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I Forretni ngsan n. 8 -

En bevæget Nat.
Efter det Engelske.
— o--

Jeg sad i dybe Tanker ved mit
Skrivebord; Forretningerne gik
ikke saa strygende, som de skulde. Min Kompagnon og jeg — vi
var Sagførere — var unge og
skulde oparbejde Firmaet, og engang imellem kunde man jo nok
tabe Humøret, naar det gik endnu niindre glat, end vi havde
haabet.
Pludselig hørte Jeg en Stemme
sige; Er De Sagfører min Herre?
Jeg for sammen, for jeg havde
slet ikke hørt nogen banke, og
tændte det elektriske Lys, da der
var temmelig mørkt i Værelset;
foran mig stod en Mand i Fyrrerne, med et gennemtrængende
Blik fra et Par smaa øjne, der
saa last paa mig.
— Ja, jeg er Owen, yngre
Kompagnon i Firmaet, hvormed
kan jeg være Dem til Tjeneste?
— Jeg har Brug for Deres Hjælp
ved en juridisk Forretning, sagde
han. Min Niece er meget syg, Læ.
gen mener ikke, hun kommer sig
-- hun vil gøre Testamente nu
derfor er det, jeg henvender mig
til Dem. Hun bor en halv Mils
Vej herfra; hvis De vil tage med
mig med det samme, vil jeg være
Dem meget forbunden — og De
faar selvfølgelig Honoraret, som
De ønsker.
Jeg tænkte mig lidt om og
spurgte saa, hvor den unge Dame
boede.
Han rakte mig et Kort, hvorpaa der stod Lionel 'fempest,
Bidivertown, Burrey. — Der gaar
ikke noget Tog dertil de første
Timer, sagde han, men jeg har
en Bil, der venter nedenfor, hvis
De vil følge mig!
Selvfølgelig sagde jeg ja, og
noget efter sad vi begge i Bilen,
hvor min Ledsager fortalte mig
om sin Nieces Sygdom og hele
Tilværelsen.
Jeg var endnu temmelig ny i
Faget; en Del nervøs og mistænksom overfor Manden ved Siden
af mig mente jeg mig næsten forpligtet til at være, navnlig da han
havde søgt en saa ukendt Sagfører, som jeg endnu var. Hans
Fortælling var ogsaa lidt usammenhængende, syntes jeg, navnlig
dette, at hans Niece, Lorrie Manners, led af pludselige, korte Anfald af Sindsforvirring. Jeg gjorde
mig derfor allehaande Tanker om
det Bestemmelsessted, vi snart
skulde naa.
Bilen standsede udenfor en mørk
Bygning; en Alle af dystre Træer
førte op til den, jeg saa, at der
skinnede Lys ud fra et af Vindue(ne i Stueetagen.
En Ting slog mig og gjorde mig
yderligere mistænksom. Tempest
hviskede et Par Ord til Chaufføren,
og Bilen kørte bort i stor Hast.

Fredag den 6. August

Jeg lod imidlertid, som om jeg
ikke havde bemærket noget, men
lagde dog Revolveren tilrette i
Lommen, før jeg traadte ind i Huset. Han lukkede selv Gadedøren
op og laasede den igen efter os,
derpaa førte han mig ind i et Værelse, hvor en Hængelampe lyste
svagt.
Tempest stillede en Del Forfriskninger paa Bordet og forlod
mig et øjeblik for straks efter at
vende tilbage med en høj, fyldig
Mand, hvem han præsenterede som
Mr. Vawern, Der blev skænket Vin
og de vilde drikke med mig, men
jeg afslog det med den Motivering,
at jeg aldrig nød Spiritus. Der
blev ført lidt almindelig Samtale,
saa gik de to Herrer ud af Stuen,
og jeg sad og tænkte over, hvad
der nu videre vilde ske.
Noget efter blev Døren aabnet,
og Wawern bad mig følge med :
vi gik gennem nogle Værelser og
kom saa ind i en Stue, hvor
Tempest sad ved Siden af en
Seng, tilsyneladende i Samtale
med den, der hvilede deri.
Værelset var meget elegant
møbleret, man fik Indtryk af, at
her var Rigdom tilstede. Jeg satte
mig ned i en dyb Lænestol, medens Tempest blev siddende, hvor
han sad, og Wawern tog Plads i
en Sofa i den anden Ende af Værelset, tilsyneladende blind og døv
for alt, hvad der foregik derinde.
Jeg skottede hen til den, der
laa i Sengen — aldrig havde jeg
set et sødere Ansigt, og jeg vedblev at se — men intet Spor af
Sygdom var til at opdage, selv
om Udtrykket i de smukke Træk
var alvorligt og blegt, og selv om
Øjnene var bedrøvede — det var
trods alt en sund og rask Kvinde,
der hvilede der, og den hvide
Haand, som Tempest nu tog i sin
store, var blød og buttet. Her var
noget mystisk, følte jeg, og at han
havde løjet for mig, var jeg sikker paa.
Pludselig rejste han sig op og
kom hen til mig.
— Vær saa venlig, sagde han
med en ubehagelig skarp Stemme,
der brat rev mig ud af alle
Drømmerier, vær saa venlig at
opsætte et lovformeligt Testamente.
Samtidig tilkastede han den
unge Dame et bestemt Blik, som
jeg tillige læste en Trussel i: Vil
De behage at skrive efter mit Diktat — Miss Manners har givet mig
Besked om alt, tilføjede han, saa
underskriver hun bagefter.
Jeg var forbauset over denne
Anmodning, men svarede blot:
Kan jeg være sikker paa, at den
unge Dame er ved sine Sansers
fulde Brug, og at hun er for syg
til selv at diktere mig?
Der lød et sagte Udraab fra
Sengen, som om Miss Manners
vilde sige noget, men Tempest
greb øjeblikkelig ind. I en Tone,
der forekom mig raa og truende,

Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
senest 2 Dage før Bladet udgaar.

