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Udgags i Allinge-Sandvig,
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Ansvarhavende Udgiver:
Otto tiornitvka, Telef. 74
Gornitska's Tryk, Allinge

Alm. Annoncer 10 Øre pr. mm, ,:tterf. Gange 8
Forretningsane. 8 60.

At opleve - og at leve,
°Der er og har altid været man-

ge unge Mænd og Kvinder for Resten gamle med —, som
har en umættelig Trang til at opleve noget. — I de unge Dage
føles det som en stærk Udlængsel: „Ud vil jeg, ud — o, saa
langt, langt langt over de høje
Fjelde." Ja det kan ligefrem føles
som en fysisk Smerte, naar Læng,
selen bryder paa i et ungt Hjerte.
En ung Mand sagde en Gang til
mig med Taarer i øjnene : „Det
er som jeg skal sprænges af Længsel efter noget, jeg ikke ved, hvad
erl" Og denne Længsel bærer de
unge frem til Oplevelser, hvori
der kan være baade Fald og Oprejsning.
Forældre kender noget til, at
det kan være baade godt og svært
at faa Breve fra Børnene, som
fortæller om alle deres Oplevelser.
Men der er Mennesker, som
aldrig oplever noget, uden at der
først skal sættes et større Apparat i Gang — og saa synes de
maaske endda, at der ikke var
noget ved det. Det er nogle kedelige Tørvetrillere, der aldrig kan
glædes over en Oplevelse.
Sagen er, at dette at opleve
noget, saa det faar Betydning for
os enten til Glæde eller til Sorg,
det er betinget af, at vi ved noget
om, hvad det er at leve. Vi kan
ikke leve af lutter Oplevelser. Prøver vi paa at ville det, da mister
vi tilsidst Evnen til baade at opleve og at leve. Vi kender det f.
Eks. fra Trangen til at opleve den
ene Fornøjelse efter den anden.
Lad os kalde det Forlystelsestrang.
— Denne Trang har ikke meget
med sund Glæde eller gode Oplevelser at bestille. Den presser
Menneskene frem til den ene Oplevelse efter den anden, saa de
til sidst ikke føler andet end Tomhed og Lede ved Livet.
Hvordan faar man da sit Liv
indrettet saadan, at man kan have
noget ud af sine Oplevelser? Det
faar man ved at level Men hvordan og hvornaar lærer vi da at
leve? Det gør vi, naar vi giver
os Tid til at leve — ene — og
med Gud 1
De stille Stunder, hvor vi prøver paa at lære os selv og vore
Længslers Maal at kende, det er
de Stunder, der giver. os Hjælp
til at leve — men ogsaa Hjælp
til at kunne opleve baade Sorg
og Glæde paa en Maade, saa det
kommer vort Liv til virkelig Gode.
Vor Tid er rastløs. Vi hører
det sagt saa tit. I vor Tid lever
mange triste, livslede og forjagede
Mennesker, som hverken kender
til at leve eller har Evne til at
opleve noget, der har Værdi. Livet kunde blive bedre og rigere,
hvis vi ikke glemte den stille Stund,
som ethvert eneste Menneske træn-
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ger til, om det skal vokse i Sandhedserkendelse og lære sin Gud
og sig selv at kende. Saa langt
rækker vore Længsler, og intet
mindre kan forslaa, om vi skal
finde ind til den evige Livsfylde
og Livsglæde.
Naar vi faar Brevene fra vore
Børn, hvori de fortæller om deres
Oplevelser, saa bliver vi mest glade
for, om vi bag Linierne kan mærke, at Børnene ikke alene oplever
noget, men at de lever noget.

Lad os dog ikke glemme, at
vi kan komme til at bilde os selv
ind, at det at leve, er det samme
som at styrte fra den ene Oplevelse ind i den anden. Dette kan
nemlig suge Livet ud af os, saa
vi aldrig faar lært zit leve.
At leve — det skal der Stilhed
til.
At leve — det er at lære sin
Gud og sig selv at kende.
Sigbrit Aas.

Fra Artikelserien „Paa Fodtur gennem Europa".

Drypstensdannelser i Adelsberggratten.

Den store Hule — Dansesalen.

Jaderingen.
Af Valdemar Augustiny.
Paa Dansk ved Frank Ravnkilde,
En Købmand, der levede i Hongkong og handlede med Kinasilke
over det meste af Jordkloden, kunde ikke blive enig med sine Slægtnin{ e om en Arv, som han gerne
vilde have for sin egen Mund.
Til sidst indsag han, at kun et
personligt Besøg kunde bringe Sagen i Orden. — Men kunde han
lade sin Forretning i Stikken ?
Kunde han lade Skæbnen raade
for, at der ikke opstod en ny
General ( g at der ikke blev Forviklinger med Fremmedmagterne?
Derfor besluttede han sig til at

sende sin Datter, der lige var
blevet voksen, og foruden medfødt
Klogskab havde erhvervet sig en
god Del Verdenserfaring.
Den unge Dames Rejse forløb
uden Uheld. Kun een Gang, i
Charbin, hvon Ellen Niehuus ventede paa Sibirienekspressen, skete
der noget, der var helt uden for
Rejsens Program og stod i skarp
Modsætning til en af hendes Livs
Grundsætninger. Som Datter af
en Mand, der altid klagede over
de daarlige Tider og samtidig hobede Penge sammen, var der intet,
der var hende mere imod end at
give Penge ud til noget unyttigt.
Alligevel lod hun sig prakke en
Ring paa. Havde Spøgelsesatmosfæren i Marskandiserbutikken for-

