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Fra Artikelserien 1.Paa Fodtur gennem Europa". 

Kirkepladsen Eisenach med Luthers Statue. 

En Artists 
Oplevelser i Afrika. 

—o 
Tryllekunstneren, som 
nær var blevet Krigs-
minister. 

Murray, en født Australier, er 
en berømt Tryllekunstner og rej-
ser over hele Verden. — Natur-
ligvis har han paa sine Rejser 
oplevet adskillige Eventyr, — En-
gang var jeg nær blevet Krigs-
minister i Abessinien, fortæller 
han. Det gik saaledes til; 

Blandt mine Kunststykker er 
ogsaa det gamle, kendte Trick, 
ved Hjælp af hvilket jeg haler 
Guldstykker ud af Tilhørernes 
Ører, Næse eller Haar. Det er 
kendt overalt, men forfejler aldrig 
sin Virkning. Saaledes gik det 
ogsaa i Afrika. Mine sorte Tilsku-
ere var meget forbavset, da jeg 
hentede Dukater frem fra deres 
Uldhaar. De troede, jeg var en 
mægtig Troldmand — og fængs-
lede mig. De vilde nemlig be-
holde Guldmønterne ud fra det 
Synspunkt, at disse stammede fra 
dem og altsaa var deres Ejen-
dom. Da jeg stak dem i Lommen, 
anklagede de mig for Tyveri. 
Der maatte langsommelige For-
handlinger til, før jeg atter blev 
sat paa fri Fod. 

Jeg skulde trylle Kanoner. 
Dette Mellemspil lærte mig at 

være forsigtig. Jeg troede derfor, 
jeg var meget fiffig, da jeg nogle 
Uger senere under en Hoffore-
stilling for Haile Selassie i Ste-
det for Guldmønter tryllede Ge-
værpatroner ud af Næsen paa 
Publikum. Geværpatronerne put-
tede jeg ikke i Lommen, men over-
lod Tilskuerne dem som Erin-
dring om min Forestilling. 

Men jeg havde atter gjort galt 
Bestik. Man torlangte kategorisk, 
at jeg ikke alene skulde frem-
trylle Patroner, men ogsaa Bøs-
ser, ja, helst Kanoner! Man tro-
ede ikke paa mig, da jeg forsik-
rede, at saa svære Kunststykker 
kunde jeg ikke lave. Enkelte af 
Negus' Underførere tog mig til 
Side og tilbød mig høje Embeder 
og Værdigheder, dersom jeg vilde 
paatage mig Landets Oprustning. 
Da jeg stadig sagde nej, paadrog 
jeg mig de krigerske Abessiniers 
Vrede og Uvilje. 

Den fornærmede Høvding. 
Det behøvede jeg nu ikke at 

ærgre mig over, for allerede et 
Par Uger efter blev Stillingen som 

.Hottroldmand i Uganda tilbudt 
mig. Jeg havde givet en Galafo-
restillii;g for Høvdingen og havde 
ved denne Lejlighed vist det Kunst-
stykke at bryde ud af en last 
tillukket Kurv uden at beskadige 
denne. Mine Tilskuere var begej-
stret, og Høvdingen, som med 

Stolthed kaldte sig „Konge", vilde 
efter dette Nummer partout ud-
nævne mig til Hoftroldmand. Som 
Løn for dette Embede tilbød han 
mig saa mange Okser, som jtg 
selv fandt passende, og ydermere 
lige saa mange Koner, som jeg 
havde Lyst til Maaske havde jeg 
modtaget Hans Majestæts tillok-
kende Tilbud eller i det mindste 
overvejet det, hvis ikke jeg lige 
saa hurtig var faldet i Unaade 
igen. I Løbet af Forestillingen for-
talte jeg nemlig Høvdingen, at jeg 
aldrig kunde sulte ihjel, selv om 
jeg for vild i Urskoven. Naar jeg 
drog ud paa saadanne Rejser, 
lod jeg nemlig mine Tænder blive 
hjemme, hvor de selv spiste. Til 
Bevis for denne Paastand tog jeg 
tilsyneladende et Tandsæt ud af 
Munden, lagde det paa Bordet 
foran hans sorte Majestæt og 
stak et raat Æg ind mellem Tand» 
rækkerne. — Før Kongen naaede 
at betænke, at Hurtighed ikke er 
Hekseri, var Ægget forsvundet. 
Tilsyneladende havde Gebisset 
spist det! 

Men det var for meget for Ma-
jestæten! Hvad enten han nu fik 
æstetisk Kvalme, eller han blev 
bange for min Magt, nok er det, 
han rejste sig uden et Ord og 
gik ud af Lokalet, fulgt af alle 
sine Undersaatter. Der stod jeg 
saa med mit Talent og kunde 
pakke mine Kufferter for at søge 
andre Græsgange. 

Hud og hu dyrker vi? 
—o— 

„Nu skinner hele Huset som en 
Sol," udbrød en ung Kone forle-
den efter Hovedrengøringen. 

Ja, det gjorde det unægteligt. 
Og en Husmoder har Lov til 

at være Hjertens glad ved at være 
færdig og over at se paa et saa 
smukt Resultat af sit Arbejde. 

Men — der gives Husmødre, 
der gør Rengøringen til deres Gud, 
saa de ligefrem dyrker deres egen 
Sans for Renlighed og maaler an-
dres Værd som Mennesker med 
den Maalestok, som deres uhyg-
geligt udviklede Renlighedssans 
har dannet. 

Der gives mange andre For-
mer for Dyrkelse af visse Sider 
af vort Menneskevæsen, og saa 
snart der er Tale om Dyrkelse, 
er der noget galt i det. 

