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Udgaar i Allinge-Sandvig,
Tejn, Olsker, Rutsker, Rø.
Klemensker og Hasle

Nr. 475

Brug Thepotte,
ikke Then eller Thesi.
Brug LOTUS THE
og drik mere The
en

Otto 4,14prnits.k a, Telel. 74

;

Alm. Annoncer 10 Øre pr. mm, eftert. Gange 8 ef
Forretningsann. 8 - 6Ø.

Nr. 23. Følg med:

gros M. & V.

Salomons=
København

Strengespil

ø

—0—
Foraaret har holdt sit Indtog,
og man føler en næsten ubændig Trang til at opholde sig i den
frie Natur, muligt langt borte fra
Stuernes trange Vægge.
Se paa Ungdommen af i Dag,
den har løst Problemet. Med Iver
har den sluttet sig til Vandrebevægelsen, og med faa Midler
holder Unge en herlig Sommerferie, hvorfra de vender sunde
og friske tilbage. Kører man om
Sommeren med Toget gennem
Landet, skimter man i det fjerne
hvide Telte, som ofte danner hele
Lejre.
Da jeg tor cirka 20 Aar siden
vilde foretage en saadan Vandretur fra København til Møens
Klint sammen med en ung Dame
— eventuelt overnatte paa en
Bondegaard, da rystede man beklagende paa Hovedet. At en
saa absurd Tanke kunde opstaa
hos mig, det kunde man forstaa,
men at jeg vilde realisere samme,
det var for galt, I Dag siger jeg
Bravo til de Unge og ønsker
dem alt godt paa deres Vandreture, enten det nu er i Danmark
eller i Udlandet.
Livet i en saadan Vandrelejr
er simpelthen vidunderligt ; om
Dagen er man travlt beskæftiget
med Forplejning etc.; men naar
Skumringen indfinder sig, da
samles Ungdommen om Baalet
og fordriver Tiden med Sang og
Spil.
Naturligvis er mange Instrumenter egnede ved Friluftsliv,
men Guitar og Luth kommer dog
i første Række. Det gælder blot
om at behandle disse rigtigt, saa
det ikke bliver en Klingren eller
fæl Skomagerbas. Nej, Akkombagnementet bør være melodiøst
og skønt. Thi hvad nytter et godt
Instrument med Sølvplader og
fine Forsiringer, naar man ikke
kan fortolke det harmonisk ?
Den, der en tidlig Morgenstund
har set og hørt unge Vandrefugle
med Sang og Spil marchere gennem en lille tysk Bjergby, glemmer det aldrig.
Saaledes deltog jeg selv en
Gang i en Vandretur, som gik
langs Weser, der har sit Udspring
i Porta Westfalica og ender ved
Kassel. Jeg ved, hvad Musik er
værd, naar man er undervejs, og
hvad det betyder at kunne haandtere sit Instrument ordentlig. Lær at gribe i Strengene, saa de
toner i lyse Sommeraftener, naar
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Buaden glider gennem Søens
stille Vand, eller ved Lejrbaalet
i den mørke Skov. — Lad vore
herlige gamle Folkeviser ogsaa
ude i Verden tale sit skønne
Sprog.
Syng og spil om Kap med
Nattergalen og lad Poesi og Romantik beholde en Plads i Tilværelsen.
gr(.4.4(in.

Mødes og skilles.
0_
Paul Helsing stod i det aabne
Vindue i Sommerpensionatet og
saa over paa den af det blaa
Maanelys overskyllede Skov. —
Nede i haven og paa Verandaen
sad endnu nogle enkelte Pensionærer og drak kold Te og spillede Kort. Og strengt stridende
mod Reglementet sad en Dame
inde i den fælles Salon og spillede nogle af Døgnets Melodier
paa det forstemte Klaver. Det
var en af Sommerens lyseste og
luneste Nætter, hvor en sær,
trolddomsagtig Stemning behersker Menneskene. Nogle kan
slet ikke gaa til Ro, andre ligger
vaagne i deres Senge og lytter
til Vindens sagte Puslen i Træernes Kroner eller til Hundenes
fjerne Gøen og Hanernes aarle
Galen. Gamle Folk mindes den
Gang de stod midt i 'Ungdommens Tid, deres Tanker søger
dem, der for evigt ligger dybt i
den barmhjertige Jord, og Erindringen om alt det meget forskellige, der hændte for saa
mange Aar siden og som netop
kom til at spille en Rolle i deres
Liv, vaagner op i dem. — De
Unge, der er som hvide, ubeskrevne Blade, de længes kun længes.
Paul Helsing tændte sin
korte Pibe, lænede Hovedet mod
Karmen og stod stadig og saa ud
i den lyse Nat. Han var en ung
Mand, omkring 30 Aar, men han
saa ældre ud. Selv syntes han,
at hans Liv indtil nu havde væ,
ret forfulgt af en ond Skælme.
Hans Venner protesterede og
klappede ham paa Skulderen, men inderst inde gav de ham .
Ret.
Da han var 17 Aar og netop
stod i Færd med at forlade sin
Barndomsbys gamle Latinskole
for at fortsætte sin Læsning • i
Hovedstaden, blev han betaget
af en ny og sær Følelse, som
han slet ikke havde kendt før.
Han opdagede at der var et lille
Menneske, som han havde saa
urimelig svært ved at sige Farvel
til — en lille 15 Aars Pige med
store vidtaalme og troskyldige
øjne. Han forstod da, at han
stod foran Livets evige Mysterie
— han elskede.

