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Styrmandens Oplevelse, 
Af Olga Petersen. 

—o— 
Fortsat fra forr, Nr. 

Det bankede paa hans Dør, 
først een Gang uden at lian be-
mærkede det, saa een Gang til, 
og denne Gang med Knoslag. Det 
var noget, der lod sig høre, og 
Jonsen fo'r da ogsaa op, som 
ramt af et elektrisk Stød. 

„Aa, er det Dem, Kaptajn", 
sagde han forbavset, da han sea 
den indtrædende, mens han i sit 
stille Sind tænkte, at det vidste 
han godt, for den Banken kendte 
han, 

„Ja, her har jeg noget til Dem", 
svarede Kaptajnen med et bredt 
Smil, „Jeg har lige hentet Post, 
og som det første fik jeg dette." 

Han rakte Jonsen en smagfuld 
Kuvert. 

„Det er Sager hva', skrevet med 
en elegant Damehaand. Og læg 
med det samme Mærke til Afsen-
deradressen. Min Nysgerrighed—
tilgiv mig — drev mig til at se 
efter den. Lilian V. osv." 

Blodet fo'r Jonsen til Hovedet, 
Av for Sør . ! tænkte han, det 
var da ærgerligt, at det lige netop 
skulde være Kaptajnen, der gik 
efter Posten i Dag. Kaptajnen skul-
de vide, at han havde skrevet til 
Lillian. Det var ikke Meningen at 
Kaptajnen skulde have sin Næse 
i det; men nu var det bedst at 
gaa lige til Sagen og lade som 
ingen Ting i Stedet for at luske 
med det. Det saa vel mere natur-
ligt ud. Og desuden vilde han dog 
ikke sidde som en Kujon og vise 
sig forlegen overfor Kaptajnen. 

„Tak, Kaptajn, for Ulejligheden", 
sagde han frejdigt. „Det er jo som 
en lille Overraskelse dette, men 
lad os se, hvad Brevet indeholder." 

Kaptajnen satte sig ned og hør-
te med største Interesse, da Jon-
sen begyndte paa Oplæsningen. 

— Hr. Styrmand Jonsen! Min 
Far og jeg vil ikke undlade at 
takke Dem, fordi De saa venligt 
tænker paa mig. Deres Brev fik 
en hjertelig Velkomst, da vi lige 
siden den Dag, De saa heltemodig 
vovede Livet for at redde mig fra 
Druknedøden, har ønsket at kom-
me i Forbindelse med Dern for at 
bringe Dem vor varmeste Tak. 

Jeg har det i bedste Velgaaen-

de, og jeg vil gerne glæde Dem 
med at fortælle, at der laa ikke 
noget som helst tragisk, som De 
mente i min Handling, som var 
et virkeligt beklageligt Uheld, der 
nær havde kunnet faa sørgelige 
Følgtr for en Uforsigtigheds Skyld 
fra min Side. Tankeløst havde jeg 
sat mig foroverbøjet, altfor yd.r-
lig, paa Bolværkshammeren og fik 
uden at jeg ved, hvordan det gik 
til, Overbalance og havnt de altsaa 
meget mod min Vilje i Havnedy 
bet. Det var jo ogsaa en mærke-
lig Plads, jeg havde valgt mig,  

maa jeg indrømme. Som De ser, 
har jeg ikke oplevet noget ondt, 
som De forestillede Dem, tvært-
imod hører jeg til dem, som So-
len har skinnet paa — endnu til 
Dato! Og jeg er livsglad og ser 
lyst paa Livet, Derfor takker jeg 
paa det hjerteligste min Rednings-
mand! Men da baade min Far 
og jeg gerne vilde have Lov til at 
vise Dem en Erkendtlighed og 
synes, at det sker for ringe gen,  
nem en Skrivelse, beder vi Dem 
besøge os ved første Lejlighed. 
Vor venligste Hilsen. Lillian V. 

„Nu har jeg minsæl og Salighed 
hørt det med!" udbrød Kaptajnen 
forundret. „Den Vandgang bliver 
nok Deres Lykke, skal De se. De 
har med det samme skudt Pape-
gøjen, som man siger. Hun kan 
saamænd ikke staa for Dem, naar 
hun ser Dem, ellers skulde hun 
da være usædvanlig kræsen og 
modstandsdygtig. Jeg tør vædde 
en halv Maanedsgage paa, at den-
ne Historie ender med en Forlo-
velse. 

Foraarssolen skinner over den 
lille Fjordby. Ad Strandpromena-
den staar Kastanietræerne i Blomst 
langs Spadserestien. Lige udenfor 
Havnemolen ved en privat Land-
gang ligger en lille Lystbaad og 
vugger for en let Brise. Ombord 
i den staar to lykkelige unge 
Mennesker, som har besluttet at 
foretage Bryllupsrejse ad Søvejen 
i deres egen lille Lystbaad, som 
er en Bryllupsgave fra Brudens 
Far. Og Rejsen skal startes fra 
den Plet, hvor de første Gang 
saa hinanden, eller rettere, da han 
første Gang saa hende, for hun 
var i det øjeblik nærmest bevidst-
løs. — Hendes lyse Krøller viftes 
let af Vinden og ligesom kærteg-
ner hende paa den rosenrøde Kind, 
mens hun smilende og lykkelig 
ser op paa hendes Far og den 
lille Flok af Venner, der er mødt 
for at være til Stede ved Afrejsen. 
Ved Rattet staar han, solbrændt 
og mandig. Motoren sættes igani. 
Han løfter Kasketten til Farvel, 
og bort glider .Vito" stille ud fra 
Broen, mens Risengryn og gamle 
Tøfler kastes efter dem. „Lillian 
og Jon, god Rejse", lyder det ind 
mellem Motorens Snurren. 

