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Udgags i Allinge-Sandvig,

Ansvarhavende tigiver:

Tein, Olsker, Rutsker, Ko,

Otto Gornitzka., Teltet 74

Klemensker og Hasle

Gornitaka's Tryk, Allinge
•

Nr. 528

Alm. Annoncer 10 ør.: pr. mm Med. Gange 8 Ø,
- 6 Ø.
Forretningsane. 8 -

Arvingen.
Efter det Franske.
—0 -

Det var under de Uroligheder
i Algier, der fulgte efter Bou-Amenas Opstand.
Som ung Løjtnant blev jeg udkommanderet med 2. algierske
Jægerregiment for at forfølge Fjenden i Retning af El Oueel-Fendhi.
Delt i smaa Strejfkorps marcherede vi uafbrudt fremad i tre
Døgn uden at slaa Lejr, riten
ganske vist kun meget langsomt,
for at være sikre i Terrænet.
Under denne lange dræbende
Match lærte jeg Louis Cressol at
kende.'
Han Var tyve Aar gammel, men
saa ud, som han var femten. Lille
af Vækst, slank som en Pilevaand, blond, med bløde, skægløse Kinder, der rødmede som en
Piges, men ikke i mindste Grad
var brunede af Afrikas Sol, og
hans store, blaa Øjne havde et
blidt, drømmende Udtryk.
Han var saa paafaldende fin af
Skabning, at han som „afrikansk
Jæger" betragtet nærmest gjorde
en komisk Figur. Naar han kom
ridende paa den prægtige, hvide
Hest, i hvis brede Sadel han næsten blev borte, maatte man uvilkaarlig smile.
Den lille Stakkel kunde tilsidst
næsten ikke holde øjnene aabne,
saa jeg af Medlidenhed holdt min
Hest tæt hen til hans og begyndte
at passiare med ham, medens vi
red ind i Mørket til den tredje
Nat.
„Naa, Crtssol," sagde jeg, „nu
er din Tjenestetid jo snart forbi."
Mine Ord kvikkede ham op, og
han retiede sig i Sadlen.
,,Javel, Hr. Løjtnant," svarede
han. ,,De kan tro, Bedstemoder
bliver glad."
„i-had vil du saa tage dig til,
naar du bliver hjempermitteret?"
Hans Baineansigt lagde sig i
højtidelige Folder, og med en vis
Værdighed svarede han:
„Jeg skal overtage ruin Arv,
Hr. Løjtnant."
Aa Herregud, tænkte jeg. Hvor
Fordringerne dog er forskellige!
For dette naive Menneskebarn
staar det nu som Lykkens Toppunkt at blive Ejer af den Smule
Fædrenegaard med et Par Køer
og nogle Grise, og det synes ham
næsten et helligt Hverv at forvalte disse Herligheder!
„Naa, saa du skal overtage din
Arv," henkastede jeg adspredt.
„Ja, det skal jeg rigtignok. Og
De kan tro, det bliver noget for
Bedstemor."
Delte stadige Omkvæd med
„Bedstemor" rørte mig, saa at
jeg spurgte:
„Du holder nok rigtig meget
af din Bedstemor?
„Om jeg gør! Det er jo netop
for hendes Skyld, jeg er saa glad

over Arven" — det lille Menneske saa helt forklaret ud, mens
han sagde det — ,,nu kan jeg jo
købe hende et helt stort Slot."
„Hvadbehager?" sagde jeg og
vendte forbavset Hovedet imod
ham. Jeg saa, at Trætheden havde
overmandet ham. Han næsten sov
i sin Sadel. Talte lian ikke ogsaa
nu i Søvne? Et Slot!
„Hvor meget arver du egentlig?" spurgte jeg.
,,Tre Millioner," lød Svaret.
Og nu fortalte han mig en forunderlig Historie, en af dem, vi
i Reglen straks stempler som Opdigtelse, naar de fortælles os -med Urette for Resten, for Livet
digter ofte langt eventyrligere end
Digterne.
En vis Cressol var for mange
Aar tilbage udvandret til Indien
og var nylig død, efterladende
sig en Formue paa 60 Millioner.
Der var tyve Arvinger — allesammen større eller mindre Fættere og Kusiner til Louis — og
hver skulde nu have sine fulde
tre Millioner.
Jeg vilde ikke tro paa den Historie. Men den lille Soldat trak
sine Papirer frem af Brystlommen,
det var Breve fra det franske
Konsulat og fra Testamentseksekutoren, en hel Pakke med lovformelige Dokumenter, Sagen havde sin Rigtighed.
Og da han havde vist mig Papirerne, sagde han igen:
„Tænk Dem dog, Hr. Løjtnant,
tre hele_ Millioner! Det er ikke
saa lidt, vel? Hvor meget har man
saa egentlig Lov til at bruge om
Dagen?
Nogen renere Barneglæde har
jeg aldrig set. Nu var han bleven
ganske vaagen, og hele Natten
snakkede han løs om, hvordan alting skulde være, naar han blev
hjemsendt.
Den næste Dag korn vi i Fægtning, og det var første Gang, jeg
var i Ilden. Det hører jo ikke til
Hverdagsbegivenhederne nu til
Dags. Jeg husker endnu tydeligt
den underlige Tilstand, hvori jeg
befandt mig i Begyndelsen. Jeg
frøs bitterlig. Det var den mærkelige Kuldefornemmelse, man
har, naar man har vaaget længe
og Ens Kræfter er næsten udtømte. Og saa følte jeg en Knugen paa min Hjerneskal som af
en usynlig Kæmpehaand. Jeg
gjorde mig selv det Spørgsmaal;
om jeg, naar øjeblikket kom, virkelig kunde staa for Skud, eller
om jeg vilde føle mig bange.
Men da jeg saa stod Ansigt til
Ansigt med Fjenden, disse spøgelsesagtige Skikkelser, som i de.
res hvide Burnusser kom jagende
imod os ude fra Horisontens Rand,
da jeg saa deres lange, smalle
Geværløb rettes imod os og hørte
Kuglernes Hvislen blande sig med
deres hæse Rovdyrhyl — ja, da
mærkede jeg først, at det ikke var

