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Fra Artikel-Serien „Paa Fodtur gennem Europa" 

Ludwigs- og Jacobskirken i Saarbrficken 

Nr. 476 I 
Alm. Annoncer 10 Øre pr. men, ettuf. Gange 8 eir 
Forretningsann. 8 - 	 - 	6Ø. Fredag den 9. Aril 	Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret 	

1937 senest 2 Dage før Bladet udgaar. p  

Nr. 23. Følg med: 

Brug Thepotte, 
ikke Theaeg eller Thesi. 

Brug LOTUS THE 
og drik mere The 

en gros M. & V. Salonoasen 
København 

Gæsten, der kom. 
Efter det Engelske. 

• —o - 
Georg Strickland sad foran 

Kaminen og stirrede ind i Ilden 
Det var hans Bryllupsdag. For 
fire Aar siden var han denne Dag 
blevet gift. Den Gang syntes han, 

• han var den lykkeligste Mand i 
hele London. Og nu — nu havde 
han gennemlevet to ensomme, graa 
Aar, som kun Arbejde og atter 
Arbejde havde gjort udholdelig. 
En meningsløs, ubegrundet Skin-
syge hos hans unge Hustru, og 
den kolde, overlegne Maade, hvor-
paa han havde taget denne Skin-
syge, blev den første Aarsag til 
Misforstaaelse mellem dem. Den 
lille Kløft var saa stedse blevet 
større; de kom hinanden fjernere 
og fjernere, til han en Dag fandt 
et Brev paa sit Bord, hvori hun 
skrev, at hun havde forladt deres 
Hjem for ikke mere at vende til-
bage. — Underligt nok, netop i 
Dag havde han opnaaet en For-
fremmelse, han engang havde øn-
sket stærkt. Nu kom den for sent. 
Han var en skuffet, brudt Mand, 
for hvem den intet betød. — Det 
bankede paa Døren. Hans gamle 
Tjener, Thomas, kom for at mel-
de, at Middagsbordet ventede; men 
blev mod Sædvane staaende ved 
Døren, 

— Vil De mig ellers noget, 
Thomas? spurgte Strickland. 

- John bad mig sige Herren, 
at i Formiddags var her en Dame 
og spurgte, naar hun kunde træffe 
Dem. Hun sagde, hun vilde kom-
me igen i Eftermiddag. 

— Godt, dersom hun kommer, 
saa før hende ind i Dagligstuen. 

Kort efter at Middagen var endt, 
stod Thomas igen ved Døren i 
Spisestuen. 

— Den Dame, der var her i 
Formiddags, venter i Dagligstuen. 

Strickland rejste sig og gik der-
ind. Henne ved Vinduet stod en 

høj, slank Kvinde. Hun vendte sig, 
da han aabnede Døren. 

Strickland fo'r sammen som for 
et elektrisk Stød og blev meget 
bleg. 

— Jeg haaber ikke, jeg kom-
mer til Ulejlighed, sagde den 
Fremmede og satte sig i en af 
Lænestolene. 

— Aldeles ikke! Er der noget, 
Du ønsker, jeg skal - 

Hun strøg Haanden over Muf-
fens bløde Skind og saa prøvende 
paa ham: det saa ud til, at hun 
betænkte sig paa at sige sit Ærinde. 

Stricklands øjne veg ikke fra  

hendes fine Ansigt 	smukt som 
første Gang. han saa hende; kun 
Blikket var anderledes, dybere og 
stærkere, som dens, der har lidt. 

Til sidst sagde hun: 
- Jeg har i Dag faaet Brev 

fra Far. Han skriver, at han i 
Morgen kommer hertil. 

— I Morgen! Men han plejer 
jo aldrig at forlade sit Hjem. 

— Lægen har randet ham til en 
Baderejse, og han vil standse her 
for at tilbringe en Aften med - 

-.- Med sin Datter! fortsatte 
Strickland 

— Fader skriver „og med min 
Søn". Han sætter os i en meget 
pinlig Forlegenhed. Alt, hvad i 
har kunnet skjule for ham, fordi 
han hverken har Slægt eller Ven-
ner her i Byen, vil jo nu blive 
røbet. 

— Ja, svarede Strickland, jeg 
ser ikke, hvad her er at gøre. 

— Virkelig ikke? Du plejer 
ellers altid at være hurtig til at 
finde paa Raad og — naa ja! 
Jeg ved ikke, hvad vi bør gøre. 
Først og fremmest: Far maa ikke 
ane, hvorledes vi har det med 
hinanden. Det vilde være en stør-
re Sorg end han kunde bære. 
Derfor — han maa i Morgen se 
os sammen her — i, hvad han 
tror er vort tælles Hjem. 

Strickland tav. 
— Forlanger jeg for meget? 
— Nej — men vii det ikke fal-

de Dig for svært — og Folkene 
— Tjenerne? 

— Giv din nye Tjener en Fri-
dag; jeg paatager mig at tale med 
gamle Thomas. 

— Dersom der skulde komme 
nogen. 

— Du behøver blot at nægte 
Dig hjemme. 

— Din Fader vil hurtig se, at 
dette er et Ungkarlehjem. 

— Lad mig om det. Jeg sender 
mine Noder og mit Haandarbejde 
herhen i Aften. Men — men mit 
Værelse? 

- Staar urørt som den Dag, 
Du forlod det. 

— Sentimentalitet) 
— Nej, svarede Strickland, ikke 

det, men Ærbødighed for, hvad 
der en Gang var. Ja, saa maa vi 
altsaa se, om vi kan føre din Fa-
der bag Lyset. 

— Ja, vi maa spille det lykke-
lige Ægtepar. Husker Du, hvorle-
des Du var for fire Aar siden? 

— Nej, jeg har glemt alt. 
De saa paa hinanden, som to, 

der krydser Klinger. 
— Naar kommer Du? 
— I Aften, svarede hun. Du 

venter vel ikke Fremmede? 
— Nej, jeg havde i Sinde at 

gaa ud. 
— Gør det endelig. Ellers sid-

der vi og føler os nødt til at kon-
versere hinanden — og vi har jo 
ikke noget at tale om. 

