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Udgaar t Allinge-Sandvig,

Arasvarhavende Udgiver:

Tejn, Olsker, Rutsker, Ro,

Otto tiornitzka, Telef. 74
Gornitaka's Tryk, Allinge

Klemensker og Hasle
•

Nr. 517

I Alm. Annoncer 10 Øre pr. mm elterf. Gange 8 Ø,
Forretningsann. 8 - 6 Ø.
-

Nr. 36. Følg med

Man vænner sig til The,
naar man drikker
LOTUS THE,
— den bedste The.
en gros M. & V. Salomonsen

Barnedaaben.
Efter det franske.
--o—

Foran Døren til Stuehuset stod
Mændene i Søndagspudsen og
ventede. Majsolen skinnede ned
over de udsprungne Æbletræer,
der lignede kæmpemæssige, hvide
rosenrøde og duftende Buketter,
og som dannede et Blomstertag
over hele Gaarden. Uafbrudt saaede de om sig en Sne af fine
Blomsterblade, der blev baaret
med og hvirvlet omkring af Vinden, indtil de tillidst dalede ned
i det høje Græs, hvor Fandens
Mælkebøtterne lyste son Flammer og Valmuerne saa ud som
Bloddraaber.
Fai So ined en vældig Mave
og svulmende Yvere laa og smaasov ved Kanten af Møddingen
og rundt om den rodede en Flok
ganske smaa Grise, hvis Haler
var krøllede sammen som et Tov.
Langt borte, bagved Træerne,
gav en Kirkeklokke sig til at
ringe. Dens Malmstemme bar
dens svage og fjerne Kalden op
mod den straalende Himmel. I
pilsnar Flugt fløj Svalerne over
de blaa Felter, der afgrænsedes
af de høje, ubevægelige Bøge.
Af og til førte en Luftning Lugten fra Staldene med sig, blandet med Æbletræernes milde og
søde Aande.
En af Mændene, der stod foran
Dø:-en, vendte sig ind imod Huset
og skreg.
„Naa, Melina, bliver det snart
til noget? Nu ringer det?
Han kunde være en tredive
Aar gammel. Det var en kraftig
bygget Bonde, som endnu ikke
var bleven kroget og ødelagt af
det haarde Arbejde i Markerne.
En gammel Mand, hans Fader,
der var saa knortet som en hundredaarig Egestamme, med knudrede Haandled og hjulede Ben,
i rkfæied.;
„Man kan iake forlange, at et
Fruentinaner skal være færdigt."
Den gamles to andre Sønner
gav sig til at le og den ene sagde,
idet han drejede sig om imod
d, n ældste Broder, der først
havde kaldt:
„Gaa ind og hent dem, Polyte
Ellera kommer de ikke for i Aften."
En Flok Ænder, der var standset ved Salen af Bønderne, gav
sig til at skrappe og baskede
med Vingerne; saa vraltede de

videre ned imed Damruten.
Et stort, groft Kvindemenneske,
med et to Maaneders Barn i Ar-

Fredag den 21. Januar

mene, viste sig i Døren. De hvide
Baand fra hendes høje Kappe
hang hende ned ad Ryggen over
et rødt Shawl, der skar i øjnene
som en hel ildebrand ; Barnet hvilede paa hendes svære Mave
Bagefter hende kom Moderen
Hun var høj og kraftig, knap nok
atten Aar gammel, frisk og smilende. Hun havde sin Mand under Armen. Derefter fulgte de to
Bedstemødre, der var ligesaa rynkede og indskrumpede som gamle
Æbler. De gik langsomt og besværligt, øjensynlig trætte over Hofterne, som forlængst var blevet
skudt skæve af anstrengende og
taalmodigt Slid. Den ene af dem
var Enke; hun tog Bedstefaderen,
som var blevet staaende foran
Døren, under Armen og de gik
i Spidsen af Toget lige efter Jordemoderen med Barnet. Den øvrige Fa m ili e korn bagefter. De
yngste havde i Haanden Kræmmerhuse, fyldte med Godter.
Den lille Klokke, der uden at
give sig Stunder blev ved med
at ringe, kaldte af alle Kræfter
paa det lille bitte, ventende Barn.
Drenge krøb op paa Bakkerne,
ved alle Laagerne stod Folk, og
Malkepigerne satte de to fulde
Mælkespande fra sig paa Jorden
og blev staaende for at se etter
Daa bsfesiget.
Triumferende bar Jordemoderen
sin levende Byrde, idet hun omhyggelig gik uden oin alle Vandpytterne i Hulvejene mellem de
træbevoksede Bakker. De gamle
vandrede højtideligt afsted, en
lille Smule hinkende paa Grund
af Alderen og Gigten; de unge
havde.Lyst til at danse og sendte
varme øjekast til Pigerne, som
havde stillet sig op for at se dem
gaa forbi. Mere alvorlige gik . Faderen og Moderen bagefter det
Barn, som en Gang i Tiden skulde
udfylde deres Plads i • Livet, og
som skulde bære deres Navn videre, Navnet Dentu, der havde en
god Klang hele Sognet over.
De kom ud paa fri Mark og
drejede om ad en lille Sti for at
undgaa den lange Omvej ad
Landevejen
De kunde nu se Kirken med
dens spidse Taarn. En Aabning
gik helt igennem det lige oppe
over Skiffer taget; indenfor var
der noget, som bevægede sig,
som regelmæssigt kom og gik
bag det smalle Vindue. Det var
Klokken, som blev ved at ringe
for den nyfødte, der for første

Gang skulde ind i Vorherres Hus.
Kirkede en stod aa ben . Præsten,
en høj, og mager ung Mand med
rødt Haar, ugsaa en Dentu, den
lilles Onkel, en tredie Broder til
Faderen, ventede foran Alteret. I
Overensstenirneise med Ritualet
forrettede han Daaben og gav sin
Brod. r-øn, som begyndte at græde,
da hin fik det symbolske Salt i
Munden, Navnene: Prosper-Csar.

