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-- Det smukke Bassin med Springvand ved Aalborg. -- 

Et Jagteventyr. 
En engelsk Rejsende, Kaptajn 

Vilmer, oplevede for en Del Aar 
siden et Eventyr paa en Ande-
jagt i britisk Guyana. 

Han fortæller herom: 
Fuglene, syntes at mærke Fa-

ren, flokkedes og fløj pludselig 
op, dannede en sort Sky. Jeg 
fandt Øjeblikket heldigt, affyrede 
min Bøsses højre Løb og skød 
en Aabning ind i Flokken. Jeg blev 
saa betagen af Forbauselse over 
den Forstyrrelse, jeg havde for,  
voldt, at jeg glemte at affyre mit 
venstre Løb, men sprang op, roe. 
de hurtigt over til den nærliggen-
de Holm og hoppede i Land med 
Bøssen i Haanden for at fange de 
anskudte Ænder, Dette tog blot 
et Par Minutters Tid; men da jeg 
vendte mig for at opsamle de 
dræbte Fugle saa jeg til min Ær-

.gelse, at Baaden var drevet med 
Strømmen omtrent fyrretyve Me-
ter bort fra Holmen, og at den 
nu laa fast fortøjet i Rørene. 
Det var virkelig drillende: Jeg 
tænkte paa at klæde mig af og 
svømme ud til Baaden, og stod 
just i Begreb med at kaste Frak-
ken, da jeg til min Forfærdelse 
opdagede en stor Alligator midt 
imellen Baaden og Holmen. Den 
saa ud som en tung, flydende 
Tømmerstok, og dens skrækind-
jagende Ormeøjne stirrede uaf-
brudt paa mig. 

Jeg var i en kritisk Stilling. Blot 
fyrretyve Meter skilte mig fra Baa-
den, mit eneste Redningsmiddel. 
Jeg kunde ikke komme ud til Baa-
den paa anden Maade end ved at 
svømme ud til den ; men jeg kun-
de ikke kaste mig i Vandet med 
Alligatorer rundt omkring migl 
Der var intet andet at gøre end 
afvente et heldigt Træf, for Eksem-
pel som at kalde en Indianer til 
Hjælp, da jeg havde hørt, at de 
plejede at gaa paa Jagt i denne 
Del af Floden med deres Kanoer; 
men ved nærmere Eftertanke saa 
jeg nok, at denne Chance var 
ringe nok. Imidlertid brændte So-
len voldsomt hedt, og jeg havde 
givet meget for et Drag af min 
Limonadeflaske i Baaden. 

Men stærkere end min bræn-
dende Tørst traadte Selvophol-
delsesdriften frem. Snart vilde 
Natten bryde frem og gøre min 
Stilling endnu værre, end den 
var. Saa længe jeg kunde se Fa-
ren foran mig, kunde jeg handle 
og dø som en Mand og Soldat, 
men naar Mørket korn og forøge-
de Faren, saa vilde der udkræ-
ves mere end almindelig Kraft og 
Resoluthed. Men der maatte hand-
les, og det snart. Jeg opdagede 
en Mængde store Stene, som laa 
spredt omkring paa Marken, san-
kede alle dem sammen;  som jeg 
formaaede at bære eller rulle, paa 
Holmens højeste Punkt, hvor jeg  

byggede mig en Slags Forskans- 
ning. 	Did hen bragte jeg ogsaa 
min Bøsse, hvis ene Løb endnu 
var ladt, og ti Ænder, som jeg 
havde dræbt ved mit første Skud. 
Alt dette optog en Del af Dagen, 
og da jeg endelig havde faaet for-
skanset mig i min primitive Fæst. 
ning, var Solen just ved at gaa 
ned. 

Landskabet tog sig saa smukt 
ud i Solnedgang, at jeg for et 
Øjeblik glemte min farlige Stilling 
og ønskede mig en Blyant og en 
Skitsebog for at kunne gengive 
Billedet; men straks derefter min-
dedes det haabløse i min Stilling 
og det taabelige Ønske. Men paa 
den anden Side vakte det ogsaa 
hos mig den komiske Opfattelse 
af Situationen, og trods alt ud-
brød jeg i Skoggerlatter, hvis Ek-
ko skarpt og uharmonisk kastedes 
tilbage fra de nærliggende Holme. 
Dernæst tænkte jeg paa gamle 
Dage og paa, hvordan mine nær-
meste havde det derhjemme i Eng-
land. Saa faldt mine Tanker paa 
det Sted, jeg nys havde forladt, 
paa mine Kammerater og Oftici-
rerne, paa Skibet som havde ført 
mig over Havet, og paa den Pa-
rade, der skulde finde Sted næ-
ste Morgen. Til sidst forvirredes 
mine Tanker, og udmattet af An-
gest og Træthed faldt jeg i Søvn 
paa den bare Mark, idet jeg in-
stinktmæssig holdt Haanden om 
Løbet paa min Jagtbøsse. 

