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Strejflys over
Meteorologien.
Af H. J. Leunbach.
En af de mest utilfredsstillende
og usikre Videnskabsgrene er
utvivlsomt Meteorologien. Alle
Profetier angaaende Vejrliget —
om vi skal faa en mild Vinter etter en vaad Sommer osv. — har
hidtil været fuldstændig i det Blaa.
Man har efterhaanden hobet en
Del Erfaringer op og har lært,
at Klimaet tildels er afhængig af
de vandrende Barometerminima,
dvs. Hvirveldannelser i Jordens
Lufthylster, hvor der i Midten findes en Luftfortynding og dmdenom Ringe med stigende Lufttryk.
Vind og Storm opstaar derved,
at Luften søger fra Steder med
højt Lufttryk til andre Steder med
lavt Tryk og saaledes udjævner
Trykforskellen. Man kan altsaa nogenlunde beregne Vindretningen
og forudsige Vindstyrken, naar
man kender Barometerstanden fra
forskellige Steder. Derfor staar de
meteorologiske Instituter hele Verden over i telegrafisk Forbindelse
med hinanden og kan derved opnaa at forudsende Vejrmeldinger,
som kan slaa nogenlunde til. Vejret kan dog derved kun forudsiges for ganske kort Tid, højest
et Par Dage, og det tilmed i høj
Grad usikkert. Nogen Forklaring
paa Opstaaelsen af disse Barometerminima har man hidtil ikke
haft. Det er dog efterhaanden
blevet klart, at der findes en vis
Forbindelse mellem disse og Solpletterne.
Hørbiegers nye Teorier om Verdensrummets og Solsystemets Ismasser har nu begyndt at kaste
Lys over disse Forhold og tillige
over mange andre hidtil gaadefulde Forteelser som Nordlys og
andre Tegn i Sol og Maane.
Størsteparten af de Ismasser,
der fra Mælkevejen efterhaanden
falder ind paa Solsystemets Kloder, rammer selve Solen. Da Mælkevejen danner en Ring udenom
Solsystemet, maa Hovedmasserne
af Isstykkerne falde ind i et bestemt Bælte, som omtrent svarer
til Solens Ækvator. Dette Bælte
kendetegnes ved Solpletterne, der
ikke skyldes andet end dette stadige Isbombardement, som Solen
er udsat for.
Isstykker, som er tilstrækkeligt
store, og som paa deres Vej mod
Solen kommer indenfor vor Synsvidde, ses af os som Stjerneskud,
idet de spejler Solens Lys. Isstykket vil i saa Fald i Reglen
falde ned paa Jorden i Form af
Hagl eller Regn. — Stjerneskud
menes ogsaa at kunne være Meteorer, d. v, s. Klumper af Stjernestof, som paa Vejen gennem Jor-
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dens Atmosfære bliver glødende.
Det er dog ret sjændent, at man
finder større Meteorsten paa Jorden, som er kommen ned til os
fra Rummet.
Naar en Isklump kommer ind
i Solen, smelter den ikke straks.
Først dannes der udenom den en
delvis stivnet Skal af metallisk
Solmasse. Indeni denne Skal smelter Isen og ophedes højt over
Vandets Kogepunkt. Saadan overophedet Vand er vistnok det stærkeste Eksplosionsstof, man kender.
Idet alt Vandet pludselig bliver til
Damp, kræver det et 800 Gange
saa stort Rum at brede sig i, og
Bomben eksploderer med en utrolig Voldsomhed. Og der skal kun
en lille Rystelse eller en anden
uskyldig Lejlighedsaarsag til for
at udløse Eksplosionen.
Solens ydre Lag er stadig fuld
af eksplosionsberedte Bomber, og
der dannes. stadig nye ved Isstykkernes Indfald i Solpletbæltet.
Ved disse Eksplosioner slynges
der Vanddampe ud i Rummet. —
Herude fryser Dampene snart til
fine Krystaller, som af Straaletrykket kan befordres videre. Naar saadanne „Solspyt" rammer
Jorden sker der mange forskellige
Ting:
For det første bliver der slaaet
et Hul i Jordens Atmosfære, og
derved opstaar der et Barometerminimum paa dette Sted. Iskrystallerne kan danne de saakaldte
„Lammeskyer" (Cirrus), som man
kan se i en Højde af over 10 km.
Man har tidligere undret sig over,
at der kunde opstaa Skyer saa
højt oppe. Isen kan ogsaa falde
ned paa Jorden i Form af Regn
eller Sne. Den meste Nedbør stammer dog rimeligvis fra Vanddampe,
som er steget op fra Jordens og
særlig Havets Overflade og nu
vender tilbage. — Men hvor og
hvornaar Regnen skal falde, afhænger rimeligvis ofte af Solspyt,
som fremkalder Afkøling og Baromererfald.
Samtidig med Vanddampe udsender Solpletterne ogsaa elektrisk
ladede Brintatomer og Elektroner.
Elektronerne, der er Bærere af
den saakaldte negative Elektricitet, tiltrækkes af Jordens magnetiske Nordpol og kan fremkalde
magnetisk Uvejr og Nordlys,
som skal være et af de skønneste
Skuespil, Naturen kan byde paa.
Den norske Videnskabsmand Professor Vegard — har paa et
tilsyneladende ganske uangribeligt
Grundlag fremsat følgende, opsigtsvækkende Teori:
De øverste Lag af Jordens Atmosfære bestaar af stærkt fortyndet Kvælstof. Herude er Temperaturen saa lav, at Kvælstoffet
fryser og antager Krystalform.
Derved opstaar der altsaa en
Slags Krystalhylster uden om Jorden. Dette Hylster fremkalder bl.
a. Himlens blaa Farve og Stjer-

