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Alm. Annoncer 10 Øre pr. mm, efterf. Gange 8 Ø.
Forretningsann. 8 6Ø.

Tante Mine fortæller.
--o—
Det var Vinteriaten. Sneen faldt
i store Fnug, og det frøs, saa det
knagede; men alligevel var der
ikke saa faa i den lille Landsby
der havde vovet sig ud.
En Flok unge Piger kom gaaende Arm i Arm under Latter
og Skæmt, De havde været til
Gymnastik i Forsamlingshuset,
og der mødte de, hvordan Vejret
end var.
Ved Korsvejen skiltes Flokken
og hver gik sin Vej. En af de
unge Piger bankede paa Døren
til et Hus i Byens Udkant, en
gammel Kone lukkede op.
— God Aften, Tante Mine!
Skynd dig og lad mig komme
ind, det er et grueligt Vejr,
— Uha — ja, -sagde den gamle Kone, idet hun lukkede Døren og gik efter den unge Pige
ind i Stuen,
— Du kan tro, lille Marie, at
saadan en Aften er jeg glad for
min varme Stue, jeg kan da heller ikke forstaa, at I unge Piger
render ud om Aftenen i saadan
et Vejr blot for at komme hen
og spinge og gøre Kunster. 1min
Ungdom vilde man anse det for
uanstændigt, — da sad de unge
Piger hjemme og spandt og vævede og syede paa deres Ustyr.
Ja, og ventede paa Frieren,
fortsatte den unge Pige smilende. Og hvis han ikke korn, saa
var hele Livet spildt.
— Ja, men han kom næsten
altid. I den Tid plejede Folk at
gifte sig. — Men læg nu Sjalet
saa skal jeg faa Kaffen til at koge. Du bliver vel og snakker
lidt med mig i Aften?
— Ja, det var da Meningen.
Men sig mig, Tante Mine, du
sagde, at Frierne altid kom; men
dig selv, hvorfor er du da ikke
gift? Korn han da ikke til dig?
— Aa, jo, det gjorde han vel;
men der kom noget andet i Vejen.
Det kom nølende, og Tante
Mine fik travlt med at fyre under Kaffekedlen.
- Aa, jo, Tante, vær sød og
fortæl, bad hun indsmigrende.
Den gamle smilede og satte
sig i Armstolen ved Kakkelovnen,
saa hun stadig kunde holde Øje
med Kaffekedlen. Ja, — ja, da,
saa faar jeg vel se, om jeg huske
noget.
Hun tog Brillerne af, pudsede
dem omhyggeligt og satte dem
paa igen, pudsede Næsen. rømmede sig et Par Gange og begyndte saa
— Jeg kunde vel være paa
din Alder, lille Marie, ja, jeg var
lige fyldt tyve Aar, men han
var endnu yngre. Vi havde kendt
hinanden fra ganske smaa og
altid leget sammen; vi holdt
af hinanden som Søskende —
ja vel endnu lidt mere. Det var

Fredag den 28. August

Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
senest 2 Dage før Bladet udgaar.