Annoncer og lokalt Stof mag være indleveret
senest 2 Dage før Bladet udgage.

Fra Artikelserien „Paa Fodtur gennem Europa",
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tvang hende til at rykke lidt
langt fra Bordet.
„Giv mig det," sagde Præsten
til hende, .jeg er ikke sulten."
Og han tog atter Barnet. Det
var, som om alt omkring ham
svandt væk og blev borte. Han
blev siddende med Blikket stift
hæftet paa det rosenrøde og buttede Ansigt; og lidt efter lidt

trængte Varmen gennem Svøbene og gennem hans Præstekjole hid til hans B.,, n som et
ganske let, mildt og kyskt, rørende Kærtegn, der loresoin ham

Valfartskirke i Inndalen
Da Ceremonien var endt, blev
Familien staaende lidt udenfor
Kirkedøren for at vente paa
Præsten, der skulde afføre sig sin
Messeskjorte; saa satte de sig
atter i Bevægelse. Denne Gang
gik de hurtigt, thi de længtes efter Middagsmaden Alle Sognets
Børn samlede sig bag ved dem,
og hver Gang, der blev kastet
en Haandfuld Godter i Grams til
dem, styrtede de sig over dem
i vildt Slagsmaal, puffedes og
skubbedes og flaaede Haarene ud
at Hovederne paa hverandre; ogsaa Hunden kastede sig midt ind
i Hoben for at faa fat paa nogle
af de søde Sager, endnu mere
forslugen end Drengene, der trak
den i Ørene, i Halen og i Poterne.
jordemoderen, som var bleven
lidt træt, sagde til Præsten, der
gik ved Siden af hende:
„Aa, undskyld, Hr. Pastor, men
tror De ikke, at De kunde holde
Drengen et øjeblik for mig, medens jeg puster ud? Jeg har fuldstændig Krampe i Armene."
Præsten tog Barnet, hvis hvide
Kjole saa ud som en stor hvid
Plet paa hans satte Dragt, og
han kyssede det, lidt forlegent
over den lette Byrde, som han
ikke rigtig vidste, hvorledes han
turde tage paa. De lo allesammen.
En af Bedstemødrene spurgte:
„Bliver du ikke ked af det, naar
du tænker paa, at du aldrig kan
faa saadan en?"
Præsten svarede ikke. Han gik
med lange Skridt og saa hele
Tiden ned i Barnets blaa Øjne.
Han brændte af Lyst til endnu
en Gang at kysse de smaa runde
Kinder. Tilsidst kunde han ikke
længere staa imod, han løftede
det op til sit Ansigt og kyssede
det længe.
Faderen raabte:
„Vii'd du hvad, Præst, hvis du
vil have en, behøver du bare at
sige til."
Og de gav sig til at spøge,
saaledes som Folk paa Landet
spøger med den Slags Ting.
Saa snart de sad bænkede om
Bordet, brød den grovkornede

landlige Lystighed løs som et
Stormvejr. De to andre Sønner,
som ogsaa snart skulde giftes,
sad ved Siden af deres Kærester,
der først var kommet til Maaltidet, og Gæsterne kunde ikke
blive trætte af at udslynge Hentydninger til det fremtidige Afkom, som maatte blive Frugten
af de nye Ægteskaber.
i Der faldt plumpe og saftige
Ord, som fik de unge Piger, der
blev ganske røde i Hovedet, til
at fnise og Mændene til at skoggerle. De dunkede med Næverne
i Bordet og brølede af Latter.
Præsten var altfor vant til den
Tone, der herskede ved den Slags
Gilder, til at lade sig anfægte;
han sad roligt ved Siden af Jordemoderen og prikkede med den
ene Finger sin lille Brodersøn
om Munden for at faa ham til at
le. Han saa ud til at være saa
overrasket over ham, som om
han aldrig før havde set et Barn.
Han betragtede ham med en eftertænksom Mine, med en drømmende
Alvor og med en ømhed, der
var vaagnet helt nede paa Bunden
af hans Sjæl, en ukendt, underlig,
inderlig og lidt bedrøvet Ømhedsfølelse for det lille skrøbelige Væsen, der var hans Broders Barn.
Han hørte intet, han saa intet,
han stirrede kun paa Barnet.
lian havde Lyst til igen at tage
det op i sine Arme; thi i hans
Bryst og i hans Hjerte følte han
stadig den blide Fornemmelse,
der var gennemstrømmet ham,
da lian for lidt siden havde baaret det paa Hjemvejen fra Kirken.
Han var saa bevæget overfor dette
Udkast til et Menneske, som om
han befandt sig foran et uudsigeligt Mysterium, som han endnu
aldrig havde tænkt over, et helligt og ophøjet Mysterium, det
store Mysterium om Livet, der
begynder, om Kærligheden, der
vaagner, og Slægten, der fortsættes, om Menneskeheden, der stadig vandrer fremad.
Rød i Hovedet og med skinnende øjne sad Jordemoderen
og spiste, generet at Barnet, der

