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Alm. Annoncer 1-0 Øre pr. turn, .:fterf. Gange 8ø,
b Ø.
Forretningsann. 8 -

Whangpoo Floden.
Shanghais Livsnerve.
_0 _
Whangpoo spiller Dobbeltrolle
i den Tragedie, som udspilles i
det krigshærgede Shanghai. For
Kinesere og japanesere er Floden
og Terrænet ved dens Bredder
en Kampplads, som stadig er udsat for kraftig Bombardement.
For Amerikanere og Europæere,
som befandt sig i Shanghai, da
Krigen brød ud, er den langsomt
flydende, grumsede Flod den nærmeste og letteste Vej til at komme bort fra Byen.
Whangpoo Floden er sædvanligvis den mest ukendte Flod i
hele Kina, hedder det i en Korre,
spondance fra National Geographic Societys Hovedkontor i
Washinton, D. C. Naar man taler
om Havnebyen Shanghai, saa er
det en Fornærmelse at ignorere
Whangpoo, for Kinas største By
kan takke denne forholdsvis
ukendte Flod for sin kommercielle
Betydning.
Whangpoo kan med Rette siges
at være Hovedaarsagen til Shanghais enestaaende Udvikling fra en
Fiskerlandsby til en Storby paa
mindre end et Aarhundrede. Det
var kun kinesiske Fiskere, som
med deres Djunker sejlede paa
Whangpoo og lortøjede ved den
inuroinkransede Shanghai Landsby i 1842, da Udenrigshandelen
for første Gang fik Indpas, takket
være en Traktat. Siden den Tid
har Sejlskibe og Darripbaade tra
de syv Verdenshave sejlet opover
den grumsede Flod, indtil den
stadig voksende Trafik byggede
en Verdensby ved Wnangpoos
Bredder.
Shanghai ligger ikke umiddelbart ved Havet. Skibene maa tørst
sejle ind gennem Yangtze Flodens
brede, gule Munding og derpaa
bøje af til venstre og sejle ca. 21
km opover dens Biflod, Whangpoo,
før de kan naa Havnebyen &tang,
hai.
Faren for, at Løbet vil blive
fyldt op af Slam, hænger som en
stadig Trudsel over Floden. Hvert
Aar maa der opmudres 2 Millio
ner Kubikyard med Slam tor at
holde Løbet aabent med en Dybde
af 28 Fod ved Lavvande. Hvor
Whangpoo flyder ud i Yangtze
Floden, ligger en farlig Banke af
Slam, og mange oversøiske Bande
foretrækker derfor at omlaste sin
Last til Lægtere her, fremfor at
gaa over Baren. For halvtreds Aar
siden betragtedes Shanghai som
en dødsdømt By, der var i Færd
med at blive sat helt udenfor
Udenrigshandelen paa Grund af
det truende Slam. Men Krigsskibe
og store oversøiske Baade ligger
fremdeles for Ankrene i Shanghais
Havn og gør Kinas ledende By
til en at Verdens 10 støj ste Havnebyer. Byen anløbes hvert Aar

af udenlandske Skibe med en
samlet Tonnage af 30 Millioner,
fortiden af de talrige Sampaner
med deres vingelignende Sejl og
store Djunker.
Langs Whangpoo løber det
verdensberømte Kvarter, hvor der
er stærk Trafik af Udlændinger
og Indfødte. Her ligger Klubber.
Banker, Forretninger og Konsulater, som danner Centret for den
udenlandske Interesse langs Havnen. Med cirka 60,000 Udlændinger, tilhørende 50 forskellige Nationer, i Shanghaj i Forretningsanliggender eller paa Fornøjelsesrejse har Whangpoo et stort Ansvar som den Færdselsaare, ad
hvilken Handelen strømmer til og
fra Byen, mens den samtidig byder en tryg Vej ud af Landet.
Paraleit med Whangpoo fra

Yangtze Floden til Shanghai løber
den første Jernbane, som er bygget i Kina Men den har endnu
ikke truet Flodtransportens Betydning som Forbindelsesled mellem
Havnebyen og Havet.
I Sejlskudernes Dage ankrede
Klipperskibe op i Whangpoo, og
da Kaptajnerne efter Skik og Brug
maatte skaffe sig fuldt Mandskab
for Hjemturen opstod Udtrykket
„at shanghaie”. Søfolk og andre
mulige Sømandsemner blev nem,
lig drukket fulde i Havnens Knejper og Buler og i bevidstløs Tilstand ført ombord i det Skib, som
trængte til Mandskab. Naar de
saa korn til Sans og Samling, var
Skuden allerade i Søen, og de
havde intet andet Valg end at gøre
deres Arbejde ombord.

Fra Artikelserien „Paa Fodtur gennem Europa".

Canafe grande i Venezia.

Dogepaladset med Udsigt til Georgia Kirken.

