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Otto Hornitzka, Telef. 74M

Tejn, Olsker, Rutsker, Re,

Nr. 531

Gornitska's Tryk, Allinge

og Hasle

Alm. Annoncer 10 Ør: pr. mm eiterf. Gange 8 Ø,
- 6 Ø.
Forretningsane. 8 -

God Morgen, Ilt. Oinklor,
Af Chr. ti. Damm.;

-o-

Paa Froberg & Co.s store Kontor herskede der den sædvanlige
Morgentravlhed. Alle fjorten Kontorister og Kontordamer i det
store Forkontor sad bøjet over
deres Bøger og andre Papirer,
Kontorchefen sad ved sit Skrivebord og var i Færd med at aabne
Posten. Af og til lod han Blikket
glide ud over Personalet, hvoraf
enkelte drøftede den foregaaende
Aftens Begivenheder i en hviskende Tone. Saa snart Kontorchefen hævede Hovedet, ophørte
al Samtale, og man kilede paa
med Arbejdet. Et Øjeblik efter
var Smaasnakken atter i Gang,
og af og til lød en undertrykt
Latter. Hørte man imidlertid Kontorets Yderdør gaa, stilnede Smaasnakken med eet, og der begyndte
en rastløs Travlhed, som først ophørte, naar man saa, hvem der
kom. Var det selveste Chefen,
gamle Konsul Froberg, kunde
man allerede paa den Maade, han
tog i Døren, kende ham. Og saa
kunde det nok være, at alle fik
travlt. Paa et Øjeblik var den
største Travlhed sat i Scene; selv
Kontorchefen lod sig henrive til
at udvise mere Energi.
Konsulen var en rigtig Buldrebasse, som man ikke saa smile
mere end een Gang om Aaret.
Til daglig rumlede han i en grov
og bøs Tone, som de ældre paa
Kontoret gennem Aarene havde
vænnet sig til, men som nok kunde
forskrække Nybegyndere. Personalet havde lavet et helt Termometer for hans Humør; Naar Konsulen straks inden for Døren
sagde „God Morgen", var Dagen
reddet, det vil sige, den var sky,
fri fra Morgenstunden af. Kom
han midt ind i Kontoret, inden
Morgenhilsenen faldt, var det lidt
halvgraat, og Dagen kunde blive
til hvad som helst. Naaede han
Døren ind til sig selv, inden han
aabnede Munden, kunde man
være sikker paa, at Gnavenheden
vilde gaa ud over en eller anden
i Løbet af Dagen. Men foer han
gennem Kontoret og smækkede
sin Dør i uden at give saa meget
som et Brum, stod den paa Storm,
og saa vilde Dagen blive mere
end _varm.

Der var en paa Kontoret, som
endnu ikke var inde i Termometerberegningerne. Det var Else
Holst, den I Saarige Elev, som
fes st nogle Dage forinden var
blevet ansat der Hun var Student
og meget ivrig efter at drive det
til noget, og dertil smukkere end
hun e.gentiig havde Lov til at være.
Med et Par store udtryksfulde
ojae, ei dejligt Smil, og dit lidt
tut ri g lini.essige Ansigt indrammet al mørkt, kortklippet Haar,

•
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Fredag den 29. April

kunde hun ikke andet end blive
en Anstødssten paa Kontoret,
hvor de unge Mænd straks vilde
slaas om hende, og de halvgamle
Kontordamer, som havde set Aarene og Chancerne glide forbi,
vilde gøre hende Tilværelsen saa
sur som mulig. Else Holm havde
allerede paa forskellig Maade mærket deres smaa Venligheder, nigin
hun havde hidtil søgt at klare sig
selv med et Smil og et venligt
Ord. Derved var det ogsaa gaart
nogenlunde.
En Morgen kom Konsulen farende ind gennem Kontoret i en
saadan Fart, at Personalet helt
glemte at faa travlt. Kun Frk.
Holm tænkte paa at byde ham
Velkommen hjem, men da han
havde en saadan Fart paa, kom
hendes: „God Morgen, Hr. Direktør", først da han var helt henne
ved Døren til Privatkontoret.
Fuldstændig perpleks vendte han
sig om og saa paa hende, hvorefter han smækkede Døren i, saa
Malingen var ved at falde ned
fra Loftet.
Personalet saa paa Frk. Holm
som paa et overnaturligt Væsen,
og selv Kontorchefen rømmede
sig. Frk. Holm smilte kun og
fortsatte med sine Talkolonner,
et Arbejde, som hun fandt var
fnldstændig meningsløst. Da hun
var færdig med en Kolonne, gik
hun hen til Kontorchefen, som
havde været i Firmaet i over 30
Aar, og sagde: „Det Arbejde, jeg
laver er fuldkommen overflødigt.
Kan De ikke give mig noget andet at bestille. Der laves i det
hele taget en Bunke Arbejde her,
som er ganske unødvendigt, og
som det ikke er Umagen værd at
lave. Halvdelen af Personalet kun=
de spares, hvis Arbejdet var ordnet bedre, og der saa blev bestilt
noget mere."
„Hvad siger De," udbrød den
gamle Kontorchef forfjamsket. Han
havde aldrig før hørt noget lignende. „Hvad er det, De siger.
Laver vi overflødigt Arbejde her?"
„Ja, her laves Masser af overflødigt Arbejde."
,,Ved De hvad, lille Frk. Holm,
det skulde 4e sige til Chefen."
„Det er ogsaa min Mening,
hvis De ikke vil gøre dets 'Og
saa gik hun til Privatkontoret,
bankede paa og gik dristig ind,
inden del endnu var sagt: „Værsgod".