Fra Artikelserien „Paa Fodtur gennem Europa"

Marie Maggiore

Kirkens Indre.

Constantins Triumfbue.

— Vær rolig, min kære Niece,
og ophids dig ikke, det har Lægen forbudt, ved Du I Derpaa satte
han hurtig Skrivemateriale hen til
mig og bøjede sig saa over Sengen — jeg hørte ham hviske: H usk
paa, vær forsigtig — ellers — og
saa hende synke bleg og angst
tilbage i Puderne.
Efter en halv Times Tid var
Testamentet færdigt. — Alt hvad
Lorrie Manners var i Besiddelse
af: Ejendomme som Løsøre, skulde tilfalde Tempest og hans Søn
Jean. Saa læste jeg Testamentet
højt og gjorde den unge Dame
nogle forretningsmæssige Spørgs
maal, hvorpaa jeg bad hende underskrive det.
Jeg gik hen til Sengen med Pen
og Papir i Haanden, samtidig sag'
de jeg til Tempest, at det var
bedst at have Mr. Wawern som
Vidne. Tempest gik hen til ham
og stod et øjeblik derhenne, og
i det samme greb den unge Pige
lynsnart min Haand og hviskede
i en bønfaldende Fortvivlet Tone:
— Hjælp mig, for Guds Skyld
— jeg er tvunget til dette — de
vil dræbe mig — hjælp mig,
hjælp mig 1
Hun lukkede øjnene, da Ternpest kom tilbage, og jeg satte mig
ved Sengen, som om intet var
passeret.
Endelig var Testamentet undertegnet af Testatrice og Vidner,
saa blev det forseglet, og idet

Tempest gav mig en Del Pengesedler og varmt trykkede min
Haand, lod han Wawern om at
følge mig ud. Jeg kunde ikke undlade at sende Miss Manners et
opmuntrende Nik, som desværre
ikke undgik Tempest, for han saa
prøvende og mistænksomt paa mig.
Saa fulgte Wawern mig ned til
Gangdøren, han beklagede, at
Vognen ikke var der, som det var
aftalt, og spurgte om jeg vilde
blive der om Natten, hvad jeg
dog betakkede mig for, og lidt
efter stod jeg ude i den friske
Natteluft.
Min første Tanke var at skynde
mig ind til Byen for at hente
Hjælp, men i det samme hørte
jeg et skingrende Angstskrig inde
fra Huset.
Jeg for til Døren og prøvede
paa at komme ind, det var umuligt; saa vilde jeg netop forsøge
at komme ind gennem Vinduet,
da Yderdøren blev revet op, Wawern stod foran mig — og i det
samme slog han med knyttede
Næver mod mit Ansigt. Det var
et helt Træf, at jeg undgik Stødet, saa jeg fik fat i min Revolver,
og med et Slag af Kolben strakte
ham bevistløs til Jorden.
Atter vilde jeg forsøge at gaa
ind, da Tempest kom stormende
imod mig; jeg saa straks, han
var ubevæbnet. og jeg affyrede et
Skud, men Revolveren blev slaaet
tilside med det samme og faldt
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fra mig. Jeg følte hans Jernhænder
omkring mig, og der opstod en
vild Kamp mellem os; vi faldt
begge omkuld — jeg øverst.
Jeg prøvede at holde ham under mig, idet jeg uafbrudt gav
ham Slag paa med min ene knyttede Haand, men pludselig fik han
mig rystet af sig med en lynsnar
Bevægelse — nu kom jeg underst
— han tog med begge Hænder
om min Hals og klemte til, saa
jeg var ved at kvæles.
Han greb pludselig en stor Sten
og løftede den for at slaa mig i det samme lød et Skud — han
løsnede sit Greb om min Hals og
faldt sammen — Jeg skimtede en hvid Skikkelse
og besvimede saa, da jeg lidt efter kom til mig selv, stod Miss
Manners bøjet over mig og bade.
de mine Tindinger med Vand.
Og noget efter erfarede jeg saa,
at da de to Mænd havde forladt
Stuen, var hun staaet op, havde
hørt Kampen og var kommet lige
tidsnok til at skyde paa Tempest,
netop som han hævede Stenen
mod mig for at dræbe mig.
Hun fortalte ogsaa, at det Skrig,
hun havde udstedt, og som fik
mig til at forsøge at komme ind
igen, var vild Forfærdelse over
deres kyniske Bemærkning til hende om, „at de vilde gøre mig tavs'',
da de frygtede, hun paa en eller
anden Maade havde røbet noget
til mig om deres Handlemaade
overfor hende.
Efter at jeg havde bundet begge de bevidstløse Mænd, afventede Miss Manners og jeg Dagens
Frembrud. Hun fortalte mig, hvorledes Tempest under et falsk Passkud havde faaet hende lokket ud
til dette ensomme Hus, hvor hun
nu i Aar og Dag havde været
indespærret, fordi han vilde tvinge hende til at gøre et Testamente,
som han ønskede — for saa bagefter at rydde hende af Vejen.
Begge hendes Forældre var døde,
og Tempest, som var hendes For.
mynder og en nær Slægtning af
hendes Moder, vidste jo, hvilken
stor Formue, det drejede sig om.
Næste Morgen fik jeg fat i en
Vogn, som førte Tempest og hans
Fiaandlanger til Byen, hvor Politiet
fik dem i sin retfærdige Varetægt.
Ikke lang Tid efter blev Miss
Manners min Hustru.
Testamentet og Revolveren er
endnu i min Besiddelse — jeg
kan ikke bekvemme mig til at
ødelægge disse Minder om et
mærkeligt Lune af Tilfældet, hvor
jeg var ved at sætte Livet til, og
hvor jeg vandt min Hustru og
min Lykke.

