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Fra Artikelserien „Paa Fodtur gennem Europa". 

Det gamle Wartburg. 

Fremlitleos Fipemdskille. 
—a- 

1 Løbet af de 20-25 Aar, vi 
har haft Flyvemaskiner, er der 
foregaaet en rivende teknisk Ud-
vikling med dem. Et Par Tal vi-
ser nette tydeligere end mange 
Ord: Maskinen fra omkring 1914 
var et temmelig upaalideligt Fo-
retagende, der nok kunde flyve, 
men ikke præsterede saa over-
maade meget. Den kunde ikke 
bære meget ud over de to Per-
soner, som var Maksimum, og i 
bedste Fald naaede den op paa 
en Hastighed af 100 til 150 Kilo-
meter i Timen. Den kunde gaa 
op til en Højde paa 1800 ni. 

80 Passagerer 
800 km i Timen 

Nutidens Flyvemaskine kan 
med en Belastning paa 1000 kg 
— foruden sin egen Vægt, der 
ligger betydelig højere end den 
ældre Maskines — gaa op til en 
Højde paa 12000 in, med 10,000 
Kilograms Last endog til en Højde 
af 7000 ru. Ogsaa Hastigheds-
grænsen er mangedoblet. Nor-
male Jagermaskiner opnaar en 
Hastighed paa 600 km i Timen, 
visse Krigsmaskiner som Bom-
beflyvere ect. og Trafikfiyveina-
skiner overvinder 450 km i Ti-
men. Enkelte Maskiner har naaet 
Rekordtiden 800 km i Timen. Me-
dens de ældre Maskiner kun kunde 
bære 1 a 2 Personer, tager de 
nye, moderne Trafikmaskiner let 
80 Personer, der behageligt sid-
dende i en lukket Kabine kan 
nyde Turen samtidig med, at fikse 
Stewarder serverer Fofriskninger 
for dem. 

Udviklingen endnu 
i sin Barndom 
Det er altsammen store Frem-
skridt. Og dog maa man gøre 
sig klart, at Udviklingeu paa dette 
Omraade endnu er i sin Barn-
dorn. Tænker man paa Fremti-
dens Flyvemaskine, saa er det, 
bortset fra alt andet, Spørgsmaa-
let om Sikkerhed og Hastighed, 
der søges forbedret. For Sikker-
heden betyder den stadig forbed-
rede Radiotjeneste et stort Frem-
skridt Men man gaar ogsaa mere 
og mere over til at erstatte den 
menneskelige Kraft med Maskiner. 
Man gaar over til mekanisk Sty-
ring. der frembyder mindre Fare 
for Uheld, Fejltagelser, Overtræt-
hed osv. som Styringen gennem 
Menneskehaand. Et System af 
Styremaskiner, som tilses af Pi-
loten, fører Maskinen mere eksakt 
og sikkert end en Menneskehaand 
formaar det Enhver Afvigelse fra 
Kursen rettes avtomatisk. Der er 
tilsyneladende et stort Spring fra 
Maskiner, der styres af saadanne 
Roboter, til Maskiner, der ledes 
gennem Luften af trawløs Fjern-
styring; men Teknikere Verden 

over er allerede i Gang med at 
løse Opgaven. 

Med Rakettens 
Eksplosionskraft 

Det er ikke længe siden, at 
man ansaa Tanken om at drive 
Flyvemaskine med Rakettens Eks-
plosionskraft for det rene Fan-
tasteri Men Fagfolk er enige om, 
at det kun er et Tidsspørgsrnaal, 
hvornaar Verden v.1 se disse Ma-
skiner virkeliggjort. Flyvemaski-
nen, der drives af Raketmotorer, 
vil betyde en Revolution i Flyv-
ningens Historie, idet den for Al-
vor vil drage Stratosfæren med 
ind unden Mennneskets Vilje. 
Lufthavet vil til den Tid gennem-
skæres af jordnmspændende Luft,  
ruter, hvortil Nutidens Kontinen-
talruter vil føre som Biveje til en 
Hovedvej. 

Raketmotoren formaar i Løbet 
af faa Minutter at drive Maski-
nen op paa en Hastighed af 
1400 km i Timen i en Højde af 
30,000 ni. Her befinder den sig 
i Stratosfæren, hvor den som be-
kendt vil kunne skyde en ganske 
anderledes Fart end i den tungere 
Atmosfære. Endnu er dette Frem-
tidssyner; men i Princippet er 
de tekniske Vanskeligheder for 
en saadan Flyvning løst, og man 
arbejder allerede paa den prakti-
ske Virkeliggørelse af Opgaven, 
selv om den store Offentlighed 
erdnu ikke ved noget om det. 

Uanede Muligheder? 
Der aabner sig uanede Mulig-

heder for Flyvningen, hvis Stra-
tosfæreflyvningen engang bliver 
til Virkelighed Det er endnu ikke 
muligt at beregne Virkningen helt. 
Men et enkelt lille Tankeeksperi. 
ment giver et Fingerpeg. 

Med en raketdreven Stratosfæ-
remaskine vil det være muligt at 
flyve fra København til New York 
paa faa Timer. Og da man som 
bekendt paa Grund af den geo-
grafiske Længdegradsdifference er 
bagefter med Uret i New York, 
vil det til den Tid være muligt 
at rejse fra København Kl. 12 
Middag og lande i New York -
Kl. 12 Middag den samme Dag! 

Fremtidens Flyvemaskine vil 
saaledes ikke alene kunne over-
vinde Rummet, men ogsaa Tiden. 

Eri daarlig Samillighod, 
Efter det Franske. 

—0 - 

Han traadte hurtig ind i Re-
stauranten og satte sig i en Krog. 
Det var tidlig paa Dagen, og Op-
varterne var ifærd med at feje 
Gulvet eller tørre af Bordene. 