Meningen, at vi skulde giftes nu kunde han faa sit Ønske om
— Men nu koger Kaffen, Masaa snart Hans havde været Sol- at lære noget opfyldt og siden rie.
dat, og saa skulde vi have mine faa en rig Kone og gode Dage.
— Vil du tage Kopperne frem?
Forældres Hus. Hans havde rig- — Jeg sagde Farvel og har ikke sluttede den gamle og rejste sig.
tignok ikke meget Lyst til Land- set ham siden, men jeg har hørt Og snart sad de med en damvæsenet, hans Lyst stod til at at han er Skolelærer et Sted i pende Kop Kaffe foran sig.
læse, men det kunde jo ikke nyt- Jylland, er gift med Sofie og
Marie sad og tænkte paa, hvad
te, for det skulde der ja Penge har det godt,
hun havde hørt.
til, og dem havde han jo ingen
al. Saa slog han det helt af Hovedet, vi forlovede os og var glade
og lykkelige ved at tænke os
Fremtiden sammen i det gamle
Hus.
Da skete det, at han faldt ned
fra Høtoftet i den Gaard, hvor
han tjente, og forslog sig slemt ;
især gik det ud over den ene
Hofte, og Doktoren sagde, at han
aldrig vilde komme sig rigtig,
saa han kunde udføre noget Arbejde. lian var helt ulykkelig
den første Gang jeg var henne
hos ham, han frygtede for, at
jeg vilde forlade ham nu, da der
ikke var Udsigt til, at han kunde overkomme Arbejdet paa en
Husmandslod eller paa anden
Motionslege, Først Solbad og Legemsøvelser, derefter Bad, siger Tyskerne
Maade forsørge en Kone.
Da vi for et Par Aar siden sej- promenaden med de store Træer,
— Kunde jeg tænke paa, at
lede
fra Allinge til Sassnitz med de hvide Restaurationsborde og
svigte ham, lille Marie, da han
den
lille
„Hammershus", havde Bænke, Koncerttribunen, Badeanvar syg og trængte haardest til
mig ? — Jeg lod ham forstaa, vi Vindstyrke 10 og 200 Passage- stalten, gamle, kendte Steder pasat det nak skulde gaa, jeg var rer ombord. En mindre behagelig seres, kun en enkelt Bil og Bølung og rask og vilde hjælpe ham Overrejse! Denne Gang er det med gernes Kluk langs Stranden afnaar hans Kræfter ikke slog til, „Borgholm" i det herligste Som- bryder Nattens Stilhed.
Saa kommer den nye Dag, langog ogsaa hans gemle Forældre, mervejr. Det store, hyggeligt indder var forknytte, maatte jeg trøste rettede Skib glider næsten lydløst somt viger Mørket, hvide Kridtsaa godt jeg kunde, og saa gik over Havet, i den rummelige Ca- klinter, hvide Hotelpaladser titter
bine sover man som „Jeppe i Ba- frem bag grønne Træer, og det
jeg hjem.
Da jeg kom igen nogle Dage ronens Seng" og vækkes blidt af er næsten lyst da vi entrer Jernsenere, fandt jeg straks en un- Jomfruen, der meddeler at nu er banen og ruller ud over Rfigens
derlig trykkende Stemning, og vi i Sassnitz! Det sædvanlige Told- frodige Landskab.
Det tyske Banemateriel er nu
til sidst kom det frem, at Hans eftersyn, som lettes betydeligt ved
havde faaet saadan et godt Til- at vi er saa faa Passagerer. Saa i udmærket Orden; der spares ikke
bud fra sin Husbond, der vilde gaar Strømmen til Havnebanens mere saa meget paa Smøreolien,
betale for hans Ophold paa Semi• Restaurant. Her er Trængsel i de Hjulene glider let hen over Skinnariet, saa at han kunde blive sene Nattetimer, thi Trelleborg- nerne, men der bruges endnu
Skolelærer. Det var jo i Hus- færgen skal gaa, og vi benytter mange gamle 3. Kis. Vogne med
bondens Arbejde, Hans var kommet til Skade, og saa var det jo
meget pænt af Manden at gøre
dette Tilbud. Men der laa noget
andet bag, som de ikke vilde
ud med straks, men som jeg
dog nok forstod. Jeg vidste. at
Husbondens ældste Datter, Sofie
havde et godt Øje til Hans, men
jeg havde ikke brndt mig derom — naar blot Hans holdt af
mig, hvad gjorde det saa? Men
ser du, Meningen var den, at
naar Hans var bleven Skolelærer, skulde han giftes med Sofie,
hans Forældre var meget henrykte over de lyse Udsigter, og
Badestrand med Strandkurve. Bemærk Høfderne, der fastholder Sandt
Hans saa helt oplivet ud.
Det blev saa underligt tomt Lejligheden til at veksle Turist- umagelige Træsæder. Som Badested har Sassnitz ininde i mig, da det rigtig blev check til tyske Mark. Lidt Frokost
mig klart, at jeg nu var tilovers. og et Glas Øl; der er endnu nog- gen Fremtid, Stranden er stenet
Hans sagde nok, at hvis jeg helst le Timer før Togets Afgang, og og fyldt med Kridtslam; men Færvilde det, skulde alt blive ved vi gear en lille Tur langs Havnen geforbindelsen med Sverige giver
gamle, for han holdt jo ikke af og Strandpromenaden, hvor en- Byen et internationalt Præg, og
andre end mig; men hvorledes somme Lygter lyser op. Nu glider dens Betydning som Ind- og Udskulde jeg kunde stille mig i den store Færge ud af Havnen, førselshavn vil maaske blive størVejen for hans Lykke? Hvis vi illumineret af tusinde Lys, svinger i re end Warnemiindes, naar den
giftede os, vilde det dog ikke bli- om Pynten og mødes af en anden, , nye Bro til Strafsund om faa Uger
ve andet end Fattigdom og Slid, som er for indgaaende. Strand- tages i Brug og dermed forkorter
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Rejsetiden. Derimod er særlig
B i n z i rivende Udvikling, og i
Nærheden af denne By anlægges
for Tiden en Kæmpe-Badeanstalt,
som er et Led i de Bestræbelser,
Tyskland gør for at skaffe Folket
gode og billige Ferieophold ved
Kysten. Vi haaber at Dampskibsselskabet „Østersøen" til næste
Aar vil foranstalte enkelte Udflugter hertil med „Borgholm", her er
virkelig noget at se og lære for
os Bornholmere, der er turistinteresserede.
Ved det gamle Færgeleje sejler
vi over til det smukke Strafsund,
og her har man god Udsigt til
den nye Bro, hvor der f. T. foretages Belastningsprøver med en
Række fuldtladedeGodsvogne.Bro.
bygningen har taget længere Tid
end beregnet, da Strømmen er
stærk og Bropillerne maatte sættes ekstra dybt i den løse Grund.
Vi kører videre over Rostock
til den lille Badeby Brunshaupten.
Frodige Marker lover Tyskland en
god Høst. Befolkningen ser ogsaa
glad og tilfreds ud, det synes som
om Selvbevistheden er vokset
stærkt i de sidste. Par Aiir; men
den brøsige Funktionærtone er
borte, selv Toldbetjentene synes
elskværdige, og Heil Hitler-Raabene er ikke mere saa dominerende.
— — Saa gaar vi atter i
den lille Badeby og ser de kendte Steder. Er der sket nogen Forandring i de sidste Aar ? Ikke meget. Stationen er ombygget, VillaKvarteret er udvidet, der bygges
stadig. — Strandpromenaden er
grundforbedret, Høfderne gjort
større og Sandstranden synes betydelig bedre end sidst. Trods
Olympiaden er her endnu mange
Badegæster, og de mange Tusinde Badekurve, som giver Stranden sit Præg, er alle tæt besatte
med Vimpler og Flag, hvoraf
Hagekorset og Olympiadens hvide Fredsflag med de 5 farvede
Ringe dominerer.
Strandkurven er meget populær
hernede, den er Familiens faste
Borg saalænge Ferien varer, den
indgærdes med oftest kunstnerisk
smykkede, vimpelbesatte Volde,
den drejes mod Vind og Sol. Her
tilbringes Dagen, her tages Solbad, her gøres Visit, passiares, her
læses Morgenbladene, Romanerne,
her leger Børn og Voksne, Bolde
og Ringe gaar fra Haand til Haand,
her afspejler den godmodige tyske
Folkekarakter sig i rigt Maal. Og
Solen bruner Huden for hver Dag,
her er alle Nuancer fra det sarteste hvide, som viser Storstadsbeboerens første Feriedag, til de
helt kobberbrune, som allerede
har en lang Ferie bag sig. Her
gøres gode Forretninger ved Salg
af Olier og Salver til Indgnidning
samt Mælk i Æsker med Sugerør, og Fotografer gaar rundt og
foreviger Familie-Idyller.
Badebestyrelsen har engageret
•

