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I Ferien.
Toget nærmede sig den lille
Landstati on. Passagererne begyndte saa smaat at samle deres Sager sammen.
En slank, ung Pige med et kønt,
intelligent Ansigt og tykke, lyse
Fletninger under den lille, runde
Straahat, tog sin lille Haandkuffert ned fra Hylden, spændte Remmen om paa sin Rejsetaske lidt
fastere og traadte saa hen ved det
aabne Vindue.
Nu var hun snart ved Maalet,
hjem at holde Sommerferie. Hun
var Lærerinde højt oppe i Jylland
hos en Direktør paa en større
Fabrik, første Plads efter endt Eksamen og skulde nn hjem til det
lille Boelssted paa Fyn.
Aah, nu kørte Toget forbi Peter
Jensens store Tørvemose. De talrige, smaa Tørvestabler hilste hun
i Tankerne som gamle Bekendte.
Græs til midt op paa Benene
stod Peder Hjulmands hvidbrogede
Ko og tyggede Drøv, medens den
saa langt efter Toget.
Der laa Landposten Niels Baks
lille, pæne Hus, og den lille trivelige Stine Baks var netop ved
at hænge Tøj til tørring i Haven.
Hun skyggede med Haanden over
Øjnene for Solen og kiggede efter
Toget ; den unge Pige nikkede,
og et stort Smil foer over Stines
varme Ansigt, medens hun sendte
et dybt Nik til Genhilsen.
Derovre laa Skolen, Præstegaarden; nu drejede Banelinien lidt—
og saa — der laa Barndomshjemmet, det lille lave, straatækte Boelssted mellem ranke Popler.
Nu var de straks ved Stationen.
Mon Moderen eller den yngre
Søster i Hjemmet var der for at
tage imod hende?
Toget holdt, hun samlede sine
Sager sammen og sprang, da Kupedøren var blevet aabnet, let ned
paa Perronen, idet hun saa sig
om med et spejdende Blik.
„Der er hun, Mor! Der er Karen Margrethe!" raabte en stortbygget, femtenaarig Pige til en
lille mager, forbrændt Bondekone
i en gammeldags Klædedragt og
med et Udseende, der fortalte om
mange Aars trælsomt Slid.
„God Dav, Karen Margrethe! "
lød Moderens Hilsen jævnt og
stille, men ledsaget af en glinsende Taare i Øjnene, da Datteren
gengældte hendes faste Haandtryk.
„Og velkommen hjem!"
„God Dag, Mor, god Dag, Lise 1"
Hun forsøgte det vante fyenske
Maal; men det vilde ikke ret lykkes for hende.
Det var underligt, saa fremmede Moderen og Søsteren saa ud
for hende. Og Moderens gammeldags Klædedragt, — aldrig før
havde den faldet hende saa meget i Øjnene som i Dag mellem
de mange pyntede medrejsende.
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Den korte, vide Hvergarnskjole,
de plumpe Lædersko og den forældede Hat med den lidt falmede
Pynt, intet undgik hendes Blik.
Hun rødmede dybt, da en fremmed Herre gjorde en Bemærkning
til en af Jerdbanernes Funktionærer, — aabenbart et Spørgsmaal
om hende og hendes Følgeskab.
Hun gjorde Vold paa sig selv
og gik hen ved Moderens Side,
idet hun sagde:
„Hvordan har I det ellers? Er
Far igen rask ?"
„Nej, ikke helt. Han har tabt
meget og døjer ikke stort Arbejde nu. I Høsttiden maatte Lise
og jeg ende det meste Arbejde
sammen med Niels Peter, vor
Daglejer. Godt, at Lise er saa stor
og stærk", føjede Moderen til.
Karen Margrethe saa til Siden
paa Søsterens store, kraftige Lemmer og det solbrændte, let fregnede Ansigt. - Hvor var hun
dog bleven stor, siden hun saa
hende sidst, i Julen!
Lise vendte halvt undselig Hovedet bort, -- ogsaa hun følte
sig halvt fremmed overfor den
unge, ranke Søster i den klædelige, lyse Lærredsdragt med den
lette, spænstige Gang og de sikre, smukke Bevægelser. Og dog
var det kun faa Aar siden, de
Side om Side havde slaaet Kolbøtter f Høstakkene.
Samtalen vilde ikke rigtig komme i Gang. Karen Margrethe var
i en underlig trykket Stemning, og
hun kunde ikke frigøre sig for den,
- arbejdede maaske heller ikke i
øjeblikket med nogen ærlig Vilje
derpaa.
Paa Marken tæt udenfor Stedet
kom Faderen hende i Møde, støttet til Tøjrekøllen. En halvt aflægs
Mand nær de treds med et opvakt,
klogt Ansigt. Karen Margrethe
havde alle hans Træk, om det saa
var den lidt fremstaaende, bestemte Hage.
„God Dav, Karen Margrethe,
og velkommen hjem, min Pige ! "
„God Dag, Far ! Hvor du dog
er bleven mager, siden jeg saa
dig sidst", sagde den unge Pige
mildt.
„Ja, den slemme Hoste tager
helt Holdet fra mig", lo han. ,,Men
nu er jeg da bedre, og jeg har
en rask Avlskarl i Lise der."
Saa gik de ind af Porten til det
lille Gaardsrum, der var omgivet
af nogle lave, lidt brøstfældige
Længer. — Frem dukkede ved
Synet af dem i Karen Margrethes
Tanker den flotte, stilfulde Villa,
hvor hun til daglig færdedes.
Hvor forekom den lille, lidt
mørke Dagligstue med det lave
Bjælkeloft hende underlig uhyggelig.
„Du skal bo i Gæstekammeret,
Karen Margrethe", sagde Moderen
til hende. „Der har Lise gjort i
Stand til dig. Du er vel træt af
den lange Rejse?"

