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en — men dem gemmer vi fore
løbig. — Aah, Børge — og hun
klamrede sig fast til ham hvor
Gud dog er god, at jeg fik Lov
at beholde dig!

Kaaben.
—o— Skal du atter arbejde over
paa Kontoret i Dag, Børge, eller
kommer du hjem til vor sædvanlige Spisetid? spurgte den
unge, smukke Fru Fuldmægtig
Brink sin Mand, da hun fulgte
ham ud i Entreen efter Frokosten.
— Jeg ved det knapt selv.
Gudrun! Men jeg skal ringe op
i Telefonen og sige det omkring
ved Totiden. Er det tidligt nok
for Middagsmadens Skyld? Eller
hvad mener du, er det ikke af
den Grund, du spørger? lagde
han til ved at se Udtrykket i
hendes Ansigt.
Børge Brink saa lidt træt, ner'vøs ud, gjorde Indtryk af at være en overanstrengt Mand, hvad
han ogsaa var, da han — for at
tjene lidt mere end sin ikke
overdrevent store Gage — meget
ofte paatog sig Overarbejde paa
det Sagførerkontor, hvor han
var ansat.
Hans smukke, unge Hustru,
der var opvokset i et rigt Hjem,
stillede ofte større Fordringer til
hans Pung, end denne evnede
at yde.
— Hvad er det saa, du mener,
min Ven? spurgte han igen og
saa sin unge Hustru kærligt ind
i de smukke, mørkebrune Øjne.
Det er maaske slet ikke Maden?
— Nej, lo hun overgivent og
lagde sin bløde Kind ind imod
hans, vi skal i Dag have »Varmemad til Middag, — det er ikke
Føde, men Klæder, det gælder,
Børge. — Du har jo for længe
siden lovet mig en ny Kaabe en rigtig fin — gaar du saa med
mig i Aften og køber en til mig?
Jeg kan ikke blive ved at vente;
saa bliver kun de daarlige tilbage til mig. Jeg saa i Gaar Fru
Lange paa Strøget i sin nye fine
Skindkaabe — lækker var den,
kan du tro, og jeg misundte hende, hvor stygt det end lyder. Kommer du saa hjem og gaar
med mig, kæreste Børge?
Der korn et forpint Udtryk i
Børges smukke, blaa Øjne, og
han svarede lidt nølende:
— Jeg tror knapt, vi faar Raad
til en ny, dyr Kaabe lige for
Øjebikket, Gudrun, — kan du
ikke vente til lidt længere hen
i Tiden min egen Ven ?
— Til næste Aar mener du
vel, Børge? — Aa jo, — naar
du finder det nødvendigt, og du
gør altid dit »Sparesystem« gældende, naar vi er inde paa Budgettet: min Klædedragt. Jeg tror
saamænd, du vilde roligt lade
mig gaa med vor Torvekurv paa
Hovedet som Hat og et gammelt
Tæppe eller Portiere som Overstykke, lo hun med et Forsøg
paa at slaa det hen som en Spøg,
hvad der dog mislykkedes ;hendes
Ansigt havde et Udtryk som et
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Saa kunde han
sagtens flotte sig.
—o—

Et Kig gennem Lillebæltsbroen set fra Fynslden.
Barns, der havde faaet Nej paa
sin Bøn om et nyt Stykke Legetøj.
— Ja, — ja da, saa faar vi se,
lille Gudrun — ringer jeg ikke
op, saa kommer jeg tidlig hjem.
Han kvalte et Suk og kyssede
sin unge Hustru til Farvel. Lidt træt gled han ned ad Gaden uden at vende sig om og
gengælde den smilende Gudruns
Vinken fra Vinduet.
Fru Gudrun sad i Dagligstuen,
og læste et Brev fra sin Moder
med glædestraalende Ansigt ; thi
et Stykke nede i Brevet stod :
Jeg sender dig i Morgen pr.
Postanvisning halvtreds Kroner,
som jeg har faaet tilovers fra
mine Paa klædningspenge. Du ønsker Dig jo en ny Kaabe, ved
jeg, og saa maa du ikke plage
Børge om Penge til den; husk
paa, hans Gage er i Grunden
ikke stor at føre Hus for, og
det er Uret, at l±n saa dygtig,
ung Mand, som Børge er, skal
slide sig op ved alt det Overarbejde, han paatager, efter hvad
din Fader har bragt i Erfaring.
— Nu ikke mere om dette, min
lille Pige. Du er endnu saa ung
og uerfaren; med Tiden vil du
nok lære at sætte dig ind i Pengenes Værdi. — Vi har det godt
alle herhjemme, men savner
vor lille muntre Gudrun. Brødrene læser meget flittig til deres
Eksamen.
• Tænk hvor trist, din Lege- og
Skolekammerat, Johanne Volt,
der blev gift med din Fætter
Hans, ligger paa Hospitalet og
skal underkastes en større, livsfarlig Operation. Tak du Gud,
at du endnu har et godt Helbred det er mere værd end saa
mange andre timelige Goder.
Køb dig nu en Kaabe med
Fornuft, en god varm, om den
ikke bliver saa moderne, er en
Biting.

