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Nr. 38. Følg med:  

De bliver glad for 
LOTUS THE. 
En duftende og kraftig 
Stimulans. 

en gros M. & V. Salomonsen 

Pro form a. 
Efter det Engelske. 

Jeg skubbede Koppen fra mig 
efter hurtigt at have slugt den 
tvivlsomme Ret, Charles vovede 
at kalde tor Suppe, og gav mig 
til at rulle en Cigaret, medens 

jeg taalinodigt ventede paa, at 
min Nabo skulde gaa og glemme 
sin Avis; thi min Portemonnæ 
indeholdt netop saa mange Cents, 
som Charles tog for et af sine 
lukulliske Maaltider, at anvende 
2 Cents til en Avis var en Let-
sindighed, jeg ikke vovede. Jo, 
Gudskelov, nu krøllede han den 
sammen og smed den Ira sig. 
Jeg samlede den hurtigt op og 
gav mig til at søge den igennem 
etter en tilfældig Tjans, hvormed 
jeg kunde triste Livet foreløbig. 
Lige saa lidt som jeg troede, 
Maanen var af grøn Ost, lige saa 
lidt troede jeg det mere muligt 
at skaffe saa stor en Sum, som 
Weel forlangte som Kaution for 
den Plads, jeg søgte, da mine 
øjne standsede ved et Avertisse-
ment: 

Ægteskab. Herre med agtet 
Navn, der for aftalt Pris vil give 
sit Navn til dannet Dame, søges. 
Træffes Mandag Kl. 11, King 
Georg trin, Værelse 12, 

„Ja, De er altsaa klar over, 
min Herre, at jeg kun ønsker 
Deres Navn og Vielsesattest," 
sagde den unge Dame til mig 
tværs over Skrivebordet. Ikke 
Dem selv, Tværtimod, jeg har 
her et juridisk affattet Dokument, 
som jeg vil bede Dem skrive 
under paa og tillige under alle 
disse Fuldmagter til mig. Saa snart 
De har faaet Deres Penge, har 
vi ikke mere med hinanden at 
gøre. Naar en af us har Brug 
tor Skilsmisse, indrykker han 
eller hun et Avertissement i nogle 
af de største Blade, og Modpar-
ter' sender da sit Samtykke om-
gaaende." 

„Hvorfor ønsker De i Grun-
den et saadant Giftermaal, smukke 
Miss," spurgte jeg lidt underligt 
stemt. „De maa da ogsaa have 
lidt Familie?" 

„ikke en Snus af Familie," 
sagde hun -- saa for hun op og 
sagtne strengt; ,Hold Dem til Sa-
gen min Herre," og stampede saa 
aanindig i Jorden med en lille 
:,i11,,.ebestiotnpet Fod. ...leg er 18 
Aar, altsaa myridig over ruin Per-
son, men ikke over mine Penge,  

før jeg bliver gift eller har fyldt 
24. Forstaar De?" 

Jeg sukkede. Jeg manglede selv 
Driftskapital. Jeg var lige glad i 
begge Ender, naar jeg bare fik 
de Penge, jeg trængte saa haardt til. 

Jeg bød hende Armen, da vi 
efter Vielsen havde skrevet vore 
Navne i Bogen og modtaget Lyk-
ønskninger af Præsten og de to 
Vidner, og førte hende ned ad 
Kirkegulvet. I Sakristiet gav hun 
mig Haanden til Farvel og vilde 
saa gaa ud til Vognen, der ventede. 

.,Maa jeg slet ikke faa et Kys 
af min Kone?" spurgte jeg mun-
tert, da jeg stod foran hende. 

Hun saa helt forbløffet paa mig, 
enen saa gik det morsomme op 
for hende. Hun lo og sagde; 

„Narrestreger, min Herre," men 
jeg greb hende i mine Arme og 
kyssede hende. Jeg kunde ikke 
lade være, skønt det jo var Kon-
traktbrud, hun saa saa allerkæ-
rest ud, den lille american-girl i 
den glatte, blaa Spadseredragt og 
det lille kække Ansigt under det 
lyse Haar. 

Den Sum, jeg dengang fik for 
at gifte mig, var tilstrækkelig stor 
til, at jeg kunde blive Partner i 
et Sagførerfirma. 1 2 Aar havde 
jeg nu staaet som Chef tor dette 
Firma; thi min Compagnon døde 
efter 3 Aars Forløb, men jeg var 
fuldstændig udslidt og havde øde. 
lagte Nerver. Naar man arbejder 
anspændt alle Aarets 365 Dage 
og sommetider kun faer Tid til 
at spise en Gang i Døgnet, er 
det ikke saa sært, at man tilsidst 
bliver mat i Sokkerne. Jeg maatte 
se at finne mig en Compagnon, 
der kunde tage det halve af Slidet, 
men allerførst vilde jeg tage en 
Tur til Europa og drive og drive 
og dase og hvile, hvile paa Legem 
og Sjæl, indtil jeg blev Menneske 
igen. Min Kone — for det var 
hun jo dog — havde slet ikke 
givet Livstegn fra sig, og min 
Enkemandsstand havde ikke tryk. 
ket mig, saa jeg havde averteret 
efter Frihed. 

En Maaneds Tid efter drev jeg 
langsomt hen langs Stranden 
uderdor det fashionable Badested 
ved Ostendes Kyst, fast bestemt 
paa at more mig hjertelig over 
alt, jeg traf paa. Da jeg stod med 
Hotellets Fremmedbog, fik jeg det 
Lune at skrive Gilbert Stacy. 
Hvorfor jeg gjorde det? Ja, det 
var saainærid bare for at komme 
af med alt, hvad der lugtede af 
Forretning. 

Der var saa mange nydelige 
unge Damer og saa mange mun-
tre unge Herrer, at jeg syntes, 
der maatta kunne blive cash for 
mig ogsaa. Ved table d'hote lod 
jeg mine øjne glide hen over 
mine Bordfæller. 

Hvad var dog detl Kendte jeg  

ikke det lille Ansigt dernede? De 
brune tindrende øjne og den 
Hage. - - Hvor i Alverden har 
jeg set den Hage før? 

Jeg spurgte hos Portieren og 
fik at vide, at det var en Miss 
Anabel Keene, Chicago. 

Chicago, ja saa kan jeg jo ikke 
kende hende, men det var nu 
besynderligt. 

Jeg maatte for alt i Verden 
gøre den lille Dames Bekendtskab. 
Jeg søgte en Herre ud af hendes 
Selskab og overvældede ham med 
Elskværdigheder, og endelig lyk-
kedes det mig en Dag ved Stran. 
den al blive forestillet for hende. 
Da vi passiarende slentrede videre 
langs Stranden, følte jeg mig gen-
nemtrængt af Salighed. Hun havde 
Lune og Vid og var saa velskabt, 
at s:iet var en Nydelse at betragte 
hende, men der var noget mere, 
ja, netop, og dette snoget" fik 
Blodet til at danse i mine Aarer 
af Henrykkelse. Jeg har aldrig 
været ude for noget lignende. 
Bare det at være i Nærheden af 
hende, var mig en stor Fryd. Jeg 
ved ikke, hvordan de næste Dage 
gik, alt var glitrende Sol og Lykke, 
og jeg morede mig som en stor 
Dreng. Vi laa i Solen og dasede, 
vi dansede om Aftenen, og jeg 
var hendes skinsyge Kavaller ved 
Hotellets staaende Souper'er. 

