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Alpestemning. 

Drømmeren 
paa Kongetronen. 

Ludvig. II. vilde være Solkonge 
i det gemytlige Bayern, men 
hans Liv endte som en Tragedie. 

Endnu før Solopgang  brød tre 
lukkede Vogne en tidlig  Sommer-
morgen op fra Slottet Neuschwan-
stein. De kørte mod Starnberger-
søen. I den kølige Juni-Morgen 
rullede Vognene forbi Bønderne, 
som drog  til deres Arbejde paa 
de dugtindrende Marker. Foran 
Posthuset i Seeshaupt blev der 
holdt, og  man bad om et Glas 
Vand. Postmesterens Kone kom 
med Vandet og  rakte det ind ad 
Vinduet i den Vogn, som blev 
hende vist. „Jøsses, Josef og  Ma-
ria!" skreg  hun forskrækket, ,,Kon-
gen er blevet sindsyg l" Hun havde 
fattet Situationen. Men Ludvig  II 
blev ligbleg, idet han længe saa 
paa den forskrækkede Kone, sagde 
han sagte: ,penne Skarn overle-
ver jeg  ikke!" 

Saa kørte Vognen videre under 
Piskeknald. 

Det var Kong  Ludvigs Rejse i 
Døden; han kunde virkelig  ikke 
overleve Skammen. Ludvig  ll's 
Liv var en Tragedie. Han kom 
paa Tronen som attenaarig, en 
farlig  Alder for en ung  Mand 
med kunstneriske Tilbøjeligheder 
og  et højstemt Sind, der let blev 
grebet af Begejstring. Hans store 
Forbillede var den franske Sol-
konge, Ludvig  XIV. Han vilde 
ogsaa være en Solkonge og  om-
give sig  med Skønhed og  Poesi. 
En Solkonge i det ølgemytlige, 
robuste Bayern? Det kunde ikke 
gaa. - 

Den smukke kongelige Yngling  
var ikke bange for at vedkende 
sig, at han satte Richard Wagner 
og  hans dramatiske Musik højt, 
skønt den var forkætret af Dati-
dens toneangivende Musikkredse. 
1 denne højstemte Heltelyrik og  
storladne Musik fandt han Ud-
tryk for alt det, der brændte i 
ham selv. Uden Kong Ludvig  II 
var Bayreuth aldrig blevet det 
Wagnercentrum, det nu er. Men 
Datiden forstod ikke Kongens Be-
gejstring. Man kaldte Wagners 
Niusiic med de voldsomme Virke-
midler tor Kattemusik, og  man 
spottede den unge Konge og  
kaldte nans Begejstring  tor Over-
spændthed. Man fandt det ufor-
svarligt, at der brugtes saa mange 
Penge til Frenitøreise af Wagners 
Musikdramaer. 

Kong  Ludvig, der var yderst 
saarbar, trak sig  ind i sig  selv, 

hans sjælelige Ensomhed begyndte. 
Drømmeren, Sværmeren, Kunst-
neren med de lyse Idealer følte 
sig  miskendt. Han begyndte at 
sky Menneskene, som han paa 
en Gang  frygtede og foragtede. 
Han ønskede, at der blev opført 

Forestillinger for ham alene 	 
280 Teaterforestillinger blev givet 
med ham som eneste Tilskuer. 
Naturligvis var dette sygeligt. Na-
turlig,  is bCP.)1V(ite mar; at hviske 

um, at den menneskesky Bayrer-
konge ikke var rigtig  velforvaret. 
Med Skræk saa man de stj valne 
Smil og  Øjekast, man vekslede 
halvt bag  hans Ryg. Var der da 
ingen, der kunde og  vilde for-
staa ham? 

Jo, der var en Kvinde, den yn. 
dige Kejserinde Elisabeth af Østrig  
I hende fandt han en forstaaende 
Veninde, til hende kunde han tale 
om alt det, der gærede i hans 
Sind, alt det, der trykkede ham. 
Men heller ikke Elisabeth for-
maaede at holde den Skæbne fra 
ham, som lod ham blive mere 
og  mere eksentrisk, lod ham 
trække sig  dybere ind i sine 
Drømme, sine Visioner. Han fjer-
nede sig  mere og  mere fra den 
nøgterne Virkeligheds Verden. 

Og  nu var hans Omgivelsers 
Taalmodighed forbi. Nu rullede 
han under Bevogtning  af to Sind-
sygelæger og  en Flok Vogtere til 
sit Fængsel, Slottet Berg  ved 
Starnbergsøen. Postmesterens Ko-
ne havde set rigtig. Men hendes 
Udbrud glemte den syge Konge 
aldrig. Han blev grebet af Ræd-
sel, da han saa, hvorledes man 
satte Gitter for hans Vinduer og  
savede Kighuller i Dørene. Over-
alt Vogtere. Han var Fange. En 
fangen Konge! Det forekom ham 
som en satanisk Spot, da Dokter 
Gudden tiltalte ham med „Maje-
stæt!" 

Tilsyneladende var Kongen ro-
lig. Han modtog  Minister Zan-
ders, som af Rigsregeringen var 
beordret til Berg tor at over-
vaage Kongen og  hans Omgivel-
ser, og talte med ham om sine 
Forhold, Han spurgte, hvor mange 
Gendarmer der var i Parken, og  
ovn,- hvorvidt de vilde skyde paa 
ham, hvis han forsøgte at flygte. 

Den 13. Juni om Aftenen op-
fordrede Dr. Gudden sin konge-
lige Patient til en lille Spadsere-
tur. To Vogtere vilde gaa med, 
men Geheiineraaden vinkede dem 
bort. Tavse gik Kongen og  hans 
Læge ned til Søen. Kongen saa 
tankefuldt ud over Vandet; Læ-
gen anede ikke, at det var en 
Afsked med Livet. 

Pludseiig  sprang  Kong  Ludvig  
op, kastede Overfrakke og  Jakke 
og  sprang  atsted ned mod Van-
det. Geheimeraaden løb efter og  
naaede at rive ham bort fra Van-
det, men nu greb Fortvivlelsen 
og  Vanviddet den syge Konge og  
gav ham Kæmpekræfter. Han 
greb Lægen om Halsen, og  skønt 
Gudden ijslog  vildt om sig, nyt-
tede det ham ikke noget. Kongen 
var stærkere end han, han drog  
den ulykkelige Læge med sig  i 
Søen, i Døden. 

Først fandt man Dr. Guddens  

Lig, det havde skrækkelige Kvæl-
ningsmærker paa Halsen. Saa 
fandt man den døde Konge. Et 
Tilfælde vilde, at Kejserinde Eli-
sabeth opholdt sig  i Nærheden. 
Hun blev tilkaldt, og  hun var 
den første, som knælede ned hos 
den døde Konge og foldede hans 
Hænder som til Bøn, — en Bøn 
om Tilgivelse. 

