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Befana's Sten, 
En Rejseerindring af lierberth Vivann. 

—a— 

Skønt Sardinien ligger saa nær 
ved de Steder, Turisterne søger, 
er Landel dog i mange Retninger 
lige saa langt borte fra vor mo-
derne Civilisation som de fjerne-
ste Sydhavsøer. Udvendig set lig. 
ner Sardinien en sædvanlig itali-
ensk Provins. Cagliari gør saale-
des ikke et mere gammeldags 
Indtryk end saa mange Byer i 
Nærheden af Neapel eller Rom. 
Moderne Bekvemmeligheder finder 
man ikke mange af, men Gæst-
frihed møder man overalt. 

Sardinien er berømt for at væ • 
re gæstfri. Man behøver blot at 
vise sig for at blive overvældet 
med alle Slags Elskværdigheder 
og blive behandlet som en hædret 
Æresgæst. Det er blot svært at 
faa Lov til at rive sig løs igen. 

Deres Jalousi er det eneste, der 
kan maale sig med deres Gæst-
frihed, og saalænge man undlader 
at være altfor opmærksom mod 
deres Kvinder, er der intet, man 
vil nægte dem. Man kommer hur-
tigt til at føle sig hjemme hos 
dem — men alligevel er der hele 
Tiden ligesom en Mur af Tilbage-
holdenhed mellem dem og de ind-
fødte. Hvor længe man end er hos 
dem -- Nøglen til deres Sind gi-
ver de ikke fra sig. Jo mere man 
studerer dem, des mere haabløst 
bliver Problemet. Man finder Hel-
temod, Venlighed (g Selopofrelse 
blandet sammen i den samme 
Person, der ined koldt Blod kan 
meget for at hævne sig — hævne 
en eller anden Uret, der maaske 
ligger Slægtled tilbage. 

Jeg vil indrømme. at den fan-
tastiske Historie, jeg nu skal for-
tælle ikke kaster fuldt Lys over 
Problemet, Sardiniens tankegang, 
men den kan maaske give en 
Nøgle, der kan lukke op for se-
nere Studerende. 

Jeg var inde i Sardiniens fjerne 
Skove paa Vildsvinejagt. Jeg red 
paa et kæmpemæssigt Muldyr, 
kun ledsaget af Andreas Taglia-
pesce. Jeg ved ikke, hvorfor han 
havde indvilliget i at gaa med mig, 
for han var ret velhavende, og 
den lille Løn, han forlangte af 
mig, betød intet for ham. øboer-
nes Forkærlighed for Fremmede 
kan have sin Del deri, da han 
fortalte mig det, som skulde 
komme, tænkte jeg uvilkaarligt, at 
det paa en eller anden Maade var 
Skæbnen, Troen paa den uund-
gaaelige Skæbne, der fik ham til 
at antage mig som en sikker Skrif-
tefader, han kunde stole paa, uden 
at resikere, at jeg fortalte nogen 
om, hvad han skriftede for mig. 
Vi havde snakket sammen om 
dramatiske Jagteventyr, men jeg 
kunde se paa ham, at han tænkte 
paa raget ganske andet. 

„Signar cavaliere", udbrød han 
pludselig, „undskyld, at jeg siger 
Dem, at De lægger alt for megen 
Vægt paa de jordiske Ting. Hvad 
betyder det egentlig, om de bliver 
trampet ihjel af Elefanter o. s. v. 
saaledes som De nu har talt med 
mig om? De vilde jo dog kun 
kunne ødelægge Deres jordiske 
Hylster. De løber langt større Ri-
siko i Cagliari eller London, hvor 
usete Fjender fra en anden Ver-
den lurer og jager mere ubarm-
hjertigt end nogen af Skovens 
vilde Dyr. De er en Fremmed, og 
derfor formodentlig ikke nogen 
Kristen. Forstaar De ikke, at Sa-
tan udspejder og jager ost.fra More 
gen til Aften og fra Aften til Mor-
gen ? Det er vor Pligt at modar-
bejde Satans Snarer og Anslag 
mod os, men det er et farligt Spil! 
Men Stedet og Tiden er nær for 
Haanden, og jeg ved, at vi er nær 
ved den nu, og jeg ved, at Skæb-
nen vil, at jeg skal skrifte for Dem 

skønt De jo ikke er Præst — 
maaske ikke engang Kristen." 

Det var blevet Tusmørke -
Uglen' begyndte at skrige — der 
var noget uhyggeligt ved min Led-
sager og hans underlige Opførsel. 
Det var, som forestod der noget 
u lykkebringende. 

„Se", sagJe Andreas, „cW er 
Befana's Sten". 

Befana er i Sardinsk Overtro 
en Slags kvindelig Julemand, 
men samtidig en ond Troldkvinde, 
der kan gøre Skade. Stenen iaa 
uden for Skoven paa et Stykke 
Hedejord, mosgroet og graa, vel-
sagtens et gammelt Offersted fra 
hedensk Tid. Her plejede Befana 
at sidde i stormfulde Nætter i en 
graa Kappe og lægge onde Pla-
ner mod Folkene paa Egnen. 
Landsbyhelte, der ellers ikke er 
bange for noget som helst, vilde 
hellere trodse Døden, end ophol- 

de sig i Nærheden af Befanas Sten. 
Andreas gøs og korsede sig. 

„Det er bestemt, at jeg skal aaben-
bare Dem det hele. Det er mit 
sidste Skriftemaal. Jeg føler, som 
havde jeg allerede faaet Syndsfor-
ladelse" og saa fortalte han : 

„Min lille Kone, Giannina, var 
min øjesten, og hun elskede mig. 
Men hun sørgede og sørgede over, 
at vort Ægteskab ikke var velsig-
net med Børn. Penge havde vi 
nok af, men ingen Arving. Folk 
syntes det var underligt, de trak 
paa Skuldrene ad os, og det var. 
som om de vidste noget, vi ikke 
vidste. 

