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Efteraarsstorme 
Af Olga Petersen. 

— ()— 

Godsejeren sad ved Skrivebor-
det med Hovedet støttet i sine 
Hænder. Foran ham laa nogle 
Papirer, som han flere Gange 
havde gennemset, mens han var 
alene. Flere Gange havde han rejst 
sig for at se ud over de nøgne 
Marker, som der var Udsigt til 
fra den aabne Gaardsplads. 

Utallige var de Gange, han i 
Aarenes Løb havde staaet her og 
betragtet de bugtende Marker, der 
var hans Stolthed, naar de bug-
nede af Sommerens frodige Grøde, 
og hans Fryd, naar Vildtet om 
Efteraaret jog hen over dem. 

Godsejeren var i meget mørkt 
Humør. Han havde haft Besøg af 
en Ven. Deres Samtale var ikke 
faldet gunstig ud for ham. Sam-
talen drejede sig om et Laan, 
Godsejeren vilde benytte som den 
sidste Udvej til at klare sig ud 
over sine Pengevanskeligheder 
men Vennen stillede sig uvillig 
overfor Laanet, fordi der ikke var 
tilstrækkelig Sikkerhed for de Laan 
han tidligere havde ydet Godseje-
ren til Dækning af en anden Kre-
ditors Krav. 

Godsejeren sad nu og tænkte 
over den vanskelige Situation, han 
var kommet i, længe efter at Ven-
nen var gaaet. Han var nærmest 
fortvivlet, da han nu atter stod og 
saa ud over det skønne Terræn, 
som han snart ikke kunde regne 
sig som Ejer af mere. 

Han vidste, at han trods al 
Anstrengelse maatte give tabt. 
Der var ikke noget at stille op. 
Han vilde inden længe være en 
ruineret Mand, hvis Skæbnen da 
ikke kom ham til Hjælp. 

Det værste var, al han snart 
ikke længere kunde fortie for sin 
Hustru, hvorledes Sagerne stod. 
Det vilde blive svært at faa sagt 
hende det. Hun havde været ham 
en trofast Støtte, der aldrig hav-
de skaanet sig selv,naar det gjaldt 
Hjemmets Anliggender. Og blind 
Tillid havde hun haft til ham, 
egentlig mere end han havde for-
tjent, syntes han i dette øjeblik, 
hvor han maatte anklage sig selv 
for at have handlet for egenmæg-
tigt med deres fælles Eje. 

Maaske var det ikke gaaet saa 
vidt, hvis han havde delagtiggjort 
sin Hustru i sine Handlinger. 

Det var næsten denne Tanke, 
der pinte ham allermest. Han følte 
sig som en Bedrager over for hen- 
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de, der havde gaaet i god Tro og 
intet anet om, som det forholdt 
sig. Kun et eneste Moment havde 
han, som kunde tjene til hans 
Undskyldning for, at han ikke 
havde sagt hende det : Arven, som 
han havde ventet paa, vilde kom-
me, før det gik saa vidt, at han 
stod insolvent ! 

Med den kunde han have spa-
ret hende for alle Ubehageligheder 
og Bekymringer. 

Desværre var det nu kommet 
som et Lyn fra en klar Himmel, 
at hans værste Kreditor gjorde 
Fordring paa sit Tilgodehavende. 
Han kunde ikke skaffe de Penge. 

Hvordan skulde han faa sagt 
det til sin Hustru og Datter, de 
to, der havde gaaet saa lykkelig 
uvidende om ren Skæbne, der 
truede dem. Siges skulde det in-
den længe. 

Dagen nærmede sig, da de el-
lers vilde faa det at vide paa an-
den Maade, og det blev endnu 
værre for dem. 

Timen var ikke fjern, da de 
maatte rykke ud herfra, hvis ikke 
— — ja, her ramte hans Hustrus 
Ord ham, da hun engang havde 
sagt Arv er noget, man ikke skal 
regne med ! 

Frem og tilbage gik han i stør-
ste Uro og satte sig saa i Stolen 
igen. Det var nok bedst af faa 
Papirerne gemt bort, før Damer-
ne kom hjem, for i Dag kunde 
han ikke møde dem med den tri-
ste Sandhed. Endnu en lille Frist 
maatte han give sig selv. 

Godsejeren følte Trang til at 
komme ud en Tur i det frie for 
at blive Herre over sine Tanker. 

Idet han rejste sig for at gaa, 
saa han sin Hustru og Datter 
komme hen over Gaardspladsen. 
De vinkede til ham, da de saa 
ham ved Vinduet. Han anstrengte 
sig for at sende dem et Smil. 

„Hvor Far ser træt ud i Dag," 
sagde Frøkenen, da de kom tæt 
op til Hovedbygningen. 

„Synes Du, det er mere end 
sædvanligt?" sagde Fruen, „jeg 
lagde ikke Mærke til det. Men din 
Far har ikke sovet meget de sid-
ste Nætter. Jeg ved ikke, hvad 
der er i Vejen med ham. Noget 
er der, som tynger ham. Han er 
ikke sig selv mere". 

— — — 
Skoven laa endnu om Morgenen 

drømmende smuk og solbeskinnet, 
uagtet det var en af Efteraarets 
seneste Dage. I Udkanten var Lø-
vet vel falden. Inde i Skoven der-
imod, hvor der var Læ, prangede 
Efteraarets Farver hist og her. 

Lidt op ad Dagen trak det op 
til Byger, Luften blev koldere, og 
inden Aften var det øsende Regn. 

Godsejeren havde været paa Jagt 
fra Morgenstunden sammen med 
nogle Venner Han korn hjem hen-
ad Aften træt og udmattet og til-
med dyngvaad, saa Vandet dryp-
pede af Hatten. 

„Aa, kære Far", sagde Fruen 
bekymret, da hun modtog ham i 
Entreen, » ryst Hatten lidt af uden-
for, vi kan ikke holde det tørt i 
Entreen med alt det vaade. Et 
væmmeligt Føre!" 

Han skyndte sig at adlyde Frue 
ens Befaling. 