Meres Ven — 
_Petraleurnsflask c 

Mange Husmødre har ikke Til-
lid til Petroleumsflasken ud over, 
at de ved, den har sin særlige 
Mission, naar Primus'en eller 
Kogeapparatet skal i Gang. Og 
dog er den en virkelig Ven i 
netop den daglige Husførelses 
mest dagligdags Foreteelser. 
Begynder De Dagen med at bør-
ste Skoene, de sorte, saa kom en 
Draabe Petroleum i Sværten og  
se, hvor Skoene bliver baade 
blankere og sortere, end de plejer. 
Og  tag saa Flasken med til Ren-
gøringsrunden. Har Lænestolens 
Ulddamask en slem Sky af alle 
de hvilende Hoveder og varme 
Hænder, saa er det bare en Do-
sis Petroleum og en omhyggelig 
Eftergnidning med en Klud af 
Stoffet eller med en hvid Klud. 

Petroleum pletter ikke, men man 
maa selvfølgelig  passe paa, at der 
ikke bliver Skjolder — men det 
er et Gnideproblem. 

Til Vinduespudsningen er der 
intet bedre end to Dele Petro-
leum, en Del Eddike. Og i Bade-
værelset er Petroleumsflasken nu 
helt uundværlig  — man kan øde-
lægge sit Badekar med Skurepul-
ver i forbavsende kort Tid, men 
en Petroleumsklud gør Rensear-
bejdet nemt og godt. Skyl bagef-
ter med Vand og tør med en ren 
Klud. 

Fra de hvidmalede Døre og  
Paneler fjerner de nemt alle Fin-
geraftryk og Pletter ved Hjælp 
af Petroleumskluden — og denne 

Rengøring er uhyre skaansom 
overfor Malingen.  

Mod Møl og Træorm er Petro-
leum et Universalmiddel. 

Sluttelig, der er intet bedre 
for den haardt arbejdende Hus-
moder, som har hentet sig nogle 
slemme Hænder, end at rense 
dem med Petroleum, ligefrem va-
ske Hænderne i det. 

Min Fætter. 
Efter det Franske, 
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Jeg var fjorten Aar, fortalte 
Biologen, Pierre Delannoy, da 
min Fader døde. Da jeg allerede 
i Forvejen havde mistet min Mo-
der, var jeg nu forældreløs: min 
Fader efterlod sig kun Gæld, og 
det var derfor ikke nok med, at 
jeg var forældreløs, men jeg var 
tillige fattig. 

Der blev holdt stort Familie-
raad, hvori tre Onkler, to Tanter 
og en Fætter deltog. 

Den gamle, radmagre, skeløjede 
Onkel Anatole erklærede: 

— Drengen maa bestille noget. 
Arbejde forædler og holder ham 
fri for daarlige Tanker. Vi maa 
se at finde en hæderlig Beskæf-
tigelse til ham. 

— Jeg holder paa, at han skal 
til et Haandværk, erklærede den 
ene af Tanterne . . . Han skal 
sættes i Lære. 

— Jeg kender en Mekaniker, 
som tjener sine toogtyve Francs 
om Dagen, anførte Onkel Theo-
dore. 

Jeg  betragtede alle disse Men-
nesker med Rædsel. Der var i 
hele deres Maade at behandle 
min Fremtid paa en Blanding af 
Grusomhed, Egenkærlighed og 
Dumhed, som jeg trods min Ung-
dom tydeligt kunde dømme om. 

Jeg  var i deres Magt som en 
stakkels Slave, der er bundet af 
alle de Lænker, Loven kan til- 
lade . 	. 

Jeg har aldrig haft noget imod 

at arbejde, men min eneste Hi-
gen gik mod at studere, og  jeg  
var vis paa, at jeg en Dag nok 
skulde drive det til noget ad den 
Vej — en Vished, so" mine Læ-

rere støttede mig  i, derfor hen-
; sank jeg  i den dybeste Fortviv-

lelse ved Tanken om at skule 
forlade Skolen. 

Der blev en pinlig  Tavshed, 
under hvilken Onklerne og  Tan-
terne betragtede hverandre. En 
eneste holdt sig  for sig  selv ; det 
var min Fætter Maurice, som jeg 
knap kendte. 

Han var klædt med eu Ele-
gance, som fremhævede Onkel 
Anatoles og Onkel Theodores 
slidte Tøj, som de af lutter Ger-
righed ikke nænnede at kassere. 

Han havde et langt, smalt, ma-
gert Ansigt, en mørkfarvet Teint, 
en stor, ikke uskøn Næse og guld-
brune Øjne, der sad meget tæt 
sammen, hvilket gav hans Udse-
ende Lighed med en Rovfugl. 

Han spurgte; Det forekommer 
mig, at jeg har hørt sige, at den 
unge Pierre var udmærket dygtig 
i Skolen. 

— ja, hvad saa, haanlo Theo-
dore. Hvad beviser det ? 

— Det beviser aldeles ikke no-
get, bekræftede Apolline. 

— Mindre end ingen Ting, paa-
stod Anatole. 

Fætter Maurice trak paa Skuld-
rene og betragtede mig. 

— Vilde du være glad ved at 
fortsætte dine Studier ? spurgte 
han. 

— Henrykt! udbrød jeg begej-
stret. 

— Saa skal du komme til at 
fortsætte ddm lige saa længe jeg 
har Read dertil . 

Han stirrede foragteligt paa Fa-
milieraadets Medlemmer med sit 
Rovfugleblik og sagde: 

— Jeg tager ham med mig. 
— Det bliver din Sag, brum-

mede Onkel Anatole. Men det vil 
jeg sige dig, af mig faar han ikke 
en Døjt. 

— Ikke en Sou! tilføjekTheo-
dore. 

Tanterne nikkede samtykkende, 
og efter at Raadet var hævet, tog 
Fætter Maurice mig med. 

Dette skete netop i Ferietiden, 
og etter at min Fætter havde kom-
pletteret min Garderobe, tog  vi ud 
at rejse. 

Vi rejste pragtfuldt. Det var for 
mig i de to Maaneder et komplet 
Fe-Eventyr. Vi kørte med Luksus-
tog, tog ind paa de fineste og 
dyreste Hoteller og gjorde Udflug-
ter til de skønneste Egne, og fore-
tog Udflugter paa havet og paa 
Søer . . . 

Min Fætter nægtede sig intet 
med Hensyn til Livets Goder, og 
dog gaves der Øjeblikke, hvo, han 
led af den dybeste Melankoli. -
Dette indtraf særlig, naar der fore. 



faldt Tyverier i de Hoteller, hvor 
vi boede, og disse Tyverier fandt 
saa hyppigt Sted, at jeg tilsidst 
bildte mig ind, at de hørte med 
til Dagens Orden i den Verden, 
hvor man nød Livet. 