Der findes ogsaa en Type Mænd, 
som dyrker deres egen enestaa-
ende Akkuratesse med Hensyn til 
Paaklædning og alt udvendigt Ar-
bejde. De maaler andre Menne-
sker med deres egen pedantiske 
Pertentligheds Maalestok 

Det er ikke saa sikkert, at 
disse Typer er lige saa renlige i 
deres Sjæleliv — alle Undtagel-
ser ufortalt — naturligvis. De kan 
være snæverhjertede og smaalige  

og kunde nok trænge til at faa 
„sæbet af" og renset ud, saa Sol, 
Lys og Liv kunde faa Plads i de-
res Indre. 

Der lindes ogsaa Typer, der 
sætter en Ære i at dyrke deres 
egen Sjuskethed. 

Jeg kendte en Mand, der vilde 
maale andre Menneskers Frigjort-
hed og Udvikling paa, hvor meget 
de kunde finde sig i af hans me-
get uappetitlige Maade at være 
paa ved Bordet under Spisnin-
gen. Han dyrkede denne Side af 
sit Væsen til Fuldkommenhed, 
saa det var uhyggeligt at være 
sammen med ham. 

Der er ikke en eneste Side i 
vor Menneskenatur, som vi ikke 
kan fristes til at dyrke. Hvor 
mange falder ikke for den Synd 
at dyrke deres egen Dygtighed 
paa et eller andet Omraade? En 
kan dyrke sin fine „Smag" som 
overlegen Kunstkender og vurdere 
Mennesker efter deres mere eller 
mindre udviklede Kunstforstaa-
else. En anden dyrker maaske 
sin boglige Viden, og saadan 
kunde man blive ved. 

Mennesker kan være propre, 
pilne — eller have mindre Sans 
for Properhed 	 de kan være 
store Kunstkendere eller Dygtig-
heder paa mange andre af Livets 
Omraader uden at være belemret 
med Hang til at dyrke disse for-
skellige Sider af deres Menneske-
væsen. De kan være forstaaende, 
kærlige og hjælpsomme Menne-
sker, der ikke vil saare andre, 
hvis Egenskaber ikke er saa frem-
trædende, men som endda kan 
leve Livet rigt. 

Men det kan ikke nægtes, at 
møder vi i Renkultur den selv-
dyrkende Type Mennesker, hvad 
enten det saa er paa Sjælelivets 
Omraade eller det praktiske Livs, 
saa virker de uhyggeligt eller -
komisk. 

Den Husmoder, der dyrker Ren-
lighed som en Guddom, er uhyg-
gelig og kan virke komisk i sin 
Smaalighed. 

Men enhver af os skal se os 
vel for, om vi ikke har et større  

eller mindre Omraade i vort in-
dre eller ydre Liv, som vi dyrker 
til liden Glæde og til stor Skade 
for os selv og ikke til Gavn for 
andre. 

Sigbrit Aas. 

Sporten 
—o— 

Roskilde Stævnet 
blev helt igennem en Succes. 
1. Paaskedag ankom Spillerne med 
Østbornholm og blev indkvarteret 
hos de forskellige Værter. Kl. 2 
spilledes den første Kamp i en 
forrygende Storm, og man havde 
ikke ventet noget særligt stort 
Publikumsbesøg. Der var dog 

mødt ca. 150 Mennesker, som fry-
sende overværede Kampen, og 
den blev til Trods for Vejret spil-
let livligt, men bød ikke paa over-
vældende fint Spil. Sejren gik til 
ASG og blev paa 2-0. - 

2. Paaskedag var det Gæsterne, 
der tog Sejren hjem, og den blev 
ogsaa paa 2-0. - Der var mødt 
mange Mennesker, og i det gode 
Vejr var der Betingelser for en 
god Kamp. ASG's Hold var en 
Del ændret, og eftersom Kampen 
skred frem, opdagede man, at 
begge Hold spillede daarligt. Spil-
let var for planløst og urent, An-
grebene uden Bund og Præcished; 
i det hele taget tror vi, Kampen 
skuffede en Del. - Roskilde mang-
lede sin gamle Angrebskæde paa 
en Mand nær, og man maa haabe, 
naar vi ser dem igen, at de stil-
ler med fuldt iste Hold, for selv 
om det bliver et Nederlag til os, 
saa er det dog i første Række 
god Fodbold, vi vil se. - 

1. Paaskedag var Gæsterne ind-
budt til ASG's „Studenter-Have-
fest", som var meget vellykket. -
Salen, der var omdannet til en 
Have med Lysthuse o.s.v., gjorde 
sit til den gode Stemning blandt 
godt 200 Deltagere. 

2 Kampe paa Søndag. 
Det bliver en spændende Tur-

nerings-Søndag, vi gaar i Møde. 
Kl. 13,30 spiller 2det Holdet mod 
Nexø II, som var det Hold, der 
gav os den bedste B Kamp i Fjor, 
og den bliver sikkert spændende. 
Kl. 15,15 spiller iste Holdet sin 
Turneringskamp med RB I. - Det 
er den første Mesterrækkekamp 
herhjemme og vil uden Tvivl samle 
et stort Publikum. - De eneste 
Ændringer, der er paa Holdet, er, 
at Ejnar Hansen spiller venstre 
wing, og Karl rykker ind paa c. f. 
Pladsen. - Der er ikke Udsigt til 
Sejr, men til en god jævnbyrdig 
Kamp, idet man ikke maa under-
kende Betydningen af den lille 
Bane, som vore Gæster altid har 
vanskeligt ved at finde sig til 
Rette paa. — 

Tak. 
Igennem disse Linier ønsker 

Bestyrelsen at takke alle Vær-
terne for den Venlighed, de har 
vist Foreningen ved at modtage 
vore Gæster fra Roskilde i Paa-
sken. - Uden denne Gæstfrihed 
kan ASG ikke lave saadant et Ar-
rangement, og man ønsker at ud-
tale Haabet om et fortsat godt 
Forhold mellem ASG og Vær-
terne. - 

Bestyrelsen. 

Bryllup. 
Søndag, d. I. Maj vies i Skul-

delev, Husassistent Astrid Olsen, 
Allinge, til Laboratoriebetjent ved 
Statens Veterinær Serumlabora-
torium, Erik Ammitzbøll, Skul-
delev. 