„Her var det", siger Jon, da de 
vender lige udenfor Havnemolen. 
Han peger paa Stedet, hvor han 
fandt hende. Lykkelig ser hun op 
paa ham. Han ser med et varmt 
Smil ned paa hende og kysser 
hende paa Kinden. 

Hvad Folk kan linde Daa. 
—o— 

Kunde -man samle alle de mær-
kelige Bestemmelser, som Folk 
paa deres Dødsleje har udtalt 
som deres sidste Vilje, vilde det 
sikkert danne et meget stort Værk; 
men det er dog sjældent, at disse 

Bestemmelser er saa besynderlige 
som den, en Mand i Paris tog. 
	 Mit Lig skal sendes til Gas- 
værket i Paris, forlangte han, -
thi jeg har altid brugt mine aan-
delige Evner til at virke for den 
almindelige Oplysning, og jeg øn-
sker nu, at mit Legeme efter min 
Død skal anvendes til Oplysning 
ogsaa paa den Maade. — Imidler-
tid vægrede Gasværket sig ved at 
modtage Liget, og den afdødes 
Venner maatte da køre det til en 
Ligbrændingsanstalt. 

Af samme underlige Art var 
den sidste Vilje, som en Lystfisker 
i New York fattede. I sit Testa-
mente forklarede han, at hans Le-
geme skulde brændes, og Asken 
af det skulde strøs paa et bestemt 
Sted i Havet, hvor han holdt mest 
af at fiske. — Jeg har fanget man-
ge gode Fisk der, skrev han, — 
og jeg haaber, at mine Venner 
skal faa lige saa godt Held. Hans 
Bestemmelse blev efterfulgt, og 
underligt nok fik hans Venner en 
ualmindelig stor Fangst, da de 
næste Gang fiskede paa Stedet. 

For mange Mennesker er det 
ubehageligt at tænke paa al den 
Besvær, deres Død kan foraarsa-
ge de efterlevende. En engelsk 
Præst ved Navn Brooke forlangte 
saaledes, at Familien efter hans 
Død ikke maatte gaa sørgeklædt, 

Enken efter den berømte Læge 
i Halssygdomme, Dr. Mackenxie, 
forlangte, at hendes Familie ikke 
maatte gaa sortklædt, Damerne 
skulde bære hvidt, Herrerne graat 
Tøj. — Og jeg haaber, — skrev 
hun i sit Testamente — at de ikke 
vil lukke sig inde, men hellere 
gaa og besøge deres Venner eller 
søge anden Adspredelse. Jeg er 
ikke bange for, at de skal glem-
me mig, men jeg vil, at de skal 
være glade. 

En Dame, som for nogle Aar  

siden døde i Parkstone og efter-
lod sig henved 2 Millioner Kroner, 
efterlod Pengene til de af hendes 
Nevøer og Niecer, som mindst et 
Aar før hendes Død havde været 
Afholdsfolk og Ikke-Rygere. 

I Washington døde i sin Tid 
en Mand ved Navn Henderson, 
der altid havde været kendt for 
sin fine Vinkælder. Ganske faa 
Dage før han døde, blev han Af-
holdsmand, og paa sit Dødsleje 
forlangte han af sin Hustru, at 
hun ikke maatte sælge eller give 
Vinen bort, men ødelægge den. 
Det var store Mængder af fin, 
gammel Kognak, Champagne og 
andre kostbare Vine, som blev 
hældt i Rendestenen. 

En bekendt fransk Kunstner, 
Lefroy, fordrede, at det sidste 
Billede, han havde haft under 
Arbejde, skulde brændes; han 
vilde ikke, at fremmede skulde 
fuldføre det, 

Endelig skal nævnes et Eksem' 
pel paa en Mand, der forlangte, 
at hele hans smukke Indbo skul-
de slaas i Stumper og Stykker, 
thi han undte ikke, at hans Fa-
milie skulde have noget af det 
efter ham. 	 FM 

Husflid og Selskaber, 
—0 - 

- Ja, om de to Ting har vi jo 
talt saa tit, Ellen, sagde Emma 
Thorsen, idet hun lod Sytøjet 
synke i Skødet og saa over til sin 
Naboerske, der var kommen et 
Smutover til hende en Eftermiddag. 

— Uden at blive enige! lo El-
len lidt drillende. Skønt jeg maa 
indrømme, at der bliver en Del 
forsømt i Hjemmet, naar man skal 
i Selskab den ene Aften efter den 
anden. 

— Ja, ikke sandt! Men det er  

sandelig ikke det eneste. Man for-
sømmer ogsaa sig selv. 

— Hvordan mener du? spurgte 
Ellen. 

— Jo, det er usundt !anede for 
Sjæl og Legeme. Man faar saa 
megen Kaffe og søde Sager; og 
den UndA'holdning, der sædvan-
ligvis føres, er meget lidt aandrig, 
for i Almindelighed drejer det sig 
mest om nogle fraværende at Sel-
skabets fælles bekendte, og det er 
sjældent Ros, de er Genstand for. 

— Men det kan da ikke skade 
at lægge Øre til. 

— Dit mener jeg dog! For 
naar man saadan ret ofte tml'.  
om andres Fejl og Daarligheder, 
saa fristes man nemt til at sige: 
Jeg takker dog meget, at jeg ikke 
er som denne! 

— Ja — naar du ser Sagen Ira 
den Side — sagde Ellen tanke-
fuld, men man kan da ogsaa fea 
meget godt at tale om, tilføjede 
hun lidt efter. 