Ef ter Ferien satte min Fætter 
mig i Pension, og der var inde 
i Byen en Bekendt af ham, hvor 
jeg under hans Fraværelse til-
bragte Torsdagen og Søndagen, 
der var mine Fridage, og hvor 
jeg havde det storartet. 

I det hele taget tilbragte jeg 
min Ungdom, 	der i Begyn- 
delsen tegnede til at skulle blive 
saa ulykkelig — paa den herlig-
ste Maade, og jeg fortsatte mine 
Studier med en Iver, der hvert 
Aar indbragte mig Tilkendelsen 
af en Flidspræmie. 

Min Fætters Velvillie overfor 
mig tog til med Tiden, og jeg 
elskede ham ligesaa højt, som 
hvis han havde været min Fader. 

Han var altid paa Rejse, men 
naar han en enkelt Gang var 
hjemme, beskæftigede han sig næ-
sten udelukkende med mig. 

I Ferierne rullede vi stadig af 
Sted og nød Tilværelsen til Lands 
og til Vands, men efter at jeg 
havde fyldt mit attende Aar, fo-
retrak han ofte at tilbringe nogle 
Uger sammen med mig i en Villa 
eller i et ensomt beliggende Ho-
tel oppe i Bjergene . . . 

Jeg bestod alle mine Eksami-
ner med Udmærkelse; jeg tog 
Doktergraden og arbejdede sam-
men med min berømte Lærer, 
Pavie, i hans Laboratorium. 

Paa dette Tidspunkt gjorde jeg 
en lille Opfindelse, hvorved jeg 
tjente en stor Formue, hvilket 
bevirkede, at jeg nu kunde hel-
lige mig Videnskaben for dens 
egen Skyld. 

Jeg boede i en Lejlighed i Nær-
heden af Panth&m, hvorfra jeg 
havde Udsigt over det halve Pa-
ris, og faa Dødelige førte vistnok 
en lyksaligere Tilværelse end jeg, 

Katastrofen skete en Søndag i 
Maj, da alle de smaa Vogne tril-
lede rundt i Paris med deres duf-
tende Væld af Syrener og Lillie-
konvaller . . . 

Jeg har altid holdt af at hvile 
ud om Søndagen. Jeg havde lige 
drukket min Morgenkaffe og sad 
ved det aabne Vindue med en 
safirblaa Himmel, prydet med 
smaa Sølvskyer, for øje. 

Jeg læste i en af mine Ynd-
lingsbøger, Varlarin sur les Al-
pes, og var netop kommet til Be-
stigningen af Jungfrau, da der 
blev ringet paa Entr&løren. 

Et Øjeblik efter stod Fætter 
Maurice i min Stue. 

Han gispede og stønnede, hans 
brunlige Hud var pergamentfar-
vet, og hans Royfugleøjne saa 
ganske forvildede ud . . . 

Han greb min Haand og stir-
rede paa mig paa en besynderlig 
Maade; saa udbrød han med en 
hæs, hul Stemme: 

— Jeg skal ud paa en stor . 
en meget lang . . . og maaske 
meget farefuld Rejse . . , . min 
kære Dreng . . Saa ved man jo 
aldrig . . Jeg er derfor kommen 
for at sige dig Farvel . maaske 
for sidste Gang . . Nej, du skal 
ikke blive nrolig • . jeg siger jo 
maaske . . . 

Han var bleven ligbleg og skæl-
vede som et Espeløv, og hans 
opspilede Øjne havde et uhygge-

, ligt forrykt Udtryk. 
— Du har været mig meget 

kær! kom det næsten aandeløst 
fra hans Læber . . . jeg har al-
drig holdt af nogen, som jeg hol- 
der af dig 	Jeg vilde have 
ofret alt for dig . . . selv mit 
Liv . . . og derfor ønsker jeg, at 
du en Gang endnu vil sige til 

mig, at du har været tilfreds med 
mig. 

— Ingen Far har nogen Sinde 
gjort saa meget for sin Søn! ud-
brød jeg med Varme . . dig 
alene skylder jeg, hvad jeg er 
bleven til . . . 

— Vil du bevare mig i venlig 
Erindring, hvad der saa end 
sker —? 

— Ellers maatte jeg da være 
et Uhyre! 

— Hvad der end sker? Hvad 
der end siges? 

Hans Stemme og hele hans 
Holdning fyldte mig med en knu-
gende Uro. 

— Selv om hele Verden var 
imod dig! udbrød jeg. 

Han bøjede Hovedet, og to 
store Taarer fyldte hans øjne. 
Pludselig greb han mig med Hef-
tighed i sine Arme og knugede 
mig voldsomt ind til sig og hul-
kede: 

— Min Dreng! . . . Min kære 
Dreng! Hans Øjne blev ganske 
vilde, han stirrede paa Døren og 
lyttede spændt . . . 

— Farvel! gentog han og hul-
kede højt, jeg . . . 

— Nej, du maa ikke sige mig 
Farvel . . • ikke paa den Maade 
. . bønfaldt jeg ham. 

— Godt! Saa skal jeg komme 
igen i Aften, sagde han hurtigt. 
For øjeblikket har jeg . . . vig-
tige . . . uopsættelige Forretnin-
ger . . 

Han sprang hen til Døren, som 
om han vilde flygte for noget, 
og styrtede ned ad Trapperne. 
Jeg hørte, hvorledes han løb . . 
Derefter Larm . . afbrudte Stem- 
mer 	. . tilsidst et Knald. 

Nu var det mig, der styrtede 
ned ad Trapperne . . . ved Mez-
zaninen blev jeg staaende forste-
net, rædselslagen . . Der laa min 
Fætter Maurice med den endnu 
rygende Revolver i Haanden og 
med et Skndsaar i højre Tinding. 
Rundt om ham stod Politimænd. 

— Nu kender De mit Livs 
Hemmelighed, sluttede Delanoy. 
Min stakkels Fætter var desværre 
en Hoteltyv ! . . . 

Han har efterladt to modstri. 
dende Følelser i min Sjæl, som 
jeg ikke kan udlægge paa anden 
Maade end ved at forene dem i 
Udtrykket: bitre Draaber i Tak-
nemmelighedens Kalk. 

I Virkeligheden er hele min 
Hengivenhed og en ubegrænset 
Taknemmelighedsfølelse mod ham 
uberørt af det passerede, men 
samtidig har jeg Samvittigheds-
nag ved Tanken om, at jeg skyl-
der de Penge min Lykke . . 

Derfor yder jeg, saa vidt det 
staar i min Magt, fattige, unge 
Mænd Støtte paa deres Vej gen-
nem Livet, for paa denne Maade 
at sone den Ulykkeliges Fejltrin. 