mandlige og kvindelige Lærere i
Gymnastik og Idræt, de ordner
Lege i Boldspil hver Formiddag ;
det gaar for sig med Liv og Lystighed, alle kan deltage, og ofte
ser man legende Grupper paa henved 100 Deltagere. Om Eftermiddagen foretages samlede Udflugter i Omegnen, under Mottoet
„Styrke og Glæde".
Men her er ogsaa Lejlighed til
at foretage Udflugter langs Kysten
med de mange Motorbaade og
Dampskibe, som hvert øjeblik lægger til og fra Skibsbroen. For
nogle faa Kroner kan man komme til Danmark (Nykøbing) Femern, Wismar, Warnemtinde— eller til de mange Badesteder i Nærheden. Og Tyskerne elsker at sejle, selv om de smaa Baade ofte
vipper slemt i Brændingen.
De tyske østersøbade kan løvrigt glæde sig ved stigende Turistbesøg, saaledes havde Brunshaupten i 1934 ca. 18,000 betalende
Kurgæster, i 1935 steg Antallet
til 26,000, og i Aar menes SæsoMen
nen at være endnu bedre.
der gøres selvfølgelig ogsaa meget for at holde Badestranden i
god Stand. Vinterstormene kan
rasere slemt langs Kysten, Broerne og Badeanstalterne lider ofte
Havari, Sten og Tang maa stadig
fjernes. I vanskelige Aar udførte
Beboerne selv Arbejdet i Foraarsog Efteraarsmaanederne, selv nu
maa der ydes 2 Dages Pligtarbejde hvert Aar; men de Millionbeløb, Kurtaksten indbringer, giver
alligevel en stor Arbejdsstyrke
Beskæftigelse hele Aaret igennem.
Det er jo ikke alene Stranden, men
ogsaa den flere Kvadratkilometer
store Park og Granplantage, som
skal holdes i Orden.
I Sæsonens Løb afholdes flere
Strandfester og Børnefester med
Musik og Markedsgøgl, Illumination og Fyrværkeri. Vi overværede en af de første Dage- en Børnefest med Uddeling af Gaver og
Præmier, og det var et smukt Skue
at se Børnene opsende Tusinder
af farvestraalende Balloner fra
Festpladsen. Hver Ballon havde
Afsenderens Navn og Adresse,
og den, der kom længst, fik Præmie. En af disse Balloner blev et
Par Dage efter fundet ved K6nigsberg, en ikke lille Distance.
Sammenbygget med Brunshaupten er Arendsee, en Badeby af
lignende Størrelse; disse Byer har
tidligere rivaliseret, men skal nu
smeltes sammen til en Kommune,
hvorved Administrationen forenkles, saa der kan spares betydelige
Beløb. Længere vestlig ligger
Witstrow, som nu er afspærret da
Militæret har anlagt en Flyvemaskinfabrik der. Her er milelange
øvelsesfelter, og man ser daglig
Flyvere holde øvelser. Kanonerne dundrer hver Formiddag, og
der skydes til Maals efter smaa
Drageballoner, som Flyverne sætter til Vejrs. Sværtbyggede Landeveje opføres langs Kysten af Cementbeton—et Led i Kystforsvaret.

leger og lide.
III. Familie-Journal
No. 35 d. 25.-8.-36.
„Den hvide Djævel fra Badu"
kaldte de indfødte en hvid Mand,
som en Gang var landet paa de
smaa Tropeøer i Torres-Strædet.
En autentisk Beretning af Ewen
K. Patterson afdækker en uhyggelig Tragedie om et grusomt
Menneskes mærkværdige Livsbane.
En anden lige saa aktuel som interessant Artikel fortæller, hvorledes den engelske Regering mener,
man bør gardere sig mod Gasfaren under en eventuel Krig. —
Danske Læsere vil sikkert drage
en og anden Erfaring ved at læse

denne udmærkede Artikel, der begynder med de manende Ord :
„Masker og gassikre Rum er intet værd — uden Gasdiciplin. —
Af mere munter Art er Bladets
rejsende Medarbejders Skildring
af sin „Opdagelsesrejse" gennem
Ungarn. I dette Nummer hører
vi om hans Oplevelser i Vinbyen
Tokay og af det rige Billedstof,
hvormed han illustrerer sin Beskrivelse ser vi ham bl. a. forsøge
sig som Czardasdanser. — Novellen „Han kom tilbage" af Ursula Bloom er et Stykke moderne
og blændende Fortællekunst. „En lille Episode" af Astrid Birgers vil sagtens faa et og andet
ungt Ægtepar til at „kigge ind ad
egne Vinduer", „Lev vel Kiithchen" er en smuk og spændende
Cirkusnovelle af Kaj Brusen og
„Hittegods" en glimrende psykologisk Kunstnerstudie af Niels
Hoffmeyer. Som altid er Bladet
at ligne ved et velfyldt Overflødighedshorn, med Masser af Læsning, Underholdning og Billedsider for enhver Smag, enhver Alder, og for Damerne er der adskillige Sider, der sikkert vil vække Interesse, bl. a. en Side med
Modeller af de Unges Selskabstøj.

Fra Uge til Uge.
Varelotteriet
Hvis De vil med i den spændende Trækning, Varelotteriets 6.
Trækning, maa De ikke betænke
Dem for længe, for nu sker det
snart. Der er 66.000 Gevinster, saa
der er mange, der skal vinde.

Sommer I Tyrol
eller som Originaltitlen lyder
„Im weissen Røssl," der som bekendt har været en af de senere Aars største Teatersucces'er,
saavel ^i Udlandet som herhjemme,
faer vi nu at se her i Byen, idet
Operetten er filmmatiseret.
Det er selve det skønne Østrig,
nærmere betegnet Salzkammergut,
hvor det virkelige Hotel „Zum
weissen Røssl" ligger ved den
maleriske St. Wolfgangsee, der
har dannet Rammen om Optagelserne, som foruden den muntre

Handling, der naturligvis i Filmen
kan spækkes med mange flere
muntre Detailler end paa Teatret,
bringer en Række imponerende,
festlige Billeder al det livsglade
tyrolske Folkeliv, de smukke Folkedanse og de gemytlige „Schuhplattler"-Danse.
Naturligvis er der Masser af
Musik i denne Film. Adskillige
af de dejlige Melodier fra „Sommer i Tyrol" har fundet Vej ogsaa til Filmsstrimmelen : I Sommersol i den hvide Hest" (Im
weissen Røssl am Wolfgangsee),
„I Salzkammergut danser hver
Glut" og „Det er det skønneste,
jeg ved" (Es muss was wunderbares sein). Desuden indeholder
Filmen et Par helt nye Melodier,
som ikke skal staa tilbage for de
oprindelige.

