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Fredag den 8. Oktober Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret 
senest 2 Dage før Bladet udgaar. 1937 

Camp] Santo i Bologna. 

Nr. 502 I 
Alm. Annoncer tO Øre pr. min, eftert. Gange 8 Ø. 
Forretningsann. 8 • 	 - 	60. 

Fra Artikelserien „Paa Fodtur gennem Europa", Prinsessen af Javasu, 
Af Paul Ract. 

Paa Dansk ved Frank Ravnkilde. 
—o— 

En Aprildag i Aaret 1817 ban-
kede det paa Døren til Samuel 
Worall, Alitiondsburys Freds-
dommer. Udenfor stod, synligt 
ophidset, Landsbyens Fattigfoged. 
Han skulde absolut tale med 
Dommeren. Der var nemlig sket 
noget meget besynderligt i Al-
rn dsb u ry. 

saa begyndte han at fortæl-
le. I Landsbyen var der pludselig 
dukket en hemmelighedsfuld 
Fremmed op. Det var en ung 
Pige, hun kunde vel være mellem 
22 og 25 Aar. Hun var indhyllet 
i en mærkelig, hvid Klædning, 
som bæres af Kvinderne i Indien. 
Ogsaa den kostbare guldindvir-
kede Hovedbeklædning lod for-
mode en Orientalerinde. Intet Men-
neske forstod hendes Sprog. Naar 
man talte til hende paa engelsk, 
rystede hun blot paa Hovedet. 
Men nu havde Dommeren en in-
disk Tjener, maaske kunde han 
forsøge at tale med den fremmede. 

Dommerens Hus laa ret afsides 
og derfor havde han ikke lagt 
Mærke til den Ophidselse, som 
den fremmedes Opdukken i Lands-
byen havde bevirket. Naturligvis 
var han nysgerrig og gik med. 

Fogedens Dagligstue var fuld 
af nysgerrige, der ikke blev trætte 
af at stirre paa den fremmedagtige 
Kvinde. Hun selv sad ubevægelig 
paa en Bænk, synlig træt. Det 
lange, sorte Haar hang i Tjavser 
om hendes smalle, blege Ansigt. 
Hudfarven var gullig. Hun kunde 
være Javarteserinde. Den rigtfor-
sirede Hovedbeklædning holdt 
hun krampagtigt fast paa, som 
om hun var bange for, at man 
skulde tage det kostbare Stykke 
fra hende. 

Dommerens Tjener gik hen til 
hende og talte til hende. Hun lyt-
tede som om de indiske Klange 
var hende velkendte. Men saa rys-
tede hun alligevel paa Hovedet. 
Af hendes Tegn og Minespil kun-
de man blot forstaa, hun kom 
langvejs fra og var træt. Da man 
viste hende en Seng, antydede 
hun, at hun var vant til at sove 
paa Puder paa Gulvet. Inden hun 
lagde sig knælede hun ned, Hove-
det vendt mod Øst og samtidig 
mumlede hun en uforstaaelig Bøn, 
hvoraf Iran dog gentagne Gange 
kunde skelne Ordet „Allah". 

Dominer Worall interesserede 
sig levende for den fremmede og 
besluttede at tage hende til sig i 
sit Hus. Hans Menneskekærlighed 
var ikke helt fri for Beregning. 
Han sagde til sig selv, at den 
fremmede ikke kunde være et 
helt alinindeligt Menneskebarn. 
Maaden, hvorpaa hun bevægede 
sig, selvbevidst og højtideligt, men 
med langsomme Skridt talte der- 

for. Han var sikker paa, at der 
knyttede sig en eller anden Hem-
melighed til denne Kvinde, en 
Hemmelighed, hvis Løsning han 
maaske kunde drage Fordel af. 

Han forsynede sig med alle 
Slags rigt illustrede Bøger om In. 
dien Lykkelig saa hun paa Bil-
lederne. Ved nogle af dem udstødte 
hun formelig Glædesraab, som 
een, der uventet genkender noget 
fra sit Fædreland. Sæt lig ophidset 
blev hun, naar hun saa et Skib. 
Saa pegede hun paa sig selv og 
gentog flere Gange: „Caraba, 
roba la Man antog, at det var hen- ' 
des Navn. 

I Timer ad Gangen var hun 
beskæftiget med at skrive. Mær-
kelige Tegn fyldte Bladene. — 
Det saa ud som Kinesisk. Dom-
meren sendte Bladene til Oxford, 
til Cambridge og til London. Ikke 
een af Professorerne formaaede 
at tyde Tegnene. Sproglærde, der 
kendte alle indiske Dialekter, kom 
til Almonsbury. Stadig forgæves. 
Ingen forstod Carobas Sprog. 
Mærkeligt var det, at ethvert Par-
søg paa at bibringe hende et Par 
engelske Gloser mislykkedes. Da 
kom en Dag en portugisisk Matros 
til Dommerens Hus. Han hed Ma-
nuel Enesso. Han fortalte, at han 
i mange Aar havde levet i Indien 
og paa det Ostindiske Kompagnis 
Øer og han kendte de Indfødtes 
Sprog. Maaske kunde han gøre 
sig forstaaelig med den fremmede. 

Man førte dem sammen. Caro-
ba sagde nogle Ord, og Portugi-
seren svarede. Forstaaelsen var 
ikke let, det mærkede man. Ofte 
rystede Caroba paa Hovedet, ofte 
Portugiseren, men der var dog 
Mulighed for Forstaaelse. Og saa 
fortalte Portugiseren nogle Dage 
senere Carobas Historie, Prinses-
sen af Javasu. 

Javasu var en lille Ø i det øst-
lige Java, der var Caroba født. 
Hendes Far var Øens Konge. Hans 
Undersaatter havde en vældig 
Respekt for ham. Naar han gik 
forbi, faldt de paa begge Knæ og 
berørte med højre Haand den 
højre Tinding. En Dag, da Prin-
sessen spadserede i Paladsets 
Have, fortalte Portugiseren videre, 
blev hun overfaldet af malaiske 
Sørøvere og solgt til et Slaveskibs 
Kaptajn. Flere Uger senere kom 
Skibet til Betavia, hvor der kom 
flere Slavinder ombord. Saa gik 
det videre rundt Kap det gode 
llaab. Her blev Prinsessens For-
tælling noget uklar, maatte Por-
tugiseren tilstaa. Det stod ikke 
rigtig klart, hvorfor Skibet saa 
havde taget Kurs mod Europa. 
Nok er det, en Dag var Skibet 
kommet saa lokkende nær til 
Kysten, at Caroba besluttede at 
springe over Bord. Da hun var 
en udmærket Svømmerske, naaede 
hun ogsaa velbeholden Bredden. 
Hun havde ladet Solen tørre Klæ-
derne og saa havde hun givet  

sig af Sted paa Lykke og From• 
me og var altsaa havnet i Almonds-
bury. 