Allinge-Sandg. Byraad 
afholdt ordinært Møde den 23de 
Februar d. A. 

Statsm. fremsendte Bekendtgø-
relse af 26. Aug. 1937 ang. Und-
tagelse fra Forbud mod Bebyg-
gelse i H. t. Lov af 7. Maj 1937 
om Naturfredning. Til Undtagel-
ser hører for Kommunens Vedk. 
Markj. fra Sandvig Bygr. mod Syd 
til det søndre Skel for Matr.-Nr. 
368b, tilh. Fru Gartner Kofoed. 

Strandfredningsk. for Bh. Amt 
har givet Dispensation for Bebyg. 
af en Parcel af Matr.-Nr. 369 ah, 
Markj., tilhør. Fru Eli Frandsen, 
København. 

Amtet meddeler at Kommunens 
Andel af Amtsf. Renter for 1937-
38 udgør 707,86 Kr. 

Jørgen Hansen, Torvet 4, Sand-
vig, fik Tilladelse til at tække et 
Vaskerhus med Tagpap. 

easwerksbest. Kofoed ansøger 
om Fornyelse af sin Biografbe-
villing samt Tilladelse til at over-
flytte Bevillingen fra Juni Maaned 
d. A. til en ny Ejendom i Havne-
gade ved Dr. Danchells Løkke. 

Anbefaledes. 
Fortegn. over off. Biveje kom 

til fornyet Behandl., da der var 
indgaaet Indsigelse mod at Vejen 
gennem Sandvig Vang nedlægges. 
Byraadet fastholdt dog sin Beslut-
ning om Nedlæggelsen. 

Gas- og Vandværksudv. indstil-
ler at man gaar over til elektrisk 
Drift af Vandværket og at Over-
enskomsten med Allinge Elektri-
citetsselskab godkendes. — Dette 
vedtoges. 

Udvalget meddelte endvidere at 
Bygm. Kofoed & Mortensen har 
ansøgt om at nedlægge en Vand-
ledning i Vejen, der fører ned til 
Matr.-Nr. 368b, Markj., det henst. 
at der gaves Tilladelse til at ned-
lægge en 11/„" Rørledning. Ar-
bejdet med Nedlægningen besør-
ger Ansøgerne, og Rørene leverer 
Vandværket for 2 Kr. pr. løbende 
Meter. — Byraadet fulgte Indstil. 

Kommunens Budget kom nu til 
1. Behandling : 

Driftsindtægter. 
Renter 	 13,960 
Købstadens Jorder 	350 
Beboelsesejendomme 	300 	50 
Gasværket 	 3.140 
Vandværket 	 60 3,200 
Afg. af fast Ejd. 	 634 
Afg. i Henh. til Næringslov m. fl. 16,700 
Tifisk. fra Udligningsfond og Stat 35,649 
Koncessionsatgifter 	 150 
Andre indtægter 	 900 
Paaligliede Skatter 	 148,529 
Vederlag for Opkrævning 	400 

Kr. 220,172 

Driftsudgifter. 
Byens Bestyrelse 
Offentlig Forsorg 
Folkefol sikring 
Arbejdsløshedsforsikring 
Skolevæsen 
Medicinalvæsen 
Gader, Veje, Kloaker 
Byens Belysning 
Offentlig Rhholdelse 
Brandvæsen 
Offentlige Lystanlæg 
Bidrag til inst. og Formaal 
Andre Udgifler 
1 ilsk. til Amtsrepartitionsfonden 
Hent. til Afskrivc:inger 14,290 
Fragaar specielle Atskr. 16,929 

± 2,639 
Anden henlæggelse 	2,639 

Kr. 220,172 

Borgm. bemærkede at der var 
en Stigning paa 1550 Kr. paa Kon-
toen off. Forsorg, der skyldtes de 
ændrede Refusionsbestemmelser. 

Udg. til Alders- og Invaliderente 
er steget med 5600 Kr, væsentlig 
paa Grund af Lovændr., hvorefter 
60-aarige kan faa Aldersrente -
samt Refusionsbestemmelser. 

Skolevæsenet har en Merudgift 
paa 718 Kr. (Undervisningsmidler). 
Til Belysningskontoen er beregnet 
1500 Kr. mere til Nyanskaffelser 
og Maling af Lygter. I Forhold 
til sidste Aar viser Budgettet en 
Stigning paa 7000 Kr., herfra gaar 
Tilskud fra Udligningsfond 35648 
Kr. og et Tilskud til Amtsfonden 
11060 Kr., saa den samlede Skatte-
udskrivning udgør 40000 Kr. min-
dre end forrige Aar før Nedskr. 
til 18 pCt. og 14200 Kr. mindre 
end sidste Aar efter Nedskrivning. 
Senere er der modtaget Medde-
lelse om at Tilskud til Amtsfond 
yderligere vil stige med 700 Kr., 
og da det sikkert i Rigsdagen vil 
blive vedtaget et forhøjet Regule-
ringstillæg til Tjenestemænd, maa 
der regnes med en Merudgift til 
Skolevæsenet paa ca. 300 Kr. -
Disse 1000 Kr, vil jeg foreslaa at 
tage fra de 1500 Kr.s Merudgift 
paa Belysningskontoen, da disse 
Nyanskaffelser kan fordeles over 
en Aarrække. Anbefalede iøvrigt 
Budgettet til 2. Beh. 

Bech foreslog at bibeholde de 
1500 Kr. til Belysning. Det var 
daarlig økonomi at lade Lygterne 
forfalde. 

Efter enkelte Udtalelser gik Bud-
gettet til 2. Beh. 

Nordbornholms 
Turistforening. 

Mandag d. 21. ds. holdt Nord-
bornholms Turistfor. sin aarlige 
Generalforsamling paa Christen-
sens Sal. Det var efi ny Form 
for Generalforsamling, idet man 
forenede det nyttige med det be-
hagelige — og indledede med en 
aktuel Enakter, forfattet af Carl 
E. Aakerlund og fortrinligt spil-
let af Dilettanter fra Hasle. Den 
gjorde stormende Lykke hos den 
store Forsamling. (ca. 2501) 

Det er en Glæde at se, at For-
eningen nu har startet saa godt 
an og at et saa stort Antal Med-
lemmer møder op, naar Besty-
relsen kalder. Men igen er det 
jo knn naturligt, at der her i Tu-
ristcentret er saa stor Interesse for 
Turistsagen, og man venter, at 
Medlemstallet fremdeles vil stige 
til ALLE er med. 

Efter Underholdningen tog man 
fat paa Generalforsamlingen. For-
manden takkede de flinke Dilet-
tanter for den velvillige Assistance 
og under Forsamlingens Bifald 
maatte ogsaa Forfatteren frem. 

