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Tempo og Udvikling. 
Vor Tid er forjaget. Man kunde 

fristes til at sige, at vi søger at 
slaa Rekorden med Hensyn til 
Tempo og Fart, og dog er det til 
syvende og sidst kun noget, som 
Udviklingen bringer med sig. 

Hvad man før regnede med 
skulde vare i Dage og Uger, til-
endebringer man nu i Løbet af 
Minutter og Timer. Den franske 
Romanforfatter Jutes Verne vilde 
skrive en Bog sera fantastisk og 
eventyrlig, at den vilde faa en 
Verden til at stejle i Forundring 
og Forbauselse, og det lykkedes 
ham i allerhøjeste Grad ved at 
skrive Bogen „Jorden rundt i 80 
Dage". Noget mere fantastisk hav-
de man ikke drømt om, og i vore 
Dage hører man CMI Flyvere, der 
er fløjet rundt om Jorden paa godt 
9 Døgn. Jules Verne drømte oin 
en Jordomsejling under Havet, og 
Menneskene rystede paa Hovedet. 

Hvad der er sket siden den-
gang, er saa uhyre, at det vilde 
faa selv en Fremtidsfantast som 
Jules Verne til at forbauses, og 
dog er det, der er sket, for intet 
at regne mod det, der vil komme. 
I et jagende Sus af Staal og Jern 
dundrer de første Lyntog over 
den nu fuldendte Lillebæltsbros 
Kæmpestaalbuer og giver Tidens 
forcerede Tempo et yderligere 
Fremstød, der dunkelt lader den 
nulevende Menneskehed ane, hvad 
der i Fremtiden kan ventes al 
Fart og Tempo. 

Lillebæltsbroen og Lyntogs-
Trafiken, der har revolutioneret 
Toggangen, tilintetgjorde enhver 
Tvivl om, at det var muligt at 
sammenføje Sjællands, Fyns og 
Jyllands Skinneveje, saa at en 
Gennernsnitfart af 100 km i Timen 
kunde gennernføresfra København 
til Aalborg. 

Det historiske øjeblik, da det 
første Lyntog sprængte Silkesno-
ren over Broen, der nu forbinder 
Landsdel med Landsdel — og den 
nye Epoke, vi møder ved Stor-
strømsbroens snarlige Aabning-
vil med Flammeskrift for stedse 
være prentet som en Mærkepæl i 
Historien indenfor Arbejdet for at 
skabe et trafikmæssigt Fremstød, 
der vil kunne bidrage til at frem,  
me Forbindelsen med vore Nabo-
lande, saavel økonomisk som po-
litisk. 

Ingen ved, og ingen kan med 
Sikkerhed sige, hvor Grænsen for 
det opnaaelige er sat; men et er 
sikkert, at intet vil kunne standse 
den Udvikling, der gennem de 
sidste 50 Aar har formaaet at slaa 
Bro mellem Verdensdele, der i 
Afstande er hinanden saa fjerne, 
at man for knap en Menneskeal 
der siden vilde anse det for umu-
ligt blot tilnærmelsesvis at kunne 
etablere en Forbindelse, der kun- 

de faa virkelig Betydning, naar 
der var Tale om Tid og Afstand. 

Og dog er det lykkedes. Det 
knitrer og brænder gennem Radio-
ens vidtfavnende Æterbølger, og 
faa Timer efter, at der er sket en 
Ulykke i Himalayas utilgængelige 
Bjergregioner, er Nyheden trængt 
ud til de fjerneste Afkroge af 
Verden. 

Ordet „umuligt" er i Dag redu-
ceret til et. Ord, som man kun 
paa ganske bestemte Ontraader 
kan forsvare at anvende, Hver 
Dag vil bringe sine Erfaringer, og 
paa disse vil den næste Dags Ar-
bejde kunne bygges op, saa at 
en stadig Udvikling indenfor Tek-
nik og Videnskab kan finde Sted. 
Den storslaaede Aabningshøjtide-
lighed ved Lillebælt fik de Tusin-
der og atter Tusinder, der havde 
givet Møde paa begge Bredder, til 
for en Stund at glemme, at det 
ikke altid er indenfor en Udvik-
ling i Fredens Tjeneste, at Viden• 
skaben og Teknikken a rbejder; 
men at der ogsaa indenfor Krigs-
teknikken sker betydningsfulde 
Fremskridt. Trods det, at Erfarin-
ger fra 1914-1918 endnu taler 
deres tydelige Sprog, sker der 
daglig indenfor saa godt som alle 
Nationers Grænsernærker Opfin-
delser, der med Krig for Øje er 
i Stand til at dræbe og ødelægge 
i en saadan Udstrækning, at det 
vil blive katastrofalt for alle Fol-
keslag, dersom denne Udvikling 
fortsættes, der i navnløs Gru og 
Rædsel faar Børster af Staal og 
Jern til at rejse sig ved Græn-
serne Ungdommen har sine Ide-
aler med Hensyn til moderne Sam 
fatidsorden og fordrer et Resul-
tat enten i den ene eller den anden 
Retning, men er mange Gange til-
bøjelige til at glemme, at alt tager 
sin Tid, ogsaa Omdannelsen af 
et Samfund 

Mange unge ser klart de Fejl 
og Mangler vor nuværende Stats-
forn er i Besiddelse af; men naar 
den Dag kommer, da de selv 
kommer til Magten og kan gøre 
deres Indflydelse gældende, da vil 
de erfare, at det som tilsynela-
dende saa saa let og ligetil ud, i 
Virkeligheden bunder i gamle, 
forskruede Fordomme, som det 
næsten er umuligt at rokke ved. 
Der kan være noget fristende ved 
at drømme om, at kun een bør 
være den herskende, og i mange 
europæiske Lande kan det se ud, 
som om Parlamentarismen har 
udspillet sin Rolle; men trods det 
jernhaarde Diktatur, der mange 
Steder kun opretholdes ved Hjælp 
af Bajonetter, er der ingen som 
helst Tvivl om, at den menige 
Statsborger gerne vil tilbage til 
Parlamentarismen igen. 

Den tunge Klang fra svære 
Vaabenarter lyder ved Grænserne, 
og der er i den en Tone, som 
minder om Ligklokken, der ringer 
over de faldnes Grave. 

De nye Signaler er hejst, og 
under den nuværende Krises Jord-
skælv vil Fremtidens bloddryp-
pende Statsform blive født. 

Af Chr. Andersen i Fyns Tid. 

