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Alm. Annoncer 10 øre pr. mm eiterf. Gange 8 ø,
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Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
senest 2 Dage før Bladet inigaar.
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Naar Solen faar Magt,
—0—

Vi kender vel alle noget til den
mærkelige Følelse, der kan tage
os, naar vi ser Solen i al dens
Magt og Herlighed.
Der er noget i det stærke Lys
og den vederkvægende Varmeder
strømmer ned og gennemtrænger
og omslutter hver eneste lille
Spire paa Jord og kalder den
frem til Livet.
Vi kan ikke y ndet end glæde
os over at se Naturen vaagne.
Hvor er vi ivrige efter at tinde
de første Smaablomster og de
smaa grønne, spæde Spirer. ---Vi plukker dem og sætter dem
nid i de mindste Sinaakrukker,
vi ejer, og kan hvert øjeblik finde
os selv fortabte i Beskuelsen af
dem. Men Foraaret har ogsaa en
anden Side, som paavirker os
stærkt. Med det gennemtrængende
Lys, vi kommer ind under, kan
det føles som om Modsætningen
mellem vort Sinds Mørkeside og
saa den Lysside, Sindet burde
eje -- ja, som det vel ogsaa ejer
— bliver større.
Det er en kendt Sag, at visse
Former for Sindsyge er sværest
om Foraaret. Det tunge Sind kan
paa denne Aarstid blive endnu
tungere. [)ette er let forstaaeligt.
Der er ju i ethvert Menneske et
Ønske om at blive god og være
glad. Ft Menneske skal vist være
meget dybt sunket, om ikke dette
ønske lever i en lille Krog af
Hjertet. Og naar Solen nu i al
sin Vælde lyser og kalder paa
alt Liv, saa kalder den ogsaa paa
noget i os. Det er som om den
kræver af os, at vi skal være
gode og glade. Og dette stærke
Krav kan vi ofte ikke holde til.
Mørkesiden i vor Sjæl er større
end Lyssiden, og dette skaber en
Spænding — en Disharmoni, der
kan virke paa os paa den Maade,
at Vemoden - - ja, Sorgen over
Mørket — bliver større.
Det, at vi sti skulde kunne
synge og juble vor Glæde ud
mod det lyse tindrende Foraar;
kan føles som et stærkere Krav,
end vort Sind kan svare til.
Mon ikke mange kender den
mærkelige Spænding, som føles
ved Foraarstide, og som griber
stærkt ind i vort Sjæleliv? Maaske kan vi slet ikke klare os, hvorfor eller hvordan det gaar til, at
vi er inde under den, men vi kan
undertiden derigennem lære at
torstaa, at Mørket helt kan faa
Magt i en eller anden Menneskeajæl, for hvem Spændingen bliver
tur stærk.
Gennem den Vemod, vi selv føler over ikke at kunne svare til
Lyskravet, skal vi naa til at være
over bærende overfor de Mennesker, i hvem Mørket og det onde
har taget Magten. Naar vi det,
da hjælpes vi igennem til lettere
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selv at kunne svare til Kravene.
Og saa maa vi forresten prøve
paa at faa „Solen" — Guds Øjnes Lys — til at skinne ind i
vort „Mørkekammer." Vi har nem
lig alle et saadant Mørkekammer,
Det er et Sted, hvor vi har samlet paa noget, som vi ønsker frem
i Lyset. Det kan være Bitterhed,
Mistro, Begær og meget andet,
som trivts bedst i et Mørkekammer.
Nu er vi optaget af at faa alt
gammelt Smuds, Støv og Spindelvæv fjernet fra vore Hjem Heller
ikke dette hiater Solens Lys Vi
gruer, naar vi ser, hvad Solen
kan aabenbare, og hvor tiltrængt
det er at faa renset ud.
Men lad os ikke nøjes med
denne Udrensning.
Selv om det kan volde os Sorg
at se, hvor meget daarligt, vi har
samlet paa, saa maa vi have vort
Mørkekammer lukket op, at Lyset fra Gud kan komme til at
gøre sin rensende Gerning. Først
naar vi faar gjort Alvor af det,
er vi paa Vej til at blive gode og
glade og kan komme til at fryde
os over Vaaren i al dens Pragt
og Herlighed.
Nu skinner Sol i Haver og i den lyse
Skov!
Nu synger alle Fugle Vorherre Vaarens
Lov.
Som varme Barnehænder er Luften om
min Kind,
og som en Moders Kærtegn, den lette
lune Vind.
En hellig Sol forgylder mit Hjertes
dunkle Lund,
og hvide Tanker blomstrer af Sjælens
visne Bund.
Sigbrit Aas.

Krokonen
i „Det gyldne Neg".
Oversat fra Engelsk.
—0 -

Jeg var 17 Aar gammel og den
ældste af 10 Søskende. Fader
havde en lille Avlsgaard, som han
havde forpagtet af vor rige Nabo,
Hr. Dickson, som var den første
Mand i Sognet efter Herremanden Dickson, der var Enkemand,
havde ingen Døtre og kun en
Søn, Harry, en smuk og forstandig ung Mand, ikke halvt sau
pengestolt som Faderen. Da Fader var hans Forpagter og nærmeste Nabo, havde han megen
Godhed tor os.
Saaledes kom han en Dag og
sagde til mine Forældre, at der
hos en Slægtning af ham, Madam
Williams i „Det gyldne Neg" var
en Plads ledig for en velopdragen
Pige. Fader, som jo havde Nød
nok med at ernære sin store Familie, syntes godt om at faa mig
anbragt der og tog imod Tilbudet.
For at sige hele Sandheden,
havde min Fader en anden Grund,
foruden sine knappe Kaar, til at

Fra Artikelserien „Paa Fodtur gennem Europa".

