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Ell ringe Gerning, 
Mon der ikke er adskillige 

Mennesker, som undertiden har 
en mismodig Følelse af, at den 
Gerning , de har faaet betroet, 
ikke betyder ret meget. 

Man kan høre Udtalelser som : 
„Hvad regnes jeg for?"— Eller: 

„Jeg kan sagtens undværes.' -
Eller: .Det er saamænd lige me-
get med den Bestilling, jeg har, 
for den kan enhver gøre.' 	Og 
flere Bemærkninger af samme 
Art. 

Men det beror paa en fejl Vur-
dering af den enkeltes Værdi 
som Menneske, naar vi kan synke 
hen i den Slags Mismod. 

Ganske vist kan Faren for at 
overvurdere os selv og vor egen 
Gerning være meget stor, og den 
følges ofte af en vis Ringeagt for 
andres Gerning. 

I samme øjeblik, vi overvur-
derer os selv, synker vor Ger-
ning i Værdi — ,Kursen paa 
vore Papirer" gear ned — de 
staar ikke i „Pari," og vor Værdi 
kan købes for en billig Penge. 
Overlegenhed overfor andre er 
afskyelig; men Vaabnet, vi over-
legent bruger til at puffe andre 
ned med, skal nok vende sig 
mod os selv. Det gaar ganske 
automatisk. 

Det er derfor ikke de overlegne, 
der trænger til at faa at vide, at 
enhver Gerning, om den end sy-
nes nok saa ringe i Verdens øjne, 
er at stor Værdi — for det før-
ste for Mennesket, der udfører 
den, og for det Samfund, hvori 
det lever — og for Himlens Gud. 

Den tilsyneladende ringe Ger-
ning kan — hvis den udføres tro-
fast og med Kærlighed -- føre 
Strømme af Velsignelse med sig 
og kan have en uanet og vidt-
rækkende Betydning, mens den 
tilsyneladende store Gerning, der 
ser ud til meget, kan have saa-
danne Brist, at den kan føre 
mange i Ulykke. 

Vort Land — ja, hele Verden 
trænger til, at der i alle Livets 

Forhold er Mennesker, der vil 
gaa deres Gang og gøre deres 
Dont i Troskab i smaat som i 
stort. Dette er til syvende og sidst 
det, der bærer Verden oppe. 

Arbejdsglæden vilde blive større 
for os, om vi kunde komme til 
al skimte, hvor uendelig meget, 
det betyder for os selv, for Ver-
denshusholdningen og for Guds 
store, evige Husholdning, at den 
enkelte passer sit og giver sig 
hen i at yde alt det, der kan 
ydes i den Gerning, han eller hun 
er betroet. 
• Er vi end aldrig saa smaa, og 
synes vi, at vor Gerning er ringe, 
saa er det dog en betroet Ger-
ning, for hvilken vi — ug vi 
alene — har Ansvaret. 

Intet kan opdrage et Menneske  

inde fra som dette at være tro i 
sin Gerning og gøre den med et 

ærligt Sind. Sjuskede og uordent-
lige Tjenere — i smaa som i 
store Forhold — kan meget let 
ende med ogsaa at blive utro Tje-
nere. Dette har tilfulde vist sig 
ved de store Svindelatfærer og 
vil vise sig i ethvert Menneske-
sind og paa ethvert Omraade, 
hvor Sløseriet florerer. 

Det er en velsignet Følelse for 
os smaa Mennesker, der staar i 
„en ringe Gerning," at vide, at 
denne Gerning er vor, og at den 
udføres under Ansvar virkelig 
betyder noget ._for vor egen Ud-
vikling — for Samfundet som 
Helhed og først og sidst betyder 
alt for Gud, der har givet os 
Gerningen og Evnerne til at ar-
bejde med den. 

Om du styrer Land og Rige 
eller kun som Karl og Pige 
gaar din Gang og gør din Dont, 
om du styrer Gaard og Fæste 
eller kun din Husbonds fleste, 
det er C.( for Himlens Gud. 

Sigbrit Aa s. 

Indiens Mystik. 
--o- 

Aartier igennem kan man opholde 
sig i Indien og tro, at man ken-
der Folk og Land tilbunds. Men, 
hvor gennemforsket dette Land 
end er, saa er det dog trods alt 
saare ukendt. 

Hver ny Dag vil bringe Ting 
frem, som man aldrig har set 
eller drømt om. Har man gjort 
sig Umage for at forstaa de Ind-
fødtes Sæder og Ritualer, da kan 
man maaske opleve at se Kræf-
ter udfolde sig, som man ikke 
kan forklare ud fra evropæisk Vi-
denskab og Teknik, og overfor 
hvilke vi staar som Stympere. 

En Englænder, som har levet 
i mange Aar i Indien, og som 
har staaet i umiddelbar Forbin-
delse med de Indfødte, har for-
talt lidt om de hemmelighedsfulde 
og gaadefulde Kræfter, som Yo-
gierne raader over. Mac Cullogh, 
der er kendt sone en sandheds-
kærlig og alvorlig Mand, fortæl-
ler følgende: 

Yogien, som blev slaaet. 
Vor Forvalter paa Plantagen 

var en grov og ubehagelig Fyr, 
som mente, man var nødt til at 
bruge Pisk og Stok overfor baade 
de mandlige og kvindelige Arbej-
dere. Engang, da han havde ra-
set særlig brutalt imod Arbej-
derne, vendte disse sig i deres 
Fortvivlelse til Landsbyens hel-
lige Mand, til Yogien. Disse Yo-
gier er der mange, af i Indien; 
ved lang Tids øvelse har de 
naaet det Punkt, hvor deres Le-
geme og dets Behov ikke spiller 
nogen væsentlig Rolle mere. Den 
Yogi, sum Arbejderne henvendte  

sig til, stod Dag efter Dag paa 
et Ben, idet hans Overkrop var 
støttet af en Rebløkke, som hang 
ned fra et Træ. Han forlod nu 
sin Post og humpede Forvalteren 
i Møde. Mr. Swaine, som i For-
vejen ikke respekterede de Ind-
fødte, og da slet ikke Yogierne, 
som han kaldte nytteløse Dag-
tyve, var den Dag i daarligt Lune 
og tilmed ikke helt ædru. Et Par 
Minutter hørte han paa den hel-
lige Mands Forestillinger, saa blev 
han blussende rød af Raseri, greb 
sin Pisk og slog til. De omstaa-
ende Arbejdere skreg op — Yo. 
gien, deres hellige Mand, som de 
ærede og frygtede, var blevet 
slaaet. Han selv stod uden at 
vige, men hans Øjne lyste tru-
ende og hadefuldt. Han tav og 
taalte uden en Lyd Slagene. Først 
da Swaine vendte sig bort, spyt-
tede Yogien ham i Ansigtet og 
skreg Hævngudinden Kalis For,  
bandelse imod ham : „Ya potri 
Kali naigassi mine lof ha 	, 	!" 

