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Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret I
senest 2 Dage før Bladet udgaar.

Fredag den 5. Marts

1937

kgl. Hoflæge Hypokras (2. Styr-

Nr. 19. Følg med:

mand), Jens van der Svabergast,

Forlang

kgl. Hofkapellan (1.Mester), Rix

„LOTUS" THE

de Kofitnagle, Politimester (Styr-

den gyldne Drik!

mand Kastrup ), kgf. Dunrager
( Styrmand Jørgensen ), Bryhe

en gros M. & V. Salomonsen
København

Tahe, kgl. Astronom (Tømreren),
Peter Æselhovede, kgl. Skønskriver (Læreren), desuden to Poli-

Den sibte filten...

tibetjente og to Kannibaler.
Lægen var den første, der
skulde døbes, han var helt ulyk-

Viktor Storm lagde Penneskaf -

kelig, gemte sig, men blev straks

tet fra sig og kastede det Brev,

fundet af de to Politibetjente,

han lige havde skrevet, hen i Bun-

og selv om han aldrig strittede

ken til de andre. Alting var fær-

saa meget imod, blev han ført

digt, alting var i Orden. For faa

hen foran Neptun (Styrmand

Uger siden havde han gjort sit

Andersen), Dronnigen (Bageren)

Testamente, og nu havde han

og Prinsessen ;59). Først skulde

udfærdiget den sidste Check paa

han bukke for Dronningen, og

den sidste ubetalte Regning. Der

i det samme fik han en hel Do-

var ikke mere, der skulde gøres,

sis Mel op i Ansigtet med en.

alle hans Affærer var ordnede.

Pudderkvast, derfra blev han

Og nu —

ført hen til Prinsessen, hvor han

.rx

Det var endnu tidligt, Klokken
var ikke mere end otte en Juni
Aften I Morgen vilde hans Ven-

Skoleskibet „Danmark" vender nu hjem fra sit Vintertogt til Sydens Lande. Her ser vi det
udfor Fæstningen Morro Castle ved Indsejlingen til Havanna paa Cuba.

ner ikke mere kende ham — en
kort Tid endnu vilde de maaske
snakke om den „stakkels, gamle
Viktor ", og saa vilde deres Tanker atter beskæftige sig med de

sørgeligt Minde hos en eller to
i Klubben, som virkelig savnede
ham.
Mens han laa lænet tilbage i
den magelige Stol, dukkede Fortiden lidt efter lidt op for ham.
Der var mange fornøjelige Erin-

Saa varskoede han, at Udkiggen

gamle ærværdige Stand svækket

igen overfaldet af Rastløshed, men

For skulde komme paa Broen,

I min Ungdom var det Træskibe

han maatte selv udkæmpe sin

hvor han fik et værre »Møjfald»,

og Jernmatroser — nu er det

Kamp med Tiden'

fordi han ikke havde holdt be-

Jernskibe og Træmatroser — en

Parken laa nu næsten øde hen,

hørigt Udkig, og ikke havde

stor Sorg for gamle Neptun; thi

Okestret var forlængst hørt op

varskoet en rød Laterne om

det er Menneskene selv, der ar-

at spille, og de sidste Efternølere

Styrbord. Pludselig hørte vi

bejder sig hen til det Stadium.

drev hen imod Udgangen. Tiden

henne fra Stævnen, Raabet :

Endvidere har to af Besætnin -

var snart inde. Han gik langsomt

» Ship ohøj ! Ship ohøj I « og vi

gen fanget to af mine Flyvefisk

til sine Værelser, gik med bøjet

tænkte, at nu var der nok et

og koldblodigt frostet en til Døde

Hoved og i dybe Tanker. Med

eller andet Skib, der var ved at

og druknet den anden i Sprit,hvil-

skælvende Hænder lukkede han

rende os ned. 1. Styrmand løb

ket harmer mit gamle Sind, da

sig for sidste Gang ind.

alt hvad han kunde op paa

det er enhvers Pligt at overvaage,

Bakken og alle vi andre efter

at den Slags Ting ikke sker.

— — —

dringer imellem. Erindringer, der

„Et anbefalet Brev til Hr.

nu stod i et Skær af Sørgmodighed, for skulde han ikke snart
forlade det altsammen? Alligevel

rolig, og eftersom hans Beslut-

det at være

ham

en Slags Til-

fredsstillelse at ruge over Fortiden.
Synet af Brevene paa Skrivebordet bragte ham paa Benene.
Han gad dog ikke lægge dem i

for at se, hvad det var.

Storm s sagde Postbudet fjorten
Timer senere.

1. Styrmand tændte et Blaa-

øvrige Overholdelser af mine

lys og se, ude fra Jagerbommen

Bud, skal jeg ikke gaa strengt

korn gaaende en gammel Sø-

i Rette med Dem, da De jo ikke

snøftede Værtinden. „Aah, han

mand med langt hvidt Skæg,

denne Gang skal over Linien ;

var saadan et nydeligt, ungt Men-

Olietøj og Søstøvler.

men idømmer

Det var

neske; jeg er virkelig saa ked af,

det hele var forbi, og sørge for,
at de kom af Sted, men en lille
Spadseretur vilde gøre ham godt,
for han var begyndt at blive
rastløs. Men hvad havde en Time
eller to at sige? Der var jo ingen
Fare for, at han i sidste øjeblik
skulde fortryde. For at faa Tiden
til at gaa bestemte han sig til at