Gamle Konsul Froberg var stadig i Uvejrsstemning. Han lod
sin Vrede gaa ud over Underdirektører], den 30aarige Nevø, Hans
Froberg, sum var det egentlige
Mellemled mellem Direktør en og
Personalet. Det var Personalet,
Konsulen rasede over. Det lavede
ikke and, t end Dumheder, sagde
han. Men nu skulde det, og saa
lasiidede han, ogsaa høre op. Naar
Nevøen ikke kunde ordne det,

Annoncer og lokalt Stol maa være indleveret
senest 2 Dage for Bladet udgaar.

Fra Artikelserien „Paa Fodtur gennem Europa".

1938

var saa tosset. Men han fortalte
ikke den gamle Konsul, at han
samtidig havde sagt til hende, at
hun ikke skulde give sig saa meget af med amerikanske Forretningsmetoder, da hun alligevel
ikke vilde blive længe paa Kontoret. Det fik Konsulen først at
vide, den Dag unge Froberg præsenterede Elge Holm som den
kommende Fru Froberg.

Ær din Far
og din Mor.
I gamle Dage, da man ikke
sagde du til sine Forældre, men
brugte at sige „1" til den enkelte,
Torvet i Altenburg.
var der tilsyneladende mere Ærbødighed over for de ældre, end
skulde han selv være Mand der- tig og retskaffen Chef vil vide at man nu almindeligvis ser.
værdsætte din Interesse for Firfor.
Der hersker en helt anden Tone
I det samme traadte Else Holm maet. Hun havde fulgt Raadet, nu mellem unge og gamle, end
ind, og gik uden at tage Hensyn men Chefen . . .
den, man hører om gennem de
til den truende Tone hen til Kon- Midt i Tankerækken blev hun af- ældre Slægtled.
sulen, hvem hun forklarede, at brudt ved at Underdirektøren
Naa — det er nu ikke absolut
det Arbejde, hun selv lavede, var kom ud for at gaa til Frokost.
forkasteligt, at der er mindre Af„Men sidder De her, Frk Holm," stand mellem de ældre og de yngfuldstændig overflødigt, og at meget andet Arbejde ligeledes var sagde han, „og saa græder De re, og der kan tales mere frit ud
det, saa Halvdelen af Personalet oven i Købet."
fra de unges Lejr.
Han smilte til hende, og da hun
kunde afskediges, hvis der kom
Det at ære sin Far og Mor, lig,
lidt Orden i Arbejdsgangen, som kun kunde nikke, for at Taarerne ger i et dybere Plan, Man maa
var alt for treven og gammeldags. ikke helt skulde faa Magten fra længere ind, end til de rapmunKonsulen stirrede paa hende. hende, satte han sig ved Siden af dede Ord, om man vil vide noget
Kom her ikke det næsvise Pige- hende og tog hendes Haand.
om det indre Forhold mellem For„Nu maa De ikke græde mere. ældre og Børn.
barn og vilde fortælle ham, hvorledes Sagerne skulde ordnes. Nu Min Onkel mente det ikke saa
Der findes Hjem, hvor det ydre
blev det da for galt. Han rejste slemt."
Apparat er i den fuldkomneste
Jo, lian gjorde," svarede hun Orden. Der er velafrettede Børn i
sig rasende og raabte, saa det
kunde høres over hele Bygnin- og gav Bogen et lille Skub, „men afpudset Form og uangribelige i
gen: „Hvis De ikke er tilfreds han er heller ikke retskaffen."
Talemaade. Men bag det altsamlian saa Bogen og gav sig til men kan der være den største
med den nuværende Arbejdsmaade, staar det Dem frit for at gaa. at blade i den. Saa smilte han Mangel paa indbyrdes SamhørigDer er Folk nok at faa fat i . ." og rejste sig.
hed og Fortrolighed. Børnene an„Gaa De bare op paa Deres vender en hel anden Tone, saa
Else Holm gik roligt ud af Kontoret og hen til sin Plads, hvor Plads, og lad som ingen Ting er snart de er udenfor Hjemmets
hun lagde Sagerne paa Plads, og passeret. Siger Kontorchefen eller Vægge, og de mangler ganske det
derefter forlod hun Kontoret med Onkel noget, saa sig, at jeg har sande Æresbegreb overfor Foret bedrøvet Blik. De øvrige ry- givet Ordre dertil. Men jeg skal ældrene.
nok ordne det med min Onkel,
stede paa Hovedet.
At ære sine Forældre bestaar i
„Den lille Gaas," bemærkede naar jeg kommer igen."
et indre Lydighedsforhold til dem,
„Skal jeg virkelig," spurgte hun saa man, enten man staar Ansigt
Frk. Sørensen, „det kunde hun
da have sagt sig selv vilde ske, og saa paa ham.
til Ansigt med dem, eller man er
„Ja, selvfølgelig skal De. Og mange Mile borte fra dem, føler
hvis hun en Dag fandt paa den
Slags Ting. Det vilde selv Kon- kom saa ind til mig, naar jeg sig bundet af denne Lydighed. torchefen ikke komme godt fra." kommer igen. Saa kan vi tale Det er en Lydighedsfølelse, som
Else Holm satte sig paa Trap- om Sagen."
ikke har det mindste med AfretPersonalet
var
ikke
begejstret,
pen og græd. [lun var slet ikke
tethed at gøre. Den kan heldigvis
glad ved Situationen, saaledes som da hun kom igen. Konsulen havde findes hos ret „frigjorte" unge.
den havde udviklet sig. Og' alli- nemlig tildelt adskillige Irettesæt- Ja, endogsaa hos dem med den
gevel fandt hun, at hun havde telser, og det tilskrev man hende. moderne Jargon.
gjort sin Pligt. I den lille ameri- Men da hun om Eftermiddagen
De unge, som er bundne af
kanske Bog om Forretningslivet havde en lang Samtale med Un- denne indre Lydighedsfølelse og
og Chancerne der, som hun havde derdirektøren, turde man ikke ikke bryder den, men handler som
faaet Fingre i, stod der: Vær al- 'rigtig lade hende det mærke. Og om Forældrenes Øjne altid hvilede
tid elskværdig over for din Chef, da selv den gamle Konsul Dagen paa dem — de unge ærer deres
hav altid et Ord tilovers for ham, efter kom ind med et „God Mor- Far og Mor, og det vil gaa dem
og giv ham hver Dag et venligt gen" og yderligere venligt tilføjede: vel.
God Morgen. Det havde hun fulgt „Fint Vejr i Dag, Frk. Holm,"
I det gamle Bud om at ære
til Punkt og Prikke. Og hun havde forsøgte man ikke at chikanere sine Forældre er nedlagt et Afsnit
ogsaa fulgt det andet Punkt, hvor hende.
af Livslovene — et meget vigtigt
Underdirektøren havde nemlig Afsnit, og Livslovene lader sig
det hed : Er der noget paa Kontoret, som du finder kan gøres fortalt Onkelen om hendes ame- ikke ustraffet cmgaa. Og det Barn,
mere praktisk og billigere, sig rikanske Bog og hendes Mening som ikke føler sig bundet til at
det saa til din Chef. Enhver dyg- med Henvendelsen, som slet ikke ære sin Far og Mor i indre Ly-

