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Tag dette falmede Efteraarsløv,
med Sangen, som skælver deri,
skønt Tonen er brusten
og Strengen sløv,
i den skurende Disharmoni.
Thi hvirvles de Blade
om Dødens Hus,
og Roser blandt vissent Græs,
er Hjertets Suk kun et Vingesus,
henvejret paa øde Næs.
Dog er der vel ikke
et Sind saa mygt,
saa tynget af Livets Savn,
det har jo en Gang
i Forhaabning trygt
skælvet i Lykkens Favn.
Ja, vender Du hjem
som en anskudt Fugl
med Vinger plettet af Blod.
Du fandt vel i Mindet
et fattigt Skjul,
som gav dig for Livet Mod.
Axel Heidam.

Diskildslull °rir det!
Af Karl Lindqvist.
—o—
En gammel Brumbasse var han
— og ve det Menneske der vovede
at sige ham imod! Det skete ikke
Gang. Men dygtig
mere end
var han — ikke blot i sin Gerning
— og der var han ellers noget
nær en Mirakeldokter —, men ogsaa indenfor det Felt, der altid hører med til en rigtig Landsbydokter —; det sjælelige. Trods sit
robuste Væsen, sin Opfarenhed,
sin Skælden og Sutælden var Distriktlæge Holm snart lige saa
kendt og søgt i sin Egenskab af
Sjælesørger som af Doktor. Han
vidste altid Raad — og han havde
Hjertet paa det rette Sted.
Han tog altid Honorar, det var
et Princip hos ham, baade hos rige
, og der tog han meget — og hos
fattige. Men naar han stod i et
fattigt Hjem, og øjnene omkring
ham lyste af Glæde, fordi han endnu en Gang havde jaget den grimme
Gæst paa Døren og faaet Familieforsørgeren rask, — men Minerne
samtidig var lidt triste paa Grund
af Lægehonoraret — ja, saa tog
Doktor Holm imod Pengene, det
gjorde han, — men inden han gik,
delte han dem ud til Børnene.
— Jo, for det har jeg Lov til,
sagde han kort og brysk. Det kan
ingen forbyde mlg Men at kurere
gratis er maaske Uret mod Kollegerne.
. . Og saa havde Distriktslægen
maaske ovenikøbet betalt Medicinen ja, højst sandsynlig haft en
Del Fødevarer med, hver Gang
han kom for at se til den Syge.
Saadan var Distriktslægen. Han
havde et Mundheld, som ikke var
af de ringeste — det lød saadan:
Det skal jeg nok orne I Han udtalte „ordne" paa den Maade uden
d, med en kort, snerrende Lyd,
men alle vidste, at naar Distriktlægen „or'nede" Sagen, saa var
der ikke mere at være ked af.
Men hvad ingen vidste — og
det kan jo i Grunden ogsaa være
lige meget — var, at det i Virkeligheden de fleste Gange slet ikke
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var den brummende, godmodige
Bjørn til Distriktslæge, der or'nede
Sagen, men derimod hans lille, stilfærdige Hustru. Til hende kom
han med alt, tit fulgte hun med
ham paa Sygebesøg — og naar
Fru Distriktslægen havde været
med, blev der altid „or'net" en
Mængde.
— ——
Historien begynder en Sommerdag. Distriktslægen havde været
ude at se til Gaardejer Kræn Hansen i Yrup, som i nogen Tid havde
gaaet rundt og hostet ganske forskrækkeligt, og kom netop ud gennem Haven hen til den ventende
Cykle. Holm foragtede Biler, han
cyklede Sommeren igennem og
Vinteren med, blev Vejret slemt,
kørte han i Gig.
— Biler er kun for Svæklinge!
brummede han.
Som han nu kom ned gennem
Haven, hørte han pludselig Røster
fra et stort Lindelysthus til venstre for Havegangen. Et lille Smil
krusede hans barske Ansigt. Han
kunde genkende den ene Stemme
som Elses, Kræn Hansens ældste
D'atters. Og han havde en svag
Anelse om, hvem den anden var,
det var Hans fra Aahuset, Tjenestekarlen, Distriktslægen havde i
lang Tid været klar over, at de
to havde et godt øje for htnanden.
Han vidste ogsaa, at „de Gamle"
ikke saa med glade Øjne paa det
Parti — de var af den gamle Skole,
der ansaa Penge for betydelig
bedre end Kærlighed.
Pludselig standsede Distriktslægen med et Sæt — en Sætning
var naaet hans Øre — en Sætning
som fik ham til at rynke Brynene
og se umaadelig distriktslægeagtig
ud. Det var Elses Stemme, der
havde lydt — i Graad, syntes det:
— Det kan ikke engang Distriktslægen or'ne I
Kun et Øjeblik studsede Distriktslægen. Saa sprang han adræt
over det lille Stakit langs Havegangen og stod med et Spring i
Lindelysthusets Dør med sit skæggede Ansigt ragende truende frem.
— Hvad er det saa, jeg ikke
kan or'ne, om jeg maa spørge?
tordnede han.
De to overraskede fløj op fra
Bænken med Rædsel malet i alle
Træk. Else blev blussende rød
over hele Hovedet, og Hans begyndte at stamme et eller andet
forvirret.
— Naa, det maa jeg nok sige!
buldrede Holm videre, Man siger
ellers, naar Katten er ude, spiller
Musene paa Bordet, men her er
det nok omvendt. Vær I glade for,
det kun er mig . . .
Han stod et Øjeblik og saa paa
dem med sammentrukne Bryn.
— Else, sagde han saa. Kan
Du følge mig et Stykke paa Vej
— saa kan Du fortælle mig, hvad
jeg ikke kan ()rine — hø!
Det sidste fnøs han ud, saa den
unge Pige skælvende fo'r op. Holm
gik ud til sin Cykle. Else kom
langsomt og tøvende efter.
— Else! Else! hvor er Du?
lød i det samme Moderens Stemme
oppe fra Huset.
— Hun er hos mig! brelte Distriktslægen. Og hun kommer ind
naar jeg er færdig med at tale
med hende.
En Dør blev forbausende hurtigt lukket i, og der blev stille.

— 1-1m! Distriktslægen havde
taget Cyklen og begav sig nu langsomt ned ad Vejen, mens Else
med bøjet Hoved listede ved Siden
af. Han kunde fra Siden se, at
hun havde grædt.
— Hm! lad mig saa faa at vide
hvad der er i Vejen! Hans Stemme
lød nu mild og venlig. Else saa i
et hurtigt Glimt op og mødte hans
Øjne — de saa nu helt smilende
og rare ud. Det gav hende ligesom lidt mere Mod. Alligevel kneb
det svært at faa begyndt.
- Naa, saa maa jeg selv begynde . . . altsaa, Du og Hans
holder af hinanden — — -— Jo, saa møj' endda I kommer
det med svag Stemme,
— Og I maa ikke faa hinanden
for dine Forældre, fordi Hans er
fattig — — er det saadan?
— Jo!
Naa, er der saa mere?
— Jo, Fa'r har sagt Hans op
nu til den første. Ran skal rejs'
i Overmorgen. Og saa . . Nu
brød Taarerne løs igen,
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med sig selv. Det var en Vane
fra hans lange Ture.
— Hm! ved, sagde jeg. Men
det er nu lettere sagt end gjort.
Jeg ved i Grunden ingenting hvordan i Verden skal man faa
de to gamle gerrige Pengesække
til at gi' sig — det er Spørgsmaalet — Distriktslæge Holm. Kan Du
klare det Spørgsmaal, saa er Du
ikke saa tosset, som Du ser ud
til. Hm I Han gav Cyklen et arrigt
Skub, saa han var nær ved at
snuble. Hm! Det bliver jo sikkert
en haard Tørn, — men den skal
tages — Distriktslæge Holm or'ner
det . . . nu maa vi høre, hvad lille
Mor siger, hun skal nok . . .
— Hvad er der nu i Vejen, lille
Distriktslæge — Du ser saa spekulativ ud?
Fru Holm smilede kært til sin
lille Bjørn og klappede ham mildt
paa Kinden. Han sad mageligt tilbagelænet i sin Lænestol og pustede
store Røgskyer ud i Stuen fra sin
Merskumm er.