En uhyggelig Overtro. 
Læserne vil vide, at der her-

hjemme har været en Tid - og 
den ligger ikke saa mange Hun-
drede Aar tilbage — da Troen 
paa Hekse var stærkt befæstet 
ikke blot blandt Menigmand, men 
ogsaa blandt den højere Befolk-
ning, og at selv lærde Folk tro-
ede fuldt og og fast, at der var 
Hekse og Troldmænd til, der ved 
at træde i Pagt med Djævelen hav-
de erhvervet sig overnaturlig Magt, 

Følgen af hele denne Overtro 
blev de utallige Hekseprocesser, 
et af de mørkeste og mest uhyg-
gelige Udslag, Overtroen nogen 
Sinde har haft. 

Det er ikke blot her hjemme, 
Heksebaalene kastede deres Skær 
over Landet, det var saaledes 
næsten alle europæiske Lande, 
protestantiske som katolske. Man 
har beregnet, at over ni Millioner 
Mennesker paa den Maade led en 
kvalfuld Død, 

Mellem al den forfærdelige 
Overtro skimtedes der dog ogsaa 
enkelte Lysglimt, Folk, som klart 
saa hele denne uhyre Vildfarelse, 
det Overtroens Mareridt, under 
hvilket de andre led. 

I en By i England levede der 
en gammel Kone, om hvem Ryg-
tet gik, at hun forstod sig paa at 
hekse. En Dag, da hun arbejdede 
paa Marken og gik krumbøjet, saa 
nogle af Byens Folk dette i Af-
stand, og de bildte sig for ramme 
Alvor. ind, at de med deres egne 
Øjne havde set, at hun gik paa 
Hovedet. Det varede naturligvis 
ikke længe, inden dette Rygte var 
almindelig udbredt, hun blev ar-
resteret og ført for Dommeren, 
beskyldt fur at være grebet paa 
fersk Fod i at øve Trolddom. 

Dommeren var en fornuftig 
Mand og forsøgte at gøre Befolk-
ningen klart, at det var en dum 
Overtro, men forgæves, de for-
langte, at hun skulde brændes. 
Han var imidlertid en Mand med 
Omløb i Hovedet. 

— Er du en fri Englænderinde? 
spurgte han den gamle Kone. 

— Ja, Herre, svarede hun. 
— Det er Held for dig, ellers 

var du blevet dømt til Baalet. Men 
50111 fri Englænder maa du gøre 
alt, hvad der ikke er forbudt i 
Loven, og da der ikke findes no-
get Forbud mod at gaa paa Ho-
vedet, saa har du selvfølgelig Lov 
til det og er frikendt. Gaa herfra 
saaledes, som det passer dig bedst, 
hvad enten det er paa Hovedet 
eller Benene. — Ja, mine Venner, 
vendte han sig til Anklagerne, -
saaledes er Lov og Ret. Enhver 
af os har Lov til at gaa paa Ho-
vedet, om han da ellers kan. 

Loven leve I 
Nu var Stemningen med et 

Slag forandret. Skønt alle troede, 
at den gamle havde gaaet paa 
Hovedet, anklagede ingen hende 
mere, for hun havde jo haft Ret 
dertil. 

En lille munter Historie. 
--0— 

En Aften hørte jeg i et Selskab 
følgende lille, munter Historie: 

Etsteds var der en Ungkarl, der 
hed Anton; samme Ungkarl var 
noget beregnende, men giftes vil-
de han gerne, dog selvfølgelig kun 
med en Pige, der havde noget til 
Bedste. Saa traf Anton paa et Bal 
en Pige, han syntes helt godt om; 
han gav sig i Samtale med hende, 
og han spurgte da først om, hvad 
hun hed. — Ja, hun hed da Maren. 
- Saa spurgte han, om hun var 
en Gaardmandsdatter. — Jo, det 
var hun da. — Men saa spørger 
Anton om, hvor stor Pigens Fa-
ders Gaard er. 

„Den er saa stor, at man ma-
gelig kan vende i den med en 
Vogn", svarede Maren. 

Dette Svar var nu ikke saadan, 
som Karlen havde ventet, og dtr-
for siger han: „Det var nu egent-
lig ikke det, jeg mente; jeg mente 
— jeg mente — hvor mange Køer 
kan din Fader holde? 

Saa betænkte Pigen sig lidt, og 
saa sagde hun: ,,Hvormange Køer 
min Fader kan holde? Han kan 
holde dem allesammen saa nær 
SOM den store hvide; naar hun 
bliver bisegal, saa er der ingen, 
der kan holde hende". 

Drømte jeg? 

unn 
0111f 

—0— 
Videnskaben kan forklare saa 

meget den vil, at der ikke gives 
noget overnaturligt, men at alt 
saadant kun er Frugter af en op-
hidset Fantasi eller tilfældige Sam-
mentræf, den rokker dog ikke min 
Tro paa, at der findes noget, som 
Videnskaben aldrig naar at for-
klare, og som derfor altid vil væ-
re en Gaade for os. 

Om alle de, der tvivle, havde 
oplevet, hvad jeg en Nat oplevede, 
de vilde mene det samme som 
jeg, derfor er jeg sikker. 

Det var en Aften ud paa For-
aaret. Jeg var kommen hjem fra 
mit Arbejde, og da jeg havde spist 
til Aften, satte jeg mig, skønt jeg 
var træt, til at skrive til min Bro-
der, der var ansat i en Bank i 
London, hvor han havde en me-
get betroet Plads. Han og jeg var 
de eneste af vor Familie, der end-
nu levede, og et inderligt Hengi-
venhedsforhold knyttede os sam-
men. 

Brevet, jeg skrev til ham, blev 
som sædvanligt langt, og Klok-
ken var over tolv, da jeg afslut-
tede det. Straks rejste jeg mig, 



Foxterrier = Hvalpe 
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Olsker. 
Endnu ikke afleverede Skemaer 

vedrørende Landbrugets Gælds-
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til Sogneraadet. 
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Drik Dyrhyes Kalle 
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tadsbyeri! 
Dansant hver Aften 
Nyt Orkester. 

Ejendommen 
Vestergade 5, Sandvig er til Salg. 
Henvendelse paa Stedet. 

Husbestyrerinde 

Olsker. 
Indre Missions Syforening afhol-
der Udsalg i Bethel Torsdag d, 5. 
Aug. KI, 2,30 og 8. 
Provst Petersen og Pastor Hostrup 
taler. 

En flink Karl 
kan faa Plads til 1. August paa 

St. Myregaard, Olsker. 

Dell helt rigtige 
• 11■11111~11~1E 

klædte mig af eg gik i 
Hvor Lenge jeg havde sov( t, 

ved jeg ikke, men pludselig syn- 
tes jeg, der var nogen, som raab- 
te mit Navr, og jeg syntes, det 
var min Brod, rs Stemme. Jeg 
rejste mig op og 533 mig søvnigt 
om i Værelser. Matir eris Straaler 
faldt gennem Viedie t hen over 
Sengen over paa Døren og oply- 
ste Værelset med et svagt, sølv-
agtigt Lys. Alt v. .r fuldstændig 
stille og Værelset tomt. Jeg lagde 
mig atter i den Tro, at jeg havde 
drømt. Maaske jeg faldt i Søvn 
paany, jeg ved det ikke, men det 
forekom mig dog ikke saaledes. 

