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—o— 
Povl var for nogle Maaneder 

siden, uden Skyld, gaaet ind i 
de arbejdsløses Hær. Han boede 
hos sin gamle Moster, som havde 
lejet et lille Værelse ud til ham. 
Det var beliggende ud til Gaard-
siden og temmelig mørkt, da So-
len ikke for de høje Baggaards-
mure kunde finde Vej til det. 
Povl havde hygget Værelset det 
bedste han formaaede med Bog-
reol og Skrivebord og andre nyt-
tige Ting. Alligevel forekom, det 
ham trist, da han var vant til 
Sol og Luft derhjemme paa Lan-
det, og Byen var slet ikke noget 
for ham. 

lian havde søgt herind i det 
lyse Haab at kunne skaffe sig 
Ai bejde, hvilket ogsaa var lykke-
des ham for en kort Tid ; men 
nu var han altsaa arbejdsløs. 
Hans gamle Moster var svagelig 
og havde vanskeligt ved at passe 
Hjemmet, saa Povl blev en Slags 
Husassistent hos hende og viste 
sig at være meget flink til alt 
forefaldende Arbejde. Til Veder-
lag derfor fik han sin Kost og 
en Bunke Venlighed af sin Moster. 
Paa den Maade blev de en Støtte 
for hinanden. 
Moster var glad for sin Dreng, 
som hun kaldte ham. Hun var 
vant til at være alene. Selv om 
Povl ikke hørte til dem, der sagde 
noget, var det at han sad i Stuen 
hos hende, til Glæde og Fornøj-
else. Hun følte :en vis Tryghed 
og Hygge ved, naar de begge sad 
fordybede i deres Bøger. Det var 
dejligt at vide, at hun ikke læn-
ger var alene. 

Povl var en nydelig ung Mand, 
meget stilfærdig i sit Væsen. Han 
gjorde ikke noget for at behage 
og indynde sig ; men der var no-
get over ham, der gjorde, at de 
unge Piger sværmede om ham, 
og han havde den Svaghed, at 
han ikke kunde staa imod Belej-
ring Han kendte godt sin Svag-
hed i den Retning, men alligevel 
havde han forlovet sig med en 
Pige derhjemme fra sin egen Egn. 
Og han holdt meget af hende. 
Han vidste godt, at hun var af 
den helt rigtige Slags, den søde-
ste naturlige Pige, som mente 
ham det godt. Hun hed Mary. 

Povl havde den sidste Tid 
gaaet og været mærkelig rastløs. 
Han gik ofte meget lange Ture 
uden for Byen eller vandrede 
frem og tilbage paa sit Værelse. 
Der var ingen Ro over ham. Han 
var underlig fjern. Moster saa 
saa bekymret efter ham og kunde 
ikke undgaa at lægge Mærke til 
ham, som hans Væsen havde for-
andret sig. Det undgik heller ikke 
hendes Opmærksomhed, at han 
var meget ude om Aftenen og 
kom temmelig sent hjem, hvad  

hun ikke syntes om og heller ikke 
kunde forstaa, da hun kendte 
hans Pengevanskeligheder. Men 
hun sagde ikke noget til ham. 
En Dag syntes han hende mod,  
falden og nedtrykt. De sad som 
sædvanlig om Eftermiddagen med 
hver sin Bog, Moster i Rokkesto-

len og Povl ved Bordet med Ho-
vedet støttet i Hænderne. Af og 
til purrede han nervøst op i det 
tætte, lyse Haar. Moster kunde 
mærke paa ham, at der var no-
get, han havde i Sinde at for-
tælle hende, som han ikke havde 
godt ved at faa frem, skønt Mo-
ster ellers var blevet hans fortro-
lige i den Tid, de havde været 
sammen. Moster var som en Mor 
for Povl, der trængte til megen 
Omsorg. Han havde som ganske 
lille Dreng mistet sin Mor. Fade 
ren havde vel giftet sig igen; men 
Povls Stedmoder var kun til for 
hans Far. Povl tog hun sig ikke 
af, han fik Lov at skøtte sig selv. 

Saa snart han blev konfirmeret, 
kom han fra Hjemmet og maatte 
klare sig, som han bedst kunde 
i den Lære, han blev sat i. Der 
var ingen, der tog sig særligt af 
ham, uden det nødvendigste, som 
Pligterne bød. Et Par Aar eller 

tre efter Læretiden havde han 
haft Arbejde; men saa begyndte 
det at indtræffe med Arbejdsløs-
hed, Og saa kom han til Moster, 
der altid var tilrede med Hjælp, 
hvor det tiltrængtes. Hun delte 
med ham, saa godt hun kunde, 
af sine smaa Midler. Povls Sel-
skab blev hende saa kært i hen-
des Alderdom, at hun frygtede 
for, at det vilde blive et forfær-

deligt Savn, hvis hun igen skulde 
undvære ham. 

„Moster," sagde Povl en Dag, 
idet han rejste sig fra Bordet og 
lagde Bogen fra sig og rastløs 
gik frem og tilbage, „Moster, jeg 
er saa ked af mig selv og util-

freds. med hele Tilværelsen." 
„Hvorfor det?" spurgte Moster 

mildt og saa ængsteligt paa ham. 
„Jo, jeg har rodet mig ind i 

saa meget, som jeg ikke kan 
klatre mig ud af," lød det bekym-
ret. 

„Jeg har nok tænkt, at der var 
noget i Vejen med dig. Du har 
været mig paafaldende rastløs i 
den sidste Tid, slet ikke som du 
plejer." 

„Aa, det er osse de tossede 
unge Piger, der ikke kan lade 
mig være i Fred, De er helt skøre 
efter migl" 

„Jeg troede, at du var en Mand, 
Povl. Hvad kommer andre unge 
Piger dig ved. Du har din For-
lovede, den sødeste Pige — —." 

„Ja, jeg ved det, Moster. Mary 
er vist for god til mig. Jeg har 
spekuleret paa, om en pæn ung 
Pige kan være tjent med mig, 
som jeg er. Jeg kan ikke gøre 
for, at jeg ikke kan staa for Fri-
stelsen, naar de unge Piger kom- 

mer saa smilende og yndige mod 
mig. Du ved ikke, hvor Kylle 
kan være bedaarende!" 

„Kyllel" 
,, Ja, det er en af dem, jiyg har 

lært at kende, mens jeg har væ-

ret her." 
„Een af dem!" udbrød Moster 

forbavset og med lidt Harme i 
Stemmen. 

„Ja, jeg kender flere. Jeg siger 
det, som det er, Moster. Jeg har 
moret mig." 

„Og det siger du med den 
mest ligegyldige Mine, som var 
det — — —" 

,,Nej, Moster, ikke ligegyldige, 
tværtimod er jeg meget bedrø-
vet," afbrød han. 

„Povl," lød det nu alvorligt. 
„En ung Mand sætter alt for me-
get til af sin Karakter ved at leve 
paa den Maade, Du maa skamme 
dig. Du ved, at Mary gaar der-
hjemme og stoler paa dig og ven-
ter trofast paa dig, selv om du 
er arbejdsløs." 

