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Nr. 38 Følg med :  

De bliver glad for 

LOTUS THE. 
En duftende og kraftig 

Stimulans. 

Lereiur:s M. & V. Szlomonsen 

De guldinfigte Pidoler 
Af F. Buckley. 

—0—  

Det var Aften i Longhorn 

Citi, og en tidlig Stjerne viste 

sig allerede paa den violette 

Hirritril, da en høj, tynd Mand 

med et skarpt og haardt Ansigt 

rullede hjulbenet ned ad Hoved- 

gaden og fandt sin Ponny mel-

lem den Snes Stykker, der stod 

bundet bag Timsy Geogans Køb-

mandsforretning. Byen, der om 

Dagen led af en Overflod af Lys, 

indskrænkede sine Krav paa kun-

stig Belysning til Beværtningen, 
Emory's Salon og Spillebulen ved 

Siden af, saa det var altsaa inde 

fra et absolut Mørke, at Manden 

hørte en Stemme kalde ham ved 

Navn. 

„Pecos Tommy", lød Stemmen 

halvhøjt. 

Den høje Mand gjorde en uvil-

kaarlig Bevægelse med Haanden 

ned mod sit Bælte, Manden inde 

i Skyggen lagde straks Mærke til 
den. „Vent et Øjeblik " , kom hans 

ivrige Bemærkning. Et Sekund ef-

ter dukkede en ung Mand frem 

med opløftede Hænder og med 

sin Ponys Tøjle om Albuen. „Skyd 

ikke", sagde han og prøvede at 

beherske sin Nervøeitet foran den 

sorte Munding, der pegede lige 

ind paa ham. Jeg er en Ven"! 

De to saa lidt paa hinanden. 

Den Unge, der havde den lynsna-

re Bevægelse med Pistolen i frisk 

Minde, lagde Mærke til den an-

dens skumle Ansigt med et hæn-

gende Overskæg, og han gøs let, 
da hans Blik mødte de haarde, 

staalblaa øjne. Manden med Pi-

stolen saa foran sig et ganske 

kønt Ansigt, der dog skæmmedes 

af et Udtryk af Desperation. - 

„Hvad ønsker De?"  spurgte han 

„tag kun Labberne ned. Men sig 

mig først, hvad De mener med 

at kalde mig Pecos Tommy? Har 

De spurgt nogen om det?"  

„Næ", svarede den unge Fyr, 

„jeg er først kommet hertil i Dag, 

og jeg saa godt, hvordan Folk 

gjorde Plads for Dem, da De kom 

ridende, og jeg spurgte mig selv, 

hvem De kunde være. Men saa 

var det, at jeg saa disse hersens 

guldbeslagne Pistoler, og saa vid-

ste jeg naturligvis, hvem De var--
jeg kunde godt have skudt Dem 

før, mens De fik Hesten frem, 

hvis jeg havde haft Lyst til det. "  

,,Hvad er det da, De vil?"  

„Jeg vil gerne slutte mig til 

Dem." 

„Hvad for noget?„ 

„ Ja, det lyder jo lidt fjollet,"  

sagde den Unge— „men hør bare. 

Deres Partner sidder jo i Fæng-

sel fra den Dag af, da De plyn -

drede Posten. Og saa tænkte jeg 

mig, at jeg kunde indtage hans 

Plads, til han kom ud igen. Jeg 

er jo ikke kendt med de Dele, 

men ride kan jeg --  og skyde kan 

jeg ogsaa. Og jeg har en lille 

Forretning at byde Dem til en 

Begyndelse."  

Den høje Mand stirrede. ,.Naa 

—saa det har De?"  svarede lian 

stille. 

„ Ja, det er ikke noget særligt,"  

sagde den Unge undskyldende, 

„men Penge er det da, og jeg kan 

derved vise Dem. at jeg er til at 

stole paa! Jeg har først hørt om 

det neg i Eftermiddag. Og saa er 

det som en Skæbne, at jeg skul-

de træffe Dem i Dag."  

Den høje Mand flyttede ikke 

sine øjne fra ham. „Naa", sagde 

han langsomt „er De blevet ked 

af at passe Køer? De mener, det 

er mere indbringende at plyndre 

Jernbanetog?"  

„Næ,"  sagde den Unge, „det er 

ikke det. Men det passer mig bed-

re. Jeg trænger til lidt Kryderi 

paa Livet."  

„Naa, det gør De. Er det noget 

med et Pigebarn?"  

Den unge rystede paa Hovedet. 

„Naa, hvordan lyder saa den 

Forretning?"  

Hvis De tager mig med, saa 

kan jeg fortælle Dem det, mens vi 

rider der hen ad. Hvis De ikke 

vil have mig med, er der jo ingen-
ting at snakke om."  

Den ældre Mand stak sin guld-

beslagne Pi stol i Hylsteret og stir-

rede stadig gennemtrængende paa 

den unge Fyr. Saa sad han op 
paa Hesten- „Kom saa da", sagde 
han. 

Fem Minutter efter havde de 

passe et Byens Grænse paa Vej 

ud mod de lave Bakker, der laa 

mod Syd, og Will Arbaster havde 

givet detailleret Underretning om 

sin „Forretning"  til den tavse 
Mand ved Siden af. „Hvorfra ved 

De, at den gamle Gubbe har Pen-

ge paa sig", lød det jævne Spørgs-
maal. 

„Jeg saa ham komme ud fra 

Banken med et Grin over hele 

Hovedet, mens han puttede Pen-

gene i Lommen", sagde Will. Og 

saa spurgte jeg mig for, hvem han 

var. Sanderson hedder han og bor 

i en Hytte en Fjerding Vej herfra. 

Han saa ud til at være af den 
Slags, der er lette at skræmme. 
Det saa ud til at være ikke saa 
faa Penge, men naar De spørger 

ham, giver han det nok fra sig." 
Jamen, det bliver Deres Sag,' 

sagde den høje Mand. 

Den unge tøvede lidt. ,Godt--
og hvis jeg gør det godt, "  spurgte 

han med en Stemme, der rystede 
lidt, „tager De mig saa med Dem?" 

„Det gør jeg!'  

Lidt efter kom de to til Hytten, 

der var ikke Lys i Vinduerne. Den 

høje Mand lo, „det lader til ban 
er ude!" 