Hun havde været hans Kammerat igennem hele Skoletiden.
Venner havde han aldrig haft,
men Marie havde han holdt af.
Hun fik hans fulde Fortrolighed
paa deres mange lange Ture Sommer og Vinter. Han gav
hende alt af sig selv, som man
giver alt til den, man elsker. De
to første Aar stod hendes Billede
paa hans Bord i hans lille Studereværelse i Hovedstaden. Hun
var altid i hans Tanker. Hendes
tidlige Død paa et Sanatorie var
hans første store Sorg.
Saa mødte han -en- anden ung
Pige paa sin Vej. Gudrun var
ældre end han, klogere end han.
Et aarelangt selvstændigt Rejseliv ude i den store Verden havde
givet hende et stort Blik. Gudrun dømte og handlede ud fra
en grundfæstet Erfaring af Kundskab. Han elskede hende med
hele Ungdommens Tro og Haab.
Hun vakte stor Udlængsel i ham,
hun drev ham ud til fremmede
Lande, han rejste for at blive
vis og klog, som hun var, og
saa komme hjem og skabe et
Hjem for hende og sig selv.
Han kom hjem igen . . men
for sent. Det gjorde ham ondt,
men det lagde en lille Smule
Klogskab til den, han havde erhvervet sig derude . . et Menneske, man elsker, rejser man
ikke fra og overlader til sig selv!
Gudrun havde giftet sig.
Aarene gik. Da Paul Helsing
var seksogtyve traf han Edith.
Hun var hverken køn eller god,
men hun ejede dette ejendommelige, pirrende, dragende, der
udøver en mægtig Magt over
mange. Hun koglede for ham,
hun fik ham i sit Spind, uden
at elske ham, uden at ville ham
noget andet ondt. Eller — uden
maaske at ønske mer end en
Ting: Ægteskab! Da hun saa, at
han ikke hurtig nok kunde
bringe det saavidt,• sveg hun ham.
Aaret efter var han oppe
noget • Nyt. Fru Else hørte til
disse fraskilte unge Fruer, der
jager Mænd som en Sport. Skøn
som en Gudinde, begavet og-spirituel, eksentrisk og rig, sad hun
i sin Pragt i Hovedstadens Palmehaver og lurede paa sit Bytte.
Fordærvet og ond, men dejlig,
deilig spillede hun sine Kort med
Glans. Paul Helsing var hende
et let Offer. Men naturligvis var
hun den, han elskede mest af
Raden; da hun stødte ham bort,
troede han, at han skulde dø.
Han gik fra alle sine Arbejder
og rejste bort. Først fornylig er
han kommet tilbage- til Landet.
Han var et af disse søgende
Mennesker, i hvem Kærlighedstrangen aldrig - slukkes. Skuffet
og forhaanet, stadig trukket ned
ad, var han stedse i Stand til at
dukke op som en ny Fugl Phø-

Gartultnka's Tryk, Allinge

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

nix, med hele sin Sjæl ren og i
Behold. For at leve maatte Kærligheden bo i ham, han maatte
elske og tjene en anden end
sig selv.
Forleden saa han et Barn. Det
var nede i Pensionatets Spisesal,
et Barn med kære, lorbausede
øjne, man kunde læse i som i
en aaben Bog. Lilli var sytten
Aar,, alt i hende var en Forventning, en Længsel, et endnu
slumrende Haab. De mødtes af
og til nede i Skoven eller paa
Markvejen; hun gik og plukkede
Blomster. Han fortalte hende om
fremmede Lande og Mennesker.
Hun lyttede stille til og saa paa
ham. Den hellige Ild blussede
atter i Poul Helsing. Her var et
lille Menneske, ined Alverdens
Muligheder i, en god Sjæl, som
endnu ,troede, og som Livet
endnu ikke havde gjort grim og
gemen.
Poul Helsing lukkede Vinduet
og gik til Ro. Tusinde Tanker
for igennem hans Hovede; da
han omsider sov, drømte han,
saa han vaagnede i Angst.
En Eftermiddag mødte han
Lilli ved et Markgærde; det var
varmt og ganske stille. Himlen
var blaa som i Syden. De lagde
sig ned ved en Skrænt og talte
længe sammen-, lige til den nære
Landsbykirke begyndte at ringe
Solen ned. Lilli sad med en Buket Blomster i Skødet, uden Hat ;
det sorte Haar laa i to Fletninger omkring det yndige Barnehovede.
— Det maa være dejligt at
leve, Hr. Helsing — men jeg synes slet ikke, jeg gør det endnu.
Ved De hvad, jeg synes, al vi
Pigebørn i min Alder, vi er kun
Pupper. Vi ligger bortgemt fra
det hele endnu og venter kun
paa, at en skal komme og vikle
os ud af vort Spind og bringe
os frem til Dagens klare Lys.
Lilli saa paa ham med et Blik,
der fik ham til at slag øjnene
ned. Han havde den største Lyst
af Verden til at tage hende ind
til sig og bære hende ud i Livets
Sol . . . men lian, følte nu, at
han var fejg, eller maaske blot
træt og bitter . . . og færdig.
Kærligheden fødtes i ham paany, de evige Følelser, der bor i
somme Mennesker, vaagnede
igen i ham, men han vilde ikke
igen ind under dens Magt og
Tyranni. Han syntes, ban havde
lidt nok.
De rejste sig og gik hjem og
talte om Vejr og Vind. Lilli var
skuffet og bedrøvet. Hun forstod
slet ikke. hvorfor han med et
var blevet saa sær.
Næste Morgen flygtede Paul
Helsing bort fra hende uden at
sige hende Farvel.
Hun saa ham aldrig merl
Og selvfølgeligglemte hun ham.
(Otto Wang i V. og V.)
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Spring., ud .
-0 —
Spring ud, du lille Vintergæk,
jag alle tunge Skyer væk,
— lok frem nu Foraassmileti —
kald PUR Vanrens Blomsterguld,
der længe nok, bag sorte Muld,
i Vintersøvn har hvilet.
Spring tid, Eranthis, Vintergæk!
jag alle mørke Tanker væk
og stem saa Glædens Strenge.
Lad Hiertet drømme om den Vaar
som man jo ved, engang man naar
— om end det varer længe.
Olga Petersen.

