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Lad Traaden
ure ubrudt.
Glem aldrig, hvad et Brev
betyder for Par og Mor!
Naar Børnene er naaet saa vidt,
at de lever deres Liv mellem fremmede, saa er det af stor vidtrækkende Betydning baade for Børn
og Forældre, at Forbindelsen holdes vedlige gennem Brevveksling.
og det skulde nødig være en Tilfældighed, om der bliver sjusket
et Brev ned eller ej ; men det skal
være et kært og nødvendigt Arbejde at meddele sig til hinanden
om stort og smaat.
Det er en Fortsættelse af Opdragelsen og en Uddybelse af det
Inderlige Forhold mellem Hjem og
Børn — et Forhold, der ikke kan
gøres nok for at bevare rsvækket.
Har Forholdet i Hjemmet været
kønt og godt, vil Brevvekslingen
naturligt komme i Gang, aa Forældrenes Omsorg, Haab og Ønsker vil give sig Udtryk i Breve til
Børnene. Og ve det Barn, som
ikke skønner paa, at Forældrene
stadig tvinder paa de Traade, der
aldrig burde briste — de Traade,
som har ledet mangt et forvildet
Barn hjem igen.
En gammel, prøvet Præst sagde
en Gang til en Moder, som havde
kæmpet haardt for at holde Forbindelsen vedlige med et af sine
Børn: „Slip aldrig dit Barn. Bliv
ved at holde det fast med kærlige
Breve og alt, hvad du kan ofre;
selv om det ikke i øjeblikket synes at frugte, slip aldrig dit Barn
under nogen Omstændighed".
lian mente, at Moderen skulde
blive ved at tvinde Traaden, der
maaske til Slut dog blev saa stærk,
at Barnet kunde ledes hjem netop
ved den.
Mon ikke de unge, der kommer
ud fra Hjemmet, ofte mangler Forstaaelse af, i hvor høj Grad Forældrenes Ve og Vel — ja, netop
Ve og Vel — afhænger af Børnenes Trofasthed mod det Hjem, de
har forladt? Kunde nian se ind i
alle Hjem og Hjerter, da vilde man
finde mange, mange, som var knuget af den Sorg, at Børnene glemte
at fastholde Forbindelsen med
Hjemmet. Det er en gi ænseløs
gabende Tomhed, der aabner sig
fur Forældre, der føler sig glemt
af dem, de t=iar lidt og stridt fur.
Derfor kan det ikke siges inderligt
nok til de unge: Glem aldrig, at 1
fra jeres Side ogsaa skal tvinde
med paa Traaden, der binder jer
til Barndomshjemmet. Husk paa,
at I betyder alt for Far og Mor,
som nu kun i jer har en Fremtid.
Hvis I vidste, hvilken Glæde et
Brev fra jer fremkalder — hvis 1
vidste, hvilket Savn det er, naar
det ikke kommer.
Ikke blot det lette og behagelige
ønsker Far og Mor at dele med
jer. Nej, i fuld saa høj Grad øn-

Fredag den 4. Marts{

sker de at dele jeres Sorger, jeres
Skuffelser og alt, hvad der bevæger jer, og de føler sig saa uendelig fattige ved at blive holdt uden
for. Det er en stor Misforstaaelse,
at man for at „skaane" skal skjule
Sorgerne for hinanden. Aanej, det
giver kun Fattigdom i Sjælen og
føles som en Tilsidesættelse ikke
at maatte være med til at bære
det tunge.
Ja, ogsaa gennem det at skrive
sammen kan Forældre og Børn
hjælpe hinanden til at leve et rigere Liv — hjælpe hinanden at
fremkalde Glæde og bære Sorger.
Lad derfor Traaden være hel og
ubrudt, saa Forbindelsen mellem
Hjem og Barn aldrig glipper.
Sigbrit Aas.

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

Fra Artikelserien Ja& Fodtur gennem Europa",
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Torvet i en gammel sveitzisk By.

Urtekræmmeren.
1 Serien „Hvordan de lever"
fortæller Tage Heft i „Politikens
Magasin" om Urtekræmmeren.

Hallo, er det kos Købmand j.?
siger en skarp Stemme i Telefonen,
det er Fru Andersen i Nr. 35 paa
4 Sal. Aah, jeg staar lige og skal
lave Sovs og mangler et halvt
Pund dansk Mel. De kunde vel
ikke lige sende det op med det
samme. Og hallo, ja nu kommer
jeg i Tanker om, at jeg har heller
ingen Mælk. Kunde De ikke lige
lade Drengen tage en halv Liter
sød med fra Ismejeriet. Det er 20
øre, hvis De lige vil være saa
venlig at give ham dem med og hvis De lige kunde Jaane ham
en Kande saa længe. Mange Tak,
men jeg skal altsaa bruge det med
det samme .
Jeg sidder paa en Kaffesæk med
Ryggen støttet mod en Sæbekasse
lige ved Siden af Urtekræmmer J.
i det skilder hussnævre Kontor og
kan høre hvert Ord. Og jeg konstaterer., at baade Drengen og Melet (tor 18 Øre) og Pengene og
Kanden (Fru J s egen med brune
Blomster paa) bliver sendt afsted.
Urtekræmmeren retter bekymret
paa Brillerne og purrer op i sit
tørre Haar, der er graastribet af
Mel og Modgang. — De aner ikke
hvad man maa gøre for at holde
paa Kunderne, sukker han. — 1
gamle Dage kom Folk med en
Kurv, nu skal alt pakkes ind og
sendes. Vi bruger over 400 Kr.
om Aaret til Indpakningspapir
saadan en lille Forretning som
denne med 42,000 i aarlig Omsætning, og det koster 1000 Kr.
Budiøn og Cykleudgifter at faa
Varerne bragt ud. Er Budet ikke
hjemme -. og det er ikke altid
hans egen eller Vagtparadens Skyld
at ban bliver borte i Timevis saa maa Kommisen eller jeg selv
springe. For Folk venter ikke, saa
ringer de hellere til en anden For.
letning. Forleden kom jeg selv op
til en Kunde i en større herskabelig Lejlighed nied for 1,25 Va-