Derefter blev Postmester Chris-
tensen valgt til Dirigent,og Form. 
Hotelejer Koch aflagde 

Beretning : 
Det fremgik heraf, at der i Aarets 

Løb var afholdt en Mængde Be-
styrelsesmøder og løst forskellige 
i Forhold til Midlerne ret store 
Opgaver. 

Der var saaledes fremstillet to 
Film til 600 Kr., en til at frem-
vise i Foreninger rundt i Landet, 
og som allerede er set af ca. to 
Tusind Mennesker — og en lidt 
kortere til Fremvisning i Biogra-
fer som Extranummer. Til Ud-
deling i de Foreninger, der laaner 
Filmen er der fremstillet en lille 
Fold i 6000 Ekspl. 

Der er med ret stor Bekostning 
indrettet en Lejrplads ved Grøn-
nedal. Pladsen er velvilligst stil-
let til Raadighed af Fru Kunst-
maler Rude, men Vandledningen 
og Indretning af Pladsen slugte 
en Del Penge. Bestyrelsen mener 
dog at Pengene i Løbet af faa Aar 
vil komme igen med Renter. 

Der er truffet en Aftale med 
Sporvognsreklamen om Anbrin-
gelse af Billeder i 100 københavn-
ske Sporvogne i 2 Aar. 

Med Støtte fra Formanden for 
Bornholms Turistforening Amt-
mand v. Stemann lykkedes det at 
faa nogle store engelske Turist-
skibe til at anløbe Sandvig i Som-
merens Løb. 

Bestyrelsen har tilstillet Bornh. 
Turistforening en Skrivelse med 
Opfordring til at tage sig af for-
skellige Spørgsmaal af Interesse 
for hele Øen. Bl. a. Biltaksterne 
paa Ruten Allinge-Simrishamn. 
Efter at »66« har overtaget denne 
er Taktserne forhøjet med indtil 
100 pCt. — Ligeledes at Selska-
berne afskaffer Drikkepenge til 
»Jomfruen«, da man finder det 
meningsløst at de Rejsende efter 
at have betalt en dyr Billet ogsaa 
skal betale Rengøringen af Ka-
hytten. — At henstille til »66« 
at der, naar der i det hele taget 
fremlægges Reklamemateriale i 
Skibene, saa at fremlægge for hele 
Øen og ikke kun for Rønne. — 
At man forsøger en Avisreklame 
i engelske Aviser, da det viser sig 
at Englændere begynder at finde 
Vej hertil. — At søge en Ordning 
med Trafikselskaberne, saaledes 
at Billetpriserne efter 10. August 
nedsættes med 50 pCt. Dette er 
gennemprøvet med glimrende Re-
sultater i 'vore Broderlande. For 
Eksempel havde DF'DSs Norges-
baade tidligere et Passagerantal 

paa 3-400 i Løbet af en Vinter. 
Men i 1931 nedsatte man Retur- 

biletterne med 50 pCt. og samme 
Aar steg de Rejsendes Antal til 
1800 og i 1936 var det 6600. For 
nu at sikre sig, at kun Turister 
benytter sig af disse Billetter, skal 
der ved Køb af disse bestilles og 
betales et (mindst) 8 Dages Op-
hold paa Hotel eller Pensionat. 
Endvidere at søge Fartplanerne 
til S“:1-rigsruierne forlænget til 
at gælde tja  1. Juni til I. sept. 

Bestyr ellen kur fra A11.-Sandv. 
Byraad modtaget et Tilskud til 
Filmen paa 200 Kr. og benyttede 
Lejligheden til at sige Raadet Tak 
for den viste Interesse for Fore-
ningen. Fra »66« har man faaet 
Løfte om 250 Kr. Som Tilskud 
til den oprettede Lejrplads har 
man modtaget 30 Kr. fra Private. 

Fru Hjortbøl Christensen havde 
tilbudt Bestyrelsen at agitere for 
yderligere Tilgang af nye Medl. 
Dette Tilbud blev med Tak mod-
taget, og Resultatet blev ca. 60 
nye Medlemmer. Vi haaber dog 
at Fruen i Løbet af Aaret vil naa 
sit Maal: 100 nye Medl. 

I April Maaned afholdes en stor 
Rejse og Turistudstilling i Forum. 
Bornh. Turistforening faar her en 
stor Stand og Nbh. T. har tegnet 
sig for et Bidrag af 150 Kr. 

Sluttelig oplæste Dirigenten paa 
Opfordring af Pensionatejer A. 
Lindgren Forhandlingsprotokol-
len. Beretningen godkendtes. 

Regnskabet 
oplæstes af Kassereren, Købmand 
E. M. Bech. Det viste en Indtægt 
af Kontingent paa 619 Kr., i Til-
skud var modtaget 230 Kr., Telt-
pladsen indbragte 51,75 og Ande-
spillet 79,45, Renter 1,20. Kasse-
beh. fra forr. Aar var paa 449.20. 
Udgifter : Kontingent til B. T. 152 
Kr. Ann. Tryks. Porto m. m. 89,75 
Teltplads 309,74, Filmen 450 Kr. 
og Regnskabet slutter med en 
Kassebeh. pas Kr. 429,11. Godk. 

Ved Valgene genvalgtes til Be-
styrelsen Hotelejer Koch og Bog-
trykker A. Gornitzka og til Revi-
sorer Fotograf Kjøller og Bogtr. 
0. Gornitzka. 

Efter Generalforsamlingen var 
der Dans med Fest og Stemning 
til langt ud paa de smaa Timer. 

Alt i alt • en yderst vellykket 
Turistaften, som vi haaber vil 
gentage sig. 

Badminton Finalen paa Søndag. 
Nu er man kommet saa langt 

i Turneringen, at de afgørende 
og sikkert meget spændende Fi-
nalekampe kan spilles paa Søn-
dag. — Sidste Søndag gav føl-
gende Resultater; (Vinderne næv-
nes først.) 

Junior Herre Single: 
Carlo Svendsen - Leif Andersen 
15-0, 15-2. 

Herre Single A. 
Børge Mortensen - Fred Nielsen 
15-0, 15-3. Ejgil Jensen . H. 
Funch 15-1, 15--9. Børge Mor-
tensen - E. Forslund 15-3, 
15-7. Ejgil Jensen - Holger Pe-
dersen 15-2, 15-7. (Holger Pe-
dersen vandt over Tage Arvidsen 
uden Kamp. 

Herre Single Mesterrk. 
j. 0 Christiansen - A. Mauritsen 
15-5, 17-5. Helmer Nielsen -
Holger Jensen 15-5, 15-4. 

Dame Sini‘le. 
Grethe Haagensen - Inger $. Chri-
stiansen Il— 0, 11-0. 