Jeg, der forfærdet havde været 
Vidne til det afskyelige Optrin, 
frygtede allerede, at Mr. Swaine 
vilde gaa løs paa den gamle Yogi 
og forgribe sig paa ham ; men 
Forvalteren, der ellers var meget 
hidsig og uberegnelig, skar kun 
en vrængende Grimasse. 

Visnet i levende Live. 
To Uger senere blev Forvalte-

ren, som ikke regnede videre med 
sit Sammenstød med den gamle 
Indier, pludselig angst. Den højre 
Arm, med hvilken han havde 
slaaet den fromme Mand, hovnede 
op og smertede slemt. Kolde Om-
slag hjalp ikke. Svulsten greb 
mere og mere om sig og bredte 
sig allerede op over Underar-
men. Det var ubetinget nødven-
digt at søge Læge: den nærmeste 
boede i Muradabad, Dokteren ry-
stede paa Hovedet og spurgte 
om dette og hint. Nej. Blodfor-
giftning af et Insektstik var der 
ikke Tale om, de typiske Sympto-
mer manglede fuldstændig. Swaine 
maatte hellere lade sig indlægge 
paa et Hospital. Operation —? 
Man ventede ikke meget af en 
saadan, vilde hellere vendte lidt 
navnlig da Smerterne havde gi-
vet sig noget. Og nu begyndte 
Hævelsen at svinde fra Finger-
spidserne, hvor den havde be-
gyndt. Men i Stedet for blev 
Huden læderagtig og brun, ja til-
sidst helt sort. — Et halvt Aar 
senere var Mr. Swaine død. Død, 
raadnet, tørret ind i levende Live. 
Det begyndte med den ene Arm, 
fortsatte med den anden, saa tog 
det Benene, og da Sygdommen 
endelig var naaet op til Knæene, 
faldt hele den højre Arm sim-
pelthen af. Saa kunde Swaine 
ikke mere; Hjertet stod stille, 
men da Lægerne obducerede ham, 
fandt de en Draabe Blod i hans 
Legeme . . • , 

Da de. Indfødte paa Plantagen 
hørte om Forvalterens Død, sagde 
de som helt selvfølgeligt: „Ja, 
den, der træffes af Kalis Forban-
delse, er fortabt." 

Den unge Dame og Tiggeren. 
Et andet Tilfælde. En ung, 

smuk Pige fra Wien giftede sig 
med en Storkøbmand, som havde 
Forretningsforbindelse i Bombay. 
Herfra blev det nygifte Par ind-
budt til at lade Bryllupsrejsen 
gaa til Indien, og den unge Frue 
var begejstret over, at hun skulde 
lære Eventyrlandet at kende. 

Ægteparret tilbragte lykkelige 
Dage i det solrige Bombay; Da-
gene fløj afsted, og snart stod 
Afrejsen for Døren. Dagen før 
Hjemrejsen mødte den unge Frue 
en forkølet og saarbedaekket Tig-
ger, som bad om en Almisse. 
Fru Hanna vendte sig rystet bort 
fra det frygtelige Syn, men Man-
den blev mere og mere paatræn-
gende og fræk. I sin Raadløshed 
og Afsky stødte Hanna til ham 
med Foden. Da veg han endelig 
tilbage, idet han skreg nogle Ord 
til hende, som hun ikke forstod. 
„Velsignelser var det sikkert ikke, 
snarere Forbandelser, " tænkte 
Fruen. 

Og nu var Ægteparret atter i 
Wien. Men Fru Hanna saa elen-
dig ud, bleg og gulbrun i Ansig-
tet. Jeg traf hende igen i et Sel-
skab — ak, hvor forandret! Paa 
Hænderne har hun Handsker, 
som hun aldrig tog af. 

Lægehjælp var forgæves. To 
Maaneder senere var hun død. 

Et ejendommeligt 
Jagteventyr. 

—0 — 
En Englænder ved Navn Glynn 

som sammen med sine to Sønner 
boede paa en stor Gaard i Syd-
afrika, oplevede følgende ret ube-
hagelige Jagteventyr. 

Sammen med Sønnerne var 
han taget op i Landet paa en af 
de sædvanlige Jagtture, der ofte 
strakte sig over flere Maaneder. 
Efter en fjorten Dages Ridetur 
langs med Limpopofloden slog 
de en Aften Lejr paa et Sted, 
hvor talrige Spor at Giraffer gav 
dem Haab om Bytte. Enkelte Spor 
af Løver nede ved et af Flodens 
Vandingssteder saa de ogsaa. 

Næste Morgen begav han sig 
alene af Sted i den Hensigt mu-
ligvis at faa Skud paa en Løve; 
men da han ikke opdagede nogen 
saadan efter flere Timers Ridning, 
besluttede han at vende tilbage 
til Lejren. Ved en lille Bæk opda-
gede han imidlertid et Par Giraf-
fer, af hvilke den ene var en usæd' 
vanlig smuk og stor Han. Forsig-
tig stod han af Hesten, og kry-
bende fra Busk til Busk nærmede 
han sig de græssende Dyr, der  

intet anede, før han var dem paa 
Skudvidde. Han tog omhyggelig 
Sigte paa Hannen og skød, men 
ramte den ikke dødeligt. Hurtigere 
end Vinden flygtede Flokken. --
Han skyndte sig tilbage til Hesten 
og gav sig til at forfølge dem. 

Det var en lang Jagt. Først ef-
ter en Times drøjt Ridt naaede 
han del saarede Dyr, der var sun-
ket sammen udmattet af Blodtabet. 
Det var allerede saa langt henne 
paa Dagen, at der ikke vilde blive 
Tid til at flaa Giraffen; han dæk-
kede den derfor til med et tæt 
Lag Grene og Sten. Da han var 
færdig med dette Arbejde og atter 
vilde stige til Hest, blev han op-
mærksom paa en tæt Sky i Vind-
siden, der hurtig nærmede sig 
som en tung Taage. 