Dem

Oceanets

som vilde aflægge Skibet et Be-

De paa Stedet til hver Person

søg; under den ene Arm havde

skænker en Drik iblandet min

Hvis man var for langhaaret, fik

-

— — Han blev saamænd gift

han et Dokument og en stor Sø-

Hoflæge Hypokras kendte Mix-

man klippet en ordentlig »Tot« af.

i Morges og er taget paa Bryl-

kikkert — den nihalede Kat hav-

tur : Oceania de Koffitnagel, saa-

Derfra hen til Dr. Hypokras,

lupsrejse."

de han under den anden.

ledes, at den kan bekomme os

hvor man fik en Pille, lavet af

Langsomt og ærværdigt skred

Søfolk til Nationens Ære.

han frem over Dækket, og ve

Daab under Linjen
—o—
En Elev fra Skoleskibet „Danmark",
Emil Grenbech Jørgensen, Søn af Bagermester Henning Jørgensen, Allinge,
sender os nedenstaaende Skildring af
Livet ombord, naar Ækvator passeres
og de unge Sømænd skal have deres
Daab. Vi gengiver nogle medsendte
Amatørbilleder.
Den 24. Oktober afgik vi fra

Sennep, amerikansk Olie og me-

Til Slut sagde han, at Neptun

get andet godt — fy, hvor det

med Følge vilde aflægge Skibet et

smagte - Naar man saa havde

Besøg en af de kommende Dage,

slugt den, fik

naar de var kommet 11Q n lidt

af Madolie, som skulde drikkes.

den der kom ham i Vejen, han
fik den nihalede Kat over Ryggen, saa han sprang i Vejret.
Sendebudet gik op paa Broen,
hvor Kaptejn Ankersø stod. Ef-

nærmere.

ter at de havde hilst paa hinanden,tog Sendebudet Dokumentet og læste følgende op:
Thi kendes for Ret !

Dejg blandet med Peber, Soja,

Rex Oceania.

Formiddagen blev vi pludselig
sendt ned paa' Banjerne alle
Mand, og det var som . om det

Efterdi Skibet allerede to Gange

laa i Luften, at et eller andet

har været over mine Domæner,

vilde ske.

»Sanfa .Crux« paa de kanariske

og De hver Gang har vist Dem

Ganske rigtigt, pludselig hørte

Øer med Trinidad som Maal,

som en Sømand af den gamle

vi nogle vilde Hyl og et værre

vilde ikke naa hans øren.

hvortil vi kom den 18. Novem-

Skole, havde jeg ubetinget Tillid

Rabalder, der kom henne fra

ber.

til

Dem.

Nu ser jeg, min Tillid

Forskibet, og vi kunde høre

er skuffet. Skibet har faaet en

Fodtrin agterefter, hvor de standsede foran Broen.

mødte han en Skolekammerat,

Noget af det mest interessante

som absolut vilde have ham med

som vi observerede paa Turen,

Skændsel med det gamle hæder-

ind paa en Restauration for ved

var Saltvandsdaaben.

omvundne Lærketræ — (vi tik

Det var Neptun med Følge,

nye For- og Storemærsstænger i

som ankom for at foretage Salt-

en Whisky at opfriske gamle Dage.

Mandag, d. 9. Nov. Kl. 7 Aften,

Skulde han gaa med? Nej, han

da Vagten stod til Baksmønstring

Frederkshavn) eller er det Mis-

vandsdaaben. En

maatte være alene den sidste Af-

paa Dækket, hørte vi at 1. Styr-

tillid til mine Vinde, eller er

vi

mand skældte ud paa Broen.

maaske Smandsaanden i Deres

skulde døbes. Følget bestod af

alt,

hvad der angik Fortiden

lukket

man

en Kop fuld

Der var mange, der stod baa-

Den 13. November Kl 11 om

spille igen i Morgen, men Tonerne

ten,

ter kom Turen til os andre.

mildeSte Straf, som lyder: at

som spillede ' derinde. Den vilde

Da han stod ved Musiktribunen

og den var lavet af Træ. Deref-

Hvad, har De ikke hørt det ?

spadsere en Tur i Parken og for
sidste Gang høre paa Musikken,

Neptuns Sendebud,

barberet med en Barberkniv,
som var saa stor som en Sabel,

—

at jeg skulde af med ham.

Postkassen, hans Værtinde vilde
sikkert finde dem i Morgen, naar

,

ind i Ansigtet med Bruntjære og

Grundet paa Deres mange

„Han bor ikke her længere"

følte han sig saa mærkværdig

ning stod urokkelig fast, syntes

han hen til Læreren, hvor han
maatte skrifte alle sine Synder.
Af kgl. Dunrager blev han smurt

vedkom ikke ham mere; han blev

daglige Forretninger og Fornøjelser, og hans Navn kun være et

fik Peber op i Næsen. Saa korn

efter en

op pa flt

blev

t ror

i

de med Pillen og Madolie
Munden og ikke kunde synke
noget af Delene, og var ved at
brække sig. Pludslig blev man
væltet oml: uld og blev af to
frygtindgydende Kannibaler ført
ind i et Telt, hvor vi blev lagt
ned paa Dækket og stukket Spuleslangen i Munden, saa man
var ved at kvæles. Saa endelig
var vi færdige.
Derefter maatte vi gaa i Gang
med at vaske og tørre Tøjet,
som var blevet fyldt med Snavs
og Vand under Daaben.
Om Eftermiddagen kom vi op
paa Broen og fik Bevis paa, at
vi havde gennemgaaet Daaben
som rigtige Søfolk, og derpaa
fik vi hver en stor Mavehæltecigar af Kaptejnen.
Jo, det havde været en god
Dag og en stor Oplevelse.

