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Vaarbrud, 
—o- 

frene aalinede Buret, og Ka-
nariefuglen hoppede hen pan 
hendes Fi «ger. 

»Se, Mark«, sagde hun, »hvor 
den er sød, og del er saa yndigt 
at føle dens smag Fødder .paa 
mine Fingre.(( 

»H vorfOr det ?« 
»Aa, jeg ved ikke, de er saa 

smaa og saa morsomt ubehjælp-
somme, og holder saa fast paa 
mig«. 

Fuglen fløj hen mellem Vin-
duets Geranier. Mark gik hen til 
Irene. 

»Kys mig, du lille Kvinde«, 
sagde han »jeg elsker dig. Vidste 
du det ikke?« 

»Lad være, Mark.« 
»Hvorfor dog? Hvert eneste 

Væsen maa have cen, de holder 
rigtig meget af. Det er dig jeg 
elsker. Kunde det ikke blive mig, 
du holdt af?" 

»Jeg holder af ingen, — rig-
tig — uden Far; ellers ikke«. 

»Det er ikke sandt«, sagde 
Mark. »Det ligger i vor Natur, 
og det er helt naturligt, at du 
elsker mig, vist saa !« 

Han drog hende ind til sig og 
kyssede hende. Hun stred imod, 
saa blev hun stille og gengældte 
hans Kys. 

■Lad mig være du«, udbrød 
hun saa pludselig og rev sig løs. 

Lidt efter korn hendes Fader 
hjem, og Mark sagde Farvel. De 
spiste til Aften, og Faderen gik 
efter Post. Hun fangede Fuglen, 
et øjeblik sad den igen paa hen-
des Haand: »I smaa bitte Fød-
der'« sagde hun; i det samme 
slap hun den. Der gik en smer-
teblandet Glæde gennem hende, 
og hun oplevede atter Marks Kys. 

Tusmørket faldt paa. Hun satte 
sig ud paa Trappen. Naboer og 
Genboer gik og snakkede sam-
men, en og anden talte til hen-
de, og hun svarede; men hun 
syntes hele Tiden, hun var ble-
vet en helt ny Irene, fordi hun 
atter og atter glemte alt, for hvad 
der var sket med Mark. Kendte 
de andre Mennesker mon det 
hun følte ? 

Hendes Fader kom hjem med 
sin Avis. 

»Sikken pæn Gade vi nu hare, 
sagde han. »Første Gang, din 
Mor og jeg kørte denne Vej var 
der kun Sten og Huller. Derhen-
ne ved Tulipanerne holdt vi, og 
Mor sagde: »Lad os bygge her, 
Wien Du sad hele Tiden og 
holdt mig i Haanden." 

Irene prøvede at høre efter, 
men Marks Kys kaldte paa hen-
des Tanker. Ogsaa om Natten! 
halvvaagen mindedes hun det 
med en lykkelig, forundret For-
nemmelse. Og straks hun vaag-
nede tænkte hun derpaa. Hun 
stod op og tog sit pæne Tøj paa. 

»Far«, sagde hun. »Jeg rejser 
hen til Kusine Lucy. Jeg maa 
have noget nyt Tøj. Jeg har bagt 
og lavet Mad til. dig. • Du behø-
ver ikke fortælle nogen, hvor-
hen jeg er rejst. Det er sandt, 
Fuglen! Glem ikke at give den 
Vand og Æde — nej, jeg tror, 
jeg sætter Buret her ned i Æsken 
og tager harn med!« 

Hun gik en Fjerdingvej til 
Stationen. „Jeg bli'er hos Lucy 
til jeg faar det Vrøvl med Mark 
ud af Hovedet«, tænkte hun. 
»Far kan ikke undvære mig, og 
jeg kan godt undvære Mark. Og 
jeg har jo aldrig før tænkt paa 
saadan noget!« 

Lucy modtog hende venligt; 
men sagde straks: 

»Hvorfor i Alverden slæber 
du om med det Fuglebur ! Din 
Far kunde da nok have passet 
Fuglen. 

»Ja—a«, sagde hun lidt flovt: 
Jeg synes det var Synd, den 
skulde være alene. Den er saa 
sød og saa lille. — Hvor er din 
Peter ?« 

„Han sover sin Middagssøvn, 
— Gud ske Lov !« sagde Lucy. 

Lucy gik ud og ind og passede 
Huset og snakkede. Irene hørte 
det kun halvt. »Hvad fejler jeg 
dog, hvad er der i Vejen«, tænkte 
hun. »Jeg haaber, Mark forstaar 
Meningen med, at jeg er rejst 
min Vej. Jeg maa se at komme 
bort fra ham. Jeg tænker vist 
saa meget paa det, fordi jeg 
skammer mig«. 

Barnet vaagnede, og Irene 
vilde tage ham op, men han 
rakte efter Mor. Senere gik han 
med Irene ud i Køkkenet, 

»Se, hvor hans smaa Hænder 
holder fast om min Finger, det 
er ligesom han føler sig saa 
sikker.« 

»Ja«, sagde Lucy, risen jeg 
bliver nu træt i Armen af ham; 
men sød er han naturligvis." 

Senere gik de alle tre ud for 
at købe Tøjet til Irene. 

»Hvad Slags Tøj vil du saa 
have?« spurgte Lucy, da de stod 
ved Disken. 

»Jeg ved ikke — noget rigtig 
kønt — det allerpæneste, De har«, 
sagde Irene til Kommisen. 

Han kom med noget hvidt 
Silkemousselin. 

»Næ, d'et er da slet ikke no'et 
for dig,« udbrød Lucy. »Saadan 
plejer du jo aldrig gaa klædt.« 

»Jamen, jeg har netop Lyst 
til saadan noget; noget, der ikke 
varer evigt, og som er kønt!« 

»Og vi sælger hver Dag meget 
heraf — etc, etc." sagde Kom- 

inisen. [rene hørte slet ikke paa 
ham. Hun saa sig selv i den 
hvide Dragt. Pludselig mærkede 
hun en lille Haand i sin. Det 
var Lucys Dreng. Han havde 
stavret om alene, og troede Ire-
nes Haand var hans Mors! -
Han tror, jeg er hans Mor. 
Irenes Haand lukkede sig saa 
fast om hans, at han saa op og 
straks formørkedes hans Ansigt, 
han slap og vaklede videre, men 
først havde Irene kysset hans 
lille buttede Næve. 

