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zar til (`Mart! 
Episode fra Børnenes Paradis, Badestranden ved Næs. 

StyrinaildTis Oplevelse, 
Al Olga Petersen. 

—0— 
„Naa, Jonsen, staar De nu ikke 

der og falder i Stave igen og lig-
ner En, hvem Alverdens Forti æ-
delighed hviler paa. Hvad gaar 
der dog af Dem i denne Tid", 
lød det muntert og drilsk. 

„Aa, Kaptajn, det er b.tre det, 
at jeg ikke kan glemme dit An-
sigt igen. Det bliver ved at staa 
tor mig", svarede dtn tiltalte. 

„Hvad er det for et Ansigt, De 
taler om. Er det et Syn, De har 
set?" Kaptajnen lo lidt skælmsk. 

„Nej, nej ; det vil næppe have 
gjort det Indtryk paa mig. Nej, 
det er noget ganske andet! Det er 
den unge Pige, som —" 

„Ahal Vel ikke hende, De sprang 
ud efter ud efter ved Havnemolen?" 

„Jo, netop." 

„Er De splittergal, Mand! Kan 
De da ikke forstha, at det er prr 
ske forrykt at blive melankolsk 
for et Kvindemenneskes Skyld, som 
De ikke har mere Kendskab til 
end Livet paa en af Planeterne. 
Ryst den Slags Griller af Dem. 
Det er unyttigt at spilde sine Tan-
ker paa slige Nykker." 

Jamen, Kaptajn, hvis De havde 
set det Ansigt, saa vilde De for-
staa mig. Hun var noget af det 
yndigste!" 

„Ja, jeg er saa revnende lige-
glad med hendes Yndighed. De 
er vel Mand for at kunne staa for 
et kønt Pigeansigt!" 

Jonsen overhørte helt denne 
Bemærkning og fortsatte: „Og naar 
jeg saa tænker paa, hvad ondt 
der maa ligge til Baggrund for en 
saa fortvivlet Handling som at 
ville berøve sig Livet ved Druk-
ning, ja, saa kan det skære mig 
i Hjertet af Bevægelse. Saa ung, 
saa smuk og saa allerede saa livs-
træt." 

,,Ja, hvad rager det dog Dem, 
Mand. De gjorde Deres Pligt. Og 
Pigebarnet slap med Skrækken. 
De fik jo Liv i hende paa Hospi-
talet. Og De skal se, hun lader 
nok være med de Kunster en an-
den Gang. Vandet var vaadt, hvad 
— og endnu lidt koldt! Jeg troede 
ærligt talt, at det var en Mand, 
jeg mønstrede som Styrmand og 
ikke en sentimental Drømmer. Lad 
nu være at staa og maabe mere 
over det og se at faa Mandskabet 
igang med Arbejde i Stedet for. 
Der er nok at tage fat i. De ved 
nok, at som Herren er, følge ham 
Svende. Det holder altid Stik." 

Kaptajnen slog nu Jonsen let 
lala Skulderen og sagde smilende: 
„De skal se, Jonsen, naar vi staar 
Fjorden ud og atter faar Luft i 
Sejlene, som man siger, saa for-
svinder nok det yndige Ansigt lidt 
efter lidt som i en Taage fra De-
res Erindring. 

„Ved De hvad, Kaptajn, jeg  

vilde bare ønske, at jeg kendte 
hendes Navn og Adresse". 

„Og hvad vilde De egentlig med 
den ? D:t gjorde vel ikke Sagen 
mildere for Dem. Har De tænkt 
at for følge hende med en Kærlig-
hedserklæring med det samme, 
maaske?" 

Der fo'r en blussende Rødme 
over Jonsens friske, unge Ansigt. 

Den Kaptajn v.4r dog ogsaa al-
tid saa slagfærdig. rammende! 

„Aa, nej, just ikke det", svarede 
han, „men alligevel havde jeg ikke 
noget imod at kende hendes 
B iogra fi. " 

„Ja, hvis det er Dem rragtpaa-
liggende, og det kunde være Dem 
en Tilfredsstillelse, saa er De vel 
Mand for at kunne skaffe Dem de 
første Oplysninger paa Hospitalet, 
jeg mener altsaa, hvad angaar 
Adresse og Opholdssted, ellers 
skal jeg gerne være Dem behjæl-
pelig med det Det er dog ikke 
værdt, at De skal gaa og blive 
bims for en Kvindes Skyld. Jeg 
har Brug for en Styrmand, der 
har Pæren i Orden. Og De plejer 
nu heller ikke at være tabt bag 
af en Vogn. Men altsaa, jeg skal 
i Land. Naar jeg igen kommer 
ombord, skal jeg medbringe det, 
De ønsker, saa sandt som jeg er 
Fører af sis ,,Maagen". Se saa at 
faa lidt Liv i Mandskabet, de dri-
ver den vel meget af med alt det, 
der ligger og venter paa at blive 
gjort klar, synes jeg. De holder 
vist blaa Mandag Ja, ja, nu er 
de vist snart færdig med at gaa 
i Land paa denne Omgang". 

Jonsen stod og saa lidt efter 
Kaptajnen, da han med raske 
Skridt forsvandt hen over Havne-
pladsen. En frisk Fyr, tænkte 
Johnsen, lidt rap i Munden, men 
et hjerteligt Sindelag har han, men 
den Overfladiskhed og Ligegyldig-
hed, som han lagde for Dagen i 
sin Maade at tale om den unge 
Pige paa, den har ingen Steder 
hjemme. Han maatte jo ogsaa 
være en Sten, hvis han ikke kun-
de røres over hendes Fortvivlelse. 

Jonsen stod et øjeblik til og 
tænkte paa det lyslokkede, lille 
Væsen, som slapt havde hvilet 
over hans Skulder; paa den lille 
fine Mund, som stod halvt aaben, 
saa han kunde skimte en Række 
hvide Perletænder. En kornblaa 
Swagger over en slank Ungpige-
skikkelse, hvis velformede Legeme 
var iført en henrivende Foraars-
kjole, der sad stramt efter Figuren. 
To fine, smaa Fødder med Slan-
geskindssko — — —. Alt det 
havde han iagttaget, da han bar 
hende til Ambulancen. Det var 
hans første Indtryk af Lillian. Han 
forstod næppe, at han i Øjeblik-
kets Alvor havdekunnetopfange det. 