Han forstod straks, at det var 
den tætte Underskov, som var 
kommen i Brand. Der var ingen 
rid at spilde, om han vilde frelse 
Livet. Han greb i Lommen efter 
sine Tændstikkker, men kunde 
ikke finde dem, — under -Forføl 
gelsen maatte han have tabt dem. 

Dette var en meget ubehagelig 
Opdagelse, thi havde han haft 
dem, kunde han have antændt 
Græsset foran sig, og naar dette 
var afbrændt, kunde han søge 
Ly paa det afbrændte Terræn 
mod Skovbranden, der her vilde 
gaa udenom, fordi der ikke var 
nogen Næring til den, nu derimod 
stod han hjælpeløs. 

Det blæste stærkt, og Ildvæg-
gen, der strakte sig over flere 
Mil, nærmede sig hurtigt, saa det 
vilde være umuligt at flygte for 
den. Der var intet andet at gøre, 
end at klatre op i et Træ og løbe 
Faren for at blive levende stegt. 

Uden at betænke sig søgte han 
hen til et af de højeste Træer, 
slap Hesten fri i Haab om, at 
den nok vilde frelse sig, og klat-
rede op i en tyk Tværgren. Bøs-
sen tog han til sit store Held med, 

Han kunde nu se, hvor hurtigt 
Ilden rykkede frem, den var nu 
kun ca. 400 Meter borte og vilde 
naa Træet i Løbet af en halv Snes 
Minutter. Han kunde allerede 
høre den knitrende og buldrende 
Lyd af Luerne, der sendte væl-
dige Røgskyer og store Gnister 
til Vejrs. Saa optaget var han af 
det det mægtige Skuespil, at han 
glemte at lægge Mærke til, hvad 
der foregik i hans nærmeste Na-
boskab, før han blev opmærksom 
paa en stærk hvæsende Lyd lige 
under Fødderne. 

Han saa ned og opdagede til 
sin Forfærdelse en stor Slange, 
som havde snoet sig om Stam-
men og netop stod i Begreb med 
at klatre op paa den Gren, hvor 
han sad, aabenbart for ligesom 
han selv at frelse sig fra Ilden. 
Den var næppe en Fod fra hans 
Ben, da han endelig fik reven 
Bøssen fra den Gren, hvorpaa 
han havde hængt den, efter et 
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og Laanekasses 
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Boxer udlejes 

Nordbornholms Turistforening 
indbyder til 

Aften-Underholdning og Dans 
Mandag d. 21. Februar Kl. 19.30 paa Christensens Sal, Allinge. 

Der opføres af Dilettanter fra Hasle.-  
8 O L S K I N — En Enakter paa bornholmsk 
af Carl E. Aakerlund, Hasle. — Derefter 
GENERALFORSAMLING med sædvan-
lig Dagsorden. Fra Klokken 22-1 DAN S. 

Gratis Entre. Bemærk: Kun Adgang for Medlemmer med Husstand 

Alle Tryksager 
saasom 

Regninger, illoddelelser, Konvolutter, 
Dags-Dato, Vekselblanketter, 

Visitkort og Takkekort 
Love og Regnskaber, 

Sange og Salmer, 
Medlemskort 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri. 

Nye Sendinger af ny 3fest 
Californiske Blommer 
er nu paa Lager og sælges til nedennævnte smag Priser: 

35 -- 45 -- 55 Øre pr. Halvkilo — efter Størrelse. 

Nye gode stenfri Blommer — 55 Ore pr. Halvkilo. 
Nye græske stenfri Rosiner — extra Kvalitet. 
Friske Æbler: „Mølleskov" og „Redraper". 
Store „Jaffa" og „Messina" Appelsiner. 
Alle disse Varer er af første Klasse. 

Nordlandets Handelshus. 
11111111111I111111111111111111111111111111111111111111111111111ffiffill11111I11111111111ll11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.- 

E deres jordet 
ved Avertering i „Nordbornholm" er 

E 
	

den store Udbredelse, Bladet har; 
det kommer i hvert Hjem i Allinge-
Sandvig og Omegn, helt til Hasle, 
Klemensker og Rø. De faar med an-
dre Ord Forbindelse med alle Deres 
Kunder paa een Gang. — — - 

Benyt de billige Kvartals-Annoncer; 
for kun 10 Kr. i Kvartalet kan D2, 
faa en Annonce, hvori Teksten kan 
skiftes 3 eller 4 Gange i Løbet af 

E 
	

Kvartalet. Lad os give Dem et Forslag. 

Ring til „97ord6ornfiolm" Yell 74. 

111H11111111111111111111111111111IFT;  

Deo helt rigtige Permanent udfører vi nu med den nye 
Ta co Luxus Maskine. -- Moderne 
Dampkammer System. Alt iberegnet -
og dog kun otte Kroner! 11~111■~111111 
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:De Merierenue 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende paa Annoncer 
paa de tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Maade. Alle !udbetalingskortets 3 Dele rilaa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Pdstbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet I- 5 Øre i Porto mod 1« it-
ering paaPostbeviset. 
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Ved Bagning til • 

daglig og Fest ... 	 • • • • • 
• 
• 

• • 
• • • • 

MEL fra Gudhjem Mølle! 
• 

1 	 ...forlang det altid 
hos Deres Købmand • • 

Gudhjem Mølles Produkter er anerkendt over hele Øen • • • • ••• øøøøø •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Øjebliks Sigte fyrede han den af 
lige i Gabet paa Uhyret, der med 
splintret Hoved sank ned fra 
Træet. Han kunde se, hvorledes 
den endnu bugtede sig nede paa 
Jorden; den havde en Længde af 
over 20 Fod og var paa Midten 
saa tyk som en Mands Ladt-. 
Uden Tvivl havde den knust ham 
i sit forfærdelige Favntag, om 
det var lykkedes den at naa op 
paa Grenen. 

Imidlertid var Ilden nu kom-
men saa nær, at Heden næsten 
blev uudholdelig; han maatte be-
skytte Ansigtet med sin Filthat, 
alligevel blev baade Skæg og 
Haar næsten afsvedet; Røgen var 
saa tæt, at han var ved at kvæ-
les. Flere Gange greb Ilden fat 
i hans Klæder, som lian maatte 
slukke med Hænderne, der blev 
stærkt forbrændte. Hvert Øjeblik 
ventede han, at Træet skulde 
brænde over og styrte ned i Ild-
havet, der sydede og hvislede 
ved dets Fod. 

Endelig havde Luerne fortæret 
alt, hvad fortæres kunde. 