Jysk Fjordlandskab ved Mariager.
— Naa. bare frem med det Der
er da ikke noget at græde for endnu. Hvad saa?
— Saa ska a gyvtes mæ' Sog.
nefogdens Per, siger Fa'r og Mo'r.
— Naa, ser vi det! Men det
kan Du jo bare sige nej til!
— Det haar a sawt, men saa
ska a rejs' hjem'fra ogsaa, siger de.
— Og det er Du ikke saa glad
for?
— A er saa ung, og, og . . a
ved slet ett', hvordan det hele skal
gaa, alt ser saa mørkt ud . .
— Og Du holder ikke af Per?
— Uh nej da — det hjulbenet'
Spøjels,!
Distriktslægen gik lidt og tænkte
Saa standsede han og saa skarpt
paa Else.
— Og det vover Du at sige, at
jeg ikke kan or'nel sagde han barsk
— Tag Du nu og tør dine øjne
og stik hjem med Dig — og hils
Du Hans, at den Sag — den skal
— jeg — nok — or'ne!
Distriktslægen sagde de sidste
Ord langsomt og huggede Cyklen
i Vejen for hvert et Ord, Else lyste op i et Smil :
— Tror Dovteren?
— Jeg tror ingenting, jeg ved
det! Farvel.
Og af Sted fair han paa Cyklen,
hoppende over den daarlige Vejs
Hjulspor og Skærver.
Han var ikke kommet ret langt,
før han gav sig til at smaasnakke

— Hm! Ser Du, lille Mor —
der er igen en Sag, vi skal have
or'netl Men den er svær. Du maa
lægge Hovedet godt i Blød.
Han fortalte om de to unge og
deres vanskelige Stilling.
— Og se, jeg forstaar saa godt
lille Else. Det er ikke let for hende
at trave ud i Verden som hjemløs.
Ogsaa Pokkers, at Forældrene
kan være saa snæverhjertede, at
Pengesækken betyder langt mere
for dem end deres Børns Lykke.
— Hvordan er Hans, spurgte
Fru Holm, Er han en brav Mand?
. — Absolut! Reel i alle Maader,
dygtig, flink, rigtig en Mand for
Else . . og sikken han vil kunne
klare Gaarden, hvis han kommer
til den; den skal minsanten nok
komme højere op, end den er i Grunden er den elendig drevet
nu, Kræn Hansen er for fedtet til
at ofre noget paa den; det skal
aldrig koste noget. Han betaler gerne Folkene saa lille en Løn, at de
hverken leve eller dø af den Til
Gengæld faar han de usleste, ingen
vil være hos den Pengepuger. Den
eneste ordentlige Karl, han nogensinde har haft, er Hans. — Hel
hø! Men Du kan tro, den brave
Fedtsyl maa punge ud, naar Distriktslægen har været der — heldigvis er han hungeangst for at
dø — det er gerrige Mennesker
altid , . .
— Og hvordan er Per?
— En ussel Fedtlap af samme
Slags som Kræn Hansen. Vind-
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skæv og mager, ligner nærmest et
mislykket Fugleskræmsel. — Han
vender Toeren mindst ti Gange,
inden han giver den ud — og saa
putter han den som Regel i Lommen igen . . . Synd og Skam var
det, om Forældrene skulde faa
pukket lille Else en saadan Dromedar paa . , . vi maa or'ne Tingene, Mor. Nu ryger jeg, saa tænker Du — hø! hø!
Stilhed, Hygge og Idyl raadede
i Distriktslægeboligen. Fru Holm
syede, og Holm pulsede, mens han
fra Tid til anden saa spørgende
hen paa Hustruen. Nu mødte han
hendes smilende øjne.
— Du har løst Mysteriet ?
— Jeg er lige ved at tre det.
Men sig først: Tror Du de to
Forældre har Hjerte for andet end
deres Penge — mon de elsker
Datteren?
— Hm! Ja, naar alt kommer til
alt, saa elsker de saamænd nok
Pigebarnet. De bilder sig bare ind
at de gør alt til hendes eget Bedste ved at „redde" hende fra Hans.
— Ja, saa hør efter . .. for saa
tror jeg nok, vi skal faa dem kureret.
- Og Distriktslægen hørte opmærksomt efter.
Hans var borte. Og Sognefogedens Per korn hver Dag stikkende
over til Kræn Hansen — og hver
Gang blev Else puffet frem, hun
skulde servere Kaffe, hun skulde
underholde . . . og hun ønskede
ham derhen, hvor Peberet gror.
Og saa længtes hun efter Hans.
Han var kommet til at tjene hele
to Sogne borte. — Elses Øjne var
tit røde, og hendes røde Kinder
blev blege. Det hele var saa trist.
Og Far og Mor gik der og saa
skævt til hende,fordi hun ikke vilde
være venlig mod den hjulbenede
Per, nej, Livet var endda svært at
leve. Der var jo ganske vist Distriktslægen, der havde lovet at
ville „or'ne" det hele — men Dagene gik, og han viste sig stadig
ikke. For en utaalmodig, forelsket
ung Pige var det skrækkeligt:at
gaa i Uvished og bare vente. Far
og Mor trængte ogsaa paa hver
Dag med Per, hun fik alenlange
Lovtaler over ham og hans mange
Penge.
— A vil blæ's hans Penge, sagde
hun, men de blev ved. Det var
snart ikke til at udholde.
Men som hun gik og var allermest trist til Mode, kom endelig
Distriktslægen.
Myndig og bred skred han ind,
lyttede til Kræn Hansens Bryst,
skrev noget Hostemedicin op Else saa han tilsyneladende ikke,
og hun var ved igen at miste Modet, da han pludselig vente sig
om og saa paa hende.
— Hvad fejler Du? spurgte han
brysk.
— Hun fejler — Gudskelov —
ett' noget, sagde Kræn Hansen.
— Fejler hun ikke noget — er
De rigtig klog Mand, se dog paa
hende, — skønt, hvad forstaar
Bønder sig paa Agurkesalat fejler, hvis Pokker fejler hun noget
— lad mig undersøge hende i en
Fart.
Fortsættes paa 4de Side.