Da han atter kom ind, modto-
ges han med en alt for voldsom 
Hjertelighed af Jagthunden, som 
havde været med paa Turen, og 
nu længtes efter at komme ind til 
Kakkelovnskrogen for at hvile sine 
trætte Lemmer og faa tørret sin 
vaade Pels. Den fo'r omkring og 
gøede saa kraftigt, at Fruen maat. 
te holde sig for Ørerne. 

„Gaa saa ind med dig og vær 
rolig", befalede Godsejeren og 
lukkede Døren op for den til Dag-
ligstuen. 

„Nej, Henry, jeg vil virkelig 
ikke have den sjaskvande Hund 
ind paa mit dejlige Tæppe. At Du 
dog ikke tænker paa det", sagde 
Fru en bestyrtet. 

„Aa", lød det irriteret, „jeg har 
desværre andet at tænke paa end 
den Slags Bagateller. Kom her 
Gulla, læg dig saa i din Kurv og 
lad mig have Fred". 

„Har Du haft Held med Dig 
paa din Jagttur i Dag ?" spurgte 
Fruen nu mildt, da hun mærkede 
Godsejerens Irritation. 

„Aa, Held, det er som man ta-
ger det, lidt Vildt har jeg nedlagt, 
en Hare og et Par Fasaner. Det 
er nu forøvrigt sjældent, at jeg 
har, hvad man kan kalde Held 
med mine Foretagender." 

„Det ved jeg da ikke! Jeg sy-
nes ikke, Du hører til dem, der 
har været særlig uheldig". 

„Ja, naar Du mener det, maa 
det vel være rigtigt, selv om jeg 
har vanskeligt ved at indrømme det. 

„Jeg synes, Henry, at Du er 
irritabel og ser medtaget ud, det 
har Du gjort hver Dag i den se-
nere Tid, og jeg har lagt Mærke 
til, at Du sover daarligt om Nat-
ten. Hvad er der i Vejen med dig, 
jeg frygter for at du gaar og bæ-
rer paa noget i Stilhed — Du er 
vel ikke syg ?" 

„Syg, om det bare ikke var 
andet!" 

„Men Gud, hvor kan du sige 
det ! Sygdom er efter min Mening 
noget af det værste, der kan ram-
me os Mennesker.* 

„Jeg siger, der er det, der er 
værre end Sygdom. Selvfølgelig 
er der mange Slags Sygdomme 
baade legemlige og sjælelige, De 
legemlige er nu ikke de værste, 
dem har man bedøvende Midler 
imod. Sjælelige Depressioner er 
der ikke noget at gøre ved. Den 
Sygdom fortærer En langsomt og 
snigende. Gaar det op for En, at 
man har ødelagt Tilværelsen for 
en anden, at man er Skyld i . . 

„Du gør mig helt bange, hvad 
er det Du taler om ? Jeg forstaar 
det slet ikke. Jeg maa jo tro, at  

du taler i Vildelse. Til hver en 
Tid synes jeg, du har handlet for-
svarligt overfor dine Medmenne-
sker og har intet at bebrejde dig 
selv". 

„Maaske har jeg været, som jeg 
skulde, overfor alle andre end li-
ge netop de to, jeg skylder mest 
Hensyn : Min Hustru og Datter. 
Gaa med ind paa mit Kontor og 
lad os tales ved om det, nu da 
vi er begyndt paa det". 

Han lukkede Døren op for hen-
de og lod hende gaa først ind. 
Saa laaste han Døren af efter dem. 

„Hvorfor laaser Du dog Døren?,  
spurgte Fruen forskrækket. 

„Fordi jeg ikke vil have andre 
omkring os, som kan forstyrre os. 
Her er vel ingen herinde?" 

„Nej, Misse er paa sit Værelse, 
og Pigerne har ikke noget at gø-
re herinde paa denne Tid". 

„Kom herhen til Skrivebordet, 
saa sætter vi os begge her. Men 
fat dig nu ; thi det er en Jobspost, 
jeg har at bringe dig. Du maa 
samle alle dine Kræfter til at ta-
ge mod det, jeg vil delagtiggøre 
Dig i". 

Han lukkede en af Skufferne op. 
Ved Siden af en Bunke Papirer 
saa Fruen, at der laa en Revolver. 
Hun pegede bestyrtet paa den. 

„Ja, sagde han og saa bedrø-
vet paa hende, jeg var ikke bedre 
værd, end at jeg med den led 
samme Skæbne, som det uskyl-
dige Vildt, jeg i Dag har skudt". 

.Aa, sig dog ikke noget saa 
grufuldt, kære. Du skræmmer mig 
jo, saa jeg er lige ved at daane". 

Beroligende lagde han sin Haand 
paa hende. „Min stakkels lille 
Hustru", sagde han ømt og rakte 
hende en Skrivelse. ,,Læs den", 
bød han, „saa skal jeg bagefter 
sætte Dig ind i Affæren. Jeg bur-
de for længe siden have gjort dig 
fortrolig med Forholdene ; men 
jeg har ikke kunnet faa mig selv 
til det. Nu er det desværre uund-
gaaeligt". 

Fruen kunde næppe holde Pa-
piret, mens hun læste Indholdet 
igennem uden at sige et Ord. Han 
stirrede paa hendes Ansigt, der 
blev blegere, efterhaanden, som 
hun kom dybere ind i Sagens 
Sammenhæng. Da hun endelig var 
færdig, brød hun fuldstændig 
sammen. 

„Han skriver, som han har be-
rettiget Krav paa Gaarden", sagde 
hun næppe hørligt. 

„Det har han desværre ogsaa, 
forsaavidt at det ikke hurtigst 
muligt lykkes mig at rejse et Laan. 
Jeg har henvendt mig til ham, som 
jeg har regnet for min Ven, men 
han har nægtet at hjælpe mig". 

„Det betyder rnaaske, at vi 
snart skal fra vort Hjem", gispe-
de Fruen ; men derfor beder jeg 
dig alligevel, tænk ikke paa noget 
saa forfærdeligt, som det du før 
hentydede til, saa ramte først Ulyk-
ken os. Dette er vel frygteligt  

svært, men sammen maa vi vel 
kunne komme over det, hvis det 
skal gaa saa galt, at vi maa fra 
vort Hjem." 

