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Folkeforbundets Pragtbygning i Geneve. 

Folkeforbundets Forhandlinger for en Indskrænkning af de 
store Rustninger synes nu at nærme sin Løsning. Amerika og England 
har indbudt de 5 Stormagter til en Konference i London, og nu kom-
iner Meddelelsen fra Geneve, at Italien er villig til at ophugge sin 
Flaade, hvis de andre Stormagter vil følge Eksemplet. 

Til enlige Mænd samt Ægtepar, Til enlige Kvinder s. Ægtepar, 
hvoraf kun Manden er fyldt: 	hvoraf kun Hustruen er fyldt: 

65 Aar 66 Aar I 67 Aar i 68 Aar 65 Aar I 66 Aar I 67 Aar I 68 Aar 

Aarlig 	Mdl. I Mdl. 	Mdl. Mdl. 	Mdl. 	Mdl. Mdl. 	Mdl. 	MdI. 	Mdl. 	Mdl. Mdl. 

100 67,00 73,50 80,00 86,50 45,00 49,50 54,00 58,50 42,50 47,00 51,50 56,00 
200 65,00 71,50 78,00 84,50 41,00 45,50 50,00 54,50 38,50 43,00 47,50 52,00 
300 60,75 67,25 73,75 80,25 36,75 41,50 45,75 50,25 34,25 38,75 43,25 47,75 
400 55,65 62,25 68,75 75,25 30,50 35,00 39,50 44,00 28,00 32,50 37,00 41,50 
500 49,50 56,00 62,50 69,00 24,25 28,75 33,25 37,75 21,75 26,25 30,75 35,25 
600 43,25 49,75 56,25 62,75 18,00 22,50 27,00 31,50 15,50 20,00 24,50 29,00 
700 35,75 42,25 48,75 55,25 9,75 14,25 18,75 23,25 7,25 11,75 16,25 20,75 

	

800 27,50 34,00 40,50 47,00 	5'75 10,25 14,75 	 7,75 12,25 

	

900 19,25 25,75 32,25 38,75 	 6,50 
1000 10,75 17,25 23,75 30,25 
1100 	 9,00 15,50 22,00 
1200 	 7,25 13,75 
1250 	 9,50 
1270 	 7,75 

Indtægt: 
Til Ægtepar, hvoraf begge 

er fyldt: 
65 Aar I 66 Aar I 67 Aar 68 Aar 

En Kunstners Barndom. 
-0 - 

Det gaar ikke alle Genier, som 
det f. Eks. gik vor verdensberømte 
Digter H. C. Andersen, at man 
først maa gaa saa meget ondt igen-
nem for tilsidst at blive berømt. 
Det er ganske vist ikke noget usæd-
vanligt, at de geniale Evner spi-
rer i det skjulte, ubemærket af Al-
verden, for en Dag at skyde op 
til den skønneste Blomst - den 
miskendte grimme Ælling, der en 
Dag bliver til den af alle beund-
rede Svane. M n har ogsaa mange 
Eksempler paa Kunstnerbaner, der 
former sig ganske anderledes. Der 
er Kunstnere, hvis geniale Anlæg 
har givet sig umiskendelige Ud-
slag allerede i den tidligste Bar-
nealder. Det har meget ofte været 
Tilfælde med de store Genier in-
denfor Musikkens Verden. Men 
om denne Art Natur er lykkeli-
gere, er rigtignok et andet Spørgs-
inaal. Det sker jo nemlig ofte, at 
de trods en lys og lykkelig Barn-
dom dog ikke slipper for det 
> gruelige meget ondt", de skal 
igennem - det møder dem blot 
i ell meget voksen Alder. 

- Et af de allerstørste Navne 
indenforMusikkens Verden er Wolf-
gang Amadi Mozart. Man behøver 
blot at nævne saadanne tre Mes-
terværker som „Figaros Bryllup", 
„Don Juan" og Tryllefløjten" for 
at forstaa, at han er en af de Mestre, 
hvis Værker aldrig for-gaar. Mozarts 
Livsbane afgiver et slaaende Ek-
sempel - om nogen gør det - 
paa, at saadan geniale Evner kan 
bryde frem allerede i den tidlig-
ste Barndom ; men den afgiver 
ogsaa et sørgeligt Eksempel paa, 
hvor lidet lykkelig - rent men-
neskeligt set - en saadan Livs-
bane kan forme sig, trods den 
straalende Begyndelse. 