Der maatte været gaaet nogle 
Timer, da jeg vaagnede. Da jeg 
slog Øjnene op, var det endnu 
ikke blevet Dag, og en lang Stund 
stirrede jeg haabløs mod Øst for 
med Blikket at opfange Solens 
første Straaler. Efter en halv Ti-
mes Forløb viste sig ved Syns-
randen en Kant af Skov. Den var 
rød som glødende Jern. Straks et-
ter stod Solen op, og nu vendte 
jeg mit Blik mod den Retning, 
hvor Baaden laa. Den laa Gud 
ske Lov stille og endnu sikrere 
fortøjret i Rør ene end før. Hvis 
Strømmen havde ført den bort, 
havde den eneste Udsigt til Frel-
se været afskaaret. Derpaa betrag-
tede jeg de nærmeste Omgivelser 
og saa til min store Forfærdelse  

flere store Alligatorer boltre sig 
paa Holmen nogle Meter borte 
fra Vandet. Aa, hvor jeg afskyede 
og hadede disse fæle Krybdyr 
med deres lumske, glansløse, or-
meagtige Øjne. Jeg havde en For-
nemmelse af, at de allerede be-
tragtede mig som deres Bytte, at 
de blot ansaa det for et Tids-
spørgsmaal, naar jeg skulde blive 
Offer for deres Glubskhed, noget, 
som — det tænkte de tydeligt -
blot udkrævede en lille Smule 
Taalmodighed fra deres Side. 

Jeg kunde ikke opholde Livet 
længe uden Drik. Jeg vovede ik-
ke at nærme mig til Bredden. 
Men Tanken om at drikke forøge-
de til den Grad min Tørst, at jeg 
tog min Jagtkniv, skar en af Æn-
derne op og udsugede af det raa 
Kød al den Saft, jeg kunde. Thi 
jeg indsaa, at i disse faa Ænder 
fandtes det eneste Middel til at for-
længe min usle Tilværelse paa 
disse stenede, ugæstfrie Holme. 
Hvilken Dag jeg tilbragte! — mi-
ne Øjne var trætte al at stirre 
ud i Rummet efter den i Tanken 
ventede Redningsmand, som al-
drig kom. Hele min Krop værke-
de af det haarde Natteleje og den 
ubekvemme Stilling, jeg maatte 
indtage om Natten. Jeg var ud-
mattet af Angst og Sult, og Da-
gen led mod Enden, uden den 
bragte enten Lindring eller Haab. 
Alligatorerne var atter gaaet ud i 
Vandet; jeg kunde hist og her 
skelne deres afskyelige Hoveder, 
og jeg bildte mig ind, at deres 
Øjne ufravendt var fæstede paa 
mine, som om de paa Forhaand 
nød deres Festmaaltid. 

Aftenen kom, og til den fore-
gaaende Nats Farer kom en ny. 
I Floden opholdt sig nemlig for-
uden Alligatorerne en Mængde 
Skildpadder, som plejede at læg-
ge deres Æg paa de sandede 
Pladser paa Holmene, hvor Solen 
brændte hedest. En Holm i Nær-
heden syntes særlig egnet hertil, 
og medens jeg iagttog et Antal 
Skildpadder paa Strandbredden 
ovre paa den anden Ø, opstod 
der paa en Gang en livlig Bevæ-
gelse blandt dem. De skyndte sig 
ud i Vandet, saa hurtig deres 

Langsomhed tillod det, og over 
en Bakkekam saa jeg den snigen. 
de Bevægelse af et Dyr tilhøren-
de Katteslægten, og som jeg snart 
fandt var en Jaguar, det farligste 
Dyr i Sydamerika. Jeg skjulte 
mig, saa godt jeg kunde, bag min 

Stenfæstning og saa Jaguaren gra-
ve ivrig i Sandet og glubsk for-
tære, hvad jeg troede var Skild-
paddeæg. Natten kom med alle 
sine Rædsler, og den forekom 
mig forfærdeligere end den fore-
gaaende, fordi jeg var endnu me,  
re udmattet af Hunger og Tørst, 
men omsider slumrede jeg ind 
og glemte min farlige Stilling. 

Næste Morgen var jeg igen halv-
død af Hunger og Tørst. Min 
Skræk for Alligatorer og Jagua-
rer var intet mod Tanken om, 
at jeg savnede Mad og Drikke, 
og jeg længtes rigtig efter at tage 
Hævn paa en mægtig Alligator, 
som lige fra Begyndelsen af mit 
Eventyr urokkelig havde holdt til 
i Nærheden af den Plads, hvor 
jeg sad fanget. Jeg hadede alt 
hvad der hed Alligatorer; men 
mod denne ene nærede et sandt 
djævelsk Had, jeg grundede paa, 
hvordan jeg skulde faa den dræbt, 
endog med Fare for selv at falde 
som Offer for de andre Medlem-
mer af den sultne Skare, som der 
laa og ventede paa mig. 

Til sidst udtænkte jeg en Plan 
og begyndte i en Afstand af 6 el-
7 Meter fra Stranden at bygge en 
lille Forskansning. Nede ved Vand. 
kanten lagde jeg et Par af mine 
Ænder og skjulte mig saa hur-
tig bag Forskansningen. Mit ene 
Lob var ladet endnu og med Bøs-
sen i Haanden iagttog enhver af 
min Dødsfjendes Bevægelser. 

