
1937 
Alm. Annoncer 10 Øre 

Nr. 500 	Forretningsann. 8 - 
Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret 
senest 2 Dage for Bladet udgaar. 

pr. mm, eftert. Gange 8 Ø 	I 
— - 6 Ø. Fredag den 24. September I 

Udgaver i Allinge-Sandvig, 

Tejn, Olsker, Rutsker, Ro, 

Klemensker og Hasle 

13111Ti 

N • I 	• <4  

;ittr;i1
# 

-•-•&. f b i 111;  II Ansvarhavende Udgiver: 

Otto Noroitzka, Telef. 74 

Gtornitska's Tryk, Allinge 

L 
-' -irrellti.~.~eiee.,,,,-- 

Sienas pragtfulde Domkirke.% 

4 	ighd 
• • I la ic; 

401•14111111,4irk• p.,146¥ 
a  i, ..as 

~6~ mim  

Fra Artikelserien „Paa Fodtur gennem Europa", kor koner ligeuogne Ira? 
— 0— 

Rundt om i alle Europas Lande 
findes Zigeunere. Ganske vist er 
der Lande (f. Eks. Danmark), 
hvor Indvandringsbestemmelserne 
er saa strenge, og hvor hele den 
sociale Politik er lagt saaledes an, 
at de oprindeiige indvandrede Zi-
geunere efterhaanden opsuges i 
den øvrige Befolkning. Men allige-
vel regner man med, at der end-
nu i Europa lever mellem 1 og 
11/2  Million egentlige Zigeunere. 
De allerfleste af dem findes i det 
sydøstlige Europa, i Balkanlande,  
ne, Ungarn, Polen, Rusland, men 
ogsaa en Del i England, hvorimod 
Antallet er forholdsvis ringe i 
Frankrig og Tyskland og de nor-
diske Lande. 

1 Virkeligheden er der over det-
te Folk i høj Grad noget gaade-
fuldt: et vandrende Nomadefolk 
midt i de højt udviklede Kultur-
lande. I de fleste af de nævnte 
Lande vandrer jo nemlig den Dag 
i Dag Zigeunerne fra Sted til Sted 
med deres Telte eller deres Vogne, 
som de har gjort i Aarhundreder. 
De er vandrende Kedelflikkere, 
Bjørnetrækkere, Sandsigersker, de 
tigger og stjæler, som de altid har 
gjort. 

Hvor stammer Zigeunerne fra? 
Det kan ikke nytte at spørge Zi-
geunerne selv. Det er nemlig og-
saa en af Mærkværdighederne ved 
disse Folk, at de ikke gemmer 
paa historiske Traditioner af no-
gen Art. De har aldrig haft noget 
i Retning af et Præsteskab, der 
kunde bevare de historiske Over-
leveringer. Det er derfor ikke 
mærkeligt, at man i Tidens Løb 
har dannet sig de mærkeligste Me-
ninger om Zigeunernes Oprindelse. 

Det har tidligere været en al-
mindelig Opfattelse, at disse for-
holdsvis mørke Folk oprindelig 
stammede fra Ægypten. Saavel erl 
spansk som en russisk Legende 
fortæller derom. Ifølge den rus-
siske Overlevering omkom i sin 
Tid, da Farao forfulgte-Jøderne, 
hele den ægyptiske Hær i det rø-
de Hav undtagen to, nemlig en 
ung Knøs og en ung Pige, og fra 
dem nedstammede saa Zigeuner-
ne. Saa sent som i 1912 vilde en 
udmærket Zigeunerkender og Zi-
geunerniissionær, Reinhardt Ur-
ban, bevise, at Zigeunerne er det 
Folk, der omtales i Bibelen (Ese-
kiel 30,23): „Og jeg vil sprede 
Ægypterne blandt Folkene, og jeg 
vil strø dem ud i Landene " Han 
støtter sig blandt andet paa, at 
Zigeunerne selv har kaldt sig 
Ægyptere, men den virkelige Sam-
menhæng er vistnok, at da Zigeu-
nerne første Gang viste sig i Eu-
ropa, tog de den religiøst stærkt 
vakte Befolkning ved Næsen ved 
med gøgleagtig Snuhed at fortæl-
le at de var ægyptiske Pilgrimme,  

der rejste rundt for at gøre Bod. 
1 nogle af de nordiske Lande 

kaldte man dem nTatere", velsag-
tens fordi man antog dem for Ef. 
terkommere af de frygtede Tatar-
horder. Andre har anset dem for 
at være Jøder. Denne Teori kan 
forklares ved, at Jøderne jo ogsaa 
er spredt ud over Jorden, og at 
man ogsaa af og til hos enkelte 
Zigeunere kan finde en vis Lighed 
med Jøderne. 

Alle disse Teorier hvilede nu 
paa et meget løst Grundlag. Et 
fastere Holdepunkt har man i de. 
res ejendommelige Sprog. Det før-
ste Forsøg paa at bestemme Zi- 
geunernes Herkomst ved Hjælp 
af deres Sprog blev gjort allerede 
i det 17. Aarhundrede af en tysk 
Professer. Det mislykkedes, men 
et halvt Aarlsendrede senere blev 
den rigtige Sammenhæng ret til-
fældigt opdaget. I 1763 fremkom 
i „Wiener Anziegen" en Notits, 
der gik ud paa, at en protestan-
tisk Teologistudent ved Navn Ste-
fan Valgi havde stiftet Bekendt-
skab med tre indiske Studenter 
i Leyden, og under Omgangen 
med dem havde gjort den mærke-
lige Opdagelse, at det Sprog, hans 
Hjemegns Zigeunere i Ungarn tal= 
te, havde en Mængde Ord til fæl-
les med Indret-nes Sprog. Han 
havde endda en hel lille Taleøvel-
se med over 1000 Ord, og det 
viste sig, at Zigeunere kunde for-
staa det allermeste. 