Herre Double. 
H. Steffensen og C. Ludv. Holm 
vandt over H. Pedersen og Jens 
Kofoed med 18-16. 15-3. Hel-
mer Nielsen og Holger Jensen 
vandt over J. 0. Christiansen og 
A. Mauritsen med 15-11, 15-13 

Saa skal det altsaa afgøres paa 
Søndag, hvem der skal være Me-
stre. - Der lægges ud Kl. 2 med 
Dame Single. Entreen er 25 øre. 

23,646 
42,894 
34,350 

4,41_10 
42,542 
6.050 

18,870 
9,200 

800 
970 

1,300 
2,900 
3,710 

28,540 

00 



Fra og med Mandag d. 28. ds. 
ophører det aarlige Udsalg. 

Tiloversblevne 

Rester og Arbejdstøj 
vil fra Dags Dato være yderligere nedsat. 

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

• 

ss, Gudhjem Mølles Produkter er anerkendt over hele Øen • • • ••••••••••••••••• øøøøø ••••••••••••••••••••••••••• 
. 	Permanent udfører vi nu med den nye ['OB heil m op  Taco Luxus Maskine. — — Moderne 

Dampkammer System. Alt iberegnet -
og dog kun otte Kroner! 

Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge 53 

• 

• 
Ved Bagning til 
daglig og Fest... I • • 

• • 

• 

C Kopper pr. Par 30 Ore 
Tallerkener, Stk. 30 Ore 
Ølglas 	- 15 Ore 

• 

(111111 

• 

• 

Vi har flere Spise- og Kaffestel, som realiseres 
• 

til smaa Penge. 

Se Priserne i Vinduet. 
• 

Særlig Rabat gives paa alle Arter Isenkram, 
Værktøj og Emaljevarer. 

Nordindels lindeishos 
• I 1 A7X,41:ANYWAVANZNYNfei • 

God brugt 

Kakkelovn med Kappe, 
god Stand sælges billigt. 

Morsø Regulerings- 
Komfurer i 3 Størrelser 

Et stort Parti 
6 Fod '/4" Brædder 

sælges billigt pr. kontant. 

Klemensker Savværk 
Tlf. Klemensker 13 

Alt i Tommer, Lægter og Brædder 

Varm 441odpoise 
faas hver Fredag fra Kl. 10. 

Grethe Lundgren 
Lindeplads 	Telef. Allinge 45 

faas hver Fredag Middag. 

Dina Sørensen. Allinge. Tif. 38. 

Friske hele Union 

Brunkuls Briketter 
og renharpede bedste 

sælges til smaa Priser. 

Nordlandeis 113ndeishils Varm Blodpølse 

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

Trikotage og Garn i bedste Kvalitet til billigste Pris 

En Del Klædninger udsælges til meget smaa Priser 

Skal De købe Radio 
paa Albeia/ing eller pr. Kontant 

køber De den med stor Fordel i 

Cykle- og Radioimporteren, 
ved H. Jørgensen - Østergade 28 - Telefon 150 

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. Kom. 

En Del gode, brugte Apparater sælges meget billigt. Lad mig demonstrere 

t71 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 Handelshus. 

fille iarberblade 
10-15-20 og 25 Ore 

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

Eneforhandling KIOSKEN 

■ I~I~1~~I~I~M"•Iffi~~I~Di 

Bornholms Spare- 
og liaanekasses 
Afd. I Allinge 

• 

Kontortid: 9-12 2-4 

Boxer 
• 
udlejes 

 

   

En Mængde num 
sælges under Udsalget til 

langt under Værdien. 

Carl Larsen, Vestergade. :  

Westfalske Ovnkoks og 
Westfalske Smedekul 
sælges til laveste Pris. 

Nordlandets Ibudelshos 

Olsker 
Skatter for Januar Kvartal 

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

Sogneraadet. 

0 hiv, 0 hed, 
det billige Kjoletøj 

i Nordlandets Handelshus 
faas kun til paa Mandag, 

husk det ! 

En Samling fine 

Sølvlærker, 
to hvide Vædderkaniner samt Ru-
geæg efter hvide Dværg Wyondot 
er til Salg. 

Tlf. Sandvig 2. 

Medhjælper, 
14-16 Aar, kan til L'April el. 
Maj faa Plads hos Avlsbruger 

Vilh. Jensen, Sandvig. Tlf, 29 

Ung Pige 
som kan ligge hjemme, kan faa 
Plads hos 

Slagter Kaj Jensen, 
Tlf. Allinge 66. 

Olsker. 
Svinekort udleveres Lør-

dag den 26. ds. fra Kl. 15-17. 

Svinenævnet. 

Ung Pige 
søges til 1. Maj. 

Cath. Lund, 
fhv. Lærerinde, Allinge. 

Ny bornholmsk 

Folkekomedie 
kan faas til Dilettantforestilling. 

Jul. Hansen, Sandvig. 

Medhjælper 
søges. 

Avlsbr. Jacobsen, Tejn. 
TIL Allinge 111y. 

Festligt Møde 
i Sandvig Missionshus 

Søndag den 27. Februar K1.19,30. 
Sang og Musik. Kaffebord. 

Missionær Johansen taler. 
Alle indbydes .  

Hvile s K o  
Skole 

Arbejds 
er altid paa Lager. 

Træskomager ILLarsen 
Varelotteriet 

• • 
Pi ligdomvskalli, Silllerfosiol, Kall Salpeter  KØB DET  I  PRODUKTEN 

Flere Ladninger Gødningskalk ventes og Bestillinger bedes afgivet snarest. 

fljertell_g Tak 
for udvist Opmærksomhed ved 
vort Sølvbryllup. 

Stefan Kosteeki og Hustru. 
Tejn. 

cfljertelij ?'ok 
e for al udvist Opmærksomhed paa 

vor Guldhryllupsdag. 

• P. Andersen og Hustru. 
Allinge. 

• 

4,  

• 

• 

• 

• 
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IfPfi‘haf..  ‘'Ij:441j& I BIOGRAFEN 
Fra 21. til 28. Februar har vi 

BILLIGT UDSALG 
Porcelo, isenkram, • • „Børsen" skrev: Publikum faldt 

• næsten ned af Bænkene af (irin i 
Aftes. 

19\  P. Ii0FOED'S TRIO 

111 ■11~.~.111-•■•~1.111•~1~ •-.~. • ~~. 

y spiller Søndag Eftermiddag i 

STAMMERSHALDE 
J. B. Larsen. SkOifijS=CCHirakfi. AverteriNORDBORNHOLM 

lir/dder,Planker,Couni og Bygoloosarlikler KØB DET I PRODUKTEN 

Fredag, Lørdag, Søndag 
Kl. 20 

samt Søndag Kl. 16. 
Den store Publikumsukses 

Liva Weel Filmen 

Frk, Møllers Jubilæum 

Fornyelsen til 6. Trækning 
slutter Fredag den 4. Marts, og til Konfirmationen her. — I 
Salget af Lodsedler Mandag den Altid Nyheder. — Billigste Priser. 
7. Marts. 

