgifter 

i Regnskabsaaret 1 '1  1937-21h 1938. 

INDTÆGT. 
Beholdt]. ved Aarets Begynd. 17.500,00.  
Renter 	 350,00 
Forskellige Lejeindtægter. . 	1 	789,00 
Skibs- og Vareafgifter . . . 26 	500,00 
Indt. der oppeb. af  Havnef.. 	150,00 
Forskellige andre Indtægter . 	350,00 

UDGIFT. 
Renter af Laan 	  2.840,13 
Afdrag paa Laan 	 9.500,00 
Skatter og Afgifter . . .  	450,00 
Bidrag til Dækn. af de med 
Statens Tilsyn med Havnene 
forbundne Udgifter 	. . 	4,87 
Administrationsudgifter . 2.400,00 
Vedligeh. af  Havneværker. 

Stangemøllemolen . 	13.000,00 
Brolægning af Plads . 	4.800,00 

	

Diverse   1.200 00 
Oprensningsarbejde . . 	500,00 
Anskaffelse af Inventar 	200,00 
Vedligeh. af  Inventar 	. 	200,00 
Renholdelse og Belysning. . 	1.100,00 
Andre Udgifter 	 1.600.00 
Beholdning ved Aarets Udg. 8.844,00  

46,639,00 

Overslag over Sandvig Havns 
indtægter og Udgifter 

i Regrskabsatiret:fra I  4 1937 til 3I/3 1938. 

INDTÆGT. 
Forskellige Lejeindtægter. 10,00 
Skibs- og 	Vareafgifter . 	. 	. 225.00 
Tilsk. fra AII.-Sandv. Komm. 862,00 

UDGIFT. 
Renter af Laan 	 240,48 
Afdrag paa Laan 	 84,52 
Skatter og Afgifter 	. 2,00 
Administrationsudgifter . 70,00 
Vedligeholdelse 200,00 
Oprensningsarbejde . 450,00 
Renholdelse og Belysning. 25,00 
Andre Udgifter. 25,00 

1.097.00 

Ung Pige 
kan faa Plads til 15. Februar el-
ler 1. Marts. 

Carl Larsen, 
Vestergade, Allinge. 

Ung Pige 
søger midlertidig Arbejde ved 
huslig Gerning, Madlavning eller 
lignende til d. 15. Febr. el. senere. 

Bladets Kontor anv. Tlf. 74. 

D. A. G. 
Lokalforeningen „Kajbjerggaard" 
afholder den ord. Generalforsam-
ling paa Hotel „Allinge" Torsdag 
d 4. Febr. Kl. 4 med Dagsorden 

1. Beretning 
2 Regnskabet 
3. Valg af Bestyrelse og Revisor 
4. Eventuelt 

Bestyrelsen. 

En lille hellighed 
evt. Værelse, ønskes til Leje sna-
rest af Forretningsmand 

Bladets Kontor anv. 

Røde Kors 
Allinge-Sandvig og Omegn 
afholder gratis Kursus i 
Spædbørns- &Hjemmesygepleje 
fra d. 8. til d. 13. Februar hver 
Eftermiddag Kl. 14.30 pr. i Fru 
Christensens Havesal. 
Indmeldelse hos Formanden, Fru 
Smedemester Petersen, Allinge. 

Olsker illlsmodsforelliog 
afholder ord. Generalforsamling i 
Forsamlingshuset Tirsdag d. 2. 
Februar Kl. 19,30. 

Dagsorden iflg. Vedtægterne. 

Efter Generalforsamlingen For-
handling om Husmændenes Inter-
esser bliver varetaget ved Kom. 
munevalget. 	Mød godt op ! 

Mandag den 8. Februar afholdes 

Fastelavnsfest 
i Forsamlingshuset Kl. 19,30. Der 
opføres bornholmsk Komedie at 
Aakerlund. (Dilettanter fra Hasle). 

Bestyrelsen. 



og der er endnu en Del gode Rester til halv Pris samt 
nogle faa Herrefrakker til 10 Kr. — Et Parti hl'. Pudebetræk, 
lidt smudskede' sælges fra 1,45 og 1,62. — Hvide Dynebetræk 
fra 4,35 og kulørte fra 3,75. — 10 pCt. paa alle kurante Va-
rer undtagen Garner og 20 pCt. paa Konfektion. 

Allinge Messe - Th. Holm. 
Jeg giver højeste Pris for renvaskede strikkede Klude og Uld 

Godtkøbs udsalg 
23. Januar til 15. Februar. 