Efterhaanden kom vi til at nære 
en Mistanke, uden at nogen rig-
tig sagde noget til os. Men saa 
paa en Gang fik vi det at vide.  
Først maa jeg fortælle Dem, at 
før Giannina og jeg blev gift, var 
der en ung Mand, Luigi Sangui 
nacci, der løb efter hende, hvor 
hun gik og stod. Man kaldte ham 
som Regel Il Mago —Troldman-
den. — Da vi havde været gift i 
to Aar, kom jeg en Aften hjem 
og fandt Giannina grædende. 
„Der er ingenting", sagde hun. 
„Men min Kusine Lucia var her 
og snakkede om den Trolddom 
Luigi har kastet over os. Du ved 
jo han lovede os Hævn, da jeg 
sagde Nej til ham og giftede mig 
med Dig. Og alt det, man hører 
om, hvad han er i Stand til, er 
rædselsfuldt. Han er en Trold-
mand, og man kan straks se paa 
ham, at han har det onde øje. 
Jeg er sikker paa, at han har for-
hekset os". 

„Men min Skat, vi er jo lykke-
lige nok sammen, vi to", sagde 
jeg, „alt gaar jo godt, hvor kan 
Du saa snakke om Hekseri?" 

Men det var Barnet, hun tænkte 
paa. Jeg søgte at trøste hende, 
men jeg var jo ikke selv sikker i  

min Sag. Jeg gik saa lige hen til 
Luigi. „Er det sandt, at Du er en 
Troldmand ?" spurgte jeg ham. 

„Folk siger det", svarede han, 
„fordi jeg kender Urternes Magt 
og forstaar Fuglenes Sprog." 

„Ja, og Folk siger, at det er 
den forbandede Trolddom, der gør, 
at vort Ægteskab ikke er velsig-
net med Børn". 

Han lo ondt. „Og hvad saa 
I mit Raseri trak jeg min Kniv 

frem, men han var paa sin Post. 
Naa, jeg var kommet for at 

handle, ikke for at slaas, saa jeg 
trak en Pengeseddel frem og bød 
ham den for at holde inde med 
sit Uvæsen. Jeg kunde se, at han 
var fristet til at give efter, og til 
sidst vandt hans Begærlighed 
Overtaget. 

„Nu taler Du jo Fornuft, jeg 
ved ikke om jeg kan gøre noget 
for Dig ; det er jo de højere Mag-
ter, der raader. Tør Du gaa hen 
til Befanas Sten i Aften ? — Tag 
saa et hvidt Tørklæde og to Voks-
lys med. Er Du bange?" 

Og det blev saa Aftalen. Og om 
Aftenen paa bestemt Tid var jeg 
der. Det var Fuldmaane, og jeg 
følte mig svært uhyggelig tilmode 
ved at se en uhyggelig Figur tæt 
ved Stenen i Skyggen. 

„Hvem der", raabte jeg for-
skrækkket. 

Luigi sprang op. 
,En Ven af de onde Aander; 

ligesom Du selv!" raabte han. 
„Har Du med, hvad jeg bad Dig 
om ?" 

Jeg gav ham Sagerne. 
,Har Du en Pistol med?. spurg-

te han. 
Da jeg sagde nej, sagde han, 

at han havde en med selv. Den 
var uladt, og jeg skulde se efter, 
om den var det. Han lagde det 
hvide Tørklæde over Stenen og 
tændte Lysene ved Siden af den. 

„Gaa syv Skridt tilbage", sagde 
han, „ikke niere og ikke mindre. 
Tallet syv er et vigtigt Tal". 

Jeg gjorde, som han sagde, og 
da jeg saa vendte mig om_ saa 
jeg Troldmanden staa bøjet foran 
Stenen og bede en eller anden 
magisk Bøn. Pludselig gik Lyse-
ne ud, og jeg hørte en dyb, hul 
Stemme, der oppe fra Stenen sva-
rede paa Troldmandens Ord, som 
jeg slet ikke forstod, Med skæl-
vende Knæ stod jeg og stirrede 
og bildte mig næsten ind, at jeg 
saa Befane siddende deroppe i 
sin graa Kappe paa Alteret. Hel-
digvis varede denne Samtale ikke 
længe. Saa rejste Troldmanden 
sig op, tog Pistolen .,.og gik hen 
imod mig. 

„Befanas Rand", sagde han, 
„har sagt mig, at denne Pistol 
vil fortælle Dig, om dit Ønske 
vil blive opfyldt eller ej. Tryk paa 
Aftrækkeren, og hvis et Skud gaar 
af, , er det et Tegn paa, at din 
Kone er befriet fra sin Trolddom. 
Kommer der ikke noget Skud, 
kan jeg ikke hjælpe Dig". 

„Men det er jo umuligt", stam-
mede jeg, „Pistolen er jo ikke ladti" 

„Netop derfor er det en Prøve 
paa Trolddommens Magt. Fyr den 
nu blot op i Luften!" 

Hvordan det gik til, ved jeg 
ikke. Jeg ved blot, at jeg rystede 
over hele Kroppen og trykkede 
saa paa Aftrækkeren. Et Skud lød 
i Natten, og med et Brøl styrtede 
Luigi til Jorden med en Kugle 
gennem Hovedet. Min Rædsel kan 
ikke beskrives. Jeg var jo Skyld 
deri! Ingen vilde tro, at jeg var 
uskyldig. Hvad skulde jeg gøre? 
Saa vaktes 'der et Haab i mig, 
maaske en Indskydelse fra den 
onde Befana selv? Ingen havde 
set mig, — jeg snappede Tørklæ-
det og mine Lys og løb hjem. 
Lucia fortalte jeg intet. 

Et Par Dage efter blev Luigis 
Lig fundet. En afskudt Pistol blev.  
fundet-paa Jorden, og i hans 
Lommer en anden, der ikke var 
ladt . . . Ingen var forbauset over 
hans Død, en ond Troldmand maa 
ende en ond Død. Alle .var egent-
lig glade over at være af med. 
ham. Og inden et Aar var gaaet, 
havde Giannina og jeg en lille 
Dreng, og jeg følte mig saa tak-
nemlig, at jeg gik lige hen.til Præ-
sten og gav ham 10 Lire, — net-
op den Sum, Luigi ikke fik — til. 
Messen for den døde Troldmands 
Sjæl. 