Klokken var næsten fem, da 
han steg ned ; udmattet og for-
brændt slæbte han sig frem, ind-
til han naaede en lille Bæk, hvor 
han slukkede sin Tørst. Om at 
naa tilbage til Lejren, kunde der 
ikke være Tale, og Natten maatte 
han atter tilbringe i et Træ for 
at værne sig mod de vilde Dyr. 

Næste Dag slæbte han sig vi-
dere, men han tabte hurtigt Kræf-
terne og vilde sikkert være om-
kommen, om ikke hans Sønner 
havde fundet ham. I flere Uger 
svævede han mellem Liv og Død, 
men til sidst sejrede dog hans 
kraftige Natur; dog maatte han 
for Eftertiden opgive Jagten, et 
Offer, der dog ikke faldt ham vi-
dere svært efter det farefulde 
Eventyr. 

Ode*? llodaldiouells 
Til Gymnasterne! 

Fodboldgymnastikken, der hav-
de Succes i Starten, er desværre 
svundet lidt ind. — Hvorfor? Er 
I blevet ømme? Er I ikke Mand-
folk, som kan vise jeres Leder, 
at I kan staa for en Omgang ef-
fektive Legemsøvelser, der sætter 
jer i Stand til at holde ud, naar 
Fodbolden kalder paa jer om 
14 Dage eller 3 Uger. — Er I 
klar over, at Herr Wessel-Jacob-
sen har paataget sig denne Le-
delse af ren og skær Interesse og 
ikke er betalt af A. S. G.1 Tænk 
paa dette — det forpligter. - 

Skal vi saa ikke fra næste Uge 
af vise Herr Jacobsen vor Tak-
nemmelighed ved at møde fuld-
tallig frem. 

En Gymnast. 

Sporten 
Badmintonturneringen fortsatte 

i Søndags med en Række Kampe 
— mest i Herre-Double og Dame-
Single. Resultaterne blev: 

Dame-Single: Grethe Haagensen 
—Ruth Clausen 11-1, 11-4. Esther 
Filt—Eva Clausen 11-8, 11-8. --
Else Mauritsen- -Ane Marie Kofoed 
11-1, 11-2. Else Mauritsen—Esther 
Filt 11-0, 11,0. 

Herre-Single (Oversidder fra 1. 
Runde) E. Forslund—Jørg. Rønne 
15-12, 7-15, 15,10. 

Herre-Single junr. Tage Svend-
sen—Aage Larsen 15-2, 15,2. 

Herre-Double. Carl Ludv. Holm 
og Staffensen vandt over Børge 
Mortensen og Eigil Jensen 15-10, 
8.15, 18-17. 

Holger Jensen og Helmer Niel-
sen vandt over Jens P. Lind og 
Jørgen Rønne 15-11, 15-12. 

J. 0. Christiansen og A. Mau-
ritsen vandt over Albert Jensen og 
Bernh. Jensen 15-12, 15-6. 

Ekstra Generalforsamling 
afholdes Onsdag for at faa de re-
viderede Love endelig vedtaget. 

Huslig Praktik. 
Læg Strømper i Saltvand et 

Øjeblik, før de skal vaskes. Det 
gør dem bløde og nemme at va-
ske ud, desuden binder det Far-
ven. 

De hvide Kjoleslips bliver ofte 
gullige, naar de har ligget i nogen 
Tid. Dette undgaas, naar man 
opbevarer dem i en blaa Konv,)- 

lut. 
Lakfodtøjet bør gnides varmt 

med en blød Klud, før man tager 
dem paa, da det ellers er tilbøje-
ligt til at knække. 

Rødt Blæk er et udmærket 
Farvemiddel til rosa Silkeunder-
tøj, der er blevet for blegt. Man 
rører blot et Par Draaber rødt 
Blæk i det sidste Hold Skylle-
vand, inden Tøjet dyppes deri. 
Prøv med en lille Klud, om Op-
løsningen har den rette Styrke. 

Polstrede Møbler kan ofte have 
et støvet Udseende, selv om de 
bliver børstet jævnligt; det hjæl-
per da at gnide dem med en 
Fløjlsklud, som først er dyppet i 
varmt Eddikevand og derefter 
vredet haardt op. 

Fra Uge til Uge. 
_0 — 

Vi ses paa Mandag 
til Nordbornholms Turistforenings 
Fest paa Christensens Sal, hvor 
Hasle Dilettanter opfører en ak-
tuel Enakter med lokalt Tilsnit. 
Derefter Generalforsamling og 
Dans. Husk at komme Kl. 19,30 
præcis. — Se Annoncen. 

Familie-Journalen i denne Uge 
Nini Theilade fortæller intimt 

om en Ballets indviklede Tilbli-
velseshistorie. Prins Aage møder 
med en ny Oplevelse fra Frem-
medlegionen, og Sportsmedarbej-
deren, Ronald, fortæller løst og 
fast om Svæveflyvningen, som 
den tager sig ud i Jyllands første 
Svæveflyveby. - Desuden er der 
adskillige andre Ting i Retning 
af „Ferie fra Hverdagslivets Træ-
demølle" og den store firesidede 
Foto-Revy i Dybtryk. Fem afslut-
tede Noveller og den meget po-
pulære Rubrik „Hun og hendes 
Interesser," som sandsynligvis er 
noget af det første, Damerne bla-
der om til, naar Familie- Journa-
len kommer ind ad Døren. 

„Aa pyt!" sagde Nissen, 
„der er saamænd ikke saa meget 
ved det billige Kjoletøj i Nord-
landets Handelshus, men de har 
megen fiks Besætning, saa Folk 

kan alligevel faa en fiks 
billig Kjole." 

Olsker 
Skatter for Januar Kvartal 

1938 og Restancer for tidligere 
Kvartaler bedes snarest indbetalt 
Modtages af Pedersen, Bakkemøl-
len og Kommunekasserer Bendt-
sen, Tejn 

Sogneraadet. 

„rm .93locipolse 
faas hver Fredag fra Kl. 10. 

Grethe Lundgren 
Lind pi .ds - I rief. Ni in ir 45 

Det aarlige UdsaIg 
fortsættes. 

Træskomager b.harsen 

Bryllupssange 
og Festsange 
hurtigt og billigt 

Allinge Bogtrykkeri 

ET PARTI 

blaablikeneinalje 
udsælges meget billigt pr. kontant 
Købm. Axel Mogensen, Tejn 

Et stort Parti 
6 Fod .3 (4-  Brædder 

sælges billigt pr. kontant. 