Europas højeste Bjerg.
Da Mont Blanc blev erobret
for 150 Aar siden.
Endnu er det ikke lykkedes nogen at
bistige Toppen af Verdens højeste Bjerg,
Mount Everest, men i disse Dage er det
i Følge »Viborg Stifts Fbl." 150 Aar siden, Europas højeste, Mont Blanc, blev
erobret, Mont Blanc ligger i Alperne,
paa Grænsen mellem Frankrig og Italien, og dets øverste Tinde hæver sig
4810 Meter over Havet. I vore Dage er
jo alle Alpetoppe besteget, alle Bjergpas
vejlagt, alle Kæder gennemboret af Tunneler, alle Tinder overfløjet af Aeroplaner og Zeppelinere. Og det finder vi
Nutidsmennesker kun saa naturligt.
Men det er dog ikke saa længe siden,
det var helt anderledes. For blot et Slægtled tilbage var der ingen Jernbaneskinner over Brennerpasset, man maatte gøre
de lange Bjergrejser med Hest og Vogn.
Sct. Gotthardtunnelen stammer fra vore
Bedsteforældres Tid, Simplontunnelen
fra vor, :og Flyveren Chanez maatte for
knap tyve Aar siden betale sin første
Flyyning med Livet. Nu ligger der Hoteller paa hver Bjergtop, og elektriske
Baner fører derop, Sct. Bernhardshundene behøver ikke længere at gaa ud
og opsøge forulykkede Mennesker i
Sneen.

Det hvide Bjerg.
Men i 1870 fandtes der i de fleste
Alpedale kun spredte mørke Hytter, og
Beboernes Liv forstyrredes aldrig af rejsende, videbegærlige Mennesker. Den
største Alpekoloni fandtes i den franske
Landsby Chamonix ved Foden af Mont
Blanc, og her fødtes bl. a. den berømte
Pædagog Jean Jacques Rosseau. Noget
oven for Landsbyen, paa Bjergsiden,
laa Chamoniz-Klosteret, og Turen til
(lette Kloster kom snart paa Mode. Fra
(let lavere Bjerg Mont Anvers kunde
man beskue det mægtige Mont Blanc,
det hvide Bjerg med sine majestætiske
Gletchere, og snart var man ikke tilfreds med at kunne beskue Isborgen
paa Afstand, men vilde erobre den og
hejse Sejrsflaget paa dens Top.
Det var Naturforskeren Horiace Sausfure fra Gen&e, som gav Stødet til, at
Kampen om Mont Blanc begyndte. Han
udsatte en Belønning paa 25 Loisdorer
for den første Bestigning af Mont Blancs
Top, og mange forsøgte, men uden Resultat.
Saa skete i August 1780, at der til
Chamonix kom tre professionelle Bjergkrystalsøgere, som vilde forsøge at naa
Mont Bianca Top. Dette vakte Kappelysten hos en lokal Guldgraver, Jean
Jacques Balmat. Han skyndte sig at forberede sig til en Bjergbestigning, skønt
han Hustru tiggede og bad ham om at
lade være. Deres treaarige Barn laa sygt,
og hun ventede et andet.

Nen Balmat vilde ikke lade
andre komme i Forkobet.
Med en Ransel paa. Ryggen begyndte
han den farlige Bjergbestigning. Det tager ham fem Dage, og det er som et
Mirakel, at han ikke omkommer. Han
trues af Bjergskred og Laviner, af et
voldsomt Tordenvejr, der gør Dag til
Nat, derefter af en Snestorm, som han
maa klare under aaben Himmel. Endelig naar han omtrent op paa Toppen
og bygger en Varde til Vidnesbyrd om,
hvor langt han er naaet. Saa begynder
hen den ikke mindre farlige Nedstigning.
I dyb Sne vader han om Morgenen hjemad. Hans Hustru modtager ham med
forgrædte Øjne, deres lille Søn er død.
Men Velmat tænker kun paa at vinde
den udsatte Belønning. Han sætter sig i
Forbindelse med Hr. Sausure i Genve`
og denne sender en Ven, Dr. Paccard,
til Chamoniz for at kontrollere Valmats
Oplysninger. I Forening foretager Valmat og Dr Poccard en ny Opstigning,
denne Gang lykkedes det ham at naa
helt op paa den øverste Tinde af det
hvide Bjerg. Staaende deroppe kan de
høre Lyden af Kirkeklokkerne nede i
Chamoniz.

Da Sensationen kom.
Meddelelsen om Bestigningen af Mønt
Blanc vakte dengang omtrent samme
Sensation som de første Atlanterhavsflyvninger i vore Dage. Valmat fik ikke
blot den udlovede Belønning, men blev
adlet. Han levede til 1832, da han omkom i Bjergene, og hans Lig blev aldrig
fundet. Fra 1780 til 1880 blev Mont
Blanc besteget 1050 Gange, deriblandt
af mange Kvinder, Saa blev der bygget
Jernbane derop. Men forinden var 25
Personer omkommet ved at styrte ned i
Klippespalter, ved Lavinskred eller I
Snestorme.
Nu ligger der et Hotel omtrent helt
oppe, og derfra kan man naa selve Toppen paa faa Timer. Deroppe ligger nu
et meteorologisk Observatorium.

Regn i vore Ordsprog.
—0—

- Det kan jeg godt forstaa, raabte
Skopudseren efter ham.

blok?, Ligemand.

Bonden beder om liden Ro,
naar Regnen slaar paa hans Hue;
naar Taaen er kold og Ryggen vaad,
kun lidet hans Tanker due."

ERSTATNING FORDI ELEKTRICITETEN MANGLEDE.
Fru Helga Højsager havde af Slagter
Holger Jørgensen og Gdr. Hans Andersen lejet et Hus i Hjulby, hvor hun vilde
drive Udrugning af Kyllinger ved Elektricitet. 14 Dage efter Indflytningen blev
Strømmen afbrudt af Elektricitetsværket
fordi en tidligere Beboer af Ejendommen ikke havde betalt sin Elektricitetsregning. Fruen led herved forskellige
Afbræk op forlaqgte 2507 Kr. 50 Øre i
Erstatning. Ved Østre Landsret Dom fik
hun 500 Kr. Sagens Omkostninger,