Da syntes jeg atter, jeg hørte 
mit Navn tydelig nævne, og det 
forekom mig tillige, at jeg stod i 
Døren ind til et Værelse, hvor en 
Mand sad ved et Bord og læste. 
Jeg kunde ikke se hans Ansigt, 
men de han pludselig vendte sig 
om, saa jeg, det var min Broder. 
Uvilkaarlig vilde jeg springe frem 
og kalde paa ham ved hans Navn, 
men jeg var som fastnaglet til 
Stedet, og hvormeget jeg end stred, 
jeg kunde ikke feta et Ord frem. 
I det samme forsvandt alt i en 
Taage. Lidt efter lidt syntes den-
ne igen at svinde bort, jeg stod 
atter i min Broders Værelse, men 
nu var han ikke længere alene, 
ved Siden si hans Stol stod to 
Mænd, og den ene af dem talte 
til ham i en barsk Tone, men 
Ordene kunde jeg ikke opfatte. 
Endnu i Dag kan jeg tydelig se 
dein, naar jeg tænker mig om. 
Den ene af dem var meget høj 
og svær med mørkt Haar og Skæg, 
den anden derimod var betyde,lig 
mindre og spinklere. Hans Ansigt 
var gulblegt, men ned over den 
ene Kind strakte et blodrødt Ar 
sig, der paa en forunderlig Maade 
var tydelig kendt fra den gule Hlud. 

Jeg vilde gaa nærmere, men 
det var mig umuligt at røre en 
Fod. 1 samme Nu saa jeg, at den 
første af Mændene lynsnart ka-
stede sig over min Broder, og at 
de begge i en forfærdelig Kamp 
trillede om paa Gulvet. Jeg vilde 
have givet mit Liv for at kunne 
komme ham til Hjælp, en forfær-
delig Angst korn over mig, men 
trods alt var jeg som lænkebun-
det til den Plet, hvor jeg stod. 

Jeg saa nu, at han med Arret, 
der hidtil havde holdt sig tilbage, 
trak en Revolver frem. I det sam-
me lød der et Skud, jeg hørte 
Edwald stønne — og saa blev alt 
atter Taage. 

Endnu engang forsvandt denne 
og jeg saa da min Broder, der 
atter var alene, liggende paa Gul-
vet; han var ligbleg og knugede 
Haanden mod Brystet. I dette Øje-
blik vendte han Hovedet om mod 
mig, med et Glædesraab søgte 
han at rejse sig, men sank i det 
samme tilbage og forsvandt i en 
Taage, der lukkede sig om ham. 

Med et halvkvalt Skrig for jeg 
op: den kolde Sved perlede i store 
Draaber paa min Pande, og mit 
Hjerte hamrede i mit Bryst. Jeg 
vidste næppe, hvor jeg var, om 
jeg drømte eller var vaagen. Om-
sider blev jeg roligere, jeg saa 
mig om, Maanestraalerne faldt 
endnu hen over Sengen, jeg var 
alene i Værelset. Havde jeg drømt, 
eller hvorledes forholdt det sig? 
Jeg stod op og tændte Lys, Klok-
ke■ var omtrent ti Minutter over et. 

Det var mig umuligt at falde i 
Søvn efter dette; Time efter Time 
laa jeg vangen, medens Billederne 
atter og atter drog forbi mit indre 
Blik. Endelig ud paa Morgenstun-
den faldt jeg i et let Blund, og da 
det blev Dag, stod jeg træt og 
utilpas op. Hele Dagen under mit 
Arbejde var Drømmen ikke ude 
af mine Tanker, jeg havde afsendt 
Brevet, men besluttede desuden 
at sende et Telegram for at spør- 

ge h'nm, om alt var vel. Jeg gik 
hen paa Telegrafkontoret, hvor 
man kendte mig og stod netop i 
Færd med at udfylde Telegram-
hlankttten, da Assistenten med- 
delte mig, at der for et Øjeblik 
siden var kommet et Telegram til 
mig. Jeg greb det ivrigt; dets Ind-
hold var talgende: „Kom straks! 
bleget syg Edward." 

Saa havde min Drøm altsaa 
ikke været Fantasi; der var vir- 
kelig noget i Vejen. Uden at tøve 
pakkede jeg min Kuffert og rejste 
endnu samrr e Aften til London. 
Hvor min Broder boede fik jeg 
at vide, at han var ført til Hospi-
talet, og åt han var haardt saaret 
af en Revolverkugle. Samme Mor-
gen havde man fundet ham i hans 
Værelse liggende bevidstløs paa 
Gulvet, men ingen anede, hvad der 
var sket, han selv var for syg til 
at kunne tale. Jeg skyndte mig til 
Hospitalet, hvor jeg fik at vide, at 
Kuglen var bleven fjernet, men at 
Lægen ventede en Krise. Jeg fik 
ogsaa at vide, at der samme Nat 
var begaaet Indbrud i den Bank, 
hvor min Broder var ansat, og at 
man ikke havde fundet det ringe-
ste Spor af Tyvene. Da jeg næste 
Morgen atter indfandt mig paa 
Hospitalet, underrettede Lægen 
mig om, at Krisen var lykkelig 
overstaaet, og den værste Fare 
forbi, han trængte nu blot til Ro, 
hvorfor jeg helst burde vente med 
at besøge ham til næste Dag. 

Endelig var jeg atter sammen 
med ham. At beskrive Gensynets 
Glæde vil være for vidtløftigt; jeg 
sad ved Sengen. hvor han laa mat 
og bleg, og holdt hans Haand i 
min. Med svag Stemme fortalte 
han mig alt, hvad der var fore-
gaaet. Mandag Nat havde han sid-
det ved sit Bord og læst i en Bog; 
Klokken kunde vel have været 
halv et, da han hørte, at Gade-
døren blev aahnet ; et Øjeblik ef-
ter stod to Mænd inde i hans 
Værelse. Forfærdet sprang han 
op og greb efter en Revolver, der 
laa paa Bordet, men den ene af 
Mændene kom ham i Forkøbet, 
og straks efter havde den anden 
kastet sig over ham. Han forsøg-
te at raabe om Hjælp, men den 
ene af Skurkene havde stukket et 
Lommetørklæde illunden paa ham 
medens den anden holdt hans 
Hænder; derpaa havde de taget 
Bankens Nøgler, som han altid 
havde hos sig; i samme Øjeblik 
lykkedes det ham at befri sig for 
Tørklædet, han udstødte et Raab 
om Hjælp, men nu havde den 
ene af Mændene affyret sin Revol-
ver mod ham; Skuddet havde 
ramt i den højre Side af Brystet; 
da han halvt bevistløs segnede 
om, syntes han, at han paa mig i 
Døren - saa tabte han Bevidst-
heden. 