rer, og saa sagde Fruen: — Naa,
det er Købmanden selv, der kommer, ja saa kan vi vel ikke faa
Skraldebøtten ned i Dag — den
plejer Deres Bud ellers at tage...
Men hvad der ærgrede mig endnu
mere, det var at se, at der stod
tre af mine ølflasker udenfor Døren ved Siden af en Stabel gamle
Aviser. Jeg sælger 2000 Bajere om
Aaret, saa det spiller en Rolle, at
Flasketyveriet ligefrem er sat
System. Der bringes hektograferede Sedler rundt til Folk, hvorpaa der staar : „Vær saa venlig
at lægge Deres gamle Aviser,
Klude og Flasker udenfor Døren,
saa kommer vi og henter dem
Morgen tidlig". Og naar det kniber med Pladsen i Spisekammeret,
stikker Pigen eller Fruen gerne et
Par Flasker ud til ,de stakkels
fattige Mennesker", der atter sælger dem til Opkøbere for 5, 6 Øre
Stykket. Man tænker ikke paa at
denne Almisse — og saa lidt til er taget lige ud af Købmandens
Lomme Vi maa nemlig give 10
Øre for hver Flaske.

Penge i Snor.
Og .da nu endelig Urtekræmmeren er kommet ind i det sørgelige Kapitel, der handler om, at
Menneskene ikke er saa gode, som
de burde være, saa gribes han af
Lyst til at delagtiggøre mig helt
i sit smertelige Indblik i Menneskesjælens øgle-fyldte Kløfter. Og
han fremlægger med mørk Mine
tre overbevisende Dokumenter paa
Skrivebordets ridsede Plade. Det
ene er en 5-øre. — Jeg kan ikke
straks se noget mærkeligt ved den,
men da han lægger et Kronestykke
ved Siden af, ser jeg, at de er
nøjagtig lige store. En behændig
Svindler har filet den ophøjede
Kant af 5-øren. — Det er ikke
morsomt at finde saadan en i
Stedet for en Krone i sin Automat,
siger Hr. J. og lader Brillerne
synke mat ned paa Næseryggen.
Men denne her er uskadelig, fortsætter han og lader en 25-øre
dingle i en Sytraad. Meningen har

været at den skulde kunne udløse
Automaten og hales op igen. Men
det tillader en moderne Automat
ikke. Jeg har en her udenfor til
2000 Kr., den koster 40 Kr. om
Aaret i Afgift, men den kan sælge
for et. Par Hundrede om Maxneden, naar den bliver passet godt.
Jeg inaa ned og fylde den Søndag
Eftermiddag og Aften. Der er alt
til koldt Bord : Sild, Sardiner,
Muslinger, bajerske Pølser, men
navnlig Kaffe, Sukker og Te og
saa desuden Sikringer. Det er
Folk saa glade for, hvis Lyset
kortslutter om Aftenen eller Natten, for de har aldrig nogen i
Reserve. Jo, vi Købmænd giver
Kunderne Service.
Og saa skubber han det tredje
Sorgens Dokument hen til mig.
Det er et Brev skrevet med Urtekræmmer J.s sirlige Kontorhaand
til en bortflyttet Kunde — hvis
Adresse han har skaffet sig gennem Folkeregistret for 50 øre.
Det lyder saa ledes: „Jeg er overordentlig forbavset over, at det
aftalte Afdrag paa Deres Gæld
ikke er kommet mig i Hænde . ."
Adressaten har sendt det tilbage
med denne haardkogte Tilføjelse
forneden: Jeg deler ikke Deres
Forbavselse, tor jeg har nemlig
ikke afsendt noget Afdrag."

Han passer paa som en Smed.
Med et uheldvarslende Glimt i
Brillerne fatter Hr. J. om Saksen,
som han har siddet og renset
Negle med, og pludselig hugger
han den haardt i Bordet, som
spiddede han en usynlig Fjende.
— Naa, det er heldigvis en
Undtagelse, siger han lidt efter,
for jeg passer paa som en Smed,
naar det gælder om at give Kredit . • . Sjl undskyld!
Der er en fremmed Dame ude
i Butiken. Hun gør bemærkelsesværdigt store Bestillinger. Hun
skal baade have Cigaretter og
Chokolade. Fru J. haler frem fra
Skuffer og Skabe, og Kommis'en
skriver op med tjenstivrig Blyant. Det bliver for mindst en
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Snes Kroner, der skal sendes til
Fru Julsen i den nye Karre paa
Hjørnet. Urtekræmmeren lister lyttende hen til Kontordøren og spejder over Brillernes Kant ind i
Butikken. Saa griber han hurtigt
Telefonen og ringer til sin Ven
og Kollega Købmand Petersen i
Sidegaden. — Om jeg har nogen
Kunder, der hedder Julsen? siger
Peteraen. jo Tak, der er en Fru
Julsen, der skylder mig 82 Kr.
Det vilde være Sy nd, om jeg
skulde tage den Kunde fra dig,
siger Hr. J. og lægger Røret paa.
saa sender De mig altsaa Varerne, kommanderer Damen ude i Butikken og belaver
sig paa at gaa.
— Undskyld, men hvorledes
med Betali igen, Frue? indskyder
Urtekræmmeren spagfærdigt, idet
han glider frem fra Kontoret.
-- De kan faa Pengene til den
første, svarer Damen.
— Mange , Tak, Frue, mange
Tak, siger Urtekræmmer J. og
bukker belevent bag Disken. Men
i det samme skyder han en Skuffe
i med Bagen i et determineret
Bang og tilføjer afgørende:
- Saa sender jeg Varerne til
den første.