I Almanaken er Betegnelsen „Slagteinaane(r forlængst strøget for Maaneden Oktober, men endnu til langt
ind i det 19. Aarhundrede var og havde
Oktober været Slagtemaaned lige siden
Middelalderen.
I »gamle Dage" blev alle Kreaturer
slagtet hjemme i Bondens Gaard og
kun i Undtagelsestilfælde forrettedes
denne vigtige Begivenhed paa anden
Tid af Aaret end netop Oktober Maaned. Da var Høsten tilende, Stubbene
vendt, og det meste udendørs Arbejde
fra Haanden. Allerede i August Maaned
var de Kreaturer, der skulde ofre Livet
til Vinterforraad udtagne og nød en
særlig omhyggelig Fodring og Pleje,
en Ko, en Stud, en Kvie, Faar og Svin
alt eftersom man havde Raad til, Slagtetiden blev imødeset med Længsel.,
den ensformige Kost Sommeren igennem kunde nok trænge til en Afløser,
og man lod sig i fuldt Maal de nye
Lækkerbidskener smage.
Slagtetiden stod paa i flere Uger, ah
efter Gaardens og Husholdningens Størrelse, inden man havde Saltekarrene
fulde. Kødet hængt op i Røg og 'Talglysene støbte. Nogle Bønder slagtede selv, men de fleste Steder var der
i Byen eller Sognet en særlig med
Slagtehaandteringen kyndig Mand, der
gik fra Gaard til Gaard og slagtede,
og man skulde sikre sig ham i Tide,
da han altid var optaget Maaneder
forud.
Selve Slagtningen foregik ikke paa
nogen særlig human Maade, set med
Nutidens Øjne. Svinet f. Eks. blev lagt
op paa det med Bunden i Vejret liggende Skoldekar og med Hovedet dinglende udenfor dette, tre-fire Mand holdt
Svinets Ben, og Slagteren selv holdt
ved det om Trynen bundne Reb, og
en Pige var parat med en Spand til
Opsamling af Blodet ; med en tveægget Kniv førte Slagteren saa et Snit
mod Dyrets Hjerte. Blodet straalede ud
og Pigen fik sin Spand fyldt, Karlene
holdt krampagtig fast i Dyrets Ben og
havde ondt ved at holde det, ja, det
hændte endog, at Dyret stak af fra dem,
naar Slagteren ikke havde ført sit Snit
rigtigt. Saa blev Dyret lagt i Skoldekarret og overhældt med skoldhedt
Vand, skrabet og siden hængt op paa
en Stige. Bonden selv tog Vare paa
Svinets Børster, der var en kostbar
Handelsartikel, som Byens Skomager
altid var Liebhaver til. Saa parteredes
Svinet, og de følgende Dage havde
man- travlt med at nedsalte det, der
ikke skulde bruges i fersk Stand.
Omtrent ligesaa gik det med Slagtningen af Faar og Kvæg.
Sulet og Kødet opbevaredes i Kælderen eller i særligt dertil indrette Rum,
og paa en almindelig Bondegaard kunde
man Vinteren igennem se røget Kød,
Hele Faarekroppe og Svineskinker
hængende i dette Rum. Og Husmoderen skulde nok sørge for, at det alt
sammen blev fordelt saa ligetil over
hele Vinteren og Vaaren, saa det kunde
strække til omtrent til det blev Slagtemaaned igen.

Saaledes skrev i sin Tid Poul Møller.
1 den sidste Tid har det undertiden
regnet Skomagerdrenge ned og Potteskaar ned - nogle Steder, medens andre
Steder ikke har faaet megen Regn. Men
der er jo ikke andet at gøre - end som
de gør andre Steder - de lader det
regne! - Storm lægges med Regn. En
lille Regn hæmmer tit en stærk Blæst.
Regn fra Sydøst og Kællingesladder
faar aldrig Ende. Naar det regner fra
Nordøst, er det underligt, men mere
underligt, at det holder op igen. Mørke
Skyer er sjældne uden Regn. Naar Skyerne er fulde, giver de Regn. Alle Skyer
regner ikke, men det regner gerne, hvor
før var vaadt. Og det hænder, at man
kommer fra Regn i Tagdryp. Det bliver
ej tørt, hvor det stedse regner.
Men efter Regn kommer Solskin. Naar
det regner i Solskin, tarer en Skrædder
til Himmels. Naar det tordner, regner
det ogsaa gerne. Naar Solvejr samles
bliver det Regn i Middagslaget. Naar
Sol og Vejr samles, bliver det Regn dvs.
Søndenvind bringer Regn ved Middagstid. Om det ikke regner her, saa regner
det andet Sted. Regner det ikke i Dag,
saa regner det i Morgen. Hvad der er
klinet paa (overfladiske Kundskaber),
regner af. Naar det regner paa Præsten,
drypper det paa Degnen. I Skoven regner det to Gange.
Paa Rimfrost følger Regn. Naar det
regner Paaskemorgen, bliver det et godt
Aar. Kommer Sankt Valborg Dag (1. Maj)
med Regn, da forslaar ingen Væde det
Aar. Majmaaneds Regn er mere værd
end Kongens Krone. Faar man ikke
Bodelmisse-Væde - d. v. s. Regn den
17. Juni - da faar man smaa Neg at
lave. Regner det paa Syvsoverdagen -den - 27. Juni - saa skal det regne i
syv Uger efter. Regner det I. August Sct. Peders Fængselsdag -, skal det
regne i tre Uger efter. Regn i Høst er
saa kær som Vand i et nyt Skib. Naar
Storken staar paa en Høstak og nipper
sig i Fjerene, faar man megen Regn
inden otte Dage. Naar Agerhøns flyver
i Rundkreds - Agerhønskrave kaldet giver det Regn inden tre Dage.
Mandags Regn er Ugens Regn, Søndags Regn er Dagsregn.

21de og hjemme.
—o—
Hertugen.

En temmelig lurvet udseende Mand
gik dristig op til Disken i en Restauration og sagde:
- Vil De være saa venlig at give mig
et Maaltid Mad? Jeg har ingen Penge,
men . .
Tjeneren afviste ham imidlertid overlegent. Man havde ikke for Skik at føde
enhver, der kom ind fra Gaden.
- Det var kedeligt, sagde Manden,
De ser, jeg er i en temmelig haard Knibe.
Sagen er, at Hertugen af Westminster
og jeg -.
- Hvem var det, De sagde?
- Jeg sagde Hertugen af Westminster
og jeg har - Min kære Herre, sæt Dem ned og
lad som De var hjemme. Enhver Ven af
hans Naade er velkommen her.
Manden fik noget at spise. Men da
han var ved at gaa, standsede Værten
ham og sagde:
- Min kære Herre, De paastaar, at
De er Ven med den store Hertug .
- Det sagde jeg ikke. Jeg prøvede
bare at forklare Tjeneren al Hertugen
af Westminster og jeg aldrig har kendt
hinanden!

En ffiliaidebygof
for Gutenberg.
Den gamle Plan om at bygge et »Nationernes Tempel" til Minde om Gutenberg og til Bogtrykkerkunstens Hæder,
bliver nu reaticeret, og der er udsendt
et Opraab, Dette enestaaende Bygningsværk, som finder Tilslutning i den hele
Kulturverden, skal staa færdigt til 1940,
- naar 500 Aars Festlighederne finder
Sted for Opfindelsen af de støbte Typer,
En Herre med daarligt pudsede Sko
gik over en af Byens store Pladser og
blev tiltalt af Skopudseren, der raaber
efter ham:
- Skal De ikke have pudset Deres
Sko?
- Nej Tak, svarede den forbipasserende.
- Jeg pudser Skoene saa fint for Dem,
at De kan spejle Deres Ansigt i dem!
- Tak skal De ha', men det bryder
jeg mig slet ikke om!