Han syntes ikke at bryde sig 
om, at Lokalet var alt andet end 
indbydende. Han sad i en Krog 
med den Kop Chokolade, han 
havde bestilt, staaende urørt foran  

sig og stirrede tankeløst ud i det 
tomme Rum. 

Sjældent har man set en saa 
lurvet Mand paa en respektabel 
Pariserkafe. Hans Ansigt bar ty-
deligt Spor af, at det ikke i flere 
Dage havde gjort Bekendtskab 
med Sæbe og Vand, han saa ud 
som en Mand, der havde tilbragt 
et Par Dage i Træk r et Jernba-
netog. Og det havde han ogsaa. 

Pludselig fo'r han op af sine 
Drøm mer ier, greb den lille, brune 
Haanukuffert, som han havde stil-
let paa Bordet foran sig, og an-
bragte den paa Stolen ved Si-
den af. Den lille Kuffert syntes 
i høj Grad at optage hans Tanker, 
og hvert øjeblik saa han etter, 
om den endnu stod paa sin Plads, 

Kafeens Kunder begyndte nu 
at indfinde sig for at faa deres 
Morgenabsinth. Han mønstrede 
ængstelig den ene efter den an-
den, rejste sig derpaa og bad en 
af Opvarterne om nogle illustre-
rede Blade. 

Pludselig fo'r han sammen, og  
man kunde se Rødmen forvand. 
les til en grønlig Bleghed under 
Smudset paa hans Ansigt. 

En af Gæsterne havde set saa 
mistænksomt paa ham, syntes 
han. Det var imidlertid kun en 
af Stamgæsterne, hvis Plads han 
havde taget. 

Den smudsige Mand sad med 
et Blad i Haanden uden at skænke 
Indholdet nogen synderlig Op-
mærksomhed, og næsten hvert 
Minut saa han hen til sin Haand-
kuffert. 

Det var den officielle Tidende, 
han sad og studerede. Pludselig 
fæsmedes hans Blik ved noget i 
Bladet. Han snappede efter Vej-
ret, mens Forfærdelse stod at 
læse i hans Ansigt. 

Det var en Annonce med ved-
føjet Portræt af en Mand. Den 
lød: 

„Oplysning ønskes om, hvor 
Gustav Keller, tidligere Kasserer 
i Dresdener Vereinsbank, Dres-
den, Tyskland, opholder sig. Han • 
forsvandt herfra den 31. Decem-
ber. Han er høj, slank, gaar nye  

get foroverbøjet, har graa Øjne, 
gode Tænder, graa Backenbarter 
og et lille trekantet Ar paa Ha-
gen. Da han sidst saas, var han 
iført en graa Dragt, en lille brun 
Filthat og brune Sko. Har eller 
havde i sit Eje Værdipapirer og 
Sedler tilhørende Vereinsbank til 
en samlet Værdi af 300,000 Mark. 
Keller taler med ligestor Lethed 
fransk, tysk og engelsk, spansk 
med stærk Accent. Enhver Op-
lysning om hans Opholdssted vil 
blive belønnet og 10,000 Mark 
udloves til den, der anholder ham. 

Vereinsbank, Dresden. 

Han studerede Portrættet over 
Annoncen og kastede derpaa et 
Blik paa sit eget Billede i Spe j-
let paa den modsatte Væg. An-
gaaende Ligheden kunde man 
ikke tage Fejl, og Arret paa Ha-
gen sy ntes ham mere fremtræ-
dende end nogensinde. 

En Mand sad derhenne og 
stirrede paa ham I Skulde han 
have . . ? Passiar! Han havde 
jo selv Bladet i Haanden. Men 
Portrættet og den ledsagende An-
nonce kunde jo ogsaa findes 
andre Blade. Nu talte Manden 
med en af Opvarterne. Det var 
om ham naturligvis! Opvarteren 
kom hen imod ham Skulde han 
gaa? Nej, nu var det for silde. 

,,Er Herren færdig med den 
Avis? spurgte Opvarteren. 

„Nej, endnu ikke, men om et 
Par Minnuter skal de faa den " 

Han tog en lille Pennekniv frem 
og begyndte forsigtig at skære 
Avertissementet ud. Etter nogle 
Minnuter, der syntes ham saa 
lange som Dage, var han færdig 
dermed. Han rullede Papirstum-
pen sammen til en lille Kugle og 
sank den i en Fart. 

Det næste Blad, han aabnede, 
indeholdt ganske det samme Aver-
tissement samt Portrættet. 

Det var haabløst. Før eller se-
nere maatte han blive opdaget, 
og saa . han rystede som i Fe-
ber , ved Tanken om, hvad der 
da vilde ske. Hvad skulde han 
gøre? Flugt var hans eneste Ud-
vej. Der var intet øjeblik at  

spilde. 
Med bankende Hjerte greb han 

sin Hat og styrtede ud af Kafeen. 
Hvor den fugtige, taagede Luft 
paa Gaden dog gjorde ham godt! 
Nu var han igen fri! Fri for alle 
inkvisitoriske Øjne, som sad der 
og sammenlignede ham med For-
trættet i de illustrerede Blade. 
Men hvad var det? 

Han saa sig om og fik Øje paa 
den Opvarter, som havde serve-
ret for ham og nu kom løbende 
efter ham i fuldt Firspring. Han 
maatte være bleven genkendt ef 
en af Gæsterne, og nu var For,  
følgelsen i fuld Gang. 

Han løb, som han aldrig havde 
løbet før, kastede sig vildt ind i 
Folketrængselen og forsvandt ned 
i en snæver, stærkt befærdet 
Gade. Afsted løb han, løb og løb, 
til han langt om længe, ganske 
forpustet, vovede at standse og 
opdagede, at ingen længere for-
fulgte ham. 