Hundrede Ekspeditioner om
Dagen.
Fjerne fremmede Verdensdeles
Duften svæver over Disken i den
lille Bod. Hvert øjeblik, naar et
Laag løftes eller en Skuffe aabnes, stiger et Pust til Vejrs — fra
Ceylons bjergrige Skrænter, hvor
Kaneltræerne gror, fra Guldkystens Kakaoplantager, fra Meksikos Vaniljemarker, fra Ostindien,
Kina eller Sydamerika. Hundreder af Flasker og Krukker staar
i blanke Geledder paa Hylderne,
Pyramider af Daaser med Pølser
og Bøffer og Ærter og Ananas
taarner sig op paa Gulvet, Sæber, Tandbørster og Svampe ligger under Glaslaag, Skuffer er
fulde af Sukker og Svesker, Rosiner, Mel og Gryn, Skabe af
Godter, Chokolader og Cigarer.
Nøjagtig har Urtekræmmeren ikke
Rede paa det, men han mener
nok, at der er ca. 1000 forskellige Varer i Butikken, og det fornyes altsammen ca. 4 Gange om
Aaret. Hver eneste Dag møder
10 — 12 Agenter.
Kaffemøllen snurrer, Kasseapparatet klinger, Kunder kommer
og gaar. Smaa Børn, hvis runde
Hoveder ikke naar op over Disken, har Sedler med hjemmefra,
som det kan tage lange Tider at
tyde. Paa travle Dage, navnlig
Fredag og Lørdag, er Urtekræmmeren, hans Kone og Kommis'en
i Butikken fra Morgen til Atten.
Maden spiser de under idelige
Afbrydelser etsteds inde bag Daasebjergene. Der er ca. hundrede
Ekspeditioner om Dagen i en
iransk Gennemsnitsbutik sum dt n
ne. — Men dtsværre, aiaer Urte

kræmmeren, omfatter de sjælden
mere end en Krone.
For ti Øre sur Sennep, for ti
Øre stødt Peber, for 10 øre stødt
Kanel, et halvt Kilo dansk Mel
til 18, et halvt Kilo Salt til 9 og
en Pakke Tændstikker til 23: tiet
repræsenterer 80 Øre, en lille
Sum, men en stor Arbejdsindsats,
meget Papir og mange Taksigelser og Javel'er.
De jævne Kunder taler meget
om Vejret og bruger særlige Betegnelser for deres Yndlingsvarer:
en Stang Tobak er en Cigar, Bissevin et bestemt Firmas Frugtvin,
en Greta Garbo en kold Stjernepilsner. Og Købmanden og Konen og Kommis'en smiler velvillige og glade, selv om de er ved
at segne af Træthed. Fra 8-18
plus en Times Oprydning de fire
af Ugens Dage, fra 8-19 ug fra
8-20 Fredag og Lørdag, Regnskaber, Automatpasning og Studier af Konkurrenternes Vinduer
om Søndagen, det er Urtekræmmerparrets Arbejdsydelse. Ingen
har mindre Ferie end den lille
Urtekræmmer - 1 de 20 Aar, vi
har været gift, fortæller Herr J,
har min Kone og jeg i alt haft
5 Dages Sommerferie sammen
Det var i 1929, det var en dejlig
Tur, skønt den var dyr, vi glemmer den aldrig.

Hvad de tjener.
Pe.a en halv Abe, altsaa Akvavit, tjener jeg 14,2 pCt , klager
Urtekræ -nieren, paa Whisky tjener jeg 16,2 pCt., men mine Omkostninger er 12-14 pCt Det er
ikke meget, man selv faar.
- Men saa tjener De vel saa
meget des mere paa andre Ting,
f. Eks. Deres hemmelighedsfulde
Kaffeblanding? trøster jeg.
Urtekræmmerens Blik bliver
uudgrundeligt bag Brillerne. Det
svarer han ikke paa. Men iøvrigt
har han intet imod at give Oplysninger om hele sin økonomi.
- For, siger han, ingen Samfundstakter og navnlig ikke Brugs•
foreningerne arbejder billigere end
de 50 -.60,000 Urtekræmmere i
Danmark. Hans Omsætning er
sum nævnt 42,000. Hans Omkostninger er 5200, hvoraf de 1800
gaar til Lønninger og 1500 til
Lokale. Hans Bruttofortjeneste er
godt 8000, men hans Nettofortjeneste, den Sum han selv og hans
Kone faar for at arbejde 10-13
Timer i Døgnet, andrager i alt
3000 Kr.
- Institutet for Historie og
Samfundsøkonomi har udarbejdet
en Statistik over Omsætningen
inden tur Kolonialbranchen i København, fortæller Urtekræmmeren og tager et lille grønt Hætte
fra en Hylde. Det fremgaar heraf,
at den aarlige Gennemsnitsfortjeneste for Forretninger ined under
35,000 i Omsætning er 2262 Kr.,
for Forretninger med 35-50,000
Kr. 2891, 50-75,000: 5375 Kr.
75-100,000: 6413 og 13 Forret.
ninger med en aarlig Omsætning
paa over 100,000 gav kun 6596
i Nettofortjeneste, Maa jeg spørge,
om nogen arbejder for en mere
beskeden Løn?

Det gode Hjerte.

svarer Hr. J. ved at henvise til
en Stabel Kontrabøger i Kontoret, som jeg frit kan gennemse.
Side efter RSide føjes uendelige
Rækker af Smaaposter sammen.
For en Arbejderfamilie med to
Børn bliver det 30-40 Indkøb
om Maaneden, d. v. s. for 30-50
Kr. Men midt i Smaasurnmernes
Vrimmel støder jeg paa en Post
som denne: „Kontant 50 Kr.,"
hvad er det? - Aah, svarer Hr.
J. med et Skuldertræk, det er en
Forstrækning. En fast Kunde har
gaaet ledig en Tid, rm faar han
Arbejde, han er Sømand og skal
ud at sejle, men mangler Penge
til at betale Fagforeningskontingent og lignende, det gælder en
Families Eksistens, og saa giver
man en Haandsraekning. Det er
ikke helt ualmindeligt. Jeg kender
mange Kolleger, der har lignende
Poster i deres Bøger. - Og saa
snart Konen kan trække paa Sømandens Hyre, kommer hun og
betaler tilbage. Den Slags Folk
er sikre nok. .
Jeg stirrer bevæget fra Urtekræmmerens blege bebrillede Ansigt til den usædvanlige Post i
Bogen, der saa langt overstiger
alle de andre - indtægtgivende.
Her i den dunkle snævre Verden,
hvor alle Vinduer er barrikaderede af Varer, og hvor Solen
kun naar ind i sparsomme Strejf
mellem Plakaterne paa Døren,
her lever Urtekræmmeren med
sin flittige Kone et Liv, der er
rigere paa. Bekymringer end Glæder. Man faar let det Indtryk af
hans nøjeregnende Færd, hvor
hver Øre i Kassen skal overvaages, at Urtekræmmerens Sind er
indsnævret af den snævre Verden. Men Posten i Bogen, der
betyder en fattig Families Redning, fortæller noget andet. Det
er ikke en Vare, Købmanden har
rakt ud over Disken, men et
Stykke af sit Hjerte.