Fredag den 24. April
„Ikke videre", sagde den unge
Pige, „men lidt stram i Huden af
Støvet, saa jeg vil gerne vadskes
lidt."
Lidt efter stod hun inde i
det lille Gæstekammer, som Søsteren havde gjort saa hyggeligt
som muligt.
Sengen duftede af rene Lagner
og Lavendler, og paa det lille
Bord ved Vinduet stod paa den
hvide, hæklede Dug en lille Buket af Markblomster, Valmuer og
Kornblomster mellem „Vævregræs"
Karen Margrethe blev staaende
ved Vinduet i dybe Tanker. Hun
var atter bleven blød og varm i
Sindet. Hun saa ud i Gaarden,
hvor Moderen og Søsteren færdedes i fuld Travlhed. Lise kom
netop i Malkedragt ud fra Koladen med Transportspanden, som
hun bar over Ciaarden og satte i
Vandtruget til Afkøling. Omme fra
Svinestien kom Moderen bærende
paa to Spande; hendes Gang var
tung og træt, og der laa som et
bedrøvet Udtryk over det furede
Ansigt.
Karen Margrethe fik Taarer i
Øjnene ved Synet af Moderen.
Saaledes havde Livet været for
denne saa langt hun kunde huske
tilbage. Og for hvem havde hun
arbejdet, for hvem havde hun slidt
sig op ? Var det ikke nærmest for
hende, Karen Margrethe? Var ikke de sidste Sparepenge bievne
ofrede for at føre hende frem i
Livet? Og nu havde hun dog været paa Nippet til at skamme sig
ved sin gode, brave Moder og
sit Barndomshjem. — ,,Fy, Karen
Margrethe!" lød det i hendes Sjæl.
Hun tog hurtig sin lyse Dragt
af, aabnede det gamle Klædeskab,
her hang en gammel Kjole af
hendes. Denne tog hun paa, et
Par Træsko af Lises fandt hun i
Køkkenet -- og med et Smil i
Ansigtet skyndte hun sig ud i
Gaarden til Moderen, der nu bar
Mælk over til Kalvene.
Hun tog den ene Spand fra
hende, og idet hun tog hende i
Haanden, sagde hun:
„Saa, lille Mor, her har du igen
din egen Karen Margrethe. Kender
du mig nu?"
Et lyst Smil som et Kornmods
blink i en mørk Nat lagde sig
over Moderens trætte Ansigt, og
den haarde, brune Haand sluttede
sig fast om Karen Margrethes
hvide, bløde Haand.
„Ja, lille Grethe, nu kender jeg
dig først ret igen", sagde hun
stille.
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Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
senest 2 Dage før Bladet udgaar.

Naar det grønnes.
—o—
Inden vi ret faar betænkt, er
vi lige midt i det myldrende Foraarsliv. Vi har prøvet paa at
fremtrylle lidt af Foraaret ved
at sætte Smaagrene ind i varme
Stuer. I Vaser stod Grene med
brune Rakler, som en skøn Dag
pludselig aabenbarede sit Liv ved
at blive grønne, Og saa brød
det ene lille Blad frem efter det
andet gennem den tørre brune
Bark. Og Ribisgrenene sprang
ud med Blomster, men de var
farveløse.
Men vi, der saa det, glædede
Os over at se Livet i Frembrud,
og undredes over, at der i de tilsyneladende tørre Grene, som
endog var brudt ud af deres Livsfællesskab — Træet med Roden
dybt nede i den nærende Muld:—
kunde skyde baade Blad og
Blomst.
Hvor er Livet stærkt og underligt!
Nu gaar vi alle og længes efter at se, hvordan det bryder
frem i Naturen, naar Solen kalder med sit Lys og sin Varme,
og hvor hver Dag ejer sit Under.
I de Grene, hvori der er saa
megen Livskraft, at de giver Blad
og Blomst, der er det Livskraften fra Stammen og Roden, der
endnu virker. Men kommer den
afbrudte Gren ikke under Pleje,
visner den og dør.
Men hvordan er det med vi
Mennesker, vi kan nok ogsaa
blive som tørrede Grene, hvori
man ikke kan tænke sig, at der
kan være Liv og Kraft. Og vi
kan ogsaa rives ud af vort
Livsfællesskab med vor Stamme
og Rod. Og hvordan gaar det med
os naar vi biir revet ud af Sammenhængen med det, hvoraf vi
skal leve? Det gaar os som den
afbrækkede Gren: vi visner og
dør, hvis vi ikke kommer i Pleje
og ved Kærlighed og Omhu atter
bliver »bundet til« paa vor Stamme. Der er noget næsten mystisk
i, hvor meget det betyder for et
Nlenneske, at leve i Sammenhæng med det, der har Rod og
bar Levekraften i sig.
Naar vore Børn forvilder sig
ud af Fællesskabet med Barndomshjemmet, saa er de som afbrækkede Grene, der let kan visne. Der sidder omkring i Verden mange bedrøvede Forældre,
hvis Børn ikke lever i Hjemmets
Liv, men har løsrevet sig fra det
og har slaaet Rod i fremmed
.Jordbund. Jeg tør sige, at der
altid kommer til at mangle noget af det bedste i et Menneskes
Liv, naar det glemmer sit Hjem
jeg havde nær sagt: hvordan dette saa end er. Der kan rinde
megen Sorg og Harm af at være udgaaet fra et daarligt Hjem;
og dog har jeg set, hvad det har
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kunnet betyde af godt !bi- et
Menneske at bevare Forbindelsen med sin Rod.
Kunde jeg sige det, saa det blev
hørt af de Børn, der har løsrevet
sig fra deres Barndomshjem
»Prøv paa at komme i Forbindelse med det igen! Du ved ikke
hvor let du kan visne ved at leve
uden Sammenhæng med din
Stamme og din Rod.« Og til Forældrene vil jeg sige : »Selv om
et Barn har gjort sig fortjent
til at leve uden for Hjemmets
Liv, saa slip det dog aldrig! Prøv
paa atter og atter at hinde Barnet til Hjemmet.
Et stakkels forvildet Barn ( for Resten er vi alle mere eller mindre forvildede Børn ) kan ligesom den tørre, visne Gren
der, om den ikke bliver »bundet
til« hvor den har hjemme, snart
har opbrugt den Smule Livskraft,
der er i den. Derfor trænger vi
altid til at være inde i Livssammenhængen med Gud, saa vi kan
suge Kraft af Vintræets — Livstræets Rod. I dybeste Forstand
kan vi hverken gro eller grønnes, om vi ikke bevarer vort Liv
inde i dette Livsfællesskab. Al
Spirekraft og Liv beror paa dette.
Naar vi nu glæder os over alt
det, der i Naturen spirer frem,
lad os da tænke paa, at vi kun
er som tørre Grene uden Liv,
hvis vi rives bort fra de levende Vandstømme.
Sammenhængen, Fællesskabet
er et Livsunder baade menskeligt
og kristelig set. Skal vi naa til
at grønnes bære Blomst og Frugt
kan det kun ske i Fællesskab
med vor Stamme og Rod. Ug hvad dette Aar saa grønnes,
sikkert modnes vil det næste,
naar vi kun har lært i Livets
rette Grund vor Rod at fæste.
Sigbrit Aas.