Fur saa vidt var nu Gaaden 
om Zigeunernes Herkomst løst; 
Zigeunernes Sprog er et indisk 
Sprog og er beslægtet med det 
urgamle Sanskrift. Adskillige Vi-
denskabsmænd har siden — helt 
op til vore Dage — forsøgt at 
fastslaa, fra hvilken Del af Indien 
de stammer, og hvilken Stamme, 
de er nærmest beslægtet med. 
Men det har det vist sig umuligt 
at fastslaa med Sikkerhed Dels 
har Adskillelsen været saa lang-
varig, at det ikke mere lader sig 
gøre at paapege Slægtskab med 
en bestemt nu eksisterende indisk 
Dialekt, og dels bærer Zigeuner-
sproget Præg af at være et Blan-
dingssprog der kan minde om 
adskillige indiske Dialekter. 

Hvornaar forlod da Zigeunerne 
deres indiske Hjemstavn? 

Da deres Ordbøjninger svarer 
til middelalderlige indiske Dialek-
ter, er det sandsynligt, at deres 
Udvandring har fundet Sted i det 
9., 10. og 11. Aarhundrede e. Kr. 
Det kan ogsaa stemme med de 
Tidspunkter, da de dukkede op 
i Europa. Men det udelukker ikke 
at store Zigeunerskarer allerede 
tidligere har forladt Indien. Der 
findes endda et historisk Dokument 
om en saadan Vandring. Den per-
siske Digter Firdursi fortæller om 
Perserkongen Bahrain (430-443), 
at han lod indkalde 10,000 Luri 
(d. v. s. Musikanter), fra Indien. 

Sienas Domkirkes Indre, 

Han gav dem Okser, Kvæg og 
Æsler for at gøre dem til Bønder, 
men de fortærede Okserne og 
Kvæget og spredtes derefter som 
Ulve og Hunde rundt om i Ver-
den. 

Og siden da har de vandret: 
Nordvestindien, Lilleasien, Sydeu-
ropa og videre og videre mellem 
Kulturfolkene, fra Land til Land, 
fra Sted til Sted, evige Vandrere. 
Ejendommeligt nok er det lettere 
at bestemme, hvor de har været, 
end paa hvilken Tid de har væ-
ret. Deres Sprog bærer nemlig 
Præg af alle de Lande, de har 
været i, og for enhver Zigeuner-
stammes Vedkommende kan en 
omhyggelig Undersøgelse af. hvil-
ke „Laaneord" der findes i Spro-
get, nøje iastslaa, hvilken Vej 
Stammen har vandret. Har Stam-
men opholdt sig særlig lang Tid 
i et enkelt Land, vil det vise sig 
ved, at der findes særlig mange 
„Laaneord" fra dette Lands Sprog. 

— Det er især fra det 14. og 
15, Aarhundrede, at vi har Beret-
ninger om deres Opdukken i Eu-
ropa: 1332 paa Kreta, 1346 paa 
Korfu. I 1340 skænkede en Alba-
nerfyrste nogle Zigeunerfamilier 
til et Kloster ved Karpaterne. I 
Aarene 1400 til 1420 dukker de 
op baade i Ungarn, Schweits og 
Tyskland. Den første Trup, der 

En af Siems gamle Byporte. 

naaecie til Hansestæderne ved Øster-
søen var paa over 300 Medlemmer 
og gjorde et overordentligt stærkt 
Indtryk paa Befolkningen. Omkring  
Aar 1450 havde Zigeunerbølgen 
bredt sig over hele Europa. De 
fandtes da i Italien, de var gaaet 
over Pyrenæerne og havde i Spa-
nien truffet sammen med deres 
Stammefrænder, der nogle Aar-
hundreder i Forvejen var kommet 
vandrende fra Lilleasien gennem 
Ægypten og Nordafrika. 

Beretningerne om Zigeunerne 
fra den Tid lyder ganske, som 
de kunde have været skrevet om 
Zigeunerne i Dag — hvor da Lan-
denes Love gør det muligt for 
dem at udfolde sig frit. 

1 Sommeren 1422 kom saaledes 
f. Eks. en Zigeuner-e Hertug" An-
dreas i Spidsen for en Skare paa 
ca. 100 Mand og lejrede sig for-
an Bolognas Byport. En samtidig 
Historieskriver giver følgende 
Skildring af Zigeunerne: 

„Da gik mange Folk, selv de 
mest agtede, ud til Hertugens Kone 
for at lade sig spaa, og selv om 
meget gik i Opfyldelse, og nogle 
fik deres Skæbne at vide, saa 
vendte dog ingen tilbage uden at 
være berøvet enten deres Penge-
pung eller et eller andet Klæd-
ningsstykke 	Zigeunerkvinderne 
gennemstrejfede i Flokke paa seks  

til otte Byen, viste deres Kunster 
i Borgernes Huse og stjal alt, 
hvad de kunde faa fat paa. Andre 
kom ind i Boderne som for at 
købe, men i Virkeligheden kun for 
at stjæle. Til sidst blev det saa 
slemt, at det blev offentligt bekendt-
gjort, at den, der indlod sig med 
disse Fremmede, vilde blive idømt 
en Bøde paa 50 Lire. løvrigt er 
disse Vagabonder de fineste Ty- 
ve i Verden. Da der ikke var me-
re at stjæle, drog de videre til 
Rom. Endvidere er der at bemærke, 
at de havde den mest raa og uop-
dragne Yngel, der tænkes kan. 
De var magre, sorte og aad som 
Svin. Kvinderne havde blot et 
Stykke Tøj hængende løst om sig 
over Særken og bar Ørenringe 
med mange Prydelser. En af dem 
fødte et Barn paa Markedspladsen, 
rrien var allerede efter tre Dages 
Forløb igen undervejs sammen 
med de andre Kvinder." 

— — Som før bemærket for-
stod Zigeunerne i Begyndelsen at 
opvække mange Menneskers Med-
lidenhed, idet de udgav sig for 
Pilgrimme, der rejste rundt for at 
gøre Bod. Adskillige .Fyrster lod 
sig endda bevæge til at give dem 

Fribreve", saa de uantastet kun-
de drage om og slaa sig ned, hvor 
de vilde. Men det varede ikke læn-
ge, inden Stemningen vendte sig. 
For at de ikke skulde blive en 
ren Landeplage, var det nødven-
digt at gribe til strenge Forholds-
regler, og Zigeunerne har mange 
Gange Tiderne igennem været ud-
sat for de haardeste og mest ubarm - 
hjertige Forfølgelser. Men de har 
staaet det hele igennem, og hvor 
de paa nogen Maade kan taa Lov 
til det, lever de endnu helst den 
Dag i Dag deres Liv raa akkurat 
den samme Maade, som der for-
tælles om i Beretningerne om deres 
første Tilsynekomst her i Europa. 