Slutsangen fra „Solskin",
For nu er det Sommer i Danmark!
Der blæser saa herlig en Vind ;
den kommer derude fra Havet
og frisker i Sjæl og i Sind.
Og Luften den er lun og Kroppen bliver brun
af Solen, af Vinden
og af Havvandets Sprøjt.
Selv Sjælen bliver glad
i Sommersolens Bad,
Humøret det vokser sig muntert
og højt.
Og Bølgerne ruller mod Stranden
med Hilsen fra Kyst og til Kyst.
I løssluppen Dans med hinanden
de [eger om Nakke og Bryst.
Al Møje bliver glemt
i Latter, Spøg og Skæmt,
og Tiden den glider afsted
som en Fest.
Vi favner Hav og Sol
fra Morgenhanen gol
til Dagen bortsvinder
langt ude i Vest.
Vi blæser paa Regler og Former,
her gør vi kun selv det, vi vil!
Og dem, der i Krogene skumler,
ej aner, hvad skønt der er til.
Kom kun du friske Vind,
og kys saa blødt min Kind et faar du af mig da tilbage igen.
Aa tag mig i din Favn
du Bølge - ømt dit Navn
jeg nynner, som var du
min elskede Ven!

Saa spørger jeg, hvor meget
hver Familie gennemsnitlig bruger til Kolonialvarer, og det be-
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Carl E. Aakerlund.

befatter sic3"
at avertere
i det lokale glad

NORDBORNHOLM.
Ger Deres Indkøb hos de Handlende, som averterer her i Bladet

Vintergæk.
Trods Kulde, Sne,
hver Vaar vi se
en lille Blomst, der kæk,
snehvid nrød
fra Jordens Skød :
(len lille Vintergæk!
De Blomster som,
da Vinter kom,
ej kunde klare sig,
de kom til kort
og visned bort
langs Sti og Alfarvej.
Saa Livet er,
som hver især
maa underkaste sig.
En stakket Stund
det blomstrer kun,
det lærte Blomsten mig.
I Livets Leg
det nytter ej
at vi os skjule vil.
Nej, frejdig gaa
og stole paa
vort Held i Skæbnens Spil.

Jul. Hansen, Sandvig.

Marts.
Den mørke Tid sig slæbte hen
saa slidelig,
og det var bare Frost og Slud,
og Mennesker saa vrantne ud,
man strakte sig, man gik og blev
ugidelig.
Men nu staar Vaaren ved vor Dør
og banker paa.
Mod Jevndøgnstide rask det gaar,
de smaa Violer Hastværk faar,
og Viben slænger Haanskrig til
den Vinter graa.
Nu smiler fattig Mand igen
og ranker sig,
og en af Solskinsdagene
vil Stærefløjt fra Tagene
faa hvert et Gran af Surhed til
at gaa sin Vej.
Den lille Frøken Marts saa kær
bag Døren staar
og smiler sødt til hver en Gæst :
Velkommen til den lyse Fest,
kom ind og faa en Gave af
den nye Vaar.

Karl Lindquist.

Hvem vil til Dommerkursus ?
Paa Søndag holder 1313U Dornmerkursus i Rønne, og da ASG
ikke er repræsenteret med Dommere, henstiller vi til interesserede,
som vil tage et Nap med for sin
Klub, om at melde sig til Form.
inden Søndag. Kursus er gratis.
Hvis ASG stadig ingen Dommer
stiller, risikerer vi at faa et eller
flere Hold udelukket fra Turneringen.

iltert/Ai;rs
Lad os levere hele

Konfirmandudstyret

Familie-Journalen i denne lige.
Læs Ove Riltzous Artikel Stormen fra Asien". Netop nu, under
den forbitrede Krig, der raser mellem nærbeslægtede gule Nationer,
kan det være værd at tænke over,
hvad der kan ske den Dag Japan
og Kina samles med alle Mongoler i fælles Enhedsfront mod den
hvide Race. Prins Aage underholder Læserne med en af sine fængslende Fortællinger fra Fremmedlegionen, Jyllands Fortunløb jubilerer, og Ronald fortæller os om
Skovbakkeløbet ved Randers. Med
Alw in Pedersen aflægges Besøg i
den færøske Sulekoloni, og har
man gennempløjet de mange Aktualiteter, er der en Række Noveller og Romaner.

for 55 Kr. til Sønnen.
Prima blaa moderne
Jakkehabit 42,75
Sorte Silkeslips
1,00
Sorte Sokker
svær Traad og Silke 1,65
Manchetskjorter, hvide
med fast og løs Flip 4,90
Seler
1,70
Undertøj-Interlock
i Sports-Facon pr. Sæt 3,00
Kr. 55,00

TH Datteren:
Moderne Foraarsfrakker
fra 32,00 til 36,00
Nyheder i Ungpigeswagger fra 26,00 31,50
Skind- og Stofhandsker
i fikst Udvalg.
Halstørklæder i moderne Silke
og varme uldne
i smukke Mønstre.
Hvide Kjoler i Taft og
Silkesatin 18,50 - 20,50-24,50
Crepe de Chine 13,50-15,50
Kulørte Andendagskjoler
i fikse moderne Faconer
og Stoffer fra 16,85.
Charmeuse Undertøj i Sæt
løse Underkjoler, Trøjer og
Benklæder, Silkestrømper i
stort Udvalg.
Foretrækker De selv at sy
en hvid eller kulørt Kjole, da
har vi et smukt Udvalg i moderne hvide Silkestoffer og ny
kulørte uldne Kjolestoffer i
Modefarverne.

Ung Pige
kan faa Plans til 1. Maj.

