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Guldgraverens Hjemkomst. 
.leg vandred saa ene 

saa mangen Aftenstund 
derude i det fjerne 

og græd af Hjertens Grund, 
Amerika mig vinked, 

og fra mit Fædreland 
jeg rejste og drog hen 

til den fremmede Strand. 

Men vel var der mange 
og smukke Piger smaa, 

dog ingen som min trofaste 
danske Mø jeg saa, 

og vel var der Havet. 
og Søerne blaa; 

men ikke skønne, 
som jeg i Danmark dem saa. 

Og vel var der Blomster, 
. og Skoven var skøn; 

men ingen som Danmarks 
Bøgeskov saa grøn, 

og vel var der, en Mængde 
af venlige Folk ; 

men Sproget, . 	_ 
nej, der er, det danske min Tolk. 

Og Guldet jeg hented, 
jeg slæbte og sled; 

men aldrig jeg dog følte 
mig lykkelig derved, 

og Solen mig keded, 
og Natten var saa sort, 

jeg længtes og længtes 
at komme snarlig bort. 

Da saa jeg i Drømme 
min Kæreste saa huld, 

i øjet bæved Taaren, 
hun sad saa længselsfuld, 

og hendes Kind var blegnet,. 
hun vinked til mig lien ; 

»0, kom dog atter hjem 
til din Kæreste min Ven.« 

»Hvis ej snar( du kommer hjem 
til dit Fædreland, 

da finder du din elskede 
nær ved Gravens Rand.« 

Jeg sagde: »Korn herover, 
• du bliver da min Brud. 

jeg fører dig til Kirken 
og bliver din for Gud.« 

Hun svared: »Nej aldrig 
fra Danmark gaar min Vej, 

det er en fattig Moder; 
men hun os svigter ej, 

hun har os altid skærmet, 
hun giver Ly og Brød, 

i Danmark vil jeg blive 
bestandig til min Død. 

Og ussel er den Søn, 
som forlade kan den Jord, 

som .fostred ham fra spæd, 
hvor hans kære alle bor, 

begærlig er hans Attraa, 
hvis nøjes han ej her, 

behold dit Guld og bliv der, 
hvis ej jeg er dig kær.« 

Jeg vaagnede og Taarer 
i mit øje slud, 

da følte jeg, at jeg havde 
gim t mit Land imod, 

skal Mandens Kraft ej vies 
hans Fædreland og Mø, 

jo sikkert — jeg vil hjem 
og i Danmark vil jeg dø. 

Saa steg jeg i Skibet, 
jeg samlede mit Guld, 

jeg sejlede til Danmark 
og til min Mø saa huld, 

for Altret snart jeg stod, 
jeg fik min danske Mø, 

i Danmark vil jeg leve, 
i Danmark vil jeg dø. 

Min Mor 
Hun gaar hele Dagen 
og sidder aldrig ned. 

Denne lille Solstraalefortælling er 
ikke fra Landet — men den kun-
de fur den Sags Skyld ligesaa 
godt have været det, skriver Ni-
na i Aalborg Amtstidende. — Det 
er Kathleen Norris, der beretter 
den og den er hentet fra en Sko. 
le i London. Lærerinden havde 
sat Klassen til at skrive Fristil, 
som hed Min Mor". En lille, 
fattigklædt Fyr med blaa øjne 
og buttede smaa Hænder greb 
om Blyanten og prentede — bort-
set fra de Stavefejl, man i den 
Alder ikke er Herre over — føl-
gende: 

Min Mor er en yndig Kone. 
Hun er fem Fod høj og tre Fod 
bred. Hun har ingen forlorne 
Tænder, men hendes to Fortæn-
der er knækkede. Hun er gift. 
I-lun giftede sig med min Fader, 
da hun var atten. Hun har otte 
Børn foruden mig, men hun si-
ger, hun kunde ikke undvære 
nogen af os. Vi har to Sovkarnre 
og et Køkken. Hver Morgen Kl. 

gaar hun ud og gør rent. Hun 
gaar forsigtigt for ikke at vække 
os. Ved Toget møder hun de an-
dre Rengøringskoner. Hun lægger  

vore Frokostpakker og Penge til 
Mælk paa Kommoden. Far giver 
os Morgenmad, før han gaar ud 
for at søge Arbejde. Hun kom-
mer hjem, lige før vi skal løbe i 
Skole — og saa ser hun efter, 
at vi er rene og ordenlige. Hun 
begynder at gøre Stuerne i Stand. 
Hun fejer og reder Senge, gaar 
ud at købe ind, skræller Kartofler 
og laver Middagsmad til tolv; for 
Bedstemor faar ogsaa sin Mid-
dagsmad; den bringer vi hende, 
hun bor ikke ret langt borte. 

Mandag og Torsdag skrubber 
hun Stuerne, og Tirsdag vasker 
hun. Det er den eneste Dag hun 
er lidt gnaven. Onsdag og Torsdag 
gør hun vort Tøj i Stand, vi gaar 
altid saa meget i Stykker. Lør-
dag gaar hun ud for at købe rig-
tigt ind, og min Søster gaar med 
hende for at lære at købe billigt. 
Kl. 4 laver hun The. Kl. 5 gaar hun 
igen til Kontorrengøring, men hun 
kommer hjem Kl. 9 og lægger 
os i Seng. Hun giver os Kakao 
paa Sengen. Hun gaar hele Da, 
gen og sidder aldrig ned. Hun 
kiger ogsaa op til det syge Barn, 
som ligger oven over og er saa 
meget alene, fordi Moderen gaar 
paa Arbejde. Men naar hun dør, 
vil jeg savne hende meget — 

— — 
Dette er, siger Kathleen Norris, 
Ord som fortjener at leve evigt. 