Dødtræt og sveddryppende 
vendte Opvarteren tilbage til Ka-
feen og leverede Kasserersken 
den brune Haandkuffert, som den 
fremmede havde glemt, og som 
indeholdt — de 300,000 Mark 
fra Dresdener Vereinsbank! 

IV 

Konfirmand-Dagen. 
Nu kommer den Dag 
I længes efter ! 
for Ungdommens Sag 
skal I prøve Kræfter. 

Men for Livets Skole 
I slipper ej, 
og I maa stole 
paa eget Jeg. 

I vil erfare 
hvor svært det er 
Skærene at klare, 
i Modgangsvejr. 

Ude eller hjemme -
Vær altid paa Vagt. 
I aldrig maa glemme 
at Kundskab er Magt. 

Saa læg da ud 
til Livets Sejlads, 
og i Troen paa Gud 
søg Ankerplads. 

J. H. Sandvig. 
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Paasketuren gaar igen i Aar til 

Bornholms Zoologiske Have 
~•~1~~ Stammershalde 
Et nyt Foraar og mange nye Dyr findes i Haven, 

bl. a. sorte Kappe-Bavianer, Sjakaler, 
hvide og sorte Svaner. 
2. Paaskedag fra Kl. 4 

KONCERT-DANSANT i Restaurationen. 
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En god Antenne 
er den halve Radio - lad os derfor opsætte Dem en ny An-
tenne eller reparere den gamle. - Brugte Apparater ombyg-
ges og repareres billigt. - Batterier og Reservedele til Radio 
Leveres altid orngaaende. Alle Reparationer kun mod Kontant. 

Cykle- og Radioimportøren, Allinge 
ved H. Jørgensen — Østergade 38 — Telefon Allinge 156 

Cykle- og Grammofon-Reparationer udføres omgaaende pr. Kontant. 

PROTOKOLFAB RIR 

pC 

Chr. DideriKsen 
z 	Tornegade 10 	- 	RØNNE 	 Telefon 865 

0 

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

Leverandør til Biblioteker og øens største Fol brugere 
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Permanent udfører vi nu med den nye 
Taco ux us Maskine. — 	Moderne 
Dampkammer System. Alt iberegnet  — 

emenemiummeemmou  og dog kun otte Kroner! 

Barber John. Larsen TIL Affinsie 53 
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1. Paaskedags Morgen ankom-
mer Roskilde Boldklub sornIASG's 
Gæster og indkvarteres hos de 
forskellige Værter, som bered-
villig har lovet at huse Gæsterne 
i de to Dage. 

Kl. 2 spilles den første af de 
to Kampe Stævnet omfatter, og 
det bliver baade spændende og 
interessant at se dette fremmede 
Hold, som aldrig før har været 
paa Bornholm. - Har vi nogen 
Chance for Sejr, ja, det er van-
skeligt at tippe, og alt tyder paa 
det bliver jævnbyrdige Kampe. -
Roskilde staar som Nr. 1 i deres 
Kreds i Oprykningsrækken paa 
Sjælland, og det vil svare nogen,  
lunde til den bornholmske Me-
sterrække. - Blandt Roskilde Spil-
lerne er en gammel Bekendt nem-
lig „Benne' Arvidsen, som er 
fast Mand paa Gæsternes Før-
stehold. - Han kommer altsaa til 
at kæmpe med sin egen gamle 
Klub. - 

2. Paaskedag spilles en Revan-
chekamp, hvor ASG Holdet paa 
enkelte Pladser vil blive noget 
ændret og maaske er det samme 
Tilfældet paa Roskilde Holdet. - 

Man haaber paa god Tilslut-
ning begge Dagene, saa at man 
kan faa de fleste af Udgifterne  

ind, der gaar med til Gengældel. 
ses Besøget i Roskilde i Pinsen. 
Enhver sportsinteresseret Allin-
ge-Sandvigbo bør overvære disse 
Kampe, som bliver Foraarets store 
Sportsbegivenhed paa Nordlan-
det. - 

Paaskefesten, 
som afholdes 1. Paaskedag paa 
Christensens Sal, bliver noget ud 
over det almindelige. - Arrange-
mentet kaldes: „Studenter-Have-
fest", hvilket røber, at Salen skal 
omdannes til en Have med Lyst-
huse paa Siderne, og Kapelme-
ster Arvidsen og hans „boys" 
faar sin Anbringelse i et Lysthus 
med Sivtag, slyngende Ærteblom-
ster o.s.v. — Vi skal alle være 
Studenter og have den hvide Hue 
paa den Aften. - Midt paa Gul-
vet rejses en Stenhøj med Flag-
stang, hvorpaa en hvid Dug ined 
ASG's Emblem i skal vaje, og 
for at Stemningen skal være helt 
rigtig, vil Salen blive illumineret 
ined Masser af kulørte Havelam-
per. - 

Det ser altsaa ud til, at der er 
beredt en vellykket Aften for 

ASG's Medlemmer og Roskilde 
Gæsterne. 

• •• • •• • • 

unge Dame, der i Mellemtiden 
var blevet Fru Evinrude. Men 

denne Gang behøvede han ikke 
at anstrenge sig med at ro; med 
et Par Haandgreb skruede han 
en Paahængsmotor paa Baaden, 
Og det Kølvand, hans Opfindelse 
efterlod sig, indbragte ham erg 
smuk Formue. 

Støvsugeren. 

Det hørte med til Murray 
Spranglers Pligter at skaffe At-
fald og Opfejning væk fra Loka-
lerne i det Varehus, hvor han var 
Huskarl. I et saadant Varehus er 
der meget at gøre rent, og Sprang-
ler blev hurtig ked af evigt og 
altid at bukke sig for at feje op. 
„Kunde man bare finde paa no-
get, som skaffede Affaldet bort, 
and det op . . sugede det væk," 
tænkte han. Sugede? Maaske gik 
det! 