Mod Vaar.
Saa bærer det atter mod Foraar,
mod Solskin og Dufte og Sang.
Saa kaldes vi atter fra Stuen
til Van firing i lysegrøn Vang.
Og Skovene lokker saa sælsomt
med Skygger og glitrende Skær.
hvisker saa sælsomt o n Lykken
som di ømmer bag dugvaade Træ'r.
Mod Himlen staar tusinde Lærker
med Strubernes dirrende Kor,
de prøver at tolke den Glade,
som skjult mellem Græstuer bor.

Saa sanker vi Solen og Glæden
mens Dagene bærer os frem,
og møder vi vintergran Sjæle,
vi deler vor Rigdom med dem.
- Karl Lindqvist.

SPORTEN
Red. af A. S. G.

Rettelser.
I forrige Uges Referat var der
indsneget sig en Række Fejl, som
vi her skal rette :
Det var ikke Forsvarskæden
der kunde blive et godt Angreb,
men selvfølgelig Forwardskæden.
Ligeledes var det ikke med en god
Hjørnebred men Hjørnebold, der
blev lavet Maa I. I Meddelelsen
om Søndagens Kampe var det
ikke B. I men Ø. B. I der skulde
spille mod Allinge 1. — Endelig er
Taksterne for Fodboldkampe ikke
sat til 25 Øre for Voksne og 10
Øre for Børn, men 35 Ø. og 10
Ø. for enkelte Kampe og 50 Ø.
og 15 Ø. for to Kampe.
I Søndags
skulde Ø. B. I have spillet mod
vort iste Hold, men meldte Afbud
og som saadan vandt Allinge de
2 Points uden Kamp. Derimod
spillede Klemens 1 mod Allinge Il
og ogsaa ,her snuppede Allinge
2 Points og ikke mindre end 7
Maal mod 0. Dette hjalp godt paa
B. Holdets Maalantal, idet de hidtil har været lidt bagefter med
dette. Allinge startede i denne
Kamp med at lave 4 Maal i Løbet af faa Minutter, hvilket for
en stor Del skyldtes Klemenskers
Maalmand, som var meget sløj.
Derefter begik Modstanderne den
Dumhed, at Maalmanden skiftede
med en af backs uden at melde
det til Dommeren og saasnart den
nye Maalmand fik Hænderne paa
Bolden blev Allinge tilkendt Straffespark, som ved et flot Skud af
Alfred Nielsen sad i Nettet. Første Halvleg sluttede altsaa 5-0
til Allinge og i 2den Halvleg fik
Allinge stored endnu 2 Gange.
Juniorerne
spillede i Rønne mod B.10 juni
og man var klar over, at det var
en af deres farligste Modstandere.
De smaa Gutter spillede ellers
godt til og var ingenlunde underlegne, men man kan maaske sige
at de var en Smule uheldige. Resultatet havde været mere retfærdigt ved uafgjort Kamp i Stedet
for B. 10's Sejr paa 2-0, men
,neven mind", klø paa igen næste
Gang. — A. S. G. har haft megen
Fornøjelse af Junior-Holdet og
venter med Glæde paa den Tid,
naar de rykker op i Seniorrækkerne. Der er nemlig mange af
dem, som med Tiden kan blive
fine Spillere!
Paa Søndag
spilles atter 2 Kampe i Allinge.
Kl. 14.00 spiller vort Junior-Hold
contra Svaneke jun. og vi haaber
Resultatet bliver ligesaa godt som
ved Privatkampen Langfredag.
Derefter spiller Kl. 15,15 Allinge II
mod Aarsballel. — Her fik vi Klø
i Efteraaret,men forhaabentlig kan
dette Nederlag hævnes paa Sønd.
Allinge I spiller en meget vigtig
Kamp i Rønne mod B. 1011. Dersom dette kan blive en Allinge
Sejr er Chancerne for vort A. Hold
store, idet Favoritten Aakirkeby
tabte til dette Hold; derfor fører
faktisk Allinge i A Rækken. Vilde
det egentlig være heldigt for os
at komme i Mesterrækken? Baade
ja og nej; men unægtelig vilde
det være morsomt at komme derop; kun vil det være svært at
skulle ned igen. Men skulde Underet ske, saa havde man Grund
til at tro, at der vilde blive taget
rigtig fat heroppe.
Paa Søndag er desværre begge
vore Seniorhold noget svage, idet
en Del Spillere har meldt Afbud

paa Grund af Sygdom, men Fodbold er noget mærkeligt noget,—
og der kan virkelig ske Underværker. Entreen til de to Kampe
er altsaa ifølge ovenstaaende Rettelser: 50 Ø. f. V. og 25 Ø. f. B.

Badestranden ved Næs.