Paa en af Villavejene stod Lilian 
en Morgenstund indenfor sit Vin-
due og saa ud paa den blaa Juni-
himmel, hvor enkelte smaa lette,  

hvide Skyer skimtedes hist og her. 
Hun bankede pludselig haardt paa 
Ruden, da hun saa hendes Ven-
inde gaa forbi. „Kom ind et øje. 
blik, Britta," raabte Lillian, idet 
hun aabnede Vinduet paa Klem. 
„Kom", gentog hun, da Britta 
gjorde Tegn til at gaa videre. 

„Jeg har ikke Tid, Du", lød det 
tilbage. „Jeg er paa Vej til Golfs 
banen, skal være der Klokken 9." 

„Aa, Du maa komme bare et 
Par Minutter, jeg har noget meget 
spændende at fortælle dig, og jeg 
saa Dig jo ikke i Gaar." 

Det kunde Britta ikke staa for. 
Den Nyhed maatte hun tage med 
fra Morgenstunden. „Ja, saa kom-
mer jeg," svarede hun; „men du 
maa regne med, at det ogsaa kun 
bliver to Minutter, saa Du maa 
gøre dig færdig i en Fart, at du 
ved det". 

„Her skal du se, Britta, hvad 
der til min store Forbauselse kom 
i Gaar", sagde Lillian, da Venin-
den forpustet af at tage Trappen 
i Spring satte sig i hendes Hvilestol. 

„Hvad er dog det?" spurgte 
Britta interesseret, da hun saa 
Brevet som Lillian rakte hende, 
og straks bemærkede, at det var 
stemplet Valparaiso. „Du har al-
drig taft om, at du havde saa 
fjernt Bekendtskab". 

„Jeg har heller aldrig vidst, at 
der er nogen saa langt borte, der 
tænker paa mig," svarede Lillian 
muntert. 

„Ja, hvad er den a', svarede 
Britta skælmsk. 

„Du kan jo læse dig til det og 
selv finde ud af det," var Svaret. 

— Ærede Frøken Lillian V . 
læste Britta nu højt . . . der er 
Øjeblikke i Livet, som kan fæstne 
sig saa dybt i Ens Erindring, at  

man aldrig senere glemmer dem. 
Et saadant Øjeblik har jeg oplevet, 
og det er for mig blevet uforglem-
meligt og gør, at jeg stadig gaar 
med en indre Uro, der nu har til• 
skyndet mig til at skrive til Dem. 
— En Oplevelse fra i Fjor er det, 
der har brændemærket sig i mig. 
Maaske er det brutalt af mig at 
fortælle, hvad det er, da det des-
værre maa minde Dem om noget 
ubehageligt, som jeg helst vilde 
spare Dem for. Men da jeg jo 
skylder Dem at give en Forkla-
ring paa, hvorfor jeg tager mig 
den Frihed at skrive, kan jeg ikke 
spare Dem for det. Og jeg beder 
Dem da undskylde, hvis jeg sæt-
ter Dem i daarligt Humør. — Alt-
saa for at sige det, som det er: 
Jeg har lige siden den Aften, da 
jeg bragte Dem i Land ved Hav-
nemolen, ikke kunnet faa Dem ud 
af mine Tanker. Jeg kan ikke glem-
me, hvor De var ung og smuk, 
og at De kunne gøre et saa for-
tvivlet Skridt. Og jeg har gransket 
Dag og Nat over, hvad der kunde 
ligge til Grund for Deres Hand-
ling; for at der maatte ligge no-
get meget ondt bagved dette, er 
jeg ikke i Tvivl om, ellers vilde 
De ikke have søgt Døden. 

Britta lod Brevet synke ned i 
Skødet og saa paa Lillian. „Men 
du forbarmende!' udbrød hun 
forundret, „det er et helt Eventyr. 
Jeg tror, at Manden maa være 
dybt forelsket i dig". 

„Aa, Sludder med dig! Hvor 
skulde han kunde forelske sig i 
en vaad Kludebylt. Han har vel 
næppe set mig!" 

„Ja, noget er der galt med Man-
den. Jeg synes nu forresten ogsaa, 
at man kan læse sig til gennem 
Linierne, at han har gjort sig god 
lid til at lægge Mærke til dig, 

Det maa være en vaagen Fyr, ham, 
din Redningsmand. Jeg gad vidst, 
hvad han er for En ! Og hvordan 
tror du han ser ud — gammel 
eller ung? Etter hans Skrift at 
dømme er han ung og naturligvis 
som i Romanerne høj, smuk og 
mandig! — Hvad siger din Far 
til det?" 

„Jeg har da virkelig ikke for-
talt Far noget, og jeg ved ikke om 
jeg tør". 

„Naa her skal du se — du har 
selv paa Fornemmelsen alligevel 
at det er lidt af et Eventyr, der 
er kommet gennem Postkassen til 
dig. Men jeg synes nu, at du 
skulde fortælle din Far det. Og 
efter min Mening maa du i det 
mindste sende ham en Tak, fordi 
han reddede dig. Ellers havde du 
ikke siddet her nu og kunnet glæ-
de dig over alle de Nydelser, som 
du kan skaffe dig i den dejlige 
Sommertid. Og du husker vel nok, 
at baade du og din Far gerne vil-
de have haft Lejlighed til at vise 
ham en Erkendtlighed den Gang, 
da ingen havde tænkt paa hans 
Navn". 

„Aa, Britta, du har Ret. At jeg 
dog ikke selv kunde tænke det. 
Nu kan vi jo passende indhente 
det forsømte. Jeg skylder ham 
ganske rigtigt, at jeg sidder her 
spillevende i Dag. Du kan tro, at 
han skal høre fra mig. Naar du 
er gaaet, vil jeg gaa ind og vise 
min Far Brevet. Men du fik jo 
ikke læst det altsammen. Slutnin-
gen glemte du." 

„Det maa vente til en anden 
Gang. Jeg maa løbe nu. Det er 
allerede over Tiden, Farvel, Du! 
Og paa Gensyn." 

