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Mellem de stejle Bjerge ligger
Fjorden stille og blank. Det er en
af de mange smaa Fjorde, der
ligger som Fingre ind i Vestkyster
paa
Der kommer en lille Baad sejlende i Skyggen af Stranden, men
Maanen er allerede paa Himlen,
og der glimter et Skær af Nordlys højt over de mørke Bjerge det hvirvler og danser paa
saa forsvinder det hurtigt,
men et øjeblik efter glimter det
paany, og det lyser over Bjergene
og Fjorden.
I Biraden sidder to unge Karle
og ror langsomt. Det haster ikke,
og det stille Vejr lokke r til at nyde
- Turen, de smaa Bølger fra Baaden
og Aarerne glider langsomt over
Vandfladen og op paa Stranden.
l'aa Asteriollen i Baaden sidder
en tredie Mand, sum mest sidder
tavs og foroverbøjet og stirrer
paa sine Hænder, dog nu og da
ser han op mod Bjergene med et
forventningsfuldt Blik. De to unge
Karle roer ogsaa tavse, og der
høres ingen anden Lyd end Aaretagenes tunge og sagte Tag. En ensom Fugl ses et øjeblik
foran Baaden, men forsvinder
snart ud i den mørkeblaa Nat.
Hvem er han saa den gamle
Mand, som ensom og tavs sidder
paa Toften? Langt fra er han
kommet og er en helt ukendt og
fremmed Gæst for de to unge,
som bor i Bygden, der ligger omkring Fjorden. Men de har truffet
ham i Handelsstedet ude paa Eyri.
Der sad han paa en Tønde ved
Broen, og da han vidste, at de
var fra en Bondegaard, som laa
lige ved Bunden af Fjorden, spurg,
te han, om han maatte. komme
[ned i Baaden. Han hed Jonas og
vilde gerne ind i Bunden af Fjorden
Og saa sad han da der paa
Toften i dybe Tanker og kiggede
op til Stranden og til de stejle
Bjerge. lians dybtliggende Øjne
var mørke og de var næsten skjult
af de store buskede øjenbryn;
hans Skæg var grant, næsten hvidt
og Haarlokkerne, der kom til Syne
under den store Hat, som han
bar paa Hovedet, var ogsaa hvide,
som nyfalden Sne. Han var klædt
i en sort Kappe, der var gammel
og snavset og i Stykker omkring
Lommerne. Hans Hænder var store og røde med fremstaaende Aarer.
Jonas kom fra Sydlandet.
Han var nu en ensom og svækket Mand, men i sine Manddomsaar var han en stærk og kraftig
Karl, der kunde forsørge bande
Kone og Børn. Han havde hele
sit Liv været Fisker og arbejdede
paa Havet, sommetider havde han
haft Held med sig, men oftest le-

Fredag den 13. August
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Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
senest 2 Dage før Bladet udgaar.

vet under usle Kaar og havde
aldrig faaet sin Livsdrøm opfyldt.
Han vilde nemlig være mere end
en jævn Fisker, og i sin Fattigdom
gik han og tænkte paa underlige
og eventyrlige Ting, en Dag maat•
te hans Drøm gaa i Opfyldelse,
— han vilde en Dag blive rig ved
et uventet Held. Naar han kom
hjem i sin lille Hytte, der stod
saa langt ude paa Stranden, at
den rystedes af Brændingen, mødte der ham altid et trist Syn. Hans
Kone var mager og daarlig klædt
og Børnene pjaltede. Fisk og tørt
Brød var ofte deres eneste Føde.
Derfor blev han en ulykkelig Mand.
Han sled og slæbte hver Dag,
men altid manglede der noget,
Klæder eller Føde, Børnene var
ofte syge og Familien manglede
en bedre Bolig. Jonas var fortviv=
let, men det skulde altsammen
blive bedre, naar hans Livsdrøm
blev opfyldt. Han hørte Eventyr
fra de fjerne, fremmede Lande.
Et af dein var om en Mand, der
pløjede sin Ager og fandt der en
stor Pengesum i Jorden. Et andet
om, hvorledes en Mand, da han
gravede en Brønd og var kommet
lidt ned i Jorden, pludselig fandt
Smykker og andre Værdigenstande begravet
Saaledes kunde Lykken en Dag
banke paa hans Dør, og da vilde
han blive en velhavende Mand,
som kunde bygge et stort Hus
med mange store Vinduer, maaske flytte til Hovedstaden eller
rejse til fremmede Lande.
Han havde ogsaa hørt Folkesagnet om Guldkisten paa Bjerget,
som blev forvaret fra Sagatidens
Dage.
Det var Sandhed, der var mange Steder uhyre Formuer gravet
ned og gemt i Jordens Indre,
blandt andet i de gamle Kæmpehøje. — Hvis man kun turde
grave, saa laa Guld og Værdier
i ens Haand, men der var altid
noget hemmelighedsfuldt og mystisk blandet i disse Sagn derfor
gik den fattige Mand kun og
tænkte paa al den blomstrende
Lykke ude i den straalende Verden, som han ikke kunde nyde.
Og Jonas blev stadig fattigere
og mere utilfreds med sine Kaar.
Da drømte han en Nat en underlig Drøm. Han var i Drømmen
kommet til et ukendt Sted og sov
under aaben Himmel med en Tue
som Hovedpude. Og saa kom der
en blaaklædt Kone. Hun stod lige
ved hans Side og pegede paa et
højt Bjerg og sagde. — Der ligger
Guldkisten.
Saa forsvandt den blaaklædte
Kone, og Jonas vaagnede i sin
tarvelige Seng og hørte sine smaa
Børn græde. Hans Kone gav det
mindste Barn af sit magre Bryst;
— det var den triste Virkelighed.
Men Jonas kunde godt huske
Drømmen, og nu tænkte han kun
paa Guldkisten den ene Dag efter