Vier god mod Naturen.
—0 -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! Husk
paa, Naturens Skønhed-er ikke din alene, den er alles!
Hat- du ligget i tt Skovbryn eller paa
en Strandbred og spist din Mad, sat
efterlad ikke Stedet som en Køkkenmødding, naar du !gear din Vej. Lad
ikke tomme Flasker, Konservesdaaser,
Æggeskaller og Papir forstyrre Skønhedsindtrykket for dem, der sidenSøgef
Stedet I
— — Gør rent efter dig!
Pluk aldrig Markens eller Skor~
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. Ogsatt Blomster lever, og •saa længe de lever, kande glæde Mennesker,
Ryk ikke Anemoner eller andre BlOmster op med Rod! Naar du gør det;' et'
du med til al udrydde den danske Skaft'
Skønhed! Vil du ved•FdraarStid havel
grøi.n.: Bøgegrene med dig,-hjem-fra•
en Skoviur, saa skær Grenene omhyg,
getig af med en Kniv! Skær dem af med
et skraat Snit, g vælg dem pad • en
saadan Maade, at du ikke ødelægger
Træets Form og Skønhed. Tag- kun
Grene, hvor du har Lovidertill Ødelæg
aldrig unge . Træers Topskud. Glæd dig .
ved Fuglenes Sang, men rør ikke Fuglenes Reder.'
Færdes du paa. Steder, det 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 Lmod Naturen.
Vær varsom med 11d, naar du færdes
i Skov.
Men du, som har læn, at Hedt Priks
paa Naturens Skenthed, thi vil Slat! Vår?.
en god Turist.
Du vil altid erindre, at saa køn og
ren, som dtr-seiV ønsker at møde -Naturen, saa køn og ren bør du efterlade
den til andre.

Allinge-Sandvig Byraad.
Det nye Byraad
alholut Onsdag dtn 31. Marts
konstituerende Møde paa Raadhuset i Allinge.
Murermester Edv. Holm aabnede Mødet og ledede Valget af
Borgmester, som det Medlem, der
i længst Aaremaal havde været
Medlem af Byraadet.
Første Afstemning gav til Resultat, at Alfred Pedersen, Sandvig fik 6 Stemmer og 5 Stemmesedler blev afgivet blanke, hvorefter Alfred Pedersen var valgt
som Borgmester,
Der blev anmeldt 2 Valggrupper: Socialdemokratiet og Borgerforeningen.
Til 1. Næstformand valgtes
Jørgen Jørgensen og som 2. Næstformand valgtes E. M. Bech. Jørgen Jørgensen blev samtidig valgt
som Stedfortræder f. Giftefogeden.
Man gik derefter over til Valg
af Medlemmer til Udvalgene, som
gav følgende Resultat:
Kasse og Regnskabsudvalget:
Form.: Borgmesteren, Johs. Lind
og E. M. Bech.
Allinge Havneudvalg: Formand;
Borgmesteren, Jørgen Jørgensen,
Carl Peter Hansen, M. Bloch, og
Peter Petersen.
Sandvig Havneudvalg: Formand:
Borgmesteren, Jørgen Jørgensen,
Hjalmar Larsen, Edv. Holm og
Ludvig Nielsen.
Socialudvalget: Formand: Jørgen Jørgensen, Ernst Jonassen,
Hjalmar Larsen, Edv. Holm og
Peter Petersen.
Børneværnsudvalget; Samtlige
Medlemmer af Socialudvalget, Viceskoleinspektør Kr. Henriksen og
Teglværksarb. Valdem. Larsen.
Gas. og Vandværksudvalget :
Formand : Hjalmar Larsen, Johs.
Lind, Carl Peter Hansen, E. M.
Bech og L. Nielsen.
Gade- og Vejudvalget: Formand:
Jørgen Jørgensen, Johs.Lind, Ernst
Jonassen, Peter Petersen og L.
Nielsen.
Skoleudvalget: Formand. Carl
Peter Hansen, Hjalmar Larsen og
Peter Petersen.
Skolekommissionen: Formand:
Ernst Jonassen, Johs. Lind, Carl
Peter Hansen, Edv. Holm og E.
M. Bech.
Bygningskommissionen Form.;
Borgm., Politim., Brandinspektøren, Johs. Lind, Peter Petersen
og Ludv. Nielsen.
Brandkommissionen : Formand:
Politimesteren, Brandinspektøren,
Hjalmar Larsen, Herman Stender,
Edv. Holm og Peter Petersen.
Sundhedskommissionen: Form.
Politimesteren, Amtslægen, Dr.
Borch, Ernst Jonassen, Jørgen
Jørgensen, Peter Petersen og L.
Nielsen.
Bevillingsnævnet: Formand:
Borgmesteren, Ernst Jonassen, M.
Bloch, E. M. Bech og Politim.
Valgbestyrelsen : Formand : A lfr.
Pedersen, Jørgen Jørgensen og
M. Bloch.
Jernbanernes Repræsentantskab:
Form.: Ernst Jonassen, Supleant:
Johs. Lind. Edv. Holm, Supleant:
L. Nielsen.
Sanatorietså Repræsentantskab :
Johs. Lind, Supleant: Edv. Holm.
Sygehusbestyrelsen:
Hjalmar
Larsen, Edv..91olm.
Til at give Møde ved Sessionen :
Alfred Pedersen.