Under Udsalget sælges c. 50 Kulørte Klædninger, 
som har kostet fra 50 til 75 Kr. pr. Sæt, nu nedsat til 25 Kr. 
Frit Valg. — Mange andre Varer er fremlagt med Pris paa. 
10 pCt. paa en Del andre kurante Varer. 

„end ,dansen. *If. 29 

Stormkroge i'doloolistor M  Vat ffl saml usodmeluFk.heFl.se
VearldeTnrsæbke.

dsfe til Hå det i Prodoklell 
Husk vort store 

Smaa [friser i 
Magasin du Nord 
2ldsalget slutter mandag d. 8. .7e6. 

Til Damerne: 
Prøv de gode heluldne Kjoletøjer i 
130 cm Bredde. Prisen er kun 4.68 
og 4.45 pr. m, og saa skal der kun 
21  4 - 2 ,, m til en Kjole. Altsaa kun 
10.00-11.70 for en smuk Vinterkjole 

Kjolehvergarn i smukke smaamenistrede Dess. 2.45, 1.95 
Dameundertøj — Trøje og Benklæder — pr. Sæt 1.45 

Hvidevarer og Sengeudstyr: 
En Del gode Tvistlærredslagener 	 3.15, 2.25 
1 Stykke svær halvlinnet Drejl 	pr. m 	1.18 
2 	- 	— hellinnet Viskestykkedrejl — 1.14, 0.88 
1 Stykke Overdyne-Bolster 	 pr m 2  85 
2 — Underdyne-Bolster 	  — 1.75 
ca. 12 kg. gode Blandingsfjer sælges for . 	pr. kg 1.95 

Til Herrerne: 
Vintersokker, svære graa og lyngmel. 1.25, 1.08, 0.95 
Jersey-Handsker 	  0.79 
Underbenklæder — patentstrikkede — nedsatte Priser 
Undertøj m. lodden Vrang 

Trøjer — findes kun i Nr. 2 — . 	1.38 
Trøjer m. Montering (alle Størr.) 

Pris for Mellemstørrelsen 1.75 
Benklæder do. 	do. 	do. 	1.68 

Uldent Undertøj i gode svære Kvaliteter 

	

Trøjer    fra 4.00 
Benklæder 	  fra 4.70 

Alle Størr. haves — Priserne er for Mellemstørrelser. 

Arbejdsbenklæder 	  4.65 
Arbejdsjakker blaa 	  4.45 
Arbejdsskjorter, svær hval. 	tærnede m. fast Flip 3.45 

Et Restparti af uldne Drenge-Pullover (4- 5Aar) 3.75, 2.25 

Fritz Reusch 

Ølli uge 
	 mele f. 5 

Lev. til Vare- og Landbrugslotteriet 

Skotøjs-Udsalg 
Masser af godt Fodtøj realiseres 
til meget smaa Priser. 

Carl Larsen, Vestergade, 

Kød og Flæsk 
modtages til Røgning. 

Richard Jørgensen 
Sandvig. 

Varm Blodpølse 
faas i Dag, FREDAG. 

Grethe Lundgren, 
Lindeplads. 

Varm Blodpølse 
hver Fredag Middag. 

Dina Sørensen, Nørregade. 

Xeå og flæsk 
modtages til Røgning. 

Varerne hentes. 

Nordlandets Kødforsyning 
Tlf. Sandvig 19. 

Bornholms Spare- 
og baanekasses 
Afd. i Allinge 

• 

Kontortid: 9-12 2-4 
• 

Boxer udlejes 

2 Stakke Kløver 
og Lucerne, 2 Læs Havrehalm og 
en Rottehund er til Salg. 

Vognmand Jakobsen. 
Tlf. Allinge 19 

Det aarlige Udsalg 
af Skotøj er begyndt hos 

Træskomager bars en 
100 Par Børnekapsko 

fra Nr. 22- 39 uds, til nedsat Pris 

Udsalget fortsættes stadig 

„2"Latadorspillet" 
er kommet til Allinge. 
Lad os demonstrere det 
for Dem. Pris Kr. 6,50 

Xiosken, Ætlinge 

STOP-ved 
Zool. Have, Stammershalde 
En fornøjelig Søndagsudflugt. De aldrig vil fortryde! 
De 3 Løveunger er mi 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 

Ovntørret Fakse Gødningskalk 
er paa Lager — og ekspederes gerne i disse Dage, 
naar Vejret tillader det. 

Fra Lager er Prisen 17 Kr. pr. 1000 kg — kontant i hele Læs 

Nordlandets Handelshus. 

i 
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Alt  

t 

iberegnet  

de 
 r Moderne 

og dog kun otte Kroner! 

Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge 53 

• Nye Sendinger af 

Jaffa og Messina Appelsiner, gode Spise-

og Madæbler, store,  gode Citroner, samt 

ekstra Kvalitet af ægte Bihonning sælges i  

Nordlandets Handelshus 
•••••••••~111~11•111 »0111•4111~~~~11111111111•4111111111~»~11~0~~111•111411111~~» 

Der ventes nu mindre Sending af 

de gode halvhaarde og haarde Masoniteplader 
i de første Dage — Bestillinger modtages. 

Danske bløde „Danatex" Plader er paa Lager, 
NORDLANDETS HANDELSHUS 

Onsdag d. 3. Febr. KI .8 MÆGTIGT 
LEJLIGHEDSKOIL. 

Ældre og nye Varer skal væk fra Reolerne for at 
give Plads til nyere Varer — og derfor sælges, trods 
højere Dagspriser, alt til ufattelig smaa Udsalgspriser. 

Mange billige Rester af Metervarer — Svært, stærkt og varmt Undertøj 
Vanter — Halsbind — Handsker — Vinterhuer — alt sælges til smaa Priser 

Se GardinvInduet1 
Masser af smukke moderne Gardiner realiseres til langt under Værdien 

Nordlandets Handelshus. 

Vi har igen fagel et lille Parti originale Forshacka Dukse. Bah dem i Prodokloll 



Serves fortæller om sine Dagbogsoptegnelser og Minder 

— Fortsat fra forrige Uge — 

— Dalsænkningen var bevokset 
med Skov og Krat og her, hvor 
Landevejen gjorde en Bue, var 
rejst Mindestene over faldne dan-
ske og tyske Soldater. Efter In-
skriptionen at dømme havde der 
fundet en blodig Kamp Sted ved 
Overgangen over Aaen mellem 
danske og tyske Forposter. 

Længere fremme laa en mindre 
Landsby, Quickborn, med mange 
Villaer. Her indtog vi et solidt 
Middagsmaaltid, og herfra førte en 
tertiær Jernbane (Landevejsbane) 
til Altana. 

Det var et pussigt Buinmelzug, 
og da Landevejstrafikken nu blev 
større, var Farten ringe. Foran 
paa Lokomotivet hang en stor 
Klokke, hvis idelige Klemtet] efter-
haanden virkede irriterende. 

Paa en Eng tæt op til Vejen i 
Læ af et Hus havde vi taget os 
en haardt tiltrængt Middagslur. -
Pludselig vækkedes jeg ved et højt 
Skrig og saa Nielsen gøre et Luft-
spring over mig og rulle sig hen 
ad Græsset. Da han lidt efter kom 
til sig selv, fortalte han, hvorledes 
han i Drømme var ved at blive 
kørt over af „das verfluchte Bum-
melzug !" 

Efterhaanden som vi nær-
mede os Elben skiftede Egnen 
Karakter, og vi kam forbi frodige 
Bøgeskove og nydelige Villabyer. 
Grøfterne var tilfyldte og gav Plads 
for Spadserestier, som efterhaan-
den blev fliselagt Fortov. 

Landevejen blev Gade, og uden 
at mærke det gik vi i Altona, der 
er sammenbygget med Hamburg 
ved Forstæderne St. Georg og St. 
Poul. 

Altona var i fordums Tid Dan-
marks yderste Forpost mod Syd. 
Navnet skal den efter Sagnet have 
faaet af Hamburgerne, der bekla-
gede sig over den hurtigt voksende 
By, som laa „al-to-nah" (altfor 
nær) og hæmmede Hansastadens 
Udviklingsmuligheder. 

Begge Byer er dog stadig gaaet 
frem i Indbyggerantal. — Altona 
havde nu c. 150,000 og Hamburg 
over en halv Million Indbyggere. 

Skønt Byerne i mange Aar har 
været sammenbyggede, har de dog 
hver sin Kommuneforvaltning, og 
Hamburg er stadig fri Handelsstad 

Altona Hovedstad i Slesvig-
Holsten. 

Altonas fornemste Gade gaar 
langs Elben og hedder Kiinlgs-
strasse. I Parken er rejst et Min-
desmærke for de i Slaget ved HeI-
goland i 1864 faldne tyske Sø-
mænd. 