GornitsiM's
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Det var en stille og dejlig Nat,
Stjernerne blinkede som klare
Barneøjne, Maanen svømmede i
Himlens tavse Dyb og Nordlyset
flimrede og hvirvlede højt over
de knejsende Bjerge.
Det var en pragtfuld Septembernat.
Efter en Stund landede det Ille
Fartøj ved Strandbredden. De tre
Mænd gik ad den smalle Gangsti,
som førte op til Bondegaarden. I
Gaarden var der tændt et Lys i
Stuevinduet, fordi man ventede de
unge Mænd. Det var Bondens
Sønner. De kom nu bærende med
tunge Sække paa deres Skuldre.
Det var Fødevarer og andre Ting,
som de havde hentet i Handelsstedet. — Undervejs standsede
Jonas pludselig midt paa Stien
og saa sig om. Han løftede sin
ene Haand og skyggede med den
over øjnene, medens han stirrede
mod Himlens Lysglimt og Bjergspidserne. Saa lod han Haanden
falde, og der gled et ømt Smil
over hans furede Ansigt.
Lidt efter spurgte han, om ha n
maatte sove Natten over der paa
Gaarden. — Ja, det kunde han

Attenstemning
den anden, — tænkte paa den.
naar han kæmpede ude paa det
vilde Hav, og det gik sløjt med
Fiskeriet, og tænkte paa den, naar
han sad med sine fem Børn i den
gamle faldefærdige Hytte, som rystede og skælvede i Vinterstormen.
Saa hørte han engang en Sømand fortælle om et hemmelighedsfuldt Bjerg paa Vestkysten.
— Der oppe, sagde Sømanden,
ligger en Kiste. Hvis man staar
paa Landevejen ved Bunden af
Fjorden, kan man godt se den.
Det er Guldkisten. Og den skal
aabne sig for den Mand eller
Kvinde, som kan gaa op ad Klippeskrænten, helt op til Kisten,
uden at se til højre eller venstre.
Men det tror man ikke nogen kan.
Saaledes fortalte Sømanden
dette gamle Folkesagn.
Og Jonas styrkedes i sin Tro,
at det netop var ham, som skulde aabne Kisten, maaske ikke førend han var blevet en gammel
Mand, — men dog — -Børnene i den gamle Fiskerhytte hørte ogsaa Eventyr fra de
fremmede Lande, om Guld og eviggrønne Skove og om alle de Muligheder, Fattigmands Barn kunde gribe ude i den store Verden.
Det var helt anderledes end at
leve som Fisker paa den øde Strand
og kæmpe mod den barske Natur

paa det skumklædte Hav. Og da
de blev halvvoksne, forsvandt de
ud i den eventyrlige, hemmelighedsfulde, store Verden. Den ældste Søn forsvandt sporløst i den
nye Guldverden, Amerika; den
anden sejlede med Nordmændene
syd mod Ekvator til Hvalfangst,
den tredie solgte Brændevin hos
en Købmand i Hovedstaden, den
fjerde døde som Barn; men hans
Datter blev gift med en Fisker,
som hverken tænkte paa Ekvator
eller Amerika og aldrig havde
drømt om Guldkisten. Jona's Kone
døde, træt af Livets Anstrengelser,
— hun havde aldrig set anden
Sol end den, som skinnede paa
den øde Strand, hvor Klitvæksten
var det eneste, der fandtes af grønt.
— Saa blev Jonas alene tilbage i
Hytten. — Han tænkte altid paa
Guldkisten — og saa en Dag forlod han Hytten. Nu vilde han blive
en lykkelig Mand -- han fortjente
jo at nyde Glæden nu, efter at
han havde levet sin Ungdom og
sine Mandomsaar under usle Kaar.

Det var hans Historie, den
gamle Mands, som sad der i Baaden, — Det var nemlig ved Bunden af denne Fjord, at det hemmelighedsfulde Bjerg knejsede med
Guldkisten øverst.
De to unge Mænd roede tavse.

uden Tvivl.
Inde i Stuen fik den Gamle
Mad og Drikke, og da han havde
spist, spurgte han med ivrig
Stemme:
— Er der nogen, som har søgt
efter Guldkisten i den sidste Tid ?
— Ja, lød Svaret.
• Bonden stod der ved Bordet
og saa medlidende paa den gamle
Mand. — Hvert Efteraar kommer
der et eller flere Mennesker, som
søger efter Guldkisten. For tre
Dage siden gik der en Mand op
mod Skrænten — —
- Naa, den gamle Mand saa
hurtigt op.
— Det saa vi, sagde Bonden.
— Er han kommet igen?
spurgte den Gamle ivrigt.
— Nej, — de kommer aldrig
tilbage, — ingen af dem.
Gamle Jonas bøjede sit Hoved
og tav, Men saa rejste han sig
igen og saa hen for sig — hans
Ansigt blev mildt og vemodigt og
det saa ud, som om hans dybtliggende Øjne stirrede ind i en
fjern, herlig Verden. Der gled et
mildt og ømt Smil over hans Læber, saa nikkede han tilfreds og
fornøjet.
Ja, men de har heller
ikke haft Nøglen — og Bonden rystede paa Hovedet.
— Nej, de har ikke haft Nøglen.
Næste Morgen gik Jonas mod
Bjergskraaningen. Folkene i Gaarden stod udenfor Døren og saa
efter den hvidhaarede Maad i den
sorte Kappe, da han gik mod
Skrænten. Han gik med faste
Skridt og saa hverken til højre
eller venstre.
Det var en solbeskinnet og klar
Efteraarsdag, Duggen laa paa Jorden som glimtende Diamanter,
der duftede fra den vaade Muld.

n
Efteraaret var i Fuldt net.
Septemb •• tie I e II,
Og Fo.kene labte d. n garnle
Mand af Syne.
— Han kummer ikke tilbage,
sagde
— Og di t var sandt. J .nas kom
aldrig igen.
— — — Det var en Fattigmands Drøm om den uvirkelige
Guldkiste, — og den er ens i alle
Lande ()g alle Tider.
(Efter Sorø Amtst.)

leger og llah.
3.500 Hr. i Præmie
for et Skuespil til Skolescenen.
Der er en følelig Mangel paa
tidssvarende Skuespil, som Skolescenen kan opføre for Børn i Alderen 11-14 Aar. For at afhjælpe
denne Mangel udskriver „Børn —
alle Forældres Blad' i sit AugustNummer en Konkurrence om det
bedste, moderne Skuespil til SkoI:scenen for Børn i Alderen 11-14
Aa r.
Præmierne er: 1 Præmie 2.000,
2. Præmie Kr. 1.000, 3. Præmie
Kr. 5 00 „Børn' viser med denne
Konkurrence, at det ikke er bange fer at gøre en kulturel Indsats.
løvrigt er August-Numret frisk
og fornøjeligt. Børnelægens Artikel
er ypperlig, for ikke at tale om
en Artikel af Johs. Wulff, der rørende og morsomt skriver om sin
førstefødte — en Søn. Anne Marie
Nervig behandler Børne-Løgnen i
en velskreven Artikel og fastslaar,
at Forældrene ikke maa forlange
det umulige af deres Børn, samtidigt med at de bør være paa
Vagt overfor ondartet Lyven. Bladet har henrivende Billeder, en
barok Novelle, gode Artikler og,
sidst men ikke mindst, alt, hvad
en Husmoder kan forlange.