En Time forløb og endnu en, 
og jeg begyndte saa sniaat at 
tvivle om, at min Plan vilde faa 
et godt Udfald, da en let Bevæ-
gelse i Vandet mindede mig om, 
hvor vigtigt det var for mig at 
være paa min Post. Alligatorens 
afskyelige Hoved løftede sig op 
over Vandspejlet, og atter saa jeg 
dens sløve, udtryksløse og uhyg. 
gelige Øjne. I en halv Time ved-
blev den at stirre paa mig, uden 
hverken den eller jeg eller jeg 
gjorde den mindste Bevægelse. 
Derpaa begyndte den langsomt 
og med bestemte Ophold at nær. 
me sig Lokkemaden. Graadig-
heden sejrede over Forsigtigheden 
og jeg saa den spærre et forfær-
deligt Gab op. Hvilken Tandræk-
ke, hvilket Svælg viste sig ikke 
for mig! Men her var ingen Tid 
til Betragtning; jeg tog Sigte gen-
nem en Revne mellem to Stene 
og affyrede mit sidste Skud midt 
i Alligatorens Gab. En vældig 
Plasken med Halen i Vandet og 
en Oversprøjtning med en salt-
agtig Væske, som gennemblødte 
mig fuldstændig, og saa blev alt 
tyst som i Graven. 

Men Alligatoren vedblev at stir- 

re paa mig med det samme glas-
agtige, forstenede Blik, og jeg vo- 
vede mig ikke uden for min For-
skansning, før jeg havde faaet 
Vished om, at den var død. 

Atter fulgte en Nat. Jeg maat-
te stille min Hunger med raat 
Andekød, skønt dette var mig 
modbydeligt; men jeg fortæredes 
af Sult, og maatte overvinde min 
Kræsenhed. 

Morgenen kom, og atter gik 
næsten en hel Dag til Ende, uden 
min Ven Alligatoren rørte sig. 
Jeg var nu sikker paa, at den 
var død, thi dens Krop var op- 
svulmet af Vandets og Solens for- 
enede Indvirkning. Jeg lagde end-
og Mærke til, at den begyndte 
at blive flot ad Flodvandet, og 
jublede af Glæde samtidig med, 
at jeg skælvede af Frygt, da den 
Tanke pludselig slog mig, at den 
døde Alligator kunde blive et 
Middel til min Redning. Jeg glæ- 
dede mig over at jeg ikke havde 
afskudt begge Løb paa Ænder-
ne, og at jeg havde haft et tilba- 
ge til Alligatoren, thi uden dette 
vilde jeg have været fortabt. Jeg 
nærmede mig nu til Alligatoren, 
vadede ud i Vandet til Hofterne 
greb det døde Dyr i Halen, vend-
te det op og ned og fandt, at Sa- 
gen forhodt sig, som jeg formo- 
dede. Kroppen var, takket være 
Solens og Vandets Indvirkning, 
opblæst og i Stand til at bære 
en Byrde, langt tungere end min 
Person. 

Jeg tøvede ikke med at benyt-
te mig af denne heldige Omstæn- 
dighed men satte mig paaskævs 
over den uhyggelige, døde Krop 
og vrikkede mig, idet jeg benyt- 
tede Bøssekolben som Aare, lang-
somt over Floden hen til min 
Baad. Jeg stod just i Begreb med 
at gribe fat i Ræliingen, da jeg 
nede fra en Krumning af Floden 
hørte Raab og Aareslag. Nogle 
Officerer var taget ud for at sø- 
ge efter mig; og deres Glæde 
var oprigtig og deres Forbausel-
se stor over at finde mig i en 
saadan 

Saaledes lyder min Historie. 
Jeg har i mine Dage oplevet me-
get mærkeligt til Lands og Vands, 
og mangen Gang er det med Nød 
lykkedes mig at redde Livet: men 
aldrig har jeg været i større Kni-
be end da jeg foretog min Ridt 
paa Alligatoren. 



Regninger, 
Meddelelser, 

Konvolutter 

Lager af alle StørreI-  • 
seri moderne, ciselere-
de og glatte Ringe ..5e e 

En snedig Politibetjent. 
—o- 

Fornylig fængslede en Politibe-
tjent i Paris en meget farlig For-
bryder paa følgende Maade: 

Lambinet, som Forbryderen 
hed, var bleven eftersøgt længe, 
da Politibetjenten ser ham inde i 
en Caf. 

At arrestere ham vovede han 
ikke, thi kan vidste, at Lambinet 
altid havde en Revolver parat. 
Saa fik han en god hk. 

Han gik ind i Cafen, bestilte 
en Kop Kaffe, og medens han 
drak den, skrev han paa et Styk-
ke Papir: . Jeg har truffet Lam-
binet, men jeg kan ikke alene ar-
restere ham. Jeg stjæler hans Por-
ternon æ og lader ham a rresteremig. 

Denne Seddel stak han i sin 
Lomme, og da Forbryderen gik, 
fulgte han efter og stjal hans Pors 
ternonnæ men paa en saa klun-
tet Maade, at Labinet mærkede 
det og greb ham. 

Det gik nu til Politistationen. 
„Lommetyven,  blev visiteret og 

derved fandt man Billetten. 
Inden Lambinet vidste et Ord 

af det, havde han Haandjern paa 
og var gjort uskadelig. 

Zoologiske Fabler. 
En Ting kan jo fortælles saa 

ofte, at man til sidst tror paa den, 
selv om det ikke stemmer med 
Virkeligheden. Dette gælder ogsaa 
i Zoologien. 