Klemensker Savværk 
TH. Klemensker 13 

Alt i Tømmer, Lægter og Brædder 

Chevrolet 
7 Personers Vogn, Model 1930, 
er til Salg. 

Jensen. 
Tlf. Østermarie 137. 

SKEER OG GAFLER 
i Alluminium og rustfri Staal 

sælges med 25 pCt. pr. tront. 
Axel Mogensen, Tejn 

glem ififie 
at De billigst og bedst faar Deres 
Forretnings- og Foreningstryksager 
hos os. Vi er altid til Deres Tje-
neste med Priser og Tilbud. 

Har De tænkt over, hvor me-
get et smukt udført Ark Brev-
papir betyder? Vi giver ger-

• ne Udkast - selvfølgelig gratis 

gornitzfia's 
Bogtrykkeri 

Varm Blodpølse 
faas hver Fredag Middag. 

Dina Sørensen. Allinge. Tlf. 38. 

Ell ung Hjælpepige 
til Husholdningen, som 
kan ligge hjemme, sø-
ges til 1. April. 

Fru Apoteker Madsen. 

Brevpapir og Konvolutter 
med Firma leveres bedst og billigst 

Allinge Bogtrykkeri. 
nal•=1121.1 .1.01.1111.•..-M■W~Na.....1.11•011•11.. 
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Særlig Rabat gives paa alle Arter Isenkram, 
Værktøj og Emaljevarer. 

Nord 	eis ilaillieiShilS 

• 
• 

• 

• 
• 

• 
I 

▪ •Na r 	lirAZ 	 ■ 
• • • • 

Klinik for Fod- og Ansigtspleje 

RAGNHILD ROWOLD 
ti 1 m n d i` ejen 3 	Allinge 

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

())(ordlandets 
,andelshus 

• 

• 

(3 Aar gammel)  er til Salg. 

Murer Mortensen, Tein. 

Evangeliske Møder 
afholdes i „Betescla", Allinge, 
Onsdag  den 23., Torsdag  den 24. 
og Fredag  den 25. ds. Kl. 20. 

H. C. Butho taler. 
Strengemusik. -- Alle indbydes. 

En
„ . 

Mængde routcu 
sælges under Udsalget til 

langt under Værdien. 

Carl Larsen, Vestergade. 
En smuk 

Egetræs:Buffet 
er billigt til Salg. 

V. Sørensen, Borre. 

Kontingent 
til Bornh. Brandforsikringsselskab 
modtages i Tein Skole Onsdag  d.  
23. ds, fra Kl. 15-17. 

S. Olsen. 

vendig  Gerning  paa Pæregaard, 
Olsker. Telefon Allinge 59. 

HUSK at købe SKO 
til Konfirmationen her. — 
Altid Nyheder. — Billigste Priser. 

Skotøjs:Centralen. 
Medhjælper, 

Ung Pige 
14— 17 Aar, kan faa Plads til ind- 

Ekstraordinær Generalforsam-
ling  afholdes Onsdag  den 23. ds. 
Kl, 20 paa Christensens Sal. 

Endelig Vedtagelse af Lov-
ændringer. 

Bestyrelsen. 

Oiskt.rfinsnninds- 
forening 	1 

afholder stor 

e® Fastelavnsfest 
i Forsamlingshuset Fastelavnsman-
dag  Kl. 19,30 med Dilettantkome-
die »Gnieren paa Eakkegaarden". 
Poulsens Trio fra Rønne spiller. 

Medlemskort fornyes. 

Bestyrelsen. 

Sprøjtning af Frugttræer 
udføres af Laurits Espersen, Tein. 

fille .arberblade 
10-15-20 og 25 Øre 

SANDVIK STAAL, haandslebne 
Det er nyt — men knippel godt. 

Eneforhandling KIOSKEN, 

• Chr. DideriKsen 
z 	Tornegade 10 	— 	RØNNE 	-- 	Telefon 865 

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

Leverandør til Biblioteker og  Øens største Forbrugere 

er den halve Radio - lad os derfor opsætte Dem en ny An-
tenne eller reparere den gamle. - Brugte Apparater ombyg-
ges og repareres billigt. - Batterier og Reservedele til Radio 
leveres altid erngaaende. Alle Reparationer kun mod Kontant. 

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

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

••••••■■•••••••••••••••••••••••••••••• 11[111~~9~~5_~Inmem ••■•■~4~~ 

alle Separationer an6efales: 

Tørre skarpkantede Udskudsbrædder 
altsaa Brædder, som sælges til Prisen for 3. og 
4. Sorts Sorteringer. Kom ind og se paa Varerne i 

Nordlandets 1-landelshus. 

• PROTOKOLFABRIK 	  

Der er endnu nogle Frakker, 
der sælges med 10 pCt. Rabat. 

I 

Lamiirmamm•••••••••••••■••••••••• 	114411~11114 if1H111141114115•1114••••••••••••1 

I Udsalget er ophørt! 

Se Vinduerne. 	 ALLINGE MESSE. 

hoomvskolk, Soperlosill, KIN, Ugler M  KØB DET I PRODUKTEN 
• g• 

Flere Ladninger Gødningskalk ventes og Bestillinger bedes afgivet snarest. 

C 

Kopper pr. Par 30 Ore 

11  
Tallerkener, 
Ølglas 	

Stk. 30 Ore 

	

- 15 Ore 	 • 
a 
• Vi har flere Spise- og Kaffestel, som realiseres 

e til smaa Penge. 	 ; e 
•  

Se Priserne i Vinduet. 	l .e 

Fredag, Lørdag, Søndag 

BILLIGT a  ifiDSALG ' Halløj i Operaen. , .15,,i,
s
c.  ;# MARX BROTHERS i 

Kl. 20 
Verdens morsomste Klovner 

si 

3 Marx Brødrenes Komik er fanta- Bias, porceilll, 1800112ms  ir.  satfi ta, ttma n _b oGgrsitnavoegligHtuanilt 
Humør  

hyler r  

• alle Pengene. 

A. S. G. 

• BIOGRAFEN 
Fra 21. til 28. Februar har vi 

e 

le)  14-16 Aar, kan til 1. Maj  faa 
Plads hos Avlsbruger 

Vilh. Jensen, Sandvig. 

aarlige 2idsalg med de mange 

bilige filbud. 
diffirrii~~. 

Yra Wandas er fremlagt 

Xonfektionssioffer 
til meget nedsatte ftriser, 

Prima helulden engelsk Cover Coat 
før 20 Kr. pr. m, nu 10 Kr. 