Fredag den 8. April

Annoncer og lokalt Stof Irma være

senest 2 Dage før Bladet udgaar.
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Kinder og skrækkelig vidtaabn e
øjne — Arvingen til de tre Millioner og Bedstemors eneste Glæde. Han var død.
Død som en Hund, uden en
Mundfuld frisk Luft, uden at nogen havde rakt ham saa meget
som en Drik Vand — saaledes
som saa mangen brav Soldat dør
under Marchen. Men i hans Lomme
laa Papirerne — de kostbare Dokumenter, der gjorde ham til
Millionær. Aa, jeg kunde have
knyttet mine Hænder i Harme
mod denne blinde Skæbne.
— Da Mørket var faldet paa,
gravede vi hans Grav. Dybt dybt under Jorden, at ikke Arabernes Hævn skulde naa Støvet
af min stakkels lille Cressol

At spare.

Aprilsvaj: jr.
Frygt, jeg følte — og overhovedet ikke nogtn af de Følelser,
der ellers behersker os. Jeg følte
mig ligesom rykket ud af min
egen Personlighed og var kun
fyldt af øjeblikkets Opgave og
Ansvaret for de femogtyve Menneskeliv, der var mig betroet.
Den. Tanke, at det ogsaa gjaldt
mit eget Liv, faldt mig ikke ind.
Rundt om os peb de fjendtlige
Kugler. Snart med Mellemrum,
snart Skud paa Skud eller i hele
Salver kom de susende gennem
Luften med en underlig, halvt
smældende, halvt klagende Tone,
der næsten havde noget menneskeligt i sin Klang. Det lød som
et Kor, af usynlige Aandestem mer,
der for over og forbi os.
Da de Vantro havde trukket
sig tilbage med betydeligt Tab,
lod jeg gøre Holdt, og nu kom
jeg til at tænke paa den lille Cressol, som jeg i Kugleregnen ganske havde tabt af Syne.
Jeg søgte efter ham, men fandt
ham ikke straks. Af mine Folk
var tre saarede. Den ene døde
straks efter, han havde faaet en
Kugle gennem Rygraden. De to
andre var kun lettere saaret og
kom sig i Løbet af kort Tid. Men
hvor var Cressol? Ham var der
ingen, der havde set noget til.
Tilsidst fandt jeg ham liggende
noget afsides med en Kugle i
højre Side at Brystet. Han smilede mig i Møde, da jeg kom.
„Det har ikke noget at betyde,
Hr. Løjtnant," sagde han. „Det
er nok i Orden til jeg skal hjemsendes."

Om Natten lod jeg ham sove i
mit Telt, et af disse elendige, tir.
kantede Telte, hvor der enten er
kvælende hedt- eller isnende koldt.
Der laa han sammen med den
stakkels Fyr, som havde faaet
Rygmarven læderet og døde samme Nat.
Da jeg besøgte ham om Morgenen, laa han som sædvanlig og
smilede med en Afglans af den
inderste Lyksalighed straalende
ud at øjet.
Jo Tak, Hr. Løjtnant, det gaar
brillant! Har det meget bedre!"
Men bedst som han talte, gav
han sig til at spytte Blod.
Han blev lagt i en Bærekurv,
og om Morgenen brød vi op for
at trække os tilbage til Ain-Safra.
Jeg havde nok at gøre under Marchen, saa jeg fik ikke Tid til at
se til ham i Dagens Løb, men
jeg havde bedt Lægen om at tage
Vare paa ham. Først hen ad Aften, da vi gjorde Holdt, fik jeg
Tid til at bekymre mig om den
lille Millionær, som jeg var kommen til at holde saa meget af.
I aaben Kamp havde jeg ikke
været bange. Men da jeg stod
foran Gardinerne til Bærekurven,
denne sørgelige Parodi paa Barnets Vugge, — da standsede mit
Hjerteslag et øjeblik. En ubetvingelig Frygt betog mig.
„Cressol — min Dreng! hviskede jeg.
Intet Svar.
Langsomt og med skælvende
Haand trak jeg Forhænget til
Side. Der laa han inde med sarrs
mentrukne Lemmer, indfaldne