Det vanskelige Valg.
Valget af Ægtefælle er et Valg,
der har de mest vidtrækkende
Følger. Tænk hvad det egentlig
vil sige, at to Mennesker med
vidt forskellige Traditioner og
Slægtspræg skal til at leve sammen hver Dag saa inderligt, at
de skal blive som et. Ja, som
eet! Er det gørligt? Paa en Maade
maa d?r svares Nej !
Der vilde sikkert i de bedste
Ægteskaber - og maaske oftest
netop i dem - være Omraader,
hvor den ene ikke kan følge den
anden. Omraader i Sjælelivet, hvor
det ikke kan lade sig gøre, at
følge hinanden. Jo stærkere Personligheder, des vanskeligere at
smelte sammen. Jo dybere Slægtspræg, des større Forskel i Tanke,
Væsen og Handlemaade.
Dette behøver dog ikke at betyde hverken Skænderi eller
Uenighed om noget som helst
væsentlig eller uvæsentlig; men
det burde betyde en gensidig Respekt for hinandens Egenartethed,
for det Slægspræg, som ingen
Mand eller Kvinde kan løbe fra
uden at komme uden for sig selv.
Selvsagt er der Fare for, at
man kan pukke paa sin Ret til at
være sig selv, ogsaa hvis man af
egoistiske, stivsindede eller andre
mindre gode Grunde vil have sin
Vilje igennem; men denne Form
for Selvhævdelse falder med Aarene bort i ethvert godt Ægteskab.
Derimod kan der være saa dybe
indre Forskelle mellem ellers fine,
stærke og gode Personligheder,
at et Samliv kan være vanskeligt
- ja, umuligt.
Men altsaa - Valget af Ægtefælle er en uhyre vigtig Sag.
Og saa er det ovenikøbet en
Sag, som der ikke kan opstilles
Regler for eller gives Anvisninger
paa - ja, ikke en Gang en Forsikring for lykkeligt Ægteskab kan
man tegne i vor ellers overforsikrede Tid. Der gives jo dog
heldigvis endnu Forhold, som er
af en saadan Art, at de ikke kan
stykkes ud i Rubrikker, lægges
frem til Beskuelse og vurderes i
rede Penge.
Hvad skal man bygge et Samliv
op paa? Hvordan skal man vælge rigtigt?
Se - Forelskelse er jo et saare
almindeligt Tilfælde blandt Menneskenes Børn. Den virker som en
Feber eller som en Rus, Uro,
Uligevægt,Stundeløshed, Fortvivlelse, jublende Glæde-altsammen i
en undertig Blanding. Man ser
ikke klart, og man handler ikke,
som man vil handle, hvis man
ikke var angrebet af Forelskelse.
Derfor er Forelskelse alene
ikke en solid Grundvold at bygge
et Samliv op paa. Den maa gennemgaa en Afklaring, en Proces.
Der er noget, der skal bundfælde

sig, og noget, der skal fordufte.
Man skal finde sfa Ligevægt i
Forholdet til den, man er forelsket i. Inden man finder den, kan
man ikke bedømme klart. Man
maa være klar over, om den,
man er forelsket i , ogsaa taaler
at se Hverdagslivets Lys, uden at
Fortryllesen hæves. Balsalens Atmosfære er jo ikke Hverdagsluft,
saa lidt som Baldragten er Hverdagsklæder. Og Samlivets største
Lykke og Højdepunkt bør netop findes i det jævne, daglige fælles Arbejde paa at bygge og værne
et Hjem. Derfor gælder det om
at vælge en Livsledsager, som
man kan arbejde sammen med paa
dette det bedste og smukkeste af
alt Byggeværk: et Hjem.
Til dette Formaal gør det mindre, om man kan danse godt
med hinanden. eller om Krøllerne
og Slipset er af sidste Mode.
Det er forstaaeligt, at hvor dette
Valg bliver gjort uden Alvor og
virkelig Kærlighedsvilje, der vil det
blive skæbnesvangent. Der skal
mere til at leve Livet sammen
end en Forelskelsesrus - mere af
Kærlighed, Vilje, Taalmod og
Selverkendelse, om et lykkeligt og
og smukt Hjem skal opbygges.
Men selv i de allerbedste Ægteskaber er der Kanter, der skal
afslibes - Brydninger, der kan
volde Uro - Omraader, hvor man
ikke kan færdes med hinanden.
Men dette er ingen Ulykke. Ulykken kommer først, naar det
viser sig, at Tillid en, som er
al Kærlighedends Grundvold, er
borte.
Paa Tillidens sikre og faste
Grundvold maa Valget af Livsledsager ske.
Sigbrid Aas.
•■11100••••••■■•■■■•1,

»er siges
at Allinge-Sandvig er Turistcentret
paa Bornholm og at Størstedelen
af Kommunens Næringsdrivende
er interesseret i at Turister i saa
stort Omfang som muligt aflægger
os Besøg. Saa meget mere maa
vi undres over at Borgerforeningen
har sat d'Hrr Købmand Bech og
Boghandler Sørensen nederst paa
Listen over Kandidater til det forestaaende Byraadsvalg. Begge har
de i Bestyrelsen for Østersøbadet
og Turistforeningen gjort et stort
Arbejde for Turistsagen til Gavn
for Kommunen - et Arbejde, der
yderligere kan fremmes ved deres
Indtræden i Byraadet.
Vi kender ikke Grunden til at
de to Herrer er sat nederst paa
Listen, men antager det skyldes at
kun en lille Procentdel af Kommunens Vælgere har haft Indflydelse paa Opstillingen. Vælgerne
kan dog endnu oprette det forsømte:ved at møde op Valgdagen
den 9. Marts og sætte X udfor
den af Kandidaterne, som. de ønsker valgt.
Et vist Antal personlige Stemmer
vil bevirke,;en Forskydning i Rækkefølgen, saa Kandidaterne automatisk rykker op paa den Plads, hvor
de hører hjemme.