nernes urolige Flitnren. Det forklarer visse Forhold ved Nordlyset og bevirker en Tilbagekastning af Lydbølger (f. Eks. Kanontorden og Klokkeringning) og de
elektriske Bølger, som benyttes
til Radiotelegrafi.
Professor Vegards Teori er paa
ingen Maade i Modstrid med Hørbigers Isteori. De vil tværtimod
kunne supplere hinanden.
Kvælstoffet i de øverste Luftlag
er meget fortyndet. Ved Overgangen til fast Tilstand vil Fortyndingen blive endnu større, da Kvæstof i Luftform udfylder 800 Gange
saa stort et Rum som i fast Til
stand. -- Krystalhylsteret omkring
Jorden bestaar altsaa af meget
smaa Krystaller med meget store
indbyrdes Afstande. — Paa den
lange Afstand fra os vi‘ Krystalhylsteret alligevel virke som en
kompakt Skal, ligesom Stjernetaager af os ses som samlede
Masser, skønt de bestaar af enkelte Stjerner med mægtige indbyrdes Afstande.
Dette Krystalhylster kan altsaa
paa ingen Maade forhindre Isstykker eller Solspyt i at trænge
ind i Jordens Atmosfære. Men de
Iskrystaller som Solen stadig udsender, vil sammen med Kvælstofkrystallerne kunne deltage i
Dennelsen af Krystalhylsteret og
vil paa den Maade kunne forhøje
de Virkninger, som Professor Vegard tilskriver Kvælstofkrystallerne
Hvis et Isstykke ude fra Rummet falder direkte ned paa Jorden, sker der helt andre Ting. —
Ved den stærke Modstand, som
Isstykket møder i Jordens Lufthylster, og som hurtigt vokser,
samtidig med at Farten paa Grund
af Jordens Tiltrækningskraft bliver
større, sprænges Isen i Stykker
og kan falde ned paa Jorden som
Hagl eller som et af de mægtige
Regnskyl, der kendes i Troperne.
Hagl og Snevejr midt om Sommeren i sydlige Lande er ikke
helt sjældne Begivenheder.
Isstykkerne vil nemlig paa Jorden ligesom paa Solen i Reglen
ramme i Nærheden af Ækvator.
Tropernes regelmæssige Regntider
staar sandsynligvis ogsaa i Forbindelse med disse Forhold.
Et saadant Isstykke vil naturligvis slaa endnu større Huller i
Atmosfæren end Solspyttene, og
de kan falde ned med mægtig
Kraft. Paa den Maade opstaar
Tyfoner og Orkaner, hvis voldsomme Styrke kun kan forstaas,
naar man ved, at de skyldes den
ude fra kommende Kraft.
Vort Vejrlig er i høj Grad afhængigt af de skiftende Barometerminima, som skyldes Solspyttene. Det er altsaa ikke saa underligt, at vort Klima forandres
sammen med Solpletterne, hvilket
man længe har vidst uden at forstaa hvorfor.
Solpletterne viser regelmæssige

Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
senest Z Dage for Bladet udgaar.

Forandringer, der gentager sig
med 12 Aars Mellemrum. Denne
Periode svarer næsten nøjagtigt
til Jupiters Omløbstid og skyldes
sikkert denne. Jupiter er langt
den største af Planeterne og kan
derfor til en vis Grad beskytte
Solen mod Isbombardementet, naar
den befinder sig mellem Solen og
Isstykkernes Udgangspunkt. Naar
den er udenfor Isstykkernes Bane,
vil Solpletterne være størst (have
Maksimim) for atter at aftage, naar
Jupiter igen er kommen mellem
Isen og Solen. Saturn og andre
Planeter vil ogsaa spille en Rolle.
Jordens Chancer for at rammes
af Isklumper vil i høj Grad athænge af dens Stilling til Solen.
— Stjernetydere i gamle Dage
mente, at Planeternes indbyrdes
Stillinger spillede en meget stor
Rolle for Menneskenes Skæbne.
Det er der i vore Dage kun meget faa der tror paa. Men Astrologernes gamle Visdom maa aabenbart nu tages op af Meteorologerne, som maaske derigennem
kan opnaa virkelig sand Forstaaelse af de klimatiske Forhold og
endog blive i Stand til at give
Vejrforudsigelser, som er betydelig sikrere end Nutidens.
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høje Lejekaserne, hvor Menneskene
bor i stinkende Huler. Det vrimler med Børn, sygeligt udseende,
pjaltede Børn, der springer op
paa Bilen for tiggende at række
den snavsede Næve frem. Ikke
skulde man tro det muligt at leve
i disse Huler; men Nøden er stor
i Napoli, hvis Havn og Fabriker
langt fra kan give Arbejde til den
alt for talrige Befolkning.
Bilen dumper og støder, svinger
og svajer. Først ved Stationen ved
Vesuvs Fod er Rædslerne forbi,
og man kan nyde den skønne Udsigt over Bugten, der ligger underlig blaa, indkranset af Appeniernes høje Ryg mod Syd, mod Nord
af den stærkt bebyggede Kyst, hvor
Villaer, Paladser og Landsbyer i
en ubrudt Linie fortsætter Napoli.
Kilometer efter Kilometer sluges,
Pom?eidalen ligger nu bag os, den
ene Fiskerflække følger den araen.
Vegetationen er oved.aact'ig, Roserne vælter i store Klynger over
de tillukkede Havers Mure, halvt
afblomstrede er de allerede, Glycinerne hænger i lange, lange Klaser, Citroner, Appelsiner skinner
mod det grønne Løv, de grønne
Figner titter frem mellem Bladene
Vejen er nu god, makadamiseret, haard, af og til bøjer den lidt
bort fra Kysten. Sorrento naaet,
Udsigten spærres af Pragthoteller
og store Havemure. Sorrento er
Hotelbyen, besøgt Vinteren igennem for sit milde Klima, om Sommeren for sine Bade, alle Nationaliteter mødes her. Ikke langt fra
Sorento ligger San Catoldo Klostret, hvor danske Videnskabsmænd
kan bo billigt.
Fra Sorrento gaar Vejen over
Halvøen til Amalfi. Op ad Bjergsiderne ligger maleriske Landsbyer
Storslaaet og pragtfuld er den grønne Vigner, rige Kornmarker,
berømte Axenstrasse, der hugget sølvskinnende Olivenlunde.
Vejens smukkeste og mest beind i Klippesiden strækker sig i
rømte
Del er fra Amalfi til Saleno.
en Længde af ca. 10 km langs
Vierwaldstættersøens østlige Bred Amalfi ligger med sine hvide Huse
fra den lille idylliske By Brunen ned ad Klippens Side, ned mod
til Flyelen og Altdorf, Byen, hvor Søen. Det første Stykke ud af den
Wilhelm Telt efter Overleveringen gaar forbi „Paradisklostret", og
skød Æblet af sin Søns Hoved, en Edens Have er det i Sandhed.
og muligt den i Naturskønhed Naturen har her øslet med al sin
kun overgaas af Vejen fra Napoli, Rigdom, sjældne Planter, Frodigder slynger sig under Vesu ud ad hed, Sol. Vejen er herfra lagt i
Halvøen til Sorrento og langs ca. 250 Meters Højde over Havet
Halvøens modsatte Side til Amalfi- og er anlagt i 1852, ud og ind
snoer den sig, nu og da brydende
Salarno.
Men er Udsigten skøn, er Vejen gennem en Tunnel, men hele Titil Gengæld slet. Napoli er brolagt den langs Kysten. Lyset er her
med store firkantet udskaarne La- saa stærkt, saa stærkt, Genskæret
vablokke, men dette forholdsvis fra Havet' den stærkblaa Himmel
lette Materiale har dog ikke kun- Blomster og Grønt, hele Vegetanet holde til Nutidens voksende tionen faar livligere Farver, det er
Trafik. Stenene er fulde af Huller som Livet er sat op i en højere
og dybe Revner, saa det er gan- Potens,
Dernede ligger et gammelt Taarn
ske umuligt at køre hurtigt hen
over dem. Materialet har naturlig- bygget som Forsvar mod Sørøvere
vis den Fordel for Byen, at det her et lille fredet Kapel med den
er billigt, Stenene skæres ud ved stedsebrændende Olielampe under
Vesuvs Fod og lægges ned. Og Madonnabilledet, hist et Fiskerleje.
langt udenfor den egentlige By, ud Vandet glitrer, Horisonten er vid,
gennem Forstædernes ubrudte langt, langt ude ligger et Par FiRække er der brolagt med Lava- skerbaade med deres brogede Sejl
sten. Som Chaffør maa man have og bryder Linien. Overalt dufter
hærdede Nerver, Vejen er elendig stærkt af krydrede Urter og Blomog Færdslen daarligt reguleret. Det ster.
Saa brydes Idyllen brat. Atter
hede napolitanske Temperament
sætter sig op imod enhver Form kører man ind i Virkeligheden i
for Disciplin. Køretøjer af den for- Salerno, en lille By med et stort
skelligste Art suser ud og ind Fiskerleje. Salerno har som Namellem hinanden, der er Æsel- og poli snavsede Gader, hvor der
Muldyrvogne, og midt i det hele tumler sig, et Utal af snavsede
kommer der en klemtende Spor- Børn. Man er igen i Hverdagen
vogn farende. Udsigten spærres af efter at have kørt ad Verdens
Huse i en niere end faldefærdig skønneste Bilvej, et Navn, StrækStand, gamle Paladser, hvor Pry- ningen Amalfi-Salerno bærer med
W. H. C,
delsen er skallet af, faldet ned, Rette.