Lær Barnet tidlig at spare, hedder det, og det er en meget god
Regel at indprente i Barnets Bevidsthed; men det er dog egentlig
ikke Børnene, jeg ved denne Lejlighed tænker paa, men de unge
Mennesker; thi som Forholdene
er i vore Dage, trænger de unge
til at øve sig i den Kunst at spare.
Og det, som jeg her har at sige,
ligger mig meget ,paa Sinde, da
det i Sandhed er en Sag af Vigtighed.
Naar en ung Karl — eller en
Karl, som er naaet op omkring
tæn25 eller 26 Aars Alderen
ker paa at gifte sig, og man saa
vil spørge ham : Har du nu tjent
dig en lille Sum fra, eller har du
nu en lille Sum, en Spareskilling,
i Sparekassen? Saa vil en meget
stor Part af Karleflokken — naturligvis og heldigvis ikke alle
— svare: Ne—j, ikke just saadan
en lille Sum. Enkelte vil endog
indrømme, at de har saa godt
som intet — slet intet.
— Hvorledes? spørger man
uvilkaarlig. Har I intet? I har
dog — saafremt I ikke har været
ramt af Arbejdsløshed eller Sygdom, hvad desværre mange er
— tjent en god Løn i mange Aar.
Hvor er da de mange Penge? Er
de mon spillede bort?
— Nej.
— Er de da drukne op?
— Nej, langtfra.
— Er de da gaaet til Handel?
Nej.
— Ja, men hvor er saa Pengene?
De ved det ikke.
Og noget lignende kan ogsaa
tit være Tilfældet med Pigerne.
De kan tjene en stor Løn, men
det er kun taa, der forstaar at
holde Hus med Lønnen, at de
kan sætte en lille Sum aarlig i
Sparekassen.
Hvor ganske anderledes var det
ikke i tidligere Dage! Da tjente
man kun en lille Løn, men man
kunde spare Penge sammen; man

kunde sætte Penge i Sparekassepi,
og det er det, der i vor Tid hører til Undtagelserne, skønt jeg
tror, der er ved at vaagne lidt
mere Forstaaelse af at spare, og
hertil bidrager maaske den mere
og mere vaagnende Ansvarsfølelse.
Det kan maaske være vanskeligt at paapege, hvad de unge
bruger deres Løn til; men et Faktum er,. at den til og ofte klattes
væk til Fjas og Stads, til Løjt r
og — jeg ved ikke hvad.
Men det er uforsvarligt, det er
mildest talt letsindig Omgang med
Penge. Ungdommen vil i vore
Dage mange Steder være flot, og
det koster Penge. Der maa ogsaa
tænkes paa Fremtiden.
Ja, just det.
Hvor mange Penge gives ikke
ud eller ødsles bort i ungdommelig Letsindighed, som mangen en
senere bitterlig vil mangle. Og
man kan i Ungdomsaarene hengive sig til flotte Vaner, som det
er umuligt at gennemføre senere
hen i Livet.
Lær dog hvad Penge er værd
— uden just at lære Gerrighed.
Lær at omgaas Penge og husk
paa, det er ikke de mange Indtægter, der skaber Velstand, men
det er de faa Udgifter. Lær at
spare i Ungdomsaarene. Sørg for
at have en lille Spareskilling i
Baghaanden; den Dag kan komme,
da deri kan være med til at berede jer timelig Lykke.
Sparsommelighed, Flid og Arbejde er baade Kilder til og Værn
om jeres Fremtidshjems lykkelige
Dage. Derfor læg jer selv ærligt
paa Sinde: at spare, at holde
sammen paa de mange Penge, I
tjener i jeres unge Dage. 1 vil
aldrig fortryde det.

holdningssider, Dr. X-Afdelingen
ikke at forglemme, samt det store
og fint udførte Dybtrykstillæg er
altid sikker paa at blive studeret
fra først til sidst.

Sporten

.£e nit åorrinzerfrakker
er nn hjemme, og der er mange
smukke og billige Ting.
Se Vinduerne Fredag.

II Holdet tabte i Søndags sin
første Kamp i denne Turnering.
Det var Klemensker 1, der blev
Sejrherre med 4-2. Paa Søndag
skal. Holdet til Østerlars, og vi
maa da haabe paa et bedre Resultat.
Juniorerne vandt knebent i Gud'
hjem med 1-0. - Det var en
mærkværdig Kamp, hvor ASG
havde Spillet hele Kampen igennem, mens paa Grund af den hylende Storm var det umuligt at
faa Bolden puttet ind. - Man furberedte sig paa uafgjort Kamp,
indtil det endelig i de sidste fem
Minutter lykkedes at faa Bolden
i Kassen efter Klumpspil - Var
det blevet uafgjort Kamp, var vore
Chancer for Mesterskabet saa godt
som gaaet Fløjten. - Godt var det,
at det gik., som det gik. Biltur paa Søndag.
Da der ingen Kampe er herhjemme paa Søndag, og Iste Holdet spiller en saa viglig Kamp
som mod B. 10, paa Søndag, har
man besluttet at lave fælles Biltur til Rønne. - Der startes Kl.
12,30, saaledes at man faar Kampen mellem RB og Viking Kl.
13,30 med. - Der er altsaa god
Lejlighed for Fodboldintereserede
at se to spændende Kampe i
Mesterrækken paa en Gang. Turen koster 1,65, og Indmeldelse
sker i Kiosken absolut senest
Lørdag Aften -

Familie-Journalen i denne Uge
„Vi venter paa Rigmor" giver
en realistisk Skildring af Lodseris
anstrengende og farefulde Tilværelse ved Dag som ved Nat. Forfatteren Attil Gatti slutter sine
eventyrlige Kongoberetninger med
en Skildring af, hvor idyllisk Tilværelsen kan forme sig for de
smaa Pygmæer, der bor dybt
inde i det mørke Fastlands Urskov. Frede Nielsen fortæller om
Immervad Bro i Sønderjylland.
Sportsmedarbejderen Ronald fortæller om et enestaaende Tilfælde
af Sporlsædelhed. Noveller, aktuelle Artikler, Romaner og alskens
andet Læsestof, Billed- og Under-

Fredag og Sondag KI.20
Charlie Ch, n Flefl stiireren
Warner Oland i

Dr.Yogami fra London

Allinge Messe.