Red. af A. S. G.
Paa Søndag skal Allinge i IlEfteraarsturneringen er begyndt
den med alle tre Hold. iste Holog de første Kampe spilledes
det skal spille i Gudhjem mod
Søndags.
I Mesterrækken spillede RB. I Gudhjem I og efter de sidste
mod Viking I og ingen havde Ugers Træning at dømme, bliventet RB-Sejr, hvad det heller ver det ikke noget svagt Hold,
ikke blev. Viking vandt med 5 -3. Allinge møder med. Ganske vist
I Hasle spillede. Hasle I mod led vi et Nederlag dernede forNexø 1 og her vandt sidstnævnte leden Søndag men for det første
var det ikke det bedste Allinge
med 5 — 2.
I A-Rækken vandt Gudhjem I mødte med og for det andet
over Viking 11 uden Kamp, og havde Gudhjem sikret sig nagle
Svaneke II kløede Hasle II med solide Københavnerspillere til at
3 — I paa Svanekes Bane. Kam- hjælpe dem. Vi er optimistiske
pen mellem Allinge, I og RB II og tipser en Allinge-Sejr.
Men hvad med Allinge II som
var udsat og vil blive spillet senere i Turneringen.
paa Hjemmebane Kl. 15,15 skal
I B Rækken vandt Ø. B I over møde Viking III? Mon ikke ogViking III med 6 —0, og Stand- saa dette skulde kunde blive en
ard I vandt over Nexø II med Sejr for Allinge naar vi lægger
2 — 1. Kampen mellem Allinge II Mærke til Kampen i Søndags
og B10. III er ogsaa udsat til se- mellem Ø. B. og Viking III hvor
Ø.B.erne ordnede Rønneboerne
nere.
I Junior A Rækken var alle med 6 — 0.
Kampene udsat og i Junior BMed Juniorholdet som skal
Rækken vandt Hasle jun. 1 over spille herhjemme mod Nexø jun
Klemensker jun. I uden Kamp, er Spørgsmaalstegnet lidt større.
og Aarsballe jun. I vandt over Vort Juniorhold var i Foraaret
Standard jun. I ligeledes uden vor Stolthed, men det er nu for
Kamp. I Junior C-Rækken spil- en stor Del sammensat at helt
lede B.10 jun. II mod B.10 jun. nye Spillere, saa det bliver inIII og vandt, 7 --1. Ligeledes spil- teressant at se, hvad de kan prælede RB. jun. Il mod RB. jun. III stere. Kampen finder Sted herog vandt med ikke mindre end hjemme umiddelbart før Andet
19 —0.
Holds-Kampen nemlig Kl. 14.00.
Den foreliggende Film er et typisk Eksempel paa, hvor meget
mere Filmen formaar at give et
Skuespil af denne Karakter. Den
vidunderlige Natur, som er i saa
inderlig Samklang med baade Ord
og Musik i Stykket, kommer her
langt mere til sin Ret end paa
Teatret med de malede Kulisser.
Her glider de pragtfutde Naturoptagelser forbi Tilskuernes Øjne,
St. Wolfgangs Sø med den lille,
komiske Turist-Hjuldamper pilende henover den blanke Flade,
det asmatiske Tog, der, nu og da
standset af græssende Køer, arbejder sig op ad Bjergsiderne, og
endelig selve det maleriske Tyrolerhotel „Zum weissen
fra hvis Vinduer man har den
vidunderligste Udsigt over mod
„St. Wolfgang"s snedækte Top.
I det hele taget udmærker Filmen
sig ved, at langt den største Del
af Scenerne er optaget udendørs
og som sagt paa selve de berømte Steder.
Folkelivet, der paa Teatret maa
antydes ved nogle enkelte Koroptrin, skildres her i broget Overdaadighed : Det festlige og muntre Høstoptog, de smældende og
fejende Nationaldanse, den gemytlige Krostemning og alt, hvad
der ellers kendetegner Tyrol. Yndige unge Piger med brusende
Skørter og stoute Tyrolere med
bare Knæ, Læderbukser og „Barberkoste" i Hatten svinger sig i
Dansen til de ogsaa her i Skandinavien kendte Toner,
„Sommer i Tyrol" udsendes af
Gloria-Film og faar paa Fredag
deri 28. ds. Premiere paa „Biografen" i Allinge.

Jagten aflyses
paa Karl Elmens Jorder
i Nørre Krak.

Avertki i NORDBORNHOLM

Allinge-Sandv, Byraad
Mødet den 26. August 1936.
Fraværende var Ingeniør Andersen med anmeldt Forfald,
samt Fisker Aksel Henriksen.
Bornholms Amts Skr. angaaende Udstedelse af Deklaration
til Amtet for at faa Tilladelse til
Nedlægning i Amtets Landeveje
af Vand- og Gasledningsanlæg.
Socialministeriet medd. Godkendelse paa Salg af ca. 800 m 2
af den Frk. Hansine Petrea Danehells Legat tilhørende Grund
Matr. Nr. 2 af Allinge Købstads
Bygrunde for en Pris af 250 Ø.
pr. m2 paa Vilkaar, ak Købesummen anbringes efter Reglerne
om Udlaan af umyndiges og
andre under offentlig Bestyrelse
eller offentlig Tilsyn staaende
Midler.
Et Andragende fra Lærer Holm
Nielsen om Tilladelse til at træde uden for Nummer foreløbig
i 4 Maaneder fra 1. September
d. A. at regne, blev anbefalet.
Der foretages Valg af Valgstyrere- og Udsendinge til Valgmandskredsens Valgbestyrelse og
Stedfortrædere for disse.
Det vedtoges som Udsending
til Valgbestyrelsen at vælge Borgmesteren og som Stedfortræder
Stenh. 0. Nielsen.
Til Valgstyrere i Allinge valgles de derboende Byraadsmedlemmer samt Købmand E. M.
Bech og Sparekassekass. Ipsen.
Til Valgstyrere i Sandvig valgtes de derboende Bestyrelsesmedlemmer samt Hotelejer Fr. Bidstrup, Avlsbr. Georg Holm og
Stenh. Jobs. Rømer og i Stedet
for Ingeniør Andersen, der er
bortrejst valgtes Udd. Th. Rønne.
De udarbejdede Regnskabsuddrag vedrørende Statsrefusion og
mellemkommunal Refusion samt
Fortegnelsen over Udgifter H. t.