saa vidunderligt, at han fik Taarer i øjnene.
Støjen omkring Bordet blev
rent uuholdelig. Barnet, som blev
forskrækket over Larmen gav sig
til at græde.
En Stemme raabte:
„Giv den lidt Bryst, Præst!"
Og en Lattereksplosion rystede
Stuen. Men Moderen havde rejst
sig; hun tog sin Søn og bar ham
ind i Værelset ved Siden af.
Efter nogle Minutters Forløb kom
hun tilbage og erklærede, at nu
sov han roligt i sin Vugge.
Spisningen fortsattes. Mændene
og Kvinderne skiftedes til med
Mellemrum at gaa lidt udenfor,
saa kom de igen tilbage og satte
sig igen til Bords. Kød, Grøntsager, Æblemost og Vin alt forsvandt i de graadige Munde, fik
Maverne til at svulme, øjnene til
at skinne og omtaagede Hjernerne.
Det var blevet henad Aften inden de naaede til Kaffen. Præsten
var for længe siden forsvundet,
uden at nogen forundrede sig
over hans Fraværelse.
Endelig rejste den unge Moder
sig for at gaa ind og se, om den
lille stadig sov. Det var nu helt
mørkt. Hun ramlede sig frem i
Værelset med Armene strakt ud
fra sig for ikke at komme til at
støde mod Møblerne. Men en underlig Lyd fik hende til pludselig
at staa stille; saa fo'r hun forfærdet ud, overbevist om at hun
havde hørt nogen bevæge sig.
Bleg og skælvende kom hun ind
i Spisestuen og fortalte, hvad der
var hændet hende. Alle Mændene
sprang op, berusede og kamplystne, og Faderen styrtede med
Lampen i Haanden ind til Barnet.
Paa Knæ ved Siden af Vuggen
laa Præsten og hulkede med Panden imod Hovedpuden hvorpaa
Barnets Hovede hvilede.
Stivsyge hos Svin.
Det er almindelig kendt, at
Stivsyge hos Svin er mest fremtrædende i Vintertiden. Den kan
give sig Udslag fra de sværeste
Tilfælde med Lammelse i Lemnierne til de lettere Fænomener,
der giver sig til Kende ved Utrive-'
lighed, men som alle pasfører
Landbruget Tab hver eneste Vinter. Aarsagen til Sygdommen er

af Professor Holger Møllgaard
paavist som Kalkmangel i Foderet, den kan imødegaas ved Tilsætning af 2t/2 0/0 Fosforsalt til
Kornfoderet foruden Formalingen. Derved sikres et passende
Mineralindhold i det samlede
Foder, der almindeligt bestaar
af Korn og Skummetmælk. Det
er ikke nødvendigt, ja kan i visse
Tilfælde være skadeligt, at give
Tilskud af Vitaminen gennem
Tran. Det ovennævnte Salt kan
sikre normal Vækst og Trivsel
hos Ungsvinene, hvis de faar
Luzernemel,
et lille Tilskud
eller hvis Moderdyret har fanet
grønt i Drægtighedstiden.
1 den kommende Vinter, hvor
Pattegrise og Ungsvin maa antages at blive forholdsvis dyre,
er det af Betydning for Rentabiliteten, at saa mange som muligt gaar til Gavn. Stivsyge kan
tynde stærkt ud i Flokken eller
forhale Væksttiden meget, hvis
der ikke træffes Foranstaltninger
imod den. Det kan ske ved Anvendelse af Fosforsalt, der maa
bruges rationelt. Det virker ikke
fortrinsvis som en Medicin, hvis
Sygdommen er brudt ud, men
har en sikker Virkning, naar
det iblandes Foderet gennem
hele Grisenes Levetid.

Erindring, som paa en ejendommelig Maade kommer til at staa
som et Vartegn for hele Serien.
Desuden har Familie-Journalen
atter hørt Nyt fra sin Afrikarejsende, Affil Gatti, som i dette
Nummers Rejsebrev fortæller om
Urskovens Konge, deri vældige
og frygtelige Gorilla, som Gatti
oven i Købet i længere Tid har
været paa saa nært Hold, at han
med virkelig Sagkyndighed kan
fortælle en Mængde interessante
Træk om „Papgi Gorillas Privatliv." I en fotografisk Billedserie
sejler vi med Dykkerbaad over
Havets undersøiske Vidunderverden, og i Sportsartiklen causerer
Ronald over Emnet „Al Idræt
under Tag.„ Den alsidige „Dameafdeling" udvides stadig, og Romanerne, det store Opbud af afsluttede Noveller og det højaktuelle Dybtrykstillæg bringer Billeder af Folk her hjemmefra og Billeder af Film, som vi snart vil
faa at se i Biografen.

Olsker
Jagtforening
afholder Generalforsamling paa
Olsker Forsamlingshus Lørdag
den 5, Februar Kl. 19,30.

Et Parti gode

Herre-Gummistøvler

Carl Larsen,Yesterg., Allinge

Vej begynder paa 1938.
Badmintonafdelingen er nu i
fuld Sving igen ovenpaa Julen
og inden alt for længe skal der
ogsaa til at tænkes paa Fodbolden i det spændende Foraar 38.
Den første Kamp skal spilles d.
27 Marts med Nexø paa Udebane og meget vil selvfølgelig
afhænge af dette første Resultat.
Derfor skal vi tidlig i Gang i
Aar og maaske var det ikke ilde
med en Omgang indendørs Træning allerede i Februar Maaned.
Man overvejer.

2iografen
Fredag ( Søndag K1.20
Fred Astaire og Ginger Rogers i

Swing —Time
En pragtfuld Dansefilm
Sang, Musik, Humør, Elegance.

kotejstorretning

Varm Blodpølse
fa.is hver Fredag Middag.

Dina Sørensen. Allinge. Tit 38.