Will sprang af Hesten, „jamen, 
Pengene er maaske inde. Han 
har nok gemt dem i Huset. Folk 
ved jo, at De er i Nabolaget. Nu 
skal jeg se ad. 

Stjaalent krøb han med Revol-
veren i Haanden hen mod Huset. 
Mørket slugte hans Skikkelse. 

Den høje Mand sad musestille, 

lidt efter sprang Døren. 
Indenfor lød Støj af Will, der 

rodede rundt og snublede over 
Møblerne. Pludselig saa man 
Glimtet fra en Tændstik derinde. 

Manden paa Hesten kunde høre 

hver Bevægelse af Tyvens Fødder 
paa det ru Bræddegulv, og en 

stadig Raslen af Papir, som han 

bladede i under sin Søgen. En 

Tændstik til spruttede og lyste, 

saa lød der et hæst Triumfbrøl. 

Løbende Fødder hørtes hen over 

det korte Græs, og Will kom til-

bage. „Jeg har fundet Pengene,"  

raabte han, „de laa i en Tepotte 
paa Kaminen - -et helt Bundt Sed-
ler! Se barel" 

Den høje Mand stak Haanden 
frem og tog Pengene. „Har De 

en Tændstik til."  Will strøg' en 

af og de talte Sedlerne. „Fem 

Hundrede Dollars. Det er bedst, 

jeg tager dem hos mig," sagde 
den anden. Hans kolde, blaa øjne 

stirrede endnu mere indtrængende 
end før paa den unge Mands op- 
advendte Ansigt. Saa stak han 
Sedlerne ned i Lommen i Bæltet 
ved Siden af den Pistol, der før 

havde peget mod Wills Hjerte. Et 
øjeblik var det, som Mandens 
Haand tøvede over Pistolkolben, 
men da Will saa smilede og nik-
kede, kom Haanden ubestemt rask 
ned igen. Tændstikken sluktes. 
„Lad os saa komme bort herfra," 
sagde Will. 

Den anden svarede ikke straks, 
saa greb han Will i Skulderen. 
,,Ikke endnu ," sagde han, „kom 
til Hest og sid stille et Øjeblik." 

Den unge saa op: „Hvad mener 
De med det?" 

„Aa, dette her har Nyhedens 
interesse for mig,'' lød den rolige 

Stemme. „At plyndre jernbanetog 
er jo noget, man ikke faar set, 
hvordan det tages af den, det gaar 

ud t r.-- er. For da er man forlænget 

over alle Bjerge. Jeg tænker, den 
gamle Gut snart kommer hjem, 
ojz saa gad jeg nok se hans An-
sigt, naar Pengene er væk. Det 
maa være morsomt at se!" 

Will lo lidt forlegent. 
„Jamen, vil han — —" 
„Han kan ikke se os," sagde 

den høje Mand, „og forresten vil 
han gaa ud fra, at vi er langt 
borte allerede. Og saa har vi jo 
vore Heste." 

„Hvad er det?" hviskede den 
unge, og lagde sin Hund paa 
Ledsagerens Arm. 

De lyttede. Der lød Hovslag 
gennem Natten 	langt borte. 

,,Det er nok ham, vær nu stille." 
Der korn to Ryttere en Mand 

og en Kvinde. De lo, mens de 
red afsted hen til Stalden, hvor 
de stillede Hestene. Saa lød Stem-
merne nærmere, mens de kom hen 

til Indgangsdøren. 

„Aa, jeg er saa ked af det," 
lød den unge Piges Stemme, „Du 

har jo selv Brug for Pengene ..." 
„Aah, Snak," svarede den ældre 

Mand, ,,hvad er 500 Dollars for 
mig? Jeg har aldrig haft saa 
mange paa een Gang, og jeg ved 
saamænd ikke, hvad jeg skulde 

bruge dem til. Og forresten havde 
Tante Eddle sin Mening med at 

give dig dem. „Hvis Pigebarnet 

virkelig vil paa Højskole,"  sagde 

hun til mig, „saa lad hende bevise 
det ved at bestille noget. Jeg vil 
betale Halvdelen, saa skal hun 
selv lægge den anden Halvdel til." 
Naa, og du sled i det og 	hvor 
mon jeg lagde Nøglen?" 

Der blev en Pause, mens den 
gamle Mand aahenbart rodede i 
sine Lommer. Saa lød Pigebarnets 
Stemme — des frygteligere lød den 
som hun gjorde sig Umage tor 
at beherske den: 

„Far, vi behøver ingen Nøgle, 
Døren er slaaet ind og — " 

Der lød et hæst Smertensskrig, 
Skridt paa Gulvet — en Tænd-
stik lyste. Dens blege Skær viste 
en lyshaaret Pige, der stod i 
Døren og stirrede ind paa Ræd-
slerne i Stuen, hvor en bøjet 

Skikkelse med sølvhvidt Haar 
vaklede hen mod Kaminen. 

„De er borte,"  lød Sandersons 

Stemme, „borte!"  Og da Tænd-

stikken sluktes, hørte de to der-

ude en gammel Mands fortvivlede 

Hulken. 

Will bevægede sig uroligt, -- 
den andens stærke Haand holdt 

fast med et Jerngreb om hans 

Haandled, 	og Manden bo, -- 

„ hør nu godt efter!"  

„Far, Far, la, 	a -e."  kom Pi- 

gebarnets skælN,  

Da en Tænuste 	 r glimen de 

op, og en Lampe var tændt, lea 

hun paa Knæ ved sin Faders 

Stol, og lagde sine Arme om 
hans Hals. 

„Det ger jo ikke noget," sagde 
hun, og to store Taarer glitrede 
i Lampeskæeet, „tag dig det ikke 

saa nær — det gaar nokl" 
Men han var utrøstelig. 
„Jeg ke.n ikke erstatte dr Pen-

ge," græd Sanderson, „de er borte.. 
To Aar had' du været borte fri. 
mig og trællet i en Butik, og nu 
har jeg — 	nu skal en Slyngel 

spille dem bort --- smide dem 
bort. Din Tante har trællet for 
de Penge, og Du — og saa skal 

al vor Lykke ødelægges i Dag af 
en gemen Tyv. 

Nu græd den unge Pige aaben-
lyst, og lagde sin Haand over 
Faderens Mund. 