Såntis ved Appenzell.
ønske at faa mig ud af Huset.
Harry Dickson var nemlig begyndt
at vise mig Opmærksomhed, og
det syntes hans Fader ikke om.
Det r gamle Mand tænkte, at hans
Søn skulde gøre et bedre Parti
end ved at gifte sig med en fattig Forpagterdatter. Og for at
vise Hr. Dickson og hele Egnen,
at vi ikke gik ud paa at fange
hans Søn, besluttede mine Forældre at sende mig til Madam \Vil.
Hams.
Da min Fader havde bragt alt
i Orden, tog jeg med Diligencen
til „det gyldne Neg"
et bekvemt og smukt indrettet Hus af
en Landsbykro at være.

bo i Fred, og der havde hun nu
været i mange Aar.
Hvor barsk hun end saa ud,
var dog Madam Williams venlig
imod mig, og jeg gjorde mit bedste for at behage hende. Det nye
og afvekslende Liv i Kroen gjorde,
at jeg snart forvandt Skilsmissen fra min Moder og mine Søskende; jeg gjorde mig ogsaa
Umage for at glemme Harry;
men jeg havde fattet den urokkelige Beslutning — en syttenaars
Pige fatter let urokkelige Beslutninger --- at forblive ugift for
hans Skyld.
En mørk, skyfuld Dag sad jeg
ved Vinduet i Køkkenet og syede.
Jeg hørte Hovslag uden for Huset, og da jeg saa ud, holdt der
en lin Herre med en Tjener bag
sig; de saa ud, som om de havde
rejst langt og havde i Sinde at
udhvile sig. Herren steg af Hesten, kom ind ad Døren og spurgte
mig meget venligt om Madam
Williams boede her, og om han
og hans Tjener kunde faa Middagsmad. Det første Spørgsmaal
gjorde hau i en dæmpet Tone,
det andet sagde han derimod
meget højt, og før jeg kunde besvare hans Spørgsmaal, kom Madam Williams ned. Jeg havde aldrig set Madam Williams modtage
nogen Gæst med saa megen Ærbødighed og Forekommenhed.

Madam Williams var en høj,
mager, meget virksom Kone nærved de 60. Hendes Historie, som
Hr. Dickson havde fortalt os i al
Hemmelighed, var baade sørgelig
og mærkværdig. Hun var bleven
opdraget i en Landsbykro i det
sydlige England og havde der ægtet en rig Landmand. Han døde
tidligt bort fra hende og deres
eneste Datter; men hun blev ved
Gaarden, som hun nu selv bestyrede. Det gik hende godt, og hendes Velstand tog bestandig til.
Datteren voksede op og blev en
smuk Pige og var sin Moders
største Stolthed og Glæde; men
saa kom hun i Kærlighedsforbindelse med en Søn af en Adelsmand der paa Egnen, og han
Min første Tanke var, at hun
bortførte hende fra Moderen. Der havde opdaget, at det var en eller
var jo ikke Tale om, at han, for anden fornem Person, som rejste
sin Families Skyld, kunde gifte incognito, og jeg ventede næsten,
sig med Pigen. Det var et haardt at hun skulde fortælle mig det.
Slag for den stolte, strenge Ma- Men hun lavede selv Maden til,
dam Williams, og man sagde, at uden at sige et Ord, og med et
den unge Pige holdt sit Opholds. underligt stift Udtryk i Ansigtet,
1
sted hemmeligt af Frygt for sin som gjorde, at jeg ikke turde tale
Moder. Den unge Adelsmand var til hende.
Jeg lagde mit Arbejde bort og
rejst til fremmede Lande, hvor
han opholdt sig i lang Tid. Ma- rejste mig for at lave Aalesuppen
dam Williams solgte sin Ejendom til; det var en af de Retter, som
og købte „det gyldne Neg". Iler, Huset var berømt for, og jeg var
hvor ingen kendte hendes Histo- til min store Glæde i den sidste
rie eller Familie, kunde hun jo Tid bleven betroet til at lave den,

men nu maatte jeg ikke have Lov
dertil. Et øjeblik ef ter kom hun
med et Papir, hvis Indhold hun
rystede ud i Suppen, og saa ka
stede hun det paa Ilden.
„Det er det røde Peber, det vil
give Suppen en god Smag", sagde
hun, idet hun tog en Skefuld af
den og lod, som om hun smagte
paa den; men hun gjorde det
ikke. Jeg skal ikke kunde sige,
hvad der fik mig til at gøre det ;
men jeg havde en Følelse, som
om nogen havde befalet mig det,
og uden et Ord eller en Tanke
for andet end, at det maatte ske,
løb jeg hen til ildstedet og gav
Suppekedlen et Stød, saa den
væltede.
,,Aa, bryd Dem aldrig om den
Suppe," sagde Gæsten, som straks
forstod, hvad jeg havde gjort, og
det var da ogsaa let at se. „De
maa ikke blive vred paa Pigebarnet. Jeg kan godt holde Maale
tid uden Suppen. De kender mig
ikke, Madam Williams," vedblev
han, idet han gik et Skridt nærmere hen til det Sted, hvor hun
stod, betragtende mig med et uforsonligt Blik.
„Gør jeg ikke?" sagde hun.
„Godt," sagde Herren, „De ved
metaske, at jeg er Edward Winstanley ; men De ved ikke, at jeg
har ægtet Deres Datter, og bragt
hende hjem som Baronesse. Jeg
har aldrig noget Øjeblik tænkt
paa at handle som en Usling imod
hende. Vi blev hemmeligt viet;
men medens min Fader levede,
maatte det holdes hemmeligt, og
vi vidste, at dette vilde De ikke
gøre. Derfor er jeg nu kommet i
Dag, for at overraske Dem og
bede Dem komme til os i vort
Hjem og give os Deres Velsignelse. Men tor Guds Skyld Madam, fat Dem, De besvimer jol"
Hun havde lænet sig op imod
Væggen, hendes sammenbidte Læber var kridhvide, og hendes Øjne
stod ganske stive. Han og jeg og
flere af Tjenestefolkene, som mit
Skrig havde tilkaldt, løb hende
til Hjælp; men hun stødte os alle
fra sig med en fortvivlet Anstrengelse og ilede op ad Trapperne
til sin egen Stue, hvor vi hørte
hende laase Døren efter sig.
Da jeg senere kom ind i henStue, sad hun ved sin Pult, og
saa igen ud, sum hun plejede,
paa det nær, at hun var ligbleg ;
hun holdt sin lange, strikkede
Pung, fyldt med Dukater, i Haanden.
„Marie," sagde hun, „du er en
god Pige, tag dette og rejs hjem;
jeg skal sørge for, at det ikke
bliver lagt dig til Last, at vi skilles saa hastigt".
Jeg behøver ikke Penge, Madam", sagde jeg, men jeg vii rejse
hjem, hvis De tillader det, og jeg
skal aldrig omtale det forefaldne
til andre end mine Forældre".
Hun rakte endnu engang Pun-