Men saa en Formiddag kunde 
jeg ikke finde hende, men fik saa 
overrakt en Billet af Piccoloen. 
-- Hun vilde sige mig Farvel, 
hun var rejst bort paa Grund af 
Forretninger. Jeg syntes pludselig, 
Verden blev saa kold og graa, og 
jeg gik straks op for at pakke 
min Kuffert. Idet jeg gik forbi 
hendes Værelse, faldt det mig ind, 
jeg maaske kunde finde en Souve-
nirs, et lille Minde om hende, 
og jeg gik derind, skønt det vel 
ikke var ganske fair play. Men 
der var ingen Steder noget at 
tinde, ikke Spor af hende. Der 
laa kun semmenkrøllet et Par 
Konvolutter paa Skrivebordet. Og 
i den ene en Regning: Mrs A. 
Bruce, Sagfører, 365 Mansion 
Street, Chicago. Og her: Mrs Ana-
bel Bruce, 365 Mansion Street. 

— 	? 
Mis Annabel Bruce — Miss 

Annabel Keene — Chicago — 
Aah, aah. -- 

Jeg smed mig ned paa en Stol 
og lo i 5 Minutter. 

Mrs. A. Bruce. Saa var det 
derfor, jeg syntes, jeg kunde 
kende hende — min egen Kone 
Det var storartet. Skrupforelsket 
i sin egen Kone — I 

Jeg satte mig udaset ned i 
Mosset og lagde min uladte Bøsse 
ved Siden. Nu havde jeg i flere 
Dage travet og sprunget og travet 
og gjort Jagt paa et Fantom, en 
Elverpige, her i Skoven, fordi jeg 
syntes Gøglebilledet lignede Anna-

bel. 

Nej, der var saamænd ingen 
Fare for, at Mrs. Bruce fra Chi-
cago eller Miss Annabel Keene, 
den feterede Badegæst, skulde 
befinde sig her paa Jagt i Wa-
les Bjerge paa en Tid, da der 
intet var at skyde. Det var kun 
noget, der passede sig for hjerte-
syge Sagførere. 

Men hvad var nu det igen? 
— Med et Brøl fo'r jeg ud, og 
jeg fangede en lille, sprællende 
Skikkelse i mine Arme. 

— — — „Sagfører. Det kan 
godt være, De er Sagfører. Det 
er forresten storartet. — Men 
Miss Keene, kære Annabel, jeg 
er dog ogsaa din Mand", fast-
holdt jeg haardnakket. 

Hue? saa op. 
,Mial Mand", lo hun. „Javist 

er du min Mand. Jeg har jo selv 
baade købt og betalt dig. Din 
dumme Dreng, saasnart jeg havde 
trykket din Haand første Gang, 
vidste jeg, hvem du var, trods 
dit Gilbert Tracy." 

Flirt. 
—0 - 

Det er undertiden mærkelige 
Oplevelser, man kan komme ud 
for, naar man er paa Rejse og 
ikke selv er Herre over, hvilket 
Selskab man kommer i. 

En Ting, man i særlig Grad 
bliver udsat for, er deri nu saa 
moderne Flirt. 

Hvor megen Flirt og usømme-
lig Tale, man skal finde sig i at 
se og høre paa uden at lade ved-
kommende mærke, at han — 
eller hun — er ude over Græn-
sen for det tilladelige, er et per-
sonligt Spørgsmaal. 

Men sikkert er det, at man in-
direkte kan blive budt saa meget 
af medrejsende, at man fristes til 
at gøre Indsigelser ved at forlange, 
at de henlægger deres grovkor-
nede Flirt til andre Steder, end 
hvor andre er nødt til at være i 
samme Rum, som de. 

Det kan vække baade Sorg og 
Harme at se hvad en ung Pige 
lader sig byde af tilfældige Herre-
bekendtskaber paa en Rejse — 
og ogsaa under andre Forhold 
— og hvad de unge Piger ogsaa 

selv byder. 
Det er ofte Flirt langt ud av, r 

Sømmelighedens Grænse. 
Hvis man ikke vidste, at der 

endnu er en god Ungdom i Dan- 
mark, kunde man ængstes for 
Fremtiden paa Baggrund af saa-
danne Rejseoplevelser, ligesom 
ogsaa ved at se de dumme, 
idiotiske Spørgsmaal fra Dame-
brevkassen i forskellige Ugeblade. 

Spørgsmaalet, om det er tilladt 
at kysse en Herre, man mere 
eller mindre tilfældigt kommer 
samrisen med, er staaende. 

Det er en daarlig Spøg, den 

Slags Spørgsmaal. Men desværre  

— tnaaske det ikke er Spøg. 
Den uhyggeligt omsiggribende 

Flirt, der udsletter og umuliggør 
enhver sund Kærlighedsfølelse i 
at udfolde sig, ødelægger i vore 
Dage en Mængde Værdier for 
Mennesker. 

„Vi gaar sammen." — „Vi fil-
mer med hinanden", o. s. v,  
det er en pjaltet og elendig Form 
for Samvær mellem unge Menne-
sker. Denne Form er blottet for 
Blufærdighed og Ridderlighed, ja, 
kan være tilsløretRaahed og Begær. 

Og det allerværste ved denne 
Flirt er netop det, at Evnen til 
for Alvor at holde af et Menne-
ske i Lyst og i Nød svækkes og 
ødelægges. Der bliver kun tilbage 
laget forlorent Føleri, som ikke 
kag bære noget af det, der skal 
bæres i ethvert Forhold mellem 
Mennesker, der skal leve et Liv 
sammen. 

Mon vi dog ikke snart skulde 
have naaet Højdepunktet af Flirt? 

Mon Kvinden i den unge Pige 
i Længden kan finde sig i denne 
uærbødige og uridderlige Form 
tor Samvær med den unge Mand ? 

Der er mange gode unge Mænd 
og Kvinder, som Flirten endnu 
ikke har naaet — heldigvis. 

Lad os haabe, at ogsaa mange 
af dem, der er Flirtens Vold, 
maa besinde sig paa, hvad der 
er dem givet som Mand og 

Kvinde — at de ikke ødelægger 
sig selv og bliver pjaltede Stak-
er, der til Slut ikke ejer andet i 
Sindet end Fjanteri, men ganske 
mangler ægte, sund Kærligheds-
følelse — og Vilje til at gaa ind 
under et Samlivs Glæder og Sorger. 