„Hold op, det gør det kun 
værre. Kom nu og læg dig, saa 

laver jeg dig en Kop Kaffe!"  

Og blidt førte hun den gamle 
Mand ud af de to Tilskueres 

Synskreds, hen imod Sengekam-

meret. Men stadig kunde de høre 
hans Graad. 

Den høje Mand lo. „Naa, saa 
er det bedst, vi kommer afstedl" 

Men Will rørte sig ikke Den 
anden vendte sig om og saa paa 
ham. „Kommer du ikke?" 

Will svarede ikke straks. Saa 
red han op paa Siden af den 
anden. 

„Nej,"  sagde han, „og Pengene 
vil jeg ikke have med at gøre! 
Jeg har aldrig vidst, hvad det 
egentlig betød at røve og stjæle. 
Jeg troede, at alt det værste, al 
Risikoen var paa vor Side, --
at blive skudt og jaget og alt 
det. Men nu — jeg har aldrig 
hørt en gammel Mand græde." 

„Det kan jeg da ikke gøre 
for," sagde den anden. 

„Nej, men Pengene vil jeg have 
igen. De mister jo ikke noget -
De har ingen Ulejlighed haft af 
dem ! Og vil De ikke med det 
gode, saa blæser jeg Hjernen ud 
paa Dem !" 

Med sin Revolver rettet mod 
den anden, snappede han Penge-
sedlerne op af Baglommen. Og 
uden at tage Hensyn til et muligt 
Skud i sin Ryg, sprang han af 
Hesten og gik ind gennein Hyt-
tens oplyste Dør. 

Den høje Mand sad ganske 



Allinge-Sandv. Byrand 
afholdt Møde Onsdag den 9. Fe-
bruar. 

Undervisningsm. Cirku lære an-
gaaende Godkendelse af Esperanto 
som tilskudsberettiget Fag i H. t. 
Aftenskoleloven. 

Avlsbr. Emil Andersen, Sandv. 
og Tømrer Kaj Madsen, Allinge 
fik Tilladelse til at tække Veranda 
paa deres Ejendomme m. Tagpap. 

Landinsp. Kofoed ansøgte om 
Appr. paa Grænseforandring 

Matr.-Nr. 369x og 369cx af 
Byens Markj. tilh. Emil Holm og 
Fru Maren Koefoed. Anbefaledes. 

Ligeledes Landinsp. Holsts Ap-
prob. paa Udst. af Matr.-Nr.369ah 
tilh. Stenh. Emil Hammer m. fl. 

Landbrugsm. medd. Appr. paa 
Matr.-Nr. 369an tilh. Jens J. Jen-
sen. 

En Hundeejer kunde ikke be-
vilges Fritagelse for at betale Af-
gift, da hans Eje!. laa indenfor den 
fastsatte Grænse. 

Efter Indst. fra det sociale Ud-
valg vedtog Byraadet at yde Al-
ders- og Invaliderentenydere 5 hl 
Koks pr. Husstand. 

Fru Maren Kofoed ansøgte om 
at leje et Areal af Gasværkets 
Grund. Udvalget for Jord og Byg-
ninger hense at Arealet ikke !ejes 
ud, da det nærmest hørte til Be-
styrerens Have. Ved Afstemning 
nægtedes Andragendet med 5 St. 
mod 2 (Bloch og Ludv. Nielsen). 

Kommunens Tilskud fra Staten 
paa 25000 Kr., som efterlystes ved 
sidste Møde, har Raadet nu faaet 
skriftlig Meddelelse om. Min. har 
endnu ikke taget Stilling til Belø-
bets Anvendelse, men Spørgsmaa-
let afgøres samtidig med Ordnin-
gen af Kommunens Gældsforhold. 

stille, og saa snart op mod 
len, snart hen nitid Hytten, hvor-
fra, man nu hørte en Mumlen af 
Stemmer. Det varede fulde ti 
Minutter, inden Will kom ud og 
tumlede over mod sin Hest. Den 
høje Mand rørte sig ikke. 

„ja — det gør mig ondt," 
sagde Will, da han saa op, 
„men . . ." 

„Mig gør det ikke ondt," sagde 
den høje Mand rolig, „hvad tror 
du, unge Lømmel, at jeg lod dig 
blive her og være Tilskuer tor ?" 

Will svarede ikke. Pludselig 
vendte han sig om : „Er De ikke 
Pecus Tommy ?" 

Den anden lo bare. 
„Men De her ju hans Pisto-

ler," udbrød Will, "og Folk i 
Longhorn var ligesaa bange for 
Dem. Hvis De ikke er Pecos 
Tommy, hvem er De da ? 

Den anden lo igen, enen hans 
Latter lød venlig og overbæ-
rende. 

„Hvem jeg er ?" sagde han, 
jeg er Sheriffen, der skød Pecos 
Tommy i Gaar, 

Sporten 
Badminton. 
Rønne—A. S. G. 4-4 

I Tirsdags spilledes en Kamp 
her i Allinge mod Rønne Ten-
nisklub, — Resultaterne blev i de 
8 Kampe : 

Herre Single A: J. 0. Christi-
ansen vandt over H. P. Holm, 
Rønne 15-7, - 15-11. 

Herre Single B: Helmer Niel-
sen All. vandt over H. Clausen, 
Rønne 15-5, - 18 —16. 

Herre Single C: Erling Kofoed, 
Rønne, vandt over Mauritsen, All. 
15-7, - 15-11. 

Herre Single D: C. Ludv. Holm, 
All. vandt over Lærkesen, Rønne 
15-11, - 15-16. 

Herre Single E: Kaj Haagen-
sen, Rønne, vandt over Holger 
Jensen, All. 15--5, - 15-3. 

Nordbornholms Turistforening 
kalder igen paa Deres Interesse, 
denne Gang til en lille Teateraften 
med Dans for Medlemmerne Man-
dag d. 21. ds. (gratis Entre). Det 
er de kendte dygtige Dilettanter 
fra Hasle, der kommer herned og 
opfører en Enakter, skrevet af den 
ligesaa kendte Haslebo, Bødkerm. 
Aakerlund. Stykket hedder „Sol-
skin" med Undertitlen ,,Et Som-
merbillede", og vi skal lige røbe, 
at Turistspørgsmaalet paa morsom 
og aktuel Maade bliver behandlet. 
Efter Forestillingen afholdes Ge-
neralforsamling, hvor de heller 
ikke vil kede Dem 	der er nem- 
lig mange interessante Sager paa 
Dagsordenen, og saa snart den 
er færdig spiller Arvidsens Or-
kester Op til Dans. 

