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Alm. Annoncer 10 Øre pr. mm, efterf. Gange 8 ø.
60.
Forretningsann. 8 -

En god Metode.
-0-

Der sad en Aften en lille Pige
paa 8-9 Aar og læste i sin Bibelhistorie. Hun læste og læste
— hørte sig selv i det læste og kilede saa atter paa. Det var,
som hun aldrig kunde blive fær dig.
— Det er dog farligt, saa Anna læser, sagde Faderen er.gang
imellem. — Kan det da aldrig
faa en Ende? -- Hun læser jo
sig selv til sidst hel dum.
— Ja, hvad skal vi gøre, sagde Moderen lidt modfalden. Hun skal jo kunne sine Lektier,
ellers bliver hendes Lærerinde
vred, og hun maa sidde efter og
læse, naar de andre Børn har
fri. Det er rigtignok ikke rart
for hende.
— Aah, jeg er saa ked af den
Bibelhistorie, sagde Barnet.
Jeg kan ikke læse det, saa jeg
kan huske det. Jeg vilde ønske,
der ingen Abraham, Isak og Jakob var, saa var jeg da 'fri for
at skulde læse alt dette.
— Hør, sagde Faderen om Aftenen til sin Kone, — det er en
gal Sag med Anna. Som det gaar,
kan det ikke blive ved at gaa,
thi saa bliver Anna jo baade led
og ked af sin Bibelhistorie. Vi
maa se at finde paa en anden
og bedre Metode. Anna har svært
ved at lære udenad efter en Bog,
og jeg tror, det er en stor Synd
at tvinge et Barn til at lære sin
Bibelhistorie udenad. Og det er
aabenbart forkert af Læreren at
vilde tvinge Børnene til Udenadslæsning, især naar de har saa
tungt og svært ved det.
— Ja, hvad skal vi da gøre?
spurgte Moderen.
— Vi skal selv prøve at fortælle Bibelhistorien for Anna ;
maaske hun saa bedre kommer
efter det. Vi skal prøve at skildre
de bibelske Personer som virkelige Mennesker, vise hende, hvorledes de har talt og handlet,
kæmpet og stridt, hvorledes Lydighed imod Gud altid fører Velsignelse med sig, og at Ulydighed faar sin Straf.
Og Forældrene gjorde Alvor
af deres Tanker. De indførte den
nye Metode. De fortalte Bibelhistorien for deres lille Pige. Og
de mærkede straks en glædelig
Forandring hos deres Barn. Hvad
der før havde været hende en
Plage og havde kostet hende bitre Taarer og Bryderier, ja vakt
Lede i hendes Hjerte, det var nu
hende en Fryd og dejlige Timer.
Hun kom tit om Aftenen og sagde: — Aah, fortæl mig lidt mere
Bibelhistorie, — det er saa dejligt at høre om Israels store
Mænd!
Hun ikke alene forstod dem
bedre, men hun kom ogsaa til
at holde af dem. Hun kom til at

Fredage den 23. April

-- Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
1
senest 2 Dage før Bladet udgaar.