Selvfølgelig vilde jeg aldrig be-
gaa en saa uædel Handling at be-
røve mig Livet og lade dig og 
vort Barn i Stikken. Jeg sagde 
bare, at jeg var ikke bedre værd, 
end at jeg skulde lide samme 
Skæbne som Vildtet, fordi jeg fø-
ler mig som en Slyngel overfor 
dig, der har gaaet i en god Tro 
og intet anet om mine ubetænk-
somme Foretagender. Og saa 
Misse, vor lille Solskinspige, som 
ikke har kendt til Bekymring i 
nogen Retning. Alt har været lagt 
til Rette for hende. Hvordan vil 
hun tage Meddelelsen om vort 
Hjems snarlige Ruin ? Jeg ulykke-
lige Menneske, at jeg dog ikke i 
Tide har taget mig sammen og 
indset, at vi har levet over Evne, 
langt mere end vi burde." 

„Ja, ethvert Menneske skulde 
fra først af sætte sin Standard 
efter Evne. Der er noget nedvær-
digende ved, at man bagefter skal 
gaa ned, naar man har vovet sig 
for højt." 

Fruen drog et dybt Suk. 
,,Vi ulykkelige Mennesker, at vi 

skulde opleve den Tort!" 
Hun sank træt tilbage i Stolen. 

Det var i Sandhed en Jobspost, 
hendes Mand havde bragt hende. 
Stakkels, stakkels lille Misse, naar 
hun skulde høre det, hende, der 
var vant til at flagre lystigt og 
ubekymret som en lille Sommer-
fugl, der bader sig i alt det Sol-
skin, der falder paa dens Vej. 

Pludselig fik hun en lys Tanke. 
„Din Far", sagde hun, „gaa dog 
til ham, han kan da hjælpe os". 

„Min Far er den sidste, jeg vil 
gaa til. Jeg kan ikke ydmyge mig 
saa meget, at jeg vil staa for ham 
som Tigger. Det gør jeg ikke", 
lød det opbragt. 

„Naar man har spillet for højt, 
som du har gjort, maa man kun-
ne overvinde sin Stolthed for at 
gøre sin Uret god igen mod dem, 
man mener at have forurettet. El-
lers er man ikke en Mand. Det er 
tilgiveligt at fejle, men man skal 
ikke være for fejg til at gaa den 
Vej, hvor man mener. at Rednin-
gen ligger, selv om det maaske 
kan koste lidt Svie at blive ramt 
af Tugtens Svøbe. 

— — 
Efteraarsstorm en ruskede de 

gamle Plataner, der stad umid-
delbart opad Indgangen til Parken. 
Bladene fra Hvidtjørnene laa spred-
te i alle smukke Farver paa den 
endnu grønne Plæne. Det var som 
tusinde brogede Blomster i rødt, 
bronce, gult og grønt hvirvlet 
mellem hverandre, De samlede sig 
hist og her i Klynge, til Vinden 
pludselig førte dem i fejende Dans 
ud over Gangstien, indtil de atter 
bunkede sig op i en Krog bag 
Gitterlaagen. 
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som passer til Deres Jumpers, 
sælges ogsaa i Nordlandet! 

Det sidste Chic, de rigtige Stoffer, de 
nyeste Farver og de fornuftige Priser. 
Hvad synes De f. Eks. om dette Tilbud: 

Skotsk Tweed, moderne Facon m. Lomme 9,85 

Det er dog kun eet Eksempel - kom 
ind og se vort store righoldige Udvalg. 
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En ny Bunke Blade kom hvirv-
lende og samlede sig om Fød. 
tierne paa Godsejeren, som gik 
Tur i Parken. 

Han havde altid holdt af den 
friske Efteraarsblæst, naar alle de 
visne raslende Blade dryssede ned 
over ham. I Aar var det anderle-
des. Da fandt han noget vemodigt 
i dette, at se alt det, der engang 
havde staaet fejret for sin Skøn-
hed, falde til Jorden for at tram-
pes ned og tilintetgøres. Der var 
noget ved denne Tilintetgørelse, 
der mindede ham om hans egen 
Skæbne, som den tegnede sig for 
ham i øjeblikket. 

Et helt langt Aar havde han 
kæmpet med sine Kreditorer for 
at stride sig igennem og redde 
Hjemmet; men nu maatte han 
give op. 

Han satte sig paa Bænken un- 
der den mægtige gamle Kastanie, 
som stod lige ud for Broen, der 
førte over Voldgraven. Dette Sted 
havde i mange Aar været hans 
og hans Hustrus Yndlingsopholds-
sted, naar de sad i de lune Som,  
meraftener og hørte Nattergalens 
Sang fra Tykningen dybere inde 
i Parken. 

Mens Efteraaret sang sin bru-
sende Sang gennem Parken, sad 
han nu og saa tilbage i Tiden. 
En lang Række Solskinsaar hav-
de det været for dem. Ingen Skyg-
ger havde formørket deres Lykke-
himmel før nu, da Pengevanskelig-
hederne taarnede sig op om dem. 
- Det var svært at skulle tage 
Afsked med alt det, han havde 
set vokse op og blive stort her i 
Parken. Hvert Træ, hver Busk var 
der blevet sørget for, at det fik 
netop den Plads, hvor det havde 
bedst Mulighed for rigtigt at kom-
me til sin Ret. Og nu -- nu skul-
de det herefter i Hænder, der 
maaske hensynsløst vilde ødelæg- 
ge alt det smukke, som han havde 
fremelsket. 

Som Bladene dog faldt i Dag. 
Han havde i mer end en Forstand 
Efteraaret over sig, følte han. Det 
var ligesom hans Livssommer var 
forbi. Alle disse løse Blade, sum 
Stormen piskede ned over ham, 
forekom ham at være Symbol paa 
hans Fejlgreb og slette Handlin-
ger, der var Grunden til, at han 
nu stod som en ruineret Mand. 
Det var, som hørte han gennem 
Træer nes Susen den ene Anklage 
rette sig mod ham efter den anden. 

Efteraarsstemningen øvede en 
saa mægtig Virkning paa hans 
Sind, at han maatte skjule sit An- 

sigt i sine Hænder og grande ud 
som et Barn. Han maatte give sin 
Sorg Luft herude, hvor ingen saa det. 