— Nej — intet. 
— — 

Da Strickland henad Midnat 
kom hjem, var der Lys i Daglig-
stuen; alle Vaserne var fyldte med 
Blomster; en sød, kendt Duft 
fyldte Stuen; Pianoet var aabent, 
og der stod Noder paa Nodesto-
len. Inde i det lille Kabinet, som 
ogsaa var oplyst, saa han et Sy-
skrin staa paa Bordet, og henne 
ved Kaminen sad hans Gæst med 
Haanden under Kinden og stirre-
de ind i Ilden. 

Vaagnede han af en ond Drøm? 
Berthas Blomster, Bertha selv i 
hans Hjeml To Sorgens Aar som 
udslettet af en eneste Aften! Han 
huskede deres vidunderlige Forlo-
velsesdage; deres Bryllup, deres 
lykkelige Aar — og Adskillelsens 
bitre Dag. 

— God Natl sagde han halv-
højt og tonløst. 

— God Nat! svarede hans Hu-
stru uden at vende sig om. 

— — 
Middagen var endt. Den gamle 

Gregory var mild og glad. Han 
troede paa sine „Børn"s Lykke, 
og den varmede og trøstede hans 
gamle Hjerte. Han sad og smilede 
snart til den ene, snart til den 
anden, og de to maatte ogsaa 
smile og sige venlige Ord. Dagen 
havde været vanskelig at komme 
igennem. Saa snart den gamle 
Mand var kummen, maatte de 
kalde hinanden ved Fornavn og 
opføre sig som lykkelige Ægtefolk. 
Mere end en Gang bragte et Ord, 
et Tonefald Strickland til at blegne 
og Berthas Haand til at skælve. 
De var paa een Gang bange for 
at forraade Sandheden og angst 
for at lade sig rive hen af svund-
ne Dages Minder til mere end den 
høflige Ligegyldighed, de nu øn-
skede at vise hinanden. 

Da de forlod Spisestuen, vendte 
Bertha sig om og saa paa sin 
Mand med et Par dødtrætte øjne. 

-- I Morgen er dette forbi, 
Bertha, hviskede han. 

Hun gjorde en utaalmodig Be-
vægelse, da han nævnte hende 
ved Navn. 

— Bertha, sagde den Gamle, 
jeg bliver altid saa glad over Je-
res Breve. Men dette er bedre end 
mange Bt eve. Der staar alligevel 
saa lidt i Brevene, Georg, min 
Dreng, kan Du se, at din Hustru 
er bleven endnu kønnere, end da 
hun var ung Pige? 

— Det har jeg sagt hende mange 
Gange, lød Svaret. 

— Ja, Bertha, Du har faaet en 
god Mand. Hans Breve handler 
kun om Dig, min Pige. 

Den gamle Mand saa sig om i 
Værelset. — Hvor har Du hængt 
din Moders Billede? Jeg kan ikke 
se det noget Sted. 

— Vi har sendt det hen for at 
faa en ny Ramme om det. Det 
plejer at hænge der: hun pegede 
paa deri første den bedste tomme 
Vægplads. 

— Det er ingen rigtig god Plads. 
Hende skulde Du have kendt 
Georg I Paa hendes Dødsleje love-
de jeg kende, at intet Offer skulde 
være for stort, naar det gjaldt vort 
Barns Lykke. Og da min lille 
Bertha saa en Dag sagde: Far, 
jeg kan ikke blive lykkelig med 
nogen anden end Georg, saa hu-
skede jeg mit Løfte og gav straks 
mit Samtykke, skønt det var svært 
at sende hende saa langt bort, 
Men nu har jeg set, hvor godt I 
to har det, saa fortryder jeg det 
ikke — nej, jeg er glad, meget 
glad, kære Børn. 

- — — 
Det var med et dybt Lettelsens 

Suk, at Georg og Bertha lænede 
sig tilbage i hvert sit Hjørne af 
Vognen, der havde kørt Berthas 
Fader til Jernbanestationen. De 
talte ikke til hinanden. Bertha stir-
rede ud paa Regnen, hvis Draaber 
gled ned ad Vognens Vinduer. 
Georg syntes at studere det Stykke 
af Kuskens Ryg, der var synligt. 
De var atter fremmede. 

— Undskyld, sagde Georg, da 
hans Haand ved en Bevægelse 
strejfede Berthas Arm. 

- Aa, jeg be'r. 
Fuldkommen fremmede. /Ulige- 

vel sad de begge og gennemgik i 
Tankerne alt til den mindste lille 
Begivenhed, Dagen havde bragt, 
og grundede over Ordene, der var 
sagt og deres Tonefald. 

— Ønsker Du, at jeg skal lade 
Kusken køre Dig lige til din egen 
Bopæl? spurgte Strickland. 

— Tak, jeg maa tage tilbage 
til Dig. Jeg vil gerne se, hvordan 
min Pige pakker mine Ting ind. 

Da de naaede Huset, gik Bertha 
straks op paa sit eget Værelse. 

Strick and, der ikke ‘,idste, hvor 
han skulde gøre af sig selv, satte 
sig i err Læneatol og greb en Avis. 

Bertha gik flere Gaage gennem 
Stuen for at samle sine Ting. 

— Du bliver træt, sagde han, 
kan jeg ikae hjælpe Dig med noget? 

— Tak, jeg er straks færdig. 
Lidt efter satte hun sig lige 

overfor ham ved Kaminen. Hun 
saa saa træt ud. 

-- Det regner vist ikke saa 
stærkt nu, sagde Strickland og 
lagde Avisen fra sig. 

— Jo, ganske som før. 
— Er Vognen der? 
— Thomas er gaaet ned for at 

se efter den. 
— Vognen skulde komme om 

ti Minutter, meldte Thomas. De 
ti Minutter syntes dem som en 
Evighed. Endelig kom den gsmle 
Tjener igen og sagde, at nu kørte 
Vognen for Døren. Bertha rejste 
sig og gik hen foran Spejlet for 
at tage sin Hat paa; hendes Hæn-
der skælvede, saa hun daarligt 
kunde faa Sløret fæstet. Saa trak 
hun sine Handsker paa, ganske 
langsomt, og gik saa hen til 
Strikland. 