Prima helulden engelsk Thre Spunn 
før 25 Kr. pr. m, nu 18 Kr. 

Prima helulden engelsk Konfektionsstof 
før 12 Kr. pr. m, nu 8 Kr.
Konfektionsstof,Prima helulden engelsk Konfektionsstof, 

velegnet ti! Damefrakker, før 18 Kr. pr. m, 	14.50 
Prima helulden engelsk,_Konfektionsstof 

in, nu 19.00. velegnet til Damefrakker, før 25 Kr. pr, 
3 Cup. mørkstribet heluldent Stof kil Benlileeder, 
70 cm br., 7,50 Kr. pr. m, minus 10 pCt, Rabat 

.7Confirmations-ifil6ud. 
Fin blaa Serges 12 Kr. pr. m. 
Kraftig blaa Cheviot 8,50 pr. in. 
Blaa Cheviot 	5,50 pr. ni. 

alt minus 10 pCt. Rabat. 

Bemærk : Disse Tilbud gælder virkelige 
Kvalitetsvarer. 

   

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

Trikotage og Garn i bedste Kvalitet til billigste Pris 

En Del Klædninger udsælges til meget smaa Priser 

  

   

»e ændrede Yorfiold paa KAFFE markedet... 
har bevirket, at vi paa en 

forsvarlig god Maade har 
kunnet ændre Kaffeblandin-

gen til Forbrugernes Fordel. 
Prøv de nye Blandinger. De er kraftige og vel-
smagende — uden bitter Smag — og koster: 
Et kvart kg „Frokostkaffe" (Kraftig Dagligkaffe) Kr. 1,05 
Et kvart kg „Den Bedste" ( Javabl. med Mocca) Kr. 1,35 
med sædvanlig Kontantrabat. 

Nordlandets Nandelsfius 

ARVIDSEN'S TRIO 
spiller Søndag Eftermiddag i 

STAMMERSHALDE 
En god, brugt 

Kakkelovn En god Antenne 

Brædder, Noder, Cement og Bygningsartikler KØB DET I PRODUKTEM 



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

Der skinner et svagt rødt Lys Men vor Pige led af ulykkelig 
forude. Det er fra et Hus, hvor Kærlighed til en Slagter og vidste 
Beboerne maa være oppe. Gud- ingen Raad. Saa gik hun til Val-
skelov, endelig Mennesker. -- Vi (artskirken og købte et Vokshjerte, 
gaar om til Gavlen for at finde ridsede deres Navne i og hængte 
Døren og opdager, at der staar det op foran Madonna. Hun bad 
en Stige op til Udhusets Høloft. ret inderligt — og nu er de gifte 
Jeg støtter Bubbi, medens han og meget lykkelige. Den hellige 
kravler derop — følger selv efter. Jomfru hjælper altid, naar man 
Den lune, søde Duft af Hø slaar beder ret inderligt. Oppe i Kirken 
os i Møde. De drivvaade Klæder har de en stor Bog, hvor alle 
faar vi smøget af os og vredet det hendes Under er opskrevet gen-
meste Vand af. Jeg hænger det nem Aarhundreder. Maria hjælper 
op foran Lugen og finder Bade- for alt, hjælper alle". 
dragterne og en Skjorte frem af 
Rygsækken 	det eneste tørre, vi 	Vi gaar op gennem Bellinzonas 
kan trække paa. Saa gravede vi stejle Gader. Bag Byen ligger de 
os ned i Høet. En behagelig tør gamle graa Festninger. — Dalen 
Varme gennemtrængte mig, og me- snevres ind, bliver trang og skum-
dens Uvejret rasede videre, faldt mel, og Ticinofloden raser nede 
vi dødtrætte i Søvn. 	 i Kløften, saa der hvirvles Fraade 

Solen stod højt, da jeg næste af Skum mellem nedfaldne Klippe-
Morgen vaagnede ved at en Mand stykker. Bag os ligger Maggiore-
kom op ad Stigen, kiggede ind, søens lyseblaa Flade, indrammet 
og atter listede ned. Jeg stod op af frodige Bjergskraaninger og al 
og undersøgte vort endnu vaade Sydens Farvepragt, under straa-
Tøj. Det var tilsølet med Smuds, lende Sol. Foran os hæver sig en 
mine Støvler ligeledes. — Bubbi Labyrint af mægtige Stenkolosser, 
havde ikke kunnet finde sine Støv- hist og her bræmmet af mørke 
ler, men havde trukket et Par af Granskove, græsklædte Alme eller 
mine Reservesokker udenpaa sine stejle, nøgne Fjeldsider og Toppe, 
Strømper. Begge Par var fuld- som glimter af Sne. 
stændigt udslidt og fyldt med Vej- 	Vejen følger Dalen mod Nord 
ens Grus og Ler. 	 over St. Gotthard, og er vist en af 

Saa pakkede jeg alt, undtagen de ældste Landeveje, der forbin-
Benklæder og Jakke, ind i en Bylt, der Mellemeuropa med det gamle 
kaldte paa Bubbi — og i Bade- Romerrige — anlagt af Romerne 
dragt, iført vort klamme, snavsede selv. Herfra har Legionernes sej-
Overtøj -- Bubbi med bare Ben, rige Hære marcheret op i Gallien, 
listede vi ned ad Stigen og ned underlagt sig Provinser, spredt 
mod Floden. Overalt i Grøfter og Oplysning og Kultur ; herfra er de 
Fordybninger stod Vandet endnu atter vendt tilbage, enten for at 
som Minder om Nattens Rædsler. vælge en ny Kejser - - eller for-
Paa et afsides Sted under nogle fulgt af Teutoner og Vandaler. -
Træer ved en vandfyldt Grøft fik Folkevandringens snævre og ufar-
vi det værste Snavs vasket af os, bare Stier er efterhaanden traadt 
og Solen tørrede hurtigt vore bredere, og Blodet er forlængst 
Klæder. 	 vasket af dem. Trafiken er heller 

Det var i Udkanten af Bellin- ikke saa stor som før, thi moderne 
zona. Saa snart mit Tøj var no- Teknik har skabt andre Veje. --
genlunde tørt gik jeg ind i Byen Jernbaneskinnerne klamrer sig nu 
for at gøre Indkøb, thi vi var til Bjergskraaningerne, føres over 
dygtig sultne. Et Par lette Turist- Broer, gennem Tunneler, og Eks-
sko og nye Strømper havde jeg prestoget rasler forbi os med 60 
med til Bubbi, der hvilede ud ef- km Fart. 
ter Nattens Anstrengelser. 	 „Se Toget, Bubbi", raabte jeg. 