SYSTUE

Familie-Journalen i denne Uge.
I en Række spændende og interessante Historier vil Prins Aage
fortælle Familie-Journalens Læsere
om sine Oplevelser i Fremmedlegionen. Det er en Serie fængslende Fortællinger fra Legionærernes Liv i Nordafrika, og Læseren vil sikkert værdsætte de brogede Beretninger særligt, ikke
blot fordi Prinsen viser sig at
være en fortrinlig Fortæller, men
ogsaa fordi hver enkelt Beretning
taler hele Virkelighedens ofte temmelig barske Sprog. Som Indledning til Serien har Prins Aage i
dette Nummer skrevet om en Erindring fra før Legionær-Tiden, en

Et nyt Hus
med Garage, centralt beliggende
syd for St. Ols Kirke. Stor Have.
Billigt til Salg.

Telefon Allinge 144.
01101M.

Størrelse 175 x 160 4,95
Størrelse 125 x 190 6,10

10 pCt. gives paa alle ikke nedsatte Varer
undtagen Uldgarn.
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for udvist Opmærksomhed ved
vort Bryllup.

Esther og Joh. Hansen.

A. S. G.
afholder halvaarlig Generalforsamling Fredag den 21. Januar KI 20
i Fru Christensens Havesal.
Mange vigtige Ting skal behandles. — Enhver Sportsmand har
Mødepligt.

af alle Slags Træer og Buske
udføres billigt.
Beskæring af Vindruer er Tid nu!

P. Jørgensen

Livets Kunst.
—0—

Bornholms Spareog haanekasses
Afd. i Allinge

Livets Kunst bestaar for en
stor Del deri, at man glemmer
alt det, der ikke fortjener at min,
des. Og det vil sige, at man skal
•
huske alle sine Glæder, og glemme alle sine Sorger. Mindet om
en dyb Hjertesorg kan være ligesaa frugtbar og værdibringende
som Mindet om en stor Glæde.
Kontortid: 9-12 2-4
Charles Dickens har skrevet en
Fortælling om en Mand, der havde
•
oplevet saa mange store Sorger,
Boxer udlejes
at Byrden blev ham for tung.
•'—
,
,,,,,M.TAIL-~1.1~~~~1~1~~1~
Saa bad han Gud om at blive
brtrtet tor Minderne om sine Sots
gt r, og han fik sin Bøn opfyldt.
at Bestillinger over Kløver-, Men nu blev han saa ulykkelig,
Græs- <D.. Roefrø samt aom han aldrig før havde været,
alle Sorter Kunstgødning nu bitv hans Liv en gold ørkentil Foraaret 1938 gerne skal ord- vandring, der slet ikke var til at
nes og indsendes i de første Dage. holde ud. Han maatte bede Gud
om at faa sine Minder tilbage, og
Send Bestilling til
saa opdagede han, at der ogsaa
de smertelige Minder er gemt
en Rigdom. Man faar mest ud af
sit Liv, hvis man forrnaar at leve
baade sine Glæder og Sorger igennem til Bunds. Men i den Hense_Mas hver Fredag fra Kl. 10. ende er Mennesker meget forskelGrethe Lundgren lige. En tysk Digter har skrevet
Lindeplads — Telel. Allinge 45
et Digt om to Mennesker, der
mødtes og fik hinanden kær. De
maatte snart atter skilles, og den
ene havde glemt denne Oplevelse
ønskes til Leje fra 15. Febr.
kort Tid efter, men den anden
Vilh. Kure, Havneg. 14. bar Mærker af Sorgen hele sit
Liv. De Mennesker, der jasker
2)i sender »em
med deres Livs Sorger og Glæder,
kommer vel nok smertefrit igennem Verden, men de narrer sig
selv
for Livets Rigdom. Vi skal
fluer 2lge.1
bevare alle de Minder, der kan
ticenfi ogsaa paa os, f give os gode Tilskyndelser og
naar »e Etar et eller holde vor Sjæl levende.

Landmanden maahuske

Norlittids 1131eishils

Varm l31cdpelse

To Værelsers Lejlighed

„Nord6ornfiolm"

fijertelij Tak

Uldtæpper. Sprøjtning &Besbring

Mørke Uldtæpper
tykke bløde 4 Kr.
I Løbet af Efteraaret er der
opnaaet et Samarbejde med Normal Tæpper
Roskilde Boldklub om et Besøg
i Paasken med 2 Kampe, og ASG
skal saa en Tur til Roskilde i
Pinsen. Nærmere herom senere.

for Kjoler, Overtøj, Linned,
Børnetøj m. m. aabnes 1.
Febr. paa Solhøj.
Ebba Westh, Sandkaas St.

Bestyrelsen.

Skal vi til Roskilde ?

a

•
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Vestergade, Allinge

„Swing Time" udsendes af
Gloria-Film og faar paa Fredag
Pi emiere i Allinge Biagraf.
„B. T." skriver: „Swing Time"
- en indtagende Film ... „Metropolteatret"s nye Forestilling blev
en meget stor Sukces . .. Man
skulde tro, at det var umuligt men det er virkelig lykkedes Amerikanerne at overgaa alle tidligere
Fred Astaire-Ginger Rogers-Films
med „Swing Time". Det berømte
Par danser saa straalende som
nogen Sinde, og samtidig er Filmen spækket med saa morsomme
og vittige Situationer, at Helhedsindtrykket bliver en dejlig Forestilling ... Ved Premiereforestillingen skreg Tilskuerne af Latter,
og der var god Grund til det.
En morsommere, en festligere og
en mere elegant Film cr sjælden set.

UDSALGET
vedvarer stadig!

•

sælges for 7,85 — alle Nr.