Er De ikke Medlem, saa skynd 
Dem at melde Dem ind — Kon-
tingentet er kun 3 Kr. om Aaret. 

Af Hensyn til Pladsforhold har 
Børn under 14 Aar ingen Adg. 

Se Annoncen. 

Nu bliver det Alvor 
med Bygningen af den moderne 
Biograf, som Allinge i saa mange 
Aar har savnet. Til Gengæld bli-
ver den Tip-Top, saa selv Rønne 
for en Gangs Skyld kan duperes, 
for selv om der ikke ligestraks 
indrettes Vugge- og Legestuer til 
Børnene, mens deres Ophav faar 
sig en glad Aften, som i Hoved-
staden, saa strækker Foyeren sig 
i hele Salens Længde med hele 
tre Indgangsdøre, og her indrettes 
et hyggeligt møbleret Opholds-
lokale. Selve Salen skraaner tragt-
formet ned mod Rampen med ma-
gelige Klapstole til 250 Tilskuere. 
Fra Salen fører tre Udgangsdøre 
mod Elmegade. Saavel Operatør-
som Tonefilmsanlæg bliver helt 
moderne, og i Kælderen monteres 
Motor og Centralvarme. Først i 
Juni venter man at være færdig. 

Herre Double A: H P. Holm 
og H. Clausen , Rønne, vandt 
over C. Ludv. Holm ug H. Stat-
krisen, All. 15-9 - 15-9. 

Herre Double B: Erling Ko-
toed og Kaj Haagensen, Rønne, 
vandt over J. 0. Christiansen og 
Mauritsen, 18-16, - 

Herre Double C: Helmer Niel-
sen og Børge Mortensen vandt 
over Vejlgaard-Jørgensen og Bredo 
Pedersen, Rønne. 15-4, - 15— 17 
- 15— 12. 
Resultatet blev altsaa uafgjort 
hvilket maa siges at være et ret 
godt Billede af Styr keforholdet. 

Badmintonturneringens indle-
dende Kampe spilledes i de fleste 
Rækker i Søndags. Resultaterne 
blev: 
Junior Herre Single. (Vinderne 
nævnes først.) 
Carlo Svendsen, Alexis Flens-
burg, 15-9, - 15-6. Tage Svend-
sen, Ove Hahn, 15-4, l5 —13. 

Herre Single A: 
Fred Nielsen, Jens P. Lind, 15-5, 
15 -- 3. Holger Pedersen, Albert 
Jensen, 15 —12, 17— 4 . 	Hans 
Furich, Karl Morte nsen, 15-12, 
15-4. Jørgen Rønne, Johs. Holm, 
15-10, 15-3. Børge Mortensen, 
F. Reusch, 18-13, 15-8. Tage 
Arvidsen, Jens Kofoed , 15-3, 
17-14. 

Herre Single - Mesterrækken. 
Holger Jensen, Holger Staffensen, 
18-15, 15-9. 

Taberne gaar nu ud, og Vin-
derne fortsætter i næste Runde. 

Fodboldgymnastikken samler 
hver Mandag og Torsdag stadig 
ca. 20 25 Deltagere, og der er 
stor Begejstring for Herr Wes-
sel-Jacobsens Ledelse. — Nogle 
af de tidligere Gymnaster er og-
saa med, og man vejrer Stem-
ning for at taa rigtig Gymnastik 
sat i Gang til næste Vinter. 

Basmines Bryllup 
Nordisk Tonefilm har filmatise-

ret denne gamle danske Folke-
komedie og opnaaet Sukses. 

Pressen skriver b!. a.: Folk mo-
rede sig, som de sjeldent har mo-
ret sig over en dansk Film. Sjel-
den er der let saa meget over et 
dansk Arbejde. 	 Her er Fut og 
Fart fra Begyndelsen til Enden. 
Holder De af det smilende dan-
ske Humør maa De ikke forsømme 
Biografen i denne Uge. 

Guldbryllup. 
Torsdag den 17. ds. kan Op-

synsmand ved Hammershus, Per 
Andersen og Hustru, Rosengade, 
Allinge, fejre deres Guldbryllup. 

80 Aar 
fylder Enkefru Elgine Olsen, Ro-
sengade, Allinge, i Morgen Lør-
dag. 

Dødsfald. 
I Onsdags døde en af vor Bys 

ældste Vognmænd, C. Jacobsen, 
efter kort Tids Sygeleje, 74 Aar 
gammel. Begravelsen finder Sted 
Mandag. 

Familie-Journalen i denne Uge 
fortæller om, hvor megen Nytte 
det amerikanske Politi har haft af 
sit Luftkorps — samt om østens 
brændende Problem. Erklæres Phi-
lipinerne uafhængige i Aar? Og 
hvilke storpolitiske Komplikationer 
vil da opstaa? 	denne Uge 
fortælles om en interessant Sports-
gren, der ikke dyrkes her hjemme, 
og Prins Aage fortsætter sine 
„Oplevelser i Fremmedlegionen." 
Vilhelm Gross' Novelle „Hvordan 
man bliver et Geni," virker ovenud 
forfriskende, men der er mange 
andre. Rubrikken „Hun og hen-
des Interesser" behandler snart 
sagt alle tænkelige „Problemer," 
og det store aktuelle Dybtrykstil-
læg har „Fingeren paa Tidens 
Puls." 

Siografen 
Fredag Kl. 20, 

Søndag Kl. 16 og 20 

Den danske Lattersukses: 

Rammes Bryllup 
med Chr. Arhoff, Johs. Meyer, 
Hans W. Petersen og Helga Frier 

Blaa Kors, Allinge 
Festligt Møde paa Menigheds-

hjemmet Søndag den 13. Kl. 19,30. 
Provst Petersen taler. Sang og 
Musik. Alle indbydes venligt. 

Chevrolet, 
7 Personers Vogn, Model 1930, 
er til Salg. 

Jensen. 
Tlf. Østermarie 137. 

En god Egetræs 

Stenrulle sælges. 
A. Mortensen, Almebo, 

Rutsker. 