Bornh. Skolecentral ansøger
om 25 Kr. i aarligt Tilskud. Vedt.
paa Jonassens Anbef.
Bygm. Lind fik Tilladelse til
at tække en Tilbygn. til Th. Anderseds Bageri med Tagpap.
indenrigsm. tilbagesendte Forslag til Skattevedtægt for Kommunen, der kan stadfæstes med
mindre Ændringer. Disse vedt.
Der var i Januar og Februar
ingen ulovlige Skoleforsømmelser.
Overenskomst mellem Sandvig
Elektrieitetsselskah og Kommunen godkendtes af Byraadet.
Forsi. til Driftsbudget for Kom.
Regnskab 1938-39 forelna til 2.
Behandling.
Som Medlem af Kasse-og Regnskahsudv. kom Borgm. med det
Ændringsforslag, at Byens Belysningskonto nedsattes med 1000
Kr., (ler fordeltes paa Skolevæsen med 2M Kr. samt med 716
Kr. til Amtsfonden, hvilket Beløb yderligere skulde betales i
Tilskud.
Bloch oplyste at Sagen havde
været til Beh. i Kasse- og Regnskabsudvalget, og at Gasværksudv. var enigt om at opføre de
1000 Kr. ved Budgetbehandlingen. Det synes da underligt at
der fra et enkelt Medlem af Byraadet fremkommer Ændringsfrirslag — det har i hvert Fald
aldrig forekommet i den Tid,
jeg har været Medlem af Raadet.
fri lur ham,
Borgm,: Budgettet har været
Nu har jeg ikke synderligt til Beh. i Kasse- og Regnskabsmere at fortælle Han y og jeg udv., og jeg har der meddelt, at
jeg er blevet forlovet, og der var ,jeg vilde fremkomme med dette
nogle Folk i Byen, som aldrig Ændringsforslag. Grunden til at
kunde komme sig af deres For- jeg allerede den Gang paatalte
det var den, at jeg fandt det uribavselse derover.
meligt at en enkelt Konto mødte
med c. 20 pCt. Merudgift. Saafremt det var nødvendigt at forbedre Materiellet, maatte del gøJeg vaagner til Søndag med Solskin og res over en Aarrække og ikke
Sang,
paa en Gang.
til Fest efter Hverdagens Møje,
Reelt: I Gasværksudv. har man
jeg aabner mit Vindu og lytter engang
til Vaaren detude fra Marker og Vang været enige om Budgettet, og da
til Lærkernes Kimen og Klokkernes Johs. Lind og jeg ogsaa er MedKlang i det høje.
lemmer af Kasse- og Regnskabsudvalget, kunde vi ikke i dette
Jeg vandrer til Kirke med den, jeg har
kær,
Udvalg gaa med til at stryge de
naar Helligdagstimer[ er inde;
1000 Kr.
der henter jeg Kraft til min daglige
Hj. Larsen: Da Budgettet blev
Færd,
lagt,
var der ingen der anede
nyt Mod til at synge, naar Vejen er
at
det
samlede Budget vilde stige
svær,
og Tro til at kæmpe blandt Klipper og saa meget, derfor kan man godt
Skær og at vinde.
senere gaa med til at stryge 1000
Kr. paa Kontoen. Af det tilbageJeg sidder med Sang under Hvælvingens Tag
blevne Beløb kan anskaffes 10
og ser mod den lysende Kærte,
nye Lygter, og næste Aar flere.
da kommer han selv paa den signede
-- Efter yderligere Diskussion
Dag
vedtoges Borgm, Ændringsforslag
og . løfter min Længsel og fører min
med 6 Stemmer mod to.
Sag,

gen ud imod ulig, saa pegede
hun mod Døren, men kunde ikke
faa et Ord frem. Det maa have
været et haardt Slag for hendes
stolte Sjæl.
Jeg gik ud af Stuen saa hurtigt, jeg kunde, tog i en Fart Hat
og Kaabe paa og steg ind i Diligencen i det øjeblik, den holdt
for Døren efterladende alt mit
Tøj og min Kuffert.
Mine Forældre blev meget forbsvsede, da Diligencen satte mig
at ved derts Dør; men endnu
mere steg deres Forundring, da
jeg fortalte dem Grunden til min
Hjemkomst. Min Fader sagde mig
først, at jeg var en brav Pige,
hvad jeg havde udrettet var Forsynets Værk, vi skyldte Hr. Dickson, at bevare denne Historie
som en dyb Hemmelighed. Da
Hr, Dickson en Dag kom ned til
os for at faa at vide, hvorfor jeg
havde forladt min gode Plads,
kunde min Moder ikke taale, at
der skulde falde nogen Mistanke
paa hendes Barn, saa hun gik
med ham ind i Dagligstuen og
fortalte ham hele Historien. Hvad
han sagde dertil ved jeg ikke, thi
Døren var lukket; men da han
kom ud igen, gned han sig i
Hænderne og klappede mig paa
Skulderen.
„Dii er ved Gud en god Pige,
Marie," sagde han, „og dersom
Harry nu ikke vil gøre en Ende
paa det, kommer jeg selv til at

Den signede Dag.

dikestol

og takker for Lyset og Livet, Vorherre
os alle har givet.
0, glem ej den signede Dag, Du fik,
for Hverdagens Trængsel og Møje og Fædrenes festlige Helligdagsskik,
naar gamle og unge til Kirken gik
med Længsel og Lovsang i Hjerter
og Blik mod det høje.
Sven Alsinger.