Man nærede ingen Tvivl om, 
at hendes Fortælling var paalide-
lig. Langvejs fra kom Folk for at 
se Prinsessen, og Dommer Worall 
var meget stolt af at huse en saa 
fornem Personlighed. 

Men Prinsessen selv, der var 
Genstand for saa megen Beun-
dring, var synlig utilfreds. Hun 
gav til Kende, at hun længtes 
hjem. Ingen fandt det mere for-
staaeligt end Dommeren. Han lod 
foranstalte en offentlig Indsamling 
og gav i Aviserne en saa nøjagtig 
Beskrivelse af Prinsessen, at en 
Fru Neale i Bristol studsede. 
Prinsessen, mente hun, var en af 
hendes tidligere Tjenestepiger, der 
var løbet bort. Hun skrev til Dom-
mer Worall, der naturligvis ikke 
skænkede Brevet megen Tiltro. 
Men Sagen maatte jo undersøges 
og Fru Neale blev opfordret til 
at komme til Almondsbury. 

Man stillede hende overfor Ca-
roba, og Fruen genkendte straks 
Prinsessen sin tidligere Husassi-
stent Mary Wilcox. Caroba lod 
som hun ikke forstod noget af 
det altsammen. Som Svar havde 
hun som sædvanlig trukket paa 
Skuldrene. Men da Fru Neale 
truede med Politiet, var Prinses-
sens Forstillelseskunst til Ende. 
Og nu fulgte under Taarer en 
fuldstændig Tilstaaelse. 

Hendes Fader, der var Smed 
i Witheridge, var død tidligt. Da 
hendes Mor giftede sig paany, 
begyndte hendes Lidelsestid. Hun 
kunde ikke lide Stiffaderen, og 
naar hun viste det, mishandlede 
han hende. Saa opstod Tanken 
om Flugt. Da hun var fjorten 
Aar gammel kom en Zigeunertrup 
til Byen og hun flygtede med 
Truppen. I to Aar var hun hos 
Zigeunerne, men saa blev hun 
ked af det, og da Truppen kom 
til Bristol tog hun Plads hos Fru 
Neale. Men hun holdt det ikke ud 
mere end et halvt Aar. Hun for-
klædte sig som Dreng og førte  

tiggende og vagabonderende et 
Eventyrliv. Saa kom hun ogsaa 
til London. Her tog hun igen sit 
rigtige Tøj paa og fik en Plads i 
en Beværtning ved Themsen, hvor 
der korn mange Matroser. D& 
havde hun lært den tidligere Styr-
mand Baker at kende. Han var 
den første Mand, hun virkelig 
syntes om, og da Styrmanden og-
saa syntes om hende, havde de 
giftet sig. Men med Udkommet 
var det slet. Begge havde eet stort 
Ønske: at udvandre til Amerika! 
Men hvor skulde åe faa Pengene 
fra til en saadan Rejse? Nu hav-
de Baker i mange Aar været i 
Indien, havde vist hende Billeder 
fra Java og fortalt hende meget 
om Livet der, og saa var hun 
kommet paa den Tanke at udgive 
sig som javaneisk Prinsesse. En 
Dag var hun saa forklædt som 
Orientalerinde dukket op i Al-
mondsbury. 

Dommer Richter var naturlig-
vis meget skuffet over, at hans 
Prinsesse afslørede sig som en 
almindelig Landstrygerske. Men 
helt anderledes var Indtrykket paa 
den engelske Offentlighed, da Hi= 
storien blev bekendt. At hun Maa-
neder igennem saa mesterligt hav-
de forstaaet at give Rollen som 
Prinsesse, at de lærdeste Profes-
sorer og Sprogforskere var taget 
ved Næsen, imponerede alle og 
man lo over hele England, 

Havde Prinsesse Caroba hidtil 
for Englænderne været en inter-
essant Personlighed, saa blev hun 
nu endnu mere populær. Fra alle 
Kanter strømmede der Penge til 
Dommer Worall til Amerikarejsen. 

Og da Caroba gik ombord i 
Baaden, der skulde føre hende til 
hendes nye Hjem, stod der i hun-
dredevis af Nysgerrige og Beun-
drere i Liverpools Havn. Og Hun-
dreder af Hænder vinkede til 
hende, da Skibet satte sig i Be-
vægelse. 

De færreste vidste jo, at Prin-
sessen ikke rejste alene, At der 
endnu var een, nemlig Styrmand 
Baker, der havde spillet sin Rolle  

som den portugiske Matros Enesso 
mindst lige saa godt som sin 
Kone Prinsessen af Javasu. 

Hendes Skæbne 
—0 -- 

Følgende romantiske Begivelse 
skulde været fore gaget i Belgien 

Det var en sludfuld November-
dag, at et Par Rejsende — en 
ælOre, fint klædt kland og en ung 
Pige — sad i en Krostue nogle 
Kilometer fra Bryssel. De ventede _ 
utaalmodig paa Rute bilen, soni 
skulde bringe dem ind til Byen.. 

Den skulde have været der allerede 
et Par Timer før, men der magt= 
le være sket et eller andet Uheld. 

Det var ikke lykkedes dem at faa 

en anden Vogn, thi ingen brød 
sig om at køre Vejen, efter at 
Mørket var faldet paa, da der 
var urolige Tider, og meget Pak 
færdedes paa Landevejene. 

— Hvad siger du om at gaa, 
- maaske vi kan blive taget op 
under Vejs af en Vogn, sagde 
Manden tilsidst til den unge Pige. 
— Naar det gælder om at købe 
Brudeudstyr, kan en ung Pige 
neppe blive træt, vel Margrethe? 
— Nej, jeg er slet ikke træt, kæ-
re Fader, svarede hun smilende. 
-- Vi kan godt for mig give Os 
paa Vej med det samme, blot du 
kan holde ud. 

Lidt efter brød de op. Albert 
Deloy, som den unge Piges Fader 
hed, havde tidligere haft et vel- 
lønnet Embede, men havde nu 
med sin eneste Datter trukket sig 
tilbage for at leve Resten af sin 
Tid paa Landet. Han var meget 
rig, og da han elskede sin Dat- 
ter overalt, havde han samtykket 
i, at hun forlovede sig med en 
Mand, som han ikke selv syntes 
om, en vis Jean Abbot, som man 
antog for rig, da han levede paa 
en meget stor Fod. 

Det var for at købe Udstyr i 
Bryssel, at Deloy og hans Datter 
var paa Vej. Dagene var korte 
og Mørket faldt hurtigt paa. In-
gen Vogn havde indhentet dem 
og de besluttede derfor, saa nø-
dig de end vilde, at søge Nattely 
det første Sted, de korn til. 

Skæbnen var dem gunstig, idet 
de kort efter naaede en Skovle- 
berbolig, hvor de blev gæstfrit 
modtaget. Skovløberen havde to 
voksne Sønner, og da Deloy ud- 
talte sin Frygt i Anledning af 
Husets afsides Beliggenhed, lo 
han og svarede, at han sammen 
med sine Sønner nok skulde vog-
te Huset, saa at de Banditter, 
som kom der i Omegnen, tabte 
Lysten til at komme der. 

