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Ugeblad og Anuouretideuele 

for Allinge-Maudvig. 

Gudhjem. Hmterlarm. Hamle 

OI.ker. Rutmker, Ro og Klearteum. 

Ann% nrmlin4 ode 11141‘11 er : 
Otto I:ornitzke.. 	Telefon 74, 

Trykt I Allinge Itogtrykkerl 
Oplag ra. 350O Ekmeraplarer 

Alm. Annoncer 10 Ore pr. mm, gled. Gange 8 Cl. 
Nr. 86 	 Fredag den 23. August Forretningsaim. 8 - 	 - 	6 Ø. 

Annoncer og lokalt Stof man være indleveret 
senest 2 Dage for Bladet udgaar. 1929 
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esterse-ens [ferle. 

Du skønne Bornholm, 
oh, du herlige Plet! 

Du ligger i Vandet 
saa yndig og net. 

En Himmelens Gave! 
En skovkranset Havet 
En Pryd for vort Land, 

naar i Løvspring du staar 
i den spirende Vaar. 

I Skovens Løvsal 
et myldrende Flor, 

af Skovanemoner 
og Skovmærker gror 

— et levende Tæppe; 
man skimter jo næppe 
det fløjlsbløde Mos, 

som paa Bunden er lagt 
som en skærmende Dragt. 

Hist springer en Hjort 
og en Hare forbi, 

og her mellem Træerne 
snoer sig en Sti. 

En Eg, som er knækket, 
af Efeu er dækket 
og danner en Grotte, 

vidunderlig skønt, 
af Efeuets Grønt. 

De frodige Agre 
smaragdgrønne staar; 

de bugner af Frugter 
fra Aar og til Aar. 

Naar Leerne klinger, 
og Vipperne springer, 
da samler Bornholmeren 

Laden saa fuld 
af Kornmarkens Guld. 

Langs Stranden er Klipper 
og farlige Skær; 

i Skoven er Nattergal, 
Drossel og Stær. 

Mens Fuglene synger, 
en Fiskerbaad gynger 
paa Havets azurblaa 

og glitrende Vand, 
som klukker mod Strand. 

Du skønne Bornholm! 
Oh, du herlige Pleti 

Hvor er der vel skønnere? 
Sig du mig det! 

Selv Vinterens komme, 
naar Som'ren er omme, 
formstar ej at falme din Glans, 

naar du staar 
med Rimfrost i Haar. 

Thi smukkest er sikkert 
din straalende Dragt, 

naar Snefnug ug Rimfrost 
paa Skoven er lagt 

som tusind' Krystaller, 
der blinker og kalder 
og vækker et Syn, 

som dog atter forgaar 
-- men Mindet bestaar. 

Eftertryk forbydes. 

Erik Andersen, 
Skovhuset, Ro, 

Yrit &rdsfiifte 
0- 

Hr. Redaktør! 
Ved Mejeriet „Huinledal"s Ge-

neralforsamlinger er der de senere 
Aar bestandig blevet slaaet til 
Lyd for at faa vor Afregnings- 
inaade forandret fra Fløde- til 
Fedtprocent, og ved sidste Gene-
ralforsamling blev det vedtaget. 
Der viste sig straks nogle mær-
kelige Overraskelser ved første 
Udbetaling efter den nye Methode, 
idet f. Eks. en af mine Naboer 
fik en Fedtprocent paa over 5, 
og andre kom skrækkeligt langt 
ned. For mit vedkommende mær-
kede jeg ikke nogen større For-
andring i de første Maaneder. 
Jeg havde før haft 5 pCt. Fløde 
og fik nu 4 pCt. Fedt, og jeg 
havde jævnlig nybære Køer. Men 
efter at Køerne havde malket en 