Der er saaledes den gamle Fa-
bel, at Haren sover med aabne 
Øjne. Den er saa gammel, at den 
stammer ligefra Oldtiden. — I sin 
Bog om Jagten siger Xenofon bl. 
a. ; 1 Lejet trækker Haren Bag-
benene ind under sig, men For-
benene strækker den lige ud, læg-
ger Hovedet paa dem og Ørene 
tilbage mod Skuldrene. Naar den 
er vaagen, bevæger den Øjenlaa-
gene, sover den, er dens Øjne li-
geledes aabne, men de bevæger 
sig ikke". 

Naturligvis sover Haren med 
lukkede Øjne, det kan man iagt-
tage i enhver zoologisk Have, men 
det er forstaaeligt at Fablen er op-
staaet. Haren søger ofte at redde 
sig ved at trykke sig i Lejet i 
Stedet for at bruge Benene, idet 
den haaber til det sidste, at den 
ikke maa blive opdaget. Man kan 
komme den helt nær, uden den 
rører sig, men dens Øjne er vidt-
aabne. Det ligger da let for at an-
tage, at den sover, siden den ik-
ke stikker af, og saa ser det alt-
saa ud som om den sov med aab-
ne Øjne. 

En anden zoologisk Fabel er, 
at Ulven er lige saa dum, som 
Ræven er snedig. Det er en Kends-
gerning, at Ulven er mindst lige 
saa snedig sorg Ræven. De gamle 
Romere vurderede Ulven rigtig; 
de kaldte saaledes deres snilde 
Modstander Hannibal ,,den gamle, 
snedige Ulv". 

Enj Sommarawtan. 
Arbajdsdånj e nu te Ænna, 
Soln i Hawed sænjker saj. 
Ajle nu mod Jemmed vænna, 
ænt e Dånj med sit Stahaj. 
Trætta Fåula Vinjanj strækja ; 
Doggen står i Ænj å Må. 
Poggarna i Hølenj skrækja; 
di i Awtan Fest nok hå. 

Larkan sawer alt i Reuenj ; 
hon i Mores va fosta Manj. 
Ynka Kuk enj hør frå Skåuenj, 
Gjønj hanj foje taja kanj. 
Fjælstaunenj nu stæmmer Floj tan 
en Konsært hanj vil vos gje. 
Såntehånsmadk tænner Lojtan, 
bien båra, ska ni se. 

Jylkat påzlar ibåg Dæjed, 
hela Dånj hanj snevved hår. 
Vessa Skåumus nu så fæjed 
Runjtorn bon i Skåuenj tår. 
Rævenj kommer frå sin Skryna ; 
hanj ska ud på Hønsajajt. 
Ungana om Måd nok hyna. 
Agerhøns tern jer i Ajt. 

Våra Vysta fæzlit bjæla'; 
Svår enj hør frå anjen Le. 
Ojlenborrer bromma fæla; 
Høstafolk di tinja me, 
Månanj e så ævent oppa, 
runtenj der enj Øgår står. 
Læwskrerna lemydigt hoppa 
snårt ulada Vær vi får. 

Jøssa Paja, Blomst i Niva, 
kommer trøppanas ad Vænj. 
Stråger Kar hår våged Iva, 
hanj vil mødana på Stænj. 
Storjan e i Då som forra; 
ærnmer ny bon livel bier. -
Om va hanj vil hænje sporra, 
kommer ente anra ver. 

Frakka Bælla årtit læja ; 
»Kotter«, »Sist« å »Saltebrø«. 
Håuse gåred ; vår di skræja, 
di hinanj på Tærna trø. 
Bioer kolsar for sinj lijla ; 
»Vare nu brår, å saw nu væl, 
hAusa på, de e nu sijla ; 
vizli roa, lijla Bæl.« 

Gamlefår på Pivan smakkar, 
hødrar: »Altid ed så kålt, 
de mod Sænjatid åu lakkar, 
å me Hælsan ed mæn skrålt«. 
Gamlemoers Iven rinja : 
»Sajen Tak for va vi fijkj, 
for nu e vor Sjymninj inja ; 
God sje Lån for Då, der gjikj.« 

0/to J. Lund: »Lyngblomster«. 

Fra Uge til Uge. 
—0— 

Allinge Strandbade. 
Det foreløbige Arbejde med 

Udbedring af Badestranden ved 
Næs er nu tilendebragt, og Re-
sultatet synes at overgaa de fle-
stes Forventninger. En stor Del 
af Byens Befolkning og Badegæ-
ster har fulgt Arbejdet med le-
vende Interesse og Stranden har 
daglig været besøgt af flere 

Hundrede Badende, som har 
benyttet den nylavede, brede 
cementerede Badebro ti I Udspring 
Den stærke Trafik og stadige 
Højvande har sinket Støbningen 
en Del, men tilsyneladende er 
der skabt et solidt Grundlag, som 
senere kan udbygges og udbedres. 

I Arbejdsløn til Oprensning af 
Stranden, Paafyldning og Støb-
ning af det temmelig store Areal 
samt Planering af en Gangsti er 
til Dato udbetalt 451 Kr. Udgif-
terne til Kørsel af Sten og Sten-
mel andrager ca. 200 Kr., de 
anbragte Bænke har kostet 68 
Kr., ialt ca. 720 Kr. Hertil kom-
mer Cement, Sække og Brædder, 
saa den samlede Udgift bliver 
ca. 900 Kr. 