Men jeg følte, at hans Raseri 
mod mig aldrig løjede af, og .da 
Giannina visnede bort og døde, 
følte jeg, at Forbandelsen var der 
endnu Hans Sjæl kunde vel ikke 
finde Hvile. Maaske var al hans 
Troldornsmagt kun Bedrag, og 
hans Fif med de forbyttede Pi-
stoler var lavet for at narre mig, 
men det blev ham, der betalte for 
det. Selv Befanas. Stemme kan 
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have været gemen Bugtaleri. Mrn 
mens han levede holdt vi alle paa, 
at han var en Troldkarl og efter 
sin Død kan han muligvis ogsaa 
udøve sit Hekseri. Det er, som 
o n hans Skygge svævede om mig 
Nat ( g Dag, trods alle mine Bøn- 
ner til den hellige Jomfru. I Gaar 
Nat viste Luigi sig i Drømme for 
mig. Han havde sit onde Smil 
paa Ansigtet og sagde, at en ny 
Trolddom var over mig, for at 
redde mig fra den, maatte jeg først 
skrifte min Synd. 

Og derfor er det, jeg nu har 
skriftet for Dem og fortalt, hvad 
der hidtil har været skjult for al-
le, selv n ia kargi lille Kone, som 
ellers delte mine Tanker. 

„Naa", sagde jeg til Andreas, 
og slog ham paa Skulderen, „saa 
er alt i Orden nu! De har skrif-
tet for mig, og jeg kan rolig give 
Dem Forladelse. Det var jo et 
rent Uheld. De havde jo ikke i 
Sinde at dræbe!" 

,,Det er meget venligt af Dem, 
Signor Cavaliav", sagde han, „men 
Skriftemaalet er ikke nok. Jeg 
maatte ogsaa sone min Synd, sag-
de Luigi til mig". 

„Aa, Snak", udbrød jeg. „De 
har intet at sone. Det er jo kun 
et Tilfælde". 

„Ja — men det bragte en For-
bandelse over mit Liv. Vi er nu 
nærved Enden paa vor Tur. Nede 
i Dalen der foran os, kan De 
skimte Lysene i Borgo Piano, hvor 
De skal tilbringe Natten. De kan 
let finde Vejen. Nu vil jeg forlade 
Dem og sige et Ave eller to her 
paa Stedet, hvor Ulykken skete. 
Maaske kan jeg saa skille mig af 
med den onde Aand, der forføl- 
ger mig. Det er i Dag Aarsdagen 
for Troldmandens Død, og Tiden 
er inde for mig til at sone". 

Efter disse Ord sprang han let 
over Grøften og forsvandt ind i 
Tykningen. Jeg følte, at jeg intet 
kunde udrette, og gik saa min 
Vej, skønt med mørke Anelser. 

Næste Dag fik jeg at vide, at 
Andreas var ticvet fundet skudt 
gennem Hjertet ved Siden af det 
gamle Alter, der gaar under Nav. 
net  Bafanas Sten, 

To Slags Tjenester. 
o-- 

Jeg  hørte engang en gammel 
Mand, som for kort siden er af-
gaaet ved Døden, fortælle følgen-
de fra sin første Tjenestetid. 

Da jeg som lille 10-Aars Purk 
for første Gang skulde ud at tje-
ne hos fremmede, fik jeg en Plads, 
hvor jeg ret fik at føle, at det var 
fremmede, jeg var kommen til; thi 
Skænd og Skældsord, Knubs og 
Stød blev mig tildelt fra tidlig Mor-
gen til Aften silde. Og silde blev 
altid, thi naar jeg var færdig med 
mit Arbejde med Kreaturerne, var 
der altid Ekstraarbejde til mig, 
et Ærinde til Købmanden eller 
andet lignende. Ingen tænkte paa, 
at ogsaa jeg lille Fyr trængte til 
Søvn og Hvile. Naar det saa om 
Morgenen kneb for mig at kom-
me op og i Klæderne, blev jeg 

ikke sjældent vækket med en knal-
dende Lussing og en Tordentale. 

Jeg maa vel tilstaa, at jeg hel- 
ler ikke altid var saa pligtopfyl-
dende, som jeg burde være; men 
hvem kan fortænke mig i, at jeg 
efterhaanden sløvedes, da jeg mær-
kede, at jeg ikke med min bedste 
Vejle kunde gøre min Husbond 
og min Madmor tilpas. 
Det var sikkert ikke blevet til mit 
Gavn, hvis jeg skulde have fort-
sat denne Levevis; muligt, at jeg 
var gaaet helt til Grunde. Men 
Sommeren fik omsider Ende, og 
næste Foraar fik jeg en anden 
Plads — hos en anden Slags Men- 

nesker. Jeg husker saa tydeligt 
deri første Morgen. Vi sad ved 
Davren; saa kom ruin Husbond 
hen til mig og lagde sin Haand 
paa mit Hoved, saa mig, venlig 
ind i øjnene og sagde: 

— Lad mig nu se, lille Niels, 
at du er ærlig og tro, for er du 
ikke det, saa skal du rejse. 

Det var en Tiltale, jeg ikke var 
vant til, og jeg tør nok sige, at den 
gjorde mere Virkning end alle min 
forrige Husbonds Lussinger. Og 
det at skulde rejse kom ogsaa 
snart til at staa for mig som no- 
get af den værste der kunde hæn-
de mig. Naa, saa meget hurtigt 
skete det da heller ikke, -- det 
var først, da jeg blev gift og fik 
Arbejde paa, en hel anden Egn, 
at jeg forlod denne Tjeneste. 

Mange Aar efter læste jeg i Avi-
sen' at min Husbonds Søn, som 
senere havde overtaget Gaarden, 
var gaaet fallit, og denne Efterret-
ning gjorde saa dybt et Indtryk 
paa mig gamle Menneske, at jeg 
maatte græde. Thi jeg var kom-
met til at elske dette Hjem, som 
havde været saa meget for mig, 
og derfor gjorde det ondt at tæn-
ke paa, at det nu skulde opløses. 

Ja, dette er jo altsaa noget, der 
er passeret for mange Aar tilba- 
ge; men mon ikke det er ligesaa 
nu til Dags, at ved kærlig og god 
Behandling af saadanne Smaafyre 
vil de ogsaa blive ærlige og tro 
til deres Gerning. 

Øillionær paa en Dag. 
Undertiden kan Virkeligheden 

lyde som et mærkeligt Eventyr, 
saa besynderligt kan Skæbnen 
føje sig. Den ene Dag at være en 
fattig Mand, naar Solen staar op 
og endnu tør den gaar ned, at 
være Ejer af mange Millioner, 
uden at disse er ervervede ved 
Arv, det er noget, som sikkert 
kun yderst faa Mennesker har op-
levet. 