— død. — Hun maatte af Sted
—have Vished — se, om det var
Børge. Hun saa paa Uret, det
var lige Tiden, han skulde komme.
— Aa hvis han nu aldrig kom
Fru Gudrun lod Brevet falde mere!
Hun rev sin Hat til sig i Ganned i Skødet, og saa lidt eftergen
og løb uden Overtøj nedad
tænksomt frem for sig; hendes
Gaden,
fulgte Stimlen og hørte
gode, fornuftige Moder havde
ved sine Ord i Brevet rørt ved halv aandeløs paa dens R aaben.
— En gammel Mand ! skreg
en Streng, der var let til Genen, og han faldt lige for den
klang.
Hun kom til at tænke paa, »elektriske».
Nej en ung Mand, der snubhvor opofrende og uegennyttig
Børge altid var, og dog, hvor lede i Farten 1 skreg en anden.
træt og daarlig, han egentlig var Gudrun stønnede og ilede videkommen til at se ud i den sid- re, — Der paa Gaden — Grupste Tid — og saa havde hun pen skiltes af Politiet, en Vogn
holdt, og en Skikkelse blev med
endda plaget ham.
nænsomme
Hænder under MængHun saa paa Uret. Børge
maatte nu straks komme! Han dens Jamren lagt ind i Vognen.
Gudruns Knæ slog mod hinhavde ikke ringet op i Telefoauden,
hun vilde raabe efter
nen, kom saa tidlig hjem for
Vognen,
der kørte modsat ; da
at gaa ud med hende at købe
blev hun grebet af en kraftig
Kaabe.
Da hørte hun med et høje Haand, og en blød velbekendt
Raab og Larm fra Gaden. Folk Stemme sagde:
— Lille Gudrun — du her stod i Klynger og talte. Hun
og
hvor angst du ser ud!
aabnede Vinduet og spurgte nog— Børge, — en voldsom Hulle Kvinder, der stod lige nedenken
brast frem — Børge, du leunder, hvad der var paa Færde.
ver
!
— Aah, Gud ske Lov !
— Den elektriske Sporvogn
har igen kørt en over — død Jeg troede, det var dig Hun pegede gysende paa den
paa Stedet er han, Staklen —
blodige
Stenbro.
lige stendød, Frue, — er det ikNej,
— det var en stakkels,
—
ke grueligt?
— Hvor — i hvilken Gade? gammel døv Mand, der faldtlige
stammede Gudrun, medens hen- foran Sporvognen. Men kom nu
des Hjerte tog til at hamre vildt. med hjem, Gudrun, du ryster
En i Klyngen nævte Gadens jo endnu af Angest.
— Aah, Børge — Børge! Tilgiv
Navn; saa gled de videre med
mig,
at jeg saadan plagede dig
Strømmen, raabende og skrigenfor en Kaabe, bad Gudrun græde.
Gudrun var bleven ligbleg, Ga- dende, da de var kommen hjem.
den, der blev nævnt, var den, — Jeg skal nok blive mere fornuftig. — Og du maa ikke arhvor Sagførerkontoret var.
høOm det nu var Børge? Hun bejde saa strengt herefter
rer
du,
Børge.
—
Jeg
vil
ingen
skulde maaske have det til Straf
for sin Forfængelighed. Aa Gud, Kaabe have i Vinter, Mor har
for en Vaande 1 Børge lemlæstet sendt eller lovet mig Pengene til
Mange kærlige Hilsener baade til dig og Børge- fra din Fader — hans Gigt er lidt slem
for Tiden — fra Drengene og
fra eders egen
kærlige Moder.

Den russiske Fyrste Litinow'sky var kendt for sin Rigdom og
for sine overdaadig flotte Middagsselskaber. Ingen blev hjemme
naar Litinowsky indbød til Middag, saa herligt var Traktementet.
At det var en dyr Fornøjelse at
deltage i Fyrstens Gilder, tog
hans fornemme Gæster mindre
Notits af.
Det hang saadan sammen, at
der altid var en Kosak til Stede
under Maaltidet, en musikbegavet Svend der paa sin Fløjte
spillede alle sit Hjemlands vemodige Sange saa dejligt, at det var
en Lyst. Og Fyrsten var flot. Efter et Par Numme kaldte han
Kosakken til sig og forærede ham
et Par Gulddukater for hans skønne Fløjtespil. Siden vilde Gæsterne selvfølgelig ikke stag tilbage
for Værten, og naar Maaltidet var
forbi, kunde Kosakken trække sig
tilbage med en smuk rund Sum
han havde faaet i Drikkepenge.
En Gang var Fyrsten kommet
til Hamborg, hvor han gav straalende Fester paa sit Hotel, og
hvor Kosakken ogsaa spillede.
En Dag kort efter en pragtfuld
Fest, kom Hotellets Vært op paa
Fyrstens Værelse for at aflevere
en Besked . Hvem skildrer hans
Forbavselse, da han kommer ind,
netop som Kosakken tømmer
sine Lommer ud paa Bordet, hvor
Fyrsten sad, stærkt optaget af at
tælle, hvad der allerede var lagt
paa Bordet.
Saa forstod Værten bedre, at
der tilsYneladende ikke var nogen Ende paa Fyrstens Rigdom,
for paa den Maade kom hver
Gæst faktisk til at betale ikke
alene, hvad hans Fortæring kostede, men mange Gange endda
saa meget, at der kunde blive
Overskud til den snedige Fyrste.

Udholdenhed forer til !halet,
—.Ane var en ganske køn og meget dygtig Pige, og Folk sagde,
at hun var mere forstandig, end
Pigebørn i Almindelighed,— somme sagde, at hun var alt for fornuftig og gammelklog; men nok
er det adskillige Friere havde hun
haft, men alle havde de faaet Nej.
Den hun syntes bedst om, var
Mogens; men da han friede, fik
han af Ane det Svar:
— Hvad kan det nytte, at vi
gifter os, du ejer jo intet Hus!