Sigbrit Aas 

Blanke Sager i Klikket' og Stue 
o — 

Er der blanke Sager i Huset, 
maa de ogsaa skinne, om Husmo-
deren vil hævde sit Ry. Kobber• 
tøjet behandler man ved at skure 
det med en Blanding af Eddike 
og Salt og skylle godt bagefter. 
Er der kommen Fluesnavs paa 
Kobberkanden, kan det f. Eks. 
fjernes med Sprit, et Løg eller en 
raa Kartoffel. Gode Pudsernidler 
til Messing og Kobbertøj foruden 
de færdige, der faas i Handelen 
og i Reglen maa foretrækkes, er 
forøvrigt varm Kærnemælk, tilsat 
Lidt Kogesalt, en Citron eller Ci-
garaske. Ved Rensning af Forsi-
ringer og Riller kan benyttes en 

kasseret Tandbørste. 
Spanskgrønt paa Messing og 

Kobber kan fjernes med en Blan-
ding af en Del Svovlsyre og 2 
Dele Salpetersyre, hvorefter man 
øjeblikkelig skyller i rent Vand. 
Rustpletter paa 	n ikkelpolered e 
Ting fjernes ved at smøre Olie 
over Pletterne og lade Olien sidde 
nogen Tid, inden man pudser ef-

ter med Wienerkalk. Hjælper det 



Allinge Badestrand, 
Beretning. 

Ved et Møde paa ”Grønbechs 
Hotel" i Juni 1935 mellem Øster-
søbadets Bestyrelse og Hotel- og 
Pensionatværter i Allinge enedes 
man om at lade Badestranden ved 
Næs oprense, saa der ogsaa i Al-
linge kunde blive taalelige Bade-
forhold. Østersøbadet tilbød at be-
tale Halvdelen af Udgifterne, dog 
ikke over 200 Kr., naar Værterne 
tegnede sig for Resten, og det var 
Meningen at opkræve Kurtakst til 
Dækning af øvrige Udgifter. Ar-
bejdet blev straks paabegyndt un-
der Chr. Jørgensens Ledelse, og 
Udgifterne androg dette Aar 900 
Kr. Til Dækning var kun indsam-
let 300 Kr., saa Jørgensen havde 
maattet udrede betydelige Beløb 
af sin egen Lomme. Det lykkedes 
ved Henvendelse til forskellige 
Borgere at tegne yderligere Be-
løb, og efter Forhandling dækkede 
Østersøbadet Resten af Gælden, 
ca. 400 Kr. 

Paa Mødet paa „Højers Hotel" 
22. Nov. nedsattes et Udvalg paa 
3 Medlemmer til at arbejde videre 
med Sagen, og der udarbejdedes 
forskellige Forslag, bl. a. Dannelse 
af en Forening eller Interessent-
skab, der ligesom Østersøbadet 
skulde opkræve Kurtakst til Afh. 
af Udgifterne. Østersøbadet tilbød 
ogsaa at de i Allinge solgte Kur-
kort fuldt ud kunde godskrives, 
saa hele Indtægten gaar til Bade-
stranden her. — Vinterstormene 
havde været særlig ondartede, saa 
Badestranden i Sandvig led bety-
delig Overlast ---- ogsaa i Allinge 
var Stranden et Kaos. Under disse 
Forhold kunde ikke regnes med 
pekuniær Støtte fra Østersøbadet, 
og paa et Møde paa Høiers Hotel 
suppleredes Udvalget til 5 Med-
lemmer. -- Det lykkedes at skaffe 
300 Kr., væsentlig hos tidligere 
Bidragydere samt 200 Kr. fra Tu-
borg og Carlsbergfonden. — Der 
indhentedes Tilbud paa en cement-
fuget Stensætning langs Stranden 
til Bækken, og efter Byraadets 
Godkendelse fuldførtes Arbejdet. 
I 1936 androg Udgifterne 858 Kr., 
inkl. Støbning af et Stykke af Bade-
broen, efter at Byraadet ogsaa 
havde ydet i Tilskud 150 Kr. 

Ved Udvalgsmødet 5. Maj 1937 
oplyste Chr. Jørgensen at der at-
ter var Underskud, og at det var 
nødvendigt at gøre et nyt Frem-
stød. Foreslog at anmode Byraa-
det, Carlsberg og Tuborgfonden 
samt andre Institutioner om nye 
Bidrag, og fik indsamlet ca. 400 
Kr. Udvalget synede atter Stran- 

ikke, fedter man først Tingene 
godt ind og drypper saa fortyn-
det Svovlsyre eller Saltsyre paa 
Pletterne. Herefter maa Tingene 
naturligvis skylles grundigt. 

Nikkeltingene holdes blanke ved 
af og til at pudses med Wiener-
kalk og blankes med blødt Skind. 
Meget snavsede og anløbne Nik-
kelgenstande gnides først med 
Benzin og pudses herefter med 
Wienerkalk. — Man kan ogsaa 
lave en Blanding af 50 Dele destil-
leret Sprit og 1 Del Svovlsyre, 
hvori man lader Nikkelsagerne 
ligge et Par Minutter. Sluttelig 
skylles de grundigt under Vand-
hanen og gnides med Savspaaner 
eller blot en tør Klud, for ende-
lig at eftergnides med et Stykke 
Skind. 

Mørke Pletter paa Nikkel ren-
ses med en Blanding af lige Dele 
Salt og kulsurt Natron, som op-
varmes lidt og gøres fugtigt. Her-
paa maa Tingene skylles godt, 
inden de pudses. Nikkelkander, 
der bruges hver Dag, maa af og 
til koges op med en svag Opløs-
ning af manganoversyrligt Kali, 
hvorpaa der skylles grundigt. 

Husk, at Nikkel aldrig maa va-
skes af i Soda- eller Salmiakvand, 
men kun i almindeligt Sæbevand, 
eventuelt tilsat lidt Kogesalt. Man 
maa heller aldrig stille syrlige Ting 
til Side i Nikkelgryder, da der 
herved kan udvikle sig giftige Nik-
kelforbindelser. Skeer, Gafler o. 
lign. af  Nikkel maa altid vaskes 
straks efter Brugen.  

den og enedes om at udbedre 
Badebroen. Fra Sandvig tilkørtes 
27 Læs Sand og Stenmel. Dette 
Aars Udgifter androg godt 350 
Kr., og disse tre Aars Arbejae 
andrager 2114 Kr. 27 Øre. 

Alene Kørsel af Sand og Sten-
mel til Stranden har kostet c. 300 
Kr., hvorfor der henstilles til Kom-
munens Beboere om ikke at hente 
Sand der, da Udgifterne ved Til-
kørsel er saa store. 

Eftersom Arbejdet skred frem, 
er Badestranden bleven en søgt 
Tumleplads for Byens Ungdom og 
Badegæster, og det er at haabe, 
at Arbejdet kan fortsættes; men 
Udvalget tror ikke at der kan ven-
tes yderligere Tilskud førend det 
Hele kommer ind under fastere 
Former, hvorfor det opfordrer til 
Samarbejde med Østersøbadet og 
Dannelse af en Forening til Værn 
for Badestranden. 