Efter at have spist til Aften, 
ledsagede han de rejsende til de-
res Værelser, og snart efter sov 
de alle. 

Ud paa Natten blev der banket 
haardt paa Døren. Skovløberen 



[ med den gode Pasform 
faas hos 

Carl Larsen 
Vestergade, Allinge. 

Den fikse Sko 

De nye Overfrakker og Stortrøjer 
er nu hiemKommet, baade i blaa og Kulørte, 

i moderne og gode Kvaliteter. 
Alle mine færdigsyede Klædninger udsælges til billige Priser, da jeg 
ikke vil føre det mere, da Moderne skifter saa ofte. Ekstra Benklæ-
der, Arbejdstøj, Hatte og Huer og alt, hvad der henhører til Herre-
ekvipering føres i bedste Kvaliteter. — Kjolerøj, Bomuldstøj samt alt 
hvad der henhører til en velassorteret Manufakturhandel. Uldtæpper, 
Trikotage og Garn er, hvad enhver ved, det bedste og billigste hos 

Jens Hansen. Tlf. 29. 
Strikkede,  Klude og Uld 
købers til højeste Prim. — Leverandør til Landbrugmlotterlet 

TAMM ERS H A L DE 
C2is INT /D _A._ Gr ]f te,x..rxx. 

Otto Hansens Orkester 

stod op, og ved at kigge gennem 
et af Vinduerne saa han flere 
maskerede Mænd udenfor. Paa 
deres Forlangende om at komme 
ind svarede han naturligvis Nej, 
hvorpaa han hurtigt vækkede 
begge sine Sønner. 

Imens havde Banditterne henkt 
en svær Træstamme og truede 
med at slaa Døren ind, om den 
ikke straks blev aabnet; de vidste, 
at der den Nat boede rige Folk 
hos Skovløberen, det var dem, 
de vilde have talt et Par Ord med. 
Hvis han ikke straks lukkede op, 
skulde han komme til at fortryde 
det. 

Skovløberen var en ærlig og 
modig Mand, som naturligvis 
værgrede sig ved at udlevere sine 
Gæster. 

Kort efter ramte Stammen med 
drønende Kraft Døren; men i det 
samme lød der tre Skud fra Skov-
løberen og hans Sønner, og et 
Par Røvere sank haardt saarede 
sammen. 

Medens dette foregik, var den 
unge Pige blevet vækket, ved at 
Ruden i hendes Værelse knustes. 
Hun saa til sin Rædsel Hovedet 
af en Mand, som forsøgte at kry-
be ind gennem Vinduet, der sad 
temmelig højt over Jorden. 

Uden at betænke sig, greb hun 
fat i hans lange Haar og trak til 
sig af al sin Kraft, saa at det i 
den ubekvemme Stilling ikke var 
ham muligt at røre sig. Samtidig 
raabte hun om Hjælp. Hendes 
Fader og Skovløberen ilede til, 
og i næste Øjeblik var Røveren 
forsvarlig bundet. 

Margrethe var sunket bevistløs 
om. Det var imidlertid ikke Skræk. 
ken over Overfaldet, der var Skyld 
i Besvimelsen, men en Opdagelse, 
hun havde gjort, medens hun 
kæmpede i det mørke Værelse 
med Røveren. 

Da han truede hende for at faa 
hende til at slippe, havde hun 
genkendt hans Stemme. Det var 
Jean Abbots, hendes Kærestes 

Røst. 
Der blev nu tændt Lys, Masken 

blev revet fra Røverens Ansigt, 
og ogsaa Margrethes Fader gen-
kendte ham nu. 

Det viste sig nu, at Abbut af 
sine Spejdere havde hørt, at et 
Par fornemme Rejsende overnat-
tede i Skovløberhuset, og uden 
at ane, hvem det var, besluttede 
han at udplyndre dem. 

Naturligvis fik han og hans 
Kammerater deres Strat, men 
Margrethe mistede den samme 
Nat sin Forstand. 

3øger og 3lale. 
—a- 

1 Ugens Familie-Journal 
har Regeringspræsident Wolt-

gang A. Jaenicke skrevet et meget 
interessant Rejsebrev om „Bryllup 
og Begravelse hos Parserne". Kel-
vin Lindemann fortæller i Serien 
„Steder og Stemninger" om „Vor 
Barndoms Have" altsaa Frederiks-
berg Have. Vi suser videre ined 
den dristige unge Dansker, Johan 
Nielsen, som fik den Ide, at han 
vilde køre gennem Sahara paa 
Motorcykel og med sin Kone i 
Sidevognen. Gennem Ugens Rej-
sebrev og morsomme Fotografier 
følger vi det unge Pars Sejlads 
over Middelhavet og deres Lan-
ding i Oran, hvorfra de starter 
med Casablanca i Marokko som 
Maal. „Saadan noget sker kun i 
Amerika", Elskovsdrikken", „Slam 
gernes Hævn", og "Kærlighedens 
Prøve" maa nævnes blandt de 
bedste Noveller. 

Sporten 
Red. af A. S. G. 

Første Sejr i Mesterrækken. 
ASG slog Hasle med 4-1. 

Det var en Oprejsnings Dag 
for vore Fodboldspillere i Søndags. 
Vort første Hold vandt overbevi- 
sende sikkert over Hasle med 
4-1, en Sejr der let kunde være 
blevet større. Kampen, der jo er 
refereret i Dagbladene, vil vi ikke 
beskæftige os med her, men i 
Stedet for vil vi se lidt paa Spil- 
lerne og Kampen i hele taget. Der 
var mødt ca. 200 Mennesker, og 
naar man ser tilbage paa de sid- 
ste 5-6 Aar, maa vi alle glæde 
os ved den stigende Interesse 
blandt Publikum. Kun vil det væ-
re ønskeligt om et Par af de vær-
ste Skrigehalse vilde tænke paa, 
at det er en Sportskamp, de er 
til, og ikke Slagsmaal mellem to 
Klubber. ASG har en Gang fra 
BBU faaet en Advarsel for ube-
høvlet Publikum, og det skal nø- 
dig gentage sig. Undskyldninger, 
som daarlig Dommer og haardt 
Spil, giver ikke Publikum Ret til 
at udspy de forfærdeligste Bana-
liteter mod Spillere og Dommer. 
Andre Byer paa Bornholm har 
været berygtede fer sit uforskam-
mede Publikum hvorfor skal 
Allinge-Sandvig ogsaa være med 
der imellem. 

Naa til Sagen. Kampen var en 
haard Omgang Fodbold, og man-
ge af Spillerne paa begge Sider 
fik drøje Knubs, ja enkelte saa 
meget, at de maaske faar godt af 
det paa Søndag ogsaa. 