Tid og faaet løbet kom Omslaget. 
Skønt mine Køer havde udmærket 
Græsning, gik Fedtprocenten ned, 

en Uge endog til 2,7 pCt. for der-
efter næste Uge at springe op til 
3,3 pCt., sidste Udbetaling var 
den mere konstant ved 3,1. Jeg 
har lagt Mærke til, at naar en 
Mand med 4-6 Køer fik een 
nybær, steg Fedtprocenten, hvil-
ket forekom mig underligt. Men 
forleden Dag havde jeg en Sam-
tale med Hr. Konsulent Jensen, 
og uden at jeg omtalte noget i 
den Retning udtalte han, at det 
var langt vanskeligere at udskille 
Fedt fra garnmelmalkede Køer 
end fra nybæres. Et Eksempel 
fra en af mine Naboer synes at 
bekræfte dette: Han var ret langt 
nede med Fedtprocenten, men fik 
saa en nybær Ko, som gav me-
gen Mælk, og straks steg Fedt-
procenten I pCt. En Ko, hvis 
Mælk indeholder kun indtil 3 pCt. 
Fedt, giver Tab, og det bliver da 
et kedeligt Resultat, naar denne 
nævnte Fedtprocent kun kan op-
naaes af nybære Køer. 

Min Hensigt med disse Linier 
er, om vi paa en eller anden Maade 
kunne faa en Drøftelse i Gang 
om dette saa økonomisk vigtige 
Spørgsmaal. Helst at Bestyrelsen 
sammenkaldte til en ekstraordi-
nær Generalforsamling med Til-
kaldelse af en Konsulent, saa vi 
kunde faa nogen Vejledning og 
derved faa bragt Sagen til Ro. 

Med Tak for Optagelsen. 

E. Kofoed, 
Lynggaard, Olsker. 

Kommunalfa. 
I disse Skatte- og Gasrestance-

Inddrivningens Dage vil jeg gerne. 
bede Dem, Hr. Redaktør, om at 
optrykke nedenstaaende lille Ar-
tikket, der stod i „Nordbornholm", 
Fredag den 23. November 1928: 

Hvis jeg husker ret, og det  

stærkt til Felts mod Hr. Premierl. 
Koefoed, fordi han havde paastaaet, 
der var Uorden i Kommunens 
Regnskaber. 

Under stærk Gestikuleren, ven-
dende sig mod højre og venstre, 
udslyngede Hr. Mortensen med 
den ham egne, frygtindgydende 
Patos: ,,Det er løs og uvederhæf-
tig Tale, De forer. Denne Hæf-
telse sætter jeg paa Dem, og den 
skal De faa Lov at beholde". 

Vilde det ikke, Hr. Mortensen, 
være ret og rimeligt, om De nu 
efter den sørgmuntre Episode med 
Bilaget af 1922 og den tragiske 
Historie med Legatmidlerne, gav 
Hr. Kaptajn Koefoed Deres u-for-
be-hold-ne Undskyldning og om-
adresserede Deres „løs og uve-
derhæftig Tale". 

Kaptajnen havde jo Ret. — De 
Uret. 	 Janus". 

Mig forekommer det, at denne 
Hr. Kaptajn Koefoeds Paastand 
bliver yderligere uddybet for hver 
Dag, der gaar. 

Det, der jo for Tiden gør Krav 
paa vor fulde Opmærksomhed, 
er den bedrøvelige Kendsgerning, 
at en Mængde Medborgere faar 
Opkrævninger paa Skatte- og Gas-
restancer, der ligger mange Aar 
tilbage i Tiden. 

Kari man kalde det at have 
Orden i Regnskaberne? 

Eja, hvem der nu havde sine 
Kvitteringer i Behold; men vel at 
mærke fra 1917 og til Dato. Efter 
Sigende har dog en Snes Borgere 
og Borgerinder kunnet møde paa 
Kæmnerkontoret med deres gamle 
Kvitteringer og med Rette læst 
Kæmneren Teksten; men alle de 
øvrige, hvad Skæbne gaar de i 
Møde? ja, for dem lades alt Haab 
ude; der er kun een Vej — at 
betale. Ingen Henvisning til, at 
de plejer at betale enhver sit, og 
derfor sikkert ogsaa har betalt 
Skatten, at de husker bestemt at 
have betalt netop de Kvartaler 
o. s. v. nytter dem Spor. Der er 
intet afskrevet i Skattebogen. Ergo 
har de ikke betalt. 