Det gamle Fad.
_0 _e
Det er i Aaret 1636.
Og det er en varm Sommerdag.
Hen over Heden mod det larmende Vesterhav kommer en ung Mand
gaaende med en stor Sæk paa
Nakken.
Det er Bissekræmmeren Kristen
Kristensen. Nu og da standser
han, hæver Blikket ud over den
vidtstrakte Hede og tørrer Sveddraaberne af Panden.
Aa ja! Det er ingenlunde fornøjeligt at skulle tradske om med
den store Saek fra Hus til Hus.
Men noget skal han jo for at

tjene Føden. Naa, lidt mere end
til Føden tjener han da ogsaa.
Paa Kistebunden ligger adskillige
gode fuldvægtige Sølvdalere -men det gaar bare saa langsomt
med at faa flere herned.
Handelen gaar saamænd ellers
meget godt. Konerne og Børnene
rundt om i Hytterne kan godt
lide ham — Mændene er knapt
saa glade for ham — det er jo
dem, der skal ud med Skillinget ne;
men alligevel, blive rig ved at gaa
med Sækken, det lykkes ham vist
næppe.
Og dog er der intet, som den
gode Bissekræmmer ønsker mere

Annoncer og lokalt Stol maa være indleveretI
senest 2 Dage før Bladet udgaar.

end at kunne blive rig, meget
rig —.
Ja, meget rig, men hvorledes?
Kristen Kristensen sukker og gaar
videre
Efter en god Stunds Forløb
har han naaet en lille Hytte. Den
ser tarvelig og fattig ud, og der
kan vidst ikke ventes nogen stor
Handel der, men hvad, om ikke
andet, saa kan det være rart at
puste et bitte øjeblik.
„Guds Fred," byder Kræmmeren, idet han træder ind og slænger Sækken paa Bænken.
„I lige Maade," lyder det fra
Konen, der staar ved Arnen og
rører i en Gryde.
„Mon der kan blive en Smule
Handel i Dag?" spørger Kristen
og begynder at aabne for Sækken.
„Ak nej, ak nej" sukker Konen,
„det tror a ikke. Ja, Lysten er
saamænd stor nok, men a ejer
desværre ikke det, der ligner Kun,
gens Mønt. Ak, nej!"
„Ja, det er jo slemt — men nu,
da jeg har faaet aabnet for Sækken, kan du jo da gerne se paa
Herlighederne, det koster da ikke
noget," lyder det fra Kristen.
Han breder alle Sækkens vidunderlige Herligheder ud over
Bordet. og Konen spærrer øjnene
vidt op.
Havde hun dog bare haft nogle
Schillings Penge til at købe et af
de smukke Hovedtørklæder for — !
Medens Konen føler paa og beundrer de smukke Sager, lader
Kristen Bissekræmmer øjnene løbe
rundt i den fattige Hytte.
Der er vel ikke noget af Værdi,
som han kan bruge, saa der alligevel kan komme en Handel i
Staild ?
Nej, der er intet.
Og han begynder saa smaat at
putte Herlighederne i Sækken
igen. Men med eet standser han.
Hans Øjne har opdaget et stort
Fad, der staar paa Gulvet med
Vand til Ællingerne, og han tager
et Par Skridt hen imod det, drager sin Kniv frem og ridser i
Kanten.
Kristens øjne begynder at
skinne.
Det kunde lian nok bruge.
Han spørger Konen, hvorledes
hun er kommet til det.
Jo, hun fortæller, at hun har
fundet det nede ved Strandkanten
— vel sagtens drevet i Land fra
et strandet Skib.
„Vil du sælge det?" spørger
Kristen forsigtigt.
,,Aa — ja, saamænd — hvis a
kan faa et af de storblomstrede
Hovedklæder for det," lyder det
fra Konen.
„Naa, ja, Kristen ved jo ellers
ikke, om Fadet har nogen Værdi,
men ret længe betænker han sig
ikke. Han slaar til.
Og Konen faar Hovedklædet,
og Kristen tager Fadet og putter
det i Sækken.

1937

Derpaa byder han Farvel og
traver videre.
Straalende glad kiggede Konen
efter ham, overbevist om at have
snydt Kristen Bissekræmmer han var nu ellers ikke god at
snyde, men lykkes kunde det dog!
Kristen traver videre, og naar
nogle Dage efter ned til Holstebro.
Og nu kunde det være helt rart
at faa at vide, om det Fad, han
slæber om med i Sækken, har
nogen Værdi.
Han banker paa hos en Guldsmed og viser Fadet frem.
Guldsmeden undersøger det
— og med eet er det ikke langtfra at svimle for Kristen Bissekræmmer; thi hvad er det dog
at Guldsmeden fortæller.
Fadet er af det pureste Guld.
Guld, Guld, lyder det for Kristens Øre.
Nu er han jo en rig Mand. Og
nu behøver han sandelig ikke at
løbe med Kræmmersækken mere.
Kort Tid efter køber Kristen
Kristensen det Handelshus i Holstebro, hvor han før havde købt
sine Varer — og nu staar han
ved sine Ønskers Maal. Forretningen gaar strygende, og Skilling
efter Skilling ruller ned i hans
Kiste.
En skønne Dag tager han Mod
til sig og frier til Byens skønneste Jomfru, Borgmester Solgaards Datter, Dorthea, og kort
efter hjemfører han hende som
sin Brud under stor Pomp og
Pragt. Men Lykken blev ved at
smile til den fordums Bissekræmmer.
Nu og da faer han Besøg af
en fattig Herremand, som trænger til Penge. Og Kristen Kristensen har intet imod at laane Penge ud mod Pant i Ejendom.
Tiden gaar.
Herremændene brugte mange
Penge, — ja saa mange, at flere
af dem maa gaa fra Gaard og
Hjem, og saa overtog Kristen
Kristensen Gaarden.
Til sidst ejede han — efter
hvad Sagnet fortæller — 10 Herregaarde.
Aar 1704 faar den lille By
Holstebro Besøg af Hs. Majestæt
Kong Frederik den Fjerde.
Byens Stormænd fester for Kongen, og blandt disse Kristen Kristensen.
Ved denne Lejlighed adlede
Kongen den fordums Bissekræmmer med de Ord.
.,Ligesom der staar Linde udenfor Huset (der var plantet to
Lindetræer udenfor Huset), saaledes skal der ogsaa være Linde
inde i Huset; thi Lindetræet skal
staa øverst i det adelige Skjold,
og deri vingede Lindorm skal ligge nedenunder."
To Aar efter, 1708, gik Kristen
Kristensen de Linde til sine Fædre.
Holstebro Kirke findes hans
Gravminde med følgende Ind-