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

vin-et hende? Eller havde den
Fortælling, som Kineseren gav
til bedste som Tilgift, nemlig Ringens Historie, berørt hende saa
meget, at hun uden Tøven talte
Dollarsedlerne op paa Bordet ?
Nok er det l Hun sad i sin Kuog drejede Ringen frem og tilbage paa Fingeren. Den var af
Jade, dens grønne og sorte Farver
vekslede sælsomt med hinanden.
Hun tænkte paa dens Historie, og
da hun for begge Dele havde maattet betale mange Penge, fandt
hun det rigtigst at skrive Historien
ned.
Medens Toget brusede mod Vest
nedskrev hun derfor følgende nøjagtigt, som hun havde bevaret det
i Erindringen ;
Det var i det Tidsrum, man
kalder den uendelige Sødme, da
drev en Vidjekurv paa Floden
Li. Et nyfødt Barn laa deri, og
ved Siden af det lille Hovede laa
en Æeke af Bast. Men paa Barnets Bryst lyste en Blomst fra
Mandeltræet.
En Bonde fandt Kurven, saa
Barnet og aabnede Bastæsken. En
Ring af Jade funklede harv i Møde.
Bonden tog alt som det var og
bragte det til sin Kone. De var
fattige Folk, men da de ingen
Børn havde beholdt de den nyfødte hos sig, opdrog det og kaldte
det „Mandelblomsten".
Barnet voksede til og blev overordentlig smuk. Haaret var sort
som Lak og Lemmerne spæde
som Blomster i Maaneskin. Og
paa Grund af dets Skønhed og
dets Væsens Renhed elskede Landsbyens Bønder Barnet og gav det
alt, hvad de havde tilovers, Rissuppe, Silkestoffer, Sko, ja endog
engang Perler.
Bondens Kone kunde ikke lide,
at „Plejebarnet" fik saa meget forærende, og skønt Barnet delte alt,
hvad hun fik, blev hun mere misundelig paa det. Hun sagde til
sin Mand :
„Vi er fattige, men dette Barn
er velsignet med Verdens Goder,
skønt det deler vor Hytte, Hvorledes kan det være ? Det ligger i
Ringen. Der er en Trolddom ved
denne Ring. Gem den, og hvis
Barnet bliver gift, eller hvis vi
maa sælge det som som Slavinde
til en rig Mand, saa behold Ringen."
Manden rystede paa Hovedet.
Men da Konen blev ved, skændte
han paa hende og gjorde alligevel
tilsidst, som hun sagde. Mandelblomsten blev solgt til en Fyrste,
der var meget rig, og han betalte
Bonden to Hundrede Baller Silke
og en Porcellænsnøgle fuld af
umøntet Sølv. Men Bonden beholdt
Ringen.
Sommeren derefter visnede Risen paa Markerne, Konen blev
syg, og endelig brød Tyve ind i
Huset ved højlys Dag medens
Manden var paa Marken, og de
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stjal Silken og Porcellænsnøglen
med det umøntede Salv.
,,Der ser du, hvad nyttede Ringen dig," haanede Manden. „Vore
Marker bærer ingen Ris, vor Formue er stjaalet, og du ligger syg.
Men om Mandelblomsten ved vi,
at Fyrsten har gjort hende til sin
Hustru for hendes Skønheds
Skyld."
Konen svarede : „Gaa til Mandarinen og spørg ham, hvad Indskriften i Ringen betyder. Vor
Ulykke kommer af, at vi ikke kender Trolddommen."
Bonden gik til Mandarinens Hus,
Da Dørvogteren endelig lod ham
slippe ind mod at han betalte to
Sølvmønter, kastede han sig i
Støvet foran Mandarinen. Derefter,
da Mandarinen havde givet ham
Tilladelse til at rejse sig op,
spurgte han om Betydningen af
Tegnet, der var prentet i Ringen.
Mandarinen sad længe og grundede og endelig sagde han :
„I disse Tegn er skrevet : Bega r,
hvad dit er. Ved du, hvad det
betyder ?'
„Nej," sagde Bonden.
„Hvis du kaster dit øje paa
Ting, der ikke tilhører dig. vil
Ulykken ramme dig. Ret kun dit
Begær paa det, der tilhører dig,
saa vil Himlen velsigne dig "
„jeg har ikke begæret, hvad
der ikke var mit," sagde Bonden,
„og alligevel er jeg forblevet fattig hele mit Liv."
„Saa har du maaske ikke begæret Ringen, men har faaet den
foræret af din Far ?" spurgte
Mandarinen.
Da bekendte Bonden alt.
Mandarinen sagde : „Giv Ringen
tilbage til den, der ejer den. Den
er dig ikke til nogen Nytte. Pigen, hvem Ringen tilhører, har
hele Tiden ejet Ringen, skønt du
har holdt den tilbage. Har du
ikke selv sagt, at Ringens Trolddom har bragt hende Lykke, medens du er ramt af Ulykken. Begær, hvad dit er."
Dette var Historien, som Ellen
Riehuus nedskrev paa Rejsen
gennem Sibirien. Hun gennemtænkte Betydningen og fandt den
værd at lægge paa Sinde. For
dyrt betalt mente hun dog den
var.
I Hamburg var denne lille Episode snart glemt, thi ikke alene
Arven, for hvis Skyld hun var
kommet, Slægtningene, Byen, Fødelandet tog Tanker og Sind fangen. Først Dage, nej Uger senere
kom hun pludselig til at tænke
paa Historien. Det skete, da hun
for mere end tyvende Gang gennemgik Familieakterne med en
Onkel.
Hun opdagede, at Onkelen hav.
de forelsket sig i hende.
En saadan Opdagelse vilde ikke have forundret eller forskrækket Ellen Riehuus, der var smuk
og omsværmet, hvis ikke , .
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hvis ikke hun var blevet saa hjerteligt modtaget af Slægtningene,
hvis hun ikke havde vist, at indtil hendes Ankomst havde denne
Mind levet i det lykkeligste Ægteskab.
Hun var saa meget mere read
vild, da ogsaa hun - Onkelen
var ung og sprudlende af Vid
- var lidt forelsket i ham. Da
kom Erindringen om Ringens Historie som Ridning ud af al Forvirring.
Hun tog Mandens Haand og
lagde Jaderingen i den og fortalte om „Mandelblomsten", Risbønderne og Mandarinens`Dorn.
Onkelen forstod. Han forstod
saa grundigt, at han med en ene.
ste Spøg løste al Spænding. Forhandlingerne korn til Afslutning.
Forstaaelsen med Familien forblev
uden nogen Formørkelse.
Han har dog haft Ret, Kineseren, mente Ellen Riehuus, da hun
vejede Debet og Kredit med hinanden. Ringen og dens Historie
havde været Prisen værd.
Ugens Familie-Journal.