»Vil De give mig femten Me-
ter,« sagde Irene. 

»Mene, udbrød Lucy, »hvad 
tænker du paa ! Det er jo Tøj 
til en Brudekjole!« 

»Jeg vil have det! Hvidt er 
altid kønt. Lad os saa gaa. Lad 
os tage Peter imellem os — aa, 
livdr er ban sød, saadan en lille 
hjælpeløs Fyr!« 

Henad Aften kom Lucys Mand 
hjem. 

»Hollah Lucy!« sagde han og 
kyssede tiende. „Hvor er Baby? 
Da' Dreng! Da' Irene, er du her!" 

lians Stemme havde været saa 
fuld af glad Kærlighed; det slog 
hende, hvor ligegyldig venlig 
han hilste pan hende. 

Hvert eneste Menneske maa 
have 6n, han holder af — Jeg 
elsker dig . .. jeg elsker dig . 
det sagde Mark i Gaar — og saa? 

Pludselig blev Lucy helt ny 
for hende; hun maatte kende 
dette med at holde af. 

Efter Bordet gik Lucy og hen-
des Mand ud og vandede deres 
Have, Irene stod og saa paa dem. 
Aldrig havde hun følt sig saa 
ene som nu. Folk kom hjem 
fra Arbejde; Manden med sin 
Bylt under Armen, Koner med 
deres Kurv, allesammen havde 
de vel en, de holdt allermest af. 
Hun fik en Forudfølelse af, hvad 
Livet kunde give ogsaa hende, 
og hun blev saa urolig — hun 
burde ikke være gaaet hjemme-
fra sin Far, tænkte hun. Det er 
det, der er i Vejen! — Hun vil-
de hjem! Endnu i Aften, straks! 

Paa sin rolige, bestemte Maade 
sagde hun det til Lucy, og kørte 
a fsted i Aftentoget med sit Fug-
lebur og sit hvide Tøj. 

Klokken var ni, da hun naa-
ede den lille Landstation. Det 
var næsten mørkt. Lyset var 
slukket i alle Butikker og i de 
fleste Huse. Irene syntes, at alle 
de smaa, mørke Huse saa saa 
kloge ud; de vidste jo alting om 
de Kvinder og Mænd, der boede 
i dem. Pludselig som hun gik, 
blev hun saa lykkelig. Det var 
ligesom der ventede hende en 
stor Glæde. Ja, det var jo hen-
des Far, som hun vilde over-
raske. 

»Far, her har du mig igen', 
sagde hun til ham, der sad i 
Gyngestolen i den mørke Stue. 

Han rejste sig og tog hende i 
sine Arme. Og før hun vidste af 
det mødte Marks Læber atter 
hendes, og den Magt, der havde 
været over hende Dagen igennem, 
sejrede, og hun stod ganske stille 
og kyssede Mark. Men saa sagde 
hun som i Gear : 

»Lad mig være, slip mig, Mark". 
»Nej, jeg vil ikke«, svarede 

han. »For det er dig, dig alene, 
jeg vil have og behøver her i 
Livet, og jeg tror, Irene, det er 
ligesaadan med dig." 

»Nej, det er Far, der trænger 
til mig, og jeg vil ikke tænke 
paa dette — endnu!" 

»Du kan ikke lade være,« 
sagde Mark alvorligt. »Det ligger 
i vor Natur. Og din Far sagde 
ogsaa i Gaar, at lian haabede, 
du fik dit eget Hjem før han 
døde. Og Irene, da du kyssede 
mig i Gaar, havde du da ikke 
allerede bestemt, at du vilde ha' 
mig? Hvis du vidste, hvordan 
jeg har tærikt paa dig siden da." 

Hun lo. „Om jeg vilde ha' dig 
i Gaar? Det ved jeg slet ikke, 
Mark. Maaske vilde jeg, men jeg 
vidste det ikke selv. Maaske bil-
der du dig det alligevel ind, naar 
jeg viser dig den Kjole, jeg har 
købt — for. de siger, det er en 
Brudekjole". 

Paalidelighed. 
Il vis upaalidelige Mennesker 

var klare over, hvilke Fordele, 
det i alle Livets Forhold byder 
at være paalidelig vilde de sky 
Upaalideliglieden. 

Der er hos saa godt som alle 
Mennesker en vis Stræben efter 
materiel Fremgang; men for. alle 
krones denne Stræben ikke med 
Held. Ser man nu hen til, hvem 
der saa godt som aldrig ved eget 
Arbejde naar den tilstræbte 
Fremgang, viser det sig, at det 
som oftest er de, der ikke er paa-
lidelige i deres Gerning. 

En lignende Stræben gør sig 
gældende hos alle for at naa den 
størst mulige Lykke i Livet, og 
her gentager det samme sig, at 
Lykken er vanskeligere at er-
hverve for den upaalidelige, end 
for den, der er paalidelig. 

En ung Mand f. Eks. kan være 
saa rask til sit Arbejde, som han 
være vil, tør hans Husbond, hans 
Principal eller hans Foresatte, 
hvad man nu vil, ikke helt ud 
stoler paa ham, naar han ikke 
saa let frem til en betroet Plads 
som den, der er paalidelig, selv 
om denne er mindre dygtig. 

1 andre Forhold er det lignen-
de. Den Ægtemand f. Eks., der 
er paalidelig i sin Gerning, og 
som Hustruen aldrig behøver at 
frygte for vil slaa sig til Ro i 
uheldigt Selskab, har mange Be-
tingelser for at vinde Fremgang 
og Lykke fremfor den, der er en 
sløjere Karakter. 

Nu er det jo langtfra alle, der 
er saa heldige at faa den sunde 
og gode Opdragelse i Barneagre-
ne, der staalsætter Karakteren 
til det, der er godt. Altfor mange 
kan i en tidlig Alder være saa 
uheldige at komme under mindre 
god Paavirkning, og Følgerne 
udebliver sari ikke. Men til alt 
Held kan der ved Selvopdragelse 
udrettes betydeligt. 