Kan vi faa Værterne til at sælge 
Kurkort eller blot opkræve 10 Øre 
daglig af hver liggende Gæst, faar 
vi hvert Aar Raadighed over be-
tydelige Midler, som kan anvendes 
til Gavn for Turismen. 

Hvem vil være med? 

Indmeldelser modtages af Ud-
valget, f. T. Chr. Jørgensen, Bryde 
Rasmussen, Otto Gornitzka, Alfred 
Kjøller og Postmester Christensen, 
sidstnævnte Kasserer. 

Udkast til Love. 
§ 1. Foreningens Navn er D. B. V. 

(De Badende Venner). 
§ 2. Dens Formaal : at samarbejde 

med Kommunalbestyrelsen og østerso-
badet, for at skabe bedre, mere hygiej-
niske og betryggende Badeforhold for 
Byens Befolkning og Badegæster paa 
Allinge Badestrand samt varetage Fred-
ning, Renholdelse og Forbedring af 
samme. 

§ 3. Da dette Arbejde ikke kan gø-
res gratis, har en Del interesserede 
allerede ydet Tilskud til de første stør-
re Grundforbedringer, saasom Oprens-
ning af Stranden, Støbning af en Bade-
bro, Opsætning af en Stensætning til 
Beskyttelse af Vejen og denplanerede 
Græsrabat samt Paakørsel af Sand. 

§ 4. For at skaffe Penge til den 
fremtidige Vedligeholdelse og Udvi-
delse af Badestranden opkræves et aar-
ligt Medlemskontingent af 1 Kr. 

Større Beløb modtages som Gave og 
opføres paa Bidragslisten. 

Som Medlemmer optages ogsaa In-
stitutioner. 

§ 5. Den aarlige Generalforsamling 
afholdes i Oktober, efter at Tidspunkt 
og Mødested er bekendtgjort 8 Dage 
forud i ,,Nordbornholtn'. Beretning og 
Regnskab fremlægges, Bestyrelse og 
Revisorer vælges og alle Spørgsmaal 
afgøres ved alm. Stemmeflertal. Saavel 
Medlemmer som Institutioner hat kun 
en Stemme. 

§ 6. Bestyrelsen bestaar al 5 Med-
lemmer, som selv deler Tillidsposterne 
mellem sig. Af Bestyrelsen afgaar hvert 
Aar henholdsvis 2 og 3 Medlemmer, 
første Gang ved Lodtrækning. Besty-
relsen kan genvælges, men er ikke plig-
tig til at modtage Valg i mere end 2 
Aar ad Gangen. Det er Best. Opgave 
at agitere for Tilgang af nye Medlem-
mer samt overveje paa hvilken Maade 
Foreningens Opgaver bedst lader sig 
realisere, om muligt virke for Afhol-
delse af en aarlig Bazar. Strandfest el-
ler anden Underholdning, som kan give 
Midler til fortsat Udbedring af Bade-
forholdene. 

§ 7. Ekstraordinære Generalforsam-
linger kan indkaldes med 10 Dages 
Varsel, efter Bestyrelsens Beslutning 
eller efter skriftlig Begæring med Op-
givelse af Forhandlingsetnner og under-
skrevet af mindst 10 Medletnmer. 

§ 8. Forandringer i Lovene kan ved-
tages paa Generalforsamlingen, naar 
Forslaget er optaget paa Dagsordenen 
og mindst 2,/ 3  af Foreningens Medlem-
mer stemmer derfor. 

§ 9. Skulde Foreningen af Mangel 
paa Tilslutning eller andre Grunde 
blive opløst, tilfalder dens Aktiver Al-
linge-Sandvig Kommune. 

Regnskab. 
Indtægt 
1935. Indkomne Bidrag 506,00 

Tilskud fra Østersøhadet 384,27 
Solgte Kurkort 32,00 

1936. Indkomne Bidrag 410,00 
Carlsberg og Tuborg Fond 200,00 
Tilskud fra Kommunen 150,00 
Diskontobanken 	 25,00 

1937. Carlsberg og Tuborg Fond 200,00 
Kommunen 	 150,00 
Andre Bidrag 	 45,00 
Underskud 	 12,00 

Kr. 2114,27 
Udgift. 
1935. Oprensning af Stranden 363,93 

Udgifter ved Broen 	470,34 
Bænke 	 68.00 

1936. Reparation af Badebro etc. 18,09 
Sandhentning 	 57.40 
Stensætningen 	 486.12 
Cement til samme 
	

64,00 
Affaldskurve og Renh. 	33,90 
Badebroen 
	

83,86 
Cement til samme 	64,75 
Borlmejsling af Klipper 	50,00 

1937. Arbejdsløn til Broen 	157,98 
Cementregninger 	116,90 
Kørsel af Sand og Stenmel 67,50 
Andre Udgifter 	 11.50 

Kr. 2114,27 
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lidsoluels Neo Uge 
fra Mandag er fremlagt 

Tricotage! 
Rodeæske 1: 5o Ø. 

Bornebenklæder og Bornestromper, 
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Rodeæske 2: 75 Ø. 

 

Handsker, uldne Flipkraver, Forklæder 
Bornestromper, Sportsstrømper, Herresokker. 

Rodeæske 3: - 1,00 
Damestrømper, Halstørklæder, Handsker. 

Herresokker, uldne Bornestromper. 

Rodeæske 4: - 1.50 
Uldne Underkjoler til Børn, Damestromper. 
Luffer, Silkeundertrøjer, Herreundertrøjer. 

.11•1111111•.••••■• 

Kamgarns Underbenklæder 2,00. 
Børneveste fra 1,50. 

Herre- og Drenge Pull- og Sleepower. 

Uldgarn 
Sort og graat 	 4 Ore pr. Fed. 
Melleret Strømpegarn 
	

9 Øre 
Diverse Rester 
	

8-6-5 Ore 	- 

Bordladets handelshus. 
eeeeeteeexy9e€Gfæesee<geeeee 

alle Reparationer anse fades: 

Tørre skarpkantede Udskudsbrædder 
altsaa Brædder, som sælges til Prisen for 3. og 
4. Sorts Sorteringer. Kom ind og se paa Varerne i 

Nordiandets Handelshus. 

Nyhed, 

Ekstrafine Nøddekager 
15 Øre. 
7 Stk. for 1 Kr. 

KIOSKEN, 

Fløde eller mørk 
Chokolade med hele 
ristede Hasselnødder 

Nye Sendinger af ny Mest... 
Californiske Blommer 
er nu paa Lager og sælges til nedennævnte smaa Priser : 

:15 — 45 — 55 Øre pr. Halvkilo — efter Størrelse. 