Regninger, 
Meddelelser, 

Konvolutter 
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.geres ;Fordel  
ved Avertering i „Nordbornholm" er 
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- 

Ord Forbindelse med alle Deres 
Kunder paa een Gang. — — - - 

Benyt de billige Kvartals-Annoncer; 
for kun 10 Kr. i Kvartalet kan De 
faa en Annonce, hvori Teksten kan 
skiftes 3 eller 4 Gange i Løbet af 
Kvartalet. Lad os give Dem et Forslag. 

E Ring til „ ord6ornftolm ‘` !felt: 74. 
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Gør Deres Indkøb hos de Handlende, som averterer her i Bladet 

Rothschilderne. 
-o - 

Samtidig med at de tyske 
Tropper forleden rykkede ind i 
Østrig, flygtede Baron Rothschild 
fra Wien. I endnu et Land er 
det berømte Bankierdvnastis Magt 
herefter brudt. 

Om Grundlæggelsen af Roth-
schildernes eventyrlige interna-
tionale Banktrust berettes ne-
denfor. 

Urolige Forhold har ofte bragt 
de store Formuer til at blomstre 
og omspændende Krige har paa 
voldsom Maade bragt de økono-
miske Samfundslinier til at foran-
dre sig. 

Under Napoleonskrigene var 
det, at Mayer Amselm Rothschild 
dannede Grundlaget for den se-
nere verdensomspændende Bank-
koncern, der s en lang Række 
Lande lededes af Rothschild'erne 
personlig. 

Da Franskmændene i Aaret 
1795 trængte ind i Rhinzonen, 
maatte Kurfyrsten af Hessen-Kas-
sel sky ndsomt forlade sit Om-
raade. Som Stillingen var, formo-
dede han, at det kun vilde blive 
midlertidigt, og han mente det 
sikrest at efterlade sin kontante 
Formue, der beløb sig til omkring 
et Par Millioner Daler, i Frank-
furt. 

Hans Venner henledte hans 
Opmærksomhed paa en lille jø-
disk Handlende, om hvis Hæder-
lighed der ligefrem gik Frasagn. 
Rothschild blev kaldt til Fyrsten, 
og han erklærede sig villig til at 
gemme Formuen og at indestaa 
for den. Da Fyrsten forlangte et 
Bevis for Modtagelsen, rystede 
den stilfærdige jøde paa Hovedet 
og sagde, at saa ønskede han ikke 
at opbevare Pengene. Hertugen 
maatte bøje sig, der blev intet 
Modtagelsesbevis givet. 

Ved Napoleons Sammenbrud i 
1814 tog Fyrsten atter sit Land 
i Besiddelse. Nogle Dage efter at 
han var vendt tilbage, meldtes 
det for ham, at en temmelig lur-
vet Mand Vilde tale med ham, det 
var umuligt at faa ham afvist. 
Det var Rothschild, som kom i 
den samme Frakke, han havde 
baaret for 19 Aar siden, da Fyr-
sten sidst havde set ham. Han 
kom for at aflevere en Sum paa 
5 Millioner Daler, og han trak 
Anvisningen paa dette svimlende 
Beløb frem af sin gamle, slidte 
Lædermappe: „Jeg har tilladt mig 
at beregne mig 2 pCt. i Provi-
sion," tilføjede han. 

Fyrsten vilde imidlertid ikke 
modtage større Beløb, end han 
havde betroet ham. Han havde 
overhovedet ikke givet ham Til-
ladelse til at arbejde med Pen-
gene, blot at opbevare deir. Han 
vilde ikke have, at det skulde si-
ges, at han spekulerede gennem 
en Jøde. Saaledes lyder i hvert 
Fald den gamle Beretning, der 
dog uden Tvivl stiller Rothschild 
i et mere ædelt Lys, end i Vir-
keligheden. Fyrsten var vist mere 
end overrasket ved i det hele ta-
get at faa sine Penge igen, da de 
var betroede paa saa løst et Grund-
lag. 

Men i Mellemtiden havde den 
gamle Frankfurter-Jøde grund-
lagt det betydningsfulde Bankier-
dynasti. Han havde fem Sønner, 
som han sendte til de forskellige 
Storbyer, hvor de grundlagde 
Banker og Handelshuse. Den æld-
ste, Amselm, blev i Frankfurt. 
Salomon drog til Wien, Nathan 
til Londen, Carl til Neapel, og 
og den yngste, James, slog sig 
ned i Paris. Disse Brødre opret-
tede et særligt Efterretningssy-
stem, saaledes at de altid kunde 
være forudseende paa Børsen. De 
anvendte saaledes Brevduer i stor 

Udstrækning Saaledes vidste Na-
than i London, at Napoleon i 
1815 havde forladt Elba for at 
vende tilbage til Frankrig 24 Ti-
mer før det engelske Udenrigs-
ministeriums Efterretningstjeneste. 
Han realiserede store Mængder 
af Papir og tjente en Formue. 
Ligeledes var han den første i 
England, som erfarede Udfaldet 
af Slaget ved Waterloo, der be-
seglede Napoleons Skæbne, og 
som naturligvis maatte faa store 
Indvirkninger paa Handelsfol hol-
dene. 

Rothschild'erne var næsten al-
vidende om de politiske For hold 
i Europa. De forstod at placere 
vældige Statslaan paa den sikre-
ste Maade. Aldrig var de fremme 
i Offentlighedens klare Lys, umær-
keligt trak de i Traadene, som af-
gjorde Rigers Skæbne. I Arv fra 
Faderen havde de den ubestikke-
lige Hæderlighed; et Ord fra en 
Rothschild skulde stadig være af 
samme Værdi som selv de mest 
vidnefaste Papirer. De fik en over-
ordentlig Magt, fordi de kunde 
lade deres Kapital flyde fra Land 
til Land; de fem Brødre stod sta-
dig i det nærmeste Samarbejde 
med hinanden. 