SKEER OG GAFLER 
i Alluminium og rustfri Staal 
sælges med 25 pCt. pr. kont. 
Axel Mogensen, Tejn 

filem ikke 
at De billigst og bedst faar Deres 
Forretnings- og Foreningstryksager 
hos os. Vi er altid til Deres Tje-
neste med Priser og Tilbud. 

i Har De tænkt over, hvor me-
get et smukt udført Ark Brev-
papir betyder? Vi giver ger-

* 	ne Udkast - selvfølgelig gratis 

Allinge Bogtrykkeri 

Klinik for Fod- og Ansigtspleje 
RAGNHILD ROWOLD 
stra 	d ret f' n 3 - 

Mod. Priser — Aabent: Hver Dag fra 15 -1R og efter Aftale 

Nordbornholms Turistforening 
indbyder til 

Aften-Underholdning og Dam 
Mandag d. 21. Februar K1. 19.30 paa Christersens Sal, Allinge. 

Der opføres af Dilettanter fra Hasle: 
SOLSKIN -- En Enakter paa bornholmsk 
af Carl E. Aakerlund, Hasle. — Derefter 
GENERALFORSAMLING med scedvan-
lig Dagsorden. Fra Klokken 22-1 DAN S. 

Gratis Entre. Bemærk: Kun Adgang for Medlemmer med Husstand 

eal cfi/j  
Habitter 

og 

Frakker 

Fiskebensvævet Frakke 
med Silkefoer fra 56 Kr. 

Stærk Hvergarus-Habit 
i stor Størrelse 49 Kr. 

Vort Herrekonfektion 

bliver leveret os af et af 

Landets største og bed-

ste Konfektionsværkste-

der. Der bliver ydet den 

største Garanti for Kva-

liteten, og da Indlæg og 

Forarbejdning er bedst 

mulig til Prisen, kan De 

med største Tryghed 

komme til os. 

Leverandør til Vare-
og Landbrugs-Lotteriet 

Frila Reusch 

Konfirmand-Habitter færdige 

og efter Maal. Se indenfor 

der er ingen Købetvang. 

Et Parti KLÆDESKO 

fair,s hver Fredag Middag. 

Dina Sørensen. Allinge. Tlf. 38. 

alle Nr. sælges for 65 Ore pr. kont. 
Axel Mogensen, Tejn 

varm Blodpølse 

og løvrigt alle Tryksager til 1 or-
retningstolk, Foreninger og private 
leveres billigst fra 

red 	uden Sange er ikke 4..rest nogen rigtig Fest. 

En Festsang kan ikke undværes 
ved testlige Lejligheder, hvad en-
ten det nu er Sølvbryllup, Bryllup, 
Konfirmation eller anden Familie-
eller Foreningsfest. -- En Festsang 
kalder det Humør frem, som skal 
til, for at Festen kan blive vellyk-
ket. En saadan Festsang faar De 
Allinge Bogtrykkeri. 

Regninger, 41) 
Meddelelser, 

Konvolutter 

9ornitzka's 
Bogtryfikeri 

e°1P 
6n elSester 

og andre ned-
satte Varer fra 
UDSALGET er 
fremlagt i Buti-
ken - - til fuld-
stændig Salg. 

frifa Seustfi 
ALLINGE TELEFON 5 

Brevpapir, 
Kvitteringer, 

Vi tørrer Deres Tøj paa en Time! 

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

Hasholdning-s Vask 
fil billigste Priser. 	 Karen Hansens Vaskeri 

oell helt 	 Pertnaneni udfører vi nu med den nye 
fa e o le ux us Maskine. — — Moderne 
Dampkammer System. Alt iberegnet — 

wiaujimirianimiris  og dog kun otte Kroner! 

Barber Johs.. Lausen TIL Aflin e 53 



fra Mandag er fremlagt 

ULDENT KJOLETØJ 

lidsdivels 3Ndie Uge 
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til nedsatte Priser. 
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kWrnnoirns Spare- 
og liaanekasses 
Afd. i Allinge 

• 

Kontortid: 9-12 2-4 
• 

Boxer udlejes 

■1i 

	miffi•••■=1.1■1•11” 

Jens Hansen's Manufakturforretning 
fører stadig alt i Metervarer, samt færdigsyet 
Arbejdstøj. — Hatte og Huer i stort Udvalg. 

Trikotage og Garn i bedste Kvalitet til billigste Pris 

En Del Klædninger udsælges til meget sum, Priser 

Nyhed. 

Ekstrafine Nøddekager 
15 øre. 
7 Stk. for i Kr. 

KIOSKEN. 

Fløde eller mørk 
Chokolade med hele 
ristede Hasselnødder 

Chr. bideriksen 

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

Smuk helulden Kvalitet, 90 cm bred, 
faas i mørkegraat og beige pr. m. før 5,10, nu 3,85 
Smuk Kamgarns Kvalitet, 90 em bred, 
faas i mørkgrøn og mørkblaa pr. in før 5,25, nu 4,40 
Halvuldent ensf. Kjoletoj, 80 cm bred 	1,95 
faas i sort, mørkeblaa og vinrød. 

Kraftig helulden mellemblaa Poplin, 
100 cm br., pr. m. for 4,25, nu 3,15 

Mellemblaa Kjolecheviot 90 cm bred 2,10 
Let morkeblaa Poplin 	do. 1,95 
Sort og hvidternet Kjoletoj do. 1,00 
Monstret Flojl 	80 cm bred 2,00 
Sort helulden Velourtine 90 cm for 4,90, nu 3,35 
Sort monstret helulden Kjoletøj, 

100 cm br., for 6,25, nu 4,95. 
Flot skotsktærnet heluldent Kjoletoj 

100 cm br., før 6,25, nu 4,95 
Sort og hvidtærnet svært Konfektionstøj 

130 em bred, for pr. m. 5,50, nu 4,10 

Bemærk: 
Eolienne, for 9,00, nu 3,00 pr. m. 

faas i mørkgrøn, graa og rød. 

Crepe de chine, før 4,50, nu 3,00 pr. m. 
faas i mørkgrøn og brun. 