Tænk det Billede. Barnet paa 
sin enfoldige, ukunstlige Maade 
tegner af en Mor — en Mor, som 
aldrig er gnaven undtagen lidt 
om Tirsdagen, naar hun vasker, 
som aldrig sidder ned, som brin-
ger Kakao til ni Børn paa Sen-
gen, som har Hjerte og Kræfter for  

alt og alle. Hvor maa hver Dag 
finde hende træt — men det er 
Flyvehelte og Violinspillere, For-
fattere og Skuespillere, som faar 
Medaljerne og Æren. 

Vaabenhandleren, 
—o— 

Inde i det lille Værelse bag 
Butikken laa den gamle Vaaben-
handler syg. 

I mange Aar havde han dre-
vet sin Forretning, solgt Rifler og 
Revolvere til de Kunder, der kom 
uden at tage sig af, om de var 
bestemte til at gøre det af nied 
en Agerhøne eller et Menneske, 
— det kom ikke ham ved. Nu 
laa han uroligt og tænkte paa 
Fremtiden, hvorledes det vilde gaa 
hans eneste Barn. Magrethe var 
en ung, klog og energisk Pige, 
om hun bare ikke havde haft dis-
se besynderlige Anskuelser om 
Kunderne. Hvad kom det hende 
ved, om en Mand købte en Re-
volver for at dræbe sig selv. Vil-
de hun ikke sælge den, saa gik 
han blot hen til en anden Vaaben-
handler. 

Døren ud til Butikken stod paa 
Klem. Han kunde se Magrethes hø-
je Skikkelse, medens hun færde-
des derinde mellem alle disse 
Mordvaaben. 

Butiksklokken ringede. Det var en 
ung Mand, som traadte ind. Han 
er næppe over de 20 Aar, men 
Magrethe kan ikke i det blege 
Ansigt opdage ringeste Spor af 
Glæde eller Forhaabning. Med 
usikre Skridt træder han hen til 

Disken og beder med tonløs Stem-
me om at se paa en Revolver. 

— En Revolver, gentager hun 
med sin klare, bestemte Stemme, 
saa at han uvilkaarlig ser paa 
hende. For første Gang mødes 
deres Øjne. Det er, som hendes 
klare, gennemtrængende Øjne læ,  
ser hele hans Livshistorie. Hun 
er sikker i sin Sag. Hun ved, hvor-
til han vil bruge Revolveren. Den 
uendelige Sorg i hans Øjne siger 
hende det. 

-- Ja, en Revolver, gentager 
han nervøst; det er lige meget, 
hvad den koster, blot den er god 
— skyder sikkert. Jeg skal have 
den til — - 

- Ja, godt, afbryder hun ham, 
og atter mødes deres Øjne. Jeg 
ved, hvad De skal t' ruge den til. 

En glødende Rødme udbreder 
sig over hans Ansigt, medens han 
søger i en bestemt Tone at sige: 
Vil De alsaa være saa venlig at 
vise mig en Revolver. 

— Nej, svarer hun kort og be-
stemt, 

— Den syge har hørt det 
hele. Nu er hendes Samvittighed 
igen paa Spil. lian hostede adva-
rende, men hun bryder sig ikke 
om det. 

— Nej, gentager hun, da den 
unge Mand ser fgrvirret paa hen-
de. Jeg kan desværre ikke vise 
Dem nogen. 

— Og hvorfor ikke, stammer 
han. 

— Fordi jeg ved, hvad De vil 
bruge den til. 

— De fornærmer mig I — brus 
ser han op. Jeg er ikke nogen 
Forbryder — har ikke i Sinde 
at anvende den til noget ondt, -
jeg - 

- Er det ikke noget ondt at 
dræbe Dem selv ? 

Deres Øjne møtes atter. Hans 
var fulde af hjælpeløs Forvirring, 
medens hendes Blik hviler saa 
rolig, saa mildt og hjertegodt 
paa ham. 

— Gør det ikke, gentager hun 
dæmpet. Findes der da ikke i he-
le Verden et Menneske, for hvis 
Skyld, De maa leve? Har De in-
gen Fader eller Moder? 

— Nej, nej, svarede han, ingen 
der bryder sig om mig. Der var 
en, som var alt for mig, — men 
nu — - 

- Men fordi hun var uværdig, 
skulde saa andre ogsaa være det? 
De er endnu ung. Fat dog Mod 
og lad ikke en Times Fortvivelse 
forlede Dem til Synd. Det er kun 
den fejge, der saadan sniger sig 
bort fra Livet, 

Hendes Ord 'lød som en dyb, 
skøn Musik for ham. Hendes Blik 
drog ligesom Fortvivlelsens Slør 
bort fra hans Øjne. Det var som 
han vaagnede og gyste tilbage for 
disse blanke Vaaben. 

— Nej, nej, udbrød han, jeg 
gør det ikke. De har Ret. 

—Giv mig i al Fald Haanden 
paa, at De vil betænke Dem. 
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rigtig finsk Trætjære, engelsk Carbolineum. 
sælges i Dunke, Smaatønder og i løs Vægt, - vi har en sætlig billig 
Pris for samme. 