Åd Verdens skønneste
Bilvej.

Medaillollen med dell ,
blaa Euzian.
Fol tælling af AKSEL THOMSEN.
-o-

Under Rigis høje Bjergmasser
ligger en lille schweitzisk Landsby ved Vierwaldstættersøens
Rand. Her vokser i Smaahaverne
Figen ogMandeltræ, Laurbær, Myr.
ther og Palmer Side om Side med
Nordens barske Naaletræ. Landsbyens Huse samler sig i en Klump
om den lille katolske Kirke, og
omkring Kirken ligger Kirkegaarden.
Alle Grave er omhegnede af
Forglemmigejer og hvide Sten, og
prydede med Kranse af violette,
sorte, gule, blaa og grønne Glasperler paa Staaltraad, der danner
Blomster og Blade. I Midten af
Kransen er en lukket Medaillon,
og under dens Glaslaag ses den
afdødes Fotografi.
Alle Grave bærer højt paa en
spinkel Jernsokkel et lille Kar med
Vievand.
En Fremmed var omkring og
læser Inskrifterne: „Min fromme,
agtværdige" Mand eller Søn, „Min
fromme, dydige Hustru eller Datter'. Sætningen gentages monotont
paa alle Grave. Alle var de i den
Landsby fromme, dydige, agtværdige.
Da standser den Fremmede forundret ved en Grav.
„Josepha Waldis - 24 Aar".
staar der og en Dødsdag. Og nedenunder: „Et vildt og voldsomt
Sind fik Ro."
Der er intet Fotografi i Kransens Medaillon, Der er kun en
falmet Alpeblomst, den blaa Enzian.
Josepha Waldis - hvorfor fik
hun ikke Landsbyens sædvanlige
Eftermæle „dydig og agtværdig?"
Hvorfor kaldes hun alene en vild
og voldsom Sjæl? Og hvorfor er
Billedet i Medaillonen en blaa Enzian, en Alpeblomst, der vokser
ensomt paa høje Tinder og trodser Sne og Storm?
- -Fremmed Mand som jeg var,
drog mine Tanker omkring dette
Navn og denne Grav. Jeg maatte
vide mere om denne unge Kvinde,
men hvem gav mig Besked? Det
var snart en halv Snes Aar siden,
den Grav blev til.
En Aften sad jeg hos Sognets
katolske Præst i hans lille beskedne
Hjem ved Skovbækken. Vi havde
talt om mange forskellige Ting.
„Josepha Waldis? Nej, jeg kender hende ikke. Jeg har ikke været her saa mange Aar paa dette
Sted. Men Navnet Waldis? Sav-.
værksejeren heroppe i Begthal De ved, det gamle Savværk ved
Vandfaldet - hed Waldis, nu er
det paa andre Hænder. Navnet
forekommer ellers ikke her paa
Egnen. Det maa da vel have været hans Datter? Jeg skal se efter
i Kirkebogen."
Og vi fandt det i Bogen. Det
var Savværksejerens Datter i Bergthai.
En af de skønne Foraarsdage
gik jeg op over Rigi - først gennem Engen, hvor Smørblomster
og hvide Skærmplanter med stærkt
og krydret Duft voksede meterhøjt og tæt, gennem højtliggende
aabne Vænger med Frugttræer,
der blomstrede - en Uendelighed
af hvide Blomster som duftende
Skyer - saa gennem Bregnekrat
og lyse Birkemasser og op gennem Naaleskovens tavse, kølige
Land, hvor Bjerget for Alvor begyndte. Jeg naaede efter Timers
Forløb til en lille Nabolandsby
med nogle faa Træhuse i gammel
Schweitzerstil. I et af dem kom
jeg ind for at faa et Glas Mælk.