K. Melby Christiansen,

Kristel, Lytterforening
for Tejn og Omegn
afholder sin aarlige Generalforsamling Fredag den I I. Marts Kl.
19,30 i Tein Missionshus.
Dagsorden efter Lovene.
P. B. V.

A. Schou.

Besætningsartikler

Fikse Nyheder i

Kraver, Rilsch i Metermaal
Blomster, Spænder, Knapper,
alt i stort Udvalg.
Altid det nyeste.

Konfirmationssko.
Smaa Priser.

Se Vinduerne.

Carl Larsen, Vesterg., Allinge.

Sporten
Finalerne i Badminton
spilledes i Søndags, og det blev
en Række spændende Kampe, som
tydeligt viste at Eliten af Spillerne
er naaet en hel Del længere frem
end ved Afslutningen i Fjor.
I Juniorrækken vandt Carlo S.
over Tage Svendsen med 15-6,
6-15, 15-9. Damesingle vandtes
af Else Mauritsen over Grethe Haagensen med 11-1, 11,1. HerreSingle i A Række vandt Ejgil Jensen over Børge Mortensen med
15-11, 15,8. Herre Single i Mesterrækken blev Dagens bedste
Kamp og stod mellem J. 0. Christensen og Helmer Nielsen. Sidst nævnte vandt den haarde Tresætskamp med 15-7, 8,15, 15-10.
I Mixed Double var kun anmeldt
to Par - Else Mauritsen og Helmer Nielsen vandt Mesterskabet
uden Kamp over Grethe Haagensen og Tage Arvidsen, idet sidstnævnte maatte melde Afbud.
Herre Double Mesterskabet gik
til Helmer Nielsen og Holger Jensen, som vandt over C. L. Holm
og H. Staffensen med 17-14, 15-10,
I Mesterrækkens Simifinale vandt
J. 0. Christiansen over C. Ludv.
Holm med 15-5, 15-5.
Fodboldtræningen begyndte i
Søndags, og der var c. 25 Spillere
paa Banen for at røre Kuglen. Gymnastiken er nu afsluttet, og
det varer ikke længe inden det er
saa lyst om Aftenen, at Træning
paa Banen kan tage Fart.
I Gaar (Torsdag) spillede Badmintonspillerne en Kamp i Svaneke. Fredag bringer vi Resultatet.

$vritz !Reuscli

Til Sommerpensionat
KoKKenpige og
Hieelpepige fra 1. og 15. Maj.
Serveringsdame fra 15.

ALLINGE TELEFON 5

søges

Juli. - God Løn og Frihed.

Fru Hjortbol Christensen,
Allinge.

Leverandør til Vare- og
Landbrugslotteriet.

fil

Kartofler til Salg
paa Hammersholm.

Varm Blodpølse
faas hver

Fredag:Middag.

Dina Sørensen. Allinge, Tlf. 38.

Telefon Sandvig 23.

God brugt

Kakkelovn med Kappe,
Morsø Reguleringsi god Stand sælges billigt.

HUSK

a t 1<`)be S K O

til Konfirmationen her.

Altid Nyheder. - Billigste Priser.

Skotøjs=Centralen.
Et stort Parti
6 Fod '/4" Brædder
sælges billigt pr. kontant.

Komfurer i 3 Størrelser
sælges til smaa Priser.

Nordiaildels ildiltleiShil8
Varm11)31ecipd8e
faas hver Fredag fra Kl. 10,

Klemensker Savværk
Tlf. Klemensker 13

Alt i 'femmer, Lægter og Brædder I I

Grethe Lundgren
Telef. Ailir;e 4.5

Lindeplads
W911R161~11111~
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Burnnohns Spares
og baanekasses
Afd. i Allinge
•

Jeg har kigget
i Almanaken og set
at Konfirmationen nærmer sig.
Hig paa Vinduerne i ,Nordlandets Handelshus", der er udstillet
Konfirmand Habitter
til billige Priser.

Kontortid: 9-12 2-4

•

Boxer udlejes

▪•

Flere Ladninger

ø
9
P
Gødningskalk ventes og Bestillinger bedes afgivet

snarest.

BIOGRAFEN
•

NONFIRNATIONSIIIOSPIR1
til Drenge.

•
•
•
•
•
••
•
•
•
••
•
•

til Piger.

Jakke Habitter,
Serges og Cheviot.
Pris 35, 45, 65 Kr.

Smukt Udvalg i
hvide Kjolestoffer.
Crepe de Chine, Cloque.

Smoking Habitter
leveres paa Bestilling.

Hvide Konfirmationskjoler leveres paa Bestill.

Moderne Overfrakker
hvide og kulørte.

Stort Udvalg i Kjoletøj
til Andendagskjoler
ensfarvede og tærnede
Stoffer.

Manchetskjorter,
alle Størrelser.
Stort Udvalg i Huer
og Hatte.
Fikse Slips.

•

•
•
•
•

000000

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En Del Klædninger udsæbes til meget smag Priser

Kajbjerggaard Lokalforening

ø
•
•
•
•
ø
a
•
ø
•
•
ø
•
••

•
•
•
•
•

STAMMERSHALDE

Halm
og enMugemaskine er til Salg.

Møllehuset, Allinge.

Strandhotellet søger
til I juni. - Telefon

5, ra nd v ej en 3 - Allinge

Ung Mand

Aar, til alt forefaldende
Arbejde samt en ung Pige, 17-18
Aar, til Hjælp i Hus og Forretning, søges til 1. April.

Den helt rigige

1~~111M~11

&ItttgO.bet..
.4rIlig.9" Mac

J. B. Larsen.

•
P'
I,
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er den halve Radio - lad os derfor opsztte Dem en ny Antcant eller reparere den gamle. - Brugte Apparater ombygges og repareres billigt. - Batterier og Reservedele til Radio
leveres altid orngaaencic. Alle Reparationer kun mod Kontant.