Forundret lyttede jeg til hans 
Ord, netop saaledes havde jeg jo 
set det hele. 

Hvad havde det været? Drøm 
eller Virkelighed ? —• Jeg selv er 
ikke i Tvivl, der kan sikkert fin-
de en Forbindelse Sted mellem to 
Sjæle, der er hinanden inderlig 
hengivne, selv om de er meget 
langt fra hinanden. 

— — — 
Der forløb et Par Aar. Min 

Broder og jeg var paa en Fornøj-
elsesrejse sammen og opholdt os 
i Paris. En Dag sad vi sammen 
udenfor en Restauration og betrag-
tede Folkelivet, da mine Øjne til-
fældig korn til at hvile paa en 
Mand, der skraaede over Gaden. 
Jeg kendte ham, men jeg kunde 
ikke sige, hvor jeg havde set ham 
før. 

— Se der, Edward, sagde jeg 
og pegede . paa Manden. — Har 
du ikke set den Mand før ? 

Min Broder vendte sig om og 
saa efter Vedkommende Næppe  

var hans Øine faldet paa ham, 
før han sprang op og styrtede ud 
pas Gaden. Med et haardt Tag 
greb han Manden i Skulderen; 
i samme Øjeblik korn jeg til, og 
nu kendte jeg ham, det var Man-
den med Arret, jeg havde set den 
forfærdelige Nat. 

Resten er hurtig fortalt. Politiet 
blev tilkaldt, og under Forhørene 
aflagde Arrestanten en fuldstæn-
dig Tilstaaelse. Hans Kammerat 
var død kort efter Tyveriet. 

Her er min Beretning til Ende 
enhver faar nu selv dømme som 
han vil, om hvad jeg oplevede 
den Nat. 	 FM 

Allinge-Sandvig Byraad 
holdt ordinært Møde i Onsdags. 

En Del ministerielle Skrivelser 
ang. Sundhedsplejersker og Besk. 
af arbejdsløse forelaa, samt Tilla-
delse til at udføre forsk. Arbejder 
ved Allinge Havn. 

Endv. en Ændring i Havnetak-
sten, saaledes at S. S. „Østersøen" 
betaler samme Havneafgift pr. Ton 
som Østbornh. Dampskibsselskabs 
Skibe. 

Der forelaa ingen Skoleforsøm-
melser i Maj og Juni. 

Lærer Holm Nielsens Tilladelse 
til at træde udenfor Nummer for-
længes til 1. Sept. 

Kommunens Andel i Afgift paa 
Omsætte af stærke Drikke andr. 
4271,41 Kr. 

Kommunen har som Gave mod-
taget to Ekspl. af et af P. W. Jo-
hansen udført Farvelitografi til Op-
hængning i Skolerne. 

Efter Andrag. bevilgedes en ny 
Kakkelovn til Folkebogs. Bibliotek. 

Nogle Andr. om Konditoribev. 
kunde ikke bevilges. 

Kunstmaler Mogens Ege opsiger 
sin Lejlighed i Danchels Hus til 
Fraflytning 1. Nov. 

Nogle Ansøgninger om Tilskud 
henlagdes. 

Ministeriet har ydet Tilskud til 
20 herboende navngivne Fiskere. 

Et Andr. om Konditorbevil, fra 
Bager Henning Jørgensen anbef. 

Karl P. Nielsen Andr. om An-
bringelse af en Benzintank ved 
hans Ejd. anbef. 

Forslag til Fests. af Grænse for 
Sygekassemedl. Ret til Fribef. blev 
godkendt. 

Indenrigsm. godkender den af 
Byraadet trufne Beslutning ang. 
Borgm. Alfr. Petersens Pensionsret. 

Kæmnerk. fremsendte Raabalance 
pr. 19. Juli. 

••■••••••• 

Fra Uge til Uge. 
Varelotteriet. 
Den største Gevinst forhøjet. 

Justitsministeriet har godkendt, 
at den største Gevinst i Varelot-
teriet forhøjes til 10.000 Kr. -
et selvstændigt, dansk Hjem. 

Denne og alle de andre store 
Gevinster falder i kommende 5. 
og 6. Trækning, og at deltage i 
begge disse koster kun 30 Øre 
mere end en Lodseddel alene til 
6. Trækning 

Strandhotellet 
har i Aften stor Montmartrefest 
og forærer hver eneste kvindelig 
Gæst en Flaske „Lohse Uralt La-
vendel". For Herrerne er der Ka-
pelmester-Konkurrence med store 
Præmier. Mandag afholdes en 
morsom Konkurrence: „Naar hjer-
terne mødes", og Onsdag indby-
der „Strandhotellet" til Sæsonens 
sidste Skottefest, hvor de bedste 
Skottehistorier præmieres med -
store Whiskypræmier. Se Ann. 

Ugens Familiejournal 
indleder med en lille lyrisk Stem-
ningsartikel, „Sangenes Ø", hvori 
Forfatteren Knud Andersen gen-
giver sine Indtryk fra Maribo Søn- 

HOTEL SANDVIG (Palmehaven) 
Hver Aften: Constantin Hansens populære Rhytme-Orkester. 
Visesanger og Konferencier Einer Winding, — Præmiedans! 

Lørdag d. 31.: Storstilet Lyngfest 
Et Stykke bornholmsk Kunst for det smukkeste Digt om Bornholm og 
Lyngen. — — Lyngens Dronning hyldes og modtager en smuk Gave. 

Bordbestilling Sandvig 13. • 	 P. E. JENSEN. 

dersø. Sportsmedarbejderen for-
tæller at de amerikanske Rugby-
baner er Indehavere af Risiko-Re-
korden. — Endnu et interessant 
Rejsebrev fra William La Varre, 
fyldt med et Overmaal af Spæn-
ding, forskellige interessante No-
veller og Fortællinger afslutter 
Bladets underholdende Læsestof. 

„Stakkels Millionærer" 
er Titlen paa den svenske Film, 
der i denne Uge vises i Biografen. 
Handlingen udspilles paa et for-
nemt Kurhotel ved Vintertid i de 
nord-svenske Bjerge. En Film der 
kalder paa Latteren og lokker det 
gode Humør frem. 