Kort efter stillede han til sit 
Arbejde med en lille Trækvogn, 
hvorpaa der stod en lille Motor 
og en Beholder. Fra Beholderen 
gik der en Gummislange og naar 
Motoren arbejdede, opstod der et 
lufttomt Rum i Beholderen. 
Sprangler satte den anden Ende 
at Slangen ned til Fejebunken — 
den forsvandt i Løbet af 0,5. -
Det var Begyndelsen. Men Sprang. 
ler lagde sig ikke til Hvile paa 
sine Lavrbær, han forenklede sit 
Apparat og skænkede sin Samtid 
den Støvsuger, af hvilken der ind-

til hans Død blev solgt over tre 
Millioner. 

Paasketonen. 
Der klinger saa skøn en Tone 
Ira Paaskens fredfyldte Stund; 
den rører os mildt herinde 
i Sindets dybeste Grund. 

Den bærer Bud til al Længsel, 
som bor i Menneskebryst, 
al Vaarens brusende Jubel 
og Livets higende Lyst. 

Den møder os fra et Hjerte, 
som brast for Menneskers Ve, 
den fødtes af Suk og Taarer 
og Korsets stingende Spe. 

Dog steg den paa Lærkevinge 
mod Himlens blaanende Hvælv, 
den blev til en Strøm af Toner, 
en sejrrigt syngende Elv. 

Og Jorden ruller i Altet, 
fortrampet, plettet af Vold; 
der hades, myrdes og svinges, 
og tung blev Synderens Sold. 

Men altid møder vi Tonen 
fra Paaskens vaarlige Stund, 
og stadig smelter den Kulden 

i Sindets mørkeste Grund. 

Og stadig lyser for Øjet 
i Paaskemorgenens Skær 
hin Sejr, som Herren har vundet 
for Syndens dødsramte Hær. 

Karl Lindqvist. 

Fra Uge til Uge. 

Efter alle Solemærker ser det ud 
til at vi faar Pinsevejr i Paaske-
dagene, og at Danmarks Ungdom 
i stort Tal stævner til BOrnholm. 
Vandreherbergerne er fuldt opta-
get, og mange Hoteller og Pensi-
onater har faaet Bestillinger. Og 
Bornholmerne selv skal nok vide 
at udnytte det fine Paaskevejr. Vi 
har jo let Adgang til Naturen, og 
saavel Hammershus og Finnedalen, 
Stammershalde og Helligdommen 
har et Blomsterflor langt forud for 
sin Tid, og der er Eftermiddags-
koncert 2.  Paaskedag, i Elverhøj. 

Familie-Journalen i denne Uge 
skildrer Hinduernes Pongol Fest 
saa levende, at man tror at være 
med i disse farvestraalende indi-
ske Festorgier, det er Sonja Black. 
der er Mesteren, medens Kelvin 
Lindemann møder med et Foraars-
kauseri ,Nu er det Forundringens 
Tid". — Sømandsforfatteren Knud 
Andersen har skrevet en Beretning 
som afslører Søens barske Rea-
lisme og røber hans dybe For-
staaelse af splittede Menneskesind. 
Estrid Ott møder med en ovenud 
frisk Novelle : ,Der er Foraar i 
Luften". Ogsaa Edv. Thybo skil-
drer Vaaren paa Vingerne, mens 
Mary Lorimer bereder os nogle 
Overraskelser i Fortællingen For-
staa dig selv. Sven Holm giver 
Cocktailsrecepter i „Moderne Paa-
skeæg", og Dybtrykstillægget er 
aktuelt i sit Billedsalg. 

Jubilæum. 
Den I. Maj er det 50 Aar siden 

temali Johansen, f.Wahlgren kom 
til Bornholm som 16-aerig Flicka 
fra Ystad. -- Det er mange Aars 
haardt Slid, særlig de første Aar 
som Peia paa Kuregaard i Aaker 
og andre Gaarde paa Bornholm, 
hvor Arbejdstiden i Sommermaa-
nederne paabegyndtes Kl. 3 om 
Morgenen, og der ikke taltes om 
Normalarbejdstid. For 30 Aar si-
den kom Gemal' Johansen til Al-
linge og best. Huset for atdøde 
Snedker Sonne, samtidig med at 
hun besørgede Malkningen paa 
Møllen, paatog sig Vask og Ren-
gøring og hjalp til med Husger-
ning hos Kæmner Mortensen gen-
nem 27 Aar. Nu er Geniali, hvis 
lille venlige Skikkelse alle Allinge-
borgere kender, kørt træt, og haa-
ber ved Hjælp af Aldersrenten at 
kunne nyde sit Otium, og vi sy-
nes, hun har fortjent det. Mange 
vil sikkert den 1. Maj sende Jubi-
laren en venlig Tanke og Tak tur 

Assistance. 

TAK 
Hermed mine Forældres og min 
bedste Tak for al Opmærksomhed 
ved min Konfirmation. 

Aage Kjøller, Skovfryd. 

idectfid̀"));‘Cøj  

Køb Herretøj 
hos  Fritz Reusch 

..:+4  det betaler sig. 

Alle de mange Nyheder 
i Herre-Beklædning er nu 
hjemkommet. 

Skjorter, Slips, Hatte. 
Handsker, Sokker. 

Sp ortshabitter 
i nye moderne Faconer 

54,50 og 42,50. 

Eneforhandling af de org. 
0, KAY Sommerfrakker 
der findes baade i Tweed 
og imprægnerede Gabar-
diner. 

Alt i Lejrudstyr og Sport- 
beklædning føres. 

FritzLLtleosch 
1.11~1110111~11 

Nye Sendinger af 

Store Mako-Løg 
til nedsat Pris. 
Store italienske 

Appelsiner og Citroner 
til rimelige Priser. 