Allinge-Sandg, Hyreed
—o -Ordinært Møde den 9. Marts.
Cirkul. fra Undervisningsm. ang.
Forebyggelse af Smitte ved Benyttelse af Skolebøger eller andre
Læremidler.
Indenrigsm. Bekendtg. om Ændring i Instruks for Jordemødre.
Kirkem. meddeler at der skal
udskrives 2591 Kr. i Kirkeskat.
Et Andr. om Tilskud til Børnetandpleje henlagdes.

Spilleudvalget til Fodbold
er udtaget, nemlig Carl Madsen,
Frederik Pihl og Alb. Svendsen.
ASG har modtaget Indbydelse
til Aftenunderholdningen i Sømandst. næste Søndag sikkert
en fornøjelig Aften.
Pinsetur til Roskilde.
A. S. G. har fanet Forespørgsel
fra Roskilde om en Udveksling
af Paaske- og Pinsegæster, saaledes at ASG skal forsøge at Ina
et Antal Roskildeboere indlogeret
hos private i Allinge-Sandvig udover (let sædvanlige Antal Spillere, og for disse Værters Vedkommende gælder det samme,
hvis man tier Turen med til Roskilde i Pinsen. — Altsaa, er der
nogen, der har Lyst til at have
en eller to boende hos sig i Paaskedagene, kan man fals en Gæ:
sterejse med gratis Ophold i Roskilde i Pinsen. — Henvendelse
snarest mulig til Formanden.
De nye Love er nu færdige
og vil snarest blive uddelt til
Medlemmerne.
Fodboldtræning. Mandag, Onsdag Seniores. Tirsdag, Torsdag
Juniores.
Svaneke e. forward, Werner
Lindblad, er fra i. April ansat i
Allinge og spiller for A S G fra
Foraarsturneringens Begyndelse.
Familie-Journalen I denne Uge
bringer son] sædvanlig Masser af
aktuelt Stof, interessante Noveller, spændende Romaner — og
ikke at forglemme et udmærket
Billedstof.

Til Salg
paa Grund af Pensionatets Ophør — Senge, Stole, Taburetter
og Vattæpper — saa godt som
nyt.

Bestillinger modtages
paa Gaaseæg, Gæslinger og Rugeæg af gule Orpington samt af
gule Orpington krydset m. hvide
Italienere.
1,5 hvide Orpington sælges.

A. Holm,
TIL 22

Guds Søn, som kan frelse hver syg og
hver svag ved sit Hjerte;
Hjem gatir jeg fra Kirke i strimlende
Sol
med Orgelets Brus i mit Øre,
langs Marker, som dufter af Græs og
Viol,
mens Lærken slaar højt fra sin Præ-

E. Jepsen, Ludv. Ballet - Børge
Mortensen, Ejgil Jensen 15-1,
15-4.
Svaneke kommer i Aften, og
det bliver Sæsonens sidste Badmintonkamp, hvilket gerne skal
mærkes paa Besøget. Især haaber man at alle Spillerne møder
frem, man kan lære meget af at
se disse Kampe, og lover at Kampene vil blive mere jevnbyrdige
og spændende.

Sporten
Badmintonkampen med Svaneke resulterede som ventet i en
stor Sejr til Svaneke, 9-1. Den
ene Sejr var i Dame-Double,
som Grethe Haagensen og Else
Mauritsen vandt over Erna Krik
og Ina Dam 16-18, 15-5, 15— 2.
De øvrige Kampe gav følgende
Resultat:
Hansa Krik og Grethe Haagensen 11-2, 11-4.
Irene Marcher Else Mauritsen 11-1. 11 — 6.
Hr. og Fru Bahn — Helmer
Nielsen og Else Mauritsen 15-10,
15-10.
P. Nørregaard—Helmer Nielsen 15-4, 15,5.
E. Jepsen—J. U. Christiansen
15-4, 15-12.
Leo Bahn—C. L. Holm 15-8,
15-5.
P. Nørregaard, Leo Bahn -Helmer Nielsen, J. 0. Christiansen 15— 7, 15— 4.
Sonne Olsen, P. Pedersen C. L. Holm, H. StalTensen 15 -- 10,
15-4.

Jernbanestationen

Ung Pige
søges 1. eller 15. Juni.

J. Kjøller,
Vestergade 16.

Medhjælper.
16-17 Aar, som kan malke, kan
faa Plads 1. Maj hos

Avlsbr. Georg Holm,
Sandvig.
En lille 3 Værelsers

Lejlighed
Kirkegade 5, Allinge, er til Leje
straks eller senere.
Sæbeforretningen anviser.

En ung Pige
flink til Stuepigegerning, og som
kan ligge hjemme, søges 1. Maj.

A. Lindgren,
Pension Strandbo, Strandvejen.

Varm .locipøise
faas hver Fredag fra Kl. 10.
Grethe Lundgren
Lindeplads — Telef. Allinge 45

BIOGRAFEN

Fredag og Søndag Kl. 20

Claudette Colbert i
Lystspil-Sukses'en

Medhjælper,
der kan malke. suges til April
eller Maj.