dighedsfølelse, vil faa at mærke,
at Velsignelsen er borte fra dets
Liv.
Hvor megen Elendighed og
Synd — hvor mange Fald og
hvor megen Lidelse er der dog
ikke skabt derved, at Børnene
ikke har følt den indre Bundethed
til at handle og leve, saa Forældrene kunde æres derved.
Hvad nytter al den ydre Ærefrygt, hvis Sindet ikke er bundet
i Lydighed til dem, man skal
ære?
Den moderne, rapmundede unge
Pige, som maaske kan forknytte
sin gamle Mor med sine frigjorte
Anskuelser og Talernaader, kan i
Afgørelsens vigtige Øjeblikke føle
sig ude af Stand til at bryde Lydighedsbaandet mellem sig og
Forældrene.
Og den lange Dreng med sine
højtflyvende Planer og mange Interesser, som Far og Mor maaske
slet ikke forstaar — han kan grædende gemme sig ind i en Mors
eller Fars beskyttende Favn, naar
han kommer ind i de-vanskelige
Valg, Livet byder paa. Og i Lydighedsforholdet til Forældrene
finder han sig selv og gør sit
Valg. Han ærer sin Far og Mor,
og det vil gaa ham vel.
Det . kommer ikke an paa, orn
vi siger ,,I" eller „du" til vor Far
og Mor, naar vi staar over for
det at skulle handle og leve dem
til Ære. Og den mest fuldendte
Afrettethed hjælper os heller ikke.
Det er et af Livslovenes ubønhørlige Krav, der er over os i
Handlingens Stund. Er du bundet i indre Lydighed til dine Forældre, saa handler du dem til
Ære. Er du ikke bundet, saa vanærer du dem og ødelægger dit
eget Liv.
Livslovene er sat ind for ramme
Alvor. Ogsaa paa dette Punkt.
Sigbrit Aas.

Sporten
oRB I - ASG 1-0.
Det var en herlig Oplevelse at
overvære Kampen i Søndags mellem RB og ASG. Livlig og spændende fra først til sidst, selvom
det for Spillerne ikke var særlig
morsomt at færdes med den fed•
tede Bold paa den tunge Bane. Resultatet kan vi godt være bekendt, og dersom nogen af de to
Hold skulde vinde, maatte det
blive RB, men uafgjort Kamp
havde maaske været det retlærdigste Resultat, eftersom ASGerne
tillod sig den Flothed at brænde
et Straffespark i 2. Halvleg. - Det
var altsaa dette, der kostede os
det ene Point, og i Stedet for var
det nu RB, der løb af med dem
begge. ASG spillede det bedste,
vi har set i Foraaret, især var
Forsvaret ualmindelig sikkert og
effektivt. - Angrebskæden er stadig ikke det, den kan blive, men
med flittig Træning og god Brug
af Hjernen, maa det vel ogsaa
komme her engang. RB fik først Maal i Iste Halvlegs sidste Sekunder, idet Dommeren fløjtede af til Pausen, ligesom Kuglen gik i Nettet. — I anden
Halvleg var det vi fik Straffesparket, som imidlertid intet gav. —
Dommeren Conrad Olsen klarede
sit Hverv upaaklageligt.
A. S. G.I1— Nese:. II 8-1
Denne Kamp bød ikke paa Sensation idet A. S. G. var klart overlegen hele Kampen igennem. Første Halvleg lød paa 4-0 og
anden paa 4-1. Paa Holdet saa
vi en ny Maalmand Chr. Nielsen,
som klarede Skærene aldeles glimrende.

Viking paa Søndag.
Der skal spilles to Kampe paa
Søndag — en i Mesterrækken og
en i Junior A. Rækken herhjemme.
II Holdet skal til Pedersker og
forhaabentlig henter de sig en solid Sejr.
Det bliver Kampen mod Viking
I der vil samle den største Interesse, og efter Spillet i Søndags
mod RB er der al mulig Grund
til at tro det bliver en god Kamp,
idet Viking i Øjeblikket ikke er
stærkere end RB. — Juniorkampen er heller ikke uden Interesse
idet Svaneke, som vi skal spille
med paa Søndag, spillede uatgjort
med Nexø jun. i Søndags og det
tyder paa at Svaneke er godt med.
Nu haaber vi paa godt Vejr paa
Søndeg saa Fodbold Entusiasterne
kan faa en fornøjelig Søndag.
Mesterrækkekampen spilles KI,
13,30, Juniorkampen Kl. 15,15.