Udenfor gik de isabellafarvede
Køer og Kvier og ringlede med
deres gyldne Malrnklokker i Læder. )ælte orn Halsen. Det var en
ung Mand jeg traf ene i Huset.
I Samtalens Løb spurgte jeg ham
sort jeg havde for Skik paa Egnen,
om han ikke havde Fotografier af
Venner og Bekendte? Det interesserede mig at se Folketyper paa
disse Schweitzer-Egne.
,,Jo-o min ældste Søster har
et Album. Hun tjener i Meiringen
i 3erner-Oberland, men hendes
Album ligger da endnu her i Skuffen . ,"
Jeg havde ikke bladet ret længe
i dette Album før jeg standsede
ved et ungt Kvindeansigt, der syntes mig ualmindelig fængslende.
Det var et mørkt, ovalt Ansigt,
lidt trodsigt i Øjnenes og Mundens
Udtryk . . , men bag Trodsen,
man saa i det næste Nu, noget
viljestærkt og uselvisk opofrende
De store, alvorlige, stærke Øjne
lyste endnu ud af det gamle Billede næsten som en Flamme.
„Hvem er den unge Pige?"
spurgte jeg Manden.
„Det ved jeg virkelig ikke", svarede han hovedrystende.
Jeg tog Billedet ud af Albummet
og vendte det om. Der stod skrevet med en fast og ejendommelig
Skrift Navnet . Josepha Waldis.
„Naa, saa er det en af Savværksejerens Døtre. Der har hun tjent
engang, kan jeg nok huske," sagde
Broderen.
To unge brændende Øjne i et
trodsigt og modigt Ansigt! Jeg var
kommen en Smule længere i min
Søgen, De paa Bergthal havde levet tor sig selv og kom ikke me
get sammen med Landsbyens Folk,
havde jeg forlængst forstaaet.
- Paa det lille landlige Herberg
ved Wierwaldstættersøens Rand
boede ingen andre end jeg. En
Middag var Bordet pludselig dækket til to.
„Mit Navn er Paul Zimmermann
sagde den fremmede Gæst paa
Tysk. Vi talte lidt sammen. Han
var Schwitzer, Ingeniør, boede for
Tiden i Sydfrankrig! Det var en
høj, mørk Mand op mod de 40.
Saa var det en Dag efter Frokost. Begge sad vi endnu ude paa
den aabne Svale i første Stokværk
og saa over den store, berømte
Bjergsø, der laa spejlblank og mørkegrøn, omkranset af høje Bjerge
paa hvis Tinder Tinder Sneen endnu saas hvid og tæt. Solen skinnede over Søen, og paa Himlen
drog hvide Godvejsskyer langtsom
af Sted.
„Ja - saa stille og skøn! Grøn
i sit Vand som en Smaragd," sagde han pludselig. „Men Smaragden er ikke til at lide paa, siger
et gammelt Ord."
„Søen kan vise Tænder, mener
De?"
„Alle vore Bjergsøer er farlige,
især før Foraar, naar Føhnen kommer listende over Mennesker og
Dyr og Sø og Bjerge. Føhnen er
Foraarsstorrren, hvis De ikke ved
det."
„De er meget kendt paa disse
Egne?"
„Jeg boede i min Ungdom en
Tid som Deltager i et Ingeniørarbejde - en Bane gennem Bjerget
- derovre!" Han pegede over
Søen ud mod Bjergene paa den
modsatte Bred. „Der ligger en lille
Kystby, De kan skimte og nogle
Huse . . . Det er længe siden. Men
i den sidste halve Snes Aar har
jeg ofte gæstet Stedet der nogle
Dage ved Foraarstid, naar jeg
koturner i Besøg tilbage til Schweitz
u l den sidste halve Snes Aar?"
gentog jeg interesseret.
Han saa spørgende paa mig.
„Kendte De ikke Josepha Wal-

dis?" spurgte jeg hurtigt.
Poul Zimmermann stirrede paa
mig. Lidt nervøs under dette besynderlige Blik fortalte jeg om
Graven, Præsten, Albummet.
Han hørte paa mig uden at afbryde. Kort efter rejste han sig og
g ik ud.
Men om Aftenen spadserede vi
sammen i det stille Mørke langs
den sovende Sø. Der hørtes kun
Lyden af fjerne Vandfald som Ildtog, der farer over Afgrunde.
„Josepha Waldis var ikke som
Landsbyens unge Piger," sagde
han pludselig. „Det er for hendes
Skyld, jeg kommer her om Foraaret paa denne Tid . . .
„Jeg forstod det, da vi skiltes i
Formiddags," svarede jeg dæmpet.
„Hun var træt af Landsbyen og
dens Mennesker. Helst levede hun
oppe i sine Bjerge - der syntes
det hende mindre ensomt. Faderen
var Despot og taalte kun sin egen
Vilje. Moderen var død forlængst.
Første Gang jeg traf Josepha
Waldis var højt oppe i Rigibjergene en Sommerdag. Jeg var vandret derop alene og blev overfaldet
af Uvejr. Jeg saa en lille, halvt
faldefærdig Vogterhytte deroppe
og søgte Ly. Der var Josepha Waldis søgt ind med sin Hest. I over
to Timer var vi alene i Hytten,
mens Torden og Lynild og Styrteregn rasede over Hovederne paa
os. Lynet slog ned her og der,
Jeg var angst - jeg indrømmer
det - men hun smilede kun. Dette
dejlige, trodsige Smil! Der allerede
blev vi Venner, og hun fortalte
mig sin lille Historie. Faderen
vilde paatvinge hende ti! Mand en
Forretningsforbindelse, en Mand
i Zilrich, men hun vilde ikke høre
Tale derom. Hun tænkte paa at
flygte herfra, sagde hun. Men ikke
til en By - hun hadede Byerog ikke til Mennesker, „der levede
efter gamle trykte Love og lod
deres egne Følelser og Hjerter
smuldre af Fejghed." Jeg bad hende
foreløbig blive i sine Bjerge, Snart
efter blev hun min hemmelige Forlovede, og naar jeg kunde, tog jeg
i Baad herover og besøgte hende
i Bjergene . . .
Saadan gik det Aar. Hen mod
næste Foraar blev jeg syg af Lungebetændelse derovre paa den anden
Bred og skrev derom til hende.
stille, mild Aften stod hun ved
ITl in Seng. Hun var alene roet over
i en Baad, var flygtet, og vilde
pleje mig, og aldrig har der været
en mere opofrende Sygeplejerske
i dette Land."
„Og Faderen?" spurgte jeg, da
han tav.
„Hun sendte ham straks et Brev
Hun skrev - hvad hun hidtil
havde fortiet - at hun skulde
have et Barn med mig, vilde gifte
sig med mig og blev hos mig indtil Faderen gik ind paa hendes
Ønske og udbetalte hende den lille
Mødrenearv. Jeg havde ikke meget,
og det mindst mulige vilde hun
falde sin Mand til Byrde. Længe
svarede Faderen overhovedet ikke,
og hun var hos mig endnu, da
jeg blev rask. Saa en Morgen kom
der endelig Brev. Hvis hun vilde
komme hjem, fik hun have sin
Villie, men hjem skulde hun og
være i hans Hus, indtil vor Vielse.
Saa roede hun en tidlig Foraarsmorgen tilbage i sin Baad.
Elan tav længe.
„Men Bryllup fik vi ikke. Det
er en lang Rotur, især for en ung
Kvinde i Omstændigheder. Men
hun vilde ikke have mig til at ro.
Hun vilde gøre Turen alene og
ikke have, jeg skulde tro, „hun
var bange for saa lidt." Opad Dagen kom Føhnen listende over Bjergene. Den grønne Sø blev sort af
Storm. Mennesker og Dyr flygtede
i Skjul, men hun var paa Søen i