J. ie. 

Smaat og stort. 
—o— 

En lille Gnist kan tænde an 
en mægtig Skov- og Hedebrand, 
som ingen Magt kan tæmme, 
og i et flygtigt Øjeblik 
man ofte tankeløst begik, 
hvad aldrig man kan glemme. 

En lille Smule Slangegift, 
som drypper i en aaben Rift, 
kan dræbe selv en Kæmpe; 
men blot et Ord i Hjertets Dyb 
kan saare mer end Slangekryb 
og volde mer Ulempe. 

En lille yndig Sommerregn, 
som falder paa den tørre Egn, 
kan fylde Lo og Lade; 
men tænk hvor lidt et venligt Ord 
med Kærlighedens Kraft ombord 
gør Tusind Hjerter glade. 

Det stærke Lys, som skinner ud, 
kan slukkes i et Stjerneskud ; 
men lad os aldrig glemme, 
at i et eneste Minut 
kan hele Livet være slut. 
og hvor har vi saa hjemme. 
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Det stærke Lys, som skinner ud, 
kan slukkes i et Stjerneskud, 
men lad os aldrig glemme, 
at i et eneste Minut 
kan hele Livet være slut, 
og hvor har vi saa hjemme? 

En liden Stund ved Korsets Fod 
kan gøre al vor Brøde god 
og lette hver en Byrde; 
for det er jo den Kærlighed, 
som vore Synder skjules ved, 
ham selv, den gode Hyrde. 

Ja, tænk, at Skovens mindste Skud 
engang i Tiden folder ud 
en herlig Kæmpekrone, 
og tænk, at vi, som er saa smaa, 
trods alle vore Fejl kan naa 
til Himlens Kongetrone. 

Der gemmer sig en Mulighed 
i hvert Sekund, vi lever med, 
det første og det sidste; 
og Evigheden gribes i 
hver Stund, som iler os forbi 
til vore øjne briste. 

Svend Alsinger 

Naar man gifter sig. 
I det afgørende Øjeblik, naar to 

Mennesker — Mand og Kvinde 
- staar Ansigt til Ansigt med 
Præsten, som skal vie dem, og 
hører ham oplæse de Ord, som 
skal binde dem sammen for Livs-
tid, da er der som Regel en stor 
Forskel imellem dem. De er beg-
ge nervøse, men Kvinden kan bed-
re beherske sig end Manden. Un-
der de mange, ugelange Forbere-
delser er:Kvinden urolig, nervøs, 
medens Manden er ganske rolig. 
Men paa Bryllupsdagen er hun 
forholdsvis rolig og behersket, og 
han er urolig og forfjamsket. Det 
er sjældent, at Præsten træffer en 
Brud, som er bange, og sjældent 
at han ser en Brudgom, som ikke 
er betuttet. 

I Skotland kan Vielsen foretages 
hvor som helst; i Kirken, hvilket 
dog er mest almindeligt, i Brudens 
Hjem, hvor det som oftest sker, 
eller i det frie, om man vil. Præ,  
sterne maa besørge Vielsen gratis, 
men det er Skik og Brug, at det 
nygifte Par forærer ham noget, 
efter at Ceremonien er bragt til 
Ende. 

Naturligvis sker der meget, der 
er morsomt, ved disse Højtidelig-
heder, hvor i det mindste den ene 
Part taber Hovedet. Jeg havde et 
Tilfælde -- siger en skotsk Præst 
— som tydeligt viste mig, hvad 
jeg forøvrigt før havde vidst, at 
Kærlighed gør blind. Det er gan-
ske naturligt, at Brudgommen syn-
tes, at der ikke findes nogen an-
den Kvinde i den ganske Verden 
saa skøn som hans udkaarne; men 
der er ikke mange, som viser de-
res Trang til Sympati som den 
Mand, her er Tale om. 

Hun — Bruden — lignede en 
Dukke, var lille, sød, rødmusset 
og smilende. Han var en Kraftkarl, 
høj, svær og forelsket, frygtelig 
forelsket. Efter at Vielsen var over-
staaet — de blev gifte i mit Hjem 
— blev han staaende, som om 
han ønskede at faa mig i Tale. Jeg 
førte ham derfor ind i et tilstøden-
de Værelse. Saa snart vi var ale-
ne, kom han hen til mig, saa paa 
mig med store, beundrende Øjne 
og hviskede: — Synes De ikke, 
at hun er henrivende? 

Jeg viede et Par Fattigfolk en-
gang. Efter Ceremonien stod Brud-
gommen som paa Gløder, indtil 
han fik betroet mig, at — han var 
mig meget forbunden. — Ser De, 
vedblev han efter at være kommen 
i Gang, — vi har ikke mange Skil-
linger i øjeblikket, det koster me-
get at sætte Bo, men gear det os 
godt, vil vi gerne sende Dem en 
lille Foræring. 

Jrg takkede, fulgte det glade 
Ægtepar til Døren og glemte det 
/Ide. 

Seks Maaneder senere fik jeg 
et Brev og en Pakke. Brevet med• 
delte mig, at disse Folk ikke hav-
de glemt min Elskværdighed De 
tænkte tit paa mig og havde læn-
ge spekuleret over, hvad de skul-
de forære mig. Nu havde de be-
stemt sig og sendte mig derfor 
noget, de vidste, jeg maatte synes 
om. Jeg aabnede Pakken og fandt 
et Fotografi af et bekendt Bade-
sted, og under Billedet stod skre-
vet nied Blyant: — Det Sted, hvor 
vi blev forlovet. Jeg havde aldrig 
set Folkene før og har heller al-
di ig set dem siden. 

Den morsomste Scene, jeg erin-
drer, foregik med et Par, som blev 
gifte i mit Hjem, hvortil de hav-
de bragt deres Forældre sem Vid-
ner. Alt gik godt, indtil jeg naaede 
det Sted i Ritualet, hvor der staar, 
at Kvinden skal ,være sin Mand 
underdanig" ; dette satte Bruden 
sig bestemt imod og nægtede ab-
solut at give Løfte herom. 