Den bedste Tjære til Tag og Træværk 
syrefri Linoleumstjære og Tagpixtjære 

Nordlandets Handelshus 

Han greb hendes stærke Haand. 
— jeg giver dem mit Æresord—
jeg vil aldrig — jeg— Farveli 

lian trykkede hendes Haahd til 
sine Læber og ilede ud. 

Ude i den nærliggende Park 
sad en ung Mand. Han stirrede 
frem for sig med et lyst Blik. For 
hans Øjne stod Magrethes høje 
Skikkelse, og for hans øren lød 
hendes Ord: Findes der da in-
gen, der er værd at leve for? 

Han vidste nu, at der fandtes 
een, og at hun havde frelst hans 
Liv. 

En Erindring. 
......-  0 --- 

For godt 5 Aar siden tjente jeg 
som Karl i en Landsby i Jylland. 

Folkene der var meget gammel-
dags; der var ingen grundmurede 
Bygninger i Sognet, man kendte 
kun Bindingsværk med klinede 
Lervægge og Lyng- eller Straatag. 
Beboelseslejlighederne var ogsaa 
tarvelige: umalet Loft og kalkede 
Vægge baade i Storstuen, Daglig-
stuen og Sovekammer Og hvad 
Avlsvæsenet angik, da dreves det 
ogsaa efter den gamle Skik, som 
havde været i Brug gennem flere 
Slægtled. 

Men saa kom der en ny Mand 
til Byen ; han kom fra en anden 
og mere kultiveret Egn, var ivrig 
Fremskridtsmand og erklærede 
Slendrianen der i Byen Krig paa 
Liv og Død. Men derover blev 
den nye Mand ilde lidt. Det hav-
de altid været Skik og Brug der 
i Byen at slaa Køerne løse og la-
de dem gaa, hvor die  vilde, saa 
snart Høsten var endt, og det sid-
ste Neg i Hus; men det var ikke 
de nye Mand tilpas, Han lod be 
kendtgøre ved Kirkestævne, at løs 
Drift af fremmede Kreaturer skul-
de være forbudt for luns Marks 
Vedkommende, og at han i Over-
trædelsestilfælele vilde „tage i Hus" 
og kræve Betaling etter Loven. 

Men de andre Mænd i Byen 
sagde, at de vilde blæse den nye 
Mand et Stykke; de slog Køer og 
Faar løse og lod alt gaa i den 
gamle Skure. 

En Dag efter Høst havde saa-
ledes hele min Husbonds Faare-
flok ...artilet sig til Maattid paa 
den nye Mands Mar k ; men denne 
stillede med hele sit Mandskab for 
at drive Faarene i Hus. 

Alle vi Folk paa Gaarden, hvor 
jeg tjente, stod udenfor vor Gaard-
part for at se, hvordan d n J..gt 
vilde ende. Vi vidste, at det ikke 
var nogen let Sag at drive vor 
Faareflok ind i en fremmed Faa-
resti. Dog saa det ud, som om 
Jagten vilde lykkes for den nye 
Mand, Faarene var allerede drev-
ne ind i hans Gaard. 

Men saa siger vor Hyrdedreng: 
-- A trovr, a ka redde Faare-

ne, og begyndte at stikke i Rerd. 
— Vov dig ikke for langt, ikke 

over Skellet! raabte vor Mand ef. 
ter ham. 

Men da Drengen var kommen 
saa langt, at Faarene kunde se 
ham gennem Naboens aabne Gaard 
udstrakte Drengen Haanden, som 
om han havde et Stykke Brød at 
give dem, og gav sig til at kalde: 

— Kom, Bæhl — Kom, Bæhl 
I et Nu gjorde Faarene omkring, 

løb brægende ud af Naboens 
Gaard og fulgte Drengen lige ind 
i vor Gaard. 

Den nye Mand, der var gaaet 
udenfor Gaardsledet for at se ef- 
ter, hvor Faarene blev af, hilstes 
af rungende Latter af vor Hus. 
bond, — og dermed var den Jagt 
forbi. 	 FM 

• 

Med „Borgholm" 
Tirsdag Morgen ankrede Damp-

skibsselskabet »Østersøen«s nye 
lititebaad »Borgholm« op paa 
Allinge Red, og Selskabets For-
mand Kbm. Bech, sejlede derud, 
for at byde Kaptajn Westh vel-
kommen og træffe de sidste Af-
taler med Restauratør Thiesen 
ang. Proviantering. Kort efter 
forlod »Østbornholm« Havnen 
og gav Plads for »Borgholm«. 
Indsejlingen forløb glat, og en 
Mængde Mennesker var forsam-
let paa Kajen, for at se det store 
og smukke Skib, som medbrag-
te de første Passagerer fra Kø-
benhavn. Ved 9-Tiden samledes 
de indbudte Gæster Amtmand 
Stemann, Driftsbestyrer Milner, 
Bogmester Bloch, Postmestrene 
fra Rønne og Allinge, Hotelejer-
ne Lyngby, Koch m. Il. samt 
Pressens Repræsentanter og Sel-
skabets Bestyrelse for at se Ski-
bet og foretage den første Rejse 
til Simrishamn. 