Flere turistinteresserede.

leger og 31ah.
--oDenne Uges Familie-Journal.
Bladets to rejsende Korrespondenter, Alice og William La Varre,
er paa deres Opdagertogt til Sydamerikas Indianer-Territorierkommet gennem den lille Stat Guate.
male i Mellemamerika. Den Læser,
der gennem denne Uges Rejseartikler har gjort sig bekendt med
Forholdene under hvilke Raastoffet til Tyggegummi fremskaffes,
vil aldrig nyde et Stykke Tygge-

gummi uden at erindre, hvad Familie-Journalens Korrespondenter
saa og oplevede under deres Besøg i Junglehelvedet. Sports rtiklen behandler denne Gang Sports.
rideklubbens nær forestaaende
Firedagsstævne. Endvidere Noveller og andet Læsestof.

Fra Uge til Uge.
Adolf i Trøjen
kommer til Allinge Fredag og Søndag. En festlig og vittig Soldaterkomedie, sprudlende af Humør
og med en Handling, der kvikkes
op af muntre Melodier og Sange.
Optaget at Svensk Talefilm,

Stakkels Millionærer
hedder Rønne Bio's nye Film,
der er et af de kendte svenske
Lystspil, denne Gang med den
kendte Adolf Jahr i Hovedrollen.
Om denne Film skrev Københavnerbladene følgende: Det blev en
stor Sukces -- en rigtig morsom
Film - De vil ikke kunde undgaa at l'aa Dem en Latter- eller
en tyve-tredive Stykker.
,,Stakkels Millionærer" havde
Prereiere paa 4 af Københavns
største Teatre.

Til Byraadsvalget
i Allinge-Sandvig den 9. Marts er
indleveret to Kandidatlister.

Liste A (Socialdemokratiet):
1. Stenhug. Jørgen Jørgensen,
All., 2. Tømrer Carl Peter Hansen,
All , 3. Stenhug. Ernst Jonassen,
All., 4 Bygm. Johannes Lind,
Sandv , 5. Stenhug. Alfred Pedersen, Sandv., 6. Arbejdsm Hjalmar
Larsen, Sand'., 7. Stenhug. Anker
Funch, All., 8. Fisker Peter Petersen, All., 9. Stenkløver Cla us Svend.
sen, Sandv., 10. Stenhug. Jens Steffensen, All., 11. Smed Karl Madsen, Sandvig.
Til Revisorer opstilles Stenhug.
Carl Jørgensen, Strandvejen og
Uddeler Victor Steffensen, Allinge.

Om al damme.
-0Vi er saa raske til at dømme,
vi Mennesker, Ved den mindst
givne Lejlighed er vi klar til at
rive Retfærdighedens Gudinde
Sværdet ud af Hænderne og revse
over en lav Sko. Det kan være et
Kaffebords-Rygte, det kan være
en *fortrolig" Meddelelse givet i
en Krog med Løfte om .endekg
ikke at lade det gaa videre". Det
er nok til, at vi ved først givne
Lejlighed møder den ulykkelige
- Gerningsmanden -- med en
kold Skulder og alle Tegn paa, at
man ikke ønsker at pleje Omgang
med hans eller hendes - Slags.
Et Pariastempel klaskes paa hans
Pande. Alle kan se det, og mange
respekterer dette Stempel paa den
Maade, at de slutter sig til Hoben
med den kolde Skulder. Lad ham
saa være skyldig eller ikke skyldig. Det er ravruskende galt under alle Omstændigheder. Han
kan være den sorteste Misdæder
og dog fortjene Forstaaelse. „At
forstaa er at tilgive", er der et
gammelt Ord, der siger. Der vil
altid være noget, som tjener til
Undskyldning, og det er det, der
skal frem. Det er stadig 10 flange lettere at hale en Mand ned
fra en Stol end at faa ham op
paa den, men de sværeste Opga,
ver giver i Regelen ogsaa den
største Tilfredsstillelse. Det kan
være svært at finde Undskyldninger tor slette Handlinger, men det
lader sig altid gøre.
Dette var Konklusionen af en
Forsvarstale, som Landsretssagfører Bjerre ifl. Kolding Fbl. holdt
i Kolding Kriminalret forleden i
en Sag mod en stakkels ung Pige,
som er skredet. Det var den beskikkede Forsvarers Tale, men
den indeholdt saa mange gode og
almenneskelige Betragtninger, at
de overskyggede al Jura og Paragrafvisdom.

Edv. Holm, Allinge, 3. Malerm.
Ludv. Nielsen, Sandvig, 4. fhv.
Avlsbruger Alfred Petersen, Allinge, 5. Bygm. P. Petersen, Allinge,
6. Postm. Christensen, All., 7. Fyrmester Saxtorph, 8 kgl Vejer og
Maaler Martin Larsen, 9. Købro.
Bech, All., 10. Fotograf Kjøller,
All., 11. Bogh. Sørensen, Sandv.
Til Revisorer opstilles Ove' lærer Carl Andersen og Manufakturhandler Th. Holm.