En nervepirrende Sensationsfilm

v. Th. Holm.

Startsving til Bil tabt
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mellem Allinge og Tejn. Kan afleveres mod Ducør hos

Axel Mogensen, Tejn.
Meddelelse fra Magasin, Allinge . . .

Yoraaret slaar allerede
for .9eren!
Man er allerede begyndt at
tænke paa de nye Foraarsmoder.
Hvordan vil de mon blive ?
Deres Nysgerrighed vil blive
tilfredsstillet. Vi har allerede faaet
de nye Foraars- og Sommervarer
hjem, og De vil sikkert blive begejstret for de mange smukke
Stoffer, der er fremme i Aar.
Kom indenfor —
det vil være os en Glæde at vise
Dem det altsammen — Kjolestoffer i Vaskestof — Silke og Uld.
Smukke Modeller i Kjoler og Frakker — og vi har ogsaa det helt
rigtige til Børnene.

9aa derfor til magasin,
Allinge — der faar De den gode
Vare til den billige Pris.

‘}ritz,Retisch

De nye Sommersko
er hjemkomne. — Stort Udvalg.

Skotojs=Centralen.
Rejsegrammofon
med Plader — et Radioapparat i
Skab (Batterimodtager) samt en
Grammofon „Pick up til Salg.

N. W. Groos, jun.
Skrænten, Allinge.

Ved de Unges Udsalg
blev følgende Numre udtrukne:
Spisestuesæt, blaa Seddel 91,
Sofapude, hvid Seddel 6, Maleri,
lyser ød Seddel 8. Genstandene
kan afhentes hos Skræder Hansen,
Sandvig.
Tak til alle, som støttede Udsalget

K. F. U. K. og K. F. U. M.

FormiddagsPige. 14-15 Aar, kan faa Plads
til 1. Maj.

Dina Sørensen, Allinge.

Ung Pige
søges til 1. Maj.

Mejeriet Humledal.

Allinge - Telefon 5.

Fra Uge til Uge.
--oTysk-Hlassernes næste Vandretur
er lastsat til Søndag den 10. ds.
(ikke som tidligere !inddelt den
3. April )
Trit-lpunkt kit alle Deltagei e er
Ahinge Kirke K1, 13 pr. Turen
var ad Strandvejen uvLr Sandkaas, Tejn, Stan, nit rshalde til
Dynddaien, hvor de nye Vejanlæg beses. Herfra tager vi til
HJtel Srarnmei shalde tor at indtage Eftermiddagskaffen. Ligeledes
vil der blive Lejlighed til en lille
Svingom. Kl. 17,30 kører vi pr.
Bil tilbage til Allinge. Her gives
der altsaa Lejlighed til alle at
tage med paa vor Tur, selvom
man ikke er saa godt til Fods.
Vore Udflugtsture har hidtil haft
Sukces, ikke mindst paa Grund
af, at der gives Lejlighed til at
opfriske og suplere vore TyskKundskaber særlig med Henblik
paa Turist-Konversation. Stemningen er selvsagt første Klasses.
Alle interesserede bedes indtegne sig hos Læreren Karl Rowold, Strandvej 3, senest Fredag,
den 8. April, hvor der samtidig
betales 50 Øre for Bilturen. Indtegningen er bindende. - Vel mødt.

BIOGRAFEN

Leverandør til Vareog Landbrugs-Lotieriel

Flink ung Pige
søges til 1. Maj.

ARBEJDSTØJ

Dynddalegaard, Ro.

for alle Yag - - - -

Olsker.

Generalforsamling i I. A. K.
afholdes i Forsamlingshuset Mandag dzn 1.1. ds. Kl. 19.
Nye Medlemmer optages.
Bestyrelsen.

Vul: A; bejelstoj, J. r bli‘t
ve:et us af en ar Landets
førende Fabriker, anerkendes
som noget af det bedste, der
er fremme i Handelen.

Faconerne er gode
og rummelige - Kvaliteterne
stærke og billige.

JaRker,fflenklerder
,
@ueralls, ,Wedelscet
med og uden hvide Stikninger.

Nilier, hvide og kulørte.

.Brinfien,

den skarpe floraarsvind
k( æver varm Paaklædning,
Foraarssolen filts Paaklædning.En strikket Jumpers, Vest eller
Pullover forener disse Krav Fikse Foraarsnyheder i klædelige
Faconer og Fai ver faas i

Nordlandets Handelshus

A'r6ejdsskjorter
ensfarvede, tærnede, alle Stør.
Det stærke Arbejdstøj til den
billige Pris køber D6 hos

Fritz Reusch
Allinge - Telefon 5.

andkaas

til Pension eller andet, sælges billigt — lille Udbetaling — samlet
eller Villa, Anneks eller Køkkenhave hver for sig.
Bladets Kontor anviser.

Spil i Varelotteriet,
Der er de største Chancer for
Gevinst. I alle Seriens 6 Trækninger 114,000 Gevinster
og en JEKstrapraemie til
et samlet Beløb af
1,805,320 Kroner.
Fornyelsen er begyndt, og fra
8. April sælges ufornyede Lodsedler for kun 130 Øre Stk.