Mogens fandt, at det var der overfor dine Børn. — Jeg minMening i, — Hus havde han ik- des saa godt, føjede hun til, at
ke, og heller ikke Penge til at Børnene ofte kom hen til mig
købe et for; de Penge han havde og bad mig læse en lille Fortæltjent havde han forbrugt; men ling eller fortælle en Historie for
han bad Ane om at vente, og fra dem eller synge en lille Sang
den Dag passede han paa Skil- med dem ; men jeg afviste dem
saa ofte. Jeg havde ikke Tid lingerne.
Og snart havde han saa man- ikke Lyst — og heller ikke Lejge saa mange Penge, at han kun- lighed. Det var de mange Selskaber og Udflugter, der slugte
de købe et lille Hus.
Tiden. Jeg fik sjælden Tid til at
Nu kom han igen og friede.
— Ja det er godt med Huset, samtale med dem — og kun
fik han til Svar af Ane, jeg vil sjældent Lejlighed til at bede
ogsaa nok have dig, men vi skul. Aftenbøn med dem. Da kom de
de foruden Huset da helst eje no- saa ofte. til mig. De bad mig om
Kærlighed — men fik saa lidt.
get Jord.
Hun sad stille og saa hen for
Atter tog Mogens fat for at tjesig.
Der var ingen af os, der kunne saa mange som muligt, og da
han vedblev at være sparsomme- de finde noget at sige. Saa vedlig, kom han efter en Tids For- ble hun:
løb og bejlede til Ane nok en
— Nu er Børnene store. Nu
Gang, — nu ejede han saa man- flyver de ud i den store Verden,
ge Penge, at han baade kunde Nu er det os, der maa bede dem
købe Hus og Jord.
om Kærlighed, og de vil ikke
— Ja, det var godt nok, mente høre os, komme til os; men de
Pigen, men de skulde da ogsaa synes at ville sige; 1 gav os ikke
helst have en Ko og en Gris, - Kærlighed, da vi bad eder, og
de skulde jo ogsaa have Indbo og da vi trængte til al eders KærMøbler med meget mere; men lighed, — hvor kan I da nu venhun havde da selv nogle Penge. te, at
skal give eder? I forMen forinden Mogens kunde købe sømte os, nu bliver det maaske os,
Hus og Jord, Ko og So, vilde hun der forsømmer eder! I lod os
dog ikke bestemt sige Ja.
passe os selv, da vi var smaa, Atter maatte Mogens tage fat; nu er vi store og voksne og kan
men nu havde han tillige vundet passe os selv. — Aa, hvor
en hel Del Indsigt og Erfarenhed, jeg bebrejder mig selv, at vi denog snart havde han saa megen gang var saa optagne af os selv
Kapital, at han kunde købe baade — og af den letsindige SelskabsHus og Jord, Ko og So. Og saa verden I
kom han igen og bejlede, — og
Men jeg er bange for, at der
denne Gang gav Ane ham sit Ja.
findes i vor Tid flere saadanne
Hjem, hvor Selskabsliv og megen
Selskabelighed virker forstyrrende baade paa Samlivet med Forældrene indbyrdes og dernæst
Jeg kom en Dag ind til ex Fa- mellem Forældre og Børn.
milie, som jeg ofte havde besøgt.
Det er en velsignet Arv for
Jeg mærkede straks, da jeg havBørnene at tage med sig ud i
de været der lidt, at der var noLivet: Mindet om Faders og Moget i Vejen. De saa begge saa
ders rige, kærlighedsfulde Samtavse og triste ud. Der var ikke
liv indbyrdes og med Børnene.
det samme Humør og den sædDet glemmes aldrig. Jeg mindes
vanlige Friskhed, som jeg ellers
da det gamle Ord, som en god
plejede at finde. Og det varede
Mand engang sagde ; »Gaa flittig
da heller ikke længe, inden jeg
om med dine Børn, saa længe
fik at vide, hvad det var, som
du har dem hos dig; den Dag
trykkede dein.
kommer, da de flyver bort fra
Det var deres Børn.
Heden — øg hvad saa?s
—Hvad er der i Vejen med
Ja, hvad saa?
dem? spurgte jeg.

Selvbebrejdelse.

— Aah, det er ikke saa let at
fortælle, sagde Moderen, og Taarerne korn hende i Øjnene. Men
— vi har ingen Magt længere
over vore Børn. De bryder sig
ikke længere om vore Formaninger. De gaar helst deres egne Veje, søger deres eget Selskab, og — det er ikke altid
det bedste. Vi er tit saa knugede trykkede. saa ængstelige for,
at de skal komme paa Afveje.
Slet Selskab fordærver gode Sæder, siger det gamle Ord, og det
har ofte sin Sandhed, ''ser man.
— Ja — og det er det værste,
føjede Manden til, at vi er selv
ikke uden Skyld i, at det staar
til, som det gør.
— Saa
aa, sagde jeg stille.
Det forstnar jeg ikke. I har da
ikke lært eders Børn noget slet,
ved jeg.
— Vel ikke direkte, svarede
Moderen, men jeg er bange for,
at vi har forsømt vor Pligt overfor dem, dengang de var smaa
Da havde vi altid saa travlt, da
var vi saa optagne, snart af det
ene, snart af det andet. Særlig
var vi slemme til at tage bort.
Vi tog fra Selskab til Selskab.
eller vi selv havde Selskab. Og
alt saadant virker forstyrrende
i et Hjem. Børnene bliver forsømte. — De kan fro; føjede
hun til med stor Alvor, at det
er en Selvbebrejdelse at maatte
sige sig - selv: Du har forsømt
din Pligt og glemt dit Anssvar

Ja, saa skal det kendes, hvad
de har levet i deres Hjem, hvor
de vil søge deres Selskab, og hvor
de vil søge deres Glæde.
Der er ingen Fare for, at Forældrene skal give Børnene for
megen Kærlighed. Der er mere
Fare for, at de giver for lidt. Og
just i vor Tid, som er saa løs
og letsindig, hvor der er saa meget, der adspreder og kalder
udad, trænges der til Samvær og
Samliv i Hjemmet. At Børnene
maa lære at forstaa som Børn,
at Hjemmet er den bedste Plet,
at der kan man finde den bedste Forstaaelse og den sundeste
Glæde. At Faders og Moders
varme Kærlighed værner og værger — at aldrig kunde man taale
at bedrøve dem — eller lønne
deres Kærlighed med Utaknemmelighed og Ulydighed.
Selvbebrejdelser overfor sine
Børn er en tung, knugende Byrde at bære paa.