En af disse faa lykkelige var 
en Mand, der var ansat i en un-
derordnet Stilling ved Diamant-
minerne i Sydafrika. Bassett ---
som Manden hed — opholdt sig 
i en Ferie hos en Ven i Kalifor-
nien. 

En Dag faldt det ham ind at 
anvende et Par ledige Dage til at 
søge Guld, og paa sine Vandrin-
ger kom han ogsaa til den saa-
kaldte „ Dødens Dal". 

Han besteg nogle Klipper for 
derfra at have en bedre Udsigt, 
da han netop som han stod i Be-
greb med krybe ned, fik øje paa 
en blaalig Stribe hen over Dalens 
Bund. Hans øvede Blik sagde 
straks, at det var en „blaa Flod", 
han havde opdaget. Med dette 
Navn betegnes saadanne Steder, 
hvor der findes Turkiser, en Alt 
Ædelstene — i Forbindelse med 
Kvarts. 

Bassett spilte ingen Tid, men 
sikrede sig hos Regeringen Retten 
til Stedet, og var snart efter i fuldt 
Arbejde. - 

Hans dristigste Forventninger 
blev overtrufne, thi allerede i en 
Alens Dybde stødte han paa en 
rig Aare med Ædelsten. Jo dybe-
re han gravede, desto større og 
kønnere blev disse, og allerede 
efter 14 Dages Forløb kunde han 
vende tilbage til San-Francisko 
med et Ubytte af 60 kg af de 
skønneste, fejlfrie Turkiser, der 
nogen Sinde har set Dagens Lys. 

Der er kun faa Mennes'rer, der 
i Løbet af saa kort Tid er bleven 
saa rig som Bassett. 

k:4 

Fra Uge til Uge. 
Sukces 	Stemning paa Strand- 
hotellet. 

2. Pinsedag havde Strandhotel-
let Aabningsfest, og slog sin stør-
ste Sukces til Dato fast! Den po-
pulære Bengt Nielsen bød Vel-
kommen og fejrede forrygende 
Lattertriumfer med sit store nye 
morsomme Viserepertoire -- -
og lancerede senere „Sangen om 
Bornholm", som hele Øen inden 
lang Tid vil synge. illusionisterne 
Darling-111(a begejstrede og for-
bløffede med et stort fuldkommen 
nyt Kæmpeprogram, som tilmed 
varieres i de 10 Aftener Parret 
optræder her paa deres Jubilæ-
umstourne i Skandinavien. 

Og saa byder Strandhotellet i 
Aar paa et fremragende nyt Dan-
seorkester. Den kendte Københav-
nerkapelmester Constantin Hansen 
er Leder, og baade han og hans 
dygtige Solister opnaaede allerede 
den første Aften en kolossal Po-
pularitet paa deres rytmesikre 
Dansemusik, deres smukke Sam-
mensang, deres morsomme Show-
Numre og deres blændende 
Humør! -- — Helt hen paa de 
smaa Timer forlod Publikum Ho-
tellet i glad Stemning — og med 
Sangen om Bornholm" i øret! 

Den fattige Millionær 
— et satirisk Lystspil, der giver 

et bundærligt og vanvittig grinag-
tigt Billede af Livet, som det le-
ves i Dag. ___ 

Bag denne Films løsslupne Hu-
mor lurer den blodige Sandhed: 
„Verden vil bedrages"! Filmens 
Handling er henlagt til en lille 
tysk By, hvor det lykkes den lille, 
kyniske Bankassistent Schmidt 
(Heinz Rfimann) at starte en 
Kæmpe-Svindel ved Hjælp af en 
ikke helt rustfri Bankdirektør og 
en ,,rig Onkel fra Amerika". Hele 
den lille By drages ind i den van-
vittige Dans om Guldkalven, og 
da Svindelen tilsidst opdages, bli-
ver Byens vise Fædre enige om 
— at fortsætte. Det er den eneste 
Løsning, hvis da ikke alt, hvad 
der duer i Byen, skal vandre i 
Tugthuset. Hovedrollerne spilles 
af de dygtige Skuespillere Heinz 
Riihmann og Hedy Kiesler, kendt 
fra „Ekstase". 

Frederik og Ingrid 
blev Løvernes Navn ved Af-

stemningen i Zoologisk Have i 
Pinsen. Der blev ialt afgivet 2156 
Stemmesedler, deraf 283 som stem-
te paa Frederik og Ingrid. Hans 
og Grete blev foreslaaet af 116, 
Gyldenspjæt og Rasmine af 63, osv. 

Haven havde 2 store Dage og 
over 3000 Besøgende glædede sig 
over Dyrene og det dejlige Vejr. 
Hanløven viste sig at være et 
Pragteksemplar, saa det er ikke 
Overdrivelse, naar Haven rekla-
merer med Danmarks smukkeste 
Hanløve. 

Vinderen af Fotografiapparatet 
blev Erik Kofoed Hansen, „Sol-
vang", Almindingen. 5 Aarskortet 
vandtes af Henrik G. Hansen, Pi-
lestræde, Allinge, 4 Aarskortet: 
P. N. Petersen, Saltuna. 3 Aars-
kortet: R. Schou, Afholdshotellet, 
Rønne. 2 Aarskortet: R. Lambrecht, 
Klingegaard, Rutsker. 1 Aarskor-
tet: Louise Poulsen, Lindevej 15, 
Rønne. Vinderne kan afhente de-
res Gevinster paa „Stammershalde" 

Palmehavens Premiere 
2. Pinsedag blev en Succes af 

formidable Dimensioner. Stuvende 
fuldt Hus og den ypperligste Stem-
ning lige til det sidste Minut. Og 
det var med god Grund; Program-
met var godt lagt, og der skete 
stadig noget. 2 dygtige Akrobater,  

the Cleytons gennemførte deres 
Nummer med usvigelig Sikkerhed 
Gang paa Gang og henrev Publi-
kum til et stormende Bifald, der 
tiltog da det næste Nummer, en 
henrivende og temperamentsfuld 
Dame, Frk. Lilian Helten udførte 
sit musikalske Nummer Concertina 
og Xylophon. Ouverturer og Pot-
pourrier for ikke at glemme Lunt-
byes udødelige Champagnegalop 
spillet med en Overlegenhed, der 
virkelig var som Champagnens 
Brus. Da Frk. Lilian Helten yder-
ligere dansede en Stepdans i Lyn-
step vil man forstaa at det var 
et Nummer af Rang. 