Abraham, Isak og Jacob, saa var og saa der pludselig dukker en
man da fri for at skulle læse og fin Gesandtskabs-Luksusbil op ved
Siden af en og afleverer nogle
lære alt dette!
Vi ved godt, at det er en travl Stænk paa de nypressede BenTid, vi levgr i, og der er meget, klæder, saa faar man ondt i øjsom kan lægge Beslag paa. en nene af Glansen og har svært ved
Faders og Moders Tid og Kræf- at døje, at det er den jævne Borter, men her gælder vel ogsaa ger med den beskedne Indtægt,
Ordet : — Der er Ting, som bør som betaler de dyre Biler, de fist.
gøres, og andre Ting, som ikke te Uniformer, de overdaadige Banhør forsømmes. Til disse hører "'setter og Diplomaternes straalende Dagdriverliv. Dertil kommer
ogsaa dette:
Forsøm ikke at leve med dine den Hemmelighedsfuldhed, som
Børn. Hjælp dem, hvor du kan, omgiver deres Arbejde, hvis de
overhovedet udfører et Arbejde.
del deres Sorger og Glæder.
Lad der ogsaa gaa Bud fra din Mistanken øges ved, at DiplomaSjæl /til deres Sjæl, saa skal der tiet, trods Denok ratiets Fremmarch
ogsaa gaa Bud fra deres Hjerte værgrer sig ved at slippe uindF M viede ind i deres „Frimurerloge".
til dit Hjerte.
Endnu den Dag i Dag er det almindelig Opfattelse, at det er Diplomaternes Dumhed, Intriger og
Ondskab, som bærer Skylden for
Verdenskrigen.
Men hvorledes skal da en Idealdiplomat være beskaffen.
I et oldindisk Heltedigt hedfjer
det:
Syv Egenskaber maa en Gesandt besidde. Han skal stamme
fra en adelig Slægt, være veltalende, dygtig og beslutsom, maa
have Gaver til at kunne tale venlige Ord, skal kunne gøre nøjagtig Rede for, hvad han siger, og
maa have en god Hukommelse.
Denne flere Tusind Aar gamle
Definition paa en god Diplomat
tilfredsstiller ogsaa de moderne
Krav.
Det første, adelig Herkomst,
skurrer
givetvis ilde i demokratiChateau de Tierry ved Marnefloden
ske øren. Man kommer imidlertid
ikke udenom, at Diplomaten skal
var Læge med andre Ord.
være en fint dannet Person med
Nej, sagde Arkitekten, inden repræsentative Egenskaber. Endog
Vorherre skabte Adam og Eva, det kommunistiske Rusland har
— 0—
Den svenske Forfatter Hans- byggede han Verden op al Kaos. skaffet sig en UdenrigsrepræsenEric Holger, der er udenrigspoli- Han udførte en Arkitekts Arbejde, tation, der nu staar paa Højde med
tisk Medarbejder ved et Stock- og derfor er mit Fag det ældste hvad Proletarstaten kan opdrive
af Dannelse og Fornemhed. Her i
holmerblad, har skrevet en inter- i Verden.
I
Nærheden
stod
en
Diplomat,
essant og meget morsom Bog,
Danmark har vi som bekendt ikke
som han kalder: Herrar kring som paahørte Samtalen. Han kom saa faa Diplomater af adelig Herkomst, men om disse kan man
gnsna Bordet. Det er en Samling frem og spurgte stilfærdigt:
Mine Herrer, hvem var det, roligt sige, at det i første Række
Portrætter af 'moderne Statsmænd
og Diplomater, hvis Navne hver som skabte Kaos? Ved nærmere er i Kraft af deres Dygtighed og
Dag figurere i vore Aviser. De Eftertanke blev de enige om, at Uddannelse, at de har faaet saa
spiller alle paa det verdenspoliti- der ikke kunde være nogen Tvivl store Stillinger betroet.
I ældre Tider stillede man meske Fodboldhold, men det knibar om, at ikke Diplomatfaget var det
svært med Sammenspillet. Sagen ældste i Verden.
get store Krav til en Diplomats
Dette er en Blomst, og langt- Ydre, Man gik endag saa vidt, nt
er nemlig den, at de alle vil spille
Solo, derfor er Holdet, selv om fra den giftigste, af den rige Flora msn fordrede, at Gesandt. nik
Navnene er aldrig saa fine, svagt, af slemme Historier om Diploma- skulde være meget høje Folk.
og derfor er Europa ude af Lige- terne.
En anden Egenskab, som ogsaa
Det er almindelig bekendt, at betragtedes som meget værdifuldt,
vægt. Hvad er Frugterne af Gridskhed efter Berømmelse, Ærgerrig- ethvert Folk holder stejlt paa, at ja rent ud sagt nødvendigt, var
hed, ønsket om at udmærke sig? de har 'de fornemste Videnskabs- Styrke i Drikkelag — i det mindskriver Huxley i sin Bog: Vi blin- mænd, de dygtigste Læger og In- ste, naar det gjaldt Beskikkelser
dede Trælle. Krig, økonomisk geniører, men gælder Spargsmaa- til de fine østeuropæiske Hoffer.
Kappestrid, Klassehad og Race- let Diplomaterne, er de overtydet D8r- blev drukket tæt, og der fandom, at dens egne er de dovneste, tes særlig udvalgte Drikkehelte,
fordom.
En Læge og en Arkitekt sad udueligste og enfoldigste.
som havde til Opgave at drikke
engang og talte om,- hvis Fag,
Denne Modvilje mod Diploma- de udenlandske Gesandter under
terne bunder formodentlig i den Bordet og saa aflokke dem Statsder var ældst.
Naturligvis er det mit, sagde menneskeligste af alle Egenska- hemmeligheder, inden de igen blev
ædru. En Adelsmand, som var
Lægen, thi inden Vorherre skabte ber: Misundelsen.
Gear man sig en Søndag Efter- udset til prøjsisk Gesandt i PetersEva af Adams Ribben udførte
han en kirurgisk Operation. Han middag en Tur, iført sit pæne Tøj, borg, bad om at slippe for denne

kende lidt til det, man kalder
Forstaaelsens Glæde.
Nu kunde hun altid sine Lektier, og hun blev en af de flinkeste i sin Klasse. Dog kunde
hun aldrig remse Lektien op
ordret, men hun kunde gengive
Meningen og Indholdet saa klart
med sine egne Ord, saa enhver
kunde høre, at hun forstod Fortællingen.
Det var en god Metode, som
disse Forældre fik indført. Man
maa ret af Hjertet ønske, at
mange Forældre vilde tage den
samme Metode op. Det vilde være til Gavn og Glæde, til stor Velsignelse baade for Forældrene
selv og for Børnene med.
Thi der er maaske adskillige
Børn, som siger ligesom Anna:
— Gid der aldrig havde levet en

Fra Artikel-Serien „Paa Fodtur gennem Europa"
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„LOTUS" THE
være Dagens daglige Drik.
en gros M. & V. Salamenzest
København

Udmærkelse, da hans Fysik ikke
var særlig god. En anden prøjsisk
Gesandt skrev hjem til Berlin om
at faa sin Afsked. Han nærmede
sig de tres og maatte begynde at
tænke paa sin Sjæls Salighed,
hvilket var fuldkommen umuligt
med det vilde Liv, som førtes i
den russiske Hovedstad, sluttede
han sin klagende Skrivelse. Frederik Wilhelm bevilgede hans Ansøgning.
Sir Austin Chamberlain beretter i sine Erindringer, at han som
helt ung Mand under et Besøg i
Tyskland blev indbudt til Familiemiddag hos Bismarck, og hvorledes han, da han slog sig ned ved
Bordet, blev grebet af Skræk ved
Synet af det Batteri af Glas, som
stod opstillet ved hans Kuvert.
En stor Del af Jernkanslerens Indlæg i Konversationen bestod al
Klageviser over den blødagtige
Ungdom: „De unge Mænd nu om
Dage kan ikke drikke. Da jeg var
ung, brugte vi at slaas og drikke
-- vi var fulde Uger i Træk. Men
de unge Mænd af i Dag, nej, de
bliver aldrig de Mænd, vi var."
Chamberlain nævner ogsaa, åt
det var Bismarcks Vane under
vigtige parlamentiske Debatter at
styrke sig med enorme Kvanta
Brændevin. Under et stort Indlæg
paa to Timer, læskede han sin
Tunge med 19 store Glas Brændevin blandet med Vand.
Ligesom i vore Dage var det
dengang ikke nogen Fejl hos Diplomaten, om han forstod sig paa
Kunsten at behage Damer.
Under Kejserindernes Epoke i
Rusland skrev Katharina Il, Moder til Frederik den Store, og bad
ham til sin Datters Hof i Stedet
for den gamle Gesandt at sende
en smuk ung Mand med godt Humør. Og hun fik sit Ønske opfyldt
— og mere til. Den unge Diplomat, Stanisla us Pneiatewski, fik
og smug Karriere. Den
.1.
unge Storfyrstinde Katharina blev
hans Elskerinde, og senere, da
hun blev Kejserinde, gjorde hun
den elskværdige unge Mand til
Konge af Polen.
0. Helstrup-Andersen.
Hvad forstaar du saa ved Paalidelighed og Ærlighed, Søren.
At jeg altid holder, hvad jeg
lover.
Rigtigt, og Klogskab?
Aldrig at love noget —

