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„My Mary"s Forlis
— 0--

Den forsumpne Skipper, som
„Gamle Erik" tog med sig i Havet.

Naar det aftenes, samledes Fiskerlejets Folk ved det gamle røde
Toldhus, der laa frit for alle Vinde
— men altid var der Læ ved en
af Siderne, for Vinden kan kun
blæse fra et Hjørne ad Gangen.
Og der blev fortalt Historier ofte med Sjov, ofte med Saltvand
og en Aften en med en rigtig
„gammel Erik" i. Det var Lodsen, der fortalte følgende „sandfærdige Tildragelse": Som Jungmand sejlede jeg med „My Mary".
Der blæste en god halv Storm fra
N,V., det Aar, da Lillejuleaften
faldt paa en Fredag, Vi kom fra
Newcastle, og vi havde syv Keel
Kul inde, og hun laa haardt i
Vandet, vi gik med to Reb i Merssejlet og førte Klyver, Stormstagsejl og Storsejl, men trods den
Sejlføring tog hun hele Bjerge af
Vand over. Jeg stod til Rors, men
da hun var luvgerrig med den
Sejlføring havde jeg svært ved at
holde fuldt.
Vi havde længst forladt Doggerbank, hvor vi var drevet ned,
og mente alle sammen, at vi
maatte være under Skagen. Men
da vi stadig havde Snetykning og
Taage, saa vi hverken Fyr, Lanterner eller Stjerner.
Jeg stod til Rors med Rorpinden i Tamp, for der var intet Rat.
„My Mary" var jo en gammel
Skude. Vi laa N.O. med en Streg
til N. Frederik Hakkenør gik paa
Udkig, og Styrmanden Olevarius,
Præstens Søn i Gamborg, havde
Kommandoen. Det var ham, der
senere førte „Hejmdal", som gik
under nede i Spanske Sø. Nok
om det I Men den Nat, hvorom
jeg fortæller, havde vi tre Hundevagter sammen, og Olevarius
gik i sine egne Tanker foran
Stormasten, og nu og da spejdede han ud i Nattens sorte . . .
Saa lige paa en Gang fik jeg
en saadan Lyst til at kigge ned
til den ,,gamle", der sad og kukkelurede nede om Læ i Kahytten.
Der sad han hele Dage og halve
Nætter, tit og ofte meget beruset.
Han var blevet et sølle Mandfolk!
Men da han ejede Fjerdeparten i
Skuden, blev han hængende paa
den. — Jeg havde Roret i Tørn
og med lang Tamp, og naar jeg
strakte mig godt, kunde jeg gennem Skylightet se ned til den
gamle.

Jeg ser ham endnu, som jeg
saa ham den Nat!
Han sad med Sydvesten paa
Snur, med et stort, blaat Halstør
kLecle svøbt om Halsen — jeg
tror, han sav med det paa om
Natten ogsaa — han havde de
svære Traadstøvler paa Benene
og den dampende Krtdtpibe i

Munden. I den venstre Haand
holdt han Grogglasset, og med
den højre Haand skrev han med
Kridt: My Mary . . My Mary . .
Det Navn skrev han stedse,
naar han var beruset.
— Men hvor havde han faaet
det Navn fra? Skibet hed jo ligesaa.
— Jo, Hans Abild, som har
kendt ham fra Ungdommen, har
fortalt mig følgende: Det var Navnet paa en Pige, han havde elsket.
Og det var for den Piges Skyld
og det Kæresteri, at han stak
Niels Lyng ihjel paa en Shop i
Liverpool. De havde begge gode
Øjne til Pigen, og en Aften de ragede uklar, fik Niels et Knivstik
— men hvem, der havde givet
ham det, blev aldrig opklaret som
saa meget andet.
Men da den gamle kom hjem
for at kaare Marie til sin Kone,
var Marie ikke mere, hun var død
af Smaakopper.
Da han saa fik Skib, kaldte
han det „My Mary", og man
mente, sagde Hans Abild, at det
var dette Liverpooldrab og Pigens
Død, der havde forvirret hans
Forstand. Og af Kedsomhed og
Samvittighedsnag og Ærgrelse
slog han sig paa Flasken.
Men det kommer ikke Historien
ved.
Nu skal I bare høre: Jeg stod,
antager jeg, et Minut den Nat og
saa ned gennem Skylightet til den
gamle og hans Skriverier angaaende „My Mary" -- — — men
læg Mærke til mine Ord, da jeg
vendte tilbage til min sædvanlige
Plads, stod der en anden Mand
til Rors I
— Hvad behager? raabte en.
— Det er dog Løgn!
— En af Folkene, raabte en
tredie.
— Nej, raabte Lodsen, de andre to var forude, og, fortsatte
han, i næste Nu tørnede vi den
yderste af de jyske Revler, jumpede over og tørnede den mellemste Reale, - - vor Skæbne var
afgjort.
— Storbaaden ud, raabte Olevarius, og alle Mand fra Borde,
ellers bliver den raadne Kasse
vor Ligkiste.
Og Baaden kom ud, og vi i
den.
Kun den gamle kom ikke op.
Jeg prøvede at taa Kahytskappen
op, men han var eller havde lukket sig inde . . Vi kom ind paa
Kysten og mærkelig nok levende
i Land . . . Fiskerne tog sig af
os, da vi naaede deres Hytter,
og de tog sig af os, som de har
taget sig af saa mange skibbrudne
— Og Skibet? spurgte en
— Blev til Pindebrænde, svarede Lodsen, for da vi næste
Morgen kom til Stranden, var
der ikke Skib at se. Og mellem
os sagt, tror jeg, det var „gamle

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

Fredag den 6. Maj

Fra Artikelserien „Paa Fodtur gennem Europa".

Albrechtsburg, Meissen.
Erik", der stod til Rors hin Nat.
Det var ham, der vilde have os
ind paa Kysten , . .
— Og Kaptajnen ?
— Ham tog „gamle Erik'' med
sig! Derude — LOdsen pegede
paa Havet -- der foregaar mange
mærkelige Tingl
Livet er et Under efter Under
og ingen ved, hvor dybtdet hele bunder.
Carl F. Simonsen.