Blandt interesserede Borgere 
i Allinge er foreløbig indsamlet 
ca. 300 Kr. 

Hr. Chr. Jørgensen, som har 
ledet Arbejdet, og saaledes haft 
betydelige Udlæg, haaber dog at 
opnaa Dækning, da flere af By-
ens Borgere vistnok med Glæde 
giver deres Bidrag, naar de har 
set, hvilke Forbedringer der al-
lerede er foretaget. 

Østersøbadet har ogsaa givet 
Tilsagn om Støtte, saa det vil 
forhaabentlig i Løbet af faa Aar 
lykkes at skabe Byen en Bade-
strand ved Næs, som tilfredsstil-
ler det badende Publikum og 
er fuldt betryggende. 

Held og Lykke med Foreta-
gendet. 

STRANDHOTELLET 
afholdt Onsdag den 31. Juli 

sin aarlige Digteraften. Begiven-
heden var paa Forhaand omfat-
tet med megen Interesse, idet 
der til Bengt Nielsen var indlø-
bet ca. 20 Lovprisninger til Born-
holm. — Dommerkomiteen ud-
valgte omsider et Digt signeret 
»Peter« værdig til 1. Præmien—
og et andet med Signaturen X.X. 
til 2. Præmie. Endvidere tilkend-
tes et Opus med Underskriften 
C. C. en Ekstrapræmie.— Bengt 
Nielsen oplæste under stort Bi-
fald de præmierede Indlæg, og 
overrakte Vinderne deres Præ-
mier. Paa Forhaand havde den 
lille sjove Mand — under alt 
Folkets Jubel — sunget sine 
morsomme Viser, og der havde 
været stort Afskedsbifald til An-
nie Jessen, der nu er erstattet 
af Cabaretkunstnerinden Rose-
Marie! Hun er vidunderlig! Hen-
des eminente Viseforedrag skal 
vi allesammen høre — samtidig 
med at vi skal have en hjerte-
lig Latter over Bengt Nielsens 
nye Morsomheder! 

Polsk Visit. 
Den store polske Damper 

»Kosciuszko« ankrede i Forgaars 
Morges op paa Allinge Red og 
landsatte ca. 600 Passagerer, som 
i Turistbiler befordredes langs 
Kysten til Helligdommen, Gud-
hjem, Svaneke Og Nexø, hvor 

Frokosten indtoges ; derefter gik 
Turen til Rønne, Almindingen 
og Hammershus. 

Det er anden Gang i Aar at 
den store flotte Damper har af-
lagt Allinge Besøg og herfra ar-
rangeret Udflugter for Passage-
rerne, begge Gange begunstiget 
af det smukkeste Sommervejr. 
Deltagerne var derfor overmaa-
de tilfreds med Turen, og det 
var et pragtfuldt Syn at se den 
store illuminerede Gigant ved 
23 Tiden glide ud over den spejl-
blanke Havflade og forsvinde 
bag Hammerpynten. 

Varelotteriet. 
5. og 6. Trækning i Varelotte-

riet — den store Spænding nær-
mer sig — og i Varelotteriet er 
man næsten altid heldig, fordi 
der er saa mange Gevinster. 

Det gælder blot om at sikre 
sig et Lod allerede til 5. Træk-
ning, medens det endnu sælges 
til den billige Fornyelselspris, 

Tirsdag Aften 
havde Palmehaven stor Afskeds-
fest for de to populære Cabaret-
kunstnere Gyda Scheelhardt og 
Ludvig Nathansen, der i den 
Tid, de har optraadt i Palmeha-
ven har haft en mægtig Succes 
og hver Aften har sunget for 
fuldt Hus. Onsdag Aften var der 
igen Afskedsfest; dannegang var 
det Danseparret Cissie and Max, 
der efter omtrent 3 Ugers Engage-
ment, forlader deres trofaste 
Publikum her for at tiltræde en 
Tournee, der gaar til Sverrig og 
Norge, hvor de bl. a. skal op-
træde i Tronhjem. De blev na-
turligvis hyldet med stormende 
Ovationer og maatte danse deres 
Repertoire igennem, baade Sø-
mandsstep, Apachedans o. s. v. 

I Aftes samlede Premieren 
paa det nye Artistprogram fuldt 
Hus. Det var de fænomenale 
Springbrætakrobater Oli Asgards 
Trup - 4 herlige Gymnastik-Mænd 
der udfører deres Numre med 
den største Elegance. 

Den kendte Visesanger Henry 
Randolph er kommet igen og 

synger sine fornøjelige Viser for- 
uden at han har Hvervet som 
Conferencier, og fra den 4. kom- 

4> 
• • • 

• Forlovelsesringe 
• 

Allinge Ur- og 
.• Guldsmedeforretning • 

Conrad Hansen. TI. 140 

• 411) a • 

mer en gammel Kending, nem-
lig Frk. Lilian Helten, Xylofon-
og Concertinevirtous m. m., der 
i Forsæsonen havde en stor Suc-
ces i Palmehaven. 

Dette Program og med Palme-
havens udmærkede -Solist-Orke-
ster med Kapelmester Rob. Sin-
ger og Concertmester Max Baltz 
i Spidsen, vil sikkert trække fuldt 
hver Aften og skabe Sommer-
stemning paa Hotel Sandvig. 