Stor Bestyrtelse i Værelset. 
Brudgommen forsøgte at overtale 
Bruden til at afgive Løftet — for-
gæves. Jo mere men talte med 
hende, desto mere satte hun sig 
imod. Forældrene blev vrede, 
Brudgommen blev nervøs, og Bru,  
den blev mere og mere hysterisk. 

For at berolige hende bad Brud-
gommen mig om at udelade Ordet 
,underdanig", da det faktisk intet 
havde at sige. I saadant et Tilfæl-
de mente jeg dog, at det netop 
havde noget at sige. Jeg tænkte, 
at en lille Smule Bestemthed i 
dette øjeblik maaske kunde være 
gavnlig fer den stakkels Ægtemand 
senere hen i Livet; derfor nægtede 
jeg at udelade Ordet, hvis hun 
vilde giftes, maatte hun ogsaa ta-
ge dette Ord med. 

Dette forværrede kun Sagen. 
Hun blev ved sin haardnakkede 
Modstand. Endelig henvendte jeg 
mig til Brudgommen og sagde : 
— Vel, det nye Hjem maa have 
at Hoved, og det burde De, som 
Mand, være. Men hvis De giver 
Afkald paa at være Hovedet i 
Hjemmet, og hvis De i hendes 
Sted vil love at „være underdanig", 
da vil jeg udelade Ordet for hen-
des Vedkommende. Dette var ham 
dog for galt. Han nægtede paa 
det bestemteste at gaa ind paa 
at indsætte sin Kone som Husets 
Herre. Han blev vred for Alvor, 
tog sin Hat og gik hen imod 
Døren. 

Det hjalp. 
Bruden sprang forskrækket op, 

da hun saa, at Brudgommen vir 
kelig skulde til at forlade Værel-
set; hun løb hen til ham, tog ham 
ved Haanden, bad ham om Til-
givelse og førte ham tilbage. Da 
lovede hun at adlyde, og jeg brag-
te Ceremonien til en lykkelig Af-
slutning. 

Jeg haaber, hun fik godt af den 
Lektie. 

Allinge-Sandvig By ra ad 
Ved Mødet den 22. Sept. fore-

laa forskellige Cirkulærer fra Un-
dervisningsministeriet, som toges 
til Efterretning, deriblandt en Ad-
varsel til Skolebørn mod at be-
skadige Vejviserskilte og Færdsels-
tavler, Højtideligholdelse af Folke-
forbundsdagen og en Fridag i St. 
for Kongens Fødselsdag. 

Til Justitsministeriets Cirkulære 
angaaende Hunde bemærkede M. 
Bloch, at Afgiften var høj nok, og 
var sikker paa, at det kunde be-
tale sig for Kommunen at under-
søge, hvor mange Hunde der ikke 
betaltes Afgift af. 

Borgm. kunde ikke tro andet, 
end at Politiet fik dem alle med,  

da P. dog kom saa meget omkr., 
at de kunde opdage, hvem der 
havde Hund og ikke betalte Afgift. 

Der var Enighed om at bibe-
holde den nuv. Afgift. 

Amtet forespørger, om Kom-
munen har modtaget Sanerings-
obligationer til Afregning af skyl-
dig Skat. — Benægtedes. 

Amtet godkender omsky. Kloak-
arbejder i Allinge og Sandvig, saa 
en Del af Udg. til Arbejdsløn kan 
anmeldes til mellemkom. Refusion. 

Politimesteren meddelte at der 
er udfærdiget Konditorbevilling til 
Henning Jørgensen, gældende i 4 
Aar. 

Borgm. valgtes til at repræsen-
tere Havnens Interesser i Forhold 
til Istjenesten. 

Fru Theresia Christensen fik Til-
ladelse til at dække en Kvist med 
rød isopal. 

Til Snefogder i den kommende 
3 Aars Periode valgtes Karetmg. 
Pedersen og Avlsbr. Aage Jørgen-
sen, Allinge. Boghandl. Sørensen, 
Sandvig og Arb. Karl Mortensen, 
Sæne. 

I det lukkede Møde vedtoges det 
at ansætte Arb. Karl Mortensens 
Hustru som Pedel ved Sandvig 
Gymnastikhus. 

Det vedtoges at modtage laveste 
indkomne Tilbud paa Levering af 
Kul og Brænde til Kommunens 
Forbrug i Vinterhalvaaret. Antaget 
blev Kbm. Bechs Tilbud (3,34 pr. 
hl Kul) og Brændehdl. Holms do. 
(10,40 pr. Rm Brænde). 

Fra Uge til Uge. 
_o_ 

En vellykket Jubilæumsfest. 

Meget var i Søndags ofret for 
at 15 Aars Dagen for ASG's Be-
staaen skulde blive vellykket, og 
den blev det. 

Salen var meget smukt ud-
smykket i de rene danske Far-
ver iblandet A. S. G.s Emblem 
i blaat og hvidt. For Enden af 
Salen var anbragt et meget stort 
Emblem med Aarstallene 1922-
1937 og ved Siden af dette For-
eningens Silkefane. 

Efter at man var gaaet til Bor-
dene, der var pyntede med Blom-
ster, bød Formanden, Kioskejer 
Mauritsen, Velkommen og bad 
Deltagerne indtage det lille »As-
pegrinpulverr, som laa paa Ku-
verten og viste sig at indeholde 
en lille Velkomstsang. 

Efter Afsyngelsen af denne hav-
de Formanden igen Ordet og 
gennemgik i korte Træk Forenin-
gens Historie. 

Foreningens Start. 
Nogle unge Mennesker var 

kommet i Snak paa Havnen om 
Gymnastik, og da der var Inter-
esse for Dyrkning af Idræt, fik 
man fat i Edmund Forslund og 
Chr. Jensen, som lovede at lede 
øvelserne. Vinteren gik, og en 
Opvisning blev afholdt hen paa 
Foraaret og til Opvisningen var 
der saa stuvende fuldt, at der 
vist aldrig senere har været saa 
mange Mennesker til Gymnastik-
opvisning i Allinge. 