Natursilke, svær Kvalitet, før 10, nu 6 Kr. 
faas i mørkblaa og rød. 

tiordindets Hoodelshos. 
4:,4: 4) ;') Z) J e e J ,?,) 	J G' J r:" ...) 4' 	J 

il alle Separationer an6efales: 

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

Nordlandets Handelshus. 
•••• • •• • • • ••• • •• • • ••• •••• •••• ••••• • • •• • • ••• •••••• 
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• 

▪ daglig og Fest._ 

• 
 ved; Bagning til 
	 •s, 

• 
• 

•  • 

MEL fra Gudhjem Mølle! 
• 
• 
• • -.forlang det ;;altid 
• 	 hos Deres Købmand • 
• • 
•  

Gudhjem Mølles Produkter er anerkendt over hele øen • • 
••••••• øøøøø ••••••••• øøøøø •••••••••••••••••••••••  

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

35 — 45 — 55 øre pr. Halvkilo — efter Størrelse. 

Nye gode stenfri Blommer -- 55 Øre pr. Halvkilo. 
Nye græske stenfri Rosiner -- extra Kvalitet. 
Friske Æbler: ,,Nfelleskov" og „Redraner". 
Store „Jaffa" og „Messina" Appelsiner. 
Alle disse Varer er af første Klasse. 

Nordlandets Handelshus. 

Bliv Medlem i 

Bornholms 
Brandforsikring 

den er billig. 

Skotøjsforretningen CENTRAL, 

Varm 93locipelse 
faas hver Fredag fra Kl. 10 

Grethe Lundgren 
Lindeplads — Telef. Allinge 45 

Det aarlige Udsalg 
fortsættes. 

Træskomager L. Larsen 

Bryllupssange 
og Festsange 
hurtigt og billigt 

Allinge Bogtrykkeri 

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

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

Jeg ligger paa Maven 
af Forundring over Alt, 
hvad man kan finde i 

Rodeæskerne i 
Nordlandets Handelshus, 
siger Nissen. 

ET PARTI 

blaakokketieinalje 
udsælges meget billigt pr. kontant 
Kobra. Axel Mogensen, Tejn 

Et stort Parti 
6 Fod 3 4a Brædder 

sælges billigt pr. kontant. 

Klemensker Savværk 
111. Klemensker 13 

Alt i Tommer, Lægter og Brædder 

HUSK UDSALGET 
i Carl Larsens 

Skot8jsforretning 
Vestergade, Allinge 

De ændrede Yorfiold paa KAFFEmarkedet... 
har bevirket, at vi paa en 

forsvarlig god Maade har 
kunnet ændre Kaffeblandin-

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

Nordlandets Ji'andelsfius 
• I ~omr.• ■11•••• • ~NM.- 11.•-.1•••••• • -••■••• 111 .ffillio•••• • 

ARVIDSENS TRIO 

spiller Søndag Eftermiddag i 

STAMMERSHALDE 
~mr. • .e~le.. • ~OM. • 

Skal De købe Radio 
!ma. Afbetaling eller pr. Kontant 

køber De den med stor Fordel i 

Cykle- og Radioirnporteren, 
ved Ft. Jørgensen - Østergade 28 - Telefon 15o 

Jeg er leveringsdygtig i alle Mærker til forskellige Priser og Kvaliteter. 
Solide Købere kan faa Radio med meget smaa Afdrag uden Renter. 

Nogle faa Apparater Model 1937 af de bedste Mærker sælges fra 
Fabrikken 100 Kr. under Prisen. Paa alle App. stor ltabat pr. Kont. 

En Del gode, brugte Apparater sælges meget billigt. Lad mig demonstrere 

PROTOKOLFABRIK 	

174'  

A 
Z 	Tornegade 10 	— 	RØNNE 	— 	Telefon 865 

Indbinding af Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer 
t., 
O 1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering 

Leverandør til Biblioteker og Øens største Forbrugere 

to *4~ •••••••• •41*••• • ••• *Ø ••••• **ø Ø* •• it ■••••••• • •••••••••••••• ••••••••••••• 0.44  

i 	
: 

I UDSALGET 
! • 
: 	 vedvarer stadig! • 
I 	 i 
: 	

10 pCt. gives paa alle ikke nedsatte 	I 

: 
: 

• Varer undtagen Uldgarn. 

i ALLINGE MESSE I 
1
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GULVMAATTER TIL BILLIG PRIS KØB DET I PRODUKTEN 



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

nfordbornholynel 
"iciree,7ortegnelse! 

Mange gamle Paladser er ind-
rettet til Kunstsamlinger og Mu-
seum, men vi var for trætte til at 
kunne interessere os for dem. Ved 
Middagstid kørte vi med Spor-
vognen ud af Milano, forbi Villa 
Reale og Napoleons store Arena, 
ud i det frodige Bondeland, hvor 
vi kunde hvile ud, fjernt fra Stor-
byens Larm. 

Min Rejsekammerat længes mod 
Nord,''mod Horisontens Bjerge, 
og jeg havde lovet at gøre ham 
Følgeskab — var egentlig ogsaa 
træt af indtryk, syntes at have set 
nok af Italiens Herligheder. 

I en Landhandel købte jeg ind 
til Aftensmaden, som vi spiste i 
det Fri. Vejret var dejligt og Eg-
nen smuk med smaa Højdedrag. 
Milano laa langt bag os, foran 
vinkede blaa Bjerge og nye Even-
tyr ! 

Der rasler en Vogn hen ad 
Landevejen. Jeg springer op, gni-
der Søvnen af øjnene og ser paa 
mit Ur. -- Naa, Klokken er hel-
digvis kun halvstiv. Men hvor er 
det hedt, og nu havde jeg igen 
lagt mig i Solsiden, udsat for de 
brændende Straaler. 	Jeg søgte 
Skygge paa den anden Side Stak-
ken. Der stak et Par Ben frem 
med Huller paa Strømpen. Det var 
Tirolerens. De Strømper havde 
sikkert kendt bedre Dage, saa fine 
de var -- og Hullerne blottede et 
Par store Vabler. Stakkels Fyr, 
han var endnu ikke gaaet til -
eller havde jeg overanstrengt ham? 
Han laa halvt skjult af Halmen, 
og over Hovedet havde han mit 
store Silketørklæcie som Værn mod 
Myggene. Spinkel var han, næsten 
som en Pige. 

