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al'hol des rlen :rntlen
llaaned Kl. 20. i Dan-
Palægade Nr. 5, Kø-

holdes ForecLag og
f or at f r-c-rnrrtc li'ot'-

Nr. 1. April-l{aj 1915 -'- 2. Aargang

l,'ot'ttttutl:
.-\t I-revale llinrlerne ft'a og For-

binr'lelsen ntecl vol'e titlligere
L)rrrr sk-\-csl i rr r Ii sli.t' Øer'.

Til sin'fic[ at folanstalte billige
Hciser rnellc.m Øerne og- l{oderlandet
og at sØge opalbejrlet en Stemning,
del mulig kan bevillie, ut Øerne, everr-
tuelt een af r.lissc, alter kan oveldta-
ges til Danrrtarl<.

Foleningen,Dausli Vest nrlicn'
er uPolitisk

og har Sæde i I(øbenllavn.

Fnste IIøder
)Ianciag i ]rvel
malkshjernmet,
henhavn K.

Paa \{ørlerne
Un derholclning
rn airlet.

Formanrl: .1rrg. Neuinorur, Hernings-
gade 17:, København Ø.
'felf. Øbro 9317.

Iiasserer: l. Seåak, Østerblogade 1111,
Iiøbenhavn Ø. Giro 52019.

Nrrstformancl: f-. Marlihø j, Avedøre
Central.

Inrlrneldelse lian slie iil en af oven-
nær,nte eller til et af de øvrige NIed-
Iemmer. - Foreningen har for Ticlen
91 ]'Ie cllenrnrer.

Freintidige Møder.
Nicste lløde afholdes Sønrlag den

13. llaj 1945 Kl. 11. Foretlrag af
Hr'. ilurlial.

Stittet 15, Jrrrii 1917
reorganiseret 22. Ftbruar

Foreningsmeddel elser.
1. Da vort eger.rtlige (maanedligc)
Organ ,,Danmarks Bladet" paa Grunr'l
af 'ficler-r'res Ugunst olte svigter veti
fldgivelsen, fremkommer dette Blad,
og det er Foreningens Haab :l[ kunne
udgile vort eget Blad hver l,Iaaned.

Yed for'lsat Udgivelse vi] cler efter-
haanr'len frernlionrme Artililer om Yest-

ST. JAN
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indiens Historie samt Smaatr:cli ai Li-
vet cierovre.
2. Grundet paa de for Tiden hersken-
de Forholrl er Tiden for de faste Mø-
der indtil v-idere ændret tll den 2den
Søntlttg I{1. 14 i hver }'Iaaned.

3. Ref erat.

il NtødeL tlen 77. Marls (Referatet ind-
sendt til ,,Danmarlisbladei" 17. Nlarts) '

Hr. Grant Pedersen og Fru Bagger
(Gæst) underholdt os med [{usi]<.

Hr. Henriksen f ortalte rnorsomme
Træk orn Christiansted 

- 
Ryffglrs5

Hund ,,Søren".
Hr. Aksel Yarnclrup (ticlligere Yest-

indien) var tilstecle og indmeldte sig
som Necllern, - 

Veikornmen i

Der er fremskaffet nogle meget
smuhke tref arvede l'Xærkater (Paa-
kleebning paa Breve) efter vort Em-
blems XIotiv (Pris 5 Øre).

April X{aaneds Irødselarer: Frk' C.
Nielsen (1/4), Frk. Lohse (11l4),T,Iof-
jægermester Scaveniustl2/4 ). A. Chri-
stensen (19/41. L. Jørgcnsen t2l)/4t,
A. Andreasen (23/4) og H. P. Nieiserr
(29l4) var ønsket: Hjertelig til Lykke.

b) Mødet den 8. APril:
I{r. Agerb}' holclt et interessant Fo-

reclrag om sin og Hustrus Rejse til
traris i 1939.

Bestyrelsen og Selskabsraadet havde
i Forvejen holdt Møde fra Kl. 72-14
for at drøfte Foreningens Tarv.

Nlusiker F-alck Jørgensen ( Gæst)
blev indmeldt som Merllem. 

- 
\rel-

kommen I

4. Fødselarerne: R. Pedersen (2/5),
Fl-r Arends (6/5), H. Taylor Larsen
(28/5) oS V. Taylor Larsen (30/5) øn-
skes hjerteligt til Lykke.
5. Shrædermester G, F. Larson er op-
taget som Nledlem 10/4. \relhommenl

Derude fra - -
Harrg NeLutlunn i Califonrien, NIed-

Iem af Foreningen, meddelte i et af
sine sidste Breve, at der mellern en
Kreds af Dansk-Amerikanere versere-
de en Flan orn at købe St. Jan som
saeriig dansli Turiststed.

- 
Der blev jo lukhet for videre

Brevveksling og dermed ogsaa for
Meddelelsen om, hvorvidt den smukke
Plan er blevet til Virkelighed.

Å $rorlne loe iln *orh,
Efternær,nle Sang er 17. l'Iaj 1939

forfattet af XIiss Clatidia Nlarie Con-
rad, Dalter af Toldliontrollør Conrtrd
i Christianssteci, St. Croix, og sendt til
undertegnerie:

As in the dome of Ettrope's sliY
Darli storm clouds rise antl hang on

his.h,
And nations lamps burn lorv and

die --We pray the Lord for Denmark.