LEVET I 5 AAR MED EN OPERATIONSSAKS 1 MAVEN.
En bulgarsk Kvinde, Elisanita Alexandrova, gift tved en Jernbanefunktionær
i en lille Landsby, blev for nogle Aar
siden alvorlig syg. En Maveoperation
viste sig nødvendig, øg hun førtes til
Statshospitalet i Sofia, hvis dygtige Kiruger løste Opgaven til Fuldkommenhed
- mente man.
Efter nogle faa Uger Forløb kunde
Fru Alexandrova begive sig tilbage til
sit Hjem rask og stærk. Hun genoptog
sit anstrængende legemlige Arbejde, og
fem Aar gik.
Pludselig blev hun en Dag overfaldet
af voldsomme Smerter i Underlivet,
men nu kendte hun Vejen. Hun pakkede
sine Sager sammen og rejste omgaaende
til Sofia igen. En Røntgenundersøgelse
viste, at der var et Fremmedlegeme i
Mavesækken, og en ny Operation blev
foretaget.
Ved denne fandt man, saa utroligt det
end lyder, en halvt fortæret Operations
saks i Maven, Den var blevet glemt ved
den første Operation.
Atter blev Fru Alexandrova rask i
Løbet af forbavsende kort Tid, og atter
rejste hun tilbage til sin Væv og sine
Rosenmarker. Kun en Omstændighed
oprørte hende en Smule, »At man glemmer en Saks i mig og lader mig gaa
med den i fem Aar," sagde hun, »lad
gaa med det! Den Slags kan forekomme.
Men at jeg skulde betale 4000 Leva for
at komme af med den igen, det er for
stærkt!"
- Og det kan der jo være noget om!
PIGEN VANDEDE KOEN
MED SÆBEVAND.
Ved Retten i Esbjerg behandledes forleden en Tyendesag. Sagen var anlagt
af en Gaardejer fra Retskredsen mod en
Mand, der havde fæstet hans Datter for
Sommeren. Efter 8 Dages Forløb havde
Husbonden sendt Pigen hjem, fordi som han forklarede - det viste sig, at
hun var helt umulig. Han forklarede i
Følge »Sydvestjylland", at Pigen var noget til en Side og kun var 14 Aar gammel, og mente, at nogle Fejl, hun havde
begaaet, var saa graverende, at han ikke
kunde føle sig forpligtiget til at beholde
hende. Hun havde f. Eks. flere Gange
glemt at flytte Koen og en enkelt Gang
- vandet den med Sæbevand.
EN HAARDFØR SOLDAT - ELLER
EN LIVLIG FANTASI.
Forleden Dag bragte „Hammel SocialDemokrat" en haarrejsende Historie om
at en Soldat var besvimet og faldet om
paa Vejen under Natøvelserne i Friisenborg Skov, samt at to Kompagnier derefter var gaaet hen over ham, uden at
det opdagedes, at der var et Menneske,
de traadte paa. Bagefter fortalte Bladet,
al Soldaten havde det godt. Enten maa
det være en meget haardfør Soldat, eller
ogsaa maa Bladets Meddelelse være i
Besiddelse af en livlig Fantasi.

udkom i 1901.
Paastanden om, at Opstillingen
af Beskrivelser og Musik er F.F.
F.s, er ganske urigtig; thi F.F.F.
har jo Beskrivelserne i Hæfter for
sig og Musikken i Hæfter for sig,
ganske som i „Lekstugan" af 1897
og „Svenska Folkdanser" af 1926,
medens jeg har den til Musikken
svarende Beskrivelse umiddelbart
efter hvert Musikstykke i eet Hefte.
Saa skal jeg have snuppet en
Dans fra Reersø ved Storebælt.
Desværre nævner ikke' Hr. Magisteren, hvilken Dans han sigter
til, og skønt jeg har gennemset
alt, hvad F. F. F. har udgivet af
Folkedanse, kan jeg ikke regne
ud, hvilken Dans det gælder.
Jeg maa bede mig fritaget for
den Insinuation.
Hr. Egedahl skriver endvidere:
„De faa historiske Oplysninger,
der er givet, er uden Værdi."
Jamen, Hr. Magister, jeg har
ikke givet en eneste historisk Oplysning, hvorledes kan der saa
tales om større eller mindre historisk Værdi?
„Beskrivelserne er ikke alle fuldstændige og paa adskillige Punkter uklare"; skriver Hr. Egedahl.
Det er troligt; men det samme
gælder i saa Fald i endnu højere
Grad F.F.F.s Beskrivelser. — Det
saa man ogsaa tydeligt, da de
mange Dansehold paa Stadion i
1928 gav Opvisning; thi der var
næppe to Hold, der dansede de
samme 'Danse ens.
Forøvrigt ligger her en halv
Snes gamle, bornholmske Danse
i Marken endnu, som burde samles og beskrives mens Tid er. Det vilde glæde mig, om Hr. Egedahl kunde foranledige F.F.F. til
at udføre dette Arbejde. Nævnte
Forening har jo dog i Løbet af
30 Aar naaet at faa samlet og beskrevet 2 — to — bornholmske
Folkedanse.
H. P. Koefoed.

Xrar
set de fine moderne
Damekjoler, som vi
har, ellers kom og
se det elegante Udvalg.
Fikse Nyheder for Sæsonen.

5frog fi- Stansen.
ettele,6911••••••
•
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Siografen.

Bornholmske
Folkedanse.
—0—
Hr. Redaktør!

De bedes venligst optage følgende i Deres ærede Blad.
I de bornh. Dagblade for Tirsdog 14. Oktbr. findes en Anmeldelse af .22 bornholmske FolkeFREMTIDSPLANER.
En tysk Ingeniør har foreslaaet, at danse" af Hr. cand. mag. EgeMiddelhavets Overflade skal sænkes med dahl i Bladet „Hjemstavnsliv". —
200 m. Han tænker sig dette gennemført Denne Anmeldelse takker jeg for,
ved Hjælp af Dæmninger ved Gibraltar men maa dog gøre nogle rettende
og Bosporus osv. og har skitseret, hvilke Bemærkninger til visse urigtige
Fordele der kan vindes ved en saadan
Paastande i Anmeldelsen.
Foranstaltning.
Hr. Egedahl skriver: „IndledMedens den tyske Ingeniørs Middelhavsplaner ligger hen, kan han jo komme ningen synes helt at stamme fra
hertil og arbejde tor vor Regering, skriver F.F.F.s (Foreningen til Folkedan» Gøteborgs Handels- och Sjøfarts- Tidsens Fremme) Beskrivelseshæfter,
ning". Han kunde jo f. Eks. inddæmme
ligesom
hele Opstillingen af BeBælterne og Øresund og tørlægge Østerskrivelser
og Musik er F. F. F. s"
søen. Derefter kunde han bygge en DæmAt Indledningen ikke stammer
ning fra Skagen til Norge. Naar det var
gjort, og Nordens fire Lande satsledes fra F. F. F., vil man kunne overforenet med hverandre og det øvrige bevise sig om ved blot at læse
Europa, var sikkert vi, som nu lever,
for længe siden Aske og Jord, men vore den første Side af denne løseligt
Efterkommere i 12. Led kunde maaske igennem; derimod har jeg F.F.F.
gøre en Stormagt af Landet Norden og stærkt mistænkt for at have laant
- for det gamle Firmanavns Skyld - sin Indledning fra den svenske
kalde det Sverrig.
„Lekstugan"; thi F. F. F.s Indled- Det sidste bliver maaske det vanning
svarer ganske til „Lekstuskeligste af gennemføre.
ganus, og denne er udgivet 11897,mens F. F. F.s første Beskrivelser

Søndag Aften Kl. 8

milskorerlo Odde,
Spændende Kriminalfilm i 7 Akt,

Tre Vandhunde,
Morsom Farce i 2 Akter.
•

•
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Intet Blad
træffer Deres
Kundekreds
bedre end
Nordbornholm!

Fest- og Bryllupssange
leveres billigst fra

Allinge Bogtrykkeri.
sierom~lemam
Alle kan gratis
blive Abonnent paa Nordbornholm
mod at betale Forsendelsesportoen
— I Kr. pr. Kvartal.

LODTRÆKNING ved Metodistmenighedens Bortsalg i Allinge d.17:

&t meget fin Serie af

Ægte blaa Kamgarns Klædninger
Moderne Vinterfrakker for Herrer

Slumretæppe Nr. 289. Spisestuesæt Nr. 204. Pølle Nr. 350.