Allinge-Sandv, Byraad
Mødet den 27. April 1938.
Meddelelse fra Politimesteren
om at Fru Helene Reiners Bevilling er fornyet til Udgangen af
Juli Kvartal 1942.
Ministeriet har approberet Udstykning af Matr. Nr. 369 ah og
369 dd af Allinge-Sandvig Købstæders Markjorder.
Kofoed & Mortensens Byggeforr.
fik Tilladelse til at tække en Tilbygning til Pensionat Hallen med
rød Durolie Tagpap.
Landinspektør Holst ansøger om
Udstykning af Matr. Nr. 151 Allinge Købstads Bygrunde.
Kommandanten paa Bornholm
anmoder Byraadet om at udpege
en Repræsentant til et Udvalg vedrørende Luftværnstjenesten paa
Bornholm. Borgmesteren valgtes
som Repræsentant.
Viceskoleinspektør Kr. Henriksen, Sandvig, fremsendte Regnskab
og Beretning for Sandvig Borgerskoles Børnebogsamling.
Allinge-Sandvig Husflidsforening
fik efter Ansøgning bevilget et
Tilskud paa 50 Kr.

Fra Uge til Uge.
—0Familie-Journalen i denne Uge
Verden kan takke John Boyd
Dunlop for Luftringens Velsignelser, og i sin Artikel fort. Henry
T. Meyer fængslende og sagligt
om, hvorledes Luftringen blev til,
og det er ikke mere end 50 Aar
siden. Kaj Brusen har sendt en
historisk Artikel „Masaniello", og
man læser om de Begivenheder,
der da skete, og blev inddigtet i
Operaen 'Den stumme Portici".
„Den russiske Sportsparole".,,Forreste eller bageste Vogn", „Paa
falsk Pas" og andre Fortællinger.
Under Rubrikken „Hun og hendes
Interesser" vil Damerne finde saa
at sige alt, der interesserer, lige
fra Skønhedstips, Ugens Middage,
Foraarets Moder. „Smaa Hverdagsproblemer-. Foto Revyen er
saa smuk og alsidig som nogen
Sinde.

Mærkedage.

,93erizhard
dkjorten
med Flippen, der sidder o
passer.
Fikse Nyheder er hjemkommet for Forsar og
Sommer.

Silkeskjorter
ensfarvede og stribede 1
smukke og elegante Kvaliteter.

Moderne Skjorter
mørkegrønne og mørkeblaa.

Turistskjorter
med fast Flip, faas i
mange Farver.

Kom og se

Nordlandets
Ilandeishus

2rinken, Sandkaas
til Pension eller andet, sælges billigt — lille Udbetaling — samlet
eller Villa, Anneks eller Køkkenhave hver for sig.
Bladets Kontor anviser.

PAA MORS DAG

•
•
•
••

den 8. Maj.
STort Udvalg i Pynteæsker med Etiketter i Dagens Anledn.

•

:
••
•
••
•
•

Bornholms Spare
og Laanehasses
Afd. i Allinge
•

Kontortid: 9-12 2-4
•
Boxer udlejes

En stedkendt Mand, som i sin Fritid har Lyst
og Anlæg til at indkassere og tegne til et stort
. anerkendt Selskab, søges snarest paa Nordbornholm. Billet mrk. „Forsikring" modt. Bl. Kontor.

De

t)erterende

anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende paa Annoncer
paa de tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Pustbud vil være Dem
behjælpelig hermed og modtage Beløbet + 5 Øre i Porto mod K‘ ittering paa Postbeviset.

Klinik for Fod- og Ansigtspleje
RAGNHILD ROWOLD
Strandvejen 3 — A Inge

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

Oen

heil riglige

Permanent udfører vi nu med deri nye
Ta eo L ux us Maskine. — — Moderne
Dampkammer System. Alt iberegnet og dog kun otte Kroner!

Barber John. Larsen Tlf. Allinge 53

og Priserne er reguleret nedad,
selv om Kvaliteten er bedre.
Prøv den!

Nordlaodels Haildelshils,
A. Michelsens
ilrmagerforretning

Nye Sendinger af

Store Mako-Log
til nedsat Pris.
Store italienske

Appelsiner og Citroner
til rimelige Priser.

NrdlandetsHandelshus

Bryllups sange
og Festsange
hurtigt og billigt

Allinge Bogtrykkeri

1Wd
Yoraaret
er Rommel
med alle de mange
Nyheder i Frakker
Swaggers, Trøjer,
Nederdele, Jumpers
Ungpigefrakker

Foreløbig sælger vi
•.
KIOSKEN
I.:
9•••••••••••••••••••••■ ••••••••••99
øøøøø •••••••••
fint sorterede „King Edvard"

FORSIKRING.

Kaffen i Nordlandet har fin
Aroma og god Smag

0•11•1•111~~,2111"

••••••••••••••••••••••••• ***** ••••••••••••••••• 14.

••
•

Ekstranummer.

Briller JA
Ure
Reparationer udføres.

vort store Udvalg i
Skjorter.

•

Et herligt og morsomt Stykke alle maa se.

Søndergade 38 anbefales.

Strandfoged Andr. Marcher og
Hustru, Baadstad, Rø, kan den
30. April fejre deres Sølvbryllup.

.
•• CHOKOLADE

Den elskelige
Landstryger

Skjorter til ældre med
2 Flipper.
Skjorten er et Plus til
Deres Velklædthed.