STRANDSLOT 
har i hele Juli Maaned kunnet 
melde fuldt Hus næsten hver Af-
ten. Den nye Glas-Terrasse og 
Alwin Kochs Orkester har vun-
det Publikums Bifald, og stadig 
flere og flere tilbringer en mor-
som Aften paa Strandslot. Paa 
Søndag indbydes der til Sæsonens 
store Høstfest, og det smukke 
Lokale vil blive pyntet med Hø-
stens Tegn : Negene og Kornblom-
sterne. Der bliver Præmidans med 
flere store Præmieoverraskelser, 
den lille Nattergal vil kvidre Døg-
Refrainer, og der danses til Kl. 1 
til Tonerne af Alwin Kochs po-
pulære Orkester. 

Brevpapir, 
Kvitteringer, 

og iøvrigt alle Tryksager til For-
retningsfolk, Foreninger og private 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri 

jt uden Sange er ikke 

,Yest nogen rigtig Fest! 
En Festsang kan ikke undværes 
ved festlige Lejligheder, hvad en-
ten det nu er Sølvbryllup, Bryllup, 
Konfirmation eller anden Familie- 
eller For eningsfest. 	En Festsang 
kalder det Humør frem, som skal 
til, for at Festen kan blive vellyk-
ket. En saadan Festsang faar De 
i Allinge Bogtrykkeri. 

Averffit i NORDBORNHOLM. 

Allinge,Badestrand, som 1 &ar er bleven betydeligt forbedret. Sandvig Strandbad og Promenade er Ogmata i Ane ble‘ e il modernimeret 



--- og vi danser paa åtrandhotelletl 
Hver Aften Cabaret-Kunstnerinde n Rose Marie 

Den danske Cabarets straalende Oplevelse! 

Cabard-Humoristen Bengt Nielsen 
Den danske Cabarets grinagtigste Fortolker! 

Jazz-Dirigenten Constantin Hansen 
Den danske Musiks gladeste Kapelmester! 

Champagnedans hver Aften. Fredag den 2. August Kapelmeslerkonkurrence! 
Søndag, Onsdag og Fredag . . . . særlige Festarrangernenter 

Aabent til Kl. 2. — Bordbestilling Sandvig 14. 
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esiersoens ferle - 

   

 

CONSTANTIN HANSEN'S populære Tango med Tekst 
af Anker Hansen er udkommen som Klavernode -
Sælges i samtl. Boglader og i Kiosken, Allinge. Pris 1 Kr. 

Bornholms Tango — Sommerens Store Sukces! 

 

   

GORN ITZKA'S FORLAG 

 

    

     

Yrisk ubows Xonningbrod 
af forskellige Slags kan købes i Produkten. 

E. M. BECH. 

kelg deres 	= 
Xeb deres Varer 

Rigtige Varer 
Rigtige Priser 

i Prodakten 	og De bliver tilfreds. 

E. M. BECH. 

Meget billige emaillerede Gryder 
Lejlighedskøbs 	

PStroisreer  ofgrasnitia0a OSrtoerrper slsert.k  

Yordlandds Handelshu.  s. 

9rittla Xedbindegarn. 
Det rigtige Garn til den rigtige Pris er paa Lager. 
Lad mig sælge Bindegarnet, og De bliver tilfreds. 

E. M. BECH. 

Strandpavillonen SandkaasBar 
Bornholms mest originale Lokale anbefales Badegæster 

Nyd Deres Eftermiddagskaffe i herlige Naturomgivelser og 
betragt det muntre Badeliv, som udfolder sig nedenfor 
Pavillonen. — Hver Aften Musik og Dansant. Tilbring en 
Aften i Øens hyggeligste Bar — mellem Skibslanterner og 
barokke Tegninger af Søfolk. — — Bordbestill.: Allinge 94 

e 1)erierende 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende paa Annoncer 
paa de tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indebtalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet 	5 Øre i Porto mod Kvit- 
tering paa Postbeviset. 

• • ***** •••L••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• 
11••••••••• ***** ••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• 

S/SOHON store lifigieSi 
Nesislemning * Præmiedans 

Aaheni lit l 	 Store Præmier 

Søndag fiflen 
paa  S11111[1811111  • 

4••••••••••••■ •••••••••••••••••••••••••••••• •••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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1 	
l
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Avismakulatur, 	Brevpapir og Konvolutter 
med Firma leveres bedst og billigst 
Hurtig Levering. 

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

Allinge Trykkeri. 

Bryllupssange 
og Festsange 
hurtigt og billigt 

Allinge Bogtrykkeri 

Elegante VISITKORT 
50 Stk. 2 Kr. 

TAKKEKORT billigst, 
Allinge Bogtrykkeri. 

Sommerslips, nye, !noderne Dessins i kolossalt Udvalg. 

Sokker, 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. 

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

e.)dfordiandetJ Xandeishud 

l'uristarlikier 
Kolonial - Victualier - Ost 

Badeartikler - Cummisko Spadserestokke og lign. 
Altid tørre Cigarer - Film - Toiletartikler 

A. Mogensen, ved Havnen, Tein. 

CYKLE  - Reparationer 
udfører af Mekaniker 
Hurtigt - Billigt 
H. JØRGENSEN 

HAVNEGADE = ALLINGE 

Lodsedler! 
til Varelotteriets 5. Trækning 

sælges og fornyes for 4 60 Øre. 
Sidste Dag Mandag d. 12. Aug. 
bøs 	I. B. Larsen. 