loger og llabe.
--o—
Denne' Uges Familie-Journal.
I sin Artikel skriver Bladets
Sportsmedarbejder, at vi staar
foran den største Vandre-Sommer,
vi nogen Sinde har oplevet. Alle,
der har deres Førlighed, kan være

Medlem af ,Dansk Vandrelaug",
Foreningen, der kun har Vandringen som sit Program, og som i
øjeblikket tæller mer end 20,000
Medlemmer og har 170 Vandrehjem med 4000 Senge parat til at
modtage den vandrende Ungdom.
Men læs den livlige Artikel, og
man vil faa Lyst til straks at melde sig ind i Lauget.
Familie-Journalens to Opdagelsesrejsende, Alice og William La
Varre, dyrker jo en ganske anden
Slags „Vandring" -- ikke saa lidt
mere eventyrlig, og det maa siges
at de forstaar paa mesterlig Maade at fortælle om deres spændende Oplevelser. — Denne Gang
hører vi bl. a. om, hvorledes de
dybt inde i Panamas tætteste
Jungleskov faar et uventet Møde
med en Fange, som fem Gange
er flygtet fra „Djævleøen" — hvorledes Besøget former sig hos den
fjendtlig sindede Chakoi-Indianere,
som endnu i Dag lever deres eget
primitive og krigerske Liv. -Menneskeskæbner former sig paa
det mærkeligste. Paa Odense
Tvangsarbejdsanstalt, Sankta Klara Kloster, har der i de sidste 40
Aar levet en mærkelig Mand, som
man i sin Tid nærede de største
Forventninger til Om denne Mands
tragiske Skæbne fortæller Aage
Heinberg i en stærkt fængslende
Artikel. Selvfølgelig gør de fleste
Læsere sig først kendt med alle
de Aktualiteter, Bladet bringer,
men — tilbage bliver alt det udmærkede Læse- og Underholdningsstof i Form af baade Romaner, Noveller i rigelig Mængde,
Husmodersider og Billedserier, alt sammen Sager, der giver rigelig Læsning og Tidsfordriv hele
Ugen igennem, — indtil næste
Nummer af Familie - Journalen
kommer ind ad Døren.

Sporten
Red. af A. S. G.
Badminton
Turneringen er nu afsluttet med
det Resultat at Helmer Nielsen
blev Nr. 1 i Herre Single og Nr.
2 og 3 blev Holger Staffensen og
J. 0. Christiansen.
I Herre Double vandt Parret :
C. Ludv. Holm — H. Staffensen.
2. Paaskedag Kl. 20 samledes
Badminton-Spillerne til fælles Kaffebord og her fik de tre Single
Seirsherrer hver overrakt en lille
Sølvpladeti] at sætte paa Ketcheren.
Fodholdskamp paa Søndag.
Aarets første Fodboldkamp spilles paa Søndag Kl. 15 og det er
ikke mindre end Viking 11 vi skal
møde. Det bliver en haard Dyst.
Husk, det var det eneste Hold
der slog os i Efteraaret. Skal vi
hævne dette Nederlag paa Søndag.
'..,

■■■••■
••■

Fra Uge til Uge.
Vandrehjemmet Sjelj en
havde i Paaskedagene godt Besøg,
ikke alene af bornholmske, men
ogsaa af danske Vandrefugle; heraf 35 Spejdere og et lignende Antal Vandrere, hovedsagelig fra
København. De befandt sig alle
vel i det nye Vandrehjem, som
forøvrigt førstiholder Aabningsfest
1. Pinsedag.
Værten, Hr. Arnoldus er Repræ'
sentant for Dansk Vandrelaug her
paa:Nordlandet, oglnteresserede
kan gennem ham faa udstedt
Vandrekort. Sæsonen er allerede
begyndt;.'..og].1937 bliver sikkert
et Rekordaar for Vandrebevægelsen i Danmark.
Allinge Biograf.
Enhver der vil se en virkelig god
dansk Film . .. glimrende icsenesat og spillet af de mest populær
re danske Skuespillere bør paa

Fieddg eller Søndag se A. W.
Sandbergs Palladium-Film bifilionærdrengen.
Se Annoncen.

Ny Vært i Palmehaven.

cildlig Grtnsnrng

Hotel „Sandvig" er i disse Dage
solgt til P. Jense n, København.
Køberen har i mange Aar arbejdet
i Hotelbrancen saavel her hjemme
som i Udlandet og har til Hensigt
selv at drive Hotellet. Købesum
55,000 Kr.

Skattebogen
for Allinge-Sandvig Komm.
er udkommen.
Bogen er i Aar arrangeret
som en 32-sidet Adressebog,
ordnet efter Gader og Husnumre, hvilket giver den en
udstrakt Anvendelse hele Aaret igennem. Der er medtaget
baade personlige Skatter, Kirkeskatter og Ejendomsskatter,
samt Oplysninger vedrørende
Skatteligningen.
Faas i Kiosken, Allinge Boghandel og Sandvig Boghandel og koster 75 Øre.

er Guld værd.
Det er langt fordelagtigere at drive Græsset tidligt
frem med letopløselig, hurtigt virkende Kvælstofgødning end at fylde Køerne med dyre Oliekager. —
Ogsaa Vintersæden og Frøafgrøderne vilde nu være
taknemmelige for

et Par Sække Kalksalpeter pr. ha

BarnePaa særdeles fordelagVogne
tige Betingelser sælges

er hjemkommet i moderne Faconer og Farver.

Trifoliums Markfro,
18 pCt. Superfosfat,
40 pCt. Kali,
Kalksalpeter,
Chilisalpeter,
Sv. Amoniak,
Nitrophoska
og Saasæd

Gummiringe og Reservedele
til Vogne anbefales.