Han havde rejst sig. 
— Farvel! sagde hun. 
Han bukkede, men svarede ikke. 
Hun vendte og gik med sin 

vante, lette og rolige Gang hen 
mod Døren. 

Hun kunde mærke, at han fulgte 
efter hende. 

Pludselig stod han ved Siden af 
hende. — Bertha, sagde han, Du 
maa ikke gaa, før Du har tilgivet 
mig, hvad Skyld jeg har i dette, 
— hans Stemme var paa en Gang 
saa dybt sørgmodig og saa fuld 
af undertrykt Lidenskab. 

Hun vendte sig om og kastede 
sig ind til ham. Med Armene om 
hende, hviskede han: 

-- Min Elskede, Du vil aldrig, 
aldrig mere forlade mig? 

— Georg, aldrig — nej aldrig) 

loger og 31ale. 
—o— 

Denne Uges Familie-Journal 
aflægger et Besøg paa Pariserud-
stillingen, og en Række udmær-
kede Billeder viser de forskellige 
Landes Udstillingsbygninger. Med 
Spænding følger man de to unge 
Opdagelsesrejsende, som er lok-
ket i et Baghold af Chakol-India- 



Foraarsturneringen indledes med Sejr. 

thtdc/d)S.se 

Paa Orund af Ombygning er min 
Forretning fra Lørdag Morgen d. 
10. April og indtil videre flyttet til 
Havnegade 11 (forb. P. E. Holms 
Ejendom). Telefonen er uforandret 
Allinge 140. 

CONRAD HANSEN 

ALLINGE UR- & GULDSMEDEFORRETNING 

Alt i Klædninger og Arbejdstøj 
Ægte blaa Serges Jakkesæt og Matrostøj i nioderne Facon. 
Husk vort gode Arbejdstøj, Molskins- og Fiskerbenklæder. 
Fine, mod., stribede, blaa Serges Benklæder. Lyse Sommer-
Benklæder. Manchetskjorter, Hatte, Huer, samt alt, hvad der 
hører til Herrelingeri. Alt i Manufaktur, Tricotage, Garn til 
billigste Pris. Vi har endnu nogle billige Klædninger tilbage. 

JENS HANSEN, Tlf. 29 
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Tag en Tur til Trofdskoven paa 

Søndag. Der er Foraar i Luften, 
og i Skovbunden myldrer Anne- 	 = = — 

— monerne frem. Og drik saa Kaffe 	 - 
i Stammershaldes hyggelige Lokale. 
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Nyt i Byen =benkels store, gratis 

Filinsprogram er her atter 
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figrnnolms Spare- 
og liaaneliasses 
Afd. i Allinge 

• 

Kontortid: 9-12 2-4 
• 

Boxer udlejes 

0.1111%  BrændtKalk 
44>  Læsket Kalk 6aase: & Andeæg 

Cementsten ' er til Salg eller Bytte med 6 Ugers 
Tlf. Hasle 27 Grise. 	Chr. Svendsen v. Tejn, 

Raadhusteatret, Rønne den 14.-15.-16.-17.-19-20.-21.-22.-23. og 24. April 

kan faa Plads i Køkkenet fra I. 
Juni. Løn 75 Kroner. 

Hammers Pensionat, Sandvig. 

Hasle Kalkværk I 

nerne, der vil hævne sig, fordi 
Trafikflyverne fra Panama har ka-
stet Vandbomber i Hovedet paa 
dem. Niels Anesen har skrevet en 
smuk Fortælling „En ung Kvinde", 
og af udenlandske Forfattere ny-
der man Novellerne .Midnatsgæ-
sten" og „Emilias tre Barnepiger" 
samt .Livets Vagabonder". .Vor 
Ven Larche smiler" er meget 
spændende. 

„Paa Fodtur gennem Europa 
fortsættes hver Uge i „Nordborn-
holm". Gennem Nordtyskland og 
Rhinegnene har vi naaet Saardi-
striktet og nærmer os med hurtige 
Skridt Paris. Vejen gaar gennem 
Lotringens krigshærgede Egne, 
som nu efter Verdenskrigen atter 
er en Del af Frankrig. 

Bortset fra den tekniske Udvik-
ling er der siden dengang og nu 
næppe sket større Forandringer, 
Naturen er den samme, og Lande-
vejen bugter sig stadig mellem 
Marker og Skove, over Bakker og 
Dale og udøver sin magiske Til-
trækningskraft paa Ungdommen, 
Vandrebevægelsen tager Fart, og 
Tilgangen til de forskellige Van-
dreforeninger sætter i Aar nye 
Rekorder. 
Paa Fodtur gennem Europa 
har derfor Bud til alle Unge, der 
ikke føler sig stavnsbundne, men 
gerne vil se noget mere af den 
Verden, de er dumpet ind i. Det 
er ikke Digterfantasier, men ud-
førlige Dagbogoptegnelser, ned-
skrevet under Rejselivets skiftende 
Indtryk, noget alle kan opleve, 
en Forsmag for dem, som gerne 
vil ud, men mangler Penge til en 
Iste Klasses Billet. 

Vore Læsere vil gennem de al-
lerede udsendte Artikler have set, 
at „Paa Fodtur gennem Europa' 
ogsaa bringer en Mængde Billeder 
fra de omskrevne Egne. Disse 
Illustrationer er eger % kun be-
regnet til vor Jubilæumsudgave, 
som trykkes paa ekstra fint glittet 
Papir, hvor Billedets Detaljer træ-
der tydeligere frem ; men vi af-
trykker dem i Bladet, for at vise 
vore Læsere at vi yder vort Bed-
ste for at kunne give vore Aars-
abonnenter en Bog, som de vil 
blive glade for og indlemme i 
Hjemmets Bogsamling. 