Dette Hold bestod af: Frederik 
Pihl, Ernst Carlsen, Johs. Lind, 
Ejnar Hald, Hans Løvholm, N. P. 
Andersen, Wilh. Nielsen, Julius 
Kjøller, Ansgar Elleby, Henry 
Pedersen, Forslund med flere. 
Den første Bestyrelse valgtes d. 
15. Sept. 1922 med E. Forslund 
som Formand og H. Løvholm 
som Kasserer, de øvrige Bestyr-
relsesmedl. var Jul. Kjøller, Ernst 
Carlsen og Truelsen. 

Derefter fik B. B. U.s Formand, 
Overlærer Hedegaard Ordet og 
overbragte A. S. G. Unionens Hil-
sen og Lykønskning samt frem-
hævede i en lille Tale, at Spor- 

ten er Midlet til at naa Maalet. 
Til Slut udbragte han et Leve 
for at Ledelsen i A. S. G. frem-
tidig maatte fortsætte ad den Vej, 
man er begyndt paa til Gavn og 
Glæde for Ungdommen i Allinge-
Sandvig. 

»Nordbornholm« i Særtryk 
var nu blevet omdelt og man 
sang en smuk Sang for Sporten. 
Efter at man havde smagt paa 
Kaffen og sunget en Sang for 
Foreningen, havde Træneren 
Verbik Ordet. Han henvendte 
sig særlig til de aktive Medlem-
mer og sluttede med at bede alle 
disse rejse sig og give de passi-
ve Medlemmer det Løfte, at de 
i Fremtiden vilde gøre deres 
yderste for at føre A. S. G. frem 
til en stor og stærk Forening, 
som kunde placeres blandt Born-
holms bedste. 

Edmund Forslund havde der-
efter Ordet og bad Spillerne tæn-
ke paa, hvad der aarlig ofredes 
af Summer for at skabe gode 
Forhold for Sporten. Ligeledes 
bemærkede Taleren, at der i 
A. S. G. burde være bedre Sam-
menhold mellem Allinge og 
Sandvig. 

Da den sidste, meget vittige 
Sang var sunget, ønskede For-
manden Velbekomme og. man 
tog fat paa Dansen til Tonerne 
af Arvidsens i Dagens Anled-
ning forstærkede Orkester. 

Alt i alt en vellykket Fest. 

Familie-Journalen i denne Uge. 
Sportsmedarbejderen Ronalds 

ugentlige Artikel beretter denne 
Gang om, hvorledes de danske 
Smalfilms-Revyer skriver dansk 
Idræts levende Historie, og gen-
nem forskellige Eksempler viser 
han, hvordan disse Films giver 
baade Nu- og Eftertiden de mest 
interessante Fakta for talhun-
grende Idrætsfolk. Aage Heinberg 
møder med en retrospektiv Ar-
tikel om »Manden, der ikke lod 
sig slaa ned«, nemlig Robert 
Bosch, den verdenskendte Tænd-
Magnetfabrikant hvis gigantiske 
Livsværk udelukkende skyldes 
en ukuelig Energi og medfødt 
Optimisme, der næsten grænser 
til det eventyrlige. Blader vi vi-
dere, finder vi en Række afslut-
tede Noveller, Husmoderstof, 
Ugens Middage og Børnenes Tøj 
til Efteraaret. 

Sporten 
Red. af A. S. G. 

—0 
I Søndags 

afgjorde vi vort Mellemværende 
med Svaneke, og vi hentede os 
en ordentlig Dragt Prygl paa 7-0. 
Uden Tvivl vil vor Angribskæde, 
som i denne Kamp var Holdets 
daarlige Ende, blive lavet en Del 
om. Paa Søndag skal ASG jo til 
Rønne og kæmpe med Viking. 

Juniorerne 
vandt i Søndags i Rønne mod 

Viking jun. I med 2-0. — Godt 
klaret Gutter! 

Paa Søndag herhjemme 
spiller en Andenholds Kamp, 

hvor ASG II skal møde Klemen-
sker 1 Kl. 14. 

Badminton begynder. 
Paa Mandag Aften er der Ind-

tegning til Badminton paa Gym-
nastiksalen Kl. 20. Alle interesse-
rede bedes denne Aften bestille 
Timer, og vi henstiller her til Spil-
leren at aftale, med hvem de skal 
spille, inden Indtegningen. Sæso-
nen begynder først i Oktober 
Maaned. Se Annoncen. 

Jagten aflyses 
paa Georg Olsens Jorder i Rø. 

Frelsens Nær, Allinge. 
Høstfest afholdes den 30. ds. 
samt 1. og 2. Oktober Kl. 20 paa 
ChristensensSal. Forskellig Under-
holdning hver Aften. 

Alle er velkomne. 

Til Salg. 
En lidt brugt Spisestue, en Kjole 

til yngre Herre, en lys Sommer-
frakke og et blaat Jakkesæt. 

Stellene  Sandvig, Tlf. 7 y. 

Et Hus 
ønskes til Købs str..ks. 

Chaftør E.. Olsen. 
Storegade 16. 

En ung Pige 
der holder af Børn, søges 1. Okt. 

Fru Christensen 
Vestergade 10, Allinge. 

Al Jagt 
aflyses paa Band egaard, 

Rutsker. 

Jagten aflyses 
paa Baggaard og Dannevang 
i Rutsker. 

Den jagtberettigede. 

Siografen 
Fredag og Søndag Kl. 20. 

En Gentleman 
kommer til Byen 

med Cary Cooper og Jan Arthur. 
En af Sæsonens morsomste 
amerikanske Film. ...••••••••.••••••••. 

Sinffiershalile. 
• ••••••••••••••••••••••••••••• 
• . 

: Restaurationen er aaben : • • 
hver Dag til Kl. 23. 

• • • Strandvejen er aaben hele • 
.• Strækningen Rø —Allinge 	• • ik. 	 • 

•••••••••• •••••••••■■•4, 

Badminton. 
Indtegning Mandag d. 27. ds. Kl. 
20 paa Gymnastiksalen. 

Badmintonudvalget 

Træsko 
sælges endnu her 

til de gamle billige Priser. 

Træskomager bars en 
Bryllup. 

I Morgen vies i Allinge Kirke 
Frk. Sonja Larsen, Datter af 
Stenhugger Valdemar Larsen, 
Sandvig til Stenhugger Henning 
Nielsen, Kokkeløkkegaard pr. 
Allinge. 