P. C. Holm, Allinge
MINIMII~M111•111■
EIN

uden Sange er ikke
nogen rigtig Fest.
En Festsang kan ikke undværes
ved festlige Lejligheder, hvad enen det nu er Sølvbryllup, Bryllup,
Konfirmation eller anden Familieeller Foreningsfest. -- En Festsang
kalder det Humør frem, som skal
til, for at Festen kan blive vellykket. En saadan Festsang faar De
i Allinge Bogtrykkeri.

køb det i Produkter gest

Nye Foraarssko

Nye Sendinger af:
50-51 1$1, Foderblanding 0.
Røde Kors Prima ?lala Mais,
Allinge-Sandvig og Omegn
Prima Suldermelasse
Spædbarns- & Hjemmesygepleje sælges til smaa kontante Priser. Til Kokkenhaveo &Blomsterne
vi alle Slags KunstNordindels budelshils sælger
gødning ogsaa i smaa Vægte
til Damer og Herrer.

Træskomager Lars en
Allinge.

afholder gratis Kursus i

fra den 5,-10. April hver Eftm.
Kl. 14,30 pr. i Fru Christensens
H avesal.
Indmeldelse hos Formanden, Fru
Smedemester Petersen, Allinge.

Nu til Fesitique
Kohn med hil hue hu Smag

og det er passende Tid nu
at strø ud —

Bornholms Spareog Laanekasses
Afd. i Allinge

liordiadels lialldelshus.
Læg Mærke til at:

•

London llechloo Oa fluks
er paa Lager — og
Bedste weslEalske Oncillders

Vi fastholder denne rigtige
Blanding saalænge som muligt

Nordlaudels lidodelshus

Fotograf Møller
anbefaler BronceRammer i alle St.
Ovale Rammer og
Rammelister. Billeder indrammes

En ung Pige
eventuelt mandlig Medhjælper, som
vil deltage i Havearbejde, søges
til 1. Maj. Søndagen fri.

Henry Andersen,

Kontortid: 9-12 2-4
•
Boxer udlejes

ventes i de første Dage. —
Bedste Sorter af

Hasle Kalkværk
4> 1
Tlf.'Hasle 27

Brændt Kalk
Læsket Kalk
Cementsten

store Neddekul -81ore Ovokol
sælges endnu til forholdsvis
smaa Priser.

Nordlandets Handelshus

Tegn Dem som Abonnent paa Nord bornholm

Klintely, Sandkaas.

Den Krone, Bladet koster pr. Kvartal,
Tak for udvist Opmærksomgodtgøres ved Avertering indenfor samme Tidsrum,
hed ved vort Bryllup.
og gør det muligt for os at vinde nyt Opland. Kan betales
til
vore Avisbude eller til Postbudet (Postkonto Nr. 14146).
Anna Marie og
Karl Edvard Mogensen.
•••••••••••••••• ••••••••

Formiddagspige
søges tili. Maj.

Edith Holm.

'kemi! købe Saasmi
Da Priserne er smaa, maa vi
derfor bede om Ordre snarest.

Tidlig Soder Lffielarloiler
kan skaffes ved hurtig Bestill.

NordlandetsHandelshus

Hver enkelt Egn har Interesse af at have et Blad, hvori man
under et kan faa Egnens Beboere i Tale. Derfor er alle Foreninger og i det hele taget alle Averterende interesserede i at
„ Nordbornholm " faar saa stor en Udbredelse som mulig.
Endvidere faar vore Aarsabonnenter vor Jubilæumsgave „Paa
Fodtur gennem Europa" gratis. Bogen trykkes paa fint hvidt
Papir i dobbeltspaltet Format, ca. 400 Sider, rigt illustreret.
••••••••••••

oe.

•
•
•

••••

Mangler De en god Ide ved Udkast til en virksom Reklame?
Vi er altid til Tjeneste med gode Raad og billigste Pristilbud
••••••••.•••••••••••••••
Averterende, der tegner Annoncer for hele Kvartalet, opnaar
en betydelig ekstra Rabat.

URTEFRØ OG BLOMSTERFRØ - KØB DET I PRODUKTEN
Je
har

Til Konfirmationen
CONRAD HANSEN det sidste

2ianufaktur=Uddillingen
paa :£irideplads!
Her er kommen mange smukke
Nyheder i Skabe og paa Hylder,
som har Interesse.

nye i ARMBRANDS-URE og SMYKKER.
Nye Mønstre Skeer og Gafler — Sølv og Plet.

Nordlandets Handelshus.

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning ved Havnen. Telefon 140.

Listen over Konfirmander
fremlagt i KIOSKEN i

lelleelleellielleilliel~01111~011~11011111~1
Gaa Foraaret i Møde
med et Par nye S k o

Nye Sendinger

Markfrø, Roefrø, Urtefrø

af bedste Sorter fra L. Dæhnfeldt, Odense.

Fine Sølv-Ærter, Snedinge-Ærter og Sommer-Vikker.
Send os flere Bestillinger snarest.

Nordlandets Handelshus.

Telegrammer til Konfirmationen
Lad os besørge Deres Telegrammer i Aar
Vi gør det samvittighedsfuldt.

Carl Larsen, Vestergade AH.

Benyt

over mine Jor der er straengt
forbudt. Uvedkommende vil
blive draget til Ansvar.
Kastanjegaarden,

Allinge.

National-Telegrammer!

10 pCt. af hele Beløbet gaar til Nationalforeningen til
Tuberkulosens Bekæmpelse.

Al Færdsel
Aage Jørgensen.