en skrøbelig lille Baad. Hele Dagen og Natten rasede Føhnen. Jeg
vidste, hun var fortabt - - Og
saa fandt de hende som Lig nogle
Dage efter."
- Den næste Morgen var Poul
Zimmermann rejst, da jeg kom
ned til Bordet. Snart efter rejste
ogsaa jeg. Men det mest levende
Minde, jeg har fra Wierwaldstættersøens Egne, er et Ansigt fra et
Album og en Grav med en Blomst,
der vokser i Bjerge højt oppe i
Ens omhed.

Allinge-Sandvig
Semandsforening
afholder
Andespil
SØNDAG 9. November Kl. 7,30.
Der bortspilles 10 Ænder, 1
Gaas og 1 Flæskesteg.
Bagefter en Svingom.
Festudvalget.
Kun Foreningens Medl. har Adg.

Tysk Undervisning
Kursus begynder 1. Novbr.
Undervisningen foregaar paa tysk,
og Konversationsøvelser finder Sted
efter hver Time, saa hver enkelt
Elev i Løbet af kort Tid opnaar
bedst mulig Talefærdighed.
Prisen er Kr. 7,50 for 8 Timer
ind]. Undervisning. - Indmeldelse
maa ske snarest.

Tysk Ungdomskursus
for at vinde en god Ge,
vinst i Varelotteriets 88.
Serie, maa De ikke lade
en anden løbe med. Der
er 99.000 Gevinster til,
bage.
Spil med nu i 2. Trækning.
Salget slutter den 11. Novbr.
Et Lod koster kun
Mr. 2.1G.
Kollektører paa Bornholm:
Ankirkeby:

Boghandler Henry Andersen,
Telf. 5. Købmand Fru E. Simonsen, Telf. 10.
Fhv. Købmand Vald. Jørgens
sen, Telf. 92. Barber Johs,
Larsen, Telf. 53.
Hasle:

Boghandler Karl Munk,
Telf. 42.
Nexø:

Kioskejer I ulius Bidstrup,
Telf 246. Agent Georg Mad,
sen, Sdr. Strandvej. Agent
C. F. Sørensen, Ndr. Strand,
vej, Telf. 77.
Rønne:

Kollektrice Frk. M. Carstensen,
Havnegade 1. Kollektrice Ftu
Hertha Hansen, Nørregade 10.
Telf. 299. Fru Ingeb. Klecker,
Staalegade 4, Tel f. 806. Købmand Emil Lund, Telf. 482.
Kolektrice Fru M. Maegaard,
Østervoldgade 23, Telf. 577.
Boghandler H. Chr. Møller,
Telf. 466. Kolletør E. Nielsen,
Løkkegadc 48, Telt. 436.
Svaneke:

Detailhandler I. P. V. Funds,
Telf. 47.
Østermarie:

Bestyrer Johs. Dam, Pakhus,
foreningen, Telt, 127.

rtigAlli E •

a_ LOTTERIET
Yrsa 9ag til`.dag

begynder 1. Novbr. Deltagere til
15 Aar. 8 Timer 5 Kr. maanedlig.

Fru EM beieune, Sandu.
Landrace-Orne
(passende til Gylter) staar til
Afbenyttelse paa Gadely, Olsker.
Samme Sted er en saa god som
ny Hakkelsesmaskine til Salg.
.1■1~1.1.

Varm Sort-Pølse
og Leverpelse fags Fredag d. 7.

Jul. Hansens Enke.
Brennabor.
Reservedele fra en ophugget
Bil samt nogle Dæk og Slanger
815 x120 realiseres.
E. Sortne Hansen, Nexo. Tlf. 31.

En Karl

kan faa Plads 1. Novbr.
Riis, Kjollergaard.

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

Nrogfi-Xansen.
Grundet paa særlig heldige Indkøb
tilbydes et Paul sorte HerresKo for 12,85 pr. Par.

C. Larsen, Skotojsforretning,A11,
4fieraarets 77yfieder
~~01•■■~

Tysk Undervisning.
Med Turistsæson en lor Øje og den
lette Adgang Bornholmerne har til at
foretage billige Rejser i Tyskland, erindrer vi om at det er nu til November
at Fru Lejeune aahner et Kursus i Tysk.
Fruen har alle Betingelser for i Løbet
af kort Tid at bibringe Eleverne et udmærket Kendskab til Sproget, der bagefter uddybes gennem Konversation.
Vi henviser til Annoncen.

Rapl Rap! Rap!
Efter de vellykkede Andespil i Gymnastikforeningen og Selskabelig, indbyder Sømandsforeningen til Fest paa
Christensens Sal førstkomm. Søndag.
Der bortspilles 1 Gaas, 10 Ænder og
en Flæskesteg. Se iøvrigt Annoncen.