Manden, der fandt
Fritjof Nansen.
—0
Forleden døde den berømte
Polarforsker, „Nordpol-Jackson"
i England i en Alder af 77 Aar.
Med Navnet Jackson bliver Minderne fra en af Polarforskningens
berømte, heroiske Perioder igen
levende. I de Dage, da Nordenskiøld og Fritjof Nansens Navne
straalede paa den arktiske Himmel, var Jackson ogsaa blandt
de dristige Pionerer, som trængte
ind 4 hidtil ukendte Polaregne.
— Under sine Strejftog i den kolde Ørken oplevede han adskillige
Eventyr. Et af de mærkeligste var
hans Møde med Fritjof Nansen,
som man paa det Tidspunkt troede var forsvundet for evigt i
Isens Rige.
I Aaret 1893 udrustede Jackson
for de Penge, en engelsk Millionær havde stillet til hans Raadighed, sin store Nordpolsekspedition. Om Bord paa Skibet
„Windward" forlod han sammen
med 33 Fæller London paa Vej
mod det høje Nord. Han havde
først og fremmest til Opgave at
udforske Franz Josephs Land,
som paa den Tid endnu var næ=
sten ukendt, og tegne Kort over
dets Øer. Dette Arbejde tog hans
Tid til 1897.
I Mellemtiden havde Nansen
begyndt sin berømte eventyrlige
Færd, som for altid skulde indskrive hans Navn i Polarforskningens Historie. — Hans Ide var

ligesaa dristig som ny: han vilde
lade sit Skib drive med Polarisen
mod Nordpolen. Denne Ide omsatte han i Handling. Hans Skib,
„Fram", frøs fast i det arktiske
Havs Ismasser og drev med dem
fra Sibiriens Kyst op mod Nordvest. Det gik dog ikke, som Nansen havde haabet, det drej/ ikke
over selve Polen. Den farefulde
og eventyrlige Færd har Nansen
som bekendt selv beskrevet i sin
Bog „Med Fram over Polarhavet".
7 Maaneder efter, at „Fram"
havde begyndt sin Drift ud i det
uvisse, forlod Nansen med en eneste Ledsager, Johansen, Skibet.
Han var blevet klar over, at Fram
ikke vilde naa hans Ønskers Maal,
og saa. forsøgte han et andet dumdristigt Vovestykke, nemlig at
trænge frem over Isen til Polen
med Hundeslæde.
Voldsomme Snestorme, Kulde
og Sult gjorde denne Plan uigennemførlig. Ganske vist naaede
Nansen højere mod Nord, end
noget Menneske hidtil var kommet,
helt op til 86 Grader 4 Minutter;
men saa maatte han vende om,
at fortsætte vilde have været den
visse Død. Undervejs blev han
og hans Ledsager tvunget til at
overvintre paa en Ø. Det varede
ikke mindre end 15 Maaneder, før
de to Mænd igen stødte paa et
Menneske.
Dette Menneske var Jackson.
Den 18. Juni 1896 saa han fra
sin Snehytte paa Vestkysten af
Franz Joseps Land to Mænd, der
møjsommeligt slæbte sig frem over
Pakisen. De var fuldkommen udmattet, og da Nordpol-Jacksons
pelsindhyllede Skikkelse pludselig
stod loran dem, troede de, at de
saa Syner. Han hilste paa dem
paa ægte engelsk, uimponeret Vis:
„Er fordømt glad for at træffe
Dem her. De er vel Nansen, hvad?
Kom med til min Hytte. Vil De
først spise eller bade?" Denne
usentimentale Hilsen har faaet histor isk Berømmelse.
Nansen vendte endnu samme

1938

Sommer tilbage til Norge om Bord
paa Jacksons Skib. Hans Landsmænd, som ikke havde hørt fra
ham i 3 Aar og havde opgivet
Haabet om nogensinde at se ham
igen, modtog ham med stormende
Jubel. Nogle Dage senere løb Fram
velbeholden ind til Hammerfest.
Nansen vedligeholdt til sin Død
et taknemmeligt og trofast Venskab for den engelske Forsker.
Frederick Jackson har skrevet
flere Bøger om sine Oplevelser i
Polaregnene. Et af de farligste
Eventyr, han var ude for, var et
Sammenstød med en Isbjørn paa
Franz Josephs Land. Han skød
efter Rovdyret, men naaede kun
at saare det. Som et Lyn gik
Bjørnen over til Angreb, og Jackson fik ikke Tid til at lade sin
Bøsse igen. Han stødte Bøssekolben ind i Dyrets Svælg, og det
veg tilbage, men kun for i næste
Øjeblik at angribe med dobbelt
Raseri. Det var en Tvekamp paa
Liv og Død, der i sidste Øjeblik
endte med en Sejr for Mennesket.

Familie-Journalen i denne Uge
Man maa indrømme, at man
bliver „berejst" i mange mærkværdige Lande, naar man er stadig Læser af Familie Journalen.
I denne Uge aflægger Læserne f.
Eks. Besøg i „Radioland'• under
den stedkendte og kyndige Oluf
Bangs Ledelse. Naar man gennem
Billeder og Tekst har set og hørt
om alt det mærkelige, der daglig
foregaar bag den danske Radiofonis Mure, følger man i en anden
aktuel Artikel med Forfatteren
Børge Michelsen paa „Natlig Tyvejagt i Kødbyen". Denne Artikel
skildrer, hvorledes Natten former
sig for Vagtfunktionær Nr. 24,
Larsen, der er en af de haandfaste
Vagter, som sørger for Ro og Fred
for baade Folk og Fæ i „Kødbyen".
Og saa vender vi Bladet og finder Ugens Sportsartikel. Denne
Gang er det Sejlsporten, Ronald
behandler, og med en Blanding
af Forundring og Beundring erfarer man bl. a. at der i Danmark
i Øjeblikket er 12,000 Sejlsportsfolk, der tilsammen ejer 3000 Baade
og at disse Sejlsportsfolk kan siges at holde den billigste Sommerferie. Novellerne er som sædvanlig spændende, moderne og
strækker sig over alle Psykologiens
Felter. De bærer denne Uge Titlerne: „Den usynlige Brud", „Norahs Ansvar", „Mordet paa gamle
Sass', „En Stilling til Tony" og
den meget mystiske Overskrift:
„Iro-no-ha-na". Det er sikkert
overflødigt at bemærke, at Novellens Problem er lige saa fyldt med
Mystik, som Overskriften.
Endelig er der det store firesidede Dybtrykstillæg, der stadig
former sig lige saa smukt som
aktuelt.
~siits=18~