skrift:
„Anno 1667 deri 8. Oktober haver Kristen Kristensen de Linde
med sin kære Hustru, Dorthea
Nielsdatter, ladet dette Epitafium
bekostelige og forfærdige, dette
Guds Hus til Hæder og Prydelse,
dem selv og andre til Dødeligheds Erindring og Udødelighedshaab, hvis salige Ende han haver
opnaaet 1706 i hans Alders 80.
Aar. Hun døde 1685, 64 Aar gammel. De haver avlet tilsammen 9
Sønner og 8 Døtre. Gud give dem
med alle sine udvalgte en ærefuld
Opstandelse paa den store Dag "

N. L.

Allinge Sandvig By ra ad
Paa det Onsdag den 13. afholdte
Møde fremlagdes en Del Cirkulærer, som toges til Efterretning.
Skattedep. meddeler, at Kommunen vil faa Restb. paa Motorafgiften for 1936-37 udbetalt i de
nærmeste Dage, Talt 3431,95 Kr.
En Del Andragender om Tilskud
henlagdes til Budgetbehandlingen,
dog fik Nordbornholms Turistforening et Tilskud paa 200 Kr. til
den nylig optagne Propagandafilm.
Arb. Oplysningsforb. Aftenskole
fik ligesom sidste Aar et Tilskud,

og der gaves Kasse- og Regnskabsudvalget Myndighed til at lukke for
Gas hos Skatterestanter.
Kæm nerk.fremsen dte Raa balance
pr. 14. Sept. 37.
Et Andr. til Amtet fra Alfr. Pedersen ang. Forl. af Rutebilkørslen fik Byraadets Anbefaling.
Bygningsk. fremsendte Andr. fra
Hotelejer Frederiksen ang. Tillad.
til at opføre en Keglebane ved Hotellet. Dette gav Anl. til Diskussion, og Borgm. forklarede Raas
dets Medlemmer, hvorledes Keglebanen paa Jernbanehotellet i Rønne
var bygget for at undgaa mest
mulig Støj.
Bloch anbefalede at Keglebanen
bygges paa samme Maade, der var
Spektakel nok i Forvejen i den
Gade, saa det er bedst at undgaa
saa meget som muligt.
Borgm. foreslog Planerne godkendt af Teknologisk Institut.
Byraadet vedtog at give Tilladelsen med Forbehold mod event.
Støjplage.
Et Udvalg til at revidere Politivedtægten kom til at bestaa af
Borgmesteren, Jørg. Jørgensen, P.
Petersen, E. M. Bech og Ernst Jonassen.
Til at udarbejde Forslag til en
ny Skattevedtægt valgtes Kasse- og
Regnskabsudvalget.

Efteraarssang.

14-16=Aars Dreng

Nu er Sommeren gangen til Ende,
Skovens Sangere er draget bort;
det er Efternar maa vi bekende,
Natten længes, og Dagen bli'r kort,
Løvet visner i Træernes Toppe,
Farver veksler i grønt, gult og rødt,
sagte Bladene løsnes deroppe,
snart de daler til Jorden saa blødt.
Og paa Landet er Markerne tomme,
Jordens Grøde er bjerget i Hus,
Tærskeværkerne høres at summe,
Bonden kører med Kornet til Bys.
Rundt i Haverne Blomsterne
prange,
Georginer og Asters i rødt.
Det er Farver fra Sonimerens Dage,
ak men snart er alt visnet og dødt.

Vi fik Efteraarsdage saa
Skyen sejler saa sagte afsted,
Solen skinned, og Luften var stille.
Det var Afsked før Sommeren gled.
Snart det graaner i Luften derude,
Solen skjules bag Skyerne graa,
over Landet snart Stormene tude,
Søen hamrer mod Klipperne graa.

Denne Uges Familie-Journal

Sejr over dele Linien.
Der var Glæde hos de AllingeSandvigske Fodboldentusiaster i
Søndags. Alle tre Hold var i Ilden og mange ventede Nederlag
over det hele og saa minsandten
om ikke alle tre Kampe resulterer
i Sejr til ASG.
Den største Sensation var vel
nok Kampen herhjemme, hvor vi
slog Nexø I med 3-1. Vi fortjente
Sejren, men vi kan spille bedre
end i Søndags, og takket være
Hjemmebane og Konditionen blev
Sejren vor, thi der er vist ingen
der vil paastaa at vi vandt paa
det fine Spil. Kampen blev fair
spillet fra begge Sider, og man
kunde ikke lade være med at lægge mærke til Nexøboernes mønsterværdige Optræden under og
efter Kampen. De tog deres Nederlag som Sportsfolk, og gid man
altid kunde se at de tabende lykønsker Vinderne efter Kampen
saadan som man saa det i Søndags; det var et smukt Træk af
Nexø.
Paa Holdet spillede Forsvaret
udmærket. Maalmanden overgik
ligefrem sig selv, og de to backs
var sikre som altdi. Halfbackkæden var ogsaa ret god, hvorimod
Angrebet kan spille bedre, hvad
vi haaber de vil gøre paa Søndag
i Sæsonens sidste Kamp mod RB
i Rønne. I Søndags skulde disse
i Iste Halvleg have skudt mere
ude fra. Med en saa kraftig Medvind som i Søndags er disse Bolde
altid farlige.
Vi haaber at Spillerne paa Søndag vil møde med samme Gaapaa-Humør som vi har set i de
sidste Kampe; saa vil der ogsaa
overfor RB være en Chance for
Sejr.