Nye gode stenfri Blommer — 55 øre pr. Halvkilo. 
Nye græske stenfri Rosiner --- extra Kvalitet. 
Friske Æbler: „Mølleskov" og „Redraner". 
Store „Jetfa" og „Messina" Appelsiner. 
Alle disse Varer er af første Klasse. 

Nordiandets Bandeishus. 

Permanent udfører vi nu med den nye 

OH heil 	Ta o L ux us Maskine. --- Moderne 
Dampkammer System. Alt iberegnet — 

imeimune . og dog kun otte Kroner! 

Barber Johs. Larsen Tit. Allinge 53 

Sporten 
Fo, b •idgyarrhistikkt n b gyr d'e 

i Mdt1t1 g, ug s tudede ti ima• ket 
Bebeg. — Vi tuit,xtter hyt r 
dag og Torsdag, og d..t er ikke 
forsent at komme med endnu. -
Godt en Maaned paa denne Maade 
skal nok sætte Sving i Gutterne, 
saa det bliver en hel Leg at 
komme i Marken i Marts Maa-
ned -- 

I Badmintonturneringen spilles 
de første indledende Kampe paa 
Søndag. — Der er anmeldt 20 til 
Herre Single - 6 i Junior Single, 
7 i Dame Single - 7 Par i Herre 
Double og 2 Par i Mixed Double. 

I Ugens Familie Journal 
fortæller Sportsmedarbejderen om 
„Isdronningerne ", Skøjtesporten 
og Haandboldturneringen i Ber-
lin, 

Prins Aage fortæller om sine 
romantiske og dramatiske Ople-
velser som Officer i Fremmed-
legionen. Luplau Janssen tager 
Ringplaneten Saturn i Kikkerten. 

„Hun og hendes Interesser," 
det store Dybtrykstillæg og fem 
fortrinlige Noveller og moderne 
Romaner giver den herligste Un-
derholdning. 

Varelotteriet meddeler 
Paa given Foranledning gør 

Lotteriet opmærksom paa, at For-
holdet efter nugældende Spille-
plan er det, at det kun koster 
30 Øre mere at spille i 5. og 6. 
Trækning end at spille i 6. Træk-
ning alene. Betalingen for 5. og 
6. Trækning udgør tilsammen 
10 Kr. 20 Øre, og Betalingen for 
6. Trækning alene 9 Kr. 90 Øre. 
Derfor henledes Opmærksomhe-
den paa, at saafremt man ønsker 
at faa Andel i det store Antal 
Gevinster, som udloddes i 6. Træk-
ning (66.000 -f- 1 Ekstrapræmie, 
paa 1800 Kr. - heraf den største 
paa 10 000 Kr. - et lille dansk 
Hjem) - bør man i egen Interesse 
sikre sig en af de faa ledige 
Lodsedler til 5. Trækning. 

Biografen 
faar i denne Uge Premiere paa 
Paramounts Filmatisering af „Sap-
per's" Kriminalkomedie „Bulldog 
Drummond ta'r Affære !" med 
Ray Milland som den ufortrødne 
og altid oplagte Kaptajn Drum-
mond, Heather Angel er den yn-
dige unge Pige, for hvis Skyld 
han sætter Livet paa Spil en 
halv Snes Gange - afdøde Sir Guy 
Standing er en vennesæl Politi-
inspektør, der er betydelig sne-
digere, end han lader - og Porter 
Hall, Walter Kingsford og Pa-
trick Kelly har Skurkerollerne. 

Siografen  
Fredag Q.. Søndag Kl. 20 

Bulldog Drummond 
ta'r Affære? 

Spændende Kriminalfilm med 
skiftevis kolde Gys og Latter. 

Ekstra Tonerevue og 
SKipper SKraelt 

isernholms Spare  
og haanekasses 
Afd. i Allinge 

• 

Kontortid: 9-12 2-4 

Boxer udlejes 
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ALICIINDKUKT DANSK 
VARE INDUSTRILDITERI 

Køb nu! 
Til 5. Trækning faar De et Varelod 
til den billige Fornyelsesprls af Kr. 
4.60 — men der er kun faa 
bage. 

Fornyelsen slutter 7., Saiget 8. 
Februar. Trækning 9.-11. Februar. 

Pris 4 Kr. 60 Øre 

D 	li iÅRELOTTERIET  et aarge Udsalg 
er begyndt. 

Kollektion: Frk. Olga Kofoed, Træskomager IL barsen 
Telefoncentralen Allinge. 

Kcibm. Axel Mogensen, Tejn 
sælges under halv Pris pr. kontant. 

HERRE HATTE og Festsange 
hurtigt og billigt 

Bryllupssange 

Allinge Bogtrykkeri Averter i NORDBORNHOLM 
• 

med Firma leveres bedst og billigst • 	 • 
 Allinge Trykkeri • Ve&Bagning til 
	 • 

• 

Et stort Parti 
6 Fod 3/ 4 " Brædder 

sælges billigt pr. kontant. 

Klemensker Savværk 
Tlf. Klemensker 13 	 Averter i NORDBORNHOLM 

Alt i Tømmer,. Lægter og Brædder 

Et Parti 

HALSTØRKLÆDER 

Restbeholdningen af 

Brevpapir og Konvolutter 
• • • • • • øøøøøøøøø • • • • øøøøøøøøøøø • •• • ••• • • • • • • 11 • • 

•
• 

a 
• 

ET PARTI 

blaakokkenemalje 
udsælges meget billigt pr. kontant 
Kobm. Axel Mogensen, Tejn 

daglig og Fest... 
• 
• 
• 

i Uld og Silke f. Damer og Herrer 
sælges med 40 pCt. Rabat pr. kont. 
Kobm. Axel Mogensen, Tejn 

211eoler og Skabe 
er til Salg. 

Skoiøjs=Ceniralen 
Kirkepladsen - Allinge 

Gode Køer &Kvier 
som snart kælver, samt store og 
smaa Svin sælges daglig. 

J. Phillipsen, Tlf, Sandvig 19. 
Chr, Jørgensen, Tlf, Allinge 144 

Vil — 
glæde nogen med en lille 
Opmærksomhed, saa kig 
ind i Gornitzkas Bogtryk-
keri! Vi har lige Faaet en 
Sending fint Æskepost 
hvidt og kulørt Papir. -
Leveres nl. paatrykt Navn 
i forsk. Farve fra Kr. 4,75. 

Servietter med paatrykt 
Monogram (Guld, Sølv ell. 
Farve) i mange forskellige 
Mønstre lev. fra Kr. 4.75 
pr. 500 Stk. 

Gornitzka's Bogtrykkeri 
- det er Telt. Allinge 74 

HUSK UDSALGET 
i Carl Larsens 

Skotøjsforretning 
Telefon Allinge 144. 	 Vestergade, Allinge 

Et nyt Hus 
med Garage centralt beliggende 
syd for St. Ols Kirke. Stor Have. 
Billigt til Salg. 