Sporten
2det Holdet tabte 3-5
i Pedersker, og det maa næsten
kaldes en Sensation. - ASG's B
Hold har vundet en Masse store
Sejre i indeværende Turnering,
og saa sættes der et saa daarligt Punktum, som et Nederlag
til en af de daarligste Klubber i
B Rækken. Det kostede os Oprykningen i
A Rækken, som Klemensker I nu
er sikret. - Ja, ja, saa maa der
al:saa begyndes forfra igen, og
der skal altsaa gaa endnu et Aar
imellem Bornholms daarligste Seniorhold. ASG. jun. vandt knebent: 4 - 3
over Svaneke jun. herhjemme i
Søndags, og saa vandt de endda
ufortjent. Svaneke viste sig at
være et stærkt og godt sammenspillet Hold, som vore Juniores
ikke kunde hamle op imod. Men
godt var det, vi fik de to Point,
saaledes at der stadig er en lille
Chance for Mesterskabet. Søndagens store Kamp
blev Viking Kampen, som gav
Gæsterne en kneben Sejr paa
5-4. Kampen, som er refereret
i Dagbladene, skal vi ikke komme
nærmere ind paa her, men glædeligt er det, at ASG, nu igennem
2 gode Kampe har kunnet skabe
Respekt om sig ude omkring paa
Øen. Paa Søndag
spilles en meget spændende Juniorkamp herhjemme mellem Nexø
og ASG. - Dette bliver en af de
vigtigste Kampe i Foraarsturneringen, og vi har bestemt ikke
Raad til at tabe. - Vore Chancer
bliver styrket meget ved, at den
gamle c. f Orla Jensen er med
igen paa Søndag, og det skulde
være et godt Plus. Juniorernes store Publikum møder sikkert fuldtalligt op paa Søndag. B 1910 paa Søndag?
Naar disse Linier skrives, er
der Forhandling i Gang med.B. LO
om en Privatkamp herhjemme
paa Siendag. - Om det bh \ er til
noget er umuligt at sige noget om
her, men vi henviser Læserne til
Plakaterne, som sættes op paa
Fredag. Badminton.
Nu er Sæsonen helt afsluttet,
og Lokalerne blev lukket d. 1.
Maj.

Du skønne Maj.
—o —
Ingen at Aarets Maaneder har
saa blidt et Navn; det klinger af
Fuglefløjt og lyser af Sol, dufter
af Tusinder af skære, fine Blomster og spæde Blade, lyser af Lykke og Ungdom.
Selv i Aar, hvor det saa ud,
som den sure og solforladte Vinter skulde regere længe endnu,
kom Maj med Foraaret paa en
Gang. Et Par varme Solskinsdage
— og Bøgen sprang ud, Livet lod
sig ikke holde i Lænker mere. Ka.
stanjen spiler sin grønne Svømmehud ud paa hver Kvist, hvert
Blommetræ, hver Birk og Guldpil
hænger Sløret ud, saa det bølger
og danser i Vinden. Alting ser
saa nypudset ud. I Haven straaler
Paaskeliljer og Hyazinter mod de
grønne, nyslaaede Plæner, Primu,
lablomsterne staar i tætte Klynger som bomuldsklædte Smaapiger paa en Skoleplads, mens deres
mere fornemme Søstre, Avriklerne,
drømmer Fløjl og Silkeskrud. Og
paa Stenhøjen breder Pudeplanterne deres brogede Dyner ud.
Men aller dejligst er der i den
lune Krog i Kratskoven, hvor Anemoner og Kodrivere, Violer og

Skovmærker breder et enkeldybt,
duftende Tæppe under gule Gæslinger og knoppende Hasler. I den.
ne Lilleverden, hvor Bier og Biller summer lystigt fra Blomst til
Blomst, kan man for en Stund
glemme al Verdens Ondskab og
føle sig i Pagt med Guds frie Na.
tur og dens Skabninger.
Mon man nogensinde kan blive
saa gammel og stivnet, at man
ikke hilser Foraaret og Livets Fornyelse med Glæde? — Jeg haaber
det ikke! Jeg beder til, at jeg til
mit Livs sidste Dag maa have alle
Sanser aabne for Foraarets Jubel,
for Livets Sejrsgang, der skyller
hen over den vinterstive Jord og
kalder paa alle Spirer og Evner.
Lad saa et og andet ramle, som
ikke taaler Bruset! Livet har evindelig Ret!
I de unge Aar, mens man selv
endnu er et Stykke af det vældende Foraar, tager man det som en
Selvfølge, tænker ikke nærmere
over det, tager kun imod det og
lever med i det. Men som Aarene
gear og Eftertanken melder sig,
hilser man hvert Foraar som en
kostelig Gave, man skønner paa
den og er taknemmelig hver Gang
man faar den paany.
„Danmark, nu blunder den lyse
Nat bagved din Seng, naar du
sover De lyse Nætter over Danmark
- med drømmende Bøgeskove og
Nattergalesang, — med Viber i
Mosen og gumlende Kvæg paa de
grønne Marker — kan noget i
Verden være skønnere?
Nej — „Rundt i Verden er dej.
lige Riger, ingen Vaar som en Maj
i vort Land!"
Ellen Grau