-- Ja, vel kan man det. Men 
hvor ofte sker det? Da vi for en 
Tid siden flyttede her til Byen, 
undredes min Mand og jeg over, 
at vi saadan til Stadighed blev 
bedt ud til Selskab — og vi mkat-
te jo gøre Gengæld. Men du kan 
tro, vi var snart kede af det uro-
lige Liv -- det var vi ikke vant 
til. Og Børnene led under det paa 
flere Maader, foruden at vi gav 
dem et daarligt Eksempel ved at 
lade vort sædvanlige Aftensaa-bej-
de ligge og saa gaa i Byen. De 
var vante til at se os bestille no-
get og selv blev de sat i Virksom. 
hed. Men tiet hele var da bleven 
Kludder, om vi ikke var holdt op 
med dette Selskabsliv. 

— Men vi skal tela somme Ti-
der sammen med andre Mennesker, 
ellers bliver vi da nogle sære 
nogle, indvendte Ellen. 

— Ja, det mener jeg ogsaa; men 
naar man saadan bliver indbudt 
paa Omgang, saa skal man sam-
men med . de Folk, der er, enten 
man er glad ved det eller ikke, 
og enten Samtalen er aandsdan-
nende eller nedbrydende. 

— Men saa kunde du da selv 
bestemme, hvad du vilde tale om, 
naar du ikke var tilfreds med de 
andres Snak. 

— Ja, havde man bare nok af 
det Tømmer, du er dannet af, El-
len, lo Emma. — Du gemmer ikke 
din Mening bort under Falskheds 
Kappen, og derfor sætter jeg 
Pris paa dit Venskab. Du kan jo 
ogsaa taale at høre min Mening, 
selv om den er modsat af din,—
det kan de andre næppe, Saa maa 
du ogsaa huske paa, at jeg er 
fremmed endnu — og jeg tror 
desværre næppe, at jeg kommer 
til at føle mig hjemme her. 

— Og du har endda mig, sagde 
Ellen smilende. — Men jeg kom 
nu egentlig over for at laane det 
Blusemønster til Dengse — og 
saa for at fortælle dig, at vi ikke 



HOTEL SANDVIG (Palmehaven) 
Hver Aften: Constantin Hansens populære Rhytme-Orkester. 

Lørdag Aften : Københavner-Aften. 
Førstkommende Tirsdag: Amatøraften. 

Torsdag: Komponist-Konkurrence. 
„Arvid Ringheink' som Gæst Ugen ud .  

Specielle Festaftener : Tirsdag, Torsdag og Søndag. 

LOGISK HAVE 
Tirsdag den 29. og hver 
Tirsdag og Fredag 

Dansant til Kl. 1. — Arvidsens Trio. 

var med tit Gildet i Aftes hos 
Møllerens. 

— Var 1 ikke? Hvordan kunde 
det være? 

— For min Mand siger, der er 
ingen Fornøjelse ved at se og hø-
re paa de andres Kortspil. Naar 
din Mand ikke er der, saa kan 
han faa Lov til at snakke med 
sig selv, om han har Lyst, for de 
andre har ikke Tid. 

— Nej, ser man det! Mon han 
saa ikke gerne vilde have en.Bog 
eller to at læse i hjemme — vi 
har jo da en Del — 

- Aa jo, det vil vi gerne beg-
ge to. For nu synes jeg ogsaa 
bedst om at være hjemme, — jeg 
vilde blot ikke fortælle dig det 
lige straks. Men jeg synger nu 
med Zacharias Nielsen: 
I Hjemmet har jeg fundet 

den Svaling og Sol, 
der passer bedst mit Arbejd 

og min Færden. 
I Hjemmet har jeg fundet 

den hyggelige Stol, 
hvor bedst jeg Hvilen fandt 

i hele Verden. 
Men vil du saa give mig det 

Mønster? Peter kan selv hente 
Bøgerne, — Nu har du hørt min 
Omvendelse, — nu kan du sag-
tens være glad! 

— Det er jeg ogsaa. Det kan 
du stole paa, sagde Emma hjer-
teligt. 

— Farveli Nu løber jeg! 
Og væk var hun, den unge Kone. 

Men Emma stod, som var hun 
fremmed for sig selv. Saa udbrød 
hun haivhøit: 

„Det var mere, end jeg havde 
ventet !" 

Allinge-Sandvig Byraad 
Mødet, den 23. Juni 1937. 

Blandt Efterretningssager fore-
laa : Cirkulære fra Ministeriet 
for Landbrug og Fiskeri angaa-
ende Ansøgninger om Statsjord 
og Præstegaardsjord til Overta-
gelse i Foraaret 1938 og Ansøg-
ninger om Statslian og Udvidel-
se af mindre Landbrug. 

Indenrigsministeriets Skrivelse 
af 9. Juni 1937 med Stadfæstelse 
af Tillæg til Bestemmelser ved-
rørende Borgmesterpension. 

Ministeriel for Landbrug og 
Fiskeri meddeler Approbation 
paa Udstykning af Matr. Nr. 35 
og 36 a, Sandvig Bygrunde, til-
hørende Charles Jensens Dødsbo. 

Købstadkommunernes Forsik-
ringsforening fremsendte Udkast 
til Lovændringer. 

Styrelsen for Danmarks Bibli-
oteksforening fremsendte Pro-
gram for Foreningens Aarsmøde 
i København d.30.-31. Juli 1937. 

Udstillingen »Mor og Barn« 
forespurgte om der kan faas gra-
tis Lokaler stillet til Raadighed 
for en paatænkt Udstilling. -
Byraadet vedtog at stille disse 
til Raadighed. 

Dampskibsselskabet paa Born-
holm af 1866 ansøgte om Tilla-
delse til yderligere at udvide 
Rampen paa Havnekajen. Tilla-
delsen blev givet. 

Turistforeningen fik Tilladelse 
til at lade opsætte en Vandhane 
paa Næs ved Fru Rudes Ejen-
dom til gratis Afbenyttelse. 

Til den ledige Stilling som 
Kontorist paa Kæmnerkontoret 
vedtoges det at ansætte efter Ind-
stilling fra Kasse- og Regnskabs-
udvalget, Kontorist Aage Kofoed, 
Gasværket, Allinge. 