Dueller.
0_
Dueluvæsenet har altid haft en
god Jordbund i Frankrig; men
navnlig llorerede det stærkt i forrige Aarhundrede, og der fandtes
adski,lige Adelsmænd, der ligefrem
var berygtede for at have dræbt
adskillige af deres Modstandere i
Dueller. En af de værste var en
Grev L. i Bourdeaux, I Løbet af 15
Aar havde han udkæmpet over 40
Duelp r og dræbt I1 af sine Modstandere og han pralede tit med,
at ban kun manglede een for at
have Dusinet fuldt.
Den sidste Iran havde dræbt, var
en ting Baron, og Grunden til
Duellen havde været en ubetydelig Strid.
En Aften fandt et stort Maskebal Sted. Grev L. var ogsaa til
Stede. Han sad netop ud paa Aftenen og tømte en Flaske Vin, da
en maskeret Person iført Domimo,
tr aadte ind i Salen Blandt de andre
maskerede lagde ingen videre Mærke til hare, før han traadte hen
til Grevens Bord, greb det halvfulde Vinglas og tømte dets Indhold paa Gulvet.
Hvad betyder det? skreg Gi even rasende over Fornærmelsen
eg sprang op, idet han søgte at
rive Masken af den anden. — De
kender nrig næppe.
— Aa jo, svarede den anden
roligt og trængte Greven tilbage
i Stolen. — Jeg ved godt, hvem
De er, og kender Deres Rygte. De tilstedeværende fulgte spændt
dette Optrin. Ingen vovede at
blande sig i Striden.
-- Bring et Glas Mælk! befalede den ubekendte en af Tjenerne,
og de det var bragt, vedblev han
Drik ud, ellers
til Grev L :
skyder jeg Dem ned som en Hund.
Men hvis De drikker, skal De faa
Lov til at duellere med mig i
Morgen .
Greven tømte Glasset med en-Mine,
som var det Gift.
Denne Ydmygelse er tilstrækkelig for i Dag, sagde den ukendte
— i fflorgen vil jeg dræbe Dem.
Vi vil duellere paa samme Sted,
hvor De dræbte den unge Baron C.
Den næste Morgen mødte saa
de to Modstandere, ledsaget af
deres Sekundanter. Denne Gang
var den ukendte ikke maskeret.
Det var en ganske ung Fyr, skægløs, med 'fine, næsten kvindelige
Ansigtstræk. Men hans Holdning
var rolig og stolt.
Grev L. lagde Mærke dertil.
— Jeg tror, hviskede han til sin
Sekudant, --- at jeg i Dag for første Gang kommer til at staa overfor en jævnbyrdig Modstander.
Duellen begyndte, og allerede efter det førsteStød mærkede Grev L.,
at han ikke havde overvundet sin
Fjende. Kaarderne krydsedes med
en Hurtighed, saa at de næppe
kunde følges med Øjnene, lynsnart
fulgte Stød og Parader hinanden.
Til sidst besluttede Greven at gøre
Slet paa Sagen, og han anvendte
da et særegnet Stød, som kun
han forstod at bruge, og ved hvilket han havde sendt de tidligere
Modstandere ind i Evigheden.
Men denne Gang blev Stødet
pareret, og ligesaa gik det, da han
prøvede anden og tredie Gang.
— De glemmer vel ikke Deres
Løfte fra i Gaar om at dræbe mig?
spurgte han spottende for muligvis derved at berøve den anden
hans Ro. — Hvornaar gør De det?
— Nu! svarede hans Modstander og jog i samme øjeblik ved
et ligesaa uventet som mesterligt
ført Stød sin Kaarde i Grevens
Bryst. Denne vaklede og sank død
om i Sekundantens Arme.
Den unge Mand stod i Begreb
med at fjerne sig, da en af Sekundanterne høflig standsede ham. —

Har De noget imod at sige os
Deres Navn? spurgte han.
— Nej, svarede Grevens Overmand rolig, — mit Navn er Grevinde Maria de Beaford. Jeg skylder den Mand, som ligger der, et
Kaardestød thi det var ham, der
dræbte min Forlovede, Baron C.
Et Øjeblik efter havde den unge
Pige forladt Valpladsen -- hun
havde hævnet sin Elskede.

3øger og 31abe.

Cocktails.
Onsdag d. 11. er
der igen Konkurrenceaften arrangeret af Jac. Boesens Musikforlag,
København. Forlaget udsætter i
Præmier en Masse moderne Grammofonplader, indspillet af vore
bedste Orkestre, og med vokale
Præstationer af vore yndede Refrænsangere.

HOTEL SANDVIG (Palmehaven)

Fødselsdag,

Tirsdag d. 10. August: Amatøraften

Onsdag d. 11. Aug. kan Laurits
Bager paa Vinberggaarden fejre
sin 80 Aars Fødselsdag.

Ugens Familiejournal

„Napoleon Olsson fra Smaaland"

indeholder i denne Uge: „11‘., orledes stjæler man en Elefant?" Globetrotteren Holger Rosenberg
skriver en spændende Al tikel fra
den fra den indiske Jungle. Niels
Anisen giver et glimrende Bidrag,
betitlet „Nordlandets Øde*, en
Vandring fra Skagt ns By og ist d
over Jerup Hede.
„Musik kan helbrede"— psastaar
en anderi aktuel Artikel og Forfatteren synes at være velt): vandret i Musikterapi. Paa Lørdag-Søndag udkæmpes den store nordiske Svømme --- Landskamp i
Stockholm og selvfølgelig bringer
Bladets Sportsmedarbejdt r en orienterende Artikel med et Inervieve
af Europamesteren i Udspring,
Tysktjekkeren Hans Leikert, der
i Summer her været Træner for
vore Udspringere.
Novellerne,
der alle er af velkendte danske
og udenlandske Forfattere, og endelig rummer Bladets smukke Foto-Revy i saa mange Aktualiteter,
at dette Tillæg alene er Prisen
værd.