Lillian tog Brevet, som Britta 
havde lagt fra sig paa et lille 
Bord. Nu fortsatte hun selv med 
at læse det sidste af Indholdet i 
dette. „Jeg kunde have Lyst til at 
sige Dem, at naar man, som Dem, 
ejer en saadan Rigdom af ung-
dommelig Skønhed, saa ligger der 
mange Veje aabne for En til jor-
disk Lykke. Og jeg haaber, at det, 
der dengang gjorde Dem bedrøvet, 
er et overstaaet Stadium, saa De 
atter befinder Dem vel og er glad 
for Livet. Hvis De kunde tænke 
Dem at glæde en af Havets Søn-
ner med at sende en lille Hilsen 
derhjemme fra, da vilde jeg være 
Dem meget taknemlig. - 

Han vilde blive glad for en 
Hilsen, tænkte Lillian, da hun lag-
de Brevet sammen. Ja, hvorfor 
skulde han ikke have den? Naar 
han vilde vove Livet for hende, 
saa maatte hun kunne unde ham 
en saa lille Glæde. Men hvor var 
det underligt at skulde sætte sig 
til at skrive til En, der var hen-
de ganske ubekendt. Hun maatte 
tale med sin Far om det. Og det 
skulde ske snart, for at Brevet 
kunde naa til den opgivne Adres-
se, før Skibet skulde sejle derfra, 
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Styrmand Jonsen sad i sin lille 

Kahyt og var langt borte i en 

R laban, soin 11.1n havde bestemt 

sa g at lxse for dermed at forkor-

te Tiden, da Vejret var daarligt, 

saa han ikke gad gaa i Land. Det 

blæste orkanagtigt, og Vinden 

førte ustandselig en hvirvlende 

Sandflugt med sig, selv nede i 

hans Kahyt sporedes det. Et tyndt 

Lag af det fine Sandstøv laa paa 

hans Skrivepult og øvrige Ejen-

dele. Men naar man sad med en 

god Bog og i den var sammen 

med muntre Mennesker kunde 

man vel nok hygge sig alligevel 

trods Elementernes Rasen, særlig 

naar man laa velforvaret i en god 

Havn. 

Fortsættes. 

Sporten 
Red. af A. S. G. 

Fællestur til „Libertas" 
I næste Uge spiller det profes-

sionelle østriske Hold i Rønne, 

og A. S. G. har i den Anledning 

arrangeret en Fællestur med Bi-

ler. Prisen er Kr. 1.50 og Afgan-

gen Kl. 18.00. Eventuelle Delta-

gere kan melde sig til Turen i 

Kiosken senest Aftenen før Kam-

pen. 

3oger og 3iab. 
Familie-Journalen 

Med 1000 Mand om Bord 

stævner en dansk Lystsejler Es-

kadre bestaaende af 300 Fartøjer 

til RIM Provinskapsejlads i Søn-

derborg. Bladets Sportsmedarbej-

der fortæller som sædvanlig friskt 

og muntert om det store Sejler-

stævne, der er arrangeret saa 

fornuftigt og billigt, at ingen her-

efter kan sige, at Sejlsporten knn 

er kr Velhavere. — Jørgen Bran-

te fortæller „Eventyret om det 

europæiske Porcelæn« og om den 

unge Apotekermedhjælper, Johan 

Friedrich Biittger, der omkring 

1700 prøvede at forvandle uædle 

Metaller til det pureste Guld, og 

som en skønne Dag løste Pro-

blemet : Fremstillingen af det 

kostelige hvide Porcelæn. — Paa 

sin Opdagelsesrejse gennem Syd-

amerikas Indianer - Territorier 

har William La -Varre truffet 

Sydamerikas Guldgraverkonge, 

»Conolly med det ene Øje«, og 

denne mærkelige Mand fortæller 

La. Varre, hvorledes man to tre 

Gange om Anret kan komme 

hjem med en Sæk fuld af Guld, 

bare man ved, hvorledes man 

skal bære sig ad med at være 

Guldgraver i Peru. Desuden in-

deholder Bladet en Mængde Ro-

maner og andet Underholdnings-

stof. 

Fra Uge til Uge. 
Personalia. 

Til Brug for nogle personal-

historiske Studier ønskes Oplys-

ninger om nedennævnte Perso-

ner eller Forbindelse med deres 

eventuelt levende Slægtninge. Det 

drejer sig om: 

Ancher Antoni Kofoed fra 

Frendegaard, Ibsker Sogn, død 

22. Maj 1849, begravet 30. Maj 

samme Aar. Angives et Sted at 

være »Enkemand paa Frende-

gaard, død 70 Aar gammel«, et 

andet Sted »Koffardikaptajn, død 

sindsforvirret". 

Hans Kone Dorothea K., født 

Thuesen. De havde Bevilling til 
at blive viet uden for deres Sag-

nøkirke — Frelsers Kirke paa 

Christianshavn — og blev vist 

nok viet af Pastor Brorson ved 

CI ruisons Kirke i København. 

Deres Søn, Peter Christian K., 

(01I1 der har været flere Børn 

vides ikke) født 20. September 

1814, døbt i Frelsers Kirke 19. 

Oktober samme Aar. 

For alle Oplysninger, Papirer, 

Billeder eller lignende vil jeg 

være meget taknemlig. 

Henry Kaiser, 

Redaktionssekretær. 

Søndervigvej 40, 

København, Vanløse. 

Strandbadenes Tid 
er nu ikide, og der bades overalt 

ved de ;danske Kyster. Desværre 

sker der daglig Drukneulykker, 

som bringer Sorg og Ulykke i 

mange Hjem. Mange druknende 

kan ved hurtig og rigtig Behand-

ling atter bringes til Bevidsthed, 

og da enhver kan komme ud for 

det Tilfælde at skulde bringe 

forulykkede Hjælp, bør man lære 

de mest anvendte Metoder at 

kende. Røde Kors lader i den 

Anledning afholde et Kursus i 

kunstigt Aandedræt paa Bade-

stranden ved Næs Tirsdag Aften 

Kl. 7. Se Annoncen. 

Al Færdsel udenfor Vejen 
forbudt! 