Hærens a parte A rbejdsmaade, dens,
Uniforei, dens larmende Møde r
hvor Lyden af Trommehvirvler og
Hallelujaraab blandedes med alle
mulige kyniske Tilraab fra Tilhørerne, tiltalte ikke det danske
Folk.
Naar Frelsens Hær trods denne
ringe og utiltalende Begyndelse,
der straks fremkaldte stærk Modstand, alligevel har formaaet at
kæmpe sig igennem Vanskelighederne,
reddet mange fortabte SønRed. af A. S. G.
ner og Døtre og optaget talrige
Allinge jun.I
Allinge-Gudhjem 2-2.
nyttige Samfundsopgaver, hvorved
spillede i Søndags mod B 10 jun I der er skabt Agtelse for dens
Kampen spilledes i tæt Taage
og tabte med 2-7. — Vort Junior- Virksomhed, og naar den har vunog i 2. Halvleg kunde man næsten
hold er for en stor Del helt nye det sig Venner i Tusindtal og nu
ikke overse hele Banen.
Spillere og de har endnu ikke rig- modtager Støtte og møder ForKampen var spændende især i
tig fundet hinanden, men der er staaelse og Venlighed fra saavel
sidste Del af anden Halvleg, hvor
Stof i dem, og det skal nok komme. Autoriteterne som private Persodet udlignende Maal faldt ved
ner, saa maa det have sin særlige
Gudhjems egen Back. Da Kampen
St. Bededag
Begrundelse.
er refereret i Dagbladene vil vi
spilles to Kampe herhjemme. Kl.
For den grundige Iagttager er
ikke her gaa i Detaljer igen, men
13 spiller Standard I mod Allinge II
denne Begrundelse ikke vanskelig
fastslaa at Allinge burde have
og Kl. 14,45 spiller Juniorholdet
at faa Øje paa; den ligger i Hævundet Kampen. — De havde hele
mod Viking jun. I. Kampen i Arens praktiske KristendomsopfatKampen igennem det meste af
Rækken mellem Hasle II og Allinge!
telse. Kun faa har arbejdet med
Spillet, men de sidste afgørende
er vundet af Allinge, idet Hasle
saa vanskeligt — man kan sige
Sekunders Beslutninger manglede.
har meldt Afbud til alle sine
skrøbeligt — Menneskemateriale
Hurtig og dristig Handling foran
Kampe i Foraaret.
som Frelsens Hær, men den KærMaal kunde mange Gange have
lighedens Grundlov, der var hergivet gode Resultater.
A. S. G.s Medlemmer
skende, skabte en Selvforsagelse.
Efter denne Kamp er Allinge
er af Dansk Vandre-Laug indbudt
saa godt som sikker paa Mester- til en gratis Aften paa Lørdag.— Offervilje og Udholdenhed, hvis
rækken, idet intet andet Hold i Der bliver budt paa forskellig Un- Frugter nu spores overalt i Landet.
Frelsens Hær i Danmark har
A-Rækken kan opnaa højere Points derholdning, Sang, Musik, forskelselvom Allinge taber til Svaneke, lige Rejse og Turistfilm samt Fo- nu ca. 80 Korps, hvor der virkts
og denne Kamp er der Udsigt til redrag om Dansk Vandrelaug af ved evangeligske Møder, Søndagen af de ledende indenfor D V.L.
skoler, Ungdomsbevægelse m. in.
at vinde uden Kamp idet Svaneke
Det bliver sikkert en interessant
Den
har 18 Slumstationer, hvorendnu ikke har stillet Hold i A- Aften og vi kan paa det bedste
Rækken, og man mener ikke de anbefale vore Medlemmer at del- fra 34 Slumsøstre udfører en veltage i Underholdningen.
signelsesrig og selvfornægtende
kommer med i Foraaret.
Gerning ved Sygepleje og Husgerning i fattige Hjem, og den har et
stort filantropisk Arbejde med 15
ser med ca. 100 Mdl. pr. Dag.
Hidtil har Bornh. Afd. maattet forskellige sociale Institutioner, dels
arbejde med smaa Midler, derfor for Kvinder og Børn og dels for
er det os en særlig Glæde hermed hjemløse Mænd. Til sidstnævnte
Denne Uges Familie-Journal
at kunde tilbyde den lokale Ung- er der alene i de sidste 5 Aar
Dette Foraar markerer Gennem- dom m. fl. i Allinge-Sandvig og udbetalt en Sum af Kr 604000.00
bruddet for Dansk Modeflyvning, Orrign saa fyldigt og afvekslende i Arbejdsløn. Ved Arbejdet i Danfortæller „Ronald", Bladets Sports- et Indblik i vore Dages Vandrer- mark er beskæftiget 420 Officerer,
medarbejder, der indgaaende har liv, som Overværelsen af den her men hertil kommer $55 ulønnede