Avlsbruger Gronbech.
IL sandvig 25.

Jeg traf ham i Paris. Ung Lødeko
Ekstra : Sportens Vovehalse.

Skipper Skræk

er til Salg, — Tlf. stuts 23.

Andreas Lund,
Nydal, Rutsker.

i Zoologisk Have.

Hvile s K o
Skole
Arbej ds
er altid paa Lager.

Træskomager Lharsen
Jeg er meget betaget,
for jeg har opdaget
noget morsomt og nyt.
Det er Voksdug med Prikker i rødt og i gult.
Til Kaffe- og Thevarmer
praktisk og fikst,
til Gardiner og Tasker
maadelig chikt
til I3ordet, naar Maden skal søbes,
og i Nordlandet
Voksdugen købes.

11,
111P;(61
Lad os levere hele

Konfirmandudstyret
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

Til Datteren:
Moderne Foraarsfrakker
fra 32,00 — 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.

Brunkuls Briketter
og renharpede bedste

Westfalske Ovnkoks og
Westfalske Smedekul
sælges til laveste Pris.

Nordindels liandelshos
Olsker
Skatter for Januar Kvartal
1938 og Restancer for tidligere
Kvartaler bedes snarest indbetalt .
Modtages af Pedersen, Bakkemøllen og Kommunekasserer Bendtsen, Tejn.

Sogneraadet.

Fikse Nyheder i

Konfirmationssko,
Smaa Priser.

Carl Larsen, Vesterg., Allinge.

Varm Blodpølse
faas hver Fredag Middag.

Dina Sørensen. Allinge. Tlf. 38.

SKO

HUSK at

"e

Altid Nyheder.

Billigste Priser.

til Konfirmationen her. -

Skotøjs:Centralen.
Et stort Parti
6 Fod 3/4" Brædder
sælges billigt pr. kontant.

Klemensker Savværk
TIL Klemensker 13

Alt i Tømmer, Lægter og Brædder

Kartofler til Salg
paa Hammersholm.
Telefon Sandvig 23.

God brugt

Kakkelovn med Kappe,
Morsø Reguleringsi god Stand sælges billigt.

Komfurer i 3 Størrelser
sælges til smaa Priser.

Besætningsartikler

Nordlandets Ildndelshos

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

En ung Pige

Se Vinduerne.

Yritz Seusefi
ALLINGE TELEFON 5
Leverandør til Vare- og
Landbrugslotteriet .

søges til 1. Maj.

Mægler Kristensen,
Tlf. Hasle 12.

2)! sender »em

memei~~ „9ord6orntiolm"
hver ,elge.
D. A. G.
paa os,
Kaj bierggaard Lokalforening naar »eogsaa
firar et eller
afholder ordinær Generalforsamling Mandag den 14. Marts KI.16
paa Hotel Allinge.
Sædvanlig Dagsorden
Dostyrealeron,

andet at avertere.
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Fineste ægte Bihonning KØB DET I PRODUKTEN
nemmemm~

Ger Deres Indkøb hos de Handlende, som averterer her i Bladet
••••••••••••
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...forlang det altid ••
hos Deres Købmand ••

••

••

Ved Bagning til
• daglig og Fest...
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Restpartier
••. af Arbejdstøj

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.
Moderne Overfrakker
hvide og kulørte.
Manchetskjorter,
alle Størrelser.
Stort Udvalg i Huer
og Hatte.
Fikse Slips.

••
•

Kvaliteter, der ikke
skal føres mere

udsælges meget billigt.
Hvide Konfirmationskjoler leveres paa Bestill. •
•
•
Telefon Allinge 5
•
Stort Udvalg i Kjoletøj
•
•
til Andendagskjoler i
•
•
ensfarvede og tærnede
uden Sange er ikke
•
Stoffer.
•
•
nogen rigtig Fejt.
•
• En Festsang kan ikke undværes
Fikst og moderne
••
Undertøj.
•• ved festlige Lejligheder, hvad enten det nu er Sølvbryllup, Bryllup,
•
000000
• Kontii mation eller anden Familie-

Yritz Seusefi

est

illorrildodels lloodelshosi
•:$: (4-4:"~
•••• 4=,L) =-4:4?› (~z~ 16•4‘,i
Skal De købe Radio

eller Foreningsfest.
En Festsang
kalder di t Humør frem, sonr skal
til, fur at Festen kan blive vellykket. En saadan Festsang faar De
i Allinge Bogtrykkeri.

ved H. Jørgensen - Østergade 2tt - Telefon l.50
Jeg er leveringsdygtig i alle Mærker ti! forskellige Priser og Kvaliteter.
Solide Købere kan faa Radio med meget smaa Afdrag uden Renter.
Nogle faa Apparater Model t937 af de bedste Mærker sælges fra
Fabrikken 100 Kr. under Prisen. Paa alle App. stor Rabat pr. Kont.
En Del gode, brugte Apparater sælges meget billigt. Lad mig demonstrere

Pc,s

Baby-Udstyr
Sokker
Strømper
Benklæder, Uld, 141aceo
Trøjer
do.
Gummibenklæder
Svøb, Lister
Flonelslagen
Tæpper
Bambussenge
Udtrækssenge
Madrasser

ALLINGE.

Tørre skarpkantede Udskudsbrædder
altsaa Brædder, som sælges til Prisen for 3. og
4. Sorts Sorteringer. Kom ind og se paa Varerne i 1

Vi ekspederer gerne

Superfosfat, Kaligødning
svovls. Ammoniak, Kalksalp.
i disse Dage, og har fremdeles rigeligt Lager heraf.
Billigste Dagspriser.