Han overgav sig fuldstændig til 
den Smerte, der rev i hans Hjer-
te, som skulde det flænges, fordi 
han angrede overfor sin Hustru 
og Datter, at de skulde lide under 
hans Færd. Han ænsede intet om-
kring sig i disse Øjeblikke, da 
han sad her. 

- - 
Paa lette Trin kom en ung Pige 

dansende hen ad Havegangen. 
Stormen tog I hendes lyse Krøller 
og løftede dem i Vejret, saa de 
stod som en Krans over Hovedet. 

„Far", raabte hun, „nu ordner 
alt sig for os. Bedstefar er her, 
han vil hjælpe os, selv om han er 
frygtelig vred 1" 

Solen sendte i det samme en 
gylden Stribe ind mellem Træ-
stammerne som et lyst Varsel om, 
at de gik en god Tid imøde. 

Og Efteraaret sang sin Sang. 

Sporten 
Bazarudvalg et 
var Lørdag Aften forsamlet i Fru 
Christensens Havesal til et fælles 
Kaffebord oven paa Bazarens An-
strengelser. Efter at man var for-
samlet om de meget smukt pyn-
tede Kaffeborde bød Formanden 
velkommen og bragte en Tak til 
alle, der havde været medvirken-
de til, at Bazaren var forløbet 
saa godt som den havde. Han 
oplæste derefter det færdige Regn-
skab, som viste sig at have givet 
et lidt større Overskud end for to 
Aar siden. Saa kom Turen til Kaf-
fen og Resten af Aftenen gik i 
hyggelig Komsammen-Stemning. 

Andespil. 
Traditionen tro vil A. S. G. ikke 

undlade at afholde sit aarlige An-
despil. Det er fastlagt til d. 25. ds. 
og bliver som de tidligere Aar et 
af Aarets billigste Andespil. 

Nærmere i næste Uge. 

lfisoillg al Krydsordsonilveo 
i forrige Nr. Der indkom ingen 
rigtige Løsninger. 
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All.-Sandv, Kommunes 
Regnskab 

var i Tirsdags til Behandling i Byraadet. 
Driftsregnskabet ser saaledes ud: 

INDTÆGT: 

Renter 	  15,674,46 
Købstadens Jorder  	200,00 

Beboelsesejendomme  	224,09 
Gasværket  	13,080,05 
Vandværket 	  1,759,09 
Afg. af fast Ejendom . .  	683,50 
Afg. og Kendelser i II. t. 

	

Næringsloven ni. fl. Love   18 064,32 
Koncessionsafgifter  	125,00 
Forsk. andre Indtægter  	853,84 
Paalignede Skatter 	 196,775,30 

217,761,37 

UDGIFT : 

Byens Bestyrelse. 	 21,187,84 
Udg. i H. t. Lov om off. Forsorg 41,365,51 
Udg. i H. t. Folkeforsikring . 25,900,93 
Udg. i H. t. Lov om Arbejtis-
an v isning og Arbejdsløshedsfors. 5,210,47 
Skolevæsen 	  42,813,99 
Medicinalvæsen 	  5,547,07 
Gader, Veje, Kloaker . 	19,717,30 
Belysning 	  7,074.45 
Den off Renholdelse . 	803,00 
Brandvæsen  	486,27 
De off. Lystanlæg  	1,660.60 
Bidrag til forskell. Institutioner 
og Forniaal  	2,382,17 
Forsk. andre Udgifter. . . 	 40,665,24 
Henlagt til Afskrivninger . 	 16,944,46 
Fragaar de i Specialregnska- 
berne beregn. Aiskr 	 16,944,46 
Driftsoverskud 	  2,946,53 

217,761,37 

Paalignet Kirkeskat og 	. 	
• Offerafløsning 	  • 10,598,69 

heraf ført til Afgang 	 707,29 

9,891,40 

Kirkeskat indbetalt til . 
Stiftsøvrigheden 	  2,946,00 
Tilskud til Præstelønning 	. . 	1,589,10 

do. 	til Kirkebetjening . 	. . 	2,450,00 
do. 	til Kirkekassen 	. . 	2,852,22 

Overskud 	  54,08 

9,891,40 

Beger og 31aae. 
Ill. Familie-Journalen i denne Uge 

Filmsfotografer, der rejser rundt 
og tager Billeder til Biografteatre-
nes Uge-Journaler, kommer ofte 
ud for de mærkeligste Oplevelser. 
To amerikanske Filmsreportere, 
fik for nylig en enestaaende Lej-
lighed til at se og fotografere de 
Vildes Ilddans paa Fijiøerne. Om 
hele denne eventyrlige Oplevelse 
fortælles der i dette Nummer. En 
udenrigspolitisk Artikel beretter 
indgaaende og sagligt om Tjeko-
slovakiet - den unge Stat, der 
maa betegnes som et typisk Krigs-
barn, der i Øjeblikket staar midt 
i et Hav af Problemer, som selv 
den dygtige Præsident Benes vil 
have ondt ved at klare. Ugens 
Sportsartikel behandler i Tekst og 
Billeder Badminton - Spillet og 
Dansk Badminton-Forbunds riven-
de Fremgang her hjemme, og ud-
mærkede Foto - Reportagebilleder 
giver Indblik i en Masse andre 
Aktualiteter. Og saa er der den 
Side, der bringer sjette Uges Træk,  
ningsliste over de heldige Vindere 
af Ugens kontante Gevinster, som 
jo nu hver Uge andrager en sam-
let Sum af 3500 Kroner. 

Allinge-Sandv, Byraad 
Mødet den 10. November 1936. 

Borgmesteren og Laur. Peder-
sen var fraværende med anmeldt 
Forfald og Alfr. Pedersen, Allinge 
ledede Mødet i Borgmesterens 
Fraværelse. 

Forsømmelseslister for Septem-
ber og Oktober 1936 for Allinge 
og Sandvig Borgerskole. Der fore-
laa ingen ulovlige Forsømmelser. 

Den danske Købstadforening 
fremsender Beretning om Kasse-
eftersyn paa Kæmnerkontoret. 