,,Ja, det er ogsaa det, der pi-
ner mig -- men hvordan skal jeg 
komme ud af alt dette!" 

„Du maa vise dig som en 
Mand og gøre op med alt det, der 
er dig uværdigt/' 

„Moster, der er noget mere, 
som jeg heller ikke har fortalt 
dig." 

„Og hvad er det, min Dreng?" 
„Mary har skrevet, at der er 

en ung Mand derhjemme, som 
hun er kommet til at synes saa 
godt om, han var opmærksom 
mod hende — —" 

„Naa, hvad har du svaret hende 
paa det, Povl?" 

„Jeg har skrevet til hende, at 
jeg gav hende Lov til at tage sin 
Frihed tilbage." 

„Du har altsaa hævet Forlo-
velsen og har i Sinde at sende 
Ringen maaske?" 

„Nej, Moster, det er jeg ikke 
stærk nok til endnu; men jeg 
skrev til hende, at jeg ikke vilde 
staa hendes Lykke i Vejen, hvis 
hun havde en bedre Fremtid for 
Øje end den, en i Øjeblikket ar-
bejdsløs kunde give hende, og 
derfor gav jeg hende Lov til selv 
at afgøre det." 

Moster kunde se, at Povl var 
meget bevæget. 

„Mary har vel kunnet mærke 
paa dine Breve, at der var noget 
med dig, som det ikke skulde 
være," sagde hun alvorligt. -
-„Det var rigtigt nok, at du 
overlod til hende at tage Bestem-
melse, for saa sparer du hende 
i hvert Fald for den Ydmygelse 
at staa som den vragede; men 
det gør mig ondt at høre det, 
Povl. Mary er en kær lille Pige, 
en Pige af den Type, en Mand 
skal vælge til sin Hustru, nemlig 

en han kan stole paa. En Gade-
flirt er ikke en Mand værd. Det 
skal du nok arfare. Og andet er 
det ikke, du har fundet herinde,  

efter hvad jeg kan forstaa.” 
„Moster," lød det nu fortvivlet, 

„det er ogsaa denne trøstesløse 
Kamp for at faa Arbejde, der gør, 
at man bliver saa ryggesløs. Man 
bliver sløv og ligegyldig og tager 
de Glæder, der bydes, uden at 
ænse, hvad man kommer i," 

„Saadan maa du ikke tage det, 
Povl. Man skal have Rygrad til 
at tage sin Kamp op som en 
Mand og endelig ikke gaa ned 
efter, fordi Modgangen rammer 
En. Man skal sætte sit Haab til 
Fremtiden og leve, saa man bag-
efter, naar man engang kommer 
over det svære, ikke har noget 
at anke over sig selv. Fremfor 
alt ikke begaa Ungdomsubesin-
digheder, som senere i Livet sæt-
ter mørke Pletter." 

Povl rejste sig for at gaa en 
Tut. Han valgte sin Vej over den 
gamle Vold. — Det var en kold 
Dag i August. Vejret var graat 
og blæsende. Det ruskede lige-
frem efteraarsagtigt i de gamle 
Trækroner paa Volden, og de 
første visne Blade hvirvledes al-
lerede omkring og samlede sig i 
Klynge hist og her. En Hvirvel-
vind førte en Bunke Blade i Lej-
ende Dans hen over Pladsen, 
hvor Povl stod. Pludselig opda-
gede han mellem Bladene noget 
iturevet Papir, som viste sig at 
være et Brev, der skødesløst var 
henkastet. Povls første Tanke, da 
han saa det, var, at det maatte 
være en meget ussel Person, som 
saa letsindig prisgav Afsenderen 
af Brevet. Papirstykkerne var ikke 
mindre, end de med største Let-
kunde samles og læses af hvem 
som helst. Han vendte med Spid,  
sen af sin Stok et Par af Styk-
kerne. — Sødeste lille Kylle stod 
der — men, det var jo hans egen 
Haandskrifl! Det var det Brev, 
han havde sendt til Kylle forle-
den. Harmdirrende samlede han 
alle de hvirvlende Stykker sam-
men. Mere Værd havde hans 
Brev altsaa ikke for Kylle, end 
at hun kastede det her for alle 
Vinde til Pris for hver den, som 
havde Lyst til at se det. 

Den samme Kylle var det, som 
smilende fortalte ham, at hun el-
skede ham, og at han var den 
eneste paa denne Jord, som hun 
brød sig om. Den Kylle, som 
gerne vilde have ham til at lægge 
sin Ring. Nu vidste han, hvad 
hendes Kærlighed var værd. Hun 
drev Gæk med ham. Maaske 
havde hun sammen med en anden 
haanet dette Brev, saa de havde 
været lige gode om at tilintet-
gøre det, haanet det ved at lade 
Stumperne flyve omkring, hvor 
Vinden vilde bære det hen. Han 
samlede alle Stykkerne. Naar han 
kom hjem, skulde de med det 
samme blive lagt i en Konvulut 
og omgaaende sendes til Kylle 
med en Skrivelse, som hun ikke 
kunde tage fejl af. 

Moster kom ind paa Povls 
Værelse, da hun hørte, at han 
var kommen tilbage. Hun fandt 
ham i Færd med at brænde en 
Bunke Breve i Kakkelovnen. - 
Noget forundret stirrede hun paa 
ham. Han forstod hende. 

„Ja, Moster, det er Slutningen 
paa mine Eventyr," sagde han. 
„Nu har jeg gjort op med mig 
selv." 

Moster følte, at der var Alvor 
i hans Ord. „Naa Gud ske Lov, 
min Dreng," svarede hun bevæ-
get. .,Naar du er færdig med det, 
kommer du vel ind til mig. Det 
vil vi have os en ekstra Kaffe-
taar paa." 

Moster og Povl havde siddet 
og faaet en alvorlig Passiar, .me-
dens de nød Eftermiddagskaffen 
Povl havde fortalt om sin Ople-
velse paa Volden, „Hvad sagde 
jeg til dig," bemærkede Moster, 
„den Slags Forbindelser bringer 
kun Skuffelser." 

„Ja, du havde Ret, Moster," 
svarede Povl. „Men fra i Dag 
skal de være mig ligegyldige alle-
sammen." 

Det ringede. Entredøren var 
ikke lukket af. Omtrent i samme 
Nu stod en ung Pige i Stuen. 
Det første, Moster saa, var to 
store Øjne, som søgte Povl. Han 
var ligbleg og stirrede ned i Kop-
pen, vidste ikke, hvor han skulde 
gøre at sine øjne af bare Und-
seelse og Forlegenhed. Ingen 
sagde noget, bare saa paa hinan-
den. Saa rejste Povl sig. 

„Mary," sagde han saa stille, 
at det næppe kunde høres, „lad 
os gaa ind paa mit Værelse." 