Naar Sommerferien nærmer 

sig og Turisterne begynder at 

opsøge de naturskønne Steder, 

faar Grundejerne travlt med at 

indhegne deres Ejendom med 

Gærder, Pigtraad og Palisader; 

thi desværre mangler en Mængde 

Mennesker endnu den ellers saa 

lovpriste Kultur og tramper ned 

efter bedste Evne alt det skønne, 

de er kommen for at nyde. Alle 

kender disse efterladte Telllejre 

med al Slags Affald og Uhumsk-

heder. Paa den anden Side søger 

Staten gennem Naturfrednings-

foreningen at lukke op for Dan-

marks smukkeste Egne, saa alle 
danske Borgere kan faa Adgang 

til Sommerens Herligheder. 

Forhaabentlig lykkes det efter-

haanden at træffe en tilfredsstil-

lende Ordning; men et vist Til-

syn med de for det store Publi-

kum aabnede Arealer er nød-

vendigt, saalænge Vandrekultu-

ren endnu kun er saa ringe ud-

viklet. Nordbornholms Turist-

foren i ng søger i Øjeblikket Gru nd-

ejernes Tilladelse til at overtage 

Kontrollen med Teltliggere paa 

Strækningen Allinge-Sandkaas. 

Det er Meningen at ansætte 

en Mand, der daglig kan afkon-

trollere Strækningen, samt ind-

rette Lejrpladser. 

Herved skulde del være muligt 

at forhindre Ødelæggelser og 

Urenligheder, idet Kontrolløren 

Nar Myndighed til at bortvise 

de Teltliggere, der ikke overhol-

der Reglementet. Ideen er hentet 

fra Sletten ved Gudhjem, hvor 

den har været praktiseret i flere 

Aar og har vist sig at fungere 

tilfredsstillende for alle Parter. 

Paa Strandhotellet • 
vækker Richard Johansen og 
Bengt Nielsen hver Aften Jubel, 

begge med fuldstændig nyt Re-

pertoire morsomme Show-Num-

re. Fredag d. 25. afholdes en 

storslaaet Soir de Paris Aften, 

hvor hver Dame modtager en 

Flaske af den verdenskendte 

Parfume. — Desuden er der 

Champagnedans og mange munt-

re Overraskelser. 

Set. Hans Aften 
er der stor Midsommerfest paa 

Strandslot med Baal, Dans og 

Fakkeltog. 

Sandkaas Strandpavillon 
er af Hotelejer Nielsen solgt til 

Søstrene Sofie og Helga Anker, 

der ejer Vævestuen i Rønne. 

Pavillonen er nu indrettet til 
Udstillingslokale. Der findes et 

stort Udvalg Malerier af aner-

kendte bornholmske Malere, ty-

ske og spanske Kunstnere, Akva-

reller, Keramik, Glas, Mosaik, 

Vævning, Broderier og Sølvar-

bejder. Vi anbefaler Besøg. 

Igen 3 Løveunger! 
Zool. Have i Stammershalde 

har i denne Uge sat en fin Re- 

kord, idet Løvinden er nedkom- 

met med 3 dejlige Unger. D.v.s. 

at hun i Løbet af 2 Aar har født 

14 Unger, hvoraf over Halvdelen 

lever. Af det forrige Kuld er der 

endnu 2 tilbage i Haven, den 

tredie er solgt til Zool. Have i 

Odense; det var 3 dejlige kraf-

tige Dyr. Forhaabentlig har Herr 

Mechlenhurg ogsaa denne Gang 

Held med sig. 

Endvidere har en af Aberne 

faaet en Unge, Geden har Kid, 

Faaret et Lam og Marsvin et 
Mylder af smaa Unger; og en år 

Dagene faar Daadyret Kalv —jo, 

det er en frugtbar Egn. — Tag 

en Tur til Stammershalde — De 

vil ikke fortryde det. 

Constantin Hansens's 
»come bach« blev en stor Suk-

ces baade for Palmehaven og 

ham selv. Der var fuldt Hus og 

mægtig Stemning i Søndags, da 

Constantin mødte op med sit 

gamle populære Orkester, og der 

var det samme smittende Tempo 

over hans Musik, som vi kender 

saa godt. Han er utrættelig og 

afvekslende; flyver fra en stille 

Tango til en ægte »Hot«, slaar 

saa om til en langsom Vals — 

eller giver et gammeldags Pot-

pourri til bedste. Der er Humør 

over ham — og Publikum kan 

lide det! — Den gamle Sukces-

melodi »Østersøens Perle« er igen 

paa Repertoiret, og snart vil 
Bornholm genlyde af det kendte 

Refrain. 

Vaskekjoler og 
Lærredskjoler 
Mønstrede Lærredskjoler 

12.25 
ensf. Frott-Kjoler 18.85 
imit. Lærreds-Kjoler 

10.50 8.50 
Lærreds-Nederdele 

10.85 8.85 
imit. Lærreds-Nederdele 

7.25 6.65 4.50 
Lærreds-Jakker 

13.85 11.85 

og saa har vi det store 
Udvalg i Badeartikler 

Ig. uldne Strandbenkl. i 
graa og blaa 

fikse Strandbluser 
Badedragter 
Badekaaber 

Badesko 

Yritz,Retiscii 
Allinge — Telefon 5 

Leverandør til begge Lotterier. 

reimmi~ 
SOMMERSKO 

Stort Udvalg i Sommersko 
til rimelige Priser. 

Træskomager barsen 
Allinge. 

I Løbet af Juni Maaned ventes 

Pr. eng. Pandeplader 
men da Partiet er begrænset, 
maa vi bede om Bestillinger, 
som noteres i Rækkefølge. ---
Disse sælges kun pr. kontant. 

Nordlandels Hoodelsbus 

Tirsdag den 22. Juni 

	41:11~1111~119 

Nu er det letop- 

hurtigtvirkende 

Kalksalpeter  NORIG, 

— der skat tilt 

Salooriller&Pairour 
til Raagejagten 

sælges naar Attest medbringes. 

NortlIndels liandelshos 

De anerkendte 

GUMMISKO 
med de tre Taarn faas hos 
Carl Larsen, Vestergade, All. 

For Tiden har vi rigelig Lager af 

store calibroiske Blommer, 
lyse græske Sul!. llosiber 

(stenfri) 

Ture! hi, Frugt og Abrikoser 
af særdeles god Kvalitet og 
som er indkøbt til passende 
Priser. Vi sælger gerne. 

Nordlandetsilandeishus 

Det rigtige gode 

Bageri-Flormel 
til Hjemmebagning 

dansk Rug-Sigtemel til Hjemb. 