Ugens Familiejournal
»Hvilken

Beslag paa os, rig Landmændene
er i fuld Sving med at faa Markernes Afgrøder i Lade. Høsten
tegner sig betydeligt bedre end
sidste Aar, hvilket allerede har
bevirket en Nedgang i Brødpriserne. Naar Priserne paa Forbrugsartikler i de senere Aar
har udvist en stadig Stigning, er
det jo et glædeligt Tidens Tegn,
rit'der atter spores en Nedgang.
Ogsaa Turistbesøget har været
over Forventning. Cirka 50,00()
Gæster tilbragte deres Ferie paa
Bornholm, saaledes at Indbyggerantallet i Sommerens Lob er
fordoblet. Særlig Øens Pensionater har været godt besøgt, hvilket
vil bevirke yderligere Udvidelser
og Propaganda, for om muligt
næste Aar at sætte Turistbesøget endnu en Tak i Vejret.
•Det konstante Sommervejr med
Sol og Varme fylder hver Dag
vore Badestrande, og saavel Sandvig som Allinge Badestrand har
haft Rekordbesøg. Saavel Bønne
som Nordbornholms Turistforening er i den senere Tid optaget af at filme den bornholmske
Sommer, som i Vintermaanederne skal fremvises i Danmarks
Biograf-Teatre og saaledes forberede næste Aars Turistinvation.

Zoologisk Have
Stammershalde havde i Søndags
godt Besøg, tiltrods for at Sommervarmen satte Højderekord ;
men der var svalt i Troldeskoven
under de mægtige, skyggefulde
Træer, og de fleste af Dyrene
var rigtig i deres Es. Løveungerne trives godt og ser saa skikkelige ud, at man faar Lyst til
at lege med dem, og Løvelatter
optræder med stor Værdighed.
Over Tusind Gæster passerede
Tælleapparatet og Restaurationen
var overfyldt, saa det til Tider
kneb med at skaffe Plads. Den
Ponny vandtes af en Mand fra
Nexø, som straks afhændede den
til en anden Mand mod Kontanter
Førstkommende Søndag arrangeres en stor Folkefest i Haven
med Musik, Dans og anden Lystighed. I Haven findes Skydetelte, Lykkehjul og meget andet.
Vil man have en fornøjelig Dag
ud af Søndagen, bør man derfor
tage til Stammershalde.

Idræt er mindst farlig
for Hjertet?" — spørger Bladets
Sports nedar bejder den kendte
Professor Dr. Hasenfeld, og i
Ugens Sportsartikel fortælles der
morsomt og dug sagligt pm, hvor
lidt og hvor meget vor Tids energiske Sportsungdom tør og bør
byde den meget vigtige lille „Motor", der hedder Hjertet. — Junglebogens Digter, Rudyard Kipling
er — mærkelig nok, en af de Fødselsdag.
Mandag den 16. August kan
store, verdenskendte Digtere, der
Kristine
Sassersen, Vinberggaarendnu savner sin Biagraf, — Den
mærkelige- Sagnverden, som Knip- den fejre sin 80 Aars Fødselsdag.
ling skildrer i sine Bøger, lærte
han at kende allerede i sin Barn- Hotel Sandvig
dom. Det indiske Folkehav med holder paa Lørdag en stor Høstdets Tusinder af Racer og Blan- fest med alt hvad dertil hører—
dinger bølgede om ham, — han ikke engang de gammeldags Danindsugede Indtryk fra dette bro- se mangler. Herr Jensen har
gede Liv med alle Sanser, og han nemlig formanet vore flinke Folforstod som faa, at delagtiggøre kedansere til at give en lille OpMillioner af Læsere i disse Ind- visning af de gamle bornholmske
tryk, — men Manden Kipling er Danse.
Paa Søndag er der stor Afder kun meget faa, der kender.
skedsfest
for den populære KaLæs Artiklen i dette Nummer, der
fortæller om Kipling som Menne- pelmester Constantin Hansen og
ske. — e Vendsyssels Perle" er hans lige saa populære Orkesteren ny lyrisk Artikel sprunget frem medlemmer. Det var Constantin
fra Forfatteren Niels Anesens Pen . Hansens anden Sæson paa BornDet store Dybtrykstillæg har holm, og han har kunnet glæde
en Mangfoldighed af glimrende sig over en kollossal PublikumsBilleder præsenterende kendte sukces. Forhaabentlig bliver det
Folk her hjemme, medens andre ikke sidste Gang, vi faar Lejligstammer fra Filmens internationale hed til at høre hans rytmesikre
Rige. Som sædvanlig er der Mas- Musik.
Palmehaven lukker dog ikke.
ser af Lekture, mer end nok at
underholde sig med Ugen igennem Foreløbig er der Musik og Dans
indtil næste Nummer af Bladet 4 Aftener om Ugen.
(Se Annoncen).
foreligger.

Strandhotellet

Fra Uge til Uge.
Vi befinder os nu i Midten af
August Maaned, Ferietiden er
snart forbi, Skolen og den daglige Virksomhed laegger„,
'%atter

har i Aften Fredag en af sine berømte Amatøraftener — saa er
man sikker paa en morsom Aften,
og de aktive Deltagere har Chance for store Præmier. — Hver
Aften vækker Richardt Johansens
populære Band Jubel med en sta-

dig rytmesikker og afvekslende
Dansemusik, og Bifaldet for Bengt
Nielsens Viserepertoire er stadig
væk paa de mest taktfaste Højder.
„Ebeltoft Arrest", som Publikum
kan erhverve Teksten til, er nu
snart udsolgt.