I Aften
afholder ASG sin halvaarlige Generallorsamling, og der er denne
Gang saa mange vigtige Ting
paa Dagsorden som aldrig før.
Der skal vælges nye Bestyrelsesmedlemmer og deriblandt ny
Kasserer, nye Vedtægter for Badinintonafdelingen, foreslaas, Foreningens Lov skal revideres, og
der skal findes Emner til at sidde
paa Dommerkursus. Hvad med
Byggefondet? Skal vi have Træner? Skal vi holde Sommerfest?
Mange interessante Spørgsmaal
er paa Dagsordenen, og der haahes derfor paa god Tilslutning.
Enhver aktiv Sportsmand har
Mødepligt.

•

Bestyrelsen.

HUSK UDSALGET
i Carl Larsens

,•
••.
•., A. S. G
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G. Pedersen

andet at avertere.

I

PROTOKOLFABRIK

x
1.1 Chr. Digeriksen
z Tornegade 10
:71

0

- RØNNE --

Telefon 865

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

Klinik for Fod- og Ansigtspleje

„Solbakken", Tlf. Allinge 168

RAGNHILD ROWOLD
Str andvejen ii -- Allinge

Uldne svære Normaltæpper
Mod. Priser

Størrelse 125 x 160 8,00

Rejsetæpper
smukke Farver og Mønstre

Nordlandets hodelshos

Forlovelsesringe
00

Alle Tryksager

Stort Udvalg
i moderne glatte
og cicelerede
Ringe

Ktlutinger, Meddelelser, Konvolutter,
Dags-1lsto, l':›knelblanketter.
Visitkort og Takkekort
Love og Regnskaber ,
Sange og Salmer,
Medlemskort
leveres bedst og billigst fra

Sov sødt,
sov blødt,
sov i Dyner fra

Nordlafidels hodedus
Averffi. i NORDBORNHOLM

Aabent: Hver Dag fra 15 -18 og efter Aftale

saasom

Allinge Bogtrykkeri.
QuUsmigelagalt~
CONRAD SANSE N
~negride — Allinge — Telefon 140

Averter i NORDBORNHOLM
Ziben n. ivuer t)eiwigt4....Nuicwig ?Mertering.

SØDE JAFFA-APPELSINER KØB DET I PRODUKTE
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Januar-Udsalgets 3. Uge

•

•

1 Serie Sommerkjoler
Uldmousselin, Vaskesilke, Lærred
sælges u. Hensyn til tidl. Pris for 4.85

Fra Herre-Afdelingen sælges:

i Serie Vaske-Nederdele
udsælges for 2.85

Graa Tvist-Benklæder

Send Deres vaade Tøj til os og lad os behandle
det i vor Lufttørre-Centrifuge. Ved Lufttryk presses
Vandet ud, saa det bliver strygetørt. Skaaner Tøjet!

A rbej dsskj orter
m. fast Flip 3.15 - 2.85

111 billigsie Priser.

20 Stk. prima Manchetskjorter
uden Flipper Størr. 36, 37, 38,
39, 40 og 44 sælges for 2.65

Dame-Regnfrakker
Nr. 40, 42, 44, 46

6 Stk. blaa Konfirmandhabitter
i prima Serges — minus 25 pCt.

Karen Hansens Vaskeri

Ilasholdnings Vask

2.25 - 1.90

Sportshuer i gode,
heluldne Kvaliteter

6.75

Vi tørrer Deres Tøj paa en Time!

4.65

2 Serier gode
heluldne Kjoler 14.50 - 12.50

...forlang det altid
hos Deres Købmand •

Gudhjem Mølles Produkter er anerkendt over hele Øen „.
.•••••••••••••■ ••••••••••••••••••..•••••••.•••••••

4.45 - 3.90

Trico-Skj +arter

fra

•
•••

begynder Lørdag den 22.

Silke-Mousselin,
l 1io
Pri
r,ss
Fama-Mix og Tobralco
/
tidligere Priser : 3.20 - 3.80 - 1.90
udsælges for : 1.60 - 1.90 - 0.95

Gudhjem Mølle•I •

•

MEL

med de mange billige griser

Arbejdsjakker

•
•
•
•
•
•

• Ved Bagning; til
daglig og Fest...

En god Antenne
er den halve Radio - lad os derfor opsætte Dem en ny Antenne eller reparere den gamle. - Brugte Apparater ombygges og repareres billigt. - Batterier og Reservedele til Radio
leveres altid mmgaaende. Alle Reparationer kun mod Kontant.

1.65 - 1.25

Cykle- og Radioimportøren, Allinge
ved H. Jørgensen — Østergade 38 — Telefon Allinge 156
Cykle- og Grammofon-Reparationer udføres omgaaende pr. Kontant.
•••••••••••••••••••••■■••••••••••••••

Hvidevarer - Bomuldstøjer - færdige Pude- og Dynebetræk

•••••••••••• ••••••••••••••••••

1
I V ent.
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!

Lagener - Haandklæder - Viskestykker
uldne Kjoletøjer - Fløjler
Flonelstæpper og Uldtæpper - - - LAMA Krøluldstæpper

1

i1
I

10 pCt. paa alle ildle nedsatte 2)arer - undtagen garn
ogsaa de tidligere Xnnoncer

i
i•
!.

og se 21dsalgsvarerne i

Nordlandets Handelshus

•

Aarligt Udsalg

I
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FRITZ RRSCH.-.ALLINGE

Begynder 1.Ye6).uar 1
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Udsalget begynder
Herved meddeles det mine ærede Kunder, at mit

Fredag den 14. Januar.