Et Parti

-oDer synges, medens Vuggen gaar,
og Barnet sover ind der ligger Trang til Sang i hvert
et taktfyldt Modersind.
Det Barn,som selv kan trippe rundt
det synger ved sin Leg men spørg det ikke om hvorfor;
thi Barnet v'&1 det ej.
Den unge, der har Livsmod, som
vil sprænge alle Baand,
maa synge - Sangen er i Pagt
med noget i hans Aand.
Og hør! Den gamle Bedstefar,
som levede sig klog han synger - henter Sangen fra
en halvslidt Salmebog.
Det er, som Sangen danner Vej
for syngende helt ud,
hvor alting er af Evighed,
og hvor de føler Gud.
Arne Pedersen.

En yngre

Medhjælper
kan faa Plads 1. April eller Maj
paa Enesgaard i Rutsker.
Tlf. Ruts. 38
(Johns Kapel)

Fru Hiortbel Christensen.
Vangevej,

En14-I6AarsDreng
kan faa Plads 15. April eller 1. Maj

Chr. Vesterdal,
9. Parcel, Olsker_

Allillge-hofir,Jilq1lorelliq
foreviser en Jagtfilm paa Hotel
Allinge Søndag Aften Kl. 7,30.
Medlemmer med Damer samt
andre interesserede indte,, des.
Bl. a. forevises en Grønlandsfilm.
Bestyrelsen.
Gratis Entree.

Den likso Kodinumi
Sko faas hos

Carl Larsen,

Vestergade.

.1._
Gummi
Støvl er
Træsko
Pelsforede Kapsko

Træskomager Lars en

Hasle Kalkværk
001kiii Brændt Kalk

Læsket Kalk
111>
Cementsten
41
Tlf. Hasle 27
••■

1111=1~1~1,

Sornhoims Spare
og baanekasses
Afd. i Allinge

-

Sommerspegesild

er til Salg.

M. Jørgensen, Allinge,
Fisker- og Jernhandler.

Klaver og Lucerne

Kontortid: 9-12 2-4
•
Boxer udlejes

er til Salg.
~......~.~.411~~/~0~~

Vognm. Jacobsen, Tlf All. 19.
■■•■•■■■•■•••

3 Bihuse
med Bier er til Salg paa

Hotel Hammershus.

Sangen.

antages 1. Maj. Ligge hjemme.
Fri hver Aften. God Løn.
Fra 1. eller 15. Juni søges en
dygtig og hurtig ung Pige eller
Kone til Servering og Stuepigegern.
Stor Løn. Ligge hjemme. Fri hy. A.

•

Liste F (Borgerforeningen):
1. Borgmester Bloch, 2. Murerm.

En flink Pige

En ung Pige,
som kan ligge hjemme, kan faa
Plads 1. Maj.
Skomager Carl Larsen,
Vestergade, Allinge.

2iogr aren
Fredag og Søndag Kl. 20

SÆSONENS
STØRSTE
SVENSKE
LYSTSPILSUKSES

Varm Blodpølse
faas i Dag, FREDAG.

Grethe Lundgren,
Lindeplads.

Køb Sygeplejeartikler i

PRIMA
Flammevat, Idealbind,
Sygevat, Sprøjter,
Levertran - Hørfrø

Tiden til Vilitersprojloiog
af Frugttræer og Buske
er nu inde.
Sprøj tevædskerforskellige
Mærker. Sprøjter og Reservedele anbefales.

P. C. Holm, Allinge.

ADOLF
I TRØJEN

Fotograf Kjøller

med Charmøren fra
„Kanske en Gentleman"

Rammer i alle St.

ADOLF JAHR
Sang og
114 u mor

anbefaler Bronce Ovale Rammer og
Rammelister. Billeder indrammes

En Perlerad af
'vittige Plaafi,=!..'

Ekstra: Gennem
Stockholms Sktergaard.

2 brune Heste,
Gylter og Svin ;,f forskellig Størrelse, samt en Gase sælges.

Nielsen, Blaaholt.
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vor bekendte 12 e Pris —

KØB DET 1 PRODUKTEN
Hvorfor sende Pengene over

, 0 ("tj

ved at skrive efter Havemøbler og liggestole ?
Forhør Dem først om Prisen hos mig, ligeledes
hvis det drejer sig om nye Vinduer, Døre, Tøjruller, Divaner og Fjedermadrasser — eller hvad
De har Brug for af Snedker og Tømrerarbejde .
Solidt Arbejde til billig Pris faar De hos

cfr Meddelelse til Konfirmanderne!

De vil jo gerne have mest muligt for Deres Penge og samtidig
være fiks og moderne i Tøjet. Nu da Konfirmationen staar for Døren,
skulde De se de mange Nyheder der er kommet hjem i fikse Frakker
og Swagger, og saa er Priserne slet ikke dyre, 30,00-- 29,50-24,25 Kr.
Fikse hvide Kjoler og mange smukke Nyheder i kulørte uldne Andendagskjoler er hjemkommen til Priser fra 18,25-17,85 — og saa har vi
store Udvalg i Undertøj. Strømper, Handsker og Halstørklæder.
Til den unge Mand findes de nye Faconer i prima blaa Habitter
med den rigtige Forvidde fra 42,00 Kr., eller vil De hellere have en
ekstra god Habit, kan vi levere den efter Maal i en prima engelsk
Serges for 65,00 Kr. med Garanti for Pasform. Hvide Skjorter, Slips,
Hatte, Huer i stort Udvalg.
Ærbedigst

FRITZ REUSCH,

Allinge

Snedker K. Ipsen, Tein - Telefon Allinge By
En lidt brugt Divan og en ny Barneseng sælges. Maskinskrivn. ndf.