Byraadet holder herefter Ferie 
til den 28. Juli. 

3oger og liaaes 
Hvad bringer Familie Journalen i 
denne Uge? 

Mange Rygter er i ()niløb om 
den kommende Krigs frygtelige 
Vaaben. I dette Nummer af Bla-
det gives der en illustreret Over-
sigt over de trafidløst styrende 
Vaaben, som for Tiden er under 
kraftig Udvikling til Søs, paa 
Land og i Luften. Det er Mid-
sommer, og Kelvin Lindemann 
kauserer paa et Par Sider over 
Emnet „Sancte Hans over Dan-
mark«. Vi tror, at Læserne ved 
at studere den unge Forfatters 
lette, lille Anretning — mere end 
nogen Sinde vil føle det, som 
hørte de allerede Beatene knitre 
og Ungdommens Sange lyde fra 
Lejrkredsen om de flakkende 
Luer. Sporten og Filmen synes 
i den sidste Tid rigtig at have 
fundet hinanden ude i Verden, 
hvilket har givet Bladets Sports-
medarbejder Inspirationen til en 
kvik og saglig Artikel, som han 
har givet Overskriften »Sports-
stjerner, som filmer og Films-
stjerner, som sporter«. Behøver 
vi at oplyse, at La Varres stadig 
fortsætter deres eventyrlige Op-
dagelsesrejse Ira Panama til Pa-
lagonien, og at der ogsaa i denne 
Uges Nummer findes et af deres 
udmærkede Rejsebreve. Denne 
Gang fortæller de for øvrigt om 
deres Besøg hos et skotsk Ny-
hyggerpar i Peru og skildrer det 
unge ÆgteparS lykkelige Tilvæ-
relse paa deres store Faarefarm 
i Andesbjergene. Novellerne er 
alle spændende og skrevet over 
højst forskelligartede Emner. 

Fra Uge til Uge. 
Set. Hans Aften 
fejredes som sædvanlig her paa 
Nordlandet med Baal, Dans og 
Lystighed. Vore førende Forly-
stelsessteder var overfyldte, og 
det kneb med Parkeringsplads 
for de mange Biler, som fra hele 
Øen var tøffet herop. 

Hotel Strandslot lagde for med 
Fakkeltog og Baal Kl. 10. Det 
tog sig nydeligt ud i den stille 
Sommeraften, Promenaden var 
fyldt indtil Trængsel, og Publikum 
sang Drachmauns Sommervise, 
Kl. 11 afbrændtes et pragtfuldt 
Baal ud for Palmehaven og Kl. 
12 kulminerede Festen paa 
Strandhotellet. 

En lille Tordenbyge drev ad-
skellige hjem før Midnat, men 
paa Hotellerne gik Dansen uaf-
brudt endnu i nogle Timer, af-
brudt af Sang og anden Under-
holdning. Den lille Bengt var 
stadig i fuld Aktivitet paa Strand-
hotellet og de morsomme Show-
numre vakte vild Begejstring. 

Dem, der havde haabet paa 
at »Østersøen« Sct. Hans Aften 
vilde gaa Promenadetur langs 
Kysten, blev skuffede. Paa det 
nye Promenadedæk er der ellers 
Plads nok til adskillige dansende 
Par, og Vejret var ideelt. Selv 
med kort Varsel vil en saadan 
Tur under gode Vejrforhold kun-
ne regne med god Tilslutning, 
Hoteller og Pensionater er jo 
snart overfyldte, og Gæsterne 
tager gerne saadan en Oplevelse 
med. 

s. s. „Østersøen" 
havde i Lørdags en vellykket 
Præsentationstur først til Simris-
hamn og derefter langs østkysten. 
Ind- og Udseilingeu fra Allinge 
og Gudhjem Havne forløb glat 
og det smukke nymonterede 
Skib blev almindelig beundret. 
'Østersøen« er nu inde i den 
planmæssige Faet og forhaabent- 

lig vil det lykkes det smukke 
Skib at trække mange Svenskere 
til vor lille 0. Begyndelsen teg-
ner lovende. 

Tidsskrift for Kunstindustri 
har i sit Februar Hefte en illu-
streret og meget rosende Artikel 
om Mogens Bjørn-Andersen un-
der Titel »En ung Sølvsmed læg-
ger ud«. Bjørn-Andersen er vel-
kendt som Sommergæst i Allin-
ge og alle kender det lille røde 
Sommerhus ved Strandstien til 
Sandkaas, hvor han har indret-
tet en Udstilling af Sølvarbejder, 
Smykker etc. Bjørn-Andersen og 
Frue har begge lært Sølvsmede-
haandværket i Georg Jensens 
Sølvsmedie, Kbh. og de nydelige 
Genstande vækker straks Købe-
lysten. Vi anbefaler Besøg. 

Se Annoncen. 

Handelsbanken 
har i Mandags aabnet Kontor 
i Allinge (Gartner Jensens Ejen-
dom ved Havnen) samt i Sand-
vig (ved Torvet). Begge Konto-
rer er aabne hele Anret. 

Bananer. 
—0— 

Mon der er mange, der aner, 
at Bananen, den nærende og vel-
smagende Frugt, er i Stand til at 
yde Mennesket „Alt, hvad det 
behøver". 

Bananen vokser vildt i Siams 
og Indiens Skove, paa Ceylon og 
Filippinerne og omtales allerede 
af Oldtidens latinske og græske 
Forfattere, hvoraf nogle mener, at 
den er den ældste af alle Kultur-
planter. 