At faa Selvopdragelsen paa-
begyudt saa hurtigt som muligt, 
er det tjenligste for alle, og som 
noget af det første, man da bør 
bestræbe sig paa, naar man ta-
ger fat paa sin Selvopdragelse, 
er at være paalidelig. I hvilken 
Gerning man end• sættes, gælder 
det om at varetage den paa bed-
ste Maade. son.; om det var ens 
eget Ve og Vel, man skulde raa-
de over. 

Og kan man leve i Bevisthe-
den om, at man har gjort sit 
Bedste, lad der saa kun strejfe 
et eller andet ind, hvor det kan 
paavises, at man har gjort en 
Fejl; overfor den Kritik, der paa 
Grund af denne Fejl rejser sig, 
staar man i de fleste Tilfælde 
stærkt rustet, naar det kan paa-
vises, at der ikke er fejlet med 
Forsæt. 

$aa sikker staar aldrig den 
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eller de, der viser llpaalidelig-
hed i deres Gerning. Endvidere' 
Det Menneske, der ikke kan stoles 
paa, naar som Regel heller aldrig 
hæderlige Mænds Anbefaling til 
det, der er bedre, saa lidt som 
man gør Fremgang indenfor den 
Vikksomhed, man har, hvis de, 
der har Interesser knyttede til 
det, føler, at der er noget risi-
kabelt forbundet ved at betro 
vedkommende det, der kræver 
større Ansvar. 

Det viser sig noksom i alle 
Forhold, at det at være paalide-
lig er fremfor det meste andet 
Trappeløsenet til at naa Frem-
gang og Lykke. 	 FM 

Kedelsmeden. 
—o— 

,Jeg hørte en Gang i min Ung-
dom en Fortælling, som jeg synes 
fortjener at blive fortalt paany. 

Der boede engang i samme By, 
i samme Gade og lige over for 
hinanden to Mænd. Den ene var 
Kedelsmed og havde kun et garn 
melt Hus af tarveligt Udseende, 
men den anden var hovedrig.Han 
havde nylig købt sit Hus og hav-
de ladet det pudse op baade ud-
vendig og indvendig, saa det tog 
sig meget herskabeligt ud ved Si-
den af Kedelsmedens uanselige 
Rønne. 

Men lige saa stor Forskel som 
der var paa de to Genboers Huse, 
lige saa stor Forskel var der paa 
deres Udseende, baade udvendigt 
og indvendigt. Den rige Mand var 
høj og mager, havde mørke og 
skarpe Ansigtstræk, langt, mørkt 
Haar og Skæg, og hele hans Ud-
seende vidnede om en Mand med 
Selvbevidsthed og Vilje; men der 
var noget i hans Væsen, som ty-
dede paa, at han ikke var af de 
aller blideste. 

Derimod var Kedelsmeden lys 
og venlig. Han var fattig, og det 
kneb somme Tider med at bjerge 
Føden, men glad var han alligevel. 
Paa sit Værksted sang han fra 
Morgen til Aften, og undte han 
sig lidt Frihed, saa spillede han 
de nydeligste Smaastykker paa sin 
Violin. 

Men man kan ikke have Fred 
længere, end ens Nabo vil, og det 
fik Kedelsmeden at mærke. 

Den rige Mand sendte nemlig 
Bud om, at han ikke kunde taale 
al det Spektakkel, baade Hamren 
og Syngen og Spillen, og han for-
langte, at Kedelsmeden straks skul-
de flytte, saa vilde han købe ham 
et Hus et andet Sted. 

Kedelsmeden blev først aldeles 
forbauset, thi han havde aldrig 
tænkt paa, at han gjorde Spektak-
kel; men dernæst blev han be-
drøvet, og han fortalte den rige 
Mand, hvor dyrebart det gamle 
Hus var for ham. Der var han 
født, der havde han boet næsten 
alle sine Dage, og dertil knyttede 
sig alle hans kære Minder. Den 
rige hørte paa ham med et over-
bærende Smil, og han bød ham 
saa Lommerne fulde af Penge, 
blot han vilde holde sig stille. Og 
den fattige Mand slog til. 

Overvældet af en ham hidtil 
ukendt Følelse ilede han hjem, 
bredte sin Skat ud paa Bordet og 
betragtede den meget nøje og læn-
ge. Saa sprang han op, svingede 
Hatten i Luften og gav sig til at 
synge af fuld Hals; men straks 
kom der Bud fra Naboen, og Ke-
delsmeden maatte holde inde med 
sin Sang. 

Den næste Dag vilde han tælle 
sine Penge: han bredte dem ud 
paa Bordet og talte dem atter og 
atter. Til sidst blev har saa over-
stadig glad ved at tænke paa sin 
Rigdom, at han greb sin Violin 
og spillede op, som han plejede;  

alen d:1 kom naturligvis straks 
Bud igen. 

Nu begyndte Kedelsmeden at 
blive lidt mismodig. lian maatte 
ikke synge, og lian maatte ikke 
spille, men hvorledes skulde han 
da glæde sig over sin Skat? Her-
til kom noget andet. Han begyndte 
at blive bange for at miste sine 
Penge. Overalt syntes han at se 
Tyve, og om Natten stod han op 
og saa efter, om Pengene ikke al-
lerede var stjaalne. Men saadan-
ne Bekymringer kunde Kedelsme-
den ikke holde ud. Han, der før 
havde hamret og sunget Dagen 
igennem, han sad nu og grublede 
over, hvorledes han skulde bevare 
sine Penge, og det varede ikke 
længe, inden han slet ikke kunde 
sove om Natten af bare Frygt for 
at miste dem. 

Men da sagde han til sig selv: 
— Nej, nu holder jeg det ikke 

ud længere, nu vil jeg ikke have 
det usle Marvmon; det er det, der 
er Skyld i al min Ulykke 

Og han samlede alle Pengene 
sammen, bar dem over til den 
rige Mand og gik glad og fornøjet 
hjem. 