Fornøjeligt, svensk Lystspil i
Biografen, Allinge. Svenskerne har
et gammelt Ord, der siger: „Vi er
alle Smaalændinger for Vorherre"
— og naar man kender det, har
nian straks Ikke-Smaalænding< ns
Indstilling overfor sine Lands
mænd fra Varnamo og de andre
henrivende Byer omkring Lagan.
Om disse Smaalændinge handler
Filmen Den fortæller om en snedig Smaalænding, der udgiver en
fra Amerika hjemvendt Ven for
Millionær, og som sammen med
ham bluffer hele Smaaland — med
to Formaal: Dels selv at tjene Penge, dels at hjælpe Svensk-Amerikanerens unge Søn med at føre
en Oplindelse, en Paahængsmotor
til Motorbaade, som han længe
har eksperimenteret med, ud i Livet. At begge Dele — omend efter megen Besvær — lykkes, det
vil i hvert Fald ikke undre Folk,
der kender Smaalændinge.

■
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Sporten
Red. af A. S. G.

Træningen i fuld Gang!

Bryllup.
Lørdag d. 7. ds. vies i Ols Kirke
Frk. Edith Kofoed, Datter af Fru
Kofoed, Sjællegaard, til Havekonsulent Karl Holger Schjøl ring,
Gentofte.

Biltrafik og Sandrøveri

Politikens Badegreve skriver følgende Feriebrev fra Balka Badestrand:
Paa alle postale Forsendelser
til Balka staar der som Regel
„Balkan", og man har ogsaa, naar
man ferierer her, Fornemmelsen
af at bo i Europas urolige Hjørne. For Københavnere, der er vant
til, at man pumper Sand op til
deur, for at de kan bade, vil det
forekomme usandsynligt, at man
her paa Balka(n) stjæler Sandet
for øjnene af Badegæsterne. Midt
paa den dejlige Sommerdag, hvor
man ligger og daser paa Stranden, ruller en Lastbil op, Chaufføren springer af og begynder at
skovle Bilen af det fineste Sand i
Det nye Spilleudvalg
Danmark. Beboerne har ansat en
Paa sidste Generalforsamling Mand til at passe paa at der ikke
vedtog man at Bestyrelsen udpe- hentes Sand fra Klitter og Marege Spilleudvalget og dette er nu
halm, hvor det er forbudt, men
sket og ser saaledes ud: Smed
Kontrolløren er Adventist, og paa
Carl Madsen, Frederik Pihl og Lørdagene, hvor han er væk, vrimLeon Jensen.
ler det med Sandrøvere. De efterlader store Huller paa Badestram.
Skal vi til Valby?
den.
Det har hele Tiden siden Valby
Balka-Sandet er saa fint, at det
var herovre i Foraaret været Me- før Opfindelsen af Trækpapiret
ningen at A. S. G. skulde en Tur blev brugt paa Kancellierne til at
derover nu i Efteraaret. — Denne suge Blækklatter. Nu gaar det til
Dag er nu fastsat til d 15. ds
Sverige og bliver til Glas.
men det er ikke sikkert ArrangeDer er ikke finere Sand i Vermentetet bliver til noget, da Ar- den; det ligger ligefrem og byder
rangørerne ikke gerne vil betale sig til som Avtostrada. Last- og
hele Rejsen for os. -- Resultatet Rutebiler samt Motorcykler farer
af Forhandlingerne foreligger i susende afsted hen over Stranden.
Løbet af et Par Dage.
Man kan ikke lade sine Unger
løbe frit omkring, og det er naturligt, at Fru Professorinde Werner af Omsorg for sine søde Poder har sat sig i Spidsen for en
Grunclejer.Protest imod at Balka
Strandhotellet
Strand skal være offentlig Færd''afholder i Aften en af sine berøm- selsaare: Amtmand von Stemann
te Amatøraftener med mange Præ- burde kikke herned en Dag. Han
mier. — Mandag d. 9. indbyder
maa gerne tage sin høje Hat med
Hotellet til Cocktail-Fest — og og fylde den med Sand til Havemange Gæster vil den Aften være stien hjemme i Rønne, men han
saa heldige at sætte Smag paa
maa love til Gengæld at spærre
Bartenders Christrups herlige Stranden saavel for Sandrøvere
Træneren Edvard Verbik ankom
forrige Onsdags og indledede med
een Instruktionsaften paa Teknisk
Skole, hvortil der var mødt ca.
35 Spillere. I Fredags lagde man
ud paa Banen, hvor Spiller ne fik
en Stroppetur paa 2'/.2 Time til
Dels i Regnvejr. Om Søndagen
var der atter Træning og fra nu
af gaar det Slag i Slag hver OMS,
dag og Fredag samt enkelte Søndage med Træneren og de andre
Dage foruden ham. --- Det ser ud
til at han har et godt Tag paa at
faa Spillerne til at arbejde, og lad
os haabe han ogsaa kan faa dem
til at arbejde med Hjernen. - Vi
vil se fin Fodbold nu i Efteraaret!

Fra Uge til Uge.
_o_

Hver Aften: Constantin Hansens populære Rhytme-Orkester!

Lørdag d. 7. August: Bier -Abend og Afskedefest
for vor populære Konferencier Ejner Blinding
Der serveres Øl til alle, der vil bidrage til Aftenens
Underholdning med en Vits, Sang eller lign.

Disse Aftener har en egen Charme, som De bør opleve. Alle Deltagere faar Præmie.

Torsdag d. 1Z. August: Blaa aften
En Aften, hvor De absolut ikke keder Dem I Præmiedans og forsk. Konkurr., hvori alle Gæster kan delt.

Lørdag d.111. August: Stor Høstfest
Søndag d. 15. August: Personalefest og AfskedsAben for den populære Kapelmester Constantin Hansen og Orkester
Bordbestilling Sandvig 13.