Stanley fandt Bananer hos 
Uganzafolket, hvor de bi ugtes som 
Brød, Kartofler, Dessert, Midicin, 
som Hus, Hegn, Seng, Sengeklæ-
der, Traad, Tovværk, Svamp og 
Badekar! — kort sagt anvendtes 
til alt hvad Mennesket behøver, 

undtagen Ked — som Vegetaria-
nerne mener vi kan undvære, og 
Jærn — som vi Nutidsmennesker 
slet ikke kan se bort fra. 

1 Nordamerikas Sydstater er 
Bananen et Lægemiddel mod 
Tyfus og Fordøjelsessygdomme, 
ligesom man ogsaa bruger det til 
at lægge paa Saar. 

Man siger, at Bananer kan op-
bevares længere, naar de indsvø-
bes i Papir og henlægges et køligt 
Sted eller lægges i koldt Vand i 
en tilbunden Krukke. 

Og af de primitive Folks An-
vendelse kan man konstatere den-
ne Frugts Næringsværdi og For-
træffelighed. 

Mange synes dog det er en tør 
Frugt, men prøv en Dessert, sam-
menblandet af Makroner, Fløde-
skum og Bananer, og du vil aldrig 
ønske dig bedre Herreret 

Forunderligt for Resten, saa 
længe det varede, før vi lærte den 
Oldtidsfrugt at kende. I vor Barn-
dom kendte vi den jo næppe af 
Navn! 

Utak er ikke altid Verdens Len. 
—0—  

I Bogen om Ø. K. fortælles 
der om, hvordan H. N. Ander-
sen i sine Begynderaar tyede til 
Venners Hjælp, naar det kneb, 
men til • Gengæld heller ikke 
glemte Vennerne. Det første er 
der jo mange, der maa gøre -
men naar de kommer vel af Sted, 
kniber det desværre for tit med 
Hukommelsen. Der var i Bang-
kok en svensk Lods, Carl Astr6m, 
som var rejst hjemmefra, da han 
var 14 Aar og aldrig saa Sverige 
igen. I Bangkok havde han Lyk-
ken med sig og blev Havnelods, 
klarede sig godt og sparede man-
ge Penge sammen. En Dag kom  

hans gode Ven, den unge Kap-
tajn H. N. Andersen, og bad om 
Hjælp. Han var kommet i en 
lille Knibe med sine mange For-

' retninger og havde Brug for 
nogle Tusinder med det samme. 
Om Åstr8m kunde laane hain 
dem en lille Tid? 

Han fik Pengene, og det va-
rede ikke længe, inden de var 
betalt tilbage. 

Efter den Tid gik det fremad 
for H. N. Andersen, men .-kstr6m 
var uheldig. Han klarede Lods-
arbejdet godt, saa længe han 
havde med Sejlskibe at gøre, men 
da Dampskibene begyndte at 
dukke op, blev det vanskeligere. 
Da ban engang skulde lodse en 
stor Damper, gik det galt, og 
han havde en kedelig Kollision. 
Det tyske Rederi maatte betale 
en stor Skadeserstatning og kræ-
vede Svenskeren afsat som Lods. 
Han matte forlade Søen, og i 
Løbet af kort Tid stod han paa 
bar Bund og led Nød. 

Da H. N. Andersen fik det at 
vide, bestemte han, at Åstråm 
skulde have Mad og Klæder og 
alt, hvad han behøvede. Vilde 
han hjem til Sverige, skulde han 
faa fri Rejse. Men det skulde 
gaa stille for sig. Det var ikke 
nødvendigt, at han fik at vide, 
hvor Hjælpen kom fra, hvis det 
kunde lade sig gøre at holde det 
hemmeligt. 

Varelotteriet 
Fornyelsen til 4. Trækning med 
11.400 Gevinster slutter Mandag 
cl. 4. Juli. 
Jeg har ledige Lodsedler til Salg 
til Fornyelsesprisen 360 Øre, 
benyt derfor Lejligheden til i 
Tide at sikre Dem en Lodseddel. 

I. B. Litraen. 

Stikkelsbær 
købes. 

Gartner Jensen, Tlf. 41 

Det rigtige gode 

Bageri-Flormel 
til Hjemmebagning 

dansk Rug-Sigtemel til Hjemb. 

Prima Jawningsmel til firoden 
Sagogryn, Rismel, Risengryn 
købes bedst og billigst i 

Nordlandets Haudelshus, 

Hasle Kalkværk 
00.111% Brændt Kalk 

Læsket Kalk 
.411111111' Cementsten 

Tlf. Hasle 27 

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

Allinge Bogtrykkeri. 

SOMMERSKO 
Stort Udvalg i Sommersko 

til rimelige Priser. 

Træskomager Lars en 

I Løbet af Juni Maaned ventes 

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

Nordliodels Handelshus 
Frue? 

Drik Dyrhyes Katte 
Mange forskellige Blandinger 

faas i 

PRIMA 
Alt i Kolonial! 

Lad Deres gamle Cykle 
blive voin ny. 

Vi oplakerer og staferer Deres Cykle 
hurtigt og billigt. 

Fint og holdbart Arbejde garanteres. 

Cykle- og Radio-Importaren, Allinge 
v. ti Jørgensen 	 Tlf. 156 

Nu er det letop-
løseligt, hurtigtvirkende 
Kalksalpeter NORIG, 

— der skat tilt 

De anerkendte 

GUMMISKO 
med de tre Taarn faas hos 

Carl Larsen, Vestergade, AH. 

Bornholms Spare- 
og baanekasses 
Afd. i Allinge 

• 

Kontortid: 9-12 2-4 
• 

Boxer udlejes 

For Tiden har vi rigelig Lager af 

store ciliroroiske Blommer, 
lyse græske 81111 Ibsker 
Tnt bl. Enig og Abrikoser  
af særdeles god Kvalitet og 
som er indkøbt til passende 
Priser. Vi sælger gerne. 

NordlandetsHandeishus 



&ør ‘janzilieforegelde i 
ZoologiA Xave! 