Lyngfesf paa Hotel Sandvig 
Lørdag Aften afholdes en stor-

stilet Lyngfest, hvis Midtpunkt 
bliver den blomstrende Lyng. Der 
er udsat et smukt Stykke born-
holmsk Kunst til den, der leverer 
det bedste Digt om Lyngen paa 
Klippeøen. 

Efter at en ungarsk Arkitekt i 
flere Uger har arbejdet paa den 
nye Bar, histaaet af en større 
Stab af dygtige Haandværkere, 
staar den nu helt færdig. „Syd-
havsbar'en" og den tilstødende 
„Hawaiihytte" er efter vore For-
hold enestaaende i sin Art Ved 
Hjælp af Straa, Muslingeskaller 
og indirekte Lys er der skabt en 
uforlignelig Stemning i de smaa 
Lokaler --- absolut et Besøg værd. 

2iografen 
Fredag, Lørdag og Søndag Kl. 20. 

Det svenske Lystspil 

Stakkels Millionærer 
med Adolf Jalur 

og Niels Wahlbom. 

kan faa Plads straks eller senere 
til Skolekammerater, Legekamme- hos Skorstensfejer Hj. Petersen, 
rater, Badegæster og alle, der har 	 1 ejn. 
vist os Deltagelse ved Mogens 
Død og Begravelse. 

Ida og Ansgar Elleby. 

Varelotteriet 
Til 5. og 6. Trækninger er der 
tilsammen 77 400 Gevinster. 
kg har ledige Lodsedler til Salg 
til Fornyelsesprisen, benyt derfor 
Lejligheden til at sikre Dem en 
Lodseddel, da de i saa Fald har 
Ret til at deltage i Spillet til 6. 
trækning til Fornyelsesprisen. 
Sidste Fornyelsesd. er  cl. 9. Aug. 
I. B. Larsen. 

En brugt Symaskine 
er til Salg. 

Johannes Jensen, 
Brogade 8. 

d'ale

ee uden Sange er ikke 

st nogen rigtig Fest. 

En Festsang kan ikke undværes 
ved festlige Lejligheder, hvad en-
ten det nu er Sølvbryllup, Bi yllup, 
Konfirmation eller anden Familie-
eller Foreningsfest. — En Festsang 
kalder det Humør frem, som skal 
til, for at Festen kan blive vellyk-
ket. En seedet] Festsang faar De 
i Allinge Bogtrykkeri. 

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

Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge 53 

en ffa 

Det rigtige gode 

Bageri-Flormel 
til Hjemmebagning 

dansk Rug-Sigtemel til Hjemb. 

Prima Jævningsmel til Grøden 
Sagogryn, Rismel, Risengryn 
købes bedst og billigst i 

Nordlandets llandelshus, 

Ell r111111 bkkelOVil 
samt en Barnevogn er til Salg. 

H. Pihl, Risenlund, Olsker, 
pr. Tejn. 



Xtuk ,5)fordlandet 
nuar .9e skal &tue nye 2)attæpper. 

Prima ren Vat 9,00-13.50 -- 16,00. 

Se Vinduet med Badeartikler. 

Moderne Festgaver 
i SØLV, PLET og BRONCE 
altid i største Udvalg hos 

Conrad Hansen, 
Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 

ved Havnen — Telefon 140 

Benyt 
Sommer-Salget 
i Magasin du Nord. 
En Del Sommervarer, der ikke blev fremlagt ved 

Overtagelses-Udsalget i Januar Maaned, er nu frasor-

teret og sælges til Spotpriser. 

Lange coul. Sommerben-
klæder, tærnede 1 Q 3.85 
og ensfarvede I .uu 

NOW 

Sommer-Kjoler 

2.85-5.85-10.85 
Bomulds-Shorts 1.85-3.50 
Prima uldne do. 	4.85 
Bornestranddrag ter 	1.85 
En Del uldne 
Badedragter uds. for 
	3.85 

Restpartiet af B adekaab er 
extra nedsat 

Et Parti Strandhatte 
lidt smudskede 
	0.75 

Sommer-Nederdele n ^ r_ n 4 50 
Imiteret Lærred 

Vaske- og Charmeucebluser 
udsælges i 3 Serier 

4.25-5.85-8.85 
Lyse Spadseredragter 
nedsat til 
	

28.00-32.00 
Sommerfrakker 

18.50-24.50-28.50 
En Ilel  pænere Fruefrakker 

38.50-49.00 
Restpartiet af Swagger 

19.85-24.50 
Prima Uldmousselin udsælges 
i 2 Serier pr. mtr. 1.58-2.35 

pr. m 98 Ore. 

En Del Vaskestoffer i Lærred og Silke samt RESTER 
er fremlagt til meget fordelagtige Priser. 

• ciritz 
Allinge — Telefon 5. 

LmiNaLuct DANSE 
VAR E. OG 1NDU STR !LOTTER]. 

Begynd Spillet nu! 
Et Lod i Varelotteriet koster kun 
Kr. 4.60 til 5. Trækning. For dette 
lille Beløb har De Chance for at 
vinde en af Varelotteriets mange 
Gevinster, Den største er paa 10.000 
Kr. — et selvstændigt dansk Hjem. 
Fornyelsen slutter 9. August, Sal-
get 10. — Trækning; 11.-13. Aug. 

Fotograf Møllet 
anbefaler Bronee - 

Rammer i alle St. 

Ovale Rammer og 
Rammelister. Billeder indrammes 

Bornholms Spare- 
og liaanekasses 
Md. i Allinge 

• 

Kontortid: 9-12 2-4 
• 

Boxer udlejes 

NY BI H ONN ING KØB DET I PRODUKTEM 
Sommerens store oplevelse: 

åtrandhotellet! 
Fredag d. 30.: Montrinartre Fest. 

Hve r Dame modtager gratis en Flaske Lohse Uralt 
Lavendel. Kapelmesterkonkurrence. Champagnedans 

Mandag d. 2.: Ekstra Festarrangementer. 
Onsdag d. 4.: Sæsonens sidste Skottefest. 

Store Whisky-Præmier fra S. Juuls Bodega, Kbh. 

Sandvig 14 modtager Bordbestilling. Ærb. Fr. Bidstrup. 

Lad Deres gamle Cykle 
blive som ny. 

Vi oplakerer og staterer Deres Cykle 
Kirtigt og billigt. 

Fint og holdbart Arbejde garanteres. 

Cykle- og Radio-Importøren, Allinge 
v. Fl Jørgensen 	 Tlf. 156 

SOMMERSKO 
Stort Udvalg i Sommersko 

til rimelige Priser. 
	k 

Fugtig Sommerluft - 
Tørre Cigarer! 

Thax-Patent-Terreanlæg, KIOSKEN. 