Dette Pengedynasti har forstaaet 
at bevare sin Magt gennem flere 
Generationer, men mere og mere 
lukker Grænserne sig og hæmmer 
den Slagkraft, den flydende inter-
nationale Kapital har. De sidste 
Tiders Begivenheder i Østrig sæt-
ter et Punktum for Rothschild'erne 
ogsaa i dette Land. 

Fødselsdag. 
Enkefru Else Hansen, Store,  

dal, fylder 70 Aar d. 26. April. 

Biografen. 
„En Nations Helte" spilles paa 

Søndag. 
Pragtfuld Folkefilm. „En Nati-

ons Helte" kan nævnes i Aende-
drag med „En Nations Fødsel", 
Det er en forrygende Folkefilm. 
Den byder paa nogle Masseop-
ti in og Slagscener, som ikke er 
set bedre, men desforuden paa 
et fortræffeligt Spil Gary Cooper 
var ypperlig. 	Præstationen laa 
paa Linie med og fortsatte den 
fra „Englands Sønner". Bifaldet 
var stærkt, og det, om man saa 
maa sige, „Indre Bifald" hos de 
enkelte Tilskuere var saa stort, 
at det næsten kunde høres uden 
paa Frakker og Pelse og lover 
denne mageløse Folkekomedie en 
ubegrænset Levetid. 

Brevpapir, 
Kvitteringer, 

og iøvrigt alle Tryksager til 1 or-
retningstolk, Foreninger og private 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri 
twalweAc 	uden Sange er ikke 

(Test nogen rigtig Fest .  

En Festsang kan ikke undværes 
ved festlige Lejligheder, hvad en-
ten det nu er Sølvbryllup, Bi ylltip, 
Konfirmation eller anden Familie-
eller Foreningsfest. — En Festsang 
kalder det Humør frem, som skel 
til, for at Festen kålt blive velly k-
ket. En saadan Festsang faar De 
i Allinge Bogtrykkeri. 

BIO GRAFEN 
Fredag og Søndag Kl. 20 

Cary Cooper og Jean Arthur 

En Nations Helte. 
En Gigantfilm om det vilde 

Vestens Erobring - 
-- en mageløs Folkekomedie. 

Frugttræer. 
Restparti af Frugttræer sælges 

til 75 Øre Stk. Endvidere Ribs-, 
Solbær-, Hindbær- og Brombær-
buske. 

Kofoed, Hallelyst. 
Tlf. Sandvig 6 

Svensk Lærerfamilie 
(3 Personer) søger en flink Pige 
15. Juni til 20. August. 

Henvendelse Allinge Jernbane-
station. 

WM ble Iffi a elle • 

Flink og paalidelig 

Fodermester 
søges 1. Maj. 

Brogaard pr. Allinge. 

Auktion i Allinge. 
Onsdag d. 27. April Kl. 14 
paa Høiers Hotel over Ind-
bo og Løsøre-Effekter af 
enhver Art. 

Borde, Stole, Kommoder, 
Servanter, Kokusløbere, br. 
Cykler, Havemøbler, Kobber-
og Messingtøj fra Bondestuen 
m. m. rn. 

J. Rasmussen. 

Fodermester 
kan faa Plads 1. Maj. 

Knarregaard, Rutsker. 

Ung Pige 
12 —15 Aar. kan faa Eftermiddags-
plads. 

Skotøjscentralen. 

rfilerte_48$ Tak 
for udvist Opmærksomhed ved 

min Konfirmation. 
Johannes Lund, 

Vennersly. 

TAK 
for Opmærksomheden ved min 
Konfirmation. 

Dagny Madsen. 

Mine Forældres og min hjerte-
ligste Tak for udvist Opmærksom-
hed ved min Konfirmation. 

Kaj Jørgensen, 
Klippely, Olsker. 
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Udsalg 
paa Allinge Menighedshjem 

Tirsdag den 26. April. 
Kl. 3 aabnes ved Provst Peter-

sen --- og fortsættes om Aftenen. 
Gaver modtages ined Tak paa 

Menighedshjemmet Mandag Eftm. 

A. Michelsens 
Urmagerforretning 

Søndergade, 33 anbefales. 

eal Ure es$ Briller .a'4  
Reparationer udføres. 

2 Piger 
eller Koner kan faa Plads 1 eller 
15. Juni paa 

Turisthotellet, 
Tlf. Sandvig 8. 

Avismakulatur, 
rene Aviser, bundtet i Pakker a 
5 kg. (ca 30(1), sælges for 75 Øre 

Allinge Bogtrykkeri. 
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Gaa ikke over 
Åaen eller Vand 

Nedenstaaende Tilbud vil 
overbevise Dem om, at hos 
os kan De faa alt i Senge-
udstyr lige saa billigt — 
om ikke billigere end andre 
Steder. Vi køber i Samhan-
del med Øens største Køb-
mænd hos Landets bedste og 
største Fabrikanter (ab Fabr.) 
og ved at Varerne er gode og 
absolut konkurrence dygtige. 

Feltsenge 
med 21 Fjedre 9,85 

do. i ekstra svær Ud-
førelse m. 28 Fjedre 
mahognilakeret 	15,50 

Harmonikasenge 
fra 7,50 

Staalsenge af svære 
Rør i prima Udførelse, 
Størr. 80 x 190, kan faas 
i alle Farver 	28,50 

Barneseng, 
;mil. Bambus 	8,85 

Barne-UdtreeKsseng 
med lukkede Sider 
og Gavle 	15,50 

liessiansmadras 
i prima Kval• ni. fast 
Skraapude, St. 78 Y. 182 

6.45 
billigere Madrasser 

leveres paa Bestilling. 