En god Del af Skylden for det 
brutale Spil kan vist godt lægges 
paa Dommeren, der fra Begyndel-
sen prøvede paa at holde det 
haarde Spil nede, men Følgerne 
af Forsøget blev, at han satte 
Spillerne op mod sig, fordi en 
stor Del af hans Kendelser var 
ud i det blaa. Som Eks. standse-
de han to Gange vor v. back, 
fordi denne fuldstændig regel-
menteret gaar i Luften og header. 

Hvad ligner det? 
Bedst paa vort Hold var „Man. 

ne", som ogsaa med stor Majo-
ritet fik det Par Fodboldstøvler, 
som Træneren Verbik havde ud-
sat.  

Af andre i forwards maa næv-
nes Holger Staffensen, som snart 
er paa Vej til at blive en fin h. 
w. „Basse" kan spille bedre, hans 
Teknik og Sammenspil især med 
højre Side var udmærket. c. f. 
Karl Mortensen havde nogle Chan-
cer for at score paa solo Gennem> 
brud, men han bliver febrilsk for-
an Maal. Slaa koldt Vand i Blo-
det, Karl, saa kan du lave mange 
Maal for din Klub. Albert Jensen 
paa venstre Fløj var sat paa en 
ganske uvant Plads, men han vi-
ste dog saa meget, at han ud-
mærket kan fortsætte der. 1 Half-
backkæden spillede Holger Jensen 
en stor Kamp især i første Halv-
leg, og Bernhard gjorde sig ogsaa 
godt gældende. Otto Rømer er en 
Slider, men mangler lidt mere 
Plan i sit Spil, skønt hans Indsats 
i Søndags var noget af det bedste, 
vi har set endnu af ham. Begge 
backs spillede som altid godt. 
Gunnar Andersen er meget mere 
værd paa denne Plads end i for-
wards og Louis Hansen er lige-
som sin Broder en Slider af For-
mat. Maalrnand P. Westerholin 
fik Oprejsning for de tidligere 
Kampe og var helt igennem god. 

Om hele Holdet maa man med 
Stolthed fastslaa, at det var i en 
meget fin Form. Efteraarets Træ-
ning under Hr. Verbiks Ledelse 
har sat Spillerne saadan i Form, 
at de i Søndags kunde spille 
Kampen med Fut og Fart fra  

først til sidst, uden at der et .  
Øjeblik mærkedes Træthed eller 
Slaphed. 

Gid vi kunde komme i samme 
Træning til Foraaret, naar vi skal 
klare os alene. 

Nexø kommer paa Søndag. 
Nu, naar vi har faaet vore to 

første Point og Blod paa Tanden, 
imødeses Kampen herhjemme paa 
Søndag mod Nexø med Spænding. 
Kan vi ogsaa i denne Kamp tage 
Sejren hjem? Publikumsbesøget 
bliver ialfald meget stort. 

II Holdet skal til Nexø og spille 
mod II Holdet der, og vi tror 
det bliver Holdets mest spænden-
de Kamp, eftersom Nexø II skal 
være det stærkeste Hold i B Ræk-
ken. Hidtil har vort II Hold vun-
det store Sejre, men maaske kom-
nier det paa Søndag til kort om 
for Nexøspillerne. 

Juniorerne skal ligeledes møde 
et stærkt Hold, nemlig RB i 
Rønne. 

Alt i alt har vi vore Hold ude 
i spændende Kampe paa Søndag. 

Produktudstillingen. 
Husmændenes Produktudstil-

ling afholdes i Aar i Allinge, 
hvor Nordre Herreds Husmands-
foreningers Medlemmer er Ud-
stillere. 

Som sædvanlig vil Udstillingen 
omfatte Markens og Havens Pro-
dukter, med hver sin fyldige 
Afdeling. Ved hvert Nr. findes 
en Opgørelse af Udbyttebestem-
melsen, som er taget i Marken. 
Disse Oplysninger kan have stor 
Interesse, for baade mindre og 
større Landmænd. 

Fru Hansen Husholdningssko-
len møder med en meget inter-
essant Afdeling inden for Hus-
holdnings Arbejdet, og som et 
nyt Led i dette fremviser hun 
en Frugtpresse, som sikkert vil 

faa stor Betydning særlig for 
Anvendelse at' nedfalden og Se-

kunda Frugt. Syforeningerne vil 
ligeledes møde med en lærerig 

Udstilling. 
Endvidere vil der findes en 

Vævestue paa Udstillingen, som 
sikkert vil fange Kvindernes Op-
mærksomhed. 

Konsulent II. Nielsen vil lige-
ledes som noget nyt fremvise 
en Demonstration af Frugttræ-
ernes Tilblivelse og Udvikling. 

Som tidligere vil der paa: Ud-
stillingen forefindes Salg af Lod-
sedler, hvorpaa der kan vindes 
en Herre- eller Dameeykle samt 
et Spisestel til 12 Personer, lige-
ledes vil der som sædvanlig fin-
des Tombola. 

Udstillingen aabnes Lørdag 
den 16. Oktober Kl. 2 Eftm. af 
Borgmester Pedersen Allinge, 
der holder Aabningstalen. 

Om Søndagen aabnes Udstil-
lingen ligeledes Kl. 2 Eftm. Kl. 
41/2  Foredrag af Fru Tove Peder-
sen Rønne som vil tale om 
Grøntsagernes store Betydning 
for Ernæringen og Menneskets 
Sundhed. 

Kommander'. Julius Nielsen. 
forhenv. Chefsekretær i Danmark 
og Leder af Frelsens Hærs Arbejde 
i Czekoslovakiet leder i Morgen 
Mødet i Allinge tillige med flere 
andre Officerer. 

Bryllup. 
Søndag vies i Ols Kirke Frk. 

Anna Westh, Datter af Avlsbr. E. 

Westh, Tein, til Lagerarb. Otto 
Christensen, København. Middag 
i Brudens Hjem. 

SKaliKlubben 
har Spilleaften førstk. Tirsdag i 

Stedet for Mandag. 

Det er paa Mandag 
at Nordbornholms Turistforening 
indbyder alle interesserede til en 
gratis Filmsaften paa Hotel „Al-
linge". Foreningen vil her præsen-
tere Dem for den Naturfilm, der 
i Sommer er optaget paa Nord-
bornholm, og de kendte Partier 
paa Strækningen Johns Kapel—Rø 
vil glide forbi oppe paa Lærredet. 
Filmen vil derefter blive vist i Kø-
benhavn og rundt omkring i Dan-
mark i Foreninger og Biografer, 
og forhaabentlig vil den virke som 
en god Reklame for vor egenar-
tede Natur, saa vi næste Aar kan 
se Hoteller og Pensionater fyldte 
med glade Feriegæster fra tidlig 
Foraar til sent Efternar. 