Ja, man maa forbavses; thi der 
kan efter min Mening udmærket 
godt være mange, mange, som 
meget rigtig har betalt deres Skat, 
men blot mangler Kvittdingen. 
Disse arme Mennesker maa saa 
betale 2 Gange. 

Observator. 

NB: Om Gasrestancer senere! 

Yra 2/ge tit 2Jge. 

Kræftens Bekæmpelse. 
Som bekendt blev der for et 

Aars Tid siden dannet en „Lands-
forening til Kræftens Bekæmpelse". 
Denne Forenings Formaal er et 
tredobbelt: dels at skaffe Midler 
til videnskabelig Kræftforskning, 
dels at bidrage til Anskaffelse af 
saadanne Midler, som finder An- 

vendelse ved Sygdommens Be-
handling og dels endelig at yde 
Bidrag til det offentliges Udgifter 
til Lindring af de Syges Kaar. - 

Selv om Kræftens inderste Aar-
sag endnu er ukendt, arbejdes der 
utrættelig af fremragende Viden-
skabsmænd i de forskellige Lande 
paa at kumme til Klarhed over 
denne Sygdom, som stadig kræ-
ver flere og flere Ofre, og man 
har den sikre Forvisning, at det 
engang vil lykkes at komme til 
et positivt Resultat ined Hensyn 
til Kendskab til Sygdommen. 

Af de Midler, der anvendes ved 
Sygdom ni ens Behandling, kom-
mer Radium i første Række. Det 
har vist sig, at Radiumbehandling 
i overordentlig mange særlige 
Tilfælde har ført til Helbredelse, 
hvor operative Indgreb har svig-
tet. Dette Stof er som bekendt 
overordentlig kostbart; der mang-
ler endnu meget i, at vort Land 
er tilstrækkelig forsynet dermed. 

Der skal ret betydelige Midler 
til, for at der skal komme et Re-
sultat af Betydning ud af det Ar-
bejde, der gøres af „Landsfore-
ningen til Kræftens Bekæmpelse". 
Der er den 2. Juli d. A. stiftet 
en Afdeling for Bornholm af Fore-
ningen. Undertegnede, der er sted-
lig Repræsentant for denne Afde-
ling, modtager Indmeldelse i Fore-
ningen. Aarskontingentet er 3 Kr, 
Enhver, der giver dette Bidrag, 
vil derigennem støtte en Sag, der 
er af den allerstørste Betydning 
for mange af vore lidende og nød-
stedte Mennesker. 

F. W. Madsen, 
Allinge Apotek. 

Xristianse. 

Et Besog paa Danmarks østligste 0. 

Føreren paa den lille Motorbaad 
i Svaneke, der besørger Postfor-
bindelsen mellem Bornholm og 
Kristiansø, er i godt Humør. Alt, 
hvad der indkommer ved Passa-
gerbefordringen, gaar i hans egen 
Lomme, og i Dag tegner det unæg-
teligt til en god Dagløn. Alt som 
Klokken nærmer sig elleve, bliver 
Tilstrømningen større og større, 
og da vi endelig gaar ud af Sva-
neke Havn, tæller jeg stenved 40 
Personer i Motorbaaden; men saa 
er vi til Gengæld ogsaa stuvet 
sammen paa Dækket, saa vi ikke 
kan røre os. Godt, at Vejret er 
saa forholdsvis skikkeligt, thi selv 
med den Smule Vind, der er i 
Dag, duver den lille Baad, saa et 
Par unge Piger, der i Svaneke 
frydede hele Selskabet med deres 
Munterhed, bliver paafaldende al-
vorlige, inden vi naar Kristiansø. 