Bolstermadras 
med Fodstykke 	13,50 

Lama Kraluldsteeppe 
St. 125 x 180 	10,50 

Kulørt Dynebetræk 
3 15— 3,90 

hvide 	do. 	 5,90 

Pudebetræk 
St. 62 / 67 	 1,16 

Duntæpper 
med 5 Kanaler 	24.65 
prima Duncambric. 

Til Have og Sommerhus 
Liggestole 

med Armlæn 	5 , 50 
Klubstole, pr. Udf. 

med bevægelig Ryg 6,50 
do. lettere m. fast Ryg 4,50 

Største Udvalg i Have-
Parasoller. 

K.oliuslaber, ensf. rød 
57 cut bred 3,45 

do. stribet — 	2,80 

Gardiner, største Udv. 

Lad os give Dem Tilbud, 
det betaler sig. 

!Fritz 5?euscli 
ALLINGE TELEFON 5 

1111~11~1~1 

Et Parti Kaalrabi 
meget 

E. J. Andersen, 
'Flf. Sandvig 3. 

Kaffen i Nordlandet har fin 
Aroma og god Smag 
ug Priserne er reguleret nedad, 

selv om Kvaliteten er bedre. 
• Prøv den! 

Nordladets Hillidelshus. 
Et 'stort Parti 

6 Fod ' ," Brædder 
sælges billigt pr. kontant. 

Klemensker Savværk 
Tlf. Klemensker 13 

Alt i Tømmer, Lægter og Brædder 

Gode Blandinger Havegræs-
frø til Plæner 

i løs Vægt billigt. 

Nordindels Vandelshus 

De nye Sommersko 
e r hjemkomne. — Stort Udvalg, 

Skoiøjs,Centralen. 
Nye Sendinger af 

Store Mako-Log 
til nedsat Pris. 
Store italienske 

Appelsiner og Citroner 
til rimelige Priser. 

NrdlandetsHandelshus 
11.-7  4.1.7rinken, Sandkaas 
til Pension eller andet, sælges bil-
ligt — lille Udbetaling — samlet 
eller Villa, Anneks eller Køkken-
have hver for sig. 

Bladets Kontor anviser. 

Bornholms Spare 
og haanekasses 
Afd. i Allinge 

• 

Kontortid: 9-12 2-4 
• 

Boxer udlejes 

Spil i Varelotteriet. 
Der er de største Chancer for 

Gevinst. I alle Seriens 6 Træknin-
ger 114,000 Gevinster 
og en Ekstrapræmie til 
et samlet Beløb af 

1,805,320 Kroner. 
Fornyelsen er begyndt, og fra 

8. April sælges ufornyede Lodsed-
ler for kun 130 Øre Stk. 

J. B. Larsen. 



Se nq åommerfrakker 
er nn hjemme, og der er mange 

smukke og billige Ting. 

Se Vinduerne Fredag. Allinge Messe. 
v. Th. Holm. 

••
ø • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Konfirmations. 	
• 
• 
• 

&nstgo b er fra 
zugge nuiteng  

gobkif østerkars T3 

VILLIAM POWELL 
Wetro-C wyrs-Mtyes 

Mænd 
afidag- 

Ønsker sig 

SLIPS 
dat kan knyttes og 

knyttes og knyttes 

4' 

HAVE-REDSKABERN KØB DET I PRODUKTEN 

• 
• 
• • 
• 
• 
• 

Det maa være 
tætvoksne, paalidelig tørre og stærke sydsvenske 

Fyrrebrædder og Planker 
til Gulve og Lofter — det betaler sig i det lange Lob 

— Alle Længder, Bredder og Tykkelser er paa Lager -- 
Parketgulve af Eg og Bøg skaffes med kort Varsel 

og til den rigtige Pris. 
Masser af billige Brædder sælges. 

Nordlandets Handelshus. 

. 	 . . 	 • • TELEGRAMMER • . 	 . • . 
• skrives og udbringes gratis. -- -- Nyhederne hjemkomne. 	• 
• • 
• Udvalget er meget stort og smukt. 	 • • • 
• . 	 KIOSKEN  • 5 	 • 
• • 
• • 

114 øøøøø •••••••• øøøøøøøøø •••••••••••••••••••••••• 

00.<=z>0. o 

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

7i)ofo-  eds Trin  spiller. 
Nyd Foraaret — Tag til Troldeskoven. 

De rigtige bløde, halvhaarde og haarde brune svenske 

MASONITE-PLADER 
er atter paa Lager. Prisen er reguleret og ved storre 

Køb gives Rabat. 
Gode, rene Sorteringer af finsk Birkefiner og 
danske Bøgefinerplader sælges i smaa 
og store Kvanta til billige Priser. Spørg om Tilbud fra 

Nordlandets Handelshus. 
Skal De købe Radio 

paa Aibeialing eller pr. Kontant 

køber De den med stor Fordel 

Cykle- og Radioimport8ren, 211inge 
ved H. 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 Rabat pr. Kønt. 

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

FORSIKRING. 
En stedkendt Mand, 	som i sin Fritid 	har Lyst 
og Anlæg til at indkassere og tegne til et stort 
anerkendt Selskab, søges snarest paa Nordborn- 
holm. 	Billet mrk. „Forsikring" modt. 131. Kontor. 

'De ykt)erterende 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende paa Annoncer 
paa de tilsendte indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Pdstbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet + 5 Øre i Porto mod Kirit-
ering paaPostbeviset. 

Nye moderne 

roraars-åko 
er hjemkommen. 