Olsker 
Skatter for Januar Kvartal 1938 
og Restancer for tidligere Kvartaler 
bedes snarest indbetalt. Modtages 
af Pedersen, Bakkemøllen og Kom-
munekasserer Bendtsen, Tejn. 

Sogneraadet. 

De' nye Sommersko 
er hjemkomne. — Stort Udvalg. 

Skotøjs:Centralen. 
Hink ung Pige 

søges til 1. Maj. 

Dynddalegaard, Ro. 

Kaffen i Nordlandet har fin 
Aroma og god Smag 
og Priserne er reguleret nedad, 

selv om Kvaliteten er bedre. 
Prøv den! 

Nordlandets Hadelshos, 
Et Parti Kaalrabi 
sælges meget billigt. 

E. J. Andersen, 
Tlf. Sandvig 3. 

Have- og Blomsterfrø 
ara Dæhnfeldt i Odense 

er højfine Varer. 
Alle Sorter 

Kløver- og Gmsfrø 
og specielt 

Barres Roefrø, Kval, VIII 
kan købes til smaa Priser i 

NOrdiandeiS ilaildeiSh08 
Et stort Parti 

6 Fod 	Brædder 
sælges billigt pr. kontant. 

Klemensker Savværk 
Klemensker 13 

Alt i Tømmer, Lægter og Brædder 

Gode Blandinger Havegræs-
frø til Plæner 

i løs Vægt billigt. 

Gnisten. 
—0 — 

Indfald, der var 
Millioner værd. 

Atter og atter hører man om 
Opfindelser, der har givet deres 
Skabere store Formuer, og man-
gen en tænker; ,,Ja, hvem der 
bare kunde saadan 

Grundlaget for at gøre en saa-
dan Opfindelse, som faar Betyd-
ning, maa selvsagt altid være et 
vist Maal at Begavelse og teknisk 
Dygtighed ; men det første og væ-
sentligste er dog Erkendelsen af 
en Mangel, som burde afhjælpes, 
Ser man først Mangelen, er det 
et Spørgsmaal om Kunnen, Flid 
og Udholdenhed. 

Paakengsmotoren. 
En smuk Sommerdag foretog 

Ole Evinrude en Udflugt sammen 
med sin Kæreste. — Ved Bred-
den af en Fjord lejede de en 
Baad for at ro over til en Ø, 
som faa et godt Stykke borte. 
Det var varmt Vejr, og da de to 
unge Mennesker kom i Land paa 
Øen, udbrød den unge Pige: 

„Hvem der bare havde en Is-
vaffel I" 

Nu var der desværre ingen Is-
kagebod paa øen, men Ole, der 
gerne vilde glæde sin Kæreste, 
vendte resolut Baaden og roede 
de to Mil tilbage for at skaffe 
Isen. 

Fire Mil — selv om de anta-
gelig var engelske — er en pæn 
Strækning, og Ole havde rigelig 
Tid til at fundere over, hvor be-
hageligt det vilde være, om man 
i Stedet for at ro kunde have 
trukket en lille Motor op af Lom-
men, og lade den gøre Arbejdet. 
Men var det til at virkeliggøre? 
Medens Ole trak paa Aarerne, 
tænkte han Sagen igennem; det 
maatte være en lille Benzinmotor 
med en Propel, 

Et Aar senere var han igen 
paa Udflugt paa Fjorden med den 

Wrdlandetsflandelshus 	Nordi311dOiS HaildeiShilS 



,£e tut åotrunerfrakker 
er nn hjemme, og der er mange 

smukke og billige Ting. 

Se Vinduerne Fredag. Allinge Messe. 
v. Th. Holm. 

11•0111~1~~110111111 

Er De 
rigtig 
slipsel? 

Een Ting faar Damer øje paa, 
det maa De vogte nøje paa .  
Hvorledes Slipset sidder. 
Og SKIFTER Slipset sidder godt 
trods Knyt paa Knyt det holder flot .  
Der staar paa, hvad det hedder, 

Fabrik Saren Skifter Farvergade 6-70 København 

SLIPS I 

	^.•■•■•1 

Nye Skifter-Slips hjemkomne 
Mange smukke Dessiner fra 1,35 

forefindes i 

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 

Nordlandets Handelshus. 
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NILFISK STØVSUGER KØB DET I PRODUKTEN 

Hvorfor ringer man til Allinge 19?- 
fordi man der kan faa al Lastkørsel udført med Bil og Heste-
Rerretial, som man ønsker. Flytninger udføres med fuld Garanti. 

Hm tig og solid Betjening. 

Naar De i Paasken skal til Stammershalde og plukke 
Anemoner, kør da med Byens fineste Landauer ad deri ny Strandvej 
og nyd Naturen. 	

K. %V. Bech, Tlf. Allinge 19. 

Meddelelse fra Magasin, Allinge . . . 

Yoraarel skar allerede 
for`' aren oren I 

Man er allerede begyndt at 
tænke paa de nye Foraarsrnoder. 
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 be-
gejstret for de mange smukke 
Stoffer, der er fremme i Aar. 

Kom indenfor - 
det vil være os en Glæde at vise 
Dem det altsammen — Kjolestof-
fer i Vaskestof — Silke og Uld. 
Smukke Modeller i Kjoler og Frak-
ker — og vi har ogsaa det helt 
rigtige til Børnene. 

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

Yritzgetisch 
Allinge — Telefon 5. 

Leverandør til Vare- 
og Landbrugs-Lotteriet 

Samtlige Bagere i Allinge 
holder lukket Paaskedag. 

/41 Jens Hansen's Manufakturforretning 
fører stadig alt i Metervarer, samt færdigsyet 
Arbejdstøj. -- Hatte og Huer i stort Udvalg. 