»En •  Gentleman kommer til Byen« 
og fremvises i Allinge Biograf 

Fredag og Søndag. Det er den 
amerikanske Filmsukces, som 
i over tre Maaneder har gaaet 
sin Sejersgang paa de køben-
havnske Teatre. Vi anbefaler Be-
søg. Filmen er fuld af muntre 
Farcer. 

Skal vi spille Skak? 
Til trods for det smukke Sep-

tembervejr kan det ikke nægtes 
at Aftenerne bliver lange, og vor 
lokale Skakforening aabner der-
for Vintersæsonen paa Hotel 
Allinge førstk. Mandag. Det garn-
le ridderlige Spil er evigt ungt 
og formaar nu, som for Tusinde 
Aar siden at beskæftige Deltager-
ne og højne deres Intelligens. 
Mød derfor talrigt op; ingen har 
nogensinde fortrudt at have lært 
dette interessante Spil. 
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Nu - naar 
Xonfirmationen 
nærmer sig... 

vil man naturligvis tænke 
over, hvor man med størst 
Fordel kan købe Tøjet til 
Pigen ell. Drengen, der skal 
konfirmeres. 

De skulde se vort Ud- 

valg, inden De bestem- 

mer Dem for Køb. De 

vil indrømme, at det er 

det helt rigtige — og 

saa er Priserne smaa! 

Eksempelvis skal nævnes: 

Hvide Kjoler 	fra 12,50 

Fikse, uldne 
Andendagskjoler - 16,85 

Moderne Frakker 
og Ulstre 28.50 - 36400 

Chamense Undertøj, Strøm- 
per, Handsker, Tørklæder 
— kort sagt alt, hvad den 
vordende Konfirmand kan 
ønske sig, finder De hos os 
i et stort og smukt Udvalg. 

Til Drengen har vi: 

Habitter ag Frakker 
i stort Udvalg 

Hvide Skjorter 	4.85 
med fast og løs Flip 

Silkeslips 	1.45 - 0.95 
sorte og kulørte 

Undertøj, Sokker, Huer og 
Hatte. 

9aa derfor til 

Fritz Reusch 
Havnegade - Allinge 

— der faar De de gode og 
moderne Varer til den for-
delagtigste Pris. 

Leverandør til Vare- 
og Landbrugs-Lotteriet 

Skak. 
„Allinge-Sandvig  Skakforening" 

afholder Generalforsamling  Man-
dag  den 27. ds. Kl. 8 paa Hotel 
„Allinge" i Havestuen. 

Dagsorden efter Lovene. 
Nye Medlemmer optages. 
Undervisning gratis. 

Bestyrelsen. 

HOTEL SAN DVIG•PALMEHAVEN 
Sidste 9ang i Xar: 

Søndag den 26. Sept. 

KONCERT-DANSANT 
Med Tak for den forløbne Sæson. Ærbødigst P. E. Jensen 
•• ø*** • ••••• •••••••••••••••••••••••• +•••■11111•••••••• ••••••••••••••••••••••••••• 

i 
	Nye moderne Kjolestoffer 

for Efteraaret 

er nu paa Lager — og er udstillet i 
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En god Antenne 
er den halve Radio - lad os derfor opsatte 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. Kontant. 

Fotograf Kjølier 
anbefaler Bronce - 
Rammer i alle St. 

Ovale Rammer og 
Rammelister. Billeder indrammes 

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

Nordlandets Handelshuse 

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

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

Axel Mogensen, Tejn 

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

Kom og se mit store Udvalg i de nye 

Dame.,  og Xonfirmad-frakked 
Konfirmandfrakker fra 18.50 - 20.00 - 24.00 
Ungpigefrakker med Foer og Skindbesætning 39.75 

Ingen Købetvang! 

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

Triorrenset, god Kvalitet 

Staalrug og Standard livede 
til Saasæd sælges. 

Nordlandets Handelshus 

Nominer, 44:Tafifielovne og Xomfurer KG DET I PRODUKTEN samt alt i Reservec'ele — 

Der findes endnu LØVER 
og mange andre smukke Dyr i 

ZOOLOGISK HAVE- STAMMERSHALDE 
Hver Søndag KONCERT-DANSANT fra Kl. 16 

Bemærk: Strandvejen er aaben hele Strækningen Allinge—Rø 

Alt i Bygningsstebegods købes bedst og billigst hos 

F. C. NOLP1 
11•III■E 

18 pCt. Superfosfat, 40 pCt. Kaligodning 
udleveres fra Lager til Kontantpriser. 

Tillantin, Sanagran og Blaasten sælges til Afsvampning. 

Nordlandets liandelshus. 

.9e rute Uldgarner 
til Efteraaret er nu hjemkomne. 

En Del Restpartier sælges til halv Pris. 

Fritz Reusch, Allinge 

Køb Deres Forbrug af Klædninger 
og ekstrafine Benklæder hos os. 

Husk vort gode Arbejdstøj samt alt til Herreekvipering  hen-
hørende, da det er billigt og godt. Vi har et meget stort La-
ger i Metermaal som K joletøj, Bomuldstø j, Lærred, Drejler og  
alt henhørende til Manufaktur, Ikke at forglemme vort store 

-- kom og  køb — Lager af Trikotage og  Garn. Vi har alt 
De skal nok blive tilfreds. 

Jens Hansen. Tlf. 29. 
Strikkede Klude og Uld 
købes til højeste Pris. — Leverandør til Landbrugslotteriet 

BADMINTON 
Ketchere fra 6.65 til 45,oD 
OvertraeRlaK og Olie 	 
Pressere, Spilleregler. . . • 

FJERBOLDE fra 75 Ore 
Ketchere repareres 
nye Strenge isættes 

Kun Kvalitetsvarer til rimelige Priser- - 

Axel Nauritsen Kiosken Telt. Allinge 142 

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

Alle Ovnrør, Fyrdøre og Riste sælges til smaa Priser. 