89 Aar.
I Morgen Onsdag fylder Bly, Kbm,
Bidstrup, Sandvig 89 Aar. Efter en Gigtlammelse i Benene for 10 Aar siden
har Bidstrup stadig maattet holde Sengen, men er iøvrigt, trods den høje
Alder og de mange Aars Sygeleje, rask
og ser gerne Venner og Bekendte bos
sig. Da kan det hænde at B. lader Tankerne glide tilbage til de unge Dage,
da han pløjede Søen, saa fremmede
Lande og Byer og oplevede Eventyr,
og B. kan godt „spinde en Ende", som
det hedder i Sømandssproget.
Der vil sikkert komme mange Gratulanter og mange Blomster.
Til Lykke!

e,S.R0 •••••=~1.■■

er nu hjemme. Mange fikse
Modeller.
Dame-Overlræksstøvlerfra4,00
Herre-Gummistøvler fra 13,85
Klædesko til engros Pris.
Nr. 45 -36 95 Øre
35-31 80 30-26 60
25-22 55 Cl

gerogfi-gransen,

KØD! KØD!
Ungt Oksekød fra 45 Øre t/.2 kg
Prima Kalvekød
50
Fin Flæskesteg
70
faas daglig. Slagterm. V. RØMER
Tlf. Sandvig 5.
Alle Varer bringes.

Slagtning
udføres probert og billigt

Slagtermester
Rimer,
Tlf. Sandvig 5.
Overretsmngforer

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

Kontor i Allinge:
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom).
i Træffes personlig hver Fredag Kl. 11-1.

Bornholms
Spare- og haanekasses
Skal De have fint pulveriseret og let opløselig Gødningskalk til en billig Pris, da venter vi nogle Ladninger
nu til Efteraaret og beder gerne om Bestillinger i god Tid.

Produkten.

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

3 Mdrs. Opsigelse
4,5 pCt. p. a.
Alm. S parekassevi I kaar
4
Folio
2
i Forsørgelsesafdelingen 3,6 hvortil Præmie, hidtil 2,4 -

Del er nu De hør gine os Deres Ordre paa

Det ekstrafine Lammekød
og de fineste bornholmske Kogeærter faas billigst i

ProduR.ten.

ofoed & Mortensens Byggeforretning
Ligtøj og Ligsenge.

til Levering! Derved faar De leveret til de allerbilligste Priser, der kan fremskaffes.
ønsker De at saa Superfosfat, Kali, Svensk Amoniak
og Kalksaipeter meget tidligt, da har vi en Del af disse
paa Lager.

Xeb Serm cjorbrug

rodukten.

DMIlif ALLINGE
ALLINGE 41‘.G
‘

NORD
Vi har de rigtige Varer til de rigtige Priser!

Det største Udvalg i

Herre-Lingeri
finder De i

ALLINGE

u

ALLINGE

19

DET ER

Udvalget er saa stort, at De ikke behøver at gaa forgæves
Kalorte Hanelietakjorter med og uden Flipper
er paa Lager i mægtigt Udvalg baade i Mønstre og Kvalit.
God Skjorte med 2 Flipper 4,85.
Alle moderne Faconer i Flipper. — Halvstive i 3
moderne Facons, meget behag. i Brug, pr. Stk. 70, 75, 100.
Zephyr-Reform Flipper i mange Faconer, meget bill. i Brug.
Mægtigt Udvalg i sorte og kulørte Bindealipm
fra 85— 550 Øre.
Bløde Hatte i de sidste nye Faconer og Farver
fra 5,50-11,50. Den rigtige Hat faar De hos os.
Uldne Sokker i elegante Mønstre fra 1,50 -3,50.
Smukke silkelignende Traadsokker i smukke Farver og Mønstre 75, 100, 125 Øre.
Svære, stærke arbejdssokker, sorte, graa og mellerede, pr. Par 28, 75, 100, 125, 175 Øre.
Sport:diner, fikse og moderne til mange forsk. Pr.
Ægte blaa Klsedeahuer med blank Skygge
i 4 forskellige gode Faconer fra 3,75.
Seler til alle Priser fra 1 Kr. Den bekendte, meget
stærke „Stræk-Selen 3,25.
Stort Udvalg i uldne Vente fra 5,25. Ogsaa extra
store Størrelser er paa Lager.
Pullover med og uden Lynlaas i flotte Farver og
Mønstre. — Uldne biaa Flakertrojer fra 825.
Lumbei Jaeket m. Lynlaas, brun og drap 11,65-13,00
Sorte, blanke Regnfrakker, Ridebenklæder.
spoetsstromper, uldne blaa Fiskerbenklæder
Alt i Undertøj, Arbejd.ttoj Overall, Jakker,
Bluser, Kitler i blaa og drap, lihaikiskjorter, Kedeldragter, Arbejdsbenkbeder, Arbejdsveste
m. m. m.

FOR SENT
at forny Deres Lotteri:
seddel, natur Deres
Nummer er kommet ud med Gevinst.
Skaan Dem selv for
den Ærgrelse og forny
1)eres Seddel, inden
Numret kommer ud.
I

OF
yel sen, der
st titter den 10.
.Morlir., koster

VARE-

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

1111111(1e 31{veri

di

OptleedningAbraentle altid paa
Lager, billige Priser.
ti-Ile«Nrt ¥1ft§tweri.
Tlf. 29.
Huggede og polerede

Brændt Gødningskalk er den bedste.

Gravmonumenter

Forlang Tilbud.
Tlf. Rønne 393.
If. l iasle 102.

BRØDRENE ANKER, HASLE,
JERNSTØBERI Sr MASKINFABRIK.
Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands=AnIteg,

Reparationer udføres hurtig og pænt.

G. P. Petersen's Mils Skotøjsforretning,
Bernhard Larsen.
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Slagteriels Udsalg

Se min Monument-Udstilling,

Borrelyngens Granitværk.

Prima rede Gummistøvler fra 15,50
Dame-Overtræksstøvler
fra 4,90

ci

11
C)
Til: .1
D .
D
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Karbonade, Markrad og kogt Skinke frisk hver Dag.

i Bornholms smukkeste Sten til Polering.
Er altid paa Lager til
rimelige Priser.
Forlang Tilbud.
Havnegade, Allinge,

Til Flyttedagen anbefales fikse Selskabssko samt alle Slags Hjemmesko til smaa Priser.

paa Lindeplads

Brude- og Senge-Udstyr
købes bedst og billigst

Victor 9lanck,

LOTTERIET

l'""*"'" Altid friskbr. Kalk.