HUSK at kobe SKO' 



Servus 

ir 

fortæller og Minder om sine Dagbogsoptegnelser 

,\fordbornhclmi 
sicireJJefortegnelse! 

— Fortsat fra 

Det var den hurtigste Alpepas-
bestigning jeg endnu havde fore-
taget ; men Højden er heller ikke 
mere end godt 2000 m, af hvilke 
vi fra Airola havde tilbagelagt 
Halvdelen. 

Vi satte os ned i det Grønne 
6g fortærede vort Brød og Choko-
lade, det smagte som en Herreret, 
og vi drak den herligste Alpemælk 
i Gæstgivergaarden. 

Saa drog vi videre gennem en 
lang, bred Dal, hvor Stenskred 
hyppigt finder Sted, thi Landevejen 
trækker sig forsigtigt udenom en 
uhyre Stenørken, en smeltet Glet-
scher ? Hist og her mellem kan-
tede Klippeblokke titter smaa Al-
peblomster frem: Annemoner, Kro-
cus, Blaaklokker, Alperoser. Bubbi 
finder stadig noget nyt, der maa 
presses i Rejsehaandbogen. Til 
sidst maa jeg protestere, der er 
ikke Plads til mere. 

Nede fra Dalen løb to unge 
Piger Kapløb op efter, hilsende os 
med glade Tilraab ; men vi var 
øjensynlig ikke dem, de ventede. 
Bagefter korn Forældrene i Bjerg-
udrustning og med lange Alpe-
stokke. 

Hvor langt der var til Hotellet? 
— En god halv Time. — Kan man 
faa øl der? — Freilich! — Den 
lille tykke Bayrer tørrede Sveden 
af Panden, smilte tilfreds og satte 
afsted i Luntetrav. 

Mod Øst udvides Dalen til en 
Højslette, kantet af snedækkede 
Bjergrande. Her ligger den lille 
By Andermatt, en Klynge Huse 
omkring en lille Kirke, hvis slanke 
Spir tegner sig mod den blanke 
Himmel — et underligt Syn i den 
golde Stenørken. Men Landevejen 
fører ikke derhen, den styrer lige 
mod Nord, mod stejle Bjergsider. 
Først da vi kom helt derhen, op- 

forrige Uge — 

dagede vi en snæver Spalte, en 
dyb Kløft, det saakaldte Urnerloch, 
hvor Vejen er sprængt ind i Fjel-
det, hvor Solen aldrig skinner, 
hvor isnende Vinde varsler om 
Dødens Uhygge — som var det 
Bjergets Aand, der pustede paa os. 
Dybt under os bruser Djævlefos-
sen -- et djævelsk, øredøvende 
Spektakkel, og lidt efter fører en 
smal, stensat Bro — Teufelbriicke 
— os over paa den anden Side. 
Man bliver svimmel af at se ned 
i dette malende Dyb — kan ikke 
høre, hvad man selv siger, og 
over vore Hoveder ser vi kun en 
smal Stribe Himmel over de stejle 
Klippevægge. 

Videre fører Vejen os ud mod 
Lyset, svinger sig om St. Gott-
hards nordlige Afsats, hvor Dalen 
udvider sig med stærkt Fald. ---
Lige under os bruser Eksprestoget 
frem af Tunnelen, og vi ser blanke 
Skinner, hvor der rangeres. Der 
nede — paa begge Sider Fossen 
ligger GOschenen, og den isbræm-
mede Dammagletscher hæver sig 
op mod en solvarm Himmel. 

Klokken 2 den 16. Juli staar vi 
paa den gamle, hvælvede Bro, 
der forbinder den lille By. Under 
Broen opfanges en Del af den ri-
vende Strøm og passerer et stort 
Vandhjul, som driver en Mølle -
en Melfabrik. Vi kan overse hele 
Maskineriet, og det hvide Mel 
løber i Sækkene. 1 Gæstgivergaar-
den faar vi lidt Mad og Kaffe. 

Efter en Rast fortsatte vi igen. 
Dalen vinker os ned til det tyske 
Sveitz, ned til det gemytlige, gæst-
fri Folk, ned til Civilisation og 
velordnede Forhold. Men vi kom 
ikke saa langt, som vi gerne vilde, 
Trætheden meldte sig, og det saa 
ud til Regn. Vi havde ogsaa ydet 
en flot Præstation. Ved en lille 
Station tog vi med Jernbanen til 
Altdorf — klemt inde mellem Tu-
rister og Rygsække. 

Altdorf. 

Sveitz er et dejligt Land at rejse 
i — Priser paa Levnedsmidler og 
Hotelophold billige. 	 Der gøres 
meget for de Rejsende, hele Fol-
ket er interesseret i at ingen Frem-
med faar et ugunstigt Indtryk af 
deres Land. Ogsaa for den rej-
sende Haandværker er der sørget. 
Foruden de almindelige faglige 
Rejsekasser har de fleste Fag lo-
kale Rejsekasser i hver By eller 
der gives Logikort til halv Pris 
eller uden Vederlag. Men naar 
den rejsende Haandværker i Løbet 
af et halvt Aar ikke har haft Be-
skæftigelse, mister han denne Un-
derstøttelse, og træffes han uden 
Midler, sendes han med „Schub", 
det vil sige Jernbane, til sit Lands 
Grænse under en Gendarms Led-
sagelse. Dette er Grunden til at 
man saa at sige aldrig træffer en 
Betler eller forhutlet Individ heri 
Landet, thi Sveitzeren selv er af-
holdende og flittig. 

I Altdorf blev jeg derfor glad 
overrasket ved af Kollegaer at faa 
tilstillet Sovekort til Hotel Schwan, 
hvor jeg ogsaa fik Bubbi anbragt 
for 50 Centimer. Det var dejligt 
igen at komme i en rigtig Seng, 
og vi sov godt og længe. 

— — -- 
Altdorf er en venlig lille By, 

der ligesom Innsbruck gemmer 
Mindor om de bevægede Friheds-
kampe. I Innsbruck hedder Helten 
Andreas Hofer, i Altdorf Wilhelm 
Tell. Foran Kirken — med malet 
Baggrund af Bjerget Willi — staar 
en mægtig Broncestatue af den 
dygtige Bdeskytte og hans lille 
Søn. Han er saa at sige bleven 
Altdorfernes Skytspatron, mange 

Wilh. Telis Fødested 

af den lille Bys Hoteller skylder 
ham deres Eksistens. 