P. E. JENSEN.

Xudk ,\fordlandet
naar ,9e skal have nye 2)aitcepper.
Prima ren Vat 9,00-13.50 16,00.
Se Vinduet med Badeartikler.

som for Billister.
Balka er Rorholms Hornbæk,
men da der hver Dag stjæles store
Partier af det, kan det godt være,
at der kun er en lille bitte Sandkasse tilbage, naar De næste Sommer kommer hertil.

Der klages stadig
over Affaldsmøddingerne langs
Strandvejen, der udbreder en Stank,
som er ganske uudholdelig for
Beboerne og til stor Gene for de
forbipasserende. Det siges, at et
stort Antal Badegæster i AllingeSandvig har maattet rejse igen,
da Luften var dem for krydret, og
at Beboerne paa Strandvejen paa•
tænker at indsende en Protestadresse samt andrage Regeringen
om det tilstrækkelige Antal Gasmasker, da de ikke kan aabne
Vinduerne for den ulidelige Stank,
og Ilten indendørs efterhaanden
er opbrugt.
Ogsaa i Løsebæk kan Atmosfæren til Tider være noget blandet,
men det er heldigvis kun fra en
enkelt Avlsbrugerejendom, som
endnu ikke har faaet Møddingen
overdækket.
Der er allerede for længere Tid
siden klaget til Politi og Sundhedsautoriteter, og sker der ikke
snart en Bedring af Forholdene,
vil Allinge-Sandvig faa det sorte
Stempel i Landets Turistbøger.

og flere Gange hvert Aar hænder
det at en eller anden maa bjerges
ind. Foruden de af Røde Kors opstillede Redningsapparater, der
har gjort god Nytte, er der Haab
om at Badestranden faar en af de
saakaldte Redningsruller tilstillet
gennem Zone Redningskorpset,
da Forsikringsselskabet „Baltica"
har lovet at stille en Snes Redningsruller til Disposition ved
stærkt benyttede danske Badesti.

For Tiden har vi rigelig Lager af

slige californiske Blommer,
lyse græske Sult Rosiner
Turet bl. Frugt og Abrikoser
af særdeles god Kvalitet og
som er indkøbt til passende
Priser. Vi sælger gerne.

Nordlandetsliandelshus
Restlageret af

Haveparasoller
udsælges meget billigt

Produktgin
Hasle Kalkværk

Fare ved Badning
er altid til Stede, og der er god
Grund til at udvise særlig Forsigtighed ved den bornholmske
Klippekyst, hvor der ofte er dybt
Vand helt inde ved Kysten. Selv
dygtige Svømmere maa ikke vove
sig for langt ud, naar Søen er
urolig og de ikke er kendt med
Strømforholdene. Det hænder hvert
Air, at badende bliver nervøse
og mister deres Selvtillid, naar
Bølgerne suger dem ud, bad derfor aldrig alene.
Ved Allinge Badestrand er der
heldigvis i Mands Minde aldrig
sket nogen Ulykke; men ogsaa
her kan Strømmen være stærk,

Brændt Kalk
Læsket Kalk
.4
1111111
3 Cementsten
Tlf. Hasle 27

Varelotteriet
Til 5. og 6. Trækninger er der
tilsammen 77 400 Gevinster.
Jeg 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 d, 9. Aug.

I. B. Larsen.

LOGISK HAVE
hver

Tirsdag og Fredag
Dansant til Kl. 1. — Arvidsens Trio.

NY

BI HONG ING
Siografen

er er altid morsomt paa

strandhotellet!
Fredag d. 6.: Amatøraften med store Præmier.
Mandag d. 9. Cocktail- Fest.
Konkurrencer og Cocktaildans.
Onsdag d. 11. Kæmpe-Konkurrencefest

med Grarnmofonpladepræmier fra Jac. Boesens Musikforlag, København.
og forøvrigt skaber Richard Johansens Orkester
og Bengt Nielsens Viser Feststemning hver Aften.
modtager
Bordbestilling. Ærb. Fr. Bidstrup.
Sandvig 14

En

KØB DET I PRODUKTEN
Fugtig Sommerluft Tørre Cigarer!

Fredag, Lørdag og Søndag Kl. 20.
Det glade svenske Folkelystspil

Napoleon Olsson
Ira Smaaland
„Børsen" skrev: Straalende morsomt svensk Lystspil.
Ekstranummer!

Thax-Patent-Tørreanlæg, K10611EN.

3 Fags Huset
Matr. Nr. 211 n i Allinge er til Salg.

•

•• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

•

• trandslot's -d,errasse

•
•

ei

3-(est

Hus til Salg

Enhver, som paa Søndag besøger

Ejendommen Brogade 8, Allinge
er til Salg. Henvendelse til
Sygekassekass. Herman Mortensen,
Nørregade 15, All.

Pige søges

Fra Kl. 16 Koncert Dansant i Restaurationen.

Søndag d. 8. Aug. Kl. 19,30 Møde
ledt at Adjutant Lydhr)Irn, Rønne

Arvidsens Trio spiller.

%øderne i‘orsetter,
Xofte- og 2rystfioldere !
Er Figuren over Middel, trænger Skikkelsen
til Støtte — kom da ind og se vort store
Udvalg til passende smaa Priser.

Nord! andets Handelshus

SOMMERSALG
I MAGASIN DU NORD.
Restparti af Badekaaber Sommer-Kjoler 10,85 - 585
18,50 - 13,50 - 7,50 forskel'. Størr.
Et Parti uldne Badedragter Sommerbluser
8,85 - 5,85 - 4,25
3,85
Sommer-Nederdele
4,50 - 3,85

En Del Sommerfrakker
udsælges i 3 Serier

28,50 - 24,50 - 18,50

Et Parti Vinterfrakker
i Størrelse 80-82--84 86 sælges uden Hensyn
til tidligere Pris for 26 • 50
En Del Kuponer af Vistrasilke
i smukke Mønstre sælges for pr. m 2,75.
Vaskestoffer i Lærred og Silke
samt RESTER er henlagt til ekstra billige Priser.

fritg iReuseh
Allinge — Telefon 5.