II Holdet vandt en kneben Sejr
paa 5 4 i Nexø, og paa Søndag,
hvor det skal spille med Pedersker
herhjemme, tror vi bestemt paa
en ASG Sejr.
Juniorholdet vandt meget overs
raskende over RB med 3-1. Det
havde vi aldrig troet paa, og vi
har nu Chancen for at nappe Pokalen, idet RB. Nexø og ASG alle
tre kun har tabt en Kamp hver.
Paa Søndag skal Holdet til Svaneke og efter de tidligere Resulter af disses Kampe, skulde der
være en lille Chance for en Sejr
til vore smaa Gutter.
Vi vil her have Lov til at ønske alle Spillerne til Lykke med
Søndagens Resultater. Fortsætter
I i dette Efteraars Spor, vil I være
med til at løfte ASG op til den
Plads i Solen den fortjener.

Badminton
har haft en enestaaende Succes
her i Allinge-Sandvig og der er
i Dag 47 Spillere i Gang, saaledes
at Timerne er godt belagt med
Hold fra Kl. 16 om Eftermiddagen
til 22,30 om Aftenen.
Endnu er der dog Plads til
nogle Hold, og vi tror ikke det
er slut med Tilgangen for i Vinter.
Det bedste ved det hele er at saa
godt som alle Spillerne fra i Fjor
er med i Aar, hvilket beviser at
Badminton ikke er nogen Døgnflue. I Løbet af den nærmeste
Fremtid er det Meningen at arrangere nogle Kampe med de andre
Klubber paa Øen.

Bazar.
Bestyrelsen har besluttet at afholde Bazar paa Christensens Sal
d. 30 og 31 Okt. dog uden Bortlodning idet man vil gemme dette
til en eventuel Sommerfest 1938.

Gummistøvler
er hjemkomne og sælges til
rimelige Priser.

Pæn ung Pige Træskomager Lars en
til indvendig Gerning kan faa
Plads 1. November.

1111~11111~1111

Grønbech,

Ung Pige
14--15 Aar — søges til 1. Nov.
eller December.

Ro Præstegaard.

Varm

Blodpølse

faas hver
Og i Træerne ser man det skinne,
det er Pærer og Blommer og Bær,
Æbler hænger med rødmende
Kinder,
de skal plukkes, for Vintren er
nær.
Og ved Stranden, hvor Bølgerne
rulle.
er nu stille og øde og tomt,
gennem Luften man møder nu
Kulde,
Badegæsterne er draget bort.

110i■TIMMI.M.M.Wii•- •,•■••■.

A. S. G.s hidtil største Fodboldsønd.

Myrendal, .Tlf. Rutsker 44y

3 Taarns

Smedegaard, Rø.

Ø. P.

Red. af A. S. G.

kan faa Plads til 1. November.

De berømte

indeholder bl. a. en Fortælling
af Forfatterinden Karin MichaClis
om Universet Storhed og Menneskets næsten meningsløse Lidenhed under et Besøg hun aflagde
paa New Yorks berømte naturhistoriske Museum. Ørkensandet
var saa varmt, at vi var bange for,
at det skulde smelte Gummihjulene fortæller Johan Nielsen. den
unge Mand, der puttede sin Kone
i Sidevognen og rutchede pr. Motorcykel gednem Sahara. Og en
Mængde andre Genvordigheder,
som man skal være i ekstra godt
Humør for at tage paa den Maade, som han gjorde det. „Børnene
i Vordingborg" er et nyt Led i
Artikelserien Steder og Stemninger. Det smukke Dybtrykstillæg
med aktuelt Billedstof, tre Fortsættelsesromaner, og en Mangfoldighed af anden Underholdning
findes som sædvanlig i dette indholdsrige Blad.

Bornholms Spareog liaanekasses
Afd. i Allinge
•
Kontortid: 9-12 2-4
•

Boxer udlej es

Fredag Middag.

Dina Sørensen. Allinge. Tlf. 38.

Udsalg

er til Leje.

Handelsgartner Jensen
Tlf. 41.

Hasle Kalkværk
41
1111111111
11'
Tlf. Hasle 27

Brændt Kalk
Læsket Kalk
Cementsten

Moderne Uld-Cloque
130 cm br. 850-700-675

Uld-Noppe In. Angorastribe

i Tein Missionshus

130 cm bred

Mandag den 18. Okt. Kl. 19.
Provst Pedersen taler. Alle er
velkomne.

Uld-Velour

Fodermester
søges til 1 November.

Baadstadgaard, Ro.

[ Den fikse Sko ]
med den gode Pasform
faas hos

Carl _Larsen
Vestergade,

i forsk. Farver 130 cm

til Børnekjoler pr. m

82 cm bred

Nørregade 5, Allinge. Tlf.166

Mod.Herre-&Dameskræderi

Varelotteriet
Lodsedler til Iste Trækning er til
Salg for 130 Øre.
Sidste Dag er Mandag den 18.
Oktober.