Reparationsværksted er flyttet til Østergade (Indkørsel v. Posthuset). Ved en Udvidelse og Modernisering af Værksted og Maskiner og ved Anbringelsen
af en Benzintank ved Ejendommen, haaber jeg at
kunne betjene Dem til Deres fulde Tilfredshed.

Bidstrups
Skotøjsf. Sandvig.

E. HANSEN

STAMMERSHALDE
V

En ung Pige
kan faa Plads straks.

Telefon Allinge 84

Harmonika-Orkester
spiller Søndag Eftermiddag i

Revisor Kofoed,

Jens Hansen's Manufakturforretning

Nørregade, Allinge.

fører stadig alt i Metervarer, samt færdigsyet
Arbejdstøj. — Hatte og Huer i stort Udvalg.

En lille Lejlighed
er til Leje 1. Februar.

5 Svendborg Kaminer

Nybygnings-Tommer,

Trikotage og Garn i bedste Kvalitet til billigste Pris

beregnet til Spær, anvises til Salg.

En Del Klædninger udsælges til meget smaa Priser

M. Jørgensen,
Jernhandler, Allinge.

som er paa Lager
sælges extra billigt
i denne Maaned.

Udsalget
begyndte Lørdag den 8. Jan.

PRODUKTEN
Den heil rifiline

nu med er nye
Permanent
np ka1.n
i,ru
enxnnu
ti ,srudføler
iyas.st
Moderne
Taco
Maskine.
Alt iberegnet

ilimeememej
ejienog dog kun otte Kroner-1

Barber Johs.‘Larsen Tlf. Allinge 53

KØKKENUDSTYR:

2 filladsukses'er

Masser af Sko.
Lave Priser.

Skotøjs-Centralen.
Del aarlige Udsalg
b egyndt.

Familie - Journal en's Samler-Konkurrence
med 25 Kr. Kontant for hver Serie komplet
- - - det er en hel Mani over hele Landet!
Den nye Radiolytter, som Tillæg til Berlingske Tidende — udbringes om Søndagen.
Avis, Tillæg, Illustreret Tidende, Radiolytter
— alt for kun 25 Øre.
Alle Dag- og Ugeblade udbringes.

47Ciosken

Træskomager Lbarsen

emalje og "uminium

KØB DET I PRODUKTEN

Servus fortæller om sine Dagbogsoptegnelser og Minder
— Fortsat fra forrige Uge —
Banelinien følger lnndalen, bug- Andreas Hofer, hvor vi paa de
ter sig ind og ud, gennem Tun- I gamle Hvælvinger i Kalkmalerier
neller, over Broer, og det stadig kan følge Heltens drastige Levfløjtende Lokomotiv trækker en nedsløb, medens vi slukker vor
lang, raslende Række Vogne efter Tørst i skummende Manchenersig. Der ligger en ældgammel Bier.
Borgruin paa en isoleret KlippeFrihedshelten ligger begravet i
knude og spærrer Dalen. Floden en af Kirkerne, det nationale Blad
klemmes ind til en rivende Fos, bærer hans Navn, og selv staar
Vejen er mejslet ud i Bjergsiden. han sammen med flere af sine
Jernbanen er der slet ikke Plads Kæmper paa Iselhøjen, støbt i
til ; men Ingeniørerne vidste Raad Bronce. Efter Aftensmaden beslut— de borede Banen Vej tværs tede vi at tage en Tur derop i
gennem Klippeknuden, hvorpaa det dejlige Vejr. Det var virkelig
den gamle Ruin Rattenburg knej- en Oplevelse. Nede i Dalen ved
ser.
den glitrende, brusende Flod ligI den maleriske By med samme ger Tirols Hovedstad som en SamNavn, der har søgt Ly bag Bor- ling Legetøjshuse — tavse og algen og overlevet den, overnatter vorlige skuer Frihedsheltene ned
jeg i en gammel Gæstgivergaard fra den Høj, fra hvilken de storog fortsatte næste Morgen langs mede Napoleons Tropper. Solen
den snævre Inndall til Hall. Over- gatir bag Bjerge, Skumringen brealt vrimler det med Feriegæster, der sig, og de lysende Insekter
og Dalen er fyldt med Villaer, og leger Tagfat mellem mørke GraPensionater. Hver Dag er en Fest- ner.
dag.
Næste Norgen lægger jeg InnsSærlig ved Schwarz er vidun- bruck bag mig og vandrer op ad
derligt. Her udmunder den lov- den kendte Brennerstrasse. Ovre
priste Zillerthal med Gletschere og paa den anden Side af den dybe,
pragtfulde Isformationer. — Lige- smalle Dal gaar Banelinien genoverfor ses Achenthal med den nem Tunneler og langs bratte Afsmukke Sø og de høje Klippe- grunde. Det er interessant med
kegler.
øjet at følge det prustende Loko-

Gade i Innsbruck
Om Formiddagen den 26. Juni
nagede jeg Innsbruck, Tirols gamle
Hovedstad. Floden har gjort Plads
til den, Dalen har udvidet sig og
forenet sig med andre Dale. Men
Bjergene er høje; som stivnede
Braadsøer med skummende Toppe
ser man dem overalt fra Gadernes
Dyb rage op over Hustagene, som
ventede de paa ved givet Tegn at
bryde sammen og begrave Dalen
og Byen. Uendelig lille føler man
sig under Trykket af disse Giganter, alt andet ser ,saa smaat og
lilleputagtigt ud 1 disse Omgivelser — Husene, Byen. Derfor er
det ikke saa meget Innsbruck, der
imponerer de tilrejsende, som de
høje, snekronede Bjerge.
Store, paladslignende Hoteller
præger Turistbyen, men der findes
ogsaa Minder fra svundne Tider,
smukke Kirker, Triumfbuen og et
gammelt Slot med forgyldt KObmertag og antikke gotiske Hjørner.
I Parken afholdes Koncerter hver
Dag i Sommermaanederne. Innsbruck værner pietetsfuld de gamle
Minder, Rudolphssøjlen, Annasøjlen, Folkeskjalden Walther von der
Vogelweide, og selvfølgelig Frihedshelten Andreas Hofer.
I Gæstgivergaarden træffer jeg
en DeI unge Mennesker, og vi
traver med tysk Grundighed rundt
i Solhede for at faa det Hele med,
og ender tilsidst i Gasthof zum