Under Direktion af Robert Sin-
ger og med Max Batz som Con-
certmester spillede det 6 Mand 
store Orkestester, for øvrigt Born-
holms største, baade Concert 
og Dansemusik, og det viste sig 
at her var for en Gang Skyld et 
Orkester, der lige dygtigt magtede 
begge Dele. 

Aftenens Program præsentere-
des af Palmehavens Conferencier, 
Sven Egdø, der tillige afslørede 
sig som Digter, idet han havde 
skrevet Tekst til den af Concert-
mester Max Baltz til Lejligheden 
komponerede Palmehavevals, der 
den Aften blev spillet første Gang 
og blev modtaget med Begejstring 
af Publikum. 

Min og min Families hjerte-
ligste Tak for venlig Delta-
gelse ved min kære Hustrus 
Sygdom, Død og Begravelse. 

Ludvig Kaas, Storedal. 

En ung Pige 
14-15 Aar, som har Lyst til at 
lære at servere, søges til 1. Juli. 
Løn gives. 

Hotel Hammershus. 

• 
• • 

Forlovelsesringe • 
• 	Lager af alle Størrel- 

ser i moderne, ciselere- 
 • 

de og glatte Ringe 

Allinge Ur- og 
Guldsmedeforretning 

Conrad Hansen. TI. 140 

VANY/S, eb •  ø 

En ung Pige 
søges straks eller senere til 

Mejeriet Humledal. 

CYKLE - Reparationer 

C udfører af Mekaniker 
Hurtigt - Billigt 
H. JØRGENSEN 

HAVNEGADE :: ALLINGE 

Bornholms 
Spare- og baanekasses 

Afdeling I Allinge. 

Kontortid 9---12 og 2- 4. 

Renten paa Indskud er paa 
3 Mdrs Opsigelse 	3,5 pCt. p. a. 
Alm. Sparekassevilkaar 3 — -- 

Boxerudlejes. 

For 2 Kr. om Ugen 
kan De købe en første Kl. Rejsegram-
mofon. Plader, Annodeapparater, Cyk-
lelygter, Dæk og Slanger leveres billigt. 
Den lille Avance og den store OMSEet 
ning gør mig fuldt tid konkurrencedygtig 

H. Jørgensen, Havnegade. All. 

14, Skyttekreds 
OLSKER — RØ 

Kapskydning og Præmieskydning 
paa Banen ved Faaregaard Søn-
dag d. 23. ds. 

Bestyrelsen. 

E. M. BEC H. 

• 

te 

4? TAGPAP 4■• 
i mange forskeflige Farver og Kvaliteter sælges billigt i Pro-

clukten. 



trandluitellets Jukees 9rogram 
D ARLING — I L K A: Nyt stort Verdensprogram 
B ENGT NIELSEN: 12 nye Visesukces'er 1 1 ! 
CONSTANTIN HANSEN: øens eneste Rytmeorkester 

Stor Cabaret - Premiere og Tord 
Overraskelsesaften - Præmier dg d. N. ds. 

E3ARBER og FRISØR 

Elernaerk 

Undertegnede har aabnet en Barberforretning 
MxIkehandler Larsens Ejendom i Allinge. 

Første Klasses proper Betjenin g  

mine bMige Priser! 
Klipning  	100 øre  
Barbering  nied Sprit og  Crearne.  	25 
Dameklipning  	75 
Hovedbad 	 75 
Børneklipning  	50 - 

4 første Dage i Ugen ") 
Frisering  	15 

Kaj Jacobsen. 

2iografen 

derfor burde De 	Fredag og Søndag Kl. 8 

ogsaa prøve et Par Den fattige Millionær 
Morsomt tysk Lystspil. 

Svionylsioreolog 
afholder ordinær Generalforsarn- 

Faas hos 	 ' ling MANDAG d. 24, ds. Efter- 

C A R L LARSEN midd. Kl. 5,30 paa Rø Afholdshotel. 

VESTERG. ALLINGE TLF. 101 	
Bestyrelsen. 

 

Bedste Standard Høstbindegarn 
Gør Bestilling til Høstlevering saa længe der er Lager og Priserne 
ligger saa lavt som Tilfældet er nu. 

Nordlandets Handelshus. 

Billigt EllØnsekorn og Kyllingefoder 
Alle Sorter bornholmsk Korn. Ny Høst af Platamajs. Hvede- 
klid, knuste Solsikkekager, Soyaskraa og prima Foderblanding 
sælges til nye Priser. 

Nordlandets Ilandelshus. 

Meget billige emaillerede Gryder 
Lejlighedskøb. 

PStroisreer  ofgr asmaa OStroerrperlsert.k  

Nordlandets Ilandei 
Stk. 

 s. 

MEDI-SKO! 

er bygget 
efter Studier 
laf 10,000 danske Fødder.  

J. A. K. afholder Møde! En Pengepung  (indeholdende ca. 50 Kr.) 

paa Hotel „Allinge-  Søndag er tabt 2den Pinsedag paa Vejen 
fra Tejn til Ols Kirke. Kan mod 
Dusør afleveres til 

Talere: Landinspektør Kristiansen og Capt. K. E. S. Koefoed, 	Ivar Mogensen, Tejn. 

Entree: 35 øre. 	 Amisledelsen. 

den 16. Juni Kl. 4 Eftm. 

... 
Palmehaven 

FREDAG 

Roerne skal have Kvælstof! 
Efter første Hakning bor Roerne have en 	n'tion Kvælstof. 

Kaalroer og Turnips skal have kalksalpeter elles- Sv. Ammoniak 1 2 å 4 Sække 
Runkel- og Sukkerroer 	„ 16 C 0  Natronsalp. eller Cliilesalp. ) pr. Hektar. 

Onsdag d. 19.: NYT PROGRAM 

Bordbestillinger TLF. SANDVIG 13. 

STOR NATIONAL FEST 
AABENT TIL KL. 2 — 

Til GRÆS, hvorKleverbestanden 
er ringe, eller hvor Marken i det 
hele taget trænger til en Op-
strammer, bør gives 2 å 4 Sække 
Sv. Ammoniak eller Salpeter pr. 
Hektar. 