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

• Stor Abegrotte 
• Stor Bjornegrotte 

• Danmarks Rekord Hunlove 
• Danmarks største Hanløve 

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

	 Pr.  
Sommerdagens straalende Punktum : 

TRANDHOTELLET 
11111111111m111111111mini1111111111111111111111111111111111111111111111111Immmuni11111111111111111111111 

Onsdag den 30. ds.: FLORIGAN - AFTEN! 
Hver Dame modtager gi atis en Æske Flo-
rigan Creme ! Ekstra Præmiedans 

Fredag den 2. Juli: Stor Amatør -Atten! 

Richard og Bengt: Nyt Repertoire. 	Fr. Bidstrup. 
Sandvig 14. 

KGM c Se mit store Udvalk  
ommerkjoier!  

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

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

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

C2)e inA ydes 
til at besøge vor Udstilling 

af Sølvarbejder, Smykker, 

Korpus, Bestik, i Dagene fra 

25. Juni til 7. Juli i „Det røde 

Klippehus" ved Strandstien 

Allinge-Sandkaas. 

Udstillingen er aaben dag-

lig 10-17, undtagen Søndag. 

M. BJØRN-ANDERSEN. 

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

Conrad Hansen, 
Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 

ved Havnen — Telefon 140 

Køb Deres Forbrug af Klædninger 
og ekstrafine Benklæder hos os. 

Husk vort gode Arbejdstøj samt alt til Herreekvipering hen-
hørende, da det er billigt ug 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 Uld 
købevi til liojet4to Pris. — 1.evernndNr til Landbrugmlotteriet 

=I" 	  

	• A. S. G. 
afholder halvaarlig Generalforsam-
ling Fredeg den 2. Juli Kl. 20 
Christensens Havesal. 

Vig ige Ting skal behandles. 
Mød godt op. 

Bestyrelsen. 

Olsker Sygekasse, 
Medlemmerne erindres om at 

de fra 1. Juli skal antage fast 
Læge indenfor 10 km Afstand. 

Valget af Læge bedes meddelt 
Opkræverne ved deres forestaa-
en de Besøg. 

Ifølge Direktoratets Regler skal 
alle Restancer være indbetalt inden 
15. Juli for at bevare Retten som 
nydende Medlem 

Bestyrelsen. 

44- 
Fugtig Sommerluft - 

Tørre Cigarer! 

Thax-Patent-Torrealliæg, KIOSKEN. 

BORNHOLMSIAMPVASKERI k 

modtager al Slags Tøj til Vask. 
Indleveringssteder: Allinge: Køhm. Fiilt, Storegade 34. 

Sandvig: Esper Hansens Eftfl., Storegade 31. 

Moderne Svømmeundervisning 
ved 05tersobadet 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. 	

Else Aastedt-Sørensen. 

Masser af billige Brædder 
sælges i 

Nordlandets Handelshus. 
PROTOKOLFABRIK 	

▪ Chr. DideriKsen A z 	Sct. Mortensgade 	RØNNE 	— 	Telefon 865 

Indbinding af Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer 

0 
	

1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering 
41, 	Leverandør til Biblioteker og Øens største Forbrugere 

Xtidk fordlandet 
naar 9e skal &lue nye Vattæpper. 

Prima ren Vat 9,00-13.50-16,00. 

Se Vinduet med Badeartikler. 

Alle Bornholmere og interesserede Turister maa læse 

• 
Xarrunershus Mirks Xtstorie 
af K. E. S. Koefoed, 180 Sider, dbsp. Format illustr., 2 Kr. 

Faas i Boghandelen og i Allinge Bogtrykkeri 

Merterende 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende paa Annoncer 
paa de tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Maade. Alle lndbetalingskortets 3 Dele wiaa 
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Pustbud vil vare Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet 	5 Øre i Porto mod KN, it- 

tering paaPostbeviset. 

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

Nordl andets HandelshusKøb KALK i Produktet] 	 

Vaskekjoler og 
Lærredskjoler 
Mønstrede Lærredskjoler 

12.25 

ensf. Frotte-Kjoler 18.85 

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. 

graa og blaa 

fikse Strandbluser 
Badedragter 
Badekaaber 

Badesko 

Yiritz,Retiseh 
Ailingc — Telefon 5 

Leverandør til begge Lotterier. 

ZanOsbyen! 
Dansant hver Aften 
Nyt Orkester. 

Appv Riller, Chokolade, Boischft KØB DET I PRODUKTEN 

og leesKet Kalk  Av erter i NORDBORNHOLM Frislibreendt KalK 

- er altid paa Lager i 

»PRODUKTEN« 
Averterende, der tegner Annoncer for hele Kvartalet, opnaar 

en betydelig :ekstra Rabat. 

IINCOES0110r, KØB DET I PRODUKTEN 



Servus fortæller om sine Dagbogsoptegnelser og Minder 

— Fortsat fra forrige Uge --- 

Alessandria. 

Genova set oppe fra Campo Santo. 

e.d1fordbornholtns 
AdreJefortegnelJel 

~NV 	 

000 e riv ige Pe 
 Dampkammer System. 

rmanent re  nol a in_.,  et,  nx  tu sudit sekr iivl ei . nu_tm_ed Moderned en  nye e 

og dog kun otte Kroner! 

Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge 53 

næsten lukker for Udsigten. 
Om Aftenen naar vi en større 

By, Pontedeeimo, med stejle Gader 
og gamle maleriske Stenhuse. Her 
møder vi Hovedlandevejen samt 
Jernbanelinien, der fra Nizza fører 
Turiststrømmen fra Monte Carlos 
Spillesale ned over den sydlige 
Iteviera. Med stor Bekostning er 
denne Bane lagt paa Randen af 
de liguriske Alper. Over svimlende 
Afgrunde, gennem mørke Tunneler 
bugter den sig ustandselig ud og 
ind — men stadig fremefter mod 
Sydens straalende Sol. 