Tingene kan afhentes hos
Skræder Johansen.

samt

Ved Udsalget i Sandvig Missionshus er Nummer-Genstandene
afhentede.
Tak til alle som støttede os
ved Udsalget.

i prima Stoffer, moderne Snit og bedste Udførelse
sælges til smaa Priser.
NB. Butikken er aaben Søndag Eftermiddag
den 2. November fra Kl. 4.

Sidste Nyt i Radio

/torlatibet' l')Lint?es

haves paa Lager. — Sidste Nyheder i Grammofonplader.

Nye Sendinger af

Grov dansk Sojaskraa.
50 pCt. Foderblanding.
Svenske Kager.
Palmekager.
Kokuskager.
Bomuldsfrøkager.
Danske Rapskager.
Prima Hønsemais.
Grove danske Hvedeklid.
Alle andre Foderstoffer og Korn sælges.
Ved Køb af hele Læs pr. Kontant leveres Varerne
frit tilkørt paa Landet.

Billeder indrammes
hurtigt og billigt.
Stort Udvalg i Rammelister og
Rammer.

Joh. SØRENSEN

Blodpølse

:7fordiandetd Xandebhud.

Fredio

.x4.1kGo'uNsAritt

betydeligt nedsat.
Jumpers, Uldveste og sidste Nyheder i Dam estromper.
Alle Farver og Kvaliteter.

Alt i Dame- og Herre-Undertøj,
Pyjamas og Arbejdstøj anbefales.
Stort Udvalg i alle Broderisager
til billige Priser.

Joh. SØRENSEN
SANDVIG BOGHANDEL
• • • • • • øøøøøø • • • • • • • • ••• •

Ung Ene=Pige
kan faa en Itt Plads i København
hos pæn Familie fra nu af og til
1. Juni. Der fordres kun almind.
borgerlig Madlavning. Løn 45 Kr.
Cand. pharm. Sprange,
Falkoneralleen 30. Kbh. F.

En flink Karl

X2~1~0~212~

Forretningen er aaben Søndag den 2. Novbr. fra Kl. 4.

Baadstadgaard, Rø.
a

Uldne Damekjoler i flere Farver og Størr. Kr. 13,25
Damefrakker fra 26 Kr. Strømper, god Kv. 1,40
Handsker, mange Farver, 1 Kr.
Blaa Habitter i smaa Størrelser 28 Kr.
Kulørte Habitter i alle Størrelser 36 Kr.
Regnfrakker fra 26,50. Sokker 45 Øre, Slips 100
Kørehandsker fra 75 Øre.

Min og mine Forældres hjerte1 ligste Tak for al Opmærksomhed ved min Konfirmation.
Esther Westh. Tein.

Jagtlejeren.

TAK!

En yngre Karl
til at passe Kreaturer kan faa Plads
straks eller 1. November.
KirIiebogaard pr. Allinge.
Tlf. 114 y.

wellffil~1~111■

„NORDBORNHOLM".

Nordlandets Elandeishus.
Biler

Jagthund,

udlejes. 4— 5 og 12-14 Pers. nye
Vogne. Billige Priser.

Han, 2 Aar gl., af god Afstamning, tysk Korthaar, er til Salg

Lastkørsel udføres.
E. Hansen, Tein. — Tit. Ro 57 x.

En Karl
kan faa Plads til Iste November.

Kirliebogaard
ved Allinge.

8k0

er nu hjemme. Mange fikse .
Modeller.
Dame- Overtræksstøvlerfra4,00
Herre-Gummistøvler fra 13,85
Klædesko til engros Pris.
Nr. 45-36 95 Øre
n 35-31 80 w 30-26 60 u 25-22 55 —

fferogti-Yfansen.

Finnedalen, Tlf. Sandvig 26.

Jagten aflyses
paa H. Kjøller. Holm, Dalsminde.
Hjklansen. Lund,Byggehøj. Bjerregaard. Risemøllen og Mogensen,
Sødeskovs Jorder i Olsker.

En Pige
kan faa Plads. 1, November.
Siegaard ved Hade.

Al Jagt
er nu flyttet til N. Groos tidligere
tilhørende Ejendom og under Fm.

Allinge
Fodiojsmagasin
anbefaler jeg mig til ærede Kunder med et righoldigt Lager af al
Slags Fodtøj.
Ærbødigst.

L. Larsen.

Flink Pige
søges foreløbig paa Grund af Sygdom paa Maegaard, Rutsker.

15.16 tlars Dreng
søges 1. Novbr. samme Sted.

q'teraarets Nyfieder

Hvad hjælper det at Lageret er fuld af Varer,
naar Butikken mangler Kunder.
Den store Omsætning til en lille Avance giver den store Kundekreds,
naar der averteres i

Ved Køb af 12 HI. og derover leveres franco i Allinge-Sandvig
og nærmeste Omegn.

Min Forretning

paa St. Hallegnard i Olsker.

Vil De have Fart i Omsætningen?

Alharpningskul sælges a 1 Kr. 50 Bre pr. NI.

nylig konfirmeret, kan til 1. Nov.
faa Plads paa Krogholm,
Rutsker.

Jagten aflyses

Forretningen er aaben Søndag den 2. Novbr. fra Kl. 4.

som brænder let uden at afsætte Sod.

En Dreng

ikke har uret ret stor, kan D e alligevel blive
godt og billigt paakIdt hos mig.

Allinge Messe v. Th. Holm.

Brunkuls-Brikelter. Extra Syndikats Koks.
Magre engelske og schlesiske Ovnkul,

er forbudt paa Hyldegaards og
Lille Myregaards jorder i Olsker.

LaMal.r........adoeffizaamon

4■49

Det rigtige behagelige Vinierbrændsel

søges til 1. November paa
Of■1111■1■

Selv om SOMEri81111011

af de 5,ædvanlige jernstærke Kvaliteter
••••••••••••••••••••••••••••••••••
har vi faact meget store Sendinger hjem og vi sælger dem

sælges pr. Kontant til det halve af den oprrnd. Udsalgspris
••••••••••••••••••••••••••••••••

Har De Brug for en fiks Kjole, Jumpers, Bluse
eller Nederdel, da gaa tit

Victor Planck,

Noderne syet Arbejdstøj

Tlf. Rø 59 y. C. Jensen.

Manufaktur, Trico,
lage og Uldgarn

Leverandør til Vare- og Landbrugslotterlet.

Nordlandets Handelshus.

Sorte Segnfrafiker, imprtegn. tegn fraleer
og Sestlageret af kulørte Yferrelilædninger

Vietaailef:,rretning

Vi har nu de sidste Nyheder hjemme i Ungpige- og Fruekjoler fremstillet paa Magasin dn Nords
Systuer i smukke, klædelige Faconer og af moderne
Stoffer, saavel ensfarvede sorte og kulørte som i
Uld-Tweed, Silke-Tweed og Fløjl, og i en Mængde
Farver til Priser fra 9,85 til 45 Kr.
Alle Størrelser fra 36 50.
Smukke Silke-Jumpers og Bluser, elegant str.
Jumpers i sidste Mønstre og Farver i stort Udvalg.
Se indenfor og lad os vise Dem, hvad vi kan
tilbyde.

fra Hadsund Godningskalkfabrik expederes i dette Efteraar fra lossende Skibe a 17 Kr. SO øre pr. 100 lig frit pr. Vogn.
Vi beder om Ordre.