Hasle
Kalkg rk

Flotte Ungpige-Frakker med og uden Silkefor, stor moderne
Krave af 1-lyds eller Skind Kr. 25 - 27 - 30 - 35 - 38 - 45
Kjoletojer i meget stort Farveudvalg og prima Kvaliteter i
Veloutine, Marocain, Reeps, Tweed, Epingle og Crepe
Georgette. — Smaa Priser. — Tweed fra 1,50 pr. m.
Strømper i mægtigt Udvalg. Prøv vore nye Kvaliteter i Uld
og Traad og Uld og Silke, meget stærke.
Stærk daglig Strømpe, mixed 115 pr. Par.
Et Parti gode, svære Uldveste, gode Mønstre og Farver 4,85
Stort Udvalg i ensfarvede og mønstrede Fløjler.
Smukke, mønstrede Fløjler fra 2,85 pr. m
Handsker i Stof og Skind. Smaa Priser.
Strikkede, uldne Huer i stort Farveudvalg.
Benklæder med lodden Vrange fra 1,65
Strømpeholdere med 4 Elastikker fra 1,00
Største Udvalg i Kitler fra 3,65
Korsetter, Korseletter, Brystholdere i gode Kvaliteter til
billigste Priser.
Smukke Farver i Tricocharmeuse-Underkjoler 5,25
tilsvarende Benklæder 3,00
Mægtigt Udvalg i Kraver med og uden Opslag.
Moderne Silkehalstørklæder i flotte tærnede Mønstre fra 1,50
Hvide og kulørte Pynteforklæder, nye Faconer fra 1,50

hos

Den bedste Vare. - Det største Udvalg. - Den bill. Pris.

Victor Ylanck, Allinge.

Ordning af Begravelser.

Telefoner 77 og 79.

Kunstgødning
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Ligkistelager.
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V. Sørensen.
::::::
:mrswrririi-cr ~Ty

Manufakiur,Trico
tage og Uldgarn
betydeligt nedsat.
Jumpers, Uldveste og sidste Nyheder i Damestrømper.
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
• • • • • • • • • • • ••111 • • • • • • • • • •
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grvorfor Ro6e trryksager
.7ndpakningspapir og Yoser
hos omrejsende Agenter, der paa Grund af
Rejseudgifter maa beregne større Avance
paa en ringere Vare, og sælger denne paa
Efterkrav og uden Garanti.

9ornitzkas Sogtrykkeri, Øltintes
er De altid sikker paa at faa Deres Tryksager godt udført til den
billigste Pris og saa vidt mulig omgaaende Levering, Telefon 74.
Indpakningspapir, Økonomruller, Poser & Konvolutter til Fabrikspris.

SKAN= 4INAVIEN
AMERIKA LINIE
Eneste direkte Ruter fra København til New York
og Canada med regelmæssig Afgang flere Gange
hver Md. — Familier med tilstrækkelig Kapital
samt unge Piger til Husarbejde kan sikres Arbejde i
Canada umiddelbart efter Ankomsten. Alle— Oplysninger fra Passager.
Afdelingen, KONGENS NYTORV 8, København K., eller hos•
@ortiit3to, 9"hg+, qbb. ?13eterfeit, 8Datiefe,
gieffer, Nenne,
@ornitAla,
911:linge,
3otograf ffierfibagen,
93oqtr.

NYHEDER i
Stue
Konsol
Aars
Nips
Kokken
Vække

R

i største Udvalg til billigste Priser
hos

Conrad Hansen,
Tlf. 140. Allinge. Tlf. 140.

Radio

-Apparater,
3 og 4

Lampers.
Extra

god
Kvalitet, samt

Hoitalere.
Billige Priser, Efter ønske paa
Ratebetaling, — Alle løse Dele
paa Lager. De bedste Anodebatterier faas hos

K C. Funch, Allinge.
Tlf. 34.

8n meget fin Serie af

Ægte blaa Kamgarns Klædninger
Moderne Vinterfrakker for Herrer
samt

/ prima Stoffer, moderne Snit og bedste Udførelse
sælges til smaa Priser.
NB. Butikken er aaben Sqndag Eftermiddagden 2. November fra Kl. 4.

:21orlattbef

Færdselsregler
_a_

.Regnskabsbøger

og Protokoller leveres billigst efter ethvert Skema. Hurtig Ekspedition.
i Henhold til Loven af 1923.
Sygekasselove
og Kontrolbøger. Formularer, Attester og Blanketter'
Fodgænger! husk, at Gade og Vej
benyttes af Køretøjer, som pludselig 1
kan komme til Syne; derfor: Se dig
godt for, før du gaar ud paa Kørebanen. ;
og træd aldrig baglæns ud paa den.
Skal du over Gade eller en Vej, saa
husk at se til begge Sider, før du gaar
ud paa Kørebanen, og gaa saa tværs
over, ikke skraas over Kørebanen.
Læg Mærke til de Tegn, som Kuskene
eller Chafførerne giver: strækker de Pisken eller Haanden ud til Siden, kan
de laveste Sæsonpriser.
du se, til hvilken Side de vil svinge.
Du skal særlig passe paa ved Gadehjørner og Vejkryds; der kan komme
Køretøjer, som drejer fra den ene Gade
fra Hadsund Gedningskalkfabrik expederes i dette Efteraar fra lossende Skibe a 17 Kr. 50 øre pr. 1000 Kg frit pr. Vogn.
eller Vej ind i deri anden.
Gaa aldrig pludselig frem bag om et
Vi beder om Ordre.
Køretøj, men overbevis dig først om,
at andre Køretøjer ikke kommer frem
paa den anden Side.
I Byerne bor du gaa paa det Fortov,
som du har paa venstre Haand og paa
Landevejen i venstre Side af Vejen, saa
vil du have let ved at se, om Køretøjer
nærmer sig.
Vær hensynsfuld mod andre, saa at
det bliver let for alle at følge Færdselsreglerne, og advar dem, der uforsigtigt
handler imod dem.
de sædvanlige jernstærke Kvaliteter
••110••••••••••••••16••••••••••911•3•
Cyklist! Før du er sikker og øvet
bør du aldrig køre paa Gader og Veje,
Sendinger hjem og vi sælger dem
hvor Færdslen er stærk.
Hvor der er Cyklesti, skal du benytte
den, hvis den ligger paa din højre Haand.
Giv Tegn, forinden du standser eller
drejer til Siden, og husk at dreje i stor
Bue til venstre og lille Bue til højre.
sælges pr. Kontant til det halve af den oprind. Udsalgspris
Kør aldrig bagfra forbi andre Køretøj••••••••••••••••••••••••••••••••
er i Gade- eller Vejkryds.
Kør altid hensynsfuldt og søg at undgaa at tilsprøjte Fodgængere og andre
i daarligt Føre.

Allinge Bogtrykkeri.