21oderne Xorsetter, 
iffofte- og Srystfioldere! 
Er Figuren over Middel, trænger Skikkelsen 
til Støtte — korn da ind og se vort store 
Udvalg til passende smaa Priser. 

	 VARELOTTERIET 
Nordlandets Handelshus 
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>iandslol's --d:errasse 

Ø
* 

• • 
(Nordbornholms smukkeste Danselokale) 	 •• 

• Lørdag den 31.: Stor Løgne-Konkurrence. 	• 
En munter Sommerspøg med flotte Vinpræmier til 	1: 
den bedste og den næstbedste Løgn, udv. af  Pubt 	•• 

Søndag: Børnebal fra Kl. 20-21,30, 	 • • • derefter „Glade Enke" Aften. 	 • 
„Sig det med Blomster", hvem De finder smukkest. 	• 
Store Præmier. Til Børnene Chokolade, 	 • 

til Voksne Vin. 	 • 
• • Køb KALK i Produkten 

Fru H. Reiner. : 

Køb Deres Forbrug af Klædninger »PRODUKTEN« 
og ekstrafine Benklæder hos os. 

hørende, da det er billigt og godt. Vi har et meget stort La-
Husk vort gode Arbejdstøj samt alt til Herreekvipering hen-  For Tiden har vi rigelig Lager af 
ger i Metermaal som Kjoletøj, Bomuldstøj, Lærred, Drejler og 
alt henhørende til Manufaktur. Ikke at forglemme vort store 
Lager af Trikotage og Garn. Vi har alt — korn og køb — 
De skal nok blive tilfreds. 

Jens Hansen. Tlf. 29. 
Strikkede hinde og rid 
købes til højeste Pris. — Levrrandfir til Landbrugslotteriet 

Masser af billige Brædder 
sælges i 

Nordlandets Handelshus. 

ZOOLQUISK HAVE;llasle Kalkværk 

Dansant til Kl. 1. 	Arvidsens Trio. 	 Tlf. Hasle 27 

hver 
Tirsdag og Fredag 

	111111 Læsket Kalk 
1111W Cementsten 

Brændt Kalk 

Sommer-Salg. 
En Mængde Restpar af Sommersko udsælges 
til betydelig nedsatte Priser. 

Carl Larsens Skotøjsforretning, Vestergade, Allinge, 

PROTOKOLFABRIK 	

174'  
1.T.1 Chr. DideriKsen A 
• Sct. Mortensgade 	— 	RØNNE 	— 	Telefon 865 

Indbinding af Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer 
O 1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering 
CIZ 	411 	Leverandør til Biblioteker og Øens største Forbrugere 

Resten af mine 
Sommerfrakker & Kjoler 
udsælges i disse Dage. 25%Rabat  

Se Vinduerne. 

Allinge Messe - Th. Holm 

Gør Deres Indkøb hos de Handlende, som averterer her i Bladet 

	.1■Ne,s•awa.•■•• 

Træskomager bars en 
Allinge. 

Kollektion: Frk. Olga Kofoed, 
Telefoncentralen Allinge. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• Festlig intim Stemning. 
• •■•• •••••••••••••• øøøøø •••••••••••••••••••••••••••* 

Friskbrændt Halk 
og læsket Kalk 

— er altid paa Lager i 

gom ulifornisie Blommer, 
lyse gaskø Soli, Rosin? 
Turet bifrugt og Abrikoser 
af særdeles god Kvalitet og 
som er \/ n t7g% rpassendene       

i 
i  

NordlandetsHandelshus 

Au til sylillillg og hilkogoillo KØB DET I PRODUKTEM 



Servus fortæller om sine Dagbogsoptegnelser og Minder 

— Fortsat fra forrige Uge -- 

Malermestre 
Jacobsen Lude, Havnegade, All. 

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

Modeforretning 
Petersen, Thora, V. Posthuset All. 

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

Radioforhandlere 
Jørgensen, Il., v/ Posthuset All. 

Skotøj og Skotøjsrep. 
Jørgense,. H., y/Posthuset Allinge 

Skræderforretninger 

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

Sygekasser 
All -Szndy. Sygekasse All. 'Ulf. 47 
Konfarild daglig 2 4, Lordag 7-9 

Sæbeforretninger 
Iai rt Allinge Tlf. 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Ilant'eishus, ilf. 7 

Teglværk 
M. Bloch fif. Alli,rct 127 
Mursten, Tagsten, Drænrør. 

Træskomagere 
Larsen, L., Allinge. 

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

Vaskerier 
Mogensen, A , Tejn 7 .. 117 x 

bittref,rbig ru Bornholms Di nipvaslieri. 

Vognmænd 
Holm, Emil, Sønderg., All, TIf.46 
Christensen Andr., Ali., Tlf. 49 
Petersen, C., Nygade, All. Tlf.133 
Person- og Lastkars'! 
Nitinch, Iltimledal, Tlf. Rø 16 v 
7 Personers Vogn 

Te ntpietto del Bramante. 

gaa at se, at vor Klædedragt var 
meget medtaget. Mit Parisertøj 
var let og behageligt at gaa 
men langtfra solidt; Benklæderne 
snævre, stramtsiddende, og Cam-
pagnens Brombærtorne havde gi-
vet dem mangen Flænge. Mange 
Sammenrimpninger havde gjort Bagerier  

Andersen, Th., Sandvig Tlf. 2 dem yderligere snævre,. saa jeg 	Hald, E., Løsebækg., All. Tlf. 78 
!matte bevæge mig yderst var- 
somt. Ogsaa Fodtøjet var udslidt. Blomsterhandler (Gartner) 

Vi besluttede derfor først at gaa 
paa Banegaarden og aflevere vor 
Bagage, og derefter finde en Sko-
mager og en Skrædder. 

Forbi Kejser Hadrians kolossale Bygmestre 
Mindesmærke, den nuværende En-
gelsborg, hvor den forgyldte Erke-
engel knejser paa Toppen, gik vi Bygningssnedker 
over Tiberen ad Berninis Engle- 	Jørgensen, Th. Sandvig Tlf. 5y 
bro, hvor en ung Mand falbød os 
nogle Prospektalbums fra Roma. Cykler og Cyklereparation 
Prisen var til at begynde med fire 	Jørgensen, H., vi Posthuset All. 
Lira pr. Stk., men dalede efter- 
haanden til to Lira for begge. — Damefrisørsaloner 
Man maa ikke i Italien vise sin 
Købelyst, men give Sælgeren Tid 
til at slaa af paa Prisen, hvis man 
vil købe billigt. 	, 

Gennem et Utal af Gader, forbi 
gamle Kirker og Paladser, forbi Fotografer og fot.Artikler 
Søjler og Obelisker, Fontæner og 	Kjoller Alfr 	Lo neg. All. Ill. 4 

Kunstværker, ad krumme og lige, aut. Gas- og Vandmestre 
smalle og brede Gader naaede vi 

urooss, Niels 	 TIf..to 
en stejl Gade med det klingende 
Navn „Via di Santa Lorenzo in Guldsmed 
pano e perno", hvor den Elektri- 
ske ved Hjælp af et Tandhjul, som Hoteller 
sænkedes i en takket Midterskinne, 
arbejdede sig op mod den stadse-
lige Maria Maggiore Kirke. Lidt I Art. f. Hotel og Pension 
efter naaede vi Banegaarden og 
det nye Forretningstrøg. 