motiv, se hvorledes det arbejder
sig fremad og opad i Spiraler
gennem Bjerget. Et Sted luder en
mægtig Klippe frem over Banelinien. To Mænd er oppefra hejst
derned; de har Sikkerhedsliner om
Livet, og man hører Hamrenes
taktfaste.Slag, mens de borer dybe
Huller til Sprængladninger. Gerne
havde jeg set den store Kolos
styrte i Afgrunden, men det tog
maaske Dage og Uger inden alt
var tilrettelagt.
Træt og udaset efter gen lange,
anstrengende Tur naaede jeg sent
om Aftenen Brenner, hvor alt var
optaget af Turister. Saa blev jeg
og nogle andre Efternølere indkvarteret i en stor Lade, hvor der

var rigeligt med duftende Alpehø
og mange bjælderinglende Kreaturer. Vi sov dog udmærket og var
tidligt oppe næste Dag.
Efter et solidt Morgenmaaltid
gik jeg over Passet og benyttede
samtidig Lejligheden til at bestige
det snedækkede Bjerg, for at finde
Edelweis. Mange sjeldne Blomster
og pragtfulde Sommerfugle fandt
jeg, men Sneens Blomst var der
ikke. Temmelig forreven og forslaaet kom jeg atter ned paa banede Veje, og her gik det op for
mig, at der endnu var en Maaned
til, inden Edelweis blomstrer.
Om Aftenen naaede jeg Sterzing sammen med en tysk Brygger, som jeg havde truffet undervejs. Vi overnattede i Kroen.
Saa gaar jeg rask nedad mod
det solrige Italien, passerer Festringen Franzenfeste og den militære Straffeanstalt, Mittenwald, og
naar om Aftenen Brixen. Egentlig
havde denne Alpebestigning skuffet mig — den var langtfra saa
romantisk som Turen over Mønt
Blanc, og Højden er ikke imponerende — ca. 1400 m. ad gode,
farbare Landeveje.
Paa Dalskraaningerne findes af
og til Vinplantager, og langs Vejkanten vokser Morbærtræer. Den
lille idylliske By ved Eisackfloden
ligner de italienske Byer, og Befolkningen taler overvejende italiensk; men den lille Tirolerinde
i Gæstgivergaarden er klædt i
Nationaldragt ; den hvide Kjole
med de struttende Ærmer, og det
stramtsnørede sorte Fløjlsliv med
det gyldne Spænde, klædte hende
allerkærest. Hun talte perfekt tysk
og italiensk med Gæsterne, og
belært af Erfaring bestiller jeg
straks et Værelse for Natten.
Medens jeg spiser Aftensmaden
kommer Kassereren, og jeg faar
mit Tilgodehavende udbetalt.
„De kan foreløbig faa Arbejde
tier", sagde han og beholdt min
Bog.
Her — paa Grænsen til mine
Længslers Maal -- blev jeg stoppet op i en lille Turistby, hvor høje
turistpriser gjorde mig det trmligt at lægge Penge op, maaske
naatte jeg tære paa min sammensparede Rejsekapital. Jeg ærgrede
mig over Skæbnens Ugunst, gik
tidligt i Seng. Længe laa jeg og
kunde ikke sove for Gæsternes
Uro nedenunder. Musik og Sang
lød tydeligt op til mig. — — Nu
spiller de Santa Lucia — ,,O bella
Napoli!" — Det var lummervarmt.
Jeg kastede Tæppet af mig og
sanseberust slog jeg med Benene
Takten mod Sengens Fodstykke.
Saa kom Ouerturen til Rigoletto.
Jeg var henrykt. Det var Italien,
og alligevel ikke —.
Næste Morgen traf jeg en Kollega nede i Skænkestuen ; han var
kommen senere og var paa Vej
nordpaa. Jeg fortalte ham, at jeg
havde faaet Beskæftigelse, men
helst vilde fortsætte Rejsen. Han
var villig til at overtage Pladsen,
og vi fulgtes derhen og fik Engagementet ordnet.
Det er den 1. Juli. Solen staar
højt paa Himlen, da jeg forlader

Alperegionerne i 2000 Meters Hofide.

45)fordbornh6lind
Yidred3efertegnelse!
Bagerier
Andersen, Th., Sandvig Tlf. 2
Hald, E., Løsebækg., All. Tlf. 78

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

Bogtrykker
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74

Bygmestre
Kofoed & Mortens n, All. Tif.77-79
Petersen,P., Norr^, All. Tlf. 69

Bygningssnedker
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf 5y

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

Foderstoffer
Nordlandets Handelshus, TII. 7

Fotografer og fot.Artikler
Kjøller Alir, Havneg. An. Tlf. .1

aut. Gas- og Vandmestre
Gruoss, Nieis W., Allinge. Tlf. 30

Havemand.
P. Jørgensen, Solbakken, i If. A11.168

Hoteller
Hotel Allinge Telelon 2.