De af Bladets Læsere, som teg-
nede Abonnement for Januar Kv., 
bedes udfylde vedlagte Indbeta-
lingskort for April Kvartal med Il 
Kr., ny tilkomne Abonnenter, som 
ønsker Bogen, maa for at komme 
i Betragtning indbetale 2 Kr. for 
I ste Halvaar. Postbudet vil være 
Dem behjælpelig ved Kortets Ud-
fyldning. — Opbevar Kvitteringen 
til Kontrol. 

I Allinge-Sandvig modtager vore 
Bude Beløbet og giver Kvittering. 

Red. 

Fra Uge til Uge. 
Brylinp. 

Søndag den 11. April vies i Al-
linge Kirke Frk. Else Hammer til 
Maler Paul Dideriksen, begge af 
Sandvig. 

Den ustyrlig  komiske 
Joe E. Brown, som vi kender fra 
,,6 Dages Løbet" og flere andre 
Film, spiller i denne Uge Hoved-
rollen i „Paa Krigsstien' (Allinge 
Biograf). Han er den samme slag-
færdige Gut, altid uheldig og dog 
altid heldig. Sammen med Joan 
Blondell, der spiller den lille kvik-
ke iranske Marketenderske, lægger 
han ud til denne forrygende Gang 
Soldaterløjer. 

Der er Foraar i Luften 
meddeler man os fra Starrimers-
halde, hvor Anemonerne allerede 

Kampen mod Viking II i Søn-
dags var ret pænt besøgt, og som 
Indledning paa Turneringen slog 
Allinge I det eneste Hold, som vi 
led Nederlag til i Efteraaret, med 
5 Maal mod 3. 

Kampen bød ikke paa store 
Overraskelser og i de første Minut-
ter havde hvert Hold et Maal. 
Derefter var det ligesom Allinge 
tog fat og man kan næsten sige 
at de havde Spillet Resten af 
Halvlegen. Viking havde ind imel-
lem gode Angreb, men vort For-
svar er nu stærkt og staar for et 
haardt Præs, og i første Halvleg 
lykkedes det da heller ikke for 
Gæsterne at slippe igennem. An-
grebet derimod har endnu lidt 
Huller, der trænger til at stoppes, 
for et Par Mand kan nu en Gang 
ikke lave det hele. Angrebet skal 
være en sammenhængende Kæde 
uden altfor svage Punkter, men 
lad os haabe det kommer i Orden. 
I første Halvleg scorede Allinge 
endnu 4 Gange saaledes at det 
altsaa. stod 5-1 til Allinge ved 
Pausen. 

2. Halvleg var mat, men det var 
jo ogsaa den første Kamp disse 
22 Mand var ude i; især lagde 
man Mærke til sidste Del af Halv-
legen, hvor Viking fik Blod paa 
Tanden og pressede haardt for at 
udligne, hvorimod Allinge var helt 

staar i et pragtfuldt Flor, og Dy-
rene efter den lange triste Vinter 
vaagner op til forøget Virksomhed. 
Her er virkelig noget at se i disse 
Foraarsdage, og Besøget i Haven 
er gratis fra nu af og til Pinse. 
Der er Koncert hver Søndag af 
Arvidsens Trio, og Lokalerne er 
som sædvanlig hyggelige og godt 
opvarmede. 

De store Vejarbejder ved Stam-
mershalde og Helligdommen ven,  
tes færdige til Pinse og er ogsaa 
nok et Besøg værd, selv om de 
maa befares med Forsigtighed. 

Altsaa: paa Gensyn paa Søndag 
i Stamtnershalde. 

Den store Persil Talefilm 
forevises i Raadhusteatret i Rønne 
førstk. Onsdag og følgende Dage. 
Se Annoncen. — Entreen gratis. 

Hvorfor - 
-0— 

Mange Mennesker bliver, om 
man kan tro et amerikansk Tids-
skrift, fattige af følgende Aarsager: 

De tror, at det er andre Men-
neskers Pligt at føde dem. 

De fører ikke Bog over Udgif-
terne. 

De lader sig let narre af Pro,  
jektmagere. 

De vender om paa det gamle 
Ord: » Arbejde først, saa Fornøj-
elser". 

De har alt for mange og for 
kostbare Fornøjelser. 

De forsøger at gøre, hvad andre 
venter af dem, ikke hvad de vir• 
kelig kan overkomme. 

De gør ikke i Dag, hvad de 
muligvis kundeopsættetil iMorgen. 

lak for Opmærksomheden ved 
min Konfirmation. 

Villy Jensen, Sandvig. 

udkørt. Det lykkedes Viking at 
score 2 Gange men længere naa-
ede de ikke før Dommeren fløjtede 
af. -- 5 	3 til Allinge er ganske 
vist Sejr, men hvor let kunde det 
ikke være gaaet galt i de sidste 
Minutter. 

Dommer var Orla Lassen, og 
han var absolut god. — Af Spil-
lerne er der kun Grund at dvæle 
ved Maalmanden. Han mangler 
komplet Træning, og hvis han ikke 
havde været saa heldig som han 
var, havde Resultatet sikkert set 
anderledes ud. 

Paa Søndag  
spiller herhjemme Allinge jun. med 
R B. jun. Kl. 14. 1. Holdet skal 
til Rønne og spille med B. 10 II 
paa Østergadebanen. — Kampen 
mellem Ø. B. og Allinge II er aflyst. 

Badminton. 
Mange tror maaske at denne 

Sport ganske er lagt paa Hylden, 
nej nej da, den gaar stadig godt 
og der mangler kun Fodboldspil-
lerne, som selvfølgelig har lagt 
op under Fodboldtræningen. De 
kommer nok igen til Efteraaret. 
Paa denne Maade er der nu ble-
vet nogle Timer ledige og Lieb-
haverne bedes melde sig snarest. 