Befriet for de tunge Rygsække, Isenkram og Porcelæn  
iført nye Benklæder og nye Støv- Kid og Koks 
ler, vandrede vi veltilpasse ind 
paa en Frokoststue, fik et styr-
kende Maaltid og drak Romas 
Skaal. En Herre hjalp os med at 

Købmænd 

finde Posthuset, og belæsset med 
Breve og Aviser besteg vi Capi- 
tols mange Trappetrin, hvor blinde Ladestationer 
og lamme, værkbrudne og skabede 	Petersen, Carl, Allinge. Tlf 98 
Tiggere rakte Hænderne ud efter 
en Soldi og nedbad alle Helgeners Ligkistemagasiner 

Bogtrykker 
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74 

eid)fordbornholms 
..WdreefortegtzelJel 

Jensen, C., v. Havnen All. Tif.4I 

Henad Aften gik vi videre og 
haabede at naa en By eller Albergo, 
hvor vi kunde faa Mad og en god 
seng; men Skæbnen undte os det 
ikke saa vel. Langt ude paa Step-
pen saa vi ridende Hyrder drive 
Kreaturerne sammen, selv stillede 
vi vor Sult ved Brombær og lagde 
os endelig til Ro under et Par 
Oliventræer, der stod ved et del-
vis udtørret Vandløb. 

Tidligt om Morgenen vækkedes 
jeg ublidt ved at noget nappede 
i mig. Jeg stak Hovedet frem af 
Soveposen og fik frigjort Armene. 
En stor hvidgul Okse stod bøjet 
over mig og prustede mig i An-
sigtet. Den var i Begreb med at 
æde min Seng, det vil sige det 
Græs, som jeg om Aftenen havde 
samlet til Lejet. Den kunde have 
traadt mig til Plukfisk eller væd-
ret mig med sine store Horn, mens 
jeg laa der som et Kryb ved dens 
Klove; men heldigvis var den lige-
saa godmodig, som den var stor, 
og da den havde ædt min Over-
dyne, gik den græssende videre. 

Jeg rejste mig op og purrede 
min Kammerat, thi en Hjord Okser 
græssede om os, og man kunde 
jo aldrig vide sig sikker. 

Et Stykke derfra saa vi en lig-
nende Kraal eller Kvægfold som 
den, vi forleden stiftede Bekendt-
skab med. Maaske var der Folk, 
saa vi kunde købe lidt Mælk. Vi 
traf dog ingen. Skuffede vendte 
vi tilbage og fortsatte vor Van-
dring. 

Solen brændte endnu ikke saa 
hedt, og Egnen blev mere bakket. 
En nyopført Villa ligger ved Vejen. 
Vi gaar derhen. Den er aflaaset 
og ubeboet, Beboerne flygtet for 
Sommerens Brand. 1 den lille Have 
staar Gulerødder, og vi finder en 
Brønd, hvor vi ved Hjælp af en 
Konservesdaase og Seglgarn for-
sigtigt hejser de klare Draaber op. 
Aldrig har vist Brøndvand smagt 
os saa lifligt, og vi drak saa me-
get, som vi kunde orke, vaskede 
os grundigt og spiste Gulerødder. 
Men Maven længtes efter anden 
Kost, vi maatte videre. 1 det fjerne 
saa vi Albanerbjergene, saa Roma 
var ikke langt borte. Ingen Men-
nesker møder vi paa vor Vej, kø-
rende eller ridende; det er som 
Egnen er uddød. — En mægtig 
Hunger driver os fremad, knur-
rende Tarme, der ikke lader sig 
mætte af Brombær. 

Egnen bliver mere bakket. Af 
og til træffer vi et Kildevæld, men 
Mad, rigtig Menneskemad, fik vi 
først, da vi henad Eftermiddagen 
af en ridende Hyrde blev vist hen 
til en Hulvej, hvor der paa en 
Bræddehytte med en Tjærekost 
er malet med store, barnlige Bog-
staver : OSTERIA. 

Hytten er delt i to Rum; i det 
ene sælges Fødevarer og Kolonial, 
det andet benyttes som Vinstue 
og fyldes efterhaanden med et 
malerisk Publikum, deraf Hyrder 
i Faareskindsbukser med det lodne 
udad, skæggede, vildtudseende 
Jægere med Carabin og Revolver, 
lasede Kvinder og Børn, som gør 
Indkøb eller vil sælge Æg. 

Men Værtsfolkene er flinke og 
hjælpsomme. Først køber vi Brød, 
Skinke, Æg og Ost i Udsalget, 
og faar det derefter gratis tilberedt. 

Det blev et Maaltid, som sent skal 
glemmes, og Pader Beppos Vin 
giver os Kraft og Mod. Campag-
uens Strabadser, Sult og Tørst er 
overstaaet, ja kunde godt gennem-
gaas en Gang endnu, blot for et 
saadant Maaltid og en saadan Vin ! 

Mætte og udhvilede forlader vi 
Osteria. --- Solen skinner paa de 
sammenflikkede Vægge. Gavlen 
har Kunstnere benyttet til Studie-
udkast, flere interessante Typer er 
skitseret. Og oppe fra Bakketop-
pen skimter vi Roma, Pavestaden. 
Aftensolen glimter i Peterskirkens 
gyldne Kuppel. Stille, andægtige 
som Pilegrimme, staar vi længe 
paa Højen og ser mod vore Øn-
skers og Længslers Maal. Hvor 
mange havde ikke gennem Tusinde 
Aar staaet her, som vi nu, efter 
lange, møjsommelige Vandringer? 
Selv om vi ikke var komne forat 
hente Aflad for vore Synder, syn-
tes vi dog at det var et højtide-
ligt øjeblik, og først da Solens 
sidste Glød var borte, gik vi vi-
dere. 

Ved en Avlsgaard kom vi ind 
paa Hovedvejen Via Aurelia, og 
snart var vi omgivet af høje Have-
mure, der borttog ethvert Udsyn. 
Det blev nok for sent at naa ind 
til Roma og faa Natkvarter, saa 
vi opsøgte en Afsats ved en Vin-
have og bivuakerede der. 