Lov om offentlig Forsorg og
Folke forsikring og Årle jrisløshedsudgifter i II. t. Lov ai i:'; L2 34.
forel. til'Byraadets Godkendelse.
Regnskabsuddragene og Fortegnelserne er udarbejdet efter
Kommunens Regnskab for 1935
—36 og udviser i store Træk
følgende:
Den Del af Kommunens Udgifter i H. I. Lov om off, Forsorg, der kan anmeldes til Statsrefusion, saasom ikke betalte Underholdningsbidrag, Udgifter til
Enkebørn, Hjælp til Udlændinge
samt forskudsvis Udbetaling af
Statens Udgifter til sindssyge,
aandsvage m. v. inden Optagelse
paa Anstalt har udgjort 19.641,63
Kr., hvoraf Staten refuuderer
14.101,19 Kr.
Udgiften til Aldersrente, der
ogsaa kan anmeldes til Statsrefusion, udgør 93.138,38 Kr., hvoraf Staten refunderer 53.221,93 Kr.
Til mellemkommunal Refusion er af Udgifter i H. t. Lov
om off. Forsorg anmeldt 26.681,95
Kr., nemlig Børneværnsudgifter,
Enkebørnshidrag med Fradrag
af Statstilskudet, Fødselshjælp,
Sygehjælp, Kommunehjælp og
Hjælp til danske i Udlandet. Af
Udgiften til Ald., Renten med
Fradrag a I. Statsrefusionen, er der
anmeldt 39.916,45 Kr. og af Arbejdsløshedsudgifter i H. t. Lov
af 16 /12 1934, nemlig Skærveslagningen og Kloaken i Havnegade,
anmeldt 3.194,94 Kr. Af disse Udgifter faas 2/3 refunderet, eller
ialt 47.584,71 Kr.
I H. t. Lov om off. Forsorg
har Kommunen afholdt følgende
Udgifter :
Enkebørnsbidrag 5.589,00 Kr.
Særhjælp, der kan anm. til
Statsref. 26.00 Kr.
Særhjælp, der kan anm. til
mellemk. Ref. 4.095,42 Kr.
Særhjælp, der ikke kan
anm. 990,94 Kr.
K ommunehj. u. Tab af
Valgret 14.830,08 Kr.
Hjælp t. Udlændinge 10.151,13Kr.
— danske i Udland. 3.719,86 Kr.
Af Arbejdsløshedsudgifter i H.
t. Lov af 15/12 1934, der kan anmeldes til mellemkommunal Refusion, har Kommunen til Kloakledningen i Havnegade udbetalt i Arbejdsløn 1.983,56 Kr. til
Forsørgere og 599,07 Kr. til ikke
Forsørgere, hvoraf der fans refunderet 1,115,65 Kr. Til Skærveslagning er der i Løn udbet.
3.313,20 Kr. til Forsørgere og
893,90 Kr. til ikke Forsørgere,
heraf refunderes 2.079,29 Kr.
Til Underholdsbidrag og Barselsfærdsbidrag har Kommunen
forskudsvis udbetalt 8,458,30 Kr.,
hvoraf' Størstedelen bliver refunderet af Bidragspligtige og Resten
af Staten, saaledes at Kommunen ingen Udgifter har.
Til Børneværnsudgifter er afholdt 1.027,30 Kr., hvoraf Kommunen selv skal afholde 331,77 Kr
Til Invaliderentenydere har
Kommunen udbetalt 13.344,55 K r.
hvoraf Staten og Invalideforsikringsfonden refunderer 11.460,90
Kr., Antallet af Invaliderentenydere har været 21.
Til Aldersrente har Kommunen udbetalt 93.138,38 Kr., hvoraf Staten refunderer 53.221,93 Kr.
og af den mellemkommunale
Refusion refunderes de 26.610,97
Kr. Antallet af Aldersrentenydere har været 146.
Kommunens Tilskud til mellemkommunal Refusion er anstaaet til 12.000 Kr. for Aldersrentens Vedkommende og 25.000
Kr. til Loven om off. Forsorg.

A l Jagt
paa Pellegaards Jorder i Rutsker
er strengt forbudt.
Den Jagtberettigede,

Kunstgødning wiloswill ekstrail billigPris LP
Varelotteriet

Fredag den 28. August

Lodsedlerne til 6. Trækning bedes
fornyede senest Fredag d. 4. Sept.
I. B. Larsen,

aabnes et Udsalg i Barber Larsen's Ejendom i Allinge.
Anbefales til de ærede Kunder.

6. Trækning Kr. 9.90

Mejeriet Kajbjerggaard.
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Lad Søndagsturen gaa ad den nye Strandvej
•
til STAMMERS HALD E, hvor der specielt for
• øens Befolkning afholdes stor

•

•

r
e

Kollektion: Frk. Olga Kofod,
Telefoncentralen Allinge.

FOLKE

F E SIT 11;4.4;4
akdi
Mange Overraskelser for Voksne og Børn.
Om Eftermiddagen Dansekonkurrence paa Estraden.
Koncert Dansant fra Kl. 4. Senere Ballondans med
Serpentinere —
Der ydes alt for at gøre Festen folkelig, fornøjelig.

e 13. Skyttekreds
•

•
•

afholder Præmieskydning Søndag
den 6. Septbr. Hovedskydning fra
Kl. 8 -12. Festskydning fra Kl. 1,
hvori alle kan deltage.
Bestyrelsen.

e
•

e

Alle maa til ZOOLOGISK HAVE!

•

Fornyelse og Salg
er begyndt —slut- 46.
ter henholdsvis 4. og 7. Septbr.Trækningen finder Sted 8. ti! 25. Septhr.