290

Kjolestoffer.
Do. i livlige Farver
til Børnekjoler
335-210-145

Silke-Croque pr. m
Silke-Moire
Silke-Reversible

Sander bind

230

smukke, tærnede, uldne
550-400--325

faas hver Fredag fra Kl. 10.
Lindeplads — Telef. Allinge 45

565

Uld-Velour

Varm .931ocipolse
Grethe Lundgren

985

Helulden Kjoletøj

Prima Kjoletweed
92 cm br. 285-225

685
575
580

eller vil De hellere have en
fiks færdig Kjole, da se vort
store smukke 'Udvalg
der
er noget for enhver Smag og
Pengepung.

'Fritz Reusch
Allinge - Telefon 5

I. B. Larsen.

Skotøjs-Centralen
Kirkepladsen I

har nu stort 21dvalg
i ALT: Hjemme-, Arbejds-, Spadsere- og Selskabssko fra Nr. 18-47

PERSONKORSEL
med 7 Pers. lukket Vogn.

Kast Falk
Aabrinken, Tejn. Tlf. Allinge 130x

for Efteraaret,
Intet præger en Stue mere
end smukke og hyggelige Gardiner. De skulde se de mange
smukke Nyheder, der er hjemkomne.
Der er de moderne tværstribede i smukke dusche Farver til 225-185-150.

Voile- og Marquisette-

3 Vær, Lejlighed

Nyheder
i Kjolestoffer

er ensfarvede og mønstrede.

De stærke Etaminegardiner
med Terner, Striber og Bomber fra 120-100 -72 -62 øre
og saa er alle Gardiner
sol- og vaskeægte.

Fritz Reusch
Allinge Tlf. 5.

Fotograf Møller
anbefaler Bronce Rammer i alle St.
Ovale Rammer og
Rammelister. Billeder indrammes

Xost og Logi
kan faas paa Turisthotellet, Sands/.

Marie Munch

Stærke

Svenske Enekurve
Kartoffelgrebe
Staldgrebe og Forke
sælges til smag. Priser.

Nordifidels liddelshfi

begrebe, Hoeopidoefe, beklik bomme, KØB DET I PRODUKTEN
Hvorfor ikke tage paa Udflugt om Vinteren ? Symaskine
En god, brugt

Prøv en Gang at tage en Tur ad den nye Strandvej, den
smukkeste Strækning paa hele Øen, enten Solen skinner
eller Stormen kaster Bølgesprøjtet op over Klipperne.

Sta.nds ved Stammershalde,
hvor r)e vil finde en smuk, hyggelig og opvarmet Restaura don aaben hver Dag. Her kan De rigtig hygge
Dem, medens De nyder en Kop Kaffe — et Stykke
Smr,rft»brød, en varm RIt eller Deres medbragte Mad.

Sadiosceson 7938:

ønskes — helst Singers.
Billet mrkt. Symaskine — med
billigste Pris modtager BI Kontor

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

2iografen

Musik
hver
Søndag

Friske

Fredag, Lørdag og Søndag Kl. 20

Annodebattericr
hjemkommer

Willy Andersens Ha.rmoniKa-OrKester.

Her er han ken I

hver Uge.
•

Joe E. Brown

Nu _ CODAN GUMMISTØVLER
kommer den Aarstid, hvor det er rart at have et Par

LADESTATION

Gaa altid til
Fagmanden

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

det betåler sig!

Unica Modtageren ,Torex« Kr. 185-

Axel Mogensen, Tejn

ALLINGE RADIOFORRETNING
WILLIAM LIND, NØRREGADE, ALLINGE TLF.95

Masser af tørre, billige Brædder
og tørre stærke Fyrrebrædder
til Lofter, Gulve, Døre, Vinduer m. M.
Alle Maal, alle Længder sælges med stor Rabat pr. Kontant.

Nordiandets Handelshus.

Den fødte Sælger.

H vede
Staalrug og Stan dar d

Morsomt Ekstranummer

Røg i Køkkenet.

Saasæd sælges.

til

Nordlandets Handelshus

Undervisning
i Dans, Gymnastik og Step

Nye gule, røgsvage Patroner
og

Triorrenset, god Kvalitet

begynder Mandag den 18. ds. paa

Hotel Allinge.

alle Dele til Selvladning af Patroner sælges.

Kom og se

■

mit store Udvalg i nye fikse

Motionsgymnastik Kl. 3.
Børnedans Kl. 4.
Step Kl. 7.
Moderne Dans Kl. 8.

Nordlandets Nandelshus.

KJOLETØJER.
Priserne ligger fra 1,15-12,50, og De vil altid finde
det, De søger. Uld og Klude tages i Bytte, højeste Pris.

Asta Holm.

Stort Udvalg af nye Varer!

Allinge Messe - Th. Holm

ine Forældres og min hjerteligste Tak for Opmærksomheden ved min Konfirmation.

Tlf. 100.

Helga Pedersen.

Flonel -- Bomuldstøjer
Calico
Moderne Forklæder og Kitler
Natkjoler og Pyjamas

in og mine Forældres hjerte. ligste Tak for udvist Opmærksomhed ved min Konfirmation.

Goldi Vinberg.

Se Vinduerne paa Lindeplads

TAK

NORDLANDETS HANDELSHUS
~cret~44J

for al Opmærksomhed ved
min Konfirmation.

renvasket Uld og strikkede Klude

M in og mine Forældres hjerteligste Tak for Opmærksomheden
ved min Konfirmation.

som Betaling til særlig stor Pris.