Nordlandets Handelshus 

Tegn Aarsabonnement paa Nordbornholm - kun 1 Kr, Kvartalet 

•44••••••••• •••••••••••• • •■••••••••••• 

: 
Den tilise 	1 • • 

i KOlifiniland:Sko • 
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! 	faas hos 	«I 

i Carl   Larsen, 
;

Vestergade, Allinge 
	l•

• 
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Stærke svenske Enekurve i alle Størrelser - KØB DET II PRODUKTEN 



"Mordbornholins 
Adreåefortegneldel 

Servus fortæller om sine 
— Fortsat fra 

Der var heldigvis en Bogtrykker 
i Byen, som jeg opsøgte og for-
klarede min Nød. Han gav mig 
en Lira, og jeg fik min Sult stil-
let. Gik videre op ad Arnodalen 
forbi Monte Fiascone, hvor Flo-
den bruser gennem en vild, ro-
mantisk Bjergslugt; stadig videre 
gennem smaa Byer og Skove -
Klippepasser og Engdrag. Aftenen 
falder paa. Der er Penge til end-
nu et Maaltid, men ikke til Nat-
logi; jeg maa ogsaa benytte Nat-
ten, hvis jeg skal naa Firenze 
næste Morgen. Den Colerine, jeg 
havde paadraget mig, generede 
meget. Turene kom som Krampe-
trækninger, saa Øjnene blev blod-
underløbne. — Det var derfor en 
møjsommelig Vandring med mange 
Hvil, siddende eller staaende læ-
net mod et Træ af Frygt for at 
falde i Søvn. 

Morgenen kom. Dalen udvidede 
sig atter. Flodens øredøvende Bru-
sen hørtes ikke mere. Gennem en 
lang Række Forstæder gaar Vejen 
til Kunstens herlige By, hvis Taarne 
og Spir lyser i tidlig Morgensol. 
Lange Pinje- eller pyramidefor-
mede Cypresalleer fører op ad 
Bjergskraaningerne til de dervæ-
rende Slotte og Villabyer. Færd-
selen bliver livligere. I den aarle 
Morgen kommer Koner og Børn 
frem i Dørene med deres Straa-
arbejder. Landevejen bliver Gade. 
Den haarde, knudrende Brolæg-
ning mærkes som Knivstik mod 
mine ømme Fødder, thi jeg havde 
vandret næsten 9 Mil i et Døgn. 
Det blev en ynkelig haltende Gang, 
ikke det frejdige Indtog, som jeg 
havde tænkt mig.. 

Domkirken i Firenze. 

Den vældige Dom, der rager op 
over den ganske By, er Magneten, 
der ubevidst drager mig ; mem for 
at naa den maa jeg over Floden 
og vælger den maleriske Ponte 
vecchia — den overdækkede Bro 
med de morsomme smaa Juvel-
butikker. Her er Centret, hvor alle 
mødes, — Trængslen er stor. Af 
Strømmen føres jeg ind i andre 
Gader, fol bi det ene Palads, præg-
tigere end det andet, og min For-
bavselse er stor, da, jeg paa_Mar-
mortrinene op til Loggia d'orgagna 
finder Nielsen mageligt henslængt, 
ivrigt studerende et saa prosaisk 
Blad som „Politiken" ! 

Vi fulgtes nu ad til Forenings-
kontoret, hvor vi efter meget Vrøvl 
kun fik Distancepenge udbetalt fra 
Livorno. 

Saa fik vi os en solid Frokost 
og vandrede ud for at se Staden. 

Ilifizierncs Palads i Firenze. 

Men Firenze har ogsaa igennem 
hele Middelalderen været Centret 
for Europas Kultur. Alt, hvad der 
har haft Betydning, de største 
Kunstnere, har levet og virket her, 
præget Byen, baade Bygmestre, 
Billedhuggere, Malere og Digtere. 
Herfra spredtes deres Ry over 
den ganske Verden -- Brunellesco, 
Donatello, Michelangelo, Galileo, 
Dante. Og mægtige Adelsslægter 
har fra deres fæstningsagtige Pa-
ladser regeret Staden og spundet 
Intriger, fine Næt, hvis Traade 
naaede rundt til Europas Fyrste-
huse og ofte afgjorde Monarkers 
Skæbner og bestemte Krig eller 
Fred. 

Loggia d'orgagna. 

Strozziernes og Mediciernes Pa-
ladser glemmer ingen, der har væ-
ret i Firenze, eller Palazzo Pittis 
groteske Bygningskompleks, som 
indeholder en af Italiens værdi-
fuldeste Malerisamlinger. Bagved 
Slottet — opad Bjergskraaningen 
ligger de gamle Haveanlæg med 
Grotter, Fontæner og den dejlige 
Udsigt ned over Floden og Byen, 
ja helt op til Fiesole, den gamle 
Etruskerby, som knejser oppe paa 
Bjerget. 

Man maa have Tid og Penge, 
naar man vil lære en By som Fi-
renze rigtig at kende, og Penge 
havde vi en følelig Mangel af. 
Ingen havde været saa betænk-
somme at sende os nogle, og paa 
Postkontoret var der kun Aviser 
og Breve med Paamindelser om 
at vende hjem til Pligter og Ar-
bejde. 

Palazzo Pretorio. 

Kun med den yderste Sparsom-
melighed kunde vi udstrække Be-
søget i Blomsterbyen til to Dage. 
Overnattede i Santa Maria for 30 
Cent. Næste Dag besøgte vi flere 
Kirker, det jødiske Tempel, Santa 
Croce og St. Maria novella, be-
tragtede Folkelivet omkring Pa-
lazzo Vecchio og degli Uffizzi og 
fulgte saa Vejen op over Bjerget, 
nydende det sidste Glimt af Sta-
den og Dalen med de mange Vil-
laer ()g Borge. 

Den jødiske Synagoge, 

Skønt hen paa Eftermiddagen, 
var det meget varmt, og det gik 
kun langsomt opefter. — Nielsen 
havde svært ved at vinde med, 
Gang paa Gang maatte jeg vente 
paa ham. Tunge Sveddraaber pib-
ler ustandselig ned ad hans An-
sigt, Benene dingler under ham, 
han har Feber. Er det den fryg-
tede Malaria ? — Hvad skal jeg 
dog gøre ved ham? 

Jeg lokker, beder, truer forgæ-
ves. Saa prøver jeg at støtte ham 
saa godt som muligt, det gælder 
om at naa en By og faa fat i en 
Læge. 