Vi holdt Maaltid, eftersaa endnu ,,Se, hvor det bruser frem under 
engang vore Klæder, vaskede og den stejle Fjeldvæg, forsvinder i 
solede os, snakkende om Nattens en Spiral i Bjerget og maser frem 
Hændelser. Bubbi var mindre sky et Stykke ovenover. Det ser hals- 
og mere meddelsom. 	 brækkende ud. Og der kommer 

Jeg bemærkede en lille Rosen- et Tog i den modsatte Retning -
krans om hans Hals. „Hvor har et forkert Sporskifte, et nedstyrtet 
du faaet den fra?" 	 Klippestykke, og de braser ind i 

„Af min Moder!" Han tog den hinanden eller vælter ned over 
af og viste mig den. 	 Afsatsen, knuses, tilintetgøres i et 

„Der er 70 Kugler", føjede han eneste Kaos." 
belærende til, „63 Ave Marie, 7 	„Man tænker ikke over Faren, 
Fadervor, en stor til Trosbeken- naar man kører deroppe, det gaar 
delsen, og saa Korset". 	 saa hurtigt, og Indtrykkene skifter 

„Beder du alle disse Bønner?" saa brat — et lille Gisp, og det 
„Nej, men Moder siger, at den er ovre", siger Bubbi. „Jeg kørte 

virker som Amulet og beskytter der med min Fader, da jeg skulde 
mig mod Farer". 	 anbringes i den italienske Kost- 

„Saa kan jeg jo takke dig for, skole. Det er en lang Historie, 
at vi slap saa heldigt fra det i som jeg helst vil gemme hos mig 
Nat. Madonna bønhørte dig, da selv ; men da du har hjulpet mig 
du laa paa Knæ foran Alteret”. 	og været mig en god Kammerat, 

„Du tror det ikke, Servus, du saa tror jeg det er rigtigst, at jeg 
er en Kætter! Men jeg har følt det fortæller dig den. — Jeg har al-
mange Gange, at den hellige Jom- tid været saa vild og oplagt til 
fru har hjulpet. Som f. Eks. da jeg Drengestreger. Min Moder var 
slog Æbler ned og knuste denrasvagelig og kunde ikke taale saa 
store Rude. Far er saa streng, og meget Halløj. Jeg var derfor mest 
jeg gemte mig i Lysthuset og bad sammen med Naboens Drenge. 
Maria om Beskyttelse. Der fandt Naar vi lavede et eller andet galt 
de mig, og jeg slap for Skænd.— fik jeg gerne Skylden og Skæn- 

dene, og Moder kaldte mig græ-
dende for „den gale Bubbi". En 
Dag rejste min Fader saa med 
mig til Sveitz, hvor jeg anbragtes 
i et Institut for at lære gode Ma-
nerer; men jeg kunde ikke finde 
mig i de tvungne Forhold, Hjem-
længslen plagede mig, og en Dag 
rendte jeg derfra. Da jeg endelig 
naaede hjem, lovede jeg at lade 
Drengestregerne fare og søgte at 
være noget mere for min syge 
Moder. Det gik godt i nogen Tid, 
men i Længden kunde jeg ikke 
holde det ud i de stille Stuer, og 
sneg mig ud til Legekammeraterne, 
blev vild og kaad. En Dag kom 
Fader hjem, meget alvorlig. Mit 
Tøj blev pakket, og vi rejste atter 
-- denne Gang til Italien. — -
„Her betænker du dig nok, inden 
du løber bort. Der er lang Vej 
hjem, og i Bjergene er vilde Dyr 
og Røvere!" 

Det var min Faders sidste Ord 
ved Afskeden, og de Ord gjorde 
el stærkt Indtryk paa mig. 

Imidlertid kunde jeg ikke for-
drage mine Kammerater, der gjorde 
Nar af min Bondedialekt. -- Jeg 
følte mig ene og ulykkelig, skrev 
og tryglede om at komme hjem. 
Men mine Breve blev aabnet, læst 
og brændt af den strenge Prior-
inde, og jeg maatte efter Diktat 
skrive lange Breve hjem om, hvor 
godt jeg havde det ! 

En Dag fik jeg for en mindre 
Forseelse Arrest oppe paa Loftet. 
I et Skab fandt jeg denne Dragt, 
der vist har været benyttet ved 
en Skolekomedie. -- Det morede 
mig at tage den paa, og da den 
passede, lagde jeg Planer om at 
flygte derfra. Nede ved Floden 
klædte jeg mig om og prøvede 
paa at finde hjem — men mine 
Sparepenge slap hurtigt op, og 
jeg var dygtig træt, sulten og ulyk-
kelig, da du fandt mig og saa 
broderlig tog dig af mig." 

Jeg søgte at se streng ud. 
„Bubbi, du har baaret dig me-

get forkert ad. Dine Forældre vil 
jo kun det bedste. Alle maa vi 
lære og dygtiggøre os, og kan 
dine Forældre ikke opdrage dig, 
er det rimeligt at de sender dig 
paa et Institut. Bortset fra den 
Skræk og Uro, som du har bragt 
dine Forældre og dem, der har 
Ansvaret for dig, ved saaledes at 
forsvinde, gaar du tilsidst hen og 
bliver en ren Landstryger. Jeg vil 
nødig være i dit Sted, naar du 
kommer hjem!" 

Bubbi saa angergiven ud og 
brast i Graad. 

„Jeg tør ikke paatage mig An-
svaret for at have dig med læn-
gere. Det rigtigste er vel at du 
straks tager med Toget hjem; men 
vi har i den sidste Tid haft saa 
mange Ekstraudgifter, at jeg vist 
ikke kan undvære Penge til Bil-
letten. — Men et Brevkort med 
en Hilsen maa du skrive." 

I en lille By, vi passerede, stak 
han det i Postkassen, og vi skyndte 
os for at naa Airola inden Aften. 
Det er en vild, romantisk Egn, vi 
passerer, med stærke Stigninger. 
Til Tider kan vi øjne Banelinien 
tre Steder over hinanden, da den 
i Spiraler er sprængt ind i Bjerget. 
Saa naar vi et snævert Bjergpas, 
som minder om Randkløve, men 
i Kæmpeformat. Dalen udvider sig 
atter, og vi skimter en lille By 
under et mægtigt Bjerg. Det er 
Airola og det berømte St.Gotthard, 
hvor den 15 km lange Tunnel er 
sprængt igennem til GI5sehenen. 