Trikotage og Garn i bedste Kvalitet til billigste Pris 

En Del Klædninger udsælges til meget smaa Priser 

Klinik for Fod- og Ansigtspleje 
RAGNHILD ROWOLD 
Stra ndvejen 3 — Allinge 

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

c fljefttelic5 Tak 
for udvist Opmærksomhed ved 

min Konfirmation. 

Henry Nielsen, 
østervang, Olsker. 

Flink Dreng, 
14-15 Aar, søges til 1. Maj. 

Mælkehandler Petersen, 
Lindeplads. 

Pæn Servante 
med Marmorplade og Vandstel 30 
Kr., Jernseng, Spiralmadras, ældre 
Vatmadras ialt 18 Kr. Rundt Jern-
bord 10 Kr., 2 svære røde For-
hæng 10 og 12 Kr. 

Jensen, Vesterg. 28, Allinge. 

Teknisk Skole 
ALLINGE 

Udstilling af Elevarbejder 
2. Paaskedag Kl. 14. 

Beretning aflægges Kl. 17. 

Brinken, Sandkaas 
til Pension eller andet, sælges bil- 
ligt — lille Udnetaling 	 samlet 
eller Villa, Anneks eller Køkken-
have hver for sig. 

Bladets Kontor anviser. 

Spil i Varelotteriet. 
Der er de største Chancer for 

Gevinst. I alle Seriens 6 Træknin-
ger 114,000 Gevinster 
og en Ellstrapraemie til 
et samlet Beløb af 

1,805,320 Kroner. 
Fornyelsen er begyndt, og fra 

8. April sælges ufornyede Lodsed-
ler fqi-  kun 130 Øre Stk. 

J. B. Larsen. 

Nye moderne 

coraars-åko 
er hjemkommen. 

Træskomager 1,.barsen 
Foreløbig sælger vi 

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 

Nordiandels Hdodelslills 

Gaa Foraaret i Mode 
med et Par nye Sko fra 

Carl Larsen, Vesterg., 

bornholms Spare 
og Laanekasses 
Afd. i Allinge 

0 

Kontortid: 9-12 2-4 
0 

Boxer udlejes 

Brevpapir og Konvolutter 
med Firma leveres bedst og billigst 

Allinge Bogtrykkeri. 

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 Bog skaffes med kort Varsel 

og til den rigtige Pris. 
Masser af billige Brædder sælges. 

Nordlandets Handelshus. 
111 
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• • hos Deres Købmand ! 

11. Gudhjem Mølles Produkter er anerkendt over hele Øen 
• • 

De'rigtige bløde, halvhaarde og haarde brune svenske 

MASONITE-PLADER 

I Nordlauleis hodelshos I 

: Ved Bagning; :til 
▪ daglig og Fest... 

MEL fra Gudhjem Mølle! 
...forlang det altid : 
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Servus fortæller om sine Dagbogsoptegnelser og Minder 
— Fortsat fra forrige Lige — 

Bamberg (1Ylichaelsberg) 

Vi boede i Bogtrykkerherberget 
i Bergstrasse, bag Frauenkirche, 
et centralt Sted for Udflugter og 
Besøg i Museer, Mine Rejsefæller 
vilde gerne have Beskæftigelse i 
Nürnberg, men fandt intet. Den 
14. August brød vi op. Jeg læng-
tes mod Nord, bort fra den gamle 
Bys lumre Gader, ud mod Bonde-
landet med den vekslende Natur, 
de grønne Skove og Høstens Over-
daadighed af Frugt. 

Vi fulgte Kanalen, der forbinder 
Donau med Main og naaede ved 
Middagstid Universitetsbyen Er-
langen. — Den gamle Bydel har 
snevre, uregelmæssige Gader, men 
Neustadt er som et Villakvarter 
med smukke Anlæg. Her er flere 
Kirker og et ældre Slot, som siden 
1743 er indrettet til Universitet 
med Bibliotek og righoldige Sam-
linger. l Slotshaven fandtes en 
Rytterstatue af Kurfyrsten og en 
smuk Fontæne. Herzdenkmal paa 
Leopoldplads. 

Udenfor Byen ved Donau-Main 
Kanalen er rejst et stort Monu-
ment, bestaaende af 4 symbolske 
Figurer, deraf to i menneskelige 
Skikkelser, forestillende Donau og 
Main, rækkende hinanden Haan-
den. 

Da der herfra var et godt Stykke 
Vej tilbage til Erlangen, og Solen 
var ved at gaa ned, foretrak .vi 
at gaa videre til den lille By Ftitelf-
heitn og overnatte der. Sov godt 
og billigt. 

Om Morgenen blev der gjort 
Festforberedeiser i den lille By, 
thi det er Marias Himmelfartsdag, 
og Laudboerne lier er overbeviste 
Kateliker. Den hellige Jomfru taar 
Festdragten paa, en omfangsrig. 
kniplingsbesat Kjole, og føres nu 
i Processionen under Klokkering-
ning. Vi har set dem saa tidt, 
disse Processioner, saa de inter-
esserer os ikke mere, og Værtens 
forjættende Løfter om den store 
Fest med paafølgende Tanzkrn-
ellen har ingen Indflydelse paa os, 
vi tager Ranslen paa Naken og 
vandrer mod Bamberg. — Langs 
Vejen er plantet Frugttræer, hvis 
Spiselighed interesserer os meget, 
og om de fleste er sure Madæbler, 
saa findes dog ogsaa gode Pærer 
og Blommer, langt flere end hel-
digt for vore Maver. — Egnen er 
smuk og bakket; mod Øst hæver 
sig Bbhrnerwald og Ersgebirges 
skovrige Højder. 