Moster lagde sig paa Divanen. 
Denne Scene gjorde et dybt Ind-
tryk paa hende, saa dybt, at hun 
græd. Hun tænkte paa de to 
Unge, som maaske nu stod foran 
et virkeligt Opgør med hinanden. 
Hun kunde ikke glemme de store 
forskrækkede øjne, som Mary 
havde sendt Povl. Der var gemt 
noget saa frygtsomt bedende i 
dette Blik. Det var, ligesom Mary 
stod der saa bange, som und-
skyldte hun sin Nærværelse, som 
En, der ikke havde Ret til at 
komme. Del gjorde Moster ondt 
tor Mary og Povl. Naar bare hun 
kunde hjælpe dem til at bære 
over med hinanden. Hun forstod 
jo, at der var kommet en Skranke 
imellem dem, som ikke var let 
at bryde. Det kunde kun ske ved 

fælles Imødekommenhed. Og Mo-
ster vidste ikke, hvad Meningen 
var med dette Møde, om det 
skulde gælde Forlig eller Brist. 
Hun ønskede og haabede det før-
ste, for hun holdt inderligt me-
get af dem begge to, og hun syn-
tes, der vilde gaa alt for meget 
i Stykker for dem, om Forlovel-
sen blev hævet. Hun vidste, at 
de havde elsket hinanden. Hun 
huskede tydeligt deres fælles 



Lykke den Dag, de havde præ-
senteret to blanke Ringe. Hvor 
deres øjne da straalede af Glæde, 
fordi Marys Far endelig havde 
givet sit Samtykke til Forlovel-
sen, som han ellers først havde 
sat sig imod, fordi de var for 
uege, mente han. — Moster lyt-
lede. De- var saa stille ved Si-
den at. 

— — 
Da Povl og Mary kom ind paa 

Povls Værelse, stod de begge til 
at begynde med lige benovede. 
De var begge lige forbavsede 
over den Kulde og Ligegyldighed, 
de havde vist hinanden i deres 
Breve, som gensidig havde haft 
den modsatte Virkning af, hvad 
de havde ventet. De havde gaaet 
og tænkt, at de var uundværlige 
for hinanden. Og saa lige paa 
en Gang opdagede de, at det ikke 
var sandt. Mary var den, der 
havde sendt Terningen ud for at 
se, hvad Spillet vilde give hende; 
men hun havde ikke faaet det, 
hun havde ventet. Og nu stod 
hun her bundulykkelig over, at 
Povl saa roligt uden mindste 
Sindsbevægelse havde givet hende 
Lov til at tage sin Frihed tilbage. 

Da Povl stadig intet sagde, 
kastede hun sig grædende om 
Halsen paa ham. „Hvor kunde 
du skrive saadan til mig," hul-
kede hun frem. 

„Hvad skulde jeg gøre andet, 
synes du," svarede han uden at 

. lade sig mærke med, at hendes 
Taarer bevægede ham dybt. „Du 
skrev jo til mig, at du var kom-
men 'til at synes om en anden, 
og saa tænkte jeg, at der ikke 
var andet for mig at gøre, end at 
give dig din Frihed tilbage. Jeg 
vilde ikke staa for dig som en 
Hindring, hvis du kunde opnaa 
noget bedre end det, der er Ud-
sigt tik at jeg kan byde dig." 

,,Aa, Povl, du kan da nok for-
staa, at det slet ikke var min Me-
ning, naar jeg skrev, at der var 
en anden, jeg syntes om." 

„Hvorfor skrev du da saadan 
til mig?" 

,,Fordi jeg syntes, du var saa 
underlig imod mig, som om du 
ikke holdt at mig mere. Sad 
tænkte jeg, at jeg vilde prøve, om 
jeg kunde gøre dig skinsyg og 
se, om det ikke kunde ruske dig 
op, saa du kom tilbage til mig. 
Ja, derfor gjorde jeg det," und-
sky ldte hun sig bedende. 

„Den anden, du skrev om ek-
sisterer altsaa ikke?" 

„Nej, det var en opdigtet Per-
son." 

„Og jeg er den samme, som 
jeg altid har været over for dig-
Jeg elsker endnu den lille Mary 
lige saa højt, som den Dag vi 
forlovede os." 

„Jamen saa er der jo ikke no-
get i Vejen, Povl." 

„Aabenbart ikke, lille du." 
Etteraarssolen sendte i det 

samme en lysende Straale ind i 
Værelset, som før laa mørkt og 
trist. Den kærtegnede to lykkelige 
unge Mennesker, som stod og 
omfavnede hinanden, nu da alt 
var opklaret mellem dem. - 

„Povl," sagde Mary, „Far vil 
hjælpe os til en Forretning, saa 
vi kan gifte os." 

„Moster," udbrød Povl pludse-
lig og trak Mary med sig ind i 
Mosters Værelse, hvor han fandt 
Moster liggende paa Divanen. 
Han bøjede sig over hende og 
saa, at hun havde grædt. „Mo-
ster," sagde han og trykkede 
hendes Haand varmt, „Moster, 
alt er godt." 

A11,-Sandv. Sygekasse 
afholdt den aarlige Generalfors. 
den 22. Marts 1938. Til Dirigent 
valgtes Politibetjent Larsen. Be-
retning og Regnskab godkendtes. 
Til Næstformand valgtes Politib. 
Larsen, og som nyt Bestyrelses-
medlem Bygm. Johs. Pedersen -
De to afgaaede Medlemmer, Mik-
kelsen og Kofoed, havde fungeret 
i 27 Aar. Til Revisor genvalgtes 
Stenværksbest. Chr. Pedersen. -
Som Suppl. til Bestyrelsen valgtes 
Politibetj. Hansen og Malerm. C. 
P. Nielsen, og som Revisorsuppl. 
genv. Kommunebogh. Christensen. 
Under Beretningen oplystes, at 
der skønt en mindre Kontingent-
forhøjelse i 1937 alligevel blev en 
forøget Udgift for Sygekassen paa 
1800 Kr., hvilket skyldtes megen 
Sygdom i Hjemmene, paa Syge-
hus og Sanatoriet. 

I Aarets Løb har 78 Mænd og 
46 Kvinder været sygemeldt med 
ialt 3000 Sygedage i Hjemmet, 
2347 Dage paa Sygehus, og for 
19 Børn Sygehusophold i 785 Dage 

Regnskabet 
viste en Kassebeh. 1. Januar 1937 
Kr. 293,52, Kontingent 22031,66, 
Restancer og anden Indbet. 264,39 
Statstilskud 7650,00, indv. Renter 
og andre Indt. 19697,09, refunde-
ret Sygehjælpsudg. 1177,34, ialt 
51,114,00. — Gennemsnitsudgift 
pr. Medlem i 1937 var c. 33,50 Kr. 