orienteret sig om alt, hvad der be- i Bladet averterede Films- og Fo- Underofficerer og 835 Musikanter,
rører denne særlige Sportsgren. redragsaften garanterer for.
ligeledes ulønnede.
Aftenens Taler er foruden som
— For kun godt et halvt Aar siForuden Arbejdet i Danmark er
den var der kun een Modelflyve- Dansk Vandrelaugs Næstformand Frelsens Hær stærkt repræsenteklub i Danmark, nemlig Odense tillige kendt Landet over som en ret i Missionslandene, idet ca. 40
Modelflyveklub. I Dag er der en af Vandresagens ypperligste For- danske Frelsesofficerer virker i
Snes Stykker, saa man har jo Lov tolker baade gennem Ord og Sang. Kina, Indien, Hollandsk Indien,
at haabe, at den kommende Som> — De Films, der forevises, er Afrika og flere andre ikke-kristne
mer skaber det store Gennembrud spc. Natur- og Vandrerfilms, dels Lande. Mange danske Frelsesoffor den danske Modelflyvning. — her hjemme fra, dels fra Udlan- ficerer har eller har haft ledende
Paa deres Rejse fra Panama til det, bl. a. vises en Film, der blev Stillinger inden for Frelsens Hær
Patagonien er Alice og William optaget under en dansk Studie- i andre Lande.
La Varre blevet modtaget som rejse til hollandske Vandrehjem
Som den internationale BevæGæster paa en af Verdens største nu i Paasken, en Tur der forven- gelse, Frelsens Hær er, har den
Bananplantager i Mellemamerika. tes at faa stor Betydning for Her- danske Afdeling gennem disse 50
Her oplever de det Særsyn, at det bergs-Udviklingen herhjemme.
Aar haft mange Udlændinge som
Det kan derfor anbefales alle Ledere. De forskellige Ledere i
vækker stor Opstandelse, da de
udtaler Ønsket om at nyde et Par og enhver, selv med den vageste Danmark har været følgende:
modne Bananer. — Efter at have Interesse, at overvære denne sjæld,
Major Perry, Oberst Wilson,
forladt Bananplantagen med dens ne Films- og Foredragsaften.
Oberst Taylor, Kommandørerne
elegante Tjenesteboliger, søger de
Adgangen er gratis! —
Sowton, Øgrim, Richards, Poulsen,
Frib.
Modsætningens Charme ved at
Lucy Booth-Heelberg, Gundersen
drage ud til de primitive Indianerog Wickberg samt den nuværen
stammer: Wapisano'erne og Made Leder, Oberst Mary B. Booth.
kusi'erne, der er ret ukendte af
Ved Korpsene i Provinsen vil
de hvide, og her overværer de en
Frelsens Hær fejre 50 Aars Jubi—o—
af disse Naturfolks aparte Ægtelæet ved en Række specielle Møskabsskikke.
Lørdag den 8. Maj er det 50 der fra den 23. til den 26. April
Aar siden, Frelsens Hær holdt sit samt ved særlige Velgørenhedsførste Møde i Danmark i et Lo- fester.
kale i Zinnsgade i København.
Flere Danske i England, bl. a
Fyrmester Sørensen, der i London
havde stiftet Bekendtskab med
Hæren, havde opfordret General
„Sigtbarhed Nul"
William Booth til at paabegynde
Virksomheden her. Det blev saa der paa Fredag og Lørdag vises
den engelske Major Robert Perry, i Biografen er Trafikflyvningens
assisteret af nogle faa svenske Of- nervehidsende Drama fortalt i et
I disse Dage for 2 Aar siden ficerer, deriblandt Kaptajn Anna forrygende Tempol
blev Grunden lagt til Vandrebe- Nilsson fra Malmø, der blev HæEn Storfilm om Mænds Mod og
vægelsens Udbredelse blandt Born- rens Pionerer her.
Kvinders bange Venten, medens
holms Ungdom, et Arbejde, der
Den ældre Slægt kan endnu Taagen svøber sin dødsklamme
bl. a. er resulteret i, at godt 200 huske Frelsens Hærs Begyndelse; Haand om Luftens Helte En Film
Bornholmere i Dag er Medlem af maaske man bedst erindrer dens med baade Humør og Spænding.
Dansk Vandrelaug, (D, V. L.), Møder som Spektakelmøder, man
Krigsflyveren, Kaptajn KrauseDanmarks spc. Vandreorganisation ikke tillagde nogen Betydning ud Jensen, udtaler: „Den er fremrader nu tæller over 20.000 Medl. over Øjeblikkets Attraktion over gende — netop sortn en Flyverfilm
Landet over og i denne Tid vok- for et dertil indstillet Publikum, skal være!"