Men siden var Kedelsmeden at-
ter glad. Han hamrede og sang 
om Dagen og spillede om Aftenen. 
Men den rige Mand ærgrede sig 
stadigt over Genboens Arbejdslyst 
og Glæde. 

Denne Historie minder os om 
den gamle Sandhed, at Mennesker 
kan saa godt være lykkelige og 
glade, selv om de er fattige. Der-
imod har den rige mange Bekym-
ringer og Fortrædeligheder, som 
den fattige ikke kender til. 	FM 

bøger og 31a0e. 
Ugens Familie-Journal 

Om Lord Plymoth, den engel-
ske Gentleman-Politiker, fortæller 
Th. Gorgius en Masse interessante 
Enkeltheder i sin udenrigspoliti-
ske Artikel „Karriere i Downirig 
Street". - Søndag d. 6. kæmper 
liovedland mod Hovedstad, og 
gennem Ronalds kvikke Sports-
artikel faar man at vide, at Jyl-
land har gode Kort paa Haanden 
i den sensationelle Fodboldkamp. 
Paa deres Opdaget togt gennem 
Sydamerikas Indianer -Territorier 
befinder Ægteparret La Varre sig 
i Øjeblikket oppe paa en høj Bjerg-
tinde i Andeskæden. I Rejseskild-
ringen i dette Nummer fortæller 
de om Verdens mærkeligste By, 
som nu henligger uddød. Læserne 
kan glæde sig over en af Edith 
Rodes sarte og følte Noveller: Ikke 
noget særligt". Desuden er der 
Fortællingerne „Gyldne Drømme", 
„Rævepelse'', „Samvittighedsnag" 
og „Krysteren Raines" for ikke at 
tale om Romanerne „Maane over 
Stambul" og „Kompromiteret", 
som man straks kan følge, takket 
være det udmærkede Resume, der 
altid bringes i hvert Nummer. 

Sporten 
Red. af A. S. G. 

—0— 
Billige Billetter. 

For at saa mange som muligt 
kan faa Lejlighed til at overvære 
den store Kamp paa Søndag mel-
lem B. B. U. og L-F B. U. i Rønne 
har Unionen arrangeret sig med 
Banerne om billige Billetter. Prisen 
er 1.50 Tur-Retur og Billetterne 
skal afhentes forud i „Kiosken", 
senest Lørdag Aften. 

Juniorerne 
spillede deres sidste Kamp i Nexø 
i Søndags og tabte 0-3. Hermed 
er Turneringen afsluttet for Al-
linges Vedkommende. 

Fra Uge til Uge. 
Stangemellemolens Istandsættelse. 

Ved et ekstraordinært Byraads-
møde Tirsdag Aften angaaende 
Stangemøllemolen vedtoges det 
at overdrage Arbejdet til Entre-
prenørfirmaerne Hoffmann & Søn-
ner og Kjæhr og Trillingsgaard. 
Arbejdet udføres snarest muligt 
efter Regning og Tegning udarbej-
det af Ing. Milner. 

Sol over Danmark 
fremvises Fredag, Lørdag og Søn-
dag i Allinge Biograf. 

Social-Demokraten skriver bl. a. 
. . . dets Solskin, dets Sommer-

frodighed med de soldirrende Lan. • 
deveje, de rødtagede Provinsbyer, 
de hvide Kirkespir mellem de 
gyldne Kornmarker, Fjordene med 
Bøgeskrænterne, Kattegat, Vester-
havet o. s. v. Alt i alt en dansk 
Sommerfilm. 

Grundlovsdagen 
er der Koncert i Zoologisk Have 
fra Kl. 4 Eftermiddag. Samme Dag 
aabner Strandhotellet, og om Søn-
dagen finder den egentlige Aab-
ningshøjtidelighed Sted. Richard 
Johansen kommer med sit nye Or-
kester, og Bengt Nielsen indleder 
med Sommerens nye Lattercukcesl 
Bade-Sæsonen er altsaa nu inde! 
de fleste Hoteller har allerede Gæ 
ster, og i Palmehaven har Publi-
kum allerede i nogen Tid haft 
Lejlighed til at svinge sig til Sø- 
strene Rugaards Orkester. 

For Tiden har vi rigelig Lager af 

store cali(oruiske bifilar, 
lyse grsig Sult llosiller 

(stenfri) 

Tuml hl. Frugt og Abrikoser 
af særdeles god Kvalitet og 
som er indkøbt til passende 
Priser. Vi sælger gerne. 

NordlandetsHandelshus 
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Nu er det letop- 

 

løseligt, hurtigtvirkende 

Kalksalpeter NORIG, 
— der skal tilt 

Det rigtige gode 

Bageri-Flormel 
til Hjemmebagning 

dansk Rug-Sigtemel til Hjemb. 

Prima Jmningsm el til Grøden 
Sagogryn, Rismel, Risengryn 
købes bedst og billigst i 

Nordlandets lloodelshus. 
Yfjertelig Yafi 

for Deltagelsen ved min kære Dat-
ters Sygdom og Begravelse. Tak 
til alle for de smukke Blomster 
og Kranse. 

Margrethe Ipsen. 

grjertelig Yak 
for al venlig Deltagelse ved vor 
kære Mand og Fader Villiam 
Kofoed's Død og Begravelse. 

Familien. 

)Y(odtag herved vor hjerteligste 
Tak for Opmærksomheden 
ved vort Bryllup. 

Helene og Svend Romer. 

Andeæg 
er til Salg. 

Frigaard, Kirkebogaard. 

Prima Kaalrabifro, 
flere Stammer. 

Fynsk Bortfelder 
Yellow Tankard 

Øster Sundom Barresfro 
— alt til smaa Priser. 

Norilladels bleishus 
De anerkendte 

GUMMISKO 
med de tre Taarn faas hos 

Carl Larsen, Yestergade, All. 

Lad Deres gamle Cykle 
blive Mona ny. 

Vi oplakerer og staferer Deres Cykle 
hurtigt og billigt. 

Fint og holdbart Arbejde garanteres. 

Cykle-og Radio-Importøren, Allinge 
v. H Jørgensen 	 Tlf 156 

I Løbet af Juni Maaned ventes 

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

Nordlandets Hamielshus 

6rundlovsmøde 
i Klintelykke, Sandkaas Kl. 3. 