Vi ser det oplyste Luksustog 
den stille Sommeraften som en 
lang, lysende St. Hans Orm glide 
ud af Bjergets Indre, bugte sig et 
Stykke langs Skraaningen og fare 
raslende over Dalens taarnhøje 
Bro, for saa lydløst at forsvinde 
i Bjerget lige overfor. 	Og den 

I
gamle liguriske By, som de gamle 
Romere havde deres Møje med at 
under tvinge, hvor Cæsars og Han-
nibals Legioner hentede brodne 
Pander, den ligger nu sovende i 

1Halvmørket og lader Civilationens 
I Bølge rulle hen over sig. 

Om Morgenen (12. Aug.) korn 
vi gennem et Utal af srnaa Byer, 
der danner en sammenhængende 
Kæde og breder sig, naar der er 
Plads, langs den udtørrede, stenede 
Flodseng. 

Gennem en Porthvælving ser vi 
endelig et Glimt af Middelhavets 
blaa Havflade og naar kort efter 
ned paa Strandvejen. Her glitrer 
krusede srnaa Bølger os imøde og 
en svag Brise med Saltvandsduft 
kommer derude fra. 

Men hvor er Genova, Havets 
Dronning ? 

Mod Syd skraaner Bjerget brat 
ned mod Kysten, dannende et For-
bjerg, paa hvis yderste Spids et 
ejendommeligt gammelt Fyrtaarn 
knejser, og høje, fæstningsagtige 
Mure synes at spærre al Adgang. 
Mod Nord ligger Revieraen skarpt 
tegnet og badet i Morgensol. De 
høje, grøntklædte Bjerges Kystlinie 
fortoner sig blaa langt ude i Ho-
risonten, og Øjet kan i den klare 
Luft følge den mægtige Havbugt 
til den forsvinder langt borte i 
de franske Alper. Utallige srnaa 
Byer glimter frem som Perler paa 
Snor; men ingen af dem synes at 
være den By, vi søger. 

Vi gaar hen til det høje Bryst-
værn, der beskytter Kysten, tager 
Kortet frem for at faa Kending af 
Kystlinien. Saa opdager vi at 
baade Kystbane og Sporvogn for-
svinder gennem en Tunnel i For-
bjerget. Aha, det er nok den Vej, 
vi skal! — men da vi vil forcere 
Indgangen, vises vi tilbage. 

Helt udenom Pynten, ind under 
det mægtige Fort og Fyrtaarn er 
den smalle Passage, der giver 
Fodgængere og Vogne Adgang 
til at passere ind paa Fristaten 
Genovas Enemærker. Men hvilken 
Udsigt er der ikke her fra den 

Næste Dag var vi inde og saa 
Domkirken med Gravkapeller for 
Huset Savoyen samt enkelte an-
dre Kirker og Palazzo Reale (foran 
en smuk Hestegruppe. Ved Via 
Garibaldi (næsten alle Gader er 
„via") ligger Palazzo delle Stande 
med det kolossale Monument for 
Mont Cenis Tunnelens Bygning, 
et Taarn, bygget udelukkende af 
Jern og Glas. 

Over Broen, paa den anden Side 
Floden ligger den nydelige lille 
Kirke eller Pantheon (Iran Madro 
di Dio, en Kopi at den berømte 
Peterskirke i Rom. Op ad Bjerget 
fører en Tandhjulsbane, hvor Vog-
nene ved Hjælp af Staalkabler 
hales op og ned. 

Endvidere var vi oppe hos Kas-
sereren og fik udbetalt Kilometer-
penge fra Geneve. Afstanden be-
regnedes for den sædvanlige Rute 
gennem Frankrig, som er næsten 
dobbelt caa lang som den, vi havde 
tilbagelagt, saa det var en bety-
delig Sum vi indkasserede. Han 
viste os derefter en skematisk 
Oversigt over Rejseruter fra Tu-
rino med Angivelse af Kilometer-
antal. Vi havde Valget mellem 
Milano og Genova og bestemte 
os for sidstnævnte By, da vi hørte 
at der var Rejsekasser i hele Italien. 
Vore Ønskers Maal blev nu den 
antike By ved Tiberen, Pavestaden 
Roma. 

I Cantinaen skrev vi begejstrede 
Breve til Hjemmet, bad dem om 
at adressere Breve til Genova, og 
fulgte saa Sporvognen langs Flo-
dens sydlige Bred. Om Aftenen 
naaede vi efter en smuk og af-
vekslende Tur den lille By Mon-
calieri. Saa svingede Vejen om-
kring den lave Bjergryg, og vi 
kom gennem vekslende bakket og 
fladt Landskab med flere srnaa 
Søer. 

Det var som at vandre i Haver, 
en Frodighed og Yppighed uden 
Lige, og den 9. naaede vi den 
første større By, Asti, med gamle 
og interessante Bygninger. Kirken 
var indvendig beklædt med sorte 
Drapperier, og oppe foran Alteret 
stod en Kiste med tændte Vokslys 
og Vaaben — antagelig et Sym-
bol anvendt ved Sørgegudstjene-
sten for Kongen. 

Næste Dag ankom vi til Ales-
sandria, en stærkt befæstet By, 
grundlagt 1168. Her er mange 
aabne Pladser og Pragtbygninger, 
bl. a. Portici Nuovi med antike 
Buegange og store Udstillingsvin-
duer. Ogsaa Piazzo Vittorio Ema-
nuele med det smukke Raadhus 
og Pladsens brogede Virvar af 
Telte, Boder og livlige Torvehan-
del vakte vor Opmærksomhed. 