;øger og lide.

Frelsens Hærs
50 Aars Jubilæum.

Fra Uge til Uge.

Saa vandrer vi ud.

Allinge-Sandvig By r a ad.
foretog ved sidste Byraadsmøde
Valg af Medlemmer til de forskellige Udvalg og Kommissioner, som
ikke var foretaget veti det konstituerede Møde.
Udvalget for kommunale Ejendomme; Johs. Lind, Carl Peter
Hansen, Peter Petersen.
Vandsynsmænd: Fhv. Avlsbrur
ger Valdem. Jensen, Avlsbruger
Fritiof Nielsen, Avlsbruger Peter
Kofoed.
Hegnsynsmænd: Avlsbr. Emil
Andersen, Bygm. Johs Pedersen,
Avlsbr. Alfr. Pedersen
Vurderingsmænd til Ejendomsog Grundskyld : Allinge: Avlsbr.
Alfr. Mortensen, Bygm. Johs Pedersen, Suppleanter Avlsbr. Julius
Mikkelsen og Bygm. Jens Mortensen. Sandvig: Avlsbr. Georg Holm,
Snedker Jens Lind, Suppleanter
Avlsbr. Emil Andersen og Bygm.
Kr. Lind.
Maskintilsynsmand: Sygekasser
kass. Herman Mortensen.
Synsmand ved Udpegning af
Heste og Vogne til Militæret vid
Mobilisering: Avlsbr. Alfr. Pedersen, Allinge.
Havnerevisorer: kgl. Vejer og
Maaler Martin Larsen og Bygm.
Johs Pedersen.
Folkebogsamlingens Bestyrelse:
Stenhugger Ernst Jonasson og
Købm. E. M. Bech.
Tilsyn med Børnebogsamlingen
i Sandvig: Bygmester Johs. Lind.
Medlem til bedømmende Udvalg
nied Hensyn til Optagelse i Sygekasse: Hotelejer Fr. Bidstrup.
Medlem til Bestyrelsen for Laa,
nefonden til Afhjælpning af Fiskeriet i Allinge-Sandvig Kommune.
Biograftilsyn : Arbmd. Hjalmar
Larsen og Bygm. Peter Petersen.

gru!. »uge
Kvide »uge
Silke »uge

Se Udslillingen
Søndag den 25.
Alt nyt, hvad der findes i
Duge, vil her blive fremvist!
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Hoteller og Pensionater
7- der har Interesse for Spe=
ciel-Tilbud, leveret direkte
ab Fabrik, har her en virkelig Chance for at faa gode
Fz- Duge til billige Priser!

filonowilloolloolouffiomoomonooloommoon

7ritz fReuscfi
Allinge -- Telefon 5
Leverandør tit begge Lotterier.
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FILMS-AFTEN
med Foredrag om Nutidens
Vandreliv afholdes paa Christensens Sal førstkommende
Lørdag Kl. 20 ved Hr. Kommunelærer P. Jacobsen, Kbh.

„Flittige Hænder",
ett nyt fiksl Blad for alt, hvad
der har nied Ha:indarbejde og
Mode at gøre, er udkommet.
Bladet, der kom mer hver 14. Dag,
indeholder en Rigdom af gode
Id6er lil Fremstilling af en Mængde nyttige og billige Ting. Der er
ogsaa smaa gode Raad for den,
der vil fikse sin Garderobe op,
og Anvisninger for den, der vil
lave nyt, og der er Wer til nydelige Gaver havde til, voksne og
Børn.
Bladet har Mængder af Illustrationer, mange er farvelagte,
og udmærkede Snitmønstre, som
idet er en Leg og en Fornøjelse
at klippe efter. Har De selv flittige Hamitter, og kender De Glæden ved at fremstille smukke og
nyttige Ting — saa er „Flittige
Hænder" netop noget for Dem!

Siografen

Gratis Adgang. Alle indbydes.

DANSK
VAN DR ELAU G
El Parti Staalsenge
med alt Tilbehør. Komoder, Taburetter, samt en Mængde Kokosløbere, lidt brugt, sælges billigt
og paa gode Vilkaar. Anvises af
Sadelmager Ernst Larsen,
Storegade 8, Allinge.

Bornholms Spareog liaanekasses
Alt i Allinge

•

Fredag og Lørdag K1.20

SIGTBARHED
NUL

med James Cagney.

Ekstra : Tegnefilm.
Bemærk: Søndag ingen Forestilling

Kontortid: 9-12 2-4
•
Boxer udlejes
00■~11~1•11"

Nye Foraarssko
til Damer og Herrer.

Træskomager Larsen
Allinge .

En ung Medhjælper
søges straks til Cykleværkstedet.

Mekaniker A. Mikkelsen,

Keb Sygeplejeartikler i

Allinge Tlf, 102.

PRIMA

Fotograf Møller

Flammevat, Idealbind,
Sygevat, Sprøjter,
Levertran — Hørfrø

anbefaler Bronce-

2 elever

Rammer i alle St.
Ovale Rammer og
Rammelister. Billeder indrammes

antages straks.

R.

Hansens Systue, Tejn.

Hasle Kalkværk Kob KALK i Produktell
Brændt Kalk

Øl*

Tlf. Hasle 27

Læsket Kalk
Cementsten

Friskbrændt KalK
og laesKet KalK
— er altid paa Lager

Averter i NORDBORNHOLM »PRODU KT EN«

Alle NINE!, bakker og G Fernis

KØB DET I PRODUKTEN

Husk den fine, hurtigt tørrende Funkis
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»et er igen ANNEMONETID... =
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Tag en Tur til Troldskoven paa
Søndag. Der er Foraar f Luften,
" og i Skovbunden myldrer Armemonerne frem. Og drik saa Kaffe
i Stammershaldes hyggelige Lokale.
Gratis Adgang
Fra Kl. 4 spiller Arvidsens Trio.

til Haven

ZOOLI HAVE, STAMMERSHALDE

ifill111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111fi

Sidste 97yfieder i 5-odiej
for Saisonen er hjemkommen. — Se Vinduerne.

Lad Deres gamle Cykle
blive som ny.
Vi oplakerer og staferer Deres Cykle
hurtigt og billigt.
Fint og holdbart Arbejde garanteres.

Cykle-og Radio-Imp orteren, Allinge
v. H Jørgensen

Ny Sending ekstragode

Messina=

Sommer-Appelsiner

Køb Deres Brug af KLÆDNINGER!

samt en rigtig god Kvalitet
til Frugtgrød : Tørrede Frugter i
Blanding og store friske Citroner.
Sælges til rimelige Priser.