Paa den store St. Pouls Plads 
havde et amerik Beriderselskab 
opslaaet kæmpemæssige Telte. Her 
fandtes ogsaa Cirkus Renz, Schult-
zes Teater og et Forlystelsessted 
„Tirol" med gratis Adgang, og vi 
benyttede straks Lejligheden til at 
bestige de derværende Tiroleralper 
med deres naturtro cementerede 

Grotter, Huler og Afgrunde. Opad 
Bjergskraaningerne stod Helgen-
billeder og Kristusfigurer. Smalle 
cementerede Stier førte op i Bjer-
gene, hvorfra man kunde se ned 
over smaa Fjeldsøer med Svøm-
mefugle, græssende Gemser og en 
Hulebjørn. Alt virkede meget na-
turtro, i Dalen bredte sig nydelige 
Haveanlæg, men oppe fra en af 
de øverste Stier skimtede vi Re-
versens Træstilladser og paasøm-
mede Lærreder. 

Saa gik vi ind i Hamburg -
overalt travl Færdsel. Passerede 
Jødegaden, hvis Midte optoges af 
aabne Boder, hvorfra forhandledes 
et broget Virvar af Klædevarer, 
Silkestoffer, Skotøj, Bøger, Blade, 
Husgeraad, Legetøj og meget an-
det i en broget Mangfoldighed, 
nyt og brugt mellem hinanden. -
1 gamle Kanalers sorte, stillestaa-
ende Vand spejlede ærværdige 
Købmandshuse deres høje, spidse 
Gavle. De gamle Mure gaar helt 
ned i Vandet, og Lugerne er for-
synede med Taljer, saa Pramme-
nes Ladning nemt han hejses op 
til alle Etager. 

Vi styrede efter Michaelskirkens 
130 m høje Taarn og stod snart 
paa den prægtige Raadhusplads. 
— Her spurgte vi en Betjent om 
Vejen til Schoppelstell, den Gade, 
hvor vi skulde bo, og det var 
morsomt at høre, hvor Betjenten 
kunde rive paa r-erne, mens han 
raabte: 

„Drrritte Strrrasse rrrrrechts 
En ægte Vestjyde kunde ikke 

gøre det bedre, forsikrede Madsen, 
— han var Kronjyde. 

Vi fandt hurtigt Hotellet og sad 
snart og grundede over den lange 
Spiseseddels fremmede Navne -
men „Kalbsbraten mit Gernnse" 
vidste vi hvad var, og den fik os 
til at glemme overstaaede Gen-
vordigheder. 

Og Glæden øgedes, da vi traf 
flere danske Kollegaer, der ogsaa 
var for udgaaende til „das grosse 
Vaterland". Der blev drukket flere 
Velkomstbægre inden vi kunde 
gaa til Ro. 

Hamburg, 11. Maj. 
Om Morgenen vækkedes vi af 

Vogntummel og Sporvognsklem-
ten. Solen begyndte allerede at 
kigge ind ad de øverste Vinduer, 
og vi skyndte os ned i Spisesalen, 
hvor den dampende Kaffe ventede. 

Medens vi drak Kaffen, lagde 
vi Planer for den Dags Udflugt, 
og travede lidt efter ned mod El-
ben, hvor Byens Liv pulserede 
stærkest og de store Skibe ladede 
og lossede deres værdifulde Ind-
hold. Ved Frihavnen var foreta-
get betydelige Afspærringer, men 
langs Elbkajen var ogsaa nok at 
se. Vi gik ind i Parken og op paa 
Elbhøjen. Heroppefra var udmær-
ket Udsigt over Floden, hvor de 
store Udvandredampere laa foran- 
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XulOe og Slub ... 

Oliefrakker, Sydveste 

L og Gummistøvler - - - 
bedste Kvaliteter faas hos 

Axel Mogensen, Tein Tlf. 117x 

Udsigt over Hamburg med Alstersøerne. 

krede, Fragtskibe lossede ved de 
store Kraner, og vimse Slæbebaade 
pilede frem og tilbage. 

Over de store Elbbroer glider 
en Strøm af travle Mennesker -
lutter smaa sorte Punkter, Vogne, 
og nu og da viser en hvid Røg-
søjle, at et Tog passerer. 

Længe sad vi heroppe og hørte 
Storbyens travle Larm tone op 
imod os, saa Røgen fra de mange 
Skorstene stige op mod den klare 
Foraarsluft og gennemgik i Tan-
kerne Hansastadens Historie. 

Her havde vel i Tusinde Aar 
Generation efter Generation 	en 
Stab af driftige Købmænd — gen-
nem skiftende Tider med en aldrig 
svigtende Energi lagt Sten efter 
Sten paa den Grundvold, deres 
Fædre havde paabegyndt. De før-
ste primitive Havneanlæg havde 
forvandlet sig til milelange Kajer, 
de bredbougede Vikingeskibe var 
omdannet til hushøje Jernkolosser 
med tusinde Glarøjne, og Gigan-
terne er som levende Organismer, 
dirrende Uhyrer, hvis snurrende 
Bug mættes med sorte Kul og gi-
ver Husrum for et ikke helt lille 
Samfund, der trygt giver sig Uhy-
ret i Vold, stolende paa at det 
blindt vil adlyde Førerens mind-
ste Vink. 