Hvem var Diktatoren, der aldrig
holdt en Tale? Manden døde i
1935, og Th. Gorgius fortæller
om Analfabet fra Bjergene, der
blev et helt Folks Fører. En anden Personlighed, det nok er værd
at gøre Bekendtskab med er
„Ravne-Ridderen", som fik den
tyrkiske Halvmaane til at blegne.
Hvad er Medau ? Sportsmedarbejderen Ronald ved Besked, og han
delagtiggør alle sportsinteresserede
Læsere i sin Viden gennem Ugens
Artikel om Kvindegymnastikken
i Dag. Der er fem afsluttede Noveller, to Romaner en Ungdomsroman, og Masser af Ting „til at
faa Tiden til at gaa med". Edith
Rude behandler Spørgsmaalet
„Srnaa Hverdagsproblemer", medens Grethe Bruun giver „Lidt
Morgengyinnastik" og „Madame"
giver Skønhedstips. Husmoderog Haandarbejdssider og det store
Dybtrykstillæg med en underholdende, alsidig og fortrinlig underrettet „Foto-Revy".

Sporten
-0-- -

Allinge-Sandvig Byraad
-0 Ved Mødet den 27. Okt. havde
Jørgen Jørgensen og M. Bloch anmeldt Forfald.
Min. Cirkulære ang. Gangstier
langs Landeveje toges til Efterrets.
Skattedepart. anviste 406,90 Kr.
som Rest Honorar for Vurd. til
.jend.- og Grundskyld.
Socialm. sendte 621,87 Kr. som
Refusion for Hjælp ydet svenske
Statsborgere i 1933.
Overvejinsp. meddeler at alle a
conto Regninger og Regnsk. vedr.
Vejarb. med Tilskud fra Vejfonden
skal indsendes til Ministeriet.
Nogle Ansøgn. om Tilskud henlagdes til Budgetbeh.
Til Supp. i Børneværnsudvalget
valgtes K. P. Hansen, Ludv. Nielsen, Fru Alvilda Andersen og Fru
Bertha Pedersen.
Folkeregistret fremsendte Fort.
over de Personer, som ikke har
opfyldt Forpi. til lndm. i statsanerk Sygekasse. 7 Personer idømtes Bøder a 13 Kr.
Det reviderede Regnskab over
Arb. paa Stangemøllemolen viste
en Udgift paa 12451,11 Kr., Overslaget var 13,750, altsaa en Besparelse paa 1298,89 Kr.
Forslag til ny Skattevedtægt godkendtes uden Omtale.
Det sociale Udvalg meddelte, at
det fra Manufakturh. Jens Hansen
i Anledning af dennes 50 Aars Jubilæum havde modtaget 200 Kr.
til Uddeling blandt trængende i
Kommunen.
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Skal De have ny Habit eller Frakke? Personkørsel
og sæder De Pris paa at den bliver forarbejdet med Omhu
og efter allernyeste Finesser, der giver den det rigtige Præg,

da gaa til H. 173ay Olsen.

Forsikring.
Stort anerkendt Forsikringsselskab søger en Underarbejder
i Allinge-Sandvig. Billet mrk. „Bierhverv" modtager Bl. K.

Stort Udvalg af nye Varer!