Nordlandets Mandetsfius
P. KOFOED'S TRIO
spiller Søndag Eftermiddag

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

blaaKokkenetnalje

Havegødning.
NItrophoska, Salpeter, Superfosfat, Kali,

0

Allinge-Sandvig Sømandsforening
BO R T S A L G

Søndag den 20. ds.
Kl. 16 paa Christensens Sal.
Om Aftenen Kl. 20 : Dilettant-Komedie.

afholder

Der opføres af Hasle Dilettanter i bornholmsk Mundart

,,Då Jørn Kloe kom me i Amsraad"
I'ntree 1 Kr. — Gymnastikforeningen indbydes.
Efter Underholdningen Dans,

Festudvalget.
lø•111~~~18101

Galvaniserede Skarnkasser Laag
111

Svær solid Kvalitet og til passende Pris sælges.

Forausloheder
til Kjolen og Spadseredragten er hjemkommet i Form

af fikse Kraver og moderne Snydebluser.
Blusestoffer i nye Farver og Mønstre.
Nye fikse Besætningsknapper til billige Priser.
Moderne Halstørklæder og Handsker.

Nordlandets liandeishus.
11111111~~11111•111

Den heil rigtige

Permanent udfører vi nu med den nye
Ta o Luxus Maskine. — — Moderne
Dampkammer System. All iberegnet ug dog kun otte Kroneel

Larsen TIL Allinge 53

Ny bornholmsk

Det er nyt – men knippel godt.
Eneforhandling

-~11p.

Nordlandets Handelshus.

udsælges meget billigt pr. kontant 10111=1111111101~111111~=
Købro. Axel Mogensen, Tejn [Barber Johs.

SANDVIK STAAL, haandslebne

I • ...~1••■• • «UM. • «411~.

Solvha.vre, Segerhavre, Archer Byg og Blandsæd.
Soloærter og Vikker sælges billigst pr. Kontant.

ET PARTI

10-15-20 og 25 Ore

0.c=>04::==•

141111111011110111111~11

9ornitzlia's
Bogtrykkeri
Nordlandets Handelshus.

ette .93arberblade

• • -.Now». ø ~ir- • -••••••-

+rm.- •

• -.emu-

Nordlandets Handelshus

Leverandør til Vareog Landbrugs-Lotteriet

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

alle separationer anbefales:

•

øøøø••••••••••••••øø•ø•••••• ø*
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Fritz Reusch

En Del Klædninger udsælges til meget smaa Priser

•0
•••••••••••••••••
*le

Prima Saasæd af

Se Vinduet.

Trikotage og Garn i bedste Kvalitet til billigste Pris

•

Gudhjem Mølles Produkter er anerkendt over hele Øen

•

hos os kan De faa alt
indenfor Baby-Udstyr
godt, fikst og billigt.

Jens Hansen's Manufakturforretning

MEL fra Gudhjem Mølle!

STAMMERSHALDE

p.ia Albstaling eller pr. Kontant

køber De den med stor Fordel I
Cykle- og !Radioimportøren, Ølunge

•

fra Udsalg.

ø

••
••
••
•
•

•
•
•

KIOSKEN 1

Folkekomedie
kan faas tit Dilettantforestilling.

Jul. Hansen, Sandvig.

Hønsesæd.
Byg, Havre, Hvede „Blandsyd, Majs,

Averter i NORDBORNHOLM
liben rucher beit.tWilieriq ?tberteriitp.

KØB DET I PRODUKTER

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

Om Søndagen var vi ude at se
paa Byen, besøgte Landsmuseet,
der bl. a. har en indholdsrig historisk Samling og Wilhelm Telts
Bue. Oppe fra Polyteknikon er
der glimrende Udsigt.
Om Aftenen besøgte jeg igen
Skandinavisk Forening, hvor der
var mødt endnu flere Landsmænd,
deraf mange Rejsende. Der hersker en ejendommelig kammeratlig TOne mellem disse hjemløse,
som forlod Fædrelandet for i det
fremmede at berige deres Kundskaber, friste Lykken eller skabe
sig en Eksistens. — Moderlandet
binder dem alle sammen, og der
opfriskes gamle Minder. Danske
Aviser og Tidsskrifter ligger til
Eftersyn, og Politik drøftes ivrigt
og indga aende.
Min Landsmand og nærmeste
Nabo paa Hotellet fulgte mig hjem.
Vi havde saa meget at tale om,
og jeg bestemt maatte med ind
paa hans Værelse og dele en Flaske Vin til Afsked, for i Morgen
vilde jeg videre. Diskussionen trak
længe ud, og det endte med at
jeg overnattede paa hans Divan,
da Bubbi havde iaast Døren.
Næste Dag blev Ranslen snøret.
Vi forlod Zarich og gik nordpaa
gennem el bakket Landskab til
Regensberg, en interessant gammel By oppe paa et lille Bjerg.
Her opdagede jeg at vi var gaaet
i en lorkeri Retning. Jeg havde
hele Dagen været utilpas med
Hovedpine, og Bubbi mente, at
jeg vist ikke havde faaet sovet
Rusen ud. Nu maatte vi overnatte
her og styrede den næste Dag
mod Wintherthur. Det blev Regnvejr og var langtfra nogen behagelig Tur. Byen gjorde ogsaa et
kedeligt fabriksagtigt Indtryk, alt
var trist og graat. Vi spiste til
Middag i Deutsche Verein, hvor
den udmærkede Mad sammen med
en Plaske Vin spredte Misstemningen.
Om Morgenen klarede det op,
og da vi nu alligevel var paa Afveje, fik jeg Lyst til at se Rhinfaldet. Gennem et afvekslende og
temmelig fladt Landskab gik vi
over Andelfingen og naaede hen
paa Eftermiddagen det smukke
lille Slot Laufen. Allerede i lang
Afstand havde vi hørt Vandfaldets buldrende Larm, og her var
det næsten øredøvende. Egentlig
)en aparte ide at bygge et Slot
her, hvor det vældige Brus altid,
Nat og Dag, virker forstyrrende.
For Tiden var det ogsaa ubeboet
og tilgængeligt for Publikum.
Ved Indgangen til Parken sad
en Dame i en Kiosk og forhandlede Postkort og udskaarne Souvenirs, Ravsmykker og Perler. I
Parken, der i Terrasser skraaner
ned mod Faldet, er anbragt smaa
Pavilloner og Udsigtshøje, hvorfra
man kan betragte det imponerende
Naturfænonien. En smal Jernbro
fører endog helt ind under Faldet
og fortsætter et Stykke under
Klipperanden. Selvfølgelig vovede
vi os derind. Det var en kriblende
Følelse at mærke Flodens Vande
I Kaskader vælte sig I en Bue
over os; men vi undgik heller
ikke at blive vaade.
Faldets Højde er 24 Meter. Et Stykke nedenfor Faldet fører