Husk vort gode Arbejdstøj samt alt til Herreekvipering henhørende, da det er billigt og godt. Vi har et meget stort Lager i Metermaal som Kjoletøj, Bomuldstøj, Lærred, Drejler og
alt henhørende til Manufaktur, Ikke at forglemme vort store
Lager af Trikotage og Garn. Vi har alt — korn og køb De skal nok blive tiltreds.

JENS HANSEN, Tlf. 29

Ntrikkede Klude og Uld
købes til højeste Prim. — Leverandør til Landbrugslotteriet

Se Vinduerne.

Lysegraa Sportshabit med Læg i Ryggen 59,00.
God graa og brunstrebet Habit, moderne Facon 58,50.
Imprægnerede Frakker med Siikefoer 72,00.
Moderne Slingcoats 66,00.

Allinge Messe - Th. Holm
og

Landbrugslotteriet.

i‘ob vor fine Xaffeblanding

e
som er sammensat efter den gamle Recept.
Den er lige festlig i Aroma og Smag.
Rabat.
Ny Pris: 135 Øre pr. Halvkil9

Nordlandets handelshus
'1■1•1~r

En brugt Haandsymaskine
Mødrehjemmet, Allinge.

En lille Lejlighed

Conrad Hansen,
Allinge Ur- og Guldsmedeforretning

VÆRELSE
er til Leje i Hasle.

Tlf. Hasle 137.

ROSER

i mange forskellige
Sorter og Farver samt Stedmoderplanter sælges til de
sædvanlige billige Priser.

Helene Andersen. Dalegd.
Et lille Parti gode

Spise-Kartofler
er til Salg.

Telefon Rutsker 44y

Gylte-Orne
staar til Afbenyttelse

Anton Jensen
ved Muregaard, Klemens.

14-16 Aars Pige
kan faa Plads ved indvendig Gerning paa. Skovgaard, Olsker
for tidvist Deltagelse ved
min Hustrus Begravelse.

alle Slags tørre og færdigrorte Maleriarver
i Daaser — Ekstra Kvalitet

KolilienlaK

— alle Farver.

først Faktor-Fernis, derefter »Sahocol",
i1
derefter „4 Timers Lak" og Resultatet
bliver straalende. — Alt sælges til smaa Priser i

Gulvene

Nordlandets handelshus.
Sælg 9eres 21Id og 47rlude nu...
vi giver højeste Priser!
Rene uldne strikkede Klude 1,50 pr. kg. Hvid Uld 3.50 pr. kg

Nordiandels Handelshus Allinge Messe
Jens Hansen - Magasin du Nord

— og mange forskellige
Cretonner til Gardiner og
Forhæng.

GIU:LVTÆ P P E R
SværeSejlgarnstæpper 180 280 21,00 225 325 35,00
Dansk Boucle-Tæppe prima Heluld 200 300 75.00
eng. Jute-Boucle 180 ‘, 285 32.00
svær Haar-Boucle 190 . 285 62,00 68,00
extra svær Haar-Boucle 200..300 88.00
Linoleums-Tæpper 200 x 250 14,00 10,50
— 200 x 300 18,50
Stragula Løber 57 cm. br. fra o,8o
Jute-Løber 55 cm. br. 1,15 svær Jute-Løber 68 cm. br. 2,85

Se Udstillingen frehg hit 23.
FRITZ REUSCH-ALLINGE
Havnegade

Leverandør

til

Lotterierne.

Telefon 5

Karetmager Larsen.

Gode

Spise:Gulerødder
sælges paa

2ioderne Xorsetter,
3rofte- og 2rystfioldere!

Dalegaard.

Er Figuren over Middel. trænger Skikkelsen
til Støtte — kom da ind og se vort store
Udvalg til passende smaa Priser.

Tlf Allinge 99x

ved Havnen — Telefon 140

Fra Sadolin Se Holmblads Fabrikker

Blæudegardiner
(Curtains-nets)
fra o,85 0,55 0,30
Mod. tværstribede
i solægte Farver
1,75 1,35
Blomstrede
Voile Gardiner 1,8o
Merquisette 1,75 0,95

er til Leje for enlige Folk samt
en Have. Revisor Kofoed,A Hinge.

Moderne Festgaver TAK
i SØLV, PLET og BRONCE
altid i største Udvalg hos

De skulde se vort Udvalg
i moderne Gardiner, og De
vil blive forbavset over,
hvor billigt De kan fas
smukke nye Gardiner for
Vinduerne.

ønskes til Købs.

og ekstra Benklæder hos os.

Lev. til Vare-

Nu da Foraaret er kommet og Stuerne er rene og
friske efter Foraarsrengøringen, mangler Lysten til
At skaffe nye Gardiner ell.
ct Gulvtæppe sikkert ikke.

Nordlandets llandeishils

Carl Larsen, Vestergade,

Foraarshabiterne
er nu hjemkomne

Tlf. 156

Udmærkede

Spise-Kartofier
af King Edward og Svalef Birgitte
samt et lille Restparti tidlige Kartofler KeiserKrone til Lægning sælges i

Nordlandets hodelshus
Frelsens Hær, Allinge.
Jubilæumsmøder afholdes: Fredag
d. 23. ds. Kl. 10 og 20, Lørdag
d. 24 ds. Kl. 19 en Fest for gamle,
Søndag d. 25 Kl. 19,30 leder Oberst
Marie Olsen Frelsermøde, for ca.
30 Aar siden havde Obersten Ledelsen af Frelsens Hærs Arbejde
her i Byen. Mandag d. 26. Kl. 20
Demonstrationsmøde.
Velkommen]

ALLE HAVEREDSKABER

Nordl andets Handelshus

de 2ianufakturUddilling
paa f ittcleplads!
Her er kommen mange smukke
Nyheder i Skabe og paa Hylder,
som har Interesse.