MANGE NYHEDER
i 114

er

KIOSKEN

Alles Trylisager
saasom

Itmgninger, liettdolekstr, Konvolutter,
Dags-Dato, ‘ekselblanketter,
Visitkort og Takkekort
Love og Regnskaber.
Sange og Salmer,
Medlemskort

2 konfirmerede Drenge
kan faa Plads i Gartneriet.

Gartner Kofoed, „Ballelyst"
If. Sandvig 6

leveres bedst og billigst fra

De skulde se de mange smukke Nyheder i Kjoletøjer, der er hjemkomne til Foraaret Og Sommeren
Fama-Spun, Fama-Mix, Fama-Mousselin
Spirocca-Crepe, Luxora, Tobraleo og ft ,
Alle i stort Mønsterudvalg
Kom indenfor og se — ingen Købetvang

Eg ilykeriiimerel Pige snes Allinge Bogtrylilieri,
V.nberggaarden,
J. A. K., Olsker

De nye Foraarsfrakker

afholder Generalforsamling i Forsamlingshuset Tirsdag den 6. April
Kl. 7,30. Beretning fra Nyborg
Strand af Amtsformanden.
De politiske Partier er indbudt

er hjemkomne. Faconerne er i Aar meget fikse,
og Priserne er rimelige. Et Parti Konfirmandfrakker sælges meget billigt. .91 Se Vinduerne.

Bestyrelsen.

Mange Nyheder
i Kjoler og Bluser
Se Vinduerne

Fritz

Reusch.

Allinge, Telefon 5.

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet

Allinge Messe - Th. Holm

Eft god Ponyvogn

Lev. til Vare- og Landbrugslotteriet.

er til Salg.

Avlsbruger H. C. Dam, Losebæk
Samrute Sted er Ciaaseæg til

Køb Deres Konfirmationsklædninger

aiksalpekr

En Stuepige

hos os! 1 Serverings jomfru, I Køkkenpige
og 1 Bjælpepige kan LLi }'recis
Ægte blaa Serges Jakkesæt og Matrostøj i moderne Facon.

har liflig Klang i Danevang. —

til Juni.

Husk vort gode Arbejcktøj, Molskins- og Fiskerbenklæder.
Fine, mod., stribede, blaa Serges Benklæder. Lyse SommerBenklæder. Manchetskjorter, Hatte, Huer, saint alt, hvad dtr
hører til litrrelingeri. Alt i Manufaktur, Tricotage, Garn til
billigste Pris. Vi har endnu nogle billige Klædninger tilbage.

JENS HANSEN, Tlf.29

STOP

„Haltelyst" Tlf. Sandvig 6.

alene indeholder letopløseligt, hurtigt
virkende Salpeterkvælstof bundet til Kalk.

Det

Skoloj modtages

— I Aar er Rentabilitetsudsigterne ganske
særlig gunstige. Der er derfor g od Grund

igen ti! Reparation

til at bruge

Skomager Emil Pedersen,

111~~~1=01111
ffi
11111111~1~111111

Kalksalpeter end sædvanlig, især
til Korn, Kaalroer, Turnips og Græs.

mere

Fuglesangen 9.

ved

Zool. Have, Stammershalcie

tiøg_ &fil/

•

Fredag og Søndag Kl. 20

Restaurationen spiller Søndag
eftermiddag 5b'uidsens :Trio!

Det store danske Lystspil

Milliourdrengen
I ilovediullerne Karen Caspersen,
Karen Lykkehus, Peter Malberg
m. fl Erik Tuxens Orkester.
111■111MMWEINIIIMII

1)2 j Oerterende
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende paa Annoncer
paa de tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er 4en
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem
behjælpelig hermed og modtage Beløbet
5 øre i Porto mod K,. ittering paa Postbeviset.

En Barnevogn
og en Klapvogn billig til Salg.

Vognmand Poul Nielson. Allinge.
Tlf. 145.

Bydreng
kan faa Plads til 1. Juni i

Th, Andersens Bageri, Sandvig,

ALLE HAVEREDSKABER

PROTOKOLFABRIK

OC

•
z

Chr. Dideriksen
Telefon 865
—
RØNNE
Sct. Mortensgade
—

O

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

Den helt rigtige

Permanent udfører vi nu med den nye
Taco Luxus Maskine. - Moderne
Dampkammer System. Alt iberegnet —

og

dog kun otte Kroner!