•

NB. Opbevar Deres Billet! — der sker noget.

e

Spis Deres medbragte Mad i Fuglestuen,
som i Dagens Anledning er udsmykket !

•

•

Olsker
Svinekort uddeles Lørdag d. 29
fra Kl. 19-20
Svinenævnet.

I I
•

sr
Mk

fille ,Acikeb til ititning
kan gøres hos os. - Lageret er komplet i alle Maader, og
Priserne er passende smaa.

Nordlandets Handelshus.

I

udsælges i denne Maaned med 20 pCt. Rabat.
Benyt dette billige Tilbud!

ALLINGE MESSE Th. Holm

Mange Størrelser til smaa Priser!
Anker Hegaards og Glud & Marstrands Fabr.s
emitterede Gryder med Skønhedsfejl — Disse er ved Brugen ligesaa gode som prima Gryder, men sælges
meget billigere i

Nordlandets Handelshus

KUNST - KERAMIK
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111111111111111

Besøg Akts, Michael Andersen & Sønners Udstilling i
Fr i Adgang —
In gen Købetvang —

KIOSKEN, Allinge.

Jens Hansen's Manufaktur & Trikotagehandel

mærket Brampton,der den 27. Juli
var henstillet ved en Forretning i
Havnegade, Allinge, blev forbyttet med en anden Damecykle.
Underretning bedes givet til Politiet i Allinge.

til Leje. 4 Værelser med W C
fra 1. Oktober.
M. C. Fuml', Tft All. 34.

Flid, villig oul Pige
kan faa Plads ved Servering paa
Nordbornholm .
Bill. mrkt. ,Ung Pige" modt. Bl. K.

Jagten aflyses
paa Georg Olsens Jorder i Rø.

Rensning og Presning
udføres godt og omhyggeligt.
A. Sonne, Nøl regade 11

Valglisterne
til Valgmandsvalget d. 15. Sept.
d. A. er fremlagt til off. Eftersyn
henholdsvis paa Raadhuset og
Raadstuen i Allinge og Sandvig i
Tiden fra 27.-8. — 3.-9. incl.
Klager over Valglisterne maa
være Byraadet i Hænder senest
d. 6. September 1936.
akki,
:Allinge-Sandvig Byraad
den 20.7Aug. 1936.

Bloch.

On heil rigige

!Barber John. Larsen Tlf. Allinge 53

•
•
.

Garanteret fint og holdbart Arbejde.

••
•

; Cykle- og Radio-3mporteren :•
:Allinge. H. JØRGENSEN, ved Havnen. Telefon 156.
.

•

Alt i Cykler, Grammofoner og Symaskiner.

•

••
•
▪

••

Mit Reparationsværksted anbefales.

•
•
•

Reparationer pr. Kontant.
Reservedele haves paa Lager.
•
▪•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Skal Høstvognene og Kasserne hertil repareres
inden Høsten, har vi særdeles

stærke Gran- og Fyrrebrædder
som er velegnede og til meget rimelige Priser.

Forresten kan vore gode Udskudsbrædder godt anvendes, og disse er jo endnu billigere.

Nordlandets Handelshus
Jeg leverer særlig billige Habitter
af ny hjemkomne Varer, der er indkøbt fordelagtigt,
hvilket kommer Kunden tilgode.
Presninger og Istandsættelse billigst.
Storegade -- Telefon 113

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 1 5 Øre i Porto mod Kr ittering paa Postbeviset.

81#0fiels Ildsalg,N8rregarie
anbefaler fersk og røget Flæsk,
Mørbrad, Carbonade, Fars, Medisterpølse, Leverpostej, Hamborgerskinke, Hamborgfileer.
Alt i Paalæg og Konserves.
Friske Slagterivarer Tirsd., Fred.
Varerne bringes. — Tlf. 38.

Dina Sørensen.

Riografen

AMINIMMI
Bornholms Spareog liaanekasses
AM. i Allinge
•
Kontortid: 9-12 2-4
•
Boxer udlejes

Fredag og Søndag Kl. 20

En Mængde Rester af

Sommer i Tyrol.

Sommersko

Et festligt Lystspil med mange
spillende og jodlende Tyrolere i
deres maleriske Nationaldragter.
1 Hovedrollen Herman Thimig.

Et godt Orgel
er billigt til Salg.

Bladets Kontor anviser.

Koh Sko og Gummislulor
til Efteraaret hos

. Træskomager Larsen.

udsælges til betydelig
nedsatte Priser.

C, Larsen, Vestergade

Fotograf KjAler
anbefaler Bronce Rammer i alle St.
Ovale Rammer og
Rammelister. Billeder indrammes

Klappe, klappe Kage.
i Morgen skal vi bage,
Melet vi i PRIMA faar
samt Bønner til en Kaffetaar
og første Klasses Gær til Vin,
Aromaen 'plir tip top fin.
Prima.

Ung Pige søges
Palmehaven (Hotel Sandvig)
weeeeeeexaceeeweeeeew2
PERMANENT 7 Kr.

Vi har et pænt Udvalg i smukke Gardiner ! •

Permanent udfører vi nu med den nye
Tøet) Luxus Maskine. — — Moderne
Dampkammer System. Alt iberegnet og
dog kun otte Kroners
1~11111~~~11111

: Lad 9eres gamle Cykler Tive som ny!
.
Vi oplakerer og stafferer Cykler billigt.
•

Damecykle

Vi har endnu en Del Klædninger, Frakker, Olietøj Veste
og Benklæder, som sælges, naar rimelige Tilbud gives!
Husk vort store Lager af Fiskerbenklæder, prima blaa Kolskinsbenkl.,
og det bedste der findes i Arbejdstøj, sart af alt, hvad der hører til
blanufaktur.
Klæde, Kjoletøj Bomuldstøj, Lærred, Dynetøj, Tæpper,
og Fjer — Herrelingeri, Skjorter, Sokker, Seler, Hatte,
Kasketter og Alpehuer — Trilniage og Garn — alt er
som bekendt altid bedst og billigst hos Jens Hansen!