Prima JEovningsmel til Grøden 
Sagogryn, Rismel, Risengryn 
købes bedst og billigst i 

Nordindels Ibleishos, 
Hasle Kalkværk 

Brændt Kalk 
Læsket Kalk 

11.11411111> Cementsten 
Tlf. Hasle 27 

Lad Deres gamle Cykle 
blive som ny. 

Vi oplakerer og staferer Deres Cykle 
hurtigt og billigt. 

Fint og holdbart Arbejde garanteres. 

Cykle- og Radio-Importøren, Allinge 
v. H Jørgensen 	 Tlf. 156 

9lem ifiRe 
at De billigst og bedst faar Deres 
Forretnings- og Foreningstryksager 
hos os. Vi er altid til Deres Tje-
neste med Priser og Tilbud. 

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

* netldkast - selvfølgelig gratis 

9ornitzfia's 
SogtryfiReri 

2>1 sender Oem 

„Nord6ornfiolm" 
fluer 2Ige. 

Ycenk ogsaa paa os, 
naar 	Etar et eller 
andet at avertere. 

ALMEHAVEN  I  
Sæsonens første Amatør-Aften.,.! 
De tre bedste Præstationer præmieres. 

Synger De en Vise eller et Refrain ? 

Danser De Stepdans eller lignende ? 

Spiller De et Instrument ? 

Ønsker De at dirigere Orkesteret ? eller 

har De andre underholdende Ideer? -

anmeld da Deres Deltagelse paa 

Hotel SANDVIG — Telefon 13 
Onsdag, 23. Juni 

Stor St. Hans-Aftenfest! 
Constantin Hansens populære Rytme -Orkester. 

1111~1~11.11.111.1~11111.11~1 °ell heil liflige  Permanent udfører vi nu med den nye 

Fac o Luxus Maskine. — — Moderne 

Dampkammer System. Alt iberegnet — 

iiimi ejmene  og dog kun otte Kroner ! 

Barber Johs. Larsen TH. Allinge 53 

Alle Tryksager 
saasom 

Regninger, Meddelelser, Konvolutter, 
Dags-Dato, Vekselblanketter, 

Visitkort og Takkekort 
Love og Regnskaber, 

Sange og Salmer, 
Medlemskort 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge BogtryKKeri, 



Fotograf Kj Øller 
anbefaler Bronce - 

Rammer i alle St. 

Ovale Rammer og 
Rammelister. Billeder indrammes 

Frelsens Nær, Allinge, 
Chefsekretæren for Frelsens Hær 
I Danmark, Oberstløjtnant Sundin 
besøger Allinge og leder Møder 
Torsdag den 24. Juni Kl. 20. 

Distriktsofficer Adj. Lydholm 
assisterer. Velkommen. 

£anIsbyen! 
Aabningsfest 
Søndag den 20. Juni. 

Dansant til Kl. 2. 
Nyt Orkester. 

Ung Kone 
antages straks til alt forefaldende 
Arbejde. 

Oda Hjortbøl Christensen. 

Et Par Briller 
er tabt paa Vejen fra Strandslot 
til Hammershus. Bedes mod Du-
eør afleveret paa 

Strandslot. 

Kokke-eller Kokkeenepige 
dygtig og velanbefalet, søges I. 
Juli til mindre Villa i Charlotten-
lund. Løn 70 Kr. 

— Henvendelse personlig eller 
skriftlig Hotel Strandslot. 

Fru Itkin. 

Klaver 
ønskes til Leje i 2 Maaneder. 

Henvendelse Tlf. Allinge 116 u 
(ikke mellem 2-5) 

4 Ugers Grise 
er til Salg den 23. ds. paa 

Skærpingegaard, Rutsker. 

Asnæs lioehaldere 
— de eneste rigtige — 

budskaber 
sælges til smaa Penge. 

Nordlaudets llandelshus 
Kub KALK i Produkter 

llooluill Ellersmillg 
Prima Kaalrabifrø, 

flere Stammer. 
Fynsk Bortfelder 
Yellow Tankard 

Øster Sundom Barresfrø 
— alt til smaa Priser. 

Nerdloodels ileildelshus 

Friskbrændt Kall( 
og leesket Kalk 

--- er altid paa Lager i 

»PRODUKTEM« 

          

   

3tor Yanzilieforogelde i 
ZoologiA Xavel 

    

   

Nu maa De ud og se de 3 nyfødte Løveunger, 
den nyfødte Abeunge og alle de smaa Gedekid, 
Lam og Marsvineunger, 

• Stor Abegrotte 
• Stor Bjørnegrotte 

• Danmarks Rekord Hunløve 
• Danmarks største Hanløve 

     

   

10111eY1110■10•111=■.ffinis 	 

      

         

   

Søndag Koncert Dansant i Restaurationen 
fra Kl. 16: Arvidsens Trio. 

     

     

r 

       

       

   

TANDHOTELLET 
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	 Hver Aften 	 Sandvig 14 

Richard Johansens nye Elite-Orkester 
Bengt Nielsens 15 nye Sommersukceer 

Fredag dm 25.: Stor „Soir de Paris" Fest. 
Hver Dame modtager gratis en Flaske „Soir de Paris" Parfume. 

Ekstra Preemiedans. 

          

Uden Sund >1)n 
inden undhecl! 

giu derfor Dynen 	omrnerferie nu! 
Prøv de lette og lækre Lama-Kreduldsteepper 

og De vil blive tilfreds. 

Lysægte Satinstæpper 135 x 185 	 16,85-13,85 
blomstrende Chintz 	 11,75-10.85 
ensfarvet lysægte med Vaffelstikning 	24,85-21,50 

Lama-Krøluldsmadrasser 
„Himalaja" med dobbelt Afsyning 80x 190 
Rullemadrasser, 	ensfarvede 14,50, stribede 15.85 

Hessians Madrasser, stribede Boletes-Madrasser, 
Feltsenge med 21— 28-36 Fjedre, billigste Priser. 

Duntæpper, ufarvede med 5 Kanaler 24,50 
do. 	kulørte 	 25,65 

Pudevaar. Lagener, hvide og kulørte Dynebetræk 
i de sædvanlige gode Kvaliteter. 

tiah ALLINGE  merit 	e Z 4R Telefon 5 

41,50 

FYRVÆRKERI 
TIL SCT, HANS AFTEN 

Kiosken, Alllinge, r  

Røde Kors for Allinge-Sandvig og Omegn 
afholder gratis Kursus i kunstig Aandedræt ved Næs 
(Allinge Badestrand) Tirsdag den 22. Juni Kl. 19. 