Udgifterne androg for Barsels-
hjælp 1086,70, Dagpenge i Hjem 
og Sygehus 4391,05, Alm. Læge-
hjælp 8909,08, Speciallæger 208,58 
Tandlæger 478,15, Massage i Hj. 
528,56, Hjemmesygepleje 1555,00, 
Medicin 3126,37, Sygehuse og Sa-
natorier 9871,34, Bind, Bandager, 
Briller 290,00, Driftsudg. og Kon-
tingent til Centralforening 2981,64, 
anden Udbet., indsat i Banker etc. 
16945,06, Kassebeh. ved Aarets 
Udg. 155,03, Sindssygehospital og 
Rekreation 787,44, ialt 51,114,00. 

Invalideregnskabet balanc. med 
5901,64 Kr., heraf Kassebeholdn. 
758,17. 

Begravelseskassens Regnskab 
balancerer med 3653,31 Kr. For 
3 Dødsfald er udbetalt 500,00 Kr. 
Genforsikring 1748,00, anden Ud-
betaling og indsat i Sparek. 895,81, 
Kassebeh. 509,50. 

Medlemsantallet var 1. Januar 
i Sygekassen 925 nydende og 90 
bidragydende, pr. 31. Decbr. 974 
nydende og 91 bidragydende. -
Tilflyttede, optagne og overførte 
243, fraflyttede, døde og slettede 
eller overført til bidragydende 217. 
2 Medlemmer er i Aarets Løb af-
gaaet ved Døden. 

Sporten 
—o— 

Turneringen begynder, og alle 
Hold spiller paa Søndag. 

Mesterholdet skal til Nexø og 
spille sin mest betydende Kamp, 
da Resultatet er afgørende for om 
vi skal blive i Mesterrækken. Det 
paastaas at Nexø er blevet berø-
vet sine to store Kanoner paa 
Holdet, nemlig Caspersen og Mik-
kelsen, og efter Nexøs Spil i Ef-
teraaret her i Allinge er det ikke 
udelukket at vi kan hente Sejren 
hjem. Vi venter med Spænding, 
og Resultatet bekendtgøres uden-
for Kiosken Søndag Kl, c. 17. 

2det Hold spiller her hjemme 
med Standard II. Vi tipper sikker 
Sejr i ASG. 

Desuden spilles Kl. 2 en privat 
Junjorkamp med Favoriten RB jun. 
Som bekendt bragte Dagbladene 
et Overblik over Chancerne i Jun. 
A Rækken, og heri var ikke lev-
net ASG nogen Chance. Dette er 
noget Vrøvl, for naar RB, Nexø 
og ASG staar som Nr. 1, 2 og 3 
med henholdsvis 10, 9 og 8 Po- 

int, kan man jo sige sig selv, at 
ingen af disse er Favoriter — de 
har alle en Chance, og det bliver 
interessant at se Resultatet af Dy-
sten paa Søndag. — Juniorernes 
faste Publikum vil sikkert heller 
ikke svigte. 

Juniorkampen i Søndags med 
Nexø blev en Sejr -til ASG paa 5 
—2. Kampen var underholdende 
og tegner godt for vore Juniores 
i Foraarsturneringen. Bedre Hold 
har Allinge aldrig haft, og Chan-
cen for Pokalen er der. I øjeblik-
ket staar RB jun som INIr. 1, og 
klarer vi alle Kampene, kommer 
vi op paa samme Pointantal, og 
saa skal der Omkamp til paa neu-
tral Bane. — Juniorturneringen er 
spændende. — Juniores, vi venter 
noget af jer ! 

Werner kommer ikke, da Lind-
blad paa Grund af Mangel paa 
Spillere i Svaneke er gaaet ind 
paa at spille Turneringen færdig 
paa sit gamle Hold. 

Tysk-Klassernes Vandi,etur 
under Karl Rowolds Ledelse star-
ter paa Søndag. Mødested ved 
Allinge Kirke og paa Sandvig Torv 
Kl. 13 pr. Holdene mødes ved den 
saakaldte Slagterskov, hvorfra Tu-
ren fortsættes over Norske Hus 
paa kryds og tværs gennem Slots-
lyngen til Vang Afholdsrestaurant, 
'hvor der drikkes Kaffe. Tilbage i 
Allinge Kl. 18. Der gives Lejlig-
hed til tysk Turistkonversation -
alle interesserede er velkomne. 

Foraaret er kommet 
tidligt i Aar, Søndagen og Ugens 
første Dage var særlig straalende. 
Overalt, til Fods, med Cykle eller 
Auto saa man søndagsklædte ile 
ud i det Fri — ikke mindst langs 
den nye Strandvej til Helligdom-
men, hvor Vejarbejdet i Tein sta-
dig fanger Interessen. Stammers-
haldeskoven var som et blaat 
Tæppe af Anemoner, hvis sarte 
Skønhed nu pryder mange Hjems 
Blomstervaser. „Elverhøj" havde 
godt Besøg, og Dansen gik livligt. 
Der optræder f. T. to Harmonika-
virtuoser, som er kommen hertil 
fra Zigeunerhallen i København. 
Vi anbefaler vore Læsere at af-
lægge Stammershalde et Besøg nu 
i de første Foraarsdage, der har 
deres særlige Charme. 

Byraadsmødet i Onsdags 
bød ikke paa store Overraskelser. 
Fra Socialm. forelaa Cirkulære om 
Ændr. i Foikeforsikringsloven 	 
Indtægtsgrænser og Takster efter 
Pristallet for Januar. — Ogsaa om 
Barselshjælp og Ydelse af Prostig-
min. 

Landbrugsmin. meddelte Frita-
gelse for lovbef. Eftersyn ni. H. t. 
Oksebremselarver, 

Kofoed & Mortensen fik Tilla-
delse til Tækning med Tagpap 
paa Frk. Eli Kofoeds Sommerhus. 
Ogsaa Th.J ørgensen maatte lægge 
Tagpap paa Carl Lindgrens Lyst-
hus, 

Nogle Andragender henlagdes. 
Landinsp. Holst fik Appr. paa 

Udstykning af Matr.-Nr. 275, tilh. 
Emil Nielsen. 

Fru Reiner, Strandslot fik Be-
beværterbev. anbefalet. 

Byraadsmøderne ansattes til 2. 
og 4. Onsdag i Maa neden. 

Folketingsvalglisterne berigtige-
des, og Byraadet med Damer blev 
indbudt til Aftenskolernes Afslut-
ningsfest paa Fors. Hammershus 
Torsdag den 24. Marts. 

Sømandsforeningens 
Aftenunderholdning i Søndags 
havde samlet fuldt Hus, og Di-
lettantkomedien fik en begejstret 
Modtagelse. De flinke Rasledilet-
tanter spillede løs med Humør 
og_Rutine, der røbede godt Sam- 

menspil og Instruktion. 	Efter 
Spillet gik Dansen lystigt til nye 
og gamle Melodier. 

Min Kone er Husar. 
Atter et dansk Lystspil i Biogra-
fen med en yndig og sjov Mar-
guerite, der vikarierer som Hu-
sar i ustyrligt komiske Situatio-
ner. — Se Spilletiderne. 