Nordlandets Handelshus.

hil helt

ex
n ut sudfører
sastei. nAultrzd rdleoncietndle
Pe rmanent
k
a u
e

ummil
e og

dog kun

otte Kroner!

Barber Jobs. Larsen Tlf. Allinge 53

KØB DET I PRODUKTEN

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

Paa Vejen talte han ustandselig franske Piger bærer derimod ofte
med en Sydlændings Tungeraphed, deres Kurv paa Hovedet. DrenFagter og Gebærder, der forekom gene tilbringer Søndagen med et
os ustyrlig komisk, samtidig med yndet Kuglespil „Boccia".
Efterhaanden hører Villakvarteat vi var bange for at vække for
megen Opsigt. Vi var inde i en ret op og vi vandrer gennem et
Kirke, hvis mægtige Indre kun var skovrigt Højdedrag, furet af dybe
sparsomt belyst, da sorte Drape- Dale. Vi holder Hvilepause i en
rier, Sørgeflor og Faner hang ned lille Skov. Langs Grøftekanten
fra Hvævingerne. Frankrig i Sorg, vokser en Mængde Jordbær, og
en skærende Kontrast til Solskins- ved tilfældigt at bore i Græsset
billederne og det glade Liv uden- med Stokken finder Nielsen nogle
for. Raadhuset, flere Paladser og gamle Mønter, som lian opbevaKirker kom vi forbi; han talte og rede,
Om Aftenen naaede vi Toni,
forklarede, men vi forstod ikke
hvor
et Kanalsystem forbinder
meget deraf.
Ad flere Hovedgader kom vi Mosel med Marne ; man kan altgennem en antik Byport ud paa saa godt sejle fra Rhinen til Paris.
Villavejen. Det var en lang Tur. Tout har en gotisk Domkirke med
Af og til tilraabte han Bekendte; to Taarne og et smukt gammelt
vi maatte da standse og preses- Raadhus, Rester af fordums Herteres som to Kollegaer fra Dan- lighed. Nu har Nancy taget Opmark, som (au pied) til Fods var landet, Byen sygner hen og har
gaaet den lange Vej for at se Ud- kun Betydning som Fæstning.
Næste Dags Middag naaede vi
stillingen i Paris.
Efterhaanden som vi nærmede Bar-le-duc efter en forceret March.
os den Villa, han boede i, var vi Vi fik her Kilometerpenge udbetalt
blevet et lille Selskab, og det gik Fra Nancy. For at opnaa 2 Francs
op for os, at vi havde været en daglig maatte vi trave 40 km. —
Slags levende Reklame for den Barleducs hvide, fladtagede Huse
Vinstue, han her ude var Ejer af. er grupperet mellem Vinhaver
Nu skulde vi belønnes med en halv langs Bjergskraaningen, hvorpaa
knejser nogle faldefærdige Ruiner.
Flaske Vin.
Ogsaa Gæsterne vilde traktere Nedenfor Byen og ofte langs vor
paa os. — Vinen og den stærke Vej ligger Kanaler, ad hvilke tungtVarme gjorde os snart døsige og lastede Pramme slæbes frem og
utilpasse; vi havde heller ikke spist tilbage af Heste, som gaar langs
Middagsmad, og her lod det ikke Bredden paa den der banede Vej.
til at der gaves noget spiseligt. Vi har saaledes ofte Lejlighed til
Vi fik dog ikke Lov til at gaa, før at tage Bad og vaske vort Unvi havde set og beundret hans dertøj. Renlighed er en god Ting
Vinhave. Der var ogsaa Frugt- og værner os mod Utøj. Vi ved
træer, Kirsebær og Jordbær. Vi aldrig hvordan den Seng er, som
skulde smage paa det altsammen, man skal sove i, og Væggelus
og han fortalte os, hvad det hed. er ikke ukendt her nede. Det er
Han var forbavset over at vi lod Grunden til at vi ofte foretrækker
til at kende de fleste Frugter, og at overnatte i en Høstak under
at de ogsaa voksede i Danmark ; aaben Himmel.
Ellers er Franskmændene uhyre
nu havde han netop bildt Gæsterne

- -

Bar le duc, typisk fransk Provinsby

ind, at oppe hos os var der kun
Is og Sne, og isbjørne løb løse i
Gaderne!
Gennem en Tunnel under Banelinien gaar Vejen op ad Bjergskraaningen, hvorfra vi havde Udsigt ned over den store By.
Paa Rester af sløjfede Fæstningsværker ligger smukke Promenader.
Vi møder mange karakteristiske
Skikkelser, f. Eks. Bageren, som
bærer Brød i Byen. Disse ligner
smaa Redningskranse, som han
stikker Armene igennem, og saaledes let kan transportere 10 12
Brød ad Gangen. Brødet har en
svampet Konsistens, antagelig tilsat Olivenolie, bliver ikke tørt og
smager udmærket. — De smukke

elskværdige — blot man husker at
sige Monsieur, Madame eller Mademoiselle til hvert andet Ord,
man udtaler.
Skønt Barleduc kun havde ca.
20,000 Indbyggere, gik vi forkert
ud af Byen og naaede først efter