, .._

ved R. Jørgensen
Østergade 38
Telefon Allinge 156
Cykle- og Grammofon-Reparationer udføres omgaacnde pr. Kontant.
*•••••••••••••••••••••• øøøøø •••••••••• .■ ••••••■■ ••
••
•
••
•
•
Ved'i, Bagning. til
•
•
•
daglig og Fest...
•
•
•
•

•
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• Chr. Dideriksen
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Til VARELOTTERIET's 6. Trækning kan
enkelte Lodsedler købes til og med 7.
Marts Trækningen begynder d. 8. Marts
og slutter den 25. Der er foruden Ekstrapræmier'. 66.000 Gevinster, hvoraf

O

•••
Gudhjem Mølles Produkter er anerkendt over hele øen •
•••
••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••■

alle Reparationer anbefales:

Nordlandets Handelshus.

er altid paa Lager.

S

arberblade

10 —15-20 og 25 Ore
ANDNIK STAAL, haandslebne
Det er nyt -- men knippel godt.
Eneforhandling

KIOSKEN
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Baudclshus

Alle Tryksager
saasom

Regninger, Moddelelser, Konvolutter,
Dags-Dato, Vekselblanketter,
Visitkort og Takkekort
Love og Regnskaber
Sange og Salater,
Medlemskort
leveres bedst og billigst fra

Olsker
Skatter

Sogneraadet.

Indbinding af Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer
1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering

Ring til „97ord6ornfiolm" .Tel f, 74.

og renharpede bedste

for Januar Kvartal
1938 og Restancer for tidligere
Kvartaler bedes snarest indbetalt.
Modtages af Pedersen, Bakkemøllen og Kommunekasserer Bendtsen, Tejn_

Telefon 865

Benyt de billige Kvartals-Annoncer;
for kun 10 Kr. i Kvartalet kan D
fan en Annonce, hvori Teksten kan
skiftes 3 eller 4 Gange i Løbet af
Kvartalet. Lad os give Dem et Forslag.

Træskomager Lbarsen

Nordlandeis

—

ved Avertering i „Nordbornholm" er
den store Udbredelse, Bladet har;
det kommer i hvert Hjem i
Sandvig og Omegn, helt til Hasle,
Klemensker og Rø. De faar med a.1dr.; Ord Forbindelse med alle Deres
Kunder paa een Gang. — — -

Hvile s K o
Skole
Arbejds

Westfalske Ovnkoks og
Westfalske Smedekul
sælges til laveste Pr is.

RØNNE

£eres fivordel

VARELOTTE RIET

Tørre skarpkantede Udskudsbrædder Brunkuls Briketter
altsaa Brædder, som sælges til Prisen for 3. og
4. Sorts Sorteringer. Kom ind og se paa Varerne i

—

1111111111111111111111111111111111111111111111111111l111111111l1111111l1111111111lTriMilli111111111I111111111111111111llifinfill111111111I11111=
E-

dansk Hiem.

: Kollektion: Frk. Olga Kofoed,
Telefoncentralen Allinge.
••

...forlang det altid •
hos Deres Købmand •

Tornegade 10

Leverandør til Biblioteker og Øens stort-te Fol bi u re

den største er paa 10.000 Kr. — et lille

L—

4gobtf.,2554darerfr

11■ PROTOKOLFABRIR

, '

Cykle- og Radioimportøren, Allinge

fil le

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

Barber Jobs. Larsen Tlf. Allinge 53

Fornyelsen til 6. Trækning
slutter Fredag den 4. Marts, og
Salget af Lodsedler Mandag den
7. Marts.

En god Antenne

•
ø

Mod. Priser - Aabent: Hver Dag fra 15-18 og efter Aftale

5

15-17

Varelotteriet

OVERTAGELSE
Fra den 1. Marts har undertegnede
overtaget afdøde C. Jacobsens Vogn-:
mandsforretning, Storeg. 3, Allinge.
Kørsel udf som før til rimelige Priser.
Telefon 19
Knud W. Bech

*

RAGNHILD ROWOLD

Sandvig 14

Købmandsforretning. Tlf. Al. 117x

•

Klinik for Fod- og Ansigtspleje

Køkkenpiger og Glaspiger

Axel Mogensen, Tejn

MEL fra Gudhjem Mølle!

TRIO
spiller Søndag Eftermiddag

P. KOFOED'S

Bestyrelsen.

42

•

• • —••■••• • -•••••■ • 7E.. • —d11~.

afholder ordinær Generalforsamling Mandag den 14. Marts KI.16
paa Hotel Allinge.
Sædvanlig Dagsorden.

•

(~.=

•
•

Trikotage og Garn i bedste Kvalitet til billigste Pris

D. A. G.

•

•

•

Det tossede Hus
med den populære Thor Modeen
fra „65, 66 og mig .

•

Hoodelshosi
11•••

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

Den svenske Systspil-Farce

•

Fikst og moderne
Undertøj.

Jens Hansen's Manufakturforretning

Fredag Kl. 20
Søndag Kl. 16 og 20.

Allinge Bogtrykkeri.

,
Or/dder,RaokerpComentogilygningsartikler
KO

DET I PRODUKTEN

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

Som et lille Venedig breder Luzern sig langs den lave Bred paa
begge Sider Floden, over hvilken
fører tre Broer. Vi passerer den
yderste og største, en ejendommelig overdækket Bro, en Levning
fra Middelalderen, et Slags Museum med et gammelt Vagttaarn
ude i Søen. Langs Søen findes
brede Promenadeanlæg og store,
moderne Hoteller. Her kan man
i Timevis sidde og se paa Dampbaadene, der kommer og gaar,
paa det muntre Turistliv, paa Alpekæden og de skovklædte Bjergaases Spejling i den blanke Sø.
Blandt interessante Bygninger er
Raadhuset med Malerisamlinger,
Museet, den prægtige Hofkirke,
Jesuiterkirken samt Monumentet
til Minde om de faldne Sveitzere
og Thorvaldsens berømte døende
Løve, der er udmejslet i Klippevæggen foran en lille Dam ude
i Gletscherhaven, en fredet Levning fra Istiden med Bjørnegrotter.

Thorvaldsens Love i Luzern.