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

Brogaard pr. Allinge.

Frelsens Nær, Allinge.
Korps deltager.
Søndagsskole Kl. 9,30.

Lad Deres

gamle

(Nordbornholms smukkeste Danselokale)

•• Lørdag den 7.: Mode-Atten.
•
•
•

Den smukkeste Selskabskjole præmiere.
Ekstra Præmiedis med Vinpræmie.

•

ZOOLOGISK HAVE
har en Chance for at vinde den smukke lille
Rideponny, der gaar i Haven. Billetterne til Haven gælder som Lodseddel ogsaa Børnebilletterne. Lodtrækning Kl. 18.

•
•

•
•
•

• Søndag d. 8.: Dansekonkurrence.
•
•
Det bedste Dansepar præmieres.
•
•
•
Fru H. Reiner. •
• Festlig intim Stemning.
•
••
••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

køb Deres Forbrug af Klædninger
og ekstrafine Benklæder hos os.
Husk vort gode Arbejdstøj samt alt til Herreekvipering henhørende, da det er billigt og godt. Vi har et meget stort Lager i Metermaal som Kjoletøj, Bomuldstøj, Lærred, Drejler og
alt henhørende til Manufaktur. Ikke at forglemme vort store
Lager af Trikotage og Gari. Vi har alt — kom og køb De skal nok blive tilfreds.

Cykle

blive mom ny.
Vi oplakerer og staferer Deres Cykle
hurtigt og billigt.
Fint og holdbart Arbejde garanteres.

Cykle-og Radio-Importøren, Allinge
v. H Jørgensen

Jens Hansen.

Tlf. 156

SOMMERSKO

Strikkede Klude og Uld
koben til Højeste Prim.

Stort Udvalg i Sommersko
til rimelige Priser.

Tlf. 29.

Leveraudor til Londibrugslotterirt

Moderne Festgaver

Træskomager bars en
Allinge.

i SØLV, PLET og BRONCE
altid i største Udvalg hos

Fotograf Møller

Conrad Hansen,

anbefaler Bronce-

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning

Rammer i alle St.

ved Havnen — Telefon 140

Ovale Rammer og
Rammelister. Billeder indrammes

Køb KALK i Produktell
Frisltbreendt Kalk
og leesItet Kallt
— er altid paa Lager

Masser af billige Brædder
sælges i

Nordlandets Handelshus.

»PRODUKTEM«

Resten af mine

Spareog baanekasses
Aid. i Allinge
•

Sommerfrakker & Kjoler

bornholms

Kontortid: 9-12 2-4
•
Boxer udlejes

udsælges i disse Dage. ,Co Rabat

8,e Vinduerne.

Allinge Messe - Th. Holm

OH heil rigtige

PROTOKOLFABRIK .

„Ylord6ornfiolrnit

fluer 2lge.
Carl Larsens Skotøjsforretning, Vestergade, Allinge.
ffeenk ogsaa paa os,
naar ,9e fiar et eller
andet at avertere.

1111 fil Sviiilillg og llellkoglling

vei . nAult med
m.
n
a
eermanent
er o eu xn tu su dIsfic arsetir( n
bi nye
Dampkammer
og dog kun otte Kroner!

Barber John. Larsee Tlf. Allinge 53

2)1 sender ,Dem

Averter i NORDBORNHOLM

PT)

• Chr. DideriKsen
—

RØNNE

—

Telefon ,865

z

Sct. Mortensgade

c.)

Indbinding af Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer
1. Kl. Arbejde - Rimelige Pris& - Hurtig Levering
Leverandør til Biblioteker og Øens største Forbrugere