Et Smaamandshjem.
—o—
Ved Kæret udenfor Byen laa et
lille Hus. Det laa saa malerisk
indtagende og hyggeligt for den
beskuende; selve Huset var helt
skjult af Popler, Buske og Træer.
I Huset boede Niels Hansen og
hans Hustru Line. De havde giftet sig af Kærlighed, og de første
Aar af deres Ægteskab var meget
lykkelige; de var begge enige om

at spare, og da Line var en flittig
og ordentlig Husmoder og Niels
Ædrueligheden selv, drev de det
til ikke alene at eje deres eget
Hus, men ogsaa at faa Penge i
Sparekassen.
Men som Aarene gik, blev Niels
Hansen mere og mere arbejdsgrisk;
han sled endog det meste af Søndagen, — han vilde frem til Velstand.
Line fik nu en Følelse af, at
hun ikke var ihærdig nok. Saa
paatog hun sig al Slags svært Arbejde, hun fulgte med ned i Tørvemosen, og nu var det en stor
Ugeløn, Ægteparret bragte hjem
hver Lørdag Aften.
Konen mærkede imidlertid, at
hendes Helbred fik et Knæk ved
det haarde Slid; men naar hun
talte om, at hun ikke kunde vedblive at holde ud, saa var Manden uforstandig nok til at surmule
og blive bitter, — og saa fortsatte Hustruen med Slidet i Mosen.
Men en kold og regnfuld Dag
maatte hun dog holde op ; bleg
og rystende begav hun sig hjem,
og Niels mærkede ligesom et Stik
i Brystet, idet det slog ham, at
han ikke havde været god ved
den, han dog til syvende og sidst
holdt mest af.
Lægen blev nu jævplig hentet,
og hver Uge maatte Niels paa Apoteket; mere og mere tabte han
Modet, og han, der før havde set
saa sund og stærk ud, blev Dag
for Dag mere hulkindet; men Ro
til at være hjemme havde han ik.
ke, Arbejdet i Mosen maatte passes,
og han fik en Nabokone til at
passe Line,
En Dag i Juni Maaned, da Niels
stod og sled i Tørvegraven, saa
han Lægen komme kørende paa
Vejen om forbi Mosen. Niels begreb nu, at Doktoren havde været
paa Sygebesøg i Egnen og derfor
vilde benytte Lejligheden til at se
til Line. Hun havde ogsaa om
Morgenen været daarligere, end
hun plejede, saa han var glad ved,
at Lægen tilfældig var kommen.
Han fortsatte dog Arbejdet til Middag. Saa begav han sig hjemad ;
men hvor blev han dog ikke ængstelig, da han saa, at der var hængt
for Vinduerne.
— Line skulde da vel aldrig
være død! tænkte han, og det var,
som om han ikke turde gaa ind
1 Huset. — Endelig kom dog Konen, der passede hans Hustru.
— Hvorfor staar du her og
kommer ikke ind? Line længes
saa meget efter dig.
— Er — er hun da ikke død?
Konen saa forbauset paa ham.
— Hvordan kan du dog komme
paa de Tanker?
— Jeg saa, der var hængt for
Vinduerne.
— Det var blot, fordi at Line
ikke kunde taale den stærke Middagssol. Doktoren sagde i Dag,
at der var ingen Fare, og at nu
vilde hun snart være rask.
Niels skyndte sig ind i Stuen og
ilede med et dæmpet Glædesudbrud hen til Sengen, hvor Line
laa. Han tog hendes Haand, idet
han sagde:
— Doktoren har jo sagt, at du
snart bliver rask igen. Jeg føler
mig saa glad,, — jeg havde ikke
fortjent at beholde dig!
— Jo, det har du rigtignok,
kære Niels, for jeg kan mærke,
at du holder af mig alligevel, svarede Line, idet hun saa kærligt
paa ham.

Fra Uge til Uge.
_0_
Lysttur til Møn og
Storstrømsbroen.
Gymnastikforeningen arrangerer
Søndag d. 24. ds. en Lysttur til
Møn og Storstrømsbroen for sine
Medlemmer og hvem der ellers
har Lyst til at tage med. Vi kan
desværre ikke denne Gang fortælle
Læserne det fulde Program, da
Bestyrelsen oplyser at der mangler nogle Smaating for at hele
Arrangementet klapper; men vi
lover at næste Gang skal vi fortælle Læserne noget mere om
denne interesante Tur, som sikkert vil vinde fuld Tilslutning med
de lave Priser som er fastsat:
9 Kr. for 1. Kl. Kahytsplads og
6 Kr, for Dæksplads med Opredning paa Madras. Dækspassagererne behøver altsaa ikke at være bange for at komme til at gaa
paa Dækket hele Natten. Indtegningen er allerede i fuld Gang og
man kan tegne sig hos Bestyrelsen eller i Kiosken hvor alle øvrige Oplysninger faar.
Af Hensyn til, at Dampskibsselskabet skal have endelig Besked
allerede Onsdag d. 14. bedes de,
der er interesserede i Turen, melde sig inden Onsdag saa Bestyrelsen kan danne sig et nogenlunde
Skøn over, hvor mange Deltagere
der bliver.