Det 
Gødnings- 

danske 
Kompagni 

Sommerm og FI--14erielheder! 
7 Persopors lukket BIL 

Sommerskjorter gode, moderne Stoffer med fast Flip, , mønstrede og ensfarvede 6,25, 5,75, 4,50 
Sommerens behageligste Skjorter, Tricoskjorter, moderne Facon fra 2,85. 

Sommerslips, nye, moderne Dessins i kolossalt Udvalg. 1 
 

Gummi- og Læderfodtoj 
Sokke

rbaade ensf. og mønstrede, Silke, Traad, Silke og 
) Bomuld 3,00, 2,50, 1,75, 1,50, 1,30, 1,15 og 85. 

Bælter, graa, drap, brune 7,00, 2,25, 1,50, 85. 

til de rigtige Priser findes i righoldigt Udvalg i 
Moderne Filthatte, Engelske Straahatte 	

Permanentet og 
Vandonduleret :Xordlandetd Xandelshud 

sælges i Dunke, Smaatønder og i løs Vægt, - vi har en særlig billig 

Den bedste Tjære tis Tag og Træværk gat 

Pris for samme. 	 Træskomager Larsen, Allinge 

syrefri Linoleumstjære og Tagpixtjære 
rigtig finsk Trætjære, engelsk Carbolineum 

	jiye foraarssko 
1 moderne Farver og Fa- 
saner er hjemkommen. 

rigtige Asnæs Roehakker 
i 	Køb derfor hos mig. Husk , 

og kan nøjes med den Udbetaling 
og de Afdrag, De kan overkomme. 

som er meget skarpe og lette at arbejde med. — Løse Hakkeblade. 	Byens største og førende 

Alle Skovle, Grebe, River og andre Redskaber 	 nsen 
RADIO F 

, Ha 
RR E TNING O 

H. Jørgensen, 	vnegade,Allinge 
sælges til forbavsende smaa Konkurrencepriser. 

Salget stiger mer ug mer Nordlandets Handelshus.  for den, der benytter de 
gode Ideer, 

der findes i Tryk sags- 
Gør Deres Indkøb hos de Handlende, som averterer her i Bladet 	 Reklamen. 

Fineste engelske Pandeplader 
sælges billigst i Produkten. 

E, M. BECH. 

Brædder, Tømmer og Lægter 
sælges billigst i Produkten. 
Rigtige Varer 
Rigtige Priser 
	 E. M. B E C H. 

Alle Slags Tjære, 
Taglak, Carbolinimn, Kultjære, Blach varnish, finsk Tjære etc. 
sælges bedst og billigst i Produkten. 

E. M. BECH. 
••••••.•••••••••.••••••••••••.•••••••••••••••••••••• • . 
• 

•• • • • gier fiefier »e Sedst 1 	 •  • 	 . 
• Paa Lindeplads ligger den Forretning, De med For - • 
• • 
• del kan benytte ved Indkøb al 	 • 
• • 
• Paalæg, Delikatesser, Slagterivarer og  Konserves. • 
• • 
• Kun første Klasses Varer — Altid friskt fra Køleskab. • 
• • 
• ►>>>>> - — -› Specialiteter: Ekstra fine Salater og rørt Fars • 
• • 

• 
Johanne Hansens Eftf. Grethe Lundgreen 
LINDEPLADS — TELEFON 45 - - ALLINGE • • • •

▪  

•••••••  ..... 611111•9 i••••.••••••••••••01§ ee to •• Gi •••••••• 

Zibeit frmller »eltigWinceig ?ibertering. 

Xusmoderbøran, 
"alø~"i• Sæ6eflus - Yarfumeri "w"A"1. 

Største l'doctlg i Toiletartikler. 
Trikotage 	Schous Pierrette Strømpe \ Kaffe Margarine 

Strømper k Kvalitet fra Top til Taa 	Største Rabat 

udlejes 
Priser. 

Dag og Nat til rimelige 
Børge Petersen, Vang. 

Tlf 37 x Rutsker. 

En hjælpepige 
kan faa Plads I. Juli 

Pension „ilavstetr, Allinge. 

forsaales bedst og billigst. 
Hentes og bringes overalt. 
Skomager Jørgensen. 

Havnegade, Allinge. 

bliver De bedst hos 
Barber Jobs. Larsen. 

Tlf. Allinge 53. 

De 
Nordlandets Handelshus. Jeg har 

den RADIO, De ønsker 



Autoreparatører 	 Damefrisørsaloner 
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102 	Kornum, K. v. Posth. AH. Telf, 153 

Larsen, Joh.. Barber, All. Tlf. 53 

Autokørsel (se Vognmænd) 
	

Weber Anna, Allinge, Telefon 12 

Bagerier 
Andersen, Th. Sandvig Tlf. 2 
Hald, E., Løsbækg. Allinge Tlf. 78 

Blikkenslagere 

Elektriske Artikler 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 

Fiskehandlere 

Enkelte Uhrkteder 
Dobbelte Uhrkæder 
Kavaler Uhrkæder 
Luksus Uhrkæder 
Daglige Uhrkæder 
Nøglekæder 
Dame Ringe 
Herre Ringe 
Glatte Ringe 
Børne Ringe 
Karnevals Ringe 
Luksus Luksus Ringe 
Selskabs Ringe 
Broseher 
Armbaand 
Arm ringe 
Armkæder 
Armsmykker 
Manchetknapper 

Pyntenaale 
Hue Pyntenaale 
Kjole Pyntenaale 
Krave Pyntenaale 
Hatte Pyntenaale 
Bluse Pyntenaale 
Halskæder 
Halssmykker 

Perlesmykker 
Halseoliers 
Perlerækker 
Perlekæder 
ørenringe 
Overraskelses Nyheder 
Erindrings Nyheder 
Sensations Nyheder 
Fødselsdags Gaver 
Forlovelses Gaver 
Brude Gaver 
Konfirmations Gaver 
Jule Gaver 
Barbermaskiner 
Barberkoste 
8 Stk. Barbersæhe 
24 Barberklinger 
Fyldepenne 
Skrueblyanter 
Malerier 
Fotografirammer 
Platter 
Cigaretetuier 
Pudderdaaser 
Portemonaier 
Mundharmonikaer 
Solingen Loinineknive 