Krietelig Forening til Børns Red-
ning androg om Tilskud. 

Edv. Holm anbefalede at yde 
et Tilskud, da det var til en god 

Sag, hvorimod Alfr. Pedersen, 
Sandvig ikke mente der var nogen 
Grund til at yde særlig Tilskud 
dertil, da man betalte fuld Takst 
for de Børn, der var paa Hjem-
mene, desuden var der heller ikke 
afsat noget Beløb paa Budgettet. 
Edv. Holm mente nok, der kunde 
afholdes et saa lille Beløb uden 
for Budgettet, men havde ikke no-
get imod at Sagen blev udsat til 
Budgetbehandlingen, hvilket vedt. 

Som sidste Punkt paa Dagsor-
denen blev forelagt Kommunens 
Regnskab over Indtægter og Ud-
gifter samt Status for 1935-36. 

Alfr. Pedersen forelagde Regn-
skabet, som udviste et Overskud 
paa 2,946,53. De forskellige Poster 
paa Regnskabet blev gennemgaa-
et, og det fremgik heraf at de for-
skellige Indtægtskonti udviste en 
samlet Indtægt paa 6.078.19 Kr. 
mindre end der var budgetteret, 
og de forskellige Udgiftskonti ud-
viste en samlet Udgift paa 9.024,72 
Kr. mindre en budgetteret, hvor-
ved ovennævnte Overskud frem-
kommer. Grunden til at Indtæg-
terne er mindre anslaaet, er den, 
at der paa Gas- og Vandværket 
er afholdt henholdsvis 17.000 Kr. 
og 3.500 Kr. til Nyanskaffelser, 
som ikke har været budgetteret, 
hvorved Gas- og Vandværket frem-
kommer med et Driftsunderskud 
paa henholdsvis 13.080 Kr. og 
1759 Kr. Hvis Nyanskaffelser ikke 
havde været afholdt af Driften, 
vilde altsaa Gas- og Vandværk 
havde fremvist et Overskud paa 
henholdsvis 4000 Kr. og 1750 Kr. 

Mindreudgiften paa Udgiftssiden 
fremkommer hovedsagelig paa et 
mindre beregnet Tilskud til den 
mellemkommunale Refusion. 

Regnskabet blev derefter uden 
nogen særlige Bemærkninger en-
stemmigt godkendt. 

Bryllup. 
Fredag d. 13. ds. vies paa Allin-
ge Raadhus Frk. Arly Olsen til 
K. Blomquist, begge af Tejn. 

Gode Slagte-og Levedyr 
samt Svin købes og byttes gerne. 

Chr. Jørgensen. 
Tif Allinge 144. 

Efteraars~Sko 
Stort Udvalg 

Smaa Priser • 

Carl Larsen, Vestergade, All, 

Varm Blodpølse 
faas i Dag, FREDAG. 

Grethe Lundgren, 
Lindeplads. 

Varm Blodpølse 
hver Fredag Middag. 

Dina Sørensen, Nørregade. 

• s'~' • ""1,1> 

• Forlovelsesringe • 
Lager af alle Størrel-
ser i moderne, ciselere-
de og glatte Ringe 

Allinge lir- og 
• Guldsmedeforretning  • 

Nfx 4„iiv,xfiN5 
Conrad Hansen. TI. 140 

Kjolesyning 
udføres fra 1. November 

Eva Andersen, Strandvej 14 

Avertr i NORDBORNHOLM 

De gaar aldrig forkert - 
naar De henvender 

I 	
- Apparater og Dele 

Dem til mig ang.  RAD 	- Akk.- Ladestation. 
Batterimodtagere og Lysnetmodtagere - Alle Modeller I 	Alle Priser 1  

Installatør Regnersen, Hasle, Tlf. 128 



Allinge-Sandvig 
Kommunes Regnskab 
over Indtægter og Udgifter samt 
Status for 1935-36 er fremlagt til 
offentligt Eftersyn paa Raadhuset 
i Allinge i 14 Dage fra d. 13. Novbr. 
d. A. at regne .  
Allinge-Sandvig Borgmesterkontor 
d. 12. November 1936. M. Bloch. 

 

Billigt 

Flask 
W. Romers Slagterforretning. 

Restancerne 
for 5. og 6. Termin 1936-37 af 
personlige Skatter og Ejendoms-
afgifter m. rn. og 1 Halvaars Stats-
skat med Forhøjelse af Indkomst-
skat i H t. Lov af 20.-5.-33 tn. fl. 
Love, er under d. 11. ds. af  Dom-
meren i Rønne autoriseret til Ud-
pantning, som uden videre Varsel 
vil blive paabegyndt den 21. ds. 

Allinge, d. 12--1L-36. 

M. Bloch. 

Østersøbadet Bornholm 
afholder ordinær 

Generalforsamling 
paa Hotel „Allinge" Torsdag 
d. 19. November 111.17. 

Dagsorden iflg. Lovenes § 6. 

Efter Generalforsamlingen Fælles-
spisning med Damer Kl. 19, hvor-
til man bedes tegne sig paa Hotel 
Allinge eller hos Købm. Bech. 

Bestyrelsen. 

Smedearbejde 
Alt i Reparation samt nyt til mind-
re Hushrug udføres. Gammelt Jern 
købes fremdeles. 

M. Jørgensen, 
Jernhandler, Allinge. 

Sortepølse 
anbefales hver Uge fra Torsdag 
Eftermiddag. 

Chr, Jørgensen, Tlf All. 144 

1(81] Sko og Gummislaulcr 
til Efteraaret hos 

Træskomager Larsen. 

En Dreng 
eller yngre Karl søges. 

Avlsbr. Holm, Allinge. 

Fremstil selv Vi n 

Alt til Fremstilling af 
Vin (Bie & Berntsen) 
faas i 	PRIMA 

	sffil.1.1•=1.1•11.1e.••■2...1 1. 

Olsker 
1-lusflidsskole 

afholder Generalforsamling i For-
samlingshuset Maridag d. 16. ds. 
Kl. 19,30. Mød godt op 

Bestyrelsen. 