•
•
•
•
•
•

Fredag og Søndag Kl. 20
Maurice Chevalier i

Fine, stribede

Avlsbrg. Emil Andersen, Sandbogaard, Sandvig fylder d. 4, Maj
50 Aar.

„Den elskelige Landstryger"
gaar i denne Uge i Biografen.
Maurice Chevalier spiller Gaston.
Han drager bort fra Fornemheden,
ud paa Landevejen sammen med
en lille begavet Dreng, der kan
tegne. Denne Dreng noterer Begivenhederne i sin Skitsebog, og
disse Tegninger med naive Tekster udgør Filmteksten, en morsom Ide. De to, Gaston og Dren.
gen, træffer en ung Pige med Harmonika, og de slam' sig nu sammen, spiller og synger sig frem.
Disse vekslende Billeder, smukke Landskaber, og glade Mennesker, og ind i det hele Chevaliers
charmerende Personlighed, hans
glade Øjensmut og muntre Vise.
foredrag udgør Filmen, en behagelig Underholdning.

BIOGRAFEN

ved Køb af 50 kg. for Kr. 4.50
og „Sydens Dronning'
som er bedste Erstatning for
Rosenkartofler, meget yderig
og tidlig, ved Køb at 50 kg. for
Kr. 5.50, passende Størr. t, Lægning

Nordimiels Hadelsim

i moderne Stoffer fra 29,50

Sommerfrakker i Tweed
med Silkefor fra 45,50-51,00

Fruefrakker
i smukke Faconer •
fra 47,50-56,00

Swagger
i nye fikse Stoffer
24,25-28,00-31,50
Stort Udvalg i sorte, blaa og

kulørte Nederdele.
Mange Nyheder

Regninger,
Meddelelser,
konvolutter,
Brevpapir,
Kvitteringer,
og iøvrigt alle Tryksager til orretningsfolk, Foreninger og private
leveres billigst fra

Allinge Bogtrykkeri
Fodermester
kan faa Plads 1, Maj.

Knarregaard, Rutsker.

i Stoller til Frakker og
Nederdele.

Fritz llellsch
ALLINGE.

Min og mine Forældres
hjerteligste Tak for udvist
Opmærksomhed ved min
Konfirmation.
Richard Braun.

Frugttræer.
Restparti af Frugttræer sælges
til 75 Øre Stk. Endvidere Ribs,
Solbær-, Hindbær- og Brombærbuske.

Kofoed, Hallelyst.
Tlf. Sandvig 6

FARVER - LAKKER - PENSLER - Ke DET I PRODUKTEN
TAK

Sov sødt
paa en af mine Divaner, Fjedermadrasser eller stoppede Madras, ser, der leveres omgaaende paa
1 13estilling til rimelige Priser.

,9 e nq &rturierfrakker
er nn hjemme, og der er mange
smukke og billige Ting.
Se VinduerneFredag.

Tejn. — Telefon 8 y.

ir
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VedEBagning,,til
•• daglig og Fest...

Udsalg i Tejn Gaa ikke over

Missionshus

afholdes Lørdag den 30. April K1. 19,30 til
Fordel for en Kirke i Tein
Gaver modtages med Tak.
Alle indbydes venligst.

Komiteen.

•
•

•
ø
•
•
•

••ø

Esther Larsen, Sandvig.

Karl Ipsen, jun.

Allinge Messe.
v. Th. Holm.

Mine Forældres og min hjerteligste Tak for udvist Opmærksomhed ved min Konfirmation.

Olsker

MEL fra Gudhjem Mølle!
...forlang det altid
hos Deres Købmand •
•

Gudhjem Mølles Produkter er anerkendt over hele Øen :•
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ø

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

Svinehort udleveres Lørdag den 30. ds. fra Kl. 15 17.

Svinenævnet.

81eRtrisfi 3nstallation
i Xilinge-Sandvi
Den 1. Maj etablerer jeg mig som autoriseret Elektro-Installatør
i Allinge-Sandvig. Nyanlæg og Reparationer udføres til rimelige
Priser. Overslag og Tilbud gratis. Jeg haaber ved 1. Kl. Arbejde
og hurtig Betjening at kunne skabe en tilfreds Kundekreds.

8. Xa. 5(ndersen
Nørregade 8, Allinge (Henvendelse: Allinge Radiororretning) Telefon 95

Viking-Harmonika
er billig til Salg i Skolegade 6.
Allinge.

Nye moderne

S K 0 til Sommeren
til Herrer og Damer.
Stort Udvalg — billige Priser.

Træskomager Lharsen

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

Foraaret
kalder!
Mange smukke Stoffer
er hjemkommet.
Vistra
ensfarvet, moderne franskmøn
stret, stribet og blomstret -noget for enhver Smag

Nordlandets Handelshus.
Nyt i STAMMERSUALDE!
dee■•■•••••••--Naar De paa Søndag tager paa Annemonetur,
saa læg Vejen om ad Stammershalde.

ET-io
Nyd Foraaret — Tag til Troldeskoven.
L)C;r70
.e

De rigtige bløde, halvhaarde og haarde brune svenske

MASONITE-PLADER
er atter paa Lager. Prisen er reguleret og ved storre
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

med 21 Fjedre 9,85
do. i ekstra svær Udførelse m. 28 Fjedre
mahognilakeret
15,50

stedsegrønne
pla111 Træer iHaven
nt

Cypresser, Taks og Thuja,
flere Gange omplantede, sælges
fra 1 til 2 Kr.
Stauder. Stedmoder, Nelliker og
Roer til billige Priser.

Helene Andersen,
Dalegaard.

Rayon

i meget smukke Mønstre og
Farver til Bluser og Kjoler.