Disse staalsatte, ildslugende og 
dampspruttende Kolosser bringer 
nu Hamburgerne Varer hjem fra 
Alverdens Lande, bringer Velstand 
eller taalelige Levevilkaar. Den 
gamle Handelsby er stadig vaa-
gen, følger med Tiden og spreder 
sine Fangarme i Form af Handels-
skibe og rullende Jernbanemate-
riel ud over den ganske Verden. 

Saa gik vi ind i det gamle 
Hamburg, der er gennemskaaren 
af en Mængde Kanaler, hvorover 
benved hundrede Broer skaber 
Forbindelse med Gaderne; men 
de fleste Kanaler har nu ingen 
Betydning mere, Vandstanden er 
lav og Vandet stillestaaende og 
snavset. Her mellem de gamle 
Bindingsværkshuse i de snævre 
Gader havde Kolera sit Arnested, 
og det er først i den nyere Tid 
Magistraten er begyndt at rydde 
op i de gamle Sager. Hele Kvar-
terer er nu revet ned og giver 
Plads far smaa Parkanlæg, hvor 
Sol og frisk Luft kan trænge ned. 

Middagsmaden indtog vi i et af 
de store Spisehuse. Her var flere 
Retter at vælge imellem, og en 
Portion til 30 Pf. var mere end 
tilstrækkelig, skønt vi havde god 
Appetit. 

Det var interessant at iagttage 
de mange Arbejdere, som her i de 
store Spisesale indtog deres Mid-
dag; de fleste havde Hastværk, 
Avisen og Maden skulde helst slu-
ges paa en Gang inden Fabriks-
fløjten atter kaldte ; her var ingen 
Uro og Larm, kun stilfærdig Tale, 
og de, der syntes at have god 
Tid, gav villig Plads for nyan-
komne. 

Eftermiddagen gik med Besøg 
paa Museer, af hvilke Hamburg 
ejer en Del. Særlig interessant er 
Kunst- og Industrimuseet, Kunst-
hallen og naturhistorisk Museum. 
Men det var umuligt at faa alting 
med, Benene nægtede lidt efter 
lidt at gøre Tjeneste, det blev til 
sidst kun til en fortsat flytten Plads 
fra Bænke og Stole Galleriet rundt, 
og Hjernen sløvedes af de mange 
Indtryk. Dødtrætte gik vi tidligt 
til Ro, for med bedre Kræfter at 
fortsætte næste Dag. 

Er man træt af det travle Ham-
burgs rastløse, pulserende Liv, 
gaar man en Tur langs Alsteren 
og den lille Sø, Floden danner 
midt i den mondæne Bydel. Her 
er ingen rygende Fabriksskorstene, 
ingen raslende Kraner og snur-
rende Hjul; den friske Foraarsvind 
blæser os lige i Ansigter, kruser 
den blaa Vandflade og vugger de 
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smaa, morsomme Baade, hvori 
Svanerne bygger Rede. De fikse 
smaa Passagerbaade glider frem 
og tilbage ; de erstatter her Spor-
vogne, og for 10 Pf. kunde man 
komme Søerne rundt fra en af de 
mange Anlægsbroer. Man kan og-
saa spadsere ad den gamle og ny 
Jungfernstieg, over den prægtige 
Lombardsbro, hvorfra man har et 
storslaaet Overblik over det velha-
vende Hamburgs fornemme Villa-
kvarter. Her er i Strøgtiden det 
elegante Publikums Tumleplads, 
her fremvises de sidste Moder. 

Paa den anden Side Lombards-
broen indsnævres Alsteren, og her 
laa det gamle Hospital omgivet af 
smukke Parkanlæg. Ved Damthor 
fandtes ogsaa den zoologiske og 
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den botaniske Have, og smukke 
Villaer er grupperet op ad Skraa-
ningerne. 

Vi vender tilbage til Byen, af-
lægger Besøg i nogle Kirker, lige-
ledes paa Pferdemark hos Hagen-
bech, gik lidt paa Museum, og 
var om Aftenen ude at se det 
mørke Hamburg. Gennem snevre, 
uhyggelige Gyder gik vi med en 
tysk Kollega som Vejviser, saa 
nogle berygtede ølknejper, over-
værede et Slagsmaal med Udsmid-
ning og matte selv finde ud af 
Labyrinren, da Føreren blev bange 
og lod os i Stikken. 
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