Foruden vor egen Film vil der 
blive fremvist en fra Paradisbak-
kerne og Dueodde — og maaske 
en morsom Tegnefilm altsaa et 
righoldigt Program. 

Efter Filmen arrangeres fælles 
Kaffebord (dog ikke gratis), saa 
Bestyrelsen haaber det maa blive 
en rigtig „Turistaften", og Ordet 
er frit for Forslag til nye Frem-
stod for Turismen. 

Mød nu godt op, baade fra Al-
linge-Sandvig, Olsker, Rutsker, Rø 
og Klemensker — De er alle vel-
komne! 

ol■.•••••••••• ••••••••••ø. 
Benyt Deres Frugt • 

• • • • 
. til Fremstilling af Vin. 	• 

• • 
• B B Vingær • • • • 
• og alle Rekvisitter faas i 	• 

• • PRIMA •••••••••••••••• ****** • 

Ung Pige 
med Kendskab til daglig Madlav-
ning kan faa en god Plads hos 
Familie i København. Henvendelse 
til Lotterikollektrice 

Karen Pihl, Allinge 

Varm ..lodpelse 
faas hver Fredag fra Kl. 10. 

Grethe Lundgren 
Lindeplads – Telef. Allinge 45 

Frelsens Hær, Allinge. 
Nr. ved Høstfesten var følgende: 

Dukken 521, Vægtekst 414, Toilet-
sæt 304, Frugtskaal 28, 1 Kvart-
Abonnement 452, Vasen 491. 

Afhentes inden 1. Decbr. 

Udsalg 
i Sandvig Missionshus 
Onsdag den 13. Oktober Kl. 19. 

Provst Pedersen taler. 
Gaver af enhver Art modtages 

med Tak. — Alle er velkomne. 
Syforeningen. 

Al Jagt 
og Færdsel med Skydevaaben er 
forbudt paa Emanuel Madsens 
Grund i Olsker. 

En graa Hund bortløbet 
Alle Oplysninger Telefon 

Østerlars 47. 

Kost og Logi 
kan faas paa Turisthotellet, Sandv. 

Marie Munch 

Min og mine Forældres hjerte-
ligste Tak for Opmærksomheden 
ved min Konfirmation. 

Else Møller. 

in og mine Forældres hjerte- 
. 

• 

ligste Tak for udvist Op- 
mærksomhed ved min Konfirma-
tion. 

Lissi Pedersen, Sæne. 

ine Forældres og min hjerte-
. ligste Tak for Opmærksom-

heden ved min Konfirmation. 

Povl Jensen, 
Sonuergade. Allinge. 

- ine Forældres og min hjerte- 
, ligste Tak for Opmærksom-
heden ved min Konfirmation. 

Henny Jørgensen. 

Varelotteriet 
Lodsedler til Iste Trækning er til 
Salg for 130 Øre. 

Sidste Dag er Mandag den 18. 
Oktober. 

I. B. Lårsen. 

Skotøjs - Centralen 
Kirkepladsen 

fiar nu stort 2idvalg 
i ALT: Hjemme-, Arbejds-, Spad-
sere- og Selskabssko fra Nr. 18.47 

PERSONKØRSEL 
med 7 Pers. lukket Vogn. 

Kast Falk 
Aabrinken, Tejn. Tlf. Allinge 130x 

Kattekillinger, 
2 Mdr. gamle, kan afhentes paa 

HavRatten. 

En Pige 
kan faa Plads til 1. November. 

St. Myregaard, 
Olsker. 

Allinge -Sandvig 
Husflidsforening 
begynder sit VinterKursus 
Fredag den 8. Oktober Kl. 20 paa 
Teknisk Skole. Nye Medlemmer 
kan indtegnes samme Dag og frem-
deles hver Onsdag og Fredag fra 
KI 19,30-22. 

Bestyrelsen. 



Nu -  kommer den Aarstid, hvor det er rart at have et Par 

	 CODAN GUMMISTØVLER 

         

         

         

        

Vi fører dem i alle Størrelser 
til Damer, Herrer og Børn. 

Axel Mogensen, Tejn 

        

        

        

 

Kom og se mit store Udvalg i de nye 

Dame- og Xonfirmanl-frakker! 
Konfirmandfrakker fra 18.50 - 20.00 - 24.00 
Ungpigefrakker med Foer og Skindbesætning 39.75 

Ingen Købetvang! 

Allinge Messe - Th. Holm 
Tlf. 100. Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet 

Triorrenset, god Kvalitet 

Staalrug og Standard livede 
til Saasæd sælges. 

Nordl andets Handelshus 

      

 

Skal De købe Radio 
paa Afbetaling eller pr. Kontant 

koler den med stor Fordel I 

Cykle- og .Radioimportøren, Velfuge 
ved II, Jørgensen - Østergade 28 - Telefon 156 

Jeg er leveringsdygtig i alle Mærker til forskellige Pi iser 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 

 

  

 

18 pCt. Superfosfat, 40 pCt. Kaligodning 
udleveres fra Lager til Kontantpriser. 
Tillantin, Sanagran og Blaasten sælges til Afsvampning. 

Nordlandets Handelshus. 

 

Nordbornholms Turistforening 
indbyder Medlemmer og andre interesserede 
til en GRATIS F ILMSAFTEN paa 
HOTEL ALLINGE MANDAG D. 11. KL. 19,30 

   

 

Program Et .4 wkwiri, 2r.j.kw. ViPtcLuex! 

   

    

    

 

Filmen »Det skønne Nordbornholm«, samt en Film fra Paradisbakkerne og 
Dueodde og eventuelt en morsom Tegnefilm. - Efter Filmen arrangeres 

FÆLLES KAFFEBORD a 1 KR. pro persona incl. Drikkepenge 

Bemxrk: Bom under 16 Aar har paa Grund af Pladsforhold ikke Adgang 

 

Bedste Morsø Støbegods sælges 
7 Reguleringskomfurer, store og smaa. 
6 Koge- og Reguleringsovne 	- 
sælges til de gamle billige Priser. 

Alle Ovnror, Fyrdore og Riste sælges til smaa Priser. 

Nk)diandets Handelshus 

OH helt nIgige 
Permanent udfører vi nu med den nye 
Taco Luxus Maskine. - - Moderne 
Dampkammer System. Alt iberegnet - 

iiiiimmemmemei=i  og dog kun otte Kroner! 

Barber Johs, Larsen Tlf. Allinge 53 

• Privatundervisning i TYSK ved indfødt Lærer. 
Eftermiddags- eller Aftentimer efter Aftale. 

Undervisning i Maskinskrivning - alle Systemer. 
Alt Maskinskrivningsarbejde udføres. 
Oversættelse: Tysk-Dansk og Dansk-Tysk. 

KARL ROWOLD STRANDVEJEN 3 - ALLINGE 

Heldags Bydreng 
kan straks faa Plads. 

Handelsgartner Jensen, 
Tlf. 41. 

3 Vær, Lejlighed 
er til Leje. 

Handelsgartner Jensen 
Til. 41. 