Wolfgang Mozart var i sin Barn-
dom et „Vidunderbarn", berømt 
over hele Europa. Han blev født 
i 1756 i Byen Salzburg i de østrig-
ske Alper. Hans Fader va r Musiker, 
anden Kapelmester i Ærkebiskop-
pens Orkester. Han var en dygtig 
Violinist, og gav sig ogsaa af med 
at komponere; men da begge hans 
Børn - Wolfgang og en noget 
ældre Pige - meget tidlig viste 
overordentlige musikalske Anlæg, 
lagde han sine egne Kompositio-
ner paa Hylden for helt at ofre 
sig for Børnenes Uddannelse. Al-
lerede inden han var 4 Aar mod-
tog Mozart sin første Klaverun-
dervisning - og d sr fortælles ad-
skellige Historier fra hans Barn-
dom, der viser hans fænomenale, 
tidligt udviklede Dygtighed. 

Der fortælles saaledes, at Fade-
ren, da Drengen var en 5 - 6 
Aar, tog ham med til ,den lille By 
lps ved Donau og tog ham med 
ind i Domkirken, hvor han viste • 
ham Orgelets Indretning. Wolfgang 

Aldersrentelovens 
økonomiske Side. 

_0- 
Denne lille Artikel er skrevet 

til Oplysning for de ældre, som 
ønsker at komme i Betragtning 
som Aldersrentenydere, og For-
maalet har været at give et saa 
overskueligt og letfatteligt Billede 
af Forholdet som muligt. 

For den, der er bleven svag og 
uarbejdsdygtig og derfor gerne 
vil ind under Aldersrenteloven for 
at kunne leve, viser dette sig al-
tid at være vanskeligt, hvis han 
det foregaaende Aar har haft en 
nogenlunde rimelig Aarsindtægt 
for en ældre Mand at være, f. Eks. 
1200 Kr.; thi med den Indtægt ses 
det af ovenstaaende Tabel, at 
Manden faar intet eller saa lidt, 
at det er umuligt at eksistere der-
af. Er han saa tillige ganske ufor-
muende, er han meget uheldigt 
stillet. 

En Mand i denne Situation fin-
der jeg ingen anden Udvej for, 
end at han et Aars Tid maa leve 
af Hjælpekassen og saa haabe, at 
et humant og forstaaende Sogne-
eller Byraad vil se bort fra denne 
Understøttelse, naar han indsen-
der sin Aldersrente-Begæring; thi  

strengt taget skal Hjælpekasseun-
derstøttelse regnes som Indtægt. 

Den, der er bleven svag og uar-
bejdsdygtig; men har et Tusinde 
Kroner paa Kistebunden, kan na-
turligvis leve af disse i det van-
skelige Aar, der gaar fOrud, før 
Aldersrente kan opnaas. 

Mand og Mand imellem kan 
man undertiden høre det Spørgs-
maal fremsat: Hvor stor Formue 
skal man egentlig have for at være 
udelukket fra at nyde Aldersrente? 
Jeg vil dertil svare, at i og for 
sig er der ikke i Loven sat nogen 
Formuegrænse; men Formuen kan 
dog være saa stor, at den ude-
lukker fra Aldersrente. Det, der 
kommer i Betragtning ved Bereg-
ning af Aldersrenten, er ene og 
alene Indtægten, ligegyldig hvad 
Kilde, den rinder af, altsaa ogsaa 
Udbytte af Formue. 

Jeg skal fremføre nogle Eksem-
pler paa Formuens Indflydelse paa 
Beregningen af Aldersrente; men 
først vil jeg understrege, at Ind-
tægten af Formue er i denne For-
bindelse det virkelige Udbytte, den 
giver, hvortil der saa yderligere 
skal lægges 4 pCt. 

Eks. 1. Lad os sige, at en Mand 
ejer 5000 Kr. Aktier i Dampskibs-
selskabet af 1866. Dette Selskab  

havde aldrig før set et Orgel; men 
satte sig alligevel til at spille paa 
det med den største Sikkerhed. 
Op til Domkirken stødte et Klos-
ter hvor netop Munkene sad sam-
men med nogle Gæster i Spise-
salen. Da Orgelets Toner naaede 
ind til dem, standsede de fulde 
af Forundring deresMaaltid: Hvem 
kunde det dog være, der spillede. 
Organisten vilde straks ind i Kir-
ken for at se, hvem det var, der 
forrettede hans hellige Embeds-
gerning, og de øvrige med Pri-
oren i Spidsen fulgte ham. Men 
hvor meget større blev ikke deres 
Overraskelse, da de kom ind i 
Kirken - thi oppe ved Orgelet 
var ikke en Sjæl at se, og dog 
bruste den vidunderligste Musik 
deir i Møde. Den gamle Organist 
slogbetaget Kors for sig og udbrød: 