Officiant Sørensen, Rønne, leder. 

Else Aastedt-Sørensen. 

ved østersøbadet i Sandvig fra Midten af Juni til 15. Juli 
12 Lektioner 10 lir., 6 Lektioner 6 Kr. 
Lad Deres Børn lære at svømme ! Lær selv at svømme 1 

Henvendelse sker til Østersøbadets Billetkontor, 
hvor ogsaa Svømmekort faas. 

f..3 3:13ECIU:k& 
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Kom o se mit store 1,(elval 
Sommerkjoler! 

Priserne ligger fra 4,00 til 25,00. — Alle Kjoler fra sidste Aar 

er nedsat til det halve. Et Parti Sommerbluser sælges for 1,00. 

Allinge Messe - Th. Holm 
Lev. til Vare- og Landbrugslotteriet, 

Køb  Deres Forbrug af Klædninger 
og ekstrafine Benklæder hos os. 

Husk vort gode Arbejdstøj samt alt til Herreekvipering hen-
hørende, da det er billigt og godt. Vi har et meget stort La-
ger i Metermaal som 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. 

Jens Hansen. Tlf. 29. 
Strikkede Klude og ilid 
købes til højeste Pris. - Leverandør til Landbrugslotteriet 

BORNHOLMS DAMPVASKERI 
modtager al Slags Tøj til Vask. 

indleveringssteder: 	 Købm. Filt, Storegade 34. 

Sandvig: Esper Hansens Eftfl., Storegade 31. 

Masser af billige Brædder 
sælges i 

Nordlandets Handelshus. 

Moderne Festgaver 
i SØLV, PLET og BRONCE 
altid i største Udvalg hos 

Conrad Hansen, 
Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 

ved Havnen — Telefon 140 
	• 

STRANDSLOT 
Sct. Hans Aften: 

tor %idsonutterfest 
Kl. 18,30 Fest-Diner. — Senere Dans i Festsalen. 
Kl. 22 Baal paa Stranden m. Fakkeltog fra Hotellet. 
Derefter fortsættes Dansen til Kl. 2. 

Koncert Dansant af iste Klasses Trio. 

II 

Moderne Svømmeundervisning 

PROTOKOLFABRIK 	

PC 
• Chr. DideriKsen A 
Z 	Set. Mortensgade 	— 	RØNNE 	— 	Telefon 865 

Ø 3 	Indbinding af Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer 
ø 
O 1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering 

Leverandør til Biblioteker og øens største Forbrugere 

[lufttur, Chokolade, IjoischE KØB DET I PRODUKTEN 
4 	 

2fiderne Xorsetter, 
3fofte- og 2rystfioidere! 
Er Figuren over Middel, trænger Skikkelsen 
til Støtte — kom da ind og se vort store 
Udvalg til passende smaa Priser. 

Nordl andets Handelshus 

TAGPAP, alle Farver og Kvaliteter, KØB DET I PRODUKTEN 



Servus fortæller om sine Dagbogsoptegnelser og Minder 

— Fortsat fra forrige Uge — 

Regninger, 
Meddelelser, 

Konvolutter 
Brevpapir, 
Kvitteringer, 

og iøvrigt alle Tryksager til l or 
retningsfolk, Foreninger og prisate 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri. ( Frue! 

Drik Dyrbyes Katte 
Mange forskellige Blandinger 

faas i 

PRIMA 
Alt i Kolonial! 

i%)rdbornholtris) 
›idreddefortegrielJe! 

0 	' 	 1 _1 g indvendig. Stilen er sjelden 
ns, flere har kuplede Spir eller 
srgyldt Kors paa Taget. Der er 
lange Kirker, ofte ligger de højt 
ppe paa Bjergskraaningen, lige-
om de ejendommelige cylinderfor-
lede Borgruiner. 
Herfra er Jernbaneforbindelse 

med Norditalien. Vi benyttede dog 
vore Ben og fik derved mere at se. 
Ved Afskeden skrev vor Collega 
pagt sit Visitkort en Hilsen til Col-
legaer i Ivrea samt nogle anbe-
talende Ord om at tage sig af os. 
Vi fik nu Lejlighed til at fortælle 
hinanden vore Oplevelser. Medens 
jeg havde lidt alle tænkelige Kva-
ler, havde Nielsen tilbragt en ly-
stig Aften med den anden Collega 
og hans to Søstre, et Par skønne 
Signorinaer. Vinkanden var flittigt 
gaaet rundt til Sang og Strengeleg, 
og han fandt sig selv sovende 
paa en Divan næste Morgen. 

Vi kommer nu forbi flere Fa-
brikker, som benytter Floden til 
Drivkraft. Hvor Dalen udvides, er 
der frodige Majsmarker, kæmpe-
store Græskar, Vandmeloner, Fer-
sken, Pærer og Æbler. 

Henad Aften naaede vi Chat-
tillon, en større, smukt beliggende 
By med store Hoteller. En Bro 
fører over Floden til den der lig-
gende Bydel. Ved Floden ligger 
en Kirke, der bærer en forgyldt 
Kristusfigur paa Taget. Paa den 
store Figurs Hoved er anbragt en 
Laterne, hvis kraftige Lys minder 
om et Fyrtaarn. 

Efterhaanclen udvides Dalen, 
Bjergkæderne bliver lavere. Det 
er en velgørende Afveksling, da 
disse høje Bjerge i Længden vir-
ker trykkende og hindrer det frie 
Udsyn. .44~ klkil øf_ 

Den 4. August overraskes vi om 
Formiddagen af en rask lille Tor-
denbyge med kraftige Regn- og 
Haglbyger. Der er ingen Huse i 
Nærheden, og Træerne yder kun 
ringe Beskyttelse. Til Held for os 
ligger der et lille Kapel ved Vejen, 
egentlig kun en stor, lukket Niche, 
der rummer en Jomfru Mariefigur 
i Legemsstørrelse, klædt i et fol-
derigt lyseblaat malet Gevant. Om 
Hovedets kastanjebrune Lokker 
bærer hun en Krans af friske 
Blomster. Hun knæler paa en 1 m 
høj Sokkel, der optager hele Rum-
met. For at komme i Ly maa vi 
op paa dette og sidder saa paa 
hver sin Side med Armen lagt som 
Støtte om Madonnaens smækre 
Midje. Mens Lynenes blændende 
Ziksakbaand slaar ned omkring os, 
og Lufttrykket faar Kalkpudset til  

at løsne sig, beder vi den hellige 
Jomfru om ikke at vredes over 
vor Nærgaaenlied, men yde os sin 
Beskyttelse. 