Ved det i Lørdags afholdte Møde
paa »Højers Hotel« vedtoges det
at fortsætte det allerede paabegyndte Arbejde, og da Axel Mauritsen ønskede at udtræde, blev
Udvalget suppleret med 3 nye
Medlemmer, nemlig Postmester
Christensen, Fotograf Kjøller og
Hotelejer Rasmussen, som sammen med Pensionatsejer Chr.
Jørgensen og Bogtr. Gornitzka
bemyndigedes til at søge dannet
en Forening eller et Selskab til
Værn og fortsat Udbedring og
Vedligeholdelse af Badestranden,
ligesom Hotel-og Pensionatsejere
opfordres lii at opkræve den fastsatte Kurtakst af Gæsterne, saa
de indvundne Beløb hvert Aar
kan anvendes til Strandens Udbedring, Sikring af de badende,
Anbringelse af Bænke og om
muligt Opførelse af en mindre
Pavillon med Toiletter og enkelte
Farvefilmen .Beeky Sharp" 1 Al- Badeceller for hadende, som ikke
linge. Filmens Udvikling er fo- ønsker at klæde sig at fra Stranregaaet med Stormskridt og er den.
karakteriseret af volsomme Revo- Plakattavler.
lutioner. Den første : levende BilAllerede for flere Aar siden
leder blev til handlingsmæssige lovede østersøbadets Bestyrelse
Stumfilm ; den næste : Tonefilmen at arbejde for paa passende Steafløste den stumme Kunst - og der at faa opstillet Plakattavler,
den tredie Storomvæltning staar saa man kunde blive fri for de
nu for Døren, foraarsaget gennem mange Overklistninger af TeleFarvefilmen, eller rettere sagt gen- fonstøtter, elektriske Standere,
nem det nye Technicolor-System, Klipper og Husfacader. Politiet
som anviser helt nye Veje, end har nu forbudt nævnte Opklæbde før anvendte til Fremstilling ningsmetode, saa der snart ikke
af farvede Film, og som allerede mere findes noget Sted, hvor det
har staaet sin Prøve i enkelte Smaa- er tilladt at opsætte Plakater.
film og i den første, store FarveMen en Turistby kan nu enfilm „Becky Sharp".
gang ikke undvære ogsaa paa
Det var ikke tilfældigt, at man dette Omraade at tage Reklamen
valgte en filmisk Bearbejdelse af i sin Tjeneste. Allinge-Sandvig
William Thackerays verdensbe- har i Sæsonen mere end fordobkendte Roman „Forfængelighedens let sit Indbyggerantal, og der sker
Marked" som Emne for den før- hver Dag noget, som har Bud
ste Farvefilm. Dens stærk drama- til det store Publikum — ikke
tiske Handling akkompagneres af mindst vore store Forlystelsesden svage Torden fra Napoleons etablissementer har Krav paa
Kanoner ved Waterloo og foregaar at faa Badegæsterne i Tale paa
altsaa i en Tid, der prægedes af en nem og bekvem Maade.
Farveglæde. Kvinderne klædte sig
Vi henstiller derfor til Østersøi brogede Dragter, den civile Be- badet snarest at tage Affære, saa
folkning i farverige Frakker, Mili- der paa de mest trafikerede Stetæret i prægtigt skinnede røde og der kan anbringes saadanne Tavblaa Uniformer - der var noget ler, hvor der mod en mindre
for Farve-Troldmændene at lege Afgift kan opsættes Plakater, der
med, uden at de løb Fare for at har aktuel Interesse, ligesom alle
virke for stærkt. Og under Robert Hoteller og Pensionater burde
Edmund Jones' Ledelse skabte opsætte en saadan ved deres Ejen
Hollywoods Farveteknikere en dom, saa Gæsterne kan være a
prægtig, straalende Billedbog, der jour med. hvad der foregaar.
dannede en naturlig broget RamSaaledes som det er Skik og
me om den voldsomme Handling, Brug ved andre Badesteder.
der af Digteren er bygget op om
Hovedpersonen, den skønne be- Sommeren nærmer sig.
Hele Nordbornholm begynder
snærende men farlige Eventyrernu
at røre paa sig — Naturen
ske Becky Sharp - en af Historiens mest romantiske og kraftigst vaagner til Liv, Knopperne vokser,
tegnede Kvindeskikkelser, vold- og snart vil Skoven staa i sin
som i sit Livsbegær, umættelig i skønne Foraarspragt. Landmænsin Ærgerrighed, kun rummende dene arbejder ihærdigt fra tidlig
en eneste Følelse af virkelig Vær. Morgen, Markerne skal passes.
di : Kærligheden til den unge Of- Og Hotel- og Pensionatsejerne
ficer, der bliver hendes Mand, har travlt med at se alting efter
men som hun simpelt hen maa i Sømmene; nye Ideer, der i Lømiste - i Kraft af hendes skæbne. bet af Vinteren er blevet udklækprægede Livsførelse. Det unge ket, bliver nu realiseret, HaandTalent Miriam Hopkins har mester- værkerne arbejder for fuldt Drøn,
lig fundet Udtryk for Skildring af det gælder om at blive færdig i
god Tid. Vore 2 store. Forlystelhendes paradoksale Natur.
ses-Etablissementer, Palmehaven
Fugleskydningen.
og Strandhotellet er ogsaa i Færd
Bornholms Fugleskydningssel- med at forberede Sommerens Overskabs Bestyrelse holdt 2' Paaske- raskelser. Orkestre, Kunstnere og
dag Møde paa Hotel Hammershus. Kunstnerinder bliver engageret, og
Det blev vedtaget at afholde Fugleskydning som sædvanlig den 2, snart er det hele klappet og klart
Juni (Grundlovsdagen) ved Ham. til Sæsonens Begyndelse 2. Pinmershus. Der bliver som sædvan- sedag den 1. Juni.
lig udsat mange flotte Præmier.
Vi havde et lille Interview med
Efter Fugleskydningen bliver der, Herr Georg Jørgensen, PalmehaTraditionen tro, Spisning paa Hce ven og fik bekræftet, at „Danteflet, hvor Præmierne uddeles, og
senere paa Aftenen for Medletn- marks Harald" er paa Trapperne.
merne. Foreningen optager sta- Jo, Harald Mortensen med hele
dig nye Medlemmer ved Henven- sit Orkester fra „Larry" kommer
delse til en af nedenst. Bestyrel- hertil paa Gæstespil, medbringensesmedlemmer : Ing. Andersen de sit brogede Repertoire, sine
Sandv., Johs. Schou Hammershus Postmester Christensen AU, muntre Sketsch og sit altid charSandemand Skov, Rø og Gaard- merende Smil.
Harald Mortensen kom til „Lorejer Riis, Kjøllergaard, Rø,

Fra Uge til Uge.