Fodbold.
Paa A .5. G. Bane spilledes i Fre.
dags en Kamp mellem Dommerklubben for Bornholm og vort
hjemlige Hold. Dommerklubben
er ikke noget rigtigt Fodboldhold
men en Sammenslutning af bom.
holmske Dommere, som havde
faaet Lyst til at prøve hvor meget de endnu kunde præstere paa
en Fod boldsbane. Kampen var
meget underholdende og endte
2-1 til Dommerklubben.
Om Aftenen var der en lille
Sammenkomst i Palmehaven, der
var mindst lige saa vellykket.
STRANDHOTELLET
indbød Onsdag Aften til Sæsouens tredie Amatøraften, der gik
i sine Forgængeres Fodspor, hvad
Besøg, Siem m ing og Vellykkethed angik, 1. Præmien blev vundet af Hr Thaarup paa et blændende Stopnummer og 2. Præmi•
en af Fi k. Grethe for en mcget
smuk Balletpræstation. — Frk.
Rose - Marie (der er blevet pro.
longeret til Onsdag den 14. ) den
lille populære Bengt Nielsen og
Constantin Hansens glimrende Orkester ydede hver sit til, at Strandhotellets Festarrangementer bevarede sit høje elg morsomme Ry
I Aften er der „Vanvittig Aften"
med mange Overraskelser, og
Torsdag d. 15. indvarsler Strandhotellet til den største Premiere,
der efter Sigende endnu er ople.
vet paa Nordbornholin.
PALMEHAVEN,
der forrige Torsdag havde Premiere paa Springbrædtak robaterne
Oli Asgards Troup, har med dette
Nummer faaet den største Succes,
og det er vel nok noget af det
mest imponerende, der til Dato
er vist i Sandvig. Med usvigelig
Sikkerhed gennemfører de hver
Aften deres nervepirrede Numre,
der alle vækker stormende Bifald.
Foruden dette har Palmehaven
endnu 3 Sensationsnumre, nemlig Frøken Lilian Helten, der lige
dejligt stepper, danser og spiller
Concertina og Xylofon, Visesangeren Henry Randolph, der fortæller Historier og synger Viser,
saa Publikum jubler og synger
med paa Omkvædet. Og endelig.

•

• Forlovelsesringe •
Lager af alle Støttetseri moderne, ciselerede og glatte Ringe .11

•

$

• • Allinge Ur- og
•Guldsmedeforretning •
•

Conrad Hansen. TI. 140
a ø

de to Sunny Boy's, 2 livlige Akrobater, der under Jubel udfører
deres morsomme Triks.
Paa Søndag Eftermiddag afholdes der en stor Børne-Matine
med gratis Balloner til alle Børnene og med hele det store Artistprogram og Kl. 18-19 serveres en lille fin Diner til billige
Penge — Husmoderen skal _to ogsaa have fri en Gang imellem.
STRANDSLOT,
der i Søndags havde stor Succes paa 'Høstfesten, indvarsler nu
til en stor Dansekonkurrence paa
Søndag Aften. Der er udsat mange store Præmier, men for at sikre de dansende god Plads, er det
kun et begrænset Antal Par, der
kan deltage. Desuden er der naturligvis Præmiedans.
(Se iøvrigt Annoncen).
Zoologisk Have
er efterhaanden blevet en af
Øens store Attraktioner. Besøget
i Aar er allerede nu oppe paa
ca. 32,000 og der er jo endnu
lang Tid til Vinter. Haven har
Aar haft Besøg af en Mængde
Turister, og Interessen har naturligvis mest samlet sig om Bjørnegrotten og oin den store, smukke
Hanløve.
Hver Søndag Eftermiddag er
der Dansant i Haven paa den
nyopførte Estrade og om Aftenen
er Haven smukt illumineret, saa
danses der baade i Haven og i
Restaurationen,
God, billig Mad.
Vi henviser til omstaaende Annonce fra Fru Oda Hjortbøl Christensen, som fra i. Sept. modtager Spisegæster i Pension. Fruen
har jo tidligere haft Pensionat
(Skovbo) og mener at mange enlige Mennesker vil benytte sig af
hendes billige Tilbud.

Det betaler sig
at lade sine Uhre efterse og reparere, hvor der ydes Garanti for
Reparationen. Det faar De hos
Urmager A. Liljeroth
(overfor Hotel Allinge).

Lodsedler!
til Varelotteriets 5. Trækning
sælges og fornyes for 4 60 Øre.
Sidste Dag Mandag d. 12. Ang.
hos
I. B. Larsen.

ED @hire Husbestyrerinde
kan faa Plads. Lille Løn.

A. Jensen, Sandkaas
pr. Allinge.

Pensionat i
Fra 1. September modtages Spise.
gæster a 55 Kr. pr. Maaned for
fuld Kost. Middag alene 30 Kr.
Middag sendes ogsaa i Byen a 8
Kr. pr. Uge for een Portion, II Kr.
for 1
Portion, 13 1 /4 Kr. for 2
Portioner. God, afvekslende og
veltillavet Mad. 2 a 3 hyggelige
Værelser med el. Lys, Centralvarme og Adgang til Bad er tilleje med eller- uden Pension.
Fru Oda Hjortbøl Christensen.
Vestergade, Allinge.

Kaffe!
det
er
den
bedste•
rug Bechs
—
~.A.~
og vi danser paa 3trandhotellet. Sommer og Foridohoder!
Prisen er selvfølgelig ogsaa rigtig!

Iffir 411P 1/61

moderne Stoffer med fast Flip,
Sommerskjorter, gode,
mønstrede og ensfarvede 6,25, 5,75, 4,50
behageligste Skjorter,
Tricoskjorter Sommerens
moderne Facon fra 2,85.
Sommerslips, nye, moderne Dessins i kolossalt Udvalg.
bande e 3
ns fo o g2 mønstrede,
ø n stii r7e5d e ,1 Silke,
l k e 1,
, 3
Tor a ald 1
, 5S
Silke 85
Sokker, Bomuld
3,00,
.
Bælter, graa, drap, brune 7,00, 2,25, 1,50, 85. *'
Moderne Filthatte, Engelske Straaliatte

ROSE MARIE
BENGT NIELSEN
CONSTANTIN HANSEN
sikrer D E M en festlig Aften hver Aften!

Søndag. Onsdag, Fredag: Specielle Festarrangements
Aabent til Kl. 2

Torsdag den 15.:
Sæsonens største Sensations-Premiere
Der er kun et Strandhotel - Sandvig 14 er dets Telefon-Nr.

Yrisk

ubows Xonningbred

af forskellige Slags kan købes i Produkten.