Straffefangens Tak.
Mary. Morton gik nynnende ned
for at hente en Spand frisk Vand,
og hun var netop ved at gaa tilbage, da en Haand lagde sig tungt
paa hendes Arm. Hun vendte sig
forundret om. Foran hende stod
en Mand med tæt afklippet Haar
og iført en Straffefanges graa
Uniform.
— Bliv ikke bange, hviskede
han hæst. — Jeg vil Dem intet ondt.
— tværtimod, jeg trænger til Ili.elp
tilføjede han og saa sig bar ge
omkring.
Den Fortvivle] e, hun læte i
hans Øjne, bo tjog h rides Skræk.
— De forstaar nok, vedblev han,
— jeg er brudt ud ; men jeg gjoi de det alene for endnu engang at
faa min lille Benny at se. Jeg havde tænkt at tjene tein Straffetid
ud og saa begynde som en ærlig
Mand; men da jeg fik et Brev
hjemmefra om, at min lille Dreng
laa for Døden og blot kaldte paa
Far, saa kunde jeg ikke holde det
ud længere. Jeg tiggede og bad
Fængselsdirektøren om at lade
mig slippe hjem blot for en Dag,
han kunde jo give mig Haandjern
paa og sende Fange vogteren med;
men han afslog det kort. Hvor
kunde jeg da andet end flygte.--Jeg skjulte mig le- r i Krattet, ug
da jeg saa Dem komme, tænkte
jeg, a.t De vilde forbarme Dem
over mig for lille Bennys Skyld.
— Sig mig, hvorledes kan jeg
hjælpe Dem ? spurgte Mary med
Taarer i Øjnene.
— Jeg maa have andre Klæder
og lidt Penge for at komme hjem.
Hun saa ham et Sekund forskende ind i Øjnene, og den Angst
og Sorg, hun læste i dem, afgjorde Sagen. — Jeg vil hjælpe Dem,
svarede hun. — Men se, der kommer en Rytter. Skjul Dem hurtigt,
jeg skal straks komme
Hun ilede op til det lille Hus,
hvor hendes Mand i flere Uger
havde ligget syg; — Mary I kaldte
han paa hende. — Der er nogen
ved Gadedøren.
Hun skyndte sig at lukke op.
Udenfor stod en Fængselsbetjent.
— En af Fangerne er brudt ud
i Nat, sagde han. — Han hedder
Jack Barms og er en farlig Falskmøntner. Har De ikke set noget
til en Mand i Fangedragt?
— Nej, svarede hun hurtigt, —
jeg har ikke set nogen Fange.
Saa snart han var borte, skyndte hun sig hen og tog sin Mands
Hverdagsklæder, aabnede hurtigt
Bordskuffen, hvori de sidste Penge, de ejede, var gemte, og løb
saa, saa hurtigt hun kunde, tilbage
til Krattet,
Endnu samme Dag læste hun
en Bekendtgørelse, hvori der udlovedes en Belønning paa 1000
Dollars til den, som kunde give
Oplysninger om Fangen Jack Barnes, hvorpaa fulgte et nøjagtigt
Signalement af Flygtningen
Der var gaaet et Par Dage, da
Mary henimod Aften som sædvane
lig gik for at hente Vand. Hun
hørte i det samme en Raslen mellem Grenene, og i samme Øjeblik
stod Jack Barnes atter foran hende.
— Jeg vil blot sige -Dem, at jeg
fik set lille Benny, inden han døde,
sagde han, — og at jeg nu har i
Sinde atter at vende tilbage til
Fængslet for at udtjene min Straf.
Naar jeg er bleven fri, vil jeg leve
et bedre Liv.

HOTEL SANDVIG (Palmehaven)
Lørdag d. 14.: Stor Høstfest.

Opvisning af aarhundredgamle bornholmske Folkedanse, udført i Nationaldragter.

Søndag d. 15.: Afskedsfest for den populære Kapelmester Constantin Hansen m. Orkester.
I den kommende Uge (Tirsdag, Torsdag, Lørdag, Søndag):

Koncert-Dansant.
Tirsdag d. 17.: Personalefest.

En aarligt tilbagevendende Begivenhed, som DE
ogsaa burde tage Del i. — Præmiedanse og morsomme Konkurrencer. — Aabent til Kl. 2.
Hun rakte ham Haanden. — Det
gør n ig glad at høre Dem sige
dette, udbrød hun venlig.
— Og jeg ønske r, vedblev han,
— at De skal angive mig, saa at
De faer de 1000 Dollars. Det er
den I Ilt sic Maade, hvorpaa jeg
kaii gøre en ringe Gengæld.
— Jeg! Nej aldrig! udbrød hun
forskrækket.
— Hvorfor ikke? Det er min
faste Hensigt at vende tilbage til
Fængslet; jeg tøier hos mig selv,
at før jeg har udtjent min Straf,
mangler jeg Styrke til at begynde
et ær ligt Liv. — Gaa nu, vedblev
han ; --- jeg er saa glad ved, at
jeg paa den Maade kan sige Dem
Tak Gaa nu, saa bliver jeg her
og venter, ink til De komme r tilbage med Fængselsbetjentene.
Et Øjeblik stod Mary i dyb Eftertanke. Han vilde jo vende tilbage, og hjemme var Nøden begyndt at banke paa, og hendes
Mand trængte til noget god og
kraftig Mad.
— Jeg gear 1 udbrød hun pludselig og trykkede hans Haand.
Fem Aar efter traadte en Mand
ind i den lille Hytte. Det var Jack
Barnes, der nu havde udtjent sin
Tid og nu vilde tage en sidste
Afsked og sige en sidste Tak til
den, der engang havde hjulpet
ham i hans Livs tungeste øjeblik.

En laglhislorie.

havde han lagt sig i en Fordybning i Jorden, saaledes at man
paa Afstand kun kunde se hans
Hoved, hvorpaa lian havde en
Hue af Hareskind, som hans
Moder havde syet til ham. Denne
Hue var det; jeg havde antaget
for en Hare, og som jeg sagde
før, skyldtes det en ren Tilfældighed, et jeg ikke skød den.
Om Morgenen før jeg gik ud,
havde jeg nemlig i Hastværk ladet en halv Snes Patroner, og
ganske tilfældigt er jeg da kommen til al anvende en Fanghætte, hvoraf Satsen var falden
ud. Denne Patron havde jeg ved
et Træf af Skæbnen facet i Bøssen først, og derved undgik min
Dreng at blive skudt og jeg at
blive Morder. Siden den Dag
har jeg aldrig brugt et Gevær og
agter heller ikke at gøre det
mere, sluttede Fortælleren, der
til de andres Forundring ikke
havde villet deltage i selve Jagten.