Olsker Husmandsfonen, 
afholder Markvandring 

Fredag  den 2. Aug. Kl. 2. Møde-
sted : Carl Drejer. 

Konsulent Nielsen leder. 
Kl. 7,30 indbydes Medlemmerne 

til fælles Kaffebord i Forsamlings-
huset, og de, som har rejst, for-
tæller deres Rejseoplevelser. 

Bestyrelsen. 

Nu udsælges 
en Mængde Restpar af 

Sommersko 
til meget nedsatte Priser. 

Carl Larsen, Vesterg. 

Permanentet og 
Vandonduleret 

bliver De bedst hos 
Barber Jaha. Larsen. 

R. Allinge 53. 

Gummi- og kederfodtoj 
forsaales bedst og billigst. 
Hentes og bringes overalt. 
Skomager Jørgensen. 

Havnegade, 

Bornholms 
Spare- og baanekasses 

,kfdelizoK i 

Kontortid 9-12 og 2 4. 

Renten paa Indskud er paa 
Mdrs Opsigelse 	3,5 pCt. p. a. 

Ann. Sparekassevilkaar 3 — — 
Boxerudlejes. 

rug Bechs Kaffe! ^it det er den bedste• 
iøwl~"kr 	 — Prisen er selvfølgelig ogsaa rigtig! 

• pi Ungdoms Gudstjeneste F  mere og 	ome' 1 e elNe(1eeI Å eri‘lliT! Kirke =SD 21.8. August. 
i Kl. 8 Alle er velkomne. 

Sommerskjorter, mønstrede og  ensfarvede 6,25, 5,75, 4,50 
gode, moderne Stoffer med fast Flip, ! 	  

Foxterrier- tival Tricoskjorter, moderne Facon 	
Skjorter, Sommerens behageligste Sk 

acon fra 2,85. 	 til Salg. 	 Alfr. Pagel 
Sendergade, Allinge. 

Hotels! uepige 
Paa Grund af indtrufne Omstæn-
digheder er Pladsen ledig paa 

Hotel Sandkaas. 

0111 

Rigtige Varer I 
Rigtige Priser • 

Salget stiger nier og mer 
for den, der benytter de 

gode Ideer, 
der findes i Tryksags- 

Reklamen. 

Et Parti hvide og graa 

Damesko 
udsælges for 4 Kr. pr. Par. 

Træskomager Larsen. 

Aflæg Strandslot's Terrasse et Besøg 
Nordbornholm: smukkeste Restaurations- Lokale. 

Udsigt over Badestranden. 

Hver Aften: Koncert- Dansant Alwin Koch's Orkester 

PROTOKOLFABRIK 	

• Chr. Diderilisen 
Set. Morteusgade 	— 	RØNNE 	- 	Telefon 865 

Indbinding af Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer 
• 1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering 

Levelandor til Biblioteker og Øens største Forbrugere 

itigge,stcle og cieltstole 
sælges Silkgst i Yrodukten. 

E. M. BECH. 

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

Nordlandets Handelshus. 



3ordbornhoix Adressefortegllelse 
Damefrisørsaloner 	1 Købmænd 	 Mælkeudsalg 

Kornum, K. v. Posth. All. ,Telt. 153 
Larsen, Joh.. Barber, All. TI! 52, 
Weber Anna, Allinge, Telefon 12 

Elektriske Artikler 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 	Ladestationer 

Fiskehandlere 

Foderstoffer 	 Kofoed & Mortensen All. Tlf. 77-79 

Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7 	
Mortensen, Herman, Ali. Tlf. 47 

 

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

Bagerier 
Andersen, Tb. Sandvig Tlf. 2 
Hald, E., Losbækg. 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. All. Tlf. 138 
Tapet — Lædervarer — Legetøj 
Sandvig Boghandel Tlf. 55 

Bogtrykker 
Gornitzka, 0,, Allinge Tlf, 74 

Bygmestre 
Kofoed:Eg Mortensen, Al!. Tlf. 77-79 
Petersen, Joh., Allinge Tlf 141 
Petersen, P.," Nørregade AII. 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 

Forsikrings - Agenturer 

Fotografer og tot. Artikler 
Kjøller 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 

Klasselotteriet: 

Landbrngslotteriet: 
Kiosken, A. Mauritsen All. 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 All. 

Murermestre 

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

Sommer, C., Østergade, Allinge 

Radioforhandlere 
Jørgensen, H., v7Posthuset Allinge 
Lind, \Villiam, Allinge Tlf. 95 

Skotøj og Skotøjsrep. 
Bidstrup, K., Torvet, Sandv, Tif.15 
Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge 
Pedersen, Emil, Fuglesangen AlI. 

Skræderforretninger 
Hansen, H. P., Sandvig Tlf. 5 
Ipsen, P. C., Nygade, All. Tlf. 113 
Kofoed, Chr , Kirkepl. All. Tlf. 138 
Lind, Sander, S kræd eri, Strande., All. 
Olsen, Bay, Østerg, Allinge. 
1. Kl. Herreskrædder — Moderne Snit. 