Junior Kampen

i Søndags gav en 3-1 Sejr tit
ASG. Nu er Fodboldturneringen
afsluttet for vort Vedkommende
og til Foraaret tager vi fat alle
Mand med godt Humør, frisk
lnergi og en rigtig Mandfolkesejrsvilje.

filem ikke
at De billigst og bedst faar Deres
Forretnings - og Foreningstryksager
hos os. Vi er altid til Deres Tje neste med Priser og Tilbud.

Har De tænkt over, hvor me-

Hasle Kalkværk

Ø.% Brændt Kalk

Læsket Kalk
11> Cementsten
Tlf. Hasle 27

1.11111
41

Vi tilbyder Byttehandel,
idet vi køber og afregner alle gode, sunde Sædvarer med en ekstra høj Pris, naar der gøres Indkøb i

Nordlandets HandeiNhus.
I November Maaned ventes Ladninger af sædvanlige prima røgsvage Kvaliteter

store rene Noddekul,
store Ovnkul,
bedste westfalske smaa og store Ovnkoks,
som sælges billigst mulig. Bestillinger modtages.

Nordlandets Handelshus

Tlf. 100.

Kontortid: 9-12 2-4
•
Boxer udlej es

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet

1:.-0 lj
4 .-t-8
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Nordlandets Handelshus.

papir betyder? Vi giver gerne Udkast - selvfølgelig gratis

9ornitzka's
2ogtryfferi

Gymnastiken begynder i Olsker
Forsamlingshus Fredag d. 5. November. Drenge Kl. 18,30. Karle
Kl. 19.30. Leder Konrad Kofoed.

Bestyrelsen.
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Nordlandets Handelshus

Det maa være varmt og solidt Undertøj -
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enten det svære jydsKe eller de fine engelsKe Kvaliteter
Stort Udvalg - smaa kontante Priser

Se Vinduerne paa Lindeplads.

Nordlandets Handelshus.
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Herrehatte. Sportshuer, Vinterhuer
Stærke dobbeltsyede Arbejdsklæder for alle Fag
Skjorter, Kraver, Flipper, Slips.
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STOR OFFENTLIG BAUR ;
Tombola - Ringspil - Daasespil
Kastespil - Skydebane
Lykkehjul - Salgsbod - Amerikansk Lotteri ni. m.
Nyt! IllemtevEeddelob Nyt!
Søndag Eftermiddag: Koncert af Hjort Ipsens Hornorkester

Søndag Aften Bal for A. S. G.s Medlemmer

Gratis Entré

0
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PERSONKØRSEL

NORDLANDETS HANDELSHUS
A. S. G. afholder

Ei
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Alt sælges til smaa kontante Priser.
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Nye store Sendinger af smukke, moderne'

Gode Spisekartofler,

14. Kreds.
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Se Udstillingen paa Lindeplads.
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men har derimod meget stort Udvalg af

fikse moderne Stoffer til Kjoler,
Nederdele. Spadseredragter m. m.
moderne Jumpers og Veste i stort Udvalg.
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vi sviger ikke færdigsyet Damekonfektion,

Lørdag den 30. Kl. 19 og Søndag den 31. Kl. 16 paa Christensens Sal.
get et smukt udført Ark Brev-

i).
ii 0E.., 'd0

og alle Dele til Selvladning af Patroner sælges.

Svinenævnet.

til indvendig Gerning søges Iste
November.
Bladets Kontor anviser.

•

Nye gule, røgsvage Patroner

Svinehort udleveres Lør-

Flink Pige

aornhoinns Spare.
i Allinge

Allinge Messe - Th. Holm

Olsker.

King Edvard er til Salg.
Avlsbruger Holm, Allinge.

faas hver Fredag Middag.
Dina Sørensen. Allinge. Tlf. 38.

Priserne ligger fra 1,15-12,50, og De vil altid finde
det, De søger. Uld og Klude tages i Bytte, højeste Pris.

Olsker.

dag den 30. ds. fra Kl. 15-16,

Varm Blodpølse

KJOLETØJER.

(Codeller SeS
til Jernondulation og Klipning.

Dalegaard.

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

mit store Udvalg i nye fikse

En fuldendt
Gentleman.

Helene Andersen,

i Fotograf Kffiler

og Laanekasses

Kom og se

Lattersukses

at plante Frugttræer, Buske. Roser
og Hækplanter rn. m.
Faas i gode, kraftige Planter til
billige Priser. Sjeldne Træer og
Buske skaffes gerne paa

Telef. Allinge 45

Lindeplads

NORDLANDETS HANDELSHUS

i den dundrende danske

Nu er det Tid

J3~cdpr[se

pas hver Fredag fra Kl. 10.
Grethe Lundgren

Se Vinduerne paa Lindeplads

Osvald Helmuth, Lau Lauritzen

Sogneraadet.

med den gode Pasform
faas hos

Varm

Bomuldstøjer - Calico
. Flonel
Moderne Forklæder og Kitler
Natkjoler og Pyjamas

Søndag Kl. 19 og 21

for April og Juli Kvartaler til
Olsker Kommune samt Kommunal
Udligningsskat til Staten bedes indbetalt snarest.

[ Den fikse Sko i
Carl. Larsen

Fredag og Lørdag Kl. 20

Resterende Skatter

Tlf. Sandvig 8.