Benyt
// cl den
(1)):
°Id"' sidste
Uges
billige Sommertilbud

—0—

Proprietæren havde i Dag haft
sin aarlige Klapjagt, hvori alle
Omegnens Jægere havde deltaget.
Resultatet blev 3 Ræve, 7 Harer,
10 Agerhøns, 1 Turteldue og en
tam Andrik. De to sidste havde
en nærsynet Deltager taget paa
Kornet, og derfor blev han i det
paafølgende Aftenselskab, som
Proprietærens Klapjagt altid endte med, den Skive, som alt det
skarpe Skyts blev rettet og affyret imod. Men bortset fra disse
Strejfskud bestod Konversationen
kun udelukkende af sandfærdige
og nogle mindre sandfærdige
Jagthistorier. Her skal fortælles
en af de første.
Det var ved Middagstid den
27. September. Jeg glemmer aldrig i mit Liv den Time, kun
en ren Tilfældighed hindrede, at
jeg ikke blev mit Barn, min eneste Søns Morder. Hele Formiddagen havde jeg strejfet rundt
med Bøssen uden at kunne
komme en eneste Hare paa Skud.
Ærgerlig og sulten som jeg var,
besluttede jeg da at gaa hjem,
og i den Hensigt gik jeg saa op
ad Engen mod Byen til, da jeg
pludselig forude saa en Hare
ligge, og et øjeblik efter havde
jeg den paa Kornet og trykkede
løs, men til min store Forbavselse klikkede Bøssen. Naturligvis tog jeg straks fat paa at erstatte den uduelige Patron med
en anden. Men imens jeg var
beskæftiget hermed, rejste Haren
sig, og til min store Forfærdelse
og Skræk var det min egen Søn.
Han var sendt ud for at passe
Kreaturerne, mens Tjenestedrengen var hjemme at spise til Middag, og da. de gik saa roligt,

12 Stk. Dame-Regnfrakker
sandfarvede og blaa u e e
Nr. 40-46 I ,OU

Ca. 15 Stk. Vinterfrakker
tidliger. Pris Kr. 45-75
Størr. fra Nr. 76-88
udsælges for 26,50
En Del Sommerfrakker
der skal væk, sælges
uden Hensyn til tidl.
Priser for 24,50 og 18,50
6 Stk. gode uldne imprægn.

Sommerfrakker

18,50
Straahatte, blod Facon
til unge Piger sælg. for

kun Nr. 51-55-56 og 58
sælges for

A

0' 95
Et Parti Poloskjorter
sælges lur
2,20

Restlageret af Fama-Silkestoffer i smukke og
lækre Kvalitet. er fremlagt til meget neds. Pris.
Rester af Tobraleo, Lærred, Mousselin og andre
Sommerstoffer er fremlagt til billige Priser.

cfritziReuseh
Allinge — Teltfon 5
Leverandør til begge Lotterier.

God brugt Cykle
ønskes til Købs. Konditor Lauridsen, Hotel Sandvig.

Alt til Tærskning,

Driiernrne, Remvoks, Remsamlere, Olie m. m.

2Itid prst, altid morsomst

Klippehøj

paa

strandhotellet!
ll Aften den berømte Amatøraften med store Præmier.
Wrfv,x,r Afi.i , n Richards udsøgte Dansemusik og
Bengts straalende Viserepertoire!
RYlanda.g, Onsdag, Fredag:
Store Festarrangementer (bl. a. med
Three Flowers Gaver til Damerne
Paa glædeligt Gensyn!
Sandvig 14 modtager Bordbestilling. Ærb.

Fr. Bidetrup.

.ffiENEffini~1

Masser af billige Brædder
sælges

Nordlandets handelshus.

Mejeriet Kajbjerggaard

Resten af mine

Torsdag d. 19. ds. Kl. 4 afholdes
paa Mejeriet Licitation over
Blaaholtsruten, Magaardsruten,
Kirkeboruten, Strandruten.
Bestyrelsen.

Sommerfrakker & Kjoler
udsælges i disse Dage. 25% Rabat
Se Vinduerne.

antages.

Allinge Messe - Th. Holm

Kiosken

2iografen

,9e skat fane nye ,Vaiteepper.
Prima ren Vat 9,00-13.50 16,00.

PROTOKOLFABRIK

•

Fredag, Lørdag og Søndag Kl. 20.

Se Vinduet med Badeartikler.

Q

Med slukkede Lanterner 1:•z1 Chr. DideriKsen
En spændende og dramatisk
Marinefilm

åtor cielkefest

Damecykle bortk.,

Sondag den 15. August: Musik i Haven.

mrkt. „lrnpire E 2475", udenfor
I „Strandhotellet" i Mandags Aftes.
Bedes mod Dusør afleveret til

Fællesorg. Orkester.

Frk. Tange, Villa „Meica",

i Zoologisfi <Wave, Stammersfialde.

4:

Strandvejen 33 er til Leje straks.
Henvendelse til
i
Ove Nielsen, Gottegade 9,
Sandvig.

Bydreng

Xit,3k 2)ørdiandet
rorar

KØB DET 1 PR DUKTEN

Dansant i Restaurationen.

Frue!

Strandvejen er aaben gennem Tejn og over Humledal.
k

Ø

0

Drik Dyrbyes Kaffe

PRIMA
1114afereelmr■
•

ging til „Norel6ornfiolm" Yelf, 74.

Orkester.

og ekstrafine Benklæder hos os.

Sitrikkedi- Klude og Uld
kubes til højeste Pris. — Lev raotdor til Landbrugslotteriet

»dioderne Xersetter,
5rforte- og Arystfiolderel

Fotograf Kjøller

Er Figuren over Middel, trænger Skikkelsen
til Støtte — kom da ind og se vort store
Udvalg til passende smaa Priser.