Varm Blodpølse

Store Appelsiner, Jaffa- og Blod-. Citroner, Fine Spiseæbler, Store, gode Madæbler, Store græske Rosiner.
Store californiske Blommer. — Meget rimelige Priser.

hver Fredag:Middag.

heil fim

Permanent udfører vi nu med den nye
Moderne
Taeo Luxus Maskine. —
Dampkammer System. Alt iberegnet --iiime=mmeemgdmi. og dog kun otte Kroner!

11011

Barber John. Larsen Tlf. Allinge 53

STOP-:ed
Zool. Have, Stammershalde

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet.
wwie~~11■~0•0

Nve Sendinger, bedste Sorter

Vandel...

Sestaurationen spiller Søndag
Eftermiddag Xrvidsens trio!

Dina Sørensen, Nørregade.

Nordiandets Handelshus.

Køb Deres konfirmationsklædninger
hos os!

Hent Kunstgodningen nu,

Ægte blaa Serges Jakkesæt og Matrostøj i moderne Facon.
Husk vort gode Arbejdstøj, Molskins- og Fiskerbenklæder.
Fine, mod., stribede, blaa Serges Benklæder. Lyse SommerBenklæder. Manchetskjorter, Hatte, Huer, samt alt, hvad der
hører til Herrelingeri. Alt i Manufaktur, Tricotage, Garn til
billigste Pris. Vi har endnu nogle billige Klædninger tilbage.

saa den kan udstrøs, naar der er gunstige Forhold.
18 pCt. Superfosfat, 40 pCt. Kaligødning
Norsk Kalksalpeter, Ægte Chilisalpeter
Ovntørret Faxe Gødningskalk.
kan hentes fra Lager til smaa Nettopriser.

Bogkonto

Nordiandets handelshus

En Mængde Kunder faar
i denne Tid oprettet Bogkonto for deres Køb af

.1==p11100■10.1•11~••■•

JENS HANSEN, Tlf.29
SYSTEM ZEISS IKON

TELF. 211

BORNHOLMS MIST

MODERNE TEATER

De vil komme i godt Humør ved at se den svenske Film
„Stakkels Millionærer" med Adolf Jahr, Filmen, der gik 17
211 1.
Uger Stockholm. Bestil Billetl.: iwlei:14zittgee L7ye3tospl:, i sReenzez

Vasket hvid Uld, strikkede Uldklude

Gyldendals store Ned-

modtages nu til højeste Priser, naar der gøres Indkøb i

sættelse. Vi aabner ogsazt

Nordlandets Handelshus.

Dem en Konto.
Samme Priser som ved
Kontant og ingen Renter

De nye Foraarsfrakker

Meddelelse, som interesserer Damerne.

Begynd nu
til den Første

er hjemkomne. Faconerne er i Aar meget fikse,
og Priserne er rimelige. Et Parti Konfirmandfrakker sælges meget billigt. ..a& Se Vinduerne.

gerne

9siye 531usestoffer KIOSKEN

Allinge Messe — Th. Holm
Lev. til Vare- og Landbrugslotteriet.

til Yoraarsdragterne!
Se Vinduesudstillingerne.

Nordiandets Handelshus.

Gør Deres Indkøb hos de Handlende, som averterer her i Bladet

Ung Pige
med gode Skolekundskaber søges
til 1. April event. 1. Maj til blandet Forretning.
Bill. mrkt. „Ung Pige"
modt. BI Kontor.

Til Konfirmationen
har CONRAD HANSEN det sidste
nye i ARMBAANDS-URE og SMYKKER.
Nye Mønstre i Skeer og Gafler — Sølv og Plet.

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning ved Havnen. Telefon 140.

Kyllingemødre. go

odrirhe a n 2ril kes::dteFaabbrik

t:

Alle Tryksager
saasom
Regninger, Meddelelser, Konvolutter,
Dags-Dato, Vekselblanketter.
Visitkort og Takkekort
Leve og Regnskaber.
Sange og Salmer,
Medlemskort

leveres bedst og billigst fra

Allinge Bogtrykkeri.
PikOTOKOLFABRIK

Chr. DideriKsen
øz Sct.
Telefon 865
—
RØNNE
—
Mortensgade
CIS
0

Indbinding af Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer
I. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering
Forbrugere
fi Leverandør til
eg Oc-i,

KØB DET I PRODUKTEN

Servus fortæller om sine Dagbogsoptegnelser og Minder
— Fortsat fra forrige Uge —

Jernbanebroen over 'Wupperdalen

Næste Dag var vi henne og saa
Brandstedet; der var brændt 3-4
store Bygninger inden Brandvæsenet var blevet Herrer over Ilden,
og ødelæggelsen var vederstyggelig.
Solingen havde over 20,000 Indbyggere. I de omliggende Fabriker beskæftiges 12,000 Arbejdere,
som forfærdiger alle Slags Genstande af Staal og Jern.
Vi saa den kendte Fabrik, hvis
Fabrikata er mærket med to korslagte Hamre og forsendes over
hele Verden.
Her forarbejdes Sakse, Knive,
Dolke, Bajonetter, Brødmaskiner,
Leer og andre Brugsgenstande.
Solingen havde ogsaa Linned-,
Silke- og Bomuldsvæverier.