Nordbornholms Adressefortegnelse • 
Foderstoffer 

Blomsterhandlere (Gartnere) 	Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7 

Brdr. Andersen, Allinge Tlf. 110 
Jensen, C., v. Havnen All. Tlf. 41 
Kofoed, Laur., Allinge Telefon 46 

Bog- & Papirhandlere 
Kofoed, Chr., Kirkepi. All. Tlf. 138 
Tapet — Lardervarer — Legetøj 

Sandvig Boghandel Tlf. 55 

Bogtrykker 
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 71 

Bygmestre 
Kofoed 6: Mortensen, All Tlf. 77-79 
Petersen, Joh., Allinge Tlf 141 
Petersen, p., Nørregade All. Tlf o9 

Bødkere. 
Forslund, Edmund, Allinge 

Cigar- og Tobakshandlere 
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 
Madsen, Julian, Allinge Tlf. 1.2 

Cykler og Cyklereparatloner 
Jørgensen, 11., v/Posthuset Allinge 
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102 

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

Isenkram og Porcelæn 
Holm, P. C., 	Allinge Tlf. 39 

Kiosker 
K iosken„A. Mauritsen All. Tif. 112 

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

Købmænd 
Esper Hansens Eft. Sandvig Tlf. 28 
Holm, P. C., Allinge Tlf. 39 
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x. 
Prima, Allinge Tlf. 40 

Ladestationer 
Lind,_William, Allinge Tlf. 95 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

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

Lotte rikollektioner 
Klasselotteriet: 

Landbrugslotteriet: 
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142 

Varelotteriet: 
Kiosken, A. Arlauritsen All. Tlf. 142 

Malermestre 
Holm, H. C., Allinge. 
Jacobsen Ludvig, Havnegade, All. 

Manufakturhandlere 
Magasin du Nord, Allinge TIf. 5 
Allinge Messe, Allinge Uf. 100 

Modeforretninger 
Petersen, Thora, v. Posthuset AlI 

Mælkeudsalg 
Mælkeudsalget Sandvig Tlf. 36 

Møbelsnedkere 
Hansen, Oluf, Nygade, Allinge 
Sommer, C., Østergade, Allinge 

Pensionater 

Planteskoler 
Kofoed, L.„ Hallelyst" Tlf. Sandvig 6 

Radioforhandlere 
Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 

Skotøj og Skotøjsrep. 
Bidstrup, K., Torvet, Sandv. TIMS 
Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge 
Pedersen, Emil, Fuglesangen All. 

Sygekasser 
All - Sandv. Sygekasse All. Tlf. 47 
Kontortid delelig 2 4 Og I ordag-  7-9 

Systuer 

Sæbeforretninger 
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, All. Tif.17 

Træskomagere 
Larsen, L., Allinge. 

Ure og Optik 
Hansen C., v. Havnen All. Tlf. 140 
Liljeroth, A. Urmager, Allinge 
Mikkelsen, A., Sendergade Allinge 

Vaskerier 
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x. 
Indlevering til Bornholms Dampvaskeri. 

Viktualiehandlere 
Hansen, E., Sandvig Tlf. 10 
Sørensen D., Nørreg. All. Tlf. 38 

Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142 

Vognmænd 
Christensen. Andr., All., Tlf. 49 
Falk, K., Aabrinken, Tejn. 
Personkørsel udføres. 
Jørgensen, Aage, Allinge Tlf.72 
Al Last- og Personkørsel udføres billigst 
Nielsen, Poul,Østerg. All. Tlf. 145 
Al Lastkørsel udføres 
Petersen, C., Nygade, All. Tlf. 133 
Person- og Lastkørsel 
Sørensen, William, Allinge Tlf. 80 
P, Munch, Blaaholtshus Tlf. All. 137x 
Personkørsel 113 Personer! 
Munch Th., I himlede! -rif. Rø 46 v 
Personkurset udfares. 

Forsikrings - Agenturer 

Fotografer og fot. Artikler 
Kjøller Alfr., v. Havnen All. Tlf. 4 

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

Guldsmede 
Hansen C., v. Havnen AlI. Tlf. 140 

Murermestre 

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

Hansen, H. P., Sandvig Tlf. 5 
Ipsen, P. C., Nygade, All. Tlf. 113 
Kofoed, Chr., Kirkepi. AH. Tlf. 138 
Lind, Sander, Skræderi, S trandv., All. 
Olsen, Bay, Østerg. Allinge. 
I. I. H 	kreedder — Moderne Snit. 

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

Skræderforretninger 	Vine- og Spirituosa 

Badningens 10 Bud. 
—o— 

Formanden for Dansk Svømme-
og Livredningsforbund, Hr. Holger -
Nielsen, giver i Anledning af de 
mange Drukneulykker, hver Som-
mer er saa rig paa — følgende 
gode Raad: 

1. Gaa aldrig alene i Vandet. 
2. Svøm ikke for langt ud. Det 

er aldeles ingen Nytte til, og du 
udsættet kun dig selv og dine Med-
mennesker for Fare, dersom du 
pludselig 	af Ængstelse eller 
af et Ildebefindende, og Kræfterne 
derved svigter dig. 

3. Bader du i en Mergelgrav el-
ler paa Steder, hvor du ikke ken-
der Vanddybden, tag da om Livet 
et Reb, som en anden — staaen-
de paa Land — holder i. 

4. Bader du fra Baad paa dybt 
Vand, tag da ligeledes om Livet 
et Reb, som holdes af en i Baaden 
værende Person. Spring ud og 
gaa op fra Baadens For- og Ag-
terende ikke fra Siden. Skulde dit 
ske, at Baaden, du er i, kæntrer, 
bliv da ved den, medmindre du 
er nær ved Land og er vis paa 
at du kan svømme ind. 

5. Gaa ikke i Vandet lige efter 
et Maaltid, ej heller efter stærk 
Anstrengelse (før Lunger og Hjerte 
virker normalt igen) Mennesker 
med Tilbøjelighed til stærk Hjer-
tebanken maa ikke bade uden Læ-
gens Tilladelse. 

6. Sig til Børnene, at de aldrig 
i Kaadhed maa skubbe hverandre 1 
i Vandet fra Bro eller Baad, og 
at de aldrig i Vandet maa dukke 
hinandens Hoved under. 