Træskomager L. barsen 

Fabrik: Søren Skifter • Farverg. 6—lo. K 

Mange smukke Slips 
er hiemliommet. 

ordIilode1s flailhishus. 
Nowee~es• 

Gaa Foraaret i Mode 
med et Par nye Sko fra 

Carl Larsen, Vesterg., Allinge, 

Foreløbig sælger vi 

fint sorterede „Kileg Edvard" 
ved Køb af 50 kg. for Kr. 4.50 
og „Sydens Dronning' 
som er bedste Erstatning for 
Rosenkartofler, meget yder ig 
og tidlig, ved Køb af 50 kg. for 
Kr. 5 50, passende Størr. t. Lægning 

Nordloodels lindolshos 

Bryllupssange 
og Festsange 
hurtigt og billigt 

Allinge Bogtrykkeri 

*•••••••••• øøøøøøøøøøøøø •••••••••••••• ••••••••••• 
• • 

• •• 
• • 
• • 
• • Vedr Bagning »til  

h 	 di • • 

• daglig og Fest.- 	 • 
• . . 	 .  ee-e 'LL fra Gudhjem Mølle ! . In   

...forlang det altid 
hos Deres Købmand • 

• • 
". Gudhjem Mølles Produkter er anerkendt over hele Øen 

• 
•••••••••••••••••• ••••••••• øøøøø •••••••••••••••••  

isy Jens Hansen's Manufakturforretning 
fører stadig alt i Metervarer, samt færdigsyet 
Arbejdstøj. -- Hatte og Huer i stort Udvalg. 

Trikotage Qg Garn i bedste Kvalitet til billigste Pris 

En Del Klædninger udsælges til meget smaa Priser 

Klinik for Fod- og Ansigtspleje 
RAGNHILD ROWOLD 
sira n (I l' eje n 3 — Allinge 

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

PROTOKOLFABRIK 	

Chr. Dideriksen 
z 	Tornegade 10 	- 	RØNNE 	-- 	Telefon 865 

704 	Indbinding af Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer 
(.5 
0 	1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering 
LIZ 	Leverandør til Biblioteker og øens største Forbrugere 

0011 hed NIP 
•••••■••~E~. 
laarber Johs. Larsen Tlf. Allinge 53 

Sen skarpe c joraarsvind 
kræver varm Paaklædning, 
Foraarssolen filis Paaklædning. 

En strikket Jumpers, Vest eller 
	c 

Pullover forener disse Krav — 	
• 

Fikse Foraarsnyheder i klædelige 
Faconer og Farver faas 

Nordlandets Handelshus 
meeffirfflieffiewee 
Alle Tryksager 

saasom 
Regninger, Meddelelser, Konvolutter, 

Dags-Dato, Vekseiblankotter, 
Visitkort og Takkekort 

Love og Regnskaber, 
Sange og Salmer, 

Medlemskort 
leveres bedst og billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri. 

Permanent udfører vi nu med den nye 
Taco Luxus Maskine. -- Moderne 
Dampkammer System. Alt iberegnet -
og dog kun otte Kroner! 

_P 

Roquefort Ost, I kr. Udg. KØB DET I PRODUKTEN 



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

Fritz Reuters Villa ved Eisenach. 

Saa gaar det atter nedad gen-
nem den dybe, snævre Drachen-
schlucht og Annaschlucht med 
ledrette sorte, blankslebne Klippe-
vægge, Huler og Sidespalter -
ned i den idylliske Annathal, hvor 
Sporvognen havde Holdeplads og 
befordrede Turisterne ind til Eise-
nach. 

Drachenschluclit. 

— — — 
Vi klatrede imidlertid atter op-

sad, op til den historiske Borg, 
der er vedligeholdt og delvis gen- 
opført i den oprindelige Stil. 	 

Her paraderer Skildvagten endnu 
ved den gamle Vindebro, iført 
Datidens maleriske Dragt, og ad 
toppede Brosten vandrer vi ind i 
den indre Borggaard. De gamle 
Bygningers Indre giver os levende 
Indtryk af en middelalderlig Borg 
— Inventaret er paa sin Plads -
Møbler, Hynder, Tæpper, gamle 
Spinderokke, Køkkengrejer. Sær-
lig hyggelig var Fruerstuen og 
de smaa Jomfrubure med Brodere-
rammen og Kniplebrædtet, Naale-
puden og de paabegyndte Arbej-
der — alt tilrettelagt, som var det 
lige forladt. 

Men der var ogsaa Luthers mere 
spartanske Celle, hvor han sad i 
mange ensomme Timer og over-
satte Biblen, stundom plaget af 
Sjælekval og Visioner, som da han 
kæmpede med Djævelen og ka-
stede Blækflasken efter ham ! -
Blækklatten ses endnu paa Væg-
gen, men maa ofte fornyes, da 
Publikum-  skraber Pudsen af Væg-
gen — zum Andenken ! 

Wartburg er nu et Museum for 
Luther og hans Samtid. I Ridder-
salen staar gamle Rustninger op- 
stillet i alle Størrelser 	ogsaa til 
Børn, Krigstrofæer, deriblandt en 
gammel dansk Fane fra Kristian 
IV.s Felttog. Her er ogsaa den 
store Sangersal, Elisabeth-Galleri 

og Kapellet, hvor den store Re-
formator ofte prædikede. 

Oppe fra de velholdte Mure og 
Bastioner er glimrende Udsigt over 
skovklædte Aase med Villaer og 
Slotte, Nede i Dalen lyser Bise-
nachs Huse og røde Tage i sen 
Eftermiddagssol. Det blev Aften 
inden vi naaede den lille By og 
tog ind paa Bogtrykkerherberget. 

Eisenach regnes for en af Thit-
ringens smukkest beliggende Byer. 
En Statue af Luther er rejst paa 
Torvet foran den gamle Kirke, 
og det Hus, hvor Luther boede, 
eksisterer endnu. Vi blev af en 
ældre Dame vist indenfor og saa 
hans Studereværelse. Den kendte 
Komponist Bach havde sit Barn-
domshjem lier, og et Mindesmærke 
er rejst til hans Ære. — Udenfor 
Elsenach ligger Fritz Reuters for-
nemme Villa. 