Kristiansø ligger ca. 20 km 
fra Bornholm og er den største 
af Ærtholmene, der bestaar af 
Kristiansø, Frederiksø, Græshol-
men og Tat. f klart Vejr ses Øerne  

meget tydeligt fra Bornholms Nord-
kyst, men i Dag er det noget uklart, 
saa de først lidt efter lidt træder 
frem af Disen. 2 Timer tager det 
Baaden at gaa fra Svaneke dero-
ver, 2 Timer, der siet ikke er 
særlig spændende, naar man hele 
Tiden skal indtage samme Stilling. 
Det er derfor med et Lettelsens 
Suk, vi springer i Land, da Baa-
den lægger til i den naturlige 
Havn, som det overordentlig dybe 
Sund mellem Kristiansø og Fre-
deriksø danner. 

Det er iøvrigt denne naturlige 
Havn, der er Skyld i, at Øerne 
i det hele taget er blevet gjort 
beboelige for Mennesker. Oprin-
delig henlaa de nemlig som gan-
ske nøgne Klippeøer. Maaske har 
de i en mere barsk Tidsalder ydet 
Tilflugtssted for en og anden Sø-
røver, og Fiskere fra Sverige og 
Bornholm har vel ogsaa kunnet 
finde en Nødhavn her; men det 
var først under de evindelige 
Svenskekrige for 2-300 Aar si-
den, at Holmene blev draget frem 
af Ubemærketheden. Man savnede 
en sikker Orlogshavn i Østersøen. 
Bornholms Havn havde vist sig 
ikke at være dyb nok, men hvad 
Dybde angik, var Ertholmene upaa-
klagelige; thi et af de dybeste 
Steder i Østersøen findes mærk-
værdigvis netop i Sundet mellem 
Kristiansø og Frederiksø. Det 
gjaldt derfor blot om at befæste 
Øerne og gøre dem beboelige for 
Mennesker. I 1684 begyndte man 
at sejle Jord derover, og Juni 
Maaned samme Aar blev Grund-
stenen til Fæstningen nedlagt un-
der Udfoldelse af hele Ceremo-
niellet med Prædiken, Kanonskud 
og Trompetklang. 

Nogen overvældende stor Rolle 
som Fæstning korn Kristians° nu 
aldrig til at spille. Den blev vist 
overhovedet ikke udsat for noget 
fjendtligt Angreb før under Krigen 
med England, da en engelsk Flaa-
deafdeling i 1808 bombarderede 
Fæstningsværkerne. Angrebet blev 
ikke besvaret i nogen videre Grad 
fra Christiansø af den gode Grund, 
at de danske Kanoner ikke kunde 
naa ud til de engelske Skibe, der 
derfor i Ro og Mag en 5---6 Ti-
mer kunde give Øen det glatte 
Lag. Det voldte naturligvis en Del 
Ravage paa Øen og vakte ogsaa 
en Del Misfornøjelse hos de 200 
Marinesoldater, der var overført 
hertil. Dette i Forbindelse med 
hele den afsondrede Stilling og 
den strenge Disciplin fik dem til-
sidst til at gøre Oprør, og den 
4. August 1809 forlod hele Styr-
ken Øen og sejlede til Sverige, 
hvor de straks blev indrullede i 
den svenske Hær. — I 1855 blev 
Fæstningen nedlagt, og nu er det 
kun Taarnene, Bygningerne og Vol-
dene, samt at Øerne stadig sor-
terer under Marineministeriet, der 
minder om, at Kristiansø engang 
har været Fæstning. 	(Forts.) ' 

gør jeg nok, drog Hr. Kæmner 
	  ar 	.= 	»=1  C Mortensen paa et Borgermøde 



  

at bruge Høstbindegarn. 
Vi bar del fineste Standard- 
Ilristbindegarn paa Lager, :i1rit er det J'id 

 

  

 

og Prisen er absolut billigst i 

9rcdukten. 