llojlidelighed, eller Kajtid.
Det kan undertiden have Betydning for os at gøre os klart,
at Begreberne Højtidelighed og
Højtid ikke saa nær altid dækker
hinanden. Højtidelighed kan være
noget meget udvortes og overfladisk.
Højtidelighed kan i Forvejen
reklameres og averteres og forberedee med mangehaande Kunster. Men Højtid kan ikke laves,
præsteres eller reklameres frem.
Bliver det Højtid under en tiliavet Højtidelighed, saa er der andre Grunde medvirkende, end den
udvortes Stillen an.
Selvfølgelig kan Skønhed i et
Arrangement virke saadan, at man
ogsaa derved kan blive i Stand
til at faa en virkelig Højtidsstund.
Men det er kun i Forbindelse med
noget indre, at det kan ske.
Lad os tænke os en lille —
maaske fattig — Stue, hvor der
ligger en ung Moder, som har
født et lille Barn til Verden Opleves der en større Højtidsstund for en Kvinde og Mand,
end naar et lille Barn for første
Gang slaar sine Øjne op mod
Far og Mor? Og denne Højtid
behøver ikke at være omgivet af
ydre Pragt. Nej, langtfra. Maaske
det ogsaa kan se saa som saa ud
omkring de Mennesker, der føler,
at de oplever den største Højtid.
Vi kunde aldrig finde paa at sige
Højtidelighed i dette Tilfælde.
Vi kender alle fra vort Liv saadanne Højtidsstunder, hvor alt
det ydre spiller saa lille en Rolle,
at vi slet ikke tænker paa det.
Vi har godt af at lære at skelne
mellem Betydningen af disse to
Begreber, fordi vi derved kommer til at forstaa, at selv om vi
lever under ringe og trange Kaar
og ikke har Evne til at kunne
lave. eller præstere en større ydre
Ramme om en Begivenhed, saa
kan vi alligevel opleve saa rige

Højtidsstunder, at den pragtfuldeste, bedst tilrettelagte Højtidelighed med Procession, Fløjl og
Silke og anden Udvendighed intet er værd i Sammenligning med
det, der times os.
Og naar den store Glæde eller
den store Sorg, som skaber Højtid, er os nær, da beredes Hjertet til at kunne stamme paa en
Tak. Dette er ikke Højtidelighedens Sag. Den kan efterlade os
kolde og — dybest set — uberørte.
Hvor er et Menneskeliv og et
Menneskesind ejendommeligt og
rigt indstillet, at det i sig selv er
givet saa store Muligheder for at
kunne opleve de virkelige Højtidsstunder uden Hensyn til Pragt
og ydre Effekt.
At forstaa dette kan ogsaa give
Rum for Takken.
Sigbrit Aas.

Alle har Adgang til i Sygdomstilfælde at kunne laane fra Depotet. Meld Dem ind i den lokale
Afdeling af Røde Kors, der bl a.
afholder Kursus i Sygepleje, Samariterkursus el. lign. Indmelde'.
ser sker til Form. Fru Smedene
Petersen, hvortil unge Damer, der
vil forhandle Mærket, bedes melde
sig.

Koncert og Dans

Allinge Teater
Søndag d. 8. Maj Kl. 8,15
Østerlars Afholdshotel
Mandag den 9. Maj Kl. 8,15

Enrico Nicolas'

Avistnakulaiur,
rene Aviser, bundtet i Pakker a
5 kg. (ca 300), sælges for 75 øre

9ornitzka's
2ogtryfikeri

BIOGRAFEN

HARMONIKA-ORKESTER
afholder Kæmpe-Koncert
Stort internationalt Verdensprogram. Ouverturer, Valse,
Marche, Hott, Jazz, Swing
Wiener- og Zigøjnermusik.
Billetter fra 1 Kr. plus Skat.
Hasle Fredag d. 6. Maj Kl. 8.15

Fredag og Søndag Kl. 20

Dygtig
Kokkepige
Del
tossede
Nus
Fra Uge til Uge.
-o-

Sølvbryllup
Mandag den 9. Maj kan J. P. Andersen og Hustru, Egely, Olsker,
fejre deres Sølvbryllup.
Enrico Nicolas Cubaner og Harmonika Orkester afholder Koncert
og Bal i Hasle Fredag d. 6. Maj,
Allinge Teater Søndag d. 8 og
Østerlars Mandag d. 9. Kl. 8,15
Vi henviser iøvrigt til den store
Succes som Orkestret opnaaede
København, da de spillede for et
stort Publikum og der var ikke
inindre end 10 Fremkaldelser, der
blev belønnet meg lige saa mange Extranumre. Der udføres alt
baade klassisk og moderne Rept.
samt Hott, Jazz-Swing og Vienerog Zigeunernumre. En uforglemmelig Aften.

med Thor Modeen
fra „65, 66 og mig !
Se denne svenske Latter-Farce.
En virkelig morsom Film friskt
Humør og komiske Situationer

Allinge-Sandvig
Jægerforening
under Lands -Jagtforeningen 1923
afholder Flugtskydning til Lerduer
førstk. Søndag den 8. Maj Kl. 10
i Sandvig Byvang. Flugtskydnings
patroner forefindes paa Banen.
Nye Medlemmer optages.

og flink Køkkenpige
kan faa Plads.

Fru Asmundsens Pension
Jernbanehotellet, Sandvig 27

TAK
for udvist Opmærksomhed ved
vort Bryllup.
Edel og Schack Jørgensen

dlc
fr
Nu er Foraaret kommet
bardiner og
Carl Larsen, Vesterg., Allinge.
itivtcepper
Bestyrelsen.

og det er de nye Sko ogsaa.
Mange nye Modeller og Farver.
Se Vinduerne.