E. M. BECH. I

til de rigtige Priser findes i righoldigt Udvalg'!.i

Nu udsælges
en Mængde Restpar af

Sommersko
til meget nedsatte Priser.

Carl Larsen, Pesterg. Allinge,

fætg deres "Wg =
Åd) deres Varer
i Produkten -- og De bliver tilfreds.
Rigtige Varer
Rigtige Priser

L

E. M. BECH.

Permanentet og
Vandonduleret
bliver De bedst hos
Barber Jobs, Larsen.
I If. Allinge 53.

Gummi - og laderfodttij
forsaales bedst og billigst.
Hentes og bringes overalt.

eserseens Jegle - .1
CONSTANTIN HANSEN'S populære Tango med Teksi
Sælges i samt]. Boglader og i Kiosken, Allinge. Pris I kl.

Bornholms Tango — Sommerens Store Sukces!
GORNITZKA'S FORLAG

gruna Xedbindegarn.
Det rigtige Garn til den rigtige Pris er paa Lager.
Lad mig sælge Bindegarnet, og De bliver tilfreds.

E. M. BECH.

5.

VARELOTTERIET
Billigt llosekorn og Kyllingefoder
Alle Sorter bornholmsk Korn. Ny Høst af Platamajs. Hvedeklid, knuste Solsikkekager, Soyaskraa og prima Foderblanding
sælges til nye Priser.

Nordlandets Handelshus.

Havnegade, Allinge.

Bornholms
Spare- og haanekasses
Afdeling i .tilinge.
Kontortid 9-12 og 2-- 4.
Renten paa Indskud er paa
3 Mdrs Opsigelse
3,5 pCt. p. a.
Alm. Sparekassevilkaar 3 — —

Boxerudlejes.

Christensen

LYSTTUR til MØN

Ranken, 1. Sal, Allinge.

Ung Pige

arrangeres Søndag den 25. August med s. s.
»Borgholm «. Afgang Allinge Lørdag d. 24.
Kl. 22. — Møn passeres Søndag Morgen Kl.
6, hvorefter Damperen gaar videre til Storstrøms-Broen. Retur til Møn Kl. lo. Derefter
Tur til Klinterne. — Om Aftenen Dans paa
Hotel Storeklint — Afgang fra Møn Kl. 23
BILLETPRISER:
Iste Kl. Kahytsplads 9 Kr. Tur og Retur
Dæksplads m. Madras 6 „

Elever modtages fra 1. September.
6 Kr. pr. Maaned for 2 halve
Timer ugentlig.

XtusiR o:n6ord paa hele :ruren!

Oda Hjortbøl Christensen.

søges 1. September eller senere.
Fhv. Lærerinde Cath. Lund,
Vestergade, Allinge.

Klaverundervisning

- Musikundervisning

Alle d:uristartikler
Kolonial - Victualier Ost

Badeartikler - Gummisko - Spadserestokke og lign.
Altid tørre Cigarer - Film - Toiletartikler
A. Mogensen, ved Havnen, Tejn.

Gør Deres Indkøb hos de Hand- I
!ende, som averterer her i Bladet..

Store, flotte Præmier!
desuden er der Præmie Rouletdans!
Alwin Koch's populære Orkester — Lille Haddy

—

-

1

:Vggestele og fieltstole
Rigtige Varer 1
Rigtige Priser

E. M. BECH.

Palmehaven
Fredag den 9. August:

Stor HØSTFEST
Flere Overraskelser!

Klaver og Orgel og Vejledning i

pæn Nodeskrift. Ude og hjemme
evt. paa Landet.

Ejvind Lind,

Bornholms mest originale Lokale anbefales Badegæster
Nyd Deres Eftermiddagskaffe i herlige Naturomgivelser og
betragt det muntre Badeliv, som udfolder sig nedenfor
Pavillonen. -- Hver Alten Musik og Dansant. Tilbring en
Aften øens hyggeligste Bar -- mellem Skibslanterner og
barokke Tegninger af Søfolk. — — Bordbestill.: Allinge 94

Stor .9ansekonfturrence

HOST - Sange, HOST - Humor, HØST - Stemning.

Arrangør: A.S.G.

Strandpavillonen Sandkaas Bar

Søndag den II. afholdes

sælges billigst i .rrodufiten.

og STORSTRØMSBROEN

Oplysninger og Billetter KIOSKEN, Allinge TII. 142.

STRANDSLOT

Proper og paalifilio Pige
søges Iste September. Bo hjemme,

Nærejere

77.400 Gevinster
Saamange Gevinster har Varelotteriet i
og 6. Trækning, og
alligevel kan De købe et Lod til den billige Fornyelsespris. Saa
store og billige Chancer kan intet andet Lotteri byde Dem.
Fornyelsen slutter 12. August, Salget 13. August. Trækningen
finder Sted 14., 15. og 16. August. Et helt Lod koster kun Kr.

Skomager Jørgensen,

af Anker Hansen er udkommen som Klavernode

t

,5)fordlandetJ XandelshtiJ

Svanekevej 54 Rønne.

Tlf. 252 kan benyttes.

