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DRA IKKE PA TUR
før De har t e g n e t en
ULYKKESFORSIKRING
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MATHESONGÅRDEN
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TELEFON CENTRALBORD

283O8

styret fremdeles er sterkt interessert i gode bilder til årboka. Vent
ikke til sekretæren tar Dem i jakkeermet og praier om bilder, men
send dem inn straks. Husk å sette navn på baksiden. Vi er alt gått
igang med ny årbok.
— vår oppfordring om å rydde på eget rom (i fjorårets årbok)
visstnok ble misforstått av endel. Vi mente ikke å minne om at papir
etc. kan kastes overalt — tvertom.
— hensynsfulle fjellturister overholder spisetidene. Husk at betjeningen er oppe kl halv syv, og har krav på å få litt pusterom etter
aftens. Stell Dem derfor slik at De kommer fram i rett tid til hytta.
— styret har planer om modernisering og utvidelse av både Storerikvoll og Trollheimshytta, men for å få disse ting realisert, trenges mange penger. Disse kan skaffes ved at hvert medlem tegner
minst ett nytt medlem. Gjør derfor bruk av innlagte brevkort snarest
mulig. La det bli en æressak å hjelpe styret fram mot de nevnte
to mål.
— eldste turist siste sommer gikk i sitt 90de år. Hun hadde gått
i omgangsskole på «Nordpå» og ønsket å se stedet igjen da det ble
åpnet for turister. Ikke før var de siste gjester ved åpningen reist,
så kom hun via bane og buss fra Langlete, ruslet bakkene oppover
og tok stedet i øyesyn. Skolestua (nåværende spisestue) var blitt
meget forandret, men hun hadde bare gode minner frå den, sa hun.
Ellers var hun meget begeistret for stedet og at T.T. hadde tatt
vare på alt det gamle i huset. Før hun gikk, skrev hun seiv sitt navrt
i fremmedboka: Bereth Brenden. Hennes følge, Bereth Bollingma,.
var bare 85 år.
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Blomsterhandel
MEDLEM AV NORSK BLOMSTERTELEGBAP

NORDRE GT.

— TRONDHEIM

Telefon 22520 — Telegr.adr. Flora

— til sommeren vil det bli meget lettere å komme inn i Syléiiifli
Ledelsen for Selburuta har planer om å sette opp en bussrute frå
Trondheim kl 10.30 med ankomst til Stugudal kl 15.45. Videre er
det under overveielse å sette opp en rute frå Stugudal kl 11.15 med
ankomst til Trondheim kl 16.30. Disse ruter vil få stor betydning for
«Nordpå», Schulzhytta, Storerikvoll, Nedalen og ikke minst for
Stugudal.
— følgende hyggelige brev gledet oss meget:
I want to tell you how much my wife and I enjoyed our Easter
vacation in Trollheimen, and to thank you for making this vacation
possible. The Turistforening huts are a wonderful arrangement and
I shall never forget the hospitality and comfort that we found in the
three that we visited.

Det beste som kan
skaffes i herreklær.
hvad De trenger for å
samle gode minner i Deres
album får De hos

SIMON ENGEN

MUNKEGATA

spesialforretning i foto
midt i Nordre gate
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