Personkørsel
udføres med

7 Personers Bil

Arne Dam, Habbedaingd, Olsker
Tlf. Allinge 71x

13=14-aars Dreng
kan faa Plads i JuLi Maaned;

Pension Havsten

Kom indenfor og se de mange
smukke Gardiner. Udvalget er
stort, og de vil blive forbavset
over at man kan faa saa gode
og smukke Gardiner til saa
billige Priser.

Voile Gardiner er i Aar
meget moderne — de findes
smukke og livlige Farver til
2,70 1,95 1,60 1,25

Marquisette
2,35 1,65 95 ore og 65 Ore

Gulvløbere
i Metermaal.

Kokus - Jutta - Boucle
„Det tossede Hus".
De, der har set „Tante Jutta"
og „65 - 66 og mig", vil uden
Tvivl huske Hovedrollens Indehaver fra disse Succeser - den humørfyldte og livsglade Thor Modeen - der med disse Film grundlagde sit Navn i Danmark.
„Det tossede Hus" - der i København havde Premiere paa Triangel Teatret - fik en straalende
Presse og Publikum-Modtagelse.
Den udsendes af Gefion-Film og
faar i Biografen Premiere paa
Fredag.

Tværstribede
Gardiner
i smukke moderne Farvesammensætninger 2,10 1,85 1,30
do. 125-130 cm. brede i prima Kvaliteter 3,10 2,50

Etamine til Køkkengardiner
pr. mtr. 85, 70 og 58 Orø

Gulvtæpper
Sejlgarns Tæppe 180x 280
22,50
31,50
do. 2 75 x 325
42,00
do. 250 x 350
Boucle Tæppe 200 x 300 48,50
Danske Tæpper,
prima dobbeltvævet 49,50
Uld 200 x 3i 0
Boucle Tæpper
75,00
240 x 340

110,00
Linoleums-Teepper

Afsluttet_ Mejerikursus.
Ved Afgangsprøven paa Ladelund Landbrugs- og Mejeriskole
fik Mejerist Kaj Lundbech, Hammerhavnen, 124113 Point og Mejerist Christen Schou, Hasle 123
Point.
Røde Kors Mærket
vil paa Lørdag den 7. Maj blive
solgt over hele Danmark, og vi
beder vore Læsere købe det lille
Mærke. At Indtægten ved Salget
gåar Halvdelen til Hovedforeningen, Resten beholder Afdelingerne
selv. Paa den Maade er det muligt at opretholde, vedligeholde og
forny vort Depot, der torestaas at
Fru Sparekassebestyrer Ridder.

sitaffes p.ia Bestilling

Armstroleum
i Metermaal til Gulvbelægning
og afpassede Tæpper haves altid paa Lager.

Brunofilt,

183 x 230 7,00
imiteret
183 X 275 8,45
do.
200 X 250 12,65
do.
do. pr. mtr. 183 cm br. 2,45
do. — — 200 - - 4,25
80 .Øre
!mit. Løber pr. mtr.

Fritz Reusch

smuk mønstret Gulvløber
67 cm bred, pr. m 1,00.

Allinge - Telefon 5.

Bordvoksdug og
Linoleum

Nye moderne

i stort Udvalg.

Nonlialldgis lladeldos.

SKO til Sommeren

til Herrer og Damer.
Stort Udvalg — billige Priser.

Træskomager L.Larsen

FARVER 1.1 LAKKER -1 PENSLER - KØB DET I PRODUKTEN
111111~101~111
Jens Hansen's Manufakturforretning

I.P09rdldfr

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

En Del Klædninger udselges 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.

Kom ind og se de mange
smukke Nyheder i Sommerkjolestoffer, der er hjemkommet.
De vil glæde Dem over de nye
Farvesammensætninger og Mønstre, der er fremme i Aar, og
saa er der noget for enhver
Smag og til alle Aldre.

det er noget ganske nyt for sig
— de er lækre og bløde
--- de er af Silke —
er Sol- og vaskeægte
og Priserne er kun
Fania Monslin, ensfarvet
og mønstrede
Faina Schantung
Siikelæi ed 86 irn bred
Tobralco

Nyt i STAMMERSHALDE!
Naar De paa Søndag tager paa Annemonetur,
saa læg Vejen om ad Stammershalde.

2,60
3,60
3,85
1,90

„Bæk og Bølge" et smukt og
lækkert Crepe Cloque Stof, der
er fuldstændig ægte 1,75-1,60

EWerfrecis ,C.1;io spiller.
Nyd Foraaret — Tag til Troldeskoven.

De rigtige bløde, halvhaarde og haarde brune svenske

— og saa har vi utallige forskellige Silkestoffer, saavel til
ældre som unge, i smukke, elegante Mønstre. Priserne er slet
ikke store — de koster
7,85, 6,80, 5,65, 4,20, 3,30 pr.m
Hos os har De de 3 Fordele,

MASONITE-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

Vinduer.

Fondin Klistermel og Farve til Ovnpladsen anbefales.

Se de nye Fama-Stoffer,

Nordlandets Handelshus.

er hjemkomne.

inl jimummllaullifillaulliffiMIIIMEdualim Se vore

saa er det
Parnar igen hos
Frit .Reusch!

Trikotage og Garn i bedste Kvalitet til billigste Pris

.9e nye Å'apeter
Udrøres i koldt Vand.

Papirhandelen, kirkepladsen,

FORAARET 1938
Iffilli•■1■■

Aolestoffer
hjemkommet.
Se Vinduerne paa Lindeplads.

Nordlandets Handelshus.
yi
#••■■
••■■Me.•IoMd

Sy selv Nederdel og Swagger!
har en Mængde Stoffer, der er 140 cm brede
og meget billige, fra 5 Kr. pr. m.
Leverandør til
begge Lotterier.
Th. Holm
Jeg

Allifige Messe

•

ALLINGE TELEFON 5

En ung, proper Pige

Pige

kan faa Plads.

til Husgerning, søges 15. Maj

det store 'Udvalg,
den gode Vare.
den billige Pris.