Og se, Underet sker, Uvejret 
spredes, og Solen smiler huldsa-
lig gennem Skyen ned paa Jom-
fruens Blomsterkrans og tørrer 
Regndraaberne paa vor støvede 
Dragt. 

Saa svinger vi omkring den 
sidste Bjergkæde og møder et Utal 
af Chausseer, der alle fører ud 
over den store lombardiske Slette. 
Det er ikke let at finde den rette 
Vej, thi overalt hænuner bøje, 
levende Hegn den frie Udsigt. 
Lykken er os dog gunstig, tidlig 

1"--• ZA 	 1 -J om Efterm iddagen gør yi vor En- 
tree i den gamle By Ivrea, der 
ligger nydeligt op ad Bjergskraa-
ningen, har stejle Gader, ærvær-
dige Kirker og gamle Taarne. 

Den nyere Del ligger nede ved 
Floden med store Pladser og Park-
anlæg, der grænser op til stejle 
Klippemure. Herfra kan man se 
Byen hæve sig i Terrasser, som 
øverst oppe begrænses af gamle 
Fæstningsmure og Taarne. Neden-
for glider Doireflodens urolige, 
lerede Strøm. 

Vi kom op ti! en snæver, stærkt 
befærdet Hovedgade, kiggede paa 
Plakaternes 'Fypografie og fandt 
endelig en stor Boghandel i For-
bindelse med Stampa, Avistrykkeri, 
hvor vi henvendte os og præsen-
terede vort Visitkort fra Aosta. 

Dette viste sig at være en god 
Talisman. — Vi blev elskværdigt 
modtaget og fik hver udbetalt 5 
Lira. Da vi vilde gaa, førte en af 
Personalet os ind i Sætterlokalet, 
et mægtigt Rum med Ovenlys, 
hvor vi blev vist rundt. Imedens 
foretog Collegaerne en Indsam-
ling, og Beløbet, lutter 5 og 10 
Soldistykker, overraktes os i en 
Pose. At dømme efter den Op-
mærksomhed vi var Genstand for, 
maatte det være første Gang at 
danske Typografer gæstede Byen. 

Ved Afskeden fik vi Adressen 
paa tre andre Bogtrykkerier, paa 
hvilke vi fik en lignende Modta-
gelse. Vore Fagforeningsbøger 
vilde de dog ikke afstemple, det 
skulde gøres i Turino. 

Da vi ikke gerne vilde slæbe 
rundt med flere Pund Kobbermøn-
ler, fik vi de fleste vekslet i Sølv 
og Sedler ; vor Reservefond var 
bleven mægtig styrket, og vi be-
sluttede foreløbig at blive i dette 
skønne og gæstfri Land. 

Saa forlod vi Ivrea og gik ned 
paa den frugtbare lombardiske 
Slette, hvorover er anlagt et Net 
af Grøfter og Kanaler, som leder 
Flodvandet ud over Majsmarkerne. 
Paa de høje Dæmninger (ogsaa 
Vejene er anlagt paa disse) vokser 
hvide Morbærtræer, hvis Blade 
indsamles og tjener Silke-Sommer-
fuglelarven til Føde. Her er en 
betydelig Silkeindustri, og vi faar 
ofte Lejlighed til at se Udklæk-
ningsanstalter og Spinderier, lige-
som vi flere Gange blev falbudt 
pragtfulde flerfarvede Tørklæder. 

Her vokser ogsaa Oliventræer. 
Grønt er der overalt, og Solen 
steger os hele Dagen i en Pande, 
hvis Rand er Horisontens blaa 
Bjerge. Midt om Dagen er det os 
umuligt at gaa. Fra Klokken 10-3  

holder vi Siesta i Skyggen og for-
søger at sove til Cicadernes ens-
formige Orkester, medens tunge 
Sveddraaber umærkeligt pipler 
frem. Ofte er det først efter Kl. 4 
at vi kan røre os. Til Gengæld 
vandrer vi det meste af Natten, 
da er Landevejen befærdet af ri-
dende og kørende, lange Rækker 
af Vogne, som med Lygte for og 
bag, gerne under Vognen, i sin-
dig Gang ruller afsted belæssede 
med Markprodukter, Levnedsmid-
ler eller Byggematerialer. Ejen-
dommeligt og fantastisk tager det 
sig ud ;med disse store, over-
dækkede Kærrer ; men vi vænner 
og hurtigt dertil og hilser Vogn-
styrerne med et bona-seda" eller 
„bona-journo" — alt eftersom det 
er tidligt eller sent paa Natten. 

Ved Chivasso, en temmelig stor 
By med betydelig Industri, passe-
rede vi Banelinien og fulgte Po-
floden paa en høj Dæmning, hvor 
ogsaa Landevejen er anbragt. — 
Flodens Leje har i Tidens Løb 
hævet sig over Sletten, beskyttet 
af mægtige Dæmninger. Ved Slu-
ser ledes Vandet ud over den 
regidattige Slette og skaber en 
Frugtbarhed, saa den lombardiske 
Slette er kaldt Italiens Kornkam- 
mer. 

Natten er tang. Vi er dygtig 
trætte, og det er umuligt at finde 
en passende Soveplads paa disse 
høje Skrænter med de uigennem-
trængelige Brombærkrat, Sumpe 
eller Majsmarker. Endelig mente 
vi i Mørket at have fundet et pas-
sende Sted. Forsigtigt gled vi ned 
ad de stejle Skrænter. Jeg holdt 
Nielsen i Haanden ; men han snub-
lede over nogle Ranker, slap Gre-
bet og rullede ned i Dybet. Saa 
blev alt stille. Han besvarede ikke 
min ængstelige Kalden. Jeg krav-
lede bagefter og fandt ham dyg-
tig forslaaet. Da han kom til sig 
selv, konstaterede vi at Lem-
merne var hele; dog var han for 
svag til at kravle op igen, og vi 
maatte tilbringe Resten af Natten 
dernede paa en Stubmark. 