I disse Dage, fra 14.-28. Juli, 
opføres Wilhelm Tell som Passi-
onsskuespil, og Halvdelen af By-
ens Befolkning medvirker i Dra-
maet; den anden Halvdel og de 
mange tilrejsende er Tilskuere. 

Oppe paa Uri knejser endnu 
Ruinerne af den ædle Herre von 
Attinghausens Slot, og paa Bjer-
get vokser endnu den grønne Skov, 
om hvilken Tell fortæller sin Søn: 
„Die Lawinen håtten långst den 
Flecken Altdorf unter ihrer Last 
verschuttet, wenn der Wald dart 
oben nicht als eine Landwehr sich 
dagegen stellte." 

Bubbi kan sin Wilhelm Tell paa 
Fingrene, lian har sine Skolekund-
skaber i frisk Minde, og Wilhelm 
Telt er hans Helt. 

„Hjemme legede vi ofte Wilhelm 
Telt ., fortalte han, medens vi stod 
og betragtede Statuen, „men saa 
blev det forbudt. Oswald, den 
lange Dreng, skulde være Tell og 
skyde Æblet af mit Hoved ; men 
det Fjols sigtede for lavt og ramte 
mig midt i Panden, saa jeg faldt 
om og maatte bæres hjem og 
Seng. Det var en stor Sorg for 
tilin :Moder, men jeg slap da med! 
Skrækken". 

Paa vor Vandring ned til deri 
skønne Vierwaldståttersø kommer 
vi forbi den idylliske By Fidelen, 

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

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

Bogtrykker 
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74 

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

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf. Sy 

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

Nordlandets Handelshus, Tlf. 7 

Fotografer og fot.Artikler 
hjuller Alfr., (lavneg. All. Tlf. 4 

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

Havemand. 
P. Jørgensen, Solbakken, rif. All. 168 

Hoteller 
Hotel Allinge "1 eletott 25 

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

Kul og Koks 
Ailn tic Kulhandel Teltton 119 
Nol Ulandets Handel:snus, Tlf. 7 

Kv>brnærld 
Prima, Allinge Tlf. 40 

Ladestationer 
Petersen, Carl, Allinge. Tlf. 98 

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

der spejler sig i Søens krystalklare 
Vand. Næsten overalt langs Ky-
sten staar Bjergenes stejle Klippe. 
vægge, og kun langt ude øjnes 
en svag Krusning. Man kan van-
skeligt tænke sig at Storm og Uvejr 
kan faa Bølgerne til at fraade i 
dette Indelukke, og dog var det 
her Geszler indskibede sig og un-
der Uvejret nær var forlist paa 
Hohe Axe. 

Vandet var saa fristende dejligt, 
at vi maatte have et Bad i disse 
herlige Omgivelser. Derefter fulgte 
vi den saakaldte Axenstrasse langs 
Søens østlige Side. Vejen er for 
en stor Del udhugget i Klippen, 
et Galleri med Buegange, der aab-
ner for de vidunderligste Udsigter. 
Her ligger ogsaa det smukke Telts 
Kapel, og en Obelisk er rejst paa 
en Klippe ude i Søen til Minde 
om Schiller og hans Mesterværk. 
Ovenover os buldrer Eksprestoget 
frem gennem et lignende Galleri. 
Overalt myldrer Turister, og ude 
paa Søen gaar Dampfærgen sin 
Rute. Alt menneskeligt Værk ser 
saa lilleputagtigt ud, sammenlignet 
med de mægtige Bjerge. 

Sisikon, Brunnen — vi kommer 
ind i en anden Dalskraaning og 
ser Schwytz ligge foran os. Bag 
Byen knejser det sagnrige Myte- 
bjerg. 	 Vejen gaar udenom det 
isolerede Rigiparti, langs den idyl-
liske Lowersee, der laa badet i 
Eftermiddagssol. Oppe paa Rigis 
Græsgange gumlede Kvæget, det 
var stille og varmt. Store grønne 
Kvægfluer sværmede om os, deres 
Stik var smertefuldt, men efterlod 
ingen Vabler. — Vi maatte stadig 
være paa vor Post overfor dem, 
da de havde en modbydelig Evne 
til at liste sig bag paa os. 

Saa naaede vi Arth ved "Luger 
Sø, hvor vi overnattede. 

- - — -- 
Sveitzs Dale er overordentligt 

tæt befolkede 	vi havde paa en 
Dag passeret fire smaa Byer uden 
at overanstrenge os. 

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, Solhakken, Tlf. M.168. 

Radioforhandlere 
Jørgensen, H., v/ Posthuset AlI. 

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

Skræderforretninger 

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66 

Sinedemestre 
Petersen, Carl, AllingelTlf. 98 

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

Sæbeforretninger 
Tw,,l v. Havnen "%Hinge Tlf. 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, If. 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 
Perron- og LasIttersel 

Munch, Humledal,  Tlf. Rø 46 v 
7 Perroners VO9n 

Jeg opdagede hurtigt, at man 
skal spise Sveitzerost i Sveitz -
den er et billigt og velsmagende 
Næringsmiddel. Et Stykke Brød 
til denne fede Ost, og man sparer 
Smørret. Den herlige Aroma, der 
indeholder Alpeurternes Krydderi, 
kan ikke efterlignes. Ogsaa Cho-
kolade er et billigt og godt Næ-
ringsmiddel. Det er egentlig kun 
Middagsmaden, vi maa have til-
beredt. I Gaar havde vi den imid-
lertid gratis, da vi i Brunnen blev 
henvist til Klosteret, og der mod-
tages ingen Betaling. 

— — — 
Tidligt om Morgenen naaede vi 

Kiissnach og svingede om Rigi 
til Vierwaldståtter-Søens nordlige 
Bred, hvor Reuss har sit Udløb. 
Foran os ligger Luzern — en af 
Sveitzs smukkeste Byer, omgivet 
af skovklædte Bjergaase og Søens 
blaagrønne Flade. Til højre bg 
venstre staar to mægtige Draban-
ter Vagt, nemlig det græsklædte, 
stærkt besøgte Rigi med de bløde 
afstemte Former — og det vilde, 
klippeklædte Pilatus med de stejle 
Afsatser og de dybe Kløfter. -
Oppe paa Rigi ligger store Hotel-
ler, og Tandhjulsbanen rasler op 
og ned, thi fra det isolerede Bjerg 
haves milevid Udsigt over flere af 
Sveitzs smukkeste Byer og Søer, 
et af Verdens smukkeste Panorama 

Fortsættes i næste Nr. 

swilivi~~~ar  

sender »em 

„Ylord6ornfiolm" 
fluer 2(ge. 

:Tænk ogsaa paa os, 
naar »e fiar et eller 
andet at avertere. 

mommomiememme.~~ 
Gschenen med St. Gotthardtunnelen. 

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