J. B. Larsen.

Olsker Husilidslorelliog,

husker jo

Produktens fine Gulvlakfernis
Vi sælger den stadig for 2,25 pr. kg.
Gulvfernis, Lak og alt i Malerfarver.

Se Vinduet.
Leverandør til Vare- og
Landbrugslotteriet

,710■11■
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KØB DET I

PRODUKTEM

Ved Bortlodning blev følgende
Gevinster udtrukne: 2 Kurvestole
Nr. 140, en Klubstol 120, Divanbord 75, et Bord 156, Sykurv 44.
Ikke afhentede Genstande kan
faas hos Jens Jespersen.

Bestyrelsen.

En lille Lejlighed
er til Leje straks.

Rugeæg
af fine rigtlæggende R I R sælges.
Besætningen har bestaaet Tyfusprøven.

L. Andersen, Dalegaard.
Tlf. Allinge 99x.

Averter i Nordbornholm

Landbrugslotteriet.
Fornyelsen er begyndt.
Ufornyecle Sedler sælges ti! 1 Trækning fra den 8. April.
Spil i Landbrugslotteriet. Største Gevinst i Serien 80,000 K r.
Hele Sedler 1,30 -- Halve Sedler 0,80.

Kollektion : KIOSKEN.

Esper Hansens Eftfl.
Tlf. Sandvig 28.

Nye moderne

floraars-åko
er hjemkommen.

Træskomager Liarsen

iloocredskiber, !klem OD Olo.ifisterire

Spader, River, Vandkander, Skuffejern, Vandslanger m. m.

KØB DET I PRODUKTEN
P

Jens Hansen's Manufakturforretning
fører stadig alt i Metervarer, samt færdigsyet
Arbejdstøj. ---- Hatte og Huer i stort Udvalg.

En Del Klædninger udsælges til meget smaa Priser
Det maa være
tætvoksne, paalidelig tørre og stærke sydsvenske

Fyrrebrædder og Planker
til Gulve og - Lofter — det betaler sig i det lange Løb
— Alle Længder, Bredder og Tykkelser er paa Lager –
Parketgulve af Eg og Bøg skaffes med kort Varsel
og til den rigtige Pris.

Masser af billige Brædder sælges.
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Gudhjem Mølle !
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...forlang det altid
hos Deres Købmand

•
•

De rigtige bløde, halvhaarde og haarde brune svenske

MASON1TE-PLADER
er atter paa Lager. Prisen er reguleret og ved større
Køb gives Rabat.
Gode, rene Sorteringer af finsk Birkefiner og
danske Bøgefinerplader sælges i smaa
og store Kvanta til billige Priser. Spørg om Tilbud fra

1;5-95

-1,65-2,35

Tværstribede Gardiner,
fikse og smukke Farvesammensætninger
1,30, 1,70, 1,85, 2,10
do. 125-130 em brede
2,50: 3,10

Etamine,
til Køkkengardiner og lign.
58-70-- 85 Øre

hvid og kulørt
do.

til Spisebord

til Køkkenb., forsk. Br.

Løberstoffer
i Jute og Kokus

imiteret Linoleum
til Gulvbelægning.
imit. Linoleumstæpper
i alle Størrelser.

Sejlgarnstæpper forsk. St
Danske uldne Tæpper
Boucle-Tæpper
Tæppeunderlag
kort sagt, alt til Hjemmets
Brug og Hygge faai- De hos

Fritz Seusefi
ALLINGE TELEFON 5

Naar De paa Søndag tager paa Annemonetur,
saa læg Vejen om ad Stammershalde.

' eds 9";ie spiller.
gijefo
Nyd Foraaret — Tag til Troldeskoven.

Leverandør til Vare- og
Landbrugslotteriet.

Have- og Blomsterfrø
fra

Dæhnteldt i Odense
er højfine Varer.
Alle Sorter

Kløver- og Græsfrø

Priserne paa

Nul, Ciders, Noks og Brikeiler
PRODUKTEN.
Skal De købe Radio
paa Afbetaling eller pr. Kontant

køber De den med stor Fordel i

Cykle- og Sadioimporteren,
ved 11. Jørgensen - Østergade 28 - Telefon 156
Jeg er leveringsdygtig i alle Mærker til forskellige Priser og Kvaliteter.
• Solide Købere kan faa Radio med meget smaa Afdrag uden Renter.
Nogle faa Apparater Model 1937 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

Averter i NORDBORNHOLM

Skjorter til Sport og daglig Brug.
En Mængde uye Slips og stort Udvalg i Herre- Lommetørklæder.
har vi nye moderne

Nordludels ilalliielsbus

Voile Gardiner,

Nordlandets Handelshus.
Nyt i STAMMERSHALDE!

drenge

der i Aar er meget moderne,
forefindes i smukke, livlige
Farver til 1,25, 1,60, 1,95, 2,70

Voksdug,

•• Gudhjem Mølles Produkter er anerkendt over hele øen ••
%
e*
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Kitler og Forklæder. Moderne Undertøj. Stort Udvalg i LornirketørKleeder .■&
Fikse Nyheder i Halstørklæder og Handsker
Moderne Paraplyer.
bar vi fikse

Korn ind og se de mange
smukke Gardinstoffer, der er
hjemkommet. Udvalget er
stort, og De vil blive forbavset over at man kan faa saa
gOde og smukke Gardiner til
saa billige Priser.

Marquisette

Nordlandets Handelshus.
Ved Bagning til
daglig og Fest...