En flink Karl 
Siellegaard pr. AH 

, 
. Staldgrebe og Forke kan faa Plads til 1. November.  

Tlf. Allinge 71v. 	 sælges til smaa Priser. 

Paraplyer! 
RegnfraKher til Damer, 
Herrer og Børn. - Stort Udvalg. 

Fritz Reusch. 

til alle Reparationer sælges til smaa Priser og med 
Rabat pr. Kontant. 

Nordlandets handelshus. 

Svenske Enekurve 
Kartoffelgrebe 

giografen 
Fredag, Lørdag og Søndag Kl. 20 

Safir 
i den svenske Latter-Sukses 

„Spøgeriet paa Brageshus", 
100 pCt.s Latterstof. 

Frelsens Hær, Allinge. 
Stort offentligt Møde 
i Frelsens Hærs Lokale 

Lørdag den 9. Oktober Kl. 20. 
Fest for de Gamle Kl. 15. 

Kommandør'. Julius Nielsen leder. 

Jagten aflyses 
aflyses paa Karl Klausens Grund, 
Nørre Krak, Rutsker. 

Stærke 

En yngre Karl 
og en Pige søges til 1. Novbr. 

Kofoed, 
Møllegaard, Rø. 

De berømte 3 Taarna 

Gummistøvler 
er hjemkomne og sælges til 
rimelige Priser. 

Træskomager bars en 

Hasle Kalkværk 
...14% Brændt Kalk 

Læsket Kalk 
11413  cementsten 

Tlf. Hasle 27 

Nordludets lindelshus 

Radiosteson 7938: 

Prøv mine nye Modtagere - alle kendte og førende Mærker. 
Gode Afbetalingsviikaar. God Service. I.KI.Reperationsværksted. 

Unica Modtageren »Torex,  Kr. IS5. 

ALLINGE RADIOFORRETNING 
WILLIAM LIND, NØRREGADE, ALLINGE - TLF.95 

Friske 

Annodebatterier 

hjemkox-nxner 

hver Uge. 

LADESTATION 

Gaa altid til 

Fagmanden 

det betåler sig! 

BADMINTON 
Ketchere fra 6,65 til 45,00 
OvertreeKlak og Olie 	 
Pressere, Spilleregler. . . 	 

FJERBOLDE fra 75 Ore 
Ketchere repareres 
nye Strenge isættes 

Kun Kvalitetsvarer til rimelige Priser- - 

Axel Nauri/sen Kiosken - Telt. Allinge 142 

Stærke tørre Brædder 

FS$166,1:164s  
!tidlig Kjoler 

Uldne strikkede Børnekjoler 
til 5-6 Aar Kr. I9.00 
til 7-8 Aar „ 10.25 
ti19-10Aar „ 11.50 

Strikkede Kjoler 
Nr. 42-44 Kr. 13.50 
Nr. 46-48 „ 14.00 

Uldne strikkede Kjoler 
i fikse Faconer 

23.75 - 22.85- 16.85 

Fikse Ungpigekjoler 
i gode, uldne Kval. 

Kr. 20.50 - 17.85 

Smukke Frue-Mellemkjoler 
mod. ulden Kvalitet 

Kr. 23.50 - 17.50 

Finere uldne Kjoler 
i Crepe Georgette 

og Uld-Nappe: 44.50 
40.00 - 32.50 - 31.50 

Fruekjoler i store Størrelser 
Nr. 46-48-50: 37.50 
35.00 - 28.00 - 26.00 

Altid stort Lager af sorte 
Kj oler i alle Størrelser. 

Nederdele og moderne uldne 
Veste og Jumpers i righol-
digt Udvalg. 

- og saa har vi det 

store og fikse Udv. 
i Frakker og i de 
moderne Ulstre 
brunt og blaat!  

Se 'Vinduerne 

Fritz Reusch 
Allinge - Telefon 5 

Sander bind 
Nørregade 5, Allinge. Tlf,166 

Mod. Herre- & D ameskræderi 

Fotograf Møller 
anbefaler Bronce-

Rammer i alle St. 

Ovale Rammer og 
Rammelister. Billeder indrammes 

Bornholms Spare- 
og Laanekasses 

Afd. i Allinge 
• 

Kontortid: 9-12 2-4 
• 

Boxer udlej es 

Alt til  'agten... 

 

KØB DET I PRODUKTEM Patroner, Patronhylstre, Fænghætter, Hagl. JagttasKer m. m. m. 

BRÆDDER IN Fine tørre Gulvbrædder, ru Brædder og 
I Forskallingsbrædder samt alt i Bygningsart. um  KØB DET I PRODUKTEN 



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

Fem Kilometer udenfor Ferrara 
overskrider jeg den store Poflods 
Hovedarm ved Polecelia. Vi er 
gamle Bekendte, vi to. Jeg saa 
den i sin Vorden oppe ved Turino, 
vild, kaad og livsglad, som jeg 
selv, kommende oppe fra Alper-
nes Gletsjeris. Nu var det vilde 
Vovemod gaaet af os begge, vi 
havde set og oplevet meget, vi to, 
blevet klogere af Erfaring. Sindig 
og adstadig glider den brede Strøm 
--- bastet og bundet af Diger og 
talrige Fabrikers Hjul. Tæt ligger 
de langs Bredden eller som svøm-
mende Huse paa den glidende 
Strøm. De store Skovlhjul roterer 
ustandseligt, sugende Energi af 
Flodens Dyb. 

Underlige Tanker krydser min 
Hjerne, mens jeg staar paa Broen 
og betragter det pulserende Liv, 
dragende Sammenligninger. Og-
saa du vil umærkeligt lidt efter 
lidt blive bastet og bundet, ind-
gaa som et Led i det store Ma-
skineri, som kaldes Livets Træde-
mølle. - 

Allerede om Aftenen naaede jeg 
Rovigo. Her er ikke langt mellem 
Byerne. Gennem næsten menne-
sketomme Gader, over et Utal af 
stille Kanaler, ledende efter et 
passende Herberg, vandrer jeg paa 
maa og faa ; tnen overalt er luk-
ket og slukket. Inden jeg ved af 
det, er jeg atter ude af Byen. — 
Maanen stod straalende gul over 
Alleens Træer, det var stille og 
mildt. Saa var der vel intet andet 
at gøre end bivuakere ved Adiges 
Bred. 

Var tidligt oppe næste Morgen 
og travede lystigt frem gennem 
Chausseen. — Solens store, røde 
Kugle dukkede frem mellem Træ-
erne, og det blev efterhaanden 
meget varmt, Vinhaver, afhøstede 
Hvede- og Majsmarker 	 sivbe- 
voksede Engdrag vekslede mellem 
høje Hegn. — Ofte laa Markerne 
dybt nede, gennemskaaret af brede 
Grøfter. 