Gødningskalk 
ventes pr. Skib. Nu er Prisen billig, og Bestillinger bedes 
venligst indgivet snarest. 	

Produkten. 

       

       

 

Lysttur til CHRISTIANSO 

       

med sis „Hammershus" Tirsdag og Fredag. 
Afgang fra Allinge Kl. 10, fra Gudhjem 11, Retur fra Christiansø 15. 

Tur-Retur 4 Kr. 
Tillige sælges Billetter Tur-Retur fra alle Bornholms Jernbanestationer a 5 Kr. 
,,kfkanir fra karme 	7,55, i Allinge 8,51. 	Retur med Jernb. 17,55 ell. 20,45. 

fra Nexo 7,45, i Gudhjem 9,23. 	do. 	16,25 ell. 20,20. 
fra Aakirkehy 8,33, i Gudhjem 9,23. 	do. 

       

       

Kraftige Dampkul 
til Tærskning er paa Lager. 

Produkten. 

kil DO ble Oh ny Hovdmil  
da forhor Dem om vore Priser. Vi har Remme af allerbedste Slags 
til meget rimelige Priser. 

Produktet]. 

Til Tærskesæsonen anbefales 
Cylinderolie, 

Konsistensfedt, 
Remfedt, 

Remsamlere, 
Smørekander, 

Motor-Petroleum 
og løvrigt alt Værktøj, filitrn,nogier nt. m. 

Pri,dukten. 

 

Køb danske Varer 
og De gavner det 

danske Landbrug og 

Industri og skaffer 

Landets mange ar- Arbejde til 
bejdslese. 

 

  

Køb Deres Morgenbrød 
hos Bager ti. Jørgensen. 

Bringes overalt haade 
Søn- og Helligdag. 

Mit Konditori anbefales. 

Ligkister og Ligsenge 
altid paa Lager i alle Størrelser, 
og forskellig Udstyrelser og Priser. 
Anton Sønner Byggeforretning 

Telefon Allinge 69. 
Indehaver Chr. Sonne, 

Nic. Koefoed, 
Skrædder- og Herreekviperingsfor- 
retning leverer gode Varer til bil- 
lige Priser. Tlf. Klemens n. 14 x. 

Rich, Nielsen, 
• Urmager- & Gravor 

Største :Udvalg 

Fest- og Brudegaver 
Ny hjemk. Varer 

til do rigtige Priser. 

Paf skire over dueli dig!' bod 
Køb Deres Forbrug af 

Sodavand fra 

Mineral vandsfabriken 

BORlit106P1 
Sandvig 	 Telefon 25 

Flaskerensning og Fabrikation 
kontrolleres af Allinge Apotek. 

Flaskerensningen foregaar un-
der Iagttagelsen af de stren-
geste Krav til Renlighed og Hy• 
giejne. 

Ved Fabrikationen anvendes 
kun de allerfineste %asiat-fer. 

Produktet staar fuldt ud paa 
Højde med de oversøiske Fa-
brikkers. 

Hjemmelavet Fars, 

)))>>> 

	Sylte &Medisterpølse. 
Bayerske Pølser, Knækpølser, 

»)>*- 	Kogt Skinke, saltet og røget Flæsk. 
Altid print* friske Varer. 

noderne Kol14.aulgie=. 

IsRODRENE ANKER, HASLE. 

Concert dansant, 
tøtø Klass. Trio. 

Nordbornholms fornemste Hotel 
Fru Reiner. 

Tlf. 74. 

Hotel STRANDSLOT, Ø. Lyster, 
Hver Tirsdag. Torsdag og Lerdag 	Hasle. 

overretasagrerer 

Jac. Jensen. 
Inkassationer. Ejendomshandler, Doku-
mentskrivning, Hødsbohetandling in. v. 

KONTOR: Torvet i Sandvig. 
(Turistbureauets Lokaler). 

Træffes personlig hver Torsdag 
Kl. 9-12. Tlf. Sandvig 100. 