Til 1,eje. EK  ta kVkæe iroevl sne omg. 

egen Indg. (om ønskes møbleret). 
En Lejlighed for enlige Folk event. 
Kost og Logi for 2 Pers. Ved Kle-
mens By. Bill. mrk. 22 modt. Bl. K. 

fløjl er Inderne 
Vi har et stort Udvalg i Efteraarets Modefarver. 
Smukke Kvaliteter fra 4.50 - 5.50 - 6.25 pr. m. 

Yffagasin du 9tord's 2ldsalg 
ved Viktor Planck, Havnegade, Allinge, Tlf. 5 

Nu er 

Vinterfrakkerne hjemkommet 
Se mit store Lager al smukke, moderne 

Frakker til meget billige Priser. 

ALLINGE MESSE. Th. Holm 

Chrysanternum 
stor- og smaablomstrede. 

Smukt pyntede Blomsterkurve. 

Forskel!. Potteplanter 
Lev. af Kranse og Dekorationer med Baand. 

Roser, Frugttræer og Frugtbuske af I. Kvalitet. 
Et Parti storfrugtede Hindbærplanter udsælges 
til nedsat Pris saa længe Forraad haves. 

C.P1. Hansens Handelsgartner', Hasle 

Vi har Benklæder i Vinduet! 
baade til 

Herrer og 
til Drenge 

Gør Deres Indkøb i 

Arbejdsbenklæder Kr. 4 85-5.50-8.00 

llolmensbenklæder Kr. 9.50,  

Uldne Benklæder fra Kr. 13.50 

Plus-four til Herrer Kr. 11.50 —13.50 

• 

Uldne Drengebenklæder Kr. 3.50 

Plus-four til Drenge Kr. 4.25 
• 

Stærke Overalls Kr. 4.85 

Extra svære Kr. 5 50 

Skjorter ... 
Stort Udvalg — Alle Priser — Og i 
nye moderne Mønstre og Farver. 

Arbejdsskjorter fra Kr. 1.95 

Nordlandets Handelshus. 
om heil rigiifie  ,Pe rmanent sudfører  ia 

Maskine. 
i ny ei nu t  m_ 	d enyemed den rn e  

9  Dampkammer System. Al iberegnet -
og dog kun otte Kroner! 

Barber Johs. Larsen Tlf. Allinge 53 

41 	 der er ganske ny og det fineste 11 Og skulde prøve  produktells 	 hbvaaiddeestfeuihdvviidr,;etdeorgkane  skaffes si: 1,1811 	 produktell  
Friske Varer til Slagtningen! 

Bedste bornholmske Byggryn - 3 Størrelser. 
Store blaa spanske Muskatel Rosiner. 
Bedste smaa græske Rosiner Nr. 5. 
Grovt Rugmel, Rugsigtemel, Prima Krydderier 

sælges til smaa Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

bedste Sortering. 
Vi har faaet en større Sending hjem af Cox Orange, 

rød Pigeon, Mølleskov, Beaute of Kent og tilraader Kun-
derne at forsyne sig heraf. 

Ved Salg af hele Kasser giver vi ekstra Rabat. 
Gode Citroner sælges a 15 Øre. 

Nordlandets Handelshus 

Ekstra Kvalitet Bageri=Flormel 
til Hjemmebagning sælges i Butikken, og vi har en rigtig 
god Kvalitet Flormel til Husholdningsbrug, som sælges 
til en forholdsvis billig Pris, saa længe vi har gammelt Lager 
at tage af. Eventuelt tager vi gode Sædvarer som Betaling. 

Nordlandets Handelshus. 

-det er RADIO-TID! 
	 ~ni 

Spørg Fagmanden til Raadsl Lad mig demon-
strere de nyeste Typer og Modeller for Dem. 
Alle Mærker — Alle Modeller — Alle Prislag 

Stort Lager af elektr. Art, og SKaerme. 

ALLINGE RADIOFORRETNING 
William Lind 
	

Norregade 8 
	

Telt. 	 SN 

.manufaktur og Tricotage 
- all Ran 	 faa stos mig ! 

Lige fra Overfrakker til Undertøj, Ar-
bejdstøj og Metervarer, Gardiner og 
Garn. — Altid bedst og billigst hos 

Jens Hansen - Manufaktur & Trikotagehandel 
11111i111111111111111111111111111111111111f11111111111H111111111111111111111111111111111111111r1111111111M111111111111111111111111111111111111111111111• 

==_ 

• Aaben TURISTVOGN Model 1928 
Aaben CHARABANC  Mode11929 
lukket CHARABANC Model 1930 

• alle i god Stand, er billig til Salg eller Bytte m. Personvogne 

Telefon Rønne 788 

Gratis 
	

Gratis 

Goettekonkurrence for Bern! 
I KIOSKEN's «le Vindue findes en Udstilling af Børnebøger. 
Gæt engang hvor mange der er og skriv Løsningen paa en 
Blanket, som du kan faa udleveret i Kiosken. — Der er udsat 

5 flotte Bogpræmier 
Altid det største Udvalg i gode Børnebøger i 

KIOSKEN, ALLINGE 
1 

Gratis 
	

Gratis 

. 
• 

• 	

og spiller daarligt, saa lad mig ombygge det i et moderne 
• 
• Kabinet og sætte det i Stand, saa det kan spille som nyt. 	• 

• 
• • 
• Nye 4 Lampers Batterimodtagere 

• •

• 
• • 
• bygges paa eget Værksted mod Bestilling til meget smaa Priser, • 

• • 12 Maaneders Garanti. Radio-Reparationer foretages over hele • 
• 

• Øen. Reparationer og Reservedele kun mod Kontant. 	 • 
• • 
•  
 Cykle- og Radio-Importøren, Allinge, II, Jørgensen, Tlf. 156 

• 
 

3 Holgdie Immer 
Abeungen Peter og mange andre morsomme Dyr 

Lad Søndagsturen gaa til 

Bornh. zoologiske Have! 
Fra Kl. 16 Koncert-Dansant i Restaurationen. 

Hyggelige Restaurationslokaler — Centralvarme 

Fine Spiseæbler 

f. ø 8 • • • • • • •• ø ø • • • øøøøø • øøøøøøøø • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• 

ø
. 	 . 