Vest for os havde vi en Udløber 
al de liguriske Alper og ventede 
stadig at Landevejen skulde svinge 
op over dem. Om Aftenen naaede 
vi Novi efter en forceret March, 
foretog de nødvendige Indkøb og 
gik videre ud gennem den gamle 
Byport, hvor Vejen endelig steg 
op mellem Bjergskræntens Vin-
haver. Her satte vi os og spiste 
vor medbragte Aftensmad, sup-
pleret med de Æbler, der trillede 
ud til os fra en Have, hvor man 
var ved at ryste Frugt ned. 

Det er en herlig Sommeraften.  

Langs Vejen ligger fornemme Vil-
laer med Tennis- og Cyklebaner, 
hvor Ungdommen træner. 

Vejen fører os nu ind i 
romantiske Bjergdale, slyngende 
sig ud og ind. Næste Dags Mid-
dag naaede vi den smukke Alpeby 
Ronico. Ved Siden knejser en 
gammel Borg. Efter at have spist 
til Middag var vi inde i en mor-
som Barberstue og blev klippet; 
gik derpaa hen til Eksercerpladsen 
og saa Soldaterne lege Krig. Her 
er en vidunderlig Udsigt ned gen-
nem Dalen. 

Men vi maa videre, stadig op-
efter. Luften bliver kølig og let, 
al Trævækst forsvinder Vi er atter 
oppe i Alpernes Græsgange mel-
lem Kvæget, dets Vogtere og de 
primitive Stenhytter. Tungtlæssede 
Vogne, forspændt 5 6 Okser og 
Heste, arbejder sig langsomt op 
ad den stejle Vej. Hestene synes 
srnaa og usle i Forhold til disse 
Kæmpeokser, der taalmoffigt fin-
der sig i at Piskeslag og Eder 
regner ned over dem. Vi kan ikke 
taale at se paa denne oprørende 
Mishandling af Dyr, som er ved 
at styrte af Udmattelse, og skyn-
der os videre. 

Som Amerikas Opdagere ude 
fra Atlanten spejdede efter Land, 
spejdede vi ved hver Drejning af 
Vejen efter Middelhavets blaa Hav-
flade ; men der er stadig kun et 
Hav af forvitrede Bjergtoppe og 
dybe, krogede Dale — og ude i 
Horisonten glitrer Alpernes sne-
dækkede Toppe. 

Saa gaar det atter nedefter Vi 
naar en lille By, som ligger paa 
en isoleret Bjergtop med herlig 
Udsigt ned over Dalene. Her er 
Husene bygget af en blank sort 
Marmor med hvide Aarestriber. 
Vi undrer os over at Indbyggerne 
har Raad til at benytte saa kost-
bart Byggemateriale, men bliver 
hurtig klar over at de ikke ejer 
andet, da hele Bjerget bestaar af 
sort Marmor. Overalt i mægtige 
Stenbrud udkiles og forarbejdes 
denne smukke og ellers ret sjeldne 
Stenart. 

Vi forlader det sorte Marmors 
By og gaar rask nedefter, følgende 
Vejens mange Sving og Krum-
ninger, ned i den snævre Dal, 
hvor de mørke Cypresser, Figen-
og Kastanjetræer klamrer sig til 
Klippevæggene. Villaer og Haver 

ligger hist og her, hvor Pladsen 
tillader. Efterhaanden tager Be-
begyggelsen til og Vejen inde-
sluttes af høje Havemule, der 

Hav i en vældig Runding, begræn-
set af Bjerget. Huse og Paladser, 
Gadelinier og Fremspring af Have-
mure ligner Siddepladser, og Are-
naen er den vældige Havn, eller 
rettere Havbugt med de Tusinde 
Skibe, store og srnaa, der ligger 
forankret ude eller fortøjet inden-
for Molerne. Og øverst oppe paa 
Bjergets Ryg gaar Fæstningsmu-
rens Ziksaklinie, støttet af svære 
gamle Taarne. 

Længe staar vi tavse og nyder 
det stolte Syn. 

Verden er dejlig, men dejligst 
er vist Italien! 

Fortsættes i næste Nr. 

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

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

Bogtrykker 
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74 

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

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf. Sy 

Cykler og Cyklereparation 
Jørgensen, H., v/ Posthuset All. 
Mikkelsen, A. Allinge. Tlf. 102 

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

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, Tlf 7 

Fotografer og fot.Artikier 
}<joller Alfr , Havneg. All. Tlf. 4 

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

Guldsmed 
Hansen C., Havneg. All. fif. 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. TB 98 

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

Regninger, 
Meddelelser 

konvolutter, 
Brevg, pir, 
Kvitter,inger, 

og iøvrigt alle Tryksager til t or-
retningsfolk, Foreninger og orivate 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykket'i. 

Malermestre 
Jacobsen Ludv, Havnegade, Alt. 

Manufakturhandlere 
Magasin du Nord, Nllinge. T11..5 
Hansen, Jens, Allinge Telefon 29 

Modeforretning 
Petersen, Thora, v. Posthuset All, 

Musikundervisning 
Westphal, G. Sandkaas 
Klaver — Nivibe — Sang. 

Radioforhandlere 
Jørgensen, H , y/ Posthuset All .  

Skotøj og Skotøjsrep. 
Jorgense.. 1-1., y/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 All. Tlf. 47 
Kontorild daglig 2 --4. Zardag 7-9 

Sæbeforretninger 
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7 

Teglværk 
Bloch Tlf. Allinge 127 

Mursteii, 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 Dc mpvaskeri. 

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

Christensen. Andr., All., Tlf. 49 
Petersen, C., Nygade, All. Tif.133 
Person- og Lastkersel 
Munch, Humledal, Tlf. Rø 46 v 
7 Personers Vogn 

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

yderste Pynt. — Der ligger Ge-
nova udbredt for vort undrende 
Blik! Som et mægtigt Amfiteater 
hæver Byen sig op af det blaa 