Barber John. Larsen TIL Allinge 53

Averter i NORDBORNHOLM

KØB DET I PRODUKTEN

Serves fortæller om sine Dagbogsoptegnelser og Minder
— Fortsat fra forrige Uge —
Tidlig om Morgenen den Ilte anden Daarligdom. Oppe i NeroJuni havde vi en drøj Tur i ba- skovene findes endnu Rester af
gende Sol op til det kæmpemæs- de gamle romerske Bade. Troen
sige Sejersmonument i Niederwald. paa de vulkanske Kilders helbreVejen var særlig trættende fordi dende Kraft har holdt sig gennem
den slyngede sig mellem høje Tiderne og endnu søges Wiesbahvidkalkede Havemetre, indenfor den af henved 100,000 Kurgæster,
hvilke Rildesheitnerdruerne mod- som tager deres Kur saavel Somnedes. Desto større blev Overra- mer som Vinter.
Hotellerne er derfor i Majoritet,
skelsen, da vi endelig stod oppe
paa Højden overfor det impone- og de store Kurhuse og Parker er
rende Mindesmærke, paa hvis FLID- udstyret med en Elegance og Fordement i Bronce-Relief var frem- nemhed, der imponerer. Særlig
stillet de Sejre, som skabte Tysk- seværdigt var det i italiensk Stil
lands nuværende Magt. Vi beun- prægtigt udstyrede Kurhus med
drede nu særlig Udsigten ned over Kurpark og varme Kilder, „Hauptbrunnen", „Kochbrunnen", Drikkehallen, den overdækkede Spadseregang i Taunusstrasse, WilhelmsHeilanstalten etc.
Det kostede antagelig Formuer
at bo paa disse Pragthoteller og
gennemgaa disse Kure ; men hel*" 1
ri
digvis fandtes ogsaa Steder, som
passede ti! vor Pengepung — og
gratis drak vi i Kurhaven af en
af de varme Kilder. Vandet smagte
efter vor Mening ækelt; men det
var maaske fordi vi ikke trængte
til Kuren — unge og raske, som
vi var.
Foruden den allerede omtalte
russiske Kirke paa Nerobjergets
Skraaning nævner vi den dobbelttaarnede katolske Kirke i gotisk
Udsigt fra Riideshelm
Stil (rød Sandsten) samt den evanFloden 'med de smaa Øer, over
gelske Kirke med tre Taarne.
Riidesheims hvide Villaby, over
Da vi havde spist til Aften, gik
de mange skovklædte Højder med
vi en Tur op i Nerobjergene for
Byer og Landsbykirker. Ovre pas
derfra at se den pragtfulde Solden anden Side Rhinen udmunder
nedgang. Her er et Udsigtstaarn
en af dens Bifloder, og her ligger
med vid Udsigt over Egnen lige
Bingen og andre Byer, Villaer og
til Rhinen og Mainz.
Slotte.
Vi forvildede os imidlertid og
maatte overnatte i nogle Høstakke
paa en Eng inde i Skoven, Først
næste Dag fandt vi tilbage og udnyttede Formiddagen med at se
Byen.
Om Eftermiddagen var vi klar
til Afgang og marcherede i overvældende Hede i Retning af Mainz.
Efter tre Timers Gang naaede vi
atter Rhinen, hvor vi ved Kastel
bag en Dæmning tog et forfriskende Bad og hvilede ud efter
ffingen
Dagens Anstrengelser.
Herfra fører en Vej til WiesbaHer var ogsaa dejligt at ligge.
den, og da vi ønsker at se denne Over frodige smaa Øer ser man
mondæne Badeby, tager vi. Afsked over til den gamle Gutenberg-By,
med Rhinen og drejer ind i en
skovrig Sidedal. Landskabet skifter nu delvis Karakter, Bjergene
synes ikke saa høje. I Stedet for
Kirsebærtræer er der her plantet
Æble- og Pæretræer langs Vejen,
men Frugterne var desværre ikke
modne.
Nogle smaa Byer passeres, og
pludselig ser vi fra et Bakkedrag
Wiesbaden ligge udbredt foran os
i en Dalsænkning. Eftermiddagssolen skinner paa den fornemme
Bys mange Pragtbygninger, der
ligger omgivet af grønne Parker.
Fra skovklædte Højder lige overfor titter herskabelige Villaer frem,
og Solen luer i den russiske Kirkes store løgformede, forgyldte
Kuppel.
Hurtigt er vi nede af Bakkerne
Domkirken i Mainz
og inde i Byen.
Wiesba dens varme Kilder (c. 30) der ikke ligger saa smukt som
og mineralske Vand havde alle- Koblenz, da Egnen er mere flad;
rede i Oldtiden Ry for deres un- men de mange smukke Kirkespir,
dergørende Kraft og benyttedes som rager op hist og her, den
som Lægemiddel mod Gigt og smukke Bro og Trafiken paa Flo-

den givet Byen et karakteristisk
Præg.
Er man først kommen over den
store Bro, som forbinder Kastel
med ,Mainz, faar man straks et
godt indtryk af Byen, og kommer
man op i den gamle By og ser
de smukke Kirker og interessante
Bygninger fra Middelalderen, undres man over at de saa godt
har kunnet rnodstaa skiftende Tiders Uro. Særlig smuk er Domkirken, bygget i byzantisk Stil ;
den gemmer mange Minder fra en
svunden Tid, Malerier og Statuer.
Den dobbelttaarnede Peterskirke
har et smukt Klokkespil og interessante Loftsmalerier, Quintiuskirken prægtigt Alter, Malerier og
Billedhuggerarbejder, den gotiske
Stephanskirke, fra hvis høje Taarn
man har en vidunderlig Udsigt
over By og Omegn.
Heroppe fra ser man rigtig Byens Størrelse og kan tælle over
en halv Snes Kirketaarne. Særlig
smukt er det henad Aften, naar
Skyggerne breder sig ud over Floden.
Vi overnattede i det katolske
Herberge Zu Heimat og overværede næste Dag atter en KæmpeProcession. I over en Time stod
vi opstillet i Gaden, tæt sammenpresset mellem Tilskuerne og saa
Katolikerne drage forbi med Bannere, Krusifiks, Baldakiner og Puder med Relikvier. Ogsaa her var
Grupperne skarpt afsondrede i
Køn og Aldersgrænser.
Det er trættende saa længe at
staa med Hatten i Haanden ; men
Skik følge eller Land fly, siger et
gammelt Ordsprog. Nielsen tillod
sig dog ret snart atter at sætte
den paa sit Hoved, Uheldigvis
var det netop som de hellige Biskoppers Tog defilerede forbi og
blev af Mængden opfattet som en
Demonstration.
„Hatten af", hviskede de nærmeststaaende. — Nielsen forblev
uanfægtet. — „Hatten af", raabtes
der forstærket, men med samme
negative Resultat. Mængden indtog en truende Holdning; jeg troede det vilde gaa over til Haandbegribeligheder, og pludselig var
der en, der slog Hatten af ham.
Først da Processionen var forbi,
fik han den tilbage.
Paa Torvet var rejst Altere —
Røgelsen steg op af gyldne Fyrbækkener og fyldte Lufte,n med en
bedøvende Duft. Præsterne messede, Munke og Nonner sang latinske Sange.
Vi gik videre gennem blomsterog flagsmykkede Gader, forbi Gutenbergs Mindesmærke. — En ny
Statue af ham skulde afsløres 24.
Juni (Jubilæumsdagen) og Boghandlervinduerne var allerede fyldt
med Medaljer, Flag og Kort med
hans Billede.
Vi var ogsaa oppe paa Museet,
men Gutenberg-Afdelingen var
desværre lukket, saa vi maatte
nøjes med den oldnordiske Samling.
Nede ved Floden ligger det
gamle Slot med den pragtfulde
Tronsal ; det er nu indrettet som
Museum.
Vi fulgte Promenaden langs
Rhinen og naaede endelig et afsides Sted, hvor vi kunde gaa
Vandet. Derpaa tog vi Afsked med
Madsen og de to andre, der vilde
videre syd paa langs Main til
Frankfurt og søge Arbejde. Melsen og jeg agtede os gennem
Frankrig — Maalet var jo Paris.
Saa vandrede vi alene tilbage
til Mainz, forbi Neubrunnen og
Schillers Monument og gik tidlig
til Ro, for rigtig at hvile ud til
næste Dags Oplevelser.