»Borgholm« tog sig prægtig ud 
i det straalende Solskinsvejr med 
alle Flag blafrende i Vinden; 
men ogsaa indenbors var alt i 
fineste Orden. Paa vor Rund-
gang i Skibet beundrede vi de 
store, stilfulde Saloner og lyse 
Korridorer, som førte til Kabi-
nerne, som alle var rummelige 
og praktisk indrettede. Der er 
45 Køjer i 4-, 3- og 2-Mands 
Kabiner samt talrige Liggeplad-
ser i Agter- og Rygesalon. Toi-
letterne er first class. Skibet har 
Plads fil ca. 200 Passagerer til 
Natture og det dobbelte Antal 
til Dagture. Restaurationen er 
betydeligt større og hyggeligere 
end paa Selskabets gamle Baad, 
men selvfølgelig ikke stor nok 

til Simrishamn, 
til de cirka 100 Mennesker, som 
i Dagens Anledning var indbudt 
til Frokost om Bord, hvorfor 
det tilstødende Mellemdæk var 
taget i Brug og tog sig rigtig 
hyggeligt ud, draperet, som det 
var, med dansk-svenske Flag. 

Kl. 9,30 bakkede »Borght;lin« 
ud af Allinge Havn under Viften 
og Tilraab fra de mange Tilsku-
ere, og efter en behagelig Sejlads 
paa 2 Timer naaedes Simrishamn. 
hvor Havnepladsen var et myld-
rende Menneskehav. Kort efter 
kom »Lyntoget over Land til 
Bornholin«, en Bil blev landsat, 
Passagerer og Post udskiftedes, 
og de indbudte Gæster fra Kø-
benhavn og Sverrig blev budt 
velkommen. Saa stak »Borgholm« 
atter til Søs, og de indbudte sam-
ledes i Restaurationen og det til-
stødende Lokale, hvor de dæk-
kede Frokostborde ventede. Her 
bød Selskabets Formand, Kbm, 
E. Bech Velkommen, idet han 
gav et lille Rids af Selskabets 
6-aarige Virksomhed og Udvik-
lingen indenfor Turisttrafiken, 
som havde nødvendiggiort An-
skaffelsen af en ny og større 
Baad, og han troede nok at vi 
i »Borgholm« har faaet et Skib, 
som kan løse de mange Opgaver, 
som stilles til det, — og det er 
ikke faa. Vi har planlagt 47 Rej-
ser mellem Allinge-Simrishamn, 
20 Lystture til Christiansø og 20 
til Sassnitz; hertil kommer 28 
Ture til København, ialt 115 Rej-
ser i ca. 2 Maaneder, hvilket vil 
sige, at »Borgholm« maa sejle 
Nat og Dag og kun faer de nød-
vendige Timers Ophold i Hav-
nene for at indtage Passagerer, 
Rejsegods, Proviant- og Kulfor- 

syninger. »Borgholm« staar nu 
Selskabet i 145,000 Kr., det er 
mange Penge, saa der maa ar-
bejdes stærkt i den korte Tid, 
Sæsonen varer. 

Blandt de mange andre Tale-
re nævner vi Amtmanden, Ho- 
telejer Colherg, Overretssagfører 
Jacob Jensen, Direktøren for 
Svendborg Skibsværft, Fisker 
Andersen, den danske Konsul i 
Simrishamn, Grosserer Ohlsson, 
og alle udtalte deres Glæde over 
at Selskabet. havde faaet et saa 
udmærket Skib indsat i Ruten 
og hanhede at det vilde have 
Held til at oparbejde - de knytte- 
de Forbindelser til yderligere 
1'd vikling af Turismen paa Born- 
holm og til Gavn og Glæde for 
de interesserede Hoteller og Pen-
sionater, Forretningsdrivende og 
andre, som kan drage Fordel af 
den direkte Trafik. »Borgholm« 
gear udmærket støt i Søen, at 
Søsyge herefter maa synes ude- 
lukket paa Strækningen Allinge-
Simrishamn. Svenskerne er og- 
saa meget interesserede i denne 
Rute, og har udvirket at gennem-
gaaende Tog nu besørger Passa-
gererne mellem . Malmø og Sim-
rishamn. 

»Borgholm« var nu udfor Al-
linge, der maatte sluttes af, og 
flere af Gæsterne udtalte spøgen-
de, at Sørejsen var saa kort, at 
der ikke var Tid til at indtage 
en ordentlig Frokost ombord. 

Ventende Biler kørte en Del 
af Gæsterne til Allinge Station, 
hvor det nye Lyntog holdt pa- 
rat for at fore dem til Sandvig. 
Det smukke og fuldt moderne 
Tog vakte berettiget Opmærk- 
somhed. Fra Sandvig kørtes til 
Hianeks Hotel, hvor en lille For- 
friskning indtoges. Her talte bl.a. 
Formanden for De forenede 
danske Motorejere, Kapt. Ipsen. 

Ved 4-Tiden sejlede »Borgholm« 
atter til Simrishamn med de fle-
ste af de indbudte Gæster, som 
kunde være i København ved 
20-Tiden — altsaa en Lynvisit -
København—Bornholm og Retur 
paa 12 Timer! 

Naar der kan sættes en saa-
dan Rekord behøves næppe no-
gen Flyverute. 