• Det var vor Mening at blive i 
Byen hele den næste Dag; men 
udover Kirkerne, Slottet og Lut-
hers Minder, var der ikke meget 
af Interesse. Egnens vekslende 
Natur fristede, og om Eftermid-
dagen gik vi videre ad en bred 
Landevej gennem smukke Dalstrøg 
langs Banelinien i Retning af Go-
tha. • 

Sachsen-Weimar-Eisenach, Ko-
burg-Gotha — disse smaa Fyr-
stendømmer havde bevaret et Skin 
af Selvstændighed og Lokalpatrio-
tisme, havde prangende Grænse-
skilte og smaa Skilderhuse, hvor 
Vagten paraderer, men ellers ikke 
synes at have anden Opgave end 
at demonstrere Lilleputstaternes 
Betydningsløshed. 

Disse smaa Fyrstendømmer lig-
ger indkilede mellem hinanden, 
saaledes at vi paa en Dag godt 
kunde passere et Par Stykker, og 
det morede os at drille Skildvag-
terne med at synge : „Liebe Det-
mold, eine wunderschone Stadt, 
darinnen ein Soldat !" 

Befolkningen er ellers meget 
forekommende, Landsbyerne lig-
ger tæt i frugtbare Dalstrøg, Hu-
sene er godt vedligeholdte og 
vidner om Velstand. 

Vi overnattede i saadan en lille 
By og næste Morgen saa vi Go-
thas massive Slot med to uens-
artede brede, tagformede Taarne 
hæve:ksig op over Byen og Dalen. 
Ved Titiden marcherede vi ind i 
Staden, der ligger idyllisk med 
udstrakte Villakvarterer og store 
Parker. Fra Raadhuspladsen fører 
en bred, stejl Gade op til Slottet. 
Midt i Gaden er anlagt prægtige 
Fontæner, hvor Vandet i Kaska-
der stadig vælter nedad, næsten  

lige fra Slottet til Raadhuset, -
Dette storslaaede Vandpanorama 
er lavet til Minde om Kanalens 
500 Aars Jubilæum. 

Slottet virker tungt og klodset 
i den masive gotiske Stil, men 
Udsiglen deroppefra ned over By 
og Omegn er herlig. Bag Slottet 
strækker sig en vældig Park, og 
her ligger Museet i herlige Om-
givelser. Det indeholder naturvi- 
denskabelige Samlinger, Malerier, 
Kobberstik etc. Mange Rarieteter, 
tilhørende Fyrstefamilien, er op- 
bevaret her, og vi betragtede in- 
teresseret de gamle Arvesager. 
Vor Grundighed .gjorde Opsynet 
mistænksom, vi opdagede at de 
fulgte os gennem alle Værelser 
som var vi internationale Forbry- 
dere, der havde planlagt et Kup. 
Det iriterede mig, jeg havde be-
søgt saa mange Museer og kost- 
bare Samlinger, vandret gennem 
Louvres pragtfulde Sale uden at 
føle mig beluret — — men her i 
denne Provinsby, dette lille spids-
borgerlige Fyrstendømme! 

Vort Sprog, som de ikke for-
stod, havde vel givet den første 
Anledning til Mistanke ; nu lod vi 
dem blive i Troen og skaffede de 
stakkels Opsynsmænd mange Bry- 
derier ved at fordele os i Loka-
lerne. De drog vist et Lettelsens 
Suk, da Klokken endelig blev saa 
mange, at de havde Lov til at 
hælde os ud. 

Gotha er en aristokratisk By, 
herfra spredes Gotha-Kalenderen 
ud over hele Verden med Oplys- 
ning om de Folk, der betyder 
noget og er noget! Det er ogsaa 
en lærd By, der fremmer Kunst 
og Videnskab og har store Pølse-
fabriker ; men derudover er der 
heller ikke meget af Interesse. 

Hentede vore Breve paa Post-
huset, besøgte Arnoldiplads med 
Mindesmærke, gjorde Indkøb og 
holdt Maaltid i en Park udenfor 
Byen. Gik saa videre ad en bred 
Chausse gennem en næsten flad 
Egn. 	 Naaede henad Aften et 
Højdedrag, fra hvis Ryg vi saa 
Erfurt ligge nede i Dalen med 
Domen og Severikirkens karakte-
ristiske Spir, foruden andre Kirke-
taarne, der præger Byen. 

Erfurth har en stor Udstrækning 
og henved 100,000 Indb., og det 
er en gammel By med Festnings-
mure og Grave, hvor Geraflodens -
Vande flyder og spejler hvide 
Huse og grønne Træer. 

Elektriske Sporvogne suser gen-
nem Gaderne, der er Liv, Larm 
og Færdsel, og den nedgaaende 
Sol kaster gyldent Skær overalt. 
Der er en egen Kolorit, en egen 
Stemning over den store By Lør- 
dag Aften, Forretningerne er fyldt 
med Kunder, og der er Trængsel 
foran Traktørsteder og Forlystel-
ses-Etablissementer. Vor Træthed 
er glemt, og det er sent inden vi 
finder Hvile i Zu Heimats opredte 
Senge. 

Søndag Morgen gjorde vi Toi-
lette og børstede Støvler. Paa Vej 
gennem Byen besøgte vi den ka-
tolske Domkirke, der har et smukt 
Mariabilleue i Mosaik over Por-
talen. tier overværede vi en llel 

af Messen og den kønne Korsang. 
Kirken har smukke Glasmalerier, 
og den 10,000 kg tunge Klokke 
har en fyldig Klang. Udenfor paa 
den store Plads staar en Kæmpe-
Statue af Luther --- saaledes sy-
nes Lutheraner og Katoliker at 
kunne forliges godt i den gode 
Stad Erfurth. 

1 en af Byens andre Kirker har 
Luther prædiket som Munk. 

Af andre Seværdigheder er det 
nye Raadhus med Statuer af Fre-
derik Barbarossa og Wilhelm den 
Store. Indgangsportalen og Raad-

, hussalen er prydet med prægtige 
Vægmalerier, der fortæller os By-
ens Historie. — Foran LOberthor  

bemærkede vi den smukke Byg-
ning „Thuringia". 