ry" for 5 Aar siden og blev straks
alle Københavnernes og siden hele
'ft
Danmarks erklæredeYndling. Hans
sprudlende Humør, hans kvikke
Paafund og hans dygtige Orkester 3
Lager Af alle Størrel- •
•
er i Stand til at faa selv den værser i modemet ciselerede og glatte Ringe at
ste Dødbider i godt Humør, men 3
•
— prøv og døm! I denne Anledning er der af Belysningsmesteren
•
fra „Lorry" blevet installeret et
ø
Lysbilledanlæg, der paa en morConrad Hansen. TI. i40
som og fiks Maade vil bringe
• a»
Publikum Teksterne til Sommerens Melodier; og „Harald" skal
nok lære dem at synge! løvrigt
er Tommy Boston blevet knyttet afholdt Onsdag d. 22. ds. det antil Palmehaven i Aar. Denne dyg- det ordinære Møde i April Maaned.
tigeViolin-Virtuos og Dirigent med
Fraværende: Stenh. Otto Nielsit Orkester skal være Palmeha- sen og Murerm. Edv. Holm med
vens faste Musik i Aar, og vi anmeldt Forfald samt Fisker Aksel
kan vente baade .?Hot" og popu- Henriksen. Til Behandling forelaa:
lær Underholdningsmusik fra den
Skrivelse fra Ministeriet for
Kant. — Palmehaven ligger alle- Landbrug og Fiskeri med Medrede nu om Søndagene badet i et delelse om Approbation af Udstykkraftigt Projektør-Lys, som med ning af det Anna Pedersens Dødsmegen Effekt fremhæver den bo tilhørende Matr. Nr. 369 m
smukke Facade.
Markjorderne saaledes:
Men heller ikke Strandhotellet 369 m. A. Pedersens Dødsb.1J4 A1b.
ligger paa deu lade Side. Hr. Fr. 360 db. Henry Holm Pedersen V.—
Foreningen til lovordnet UdrydBidstrup er i fuld Gang med Forberedelserne, og vi erfarer at der delse af Rotter henledte ved Skribliver Sensation paa Strandho- velse Byraadets Opmærksomhed,
tellet i Aar. — Et første Rangs at Foreningens Sagkundskab og
Danseorkester, nemlig Richard overdragne konsultative VirksomJohansens populære Band fra hed stadig staar til Raadighed med
»Lodberg« i København, er en- Bistand og Vejledning ved Forangageret for hele Sæsonen. Vi be- staltninger til Udryddelse af Rotter.
høver vel næppe at fortælle mere, Skrivelsen blev henlagt.
Frederiksberg Kommunes økoRichard Johansen er jo kendt
og skattet ved talløse Transmis- nomiske Forvaltning henstiller til
sioner som Københavns fineste Byraadet at Fordeling af Skatter
Jazzorkester. Med Bornholmer- af frederiksbergske Skatteydere, der
Engagementet for Øje indstude- har haft personligt Ophold i Komres allerede nu nye Schow-Nr., munen i over tre Maaneder fra
smukke Sang-Arrangementer og og med Skatteaaret 1936-37 blipopulær Underholdningsmusik. ver fordelt med 3/ til AllingeHans elegante Musik vil sikkert Sandvig Kommune i Stedet for
skaffe ham en Mængde Beund- som hidtil med 2/3 i Lighed med
rere her paa Øen, og naar han Overenskomst med de nordsjæltil Efteraaret igen forlader Sand- landske Kommuner.
Byraadet vedtog at godkende
vig, for at tiltræde sit Engagement i »Scala«, vil vi gennem Ændringen.
Sandvig Børnebogsamling fremRadio-Transmissionerne kunne
glæde os over hans Rytme og sendte Regnskab og Beretning for
1935-36. Byraadet fandt intet at
mindes Sæsonens muntre Liv.
indvende.
Hvem hedder Tage Hansen?
Socialministeriet meddelte, at
Landbrugslotteriets Kollektion
der
i Henhold til § 1, Stk. 4 i Lov
i Kiosken, Allinge har en Seddel
Nr.
86 af 7. April 1936 ved Forliggende paa dette Navn, som er
deling
af Flæsk og Svinekød til
udkommet med Gevinst. Vedkommende bedes snarest afhente din. trængende Personer indtil Udgangen af August Maaned 1937 vil
blive Kommunen refunderet et Beløb af indtil 4.349 Kr. til Dækning
Her leger de sprudlende Bække af Udgifter til den omhandlede
i springende Dans
Foranstaltning. Ministeriet forei svulmende Sans.
spurgte
samtidig om Byraadet agHer risler en glimtende Kilde
tede
at
benytte hele Beløbet til
i Skoven med Krattet det vilde,
Uddelingen.
ved Anemonernes blaanende
Tæppe.
Det vedtoges at benytte hele
Her spejler Naturen sit Øje
Beløbet til Flæsk og Svinekød.
med farverig Pragt
I det lukkede Møde forelaa der
i mosklædt Dragt
19
Andragende fra Fiskere til
i Søen mellem Skove og Høje.
Fiskeridirektoratet
ang. Statstilskud
Hist flagrer Fugle med Vingeslag
i Horisonten i den gryendegDag. i H. t. Lov af 31. Marts 1936 om
A. Hansen, Sandvig. Ydelse af midlertidig Hjælp til
vanskeligt stillede Fiskere.
Aldeles friskbrændt
Byraadet vedtog at anbefale
samtlige Andragender.

• Forlovelsesringe

Allinge Ur- o g
Guldsmedefmetning

Allinge-Sandv. Byraad

.Candsfia6et.

NO,

-71•••••.1.,~7....i7IMONOT ad"

Portland Cement

samt alle Størrelser af

glasserede Lerror
Cementror. Gulvfliser

j\

llin og mine Forældres hjerteligste Tak for Opmærksomheden
ved min Konfirmation

Kirsten Carlsen, Allinge.

sælges i

Nordlandets Handelshus

iY(in
«b
og mine Forældres bedste
Tak for Opmærksomheden ved
min Konfirmation.

Rene Glænø Ærter

Aage Sommer,
Munkegaard.

22 Kr. pr. 100 kg.

Rene Sommervikker
24 Kr. pr. 100 kg.