— — - 
Vejen skraanede stærkt nedad. 

Gennem løjerlige skidne Forstads-
gader med gamle, forsømte Huse, 
vandrede vi næste Morgen ind til 
Pavestaden. Lidt surere passerede 
vi den ældgamle Porta Cavelig-
gieri, og straks efter førte Glden 
ind gennem en Søjlekolonade -
vi stod pludselig paa Piazza St. 
F'ietro. Midt paa den store Plads 
tronede den ægyptiske Obelisk, 
flankeret af to sprudlende Fontæ-
ner. Øjet fulgte de mægtige Søjle-
kolonader og standsede ved Pe-
terskirken og Vatikanets vældige 
Bygningskompleks. Overgången 
fra det lurvede Forstadskvarter til 
Miclielangelos pragtfulde Mester-
værk, Verdens berømteste Kirke-
bygning, var saa overvældende, 
at vi maatte sunde os lidt. 

Denne Dag, den 30. August, var 
en Mærkedag for os, thi vi havde 
naaet vort Maal, trods alle Van-
skeligheder. Paa knapt fire Maa-
neder havde vi paa vore Ben 
gennemtravet Tyskland, Frankrig, 
et Stykke af Sveitz og Italien, ca. 
4000 km. Og selv om vi af og til 
havde haft lidt Modgang, døjet 
Sult og Savn, fortrød vi dog ikke, 
at vi havde forladt den hjemlige 
Arne og givet os Eventyret ivold. 
Tværtimod, vi havde vænnet os 
til Rejselivets Omskiftelser, følte 
dets Charme, følte hvorledes vi 
hærdedes og styrkedes hver Dag, 
brunedes af Sol og Vind. Det var 
et sundt Liv, vi førte, og trods 
udstaaede Strabadser havde vi 
aldrig følt os raskere end nu. -
Gennemsnitlig havde vi trænet os 
op til at gaa 40 km om Dagen 
uden at trættes, og sov næsten 
bedre paa Straa end i den blø-
deste Seng. Et sundt, tarveligt 
Maaltid Mad smagte os bedre end 
et moderue Køkkens Raffinement, 
og vi lagde ringe Vægt paa ydre 
Elegance. Dag kunde vi ikke und- 

Velsignelse over os. 
Oppe fra det sagnrige Capitol 

aabnedes den vidunderligste Ud-
sigt, og vi stirrede ned Undren 
ud over det gamle og det nye 
Roma. Der ligger den prægtige 
Peterskirke og Engleborgen, der 
det mægtige Colosseo og det gamle 
Foro romano med Triumfbuer og 
Basilikaer, der ligger Vestas klas-
siske Tempel og Bade, 'der skim-
ter vi Tiberens rindende Vande. 
Hist ovre ligger det kgl. Slot, Pa-
lazzo reale og et Utal af Kirkespir 
og slanke Minareter, og længere 
ude paa andre Høje et Virvar af 
Bygninger, Kaserner, Slotte, Haver 
og Parker. Bag et bølgende Land-
skab hæver A I banerbjergenes skov-
klædte Højder sig i flimrende Sol. 

Brevene fra Hjemmet blev læst, 
Aviserne flygtigt gennemset. -
Hvem gider læse dansk Politik og 
Provinssladder, naar Italiens Sol 
vælder sit mægtige Lyshav ned 
over Capitol, og man sidder paa 
de gamle Mure og skuer ud over 
en lusindaarig, evigt pulserende 
Stad? 

Saa gik vi ned gennem Forums 
Ruiner, spiste til Middag og saa 
det gamle Colosseum, hvor Old-
tidens raa Folkeforlystelser fandt 
Sted. 

Skummelt og uhyggeligt tager 
det uhyre Amfiteater sig ud. Det 
kunde rumme 87,000 Tilskuere -- 
foruden deri Mængde Gladiatorer, 
vilde Dyr og kristne Martyrer, der 
skulde ofres paa Forlystelsens Al-
ter. Historien vil vide, at Indviel-
ses-Festlighederne varede Hund-
rede Dage, og i dette Tidsrum 
dræbtes ca. 5000 vilde Dyr og et 
Par Tusind Gladiatorer. Men de 
kristne Martyrers Frimodighed, 
naar de gik Døden i Møde, vakte 
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i saa h øj Grad Romernes Beund-
ring, at flere og flere antog den 
nye Tro, og det varede ikke længe 
før de første Kirker afløste de un-
derjordiske Katakomber, der havde 
været de Kristnes første hemme-
lige Forsamlingshuse. 

Men pragtfuldt maa det have 
været, naar den store Arena blev 
sat under Vand, naar Kejserens 
Flaade kom sejlende, mødte Fjen-
den, og Kampen begyndte. Ikke 
at undres over at Folket var til-
freds med Brød og Skuespil! 

Vi forlader Fortidens Roma og 
vandrer op gennem de trafikerede 
Gader, thi ogsaa der er meget at 
se — ikke mindst de smukke Ro-
merinder. I en af Gaderne stand-
ses vi af en lang Række Menne-
sker, soen alvorlige skrider fremad, 
fire og fire. Det er Folk fra alle 
Samfundslag, mange i Bondedrag-
ter — Mænd fra Carnpagnen og 
Bjergene. — Nysgerrige følger vi 
Trop, og Strømmen fører os ind 
i det gamle Panteon. Mørkt, som 
i et Gravkapel, er der, og talrige 
Kerter lyser op. Langs Siderne og 
i Midten er trukket Snore, der 
skal hindre Folk i at komme for 
nær de overalt anbragte Kranse, 
Dekorationer og Lys. Munke be-
der Bønner, Rosenkranse glider 
rundt mellem fede Fingre, Kor-
drenge svinger Røgelseskar. 

Hvad er der paa Færde? 
Det er Kong Umberto, der lig-

ger Lit de parade! Den tætpak-
kede Strøm af Mennesker fører 
os tæt forbi og videre forbi Fa-
derens, Victor Emanuels Kapel. 

Foruden Raphael ligger andre 
kendte Mænd begravede her; men 
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ikke Tid til Ophold, Strøm- der er 

 

men fører os videre — ud i det 
Fri. 

Herfra gik vi til Foreningskon-
toret i Via St. Bartholomæo di Ca-
rossa. Her var mange Mennesker 
samlede og drøftede Politik. De 
spurgte os ud om Danmark og 
dansk Politik og gav Nielsen et 
Hurra, da han erklærede sig for 
Socialdemokrat. Vi fik vore Kilo-
meterpenge udbetalt fra Livorno, 
og det meddeltes os, at næste Ud-
betalingssted var Napoli. Om vi 
kunde komme helt ned til Mes-
sina ? Ja, det kunde vi, og videre 
op langs østkysten. 
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