:Til Jiger

Foraa13ardiner

Trikotage og Garn i bedste Kvalitet til billigste Pris

•
•

XonfirmationJgaveri

og specielt

Barres Roefrø, Kval. VIII
kan købes til sma.1 Priser i

Den helt rigtige

Permanent udfører vi nu med den nye
Taco Luxus Maskine. — — Moderne
Dampkammer System. Alt iberegnet -og
dog kun otte Kroner!
111■111111111111E~

Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge 53
"OL

Køb Uret til
Konfirmanden
Conrad Hansen
hos

der har de .rigtige
Modeller i moderne
Armbaandsure
Urlænker
Urkæder
Lommeure
Nipsure
Drengebørstesæt
Toiletsæt
Smykkeskrin
Armlænker
Halskæder
Ringe
Manchetknapper
Naale
Cigaretetuier
Sølvblyanter
Papirknive
Alabastskrivetøjer
nye Mønstre i
Knive og Gafler

Foreløbig

fint sorterede „King Edvard"
ved Køb af 50 kg. for Kr. 4.50
og „Sydens Dronning'
som er bedste Erstatning for
Rosenkartofler, meget yderig
og tidlig, ved Køb af 50 kg, for
Kr 5 50, passende Størr. t. Lægning

Norill3orleis Handelshus
Gaa Foraaret i Mede
med et Par nye Sko fra

Carl Larsen, Vesterg.,
Kaffen i Nordlandet bar fin
Aroma og god Smag
og Priserne er reguleret nedad,
selv om Kvaliteten er bedre.
Prøv den!

Nortiladels butlelshusi
Olsker
Skatter for Januar Kvartal 1938
og Restancer for tidligere Kvartaler
bedes snarest indbetalt. Modtages
af Pedersen, Bakken:when og Kommunekasserer Bendtsen, Tejn.

Sogneraadet.
Nye Sendinger af

Store Mako-Log

~4)2 thi, 44
Qid.z1.5~~
CONRAD HANSEN

til nedsat Pris.
Store italienske

Havnegade — Allinge — Telefon 140

Appelsiner og Citroner

Nordludels lindeishos
Bornholms Swing baanehasses
i Allinge

•

til rimelige Priser.

Nårdlandets Handelshus
Et stort Parti
Per findes
endnu hos enkelte aut. Kolleknogle

faa

Hovedkollektionen

redige

Lodsedler til

1. Trækning (20.-21.

Prist Kr. 30 Øre

Boxer udlejes

6 Fod 3/4" Brædder
sælges billigt pr. kontant.

ALMINDhIGT DANSK
VARE OG Ii4DUSTRILO1TERI

tører og i

Kontortid: 9-12 2-4

sælger vi

Klemensker Savværk
Tlf, Klemensker 13

Alt i Tommer, Lægter og Brædder
■

~11011.11~1

VARELOTTERIET

Gode Blandinger Havegræsfrø til Plæner
i løs Vægt billigt.

Kollektion: Frk. Olga Kofod,
Telefoncentralen Allinge.

Norfililodels hodelshils

Salget slut er 16. April

PAASKEBRYG PAASKEÆG -KØB DET I PRODUKTEM

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

Den 7. August gik vi videre
gennem et forholdsvis fladt Landskab med Humlehaver og afhøstede Marker. Overalt havde man
travlt med Humlehøsten, og de
smaa, buttede Bondepiger var ofte
ret indtagende, og Fingrene gik
saa rapt, at vi fristedes til at være
med ved Arbejdet.
Banelinien fulgte Landevejen
lige til Pfaffenhofen, og da den
ikke slog saa mange Sving, fulgte
vi Skinnerne paa lange Strækninger. Tiden gik hurtigt med Fortællen om vore Oplevelser, saa
det blev paa den Maade en indholdsrig Dag.
Overnattede i Pfaffenhofen, en
mindre By, og drog næste Morgen videre mod Ingolstadt, By og
Festning ved Donau. Den gotiske
Fruekirke med to Taarne — det
gamle Slot og Festningsportene er
ganske interessante. Endvidere er
der Nonneklosteret, Donaubroen
og store Militærkasserner. Gustav
Adolf har belejret Byen, og Tilly
døde her 1632. Hans og den tapre
General Merey's Mindesmærker er
et Besøg værd.
Egnen bliver atter mere interessant, bakket og skovrigt, hvorfor vi fortsatte og overnattede i
en lille Landsby.
Næste Morgen fulgte vi Landevejen til EichsUtt og langs Altmi til
Pappenheim, der ligger
romantisk mellem høje Bakker.
Byen har to Slotte og et gammelt
Kloster med Greverne af Pappenheims Familiebegravelse. — Her
knejser endnu den berømte, uforfærdede Stamfaders Borg -- han,
der med sin tapre Skare i Trediveaarskrigen gav Anledning til
Kejserens endnu bevingede Ord:
Jeg kender mine Pappeiiheimere.
Dagen efter klatrede vi over
Bjerget — en herlig Tur gennem
Skove og ad ensomme Stier, til
vi ved Middagstid saa Weissenburgs røde Tage ligge bybt under
os nede i Dalen. Om Eftermidda-.
gen gik vi over Pleinfeld, morsom
gammel By med Bymure og middelalderlige Borge. Overnattede i
en Gæstgivergaard en Times Vej
fra Roth efter en romantisk Tur
i det frankiske Højland. Her sov
vi paa Høloftet for 5 Pf. pr. Mand,
da det viste sig at Værten kun
havde "bn Seng disponibel.
Egnen var næsten uberørt af
Turister, og Byerne havde endnu
bibeholdt et rniddelalderligt Præg.
Ligesom deres Forfædre sidder
Beboerne i de trange Stuer ivrigt
beskæftiget med at lave gyldne
Snore, Ordensbaand og andet Flitterstads, som Soldaterne ikke mere
har Brug for, men som er efterspurgte Maskeradeartikler.
Maleriske Huse, dybe, hvælvede
Byporte, teglhængte Bymure, middelalderlige Slotte — saaledes ser
Roth og Schwabach ud -- ja vel
de fleste af Egnens smaa Byer,
og de røde og hvide Farver staar
smukt til grønne Skove og flimrende Sommersol ; men den største Perle blandt Middelalderens
frankiske Byer er dog Nfirnberg,
som vi naaede henad Aften og det var Søndag!
Wenn einer Deutschland kennen
und Deutschland lieben soll,
muss man ihm Ntirnberg nennen,
der edlen Kilnate volt.