En Mand er fattig. 
—o— 

Hvis han er uden Venner. 
Hvis han har daarlige Idealer. 
Hvis han har mistet sin Selv-

respekt. 
Hvis hans Moral er tvivlsom. 
Hvis han har mistet Herredøm-

met over sig selv. 
Hvis han er egenkærlig, ubarm-

hjertig og grusom. 
Hvis han har ødelagt sin Sund-

hed for Rigdom. 
Hvis han har forsømt sin Sjæl. 
Hvis han har solgt sin Karak-

ter for Penge. 
Hvis han har ubehagelige Til-

bøjeligheder, der frastøder hans 
Venner. 

Hvis han har alle sine Ejendele 
og Skatter paa Jorden og intet 
paa Himlen. 

)Y(in og mine Forældres hjerte-
ligste Tak for Opmærksomheden 
ved min Konfirmation. 

Ove Holm. 

)-{jertelig Tak for Opmærksom-
heden ved min Konfirmation. 

Knud Henriksen. 

)-{jertelig Tak for Opmærksom-
heden ved min Konfirmation. 

Hans Rømer. 

)-(jertelig Tak for udvist Opmærk-
somhed ved min Konfirmation. 

Ejner Hansen, Sandvig. 

I Smørrebrødselev 
samt 2 Glaspiger kan faa Plads 
for Sommeren God Løn gives. 

Strandhotellet 
Telefon Sandv. 44. 

Mange vil huske den storslaaede 
Propaganda-Film for Persil fra sidste 
Gang, den kørtes her i Byen, men selv 
for disse vil det have sin Interesse at 
se Filmsforestillingen, der nu atter 
kommer frem. Der er nemlig tilføjet to 
nye Films, hver med sit Emne — alvor-
ligt paa Bunden, muntert paa Overfladen. 

Det siger sig selv, at Emnet Vask er 
af brændende Interesse for de fleste 
Husmødre — ikke blot, fordi man gerne 
vil have en fin, hvid Vask frem, men 
ogsaa forli man interesserer sig for de 
nyeste og nemmeste Metoder. Naar 
man saa tilmed kan more sig, imedens 

-iY(in og mine Forældres hjerte-
ligste Tak for udvist Opmærksom-
hed ved min Konfirmation. 

Kaj Witt, Allinge. 

Ung Pige 
søges til 1. Maj. 

Brogaard pr. Allinge. 
Gaaseæg til Salg. 

En ung Pige 
og en 14-16 Aars Dreng søges 
straks eller 1. Maj.  

Heslegaard, Olsker. 

En flink ung Pige 

man lærer — ja, hvad mere kan man 
forlange? Her ser De to Publikums-
yndlinge, Olga Svendsen og Rasmus 
Christiansen i en lystig Duo som Mand 
og Kone — plus en Række andre 
kendte Skuespillere 	dagligdags Situa- 
tioner sammenvævet i en god og for-
nøjelig Handling. 

Til Slut byder Programmet paa Ata-
Filmen, der altid vækker Jubel, og en-
delig den nyeste Henkel-Film — Filmen 
om Henko. Forestillingen averteres her 
i Bladet. 

„Inserat" 

Fotograf Kjøller 
anbefaler BI once-

Rammer i alle St. 

Ovale Rammer og 
Rammelister. Billeder indrammes 

til Hjælp i Forretningen kan faa 
Plads til 1. Maj hos 

Grethe Lundgren, 
Lindeplads, Allinge' 

46, 

(in og mine Forældres hjerte-
ligste Tak for Opmærksomheden 
ved min Konfirmation. 

Ernst-Gitnter Steffensen. En 15=16 Aars Pige  
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aaadluideatret, gonne. 
Onsdag den 14. April 
Torsdag den 15. April 
Fredag den 16. April 
Lørdag den 17. April 
Mandag den 19. April 
Tirsdag den 20. April 
Onsdag den 21. April 
Torsdag den 22. April 
Frediag deri 23. April 
Lørdag den 24. April 

Kl. 4 

Persil-Filmen har gjort Lykke Landet over — og paa 
Opfordring er den nu ogsaa kommen hertil. Gaa ikke 
Glip af denne Chance til at se en underholdende og 
belærende Film — helt grat is. Vi inviterer specielt 
Husmødrene, men ogsaa Ægtemændene er velkomne. 

I Tilslutning til Hovedfilmen vises ogsaa den ny, fængs-
lende Henko-Film og den morsomme Ata-Film, som har 
vakt vild Jubel alle Vegne, hvor den tidligere er forevist. 

Gratis Adgang. - Børn over 10 Aar kun i 
Følge med deres Forældre. Børn under 10 
Aar kun hvis Pladsforholdene tillader det. 
J& Der er bedst Plads om Eftermiddagen, 

Husk: Gratis Forestilling 

Hver enkelt Egn har Interesse af at have et Blad, hvori man 
under et kan faa Egnens Beboere i. Tale. Derfor er alle For-
eninger og i det hele taget alle Averterende interesserede i at 
„ Nordbornholm " faar saa stor en Udbredelse som mulig. 

Endvidere faar vore Aarsabonnenter vor Jubilæumsgave „Paa 
Fodtur gennem Europa" gratis. Bogen trykkes paa fint hvidt 
Papir i dobbeltspaltet Format, ca. 400 Sider, rigt illustreret. 

PROTOKOLFABRIK 	  

(x) Chr. DideriKsen la z 	Sct. Mortensgade 	— 	R Ø N N E 	— 	Telefon 865 

171 Indbinding af Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer 
• 1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering 

Leverandør til Biblioteker og Øens største Forbrugere 

Moderne Festgaver 
i SØLV, PLET og BRONCE 
altid i største Udvalg hos 

Conrad Hansen, 
Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 

ved Havnen — Telefon 140 
	• 

.77u kommer Chancen 
for de største Gevinster i Forhold til Indskud i 

.eand6rugslotteriet! 
For kun 1,30 
kan allerede nu i iste Kl. vindes en Gevinst paa 12,000 Kr. 
og ved fortsat Fornyelse i 6. Trækning 	80,000 Kr. 
Halve Sedler 80 øre. Kollektion: 

KIOSIKEN 

Nordlandets Handelshus. 

Kastanjegaarden, Allinge 

111010 111 

Skotøj modtages 
igen til Reparation. 