•

•••••••••••••••••••••• 9.1••••••••••••••••••••••1111.•
•

Skrædder Ipsen

En næsten ny

Lejlighed

fik Sommerfrakker og Xjoler

I*

RODUKTEN

le FFST-GAVER!
bedst hos CONRAD HANSEN
Allinge Ur- og GuIdsmedeforr.
ved Havnen, Telefon 140
•

— Alt iberegnet

Kamma Kor num, Havnegade 7
e."4,00'7';'5,1141,4,911,GQ..1 04,C4G4ee6X9

Tærskekel, Petroleum, Olie og Remme bh det i Produkla C

Nordbornholms Adressefortegnelse
Autoreparatører
Mikkelsen, A., Allinge Tlf. 102

Autokørsel

(seyognmænd )

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

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

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

Lind, William, Allinge Tlf. 95

Andersen, Th., Sandvig Tlf. 2
Hald, E., Løsebækg., Allinge Tlf. 78

Ligkistemagasiner

Foderstoffer
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7

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

Blomsterhandlere (Gartnere)
Jensen, C., v. Havnen All. Tlf. 41

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

Bog- & Papirhandlere

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

aut. Gas- og Vandmestre
Grools, Niels NV., Allinge Tlf. 30

Bogtrykker
Clornitzka, 0.,

Manufakturhandlere

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

Teglværk

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

Pensionater

Træskomagere

Radioforhandlere

Larsen, L., Allinge.

Jørgensen, 11., vf Posthuset Allinge
Lind, William, Allinge Tlf. 95

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

Skræderforretninger
Lind,Sander,Skræderi,Strandv,,A11.
Ipsen, P.:C. Nygade, Tlf. All, 113

Slagtere

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

Modeforretninger

Hoteller

Petersen, Thora, v. Posthuset All,

Hotel Allinge Telefon 25

Art. f. Hotellerog Pensionat. Murermestre
Isenkram og Porcelæn
Holm, P. C.,

Jensen, Kaj,

Allinge

Musikundervisning

Tlf. 39

Westphal, G. Sandkaas

Tlf. 66

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

Mælkeudsalg

— Ja, men hvor er saa Pengene? De ved det ikke.
Og noget lignende kan ogsaa
tit være Tilfældet med Pigerne.
De kan tjene en stor Løn; men
det er kun faa, der forstnar saaledes at holde Hus med Lønnen,
at de kan sætte en lille Sum aarlig i Sparekassen.
Hvor ganske anderledes var
det ikke i tidligere Dage! Da
tjente man kun en lille Løn, men
— man kunde spare Penge fra;
man kunde sætte Penge i Sparekassen, og det er det. der i vor
Tid hører til Undtagelserne, skønt
jeg tror, der er ved at vaagne
lidt mere Forstaaelse af at spare,
og hertil bidrager maaske den
mere og mere vaagnende Ansvarsfølelse.
Det kan maaske være vanskeligt at paapege, hvad de unge
bruger deres Løn til ; men et Faktum er, at den tit og ofte klattes væk til Fjas og Stads, til
Løjer og — jeg ved ikke hvad.
Men det er uforsvarligt, det er
mildest talt letsindig Omgang
med Penge. Ungdommen vil i
vore Dage mange Steder være
flot, og det koster Penge. Der
maa ogsaa tænkes paa Fremtiden.
Ja, just det.
Hvor mange Penge gives ikke
ud eller ødsles bort i ungdommelig Letsindighed, som mangen
en senere bitterlig vil mangle.
Og man kan i lingdomsaarene
hengive sig til flotte Vaner, som
det er umuligt at gennemføre
senere hen i Livet.
■

Bohn, Emil, Sønderg., All. Tlf. 45
Personkanel med 6-7 Personers Vogn,

Christensen. Andr., All., Tlf. 49
Falk, K., Aabrinken, Tejn. Tlf. 130 x

Smedemestre

Pqrsonleorael udføres.

Petersen, Carl, Allinge Tlf, 98

Petersen, C., Nygade, All. Tlf. 133
Person- og .1-udkørsel

Munch, Humledril, Tlf. Rø 46 v

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

Optagelse i Adressefortegnelsen

Sæbeforretninger

IN• ffi ~I

Alle Tryksager
saasom
Regninger, Meddelelser, Konvolutter,
Dags-Dato, Vekselblanketter,
Visitkort eg Takkekort
Leve og Regnskaber,
Sange og Salmer,
Medlemskort
leveres bedst og billigst fra

Allinge BogtrykKeri.
4.••■•■••■■•••~1

Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23

koster kun 2 Kr. Kvartalet, ekstra
Linier Kr. 1,50. Absolut billigste
Avertering.

EININIIIII1111~1~111111~1111111111
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Lær Barnet tidlig at spare, hedder det, og det er en god Regel
atindprente i Barnets Bevidsthed;
men det er dog egentlig ikke Børnene, jeg ved denne Lejlighed
tænker paa, men de unge Mennesker; thi som Forholdet er i
vore Dage, trænger de unge tiI
at øve sig i den Kunst at spare.
Og det, som jeg her har at sige
ligger mig meget paa Sinde, da
det i Sandhed er en Sag af Vigtighed.
Naar en ung Karl — eller en
Karl, som er naaet op omkring
25 eller 26 Aars Alderen tænker paa at gifte sig, og man
saa vil spørge ham : Har du nu
tjent dig en lille Sum fra, eller
eller har du nu en lille Sum, en
Spareskilling i Sparekassen? saa
vil en meget stor Part af Karleflokken — naturligvis og heldigvis ikke alle — svare: Ne—j ikke saadan just en lille Sum. Enkelte vil endog indrømme, at de
har saa godt som intet — slet
intet.
— Hvorledes? spørger man
uvilkaarligt. Har I intet? I har
dog — saafremt I ikke har været ramt af Arbejdsløshed eller
Sygdom, hvad desværre mange
er — tjent en god Løn i mange
Aar, Hvor er da de mange Penge henne? Er de mon spillede
bort ? — Nej.
— Er de da drukne op?
— Nej, langtfra.
— Er de da gaaede til Handel?
— Nej.

Viktualiehandlere

7 Personers Vogn

Cykler"og Cyklereparationør Kul og Koks

At spare.
-o-

Vaskerier

Vognmænd
Allinge

Klaver — Vioiln— Sang.