Jeg har

den RADIO De onsker
og kan nøjes med den Udbetaling
og de Afdrag, De kan overkomme.
Køb derfor hos mig. Husk,
Byens største og førende

RADIOFORRETNING
H. Jørgensen, Havnegade, Allinge

Bryllups sange
og Festsange
hurtigt og billigt

Allinge Bogtrykkeri

HVER AFTEN:
4 Asgards Troupe, Springbrædt-Akrobater
Henry Randolph, Vise- og Kabaretsanger
Lilian Helten, Xylofon-Virtuos
Two Sunny Boys
Singers 6 Mands Danse-Orkester
Spec. Festaftener: Tirsdag, Fredag og Søndag. Aabent til 2
Søndag den 11. August fra Kl. 4-6 Eftermiddag:

Slot' kile-Maling
Xl. 18-19:

MANGE 0 VERRASKELSER
Hele det store Varieteprogram

listrafln g̀iner a o'f'r. 2.75
Aspargessuppe — Andesteg — Is — Kaffe
Giv ogsaa Husmoderen en Fridag

Bestil Bord i god Tid. Telefon Sandvig 13

Nordborilholilis Adressefortegllelse
Sygekasser
Damefrisørsaloner

Autoreparatører
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102

Autokørsel

Cse Vognmænd)

Kornum, K. v. Posth. All. Telf.153
Larsen, Joh.. Barber, All. Tlf. 53
Weber Anna, Allinge, Telefon 12

Holm, P. C., Allinge Tlf. 39
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x.
Prima, Allinge Tlf. 40

Andersen, Th. Sandvig Tlf. 2
Ifald, E., Losbækg. Allinge Tlf. 78

Blikkenslagere

Lind, William, Allinge Tlf. 95

Fiskehandlere

Blomsterhandlere (Gartnere) Forsikrings - Agenturer
Fotografer og tot. Artikler
Kofoed, Chr., Kirkepi. All. Tlf. 138
Sandvig Boghandel Tlf. 55

Kjøller Alfr., v. Havnen All. Tlf. 4

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

Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74

Hansen C., v. Havnen All. Tlf. 140

Hoteller

Bygmestre
Kofoed:& Mortensen, All. Tlf. 77-79
Petersen, Joh., Allinge Tlf 141
Petersen, P.,' Nørregade All. Tlf. 69

Trælast og Tømmer
Nordlandets Handelshus, All. Tlf.!7

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

Træskomagere

Klasselotteriet:

Kofoed, L. „Hallelyst" Tlf. Sandvig 6

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

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

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

Hotel Allinge Telefon 25

Art. f. Hotellerog Pensionat.
Gornitzkas Bogtrykkeri, AlI. Tlf. 74

Isenkram og Porcelæn
Holm, P. C.,

Allinge Tlf. 39

Cigar- og*Tobakshandlere
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf.142
Madsen,`Johan, 'Allinge: Tlf. 132

Kiosker

Skotøj og Skotøjsrep.

Malermestre

Manufakturhandlere

Skræderforretninger
Kofoed, Chr , Kirkepi. AlI. Tlf. 138
Lind, San der, Skræderi, Stra ndv., All.
Olsen, Bay, Østerg. Allinge.

Magasin du Nord, Allinge Tlf. 5
Allinge Messe, Allinge Tlf. 100

Badningens
10 Bud.
_0_
Formanden for Dansk Svømmeog Livredningsforbund, Hr. Holger
Nielsen, giver i Anledning af de
mange Drukneulykker, hver Sommer 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 Medmennesker for Fare, dersom du
pludselig gribes af Ængstelse eller
af eL Ildebefindende, og Kræfterne
derved svigter dig.
3. Bader du i en Mergelgrav eller paa Steder, hvor du ikke kender Vanddybden, tag da. om Livet
et Reb, som en anden — staaende 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 Agterende ikke fra Siden. Skulde det
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 Hjertebanken maa ikke bade uden Lægens Tilladelse.

1. Kl. lierreskrcedder — Moderne Snit.

Modeforretninger

Allinge Kulhandel Telefon 119
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7

6. Sig til Børnene, at de aldrig
i Kaadhed maa skubbe hverandre
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 Tidspunkt, hvor den første Kuldegysning indfinder. Paase, at de efter
Badet ikke fryser (uvirksomme
opholder sig i kølig Luft). Og lad
dem heller ikke overdrive Solbaden e.
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 bære 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"
(Schæfer-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 Aandedræt." kan være af afgørende
Betydning for Redningen af et
Menneskes Liv.

A/s Dampskibsselskabet 11S TERSBEN, Allinge
s.s. BORGHOLM

Allinge, Simrishamn, Malme, København og omv.
Hver Søndag, Mandag, Tirsdag, Torsdag, Lørdag (18/6-'2'2 /8)
Afg. Allinge
Kl. 915 — Ank. København Kl, 1615
— København — 800
— Allinge
— 1415

Billetter i samtlige Rejsebureauer og Dampskibsselskabet ØRESUND, Havnegade C. 7790

EKSPRESRUTEN Bornholm — Sassnitz

Hver Fredag og Søndag CJI,(0 -23/8 — Ekstratur 80/8 - (It/8)
Afg. Allinge Kl. 18 — Ank. Sassnitz Kl. 24
— Allinge — 815
— Sassnitz — 215

Billetter og Oplysninger: Ekspeditionen i Allinge, Telefon 75

Ger Deres Indkøb hos de Handlende, som averterer her i Bladet

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

Viktualiehandlere
Vine- og Spirituosa
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142

Vognmænd
Christensen. Andr., All,, Tlf. 49
Falk, K., Aabrinken, Tejn. Tlf. 130 x
Jørgensen, Aage, Allinge Tlf. 72

Slagtere

Al Last- og Personkørsel udføres billigst

Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66

Nielsen, Poul, Østerg. AlI. Tlf. 145
Al Lastkørsel udføres

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

Musikundervisning

Person- og Lastkørsel

Smedemestre
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Westphal, G. Sandkaas
Klaver — Ylolin — Sang.

Sørensen, William, Allinge Tlf. 80
P. Munch, Blaaholtshus Tlf. All. 137x
Personkørsel /13 Personer/

Munch Th., Humledal Tlf. Rø 46 v
Personkørsel udfares.

Vær god mod Naturen.

arnmershus Sirfis Xistorie

_o_

Den skønne Natur fylder dit Sind med ÅlA
Friskhed og Glæde af
Den gør dig sundere baade 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! Husk
paa, Naturens Skønhed er ikke din ale- •
••
ne, den er alles!