Allerede ved Middagstid naaede 
jeg Padova. Interessant gammel 
By, omgivet af Mure, Bastioner 
og brede, vandfyldte Grave. Gen-
nem Byporten kom jeg ind i de 
snævre Gader mellem høje aristo-
kratiske Huse, der ofte er forsy-
nede med Buegange og Søjleræk-
ker; men Gaderne og de store 
Pladser er næsten rnennesketotntne 
— Paladserne synes øde og for-
ladte. 

Var inde i flere Kirker, bl. a. den 
smukke Chiesa del santo og Dom-
kirken. Den store ovale Piazza 
Victorie Emanuele med en dobbelt 
Kreds af Statuer, ialt 74, af be-
rømte Mænd samt det mærkelige 
della Ragione, Raadhuset og Ob-
servatoriet er meget smukke og 
interessante Bygninger. — Uhyre 
Kunstskatte er her opsamlet, alt 
er lagt stort an. Ragiones Festsal 
er saaledes 87 m lang og 27 m 

bred. 
Fandt ikke noget passende Logi 

i Byen og travede saa videre ud 
paa Landet, hvor jeg traf et ungt 
Menneske, som inviterede mig med 
sig hjem tiI hans Faders Gaard, 
der laa gemt mellem Vinhaver. 

Alle var her travlt beskæftiget 
med Vinhøsten. Vogn efter Vogn, 
fulde af Druer, kørte ind i den  

store Gaard, i hvis Ladebygninger 
Druerne æltedes i store Kar af bar-
benede Karle og Piger med op-
kiltrede Skørter ved Lygters og 
Faklers Skær. Ansigterne straa-
lede, Arbejdet gik let under Lat-
ter og Spøg. Det var som den 
syrlige Lugt af de gærende Druer 
virkede berusende — eller' havde 
Vingaardsmanden i Dagens An-
ledning skænket vel rigeligt til 
sine Folk. Rundt om i Laderne 
stod vældige Kar med gærende 
Druesaft, og Fremgangsmaaden 
blev mig forklaret, uden at jeg 
dog forstod ret meget deraf. 

Da et Hold Arbejdere skulde 
ind og spise til Aften, blev jeg 
budt med og anbragt ved Lang-
bordet. Jeg fik derved et lille Ind-
blik i Livet paa en større italiensk 
Landejendom, og fulgte interes-
seret Samtalen, selv om jeg ikke 
altid forstod Pointet i Vittighe-
derne. 

Saa fik jeg anvist Sovested, og 
træt, som jeg var, sov jeg til langt 
op ad Formiddagen. De gæstfrie 
Folk vilde ikke lade mig gaa fa-
stende og hentydede, at jeg godt 
kunde faa en Chance, der var god 
Brug for ledige Hænder. 

Men jeg havde Hjemve og ha-
stede fremefter, ærgerlig over at 
have snuet saa længe. 

Ved en lille By naar jeg Brenta-
floden — en stille, jævnt glidende 
Strøm, hvis Bred, eller rettere 
Dæmning, jeg fulgte forbi idylli-
liske Slotte i gammel romersk, 
maurisk eller græsk Stil med Bil-
ledstøtter paa Tage og Kanapeer. 
De hvide Facader, slanke Popler, 
Huse og Kirker spejlede sig i det 
klare Vand. 

Længe laa jeg i Græsset, nød 
Naturen og lod Solen gennembage 
mig. Alt var saa stille og frede-
ligt, kun en svippende Lyd af en 
Staaltraadsline, der ved et sind-
rigt Apparat var trukket over Ka-
nalen fra Bred til Bred og ved 
Hjælp af Taljer og Lodder fulgte 
Flodens Bund. To Mænd halede 
skiftevis, og jeg opdagede at de 
med Linen afskar det lange, bløde 
Flodgræs, der i store Flager drev 
langsomt med Strømmen og op-
samledes for senere at finde An-
vendelse til Straahatte og andet 
Fletarbejde. 

Efterhaanden bliver Egnen mere 
sumpet med et Vildnis af Siv og 
Krat. Henad Aften førte Lande-
vejen mig ud til den lille Havne-
by Fusina og endte ved Færge-
stedet. 

Adriaterhavets blanke Flade lig-
ger udbredt foran mig, eller ret-
tere de store Laguner, hvor Flo- 
dernes Dynd bundfælder. 	Men 
hvor er Venezia, Havets stolte 
Dronning ? — Ingen Vej fører vi-
dere nordpaa, kun udstrakte, siv-
bevoksede Sumpe. 

Ærgerlig gik jeg tilbage til den 
lille By og spurgte mig for paa 
Gæstgivergaarden. — Jo, det var 
rigtigt nok, Færgen gik om en 
halv Time. 

Medens Passagererne langsomt 
samledes, gik jeg frem og tilbage 
ved den lille Færgebro i den stille 
Aften. Oppe i Bjergene mod Nord 
glimtede Lyn, og jeg hørte svage 
Drøn. Saa tændtes de første Lys 
ude i Kimingen — Lys ved Lys! 

Derude laa Venezia. 
Den gamle brøstfældige Damp-

færge fløjtede Afgang, de faa Rej- 
sende skyndte sig ombord. Saa 
gled vi langsomt ud i den op-
mudrede Rende, hvor høje hvid-
og rødmalede Stolper viste Vejen. 
Hver tredje eller fjerde var forsy-
net med Laterne eller et Krusifiks. 
Maanen kastede Sølvstraaler over 
Vandet, der længere ude krusedes 
af en frisk Brise. 

Saa naaede vi ud paa dybere 
Vand, Flskerbaade strøg forbi os, 
de første Gondoler. — Fantastisk 
tog de ejendommelige Baade sig 
ud i det skarpe Maanelys — med 
den kalecheformede Kahyt og de 
høje udskaarne Stævne — roet 
frem af ranke Gondoliere. Efter 
en halv Times Sejlads dukkede 
de første Øer op af Lyshavet, vi 
rundede Santa Georgio og della 
Saluta og gled ind i Canale grande, 
hvor vi fortøjede. 

En gammel snakkesalig Italiener 
viste mig op til et mindre Hotel, 
hvor jeg skilte mig af med Baga-
gen, fik lidt Aftensmad og styrede 
derpaa mine Fjed mod den nære 
Markusplads, hvis Fepaladser og 
elektriske Lyshav jeg havde fattet 
et Glimt af fra Færgen. 

Det var som jeg dumpede ind 
i et Eventyr af Tusind og en Nat. 
De elektriske Buelys og Buegan-
genes straalende Butiker forvand-
lede Nat til Dag. Maanen stod 
stor og gul mellem Markuskirkens 
Kupler, og Dogepaladsets rødgule 
Facademosaik stod med skarpe 
Konturer. Klokketaarnet „Campa-
nilen" ragede op i ensom Maje-
stæt, og foran paa den store Plads, 
der var fuld af festklædte Menne-
sker, spillede et stort Orkester Døg-
nets Melodier. 