„Det er ikke spillet af Menneske-
hænder". 

giver for Tiden 14 pCt. i Udbytte, 
bliver 700 Kr. Hertil skal saa læg-
ges 4 pCt. af  5000 Kr., hvilket gi-
ver 200 Kr. Det bliver Talt 900 Kr. 
i Rente af nævnte Sum. - Eller: 
5000 . t4/100 H- 5000 • 4/100  = 700 - I-
200 = 900 Kr. i Indtægt. 

Eks. 2.: Vi antager, de 5000 Kr. 
er anbragt i et Selskab, der intet 
Udbytte giver. Her bliver Indtæg-
ten af de 5000 Kr. efter Alders-
renteloven 200 Kr., nemlig 4 pCt. 
af  5000 Kr. 

Eks. 3. Det almindelige mellem 
jævne, skikkelige Folk er vel, at 
de har deres Tæreskilling staaende 
i Sparekassen. Denne giver af 
5000 Kr. til 41/2  pCt. et  Udbytte 
af 225 Kr., hvortil yderligere skal 
lægges 4 pCt. af  5000 Kr., hvilket 
giver 200 Kr. Altsaa ialt 425 Kr. 
Eller: 5000 • 4'5/100 + 5000 . 4/100 -= 
225 ± 200 = 425 Kr. 

Med Hensyn til Tabellen skal 
jeg gøre følgende Bemærkninger: 
Den gælder kun for Købstæder. 
Paa Landet er Satserne en Kende 
lavere. 

I Indtægten er kun medtaget 
hele Hundreder; da enhver let kan 
skønne sig til det omtrentlige Be-
løb, Aldersrenten bliver, naar Ind-
tægten ligger mellem disse. 

Der gives i Loven en „Præmie" 

Endelig tog de Mod til sig og 
vovede sig op til Orgelet, og l.er 
mødte dem da Syner af den lille 
Dreng, der sad der og spillede 
paa det mægtige Orgel. Nu kom 
Faderen frem og afgav sin For-
klaring med mange Undskylninger. 

„Hvis jeg ikke med mine egne 
Øren og Øjne havde hørt og set 
dette", udbrød Pioren, „vilde jeg 
aldrig havde troet det". 

Men den gamle Organist lagde 
sin rystende Haand paa Drengens 
Hoved og sagde: 

„Barn, Du vil engang udføre 
noget stort til Guds Ære. Han hol-
der sin skærmende Haand over 
Dig, hvor Du end færdes!" 

- Allerede samme Aar tog Fa-
deren Drengen med til Hoffet i 
Wien, hvor han spillede for, Kej-
serinde Marie Theresia og Kejser 
Franz, og hvor han henrev alle. 
Og nu gik det Slag i Slag! Baade 
i Paris og London optraadte Vid-
underbarnet og vakte Opsigt. Da 
han var 7 Aar, blev hans første 
Kompositioner udgivet i Paris, og 
Aaret efter skrev han sin første 
Symfoni. 

I 14-Aars Alderen rejste han og 
Faderen gennem Italien, en forme-
lig Hyldestrejse for det unge Geni. 
1 det sixtinske Kapel overværede 
han Opførelse Allegris „Miseren". 
Dette Værk rnaatte ikke udgives, 
og det var forbudt Orkestermed-
lemmerne og Sangere at afskrive 
det. Men da Mozart kom hjem, 
skrev han hele det mægtige Værk 
efter Hukommelsen. Sagen blev 
bekendt, og han fik Fortræde hos 
Paven, der gjorde ham til Ridder 
af „Den gyldne Spore", hvormed 
fulgte Titlen „Cavaliere" og Rang 
som pavelig Kammerherre og ro-
mersk Pfalzgreve. 

Samme Aar bestod han den 
meget vanskelige Optagelsesprøve 

til den, der udsætterjidspunktet 
med at indsende sin Begæring 
om Aldersrente, indtil sit fyldte 
66,67 eller 68 Aar. Den, der bli-
ver bevilget Aldersrente i 65aars 
Alderen, bliver altid staaende paa 
den fil dette Alderstrin svarende 
Sats. Det samme gælder for de 
øvrige Alderstrin. Der er intet, der 
hedder med Aarene at rykke høj-
ere op. 