Bestillinger til Foraaret 1931 over:
Superfosfat, 1131iphill11 og hipolerphinpr
noteres gerne til

Fiomalel, Igr og leloploselig Glililliolskalk

Alle Foderstoffer sælges smaa Priser
Nye Sendinger af

Grov dansk Sojaskraa.
50 pCt. Foderblanding.
Svenske Kager.
Kokuskager.
Palmekager.
Bom uldsfrøkager.
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.

Nordlandets Handelshus.

Nordlandets Handelshus.

Noderne syet Afheidstel
af

har vi faaet rm:get store
til meget smaa Priser.

iWttlieder
i færdige Xjoler.
Har De Brug for en fiks Kjole, Jumpers, Bluse
eller Nederdel, da gaa til

SNORIN

Ir4P,F
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Victor Planck, Allinge.

A

AGEBLANDINGER.
DET NYE DANSKE PRODUKT
Indeholder Mel, Sukker, kg og Krydderier

ALT I EEN KARTON
nijagtig afvejet og hygiejnisk pakket
under betryggende Kontrol af
Fagmand.

FÆRDIG TIL BRUG
FA41 9F0h'IKELLIGE 81,4,t40/NGER
PRØV DEM ALLE 9. — FORLANG / DAG
PE

!Nordlandetd Xandeldhud.

Aktieselskabet

Hasle Bank
modtager Indskud paa ind- I

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.
Leverandør til Vare- og Landbrugslotterlet.

Sorte Regn frakker, imprægn. Segnfrakker
og Sestlageret af kulørte gterrekkedninger

Rr BAG 9 LANDINGWOI PERE" Ire2WAND

N EN GROS:

Har De eloo ikke kobl lillierhrulsol?

I laansbog og Folio, Termins-

ydelser til Kreditforeninger,
ordner Kreditlaan m. m.

Det rigtige behagelige Vinterbrændsel
Brunkuls-Brikelter. Exlra Syndikats Koks.
Magre engelske - og schlesiske Dunkul,
som brænder let uden at afsætte Sod.

Rtharpningskul sælges a 'I Kr. 50 fire pr. Hl.
ørinbringififte.

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

Nordlandets Handelshus.

MittnetZanhbla.

WfbolMoreningen : nnt. Raretmager
%br. $eberfen.
?Ilberfteuteitho,:
Mirer
bu,
Silotin.
2111i tt ge-2"anbtlig tetioærferog efafe
Uftabfert, 8ame.
Raz3f. fart ergenfen, 3tranburfen.
'ilfinke thiefnefer Ct)geplefeforfitrin g
areberit $eberiett.
Van
: nut. Wturer
&rginefterfoutoret 2-4 Giftm
tl3 ranbiit
CSmebent. bart tl3eterlen.
tBornbolnW '-BranbforiiIring felfrab
C-oatieforilm. '21Ifreb 2arfen.
nitipffiHex,utbitioneti, nuben tyeb
beite ?Intomft
521fgan g
og grobag fteritt., Maubag
og Zorbog
noltehogianilin gen (or nerffoleit I . Cal
&'cefefittett ogitebage fra 5-9 ftlit.
llblnatt sinntibag og firebag 7 — 8,
Tamt Zirba g 3-4.
nofferegiftret STommunefontoret,
@out, leniplar erb. nnt. Q.arl
gren.
ktfeelpelagen. norm. art. 3etra
Stferer flt ?.11fr. $eterfen.
entbaneft. Banebol et aabeut for 133ob
8,30-12 og 2,30-6.
Statiniertontoret 10 —12 og 2— 3.
2orbag tillige 6-8.
Stirleucergett 3-4.
!agne- & Zidontobanfen 2 —4 1fttn.
q3ofttontoret. Mitige tignebage 9-12,
og 2-6. 3anhig 9-12 og 3-6
2arfen, 'Klinge, 2. s]3.
Wtouritier,
Rontor etratib
oden.
Elorftengefer
ieffen.

e t)erterende
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 2 Dele maa
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem
behjælpelig hermed og modtage Beløbet -} 5 Ore i Porto mod Kvittering paa Postbeviset.,

8m6lemer, `Baltegn,
Festtegn, Flag og Guirlander til Udsmykning, Medlemskort,
sidste Nyheder i Koltillons, Festsange m. m. m. leveres fra
Allinge Bogtrykkeri.

ALLINGE
Nu- til ]Efte,ragLar.45,-t
skal 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 Drengekiredninger — Herre- og Drengefrukker,

Stortrøjer, Regnfrakker, Botorjakker, Hatte, Huer, Kraver,
Skjorter, Slips, Seler, Klæde, Kjoletøj, Bomuldstøj, 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
g aar ikke fejl ved at gaa til mig.
Her er nok at vælge imellem
og, de allerbilligste Priser.

Jens tlansen.

Anton Sonnes Ligkisteforretning
da er Tidspunktet nu inde.
Zlf, .aetc 43.
fortsættes uforandret.
l'arerdien 9-12 og 2-4.
Vi venter i disse Dage 3 Ladninger med
Ligtøj og Ligsenge paa Lager.
Ordning al Begravelser.
(-Stentf.teffilial i • ttarefa,gett 9-12 og 2-4
Engelske Kakkelovnskul,
93raubbirettoren bo.
H.Th. Mortensen.
Agnes Sonne.
cGtat,Jatiffal ten for S2iagorritrin g beb
Tyske Kakkelovnskul,
Maskinsnedkeri, Allinge.
etatwuf. 41ofoeb. Stontortib : 9-12
flf. 47.
Union Briketter og vestphalske knuste Koks,
t;igebt.Wcegen 8-9 og 2-3.
alt af allerbedste Kvaliteter, der kan skaffes, og vi leverer
Gi?gellufet.
R3efag I3tib 11-12 og 4-5.
alt paa Deres Bopæl til billigste Pris.
ttg etafen. nut. 3cift er

firodufiten.
AVERTER i NORDBORNHOLM

tant.
't
Sferer
term. Unintetifen.
Zetegrafflationett 9-12 og 2-6.
Zolbfaturet 8 —12 norm. 2-5 efterm.
Zuti ftforetting en Cfterfobabet „forn.
Dalur".
itceinner Wtortenfen,

Møllers Bogbinderi

Tlf. 865.

Chr. DideriKsen, Rønne.

Tlf. 865

Protokolfabrik. - Papirvarer.
Indbinding al Beger.
I. Kl. Arbejde. — Rimelige Priser. — Hurtig Levering.
Leverandør til Biblioteker, Foreninger :og Øens største Forbrugere.