I Pavserne gik jeg lidt rundt og 
saa paa Folkelivet, var helt henne 
ved de høje Søjler med Venezias 
Vartegn og Markusløven, der stir-
rer kampberedt ud over Havet. 
Men nu er der Fred og ingen 
Fare — kun sagte glidende Gon-
doler og smægtende Strengeleg. 

Hvem kan sove en saadan Nat 
i Venezia? Skønt Klokken er over 
ti, gør Markedspladsens straalende 
Galanteri- og Juvelbutiker glim-
rende Forretning. Hvem har ikke 
en Hjertenskær, der vil blive glad 
ved en funklende Ring eller Perle-
smykke. 

Jeg staar og ser langt efter de 
lykkelige Par. Jeg, den ensomme 
Vandrer, fristes selv og køber 
nogle Souvenirs: en lille Gondol 
i Sølvfiligran, en Ring og Pro-
spekter — Minder om Eventyr-
byen. 

Unge Signorinaer sidder dydige 
hos deres Mødre og lytter til Or-
kestret. Ogsaa jeg er efterhaanden 
bleven træt og finder en ledig 
Plads paa en Marmorbænk ved 
Campanilens Fod. Ved Siden af 
sidder en ung Mand i blaat Ser-
ges med stiv Flip og Manchetter. 
Han ligner nærmest en Kontorist, 
og jeg spørger ham om Venezia-
nerne aldrig sover, 

„Jo, om Dagen", lo han. 
Vi korn efterhaanden i Samtale. 

Han havde været et Aar i Eng-
land og forsøgte at konversere 
mig paa dette Verdenssprog. 

„Her er kedeligt", sagde han til 
sidst og gabede. „Vil De med en 
lille Ronde". 

Vi rejste os og drev ned mod 
Kanalen. Her laa Gondoler og 
ventede paa Tur. Et Selskab glade 
Venezianere og Turister trængtes 
om en Baad. 	„Il Boccacio" 
hørte jeg Føreren gentage. 

„Kom med", raabte min Fører 
og sprang ned i Baaden. 	Jeg 
fulgte mekanisk efter. — Vi gled 
frem gennem mørke, stille Kanaler 
og lagde til ved et festligt oplyst 
Palads. 

„Una Lira", sagde min Fører  

og steg ud, Jeg betalte og fulgte 
med op gennem den oplyste Hal. 
Ogsaa her betalte jeg den kræ-
vede Entre. 

Vi kom ind i en stor Sal med 
mange smaa Borde, hvoromkring 

der sad mange Mennesker. Alle 
Nationer synes at være repræsen- 
teret — en broget Forvirring. Vi 
sætter os ved et ledigt Bord. Lidt 
efter kommer et Par letpaaklædte 
Damer og sætter sig ugenert ved 
samme Bord. Min Fører synes at 
kende dem. Han bestiller Vin og 
Frugt samt en Slags smaa Kiks 
og henviser flot Tjeneren til mig, 
som maa betale. Jeg ser med Gru 
mine Spareskillinger ryge — en 
for en. 

Nu spiller Orkestret — et Par 
Danserinder optræder, ogsaa sen- 
timentale Folkesange synges af 
Damer og Herrer i Bondedragter 
--- snart synges og danses der 
ved Bordene, de agerende veksler 
ustandseligt. 

Jeg er bleven præsenteret for 
de Skønne som Journalist danese, 
der rejser Verden rundt til Fods 
og tjener mange Penge paa mine 
Artikler. 

Men de Skønne kendte ikke 
Danmark, og jeg tnaatte have et 
lille Europaskort frem fra Lomme- 
bogen og afridse Ruten samt do-
kumentere med Fagforeningsbo- 
gen, der var afstemplet i de for-
skellige Byer. Mest Interesse vakte 
det, at jeg havde gaaet fra Napoli 
til Venezia paa godt tre Uger --
den lange Vej! 

Den ene af Damerne havde og-
saa en Veninde, der var rejst til 

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

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

Bogtrykker 
Gornitzka, O. Allinge Tlf. 74 

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

Bygningssnedker 
Jørgensen, T1. Sandvig Tlf. 5y 

Cykler og Cyklereparation 
Jørgensen, H., v/ Posthuset All. 

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

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7 

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

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

Guldsmed 

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

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

Isenkram og Porcelæn 

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

Købmænd 
Prima, Allinge Tlf. 40 

Ladestationer 
Petersen, Carl, Allinge. Tlf. 98 

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

Paris med en god Ven, og beskrev 
hende nøje; men jeg havde des-
værre ikke set hende! 

Tiden gik hurtigt, vi var efter-
haanden blevet mere fortrolige, og 
Konversationen gik lettere. Kun 
var Varmen trykkende, trods Ven-
tilation. Jeg blev døsig og fryg-
tede for at falde i Søvn. Ube-
mærket vilde jeg liste af ; men den 
lille vævre Elvira havde opdaget 
min Flugt, thi pludselig mærker 
jeg en lille blød Haand i min. — 
„Her er saa varmt", sagde hun, 
,,vi gaar udenfor et øjeblik!" og 
smilende stak hun sin Arm ind 
under min. 

Vi kom ud i en stor, firkantet 
Gaard med hvælvede Buegange, 
hvor der hist og her paa Marmor-
bænkene sad elskende Par, som 
ogsaa havde det med Varme. -
Maanen oplyste den halve Gaards-
plads og et lille Havebed med 
Fontæne. Paa en ensom Plads 
sad vi længe tavse og hørte paa 
den spæde Vandstraales melodiske 
Fald. Saa tog hun den lille Man-
dolin frem og begyndte at klimpre 
sagte, dæmpet, som Vandets Kluk 
mod Bolværk ; men snart blev der 
mere Liv, kaade, smægtende Me-
lodier — 

	

0, tara mia . 	. 
Jeg sad og famlede i Lommen 

efter den nys erhvervede Ring. -
Den havde sikkert ikke Guldets 
Lødighed, men den havde Nuets 
Glans og passede godt til en Af- 

	

ten som denne 	 en Nat i Ve- 
nezia! 

„Nle tie dia l'anello ?" bad hun. 
Fortsættes i næste Nr. 

Malermestre 
Jacobsen Ludv, Havnegade, All. 

Manufakturhandlere 
Magasin du Nord, Allinge. Tlf, 5 
Hansen, Jens, Allinge Telefon 29 

Modeforretning 
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Westphal, G. Sandkaas 
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Jørgensen, H., vi Posthuset All. 

Skotøj og Skotøjsrep. 
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Skræderforretninger 
Sander Lind, Nørreg. Tlf. All. 166. 

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

Sygekasser 
All -Sandv. Sygekasse All. Tlf. 47 
Kongorlid 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 

Vaskerier 

Vognmænd 

Petersen, C., Nygade, All. Tlf.133 
Person- og Lasikørsel 
Munch, Humledal, Tlf. Rø 46 v 
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