Fra Uge til Uge. 
—0— 

PALMESAVEN 
havde igaar Premiere paa sit 

nye Program og igen var det 
lykkedes at finde en Sensation. 
Den kun 8-aarige Lille \Vicky, 
var som Franz Lehar skriver, i 
Ordets sandeste Forstand et Vid-
underbarn. Under stadig stigende 
Bifald spillede hun Trompet, 
Klokker og Bjælder, og Bifaldet 
steg til Orkan, da hun tilsidst 
dirigerede Palmehavens fortræf-
felige Orkester. Forud for dette 
Sensationsnummer dansede Miss 
Etus med megen Verve en Rus-
serdans der ligeledes vakte stort 
Bifald. 

Naar hertil kommer at Con-
ferencieren Sven Egdø præsen-
terede nye Ideer paa Konkur-
rencernes Omraade vil maa for-
staa at Palmehaven fik en Aften 
af de helt rigtige ud af det. 

Biografen 
viser i denne Uge den tyske 

Kriminalfilm »En Himmelhund« 
med den bekendte Skuespillere 
H ans Albers og Martha Eggert!' 
i Hovedrollerne. Det er en Film 
med Spænding og Humør og den 
vil sikkert samle fuldt Hus. Hvor 
Hans Alberts er med sker der 
altid noget. 

Badestranden ved Næs 
vil snarest blive udbedret, idet 

enteresserede indenfor Hotel- og 

• Forlovelsesringe 
Lager af alle Størrel- 

e 

ser i moderne. ciselere 
de og glatte Ringe ar 

Allinge Ur- og 
• Guldsmedeforretning 

Conrad Hansen. TI. 140 

• ø 
• 

Pansionatbrancen i Allinge har 
søgt Samarbejde med Østersøba-
det. Der søges nu tilvejebragt 
Kapital ved Tegning af Aktier ?) 
til de nødvendigste Udgifter -
(Østersøbadet yder et lignende 
Tilskud) og det er Meningen at 
der skal opkræves en Kurtakst 
til Dækning af de aarlige Udgif-
ter. 

Jernbanen contra Ostersebadet. 
Den af Jernbanen rejste Sag mod 
Østersøbadet for ulovlig Kørsel 
med Turister, som fra Rønne Ret 
gik til Landsretten og videre til 
Højesteret, er nu bragt til Afslut-
ning, idet Højesteret stadfæstede 
Landsrettens Dom, som betød 
Frifindelse for Selskabet. 

Det bliver et Turistaar i Aar, 
det siger ikke alene Standhotellet, 
men samtlige Hoteller og Pensi-
onater paa Bornholm kan om 
kort Tid melde fuldt Hus, Skibe-
ne hertil er hver Dag fulde til 
sidste Plads og der er næsten ik-
ke til at opdrive Biler til de tal-
rige Rundture for de store Sel-
skaber som skal gøre Bornholm 
paa faa Dage. Sct. Hans Aften 
venter saaledes Strandslot ikke 
mindre end 400 K. U. er, som vil 
holde Sct. Hansfest paa Nordlan. 
det. 

Midsommerfest. 
Paa Søndag er det St. Aften ; 
overalt er der rejst Baal til Fej-
ring af Midsommerfesten, overalt 
bliver der Musik, Dans og Lys-
tighed; ogsaa i Zoologisk Have 
der arrangerer stor Havefest med 
Illumination og Baal. Mange, ik-
ke mindst Øens talrige lurister, 
er af den Grund interesserede i 
Vejrmeldingerne, thi Sommerens 
Fest skal helst fejres i det fineste 
Sommervejr og Dagen være Var-
sel for Vejret i den kommende 
Tid. 

7 raske Gutter 
optræder i Dag paa Hotel Allinge. 
Det er Skandinaviens største og 
bedste Harmonika - og Banjo -Or-
kester, som vække vild Begejstring 
overalt, hvor de kommer. Efter 
Koncerten er der Dans. Læs An. 
noncen. 

Strandhotellets Premiere 
Onsdag Aften blev en festlig 

Oplevelse og en glad Aften for 
de mange, der overværede Som-
nier-Ca barettens Stabelafløbning. 
Det glade Trekløver, Annie Jes-
sen, Inger Schmidt og Bengt 
Nielsen underholdt Gæsterne, 
dels med smukke Operetteschla-
gere, morsomme Cabaretviser, 
smukke Duetter og lattervæk-
kende Sketsches, kort sagt bolt-
rede sig i gode Ideer, og den lil-
le sjove Bengt Nielsen sang un-
der Jubel flere helt nye og mæg-
tig gode Viser, og dirigerede 
Strandhotellets Fællessang, Con-
stantin Hansens populære Tango 
om Bornholm. Del populære 
Rytmeorkester bidrog yderligere 
til at sætte Stemning i Publikum, 
det spillede Flot, Tango og gam-
meldags saa det gav Genlyd vi-
den om. 

Med dette Program gear Strand-
hotellet og dets Gæster en Ræk-
ke festlige Aftener i Møde, som 
jo nok vil kulminere til Mid-
sommerfesten paa Søndag. 

Sommra og Nielyhoder! 
Sommerskjorter gode, de 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. 

Sokker, baade13om uldenfdeog2,n5r sltr7e , 5de 1  S5i(l)kei  ,3Tj 
1

a ad , 15Siolk og  
og 85. 