„Aufstehen Tiroler", raabte jeg. 
Der korn Liv i Bylten. Et for-

skrækket Ansigt viste sig bagved 
Tørklædet og den bredskyggede 
Tirolerhat, 

„Strømperne trænger nok til at 
stoppes.. . Jeg gik heri til Rygsæk-
kenklog trak Naal og Traad frem. 
„Og de smaa Ben maa have lidt 
Salve og en linned Klud, saa er 
de raske i Morgen". 

Han saa paa mig med et tak-
nemligt Blik og begyndte straks at 
stoppe. 

„Mit Navn er Servus -- hvad 
hedder du? 

„Bubbi !" 
„Hvor er du fra?" 
„Lindau — i Bayern", 
„Men saa er du jo ikke Tiroler". 
„Nej!" 
„Lindau -- det er vist en lang 

Vej. Hvordan er du egentlig kom-
men herned ?" 

Han svarede ikke, men bøjede 
sig over sit Arbejde. Et Par Taa-
rer sitrede bag Øjenvipperne. 

„Hvis du ikke bryder dig om 
at fortælle mig det, saa lad bare 
være, vi kan være lige gode Ven-
ner for det." 

Strømperne blev stoppet, Foden 
forbunden, og vi skyndte os for 
at naa Como. 

Ved Middagstid drejer vi om et 
Forbjerg med en gammel, cylin- 
derformet Ruin paa Toppen. Lidt 
efter ser vi den prægtige Cotnosø 
indrammet af stejle Bjerge. 

Foran os ligger Byen — jævnt 
skraanende ned mod Havnen —  

i en Bue orekring den sydlige, 
lavere Sybred. Vi fulgte Hoved-
gaden ned forbi den store gamle 
Domkirke reed den mægtige Ur-
skive. 

Efter at have spist til Middag 
i en mindre :restaurant gik vi ned 
til Havnen for at se paa Turist-
livet. Dampskibe kommer og gaar, 
Baade med store Latinersejl kryd-
ser frem og tilbage. Overalt rejse-
klædte Turister af næsten alle Na-
tioner. 

C.,-omo er en scor og smuk Ey 
med flotte Villaer cg store Hotel-
ler langs den lave Bred, og Ga-
derne i den nye Bydel ligger saa 
lavt, at de ofte er udsat for Over-
sv3mmelse. / den højere liggende 
Bydel er der mange gamle, inter-
essante Bygninger, særlig Kirker. 
Raadhuset er fra det 12. Aarhun-
drede. 

Vi sætter os i det lille Parkan-
læg cg ser ned mod de mondæne 
Badeanstalter, hver Gæsterne med 
Lyst tumler sig i det klare Vand. 
Vi har anbragt os under en Palme, 
men de stritende Blade yder kun 
ringe Skygge, og vi er ved at 
smelte i den bagende Sol. — Jeg 
ser paa min Kammerat, han kunde 
ogsaa trænge til et Bad. 

Vent her til jeg kommer igen", 
sagde jeg og gik hen og købte 
en Badedragt. Triumferende kom 
jeg tilbage. 

,,Nu gaar vi ogsaa i Vandet", 
raabte jeg og svingede med den 
lille Pakke. „Her er en Badedragt 
til dig !" 

Badeanstalten var os dog for 
fin. Vi fortsatte derfor vor Vej 
langs Kysten mod Nordvest i Haa-
bet om at finde et andet mere 
bekvemt Sted. - Men Villaer og 
Haver afløste hinanden tilsynela-
dende lige til der, hvor Bjergene 
atter stod stejlt mod Søen. 

For ikke at komme paa Afveje 
brød vi af og fulgte Vejen gen-
nem Bjergpasset. — Længe laa vi 
heroppe og saa ned over Søen, i 
hvis krystalklare Vand Bjergene 
spejler sig. Hvilken Farvepragt, 
hvilke Nuancer ! 

Udsigt over Comoseren, 

Overalt var der mange Menne-
sker, thi det var Søndag. --- Ved 
Grænsen til det italienske Sveitz 
mødte vi et større Selskab unge 
Mennesker, der havde været paa 
Udflugt. Italien har Monopol paa 
Tobak, Cigarer og Cigaretter var 
dyre og daarlige der - i Sveitz 
billige og gode. Nu havde de alle 
forsynet sig, og foran Toldstedet  

standsede de og tændte demon-
strativt I! paP. Cigarer og Ciga-
retter. Herrer og Damer ordnede 
sig parvis — i en lang Række, 
under muntre Vittigheder passe-
rede Lele Styrken det italienske 
Toldvæsen, ivrigt dampende løs. 
'ingen skænkede os Opmærksom-
hed, saa vi slap uhindret over 
Grænsen, og det gik atter nedad 
mod Luganosøen. 

Lidt tænkere fremme standsedes 
vi af en Rejsende. Han spurgte 
os ud om Vejen, og om vi havde 
truffet Gendarmer. Nej, det havde 
vi ikke. Han blev mere ro!ig og 
fortalte, at han var Skræder og 
agtede sig til Milano, )vor han 
kunde 	Arbejde. Lidt efter be- 
gyndte han at gøre Propaganda 
og fortalte, at han var Anarkist. 
Jeg fik nogle Agitationsskrifter af 
ham og lovede at sætte rtig nær-
mere ind i Anarkismens Lære. 

:.Skumringen forlod han os som 
en Skygge. — Han vilde benytte 
Natten til at liste over Grænsen. 
Bubbi havde sat sig paa Vejkan-
ten et Stykke derfra. Han vilde 
ikke tro at den nette unge Mand 
var Anarkist , mee da jeg viste 
ham Ag tationsbladene, blev han 
forskrækket. 	deri i Stykker, 
Servus", bad har, „at de ikke 
bringer os i Ulykke." 

Dette Møde sinkede os en hel 
Time. -- Det var mørkt inden vi 
naaede Luganosøens Bred, hvor 
vi maatte tage til Takke med en 
Del afskaaret tørt, strittende Sø-
græs, der var afmejet. Med dette 
som Underlag sov vi ind. Vejret 
var smukt, lunt og stille. 

Næste Morgen gik y! i Vandet. 
Medens Bubbi pjaskede inde ved 
Bredden, tog jeg en lang Svømme-
tur ude paa Søen, der skal være 
benved 300 rn dyb. Skovklædte 
Bjerge skyder sig hist og her ud 
i den ret smalle Sø; imellem dem 
ligger smaa Byer, og Dampskibe 
besørger Trafiken fra By til By. 