Nordlandets Handelshus

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

Moderne Festgaver

Køb KALK i Produkttin

Lad Deres gamle Cykle

Friskbrændt Kalk
og læsket Kalk
— er altid paa Lager i

Vi oplakerer og staferer Deres Cykle
hurtigt og billigt.
Fint og holdbart Arbejde garanteres.
Cykle- og Radio-Importøren, Allinge
v. Vf Jørgensen
Tlf. 156

Regninger,
»PRODUKTEN«
Meddelelser,
Conrad Hansen,
Bornholms SpareKonvolutter
Allinge Ur- og Guldsmedeforretning
og haanekasses
ved Havnen — Telefon 140
Brevpapir,
Afd. i Allinge
•
Sommer-Salg.
Kvitteringer,
i SØLV, PLET og BRONCE
altid i største Udvalg hos

En Mængde Restpar af Sommersko udsælges
til betydelig nedsatte Priser.

Carl Larsens Skotøjsforretning, Vestergade,

hver

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

og løvrigt alle Tryksager til Vorretningsfolk, Foreninger og private
leveres billigst fra

Allinge Bogtrykkeri.

ZOOLOGISK HAVE

e

Benyt de billige Kvartals-Annoncer;
For kun 10 Kr. i Kvartalet kan
faa en Annonce, hvori Teksten kan
skiftes 3 eller 4 Gange i Løbet af
Kvartalet. Lad os give Dem et Forslag.

1 £anåsbyen!

Tlf. 29.

Telefon ,865

ved Avertering i „Nordbornholm" er
den store Udbredelse, Bladet har;
det kommer i hvert Hjem i AllingeSandvig og Omegn, helt til Hasle,
Klemensker og Rø. De faar med addre Ord Forbindelse med alle Deres
Kunder paa een Gang. — — - -

Mange forskellige Blandinger

Køb Deres Forbrug af Klædninger Dansant hverAften

Jens Hansen.

—
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Alt i Kolonial!

Husk vort gode Arbejdstøj samt alt til Herreekvipering henhørende, da det er billigt ug godt. Vi har et meget stort Lager i Metermaal som Kjoletøj, Bomuldstøj, Lærred, Drejler og
alt henhørende til Manufaktur. Ikke at forglemme vort store
Lager af Trikotage og Garn. Vi har alt -- kom og køb De skal nok blive tilfreds.

RØNNE

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

faas i

Fugtig Sommerluft Tørre Cigarer!
Thax-Patent-Terreanlæg. KIOSKEN.

—

deres fiordel

San dkaas

Arvidsens Trio.

I Haven forefindes Skydetelt, Lykkehjul med mere.

Sct. Mortensgade

SOMMERSKO
Stort Udvalg i Sommersko
til rimelige Priser.

Træskomager L arsen
Allinge.

Kontortid: 9-12 2-4
Boxer udlejes

blive som ny.

,)i sender »em

„2rord6ornfiolm"
River 2Jge.
ogsaa paa os,
naar »e Rar et eller
andet at avertere.

Hasle Kalkværk
Brændt Kalk
Læsket Kalk
1/4
111111111
' Cementsten
Tlf. Hasle 27

Averter i NORDBORNHOLM

1~1111111■111111111■ffi

KOLONIAL OG ISENKRAM

KØB DET I PRODUKTEN

Servus fortæller om sine Dagbogsoptegnelser og Minder
— Fortsat fra forrige Uge —
Den 3. September holdt vi vort
Indtog i "arm, der ligger nydeligt højt oppe paa Bjerget med
nittevid Udsigt ned over Campanien og Roma, over de pontinske
Sumpe og Havet. Her er mange
Ruiner af gamle romerske Villaer
og Slotte. Byen har en smuk Kirke
og store Klostre, hvorfor der vrimler med Munke, ligefra de joviale
graa Tiggermunke til de strenge
Jesuiter, der bærer sorte Kapper
og store Hatte.
Oppe fra den gamle Kraterrand,
under skyggefulde Træer, har vi
Udsigt ned over Vejen og Spadserestien, der paa den anden Side
fører ned til det vandfyldte Krater. Vi fryder os i det herlige Vejr,
spiser Frokost, fører Dagbog og
skriver Breve, ligesom vi holder
Øje med de mange Turister, som
spadserer eller kører forbi. Det er
vi forresten ikke ene om. — Et
Stykke fra os ligger en Kone og
to Børn, en Dreng og en Pige.
Ogsaa hun har Overblik ad begge
Veje og udser sig Ofre blandt de
forbispadserende. De smaa Børn
sendes skiftevis i hver sin Retning
for at tigge. Forretningen gaar
glimrende; det er mange Penge,
de Smaa bringer hende, men alligevel er hun ikke tilfreds, thi der
vanker mange Skænd, naar de ikke
er hurtige nok.
En stor Bro fører over Kløften
til den overfor liggende By Ariccia. Herfra gaar Vejen stadig langs
Bjergskraaningen mellem frodige
Vinhaver og med den dejligste
Udsigt over Gezano og Nemisøen
til Vellitri, en gammel By med
stejle Gader og knejsende Taarnruiner. Nedenfor er smukke Anlæg
og yppig Vegetation.
Her spiste vi til Aften og overnattede. Næste Morgen naaede vi
en lille By med en prægtig Fontæne paa Torvet, hvor Kvinderne
hentede Vand i store Lerkrukker,
medens Passiaren gik. — Herfra
førte Vejen ned over de pontinske
Sumpe, hvorfor vi først forsynede
os rigeligt med Proviant.
Det blev en frygtelig varm og
anstrængende Tur i den sumpede
Egn, hvor intet Hus eller menneskeligt Væsen befandt sig. Først
henad Eftermiddagen naaede vi
en skyggefuld Chausse; men Aftenen kom og Natten faldt paa
uden vi traf et Herberg eller Hus,
hvor vi kunde søge Tililugt.
Ved Siden af Chausseen var en
Kanal med stillestaaende Vand,
og ind gennem de sivbevoksede
Sumpe var gravet Tværkanaler.
Langt ude under Bjergene og paa
højere liggende Steder tændtes
Lejrbaal. Det tørre Siv futtede
lystigt op.
Nielsen plagedes af Sult og blev
ved med at gaa, da han mente,
at vi snart maatte komme til beboede Steder. Selv mærkede jeg
ingen Sult, men ulidelige Smerter
i Fødderne, da de nye Støvler
havde gnavet store Vabler. Af
og til maatte jeg trække dem af og
gaa med bare Ben; men Vejen var
fuld af Skærver, saa jeg slog Tæerne til Blods paa de skarpe Sten.
Det var en Smertens Vej med
mange Hvilepavser, og til sidst
erklærede jeg, ikke at kunne gaa
længere. — De berygtede giftige