8  

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

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

:)dfordlandetå Xandelskud 

• 



A/s Dampskibsselskabet ØSTERSØEN, Allinge 
BORGI101.M 

Allinge, Simrishamn, Malmø, Kebenhavn og omv. 
I Iver Søndag, land:tg, Thsclag, Tot miltg, Lordag 
Afg. Allinge 	Kl. 9t - Ank. København Kl. 16' 
-- København - 8"' 	- Allinge 	- 

Rejsebureauer og Dampskibsselskabet ØRESUND, Havnegade C. 7790 

Direkte Allinge (evt. Hammerhavnen) — København 
Hver Tirsdag, Torsdag og Lørdag Eftermiddag 
Afg. Allinge Kl. 15",' — Ank. København Kl. 23) 

MIDNATS RUTEN Direkte Damper København -- Allinge 
I iver Onsdag, Fredag og Søndag Morgen (211,; -'2',/R) 
Afg. København Kl. oi - Ank. Allinge KI.8'• 

Rilletler i samtlige Rejsebureauer og paa Selskabets Ekspedition, Havneg. 43. C.556, 576, 9567 

EKSPRESRUTEN Bornholm — Sassnitz 
hver Fredag og Søndag ( 1  /a - "/8 Ekstratur 30/8- nis) 
Afg. Allinge Kl. 18 - Ank. Sassnitz Kl. 24 
- Sassnitz - 21(. 	- Allinge - 8" 

LYSTTUR til Christiansø 
liver Onsdag og Fredag 
Afg. Allinge Kl. 10 - Afg. Gudhjem Kl. 11 
Tilbage til Allinge ca. Kl. 17 

Billetter og  Oplysninger: Ekspeditionen i Allinge, Telefon 75 

Fineste engelske Pandeplader 
sælges billigst i Produkten. 

E. M. BECH. 

Brædder, Tømmer og Lægter 
sælges billigst i Produkten. 
Rigtige Varer ! 
Rigtige Priser • E. M. BECH. 

Aflæg Straudslot's Terrasse et Besegl 
Nordbornholms smukkeste Restaurations- Lokale. 

Udsigt over Badestranden. 

Koncert-Dansant 	Alwin Koch's Orkester 

••••••••••••••••••••••••••••••■ •••• ..... *all@ • •••• 111.11i• 
• • 
• • 
• .• N'er fie6er »e Sedst! 	 • • • . 
• Paa Lindeplads ligger den Forretning, De med For- • 
• • 
• del kan benytte ved Indkøb af 	 • 
• 
• Paalæg, Delikatesser, Slagterivarer og Konserves. : 
• • 
• Kun første Klasses Varer — Altid friskt fra Køleskab. • 
• • 
• )))) —> speclaIiteters Ekstra fine Salater og rørt Fars ••  

Johanne Hansens Eftf. Grethe Lundgreen 
• 
• 

• 
••••••••• øøøøø •• øøøøøøøøø ••• øøøøøøøøøø •••••• ••••••••

• 

De rigtige Asnæs Roehakker 
.-,om er meget skarpe og lette at arbejde med. 	Løse Hakkeblade. 

Alle Skovle, Grebe, River og andre Redskaber 
sælges til forbavsende smaa Konkurrencepriser. 

Nordlandets Handelshus. 
• • ••• • • ••• • •• øøøøøøø • øøøøøøøøøøø ••••• øøøøø • • • ••• • • •• 
• • 
• • 
• • 
II. 	 Bornholms zoologiske Have • • • • • 
i, Bes0[2. 

• Siseldne og smuliKe Dyr fra alle Verdensdele • 
• • 
• Alle skal se Danmarks største og smukkeste Hanløve ! 	• 
• • 
• • 
• • 
• Zoologisk Have's Restaurant anbefales ! 	 • 
• • Kaffe, The eller Chokolade med hjemmebagt Brod 	— 50 Ore  •  
• Betjeningen er iført originale bornholmske Folkedragter 	• 
• • 
• • HVER SØNDAG EFTERMIDDAG — — Koncert-Dansant i Haven : 
• • 
• HVER SØNDAG AFTEN fra Kl. 20 DANSANT 	• 
• • 
• Entree : Voksne 50 Øre, Børn 25 Øre, Selskaber over 25 Pers. halv Pris. : • 
• Madkurve kan medbringes 	Stor Parkeringsplads for Biler og Hestek. • • • 
• • UG • ••• •••••••••••• •••• •••••• ••••••• •• • •• •••• • • • •• • 

Alle Slags Tjære, 
E. M. BECH. 

I 

LYNRUTEN 

nittener i samtlige 

DAGRUTEN 

LINDEPLADS — TELEFON 45 — ALLINGE 

2iografen  

Fredag og Lørdag Kl. 8 

seriSafiOnSfil,%, 

[JANS AL3ERS•MARTI1A EGGER11-! 
SPLISW/Goc184/6■9 

Ekstra: 
An der schenen blaunen Donau. 

En ung Pige 
søges som FolITliddagshlælp. 

Maleren Søren Sørensen, 
Løsebæk, Allinge. 

er bygget 

efter Studier 

af 10,000 danske Fødder. 

derfor burde D e 

ogsaa pr,gve et Par 

MEDI-SKO! 

Fans hos 

CARL LARSEN 
vEsTERn. ALLIN(iE TLF. 10,1 

Roerne skal have Kvælstof! 
Efter forsk, Hakning bør Roerne have en Portion Kvælstof. 

Kaalroer og Turnips skal have Kalksalpeter eller Sv. Ammoniak 2 å 4 Sække 
Runkel- og Sukkerroer „ 	16 e., Natronsalp, el ler Chilesalp. i  pr. Hektar. 