svarende Fæstningsanlæg, anlagt mede lige Landevej, der som en
paa Højderne. Et sidste Afskeds- Snor laa optrukket foran os, kun
blik til Rhinen og Main, der her afbrudt, naar en Jernbanelinie kom
forener sig. Rhinen havde været den paa Tvers.
saa rig paa Oplevelser at vi vanGennem Landsbyerne Niederskeligt kunde løsrive os.
olm og Alsey kom vi ind i det
Længe varede det ikke før vi nordvestlige Bayern. — Paa Højkom ind paa den af Napoleon derne er Skov, og op ad Skraaanlagte Vej, let kendelig, fordi den ningerne er plantet Vin og Pæresom en ret Linie hensynsløst ba- træer. Bayrerne er som bekendt
ner sig Vej over alle Forhindrin- tørstige Sjæle og deres Vin-, ølger — i Modsætning til de gamle eller Mostfade er ikke beregnede
Veje. der viger udenom enhver paa smaa Kvantum. I Diirkheim
enhver Ujevnhed, det være sig et findes saaledes et Fad, som er en
Bakkedrag eller en Dalsænkning. Seværdighed og regnes som EuDer fortælles at Napoleon, da ropas største. Det er nu indrettet
han vilde føre sine Hære gennem som Restauration og kan rumme
Europa, paa Kortet afsatte Linier flere Hundrede Mennesker.
efter en Linial, hvor Militærvejene
skulde anlægges, og hans Adjudanter salte en Ære i at udføre
Kejserens Ordrer til de mindste
Detaljer.
Landevejen tog intet Hensyn til
de omliggende Byer, men førte
lige til det stragetiske Maal ; og
saaledes gik det til, at det kun
var faa og ubetydelige Byer vi
passerede, og to Nætter i Træk
maatte vi bivuakere i HaImstakke,
som vi gravede os ned i, for ikke
at blive vaade af Regnbyger.
Egnen var sparsomt befolket,
syntes ellers frugtbar; dog var
der stor Forskel paa den frodige
Rhindal og disse milevide BakkeKæmpefadet i Diirkheirn
skraaninger. Vi kom forbi Rester
af lange Brobuer, gamle romerske
Kom forbi gamle Kapeller med
Vandledninger, der mindede om meget forsømte Helgenbilleder og
Fortiden ; men ellers var det Bakke Krusifiks samt smaa Byer med
op og Bakke ned, lange, drøje Ruiner af gamle Borge.
Bakker, og stadig denne ensforFortsættes i næste Nr.
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Malermestre

Mikkelsen, A., Allinge Tlf. 102
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Andersen, Th., Sandvig Tlf. 2
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Bygmestre
Kofoed 1x Mortenseil, All. 111.77-79
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aut. Gas- og Vandmestre
Grooss, Niels W., Allinge. Tlf. 30

Guldsmed
Hansen C., Havneg. All. Tif. 140
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Hotel Allinge Telefon 25
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Gornitzkas Bogtryk, All. Tlf. 74
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Kulhandel Telefon 119
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Petersen, Carl, Allinge. Tlf 98
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Kofoed Sc. Mortensen All.Tlf. 77-79
Mortensen, Herman, AlI. Tlf 47

Det saa ud til ustadigt Vejr da
vi næste Morgen (14. Juni) travede
op ad Floddalen forbi nye, tids-

Jacobsen Ludv, Havnegade, AlI.
Magasin du Nord, Allinge. Tlf. 5
Hansen, Jens, Allinge Telefon 29

Modeforretning
Petersen, Thora, v. Posthuset AlI.

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

Radioforhandlere
Jørgensen, H , v/ Posthuset All.

Skotøj og Skotøjsrep.
lørgense,. H., v/Posthusei Allinge

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

Slagtere
Jensen. Kaj, A llinge. Tlf. 66

Smedemestre
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Sygekasser
All -Sdutiv. Sygekasse All. Tlf. 47
Kontortid daglig 2-4,
Lørdag 7-9

Sæbeforretninger
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23

Trælast og

Tømmer

Nordlandets Handelshus, Tlf. 7

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

Træskomagere
Larsen, L., Allinge.

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

Vaskerier
Mogensen, A., Tejn T'.. 117 x
Indlevering- til Bornholms D( mpsoaskeri.

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

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

Tegn Aarsabonnement paa Nordbornholm - kun I Kr. Kvartalet