Skomager Emil Pedersen, 
Fuglesangen 9. 

11011.~11011111 

Varelotteriet 
Fornyelsen til 1. Trækning slutter 
Fredag den 9. April, og Salget af 
Lodsedler Mandag den 19. April. 

Da jeg har flere nye Lodsedler 
til Salg skulde De benytte Lejlig-
heden til at sikre Dem en Seddel 
allerede til 1. Trækning, da det 
har vist sig, at være vanskeligt, 
at skaffe ledige Sedler til de se-
nere Trækninger. Salgsprisen til 
1. Trækning er kun 130 Øre. 

I. B. Larsen. 

Vask og Rengøring 
udføres. 

Et stort 

Østergade 7, Allinge. 

  

Egetræs-Spisebord 

Permanent udfører vi nu med den nye 
Taeo Luxus Maskine. — — Moderne 
Dampkammer System. Alt iberegnet - 

Ved Foraai sfesten udkom Dukken 	 og dog kun otte Kroner! 

paa Nr. 189, Kaffedugen Nr..240. Barber Johs. Larsen TIL. Allinge 53 

Puden udtrukket paa Nr. 179. 	n 	L  

Frelsens Hær, 	Uell 11011 ripille 

FLUGTSKYDNINGS-PATRONER KØB DET I PRODUKTEN 
STograf en 

Fredag og Søndag Kl. 20 

c,9 e n'te *peter er fijemlfornne.! 

Se Vinduerne 
Brug Fondin Torklister, billigt og praktisk. 

Alt i Rulleg:a.rdiner. 
Køb det i Papirhandelen, Kirkepladsen, Allinge. 

Tegn Dem som Abonnent paa Nordbornholm 
Den Krone, Bladet koster pr. Kvartal, 

godtgøres ved Avertering indenfor samme Tidsrum, 
og gør det muligt for os at vinde nyt Opland. Kari betales 

til vore Avisbude eller til Postbudet (Postkonto Nr. 14146). 

■■ • •• •••• •• e • e •• • •••••ee 1111 

cildiig ifiepsning 
er Guld værd. 

Det er langt fordelagtigere at drive Græsset tidligt 

frem med letopløselig, hurtigt virkende Kvælstof-

gødning end at fylde Køerne med dyre Oliekager. — 

Ogsaa Vintersæden og Frøafgrøderne vilde nu være 

taknemmelige for 

et Par Sække Kalksalpeter  pr. ha 

å e 
2ianufaktur:=Uddillingen 

paa 	I 
Her er kommen mange smukke 

Nyheder i Skabe og paa Hylder, 
som har Interesse. 

Allinge-Sandvig 
Borgerforening 
afholder Generalforsamling 

Nye Sendinger arkfrø, Roefrø, Uriefro 
Mandag den 12 ds. Kl. 8 Aften 

paa Højers Hotel. 

af bedste Sorter fra L. Dæhnfeldt, Odense. 
Fine Sølv-Ærter, Snedinge-Ærter og Sommer-Vikker. 
Send os flere Bestillinger snarest. 

Nordlandets Handelshus. 
11111111~11• 

De nye Foraarsfrakker 
er hjemkomne. Faconerne er i Aar meget fikse, 
og Priserne er rimelige. Et Parti Konfirmandfrak-
ker sælges meget billigt..' Se Vinduerne. 

Allinge Messe - Th. Holm 
Lev. til Vare- og Landbrugslotteriet. 

Gaa Foraaret i Møde 

med et Par nye S k o 

Carl Larsen, Vestergade All, 

Al Færdsel 
over mine Jorder er strengt 
forbudt. Uvedkommende vil 

j blive draget til Ansvar. 
Aage Jørgensen. 

med Plader sælges. 

Hotel Allinge. 

Nye Foraarssko 
til Damer og Herrer. 

Træskomager Larsen 
Alinge. 

En rask ung Pige 
søges til 15. April eller 1. Maj. 

Hotel . Sandkaas" 
TIL Allinge 94. 

G oodiempluns Syforening. 

ALLE HAVEREDSKABER - KØB DET I PRODUKTEN 



Det er dyrekøbt Jord, Grænselan-
det; men vidunderligt smukt her-
oppe fra Højderne, og Aftensolen 
kaster sine Straalebundter ned 
over Byen og den langsamt gli-
dende Flod. 

Den 20. Juni gik vi videre gen-
nem Ehrenthal, hvor Tyskland 
knuste Frankrigs Hær i 1870. -
Overalt paa Markerne ligger Kri-
gergrave, og mange Monumenter 
knejser over fransk og tysk Ung-
dom, der her gav deres Liv for 
Fædrelandet. Det er blodmættet 
Jord, vi træder paa, og maaske 
er det derfor at Marker og Enge 
lyser i røde Farver. Overalt mel-
lem Kornet og langs Grøftekan-
terne blomstrer røde Valmuer -
enkelte, dobbelte, store og smaa, 
som saaet af usynlige Hænder. 
Aldrig havde vi set saa mange 
Valmuer ; det var til Tider som 
havde de helt kvalt Markernes 
Afgrøde. 

Saa vandrede vi ind i Lotrin-
gen. 

Det var som Egn og Befolkning 
.,L10112■ 1~111ffilli 

Servus fortæller om sine 

Søndag den 16. Juni naaede vi 
Kaiserslautern, en temmelig stor 
By med flotte Butiker og stærkt 
trafikerede Gader. Byen ligger i 
en Dal, omgivet af Skov paa alle 
Sider, Her er Rester af en gam-
mel Borg, som har tilhørt Frede-
rik Barbarossa ; den ligger ved 
Central-Fængslet, og de ser begge 
skumle ud. 

Af en Arbejder fik vi anvist det 
nyopførte Herberge Zu Heitnat. 
Vært og Værtinde var særdeles 
elskværdige og vidste ikke, hvor 
godt de skulde gøre os det. Da 
de hørte vi var danske, viste Vært-
inden os en dansk Tokrone, hun 
bar som Broche, og sagde: „alle 
Dånen sind brave Leute !- 

Inden vi gik til Ro, gik vi ud 
saa paa det glade Liv, der udfol-
des en smuk Sommeraften, naar 
der er Feststemning over Gemyt-
terne. 