Om Morgenen var lian endnu 
fortumlet af Faldet; men vi gik 
dog videre gennem et Par smaa 
Byer, hvor vi fik et solidt Mor-
genfoder og en Kande Vin. Sær-
lig Vinen havde en gavnlig Ind-
flydelse paa ham, og hen paa 
Formiddagen, da vi naaede Turin, 
var han sig selv igen. 

Vi kom straks ind paa en stor 
Plads, Piazzo Carlo Fenece ved 
Banegaarden, hvor der var opstil-
let en Mængde Boder og falbydes 
alle mulige Varer. Gik paa Post-
huset, fik Breve og Aviser udle-
verede og travede derefter Byen 
igennem paa Kryds og Tværs. 

Turin har gennem skiftende Ti-
der spillet en stor Rolle og flere 
Gange været Hovedstad. Skønt 
Byen har en ypperlig Beliggenhed 
og er let at forsvare, har den ofte 
været belejret, indtaget og ødelagt. 
Derfor har Turin ikke mange For-
tidsminder, men et vist moderne 
Tilsnit med brede, lige Gader og 
aabne Pladser. Paa de tidligere 
Fæstningsvolde er anlagt smukke 
Parker og ved Floden, der herfra 
er sejlbar, er store Kajer. Kirker 
og offentlige Bygninger har ingen 
arkitektonisk Interesse, men flere 
Paladser har dog værdifulde Sam-
linger, ogsaa Slottet, Slotshaven 
med Zoologisk Have, Raadhuset 
og Teatrene er et Besøg værd. 
Ellers minder Husenes malede Fa-
cader og Vinduernes Tremmegitre 
om franske Byer. 

Om Aftenen fulgte vi den tætte 
Strøm af glade Mennesker, som 
valfartede over den store Pobro 
til Capuccini-Bjerget og Gran Ma-
dro. 

Længe stod vi paa Broen og 
saa over til de skovklædte Højder 
med det gamle Kloster, saa de  

mange Lys spejle sig i Flodens 
glidende Strøm, og viftekokette-
rende, bedaarende Ungmøer og 
værdige Matroner passerer forbi, 
Arm i Arm, i lange Rækker, leende, 
syngende, dansende og kastende 
iltre Tilraab til de cigaretrygende 
unge Mænd. 

Alle Døgnets Melodier lyder for 
vore Øren — muntre, kaade og 
æggende og der kommer unge 
Knøse med Strengespil og Kastag-
netter. Dansen kan begynde. 

Det er Sydens Børn — det er 
Italien! 

Fortsættes i næste Nr. 

Bagerier 
Andersen, Th., Sandvig Tlf. 2 

Hald, E., Løsebækg., All f if. 78 

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

Bogtrykker 
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74 

Bygmestre 
Kofoed & Mortensen, All. T1f.77-79 

Petersen, P., Nørreg, All. Tlf. 69 

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th. Sandvig Tif. 5y 

Cykler og Cyklereparation 
Jørgensen, K, v/ Posthuset All. 

Mikkelsen, A. Allinge. Tlf. 102 

Dame-frisørsaloner 
Larsen, Joh., Barber, All. Tlf. 53 

Weber, Anna, Allinge, Telefon 12 

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, Tlf 7 

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

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

Guldsmed 
Hansen C., Havneg. All. Tlf. 140 

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

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

Isenkram og Porcelæn 

Kul og Koks 
Allinge Kulhandel Telefon 119 

Nordlandets Handelshus, Tlf. 7 

Købmænd 
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x 

Prima, Allinge Tlf, 40 

Ladestationer 
Petersen, Carl, Allinge. Tlf 98 

Ligkistemagasiner 
Kofoed & Mortensen All.TIf. 77-79 

Mortensen, Herman, All. Tlf. 47 

Avismakulatur, 
rene Aviser, bundtet i Pakker a 
5 kg. (ca 300), sælges for 75 øre 

Alliinlge BogtryKlieri. 

Malermestre 
Jacobsen Ludv, havnegade, All. 

Manufakturhandlere 
Magasin du Nord, Allinge. Tlf..5 

Hansen, Jens, Allinge Telefon 29 

Modeforretning 
Petersen, Thora,v. Posthuset All. 

Musikundervisning 
Westphal, G. Sandkaas 

Kraver — Violin — Sang. 

Radioforhandlere 
Jørgensen, Il , vi Posthuset All. 

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

Skræderforretninger 
Ipsen, P.C. Nygade, Tlf. All. 113 

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

Sygekasser 
All -Sandv. Sygekasse Ali. Tlf. 47 

Kontorild daglig 2-4, Lørdag 7-9 

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 
Hansen C., Havneg. All. Tlf. 140 

Liljeroth, A. Urmager, Allinge 

Mikkelsen, A., Sønderg. Allinge 

Vaskerier 
Mogensen, A., Tejn T ' .. 117 x 

Indlevering til Bornholms Di mpvaslierl. 

Vognmænd 
Bohn, Emil, Sønderg., All. Tlf.46 

Christensen. Andr., All., Tlf. 49 

Petersen, C., Nygade, All. Tlf.133 

Person- og Lastkorzel 

Munch, Humledal, Tlf. Rø 46 v 

7 Personers Vogn 

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

Vor Collega viste os rundt i 
Aosta, der er en gammel By med 
snævre Gader, temmelig langstrakt, 
da Dalen endnu er meget smal. 
Rendestenen er anbragt i Midten 
af Gaden, og en Del af Flodvan-
det ledes herigennen, en stærk 
Strøm, som fører alt Affald og 
Snavs med sig. Alligevel er del 
saa klart, at Beboerne vasker de-
res Linned der. Om det ogsaa 
benyttes som Drikkevand, saa vi 
dog ikke. Husene er oftest opført 
af Raasten med eller uden Kalk-
puds, har Hvælvinger og dybe 
Vinduesglugger. Kirker og Kapel-
ler er bedst vedligeholdt, smykket 
med Kalkmalerier baade udvendig 
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Averter i NORDBORNHOLM 