Keep Denmarli I-ord, antl 1et hcr be
As a1u,a)'s neutraj safe and free,
Secure in her iniegret-v
Dear Lord preserYe ottr Denmarh.

Out of cenfusion bring her ligirl
To brirn for aye, selene and bright,
Her King anrl Statesrnen guirle

aright 
-And bless and guarcl our Denmarli.

Dear Lord by faith in her \\re see
The Dove of peace and also He,
Who stilled the r,vaves of Galilee 

-Guiding the helm of Dc'umark.
NE{i.

En lille Historie.
I Sejlsliibenes Tid var der stor Vel-

stand paa Øerne. Sliibene, der kom
for at proviantere, var talrige; Køb-
mændene paa St. Thomas havde deres
egne Anlægsbroer.

Pengene indkom ved Provianterin-
gerne i saa rigelige llængder, at de

- 
Guldpengele- ikl<e blev talte, men

vejede.
Der lortmlles: En a[ tlisse Købmærrd

opgav sin Forretning paa Grund af
Sygdom. Da han havde liggei til Sengs
i ca. 15 Aar, kaldte han en Dag sin
Negerstuepige til sig, sigende: ,,S€,
Annabell, dei er bedst, at vi til i Mor-
gen faar gjort ordentlig rent, ogsaa
u n der m in Seng."

Neger,p'igen farede heftigt op, grøn
i Ansigtet, og spurgte, orn n{assa der-
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med mente, at hun ihke gjorde rent
til Hverdagsbrug.

Købmanclen maatte give gorit Ord
og sagde: ,,Ja, men lille Annabell, jeg
mente kun, at da jeg i Nlorgen er 80
Aar, ønskede jeg, at vi skulde have
ekstra rent af llensyn til alle mine
Gæster, og saa kan vi samtidig faa den
Iille Barrild Tctbak rid, som nu har iig-
get under min Seng i 15 Aar."

Annabell korl ned fra sin Vulkan
og sagde: ,,Yes, Sir, clet er en anclen
sag."

Den lille Tønde bldv rullet ud, An-
nabell syntes, den var saa tung, hvor-
for Købmanden sagtle: ,,Saa lad os faa
den aabnel."

Irtdholdet uisle *ig at ua:re: Spanslre
Guldpenge. Neiz.

lTil llfimde offir
Ilarrsl{ Yesilindtcn.

7'ilegnet Foreninglen

NIet.: llvor Bøigen

Hr.or Tropesolens varme Gløcl
sin st:erke Glans udstraaler,
midt i Atlanterhavets Skød,
hvor Dybde knapt rnan maaler,
der duhker op de Øer tre,
hvor Dannebrog man kuncle se

imellem Palmer vaje. :,:

Skt. Croix, Skt.'l'homas og Skt. Jan
om Sydens Pragt os minder,
og Længsler frem de trylle kan,
mens Tiden hastigt svinder.
Vi husker hr.er en solfyldt Dag,
og Tropenattens Stjernetag
i Sydkorsskæret funkler. :,:

Skt, Croix med sine Byer o,
først Christianssted man finder.
Der ser man Kokospaimer gro
biandt høje Tamarinder.
Mod'Westend ligger smukt udbredt
Plantagers Sukkermarker spredt
og lejes Palmerækker. :,:

Skt. Thomas med sin trygge Havri
i stille dybe \rande,
den tager Skibe i sin Favn
fra alle Verdens Lande.

,,Dansk Y estindien" .

larmer høit fra Sø I

I Byen fyidt er hver Butik,
paa Gaderne er stærk Trafik.

:,: Et broget Liv sig' rØrer. :,:

Skt. Jan med ai sin Fred og Ro
en egen Stemling vækker,
der grzesser ,tEsel, Hest og I(o,
mens Nluler Ploven traekker.
Og Nlarlierne saa frodigt staar,
det giver Øen gode Kaar

:,: til sorte Brødres Lvkke. :,:

Og vi, som husker hver en Plet,
en indre llagt os drager,
i Drømmesyn den hommer iet
og Sindet fangen tager.
Det er et sælsomt Trylleri
af Tropeøens Mysteri,

:,: som bringer sl<ønne Minder. :,:

Og seh, om Dannebrog ej mer'
paa ,,Virgin Islands" vajer,
et Stjernebanner hejst er der
og i Passaten svajer.
Vi Øerne ej glemme kan,
Skt. Croix, Skt. Thomas og Skt. Jan
ti mindes vil med Æ.re.:,:

H. Atkeskjold.
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J*g drømte i Nat
at der aar Bay R2ant

pan Vej fra Sct.

Tbomas ... det bli'r
en clejlig Dag!
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A" Bunka.I A. I{noDlauuh
Lundtoftegade 115.

Uin- og Ci gat{orretning.
Telf. Taga 5387.

Ingemannsvej 9,
forhenv. Revisor vecl

Landsoverskatteraatlet.

- Telefon Nora 5143. -

AnsvirrshaYeni:le I Aug, Neumann