7, Lad dem ikke blive længere 
i Vandet end højst til det Tids-
punkt, hvor den første Kuldegys-
ning indfinder. Paase, at de efter 
Badet ikke fryser (uvirksomme 
opholder sig i kølig Luft). Og lad 
dem heller ikke overdrive Solbade-
ne. 

8. Tillad ikke Børn — ukendt 
med Sejlads at tage ud paa egen 
Haand. Giv dem Advarsler mod 
Kaadheder, dersom de i Robaad 
faar Lov at ro ud uden voksne. 

9. Gaa ikke flere i en Baad, end 
at I er sikre paa, at den kan bæ-
re jer, og overbevis jer om, at 
Baadens Sider er tætte (ikke har 
slaaet Revne.) Søg straks Land, 
hvis Baaden tager Vand ind. 

10. Endelig bør alle, ældre som 
yngre, lære at kunne udføre et 
korrekt „kunstigt Aandedræt" 
(Schger-Metoden) 

Det „kunstige Aandedræt", og 
hvad dertil hører, er lært i Løbet 
af en halv Time, og sikkert vil 
de fleste af os — før eller senere 
i vort Liv — komme til at staa 
overfor Tilfælde, hvor den hurtige 
Paabegyndelse af ,,kunstigt Aan-
dedræt" kan være af afgørende 
Betydning for Redningen af et 
Menneskes Liv. 

Vær god mod Naturen. 
—0 

Den skønne Natur fylder dit Sind med 
Friskhed og Glæde - 

Den gør dig sundere bande paa Le: 
gerne og Sjæl. — Derfor — vær god 
mod Naturen som mod en Ven! 

Har du fundet en køn Plet ude i den 
fri Natur, saa ødelæg den ikke I Husk 
paa, Naturens Skønhed er ikke din ale-
ne, deri er alles! 

— — — 

Har du ligget i et Skovbryn eller paa 
en Strandbred og spist din Mad, saa 
efterlad ikke Stedet som en Køkken-
mødding, naar du 'gaar din Vej. Lad 
ikke tomme Flasker, Konservesdaaser, 
Æggeskaller og Papir forstyrre Skøn-
hedsindtrykket for dem, der siden søger 
Stedet! 

— — Gør rent efter dig! 
Pluk aldrig Markens eller Skovens 

Blomster, hvis du ikke bryder dig om 
at tage dem med hjem. Det er hensyns-
løst at plukke Blomster for straks efter 
at smide detn bort igen. Ogsaa Blom-
ster lever, og saa længe de lever, kan 
de glæde Mennesker, 

Ryk ikke Anemoner eller andre Blorn. 
ster op med Rod 1 Naar du gør det, er 
du med til at udrydde den danske Skovs 
Skønhed! Vil du ved Foraarstid have 
grønne Bøgegrene med dig hjem fra 
en Skovtur, saa skær Grenene omhyg-
gelig af med en Kniv I Skær dem af med 
et skraat Snit, og vælg dem paa en 
saadan Maade, at .du ikke ødelægger 
Træets Form og Skønhed. Tag kun 
Grene, hvor du har Lov dertil! Ødelæg 
aldrig unge Træers Topskud. Glæd dig 
ved Fuglenes Sang, men rør ikke Fug-
lenes Reder. 

Færdes du paa Steder, der tilhører 
Privatmænd, saa vær dobbelt omhygge-
lig og nænsom i din Optræden. Hen-
synsløse Turister har lukket Adgangen 
til mange kønne Steder i vort Land, 
fordi de ikke var gode mod Naturen. 

Vær varsom med Ild, naar du færdes 
i Skov. 

Men du, som har lært at sætte Pris 
paa Naturens Skønhed, du vil altid være 
en god Turist. 

Du vil altid erindre, at saa køn og 
ren, som du selv ønsker at møde Na-
turen, saa køn og ren bør du efterlade 
pen til andre. 

Xanuriershus S irsks Xistorie 
af K. E. S. Koefoed, 180 Sider, dbsp. Format, illustr. 2 Kr. 

Faas i Boghandelen og i Allinge Bogtrykker. 

PROTOKOLFABRI K 	

▪ Chr. DideriKsen 

z 
	Sct. lYlortensgade 	— 	RØNNE 	 Telefon 865 

Indbinding af Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer 

O 
	1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering 

Leverandør til Biblioteker og Øens største Forbrugere 

24 Barber Klinger for 95 Ore. 
Læs — Læs — Læs — Læs. 

Til alt frit Valg nu kun 95 Øre 
sælges følgende Varer. 

Solingen Sakse 
Paategnede Broderier 
Gave Æsker med Indhold 
Potageskeer 2 T. i. 
Grødskeer 2 T. f. 
Saueeskeer 2 T. f. 
Kartoffelskeer 2 T. f. 
Kageskeer 2 T. f. 
Spiseskeer 2 T. f. 
Gafler 2 Taarnet forsølvet 
2 Syltetøjsskeer 2 T. f. 
6 Paalægsgafler 2 T. f. 
6 Kaffeskeer 2 T. f. 
Dame Halstørklæder 
Herre Halstørklæder 
Cykle Halstørklæder 
Bil Halstørklæder 
Spadsere Halstørklæder 
Etui med Kam og Spejl 
Reseda Roulet Spil 
Dame Slips 
Herre Slips 
Drenge Slips 
Foraars Slips 
Sommer Slips 
Efteraars Slips 
Vinter Slips - 

hob endelig straks for hver Gang Lager haves, 1111 TIlinedene hver for sig gælder kun 
saallenge Lager haves for Gang nyl Laer kun fremskaffes, og i Henhold hertil sker 
Salget rm samtlige Reseda En Gros Lager sover !Ilir Oplag og Salgs Afclelin 	i Danmark eRønne Reseda-Alcielling. St. Torveg. 19 

De bedste Roejærv 
faas i Produkten — og Priserne er meget billige. 

E. M. BECH. 

Xusmoderberan, 
"..•■"~ Sce6efius - Yarfumeri """"ww 

Største Udvalg i Toiletartikler. 
Trikotage 	Schous Pjerrette Strømpe \ Kaffe Margarine 

Strømper k Kvalitet fra Top til Taa 1 Største Rabat 

pLERvfkBER 
LAK og PENSLER faas bedst og billigst hos 

A. Mogensen, Tejn - Tlf. 117x 