 

Lad.9eres gamle Sadl° blive som ny! 
• • 
• Er Deres Apparat umoderne 

• 
• 

••■••••••••••••••••..••••••••••••••••••• •••••••••••e.  

IN Dage • Køb del i Produktet' 0111 Kul og Superfosfat ventes under Losning 



Til Herrer har vi et stort Udvalg -I 

Manchetskjorter i nye fikse Mønstre fra Kr. 5.50 — 10.50 
Uld- og Haarhatte — moderne bløde — fra 6.25 — 17.75 
Bindeslips og Lynslips i mægtigt Udvalg! 
Sportshuer prima Udstyr fra Kr. 1.L0 — 4.50 

N.B. Største Udvalg i Sokker: Uld og Traad fra 
98 Ore pr. Par. Arbejdssokker fra 30 Øre pr. Par. 

Alt i Undertøj til sniaa Priser 
Svære Trøjer med lodden Vrang fra Kr. 1.48 
Svære Benklæder med lodden Vrang fra Kr. 1.75 

Alt i Arbejdstøj : Ov Irans — Jakker — Skjorter 
Benklæder — Kedeldragter — m. m. 

Smukt Udv. i Plusfour, Sportsstrømper, Slipover, Fiskertrojer 

(1 ti (fl,  vd‹to,i, pLpt,k 
owin,e 

CODAN GUMMISTØVLER 
Nu har De Brug for 

Jeg har alle Størrelser. 

AXEL MOGENSEN, TEJN 

Nordbornholms Adressefortegnelse • 
Autoreparatører 	j Damefrisørsaloner 	Købmænd 

Mikkelsen, A., Allinge Tlf. 102 I 	Kornum, K., v. Havnen All. Tlf. I 5:', 	Holm, P. C., Allinge Tlf.- 39 
Larsen, Joh., Barber, Ali. Tlf. .-3 	Mogensen, A.. lejn 1 if, 11T x 
Weber, Anna, Allinge, Telefon 12 	Prima, Allinge Tlf, 40 

Elektriske Artikler 	Ladestationer 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 	 Lind, William, Allinge Tlf. 95 

Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

Autokørsel (se Vognmænd) 

Bagerier 
Andersen, Th., Sandvig Tlf. 2 
Hald,Æ.,„?Løsebækg , Allinge Tlf. 78 

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

Bog- & Papirhandlere 

Bogtrykker 
Gornitzka, 0., Allinge Tlf. 74 

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

Bygningssnedker 
Jørgensen, Th. Sandvig Tlf 5 y 

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

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, All. TIL 7 

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

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

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

Hoteller 
Hotel Allinge Telefon 25 

Art.f. Hoteller og Pensionat. 
Gornitzkas Bogtrykkeri, AlI. Tlf. 74 

Smørrebrøds-, Alellemiregspapir,Servietier,  

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

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

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

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

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

Modeforretninger 
Petersen, Thora, v. Posthuset AlI. 

Murermestre 

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

Mælkeudsalg 

Møbel , nedkere 

Pensionater 

Radioforhandlere 
Jørgensen, H., vi Posthuset Allinge 
Lind, William, Allinge Tlf. 95 

Skotøj og Skotøjsrep. 
Jørgensei. H., v/Posthuset Allinge 

Skræderforretninger 
Lind, Sander, Nørregade 5 Allinge 
Ipsen, P. C. Nygade, Tlf. All. 113 

Slagtere 
Jensen, Kaj, Allinge Tlf. 66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, Allinge Tlf. 98 

Sygekasser 
Ali. - Sandv. Sygekasse AH. Tlf. 47 
Kontorild daglig 2-4 og Lørdag 7-9 

.Sæbeforretninger 
Tatol v. Havnen Allinge Tlf. 23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, All. TIf.7 

T,-giværk Ilt. Allinge 127. M. Bloch 

Mursten, Tagsten, Drænrør. 

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 T'.. 117 x 

1,1fleverin lit garnholms Dampvaskeri. 

Viktualiehandlere 

Vognmænd 
Bohn, Emil, Sønderg., All. Tlf. 46 

Christensen, Andr., AlI., Tlf. 49 

Falk, K., Aabrinken, Tejn. TIL 130 x 
Personkørsel n4fores. 

Petersen, C., Nygade, All. Tlf. 133 
Person- og Lastkorsel 

Munch, Humledal, Tlf. Rø 46 v 
7 Personers Vogn 

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

Slagteriets Udsalg, Narregade  
anbefaler fersk og røget Flæsk, Mørbrad, Carbonado, Sylto, 
Medisterpølse, Fars, Leverpostej, Hamborgskinke, Hamborgfile 
Alt i Paalæg og Konserves. Friske Slagterivarer Tirsd., Fred. 
Varerne bringes. — Tlf. 38. DINA SØRENSEN I  

Xerreliggeri 

En klog lille Kvinde. 
Forts. fra forr. Nr. 

Sir Pawkins var en Mand, der 
satte Pris paa god Mad og Vin 
— og paa at nyde den i Tavshed, 
saa Samtalen blev først for Alvor 
genoptaget, da de to Herrer atter 
sad inde i Biblioteket ved Kaffen 

— Jeg har bedt Dem herhen 
Aften, Georg, fordi jeg trænger 
til et godt Raad. 

Det gav et Sæt i Georg — det 
er ikke ofte, at man bliver spurgt 
til Raads to Gange samme Dag. 

— Det er angaaende Bessie, 
vedblev Sir Pawkins. 

— Saa ? sagde Georg nervøst. 
Er der noget i Vejen ? 

— Intet, kære Georg ! Men -
men jeg synes, at det er paa høje 
Tid, at hun bliver gift. Hun er 
fire og tyve, og Tiden gaar. — 
En Cigar, Georg? 

Georg tændte sin Cigar med 
rystende Haand. 	M-men, sagde 
han nervøst, jeg-jeg har altid tro-
et, at De ikke ønskede, hun skul-
de gifte sig for-fordi . . . 