Emly Hansen,

NORDLANDETS HANDELSHUS

Lystofte, Tejn.

k Personkørsel

Nogle utornyede Lodder

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

Erik Bager.

disse Dage tager vi

til Landbrugslotteriet sælges for 0,80 og 130

udføres med
7 Personers lukket Vogn

De nye Overfrakker og Stortrøjer
er nu hjemKommet, baade i blaa og Kulørte,
i moderne og gode Kvaliteter.
Alle mine færdigsyede Klædninger udsælges til billige Priser, da jeg
ikke vil føre det mere, da Moderne skifter saa ofte. Ekstra Benklæder. Arbejdstøj, Hatte og Huer og alt, hvad der henhører til Herreekvipering føres i bedste Kvaliteter. — Kjole; øj, Bomuldstøj samt alt
hvad der henhører til en velassorteret Manufakturhandel. Uldtæpper,
Trikotage og Garn er, hvad enhver ved, det bedste og billigste hos

Jens Hansen.

V. Pedersen,

Sidste Dag Mandag d. 18. ds.
aut. Kollekt©r
Største Gevinst i Serien 80,000 Kr.

Tlf. Sandvig 8.

PROTOKOLFABRIK

En god Antenne

Chr. DideriKsen

er den halve Radio - lad os derfor opsatte Dem en ny Antenne eller reparere den gamle. - Brugte Apparater ombygges og repareres billigt. - Batterier og Reservedele til Radio
leveres altid omgaaende. Alle Reparationer kun mod Kontant.

AliIINDEUGT DANSK
VARE OG LNDUSTRILOTTER1

Cykle- og Radioimportør en, Allinge
ved H. Jargnsen
Østergade 38 — Telefon Allinge 156
Cykle- og Grammofon-Reparationer udføres omgaaende pr. Kontant
Permanent udfører vi nu med den nye
Ta co Lux us Maskine. — — Moderne
Dampkammer System. Alt iberegnet og dog kun otte Kroner!

Prøv en Seddel til Varelotteriets 1. Trækning. Den koster kun Kr. 1.30, og der

n

Telefon 865

Sct. Alortensgade

0

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

er ialt 114.000 Gevinster + 1 Præmie.
Salget er begyndt og slutter Mand. d.18.

Oktober. Trækning 19. og 20. Oktober.

dning
is pet. Superfosfat 40 pet. Kaligo

VARELOTTERIET udleveres fra Lager til Kontantpriser.

Kollektion: Frk. Olga Kofoed,
Telefoncentralen Allinge.
Barber Johs. Lasen Tlf. Allinge 53
Bestil endelig
b
ekspedere ekstra
fra Skib.

nu
u nd er
eer Losning.

--

RØNNE

z

Hvorfor
skulde Lykken ikke smile til Dem? -

a
GøDNINGSKALK saa ka

Tlf. 29.

Strikkede Klude og Uld
købes til højeste Pris. — Leverandør til Landbrugslotteriet

KIOSKEN. Allinge. ølp

Dell helt dop

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet

Tillantin, Sanagran og Blaasten sælges til Afsvampning.

Nordlandets

H andeishIls.

•„

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

Som et Eventyr, et Fata morgana, et Drømmesyn fra Romantikens Tidsalder ligger Venezia ude
i det blaa Adriaterhav — en mægtig Flaade af prægtige Paladser.
Som et Eventyr er Byens Historie,
et prægtigt Eventyr, noget for sig
selv ; ikke en jevn dagligdags Fortælling om Borgerflid og Nøjsomhed — Aarhundreders Kamp for
Tilværelsen, som saa mange andre
Byer kan rose sig af. Venezia er
som en straalende Kornet, der
flammer op i Universet og langsomt dør hen.
Det var ca. 450 Aar efter Frelserens Fødsel at de raa Barbarer,
Hunnerne oversvømmede og knuste det store romerske Rige. Over
Alperne myldrede de som Græshoppesværme ned gennem Dalene
og ud over den frugtbare Poslette, nedtrampende Frugthaver
og de Byer, de traf paa deres Vej.
Og medens Mændene kæmpede
den sidste haabløse Kamp for
Hjem og Fædreland, flygtede Kvinder og Børn ud i Lagunerne, de
store udstrakte Sumpe ved Flodens Munding. Herude fristede
de en kummerlig Tilværelse i usle
Sivhytter ; Børnene voksede op,
en ny Generation, hærdet gennem
Sult og Strabadser. Med primitive
Baade roede de rundt mellem de
sumpede Øer, ernærende sig ved
Fiskeri, gravende sejlbare Render
i Dyndet. Paa nedrammede Pæle
byggede de deres første Hytter af
Vragtømmer. Tiden gik, den usle
Fiskerby ude i Sumpen brød ingen
sig om; men medens Romerriget
opløstes, voksede Venezia langsomt op af de mudrede Vande ;
Renderne blev til Kanaler, Dynd
lagdes paa Dynd, en Samling smaa
Holme, hvor der paa nedrammede
Pæle anlagdes en By, der tog til
i Indbyggerantal og Velstand.
Thi de smaa Baade blev større
og større, fo'r viden om langs
Kysterne, Adriaterhavet, Middelhavet, og hjembragte Tømmer fra
Dalmatiens Skove og Sten fra Alpernes bratte Fjeldsider. Forraadskamre fyldtes med røvede eller
tiltuskede Varer, orientalske Tæpper smykkede Husenes Indre.
Aarhundreder gik. Venezia voksede i Velstand og Styrke. — En
altid kampberedt Flaade undertvang fremmede Byer og Landsdele. Dalmatien, de joniske Øer,
Morea, Candia, Cypern, store Dele
af det byzantiske Rige maatte efterhaanden bøje sig for Havets
Dronning, der smykkede sig med
Orientens Kostbarheder.
I Løbet af fem Aarhundreder