Sluttelig vil jeg fremhæve, at 
en gift Mand, der søger Alders-
rente; men hvis Hustru endnu 
ikke er gammel nok, har den For-
trinsstilling fremfor den enlige, at 
ved Beregningen af hans Indtægt 
og Formue skal beggeDele halv-
veres, saaledes at kun Halvde-
len falder ham til Byrde, om jeg 
saa maa sige. 

Forholdet er det samme, hvor 
Hustruen søger Aldersrente, me-
dens Manden endnu ikke bar naaet 
den nødvendige Alder. 

H. P. Koefoed. 



Udsigt over Havnen fra „die riakenterrasse". 

„Baumbrileice" 

Blodfoder, Melassefoder, Hvedeklid 
og alle Sorter knuste Foderkager samt Soyaskraa 

sælges til de nu gældende meget lave Priser. — Vi sælger gerne i 
Partier paa hele og halve Billæs, frit leveret pr. Netto Kontant. 

ordlandMs 

at tibotbe Zere Shinbetreba, bor q)e aber 

fere i „Worbbointtaltn". 

„91orbboritboini" 	i ober 3500 bjelit- 
WIene af "UotottirtniArer og natittfattur forbruger boert .tient aarlia for eirta 
2000 grotter. „Vitabborat)rittn" 2atfere taber aftfaa boert Weir for Loer 6 
silltillioner grotter 58arer. men 	itrretitiaønnutb, ber flager etter be baartige 
viber, ben ringe Rabeentie og be begrienfebe ?Iffeetninøttudigtteber, tsar bett at 
ottertere i nort 93tab .2effiøeb tit at abaibe fin 3orretning, naar ban farer 
gribe 93arer og irtorigt er fanturrencebtmtig. 

nsker .9e 

til „accademia filarmonica" i Bo-
logna. Det var den Gang den 
største Hæder, der kunde times 
en Musiker. Om hans Prøve for-
tælles følgende meget karakteris-
tiske Historie (her gengivet efter 
Anna Erslev : Tonekunstens Me- 
stre) 	 Forts. 

Yra 2Ige til 2Ige. 
—0-- 

Borgerforeningen 
holdt Onsdag Aften sin længe 

ventede Generalforsamling. 
Formanden Capt. C. E. Koefoed 

indledede. (Udførligt Referat maa 
udskydes til næste Uge.) Efter at 
Regnskabet var oplæst og god-
kendt, genvalgtes den gamle Be-
styrelse, dog saaledes, at Politi-
betjent Larsen indtraadte i Stedet 
for Kbm. Ludv. Nielsen, der var 
udtraadt. 

Efter Opfordring trak Borgme-
ster Bloch Linjerne op for Kom-
munens økonomiske Tilstand fra 
Byraadsvalget og til Dato. 

Borgmesterens Redegørelse fulg-
tes nied Interesse af de mødte, 
og Forsamlingen udtrykte deres 
Tilfredshed med de fremkomne Op-
lysninger og takkede Borgmeste-
ren og de tilstedeværende Byraads-
medlemmer for det udførte Arbejde. 

B orrinjholmeralaweds 
Aftenunderholdning paa Chri-

stensens Sal i Søndags havde sam-
let fuldt Hus. Vognmand Møller, 
Gudhjem indledede og pointerede, 
at det var enhver Bornholmers 
Pligt at værne Modersmaalet, det 
bornholmske Sprog, der skulde 
rendyrkes i Tale og Skrift. Op-
fordrede de tilstedeværende at 
tegne sig som Medlemmer af ,,La-
wed". — Derefter læste Otto Lund 
egne Digte, de samme, der gen-
nem Faktor Hansen for nogen Tid 
siden rundkastedes gennem Radio-
fonien. Maler Jensen, Rønne sang 
bornholmske Sange, og Fisker, 
Kunstmaler og Altmuligmand Haa-
gensen, Gudhjem reciterede egne 
Digte som en fuldendt Skuespiller. 
Ogsaa Faktor Hansen, Bødkerm_ 
Aakerlund og Navigationsbestyrer 
Pedersen gav deres Bidrag og hø-
stede kraftigt Bifald. 

Alt i alt et udmærket Program, 
der sikkert vil trække fuldt Hus 
ogsaa i andre bornholmske Byer 
og slaa til Lyd for Formaalet. 