..,.-:,."7-,...s,, .. • •
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over vore Hoveder førte ud over
Floden, og lidt efter drejede Gaden ned til den gamle Pontonbro,
bygget paa en lang Række forankrede Pramme. Ogsaa her maa
vi betale Bropenge, inden vi slipper over.
Broen var baade til Personer
og Vogne. Trafiken var stor, saa
vi havde rigelig Tid til at nyde
det prægtige Panorama, som udbredte sig for vort undrende Blik,
da Brohovederne blev drejet til
Side for at lade et Par store Passagerdampere passere. De gled
forbi med fuld Musik.
Færdselen blev igen givet fri,
den lange Vognrække, der efterhaanden havde samlet sig paa
Broen, satte sig atter i Bevægelse,
Fodgængerne skyndte sig over.
Endelig stod vi paa den gamle
Havneplads i Køln, hvor et Mindesmærke fangede vor Opmærksomhed. Her spurgte vi en Herre
om Vej til vort Logi i Perlengraben. Vi var dygtig trætte og vilde
nødig gøre for stor Omvej. Den
elskværdige Kølner tilbød at følge
os derhen ; det var en lang Vej
gennem krogede Gader, umuligt
paa egen Haand at hitte Rede i.
Undervejs var vi inde i en Restaurant, hvor han trakterede os med
en Slags Bitter.
Overalt paa Gaderne var der et
broget, muntert, næsten sydlandsk
Liv. Udenfor Hotellet stod klippede Laurbærhække, og Vinranker
dannede smaa Lysthuse. Restaurationslivet trivedes nu bedst ude
paa Fortovet i den varme Sommertid. Vi fandt at Perlengraben
var et Eden, men gik snart til Ro,
thi næste Morgen maatte vi tidligt op, hvis vi ikke vilde gaa glip
af de store Forberedelser, der i
Anledning af Pinsen skulde finde
Sted i Byen.

Administrationsbygningen I NItilillieim

Vi forlod Solingen og fulgte den
romantiske Wupperdal — en smuk
og afvekslende Tur mellem grønklædte Skove og maleriske Klippepartier, hvis Lag var meget jernholdige. Egnen er frugtbar; vi
kom gennem mange Byer, forbi
Fabriker og over Broer, hvor der
forlangtes 2 Pf. i Broafgift. Over
Dalen hang Taagen til langt hen
paa Dagen.
Henad Eftermiddagen naaede vi
Miihlheim am Rhein og Deutz, der
ligger lige overfor Køln. Allerede
i lang Afstand saa vi den mægtige
Domkirke rage frem i Horisonten,
og her — langs Floden — havde
vi, saa snart Udsigten var fri, den
forjættede Stad foran os; men det
varede længe førend vi naaede der
ind. De mange sammenbyggede
Byer dannede en kedsommelig
lang Gade, hvor Fabriker og Huse
Gang paa Gang spærrede Udsigten.
Deutsch dannede egentlig ogsaa
en eneste lang Gade langs Flodbredden, som her havde en stærk
Stigning og var forsynet med Volde
og Grave, Kølns Forsvarsværker.
Byen har et Par Kirker og store
Jernstøberier.
Endelig naaede vi den store nybyggede Jernbanebro, som højt

Hvorledes den store Procession
egentlig blev samlet fik vi ikke
rigtigt opklaret. Straks om Morgenen var der tilsyneladende ingen ydre Tegn. Rigtignok saa vi
smaa hvidklædte Piger og Drenge
løbe fra Hus til Hus med stiliserede Liljer eller Vokslys i Hænderne ; men vi troede det var en
Folkeskik i Lighed med naar Børnene hjemme i Danmark riser op
Fastelavnsmorgen.
Saa gik vi hen paa den store,
moderne indrettede Postbygning
og fik vore Breve og Aviser udleveret ; derefter benyttede vi Lejligheden til at se lidt paa Byen,

og under vor Rekognisering var
det, at vi pludselig stod over for
tætte Folkeskarer, der havde taget
Opstilling langs Fortovene. Midt
i Gaden kom den hellige Procession tilsyne. Foran gik Munke og
Kordrenge i hvide forsirede Kjortler — svingende Røgelseskarrene.
Saa kom et Hold smaa Piger i 6
—10 Aars Alderen, der var vel ca.
100, alle klædt i hvidt; de, der
gik inderst i Klyngen, bar paa
en Slags Baare, hvorpaa en Figur,
forestillende et lille Jesubarn, hvilede. Børnene, der gik udenom,
havde stiliserede Liljer, Vokslys
eller smaa Blomsterkurve i Hænderne, hvorfra de strøede Blomster
paa Gaden.
Efter de smaa Pigers Tog kom
en Afdeling Nonner med bøjede
Hoveder, mekanisk tællende Kuglerne paa deres Rosenkrans, mumlende Bønner eller syngende latinske Salmer. Andre bar store
Vokslys eller Krusifiks.
Derefter korn ca. 100 smaa hvidklædte Drenge, bærende Vokslys
i de smaa Hænder. Gravetisk skrider de fremad, nydende den store
Ære, som er bleven dem til Del.
Atter en Skare Kordrenge med
Røgelseskar, Munke og Prælater,
bærende en eller anden Kirkes
Relikvier ; efter dem et Tog hvidklædte unge Piger i 10-14 Aars
Alderen. Ogsaa de bærer Blomster
og en eller anden Helgenfigur i
deres Midte. — Saa kommer igen
Nonner i hvide Kapper, Lys og
Røgelse, derefter et Hold Drenge,
10-14 Aar, Munke, Nonner og
saa fremdeles.
Men nu kommer de unge Jomfruers Tog. øjnene spiles op ! Hvor kunde vi ane at Køln ejede
saa megen Skønhed og Ynde.
1 Midten bærer de den hellige
Jomfru Maria, prægtigt klædt i
Krinoline af Silkeflor og Guldbrokade. Alle de blottede Hoveder
bøjer sig, mens Toget skrider frem.
Atter kommer Afdelinger med
Munke og Nonner, Ynglingenes
Tog, Ærkebispen med den ærværdige Krumstav, Præster og Munke
med Krusifiks og den hellige Monstrans. Der hviskes, at den er af
Guld og indeholder de hellige tre
Kongers Ben, Domkirkens helligste Klenodie.
Tog efter Tog passerer forbi Kvindernes, Mændenes, Oldingenes Tog — igen Børn og Ungdom,
Munke- og Nonneafdelinger. Det
synes som om alle Byens Kirkers
gamle Helgenfigurer er kommen
ud at lufte sig i den livssalige
Pinseluft.
Vi følger efterhaanden langsomt
med i Trængslen og staar endelig
paa Pladsen foran den vældige
Dom. Lig Myrer synes den lange
Procession at bevæge sig hen til
og forsvinde i dens Indre.
Indtrykket var overvældende.
Man har kaldt denne Tysklands
største og smukkeste Kirke for et
Digt i Sten, saaledes virker den
paa Tilskueren. De 160 m høje
Taarne synes paa en Gang kæmpemæssigt massive og dog ved
deres gennembrudte Mønster ligner de kniplingsbesatte Søjler, der
stræber mod Uendeligheden. Dens
gotiske Stil er rig paa Ornamenter og Udsmykning, men danner
dog et harmonisk Hele. Over 500
Aar har det taget at fuldføre dette
Mesterværk, der er bygget paa
Ruinerne af en gammel romersk
Kirke.
Vi følger med Processionen ind
i Kirken, der er 175 m. lang, 61
m bred, med Tværskib 6197 ❑ m
Gulvflade. — Skønt Kirken kan
rumme 30,000 Mennesker, er der
allerede Trængsel derinde, og det
er ikke meget vi ser af den hellige Handling. Der er 45 m til
Loftet, men alligevel kvalmt og
fuldt af Røgelse ; vi foretrak der-