Langs Floden er der mange ny-
delige Partier, de gamle Volde er 
omlavet til Parker og Kirkegaarde. 
Udenfor disse strækker store Fa-
briker og Arbejderkvarterer deres 
firkantede Karreer; men Erfurth 
er mest berømt for sine Blomster-
haver og Gartnerier -- Erfurth er 
Gartnerbyen. 

Om Eftermiddagen gik vi Tur 
i Parken og studerede om Afte-
nen Folkelivet paa Strøget. Da vi 
ikke havde Raad til at gaa i Te-
atret, nøjedes vi med at nyde en 
Genstand udenfor et Forlystelses-
sted, følte Trang til at mænge os 
mellem festklædte Skarer ; men 
vor slidte og ikke helt pletfri Rejse-
dragt stak for meget af mod det 
elegante Publikums Toiletter. De 
saa paa os og gjorde deres Be-
mærkninger. — Proletarer! — Ja, 
vi følte os paa en Gang som Pro-
letarer. Hvad vilde vi egentlig her, 
vi hørte jo hjemme i Arbejder-
kvarterets Sidegader. Uvilkaarligt 
trykkede vi os tilbage i Skyggen 
og filosoferede over Livsvilkaar 
og Levemaade, blev bitre og saa 
os gal paa Samfundet. Men var 
det i Grunden ikke naturligt, at 
de, der ydede, ogsaa nød Frug-
terne af Arbejdet. Og hvad be- 
stilte vi 	- andet end at daske 
rundt paa Landeyejen fra By til 
By. Vilde vi da ikke arbejde og 
deltage i Produktionen ? -- Jo, 
stundom kunde der komme en 
kriblende Fornemmelse i Fingrene, 
en Trang til at bruge Armene til 
andet end at dingle frem og til-
bage under Marchen. Vi søgte 
ogsaa Arbejde i de Byer, vi kom 
igennem, i Begyndelsen brasende 
ind alle tre, senere efter Tur, en 
ad Gangen; men overalt mødte 
vi en beklagende Gestus: ,Leider 
keine Kondition!" — Arbejdsmar-
kedet var overfyldt. Heller ikke 
i Erfurth var der Pladser ledige, 
Hundreder gik arbejdeløse. 

Bagerier 
Andersen, Th., Sandvig Tlf. 2 
Hald, B., Løsehækg., All I If. 78 

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

Bogtrykker 
Gornitzka, (i., Allinge Tlf, 71 

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 
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7 

Fotografer og fot.Artikler 
Kjøller Alfr,  , Navneg. All. 1 If. 4 

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

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

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

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

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

Købmænd 
Prima, Allinge Tlf. 40 

Ladestationer 
Petersen, Carl, Allinge. Tlf. 98 

Ligkistemagasiner 
Kofoed ,Sc Mortensen All.Tlf. 77 79 

Mortensen, Herman, All llf. 47 

Malermestre 
Jacobsen Ludv, Havnegade, Alt. 

Manufakturhandlere 
Magasin du Nord, Allinge. Tlf. 5 

Modeforretning 
retersen, Thora, v. Posthuset All 

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

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

Radioforhandlere 
Jørgensen, ti., y/ Posthuset All. 

Skotøj og Skotøjsrep. 
Jorgense, 11.,,v/Posthuset Allinge 

Skræderforretninger 
Sander Lind, Nørreg. Tlf. A11.166. 

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

Sygekasser 
All -Sandv. Sygekasse All. Tlf. 47 
Konioriid daglig 2-4, Lerdag 7-9 

Sæbeforretninger 
Tato! v. Havnen Allinge Tlf. 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7 

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

Tf æskomagere 
Larsen, L., Allinge. 

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

Vognmænd 
Petersen, C., Nygade, All. Tlf.133 
Person- Off Lasfirorser 
Munch, Humledal, Tlf. Rø 46 v 
7 Perroners Vorn 

Mandag Morgen regnede det; 
men henad Formiddagen blev det 
Opholdsvejr, og vi forlod Byen. 
Vor medbragte Frokost blev spist 
paa en Grøftekant, saa kom By-
gerne, og i Ilmarch — temmelig 
vaade — naaede vi Weimar. 

Ogsaa Weimar er i rivende Ud-
vikling; den er ikke længere Gii-
thes og Schillers By, Byen, der 
syslede med Videnskab og skønne 
Kunster. Weimar er smittet af det 
20. Aarhundredes jagende II, Wei-
tnar er ogsaa i Begreb med at 
blive Industriby med klaprende 
Maskiner og snurrende Hjul. — 
GOthes stille, krogede Gader og 
landlige Idyl er ikke mere; men 
Minderne om hans Tid lever endnu 
-- en prægtig Statue i Parken og 
en Dobbelt-Statue i Bronce af de 
to Digtere fortæller de besøgende, 
at her har de levet og virket -
skabende tysk Aand, tysk Kultur. 
Her er Wielands Statue samt et 
pragtfuldt Monument : Fanebære-
ren og den døende Soldat — til 
Minde om det blodige Slag ved 
Jetfa. Slottet har mange Seværdig-
heder, og Raadhuset, Teatret, ja 
de fleste nyere Bygninger er op-
ført med sikker Kunstsmag. Kir-
kerne er interessante, særlig FM-- 
stengruft. 

Efter Aftensmaaltidet gik vi en 
Tur gennem den smukke Slots-
have langs Ilmfloden, men Regn-
byger drev os snart hjem til Her-
berget. 

Fortsættes i næste Nr. 

Have- og Blomsterfrø 
fra Dæhnfeldt i Odense 

er højline Varer. 

Alle Sorter 

Kløver- og Græsfrø 
og specielt 

Barres Roefro, Kval. VIII 
kan købes til smaa Priser i 

Nordludeis liandelshils 

‘Xc,rdbornizolinJ 
AdreJefortegnelse! 