Varm Blodpølse 
faas hver Fredag Middag. 
Dina Sørensen. Allinge. Tlf. 38. 

16gild'aid;irts  
januar- 
Ucisalet 
er snart forbi! 

Rester. 
En Del Rester, der skal ud-

sælges, er fremlagt fra Halv-
delen til en Fjerdedel af Vær-
dien. — Se Vinduet, 

Et Parti Drenge-
Sportsstrømper, 
alle Størrelser 115-95-75 ø. 

Drenge-Sportsskjorter 
25-33 pCt. Rabat. 

Drenge Plusfoursbenkiæder 
i Dessins, der skal udgaa --
gode Kvaliteter, sælges 

ekstra billigt. 

Drenge Slipowers 
forskellige Størr. 2,85. 

Drenge Pullowers 
Et Parti gode heluldne svære 
Kvaliteter, alle Størrelser uds. 
med 25 pCt. Rabat. 

Se Vinduerne. 

Frilz hud 
ALLINGE 	TELEFON 5 

1111111111~ffillffli 

Avismakulatur, 

rir 

rene Aviser, bundtet i Pakker a 
5 kg. (ca 300), sælges for 75 Øre 

Allinge BogtryKkeri. 

MEL fra Gudhjem Mølle ! 
• ...forlang  det altid : 

hos Deres Købmand • 
• 	 • 
• 	 • 

:,
•• 

Gudhjem Mølles Produkter er anerkendt aver hele øen - • • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

„Ho, hof", 'sagde Nissen, 
„der er mere billigt 
Arbejdstøj i 

Nordlaildels hodeishus 
En god Egetræs 

Stenrulle sælges. 
A. Mortensen, Almebo, 

Rutsker. 

Allinge-Sandvig 

Hjipeforelling 
afholder Generalforsamling paa 
Forsamlingshuset „Hammershus" 
Tirsdag den 8. Februar Kl. 7,30. 

Bestyrelsen. 

Et Parti gode 

Sommer-Spegesild 
er til Salg hos 

Carl Jacobsen. 

Varelotteriet 
Fornyelse og Salg til 5. Træk-

ning med 11,460 Gevinster be-
gyndte den 24. Januar og slutter 
Mandag den 7. Februar. 

BENYT den Fordel, der er ved 
at købe en Lodseddel tiI 5. Træk-
ning til Fornyelsesprisen 460 Øre, 
da De saa til Fornyelsespris kan 
deltage i Spillet i 6. Trækning med 
66,000 Gevinster og en Ek-
stra Præmie. Lodsedler til Salg. 

J. B. Larsen. 
.1.0.1.■■•■■■•••••••■■•■■■• 

„„, .93iodpelse 
faas hver Fredag fra Kl. 10. 

Grethe Lundgren 
Lindeplads 	relef. Allinge 45 

NYT ANIMALSK HUNDEFODER I- KØB DET I PRODUKTEN 
I kg af denne Hundenes Livret har samme Foderværdi som 5 kg Kød og koster kun 130 Ore 

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 
ell■.•■■ •■■■ffiffilm..mr..■■•■•• 

.9e ændrede forfold paa KAFFE markedet ... 
har bevirket, at vi paa en 

forsvarlig god Maade har 
kunnet ændre Kaffeblandin-

gen til Forbrugernes Fordel. 

Prøv de nye Blandinger De er kraftige og vel-
smagende — uden bitter Smag — og kaster.. 
Et kvart kg „Frokostkaffe" (Kraftig Dagligkaffe) Kr. 1,05 
Et kvart kg „Den Bedste" ( Javabl. med Mocca) Kr. 1,35 
med sædvanlig Kontantrabat. 

9tordlandets Mandelsfius 

ARVIDSEN'S TRIO 

spiller Søndag Eftermiddag i 

STAMMERSHALDE 
,=:›0‹:=>04:=.0 

En god Antenne 
er den halve Radio - lad os derfor opsætte Dem en ny An-
tenne eller reparere den gamle. - Brugte Apparater ombyg-
ges og repareres billigt. - Batterier og Reservedele til Radio 
leveres altid omgaaende. Alle Reparationer kun mod Kontant. 

Cykle- og Radioimportøren, Allinge 
ved H. Jørgensen — Østergade 38 	Telefon Allinge 156 

Cykle- og Grammofon-Reparationer udføres omgaaende pr. Knotant. 

Klinik for Fod- og Ansigtspleje 

RAGNHILD ROWOLD 
St ran d rejen 3 	A/tinge 

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

PROTOKOLFAEIR.IK 

• Chr. Diderihsen 
z 	Tornegade 10 	— 	RØNNE 	— 	Telefon 865 

Indbinding af Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer 

O 1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering 

Leverandør til Biblioteker eg øens største Forbrugere 
64.•••• • 0~4 111■•••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• HINI•••••••••elt  

UDSALGET I  I 
Y 	vedvarer stadig! 1 
I f 
i 	10 pCt. gives paa alle ikke nedsatte 

1 	
Varer undtagen Uldgarn. 

, 1 
#, . ALLINGE MESSE 1 
;1411.      	) 0•••••••••••••••••• •••••••OM lal•••••••• •«»60•€061••••••••••• 1  

Vi tørrer Deres Tøj paa en Time! 

Send Deres vaade Tøj til os og lad os behandle 
det i vor Lufttørre-Centrifuge. Ved Lufttryk presses 
Vandet ud, saa det bliver strygetørt. Skaaner Tøjet! 

Husholdnings Vask 	 Karen Hansens Vaskeri tit 61111R-sir Priser. 

GULVMAATTER TIL BILLIG PRIS KØB DET I PRODUKTEN 



Servus fortæller om sine Dagbogsoptegnelser og Minder 

Vincm Monument, 

(.1fordbortzholm3 
AdreåJefortegtzelse! 

— Fortsat fra 

1 det Fjerne trak en Udløber 
fra Alperne en skarp, bølget Linie 
ned mod den flade Poslette. Jeg 
skimtede Bergamos Huse — smaa, 
hvide Prikker i Grønt 	skarpere 
og større formede de sig efterhaan-
den i den klare Luft, der ligger 
det gamle Kastel og Kirkens hvæl-
vede Kuppel. Solen flimrer paa 
hvide Tage. Men først henad Ef-
termiddagen naaede jeg den gamle 
romantiske By, hvis ældste Del 
endnu ligger uforandret som for 
Aarhundreder siden med barokke 
Mure og stejle, snævre Gader -
Labyrinter omkring den gamle 
Domkirke, hvis østerlandske Pragt 
og kunstneriske Udsmykning min-
der om Sofiakirken eller Granatlas 
berømte Kloster. Hvilket Virvar af 
antikke Søjler, udmejslede Figurer, 
Rosetter etc., alt i broget Mang- 
foldighed 	og dog dannende et 
harmonisk Hele. 

Capella Colieno. 