en Bro over ilt Schafhausens Fabrikskvarter, der udnytter en Del
af Faldets Kraftenergi. Fra Broen
har vi det sidste Totalindtryk af
Rhinfaldet. Ovenfor dette føres
Toget ad en granitklædt Bro over
Floden; det ligner et Stykke Legetøj bag de mægtige Naturkræfter,
men de smaa hvide Røgskyer bag
det prustende Lokomotiv synes at
sige : Kan 1 se, hvilken Kraftkarl
jeg er!

Ad den lave Pontonbro, forbi
forankrede dybtlastede Lægtere,
Fabriker og Savværker, Larm af
snurrende Hjul og travl Færdsel,
fulgte vi Vejen, der i en Bue skraaner op mod den gamle By.
Schalhausen har bevaret sit
middelalderlige Præg. Gamle, antike Huse træffer man overalt med spidse Gavle og røde Tage,
Karnapper og Facader, prydet med
udskaarne Drager, Riddere og
Væbnere, ofte malede i stærke
Farver (Haus zum Ritter). Det
skæve Torv, „Frohnplatz«, med
Vægteren paa den antike „Springbrunnen", de morsomme gotiske
Huse, virker nærmest som Teaterdekoration og gengiver et troværdigt Billede af Middelalderen.
Kirkerne, den ene i gotisk, den
anden i byzantisk Stil, er bygget
i det 12. Aarhundrede, og ovenfor Byen ligger det gamle Slot
og Feste „Munot".
Kassereren kunde tale lidt Dansk
og fortalte mig, at han havde arbejdet nogle Aar i København -„Smuk By, smukke Piger, Tivoli.
Ingen By i hele Verden har Magen. — Smukke Pige, jeg elsker
dig !" — Han lo. — Det morede
ham at opfriske de gamle Minder.
Saa ,gav han mig Sovekort til Bogtrykkerherberget.
„Griiss Gott!"
——
Næste Dag (den 25. Juli) gik vi
hen i den danske Forening, drak
et Obs øl og læste „Socialdemokraten", men traf ingen Landsmænd. Vi spiste saa til Middag i
den tyske Forening, hvor Maden
var bedre og billigere. Derefter
fulgte vi Rhinen opefter mod Bodensøen, forbi Diessenhofen, hvor
jeg badede i Floden. Dejlige Omgivelser, frodig Natur. Overnattede
i Steekborn.
Efterhaanden som vi nærmede
os Bodensøen, blev Bubbi tavs og
aandsfraværende, endda vi havde
det dejligste Sommervejr og vandrede som mellem Haver. Det var
vel Længslen efter det nære Hjem,
blandet med ubestemmelig Frygt
og Uvished om den forestaaende
Modtagelse. — Saa passerede vi
Petershausen og Forstaden Paradis, kom over den gamle, overdækkede Rhinbro, der var som et
Billedgalleri. Her ser man Kampen foreviget — Kampen om den

gamle Træbro — mellem de svenske Kættere og Borgerne, der forsvarede deres By. Det var under
Trediveaarskrigens fanatiske Religionskampe — for og imod Katolicismen — og det gaar haardt
og raat til; men se : Engle kommer til Hjælp med flammende
Sværd, de svenske Kættere maa
vige — Herren og den hellige Madonna ske Lov og Prisl Dette naive middelalderlige Billedgalleri virker endnu som Propaganda for Katolicismen; her
gives intet udenom, men for eller
imod. Endnu raser Religionskampene hernede ; men man kæmper
ikke mere med Sværd og Landse,
men med Ord og Pen.
Konstanz har i det Hele taget
haft en bevæget Fortid. Her sluttedes 1183 Freden mellem de lombardiske Stæder og Frederik Barbarossa, her var den store Kirkeforsamling 1413—. 18, hvor Legater
og Udsendinge fra alle Lande Pave Johan, 3 Patriarker, 33 Kardinaler, 47 Ærkebiskoper, 124 Abbeder, 750 teologiske Doktorer og
18,000 Præster og Munke, foruden
talrige Repræsentanter med Tjenerskab (Kejseren, Kur- og Rigsfyrster, Adel og pragtfuldt Følge)
— vel op imod 50,000 Personer
søgte at ordne det kirkelige Virvar, afsatte de tre Paver og valgte
en ny. Her var det at Kætteren
Johan Huss dømtes og højtideligt
blev brændt udenfor Byporten.
Ser man ud over Konstanz, kan
man næppe tænke sig en fredeligere og mere idyllisk By. Rhinen
glider stille og lydløst bort mellem Haver og grønne Træer, spejler ældgamle Taarne og hvide
Mure. Udenfor ligger Bodensøen
som et dugget Spejl, kranset af
grønne Skove. Her har man let
ved at stemme Sindet til Andagt.
Prægtigere Kirke end denne fredelige Natur kan vanskeligt tænkes.