Spiste til Middag i en Landsby, 
og hen paa Eftermiddagen fik vi 
øje paa Bambergs Kirketaarne, 
hvis slanke Spir havde Lighed 
med Domkirkens i Roskilde. Byen 
tegner sig karakteristisk fra Flod-
dalen, liggende paa en Højderyg 
i naturskønne Omgivelser. Dom-
kirken imponerer, bygget i romersk 
Stil med fire Taarne, knejser den 
majestætisk oppe paa Bjerget, og 
gemmer mange Minder om dens 
Stifter, den hellige Kejser Hein-
rich Il. og hans fromme Dronning 
Kunigunde. Heroppe kom vi tids-
nok til at overvære Afslutningen 
af Mariafesten, og saa den hellige 
Jomfru — en legemsstor Voks-
dukke i Krinoline med gyldne 
Halssmykker — i Procession blive 
ført tilbage til Kirkens Sakristi. 

Længe stod vi oppe paa Kirke-
bakken og nød Udsigten og den  

prægtige Solnedgang. — Gik saa 
atter ned ad de stejle Gader, ned 
til Herberget, og fik vor velfor-
tjente Aftensmad. Trætte gik vi 
tidligt til Ro, men havde en uro-
lig Nat. Det lykkedes os at fange 
flere af vore Plageaander ; de blev 
forvaret i en Tændstikæske, og 
næste Morgen fortalte vi Værtin-
den, at der var Wansen (Vægge-
lus). — Umuligt! Aldrig var der 
klaget over Urenlighed i hendes 
Senge, aldrig havde hun set saa-
dant hæsligt Kryb ! 

Hun vendte sig fra os og gik 
fnysende ud i Køkkenet. — Jeg 
fulgte efter med Beviserne og aab-
nede Æsken over Køkkenbordet 
Ud kravlede Dyrene, hver sin Vej. 
Pigerne stimlede sammen og skreg 
op. Værtinden kom i Harnisk og 
paastod, at vi selv havde bragt 
dem med og søgte at skade hen-
des Renomme. Resultatet blev et 
Nederlag for os, vi maatte skynd-
somt retirere — uden Morgenkaffe. 
Og dog havde vi haft de bedste 
Hensigter. — 

Bamberg er saa dejlig uregel-
mæssigt bygget, op og ned, ud 
og ind krummer de gamle Gader 
sig. Øjet møder ingen Ensformig-
hed, stadig fanges Interessen af 
noget Nyt. Der ligger Marternt-
kapelle, en af Tysklands ældste 
Kirker. med Vinduer i byzantisk 
Stil, nu historisk Museum —eller 
det gamle Slot paa Karolinenplatz, 
Raadhuset, Michaelskirken og Un-
ser lieben Frauen-Kirke. — Over 
Regnitz og Mainkanalen fører flere 
smukke, nye Broer, og det bak-
kede Landskab er som en Park 
med smagfuldt anlagte Gartnerier. 
Tobak dyrkes meget, de smukke 
Bladplanter er en Pryd for øjet. 

Gennem et vekslende Landskab 
med skovklædte Højdedrag kom 
vi gennem en Del Landsbyer og 
overnattede i en Gæstgivergaard 
et Par Mil fra Koburg. 

Om Morgenen overskred vi da 
Grænsen mellem Bayern og Sach-
sen og naaede Koburg, hvis gamle 
Slot og Festning er bygget paa 
en Klippeknude og derfor kunde 
ses paa længere Afstand. 

Koburg havde ca. 20,000 Ind-
byggere og ligger indeklemt i Hz-
dalen ved Foden af det 464 in 
høje Slotsbjerg. Kommer man ind 
i den lange Hovedgade, maa man 
strække Hals for over Hustagene 
at faa øje paa den gamle Borg, 
hvor Luther sad som frivillig 
Fange og bl. a. skrev den kendte 
Salme: Vor Gud han er saa fast 
en Borg. 

Da vi havde spist til Middag, 
gik vi en Tur gennem Byen, hvis 
nyere Del har mange smukke Vil-
laer og Anlæg og gør et velha-
vende Indtryk. Raadhuset og den 
gotiske Moritzkirke med 78 m høje 
Taarne, Regeringsbygningen paa 
Torvet i italiensk Stil med mange 
Billedhuggerarbejder, flere Slotte 
og Mindesmærker pryder Byen. 

Næste Dag var vi oppe paa den 
gamle Borg, der er indrettet til 
Museum, og man kan her se det 
Værelse, hvor Luther opholdt sig. 
Her oppe er ogsaa prægtige Park-
anlæg, Restauration og Orkester-
musik -- tn,if det dejligste er dog 
den vi...ini,derlige Udsigt ned over 
Byen, Dalen, Skove og Høj,iednig 
med Slottene Callenberg og Ro-
senau. 

Sent paa Eftermiddagen gik vi 
videre og overnattede i en lille 
By. en Mils Vej derfra. 

Efter en styrkende Søvn drak vi 
Morgenkaffe og betalte for billigt 
Ophold. Atter paa Farten gennem 
Thfiringens bakkede Egne, gna-
skende Æbler og nydende det 
herlige Sorinnervejr. 

I en Landsbys Høkerbutik fik 
jeg øje paa en Spegesild. Salt-
vandsduft og Minder om danske 
Strande og blanke Sild bragte den 
med sig. I halvandet Aar havde 
jeg ikke set noget, der som den 
mindede mig om Hjemmet. Det 
maatte bestemt være en dansk 
Spegesild, som havde forvildet 
sig herned, den maatte jeg have. 
Jeg købte den — købte Brød og 
Smør, i Mangel af Kartofler og 
Løgsovs! og ude paa en Grøfte- 

kant blev den flaaet og ædt. 	 
Mine Kammerater delte ikke min 
Begejstring over den salte Sild, 
der ikke var tilstrækkelig udvan-
det, og efterhaanden efterlod en 
ram Smag; men jeg lod dem ikke 
mærke noget, spiste med synlig 
Velvære og fik en ulidelig Tørst. 