(I Tilfælde af Regn i Tejn Mis-
sionshus). Ernst Hansen og Sog-
nepræsten taler. Alle er velkomne. 

istiæs lioehakiere 

hurtigt og billigt 
Allinge Bogtrykkeri 

Mød den lyselid 
„Fa in a"-klædt! 
Prøv de nye, lækre „Farua"- 
Stoffer, de er lys- og vaske-
ægte og findes i et stor t Møn-
sterudvalg. 

Fama-Mouselin 2,95 
Fama-Mix 3,80 
Fama-Schantung 4,80 

— og saa lindes der mange 
andre morsomme Stoffer til 
Foraaret og Sommeren. 

Tobralco 
garanteret sol- og vaskeægte 

1,90 
Luxora, 
der er en smuk halv linned 
Vare, findes i mange smukke 
Mønstre 	pr. ni 

2,60 

Telefon 5 

Salollriller& Patroner 
til Raagejagten 

sælges naar Attest medbringes. 

lordladols Hautlelshus 

KOMFURER 
af lidt ældre Mønster 
men sammegodeRva-
Idet fra C. M. Hess 
sælges med stor Ra-
bat pr. Contant. 

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

Allinge SogtryKheri. 

Palmehaven 
Hver Aften 

Koncert - Dansant 
Eget Konditori 

---- Tlf. Sandvig 13 — P. Jensen 

I 

floNire til Eilersulliiq 

sælges til smaa Penge. 	I 	ALLINGE 

Nordlaudets Hatilleishos 

Nogle klædeskabe 	En Stuepige 

— de eneste rigtige — 

Alle ilayerodskaber 	yritzxeti3eit 

P. C. HOLM All». 
Bryllups sange Avismakulatur, 
og Festsange 



ROERAKKERE S, LØSE BLADE, KØB DET I PRODUKTEN 

%oderne Åorsetter, 
Xoffe- og Srysifioldere! 
Er Figuren over Middel, trænger Skikkelsen 
til Støtte — kom da ind og se vort store 
Udvalg til passende smaa Priser. 

Nordl andets Handelshus 

Alle Tryksager 
saasom 

[tegninger, illeddelelaer
' 
 Konvolutter, 

Dags-Dato, Vekselblanketter, 
Visitkort og Takkekort 

Love og Reguakaber, 
Sange og Salmer, 

Medlemskort 
leveres bedst og billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri. 

Xatrunershus sirRs Yistørie 
af K. E. S. Koefoed, 180 Sider, dbsp. Format illustr., 2 Kr. 

Faas i Boghandelen og i Allinge Bogtrykkeri 

De averterende 
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 Indbetalingen, men Deres Pestbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet -f- 5 Øre i Porto mod Kir it-
tering paa Postbeviset. 

BORNHOLMS DAMPVASKERI 
modtager al Slags Tøj til Vask. 

Indleveringssteder: Allinge: Købro. Fdlt, Storegade 34. 
Sandvig: Esper Hansens Eftfl., Storegade 31. 

PROTOKOLFABRIK 	

Chr. DideriKsen 
z 	Sct. Mortensgade 	-- 	R Ø N N E 	-- 	Telefon 865 
C44 	Indbinding af Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer 
0 	1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering 

4, 	Leverandør til Biblioteker og Øens største Forbrugere 

	.411~~1V 

Ru Brædder og ekstrafine Gulvbrædder, 

Haard insulite og blbd Insulite, 

IMUffir memeell.~~Ot 

Masser af billige Brædder 
sælges i 

Den helt Piglige 
1111~11~1~1111•111111111111 

Permanent udfører vi nu med den nye 
Taco Luxus Maskine. -- Moderne 
Dampkammer System. Alt iberegnet -
og dog kun otte Kroner! 

Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge 53 AverteriNORDBORNHOLM 

Nordlandets Handelshus. 

Hasle Kalkværk 
øølkaiii  Brændt Kalk 

II411
Læsket Kalk 

111- Cementsten 
Tlf. Hasle 27 

Mnsher Me 

Blanke Pinsegulue, 
saa køb Lakker 

PRIMA 

Ung Pige 

Bornholms Spare 
og haanekasses 
Afd. i Allinge 

• 

Kontortid: 9-12 2-4 

Boxer udlejes 
• 

Køb Deres Forbrug af Klædninger 
og ekstrafine Benklæder hos os. 

Husk vort gode Arbejdstøj samt alt til Herreekvipering hen-
hørende, da det er billigt og godt. Vi har et meget stort La-
ger i Metermaal som Kjoletøj, Bomuldstøj, Lærred, Drejler og 
alt henhørende til Manufaktur, Ikke at forglemme vort store 
Lager af Trikotage og Garn. Vi har alt —.kom og køb -
De skal nok blive tilfreds. 

Jens Hansen. Tlf. 29. 
Strikkede Klude og Uld 
købe% til højeste Pris. — Leverandør til Landbrngslotteriet 

), om cg se mit store Ueh 
3m m rkj o'er! 

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

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

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

Bornholms Fuolesigoillosseiskali 
afholder den aarlige Fugleskydning Grundlovsdagen 
d. 5. jani paa sædvanligt Sted ved Hammershus. Sky-
denumre (Medlemskort) a 2 Kr. kan fags hos Bestyrel-
sens Medlemmer: Johs. Schou, Notet „Hammershus", 
Postmester Christensen, Allinge, Ingeniør Andersen, 
Sandvig, Sandemand Schou, Rø og Gdr. Riis, Kjøller-
gaard, Ro. — Skydningen begynder Kl. 10 Form. og 
fortsættes til Brystpladen er nedskudt. 

Koncert om Eftermiddagen. 
Fællesspisning og Præmieuddeling Kl. 7 paa Hotel 

Hammershus, til hvilken man kan tegne sig hos Vær,  
ten. Der serveres 3 Retter og Dessert a Kr. 3.50 pr. Kuv. 

Om Aftenen Bal paa Hotellet (Otto Hansens Orkester). 

Svære, solide Skarnkasser 
sælges ekstra billigt i 

PRODUKTEN. 