Det begyndte at skumre, da vi 
naaede Byen, fandt en Gæstgiver-
gaard og spiste til Aften. Over-
natte kunde vi dog ikke, da alt 
var optaget; men de anviste os 
et andet Hotel. Ogsaa der og paa 
et tredje var fuldt besat. Det var 
begyndt at støvregne, saa det saa 

ikke hyggeligt ud for os, 

Paa Vejen til Jernbanestationen, 
hvor vi vilde søge -Ly eller løse 
Billet gennem Tunnelen, mødte vi 
en Gendarm, hvem jeg forklarede 
min uheldige Stilling. 

Han var meget elskværdig, og 
da der ikke før om Morgenen an-
kom flere Tog, tog han mig med 
til Vagtlokalet, hvor der var ind-
rettet nogle Værelser ti! Brug for 
Rejsende, naar Gæstgivergaardene 
var overfyldt. Der stod en Række 
polstrede med Lærred overtrukne 
Diva ner. 

„Her kan De overnatte", sagde 
han og tændte det elektriske Blus. 

Der var rent og pænt, saa jeg 
blev glad for Tilbudet og lod un-
der mange Taksigelser et Lira-
stykke glide ned i hans Haand. 

„Der er Tæpper i Skabet", til-
føjede han, „og jeg lader Nøglen 
blive i Døren, saa kan De gaa, 
naar De har Lyst. •— Toget gaar 
Kl. 8,30". 

Næppe var Gendarmen gaaet, 
førend jeg gik ud og spejdede 
efter Bubbi, der havde gjort sig 
usynlig. Han havde jo intet Pas. 
Lidt efter forraadte et Pift hans 
Nærhed, og han dukkede op ved 
Siden af mig. 

Frisk og let til Mode vaagnede 
jeg tidligt næste Morgen ; maaske 
skyldtes det den tynde Bjergluft. 
Udenfor Vinduerne, som vi havde 
glemt at lukke, drev lette Taage-
skyer ned ad Bjerget, og et Ro-
senbed i den lille Have dryppede 
af Væde. Det saa ud til at blive 
fint Vejr, og jeg vækkede Bubbi. 

„Skal vi storme Bjerget eller 
lade os trille gennem Hullet?" 

Bubbi havde Bjergboens Hang 
til Eventyr og Længsel efter det 
store Udsyn. „Vi tager Bjerget, 
Servus", udbrød han begejstret. 
„Du skal se, hvor flink jeg er til 
at klatre". 

i~rurarreumur 	 

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

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

Bogtrykker 
Gornitzka, 0., Allinge 

Bygmestre 
Kofoed & Mortensen, All. Tlf.77-79 
Petersen, P., Nørreg, All. Tlf, 69 

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf 5y 

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

Foderstoffer 
Nordiandets Handelshus, Tlf. 7 

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

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

Havemand. 
P. Jørgensen, Solbakken, Tlf. A11.168 

hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

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

Kul og Koks 
Kulhandel Telefon 119 

Nor4.1IandeN Handelshus, Tlf. 7 

Købmænd 
Prima, Allinge Tlf. 40 

Ladestationer 
Petersen, Carl, Allinge. Tlf 98 

Ligkistemagasiner 
Kofoed & Mortensen AII.Tlf. 77.79 
Mortensen. Herman, All. Tlf 47 

Optagelse i Adressefortegnelsen 
koster kun 2 Kr. Kvartalet 

— Saa lagde vi Tæpperne pas 
Plads og laaste Døren. Ikke et 
Menneske mødte vi paa vor Vej 
gennem Byen, der endnu laa i tryg 
Søvn. — Kun Bageren var oppe_ 
Her forsynede vi os med Hvede-
brød og nogle Plader Chokolade, 
andet spiseligt var ikke til at op-
drive saa tidligt. -- Jeg stoppede 
Brødet i Rygsækken, og gnavende 
hver paa sit Stykke daggamle 
Wienerbrød fulgte vi Vejen op over 
St. Gotthard. Længe varede det 
ikke inden Stigningen var saa stor, 
at Zikzaklinjen begyndte; dog fandt 
vi snart en lille stejl Sti, som i en 
næsten lige Linie førte fra Afsats 
til Afsats. 

Det var Naaletræernes Bælte vi 
skulde igennem, og der vrimlede 
med Blaabær, som slukkede vor 
Tørst, thi Solen brændte efter-
haanden varmt paa den sydøstlige 
Skraaning. - En Gang imellem 
maatte vi puste ud og vende os 
om for at nyde Udsigten gennem 
Dalene og til de karakteristiske 
Alpetoppe. Bubbi var i sit Es -
munter og kaad, gjorde Jagt paa 
de brogede Sommerfugle eller jod-
lede en lystig Tirolersang. 

Vi var efterhaanden naaet op 
paa den græsklædte Alm med de 
klokkeprydede Køer og maleriske 
Alpehytter; tilsyneladende var der 
langt igen, thi Bjergtoppene rager 
op over Snelinien. Overraskelsen 
var derfor stor, da der pludselig 
aabnedes en bred Tværdal med 
en lille Sø og en stor, skummel 
Stenbygning. Det var Klosteret. 
Et Stykke derfra laa en anden 
Bygning, Gæstgivergaarden. Vejen 
fortsætter imidlertid et godt Stykke 
vest for Bygningerne, der ikke 
syntes at have mange Gæster. -
Klokken var heller ikke mere end 
halvelve. Skulde vi raste her og 
vente paa Middagsmaden ? 

Fortsættes i næste Nr. 

Malermestre 
Jacobsen Ludv, Havnegade, All. 

Manufakturhandlere. 
Magasin du Nord, Allinge. Tlf. 5 

Modeforretning 
Petersen, Thora,v. Posthuset All 

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

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

Radioforhandlere 
Jørgensen, H., vi Posthuset All. 

Skotøj og Skotøjsrep. 
Jorgense,. 1-1., v/Posthuset Allinge 

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

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, AllingellTlf. 98 

Sygekasser 
All.-Sandv. Sygekasse All. TIL 47 
Kontortid daglig 2--4, Lurdag 7-9 

Sæbeforretninger 
Tatol v. Havnen Allinge Til. 23 

Trælast og Tømmer 
Nordiandets Handelshus, Tlf. 7 

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

Træskomagere 
Larsen, L., Allinge. 

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

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

Humledal, Tlf. Rø 46 v 
7 Personers ~n 

Ekstra Linier 1,50. 
Absolut billigste Avertering 
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