Kaiserslautern havde ca. 40,000 
Indbyggere og var en By med 
rige Udviklingsmuligheder. Egnen 
er frugtbar, skovrig og rig paa 
Kul og Metaller. Skønt delvis Fa-
briksby, er der noget sirligt over 
Centret, og Hovedgaden og Plad-
ser er stort og moderne anlagt. 
En stor, smuk Frugt- og Torve-
hal, det flotte Forretningskvarter, 
Koncerthaven og Stiftskirken im-
ponerede os særlig. 

"typisk Landskab i ['ale 

Gennem uhyre Skovstrækninger 
gik vi næste Dag videre til Land-
stuhl, hvor vi spiste til Middag ; 
om Aftenen naaede vi forbi Ruinen 
Carlsberg til Homburg efter en 
lang, men overmaade interessant 
og afvekslende Tur. 

Homburg er en gammel By med 
noget stillestaaende konservativt 
over sig. I det Indre af Slotsbjer-
get findes en Mængde Sandstens-
huler. 

Vi havde det sidste Stykke Vej 
slaaet Følge med nogle tyske Ge-
seller, der underholdt os med for-
nøjelige Træk fra Rejselivet. De 
fortalte ogsaa at alle tyske Byer 
ifølge Lov skulde yde rejsende 
Haandværkere gratis Forplejning 
og Natlogi, og at vi var godt 
tossede, naar vi gav vore Penge 
ud til den Slags Unødvendigheder. 
Hvor meget øl kunde man ikke 
faa for de Penge ? Vi skulde blot 
følge med dem, saa skulde de nok 
klare den Sag. 

Nielsen og jeg drøftede Forsla-
get og mente at vi, skønt Udlæn-
dinge, ikke havde noget at risi-
kere, naar vi havde Pas og Pa-
pirer i Orden. 

Vi meldte os derfor alle paa 
Politistationen for at faa udstedt 
Sovekort ; men det Krydsforhør og 
den Behandling vi blev udsat for 
af Gendarmerne var saa ubehage-
lig, at vi fortrød at have indladt 
os paa Eventyret. Da vi tilsidst 
maatte fremvise vor Pengebehold-
ning og de saa, hvor velbeslaaede 
vi var, blev vi pure afvist og var 
glade over, at vi fik anvist Gæst-
givergaarden for egen Regning, 
og derved undgik vort tvivlsomme 
Selskab. 

Ruinen Kirkel ved Homburg 

Det er Saardistriktets kulrige 
Egne, vi gennemtraver ; men her 
er endnu ikke megen Fabriksdrift 
at se. Egnen er smuk og skovrig, 
vi passerer det brændende Bjerg, 
en forladt Kulmine, hvor Ilden 
i over hundrede Aar har raset og 
endnu har godt fat i Kullagene. 
Af og til titter en Borgruins for-
vitrede Mure frem mellem Træerne 
eller en mindre By passeres; af 
disse er Ingbert den betydeligste. 
Landevejen gaar nu gennem en 
lang Dal, og i Bunden løber en 
rivende Elv, hvis stride Strøm 
driver talrige maleriske Vandmøl-
ler og Fabriker. 

Traf for første Gang en Gen-
darm, som forlangte at se vore 
Pas. 

Henad Aften naaede vi Saar-
brlicken. Over Floden fører tre 
Broer, som forbinder Byen med 
Forstaden St. Johan. 

Saarbrt1cken er ogsaa en By i 
Opkomst, bredt anlagt med lige 

Den gamle Bro i Saarbrueken 

Gader og store aabne Pladser, af 
hvilke Neumarkt var den største. 
Vi tog ind i Herberge Zu Heirnat, 
hvis Facade vendte ud mod et 
mindre Parkanlæg. Ovre paa den 
anden Side tittede en Kirke frem 
mellem grønne Kastanjetræer. — 
Aftenen var overordentlig stille og 
lun, saa vi satte os ned paa en 
af.Bænkene en Times Tid, inden 
vi gik i Seng. 

Fra de lige overfor liggende Ga-
der skraaede Folk af og til over 
Pladsen. Et ungt Par kom gas-
ende og satte sig paa Bænken 
ved Siden af, Hun havde en lille 

Papirspakke med, der viste sig at 
indeholde Smørrebrød, som hun 
dækkede op for barn. Saa sendte 
han hende efter øl. 

Mens hun var borte indledede 
vi en Samtale med ham, da han 
inviterede os .paa et Stykke Mad. 
Vi fik at vide at han var paa 
Rejse for at søge Arbejde. Den 
unge Pige var maaske en Søster, 
der havde Plads der i Byen? -
Nej, det var Bekendtskab -- hans 
Verpflegstation. — Har De saa 
gode Forplejningsstationer (Mad-
kærester) i hver By, De kommer 
til, spurgte jeg. — Ja, ellers maa 
man sørge for at faa det, sagde 
han med Selvfølelse, — uden dem 
er der ikke meget ved Rejselivet. 

Vi var ikke fri for at være lidt 
misundelige paa denne Don Juan, 
der forstod at tænde Pigehjerter 
Brand; men vi maatte indrømme, 
at han havde en god Smag og 
forstod at udnytte sin Chance. 

Den unge Pige kom nu tilbage 
med en Flaske øl ; hun viste en 
moderlig Omsorg for sin Kavaler 
og troede i sin lykkelige Uviden-
hed, at hun var „den eneste ene"! 

Vi trak os diskret tilbage. 
Den næste Dag var vi ude og 

saa paa Byen. Korn over en af 
Broerne til St. Johan, hvor vi paa 
den derværende Postbygning be-
stemt vilde have vore Breve ud-
leveret. Endelig opklaredes Fejl-
tagelsen og vi maatte tilbage over 
Floden for at finde det rigtige 
Posthus. 