Vesfergade,

Bazaren

der afholdes paa Lørdag og
Søndag tegner til at blive Knaldsucces. Hele Ugen har man maset for at gøre det saa interessant
og morsomt som muligt ; der er
opstillet Skydebane, Lykkehjul,
Tombola, Hestevæddeløb, Ringspil, Daasespil o, s. v., alt til en
10 eller 25 øre med Gevinst.
Lørdag Aften begyndes der Kl.
19 og om Søndagen spiller Hornorkesteret fra 16-18. Om Aftenen
er der Dans for ASGs Medlemmer.

V. Pedersen,

Rensning og Presning leveres smukt og billigt.

2iografen

Henvendelse; Anna 'Weber
Allinge, Telefon 12.

udføres med
7 Personers lukket Vogn.

med 7 Pers. lukket Vogn.

Kast Falk
Aabrinken, Tejn. Tlf. Allinge 130x

Xost og Logi
kan faas paa Turisthotellet, Sandv.

_Marie Munch

Gode Spisekartofler
a 8 Kr. pr. Td. er til Salg paa

Skærpingegaard, Rutsker.

Sprængkrudt, Astrolit, Fæn
oggt
Fræanagdh æt t e r

•

KØB DET 1 PRODUKTEN

oderne Kvincle.r

Radiosæson 1938:
Prøv mine nye Modtagere - alle kendte og førende Mærker.
Gode Afbetalingsvilkaar. God Service. 1.1(1.Reperatonsværksted.

Friske

moderne Stoffer

A nnodebatterier
biemkommer
hver Uge.

LADESTATION

Gaa altid til
Fagmanden
det betaler sig !

linica Modtageren •Phileo« Kr. 265.

ALLINGE RADIOFORRETNING
WILLIAM LIND, NORREGADE, ALLINGE TLF,95

Brædder

Masser af tørre, billige
og tørre stærke Fyrrebrædder
til Lofter, Gulve, Døre, Vinduer m. m.
Alle Maal, alle Længder sælges med stor Rabat pr. Kontant.

Nordlandets Handelshus.

ær GRATIS at
vaske dem!
Benyt Dem af denne Lejlighed til at lære, at
de allerfleste Stoffer kan vaskes paa en saa
nem og skaansom Maade, at de efter Vasken
stadig virker friske og ny. I Samarbejde med
Henkel & Co. har vi arrangeret en gratis Persil-Vaske-Demonstration. Tag bare en sart Bluse
eller lignende med - saa skal vi fortælle
Dem, hvordan den skal behandles!

Billige November-Tilbud!
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111l1111111111111IIIIIIIIIIIIIIII

Vaskedemonstrationen finder Sted
fra 1. til 6. November Kl. 9-6

Jens Hansen

Q TAMMERSHALDE
C> INT i A. ]Et arm.
Otto Hansens Orkester
1•1111Mill0111111111~~11111

Frakker i elegante og mod.
Stoffer 70,00 - 37,50

Olskindsfrakker

ø

3 Taarnii
fitinunistovIer

De berømte

er hjemkomne og sælges til
rimelige Priser.

Træskomager bars en

Skotøjs-Centralen
Kirkepladsen 1

Har nu stort 21dualg
i ALT: Hjemme-, Arbejds-, Spadsere- og Selskabssko fra Nr. 18-47

...•••••••••••••••••••
*e
Benyt Deres Frugt ***•
▪
••
••
til Fremstilling af Vin.

•••
•
••

•••
og alle Rekvisitter jaas i
:
•
PRIMA,:
•
*
•• øøøøø ••.••••••••••.
B B Vingær

. . . 13,65

Vindjakker med Foer

Uldne Kjoler: Se vort store

og Gummiindlæg 18,85

Udvalg og De vil indrømme,
at de er smukke, i gode Kval.
og at Priserne er billige.

Stortrøjer i prima svære Kv.

ægte Bomuldstøjer

syet af Reststoffer sælges til
fordelagtig Pris 38,50 -36.50

Habitter i vore kendte gode

Bomuldskjoler i prima vaske-

Tlf. 29.

Strikkede Klude og Uld
købet§ til højemte Prim. - Leverandør til Landbrugslotteriet

Overfrakker i nye, moderne
Stoffer 78,00 - 56,00

holdbare 13,50

Havnegade 1. Allinge. Telefon Nr.5

Alle mine færdigsyede Klædninger udsælges til billige Priser, da jeg
ikke vil føre det mere, da Moderne skifter saa ofte. Ekstra Benklæder. Arbejdstøj. Hatte og Huer og alt, hvad der henhører til Herreekvipering føres i bedste Kvaliteter. - Kjoletøj, Bomuldstøj samt alt
hvad der henhører til en velassorteret Manufakturhandel. Uldtæpper,
Trikotage og Garn er, hvad enhver ved, det bedste og billigste hos

Vinter Ulsters i nye moderne
Faconer 65,00 - 38,00

Trikokjoler, stærke og

MAGASIN DU NORD

De nye Overfrakker og Stortrøjer
er nu blemKommet, bande 1 blaa og Kulørte,
i moderne og gode Kvaliteter.