2iografen  
Fredag, Lørdag og Søndag 

Kl. 20 

Sol over Danmark. 
Medvirkende bl. a. Henrik Mal-

berg, kgl Operasanger Henry Skjær, 
Gardens Musikkorps, Sunny Ro-
gers Band og de seks glade Gaard-
musikanter.„, 

Ekstra : Kongejubilaat, 

Køb KALK i Produkten 
Frishbreendt Kalk 

og laesliet Kalk 
— er altid paa Lager i 

»PRODUKTEM« 

Varelotteriet 
Fornyelsen tit 3. Trækning slutter 
Mandag d. 7. Juni — Tirsdag d. 
8 Juni sælges ',fornyede Lodsed-
ler. Nogle fata ledige Sedler er til 
Salg a 260 Øre. 

I. B. Larsen. 

Pige søges 
til 1. Juni eller senere 

Brog aard pr. Allinge. 

SOMMERSKO 
Stort Udvalg i Sommersko 

til rimelige Priser. 

Træskomager har sen 
Allinge. 

søges til 15. Juni. 
Fru blauritsen, Østergade 2. 

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

Conrad Hansen, 
Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 

ved Havnen — Telefon 140 

et er Fai3 Da 
i Xoisen Gi rundimsda.gen. 

}=a15 Da 	-d,obaksdag 

KIOSKEN 
	r 

Fotograf Kjoller 
anbefaler Bronce-

Rammer i alle St. 

Ovale Rammer og 
Rammelister. Billeder indrammes 

KØB DET I PRODUKTEN 

Saa danses Sommeren ind 

. Strandhotellet! 
Fra Lørdag d. 5. Juni 

Hver Aften: Koncert-Dansant 
g)onbaq ben 6. sttni 	3;1 aDnin re 
Richard Johansens nye Solistorkester. Præmiedans 

Onsdag den 9. Juni: 

Bengt Nielsen med Sommerens nye Lattersukcesser. 

Richard og Bengt med Show-Numre, 

Sommerens festligste Timer tilbringes nu som før 
paa Strandhotellet. 

Ærbødigst 	Bidstrup 

KØLERUM — 
Efter at jeg har faaet installeret Kølerummet 
„Invicta" i min Forretning, kan jeg betjene mine 
Kunder paa en fuldt ud betryggende Maade. 

SLAGTER ANKER, TEJN. 



Servus fortæller om sine Dagbogsoptegnelser og Minder 
— Fortsat fra forrige Uge — 

Saa forlod vi det dejlige Geneve 
og den klare Genfersø, hvor de 
smaa Baade med store Latinersejl 
stryger hen over Vandfladen, og 
Passagerdamperne sender tykke 
Røgsøjler op i den disede, lum-
mervarme Luft, tog Afsked med 
vort Værtshus' blandede Publikum 
af Tyskere, Franskmænd, Italienere, 
med Værten, der talte alle Sprog 
med beundringsværdig Færdighed, 
og gik Syd paa gennem Dalene 
mod de blaa Bjerge og den tin-
drende hvide Sne. 

Vejen gaar mellem Villaer og 
Villahaver. 

De sveitziske Villaer er livlige i 
Stilen, bærer ikke Ensartethedens 
Præg. De ligner smaa Paladser i 
hvidt, gult og blaat, med Altaner, 
Verandaer og store Tage. Vin-
ranker slynger sig ud og ind, og 
Klaserne hænger tunge i Vindues-
fordybningerne. Haverne bugner 
af Frugt og sjeldne Vækster. 

En prustende, stønnende, hy-
lende Dampsporvogn følger os. 
kravlendp op ad Bakkerne ved 
Tandhjufs Hjælp, snoende sig gen-
nem Dalene ved Siden af en bru-
sende Elv. 

Hvor Dalene udvider sig, giver 
de Plads for smaa Byer (Bonne-
ville) og frodige Marker; snævrer 
de sig ind, afløses Frugttræer af 
Birke og Naaletræer. Vi tænker : 
endelig, nu gaar det opad mod 
det forjættede Maal! men Bjergene 
viger atter tilbage, og nye Dale, 
nye Naturskønheder aabner sig. 

Vi følger Arvefloden, der snart 
flyder stille gennem side Sumpe, 
snart bruser hvidgul mellem Klip-
pestykker. 

Den 30. Juli er det Søndag. — 
Dalen snævrer sig ind med høje, 
næsten lodrette Bjergsider. Vi lig-
ger i Græsset og spiser vor Mad 
i Skyggen af nogle Træer. Ved 
Siden af ligger et Kurhotel med 
Have. Paa et Skilt staar paa fransk 
„Opgang til Hulerne". 

Vi følger med øjet en Sti, som 
fører op ad det næsten lodrette 
Fjeld. Paa en smal Afsats mener 
vi at se Indgangene. Det maa 
være nogle af disse historiske 
Huler, hvor Urtidens Mennesker 
boede og opridsede deres primi-
tive Tegninger. Dem maatte vi se. 

Men Nielsen er uoplagt og vil 
hellere tage sig en Middagslur. 
Saa kravler jeg op ad en Sti, som 
syntes at føre til Maalet. Den rig-
tige Vej førte gennem Hotelhaven, 
men jeg var for beskeden til at 
benytte mig af den. 

Kommen næsten op paa Afsat-
sen, opdager jeg at et Stenskred 
havde bortrevet Forbindelsen, og 
at jeg har vovet mig for langt 
frem. Solen bager lige ned paa 
Klipperanden, hvortil jeg klamrer 
mig, Benene dirrer af Nervean-
spændelse, og store Sveddraaber 
drypper ustandseligt ned ad mig. 
Det er frygtelige øjeblikke. Kun 
en Afsats paa faa Tommers Bredde 
førte til Maalet; men intet at holde 
sig til. Tilbagegang synes ligesaa 
umuligt, da der ikke var saa me-
gen Plads, at jeg kunde vende 
mig, og ingen svarede paa mine 
Raab om Hjælp. 