Organdy
ensfarvet og mønstret til Bluser, Kjoler og Besætning.

Tobralco

Barneseng,
8,85

med lukkede Sider
og Gavle
15.50

Hessiansmadras
i prima Kval• m. fast
Skraaptide, St. 78 x 182
6.45
billigere Madrasser
leveres paa Bestilling.

Bolstermadras
med Fodstykke
13,50
Lama Kroluldsteeppe
St. 125 x 180
10,50

hvide

Dynebetræk
3,1.5- 3,90
5,90

do.

Pudebetræk

er fra I. Maj flyttet til Bugten",
Sandkaas pr. Tejn.

R. Hansen.

De nye Sommersko
er hjemkomne. — Stort Udvalg.

Skotøjs:Centralen.
De vil blive tilfreds
naar De køber
Frugt og Grøntsager

Allinge Frugthus
Poul Jørgensen

med 5 Kanaler
24.65
prima Duncambric.
Til Have og Sommerhus
Liggestole
5,50
med Armlæn
Klubstole, pr. Udf.
med bevægelig Ryg 6,50
do. lettere m. fast Ryg 4,50

Crepon

Kohuslober,

HaveParasoller.

ensf. rød
57 cm bred 3,45
2,80
do. stribet —

Spun Silke

Gardiner,

det ideelle Stof, lige smukt og
levende, hvor meget det end
vaskes.

Lad os give Dem Tilbud,
det betaler sig.

ensfarvet, mange smukke Farver til Bluser, Snydebluser og
Besætning.

Systuen i Tejn

Kirkegade 3

1,16

Største Udvalg i

Satin gauffre

Tlf. Allinge 156.

Barne - Udtræksseng

mange nye Mønstre i lyse og
mørke Farver.

Sommerens Cloque, elegant
og billigt.

Konfirmeret Dreng
Cykle- & Radio-Importøren

Rør i prima Udførelse,
Størr. 80 x 190, kan faas
i alle Farver
28,50

Duntæpper

Mat Crepe

Broderbornene.

Staalsenge af svære

St. 62 /, 67

skotsktærnet til Bluser.

Line
Hammers Begravelse.

for udvist Deltagelse ved

søges straks til Værkstedet.

—

Taft

jijertel85 Tak

HarnkoniKasenge
fra 7,50

Kulørt

og til den rigtige Pris.

Masser af billige Brædder sælges.

Feltsenge

imit. Bambus

i lette, fine Kniplingsmønstre.

Det maa være
tætvoksne, paalidelig tørre og stærke sydsvenske

Nedenstaaende Tilbud vil
overbevise Dem om, at hos
os kan De faa alt i Sengeudstyr lige saa billigt om ikke billigere end andre
Steder. Vi køber i Samhandel med Øens største Købmænd hos Landets bedste og
største Fabrikanter (ab Fabr.)
og ved at Varerne er gode og
absolut konkurrence dygtige.

Solvig Thomsen, Sandvig.

c

En 5-rigget

Trikotage og Garn i bedste Kvalitet til billigste Pris

En Del Klædninger udsælges til meget smaa Priser

hen eller Vand

Min og mine Forældres hjerteligste Tak for udvist Opmærksomhed ved min Konfirmation.

største Udv.

:Fritz fReuscil
ALLINGE TELEFON 5

•
Konserves - Chokolade
alt til billigste Priser
Blommer 40 Øre Halvkilo

Lejlighed
møbleret, ønskes i Sandvig til Familie med et Barn og Husassistent
fra 16. Juli til 7. August.
Billet mrk. Lejlighed modtager
Bladets Kontor.

En Chauffør
søges til 15. Maj.

Lillebil-Centralen.
Tlf. Allinge 156.

Gaa Foraaret i Møde
med et Par nye Sko fra

Carl Larsen, Vesterg., Allinge.

Royal Pique
meget moderne til den korttærnede Jaket.

Kom ind og se
det store Udvalg
til billige Priser i

Nordlandets
Wandelsfius

Nordlandets Handelshus.

En god Antenne
er den halve Radio - lad os derfor opsætte Dem en ny Antenne eller reparere den gamle. - Brugte Apparater ombygges og repareres billigt. - Batterier og Reservedele til Radio
leveres altid omgaaende. 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.
Peekbøke"~v~ø~^~~sedka".~.".~

MIE

Brændt Kalk og læsket Kalk. Brædder, Cement, Rør
...~~~~ og alle Bygningsartikler

KØB DET I PRODUKTEN

Servus fortæller om sine Dagbogsoptegnelser og

Minder

— Fortsat fra forrige Uge —

Næste Morgen forlod vi Gotha,
gik gennem Slotshaven op over
Bakken. Landet er meget frugtbart, Vejens Træer bugner med
Frugt. Allerede ved Middagstid
havde vi tilbagelagt de to Mil,
der skilte os fra Jena, og Vejen
førte os gennem en dyb Dal med
mange smukke Partier. Jena ligger indeklemt i den dybe Dal ved
Saale, omgivet af høje Bakker, og
er rigtig pæn med mange smukke
Villaer. Den gamle Michaelskirke
med Luthers Monument, Slottet,
Museet, et Par gamle Taarne og
Volde, Rester af tidligere Forsvarsanlæg, mange Mindesmærker Raadhuset med Snaphansuret, det
gamle Taarn paa Bakken, Minder
om Kejserslaget — og Jenas Seværdigheder er gennemgaaet.