Xerrernes Side

28,00 - 14,85

FRITZ REUSCH
•

damernes Side

3,15

do. med Forklæde . .. 5,75
Skotskternet 1,45
Helulden, svær dansk Kv. 2,85
Prima helulden Kjoletøj 2,30
Uld-Georgette 130 cm br. 4,75
130 cm br. 6,75
Uld-Cloque
og mange andre nye Kvaliteter i alle Modefarver.
6 75
Silke-Cloque
5,85
Silke-Mohair
5,80
Silke-Reversible
alle i nye Modefarver.

Kjoletøj:

Strømper gode merc.
i Modefarver 1,85 -0,95
Charmeuse Undertøj
pr. Sæt 8,75 - 6,85
do. Trøje og Benklæder
fra pr. Sæt 3.35
Silke-Undertrøjer 2,60 - 1,75

Kvaliteter og Pasform

78,00 52,00
Arbejdstøj
Overall, Benklæder, Jakker
i vore kendte gode Kvalit.
med den rigtige Pasform.

Sokker,
1,00
prima halvuldne
1,28-1,20
svære heluldne
Arbejdssokker fra 38 Orø.
Underbenklæder
med lodden Vrang
do.
Trøjer

1,85
1,95

- og saa har vi forskellige
Kvaliteter i det gode svære
jydske Uldtej.

Blaco-Sæt (Trøje og Benki.)
hvid og kulørt 2,25-1,75
Nyheder i Jumper og Trøjer
i nye moderne Farver og
Faconer.

Fritz Reusch - Allinge
Telefon 5.
Nim■■

■•■••,

Lækkert isl. Lammekød er hjemkommen KØB DET I PRODUKTEN

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

Stadig højere gaar det, og ved
Middagstid naar jeg den lille idylliske By Neurnarkt, der ligger
klemt inde mellem granklædte
Bjergaase. Den skummende Fos
driver en Mængde Fabriker, og
videre op gennem Dalen er der
mange Savværker og Turisthoteller. Egnen var ogsaa vidunderlig.
Jeg spiste til Middag i den lille
By, blev klippet hos en gemytlig
Barber, som talte Kårntnerdialekt
med mange R-er og L-er i Endelserne. Befolkningen er, efterhaanden som jeg kommer længere frem,
tilsyneladende en anden Race -smaa, buttede, firskaarne — mere
forekommende, godtroende og religiøse.
Højt oppe i Dalen overnattede
jeg hos en Gæstgiver, hvor jeg
spiste til Aften med Familien og
overværede Andagten, der gjorde
et ejendommeligt Indtryk paa mig.
Maaske blev jeg ogsaa knuget af
den vældige Natur — de næsten
lodrette Bjergsider, som klemte
Dalen inde.
Kunde ikke sove om Natten for
Stenskred, der med Mellemrum
som Laviner raslede ned ad Skraaningerne. Det er forstaaeligt, at
disse Bjergboere stemte Sindet til
Andagt, da Døden stadig lurede
paa dem oppe fra de høje, forvitrede Bjergtinder.
Næste Dags Formiddag naaede
jeg endelig op over Passet Loibl,
hvorfra en pragtfuld Udsigt over
Bjergtoppe. Saa gik det rask nedefter forbi afvekslende skovklædte
Aase og primitive Kulsvierhytter.
Den blaa Røg tegnede sig smukt
mod de mørke Graner.
Her havde jeg Lejlighed til at
se, hvorledes Trækul dannedes i
de med Jord tildækkede Ovne,
hvor Flammerne stadig kvaltes
ved Overrisling af Vand.
Ved Djævlebroen
en snæver
Kløft, hvor en spinkel Bro -fører
over et brusende Vandfald, var
jeg saa ivrigt beskæftiget med at
ridse mit Navn i Klippevæggen,
at jeg ikke bemærkede en Gendarm, før han stod lige bag mig
og forlangte mit Pas. Hans Paatrængenhed kunde jeg ikke lide,
men efterhaanden kom vi i Snak,
og jeg fortalte ham bl. a., at jeg
siden Maj Maaned havde travet
en stor Del af Europa igennem for
min Fornøjelse, og nu agtede mig
gennem Østrig.
Om jeg da ikke havde haft Arbejde i den Tid ?
Nej, jeg levede af min Rejseunderstøttelse.
Tonen blev paa en Gang mindre venskabelig, og han gjorde
mig opmærksom paa, at jeg befandt mig nu i Østrig, hvor der
eksisterer en Lov, der paabyder
Tvangsarbejde eller Udvisning af
Personer, som ikke kunde paavise
at have haft Beskæftigelse i det
sidste halve Aar. Jeg maatte nu
følge med til den nærmeste Politistation, hvor Rapport skulde optages, og selvfølgelig skulde jeg
anbringes paa en Arbejdsanstalt!
Mit overlegne Mod sank betydeligt under Nul; men en Trøst
var det, at vi skulde til Unterbergen, der laa paa min Rute, altsaa
ingen Omvej. løvrigt stolede jeg
paa, at jeg som dansk Borger i