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

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

Systuer 

Sæbeforretninger 
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, All. Tlf.I7 

Træskomagere 
Larsen, L., Allinge. 

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

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

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

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

Vognmænd 
Christensen. Andr., All., Tlf. 49 
Falk, K., Aabrinken, Tejn. Tlf. 130 x 
Personkørsel udføres. 
Jørgensen, Aage, Allinge Tlf. 72 
Al Last- og Personkørsel udføres billigst 
Nielsen, Poul, Østerg. All. Tlf. 145 
Al Laslkersel udføres 

Petersen, C., Nygade, All. Tlf. 133 
Person- og Lastkørsel 
Sørensen, William, Allinge Tlf. 80 
P. Munch, Blaaholtshus Tlf. All. 137x 
Personkørsel 113 Pereoner] 

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

Autoreparatører 
Mikkelsen, A. Allinge Tlf. 102 

Autokørsel ( se Vognmænd) 

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

Ligkistemagasiner 

Mælkeudsalget Sandvig Tlf. 36 

Hansen, Oluf, Nygade, Allinge 

Pensionater 

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

Badningens 10 Bud. 
—0— 

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 
pludse' ig 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 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" 
(Schfifer-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 baade paa Le: 
gerne og Sjæl. — Derfor -- vær god 
mod Naturen som mod en Ven! 

Nar du fundet en køn Plet ude i den 
fri Natur, saa ødelæg den ikke I 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 Tgaar 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 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 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, 

A/s Dampskibsselskabet ØSTERSØEN, Allinge 
s.s. BORGHOLM 

LYN RUTEN Allinge, Simrishamn, Malmø, København og 011P7. 
Hver Søndag, Mandag, Tirsdag, Torsdag, Lørdag (18/6- 22/8) 
Afg. Allinge 	Kl. 915  — Ank. København Kl. 1615  

— København — Beo 	— Allinge 	— 1415  
Billetter I samtlige Rejsebureauer og Dampskibsselskabet ØRESUND, Havnegade C. 7790 

EKSPRESRUTEN Bornholm — Sassnitz 
Hver Fredag og Søndag (214-2.9/8 — Ekstratur 80/8  _ 31/8) 

Afg. Allinge Kl. 18 — Ank. Sassnitz Kl. 24 
— Sassnitz — 215 	— Allinge — 815  

LYSTTUR til Christiansø 
Hver Onsdag og Fredag (19/n _23/8) 
Afg. Allinge Kl. 10 — Afg. Gudhjem Kl. 11 
Tilbage til Allinge ca. Kl. 17 

Billetter og Oplysninger: Ekspeditionen i Allinge, Telefon 75 

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

Xammershus sirfis Xistorie 
af K. E. S. Koefoed, 180 Sider, dbsp. Format, illustr. 2 Kr. 

Faas i Boghandelen og i Allinge Bogtrykkeri 

• • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • •• e•••••••••••••••••••••••••••• • • • • 

• • Besøg Bornholms Zoologiske Have • • 
• • • • 
• • • • Siseldne og suLuhlie Dyr fra alleVerdensdele • 
• Alle skal se Danmarks største og smukkeste Hanløve • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• Entree : Voksne 50 Øre, Børn 25 Øre, Selskaber over 25 Pers. halv Pris. • 
• Madkurve kan medbringes — Stor Parkeringsplads for Biler og Hestek. • • 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

HVER SØNDAG EFTERMIDDAG -- 	Koncert-Dansant i Haven 

HVER SØNDAG AFTEN fra Kl. 20 DANSANT 

Zoologisk Have's Restaurant anbefales! 
Kaffe. The eller Chokolade med hjemmebagt Brud — 	50 Ore 

Betjeningen er iført originale bornholmske Folkedragter 

• • 
• • • • • 
• • 
• 
• 
• 
• • • • • 

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

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

Enkelte Uhrkæder 
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 
Halskæder 
Halssmykker 

Perlesmykker 
Halscoliers 
Perlerækker 
Perlekæder 
Ørenringe 
Overraskelses Nyheder 
Erindrings Nyheder 
Sensations Nyheder 
Fødselsdags Gaver 
Forlovelses (laver 
Brude Gaver 
Konfirmations Gaver 
Jule Gaver 
Barbermaskiner 
Barberkoste 
8 Stk. Barbersa3be 
24 Barberklinger 
Fyldepenne 
Skrueblyanter 
Malerier 
Fotografirammer 
Platter 
Cigaretetuier 
Pudderdanser 
Portemonaler 
Mundharmonikaer 
Solingen Lommeknive 

Solingen Sakse 
Paateguede Broderier 
Gave Æsker med Indhold 
Potageskeer 2 T. f. 
Grødskeer 2 T. f. 
Sauceskeer 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 
Foraa rs Slips 
Sommer Slips 
Efteraars Slips 
Vinter Slips 

liot, endelig straks for hver Gang Lager haves, thi Tilbudene hver for sig gælder kun 
soulenge Lager haves for Gang ny l  Lager kan fremskaffes, og 1 IN-nital:1 hertil sker 
Salget fro samtlige Reseda En  Gros .Lager's over 100 Oplag og Salgs .kMelinger i Danmark. 

Rønne Reseda-Afdeling. St, Toryer]. 19 