Yritz Neusefi

f

En flink, proper, ung

Allinge Tlf. 157

Ingeniør Andersen, Sandvig

Propforce,

2rinken,8andkaus

afholder ordinær Generalforsamling hos Fru Christtmsen Lørdag
den 7. Maj Kl. 8.

Bestyrelsen.

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

illffi■C•20701.11.11■VINZIM.

Nordlandets Handelshus.
e
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CHOKOLAD
PAA NORS DAG

••
•
•
•
•

den

8.

Maj.

Stort Udvalg i Pynteæsker med Etiketter i Dagens Anledn.

•
•

En stationær Ford

I Varelotteriet

.
• er der størst Chance for Gevinst,
• idet hver udtrukken Hovedgevinst
•
• faar 2 Tillæg gevinster — altgas
. 3 Nnmre efter hinanden faar Ge.
• vinst.
•
•
e
•
•

.
KIOSKEN •
99•••...lama ••••• •••••••• •••• øøøøøøø
•••••••••••••

Fornyelsen til 2. Trækning slutter Mandag den 9. Maj.
Ledige Lodsedler er til Salg for
210 Øre.

J. B. Larsen.

Carl Ipsen, jun., Tejn,

er hjemkomne. — Stort Udvalg.

Skoloj

szeentralen•

Nørregade 8, Allinge {Henvendelses Allinge Radioforretning) Tele fon 95

Frugt og Grøntsager
ALAINDLtIvi- BAKSK

VARE. ni: niniFruitirri-FRI

2' TRIEKNNG
finder- Sted 11.-12. Maj. Der er

Bil-Nøglen?
Ellers kan De faa den i Kioskenl

Bil-Nøglen er en Fortegnelse over alle bornholmske Motorførere,
ordnet efter Bilens Nr. Nyttig Haandbog for Bilejere. Pris 1 Kr.

Skal De købe Radio
paa Afbetaling eller pr. Kontant

køber De den med stor Fordel i
Cykle- og Radioimporteren, Allinge
- 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

Gartner Jensen,

Allinge Frugthus

Kaffen i Nordlandet bar fin
Aroma og god Smag
o g s Pe rvi so
e rmn e Kevra ri teegtue frei re rt nedad,
bedre.
Prøv den!

Norfinflels 113fiffelshlls,

Poul Jørgensen

endnu enkelte Lodsedler at faa hos

Kirkegack, 3

K ollc.1<torerne og i Hovedkollek-

•

Tlf. 41.

Bornholms Spare
og liaanekasses
Afd. i Allinge

naar De køber

Nyanlæg og Reparationer udføres til rimelige Priser.
Overslag og Tilbud gratis. Altid 1. Kl. Arbejde.

•

tionen, taxegade 2, København

Konserves - Chokolade

Fornyelsen slutter 9. Mai.

alt til billigste Priser

Maj.
Pris Kr. 2.10

Salget slutter 10.

Blommer 40 Øre Halvkilo

VARELOTTERIET
Kollektion: Frk. Olga Kofoed,
Telefoncentralen Allinge,

■■iimi■f

Frelsens hær
Allinge. Husk Foraarsfesten Fred.
og Lørd. d. 6. og 7. ds. Kl. 20 i

Lokalet. Musikalsk Underholdning.

Ung Pige,

NB. Major Schou fra Hasle aabner
Festen.

der kan ligge hjemme, kan faa
Plads i Sommermaanederne hos

Jul. Hansens EnKe,
Sandvig'

og Gæslinger er til Salg paa

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

Kontortid: 9-12 2-4
•
Boxer udlejes

Foreløbig sælger vi

fint sorterede „King Edvard"
50 kg. for Kr. 4.50
og „Sydens Dronning"
ved Køb af

Br

u ssangcl
l)

og Festsange

Gaaseæg
ThomaslaKke.

....~~~

Tlf. 8 y.

De nye Soniniersko

aut. Installatør

ved H. Jørgensen - Østergade

kan faa Plads.

sælges billift.

De vil blive tilfreds

S Ta. Andersen

Mar »e

14=16-nars Dreng

Bilmotor

hurtigt og billigt

Allinge Bogtrykkeri

som er bedste Erstatning for
Rosenkartofler, meget yderig
og tidlig, ved Køb af 50 kg. for
Kr. 5 50, passende Størr. t. Lægning