KØB DET I PRODUKTEN

mere at fortrædige „Guds Stedfortræder.
Vi forlader Vatikanet og dets
gulnede Folianter. Eftermiddagssolen skinner paa Romas Tage og
b'inker i Tiberens lerede Vand.
Følgende Kajen drejer vi over
Fonte Marg,erita ind paa Piazza
del popolos ovale Torv. — Den
smukke Byport og de høje Fæstningsmure giver lidt Skygge, og
paa Bænkene under de sprudlende
Fontæner sidder Romere og RoServus fortæller om sine Dagbogsoptegnelser og Minder
merinder og venter paa Aftenens
— Fortsat fra forrige Uge —
Svalhed, medens deres Poder pjaEgentlig havde vi tænkt os at lange overjordiske Kanaler, baaret sker i det klare Vand. Overfor os
vende hjemad, naar vi havde set af utallige Murpiller og Buer, føres ligger Kirkerne Monte Santo og
Roma, men Lejligheden til at se det mineralske Vand (Aqua) fra dei Nliracolli og markerer den beNeapel og Vesuv vilde da næppe Tivoli- og Albanersøens gamle rømte Corso.
Oppe fra Monte Pincios stilfulde
komme igen. Hed det ikke: „Se Kratere ned til Byen og opsamles
Haver
har vi det rette Overblik
i
store,
tempellignende
Vandværk,
Vi
bestemte
Neapel og dø
over
Pladsen,
ja langt ud over
hvorfra det igen i vældige KasOS for Napoli.
Vi fik anvist et mindre Hotel i kader vælder ud gennem kunst- Byen og Villa Borghese. Vi komNabogaden. Dette var imidlertid nerisk foratiede, pragtfulde Fon- tuer forbi den smukke dei Morsti
saa uhyggeligt og svinsk, at vi tæner, af hvilke Roma ejer mange. Kirke og ned ad den historiske
skyndsomt forlod det og drev ned Her er saaledes ingen Mangel paa spanske Trappe. Saa spiser vi til
ad Gaderne i Haab om at finde Vand, og Roma var allerede i Aften og hører Kirkeklokkerne
et bedre. Langsomt drev vi tid Oldtiden berømt for sine Bade, ringe Solen ned. Da bliver der
over Garibaldibroen, gennem op- pragtfulde Anfalter (Termer), hvor levende paa Gaderne, Polt< prolyste Gader, forbi Forlystelses- Gymnastik og anden Idræt sam- menerer paa Piazza del popolo og
Monte pincio, hvor Orkesteret spiltidig dyrkedes.
steder og Vinstuer.
De gamle Paladser og Villaer i ler Ave Maria.
Det interessante Folkeliv fik os
til at glemme Søvn og Hvile. Mu- Byens Udkanter har dejlige Haver
sik og Sang lød om os, Gøglere nied antik Kunst. Oppe fra Tergjorde Kunster, Danserinder hvirv- rasserne er gerne en vidunderlig
lede rundt med flagrende tevan- Udsigt.
Næste Dag aflagde vi Besøg i
ter til Kastagneternes Klapren, en
lille pukkelrygget Improvisator den mægtige Peterskirke. Den pavakte vild Jubel, Tallerkenen gik velige Livvagt paraderede udenrundt. Næste Nummer!
for. Det var udsøgte Folk med
Klokken blev tolv. Larmen stil- vajende Fjerbuske og klædelige
nede af, Lysene slukkedes. Vi var Uniformer. Iler var mange Menlige ved Trastevere Banegaard,
nesker, Skarer af Bønder, som med
Udkanten af Byen. Paa den an- deres Præst eller en kutteklædt
den Side gik en Højderyg ned Munk som Fører var kommen
mod Floden. Her var øde og ube- langvejs fra, unge Piger i klædeboet. Bag Bjerget var en Mark, lige Bondedragter, Turister, Stuhvor vi i Maaneskinnet skimtede derende, Folk fra Staden o. s. v.;
nogle Halmstakke. Her gik vi ind, men de fyldte kun lidt i de uhyre
redte et Leje i Halmen og sov Rum. Ugenert kunde vi gaa rundt
snart efter de retfærdiges Søvn.
og betragte de smukke, slebne,
Om Morgenen, da vi vaagnede, ofte med Mosaik indlagte Marsaa vi Indgangen til en Hule i morsøjler, de pragtfulde Sarkofag.
Fjeldet lige ved Siden af os. Den I Nicherne er Statuer af Paver
Piazza Cu[onna.
viste sig at føre ind til nogle Ka- og Helgener kunstfærdigt mejslet
Sent om Aftenen søgte vi vort
takomber. I det forreste store, tid i forskelligt farvet Marmor.
hvælvede Rum, 4 6 Alens Højde, En enkelt af Statuerne er udført Sovested i Katakomberne ved Travar hensat nogle Stakke Hø. Her af vor berømte Landsmand, Thor- stevere.
var svalt og ugenert, bedre Sove- vaIdsen.
rum kunde ikke tænkes, og da det
Det blev en uhyggelig Nat.
Under den vældige Kuppel, paa
laa saa nær Byen, besluttede vi hvis Galleri Folk tager sig ud som
Jeg ved ikke om det skyldtes
at overnatte der under vort Op- Myrer, er rejst en mægtig Tribune de mange forskellige Indtryk, som
hold i Roma og saaledes spare over Apostelen Peters Grav. Hans Hjernen havde modtaget, eller at
Hoteludgifter.
kendte Statue af Bernini er Gen- den „Frittura rnista", jeg havde
Bag det yderste store Rum var stand for Befolkningens Hyldest, spist, havde været altfor stærkt
et Net af Gange og andre Huler. og utallige knæler ned og kysser krydret ; men jeg havde Følelsen
Vi undersøgte de forreste; men da hans store Taa, som i Tidens Løb af at Hulen blev svagt oplyst vore Tændstikker var opbrugt, og næsten er afslidt.
hørte listende Trin og en monoton
vi var bange for ikke at kunne
Man kan komme helt op paa Mumlen fra de indre Katakomber.
finde ud igen, opgav vi at trænge Taget og ind under den mægtige Saa blev alt pludselig Forvirring,
videre ind i Bjerget. Medens den Kuppel.
fremmede Krigskarle trængte ind,
yderste Hule var tør og fik Lys
Vi overværede en Gudstjeneste gennem (le mørke Huler lød Raab
fra Indgangen, herskede der i de i et af Kapellerne og gik saa ind og Skrig, og jeg saa 'dem slæbe
andre uigennemtrængeligt Mørke i Vatikanets mægtige Sale, der bort med Kvinder og Mænd. —
og en etisformig Lyd af Vand- indeholder uhyre Kunstskatte. -- Stod selv SOM fastnaglet til Klipdraabers Dryp.
Ude paa de overdækkede Loggiaer pevæggen ude af Stand til at røre
Dagen tilbragte vi med at bese er Væggene dækket af store, in- mig, og mærkede et Strejf af en
Kirker ; men da Roma efter Si- teressante gamle Landkort. Paa Kvindes Haand, da hun vanvittig
gende har lige saa mange Kirker et, over Europa for ca. 1000 Aar af Rædsel søgte efter et Holdesom der er Dage i et Aar, gjorde siden, strakte Østersøen sig helt punkt, der kunde frigøre hende
vi et kræsent Udvalg, og der var ud over Østprøjsen og Finland, fra den raa Karl, som slæbte afikke Tid til indgaaende Studium. og Danmark havde en helt anden sted med hende.
De fleste Kirker er meget gamle, Form (dog var Bornholm og GotBadet i Sved søgte jeg at befri
mange endog hedenske Templer, land aftegnet). Interessante er og- mig for den frygtelige Mare og
som er restaurerede, og vi undres saa de første Kort over Amerika. følte mig for. Gudskelov, det var
over den overdaadige Pragt, som Det tager Dage, ja Uger, at gen- en Drøm! Jeg mærkede atter det
selv de mindste Kirker er udstyret nemse de uhyre Samlinger. Bag bløde Hø under mig og hørte
med. Hvælvinger og Loft er ofte Vatikanet med dens 20 Gaarde og Draabernes Dryp i Sidegalleriet.
rigt forsiret med Guld og Farver, ca. 1000 Sale ligger de pavelige Men saa lød igen de uhyggelige
Frescomalerier og antik Kunst. Haver op ad Bjergskraaningen.
Skrig, og noget blødt strejfede
Søjler af sjeldne Stenarter, ofte
Peterskirken er bygget paa Ru- mit Ansigt. I det svage Maanelys
med indlagt Mosaikarbejde, bærer inerne af Neros Amfiteater. Her, over Hulens Indgang saa jeg Skikde høje Buer eller pryder Kapel- hvor Apostelen og saa mange an- kelser lydløst glide forbi. Var det
lerne, hvor herlige Marmor-Sarko- dre led Martyrdøden, toner nu henfarne Aander, der satte hinanfager, Engle og Madonnabilleder daglig Hymner til Herrens Pris. den Stævne eller — -- nej det
er opstillede.
Saa forandret er alt gennem Ti- var jo store Flagermus, der flagDe smukke Basilicaer (den før- derne. Og den lange, underjordi- rede ind og ud. Det var altsaa
ste Form for Kirkebygning) har ske Tunnel, der fører over til det dem, der skreg saa uhyggeligt.
antike Søjlerækker og flade Lofter. befæstede Engelsborg, har Paven
Jeg gravede mig ned i Høet,
Mange Paladser har samme Stil. ikke mere Brug for. Han fører en men turde ikke sove af Frygt for,
De gamle, fortrinlige Vandled- stille Tilværelse, et frivilligt Fan- at de skrækkelige Drømme skulde
ninger er Romernes Stolthed, og i genskab i Vatikanet, ingen ønsker komme igen, og jeg lovede mig