Familie-Journalen i denne Uge 

har ikke mindre end tre aktuelle 
Artikler. Magister Mogens B. Ma-
ckeprang fortæller om Guld og 
Skattelund i Danmark, Børge Mi-
chelsen : Klar til Hurtigudrykning 
med Røgdykkervognen samt en 
Sportsartikel. Prins Aages Ople-
velser i Fremmed legionen fore-
kommer os Nordboer eventyrlige, 
men er dog sande. Danske og 
udenlandske Novelleforfattere og 
en Mængde specielle Emner, der 
snart sagt behandler alt muligt 
mellem Himmel og Jord, det store 
smukke Dybtrykstillæg samt en 
Mængde aktuelle Billeder af kendte 
Folk her hjemme. 

BIOGRAFEN 
Fredag, Lørdag og Søndag 

Kl. 20. 

Det muntre danske Lystspil 

Min Kone er Husar! 
med Marguerite Viby 

og Carl Fischer. 

En flink og paalidelig 

ung Pige 
kan faa Plads 15. April 
eller 1. Maj. 

Fru Bech, Produkten. 

Guidarmbaandsur tabt 
i Allinge i Mandags og bedes 
mod Ducør afleveret  paa 

Politistationen. 

Gode Spise- og Lægge- 
Kartofler til Salg paa 

Kildesgaard, Rø. 
rf.  If. 29. 

En Pige 
kan faa Plads til 1. Maj. 

St. Myregaard, Olsker. 

4 Læs god Kløver 
og nogle gode Arbejdsvogne er 
til Salg eller Bytte med Slagte-
kreaturer. 

K. W. Bech, 
Storegade 3, 'fif. Allinge 19. 

Yngre Karl 
og 14-16 Aars Dreng søges til 
1. Maj. 	Samme Sted er Halm 
til Salg. 

Møllegaard, Rø. 
.1■•■ 	 .■••••••■1111. 

Ung Pige 
helst kendt med daglig Madlav-
ning, kan faa Plads 1. Maj. 

Grønbech & Co., Hasle. 

Frugttræer. 
Restparti af Frugttræer sælges 

til 75 øre Stk. Endvidere Ribs-, 
Solbær-, Hindbær- og Brombær-
huske. 

Kofoed, Hallelyst. 
Tlf. Sandvig 6 

Køkkenpige 
kan faa Plads paa 

Pension Hallelyst, 
Strandvejen. 

Formiddags- 
Pige kan tan Plads 1. eller 15. 
April. 

Olsens Vaskeri. 

• 

Kom ind og se de mange 
smukke Gardinstoffer, der er 
hjemkommet. — Udvalget er 
stort, og De vil blive forbav-
set over at man kan faa saa 
gode og smukke Gardiner til 
saa billige Priser. 

Voile Gardiner, 
der i Aar er meget moderne, 
forefindes i smukke, livlige 
Farver til 1,25, 1,60, 1,95, 2,70 

Marquisette 
65-95 —1,65-2,35 

Tværstribede Gardiner, 
fikse og smukke Farvesam-
mensætninger 

1,30, 1,70, 1,85, 2,10 
do. 125-130 cm brede 

2,50, 3,10 

Etamine, 
til Køkkengardiner og lign. 

58-70--- 85 øre 

Voksdug, 
hvid og kulørt til Spisebord 

do. til Køkkeng., forsk. Ur. 

Løberstoffer 
i Jute og Kokus 

imiteret Linoleum 
til Gulvbelægning. 

imit. Linoleumstæpper 
i alle Størrelser. 

Sejlgarnstæpper forsk. St.  
Danske uldne Tæpper 
Boucle-Tæpper 
Tæppeunderlag 
kort sagt, alt til Hjemmets 
Brug og Hygge faar De hos 

rid Seuscfi 
ALLINGE TELEFON 5 

Leverandør til Vare- og 
Landbrugslotteriet. 

Ved SDmandsf, Bortlodning 
blev følgende Numre udtrukne. 
Sengetæppe, rød Seddel Nr. 98. 
Kaffedug, grøn 	 23, 
Divanpude, gul 	 57, 
Dukke, orange 	 21, 
amk. Lotteri, Sofapude, hvid 33, 

do. 	Kaffedug — 80. 
Genstandene kan afhentes hos 

Fru Hansen, Dampskibsexp. 

En yngre 

Medhjælper 
søges til 1. Maj. 

Nymølle, Allinge. 

.01/011 

Foraarsf rakker 
Spadseredragter 
Nederdele 
Nederdelsstoffer 
Skindkraver 
Kjoler 
Bluser 

Det store Udvalg i nye og 
smukke Ting til Foraar og 
Sommer. 

4ritz Seusefi 
Telefon Allinge .5 

000000 
Leverandør til 

Vare- og Landbrugslotteriet. 



hønsesæd. 	KØB DET I PRODUKTEN By?, Havre, Hvede, Blandsfit, Majs,. 

Køb Uret til 
Konfirman en 

JohannesPedersen, 
Havnegade 18 — TIL 111. 

Bogforing . . . Revision 
Skattesager. 

1~~~1•11r. 	 

borm orms Spare- 
og haanekasses 
Rid. i Allinge 

• 

Kontortid: 9-12 2-4 
• 

Boxer udlejes 

4%. 	Jens Hansen's Manufakturforretning 
fører stadig alt i Metervarer, samt ,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 

FroW Haandidder 
Et Parti hvide Frotthaand-

klæder er hjemkommet 
(5g sælges for 	pr Stk. 
Merc. Duge St. 	110/110 

1,30 
4,0U 

110/135 4,60 
130/130 4,95 
130/160 6,50 
130/190 7,55 
130/220 9,00 
130/250 10,50 

tilsvarende Servietter 0,95 

Nordladels Iladoishlls. 
Fikse Nyheder i 

Konfirmationssko. 
Smaa Priser. 

Carl Larsen, Vesterg,, Allinge, 

Varm Blodpølse 
ia:is hver Fredag Middag. 
Dina Sørensen. Allinge. Tlf. 38. 
ii~~o 

Varm.931ocipelse 
faas hver Fredag fra Kl. 10. 

Grethe Lundgren 
Lindeplads • Telef. Aliinse 15 

Nye moderne 

moraars- ko 
er hjemkommen. 

Træskomager IL barsen 

En ung Pige 
til Hjælp i Køkkenet søges den 
1. eller 15. Juni. 

Pension Solhoj, 
Strandvejen. 

••••••OritlIME,  	 AMII•MO....«...1.r 

Et stort Parti 
6 Fod 	Brædder 

sælges billigt pr. kontant. 

Klemensker Savværk 
T11. Klemensker 13 

Alt i Tommer, Lægter og Brædder 

CYKLER 
Staar De for Køb af en ny Cykle, da henvend Dem til .mig. 
Stort Lager al' forskellige Modeller  -- og  der er sikkert en 
imellem, der passer Dem. — Gode Betalingsvilkaar. 