burg. Det var helt nyt igen at gaa
alene i egne Tanker og glæde sig
over den smukke, afvekslende Natur. Henad Eftermiddagen dukkede A]tenburgs gamle groteske
Slot frem, knejsende paa en langstrakt Portyrklippe med den ældgamle By under sine beskyttende
Mure.
Altenburg er en mærkelig By
med et stort, tragtformet Torv,
hvis Munding kiler sig ind under
Borgen. Her er Plads til store
Markeder, og Omegnens Bøndervogne rasler endnu derind, som_
det var Skik i maaske Tusinde
Aar. „Altanburger Bauern, reiche
Leute, eigentiirnliche Kleidung —
AbkCanmlinge der Wenden", siger
et gammelt Mundheld. Og sandt
er det, Altenburgerne er noget for
sig selv. Midt i det 20. Aarhuridredes Industricentrum har de bevaret deres egne Sæder og Skikke.
Raadhuset er i tysk Renaisancestil, og Byen har 7 Kirker.
Oppe fra Borgen med de prægtige Haveanlæg har jeg milevid
Udsigt over et bølgeformet frugtbart Land, kan se ned i den garnle
Bys Gader, og af den blaa Sko, rstensrøg, der langsomt bølger op,
lugte hvad Borget- De skal have til
Middag.

Johannistbor Jena.

Ude i Villakvarteret ligger vort
Herberge zur Heitnath, ogsaa en
Villa i herlige Omgivelser. Her
holder vi Maaltid og hviler ud til
næste Fag.
Over Bilrgel, der ligger paa et
Højdedrag, naaede vi ved Middagstid Eisenberg, Det begyndte
nu at regne, vi tog fejl af Vejen
tværs over Bjerget og blev en Del
forsinket. Endelig kom vi ned i
Dalen paa den anden Side, fulgte
Aaen og en Markvej til Ktistritz.
Ved 7-Tiden naaede vi endelig
gennem Dalen til Gera i Fyrstendømmet Reusz. Byen ligger pænt
paa Bakkeskraaningen, har mange
Fabriker og en smuk Kirke (Trinitatis),

Krigsmonument i Weimar.

Gera er særlig kendt for sine
Klædefabriker. Foruden Kirkerne,
Raadhuset og Teatret, bemærker
vi det gamle Slot Osterstein med
Park, der ligger smukt paa den
anden Side Floden Elster med en
pragtfuld Udsigt over Byen og
Dalen.
Medens mine Rejsefæller næste
Dags Formiddag var ude og søge
efter Arbejde, gik jeg alene over
Ronneburg og Schwolin til Alten-

Weimar Furstengruft.

Inde i Borgen med de ejendommelige Taarne ser jeg Tronsalen og et Rustkammer, historisk
berømt ved det af Kunz v. Kauffungen i Aaret 1455 her forøvede
Prinserov. Endnu viser man paa
Slottet de gyldne Rustninger og
Vaaben, Bødlens Sværd og mange
gamle Malerier,
Saa gaar Turen atter ned gennem stejle Gader, ned til Herberget, hvor jeg traf de andre ved
en Kop Cacao, og medens Solen
rødmer i Vest, gaar vi trætte til
Ro.
I det store kristelige Herberge sover mange trætte Vandrere, de fleste i store Soverum,
mere velhavende i Enkeltrum alle iaar Husly, ogsaa dem, der
intet kan betale ; men de maa til
Gengæld gøre Morgenarbejde pudse Støvler, hugge Brænde.
Her er Folk i alle Aldre, fra
Oldinge til Børn, thi vi befinder
os nu paa Tærskelen af det store
Sachsen, hvor der er
mange Arbejdere, mange Fabriker,
megen Arbejdsløshed.
Om Morgenen regnede det; men
efter at vi havde spist Frokosten
klart.de det op, og vi gik da ti I
og saa paa Byen. Mine Kammerater hjemsøgte Bogtrykkerierne i

Haab om Arbejde, jeg opgav det
snart som resultatløst og travede
ved Middagstid alene ud gennem
Altenburg ad en gammel Lindealle, forbi et Par Bondebyer og
gennem Skove til Penig, en beskidt gammel By med en skummel
Gæstgivergaard, hvor jeg ikke
vilde nyde noget. Købte ind til
Aftensmaden, og fortærede den •
bag et Hegn udenfor Byen. Vejret var koldt og blæsende. Atter
fremad, naaede en anden By, logerede mig ind paa Gæsteriet,
læste Aviserne ved et Glas øl og
fik anvist en god Seng.
Efter at have sat den tynde
Morgenkaffe til Livs vandrede jeg
næste Dag videre over et nøgent,
bakket Terrain. Der var Sol og
Byger, som kastede mørke Skygger henover Stubmarker. Rigtigt
Efteraarsvejr med klar Luft, og
i Morgen er det den 1. September, Sommerens bedste Tid var
forbi.
I Dalsænkningen ved et Vandløb Iaa srnaa Byer og Fabriker
med høje Skorstene. Efterhaanden
som jeg nærmede mig Chemnitz,
blev de rygende Fabriker talrigere,
og jeg kom ind gennem Forstadens Arbejderkvarterer med krydsende elektricerede Sporvognslinjer. Fabriksfløjterne satte netop
ind med skærende Hvin, det var
Middag, og Arbejderne ilede i
tætte Skarer mod Hjemmet eller
de store Folkekøkkener.
Storstadens iltre Tempo, Sporvognsklemt og glade Tilraab greb
mig. Jeg fulgte Strømmen, gled
med ind i det store Spisehus, og
Eftermiddagen gik med at orientere mig i Byen.
Chemnitz ligger langs Floddalen, og den lille Flodarm bærer
dens Navn. Det er en udpræget
Fabriksby, betegnet som Sachsens
Manchester. Her er henved 100
Bomuldsspinderier, som beskæftiger voksne og Børn i Tusindvis.
Kunstvæverier for Uld, Bomuld og
Silke beskæftigede over 3000 Arbejdere, og Strømpestrikkerierne
ca. 30,000. Mange Maskiner til
eget Brug eller Udførsel, særlig
til Forarbejdning af Klædevarer,
bygges paa store Maskinfabriker,
der beskæftiger over 5000 Arbejdere — desuden talrige Specialfabriker for Vævestole, Kamme og
Spoler.
Chemnitz har en stor Banegaard,
hvorfra et Net af Skinner forgrener sig ud over Landet. Her er
ogsaa store Markedshaller, Industrimuseer og tekniske Skoler. Her kan man se og lære alle de
forskellige Maskiner at kende følge Udviklingen fra de første
primitive Væve til det fineste og
mest komplicerede Maskiner, se de
gamle Kattunstrykkerier og meget
andet.
I Herberget traf jeg om Aftenen
mine Landsmænd og Rejsefæller.
Søndagen begyndte ikke lovende,
det regnede ; men efter at have
børstet Fodtøj og gjort Toilette,
vovede vi os udenfor. Gamle Veteraner i stiveste Puds drog gen-