Ægte ungarsk Lueernefro.
Tillantin, Sanagran, Nitragin
udsælges fra Lager billigst.

lordialidels hodelshus

in og mine Forældres hjerteligste Tak for Opmærksomheden
ved min Konfirmation.
Inger-Sofie Kristiansen.

6 Ugers Hvalpe
Dobbermann Pincher til Salg.
Politibetjent Larsen
Telefon Allinge 42.

Faxe-Kalk, læsket &friskbrudt, faas i Produkt&
~EI

Tag til Zoologisk Have

Hver Søndag:
Koncert Dansant

Søndag den 26. ds.

Kl. 16-18 og 20-24

Koncert-Dansant: Hl. 16-1B og 20M1. 1
Willy Elndersens Harmonika • Orkester

Vi er Specialister i Subskriptio,
ner. Tegn Bestilling hos os paa
det nye Storværk

Jens Hansen's Manufaktur & Trikotagehandel

ACHTON FRIIS

Husk vort store Lager af Fiskerbenklæder, prima blaa Molskinsbenkl.,
og det bedste der findes i Arbejdstøj, samt af alt, hvad der hører til
Manufaktur.
Klæde, Kjoletøj Bomuldstøj, Lærred, Dynetøj, Tæpper,

DANMARKS
STORE ØER
Fyen . Langeland. Sjælland
Lolland.Falster.Møn.Bornholm
Vi har i vor Boglade arrangeret

Vi har endnu en Del Klædninger, Frakker, Olielo] Veste
og Benklæder, som sælges, enar rimelige Tilhud gives !

KIOSKENs
Bogafdeling
A. Mauritsen —Tlf. Allinge 142

og Fjer — Herrelingeri, Skjorter, Sokker, Seler, Hatte,
Kasketter og Alpehuer — Trikotage og Garn — alt er
som bekendt altid bedst og billigst hos Jens Hansen !

Vi har et pænt Udvalg i smukke Gardiner! •

Tørre Farver til Olie og Kalk

Malerfernis,

Det

meddeles herved mine ærede Kunder at
min Frisørsalon I. Maj flyttes ned paa Havnen
(Gartner Jensens Ejendom 1. Sal).

Lakfernis Sahocol og andre
fine Mærker, som giver et stærkt
og glansfuldt Gulv.

Gulvlak,

Møbellak, Slibelak,
Matlak, Baadlak, Metallak, Træskolak m. m.
Duroglos Autolak er en stærk
og smuk Billak — føres i mange

Pe r m a n ent endnu kun 7 Kroner — alf incl.

Farver.
Sadolins Emaljelak, hvide og
kulørte Farver.

af laksfarvede Faverolles til 'Salg

9= Tapeter
Se vore Vinduer !

er nu hiemKomne
rrik.m..m.ro

Rullegardiner anbefales.

6 Al. langt, kun lidt brugt, 15 Kr.,
Vimpel -1 Kr., hvidmalet jernboi d
for Veranda eller Værelse 12 Kr.

Yapirfiandelen, Xirfiepl.,

Kopipresse for Forretning 12 Kr.,
b laa in alet Kakkelovnsskærm af Zink
5 Kr. Gasapparat 4 Kr. Græsslaa-

Hit Skræderi anbefales.

Chr. A. Jensen, Vestergade.

Som Hotelkarl
eller lignende søger ung Mand m.
Kørekort Plads. 22 Aar, Kendskab
til Tysk og Engelsk. Bladets Kontor anviser.

ath. ord. Generalforsamling Onsd.
d. 29. ds. Kl. 8 i Christensens
Havestue.

Bestyrelsen.

5 Fags Hus

med Have er til Salg ved Henv. til

V. Kjoller,
Pilegaard i Olsker

Prima

Kvie- og Kalvekød
= godt, ungt Flæsk

Se Vinduerne!

Slagterforretning.

9. V. Xelm.

Swaggers fra . . Kr. 14.85
Swing Coats . . „ 24.25
Spadseredragter fra 17.00

GØDNINGS,KOMPAGNn

ALLINGE MESSE TH. HOLM

Fakse G5dningskalk

faa 1)1,,ds.

Marie

Pensionat, Allinge.
••■~A•11.0.

Ug rask Bydreng
søges til I eller ; 5. Maj.

W. Romers Slagterforr.

Becky Sharp.
Efter den verdenskendte Roman
*Forfængelighedens Marked',.
Eks t ra:

Vinterolympiaden
i Tysliland.

En Karl
mellem 15 og 20 Aar søges Iste
Maj.

J. Nielsen, Thomaslykke
Olsker pr. Allinge.

2 pCt. Skatten er mindre i Aar
Valutaen herfor i Prima De faar
i Form af de bedste billigsteVarer
gør Indkøb hos os og Penge De sparer!

Prima Allinge
Gaa Foraaret i Møde med
et Par nye SK 0 fra

Carl Larsen, Yesterg., Allinge.

varm Blodpølse
faas i Dag, Fredag.
Grete Lundgren.
Lindeplads.

Kvælstof
Kalender.
eller først • Maj at Vintersæden ske,
have Kvælstofgødning. — I Forsøgene

Ladning ventes Ugen efter Paaske. Bestilling udbedes

har baade Rug og Hvede betalt godt for indtil 400 kg Kalksalpeter pr. Hektar.

Superfosfat, Kaligodnirig og Chik Salpeter

Det er ogsaa paa Tide

er paa Lager.

Nordlandets Handelshus.
Skræderiet - Strandvejen, Allinge

at have Kvælstofgødningen klar til Rod
frugterne:
Til Kaalroer: 200---400 kg Kalksalpeter
pr. Hektar.

Lager af moderne udsøgte Stoffer til Foraarshabitten

Sander Lind

Godt og solidt Arbejde.
Moderne holdbare Stoffer.
Moderne Facon, god Pasform
Altid moderate Priser!

i

Rensning, Presning, Reparationer og Omforandringer udføres billigt.

1. Maj eller Juni kan en

flink Køkkenpige

Den første store Farvefilm

Det er sidst i April

fra So Øre pr. Halvkilo.

W. Reimer

Fredag og Søndag Kl. 20

nye 'rakker er fijemllornmet !

som kan ligge hjemme, soges

Ali. -Sandv. Propforce.