Undgaa Bede Husk at faa passat lovbefalet Katteøje inden 1. April 

Alle Reparationer udføres. — Alt i Reservedele og  Tilbehør. 

Aneir. Mikkelsen. - Tlf. Allinge 102. 

HUSK at kt)be  SKO 
til Konfirmationen her. - 
Altid Nyheder. 	Billigste Priser. 

Skoiojs,Centralen. 
God brugt 

Kakkelovn med Kappe, 
i god Stand sælges billigt. 

Morsø Regulerings- 
Komfurer i 3 Størrelser 

sælges til smaa Priser. 

Nordlandels hadelshits AverteriNORDBORNHOLM 

Skal De købe Radio 
paa Afbetaling eller pr. Kontant 

køber De den med stor Fordel i 

Cykle- og Sadioimporteren, Allinge 
ved II. Jørgensen - Østergade 28 - Telefon 156 

Jeg er leveringsdygtig i alle Mærker til forskellige Priser og Kvaliteter. 
Solide Købere kan faa Radio med meget smaa Afdrag uden Renter. 

Nogle faa Apparater Model 1937 af de bedste Mærker sælges fra 
Fabrikken 100 Kr. under Prisen. Paa alle App. stor 14bat pr. Kont. 

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

Prima Saasæd af 
Sølvhavre, Segerhavre, Areher Byg og Blandsæd. 
Soloærter og Vikker sælges billigst pr. Kontant. 

Nordlandets Handelshus, 

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

Gudhjem Mølles Produkter er anerkendt over hele Øen 
• 

•••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• ••• 

• 
• 
• 
• 
• 

Medhjælper 
søges 1. Maj, 

Jacobsen, Tejn. 
Tlf. Allinge 111y. 

Brevpapir og Konvolutter 
med Firma leveres bedst og  billigst 

Allinge Bogtrykkeri. 

Mavegødning, 
Nitrophoska, Salpeter, Superfosfat, Kali, 

Se Vinduet paa Fredag med de nye 

Drengehabitter &Benklæder 
til Foraaret. 

ALLINGE MESSE. 

I01111 

Bygningsartikler. 
Cement, Gulvbrædder, ru Brædder og  Planker, Birkefiner, .Bøge-
finer og  Fyrrefiner samt alt i Bygningsstøbegods, glaserede Bør, 
— Cementrør, Gulvfliser og Vægfliser, hitard og blod Insttlite 

KØB DET i PRODUKTEN 
S

Altid Lager i 

Drenge- og Herre- 

Konfektion 
Moderne Stoffer — nyeste Snit 

eller Frakke og Habit 
efter Maal.  

Til Forarbejdningen anvendes kun prima Foer og  Tillæg. 

Altid Nyheder i Herre-Lingeri. 

FRITZ REUSCH, Allinge. 
Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet. 	Telefon 5. 

••••• • • ••••• ••••• ***** • • • • ••• •• • •• f• 

: Ved Bagning til 
▪ daglig og Fest... 
• 
• 

i disse Dage, og  har fremdeles rigeligt Lager heraf'. 
Billigste Dagspriser. 

Jordlandets 9fandelsfius 

To Harmonikakunstnere fra København, 
sidst optraadt i Zigøjnerhallen, spiller fra Kl. 16. 
Hyggelige opvarmede Lokaler. 

Nyd Foraaret — Tag til Troldeskoven. 

4.0G-0O0.0C>00‹:=-0<:=.1: 0<=:.(3 

Averter i NORDBURNHOLIVI 

Nyt i STAMMERSHALDE! 
11 Naar De paa Søndag  tager paa Annemonetur, 

saa læg  Vejen Om ad Starnmershalde. 

. hos 

Conrad Hansen 

^gie 41.h1.- 
Q&LmutziAtd~ 

CONRAD HANSEN 
Havnegade — Allinge — Telefon 140 

Ih, hvor Folk skal være fine. 
Nyt Kjoletøj 

Nyt Dameundertøj 
Nye Handsker 

Nye Halstørklæder 
Nye Strømper i nye Farver 

-er hjemkommet i 
Nordlandets Handelshus. 

synes om 
er hjemkommet 

i nye moderne Farver 
Se Vinduerne 
paa Lindeplads 

Nordindels Hadoishlls 

der har de rigtige 
Modeller i moderne 
Armbaandsure 
Urlænker 
Urkæder 
Lommeure 
Nipsure 
Drengebørstesæt 
Toiletsæt 
Smykkeskrin 
Armlænker 
Halskæder 
Ringe 
Manchetknapper 
Naale 

E Cigaretetuier .- 
Sølvblyanter 
Papirknive 
Alabastskrivetøjer 
nye Mønstre i 
Knive og Gafler 

Vi ekspederer gerne 

Superfosfat, Kaligødning VIENNA 
svovls. Ammoniak, Kalksalp. Hatten som alle Herrer 

Saabyg,-Havre,-Blandsd,Sanagran, Markfrø, KØB DET I PRODUKTEN 



Servus fortæller om sine Dagbogsoptegnelser og Minder 
n.4 fort ige 

Paa den anden Side, paa en 
Forhøjning i den gamle Have, 
b:ev jeg modtaget af en ung, 
sortklædt Pige. Forbavset stod 
jeg og stirrede paa hende. — -
Var det Bubbi? 

„Kender du mig ikke mere ?" 
spurgte hun med et usikkert Smil. 

„Jo, men er du en Pige?" 
„Vidste du det ikke, Servus ?" 
„Nej, — jo til Tider havde jeg 

en Anelse ; men jeg slog det hen, 
vilde ikke spørge, ikke ødelægge 
vort kammeratlige Forhold — og 
desuden klædte det dig bedre at 
være Bubbi end — i denne sorte, 
kedelige Dragt." 

„Mor er dødTM, korn det stille. 
„Hun døde den Dag, vi var i Kon-
stanz. — Tror du, det var min 
Skyld?" 

Hun saa spørgende paa mig 
og var ved at briste i Graad. 

Stakkels Bubbi! - 
Saa greb hun min Haand og 

førte mig ind i en gammel, sten-
sat Pavillon, vistnok en Rest af 
et Vagttaarn, thi Fundamentet var 
meget svært og dannede ligesom 
Bænkeptadser indvendig og ud-
vendig. Væggene var derimod af 
røde Munkesten, og Taget dækket 
med Zink. Indenfor var monteret 
med grønne Havemøbler og en 
Divan. 

„Far var slet ikke vred, da jeg 
kom, men sagde: din Mor har 
været meget ængstelig for dig -
nu er hun død!" 

„Din Mor har jo været nerve-
svækket i mange Aar, Bubbi. 
Maaske er der stødt anden Syg-
dom til. Døden har sikkert været 
en Befrielse, og du har intet at 
bebrejde dig. At en Moder læn-
ges og i Vildelse fantaserer om 
sit Barn, er jo meget naturligt, og 
det siges at denne Følelse eller 
Telepati kan overføres. Maaske 
var det derfor at du de sidste 
Dage var saa underlig nervøs og 
urolig". 