selv, aldrig mere at sove I en Katakombe,
Ved Morgengry vækkede jeg min
Kammerat. Han sov som en Sten.
Vi blev enige om at forlade Roma
samme Dag. Efter at have besøgt
endnu nogle Seværdigheder, drak
vi en „cioccolata con crostini" hentede vor Bagage fra Banegaarden og gik gennem et Utal af
Gader, indtil vi endelig naaede
Ruinerne af Caracallas Termer og
slap ud af Sebastians Port.
Undervejs havde vi gjort rigeligt Indkøb af Fødevarer, thi vi
vilde ikke mere udsætte os for at
sulte paa den romerske Campanie.
Det var den gamle historiske
Via Appia, hvis hulslidte tusindaarige Brolægning vi betraadte.
Den lige, bredt anlagte Vej var
Oldtidens bedst befærdede. — Her
laa Maxentius Cirkus og alle de
Fornemmes Gravkapeller — store
antike Bygninger, hvis Ruiner
endnu ses, saaledes Cicilia Metellas Grav, Pyramiden, Callistus Katakomber og mange flere.
Kom forbi Rester af mægtige
bøje Vandledninger, under hvis
Buer vi hvilede tid og spiste vor
medbragte Mad. Derefter kom vi
ud paa den flade Slette. Foran
os hævede Albanerbjergenes vulkanske Højdedrag sig, og op ad
Skraaningerne tittede smaa Byer
frem mellem frodige Haver. Der
var dog en god Dagmarch dertil,
og det blev mørkt inden vi naaede beboede Steder.
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Regninger,
Meddelelser,
Konvolutter,
Brevpapir,
Kvitteringer,
og iøvrigt alle Tryksager til Forretningsfolk, Foreninger og private
leveres billigst fra

Allinge Bogtrykkeri.
Frue!

Drik Dyrhyes Halte

Mange forskellige Blandinger
faas i

PRIMA
Alt i Kolonial!

£adsbyen!
Dansant hver Aften
Nyt Orkester.

Fortsættes i næste Nr.

"))fc)rclbornhohns
AdreJJefortegnelJel
Bagerier
Andersen, Th., Sandvig Tlf. 2
Hald, E., Løsehækg., All "r lf. 78

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

Bogtrykker
Gornitzka, O., Allinge Tlf. 74

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

Malermestre
Havnegade, Alt.

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

Modeforretning
Petersen, Thora, v. Posthuset All.

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

Radioforhandlere
Jørgensen, H ,v/ Posthuset All.

Bygningssnedker
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf. 5y

Cykler og Cyklereparation

Skotøj og Skotøjsrep.
Jørgense,. H., vjPosthuset Allinge

Skræderforretninger

Jørgensen, II., v/ Posthuset AlI.

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

Foderstoffer
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7

Slagtere
Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66

Smedemestre
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

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

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

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

Kontortid daglig 2-4, Lurdag 7-9

Sæbeforretninger
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23

Trælast og Tømmer
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7

Guldsmed
hoteller
Hotel Allinge Telefon 25

Art. f. Hotel og Pension
Gorn i tzk as Bogtryk, All. Tlf. 74

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

Købmænd
Prima, Allinge Tlf. 40

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
Mogensen, A , Tejn T'.. 117 x
Indlevering til Bornholms Dc.mpvaskerl.

Vognmænd
Bohn, Emil, Sønderg., All, Tlf.46
Christensen. Andr., All., Tlf. 49
Petersen, C., Nygade, All. Tlf.133
Person- og Lastkarse!

Ladestationer

Munch, HurnIedal, Tlf. Rø 46 v
7 Personers Vogn

Petersen, Carl, Allinge. Tlf. 98

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

Optagelse i Adressefortegnelsen
koster kun 2 Kr. Kvartalet
Ekstra Linier 1,50.
Absolut billigste Avetering

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