værste Fald vilde blive udvist.
Ved Ankomsten til den lille By
blev jeg straks afhørt, og Politimesteren konfererede i Telefonen
med Foreningens Formand i Klagenfurt, rystede paa Hovedet og
forstod ikke at faglige Foreninger
vilde underholde udenlandske Tilrejsende, der drev planløst rundt
i Landet uden Udsigt til Arbejde;
men han maatte bøje sig for de
internationale Regler, og da de
udbetalte Dagpenge var saa store
at man kunde leve af dem uden
at falde Stat og Kommune til Byrde
frafaldt Tiltale, og jeg marcherede rank og fri ud af Unterbergen.
Hurtigt gik det nedad mod en
bred Tværdal, hvor Drava flyder
igennem, jeg overskred Floden,
og atter førte Vejen mig opefter
— dog ikke saa højt. Snart saa
jeg fra Højdedraget ned over Klagenfurt, Hovedstaden i Kårnten,
og den lille maleriske WOrthersee,
med hvilken Byen har Forbindelse
ved en Kanal.
Det er allerede mørkt inden jeg
finder Gæstgivergaarden „Zum
Bierjakl", hvor en Del Kollegaer
var mødt op, nysgerrige efter at
faa noget mere at vide om de
Ubehageligheder, som jeg havde
været udsat for i Unterbergen.
Alle var flinke og opmærksomme
mod mig, der ufortjent blev betragtet som Martyr ; Autoriteternes
Brutalitet fordømtes, og der udtaltes Ønsker om snarligt Arbejde.
Jeg blev indbudt som Gæst til
deres Foreningsaften, hvor det gik
livligt til med „Bier und Rundgesang!"
Næste Dag var jeg med en Kollega ude at se paa Byen. Han
ønskede at give mig det bedste
Indtryk af sin Fødeby, og vi tilbragte en behagelig Dag sammen.
Klagenfurt har spredt Bebyggelse med brede Gader og store,
aabne Pladser ; paa den største,
Neuer Platz, stod en Statue af
Kejserinde Maria Theresia i Krinoline, hvilket gjorde den gode
Dame ganske uformelig tyk. Lige
overfor paa den anden Side af
Pladsen ligger en mægtig Drage
i mejslet Granit og vogter Lindwurmbrunnen. Domkirken har et
prægtigt Altermaleri og mange
Antikviteter, Slottet en smuk Have
og Raadhuset en mægtig Sal prydet med flere Hundrede Vaabenskjolde, tilhørende Kårntens
gamle Adel. Interessant er ogsaa

Folkemuseet, der giver et godt
Billede af Folkets Levevis, Hjem
og Skikke i Fortid og Nutid.
Byen har en blomstrende Industri og rige Udviklingsmuligheder.
— Mange store Nybygninger var
under Opførelse, og jeg saa det
gamle Slot „Tan_.:enberg", der ligger lidt udenfor Byen i smukke
Omgivelser.
Den 13. Oktober vandrede jeg
langs Lend-Kanalen ned gennem
Dalen til Volkermarkt. Herfra snoede Vejen sig op gennem vilde
Klippepartier, og om Natten overnattede jeg paa en Gæstgivergaard
i en lille By, der ligger ved Foden
af en isoleret Bjergtop. Paa Bjelken under den udskaarne Svalegang var malet med store gotiske
Bogstaver : „Herre, bliv hos os,
thi det er Aften . . ." Bibelske
Sentenser træffer man overalt -ofte ændrede efter Formaalet, for
Eksempel følgende Inskription
„Gud signe din Indgang, naar du
har Tørst, og din Udgang, naar
du har betalt."
Taagen hang kold og klam over
Egnen, da jeg næste Morgen vandrede opefter gennem skovbevoksede Bjergdale. Endelig naaede
jeg op over Skygrænsen. Solen
skinner festligt og varmt, glinser
i Græssets tusinde Dugdraaber.
De mørke Graner staar sia frodige, og det er ganske stille. Jeg føler mig saa let og glad
heroppe, befriet fra Taagens knugende Favntag. Længe sidder jeg
paa en Klippe og ser ud over det
mægtige Taagehav, som Solen
giver en blaagraa Tone. Stille,
svagt bølgende, glider det under
mig som et rigtigt Hav, hvori
granklædte Bjergtoppe hist og her
rager op som smaa Øer. Fjernt
nede fra Dybet høres en Kirkeklokkes Klemten, en Vogns Rumlen, svage, kendte Lyde, ligesom
fra en anden Verden. Dette, just
dette maatte Forfatteren have oplevet, da han skrev det kendte
Skuespil „Klokken sank".
Men der er ikke Tid til at fortabe sig i Reflektioner, Vejen fører
mig atter ned til den syndefulde
Jord — ned i Taagen, der efterhaanden fortætter sig til sivende
Regn. En mægtig bred Dal aabner sig, og jeg kommer gennem
Sct. Andnl, en lille Landsby med
tre store Valfartskirker. Der er
mange Folk, en katolsk Festdag
fejres, og jeg spiste daarlig, men
dyr Middagsmad paa Gæstgivergaarden. — Fulgte med til en af
Kirkerne, men maatte snart fortrække, da Røgelsen og de mange
Menneskers regn- og svedmættede
Uddunstninger gjorde Opholdet
uudholdeligt.
Skønt Regnen stadig hang truende over Lavanthal, fortsatte jeg
til Wolfsberg, hvortil jeg ankom
om Aftenen, næsten gennemblødt.
Byen var temmelig stor ; men jeg
gik fra den ene Gæstgivergaard
til den anden uden at kunne faa
et Værelse, alt var ogsaa her optaget af Folk, der valfartede til