Vi naar ogsaa en lille By, men 
Lægen er i Praksis. Jeg faar min 
Kammerat anbragt paa Trappen, 
Beboerne stimler nysgerrige og 
medlidende sammen. Lægen maa 
snart komme, siger de ; men Ti- 

Bagerier 
Andersen, Th., Sandvig Tlf. 2 

Losebækg., All. Tlf. 78 

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

Bogtrykker 
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74 

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

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf. 5y 

Cykler og Cyklereparation 
Jørgensen, I-1., v/ Posthuset All. 

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

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7 

Fotografer og fot. Artikler 
[(joller Aifr., Havneg. AlI. Tlf. 4 

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

Guldsmed 

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

Art. f. Hotel og Pension 
Gornilzkas Bogtr) k, All. Th. 74 

Isenkram og Porcelæn 

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

Købmænd 
Prima, Allinge Tlf. 40 

Ladestationer 
Petersen, Carl, Allinge. TI! 98 

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

nierne gaar. Selv plaget af stærke 
Koliksmerter, med kun faa Lira 
i Lommen, skulde jeg naa Bologna 
saa hurtigt som muligt ; der var 
ingen Tid at spilde, jeg maatte 
tage en Beslutning, bekvemme mig 
til at efterlade en syg Kammerat 
til Forsynets Omsorg — det var 
Selvopholdelsesdriften, der kræ-
vede det. 

Bevæget tog jeg Afsked med 
min Rejsekammerat og forsøgte 
at forklare ham min Beslutning. 
-- Disse Folk vil tilkalde Lægen 
og sørge for at du bliver plejet, 
og naar du er rask, skriver du til 
Ferrara eller Venezia, hvor vi kan 
træffes. Du kender Ruten. - 

Sløv og selvopgivende laa han 
henslængt over Lægens Trappe-
sten ; da jeg gik, gjorde han For-
søg paa at rejse sig — støttende 
sig til Stokken saa han langt efter 
mig. 

Der gives øjeblikke i vort Liv, 
hvor Modgang overvælder os ; det 
er som Livets malende Strøm-
hvirvler søger at suge os ned i 
et bundløst Dyb 	vor Hjerne 
arbejder ikke mere, alle vore Be-
regninger og Planer kuldkastes, 
vi har kun Selvopholdelsesdriften 
tilbage, Urinstinktet. — Med sam-
menbidte Tænder udnyttes de sid-
ste Rester af Energi, og det er 
som Energien vokser, naar den 
er fri for Hjernens Kontrol. 

Alene vandrede jeg nu over 
Bjergene og gennem vilde, skov-
bevoksede Dale. Faa var de Huse, 

Malermestre 
Jacobsen Ludv, 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, H., vf Posthuset All. 

Skotøj og Skotøjsrep. 
Jørgensen H., v/Posthuset Allinge 

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

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

Sygekasser 
All -Sandv. Sygekasse All. Tlf. 47 
Kontortid daglig 2-4, Lørdag 7-9 

Sæbeforretninger 
Tatol v. Havnen Allinge Tlf 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7 

Teglværk 
M. Bloch 'FIL Allinge 127 
Mursten, Tagsten, Drænrør. 

Træskomagere 
Larsen, L., Allinge. 

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

Vaskerier 

Vognmænd 

Petersen, C., Nygade, All. Tlf.133 
Person- og Lastkerrel 

Munch, Humledal, Tlf. Rø 46 
7 Personers Vogn 

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

jeg traf paa min Vej, og intet Sted 
kunde jeg faa Tag over Hovedet. 

Det blev sent inden jeg kunde 
bekvemme mig til at tage til Takke 
med en Kastanjealle i en snæver 
Dal, og det hjalp ikke til at fremme 
mit Helbred. 

Efter en søvnløs Nat gik jeg 
videre gennem Dalen. Vejen sno-
ede sig ud og ind — hist og her 
en lille Landsby, hvor jeg kunde 
købe lidt spiseligt — vekslende 
Naturskønheder, som jeg mang-
lede Sans til rigtig at nyde, tryk-
kende Ensomheds- og Forladt-
liedsfølelse. 

Hen paa Eftermiddagen be-
gyndte Vejen at stige jævnt opad, 
Egnen var som uddød. Jeg antog 
at der oppe i Bjergpasset maatte 
findes en Gæstgivergaard, og for-
stærkede mine Fjed. Men Vejen 
var lang, og først ved Mørkets 
Frembrud naaede jeg Passet. Her 
delte Vejen sig paa hver sin Bjerg-
kam med en nedadgaaende Dal 
imellem, Jeg ledte i Mørket efter 
en Vejvisersten og fandt endelig 
en Milepæl, hvor jeg ved Tænd-
stikkers flakkende Lys læste Kilo-
ineterlængden til Firenze 

Fortsættes i næste Nr. 
MI7OOMMOT.i.:17, 

Hasle Kalkværk 
Brændt Kalk 
Læsket Kalk 

41.1111111111  Cementsten 
Tlf. Hasle 27 

Dagbogsoptegnelser. og Minder 
forrige Uge - 

Firenze, Blomsterbyen, bærer en 
Lilje i sit Vaaben og Tilnavnet „la 
bella". Som Liljer paa grøn Bund 
knejser hvide Paladser paa Bjerg-
skraaningerne og langs den bug-
tende Flod, og Byen selv er holdt 
i lyse, lette Farver, sirlig og ren. 
Der er Stil over Firenze, ikke en 
ensartet, lovbunden Stil, uddybet 
til Trivialitet, men en broget Blan-
ding af Stilarter, der føjer sig 
sammen til et harmonisk Hele. 
Og den dejlige, i broget Marmor-
mosaik opførte Domkirke ligger 
som et Smykkeskrin i Kæmpefor-
mat og giver ligesom et Billede 
af hele Byen ; thi som den i sine 
brogede Bestanddele danner et 
harmonisk Hele og rummer uhyre 
Kunstskatte, saaledes virker Byen 
som et Filigranarbejde, hvis en-
kelte Dele kunstfærdigt er flettet 
sammen. 

Gør Deres indkøb hos de Handlende, som averterer heri Bladet 