Reusz bruser skummende forbi
mellem vældige afslebne Klippeblokke, og højt hævet over Byen
ligger den gamle Borg Musegg
med Rester af Festningsværker.
Sveitz - det lille Land med de
dybe Søer og høje Bjerge, med
de tre Navne: Helvetia, Schweitz
og Suisse — med de tre Nationer
og de tre Sprog — synes at være
Verdens lykkeligste Land, og trods
Nationernes Blanding, lykkeligste
Folk. En Sveitzer maa helst kunne
tale og skrive baade tysk, fransk
og italiensk. I Skolerne er disse
Sprog Hovedfag, Forretningsmanden reklamerer, Stat og Kommune
proklamerer og i Aviserne averteres der paa tre Sprog. Maaske
er det fordi Sveitz er saa dejligt
internationalt, at Udlændinge befinder sig saa vel der. Alle Nationer synes her at have sat hinanden Stævne, og i de større Byer
har næsten alle Nationer deres
Foreningslokale eller Klub. Skandinavien er ogsaa repræsenteret ;
de saakaldte „Naver" dyrker flittigt Foreningslivet og staar ny-

ankomne Landsmænd bi med Raad
og Daad.
I Luzern findes en stor Skandinavisk Forening, som jeg dog
ikke fik Lejlighed til at besøge.
Da jeg havde faaet min Vandrebog afstemplet og Dagpenge udbetalt fra Grænsen, gik vi tilbage
til Kiissnach og op gennem en
dyb Hulvej, der er kendt som
Stedet, hvor Tell passede Geszler
op. — „Duret] diese hohle Gasse
muss er kommen", citerede Bubbi,
og i kaade Spring løb vi Tagfat
op ad Bakken. For at gøre Vejen
mere romantisk var de høje Skrænter skovklædte, og Løvet lukkede
næsten alt Dagslys ude. Hulvejen
oplystes Dag og Nat af en lang
Række elektriske Glødelamper.
Ovenover Hulvejen ligger en
Del Villaer samt et Institut for
unge Piger.
„Se en Gang, Servus, hvorledes
de er indespærrede bag høje Staaltraadshegn ; de lever her deres
eget Liv med Lektielæsning og
Motionsgymnastik, stængt ude fra
det virkelige Liv. Som en Flok
kaglende Høns faar de deres bestemte Ration — et vist Pensum.
Alle skæres over en Kain, personlige Egenskaber holdes nede,
de er alle Enere — eller rettere
Nuller, thi de mister Evnen til at
tænke og handle. De snørklede
sorte Bogstaver skal give dem
Livets Visdom; men Livets Visdom læres bedst ude i Naturen,
ude blandt Mennesker. Jeg har
aldrig interesseret mig for Geografi eller Historie; men denne
Bjergvandring, alle disse Byer, vi
har travet igennem, Museerne, de
gamle Borge og Slotte, alt dette
har vakt min Interesse for Lande
og Folk, og for Folkets Historie.
Jeg elsker at farte saadan rundt,
se og lære Verden at kende . . .
disse herlige Vandredage er ligesom nyt Liv for mig."
„Længes du ikke mere hjem,
Bubbi?"
„Længes - maaske ; men jeg
føler, at er jeg først hjemme, saa
vil jeg længes endnu mere efter
dig, efter at vandre med dig fra
By til By, over Bjerge og Dale,
fra Land til Land. — Du er lykkelig, Servus! du har din frie Vilje
og kan rejse hvorhen du vil".
„Vandre — Bubbi, man bliver
ogsaa en Gang træt af at vandre.
Det er for saa vidt ligegyldigt,
hvilken Passion man dyrker, man
bliver træt af det engang. Det er
som Skaberen har tilmaalt hver
især al os Mennesker en vis Portion Nydelse ; man kan skalte og
valte med den, som man vil —

Luzern ved Vierwaldstlitter-Søen.

ødsle eller spare — den bliver dog
opbrugt en Gang, ofte før man
aner det . . ."
Vi følger Zugersøens vestlige
Bred, tager Bad og daser i Solheden. Ovre paa den anden Side
Bugten ligger den lille By, der har
givet Søen Navn. Vi naar den
henad Aften. Saa gaar det opad.
Vi overnattede hos en Bonde
oppe paa Bjerget. Han var en
prægtig Mand -- og fortalte os
mange smaa Træk fra Livet, som
det leves af Bønderne oppe i de
ensomme Bjerge. — I hans Stue
hængte Helgenbilleder, bekranset
med Løv og Bjergets Flora. Nedenunder er anbragt en lille Hylde
med smaa Lys. Det er hans Husguder, og han holder med Bondens Træghed fast ved de fra
Fædrene nedarvede Skikke. Thi
er Vorherre end almægtig og vis,
alle Tings Skaber, saa kan dog
ingen bilde den jevne Bondemand
ind, at Vorherre paatager sig hele
Arbejdet selv. Nej, ligesom Storbonden fordeler Arbejdet ti! sine
Tjenestefolk og selv fører Overopsynet, saaledes har den gode
Gud sine Helgene, der røgter hans
Arbejde! Hvad skulde de ellers
bestille. Lediggang er jo Roden
til alt ondt. Hver Helgen har sit
bestemte Virkefelt: Isidor er Bondens Vogter og Beskytter ; dem,
der holder denne Helgen i Ære,
vil det gaa godt i denne syndige
Verden. — Leonhard er Kvægets
Vogter og beskytter det mod Snestorm og Lavineskred.
Donati
raader for Vind og Vejr, Florian
for Ilden, og Josef er Dødspatronen, der fører Sjælene op til Gud.
———
Inden vi om Morgenen forlod
vor gæstfrie Vært, blev vi trakteret med Kaffe. Saa gik det atter
med strygende Fart ned mod Ziiriehersøen, der som et farvet Landkort ligger foran os, kranset af
venlige Byer.
Vi naar ned til Wadensweil, en
temmelig stor Industriby, hvor vi
blandt andet faar Lejlighed til at
se en Fabrik for Tilvirkning af
Silkestoffer. Herfra er der ikke
langt til Horgen, og derfra er en
uafbrudt Kæde af Villaer og sinaa
Byer langs Bredden lige til Ziirich.

e,d)fordbornhoinz,3
Adre3Jefortegnelse!
Bagerier
Andersen, Th., Sandvig Tlf. 2
Hald, E., Løsebækg., All. fif. 78

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

Bogtrykker
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74

Malermestre
jaLutien Lutiv, Havnegade, All.