— Kære Georg, De tror da ikke, 
at jeg er saa egoistisk? Skønt det 
vilde ikke forbavse mig, hvis Bes-
sie var af den Mening, at jeg vil-
de falde sammen, hvis hun forlod 
mig. Selvfølgelig vil jeg savne 
hende, men da jeg endnu ikke 
gaar i Barndom, klarer jeg mig 
nok. Bessie er en meget indtagen-
de ung Pige, saa jeg gaar ud fra, 
at hun har Del Tilbedere at væl-
ge imellem. De er jo en hel Del 
sammen med hende, saa jeg vil 

`spørge Dem, om hun har vist Tegn 
til at træffe sit Valg. 

Georg rettede sig pludselig op 
i Stolen og svarede med høj Røst: 

— Ja, hun har netop i Dag be-
troet mig, at hun har truffet sit 
Valg, og hun bad mig saa blidt 
som muligt at betro Dem det, 
saa De kunne vænne Dem til Tan-
ken at skulle klare Dem uden 
hende. Hun turde ikke selv for-
tælle Dem det — hendes Tilkom. 
luende stammer, naar han bliver 
nervøs, saa han kunde heller ikke. 

Saa jeg har, lige siden jeg kom, 
siddet og overvejet, hvordan Pok-
ker jeg skulde bære mig ad med 
at fremkomme med mit Ærinde 
— og saa kommer De selv med 
det I Det er fuldkommen komisk ! 

Sir Pawkins saa forbauset paa 
Georgs røde, ophidsede Ansigt. 
- Saa Bessie har valgt. — Det 
er ærlig talt en Skuffelse, Georg, 
for jeg havde haabet. — Han brød 
af og sagde kort. — Hvem er det, 
Georg ? 

— Jeg ved det ikke, sagde Ge-
org. Hun vil ikke sige mig hans 
Navn — men han er genert og 
stammer, naar han bliver nervøs, 
hvis det kan være Dem til nogen 
Hjælp. Hun siger, at jeg kender 
ham, men ikke særlig godt — jeg 
kan ikke faa den Beskrivelse til 
at passe paa nogen. 

Sir Pawkins stirrede stift frem 
for sig. — Gav hun ikke andre 
Oplysninger? 

Georg nikkede, han følte sig 
træt af det hele og nedtrykt. -
Hun sagde, svarede han, at De 
forleden havde sagt til hende, at 
han var den eneste Mand, De vil-
de give hende Lov til at gifte sig 
med. Hun sagde, at hvis jeg min-
dede Dem om det, vidste De Besked. 

Virkningen af denne simple 
Meddelelse var forbausende. Sir 
Pawkins gispede højlydt, og hans 
aristokratiske Ansigt lyste af For-
bavselse. — Sagde hun det? Er 
De sikker paa det, Georg? 

— Det var, hvad hun sagde, 
svarede Georg kort. 

Sir Pawkins Ansigt skiftede 
Udtryk, han brast i Latter. — Saa 
havde jeg altsaa Ret 1 klukkede han. 

Georg Watson saa uforstyrret 
paa ham. — Hvem er han? 

— Det er en Mand, der er som 
skabt for hende, og som jeg altid 
har haabet paa, hun skulde vælge, 
sagde Sir Pawkins tilfreds. — Jeg 
har længe været klar over, at han 
var forelsket i Bessie — men jeg 
har ikke været klar over Bessies 
Følelser før i Aften. Han er en 
storartet Fyr, Georg! Lidt tung 
maaske, men rolig og paalidelig, 
han vil blive en storartet Mand 
for Bessie. 

Pludselig :for der en Djævel 
Georg, han rejste sig og slog med 
sin knyttede Haand i Bordet. 

— Nej I raabte han. Det er helt 
forkert, Hr. — hvis Bessie skal 
gigiftes — skal hun giftes med 
mig. Jeg har været en bl-blind 
Idiot — men jeg turde ikke spør-
ge Bessie, om hun vilde gifte sig 

m-med mig. Men nu tør jeg —. 
og hvis De vil sige mig Navnet 
raa den st-stammende Idiot, saa 
skal jeg gaa ud og vride Halsen 
om paa ham! Hvis Bessie sk-skal 
giftes 	sk-skal det være med 
mig ! brølede han og slog igen i 
Bordet, saa Kopperne dansede. 

Sir Pawkin faa lænet tilbage i 
Stolen og betragtede ham med et 
lille Smil. 

— De kommer Dem, Georg, jeg 
havde aldrig troet - 

- Hvem er han ? brølede Ge-
org — hvem er han ? 

— Spørg hende selv ! sagde 
Sir Pawkins og saa henimod Dø-
ren. Georg vendte sig hurtigt om, 
og der henne i Døraabningen stod 
Bessie, bedaarende smuk i en lille 
blaa Chiffonskjole af nøjagtig sam-
me Farve som hendes øjne. Fat 
øjeblik stirrede han paa hende, 
saa fo'r han hen til hende og greb 
begge hendes Hænder i sine. 

— Bessie, sagde han, jeg har 
været en blind Taabe — et Fæ 
— en - 

- Spring Resten over, kære 
Georg, sagde Bessie. For jeg hørte 
det lige før. 

— Saa hørte De alt det, der 
betyder noget, sagde Georg ind-
trængende. Sig mig Navnet paa 
den Fyr, saa jeg kan vride Halsen 
om paa ham — for De og jeg — 

Bessie lagde Hovedet paa Siden 
og saa op paa ham under de 
lange Øjenvipper. 

— Gør det ikke, kære Georg—
for jeg vil saa nødig have, at De 
skal begaa Selvmord. 

Georg stirrede paa hende med 
aaben Mund. 

— Bessie! — raabte han, det 
mener De — du ikke. Aa, Bessie I 

— Det var forfærdeligt af mig, 
Georg — men jeg blev nødt til 
at ruske i dig -- til at faa aab-
net øjnene paa dig. 

(Efter Sorø Amtst.) 

Ger Deres ledkøb hos de Handlende, som averterer her i Bladet 
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er nu paa Lager i alle St. til Herrer, Damer og Børn. 

Fikse Pyjamas føres i kul. og naturfarvet til Damer og Bern. 
.?--.. ▪ Direkte Salg fra Fabrikken — derfor billigste Priser. 
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-,..- 
. A. Melby Christiansen, Husmoderhgrsen 
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