Art.

f. Hotel og Pension
Gornitzkas Logtryk, All. Tit. 74

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

Købmænd
Prima, Allinge Tlf. 40

Ladestationer
Petersen, Carl, Allinge. Tlf. 98

Ligkistemagasiner
Kofoed & Mortensen AI1.T1f. 77-79
Mortensen. Herman, All. Tlf. 47

den lille By Brixen, og det bliver
meget varmt; men Landevejens
skyggefulde Alle af Morbær- og
ægte Kastanjetræer yder mig Beskyttelse. Af og til kommer et
friskt Vindpust fra Bjergene.
Overalt frugtbare Bjergskraan inger. I Klausen spiser jeg til
Middag ; gammel By, kun en eneste lang Gade med gamle festningsagtige Byporte i hver Ende.
De røde Dolommitterbjerge snævrer sig ind med stejle Klippesider
og mange Tunneler.
Gennem den maleriske Alpedal,
hvor de ejendommeligt formede
Porphyrklipper titter frem mellem
Løvet, hvor høje, stejle Bjergtinder snævrer Dalen ind og truer
med at kvæle al Vegetation, hvor
Floden snart bruser skummende
vild mellem nedstyrtede Klippeblokke, snart glider lydløst gengem høje Sivskove, naar jeg henad
Aften Bozen, Tirols vigtigste Handelsstad, klemt inde mellem Bjerge.
Her, hvor Etsch og Eisack forener sig, er italiensk Klima og
italiensk Sprog, og i Hovedgaden
er der hvælvede Buegange langs
Fortovet, saa Fodgængerne kan
faa lidt Skygge.
Bozen har en smuk gotisk Dom,
hvis kunstnerisk gennembrudte
Taarn er vidunderligt. Ogsaa her
er rejst Mindesmærke for Mindesangeren Walther von der Vogelweide og et Museum for Egnens
Folkeejendommeligheder.
Overnattede i Bindergasse
var tidligt oppe næste Morgen.
Dalen bliver nu bredere, man faar
mere Oversigt over de høje, snedækkede Bjerge. Landevejen er
god, og jeg naaede tidligt Neurnarkt og gik videre til Selurn,
fik her Værelse for Natten og sov
godt og billigt.
- Atter en lang Dagsmarch ned
gennem Dalen, Vejen er slibrig og
sort af nedfaldne Morbær. Jeg
spiser af de bedste, men opnaar
alligevel en regulær Mavepine.

Malermestre
Jacobsen Ludv, Havnegade, All.

Manufakturhandlere
Magasin du Nord, Allinge. Tlf. 5

Modeforretning
Petersen, Thora, v. Posthuset All.

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

Planteskole.
Gunnar Pedersen, Solbakken, Tlf. A1.168

Radioforhandlere
Jørgensen, H., vf Posthuset All.

Skotøj og Skotøjsrep.
Jergensei. H., vjPosthuset Allinge

Skræderforretninger
Sander Lind, Nørreg. Tlf. All. 166.

Slagtere
Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66

Sinedemestre
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

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

Kontortid daglig 2-4, Lørdag 7-9

Sæbeforretninger
atol v. I la riten Allinge -I if. 23

Trælast og Tømmer
Nordlandets Handelshus, "I If. 7

Teglværk
M. Bloch Tlf. /magt 127
Mursten, Tagsten, Drænrør.

Træskomagere
Larsen, L., Allinge.

Ure og Optik
Liljeroth, A. Urmager, Allinge
Mikkelsen, A., Sønderg. Allinge

Vognmænd
Petersen, C., Nygade, AH. TIL133

Person- og ladikersel

Munch, Humledal,
7 Personers

Tlf. Rø 46 v

VOPIt

Saa naar jeg Trient — italiensk
Trento. Det er ogsaa en gammel
italiensk By, og Befolkningen forstaar kun enkelte tyske Gloser.
Trient ligger herligt op ad den
skraanende Bjergside med karakteristiske romerske Borgruiner og
gamle Festninger ragende højt op
over de hvide Huse. Det er ligefrem befriende for en Stund atter
at komme ud af den snævre Dals
knugende Favntag, faa lidt Luft
og Overblik inden den næste Indsnævring.
Blandt Byens mange Kirker er
den treskibede romantiske Søjlebasilika, Domkirken Maria Maggiore af rødt Marmor, og Peterskirkens høje Kuppel bæres af fire
Søjler. Endvidere er Slottet, Raadhuset, Justitspaladset og de gamle
Klostre et Besøg værd. — Her er
Silkespinderier, Frugt- og Vinavl,
og i Bjergene findes store Stenbrud, hvor den røde Marmor brydes.
Fra Trient fører gode Veje op
i Bjergene, bl. a. til Gardasøen,
men jeg følger Dalen, der atter
snævrer sig ind, men er meget
frugtbar. Langs Vejen staar skiftevis hvide Morbær- og sorte Kirsebærtræer. Frugten er overmoden
og ligger som en slibrig nedtraadt
Masse under hvert Træ.
Jeg kommer gennem Rovereto
uden at finde noget passende Herberg, og driver langsomt videre
i den lune Sommeraften. Paa en
Gang trak det op til Uvejr og begyndte at regne. Jeg søgte ind i
en Trattoria og bestilte et Glas
Vin i Haab om ogsaa at kunne
sove der om Natten. Værten havde
dog ingen Plads, men en af Gæsterne inviterede mig med sig
hjem. Tordenbygen var nu dreven
over. Paa Vejen kom vi i Snak;
selv kunde han ikke tale Tysk,
men hans Søn lærte Tysk i Skolen og gjorde gode Fremskridt.
Han var tyskvenlig og meget stolt
af sin Søns gode Evner.