naaede Venezia Højdepunktet at
sin Magt ; Frankrigs Ridderskab
bejlede til dens Gunst, Venezias
mægtige Flaade skulde bringe
Korsfarerne til det hellige Land,
hjælpe med til at udfri det af Tyrkernes Klør. — Hvem kan skildre
hine Dages Begejstring?
Konstantinopel blev erobret, de
fire antike Bronceheste over Marcuskirkens Portal hjemførtes som
Sejerstrofæ og opstilledes der. Orientens Kostbarheder, uhyre Rigdomme faldt i Venezianernes Hænder, store Fester afholdtes, hver
Dag var en Glædesdag. Et yppigt
Vellevnet, en Sejrens Rus, Fornøjelsessyge, Had og Misundelse
hos Medbejlerne, særlig i det opblomstrende Genova.
Venezianerne levede paa de
vundne Lavrbær i cirka tre Hundrede Aar. Saa kom Amerikas
Opdagelse. Handelscentret gled
andet Sted hen. Krigen med Medbejlersken Genova kostede Penge,
idelige Uroligheder i Kolonierne,
indbyrdes Stridigheder om Magten. — Lidt efter lidt svandt Rigdommene ind. Det før saa stolte
Venezia blev en Kastebold mellem
Frankrig og Østrig, udpint, forarmet, og havnede tilsidst i det
nye Italiens Arme.
Den stolte Dronning har mistet
sit Scepter, hendes Purpurkaabe
er falmet, der er Rynker af Ælde
i hendes før saa bedaarende Ansigt.
Man ser det ikke om Aftenen.
Nattens Slør dækker de mange
Brøst, Maanens Lys flatterer; men
vaagner man op efter Aftenens
Festrus, misser med Øjnene mod
en straalende Sol, da afdækker
den ubarmhjertigt, hvad før var
skjult, og hvad der i Maanens
Skin syntes kostbare Tæpper, drapperet foran Altaner og Vinduer,
det er kun brogede Klædningsstykker, lappede og lasede, Vasketøj af intimere Art, hængt til Tørring, og Marmorfliser og Galeriernes antike Søjler viser mangen
Revne eller Brud. — Kanalernes
blanke Vand er ikke fuldt saa krystalklart, som det gav sig Udseende af, og der var mange ubeboede, forfaldne Huse.
De smaa Gader er oftest skumle
Gyder, saa smalle at man næppe
kan komme forbi hinanden, og i
Arbejderkvartererne er der megen
Nød og Fattigdom.
Men det er interessant at vandre Byen igennem paa kryds og
tværs, over de mange Kanalbroer,
forvilde sig i Labyrinterne. Der

Rialto-Broen i Venezia

skal være benved 400 Broer, og
160 Kanaler skiller over hundrede
smaa Øer fra hinanden.
Markuspladsen med den pragtfulde Domkirke i byzantisk Stil,
Campanilen med den vidunderlige
Udsigt, Dogepaladset med pragtfulde Sale og kostbare Samlinger,
giver dog endnu Beskueren Indtryk af Fortidens Glans, og Sukkenes Bro minder endnu om politiske Fangers trøstesløse Tilværelse. Videre udefter langs den
friske Strand ligger det gamle Arsenals røde Mure med den antike
Portal, flankeret af Marmorløver,
og man kan gaa helt ud paa Pynten til det offentlige Anlæg, hvor ,
Lidoen og Adriaterhavet funkler
i Sol.
Eller over den overdækkede
Ponte di Rialto med de mange
smaa Butiker, langs Canale grande
med det gyldne Palads, forbi Museet, helt ud til Jernbanestationen
— se Toget komme rullende ad
den fire Kilometer lange Bro fra
Fastlandet, hvor Alpekædens Snetoppe hæver sig i Baggrunden.
— -Jeg fik de sidste Lira udbetalt
af Kassereren ; det var næppe til
Billetten til Triest. Mit Haab stod
til Konsulen, der heldigvis var en
flink Mand. Jeg fik Billet og et
mindre Overskud og kunde saaledes klare mig de første Dage.
Sent om Aftenen bordede jeg
den Gondol, der færgede Passagererne ud paa Reden, hvor det
store Skib laa klar til Afgang. Langsomt gled vi bort fra Markuspladsens Lyshav, ud i Mørket,
hvor det sorte Skibsskrog dukkede
frem. En Trappe firedes ned, en
Sømandsnæve tog et kraftigt Tag
i hver enkelt. Vi var ombord.
Triesterdamperens Fløjte meldte
Afgang. Langsomt gled vi ud paa
det aabne Hav. — Jeg stod paa
Dækket og saa ind mod Venezia.
Klokken var 10. — Farvel skønne
Eventyrby — Farvel Elvira! Nu møder du /maske en anden.
Straalende glad vil du fængsle
hans Sind med Strengeleg, til han
- som jeg — glider ud i Mørket.

ferdbornholins
ÅclreååefortegnelJel
Malermestre

Bagerier
Andersen, Th , Sandvig Tlf. 2
Hald, E., Løseheekg , All. 'Hf, 78

Blomsterhandler (Gartner)

Manufakturhandlere
Ma...:asiti du Nord, Allinge. Tlf. 5
Hansen, Jess, Altrobe fe.etun 29

Jensen, C., v. Havnen All. Tlf. 41

Bogtrykker
Gornitzka, 0., Allinge

Modeforretning
Tlf.