Aktieselskabet 

Hasle Bank 
modtager Indskud paa ind-
laatistrog og Folio, Termins-
ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlaan ni, ni. 

>ham Dansen 
Vietnaileforretning 

anbefaler 

hjemmelavet Fars, Medisterpulse, 
Lungepolse, Sylte og Leverpostej. 

Fersk, saltet og røget Flæsk, 

Lindeplads - Allinge - Telefon 45 

Udsalg Ira Slagteriet. 

Ye g [værk 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 

Tlf. 127. 

Stue- 8 Vækkeure 
Lommeure, 

Herre- og Dame-Anubaandsure, 
Urkæder og Urarmbaand 

i stort Udvalg 

Conrad Hansen, Tlf. Allinge 140, 

!'oser tig Okonomruller 
leveres til 

Fabrikspris. 

Firma paatrykkes 

aurtigete Levering 
fra 

Telefon 74. 	Telefon 74. 
Forlang Tilbud. 

Allinge Bogtrykkeri. 

Hasle Snedker- og 
Bygningsforretning 

Største Lager af Ligki- 
ster, Ligtøj og Ligsenge. 

Tlf. Hasle 35. 

Annoncer læses bedst her i Bladet! 

rT 

DANSI  Vintersæden 

	  Møllers  Bogbinderi  

Bornholms 
Spare- og baanekasses 	Plfenbellslakerd Sovevrelse 

JERNSTØBERI & MASKINFABRIK. 

Til Syltetiden 	
Alt  til Faget henhørende anbefales. 

En pæn Pige 
kan faa Plads 1. September eller 
November. 

Bladets Kontor anviser. 

Exe Lødekvie 
eller Malkeko er til Salg hos 

Opsynsmand J. Hansen Lund, 

Tlf. Kl. n. 59. 	Rutsker Plantage. 

10 reagerede Køer, 
som kælver i Løbet af 30 Dage, 
samt Slagtekvæg koben, saavel fal-
dende, som bestaaende Tuberku-
linprøven. 

A. Frederiksen. 
Tlf. 121, Stammetslialde. 

21/, Td. Land tilavre paa Rod 

sælges billigt eller byttes med 
Svin eller Kreaturer. 

Solide, gode Lodekor 
ønskes til Købs. 

Da,14.s4a ard, Rutsker. 

En Mand 
kan faa Hosearbejde paa 

Betl tozaarti i Ro. 

Flink Pige 
9  

kendt med Madlavning, søges 1. 
November. 

Dyrlæge Malling, Hasle. 

2 Ilmisel's lAjtidlori talgeje 
Berber Larsen, 

Allinge. 

onempoorincitancionnooneinciona 

B Husk Ejnar Larsens El 
• Auktions- og Partivare- [3, 

f

• 	

orretning, Allinge. 
Del  

ODOCIDOCIMIC=00000000000O0 

Utidervisnkg 
i Haandarbejde for Born gives. 

Tisvra Lind, 
Vanhytten, Hasle. 

Et Hus 
med tilhorende Benzinhandel er 
til Leje straks eller senere. 

Mejerist Tb. Ranch, 
Humledal. 

Tommerskæri

▪  

ng 
dfores billigst. 

Snedker W. %tt:retoden 
Humledal. 

A ['denne; i 

Kontortid 9 —12 og 2 4. 
Renten af Indskud er paa 

3 Mdrs Opsigelse 	4,5 pCt. p. a. 
Alm. Sparekassevilkaar 	4 	- 
Fob() 	 2 	- 
i Forsorgelsesaidelingen 	3,6 - 

hvortil Præmie, hidtil 2,4 	- 

anbefales Sylte- ot.: Henkog-
nIngitgiati i forskellige Størrel-
ser, .Kastrup"s og .,Herkules" 
Syltekrukker, gule og brune Fa-
jance, hlaa og graa Stenkruk-
ker. f3kunnutrange til Sylteglas. 
l'ergainentpai;r, Syltepui-
ver. Krydderier i bedste Kva-
liteter, rodt Mani, stødt og hg. 
Krystat. Tiipsuk k pr. 