Jeg søger at dæmpe Hjertets 
voldsomme Hamren, samle Kræf- 

ter, og det lykkes mig at naa til-
bage til en Trægruppe, da hele 
Underlaget løsner sig. Jeg gør et 
Spring og naar at faa fat i en 
Gren, der trækker mig ud over 
Afgrunden, men heldigvis holder. 
Dybt under mig hører jeg Klippe-
stykkernes raslende Fald. Selv har 
jeg den vanskelige Opgave at entre 
op ad den svajende Gren, fik Fod-
fæste og klatrer fra Træ til Træ, 
til jeg naar en Sktaaning, ad hvil-
ken jeg forholdsvis helskindet naar 
Dalbunden. Dernede sover Nielsen 
blideligt uden Anelse om mit livs-
farlige Eventyr, og jeg ærgrer mig 
i mit stille Sind over, at jeg har 
spildt mine Kræfter paa unyttig 
Maade. 

Vi gaar videre og møder de 
første rigtige Alpejægere med de-
res interessante Udrustning. Saa 
trækker mørkeblaa Skyer ned over 
Bjergenes stejle Afsats, og vi op-
lever et Tordenvejr saa voldsomt 
og uhyggeligt, som det kun ud-
vikler sig i Bjergegne. Det blev 
mørkt, som i en Gryde, Laaget 
sættes paa, kun de brede ziksak-
formede Lyn lyser uhyggeligt op, 
efterfulgt af øredøvende Brag og 
Tordenens Rullen langs Dalens 
Klippepægge. Vi søger Tilflugt 
under en Stabel Brædder, „som 
staar til Tørring foran en Husgavl 
(Beboerne vilde ikke lukke os ind). 
Her var vi skærmede mod Hag-
lene, der store som Hasselnødder 
piskede ned. 

I Løbet af en halv Time var 
det værste overstaaet, og de mør-
kegraa, violette og hvide Rester 
af Skyer hang som sønderrevne 
Slør om den øverste Kant af de 
lodrette Fjeldsider. 

Henad Aften naaede vi Ciuses, 
en lille By dybt inde i Savoyens 
Bjerge. Man fejrer just en eller 
anden Nationalfest der ; paa Tor-
vet staar Frihedsgudinden pyntet 
med Blomster, Guirlander og et 
R F (Republique Francaise) i en 
lysende Straaieglorie af elektriske 
Glødelys omkring det smukke Ho-
ved. Der er rejst Telte og Boder, 
Kraftprøver og Skydebaner, Gar-
nisonens Musikkorps spiller og 
Officersaspiranter marcherer gen-
nem Gaderne med Blæseinstru-
menterne prydede med flagrende 
Silkebaand i Nationens Farver. 

Der er rejst store Dansetelte, 
og unge Piger gaar omkring med 
Fløjlspuder, fulde af straalende 
Baltegn, som falbydes, medens 
Karruseller drejer rundt til sking-
rende Lirekassemelodier. 

Op over det lystige Sceneri hæ-
ver de dystre blaa Bjerge deres 
gigantiske Former, og sønderrevne 
Tordenskyer hænger som Flor om 
Toppen og skinner røde, gule og 
blaa i den nedgaaende Sols Straa-
ler. 

Ved St. Gervais, en lille Turistby, 
der ligger højt oppe paa Bjerg-
skraaningen, møder vi næste Dags 
Formiddag en Hyrde, der paa 
Ryggen bærer en Kurv fyldt med 
de dejligste Alpeblomster, som 
han skal ned og sælge paa Ho-
tellerne. Vi beundrer særlig de 
røde Alperoser og de sarte Edel-
veis, i hvis Blomsterkalke Dug-
draaber funkler, saa de ligner Is- 

blomster. Han vil forære os nogle, 
men vi vil selv have Æren af 
at plukke dem. 

Saa ler han og peger op paa 
den øverste Bjergrand, hvor Sneen 
blinker. — Der vokser de I 

Vejen er nu kun en Sti, og vi 
arbejder os stadig opefter langs 
en skummende Fos, som i kaade 
Spjæt hopper nedad Bjerget. Saa 
passerer vi den sidste Gruppe 
Graner, der dukker sig i Kløften, 
og naar op paa den grønne Alm, 
Sæteren, hvor Køer, Faar og Ge-
der løber frit omkring med Klok-
ker om Halsen. Disse Klokker, af 
hvilke Fører-Køernes er temmelig 
store med dyb Klang, kimer i alle 
Tonarter og er den eneste Lyd, 
vi hører heroppe. 

I Læ af gigantiske Klippeblokke 
ligger Sæterhytter, opført af raa 
Sten og Granstammer, og paa de 
flade Tage er lagt store Sten, som 
skal beskytte mod Hvirvelvinde. 

Folkene har travlt med at ren-
gøre Mælkekarrene og passe Ung-
kvæget. 

Heroppe, ca. 10,000 Fod over 
Havets Overflade. er  det straa-
lende Solskin og nogenlunde varmt. 
Foran os ligger Montblancs evige 
Snemasser, mod øst Gletscherda-
len ved Chamonix, og bag os 
Dalstrækninger, som begrænses af 
andre Alpetoppe, der glitrer i Sol. 

Hist og her i Dalene svømmer 
smaa Vatdyner ; det er Skyer, der 
tager sig saa mærkeligt ud her-
oppe fra. 

Nu er Stien ogsaa forsvunden; 
men Retningen angives ved Var-
per og Pæle, der er anbragt paa 
Højderne. Her er ensomt og stille. 
Hytterne er borte, Kvæget, Klok-
kernes Klang. Intet levende Men-
neske er at se. De sidste Turister 
med Fører og Mulæsler er for 
længe siden forsvundne paa Vej 
nedefter. Vi gaar, eller rettere 
kravler, stadig videre op mod den 
evige Sne, og paa Vejen plukker 
vi Alperoser og Violer, smaa Blaa-
klokker, Krokus og andre mærke-
lige Smaablomster, der gemmer 
sig bag Stenene. Vor Rejsehaand-
bog benyttes som Blomsterpresse. 

Vi kommer over vældige smel-
tende Snemasser, der maaske er 
en eller anden Flods Udspring; 
de er haarde og faste at træde 
paa, næsten som Is, og dækker 
maaske en dyb Afgrund. Med Stok-
kene prøver vi Fastheden og mar-
cherer dristigt over og videre 
frem, stolende paa vor gode Lykke. 