Til GRÆS, hvor.  løverbestanden 
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. 

Ret 
Gødnings- 

danske 
Kompagni 

.1111■11101•1■11•6. 

—og vi danser paa Strandfiotellet! 

Bornholms Samtaleemne er: 
Latterprogram! 

11111111111111111111111111111111111111111III1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

9d glade „Trekløver: 
* Operettesangerinden Annie Jessen 	E Constantin Hansen's Show - Band 
* Cabaret sangerinden Inger Schmidt 	F--̂ skaber altid den rigtige Stemning! 
* Den lille glade Bengt Nielsen 
- kort sagt: et festligt firgie af tindrende Sommertumor! 

St. Hans Aften: Stor MIDSOMMERFEST 
Ekstra Optræden ! 	Champagnedans I • 	- -- og  mange Overraskelser!.  

Bordbestilling: Sandvig 14 	 Paa glædeligt Gensyn. Fr. Bidsirup 

landsbyen, Xotel 
7 raske Gutter 

Skandinaviens storste og bedste Harmonika- og Banjo-
orkester, giver Fredag den 21. Juni Kl. 8,30 en stor 
Kone er t med paafolgende Dansant til Kl. 2. 

Alle man høre de 7 raske dutter. som overalt paa deres Tourne gør 
stormende Lykke. 	 Entree I Kr. 

Vi mødes i PALMEHAVEN! 
Fredag den 21. ds. 

..... . igen en Festaften! 

LiLLE WICHY ROBERT SINGER - SVEN EGN 
OPTRÆDEN 	MUSIK - DANS . 	PRÆMIER 

Søndag: stor Sct. Hans Fest! 
med talrige Overraskelser. 

Vore Midsommerfester har altid været ovenud vellyk-
kede, men i Aar slaar vi alle Rekorder. 

Indvielse af WONDERBARs VIDUNDERHULE. 

Gummi- og Læderfodtøj 
forsaales bedst og billigst. 
Hente:-; og bringes overalt. 
Silomager Jørgensen, 

Havnegade, Allinge. 

Permanentet og 
Vandonduleret 

bliver De bedst hos 
Barber Johs. Larsen. 

It. Allinge 53. 

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

Nordl andets Handelshus. 

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

Nordlandets Handelsblis. 

10111~11111~11 

pye foraarssko 
i moderne Farver og Fa-
coner er hjemkommen. 

Træskomager Larsen, Allinge 

Bornholms 
Spare- og Laanekasses 

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. 

Averffii i NORDBORNHOLM, 

Meget billige emaillerede Gryder 

Lejlighedskøb. 	
Sptroisreer  ofgrasm11a0a :øer rperl sesrt.k.  

N u rdiandets Ilandelshus. 

4> TAGPAP 4? 
i mange forskeflige Farver og Kvaliteter sælges billigt i Pro-
dukten. 

E. M. BECH. 



Sygekasser 
All - Sandv. Sygekasse All. Tlf. 47 
Kontortid daglig 2 4 og Lørdag 7-9 

Systuer 

Sæbeforretninger 
Talol v. Havnen Allinge Tlf. 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, All. Tif.;,7 

Træskomagere 
Larsen, L., Allinge. 

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

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

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

I Vine- og Spirituosa 
Kiosken, A. Mauritsen AlI. Tlf. 142 

Vognmænd 
Christensen. Andr., AlI., 'Tlf. 49.  
Falk, K., Aabrinken, Tejn. 
Personkørsel udføres. 

Jørgensen, Aage, Allinge 11172 
Al Last- og Personkørsel udføres billigst 

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

Petersen, C., Nygade, AlI. Tlf. 133 
Person- og Lastkørsel 

Sørensen, William, Allinge Tlf. 80 
P. Munch, Blaaholtshus Tlf. All. 137x 
Personkarse! (13 Personer, 

Mtinell Th., I iiintledal Tlf. Rø 46 v 
Personkørsel udføres. 

1111111111111111 1 fk LERv fk R E R 
LAK og PENSLER faas bedst og billigst hos 

A. Mogensen, Tein - Tlf. 117x 

Xusmoderberan, 
1111100~1"4.."  Ste6eflus - f/'arfumeri "~""ir 

Storste Vdoalg i Toiletartikler. 
Trikotage 	Schous Pjerrette Strømpe 	Kaffe Margarine 

Strømper k Kvalitet fra Top til Taa 	Største Rabat 

Nordbornholms Adressefortegnelse 
Autoreparatører 

Mikkelsen, A. 	Allinge 	Tlf. 102 

Autokørsel ( se Vognmænd) 

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

Blikkenslagere 

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

Bog- & Papirhandlere 
Kofoed, Chr., Kirkepi. AlI. Tlf. 138 
Tapet — Lædervarer — Legetøj,  

Sandvig Boghandel 	Tlf. 55 

Bogtrykker 
Gornitzka, 0., 	Allinge 	Tlf. 74 

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

Bødkere. 
Forslund, Edmund, Allinge 

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

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

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

Elektriske Artikler 
Lind, William, 	Allinge Tlf. 	95 

Fiskehandlere 

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7 

Forsikrings - Agenturer 

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

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

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

Hoteller 
Hotel Allinge 	Telefon 25 

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

Kiosker 
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142 

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

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

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

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

Lotterikollektioner 
Klasselotteriet: 

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

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

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

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

Modeforretninger 
Petersen, Thora, 	v. Posthuset 	AlI 

Murermestre 

Musikundervisning 
Westphal, G. 	Sandkaas 
Klaver — Violin 	Sang. 