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

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

Mogensen, A., Tejn TI.. 117 x

Gornitzkas Bogtrykkeri, All. Tlf. 74

Jørgensen, Th. Sandvig Tlf. 5 y

Ure og Optik

Indlevering al Rornholmg:Dampwashert.

Smerrebreds-,Meilembrgspapir,Servietter

Bygningssnedker

Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7

Magasin du Nord, Allinge Tlf. 5

Guldsmede
Allinge Tlf. 74

Hansen, Oluf, Nygade, Allinge

Ladestationer

Elektriske Artikler
Bagerier

Trælast og Tømmer

Møbelsnedkere

Købmænd

Damefrisørsaloner

„Respekteret".
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!
Har du fundet en køn Plet ude i den
fri Natur, saa ødelæg den ikke ! Husk
paa, Naturens Skønhed er ikke din alene, den er alles!
— ——
Har du ligget 1 et Skovbryn eller paa
en Strandbred og spist din Mad, saa
efterlad ikke Stedet som en Køkkenmødding, naar .du kaar din Vej. Lad
ikke tomme Flasker, Konservesdaaser,
Æggeskaller og Papir forstyrre Skønhedsindtrykket for dem, der siden søger
Stedet!
— — Gør rent efter dig!
Pluk aldrig Markens eller Skovens
Blomster, hvis du ikke bryder dig om
at tage dem med hjem. Det er hensynsløst at plukke Blomster for straks efter
at smide dem bort igen. Ogsaa Blomster lever, og saa længe de lever, kan
de glæde Mennesker,
— ——
Ryk ikke Anemoner eller andre Blomster op med Rod ! Naar du gør det, er
du med til at udrydde den danske Skovs
Skønhed! Vil du ved Foraarstid have
grønne Bøgegrene med dig hjem fra
en Skovtur, saa skær Grenene omhyggelig af med en Kniv ! Skær dem af med
et skraat Snit, og vælg dem paa en
saadan Maade, at du ikke ødelægger
Træets Form og Skønhed. Tag kun
Grene, hvor du har Lov dertil) ødelæg
aldrig unge Træers Topskud. Glæd dig
ved Fuglenes Sang, men rør ikke Fuglenes Reder.
— —
Færdes du paa Steder, der tilhører
Privatmænd, saa vær dobbelt omhyggelig og nænsom i din Optræden. Hensynsløse Turister har lukket Adgangen
til mange kønne Steder i vort Land,
fordi de ikke var gode mod Naturen,
Vær varsom med Ild, naar du færdes
i Skov.
— —
Men du, som har lært et sætte Pris
pas Naturens Skønhed, du vil altid være
en god Turist.
Du vil altid erindre, at saa køn og
ren, som du selv ønsker at møde Naturen, saa køn og ren bør du efterlade
den til andre.

--0—
Der var en Mand, der havde
det Mundheld; — Jeg forlanger
at blive respekteret (adlydt) I Jeg
jeg
vil respekteres hjemme
vil respekteres ude — jeg vil respekteres hvor jeg kommer hent
Selvfølgelig føltes dette Krav
stærkest i hans Hjem, hvor baade Hustru, Børn — ja Dyr med
kan man godt sige — maatte
vide at vise den strenge Mand
den fornødne Respekt.
Han taalte naturligvis aldrig
nogen Modsigelse hjemme. Alle
havde blindthen — uden ringeste Knur — at udføre og adlyde hans Befalinger, kunde de
end til sine Tider være i høj Grad
meningsløse og hensynsløse. Han
gentog sit Valgsprog: — Jeg forlanger at blive respekteret — dermed Punktum!
Men nu er der et gammelt
Ord som siger, at »Krukken kan
gaa saa længe til Vands, at den
kommer hankeløs hjem« — eller
at» man kan spænde Buen saa
haardt, at den brister.« Og saadan gik det da ogsaa her.
En Dag korn den strenge Mand
hjem, — og en forsvarlig Rus
havde han. Og til saadanne Tider
var han altid meget talende,
meget bydende. Og han forlangte at blive »respekteret«.
Han traf sin Kone i Hønsegaarden.
— Er der noget i Vejen med
Hønsene? spurgte han og saa
udfordrende hen over de tobenede Væsener, der strakte Hals
ved hans Komme, ret som anede de hans strenge Befalinger.

Konen beklagede sig over, at
hun ikke kunde faa den sorte
Høne til at ruge stadig.
— Ruge, — gentog han. Vil den ikke ruge? Den skal ruge.
— Ja, men den vil ikke.
— Vil ikke? Godt, den vil ikke,
saa skal den. Jeg taaler ingen
Modsætninger her paa mine Enemærker. Jeg vil respekteres ogsaa af Hønsene.
Da Konen var gaaet, lod han
sine Drenge fange Hønen. Saa
snart han havde faaet den i sine Hænder, løftede han truende
Fingeren imod Hønen og sagde:
— Jeg skal lære dig at blive
paa Reden og ruge, din Kanalje.
Dermed drejede han Halsen
om paa den og satte den haardt
ned paa Reden med de Ord :
— Jeg forlanger at blive respekteret!
Da han senere pEta Dagen begyndte at regere med Kone og
Børn paa en tyranisk Maade,
tog Konen barn roligt, men bestemt under Armen og sagde:
— Nu skal jeg respektere dig
for det, du er — nemlig Hustyran og Dyrplager. Men som saadan har du din Plads udenfor
Huset og ikke i Huset.
Og dermed lukkede hun Døren.
Men paa den Dag led hans
Myndighed et Knæk, som han
aldrig forvandt. Fra den Dag af
begyndte han at »respektere« tungen af fysisk Nødvendighed
— sin Kone.
Nu forlangte ogsaa hun at blive »respekteret«, og han indsag
efterhaanden, at det baade var
ret — og til Held for dem begge.
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og De skal til at tænke paa Belysningen. De skulde
prøve at tale med os om Tingene, vi har et pænt Udvalg i alle elektr. Artikler, f. Eks. Lysekroner, BordlamStøvsuger per, smaa hyggelige Lygter og lign., og har vi ikke lige
udlejes
det, De søger, skaffer vi Dem det meget hurtigt og billigt.
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