Midtvejs snævres Søen yderli-
gere ind, og Vejen fører ad en 
meget lang Bro over til den mod-
satte Bred og følger denne. Alle- 

rede herfra kan man se Luganos 
hvide Huse titte frem fra Søens 
nordlige Bred, og Vejen dertil er 
som en Vandring gennem Haver. 
Helt ude i Søen ligger smaa øer, 
svømmende Haver, gemmende et 
eller andet ældgammelt Kloster. 
Vindruer og blomstrende Ranker 
hænger ned over frønnede Mure 
og spejles i det klare Vand. Oppe 
og nede, overalt ligger Pensiona-
ter og store Hoteller. En Tand-
hjulsbane fører Turister op og ned 
ad Bjerget. 

Midt i dette Eden ligger Byen 
og spejler sine Yndigheder, Tu-
sinde Turisters Maal. Og blandt 
alle Jordens Herligheder er der 
vel ikke mange, der drager mere 
end Lugano. 

Lugano har flere interessante 
Kirker og en betydelig Handel med 
Silke og Vin. Mange Fremmede 
søger Rekreation her hele Aaret 
rundt. 

Vi spiste til Middag i Byen og 
gik videre op gennem naturskønne 
Dale, og naaede lige at faa et 
Glimt af Maggioresøen inden vi 
ved Solnedgang steg ned i Ticino-
dalen. Paa en Eng ved Floden 

Andersen, Th., Sandvig Tlf. 2 
Hald, E., Losebækg., All. Fif. 78 

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

Bogtrykker 
ciornitzka, 0., Allinge Tlf. 74 

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

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf 5y 

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

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7 

Fotografer og fot.Arti:zer 
Kjøller Alfr , Havneg. All. Tlf. 4 

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

i-iavemand. 
P. Jørgensen, Solbakken, Tlf. All 168 

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

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

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

Købmænd 
Prima, Allinge Tlf. 40 

ig,destationer 
Petersen, Carl, Allinge. Tlf. 98 

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

Opts§alse i Adressefortegnelsen 
koster kun 2 Kr. Kvartalet 

slog en Duft af Kløverhø os i 
Møde. Det var en stille, lummer 
Aften. Myggene dansede, og oppe 
fra Bjerget lød dæmpet Klang af 
Alpekvægets Klokker. Vi spiste 
vor medbragte Aftensmad, og da 
Skyggerne bredte sig over Dalen 
gravede vi os ind i hver sin Stak 
og dækkede os til for Myggene, 
der ideligt summede om vore 
Øren. 

Længe laa jeg og smaablundede, 
men hørte og følte instinktmæssig, 
hvorledes to Myg uafladelig sum-
mede om mig. Endelig slumrede 
jeg ind. — Drømme førte mig til-
bage til Seinens hellige Kilder -
jeg hørte denne sagte, ejendom-
melige Rislen fra tusinde Kilders 
Dyb. 

„Servus! jeg drukner ! Hjælp!" 
Det var som maatte jeg frigøre 

mig fra en knugende Byrde, der 
vilde kvæle mig. — Med et Tag 
flængede jeg Soveposen og stak 
Armen ned i Vand ! — Spilede 
forvirret Øjnene op, men kunde 
intet se. Et tungt og trykkende 
Mørke hang som et Tæppe over 
mig. Alt var saa forunderligt stille 
-- - kun denne sagte og mystiske 
Rislen. 

Et vildt Skrig, en ynkelig Klyn-
ken : „Servus! . . " 

„Kravl op i Stakken og hold 
dig fast, Bubbi ! Jeg kommer— " 

Et mægtigt Lyn skar pludselig 
gennem den begsorte Nat -- et 
øredøvende Brag. Saa brast Tæp-
pet, og et Skybrud væltede ned. 
Men det korte Glimt viste mig 
Billedet af en stor, spejlblank Sø, 
hvori nogle Høstakke ragede op. 

Det stod mig klart at der havde 
raset et Uvejr længere oppe i Da-
len, Floden havde i Nattens Løb 
gennembrudt Dæmningen, og nu 
var Uvejret samtidig over os i al 
sin frygtelige Vælde. Det gjaldt 
Livet. Men hvor var den rigtige 
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Vej gennem Mørke og Vand, hvor 
var Redningen. 

Jeg maalte Dybden. Der var 
endnu næppe mere end en Fod 
Vand. Saa ragede jeg efter mine 
Støvler og trak dem paa. Et nyt 
Kæmpelyn, og jeg saa tydeligt 
Bjergets mørke Rids, enkelte Træer 
og Telefonpæle. Jeg mærkede mig 
Retningen, trak min drivvaade 
Jakke paa, fandt Stok og Ransel 
og følte mig frem til Bubbi. 

Styrtregnen var ved at bringe 
os fra Sans og Samling. Himmel 
og Jord stod i et Rog. Saa greb 
jeg Bubbis Haand, og følende for 
mig med Stokken vadede vi gen-
nem den vandiyidte Eng op til 
Landevejen, der i korte Glimt viste 
sig for os hver Gang et nyt Lyn 
med Tordenbrag raslede ned over 
vore Hoveder. 

Hvor længe vi saaledes stavrede 
frem i Mørke og Styrtregn, aner 
jeg ikke. Hver Gang et Siksaklyn 
flammede op, saa vi tydeligt Lan-
devejens Telefonpæle foran os, og 
øjet bevarede dette Indtryk, indtil 
et nyt Lyn atter angav Retningen. 
Men selv om vi mente at holde 
os midt paa Kørebanen og tyde-
ligt troede at se Vejen for os, 
var det Sansebedrag, der korrige-
redes af nye Lyn. Udeblev disse, 
hændte det flere Gange, at vi gik 
i Grøften i Vand til Livet. 

Et Sted standsede vi op foran 
et Kapel og vilde søge Ly der. 
Et Lyn flammede op og viste os 
den hellige Jomfru med Jesubar-
net. Medens Bubbi knælede ned 
og i Ekstase mumlede Bønner og 
anraabte Guds Moder om Frelse, 
rev jeg forgæves i Jerngitteret for 
at komme ind. — Saa slæbte jeg 
Bubbi videre til en Ladebygning. 
Heller ikke her kunde vi komme 
ind. Atter fremad i en Krydsild af 
Lyn, saa jeg undrede mig over 
endnu at være levende. 
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