Alum. Galvanfarve, Guldhronee,
lys, mellem, antik, Tinktur, Beitse,
tør og opløst Kit, Gibs, Kridt.
Pimpsten„Moss, Plantelim, kold
Lim, Perlelim.
Pensler i stort Udvalg til alt
Malerarbejde anbefales til billigste
Priser.

Chr. Kofoed, Kirkepladsen,

En ung Pige
Palmehaven.

Stifinne

fra 75 Kr.
En god, moderne Foraarshabit
„ 85 Kr.
En fin ægteblaa Serges-Habit
Reparationer, Rensning, Presning udl. omhyggeligt

maskine, velholdt, god Stand 20 Kr.

Et

Maskinglasur til Motorer og
lign. i forskellige Farver.
Bundfarve til Baade og Skibe
— rød og grøn.

mm~~~.~

Fondin Klistermel er billigt og praKtisK i Brug.

Uldflag

Factorfernis til

afslidte Gulve.

Børn fra 9-13 Aar søges sous gratis Modeller (Klipning og
Ondulation) ---fra Kl. 9 -'12 (ikke Fredag og Lørdag).

Rugeæg
Allinge.

i ekstra lysægte Varer.
Calcolit Limfarve i Pakker i

2iografen

mange Farver, lette at anvende.

KAMMA KORNUM

Alfred Møller,

føres fra bedste og mest anerkendte Fabriker.

Strygefærdige Oliefarver
i Daaser i 30 smukke Farver.
Olierevet Zinkhvidt, Titan og
Sitophone.

en Udstilling af Værket og inde
byder alle Interesserede til at
aflægge den et Besøg.

%alervarer.

moraars "Italingen!

Til Runkelroer: 200-400 kg Chilesalpeter eller 18 °I, Natronsalpeter pr. Hektar.
Til Sukkerroer: 200 -400 kg ChilesalNatronsalpeter pr. Hektar.
peter eller 16
Til KartoVer: 100— 200 kg Svovlsur
Ammoniak eller 20,6 `)/0 Kalkkvælstof pr
Hektar.

fidiligsastede Vaarszad

Husk mit store Lager af altid ble Kl. Malervarerf

vil ogsaa snart kræve sin Overgødning
Form al Salpeter eller Svovlsur Ammoniak.

Færdige Oliefarver-Olierevne Farver -Tørre Farver-Lakker, Fernis og Malerolier. Baadelak, Maskinglasur, Pensler.

Køb altid Malervarer af pr. Kvalitet — det betaler sig !
De :yc:ske Forsøg viste t Fjor, at ';00 kg
Byg og Ilav:e kunz'e irerribrin_rjes for 5 å
6 Kr. ved ■-ijvalp ar Ka:k5732ater.

9aa til .gxel griogensen, !Tejn
/Eg modtages som Betaling til 10 Ore i Overpris
e

Alle beredskab'', klire, !NUM og Plovs

wwwwanw,nel,...••••••ffielia

kat ogsaa det i Frodukten!
-

1111 Nordbornholms Adressefortegnelse •
Damefrisørsaloner

Apotek

Kornum, K., v. Postil. All. Tlf. 153
Larsen, Joh,, Barber, All. Tlf. 53
Weber, Anna, Allinge, Telefon 12

Søndergade, Allinge, Tlf. 48.

Autoreparatører
Mikkelsen, A., Allinge Tlf. 102

Autokørsel

Elektriske Artikler
Lind, \Villiam, Allinge Tlf. 95

(se Vognmænd )

Andersen, Th., Sandvig Tlf. 2
Hald, E., Løsebækg., Allinge Tlf. 78

Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x
Prima, Allinge Tlf. 40

Ladestationer
Lind, William, Allinge Tlf. 95
Petersen, Carl, Allinge Tlf, 98

Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7

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

Kjøller Mr., v. Havnen All, Tlf. 4

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

Bog- & Papirhandlere

Guldsmede

Holm, H. C., Allinge.
Jacobsen Ludvig, Havnegade, AlI.

Radioforhandlere

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

Jørgensen, Th. Sandvig Tit 5 y

Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge

Vaskerier
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x

Skræderforretninger
Lind,Sander,Skræderi,Strandr ,A11.
Ipsen, P. C. Nygade, Tlf. All. 113

Slagtere

Viktualiehandlere
Sørensen D., Nørreg. All. Tlf. 38

I Vognmænd
Bohrs, Emil, Sønderg., All. Tlf. 46

Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66

Personknrsel med 6-7 Personers Vogn.

Christensen. Andr., AlI., Tlf. 49
Falk, K., Aabrinken, Tejn. Tlf. 130 x

Petersen, Thora, v. Posthuset All.

Smedemestre

Personkørsel udføres.

Petersen, C., Nygade, AlI. Tlf. 133

Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Person- og Lastkorsel

Sørensen, William, Allinge Tlf. 80

Gornitzkas Bogtrykkeri, All. Tlf. 74

Smørrebrøds-, Mellemlægspapir, Servietter

Holm, P. C.,

Allinge Tlf. 39

Musikundervisning

Sygekasser
All - Sandv. Sygekasse All. Tlf. 47
Kontortid daglig 2 — 4 og Lørdag 7-9

Westphal, G. Sandkaas
Klaver — Violin — Sang.

Cykler og Cyklereparationer Kul og Koks
Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102

Hansen C., v. Havnen All. Tlf. 140_
Liljeroth, A. Urmager, Allinge
Mikkelsen, A., Søndergade Allinge

Indlevering in Bornholms Dampvaskeri.

Art.f. Hoteller og Pensionat. Murermestre
Isenkram og Porcelæn

Bygningssnedker

Ure og Optik

Skotøj og Skotøjsrep.

Modeforretninger

Hotel Allinge Telefon 25

Bygmestre

Larsen, L., Allinge.

Jørgensen, II., v' Posthuset Allinge
Lind, William, Allinge Tlf. 95

Magasin du Nord, Allinge Tlf. 5

Hoteller

Gornitzka,:0., Allinge Tlf. 74

Tlf. Allinge 127. M. Bloch

Mursten, Tagsten, Drænrør.