Oppe fra de gamle Festnings-
mure — kranset af Vinranker ---
er der en vidunderlig Udsigt ned 
over det nye Bergamo, der med 
brede Gader og grønne Parker i 
en Bue breder sig om det gamle 
Bergamos Fod. — Langt ud over 
grønne Vin- og Majsmarker eller 
paa de skovrige Bjergskraaninger 
tilter andre Byer frem, Kirker og 
gamle Borge. Øjet bliver ikke træt 
af at se og nyde, følger Horison-
tens Linie mod Syd og Vest. -
Der skal den ligge, Kronen blandt 
Lombardiets mange Klenodier, der 
indeholder en af Verdens skøn-
neste Juveler, Domkirken i Milano. 

Jeg gjorde Indkøb til Aftens-
maden og vandrede ved Solned-
gang videre mod Vidello. Aftenen 
og de lyse Maaneskinsnætter er 
behageligst at vandre i, thi om 
Dagen er det altfor varmt. Det er 
egentlig først i de sidste Natte-
timer at Trætheden melder sig og 
jeg føler Trang til Hvile; men den 
Tid, den Sorg. En Vandrer gør 
sig ingen Bekymringer, han bliver 
som Fuglen vant til at finde et 
Fristed og sover trygt under fri 
Himmel, naar Vejret er godt ; og 
Natten er lun og behagelig i Ita-
lien i Sommermaanederne. 

Men naar Vejen slynger sig ud 
og ind, naar der er Krydsning af 
Traadene, der forbinder By med 
By — og de fornødne Vejvisere 
mangler, da er det tidt vanskeligt 
at orientere sig ved Maanens fla- 
terende Lys 	at finde deri rig- 
tige Traad. 

Ved et saadant Sving af Vejen 
standsede jeg uvilkaarligt og ledte 

forrige Uge — 

i Skyggen af nogle store Træer 
efter et Vejmærke. Under Arbejdet 
hermed syntes jeg at skimte en 
sammenkrøben Skikkelse ved Vej-
kanten. 

„Bonne seda"hilste jeg, men fik 
intet Svar. 

Saa gik jeg langsomt videre, 
grundende over Problemet. Stod 
atter stille og hørte en klagende 
Lyd, som fra et Menneske i Nød. 
Maanens skarpe Lys kastede sære 
Skygger fra Buske og Træer, glim-
tede hen over de stivnede Majs-
marker. Der var noget uhyggeligt 
ved denne stille, klagende Lyd, 
der atter gentog sig. 

Tøvende gik jeg tilbage, og den 
sælsomme Lyd ophørte. 

Der sad en ung Knøs i Skyggen 
paa Grøftekanten. Jeg spurgte om 
han var syg ; men han svarede 
ikke, lod som han ikke forstod 
mig. Maaske havde jeg blandet 
nogle tyske Gloser i den Smule 
italiensk, jeg kunde, thi pludselig 
spurgte Drengen, om jeg var Ty-
sker. --- Nej, jeg var fra Danmark, 
men kunde tale Tysk. 

Han fortalte nu, at han vilde 
tilbage til Tyskland, men kunde 
ikke finde Vejen 	var sulten og 
træt. — Det kom stødvis, klagende. 

Jeg fik Medlidenhed med ham 
og pakkede min Mad ud. Medens 
vi spiste sagde jeg, at jeg syntes 
han var lovlig ung til saadan en 
Rejse, men tænkte ikke videre over 
det. Eventyrlysten drev jo mange 
ud i den unge Alder, særlig fra 
Savoyen og Tirol. Jeg var jo selv 
paa Vandring og fortalte ham, at 
jeg havde vandret fra det lille 
Danmark gennem Tyskland, Fran-
krig, Italien, Østrig, og nu var en 
Sviptur hernede igen. — Det var 
dejligt at rejse. Lidt Modgang en 
Gang imellem forhøjer blot Ny-
delsen. 

Han spiste med god Appetit og 
hinkede med, saa godt han kunde. 
Lidt efter naaede vi et Hus, hvor 
der var Lys, bankede paa og fik 
Husly. Da Konen saa, hvor med-
taget min unge Rejsekammerat var, 
kom hun ind med et halv Kalve-
hoved, Polenda og nogle Pølser. 
Pølserne kunde vi dog ikke sætte 
til Livs, men stak dem i Ranslen 
til næste Dag. 

Min unge Rejsefælle var sky og 
tilbageholdende, talte ikke uden 
først at blive spurgt, og kun med 
Enstavelsesord ; men de store, 
brune Øjne kunde se saa hjælpe- 
løst spørgende paa mig. Ansigts- 
trækkene var saa fine og barnlige, 
at jeg følte min egen Styrke og 
Kraft, følte mig hærdet og staal- 
sat gennem Vandreaarene, uende- 
lig overlegen overfor denne „Mors 
Dreng", der altfor tidligt var fløjet 
fra Reden. Jeg følte, at jeg burde 
være noget for ham, en Slags 
Vejleder og Beskytter, føre den 
forvildede Unge hjem til sin Mor. 
Med dette Forsæt vaagnede jeg 
næste Morgen, vækkede Knøsen 
og spændte Rygsækken fast. Saa 
takkede vi for Gæstfriheden og 
vandrede ud ad den støvede Lan-
devej. 

Ved Treviglio, ved Addaflodens 
Bred holdt vi Rast, og mens min 
lille Ven hvilede under et Oliven-
træ, tog jeg et forfriskende Bad i 
Floden. Da jeg kom tilbage, var  

han falden i Søvn. Jeg nænnede 
ikke at vække ham og gik op i 
Byen for at gøre Indkøb. Vi vilde 
holde Maaltid hernede i de land-
lige Omgiveleer. Der var letrøget 
Skinke og Thunfisk i Olie, min 
Livret, og herligt smagte det os 
begge. 

Styrkede fortsatte vi vor Van-
dring gennem flere smaa Byer, 
foran os dukkede Milanos mæg-
tige Domkirke frem; men der var 
langt igen, længere end vi troede 
at kunne naa den Dag. Dog -
ved en af Byerne holdt en elek-
trisk Sporvogn : Milano via Corso 
Vittorio Emanuele — Piazza del 
Duome •— læste jeg. Vi entrede 
Vognen, og afsted gik det i su-
sende Fart gennem Forstæderne, 
lige ind i Byens Centrum. Hvor 
var der meget at se, snart til den 
ene Side, snart til den anden, det 
kneb med at faa alting med, slig 
Fart var jeg ikke vant til. Vore 
Soldistykker var vist forlængst op-
kørt, men Billettøren lod os sidde 
--- lige til vi i en flot Bue svin-
gede ind paa den store Domkirkes 
Plads, og alle steg ud. Solen stod 
endnu højt, der var Tid til at se 
en hel Del inden Natten faldt paa. 