74

Bygmestre
Kofoed Sc Mortensen, Al]. '11.77-79
Petersen, P., Nørreg, All, Tlf 69

Petersen, Tnora,v!Posthuset All,

Musikundervisning
Westphal, G. Sandkaas
Khmer — viouti — Sang.

Radioforhandlere
Jørgensen, H., y/ Posthuset All.

Bygningssnedker
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf. 5y

Cykler og Cyklereparation

Skotøj og Skotøjsrep.
Jørgense,.11., %/Posthuset Allinge

Skræderforretninger
Sander Lind, Nørreg. 1 If. A11. 166.

Jørgensen, H., vf Posthuset All.

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

Slagtere
Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66

Smedemestre
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Foderstoffer
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7

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

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

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

Guldsmed
Hoteller
Hotel Allinge Telefon 25

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

Sæbeforretninger
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23

Trælast og Tømmer
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7

Teglværk
M. Bloch Tlf. Allinge 127
Mursten, Tagsten, Drænrør.

Træskomagere
Larsen, L., Allinge.

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

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

Vaskerier
Vognmænd

Købmænd
Prima, Allinge Tlf. 40

Petersen, C., Nygade, All. T11.133
Person- og Lastkorset

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

Ladestationer
Petersen, Carl, Allinge. Tlf. 98

Optagelse i Adressefortegnelsen
Ligkistemagasiner

koster kun 2 Kr. Kvartalet
Ekstra Linier 1,50.
Absolut billigste Avertering

Koloed & Mortensen ,A11.Tlf. 77-79
Mortensen, Herman, All. 11f. 47

Marktispladsen eg Kirken i Venezia,

Jeg synes, jeg kan se ind i dit
lille livsglade Hjerte, se det udvide sig, blive til et helt lille Galeri, hvor der paa Væggen hænger Billeder af alle de Mænd, du
har kendt og ødslet din Kærlighed
paa. Under hvert Billede hænger
en vissen Blomsterkrans.
Vi er Samlere begge tb, hver
paa sin Maade. Jeg skal intet bebrejde dig. Glemte jeg ikke selv
at lægge Brev i Postkassen til
min syge Rejsekammerat og meddele ham den forandrede Rejseplan.
Ude af Øje, ude af Sind !
——
Adriaterhavet var som et Spejl.
Ikke den mindste Duvning, kun
en svag Dirren og Maskinens
Stempelslag mindede om at man
befandt sig ombord paa en Damper. — I det tidlige Morgengry
var jeg vaagen og saa Triest hæve
sig amfiteatralsk op ad Bjergene,
hvis mørke Linje jeg kunde følge
langs den store Havbugt. — Paa

Jacobsen Ludv, Havnegade, All,

Reden ligger en Mængde Skibe
forankrede, saa det ligner en stor
naturlig Havn.
Vi lægger til ved den lange
Midtermole, Passene visiteres jeg gaar i Land og promenerer
paa Havnekajen. Klokken er kun
6, men jeg er dygtig sulten, og da
jeg ser en Havnerestaurant, forlanger jeg noget at spise. Mine
italienske Penge tages dog ikke
gyldige som Betaling, og da jeg
ikke har andre, snupper de Maden
fra mig, og jeg maa endnu i to
Timer drive rundt i Byen, indtil
Banken aabnes og jeg faar mine
faa Lirastykker vekslet i østrigske
Kroner.
Jeg var meget forbavset over
at italiensk Mønt ikke havde Gyldighed i Byen, som hovedsagelig
havde italiensk Befolkning; thi kun
faa lader til at kunne forstaa det
tyske Sprog, som jeg havde glædet mig til atter at kunne benytte.
Her tales ogsaa et uforstaaeligt
slavisk Sprog, og jeg faar Indtryk

af at den jevne Befolkning hader
Østrigerne.
Forbi Canale grande, der dog
ikke er saa stor som Venezias,
men afsluttes af den smukke Marie Maggiore Kirke, gaar jeg Tur
gennem den nyere og mere moderne By, som strækker sig mod
Nord. Særlig langs Havnen er der
mange smukke, stilfulde Bygninger — Lloyds, Raadhuset, Børsen,
den flotte nye Postbygning etc. Store Pladser og Parkanlæg med
Fontæner og antike Brønde Maria Teresia- og Neptunbrønden.
En trafikeret Promenade strækker
sig langs Stranden mod Nord,
hvor Alperne fortoner sig.
Saa vender jeg om og opsøger
Kassererens Bopæl i den gamle
By, der ligger halvvejs opad Bjerget med smalle, stejle Gader, som
bærer italienske Navne, saa jeg
har Fornemmelsen af stadig at
befinde mig i dette Land.
Jeg fik en Mængde Papirer udleveret med Rejseruter og Adresser paa Gæstgivergaarde og Foreningskontorer i Østrig og Ungarn
samt Afstandsfortegnelse mellem
Byerne og Dagpengemaksimum,
alt skitseret med tysk Grundighed.
Samtidig blev udbetalt Dagpenge
for en Dag, alt hvad jeg kunde
gøre Fordring paa.
Fortsættes i næste Nr.
•

-911•4111 øøøøø •••••••119Nue.
W

• Benyt Deres Frugt •••
••
•

til Fremstilling af Vin.

B B Vingær

•

•

og alle Rekvisitter faas i

iIp
•

••

•

•
•
•

•••
PRIMA •
•
••••••••••••••••••••••.