IFieldeliterg Lagerrddl k e 
er meget fin i Smagen og særlig 
holdbar. 

Y. e. Molm. 

Al Last- or Nreatorkfirsol 
samt Svinekørsel Torsdag For-
middag besørges. 

A. Engel. Tlf. Ro 46 v. 

frelskaniner. 
Chinchela af allerfineste Afstam-

ning fra et af Englands fineste 
Stiller', sælges til meget smaa 
Priser. 

Angora og Blaaviner haves paa 
Lager. Kaninerne kan daglig beses. 

Regnersen, Hasle. Tlf. 128 

Klemensker. For en Herre 
eller di ne er en mindre Lejlig- 

Et lille Parti Dame- og Børne- he lig 
fodtøj sælges for halv Pris. 	 (2 Værelser og Køkken). 

Træskostøvler, Træbundestøv- I 	 Gornitzka, Allinge. 
ler og Træsko altid paa Lager. 

Bunde sættes paa gammelt Læ- Forretningskonvolutter 
der. 

Jons E. Schou, Skomager f sælges med Firma for kun 9 Kr. 
Klemensker. 	 pr. Mille. 

A i I I age Bogtrykkeri. 
ORZZOICICEP-.1ffii 

Friske Varer Onsdag og Fredag. 	
En paalidelig Mand , 

Fersk Flæsk, Karbonade. Morbrad. som kan lede Og fremme Arbejdet 
Medisterpølse, Fars, 	

kan straks faa Plads paa 

Bayerske Pølser, Knækpølser 	
St. lluregaard, likemeni. 

Kogt Skinke, hjemtnesnieltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 	

Samme Sted suges en Pige. 

Dina Sørensen, Tlf. 38. : Vi beder indtrængende de aver- 

terende indløse vore Indbetalings- 
. kort, da vi har store Udgifter og 

Godt, tort Benmel el til Salg. 	
maa betale Postvæsenel fortid for 

hvert Kvartal. 
10 Kr. pr. 100 kg. 	Tlf. 79.  

Fodermelisfabri ken. N' yl.: ‹,r 

lotipakuillgsiiilpir 

-------- 
LigkMer og Ligtøj. 

Alletønder, 
Saltkar og Skoldekar anbefales 
til billigste Priser. 

Hasle Bødl:et-forretning, 
Tlf. Hasle 105. 

81(g!lJeri 
OpLendningmbriende altid paa 

Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	Geert Hannen. 

Tlf. 166. 	Chr. Diderihsen, Rønne. 	Tlf. 166 

Indbinding af Bøger. - Protokolfabrik. — Papirvarer. 
I. Kl. Arbejde. — Rimelige Priser. - Hurtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

med 3 fløjet Spejl, compl. fra 450 Kr. Egetræs engelsK 
Spisestue, camp!. fra 550 Kr. Chesterfields Dag-
ligstue, 1 Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 Kr. 

Ratebetaling kan indrammes. Solide Købere fra 20 Kr. mdl. 

Allinge ny Møbelmagasin, 
Havnegade 53, Allinge, 

skal have Superfosfat, 

GØDNINGS- 
	 3 a 4 Sække pr. Hektar. 

KOMPAGNI 
Pia Sand jorder og Mosejorder vil et Tilskud 

af 1  å. 2 Sække Katigedning  pr. Hektar som oftest være 
nødvendigt. 

Tillige vil det mange Steder være heldigt samtidig ml 

give 50-100 kg Svovlsur Ammoniak pr. Hektar for at 
sætte mere Fart i Væksten, snittedes at Vintersæden kno 

blive tilstrækkelig modstandsdygtig før Frøsten kommer. 

Siagloriols Udsar, dliioge 

Benmel. 

Kolind & Mortensen 
Byggefairretning 