Allinge-Sandvig og Omegns 
Radioklub 

holdt i Tirsdags Bestyrelsesmøde 
paa Hotel Allinge. Ved et tidli-
gere Møde vedtoges det at ind-
melde Klubben under Bornholms 
Radioklub, og en Skrivelse til den-
nes Formand formuleredes. 

Klubben har anmodet Hr. Tele-
fondirektør Heinø om at komme 
tilstede ved en festlig Sammen-
komst, og Torsdag Aften 31. ds. 
vil Hr. Heinø tale om Radio og 
Lytterbevægelse. 

Klubben tæller 45 Medlemmer. 
Alle Lyttere, som ønsker at ind-
træde i Foreningen er velkomne. 
Det aarlige Kontingent er kun 2,00, 
og Indmeldelsen kan ske til et af 
Bestyrelsens Medlemmer. Disse er 
f. T. Ing. Andersen, M. C. Fund], 
Gasværksbest. Kofoed, Cyklehdl. 
Mikkelsen og Maskinarb. Svend 
Andersen. 

Aabent Brev til 
Hr, Borgmester Blod, Allinge, 

Hr. Borgmester! 
I „Nordbornholm" for 30' August 

f. A. fremsatte Kaptajn C. E. Koefoed 
en dundrende Kritik af Byens 
Kasse og Regnskabsvæsen i Al-
mindelighed og Kæm merens Regn-
skabsførelse i Særdeleshed. 

I Bladets næste Nummer lovede 
Hr. Borgmesteren, at naar Om-
lægningen og Revisionen af Regn-
skaberne var tilendebragt, vilde 
der fra Borgmesterens egen Haand 
fremkomme en Redegørelse, og 
indtil da henstillede Borgmeste-
ren at lade Sagen bero. 

Efter hvad vi har bragt i Er-
faring, skal Revisionen nu være 
færdig, og Bogholderiet omlagt, 
hvorfor vi tillader os at erindre 
Hr. Borgmesteren om det aflagte 
Løfte. 

X Y. 

Wied Najafi 
gennem 8uropa. 

Flyt Østersøen 
til Sortehavet. 

Gennem Stettinerhaff. 

Fin Vind og alle Klude oppe. 
Byen Wollin,  dukker op, før jeg 
ved af det. — Den lange Bro, 
der forbinder Øen og Byen med 
Fastlandet er ikke oppe, saa jeg 
maa lægge til Kajen og tage Ma-
sterne ned. 

Jeg gaar en Tur op i Wollin, 
det gamle Jomsborg. — — Man 
erindrer, at det var her, Venderne 
reciderede i Middelalderen. Senere 
var Stedet under dansk Herre-
dømme, og Palnatoke var Høv-
ding for de tapre Jomsvikinger. 
Saa fik Venderne igen Overtaget, 
indtil Valdemar den Store gener-
obrede Jomsborg, som blev sløj-
fet. Vendernes Magt i disse Egne 
var dermed forbi. -- Snart rejste 
sig den tyske Stad Wollin paa det 
gamle Jomsborgs Ruiner. -- - 

Saa padler jeg under Broen, 
forbi den store Fiskerflaade og 
ud mod Stettinerhaff. — Her i 
Oderflodens Delta er der udmær-
ket Ankerplads i Læ af Øerne; 
herfra gik Skibsfarten allerede i 
Oldtiden op ad Oderfloden, hvor 
Varer udveksledes med Kiew og 
Nowgorod, Donaulandene og Sor-
tehavskysten. — 

Inden jeg giver mig i Lag med 
Stettinerhaff, gør jeg Rast for at 
lave Middagsmad. Ligger og da-
ser i Solen, sætter derefter Sejl og 
staar ud mod det aabne Vand. 

Det blæser mere og mere op, 
og der kommer en Del krap Sø. 
Baaden gør en fin Fart, den fly-
ver hen over Vandet, springende 
fra Bølgetop til Bølgetop. 

Pludselig gaar Rorgrejerne 
Stykker under det stærke Pres; 
jeg maa nu styre med Aaren 	 
Roret slæber med agterude, uden 
at jeg kan faa det bjerget ind. 

Vinden tiltager i Styrke -- jeg 
vil mindske Sejl; men Linerne gaar 
uklare. — Saa lader jeg staa til. 
— Alt, hvad jeg kan faa fat i af 
vægtige Sager, lodser jeg over i 
Vindsiden, for at det kan hjælpe 
til med at holde Baaden paa ret 
Køl. 