Sumpe skrærnmede mig ikke. Ved Lyset fra afbrændte Tændstikker søgte jeg med Stokken at
rense Græsskraaningen for Slanger og andet Kryb, bandt mig
fast til et Træ, for ikke i Søvne
at rulle ned i Kanalen, krøb saa
i Soveposen og slog Klappen over
Hovedet,
Nielsen maatte følge mit Eksempel, og kort efter faldt vi i Søvn
paa den smalle Skraaning ved
Kanalens Rand.
Tidligt om Morgenen drev Sulten Nielsen op. Han stod og trippede, utaalmodig efter at komme
afsted, og skændte paa mig, fordi
jeg først maatte have mine ømme
Fødder badede. Saa tog jeg Støvlerne paa Nakken og humpede med
saa godt jeg kunde.
Det var en herlig Morgen. Rundt
Oin os var Sumpe og høje Sivskove, men ude mod Vest hævede
Monte Cercellos kantede Forbjerg
sig i ensom Majestæt. Der var det
at °dyssens landede og hans tapre
Krigere forvandledes til Svin af
den falske Sirene'. Mod Øst skraaner Sabinerbjergene ned imod
Sumpene, der engang i Tiden var
et frugtbart og tætbefolket Land.
Pludselig tiører vi bag os Lyden af Hovslag. Et Par Ryttere
gallopperer forbi, og lidt efter kommer en Rejsevogn raslende. De
to Herrer, som sidder bag, har
Revolvere stikkende frem af Brystlommen og ser ikke videre indladende ud, hvorfor vi opgiver at
spørge om at køre med. Vi indhenter dem ved et Færgested, hvor
de og Rytterne skal færges over.
Her ligger en Gæstgivergaard,
hvor de gik ind og overfusede
Værten, der var yderst spagfærdig. Det var Penge, det drejede
sig om, saa vi antog at de var
Skatteopkrævere.
Vi satte os ved et Bord, og da
de fremmede havde faaet Penge
og en Hjertestyrkning, bestilte vi
Frokost og et Glas Vin. Mætte og
stimulerede gik vi videre, vaskede
os i en Bæk, og morede os med
at slaa Slanger ihjel, thi dem var
der mange af i Krattet.
Endelig naaede vi Forbjerget,
hvis Skraaning var tilplantet med
smaa Orangetræer. — Store gule
Appelsiner lyste overalt op mellem
det grønne ; det var et pragtfuldt
Syn.
Saa naaede vi Terrasina, en
malerisk, idyllisk By, der breder
sig op ad Bjerget, omgivet af ældgamle Fæstningsmure og Ruiner
af Goterkongen Theoderiks Slot.
Den lille By har en anselig Domkirke og skraaner stærkt ned mod
det blaa Middelhav.
Spiste til Middag (Maccaronnisuppe) og gjorde Indkøb af Brød
og Frugt. Gik saa gennem den
gamle Fæstningsport ud af Byen,
og laa længe og dasede i Skyggen
af en mægtig Hule, der antagelig
tjente som Opholdsrum før Hyrder, thi der fandtes Rester af Baal
og røgsværtede Klippeflader. Udsigten herfra over Havet og Kysten med de pragtfulde Klippeformationer var vidunderlig.
Overalt langs Kysten skraanede
Haver ned mod Vejen. Modne
Figen, Fersken, Vindruer og Oranger hang udover Hegnene og fri-

stede os. Det var et rigtigt Slaraffenland, vi pludselig dumpede
ned i. Bag os paa Pynten laa
Terrasina badet i Sol, foran hævede et nyt Forbjerg sin blaagrønne Kam, og ved dets Fod
spejlede sig Byerne Mazina og
Gaeta.
Hele Eftermiddagen fulgte vi
Kystlinien og den gamle appiske
Vej. Kom forbi mange stnaa Byer,
der med høje Fæstningsmure var
forbundne med en eller anden
Borg paa Toppen af Bjergene,
hvor Beboerne i gamle Dage kunde
søge Tilflugt mod Sørøvere.
Om Natten slog vi Lejr i nogle
store Halmstakke ved Siden af
Vejen, og blev næste Dag vækket
af Folk, der kom forat køre Halmen bort. Det var heldigt, thi vi
havde allerede sovet de bedste
Timer bort. Nu maatte vi vandre
i bagende Sol, og saa førle Vejen
os oven i Købet opefter.
Hist og her var den gamle Vej
erstattet af en nyere og mindre
stejl; men den tusindaarige Romervej laa endnu ubeskadiget, og
de æ:dgainle hvælvede Broer, der
førte over Kløfterne, havde langt
solidere Form end det Sprinkelværk, Nutidens Ingeniørkunst byggede.
Ved Middagstid naaede vi op
over Bjergryggen, varme og udasede. Her oppe, paa Randen af
en dyb Kløft, omgivet af lange
Fæstningsmure, der spænder sine
Arme over hele Klippen og med
Mellemrum var forsynet med Udfaldstaarne, ligger den romantiske
lille By Itri klinet op som en Svalerede med maleriske smaa, fæstningsagtige Huse, upaavirket af
Tidens Tand. Hvor gerne vilde vi
ikke have et Billede af den, blot
et Postkort, men kunde intet opdrive. Prospektkort kendtes her
næppe af Navn. Byen er af Kløften delt i to Dele, og en gammel
Borg knejser paa Toppen.
Her spiste vi til Middag og fortsatte over en Bro ned ad Bjerget
paa Sydsiden, forbi Vinhaver og
gamle Borgruiner. Ad en mægtig
Bro føres Jernbanelinien ogsaa
over Kløften.
Henad Aften naar vi ned til to
smukke Byer, Forinia og Tomasso.
Gennem snævre, fliselagte Gader
kommer vi ned til Havnen, hvor
Husene ofte er bygget helt ude
i Strandkanten. Her inde i de
smalle Gader er Liv og Færdsel
med Vogne og Kærrer, forspændt
bjældeprydende, skrydende Æsler
og Muldyr; men vi har ogsaa den
dejlige Udsigt over Havbugten lige fta Gaetas Krigshavn til Ischia
og Pynten ved Napoli.
Købte Fødevarer og lejrede os
paa en skovbevokset Skrænt ovenfor Badeanstalten. Hvor Verden
dog var smuk og afvekslende stadig nye Billeder rulledes op for
vore undrende Øjne — vi laa og
fantaserede, lagde Planer om et
Vinterophold i Ægypten, Kairo og
Palastina, op gennem Lilleasien
og Tyrkiet, for i det tidlige Foraar at gennemvandre Ungarernes
Stepper, Østrig og Bøhmen,
I det herligste Maaneskin gik
vi videre mellem Vinhaver, hvor
hist og her en fantastisk Pinje, en
slank Cypres eller en Kæmpe-Aloe
tegnede sin skarpe Profil. Vejen
førte os atter ind i Landet, der
var som en kæmpestor Have, og
da vi blev trætte, lagde vi os under nogle Oliventræer ved en Bro
og faldt i Søvn.