Saarfloden er kanaliseret, og 
benyttes til Flodfart; man kan 
saaledes herfra gennem Mosel sejle 
ned ad Rhinen og derfra gennem 
Kanaler komme vidt omkring -
vistnok ogsaa gennem Mosel ad 
Kanaler ind i Frankrig. Vi ønskede 
os en lille let Baad — en Kajak -
det kunde blive interessante Ture, 
særlig naar Strømmen var med. 

Slotskirken i Saarbrfieken 

Saarbriicken og St. Johan havde 
tilsammen ca. 40,000 Indbyggere. 
Interessant er Slotskirken og den 
nye Raadhussal med det af Kej-
ser \Vilhelm skænkede Maleri, der 
forestiller Krigsbegivenhederne 
1870. 

Skønt Fabriks- og Forretnings-
by giver den store Soldaterind-
kvartering Byen sit Præg. Her er 
store Kaserner og Ekserserplads. 
Vi tilbragte en Del af Eftermid-
dagen med at se paa Øvelserne. 
Her fik Nielsen en Tjans, da en 
Officer betroede ham sin Hest, 
mens der afholdtes Krigsraad. -
Jeg satte mig hen ved den store 
Lulusten og skrev Breve til Hjem-
met, medens Nielsen, stolt over det 
ærefulde Hverv, travede rundt med 
Oberstens Rosalia. 

Derefter gik vi ud paa Kirke-
gaarden og op paa Bjergskraa-
ningen for at se de mange Kri-
gergrave og Mindesmærker over 
faldn'e Soldater. At dømme efter 
Antallet, maatte Kampene her have 
været meget blodige. 

Paa Winterberg staar det store 
Monument over Faldne i 1870--71. 

Autoreparatører 
Mikkelsen, A., Allinge Tlf. 102 

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

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

Bogtrykker 
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74 

Bygmestre 
Kofoed & Mortensen, Ali. Tlf.77-79 
Petersen, Joh., Allinge 'flf. 141 
Petersen, P., Nørreg, All. Tlf. 69 

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf. 5y 

Cykler og Cyklereparation 
Jørgensen, 11„ v/ Posthuset All. 
Mikkelsen, A. Allinge. Tlf. 102 

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

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7 

Fotografer og fot.Artikier 
Kjøller Alfs-  , t lavneg. All. Tlf. 4 

aut. Gas- og Vandmetre 
(]rools, Niels W., Allinge. Tlf. 30 

Guldsmed 
Hansen C.. Havneg All. Tlf. 140 

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

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

Isenkram og Porcelæn 

Kul og Koks 
Allinge Kulhandel Telefon [19 
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7 

Købmænd 
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117x 
Prima, Allinge Tlf. 40 

Ladestationer 
Petersen, Carl, Allinge. Tlf 98 

Ligkistemagasiner 
Kofoed & Mortensen Al1.Tlf. 77-79 
Mortensen, Herman, All. Tlf. 47 

skiftede Karakter. Bøndergaardene 
er hvidkalkede, fæstningsagtige 
Stenhuse eller forfaldne Bindings-
værks-Lerhytter uden Vinduer el-
Døre ud mod Vejen ; og hænder 
det i Landsbyerne at der er større 
toetages Bygninger, da er Vindu-
erne dækkede med tremmelignende 
Skodder, der giver Huset et trist 
og ubeboet Udseende. Egnen er 
kendelig affolket, Befolkningen sky 
og ugæstfri. 

Kommer man gennem en Lands-
by, ligger alle Husene eller ret-
tere Laderne samlede i Linie med 
Vejen, men saa langt tilbage, at 
der er Plads til store Affaldsmød-
dinger, i hvilke der roder en utro-
lig Mængde Svin, medens Geder 
græsser paa Grøftekanten. 

Vi passerede Forbach og naa-
ede henad Aften St. Arnold. Paa 
Gæstgivergaarden, der gjorde et 
skummelt og beskidt Indtryk, var 
de imidlertid saa ublu med Beta-
lingen, at vi efter Aftensmaaltidet 
forlod Stedet og gik videre for at 
overnatte i en Høstak. 

Fortsættes i næste Nr. 

Malermestre 
Jacobsen Ludv, Havnegade, 

Ma nulske ur handlere 
Magasin du Nord, Allinge. Tlf. 5 
Hansen, Jens, Allinge Telefon 29 

Modeforretning 
Petersen, Thora, v. Posthuset All. 

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

Radioforhandiere 
Jørgensen, H , v/ Posthuset All. 

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

Skræderforretninger 
Lind, Sander, ~reg. 5 Allinge 
Ipsen, P.C. Nygade, Tlf. All. 113 

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

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

Sæbeforretninger 
3at4A 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 
Hansen C., Havneg. All. Tlf. 140 
Liljeroth, A. Urmager, Allinge 
Mikkelsen, A., Sønderg. Allinge 

Vaskerier 
Mogensen, A., Tejn T.. 117 x 

indlevering tit Bornholms De mpvaskeri. 

Vognmænd 
Bohn, Emil, Sønderg., All. T]f.46 
Christensen. Andr., Ali., Tlf. 49 

Petersen, C., Nygade, All. Tlf.133 
Person- og Lastkamel 

,tilunch, Humledal, Tlf. Rø 46 V 
7 Personers Vogn 

Optagelse i Adressefortegnelsen 
koster kun 2 Kr. Kvartalet-
Ekstra Linier 1,50. 
Absolut billigste Avertering. 

Dagbogsoptegnelser og Minder 

— Fortsat fra forrige Uge — 

c. -d\ferdbornholnis 
YicireåJefortegelJe! 

Tegn Aarsabonnement paa Nordbornholm - kun 1 Kr, Kvartalet 

Alle Tryksager 
saasom 

Regninger, Weddeleishr, Konvolutter, 
Dags-Dato, Vekselblanketter, 

Visitkort og Takkei.ort 
Love og Regnskaber, 

Sange og Salmer, 
Medlemskort 

leveres bedst og billigst fra 

.fill unge Bogtrylilieri. 