K. E. S. Koefoed, 180 Sider, dbsp. Format, illustr. 2 Kr.

•

Har du ligget i et Skovbryn eller paa
en Strandbred og spist din Mad, saa
efterlad ikke Stedet som en Køkkenmødding, naar _du 'gaar din Vej. Lad
ikke tomme Flasker, Konservesdaaser,
Æggeskaller og Papir forstyrre Skønhedsindtrykket 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 hensynsløst at plukke Blomster for straks efter
at smide dem bort igen. Ogsaa Blomster lever, og saa længe de lever, kan
de glæde Mennesker,

Ryk ikke Anemoner eller andre Blomster op med Rod ! 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 omhyggelig 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 Fuglenes Reder.
Færdes du paa Steder, der tilhører
Privatmænd, saa vær dobbelt omhyggelig og nænsom i din Optræden. Hensynsløse 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.

LYSTTUR til Christiansø
Hver Onsdag og Fredag (1110 -23/8)
Afg. Allinge Kl. 10 — Afg. Gudhjem Kl. 11
Tilbage til Allinge ca. Kl. 17

Hansen C., v. Havnen All. Tlf, 140
Liljeroth, A. Urmager, Allinge
Mikkelsen, A., Søndergade Allinge

Personkarse! udføres.

Petersen, Thora, v. Posthuset AlI.

Murermestre

Ure og Optik

Sørensen D., Nørreg. AlI. Tlf. 38

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

Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142

Cykler og Cyklereparationer Kul og Koks
Jørgensen, ti., 'Posthuset Allinge
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102

Larsen, L., Allinge.

Planteskoler

Snserrebrøds-, Mellemlægspapir, Servietter

Bødkere,

Sæbeforretninger
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23

Pensionater

Jørgensen, ti., v/Posthuset Allinge

Guldsmede

Bogtrykker

Ladestationer

Lotterikollektioner

Jensen, C., v. Havnen All. Tlf. 41

Tapet — Lædervarer — Legetøj

Systuer

Møbelsnedkere

Ligkistemagasiner

Nordlan dets Handelshus, All. Tlf. 7

Bog- & Papirhandlere

Kontortid daglig 2-4 og Lørdag 7 9

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

Lind, William, Allinge Tlf. 95
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98

Foderstoffer

All. - Sandv. Sygekasse All. Tlf. 47

Mælkeudsalget Sandvig Tlf. 36

Elektriske Artikler

Bagerier

LYN RUTEN

Mælkeudsalg

Købmænd

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 Naturen, saa køn og ren bor du efterlade
pen til andre,

Faas i Boghandelen og i Allinge Bogtrykkeri
• • • • • GIB • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

•

•••••••••••

Bornholms Zoologiske Have

•• Besøg
••
•• Staeldne og sta.ulthe Dyr fra alle Verdensdele
••
Alle skal se Danmarks største og smukkeste Hanløve
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
••

••
••
••
••
Zoologisk Have's Restaurant anbefales I
••
••
HVER SØNDAG EFTERMIDDAG — — Koncert-Dansant i Haven •
••
HVER SØNDAG AFTEN fra Kl. 20 DANSANT
••
••
Kaffe. The eller Chokolade med hjemmebagt Brød — — .50 Ore

Betjeningen er iført originale bornholmske Folkedragter

•• Entree : Voksne 50 Øre, Børn 25 Øre, Selskaber over 25 Pers. halv Pris.
• Madkurve kan medbringes — Stor Parkeringsplads for Biler og Ilestek.
•
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

24 Barber Klinger for 95 Ore.
Læs — Læs — Læs — Læs.
Til alt frit Valg nu kun 95 Ore
sælges følgende Varer.
Enkelte Uhrka3der
Dobbelte Uhrkæder
Kavaler Uhrkæder
Luksus Uhrkæder
Daglige Uhrkæder
Nøglekæder
Dame Ringe
Herre Ringe
Glatte Ringe
Børne Ringe
Karnevals Ringe
Luksus Ringe
Selskabs Ringe
Broscher
Armbaand
Armringe
Armkæder
Armsmykker
Manchetknapper
Slips Pyntenaale
Hue Pyntenaale
Kjole Pyntenaale
Krave Pyntenaale
Hatte Pyntenaale
Bluse Pyntenaale
IIalskæder
Halssmykker

Perlesmykker
Halscolie rs
Perlerækker
Perlekæder
Ørenringe
Overraskelses Nyheder
Erindrings Nyheder
Sensations Nyheder
Fødselsdags Gaver
Forlovelses Gaver
Brude Gaver
Konfirmations Gaver
Jule Gaver
Barbermaskiner
Barberkoste
3 Stk. Barbersæbe
24 Barberklinger
Fyldepenne
Skrueblyanter
Malerier
Fotografirammer
Platter
Cigaretetuier
Pudderdaaser
Portemonaier
Mundharmonikaer
Solingen Lommeknive

Solingen Sakse
Paategnede Broderier
Gave Æsker med Indhold
Potageskeer 2 T. f.
Grødskeer 2 T. f.
Saueeskeer 2 T. f.
Kartoffelskeer 2 T. f.
Kageskeer 2 T. 1.
Spiseskeer 2 T. f.
Gafler 2 Taarnet forsølvet
2 Syltetøjsskeer 2 T. f.
Paalægsgafler 2 T. f.
6 Kaffeskeer 2 T. f.
Dame Halstørklæder
Herre IIalstørklæder
Cykle Halstørklæder
Bil Halstørklæder
Spadsere Halstørklæder
Etui med Kam og Spejl
Reseda Roulet Spil
Dame Slips
Herre Slips
Drenge Slips
Fonters Slips
Sommer Slips
Efteraars Slips
Vinter Slips
Køb endelig straks for hver Gang Lager haves, thi Tilbudene Iver for sig gælder kun
saahenge Lager haves for Gang nvt Lager kan fremskaffes. og I Denhold hertil sker
Salget fra sa 'tillige Reseda En G ros.l.ager's over 100 Oplag og Salgs Arlelinger I Fanmark.
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