Men lidt efter lidt indhylles vi 
af Skyer, tunge, kolde og klamme 
Taagemasser, og det begynder at 
blæse isnende koldt. Vi fremskyn-
der vor Gang, men Vejviserpæle-
ne er ikke mere at finde. 

Vi naar dog hen til en lille Sten-
hytte, men den har hverken Vindu 
eller Dør, kun aabne Glugger, hvor 
den klamme Vind trækker igennem. 
Sneen hvirvler lystigt udenfor, her 
er koldt som var vi i Januar, Vin-
den isner os gennem Marv og Ben. 
At blive her en Nat i vort tynde 
Tøj, vilde være den sikre Død. 

Vi stamper frem og tilbage for 
at holde Liv i de forfrosne Lem-
mer, og da Bygen stilner af, gaar 
vi ud paa Rekognosering. 

Fra en Bjergtop ser vi et øje-
blik Solen bryde igennem Skyla-
get og skinne i en Dal dybt nede, 
hvor en Flod har sit Udspring og 
ser ud til at løbe i vor Retning. 

Nogle smaa Prikker synes at 
være Huse. 

Saa bliver vi igen indhyllet i 
en Taagebanke. 

Men Retningen har vi, og vi 
glider hurtigt ned ad forvitrede 
Skiferlag, en fed, lysegraa, glin-
sende Masse, hvorigennem Van-
det risler. Hurtig kommer vi ned 
til Skraaninger med det tætte, 
lave, krydretduftende Alpegræs og 
Kløver, forsigtigt klavrer vi ned  

over 'Klippestykker, søgende at 
undgaa de bratte Kløfter. Hælene 
gaar af mine Parisersko, der har 
været Pap i dem, og det er op-
løst af Snevandet. Men der er ikke 
Tid til at opholde sig ved sligt, 
det gælder om at naa beboede 
Steder inden Mørket falder paa. 

Og mens Solen gaar bag Bjerge, 
løber vi ned ad Almen og møder 
atter det klokkeringende Kvæg og 
Bønder, der med Slæde transpor-
terer Hø ned til Dalen. 

Dygtig udasede og sultne naa-
ede vi den lille Grænseby, der 
viste sig at være en Samling Ba-
rakker for Alpejægere; en Afde-
ling af disse kom samtidig ned 
fra Bjergene lige overfor. Paa 
Uniformen kunde vi se, det var 
franske Alpejægere — vi var alt-
saa i Frankrig endnu, men hvor? 

Fyldestgørende Oplysninger kun - 
de vi ikke faa, Mad og Husly 
heller ikke. Vi blev vist nedefter 
gennem Dalen, der viste sig næ-
sten ufremkommelig, da et Skred 
nylig havde ftindet Sted og dæk-
kede Vejen med store Klippe-
stykker og Mudder. Da vi havde 
passeret dette Uføre, fortsatte en 
Geiswalimm/ 	 

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

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

Bogtrykker 
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74 

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

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf. 5y 

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

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

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, Tlf 7 

Fotografer og fot.Artikler 
Kjøller Alfr., Havneg. All. Tlf. 4 

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

Guldsmed 
Hansen C., Havneg All. Til. 140 

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

Art. f. Hotel og Pension 
Gornitzkas Bogtryk, Alt. TIL 74 

Isenkram og Porcelæn 

Kul og Loks 
Allingulhandel Telefon 119 
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7 

Købmænd 
Mogensen, A., Tejn Tlf. 117 x 
Prima, Allinge Tlf. 40 

Ladestationer 
Petersen, Carl, Allinge. Tlf 98 

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

Kørevej nedefter gennem en smal, 
vild Dal, snart paa den ene, snart 
paa den anden Side af en skum-
mende Fos. 

Vejens mange Bugter ophæ-
vede vi ved at klatre fra Afsats 
til Afsats, og naaede endelig ef-
ter mange Genvordigheder Klok-
ken halvtolv om Natten en Gæst-
givergaard, hvor Beboerne endnu 
ikke var gaaet til Ro. Her fik vi 
stillet vor glubende Appetit og 
hvilede os ud til næste Dag. 

Cattidralen i Dijon 

Malermestre 
Jacobsen Ludv, Havnegade, All. 

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

Modeforretning 
Petersen, Thora,v. Posthuset All. 

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

Radioforhandlere 
Jørgensen, 1-1,v/ Posthuset All. 

Skotøj og Skotøjsrep. 
Jol-gense,. H., v/Posthuset Allinge 

Skræderforretninger 
Ipsen, P.C. Nygade, Tlf. All. 113 

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge. Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

Sygekasser 
All -Sandv. Sygekasse All. Tlf. 47 
~fortid daglig 2-4, Lørdag 7-9 

Sæbeforretninger 
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, Tlf. 7 

Teglværk 
M. Bloch Tlf. Allinge 127 
Mursten, Tagsten, Drænrør. 

Træskomagere 
Larsen, L., Allinge. 

Ure og Optik 
Hansen C., Hameg. All. Tlf. 140 
Liljeroth, A. Urinager, Allinge 
Mikkelsen, A., Sønderg. Allinge 

Vaskerier 
Mogensen, A., Tejn T'.. 117 x indieuering  til Bornholms pc mpvaskeri, 

Vognmænd 
Rohn, Emil,"Sønderg., Ali. TIL46 
t hristensen. Andr., All., Tlf. 49 
Petersen, C., Nygade, All Tlf.133 
Person- og Lastkørsel 
Munch, Hinnledal, Tlf. Rø 46v 
7 Personen Vogn 

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

,fordbortzheitris 
siciredJefolilegriel,4e! 

LOGISK HAVE 
11011 111=11111=1•1111 

NY STOR ABEGROTTE 
NYE SJÆLDNE FLAMINGOER 
STOR LØVEFAMILIE 

og mange andre sjældne Dyr og Fugle i den store nyind-
rettede Have. Tag til Starnmershalde og Lig Madkurv med 
Hyggelige Restaurationslokaler. 	Rimelige Pi iser. — Musik 

fra Kl. 16: Arvidsens Trio. 