Først var der jo den vældige 
Domkirke lige overfor - Italiens 
største og prægtigste gotiske Byg-
ningsværk, paabegyndt 1386 og 
fuldendt under den store Napole-
ons Glansperiode. Flere andre 
monumentale Bygningsværker i 
Milano skyldes forøvrigt Napole-
ons Initiativ. Som de store romer-
ske Kejsere byggede ogsaa han 
Triumfbuer og Amfiteatre, der vil 
bevare hans Navn for Efterver-
denen. 

Domkirken er af hvid Marmor, 
rigt smykket med ca. 6000 Skulp-
turer og en Mængde si-Daa Spir, 
der paa Midtertaarnet har 100 ni 
Højde. Den vældige Hovedbyg-
ning bestaar af 5 Længdeskibe, 
der for Enden krydses af 3 Tvær-
skibe og bæres af 52 høje Søjler 
med store Udbygninger og Statuer. 
Desuden findes en Mængde kost-
bare Antikviteter og Malerier. -
En Time før Solnedgang er der 
Adgang til Kirkens Tag ad en 
Trappe, der dels indvendig, dels 
udvendig fører os op paa det høje, 
næsten flade Tag. Mellem en Skov 

Corso Vittorio med Domkirken. 

af gotiske gennembrudte Spir har 
man en vidunderlig Udsigt ned 
over en By paa Københavns Stør-
relse, langt ud over det frodige, 
flade Land, hvor Solen gaar ned 
bag Horisontens Bjerge. 

Da vi kommer ned, tændes de 
elektriske Blus i Galeria Vittorio 
Emanuele, et storslaaet Bygnings-
værk for Handel og Industri, op-
ført som et stort Kors med fire 
glasoverdækkede Gader, der ender 
i fire paladslignende Bygninger 
med Cafeer og flotte Butiker. --
Ovenover vore Hoveder hvælver 
en mægtig Glaskuppel, og elektrisk 
Lys oplyser dette mægtige Fepa-
lads, der er et yndet Samlingssted 

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

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

Bogtrykker 
Gornitzka, 0,, Allinge Tlf. 74 

Bygmestre 
Kofoed & Mortensen, AlI. Th.77-79 
Petersen, P., Narreg, All. Tlf. 69 

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf 5y 

Damefrisørsaloner 
Larsen, Joh., Barber, Ali. Tlf. 53 
Weber, -inna, Allinge, Telefon 12 

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7 

Fotografer og fot.Artikler 
Kjolier Altr Havneg. M1 Tlf. 4 

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

Havemand. 
P. •Jorgensen, Solbakken, Tlf. A11.168 

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

Art. f. Hotel og Pension 
Ciornii7. k as }togtryk, All. Tlf. ;4 

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. TIf. 47 

Optagelse i Adressefortegnelsen 
koster kun 2 Kr. Kvartalet 

og Promenade for det elegante 
Publikum. 

Klokken var imidlertid blevet 
mange, min Ledsager var træt. 
Paa Forespørgsel fik vi anbefalet 
et Hotel i Nærheden, og efter et 
kort Ophold i Restaurationen vist 
ovenpaa. Værelset saa ikke tilta-
lende ud. Lagnerne var vist ikke 
vaskede den sidste Maaned, og i 
Madrassernes Folder vrimlede det 
med Utøj. Jeg ringede uden Re-
sultat, gik saa gennem den lange 
Korridor ned i Restaurationen og 
forlangte et bedre Værelse. — De 
havde ikke andre, Var vi ikke til-
fredse, kunde vi gaa. 

En fuld Mand lavede Optøjer 
og blev smidt ud. Dørene laastes. 
Raadvild tumlede jeg op ad Trap-
perne til vort Værelse. Der sad 
den stakkels Dreng paa Stolen. og 
var falden i Søvn. Jeg satte mig 
ned og spekulerede over de uhel-
dige Forhold, forbandende Italie-
nernes manglende Renlighedssans. 
Nej, om vi vilde sove i dette Hul, 
saa hellere ud i Guds frie Natur. 
Jeg vækkede min Rejsekammerat, 
tog min Ransel og Stok og tra-
vede atter ned ad Trapperne. En 
Tjener viste sig og skældte ud. 
Jeg forlangte energisk et andet 
Værelse. --- Umuligt, alle var gaaet 
til Ro, vi maatte blive. 

Jeg vilde ud, rev og sled i de 
laasede Døre. En af dem gav efter, 
vi kom ned i en stor Gaard, der 
ud mod Gaden spærredes af et 3 
Meter højt Jerngitter. Jeg løftede 
Drengen op, saa han kunde holde 
sig fast, entrede seiv efter ; men 
nu gjaldt det om ikke at blive 
hængende paa de spydforniede 
Spidser, for jeg maatte samtidig 
støtte min Kammerat. 

Vi korn heldigt ned paa den 
anden Side og var fri. Men hvi:c1 
nu ? Langsomt drev vi ned ad de 
mennesketomme Gader og stod 
atter paa Domkirkepladsen. Maa- 

Malermestre 
Jacobsen Ludv, Havnegade, All. 

Manufakturhandlere 
Magasin du Nord, Allinge. Tlf. 5 

Modeforretning 
Petersen, Thora, v. Posthuset All 

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

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

Radioforhandlere 
Jørgensen, H., vf Posthuset All. 

Skotøj og Skotøjsrep. 
Jørgenset. H., viPosthuset Allinge 

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

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

Sygekasser 
\ll -Sandv. Sygekasse All. Tlf. 47 
Kontortid daglig 2-4. Lurdag 7-9 

Sæbeforretninger 
•Yatril v. Havnen Allinge Tlf. 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7 

Teglværk 
.M. Bloch Tlf. Allinge 127 
MurstenåTagsten, 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 Lastkarre! 
Munch, Humledal, Tlf. Rø 46 v 
7 Personers Vovn 

Ekstra Linier 1,50. 
Absolut billigste Avertering 

nen belyste den gigantiske Mar-
morkolos, de utallige Spir løftede 
sig tavse mod den stjernesaaede 
Himmel. En Tordenbyge trak op. 
Instinktmæssig søgte vi Ly under 
den dybe Portal, hvor min lille 
Ven faldt i Søvn paa Marmorflisen. 
Jeg lagde Rygsækken under hans 
Hoved, dækkede ham til med min 
Jakke, og vandrede selv uafbrudt 
frem og tilbage for ikke at fryse. 
Efter et Skybrud og enkelte Lyn 
drev Bygen atter bort. 

Ved Daggry vækkede jeg ham. 
Vi drev langsomt omkring, fandt 
en Park og sad og blundede paa 
en Bænk til Solen begyndte at 
varme. 

En Kop varm Chokolade livede 
op, og vi fortsatte vor Vandring 
forbi Victor Emanuel og Leonardo 
di Vincis pragtfulde Monumenter, 
Garibaldis Rytterstatue og den im-
ponerende Triumfbue. 

Blandt mange gamle Kirker be-
mærker vi St. Lorenzo, delle Gra-
zie og St. Ambrogio, hvor ni ro-
merske Kejsere er kronede. 