Lukket 5 Personers

Johanne :iattsen

Norcl)

18? og letopipAtm rigdoNskalk

til meget smaa Priser.

taas i Dag

Nheder
i færdige Xjoler.

noteres gerne til de laveste Sæsonpriser.

SANDVIG BOGHANDEL

Bil udlejes

Nordlandets Handelshus.

hi81erg8[111Ner

S111211104
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Lysnet- og Batterimodtagere,

Alle Foderstoffer sælges til smaa Priser

Bestillinger til Foraaret 1931 over:

Elegante Visitkort
50 Stk. med Navn 2 Kr.
TAKKEKORT billigst.

Ny islandsk Lammekød
af ekstra fin Kvalitet.

Nye lelkagende fErler
anbefales.

ri. 0. Yfo/m.
ALLINGE.

Slagtning
udføres probert og billigt

Slagtermester
Rømer,
Tlf. Sandvig 5.
Mejeriet
„ ajbjerggaard"
aabent fra 8 1 og 4-- 6.
Lørdag til Kl. 7.
Sen- og Helligdage fra Kl. 8-11.
15•••••••

Fremstillingen at
Flaske-Flade
er nu begyndt, og Varerne anbefales saavel til Forhandlere som
til Forbrugere. Fløden sælges i
1 og t, 1.
baade

Aliingtv Bogtrykkeri.

SUreri
Optrenclaingsbraende altid paa
Lager, billige Priser.
Tlf. 29.
‘Iesert Hansen.

M basikersei ildiares
samt Svin til Slagteriet a 75 Øre
pr. Stk.
Lukket 12-14 Pers. Bil udlejes.

Tlf. All. 117 y.

A. Engel!, Tein,

Elses Mor kom ind og saa med
skrækslagne øjne til, medens Distriktslægen langtsomt og omhyggeligt undersøgte Else. Da han var
færdig, sagde han i en hvas Tone
Pil af.
til den forbausede Pige:
Jeg skal tale lidt med dine Forældre.
Else forsvandt skyndsomt ud i
Køkkenet. Holm satte sig paa en
Stol og saa længe tavs paa de to
Forældre, hvis Ansigter blev længere og længere, medens Bekym
ringen bredte sig over deres Træk.
— Hvad har I gjort ved Pigebarnet? tordnede han løs.
— Gjort — æ vi har da'tte gjort
noget! lød det spagfærdige Svar
— Er I klare over, at Holm saa fast — først paa Moderen, der ligesom sank i Knæ
under hans Blik, dernæst paa Kræn
der flyttede sig uroligt.
— at Jeres Datter er Døden
nær?
— Hva! Døden? Men Herregud!
Jamen, det — kære Hr. Dovtor .
De to Forældre stammede i Munden paa hinanden , . . Jamen,
hvad fejler hun —?
— Det - ved jeg ikke! Men hør nu efter: — saa vidt jeg kan
se, har Else kun et halvt Aar tilbage at leve i — dersom der da
ikke sker et Mirakel.
Der lød et Skrig udefra, og Else
kom styrtende ind.
Det er da ikke sandt, Hr. Dovtor I Det kan da ikke passi!
Hun styrtede sin Mor om Halsen; de græd begge to. Og Kræn
sad stadig saa underlig urolig og
hans Øjne glippede saa mærkeligt.
Distriktslægen vendte sig og gik
hurtigt ud af Døren.
— Jeg kommer igen i Morgen.
Farvel! raabte han helt ude i Haven.
Kræn Hansen tumlede op af
Stolen og efter ham, men Distriktslægen var allerede langt henne ad
den støvede Vej.
— Naa, hvordan gik det, lille
Doktor?
— Som det skulde, min Pige,
nu har de faaet Medicinen, saa
maa vi se, om det hjælper . . .
hel hø! Distriktslægen gik frem
og tilbage paa Gulvet og gned sig
i Hænderne.
— De blev i alle Tilfælde godt
forskrækkede . . saa lad os nu se.
Lidt senere paa Dagen standsede Kræn Hansens Fjedervogn
udenfor Distriktslægeboligen og
Kræn Hansen kom ned af Vognen.
- Naal var Distriktslægens eneste Hilsen.
Kræn Hansen stod og krammede
sin fedtede Hue mellem Fingrene
medens hans Øjne nervøst søgte
efter en Spyttebakke.
— Gaa ud og spyt, Gris tror
De, jeg vil ha' det Svineri herinde
— og kom saa ind og faa Deres
Ærinde forrettet.
— Hm! ja — — begyndte Kræn
Hansen, da han kom tilbage. Det
er jo altsaa Else —
— æ'
Dovter sagde —
- At hun kreperer i Løbet af
et halvt Aar — ja!
- Jow — men , Kræn Hansens Stemme var meget hæs. Men
. . . kan der slets ett' gøres novet
. . Det . , . gør ett' nej', hva' det
koster . . .
— Ser vi det . .. det var endda
mærkeligt . . naa, det gør altsaa
virkelig ikke noget, hvad det koster, naar det drejer sig om Deres
eneste Datters Liv . . hø! hø! Det
var meget mærkeligt! Holm saa
paa Kræn med et ironisk Smil.
Kræii Hansen plirrede med øjnene. Hvem Pokker kunde da ogsaa blive klog paa den Doktor.
For ham stod det som det største
af alt, at det ikke maatte koste
noget, og det havde kostet ham
en drøj Kamp, inden han havde
kunnet beslutte sig til at sige det
men saadan en Doktor kunde
jo sagtens, saa mange Penge som
han tjente . .
Ka' der slet ett' gøres noget ..
vi holder saa møj af hinner . . .
Det er Hjertet, min gode Mand.
Der er noget i Vejen med Mekanismen .. det kræver Forsigtighed
og Ro . . . der kommer vel ingen
og forstyrrer hende?
— Ja se, Sognefogdens Per .
— Er De rigtig klog, den skæve

Vindhals — han er den rene Gift,
siger jeg Dem — smid ham ud
naar han kommer! -- Nej, ellers
ved jeg intet. Ingen menneskelig
Magt kan redde hende, der inaa
et Mirakel til; en stor Glæde kunde
,kan De finde paa noget
inaaske
saadant, en eller anden stor Glæde,
som kan faa Blodet til rigtig at
bruse gennem alle Aarer . . . Det
er det eneste. Farvel!
— —
Saada n gik det til, at Distrikslægen ogsaa „orrnede denne Affære. Let og omtrent smertefrit.
Overfor Døden gav Forældrene
Køb. En Maaneds Tid efter var
Holm med til Elses og Hans'
Bryllup — den unge Brud straalede som Sundheden selv.
Efter Vielsen trak Kræn Hansen
Distriktslægen hen i en Krog.
- Trovr Dovtoren te' hun nu
kommer over det?
— Det ser ud til det, Kræn
Hansen . . . De er god til at hitte
paa Glæder, De er minsandten en
hel Distritslæge — nu bare god
ved hende, saa gaar det nok.
Og da Distriktslægen sidenhen
fik fat paa Else, tog han hende i
Øret og saa barsk paa hende:
— Naa kunde Distriktslægen
saa ikke or'ne det, din lille Pulverheks? sagde han.

Forlang
ifferkules og Rekord
Soekurve
hos Deres Handlende.