Katedralen i Chalons Lur Mame

megen Besvær gennem Landsbyer
og ad Biveje Hovedvejen til Vitry,
en mindre men stærkt befæstet By
uden synderlig Interesse.
Derimod er Chalons sur Mat ne,
hvortil vi ankom den 28. Juni, en
interessant By med mange imponerende Bygningsværker og store,
ejendommelige Kirker og Ruiner.
Traf her fire tyske Rejsende; men
skilte os hurtigt fra dem, da vi
ikke gerne af Befolkningen vilde
anses for Tyskere. Nationalhadet
er stadig meget udpræget.
Egnen er overmaade frugtbar,
overalt paa Skraaningerne er Vinmarker, og paa Hvedemarkerne er
med bestemte Mellemrum plantet
Frugttræer, hvortil fører Fodstier.
Det er gerne store spanske Kirsebær (Moreller) og de hænger i
tætte, tunge Klynger. Ingen synes
at ville plukke dem, og vi lever
højt i dette Eldorado. Vor daglige
Kost bestaar af Hvedebrød, røget
Skinke, Spejlæg (Omelette au lard),
Vin og — al den Frugt, vi kan
sætte til Livs.

inden vi fik lagt en Plan, kom han
tilbage med Brød, Ost, Pølser og
en Flaske Vin, som vi nød udenfor Huset. Saa gik vi til Ro, men
kunde ikke sove for nogle smaa,
uforskammede Lopper. Klokken 2
om Natten vækkede jeg Nielsen.
Tyskeren sov heldigvis i Værelset
ved Siden af. Sagte listede vi os
ud og travede i Nattens Løb saa
mange Kilometer, som vi mente
nødvendigt for at undgaa Fægtemesterens tvivlsomme Selskab.
Den 30. Juni naaede vi Chateau
Tierry, der ligger ved Marve, hvorover fører en smuk Bro. — Det
gamle Slot, som gav Byen Navn,
er nu en Ruin ; men paa Torvet
ser man endnu den store Digter
La Fontaines Statue. Han skal
være født der. Byen synes at leve
paa sine Minder, dysset i Søvn,
uberørt af den ny Tid. Alt er saa
gammeldags, og kunde Digteren
leve op, vilde han sikkert finde
alt uforandret.
Nede ved Floden, hvor vi hviler os under høje, slanke Popler,

der er saa karakteristiske for franske Flodlandskaber, træffer vi en
fransk Kollega ifærd med at tage
Skitser. Han er ogsaa paa Valsen
og forstaar at fæstne sine Indtryk.
Vi faar Lov til at gennemblade
Skitsebogen ; der er karakteristiske
Tegninger fra nord- og sydfranske
Egne, morsomt opfattede øjebliksSituationer, som det senere maa
være ham en Fornøjelse at gennemblade.
Traf fire tyske Typografer, der
kom fra Paris ; de gav os forskellige Adresser og gode Raad, som
blev os til god Nytte.
løvrigt lagde vi Mærke til at
Afstandene var betydelig længere
end vort tyske Kort udviste, hvorfor vi foranstaltede en Hurtiggang
med godt en Mil i Timen. Det
var begyndt at smaaregne og maa
have været et komisk Syn at se
os i skarpt Trav med Uret i Haanden spejde efter de opdukkende
Kilometersten og prøve paa at slaa
vore egne Rekorder. Sent om Aftenen naaede vi en lille By og
overnattede der.

4

Fortsættes i næste Nr.

filem ikke
at De billigst og bedst faar Døres
Forretnings- og Foreningstryksager
hos os. Vi er altid til Deres Tjeneste med Priser Og Tilbud.
Rar De tænkt over, hvor meget et smukt udført Ark Brevpapir betyder? Vi giver gerne Udkast - selvfølgelig gratis

9ornitzlia's
Bogtrykkeri

Epernay, Champagnens Hjemsted

Samme Dags Eftermiddag naar
vi Epernay, en udpræget Vin-By
med store Champagnefabriker.
Vinkælderne er hugget dybt ind i
Kridtklippen, uhyre Rum, hvor de
store Fade ligger paa Rad og
lagrer den berømte Vin.
Efterhaanden som vi nærmer os
Kæmpebyen bliver Landevejene
mere befærdet ; Biler og Motorcykler jager forbi, tuugtlæssede
Vogne kommer kørende. Vi undgaar ikke at stifte Bekendtskab
med mange mærkelige Rejsende,
der enten skal til eller kommer fra
Paris.
En af dem var en lille gemytlig
Tysker, der raabte os an fra sit
Sæde paa en Grøftekant. Han var
ung og saa vittig, at han maatte
være velegnet Klovn til en Cirkus.
Da en af disse smaa trehjulede
Biler kom tøffende, sprang han op,
stillede sig midt paa Kørebanen,
fægtede vildt med Armene, raabte
og skreg. Billisten standsede brat,
troede vist der var noget i Vejen
med Vognen. Stor var derfor hans
Overraskelse, da Tyskeren præsenterede sig som „trængende" Rejsende. Manden gav ham en Franc,
men Fægtemesteren var ikke tilfreds før han fik udbetalt endnu
to Franc, en til hver af os andre,
hvilke lian ogsaa stak i sin egen
Lomme.
Vi var fuldstændig duperet ; det
var Pengeafpresning ved højlys
Dag paa alfar Vej.
Endnu et Par Gange øvede han
med Held samme_Trafik, inden vi
fik ham gjort begribeligt, at vi
ikke ønskede at være med til den
Slags.
Vi nærmede os nu en lille By,
hvor han spurgte efter „la posta".
Det viste sig at være et lille Hus
med Suvebrikse og Halm bestemt
for Vejfarende til vederlagsfri Afbenyttelse. Den Slags fandtes i
alle franske Byer, forklarede han
og gik bort for at købe ind til
Aftensmaaltidet.
Vi sonderede Omgivelserne og
spekulerede over, hvorledes vi
bedst kunde blive ham kvit ; men
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