Dich nimmer noch veraltet,
du treue fleissige Stadt,
wo Diirers Kunst gewaltet
Hans Sachs gesungen hat.

Nürnberg giver os endnu, trods
den ny Tid (Industriens Tidsalder)
med dens mange Omændringer,
et livagtigt Billede af den gamle
Lavstid, hvor Haandværket holdtes
i Hævd, hvor man satte en Ære
i at lave Arbejdet solidt og forme
det rent kunstnerisk set.
Man talte engang om Niirnbergerkrarn med haanlig Betydning;
det var i Overgangstiden mellem
Haandværk og Fabriksvirksomhed
— thi ogsaa her var Nilrnbergerne
Foregangsmænd og oversvømmede den øvrige Verden med en
Mængde Varer, særlig Legetøj,
hvis Billighed udelukkede Konkurrence. Varerne var maa ske ikke
saa solide som det gamle Haandværks Frembringelser ; men det
varede ikke længe før Konkurrenterne indstillede sig paa samme
Drift, og - nu er der ingen, der
lænker sig disse Artikler udført
som Haandværk.

Selii■ner tirønnen

Niirnberg repræsenterer derfor
baade den nye og den gamle Tid.
Nutiden ligger som Forstad med
moderne Kvarterer og rygende Fabriksskorstene udenom den gamle
Lavsby, Fortiden, der med sjelden
Pietet er bevaret for Efterverdenen. Det gjorde et ejendommeligt
Indtryk paa os, da vi gennem den
moderne Forstad, følgende den
elektriske Sporvogn, paa en Gang
svingede over en gammel Festningsgrav og havde de maleriske
Bymure, et Stykke Middelalder.
foran os. Gennem et ejendommeligt rundt Taarn, Frauenthor, har
moderne Teknik battet en snever
Vej for Trafiken ind til den gamle
By - — og saa pludselig skifter
Sceneriet, at man føler sig hensat
til svundne Tider og mener at se
Landsknægte. Riddere og Borgerfolk i karakteristiske Dragter. Men det er Synsbedrag ; man finder dem kun hist og her som Statuer paa de gamle Torve, eller de
pryder en eller anden antik Brønd.
Pegnitzfloden deler Byen i to
omtrent lige store Dele, hver med
sin Sognekirke : Sebaldus- og Lorentz-, der har givet Bydelene
Navn. Kirkerne er bygget i gotisk
Stil i det 12. til 13. Aarhundrede
og regnes blandt Tysklands interessanteste og smukkeste Kirkebygfinger. St. Lorenzo har to 71 m
høje Taarne og en prægtig Portal,
smykket med en Mængde Figurer
i Billedhuggerarbejde, og Sebal-

▪
duskirken rummer mange Kunstværker, deriblandt Helgenens Grav
— med Statuer af Apostlene og
andre Figurer, et Mesterværk af
Vischer.
Nürnberg med Forstæder havde
ca. 200,000 Indbyggere og selvfølgelig flere andre Kirker ; men
Byen er, i Modsætning til Mtinehen, ikke nogen Tilhænger af
Katolicismen. Luthers Lære vandt
tidligt Indpas, og Borgerskabet
kæmpede tappert for Reformationens Indførelse.
Næsten hele det gamle Fstningsværk med Dobbeltmure og
Grave, Taarne og Bastioner er
bevaret i den oprindelige Skikkelse.
— Interessantest af disse er den
nordlige Borg, der paa en Klippeknude er indbygget som et Led i
Forsvarslinien. Denne gamle Borg

,nr y-7i

Lug

ins Land.
Wr11111~11~3

skalliværekbygget£af 'Konrad den
Anden i første Halvdel af det 11.
Aarhundrede og udvidet i sin nuværende Skikkelse af Frederik Barbarossa. Her i dette Stykke Middelalder med de maleriske Taarne,
Karnaper og Vægtergange staar
et 800-aarigt Lindetræ, der efter
et gammelt Sagn skal være plantet af Dronning Kunigunde.
Vi fulgte de stejle Gader med
de smaa toppede Brosten, vandrede undrende op i dette Stykke
uforfalskede Middelalder med de
historiske Minder og den herlige
Udsigt ned over den gamle Kræmmerby, var inde i det gamle Slot
med de antike Samlinger, i Hedningetaarnet og Vestneturrn, der
gemmer alle de middelalderlige
Torturredskaber.