Hun havde sat sig ned, og jeg 
stod i Tanker og lod Haanden 
glide hen over det viltre Haar -
Rester af brune Lokker, som hun 
i tankeløs Letsind havde klippet af. 

Hun saa op og smilte. 
„Du er altid saa rolig, Servus, 

altid i Ligevægt. Gid jeg var som 
dig — en Broder ! 	Vi vilde da 
altid holde sammen. Men her gaar 
jeg, indestængt mellem høje Mure, 
i en lille By og længes mod den 
store Verden — mod Eventyret! 
Tag mig med, Servus. Her er jo 
intet, der binder mig mere." 

„Kom dog til Fornuft, Bubbi. 
Tror du en Frøken von Karlitz 
kan farte om paa Landevejen med 
en Gesell? Vær glad ved at det 
gik godt i første Omgang, og lad 
ingen vide noget derom; det kan 
skade dig mere end du tror." 

„Hvad bryder jeg mig om Slad-
der!" -- Hun lo udfordrende. 

„Du er saa ung, Bubbi. Senere 
vil du forstaa, at jeg mener dig 
det godt. Der ligger Opgaver og 
venter paa dig i Hjemmet, særlig 
nu. Ethvert Menneske har Pligter. 
Vær god mod din gamle Fader, 
sæt dig ind i Husholdning, og det 
vil efterhaanden fange din Inter-
esse. Naar nogle Aar er gaaet 
vil du --- Traditionen tro -- møde 
en stadselig Officer. Han vil tage  

din Haand, føre dig frem for den 
gamle Kirkes Alter. Jeg ser dig 
for mig med Myrtekrans og Brude-
slæb. 1 lager paa Bryllupsrejse -
maaske til det skønne Italia -
maaske omtrent samme Vej, som 
vi har tilbagelagt. Og mens Toget 
bruser afsted gennem Tunneler og 
langs Bjergets Side, ser du gen-
kendende ned i Dalen, hvor Vejen 
slynger sig, og du synes at skimte 
to Skikkelser dernede — Fortiden 
— dig og mig. Du vil smile gen-
kendende, maaske føle et ubeha-
geligt Ryk ; men naar du læner 
dig tilbage mod Kupeens bløde 
Hynder, vil du lukke øjnene og 
takke Gud og Madonna, fordi de 
ledede dig frelst _gennem Livets 
Skær ind i den sikre Havn." 

Hun sad ganske stille og luk-
kede øjnene. Gennem de mørke 
Øjenvipper pressedes Taarer frem 
og løb ned over Kinden - - en 
stille, jevn glidende Strøm. Plud-
selig rejste hun sig og knugede 
Armene om min Hals. Jeg følte 
en taarevædet Kind mod min - . 

„Bertha!" 
En dyb Mandsstemme lød ude 

fra Haven : „Bertha!" 
Hun slap Taget og ilede ud. 
Overrasket, fortumleftraadte jeg 

tilbage, følte mit Hjerte hamre — 
Struben snørede sig sammen, og 
en underlig ram, salt Smag havde 
jeg i Munden. 

- - — 
Da jeg dristede mig til at kikke 

ud, saa jeg dem langsomt for- 
svinde op mod Huset 	 Fader og 
Datter. Han saa tid til at være 
en ældre Mand, gik slæbende og 
holdt Haanden paa Ryggen, som 
led han af Gigt. Hun gik foran 
med sænket Hoved. 

Jeg stod lidt og overvejede -
tog Dagbogen frem. Der laa alle 
de pressede Blomster — hendes 
Blomster. Jeg samlede dem sam-
men paa Bordet, rev et Blad ud 
og skrev: Gem Minderne. Lev vel! 
Servus. - 

Saa løb jeg hen til Havemuren 
og lod mig i Skumringen glide 
ned paa Gaden. 

Ein Strliusschen am Flute, 
den Stab in der Hand, 
zieht einsam der Wandrer 
vom Lande zum Land; 
er zieht manche Strasse, 
er sieht manchen Ort — 
doch fort muss er wieder. 
muss weiter fort. 

Jeg fik mit Viatikum udbetalt 
paa Herberget, og Værten veks-
lede mine Sveitzerfranc i tyske 
Mark. Reservebeholdningen var 
skrumpet ind til et Minimum. Der 
var ikke Raad til Ekstravagance, 
nu maatte der spares. 

Saa spiste jeg min Frokost og 
forlod Lindau ad den lange Træ-
bro, som forbandt Byen med Land. 
Til højre for mig ligger en anden 
Forbindelse — den 550 m lange 
Jernbanedæmning, hvorpaa Toget 
netop ruller ind mod Lindau. 

Vejen fører mig op ad skov-
klædte Skraaninger. Oppe fra et 
Højdedrag vendte jeg mig om og 
saa ned over Bodensøens smilende 
Vandflade, ned mod den fredelige 
By, der med grønne Haver, hvide 
Mure og røde Tage som et Fe-
rige dukker op af det disede Hav. 
En fjern Dirren af Kirkeklokker 
toner mig i Møde. 

Nu ringer Klokkerne Bubbis Mor 
ind til den evige Hvile. 

Der staar et ensomt Krusifiks 
ved Vejen. Jeg stirrer derop og 
mindes Bubbi i Uvejrsnatten — 
knælende, bedende -- 

Bete, bete, ohne Sinn . . 
Jeg kan ikke bede — og dog 

former Tankerne sig som til Bøn, 
en Bøn om Hjertefred og Livstykke 
for den kække Bubbi, den unge 
Pige, som vilde være Dreng. -- 

-- — — 
Langs Søens Bred mod Nord 

møder Øjet grønne Marker og 
Haver, en frodig, tætbygget Egn. 
Mod Vest og Syd hæver Bjergene 
deres Bølgelinjer, Alpelandet, det 
sidste Panorama. Foran mig mod 
Øst ligger skovklædte Bakkedrag, 
hvor Landevejens hvide Bændel 
fører mig op og ned ad lange, 
drøje Bakker. 

I den lille By Weiler stillede jeg 
min Sult og kom henad Aften til 
en Kro i Nærheden af Staufen, 
hvor jeg overnattede. Egnen er 
her tyndt befolket med Græsgange 
og Skove. Kvæget gaar frit om-
kring, ligesom paa Alperne. 

Næste Morgen fulgte jeg Dalen 
langs en lille Sø og naaede lin-
menstadt, en større, smuktbelig-
gende By; jeg fulgte Illerfloden 
mod Nord og kom om Aftenen 
til Kempten, der udover et smukt 
Raadhus, store Pladser og offent-
lige Anlæg, ikke har noget sær-
ligt af Interesse. — Overnattede i 
'Lur Traube. 