Karl Chr. Andersen,
Dammen pr. Allinge.
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En flink Pige

e „7-k
't)erterende
anmodet; høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem
behjælpelig hermed og modtage Beløbet 4- 5 Ore i Porto med Kvittering paa Postbeviset.;

og en ynp--) Fodermester kan faa
Plads 1. 1\:ovbr.
Nordholt i Klemensker.

Ung Pige
til indvendig Gerning og Madlavning søges 1. Novhr.

8m6Iemer, 53 altegn,
Festtegn, Flag og Guirlander til Udsmykning, Medlemskort,
sidste Nyheder i Koftillons, Festsange ni. m. m. leveres fra

Allanse Bogtrykkeri.

Krogegaard pr. Gudhjem.

KØD! KØD!

Varm Sorf--Polse
og Leverpolse faas Fredag d. 24.

Jul. Hansens Enke.

Ungt Oksekød fra 45 Øre 1 /2 kg
50
Prima Kalvekød
70
Fin Flæskesteg
faas daglig. Slagterm. V. RØMER
Tlf. Sandvig 5.

Gruppe-, Industri-, Portræt-,

Alle Varer bringes.

Inlerieur-, Sports-, Illustrations-, Hesteog Kreatur-Fotografering udføres overall paa Bornholm uden ekstra Vederag for Befordring.

Forkarl,

Kaare Rasmussen.
Tlf. Rønne 526.
Forstørrelser efter gamle Billeder udføres paa egen Forstørrelsesanstalt.

til ]Mftfe,,i-ELEtrat
skat De i Deres egen Interesse købe Deres Forbrug af Beklædningsgenstande
hos mig. lier er størst Udvalg og billigste Priser, og her findes alt, hvad
der hører under Manufaktur, undtagen Damefrakker, de føres ikke.
Men Herre- og Drengekltedninger — Herre- og Drengefrakker,

Stortrøjer, Regnfrakker, Motorjakker, Hatte, liner, Kraver,
Skjorter, MIlp4, Seler. Klæde, Kjoletoj, Homulibitoj, Lærred,
Sengetøj, Fjer, Tæpper, Trikotage og Garn samt Arbejdstøj. Det tager for stor Plads at opremse alt, men vi har lige fra A til Z, saa De

flink og paalidelig, søges til No-

vember.

4,5 pCt. p. a.
4
-

Folio
i Forsorgelsesa fdelingc. n

2

-

Huggede og polerede

Gravmonumenter
i Bornholms smukkeste Sten til Polering.
Er altid paa Lager til
rimelige Priser.
Forlang Tilbud.

Ordning af Begravelser.

H. Th. Mortensen.

Se min Monument-Udstilling,
Havnegade, Allinge.

Maskinsnedkeri, Allinge.
Fif. 47.

Borrelyngens Granitværk.

Grundet paa særlig heldige Indkøb
tilbydes et Parti sorte Herre-

V. Sørensen.

«pfiers-21dsalg.

sKo for 12,85 Pr. Par.

ffegIværfi

Alle Varer realiseres til meget nedsatte Priser.
Alt skal sælges. Benyt Lejligheden til at sikre Dem
en smuk og nyttig Julegave til smaa Penge.

anbefales.
Tlf. 127.
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r Jeg anbefaler mig med

Alle Tryksager

•
•
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Yersonfiersel

16

1

saasom

Friske Varer Onsdag og Fredag.
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Poul Nielsen

!

!
:

Dina Sørensen, Tlf. 38.
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Koioed & Mortensens Byggeforretning
Ordning af Begravelser.

Telefoner 77 og 79.

ST R f# PI PER
.474
UId
Silke
og
`Bomuld
:Bedst og
illigst
li
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paa Lindeplads

hjernmesmeltet Fedt.
Forskelligt Paalæg.

I Overfor Gæstg, Christensen. I

Allinge Bogtrykkeri.
§./xv.• • ""zwx.":":":":"wx

Slagiericis Udsalg

Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad.
Medisterpølse, Fars,
Bayerske Pølser, Knækpølser

Kogt Skinke,

i ny lukket B il og til rime- •i
•
i lige Priser. Tlf - 145.

Regninger, Meddelelser, Konvolutter,
Dags-Dato, Vekselblanketter,
Visitkort og Takkekort,
Love og Regnskaber,
Sange og Salater,
Metlleanskort
leveres bedst og billigst fra

C.Larsen,Skotojsforretning,k11,

Slqierielsllils4

Mursten, Teglsten, Drænrør.

2roderiforreiningen, herregade,

ll
ci
cl
c
D
a

TRIISQTAGE

3,6 hvortil Præmie, hidtil 2,4 -

fortsættes uforandret.

o

Omhyggelig Uddannelse til smaa
Priser i ny Vogn. Kørekort garant.
Altid Udv. i brugte Biler til smaa Priser,

3 Mdrs. Opsigelse
Alm. Sparekassevilkaar

Anton Sonnes Ligkisteforretning

Ligkistelager.

Træffes personlig hver Fredag Kl. 11-1.

Afdeling i Allinge.
Kontortid 9-12 og 2-4.
Renten af Indskud er paa

Jens Hansen.

Ligtøj og Ligsenge.

Kontor i Allinge:
(Bogtrykker Gomitzkas Ejendom).

Arthur Jensen. Tif. Rønne 716.

Brogaard pr. Allinge.

gaar ikke fejl ved at gaa til mig.
Her er nok at vælge imellem
og de allerbilligste Priser.

Agnes Sonne.

Jac. Jensen.
Inkassationer, Ejendomshandler. Dokumentskrivning, Dødsbobehandling m. v.

Skole=Korsel!

Bornholms
Spare- og liaanekasses

ALLINGE

Ligtøj og Ligsenge paa Lager.

Overretssagfører

I

TIL 5
Karbonade, Mørbrad og kogt Skinke frisk hver Dag.
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Møllers Bogbinderi
TIE. 865.
Chr. Diderilisen, Rønne.
Tlf. 865
Indbinding af Bøger. - Protokolfabrik. - Papirvarer.
I. HL Arbejde. -- Rimelige Priser. -- Hurtig Levering.
Leverandør til Biblioteker, Foreninger "og Øens største Forbrugere.

NORDLANDETS
HANDELSMIS
ALLINGE

Islan d sk Lammelad.
Absolut fineste Kvalitet er
hjemkommet og sælges
meget billigt.

3. g. dearsen,

BRØDRENE ANKER, HASLE
JERNSTØBERI di MASKINFABRIK.
Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands-Anlæg,

Lukket 5 Pers. Bil
udlejes. Tlf. All. 8y kan benyttes.
Villy Jensen, Tein.

Nall Kan Ilte
at en virkelig god Kakkelovn
eller Kamin skal
besidde følgende Egenskaber:

Soliditet,
Smukt Ydre,
økonomi i Brugen.
C. M. Hess' Kakkelovne er
landskendte paa Grund af deres
Fortrinlighed i ovennævnte Henseender og anbefales til rimelige
Priser.

P. C, Holm,

Neweifflineemee
Ny lukket Bil

udlejes.

L. P. Olsen, ved Tejn St.
Tlf, All. 59 kan foreløbig benyttes.

game-Overtræksstøvler
i stort Udvalg. Fra Kr. 5 pr. Par.

C,Larsensaotojsforretning411,