Nonlindols ilafidelshus

KØB DET I PRODUKTEN

genkaffen gaar jeg mig en rask
Morgentur udefter Kunstudstillirigen, medens mine Kammerater
fortsætter deres haabløse Jagt efter Arbejde. Overalt lige, brede
Gader, offentlige Parker og Pladser med et eller andet Denkmal.
Jeg glæder mig over den Renlig- Bagerier
Andersen, Th., Sandvig Tlf. 2
hed og Akkuratesse, der synes at
Hald, E., Løsebækg., All. Tlf. 78
være overalt undtagen netop i mit
Herberge og den deromkring lig- Blomsterhandler (Gartner)
gende gamle Bydel bag Brilhls
Jensen, C., v. Havnen Ali. Tlf. 41
Terrasse med trange Gaarde og
Bogtrykker
skumle Værelser, hvor man hver
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74
Morgen maa skynde sig op, for
at komme først til Vaskebakken Bygmestre
Kofoed & Mortensen, All. Tif.-77-79
og faa et nogenlunde rent HaandPetersen, P., Nørreg, All. Tlf. 69
klæde. — Naa, vi kan jo ikke alle
Bygningssnedker
leve paa Solsiden!
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf 5y
Uvilkaarligt glider jeg atter ind
til Byens Centrum, nærmest Elben, Damefrisørsaloner
hvor pragtelskende Konger omLarsen, Joh., Barber, All. Tlf. 53
Weber, Anna, Allinge, Telefon 12
kring Slottet har opført en Del
skønne Bygninger i Renaissance- Foderstoffer
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7
stil med kække Søjler og himmelstræbende Spir. Gik saa paa Mu- Fotografer og fot.Artikler
seum og hvilede ud paa CaroiaKjøller Alfr, Havneg. All, Tlf. 4.
broen, fra hvis høje Bropiller jeg
aut. Gas- og Vandmestre
havde et helt Panorama.
Groos, Niels W., Allinge. Tlf. 30
Dagen efter vilde jeg hilse paa
E. Kofoed, Storegade Al. Tlf. 160
min gamle Ven og RejsekammeHavemand.
rat Søren, som i Dresden havde P. Jørgensen, Solbakken, Tlf. A11.168
faaet Beskæftigelse paa et mekanisk Værksted. Fandt ham dog Hoteller
Hotel Allinge Telefon 25
ikke efter den opgivne Adresse,
han havde skiftet Bopæl, og skuf- Art. f. Hotel og Pension
Gorniizkas Bogtryk, All. Tlf. 74
fet drev jeg udefter mod Crosse
Garten. Om Eftermiddagen fulg- Kul og Koks
tes vi ad til Zwinger, hvor særlig
Allinge Kulhandel Telefon 119
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7
den berømte Malerisamling rakte
vor Opmærksomhed og indeholdt Købmænd
Prima, Allinge Tlf. 40
mange italienske Mestres Værker
(Rafaels Sixtina). Herfra fortsatte Ladestationer
vi i Naturhistorisk, Geologisk og
Petersen, Carl, Allinge. Tlf. 98
Etnografisk Museum, og tilbragte
Aftenen i Borgerparken og Belve- Ligkistemagasiner
Kofoed & Mortensen A1l.T1f. 77-79
dere.
Mortensen, Herman All. Tlf. 47
Næste' Morgen regnede det. Mismodige kikkede vi ud i den
skumle Baggaard, hvor Draaberne benytte det gode Vejr og gaa viustandseligt klaskede paa Udhu- dere over Elbbroen, gennem det
sets Zinktag. De fleste Rejsende tætbyggede Neustadt og Villakvarresignerede og satte sig til at spille teret, forbi Vinhaver langs Floden
Kort eller rafle om en Genstand. mod Nordvest.
Naaede henad Eftermiddagen
Spejlreflekskasteren foran Vinduerne kastede kun et sparsomt Lys Meissen, den kendte Porcelænsby,
ind i den store Opholdsstue, hvor der ligger højt og malerisk, skraaTobaksrøgen hang tung under nende op fra Elbdalen. — Øverst
Loftet. De faa, der vovede sig ud, knejser den gamle Domkirke, et
vendte hurtigt tilbage. Der stifte- Pragtværk af gotisk Bygningsdes Bekendtskaber og diskuteres kunst, og ved Siden af paa Slotsde daarlige Tider, den store Ar- bjerget Albrechtsburg i en ejenbejdsløshed og Overproduktion. dommelig gotisk Stil. Heroppefra
Udenfor sivede Regnen stadig ned har vi en dejlig Udsigt ned over
og øgede den triste Stemning. - Byen, Floden og Omegnen. SlotDa det endelig blev Opholdsvejr, tet benyttedes en Tid lang som
drev vi ogsaa ud for om muligt Porcelænsfabrik, men er nu reat finde Beskæftigelse. Vi havde staureret i sin tidligere Skikkelse.
intet imod et længere Ophold i .Nu er den kendte Industri forlagt
Dresden, var trætte af det om- til Triebischdalen bag Byen, hvor
strejfende Liv og længtes efter en henved 1000 Arbejdere finder Beskæftigelse. Meissen har flere infast Stilling.
Men man kan have sine Papi- teressante Kirker og Huse, saalerer i den bedste Orden, have de des det gamle Afrakioster, der er
fineste Anbefalinger og de bedste forbundet med Slottet med en Bro.
Forsætter, har man besøgt nogle Interessant er den gamle SlotsVirksomheder, set Tilstanden, de kirke med historiske Vægmalerier
mange tomme Pladser og stille- samt Raadhuset og Botgers Minstaaende Maskiner, hørt Beklagel- desmærke (Grundlæggeren af Porserne over de sløje Tider — saa celænsindustrien). To Broer fører
faar man snart Indtrykket af det over Floden, og paa Bjergskraahaabløse i at fortsætte og søger ningen er anlagt Vinplantager.
Overnattede i Meissen og drog
Midler til at sprede den trykkende
Sindsstemning. Musik er et probat Søndag Formiddag, medens KlokMiddel, og nu i Middagsstunden kerne ringede til Andagt, videre
truttes Militærmusik foran Slottet. ned gennem Floddalen. Her er
Saaledes opmuntrede gik vi op i frugtbart og smukt; men efterAlbertinum og saa en udmærket haanden bliver Egnen fladere, og
Samling Kunstgenstande i Mar- ved en mindre Landsby forlod vi
mor samt Gibsafstøbninger, syste- Floden og drejede ind i Landet.
matisk mdl'et i Afdelinger : ægyp- Her er Masser af Frugt og billige
tisk, græsk, romersk og mere mo- Priser paa Fødevarer, I Osehats,
derne Kunst. (Thorvaldsen og C. en mindre By med en stor gotisk
L. Jacobsen var ogsaa repræsen- Kirke. overnattede vi. Det blev en
livlig Aften med Musik, Dans og
teret).
Fortsatte i det japanske Palads •Lystighed, thi der var Indkvarteog Have, og foretog om Aftenen ring af Militær til Fryd for Byens
den sidste Spadseretur langs Flo- Ungdom.
Ogsaa næste Dag var det fint
den.
— -Vejr, og vi fortsatte vor Vandring
Den 7. September skinnede So- mod Leipzig. Landet bliver fladere
len atter, saa vi besluttede at med udstrakte Marker, der mær-

,ferdbernholmJ
.51dreddefortegnelse!