Illerfloden slynger sig gennem 
Dalen ; men jeg maa videre op 
over Bakkerne til Kaufbeuren --
et søgt Valfartssted. Det viste sig 
at være en romantisk lille By. -
Skønt det saa ud til Regn, købte 
jeg ind til Aftensmaden og spiste 
den oppe paa den gamle Byvold 
med de morsomme tegltækkede 
Bymure og gamle Taarne. Det er 
den I. August. Atter er der gaaet 
en Maaned. Tiden løber altfor 
hurtigt -- jeg naar næppe hjem 
før Efteraaret. 	• 

1 Herberge zur Lamm er sam-
let en Del Rejsende, der er Liv og 
Lystighed, men jeg har ingen Lyst 
eller Raad til at deltage i Laget. 
Oppe fra mit Værelse hører jeg 
Larmen nedenunder ; men kun et 
øjeblik, saa tager Søvnen mig 
fangen. 

Næste Dag var det Regnvejr. 
Jeg sad i Skænkestuen og saa ud 
ad Vinduet, hvor Regnen strøm-
mede ned, saa paa mine blank-
pudsede Støvler og sukkede. -
Die Dierndel skænkede Morgen-
kaffen og spaaede daarligt Vejr. 
Verflucht! — Alligevel tog jeg Af-
sked under et Ophold mellem By-
gerne, og i Hurtigmarch, delvis 
gennemblødt, naaede jeg henad 
Middag en Gæstgivergaard, hvor 
jeg ventede Bedring af Vejret. — 
Atter afsted, Bakke op og Bakke 
ned, gennem Skove, ad opblødt 
Landevej. Regnen øste ned, og 
total gennemblødt naaede jeg en-
delig en Landsby — en Mil fra 
Landsberg. Fik opspurgt Gæst-
givergaarden, bestilte Værelse og 
gik i Seng Kl. 4 om Eftermidda-
gen. Folkene var saa venlige at 
rense og ovntørre mine Klæder,  

jeg fik Kaffe ug Aftensmad paa 
Sengen og sov ind, glad og tak-
nemlig mod Forsynet. 

— Først hen ad Formiddagen 
næste Dag var mine Klæder tørre, 
og da det klarede op forlod jeg 
den gæstfrie Værtinde og gik til 
Landsberg. Det var en gammel, ; 
beskidt By med store Savværker, 
en rigtig Kulsvierby, som levede 
sit„eget isolerede Liv. Der fandtes 
flere Kirker og Klostre samt et 
gammelt Raadhus i Renaisancestil 
med Frescomalerier. 

Lechflodens lerede Vande bru-
ser forbi, og da jeg passerer den 
gamle Stenbro, er det ikke uden 
Frygt for at blive revet med af 
Vandmasserne, der næsten fyldte 
Hvælvingerne og søgte at rive alt 
med. 

Saa førte Vejen op ad den høje 
Bakke bag Byen. Solen brød frem 
gennem sønderrevne Skyer, tør-
rede Vejens Pytter. Forhaabentlig 
var Uvejret overstaaet for denne 
Gang. 

Blæsten jog fejende hen over 
Ammersøen, smaa toppede Bølger 
kastede lange Skumstriber ind til 
Bredden, Vejens Popler svajede 
for Vindens Tryk, der var Sus af 
Efteraar i Luften. Kold og blæ-
sende laa den bayriske Højslette 
foran mig. — Fra alle Retninger 
syntes Chauseer at samle sig i et 
Skæringspunkt langt ude. Det var 
Bayerns Hovedstad; men jeg naa-
ede ikke Byen den Dag. I en lille 
Landsbykro maatte jeg give op, 
træt, forblæst og sulten. -- Me-
dens Mørket faldt paa tændtes i 
Horisonten Lys ved Lys i Taage-
havet. 

Miinchen bærer en lille Munk i 
sit Vaaben. 	Munke skal have 
grundlagt Byen omkring Aar Tu-
sind, og dem skylder Staden sin 
Udvikling, sit Præg. 

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

Blomsterhandler (Gartner) 
Jensen, 4., v. Havnen All. Tlf. 41 

Bogtrykker 
Gornitzka, 0., Allinge Til. 71 

Bygmestre 
Koloed & Mortensen, All. Tlf.77-79 
retersen, P., Narreg, All. Tlf. 69 

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf 5y 

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

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7 

Fotografer og fot.Artikler 
Kjøller Aifr., Havneg. All. Tlf. 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 
Goriiii7 k as Bogtryk, All. Tlf. 74 

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

Købmænd 
Prima, Allinge Tlf. 40 

Ladestationer 
Petersen, Carl, Allinge. T11. 98 

Ligkistemagasiner 
Kofoed & Mortensen Ail.Tlf. 77-74 
Mortensen, Herman, Ali. Tlf. 47 

Optagelse i Adressefortegnelsen 
koster kun 2 Kr. Kvartalet 

MtInchen er af Størrelse som 
København, og man har kaldt den 
det nye Athen, thi Kunst og Vi-
denskab har her gennem Aarhun-
dreder haft sin faste Borg, og de 
mange Pragtbygninger repræsen-
terer næsten a le Stilarter: græsk, 
byzantisk, romersk, gotisk, renai-
sance cg, mere modi rne, blandede. 
München er t n Kunstnerby og 
har Raad til at være det. 

Kunsten koster Penge, er ikke i 
sig selv produktiv, materielt kan 
man ikke Leve af den. — Hvorfra 
faar da Mfinchen Midlerne? Her 
er ingen dominerende Fabriks-
skorstene, intet særlig frugtbart 
Opland. — Og havde de gamle 
Munke ikke levet, havde der sand-
synligvis heller ikke været noget 
Mfinchen. 

Men de gamle Munke havde i 
Middelalderen Monopol paa For-
handling af Salt fra Bjergværkerne, 
en Vare, der i de Tider gav god 
Avance. Endvidere havde de Ret 
til at præge Mønter og var Herre 
over Pengemarkedet. — Da Salt 
giver Tørst, og Isarflodens Vand 
ikke altid var velsmagende, fandt 
de gode Munke paa at brygge øl, 
og da øllet var godt, fandt de 
gode Bayrere saa stor Behag deri, 
at de forsagede baade Most og 
Vin. øllet blev en Nationaldrik. 

Fortsættes i næste Nr. 

Fruekirke og Raadhus i Miinchea. 

Malermestre 
Jacobsen Ludv, Havnegade, Ali. 

Manufakturhandlere 
lagasie du Nord, Allinge. Tlf. 5 

Modeforretning 
Petersen, "Thora,v. Posthuset AlI 

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

Planteskole. 
Gunnar Pedersen, Solbakke n, Tlf, A1.168 

Radioforhandlere 
Jørgensen, H ,v/ Posthuset AlI. 

Skotøj og Skotøjsrep. 
Jet-gense,. H., viPosthuset Allinge 

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

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge_Tlf. 98 

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

Sæbeforretninger 
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7 

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

Træskomagere 
Larsen, L., Allinge. 

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

Vognmænd 
Petersen, C., Nygade, Ali. Tlf.133 
Person- og Lastkørsel 

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

Ekstra Linier 1,50. 
Absolut billigste Avertering 

"dYc)rdborrikotinJ 
AdreåJefortegnelse! 