Sct. Andrå. Endelig kom jeg ind i
en mindre Beværtning, hvor nogle
Gæster fik Medlidenhed med mig,
trakterede med Øl og overtalte
Værten til at lade mig sove i
Stalden — den eneste ledige Plads.
Jeg var langtfra begejstret for
Tilbudet, men udenfor pjaskede
Regnen ned, og her var lunt og
godt. Jeg bestilte Aftensmad og
trak Tiden ud i Haab om maaske
at kunne faa Tilladelse til at sove
i Skænkestuen ; men tilsidst kom
Værten ind og sagde, at der var
lavet istand til mig.
Det var heldigvis en ualmindelig ren og velholdt Stald. I den
første Baas stod en hvid Hest og
saa melankolsk efter mig ; i den
anden var redt et Leje af Halm.
En Lygte hang blafrende i det
ene Hjørne — jeg lod den brænde.
Ensomhedsfølelsen faldt knugende
over mig. Her i dette gudfrygtige
Land med de mange Valfartskirker
havde jeg i øsende Regn gaaet
fra Dør til Dør og bedt om Husly.
En Stald var alt, hvad man kunde
byde mig; men havde Frelseren
ikke ogsaa sovet i en Stald? Hesten skottede saa godmodig
ned til mig, en behagelig Varme
gennemstrømmede mig, jeg slumrede ind og sov fuldt saa godt
som i en Seng.

Men næste Dag vendte Mismodet tilbage — Regnen strømmede
ned. Jeg længtes hjem, længtes
efter Arbejde og ordnede Forhold.
Da Værten ved Frokosten hørte
at jeg var Typograf, fortalte han,
at der boede en Bogtrykker ved
Siden af, maaske han havde Brug
for mig.
Maaske? — Jeg besluttede at
gaa op og hilse paa ham,
——
Chefen var fra Kiel, var af Tilfældet havnet her nede og drev
en omfattende Virksomhed : Kul-,
Korn- og Foderstofforretning samt
Boghandel, Bogbinderi og Bogtrykkeri; desuden var han Bladaltsaa en Mand med
udgiver
vidtspændende Interesser og Arbejdsenergi. Da han hørte at jeg
var fra Danmark, blev han interesseret og vilde gerne antage mig
— om jeg kunde begynde med
det samme ?
Ført op i et stort lyst Lokale
og præsenteret for 6-7 Kollegaer,
gav jeg mig straks i Lag med at
sætte Avisudklip til „Lavanthaler
Bote".
Det var da en Afveksling fra
det i Længden noget ensformige
Rejseliv. Jeg fik nu Lejlighed til
at lære Ki'Lrnten og dets Beboere
nærmere at kende.

`Xerclborrtholms
AdreååefortegrielJel
Malermestre

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

Blomsterhandler (Gartner)
Jt rasen, C., v. Havnen AH Tlf. 41

Jacobsen Lit" Havnegade, All.

Manufakturhandlere
Magasin du Nord, Allinge. Tlf. 5

Modeforretning

Bogtrykker

Petersen, Thora,v. Posthuset All.

(iornitzka, 0., Allinge 'Ulf. 74

Musikundervisning
Westphal, G. Sandkaas

Bygmestre
Kofoed & Mortensen, All. TIf.77-79
Petersen, P., Nørreg, All. Tlf b9

Klaver — Violin -- Sang.

Radioforhandlere
Jørgensen, H., v/ Posthuset Ali.

Bygningssnedker
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf 5y

Skotøj og Skotøjsrep.
Jorgense,.11., v/Posthuset Allinge

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

Sander Lind, Nørreg. Tlf. All. 166.

Slagtere

Foderstoffer

Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66

Nordlandets Handelshus, Tlf. 7

Fotografer og fot.Artikler
flai, neg. All. Tlf. 4

Kjøller

Skræderforretninger

Smedemestre
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Sygekasser
All.-Sandv. Sygekasse All. Tlf. 47

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

Kontorild daglig 2-4,

Lørdag 7-9

Sæbeforretninger
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23

Hoteller

Trælast og Tømmer

Hotel Allinge Telefon 25

Nordlandets Handelshus, Tlf. 7

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

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

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

Træskomagere
Larsen, L., Allinge.

Købmænd

Ure og Optik

Prima, Allinge Tlf. 40

Liljeroth, A. Urmager, Allinge
Mikkelsen, A., Sønderg. Allinge

Ladestationer
Petersen, Carl, Allinge. Tlf. 98

• Vognmænd
Petersen, C., Nygade, Alf, Tlf.133

Ligkistemagasiner

Person- og Lastkerne!

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

Optagelse i Adressefortegnelsen
koster kun 2 Kr. Kvartakt

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

Ekstra Linier 1,50.
Absolut billigste Avertering

Alle Tryksager
saasom
Regninger, liliedilelelser, Konvoletter,
Dags-Dato, Veksel blanketter,
Visitkort og Takkekort
Love og Regnskaber,
Sange og Salmer,
Medlemskort
leveres bedst og billigst fra

Typisk Kårn tticrlandskab

Neumarktl.

Allinge Bogtrykkeri.
affilimee~~~~0~1