Træskomagere

Manufakturhandlere

Hansen C., v. Havnen All. Tlf. 140

Bogtrykker

Teglværk

Pensionater

Blomsterhandlere (Gartnere) Fotografer og fot. Artikler Malermestre
Jensen, C., v. Havnen All. Tlf. 41

Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7

Hansen, Oluf, Nygade, Allinge
- Sommer, C., Østergade, Allinge

Holm, P. C., Allinge Tlf. 39

Ligkistemagasiner

Foderstoffer

Bagerier

Trælast og Tømmer

Møbelsnedkere

Købmænd

Allinge Kulhandel Telefon 119
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7

Sæbeforretninger
Mælkeudsalg

Optagelse i Adressefortegnelsen
koster kun 2 Kr. Kvartalet, ekstra
Linier Kr. 1,50. Absolut billigste
Avertering.

Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23

Vær god mod Naturen.

•••■-11~,,,

—0—

9roblem
Under Devisen: „Bliv A-Mand" diskuteres I
Pressen Menneskets sundhedsmæssige Kvalifikationer. Der tales om A-, B- og C-Mennesker. Med Henialik paa sund Økonom! kan en
lignende Opdeling foretages pas andre Omraader. Her er eet at dem.

A

-LANDMÆND bruger Kalks a l p e t e r i passende Mængder

overall, hvor det betaler sig, fordi de Aar
eller Aar erfarer, at en stor Høst giver billig

Produktion, og billig Produktion er en Betingelse for i disse Tider at drive rentabelt
Landbrug.

B-LANDMÆND

kender ganske
vist ogsaa Kalksalpeterets fortrinlige
VirkninI men haaber, at gunstige Vejrforhold,
trods kneben Kvæ:stofgødskning, skal sikre
dem en god Høst. De bruger derfor altfor
lidt Kalksalpeter og skuffes, naar Høsten
kommer.

C

-LANDMÆND

bruger trods For_
søgsresultater, trods Konsulenternes
stadige Paavisning af Kvælstofgødskningens
Lønsomhed og trods indsigtsfulde Kollegers
mangeaarige gunstige Erfaringer slet Intet
Kalksalpeter.

Ti! hvilken Gruppe hører De ■

Den helt rigtige

Permanent udfører vi nu med den nye
Taco Luxus Maskine. — — Moderne
Dampkammer System. Alt iberegnet og dog kun otte Kroner!

Den skønne Natur fylder dit Sind med
Friskhed og Glæde —
Den gør dig sundere baade paa Le:
gerne og Sjæl. — Derfor — vær god
mod Naturen som mod en Ven !
Har du fundet en køn Plet ude i den
fri Natur, saa ødelæg den ikke I Husk
paa, Naturens Skønhed er ikke din alene, den er alles!
Har du ligget i et Skovbryn eller pas
en Strandbred og spist din Mad, saa
efterlad ikke Stedet som en Køkkenmødding, naar du 'gaar din Vej. Lad
ikke tomme Flasker, Konservesdaaser,
Æggeskaller og Papir forstyrre Skønliedsindtryk ket for dem, der siden søger
Stedet!
— — Gør rent efter dig!
Pluk aldi ig Markens eller Skovens
Blomster, hvis du ikke bryder dig om
at tage dem med hjem. Det er hensynsløst at plukke Blomster for straks efter
at smide dem bort igen. Ogsaa Blomster lever, og saa længe de lever, kan
de glæde Mennesker,
Ryk ikke Anemoner eller andre Blomster op med Rod 1 Naar du gør det, er
du med til at udrydde den danske Skovs
Skønhed! Vil du ved Foraarstid have
grønne Bøgegrene med dig hjem fra
en Skovrur, saa skær Grenene omhyggelig af med en Kniv I Skær dem af med
et skraat Snit, g vælg dem paa en
saadan Maade, at du ikke ødelægger
Træets Form og Skønhed. Tag kun
Grene, hvor du har Lov dertil! Ødelæg
aldrig unge Træers Topskud. Glæd dig
ved Fuglenes Sang, men rør ikke Fuglenes Reder.
Færdes du paa Steder, der tilhører
Privatmænd, saa vær dobbelt omhyggelig og nænsom i din Optræden. Hensynsløse Turister har lukket Adgangen
til mange kønne Steder i vort Land,
fordi de ikke var gode mod Naturen.
Vær varsom med 11d, naar du færdes
i Skov.
——
Men du, som har lært at sætte Pris
paa Naturens Skønhed, du vil altid være
en god Turist.
Du vil altid erindre, at saa køn og
ren, som du selv ønsker at møde Naturen, saa køn og ren bør du efterlade
pen til andre.

Salget stiger mer og nier
de
Barber Jobs. Larsen TIL Allinge 53 for den, der benytter
gode ~er,
der findes i Tryk sagsitr Deres Indkøb hos de Handlende, som averterer her i Bladet
Reklamen.

Vore nye Gardiner ••
vil give!Deres Stue Præg og Stil.
Disse Gardiner vil hygge og pynte.
Ensfarvede eller flotte moderne Monstre Stort Udvalg og smaa Priser.

Nordlandets Handelshus
Restpartier af god Kvalitet

Bøgetræs - og Birketræs = Krydsfin&
haarde halvhaarde Masoniteplader
enkle

sælges til sædvanlig billig Pris.

Nordlandets Handelshus.
.••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • øøøøø • • • • • øøøøø • • • • •• • • • II.

og liddifill1P0118rell I
Allinge. H. JORGENSEN, ved Havnen. Telefon 156. *4 ,

•

CYKLER OPLAKERES OG STAFERES
Garanteret fint og holdbart Arbejde.
Reservedele til Cykler haves altid paa Lager.

••
•
•

•

•
Reparationer hun mod Kontant.
•
.
•
••••••••••••••••••••••••••••• øøøøøøøøø ••••••••••
411, PROTOKOLFABRIK

••

Chr. Dideriksen
Set. Mortensgade

–

RØNNE

Telefon 865

Indbinding af Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer
1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering
Leverandør til Biblioteker og øens største Forbrugere

Saasæd
Markfrø
Kunstgødning
Rigtige Varer - Rigtige Priser !

fiøe det i

PRODUKTEN