Konstanz.

Vi er gaaet ned til Havnen for
at forhøre os om Dampfærgens
Afgang til Lindau. Bubbi stirrer
ud over Søen i Retning af Hjemmet. den gamle By ; men der er
endnu nogle Timer inden Afgang.
Vi driver op i Byen, spiser vor
Middag i Valhaila og ser det middelalderlige Raadhus, hVor man af
de gamle Malerier kan læse Byens Historie gennem Tiderne, den
gamle Kongressal, hvor Paven
blev kronet og Johan Huss dømt.
Domkirken, en Søjlebasilika, Huss
Mindesmærke etc.
Saa fløjter Skibet Afgang.
Bubbi er bevæget og takker mig
for de glade Dage, vi har haft
sammen, for alt det jeg har været
for ham — de øgede Udgifter, jeg
har haft for hans Skyld, og for
Billetten. Vi havde aftalt at mødes
Mandag Eftermiddag ved en lille
Skovrestaurant paa den anden
Side Bodensøen, hvor Bubbi vilde
være Vært, og vi skulde have et
fornøjet Afskedsmaaltid sammen.
Nu stod han paa Skibet og vinkede længe — længe.
Jeg var atter ene, følte mig ensom. Underligt som Bubbis Smil
og taknemlige Blik kunde varme
mig helt ind i Sjælen. — Hvem
af os havde vel ydet mest?
— —
Jeg gik langsomt op i Byen standsede udenfor en Skomager;
der maatte vel være Raad til at

,fordbornhoirriJ
"idreefortegnelse!
Bagerier

Malermestre

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

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

Manufakturhandlere
Magasin du Nord, Allinge. Tlf. 5

Modeforretning
Petersen, Thora,v. Posthuset All

Bogtrykker
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74

Musikundervisning
Westphal, G. Sandkaas

Bygmestre
•

Jacobsen Ludv, Havnegade, All.

Klaver — Violin — Song.

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

Bygningssnedker
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf. 5y

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

Foderstoffer

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

Radioforhandlere
Jørgensen, H., v/ Posthuset All.

Skotøj og Skotøjsrep.
Jørgense,. H., v/Posthuset Allinge

Skreederforretninger
Sander Lind, Nørreg. Tlf. Ali. 166.

Nordlandets Handelshis, Tlf. 7

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

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

Slagtere
Jensen, Kaj, Allinge. T11. 66

Smedemestre
Petersen, Carl, Alling4T1f. 98

Sygekasser
All.-Sandv. Sygekasse All. Til. 47

Kontortid daglig 2-4, Lørdag 7-9

Havemand.
P. Jørgensen, Solbakken, Tlf. Ali. 168

Sæbeforretninger
Tato! v. Havnen Allinge Tif. 23

Hoteller
Hotel Allinge Telefon 28

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

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

Købmænd

Trælast og Tømmer
Nordlandets Handelshus, Tit. 7

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

Træskomagere
Larsen, L., Allinge.

Ure og Optik

Prima, Allinge Tlf. 40

Ladestationer
Petersen, Carl, Allinge. Tlt. 98

Ligkistemagasiner
Kofoed & Mortensen All.Tlf. 77-79
Mortensen, Herman, All. Tlf. 4'7

faa Støvlerne forsaalet, de trængte
dertil. Skomageren var en snurrig
ældre Fyr af den gamle Skole.
Han viste mig ned i Værkstedet,
rakte mig en Stol og en Avis og
gav sig til at pløkke.
„Godt Kram, de Støvler", nikkede han bifaldende.
Jeg har ogsaa haft dem næsten
et Aar og fartet viden om; de er
købt i Roma — Bøffelskind !
„De skal faa et Par Saaler, der
nok skal holde dem ud", sagde
han og ledte et Stykke Kærnelæder frem.
Efter en lille Times Forløb var
Støvlerne færdige og tæt besiaaet
med Beskyttere. ,.Nu skal de nok
holde til De kommer hjem til gamle
Danmark", føjede han til ved Afskeden.
„Gamle Danmark" er et Mundheld, der benyttes meget af Udlændinge, som har haft Berøring
med Danske.
Jeg var bleven utilpas af Læderlugten og gik mig en Tur op ad
en bakket Gade, passerede de sidste Huse og et Parkanlæg. Jeg
satte mig paa en Bænk foran en
Mindesten, hvorpaa jeg i Skum-

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

Vognmænd
Petersen, C., Nygade, All. Tlf.133
Person- og Lartharset

Munch, Humledal, Tlf. Rø 46 v

7 PersOnsre Valm

ringen læste, at her standsedes de
svenske Kættere 1635. Her svigtede Heldet altsaa for den dristige
Kong Gustav. — Underlige Tanker kommer og gaar. Sidder jeg
ikke der som fasttryllet og stirrer
paa denne Sten. Selv en Kætter,
maaske en Efterkommer af hine
Mænd, følte jeg Slægtens Baand,
medens Skumringens Taage bredte
sig og alt blev stille og tyst.
——
Efter at have overnattet i Valhalla, hvor jeg traf flere Danske,
gik jeg over til Kreuzlingen og
besøgte en derboende dansk Snedkermester. Der fandtes ogsaa en
dansk Malermester samt Foreningen i Arbon, som jeg havde lovet
at aflægge Visit ; men da jeg skulde
naa St. Gallen inden Aften, maatte
det opgives. Jeg fulgte saa Bodenseen over Romanshorn, badede
i det krystalklare Vand og vaskede
Linned og Strømper. Forlod Søen
og fulgte Dalen op gennem et afvekslende bakket Terrain forbi
flere smaa Byer, og naaede endelig St. Gallen efter en temmelig
forceret March.
Fortsættes i næste Nr.

Udsigt over St. Gallen.