Manufakturhandlere
Magasin du Nord, Allinge. Tlf. 5

Modeforretning
Petersen, Thora,v. Posthuset All

Musikundervisning
Westphal, G. Sanakaas
Krave, — Violin — Sang.

Bygmestre
Kofoed & Mortensen, All. TIf.77-79
Petersen, P., Nørreg, All. Tlf. 69

Bygningssnedker

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

Radioforhandlere

Jørgensen, Th. Sandvig Tlf 5y

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

Jørgensen, H , vi Posthuset All.

Skotøj og Skotøjsrep.
.Jørgense, fl., viPosthuset Allinge

Skræderforretninger

Foderstoffer
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7

Sander Lind, Nørreg. Tlf. All. 166.

Slagtere
Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66

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

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

Havemand.
P. Jørgensen, Solbakken, -I lf. RII. 168

Hoteller
Hotel Allinge Telefon 25

Art. f. Hotel og Pension
lioriitzhas lsogtr■ h. All. Tlf. 74

Kul og- Koks
Allinge Kulglandel Telefon 119
Nordlandets Han,lelshus, Tlf. 7

Købmænd

Smedemestre
Petersen, Carl, Allinge .Tlf. 98

Sygekasser
,all t,antiv. Sygt:kas,e All. Til. 4

Kontortid daglig 2-4, Lørdag 7-9

Sæbeforretninger
Taml v. 1 tag u. ri Allinge Tlf.. 23

Trælast og Tømmer
Nordlandets Hani,elshus, Tlf. 7

Teglværk
M. Bloch "1. If. Allinge 127
Mursten, Tagsten, Drænrør.

Træ.;kornagere
Larsen, L.,

Ure og Optik

Prima, Allinge Tuf. 40

Ladestationer
Petersen, Carl, Allinge. Flt. 98

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

Vognmænd
Petersen, C., Nygade, AII. Tlf.133

Ligkistemagasiner

Person- og Insikorsei

Munch, Humledal, Tlf. Rø 46 v

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

7 Personers Vosm
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Kammerater, og selvfølgelig maa
der drikkes Brorskaal. Traktementet var for de tilrejsende gratis.
Ved 10-Tiden vilde jeg tage Afsked og forklarede, at jeg havde
en Kammerat, der ventede mig i
„zur Rose". Ikke Tale om det der skulde være stor Fyrværkerifest og Illumination nede ved Søen
-- en aarlig tilbagevendende Fest,
som Byen giver til Ære for sine
Gæster og til Minde om Winkelried, den tapre Sveitzer, der kry-

komme saadan til Fest. Paa det
aftalte Sted traf vi de andre Naver,
der havde faaet fat i en Baad og
en Mængde Fyrværkerisager. Vi
kom om Bord og gled udefter
mellem de andre Baade i den stille,
klare Julinat. -- Sang og Musik
vekslede med Skæmt og Lystigtyske, franske og italienske
hed
Sange lød fra Baadene omkring
os — det var som en Nat i Venezia.
Saa var der en Stemme, som
raabte : Hejs Flaget, Kammerater!
Lad os faa Navernes Sang.
Og nu gik det løs med gamle
nordiske Fædrelandssange, lystige
og vemodige. Naverne i Zurich
havde en Sangforening, det gik
:ned Appel.
Vi Haandværkssvende,
Haandværkssvende! '
vi rejse saa lystigt fra By og til By,
og i alle Verdens Riger
findes nysselige Piger !
Kan man ikke spænds med Mester
eller Tøsen bliver tvær,
i næste By man fester
sig en Hjertenskær !
Det er li'saadanne her . . o. s. v.
vi

Ziirich.
Ziirich ligger i den nordlige
Ende af den lange, men ret smalle
Sø, der hvor Limmat baner sig
Vej ned mod Rhinen. Det er en
smuk, livlig, opblomstrende Handels- og Industriby, der breder sig
paa begge Sider Floden nied nye,
moderne Pragtbygninger, repræsenterende næsten alle Stilarter,
saaledes Domkirken i byzantisk
Stil, Museet i gotisk, Corsoteatret
i Rococco, Stadtteater, Polyteknikon, Universitet, Banegaarden etc.
Oppe fra ,,die »le" har man en
pragtfuld Udsigt ud over Byen og
Søen til de fjerne Alper.
Efter at have opsøgt vort Hotel
„zur Rose", besøgte jeg den danske Forening og blev meget overrasket over at træffe saa mange
„Naver". Det var Lørdag Aften,
og der herskede en glad og munter Stemning. Alle „Naver" er

stede Lanserne og ofrede sit Liv
for Fædrelandet.
Resultatet blev, at en af mine
nye Venner fulgte med til „Rose",
hvor vi hentede Bubbi. Vi skulde
saa overnatte i Skandinavisk Forenings Sovehotel, hvor min Landsmand boede og hvortil han havde
Gadedørsnøgle, saa vi ikke behøvede at gaa til Ro paa bestemt
Klokkeslet.
Da vi kom ned til Havnen var
Festen ved at begynde. Mennesker i Tusindvis promenerede paa
Broerne og langs Kaierne. Skibe
og Baade, tæt besatte med Folk
og pyntede med kulørte Lygter
og Fakler, sejlede frem og tilbage.
Langs Søens Bredder brændte
Blus, og de store Lystfærger havde
Musik om Bord.
Bubbi gned Søvnen af øjnene.
Næppe havde han drømt om at

Men nu brager Kanonsalut, og
Fyrværkeriet gaar til Vejrs — røde,
gule, grønne Ildkastere og roterende Sole. Særlig Magistratens
Arrangement og de store Skibes
gyldne Ildkaskader, der reflekterer
i det blanke Vand, er pragtfuld.
Saa sluttede Festen med Kanonsalut, og Baadene ledte sig ved
Fakkelskær og Blaalys ind mod
den mørke By, hvis Kirkespirs
sorte Silhuetter virker som Kendemærker.
Fortsættes i næste Nr.

I .Di sender »em
,; Nord6ornfiolm"
fluer 2lge.
5ænR ogsaa paa os,
naar »e dear et eller
{ andel at avertere.