Mælkeudsalg 
Mælkeudsalget Sandvig Tlf. 36 

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

Pensionater 

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

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

Skotøj og Skotøjsrep. 
Bidstrup, K., Torvet, Sandv. T11.15 
Jørgensen, H., y/Posthuset Allinge 
Pedersen, Emil, Fuglesangen All. 

Skræderforretninger 
Hansen, 	H. 	P., 	Sandvig 	Tlf. .5 
Ipsen, P. C., 	Nygade, AlI. Tlf. 113 
Kofoed, Chr, Kirkepl. All. Tlf. 138 
Lind, Sand er, S k ræderi, Stra nd v., All. 
Olsen, Ray, 	Østerg. 	Allinge. 
1. Kl. Herreskrcedder — Moderne Snit. 

Slagtere 
Jensen, 	Kaj, 	Allinge 	Tlf. 	66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, 	Allinge 	Tlf. 98 

Vær god mod Naturen. Xammershus Mirks Xistorie Badningens 10 Bud. 
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 gribes 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 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 Hjer-
tebanken maa ikke bade uden Læ-
gens Tilladelse. 

6. Sig til Børnene, at de aldrig 
i Kaadhed maa skubbe hverandre i 
i Vandet fra Bro eller Baad, og 
at de aldrig i Vandet maa dukke 
hitrandens 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-
n 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 1 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* 
(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 Aan-
dedræt" kan være af afgørende 
Betydning for Redningen af et 
Menneskes Liv. 

Den skønne Natur fylder dit Sind med 
Friskhed og Glæde - 

Den gør dig sundere baade paa Les 
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! 

— — — 

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 aldi ig 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 dem bort igen. Ogsaa Blom-
ster lever, og saa længe de lever, kan 
de glæde Mennesker, 

Ryk ikke Anemoner eller andre Blom-
ster 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 omhyg-
gelig af med en Kniv! Skær dein 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. 

af K. E. S. Koefoed, 180 Sider, dbsp. Format, illustr. 2 Kr. 
Faas i Boghandelen og i Allinge Bogtrykker. 
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24 Barber Klinger for 95 Øre. 
Læs - Læs - Læs - Læs. 

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

Dobbelte Uhrkæder 
Enkelte Uhrkæder 

Kavaler Uhrkæder 

	Perlesmykker 
Halscoliers 
Perlerækker 
	 Paategnede Broderier 

Gave Æsker med Indhold 

Solingen Sakse 

Luksus Uhrkæder 
	

Potageskeer 2 T. f. Perlekæder 
Daglige Uhrkæder 
	

Ørenringe 
	

Grødskeer 2 T. f. 
Nøglekæder 
	

Overraskelses Nyheder Sauceskeer 2 T. f. 
Dame Ringe 
	

Erindrings Nyheder 
	

Kartoffelskeer 2 T. f. 
Sensations Nyheder 
	

Kageskeer 2 T. f. Herre Ringe 
Glatte Ringe 
	

Fødselsdags Gaver 
	

Spiseskeer 2 T. f. 
Børne. Ringe 
	

Forlovelses Gaver 
	

Gafler 2 Taarnet forsølvet 
Brude Gaver 
	

2 Syltetøjsskeer 2 T. f. Karnevals Ringe 
Luksus Ringe 
	

Konfirmations Gaver 
	

6 Paalægsgafler 2 T. f. 
Selskabs Ringe 
	

Jule Gaver 
	

6 Kaffeskeer 2 T. f. 
Broscher 
	

Barbermaskiner 
	

Dame Halstørklæder 
Armbaand 
	

Barberkoste 
	

Herre Halstørklæder 
Armringe 
	

Cykle Halstørklæder 3 Stk. Barbersæbe 
Armkæder 
	

24 Barberklinger 
	

Bil Halstørklæder 
Fyldepenne 
	

Spadsere Halstørklæder Armsmykker 
Manchetknapper 
	

Skrueblyanter 
	

Etui med Kam og Spejl 
Slips Pyntenaale 
	

Malerier 
	

Reseda Roulet Spil 
Hue Pyntenaale 
	

Fotografirammer 
	

Dame Slips 
Kjole Pyntenaale 
	

Platter 
	

Herre Slips 
Cigaretetuier 
	

Drenge Slips Krave Pyntenaale 
Hatte Pyntenaale 
	

Foraars Slips Pudderdaaser 
Bluse Pyntenaale 
	

Sommer Slips Portemonaier. 
Halskæder 
	

Mundharmonikaer 
	

Efteraars Slips 
Halssmykker 
	

Solingen Lommeknive 
	

Vinter Slips 
Køb endelig st raks bor hver Gang Lager haves, thi l'fillnidene liver for sig riirliler lun 
saala.uge Lager haves for Gang li:vd Lager kan .1 reniskalles, 6g i Ifenhn,I hertil sker 
Salget fra samtlige Reseda En ti ros Lager's over liAt ()plag og Salgs Afdelinger i Danmark. 

Rønne Reseda-Afdeling. St, Torveg. 19 

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

E. M. BECH. 

P ROTOKOLFABRI K 

Sct. Mortensgade 	— 	RØNNE 	 Telefon 865 

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