ilfordbornholtrld
AdredJefortegnelse!
Malermestre

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

Blomsterhandler (Gartner)
Jensen, G., v. Havnen All. MI41

Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74

Magasin du Nord, Allinge. Tlf. 5

Modeforretning
Musikundervisning
Westphal, G. Sandkaas

Bygmestre

Klaver — Vlolln — Sang.

Kofoed &Mortensen, Ali T1177-79
Peersen, P., Nørreg, All. Tlf. 69

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

Radioforhandlere

Bygningssnedker
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf 5y

Jørgensen, H., vi Posthuset All.

Skotøj og Skotøjsrep.

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

Foderstoffer

Jørgense, H., WPosthuset Allinge

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

Nordlandets Handelshus, Tlf. 7

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

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

P. Jørgensen, Solbakken,

Manufakturhandlere
Petersen, 'rhora,v. Posthuset All

Bogtrykker

Havemand.

Jacobsen Ludv, Havnegade, AlI.

Tlf.

A11.168

Hoteller
Hotel Allinge Telefon 25

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

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

Købmænd
Prima, Allinge Tlf. 40

Ladestationer
Petersen, Carl, Allinge. Tlf. 98

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

Slagtere
Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66

Smedemestre
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

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

Sæbeforretninger
-ratol v. Havnen Allinge Tlf. 23
Trælast og Tømmer
Nordlandets Handelsbus, Tlf. 7

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

Tc. ;:e!,kornagere
Larsen, L., Allinge.

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

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

Munch, Humledal,

Rø 46 v

7 Personers Voo-rt

nem Gaderne med vejende Faner melt Taarn, Byport og Rester af
og truttende Militærmusik. — Vi ældre Festningsanlæg. I Parken
fulgte Folkemængden til Teater- fandt vi en stor Mindesten over
plads, hvor der paa Kejserens, Svenskere fra 30-aarskrigen. Her
Bismarcks og Moltkes Statuer ned- er ogsaa antikke Minder i gotisk
lagdes Kranse til Minde om Sta- Stil, en gammel og en ny Kirke.
get ved Sedan.
Paa Torvet viser en Sten Stedet,
Derfra gik vi paa Museer, Ge- hvor Prinserøveren Kunz v. Kauffwerbemuseet, Haandværkerfore- ungen blev henrettet. Byen har
ningen og det historiske Museum, righoldige mineralogiske Samlinmeget interessant. Var om Efter- ger, og metalrige Sølvgruber finmiddagen i Slotsparken, hvor der I des i Omegnen.
foran Kirken ogsaa stod et smykDen 3. September forlod vi Freiket Kriegerdenkmal, Om Aftenen berg og korn forbi de omtalte
overværede vi den store Fest og Sølvgruber, men maatte nøjes med
Illumination.
at kikke paa Hejseapparaterne ved
Blandt Byens gamle Kirker re- Skakternes Nedgang. Egnen er
præsenterer Sct. Jacobi, Sct. Jo- meget bakket, hist og her Skove.
hannis, Sct. Nicolai og Sct. Poul Kom ved Middagstid ned i den
de gamle Kirkesogne. Fra Peters- naturskønne Tharanderdal, hvor
kirken haves den bedste Udsigt. Villaer, Slotte, romantiske BorgEndvidere det nye Raadhus, Bør- ruiner og pragtfulde Parker fryder
sen og Casino. Som Kuriositet vore øjne. Fulgte den dybe Dal
saa vi et forstenet Træ i Parken, forbi afvekslende Sandstensdanog en fransk Kanonkugle var ind-nelser, smaa Fabriksbyer og Villamuret i vort Herberges Væg.
i kvarterer. Saa udvides Dalen I munder ud i den brede Elbdal,
Mandag Formiddag forlod vi ) og uden vi aner det, befinder vi
Chemnitz med Dresden som Maal. os i Dresden, en af Tysklands livEgnen er stadig bakket — Vejret ligste og smukkeste Byer, Sachustadigt og blæsende. Spiste vor 1 sens gamle Hovedstad.
i
Middagsmad i den lille By Oede- i
Vort første Maal var Posthuset,
ran og gik derfra til Freiberg, en . for at afhente Breve og Aviser,
smuk middelstor By med et garn- - og vi kommer derved forbi de
$
store Markedshaller. Saa opsøger
I
vi vort Herberge og lader Hvilen
og Aftensmaden vederkvæge os.
Fortsættes i næste Nr.

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

Klemensker Savværk
Til. Klemensker 13

Alt i Tommer, Lægter og Brædder
.11•49

Gode Blandinger Havegræsfro til Plæner
i los Vægt billigt.
Nicolajbroen, Chemnitz.
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