Firben, der havde taget det.
Saa passerede vi en lang Træbro over Cariglianofloden, fulgte
Vejen ind gennem Landet i bagende Sol, og undrede os over
de smaa Huse eller Iøvdækkede
Udsigtsiaarne, der næsten overalt
i Vinhaverne var tømret op paa
høje Træstolper, nærmest lignende
store Stærekasser. Maaske sad
Ejeren deroppe og plaffede løs paa
Fugle og andre Skadedyr, der vil
plyndre Frugten.
Passerede nogle gamle, murede
Brobuer, Rester af Vandledninger,
som fra Bjergene førtes ned over
Sletten, og ankom om Aftenen til
den lille By Sessa, der ligger højt
oppe paa Randen af de forrevne
Abrusserbjerge. Her spiste vi til
Aften og gik videre over en dyb
Kløft, hvorfra hørtes uhyggelige,
hæse Fugleskrig.
Den høje Jernbanebro er delvis
bygget sammen med Landevejsbroen, og paa den anden Side
forsvinder Toget i en Tunnel. —
I Maanelyset havde de forvitrede
Bjerge og den mørke Afgrund
noget uhyggeligt over sig, og vi
skyndte os derfor ned ad Bjerget.
Efter at have sovet nogle Timer
under en Gruppe Træer, var vi
tidligt igen paa Færde, da det
gjaldt om at vinde saa langt frem
som muligt inden Solen fik Magt.

Fortsættes i næste Nr.

))fordbornhoirris
Afdre,Jefortegnelåel
(

Malermestre

Bagerier
Andersen, Th., Sandvig Tlf. 2
Hald, E., Løsebækg., All. Tlf. 78

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

Jacobsen Ludv, Havnegade, All.

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

Modeforretning

Bogtrykker
Gornitzka, D., Allinge Tlf. 74

Bygmestre

Petersen, Thora, v. Posthuset AlI.

Musikundervisning
Westphal, G. Sandkaas

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

Klaver —

— Sang.

Radioforhandlere
Jørgensen, H., v/ Posthuset All.

Bygningssnedker
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf Sy

Cykler og Cyklereparation

Skotøj og Skotøjsrep.
Jorgense.. fl., y/Posthuset Allinge

Skræderforretninger

Jørgensen, H., v/ Posthuset All.

Slagtere

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

Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66

Smedemestre
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Foderstoffer
Nordlandets Handelshus, Tlf 7

Sygekasser
All -Sandy. Sygekasse AlI. Tlf. 47

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

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

Kontortid daglig 2

-4,

Lørdag 7-9

Sæbeforretninger
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23

Trælast og Tømmer
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7

Guldsmed

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

Hoteller
Hotel Allinge Telefon 25

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

Isenkram og Porcelæn

Træskomagere
Larsen, L., Allinge.

Ure og Optik
Liijeroth, A. Urmager, Allinge
Mikkelsen, A., Senderg. Allinge

Vaskerier

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

Købmænd

Vognmænd
Christensen. Andr., AlI., Tlf. 49
Petersen, C., Nygade, All. TI1.133

Prima, Allinge Tlf. 40

Person- og Lastkørsel

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

Ladestationer
Petersen, Carl, Allinge. Til 98

Optagelse i Adressefortegnelsen
Ligkistemagasiner

Om Morgenen vækkede nogle
nysgerrige Firben os, idet de morede sig med at trave op og ned
ad vore Soveposer og tilsidst ki
gede indenfor, Det var en væmmelig kildrende Fornemmelse.
Endvidere savnede min Kammerat
sit Blækhus, men det var næppe

De lange Middagstimer egner sig
bedst til Hvile og Søvn, særlig
ved Bredden af en Flod -- under
skyggende Træer — efter et solidt
M id d a gsmaaltid.
Vejen førte os netop forbi saadan et idyllisk Sted. -- Over en
skovbevokset Dal førte en Bro,
hvorfra der var en glimrende Udsigt ind gennem Dalen og henover Bjergtoppene. Paa den forreste laa en lille By, og op ad
Skraaningen myldrede Soldater.
Geværerne knitrede — Kanonerne
dundrede løs — der var en voldsom Kamp om Byen — der legedes Krig efter alle Kunstens Regler.
Om Eftermiddagen kom vi forbi
et stort Figentræ, som i ensom
Majestæt tronede paa en Stubmark. Vi klatrede derop og forsynede os rigeligt med de store,
saftfulde Frugter.
Vejen svinger ved en lille By,
langt borte blaaner Vesuvs Kraterrand, saa kommer vi atter over
en Flod, og henad Aften naar vi
Capua, en større befæstet By, paa
hvis Volde vi spiser til Aften med
den herligste Udsigt over frodige
Landskaber og Vesuvs blaa Pyramider.

Kofoed ,Sc Mortensen All.Tlf. 77.79
Mortensen, Herman, All. Tlf. 47

Den helt rigtige
11.11110011■11111001=11

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

Permanent udfører vi nu med den nye
Ta o l.uxus Maskine. — — Moderne
Dampkammer System. Alt iberegnet —
og dog kun otte Kroner!

Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge 53