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

Dresden er vel paa Størrelse
med København og gør et fornemt Indtryk. Kirker, Slotte og
offentlige Bygninger har Stil, og
det gælder baade den gamle Bys
Renaissance omkring Teaterplads,
som Neustadts mere moderne Komplekser.
Over Elben fører tre Broer, der
forbinder Altstadt med Neustadt.
Her og langs Kajerne er brede
Gader, store Pladser og pragtfulde Anlæg (Briffilske Terrasse
med Palæet, Kunstakademiet og
prægtige Billedhuggerarbejder). Omkring Teaterplads ligger Hofteatret, Museet, Hofkirken og en
i dorisk Stil bygget Hovedvagt.
Midt paa Pladsen er rejst et tvWnde
paa en 3 m høj Sokkel over en
af de sachsiske Konger, der har
bidraget mest til Dresdens Forskønnelse.
Det kgl. Slot er et imponerende
Bygningskompleks med Taarne og
Spir. Over den grønne Hvælving,
der indeholder værdifulde Kunstgenstande, knejser det 100 m høje
Slotstaarn. Museet Johanneum har
en kostbar Porcelænsamling, væsentlig af det før saa efterspurgte
Meisen er- P orcelæn.
Ikke langt derfra ligger det japanske Palads, bygget af sleben
Sandsten, indeholdende Biblioteket og antike Kunstværker. Omliggende Parker er smagfuldt anlagt. Ogsaa det ny Teater er en
interessant Bygning, som i Arkitektur, Maleri- og Billedhuggerkunst synes at have naaet Idealet.

en ;yndet Promenade, og Musik
lyder dæmpet inde fra Haver og
Restauranter.
Hvilken Forskel mellem Dresden og Hamburg, den første store
By, jeg mødte paa min Vej. Og
dog er de begge betydelige Handels- og Fabriksbyer og ligger ved
samme Flod ; men Elben er her
ung og kaad, Livet lyst og let ;
ved Hamburg er Elben bred og
træg, Taage og Skorstensrøg lægger sig tungt over Menneskenes
Sind, dræber Livsglæden. Derfor
er Dresden evig ung og impulsiv.
Her er dristig Arkitektur (Zwinger,
Fra uenkirke, Jakobskirke, Lustgartens Palads, Udstillingspaladset),
her arbejder Kunst og Videnskab,
Handel og Industri Haand i Haand.
Dresdens Vartegn er ogsaa det

Fruekirke i Dresden.

imponerende Mindesmærke „Germania" med de fire kvindelige Figurer, der repræsenterer Kraften,
Videnskaben, Freden og Begejstringen.
Begejstringen har de fælles med
Franskmænd og Østrigere, Dresden er et Speilbillede af Wien og
Paris i formindsket Maalestok.
Er Dresden en smuk By, er Omegnen det ikke mindre. Særlig er
en Tur op ad Floden med en af
de smaa Passagerskibe, og helst
helt op i det sachsiske Schweiz
med de forvitrede, ejendommeligt
formede Sandstensklipper og Huler, af betagende Skønhed. Eller
man kan tage med Højsvævebanen
over Loschwitz og Blasewitz. —
Ovre paa den anden Side Floden
ligger Crosse Garten, en milevid
II fkirkeu, Dresden.
prægtig Park med mange sjeldne
Oppe fra den Brohlske Terrasse, Vækster, idylliske smaa Søer og
anlagt pa a tidligere Forsvarsmure, den zoologiske Have.
engang Frederik den Stores Borg,
I Omegnen findes smukke gamle
har vi en glimrende Udsigt over Slotte : Pillnitz, Moritsburg, AIElben og Kajerne — Skibe, der brechtsburg.
arbejder sig op mod Strømmen.
— —
eller glider med — over Neustadt,
Solen skinner næste Morgen,
Belvedere og Dresdens Taarne og men det er koldt og blæsende.
Spir. Særlig om Aftenen er her Jeg skynder mig op, og efter Mor-

Udsigt over Zwinger, Dresden.

Malermestre
Jacobsen Ludv, Havnegade, All.

Manufakturhandlere
Magasin du Nord, Allinge. T11..5

Modeforretning
Petersen, Thora,v. Posthuset Alt

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

Planteskole.
Gunnar Pedersen, Solbakken, Tlf. AL168

Radioforhandlere
Jørgensen, H., v/ Posthuset AL

Skotøj og Skotøjsrep.
Jørgense.. H., y/Posthuset

Allinge

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

Slagtere
Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66

Smedemestre
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Sygekasser
All.-Sandy. Sygekasse All. Tlf. 47
7-9

Kontortid daglig 2-4, Lørdag

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
Lilieroth, A. Urmager, Allinge
Mikkelsen, A., Sønderg. Allinge

Vognmænd
Petersen,., Nygade, All. Tlf.133
Person- og Lastkersel

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

keligt nok her i dette Industriland
pløjedes med Stude.
Spiste til Middag i den lille By
Luppa og ankom henad Eftermiddagen til Wurzen, en noget større
By uden synderligt af Interesse.
Overnattede i Zur Helmat, en Villa
i Udkanten af Byen, hvor vi spiste til Aften og sov godt og billigt.
Fortsættes i næste Nr.

Have- og Blomsterfrø
fra Dlehnfeldt i Odense
er højfine Varer.
Alle Sorter

Kløver- og Græsfrø
og specielt

Barres Roefre, hal. VIII
kan købes til smaa Priser i

Noffiladels llaildeishlls
Et stort Parti
NOIL.■••••■•■•21■11.3....-1.•

6 Fod 114" Brædder
sælges billigt pr. kontant.

Klemensker Savværk
Tlf. Klemensker 13

Alt i Tommer, Lægter og Brædder
Nffiffl•MINEMWee.

Gode Blandinger Havegræsfrø til Plæner
i los Vægt billigt.

Nordiaildels lliodelshus
j uden Sange er ikke •
t" nogen rigtig Fest.—
En Festsang kan ikke undværes
ved festlige Lejligheder, hvad enten det nu er Sølvbryllup, Bi ylinp,
Konfirmation eller anden Familieeller Foreningsfest. — En Festsang
k:lcier det Humør frem, som skal
til, fur at Festen kan blive vellyki:et. En saadan Festsang faar De
i Allinge Bogtrykkeri. '

ges