Om Eftermiddagen naaede vi 
Hildburghausen, der tigger nede 
i Dalen med en Borgruin knej-
sende paa Bakkekammen. Over-
nattede i en Landsby en god Mils 
Vej videre fremme. I Gæstgiver-
gaardene kommer man ligesom 
mere i Kontakt med Befolkningen, 
faar Lejlighed til en Passiar eller 
spiller Kort. De tyske Spillekort 
ligner ikke de danske, og Benæv-
nelserne er noget anderledes; men 
„66" spilles overalt, og efterhaan-
den lærte vi andre Regler. 

Solen kaster brede Straalebundt 
ind over Sengen og minder os om 
at staa op. Men vi var kommet 
sent i Seng, og Krofars Senge var 
saa bløde og behagelige at ligge i. 
En Slat koldt Vand i Ansigtet og 
ind til Morgenkaffen. Die Schuh-
rnådel havde taget sig af vore 
støvede Støvler i Haab om den 
Ekstraskilling, som vi egentlig slet 
ikke havde Raad til at afse; men 
vi føler os som Hertuger, og det 
er jo ikke hvert Sted vi faar en 
saa gæstfri Modtagelse. 

Saa forlader vi den hyggelige 
Kro og vandrer ud ad Landevejen 
gennem en skovrig, bakket Egn. 
Spiste Frokost paa en Bakkeskrænt  

udenfor en lille By og naaede om 
Eftermiddagen Meiningen, hvor vi 
logerede os ind paa Zu Heimat. 
Meiningen er efter en Brand 1874 
genopført med brede, lige Gader, 
og Husene er opført med megen 
Smag. Det hertugelige Palæ med 
Slotshave, Kirken, Teatret, Raad- 

Kirken i Meiningen. 

huset og smukke Promenader er 
en Pryd for Byen, der ligger vid-
underligt i Werradalen mellem 
skovklædte Højder. I Nærheden 
er det pragtfulde Slot Landsberg 
og den maleriske Ruin „Henne-
berg". 

Vort Herberg var desværre ikke 
saa hyggeligt som Omgivelserne 
lod formode. Om Natten kunde 
vi ikke sove for Væggelus. — Vi 
maatte emballere os som Mumier, 
for at de fæle Dyr ikke skulde 
suge alt vort Blod. Betjeningen 
var daarlig, al Ting snavset og 
uappetitligt, et af de mest svinske 
kristelige Herberger, som jeg til 
Dato havde stiftet Bekendtskab 
med. 

Medens vi drak vor tynde Kaffe 
og satte nogle Humbler Hvede-
brød til Livs, drog Soldaterne — 
et oplivende Moment — gennem 
Gaden med klingende Spil. 

Saa gear Turen videre gennem 
'l'huringens bakkede, skovrige og 

Bagerier 
Andersen, Th., Sandvig Tlf. 2 
I lald, E., Løsebækg., AH. Fif. 78 

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

Bogtrykker 
Gornitzka, 0., Allinge 'FIL 

Bygmestre 
Kofoed & Mortensen, All. Tlf_77-79 
Petersen, P., Nørreg, All. Tlf. 69 

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf Sy 

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

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7 

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

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

Havemand. 
P. Jørgensen, Solbakken, Tlf. Al1.168 

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

Art. f. Hotel og Pension 
Gornitzkas Rogi ryk, All. Tlf. 74 

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

Købmænd 
Prima, Allinge Tlf. 40 

Ladestationer 
Petersen, Carl, Allinge. Tlf 98 

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

Optagelse i Adressefortegnelsen 
koster kun '2 Kr. Kvartalet 

frugtbare Egne. Tobakken dyrkes 
stadig, hist og her er store Fa-, 
briker. Spiste vor Middagsmad i 
Wasungen og naaede om Aftenen 
Bachfeld, hvor vi tilbragte nogle 
behagelige Timer i den anselige 
Gæstgivergaard og sov fortræffe-
ligt. 

Atter gennem smaa Byer, over 
Bakker, gennem Skove ad brede 
Dalstrøg. Langs Landevejen staar 
Frugttræer, som en velvillig Vind 
rystede Frugter af til os; det er 
strængt forbudt at ryste selv! 
Saa kommer vi ind i Wilhelrnsthal, 
og Vejen slynger sig opad mod 
„Holte Sonne". Her oppe paa det 
grankkedle Bjerg ligger flere Ho-
teller, og der var mange Turister, 
som nød deri herlige Udsigt. 

En lille Rast gør godt efter den 
forcerede March. Her mellem de 
høje Graner er stille og højtids-
stemt, og vi nyder et Glas Bier 
ved et af Bordene. 

Gennem et Udhug i Skoven ser 
vi det gamle Wartburg hæve sig 
majestætisk paa en anden Bjerg-
knude med middelalderlige Taarne 
og Udbygninger. 

linhe Sonne wed Udsigt til 1V.artburg. 

Malermestre 
Jacobsen Luds, Havnegade, All. 

Manufakturhandlere 
Magasin du Nord, Allinge. Tlf. 5 

Modeforretning 
Petersen, Thora, v. Posthuset All 

Musikundervisning 
Westphal, G. Sanukaas 
Illaver — Vtoltn — Sang, 

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

Radioforhandlere 
Jørgensen, 11., vi Posthuset All. 

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

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

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

Sygekasser 
Ali -Sands. Sygekasse All. Tlf. 47 
Kontortid daglig 2-4, Lurdag 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, All. TIf.133 
Person- og Lastkørsel 
Munch, Humledal, Tlf. Rø 46v 
7 Personers ~n 

Ekstra Linier 1,50. 
Absolut billigste Avertering 

`X(TdbornholinJ 
di.ådefortegnelse! 