en Menneskealder, hvem ved maaske var han en Efterkommer,
en Genganger af hine Bødler. Fra mørke Kroge syntes vi at
høre Suk og sagte Jamren -- vi
maatte ud, bort fra Fortiden og
Rædslen.
Derude i Solskinnet under den
tpsindearige fortørrede Lind aandede vi befriede op. Gudskelov,
vi lever i en mere human Tid. —
Saa gaar vi ned i den gamle By
med de snørklede Huse og stille
Kanaler, der spejler høje, spidse
Gavle, gaar ned til SchiMbrunnen,
Tugendbrunnen, Gaasemanden og
Manden med Sækkepiben — alle
disse Kuriositeter, som Nurnberg
er saa rig paa – og selvfølgelig
Irma vi se BratwurstglUklein og
den ældgamle Restauration, hvor
der endnu som for Hundreder af
Aar siden serveres Bratwurst og
Braunbier.
Man kan gaa i Timevis og se
paa de gamle Købmandshuse med
de moderne Spejlglasruder, se de
brogede Udstillinger, der er saa
smagfuldt arrangeret. Bagernes
Specialitet var øjensynligt Honningkager. Der var dækket op med
Honningkager — srnaa og store,
enkelte i vældige Flader, dækkende
hele Rummet, kunstfærdigt fortnede som Landskab med Bjerge,
Søer, Skove og smaa Bondegaarde
— eller efter kendte Eventyrmotiver: Pandekagehuset med Hans
og Grethe, o. s. fremdeles.
1-los en Kunsthandler vakte et
hvidt Klæde med et malet Hoved

var lukkede, men fikserede man
Billedet i en vis Afstand, aabnede
Øjnene sig umærkeligt, og man
saa det lidende Udtryk. En inskription fortalte, at det var fundet i et Kloster og skulde af en

Fortsættes i næste Nr.
1#~
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Lorentzkirke.

Brevpapir og Konvolutter
m(. d Firma leveres bedst og billigst

Allinge Bogtrykkeri.

iforotborizhoimå
tAdreåJefortegnelse!
Bagerier

Malermestre

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

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

74

Petersen, P.. Narreg, All. Tif 69

Bygningssnedker
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf 5y

mefrisørsaloner
Larsen, Joh., Barber, Alt. Tlf. 83
Weber, Anna, Allinge, Telefon 12

Foderstoffer
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7

Fotografer og fot. Artikler
}<joller Alfr , I lavneg. All. Tlf. 4

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

Havemand.
P.

Jørgensen,

Jacobsen Ludv, Havnegade, All.

Manufakturhandlere
Magasin du Nord, Allinge. Tlf. 5

Modeforretning
Petersen, Thora, v. Posthuset All

Kofoed & Mortensen, AlI. TIf.77-79

Den gamle Vægter viser os Halsjernene, Klemmeskruerne, Strækkeog Radbrækkeapparaterne
han
ruller den store Spigertønde frem,
og med en hæs, rusten Stemme
forklarer og demonstrerer han
Fremgangsmaaden. -- Vi prøver,
hvorledes Marterredskaberne virker, og det skumle Rum ejer en
Uhygge, der tager Sindet fangen,
saa man synes at se Rædslerne
lyslevende for sig.
Den gamle
Vægter har en drastisk Maade at
udtrykke sig paa, den skrattende
Stemme og djævelske Smil undgaar ikke at udøve sin Virkning.
tier havde han gaaet og syslet
med disse Marterredskaber i over

—

Opfindelser er gjort her, saaledes
Lommeuret, det saakaldte Nyrnbergeræg, og paa Museerne kan
man følge den gamle Lavistids
Frembringelser, studere Udviklingen fra det første primitive Stykke
Værktøj til Nutidens sindrige Maskiner.
Over Floden fører interessante
Broer, bl. a. Fleischbracke, en Model af Fonte Rialto, og der aabnes uforglemmelige Udsyn til interessante Bygninger og Taarne
mellem grønne Træer — „Tiergktnerthor", „Henkersteg",Lug iris
Land".
NOrnberg virker egenartet paa
Beskueren — den er noget for sig
selv.

megen Opsigt. — Det forestillede
Kristus med Tornekronen. øjnene

Bogtrykker
cornitzka, 0., Allinge Tlf.
Bygmestre

Frauenthor.

from Munk være malet paa et
Stykke af Frelserens Linklæde!
En Mængde Kunstnere og dygtige Mænd er født i Nürnberg,
saaledes Hans Sachs, Albr. Diirer,
og mange praktiske
P. Vischer

Solbakken, Tlf. A11. 168

Hoteller
Hotel Allinge Telefon 25

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

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

Købmænd
Prima, Allinge Tlf. 40

Ladestationer
Petersen, Carl, Allinge. Tlf 98

Ligkistemagasiner
Koioed & Mortensen All.Tlf. 77-79
Mortensen. Herman. AlI. Tlf. 47

Optagelse i Adressefortegnelsen
koster kun 2 Kr. Kvartalet

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

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

Radioforhandlere
Jørgensen, II., v/ Posthuset All.

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

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

Slagtere
Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66

Smedemestre
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Sygekasser
All -Sandv. Sygekasse All. Tlf. 47
Kontortid daglig 2-4, Lørdag 7-9

Sæbeforretninger
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23

Trælast og Tømmer
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7

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

Træskomagere
Larsen, L., Allinge.

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

Vognmænd
Petersen, C., Nygade, AlI. Tlf.133
Person- og Lastkorsel

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

Ekstra Linier 1,50.
Absolut billigste Avertering