for at besøge Kirken en anden
Dag, og banede os atter ud i den
friske Luft.
Bagved Domkirken ligger Floden med den store Rhinbro samt
Byens Trafikcentrum og Havnekajer. Køln er hovedsagelig Fabriksby; det bekendte Eau de Cologne (Kølnervand) fremstilles her.
KøIn er en gammel By, anlagt
af Romerne. Kejser Neros Moder
skal være født her, og Byen har
endnu Ruiner og antikke Sager fra
svundne Tider. Gennem Aarhundreder har den været Katolicismens
Hovedsæde i Gerrnania og rummet
over hundrede Kirker og Klostre.
Nu er vel kun en Fjerdedel tilbage,
men alligevel et respektabelt Antal
og næsten alle fra det 12.-13. Aar-

hundrede. Vi aflagde flere af dem
et Besøg. Seværdige er Apostelkirken med Kuppel og Taarne, Gerionskirken, Peterskirken med værdifulde Malerier af Rubens, Mariakirken med pragtfuldt Marmorgulv
og kostbare Malerier, Severinskirken med dejlige Glasmalerier. Næsten hver Kirke har sine Ejendommeligheder, sin Helgen.
Trætte af de mange Indtryk gik
vi om Eftermiddagen udenfor Fæstningsværkerne, ud paa en Kirkegaard. Mellem antikt Gravmonumenter, blomstrende Roser og skyggefulde Træer satte vi os tilrette,
læste Breve fra Hjemmet og nedskrev de mange nye Indtryk, som
vi havde oplevet.
Fortsættes i næste Nr.

Oversigt over Dfisseldorf og Rhinen.

eXerdbornhoinis
AcireJeforteghelåel
Autoreparatører

Malermestre

Mikkelsen, A., Allinge Tlf. 102

Manufakturhandlere

Bagerier
Andersen, Th., Sandvig Tlf. 2
Hald, E., Løsebækg., All. Fif. 78

Blomsterhandler (Gartner)
Jensen, C., v. Havnen All. Tlf. 41

Bogtrykker

Magasin du Nord, Allinge. Tlf. 5
Hansen, Jens, Allinge Telefon 29

Modeforretning
Petersen, Thora,v. Posthuset All,

Musikundervisning
Westphal, G. Sandkaas

Gornitzka, 0., Allinge TII. 74

Bygmestre

Klaver — Violin — Sang,

Radioforhandlere
Jørgensen, H , vI Posthuset All.

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

Skotøj og Skotøjsrep.
Jørgense,. H., v/Postbuset Allinge

Skræderforretninger

Bygningssnedker
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf 5y

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

Damefrisørsaloner
Larsen, Joh., Barber, All. Tlf. 53
Weber, .Anna, Allinge,Telefon 12

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

Slagtere
Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66

Smedemestre
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Sygekasser
All -Sandv. Sygekasse Ali. Tlf. 47

Foderstoffer

Kontortid daglig 2-4, Lerdag 7-9

Nordlandets Handelshus, Tlf. 7

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

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

Sæbeforretninger
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23

Trælast og Tømmer
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7

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

Guldsmed
Hansen C.,

Jacobsen Ludv, Havnegade, All.

Havneg.

Ali. Tlf. 140

Floteller
Hotel Allinge Telefon 23

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

Isenkram og Porcelæn

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 T'.. 117 x

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

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

Ladestationer
Petersen, Carl, Allinge. Tlf 98

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

Indlevering til Bornholms prmpvaskert.

Vognmænd
Bohn, Emil, Sønderg., All. Tlf.46
Christensen. Andr., All., Tlf. 49
Petersen, C., Nygade, All. Tif.133
Person- og LaJtkorsel

Munch, Humledal, Tlf. RØ 46 v
7 Personers Vogn

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

Averter i NORDBORNHOLM