Det er en kolossal Fart, der op-
naas. Selv om Aaren og det ha-
,varerede Ror holder igen, „haler" 
jeg ligefrem en Lystkutter, der har 
samme Kurs. 

Engang imellem kommer der 
nogle slemme Byger; men Ka-
jakken klarer dem; det er ligesom 
den vilde sige: — Jeg er vant til 
Østersøen og bryder mig ikke 
om en saadan Ferskvandsøs gule 
Flodvand. — 

Saa naar jeg frem til den 30 km 
lange Indsejling til Stettin. Omme 
bag en lille Ø, hvor der er Læ, 
reparerer jeg Roret. 	Her er vid- 
underligt; Træer og Buske staar 
i Blomst, og et Utal af Sangfugle 
har taget Øen i Besiddelse. Den 
er omgivet af et Slags Bolværk, 
for at Søen ikke skal vaske den 
bort; men det er desværre for højt 
til, at jeg kan faa halet Kajakken 
paa Land. 

Igen gaar det videre. Med de 
reparerede Styregrejer er det en 
sand Fornøjelse at sejle, nu det 
er smult Vand. 

Hen mod Aften sætter jeg Baa-
den paa Land; det bliver for sent 
at naa Stettin i Dag. — Fra mit 
Telt kan jeg høre Spil og Sang 
fra Dampere, der vender hjem fra 
Søndagsudflugter. 	Saa vælter 
Taagen ind over Floden, og Si-
renerne faar travlt. 

Først ved Middagstid letter Taa- 

gen, og saa gaar det mod Stettin. 
Jeg mener at være lige ved Byen 
og sætter ikke Sejl; men den ene 
Time gaar efter den anden. En 
forbisejlende Motorbaad stopper 
op og tager mig paa Slæb, 
nu gaar det hurtigere. Mens jeg 
betragter det forbiglidende Land-
skab, faar jeg gode Raad og Vink 
af den venlige Baadfører. 

Det er en stor Havneby, jeg 
nærmer mig; allerede længe har 
jeg hørt Larmen fra de mange 
Skibsværfter, hvor der hamres, 
skæres og svejses, og snart gli-
der jeg forbi Dokkerne, hvor de 
store Skibe bliver efterset. 

En Masse Skibe ligger for An- 

ker paa Floden, vi lægger til flere 
af dem, ogsaa nogle danske, og 
jeg faar her Lejlighed til at hilse 
paa Mandskabet. 

Nu skal Motorbaaden ikke læn-
gere, jeg padler alene videre og 
ind mellem nogle Lystbaade, for-
tøjer og gaar i Land. 

Det viser sig at være en lille ø, 

som en Jachtklub har lejet. Der 
er Fortøjningspæle og Bolværker, 
et stort Baadehus, Materielskure 
og Restauration. 

Jeg bliver overordentlig gæstfri 
modtaget, de tager sig af min 
Kajak, og tilbyder mig gratis Op-
hold paa Øen. — Det er endnu 
tidlig paa Eftermiddagen, og da 
Færgen lægger til, tager jeg med 
ind til Stettin. 

Mit første Maal er Posthuset. 
Paa „die Hakenterrassew , hvorfra 
der er god Udsigt over Havnen 
med dens travle Liv, læser jeg de 
første Breve fra Danmark. 

Saa gaar jeg en Tur op i Byen 
for at orientere mig lidt. Stettin 
synes at være en udpræget Han-
delsby nied fornemme:brede Ga- 

der og flot Forretningskvarter. - 
Der er ikke Tid til 	gaa i De- 
taljer, jeg naar ned til Havnen, 
ligesom den sidste Færge er ved 
at gaa. — -- 

Paa Øen er nu blevet mere Liv. 
Mange af Jachtklubbens Medlem-
mer har deres Fruer med; vi sid-
der. paa Plænen udenfor Restau-
rationen og ser niod Byen, hvor 
Lysene nu tændes. Da det bliver 
køligere, gaar vi indenfor og fe-
ster til langt ud paa Aftenen. 

Næste Morgen tager jeg ind til 
Stettin, ser paa Havnevirksomhe-
derne langs Kajerne, hvor Varer 
fra de store Dampere bliver om-
ladet i Jernbanevogne eller store, 
rummelige Pramme, der skal bringe 
dem videre ind i Landet; de mange 
Skibsbyggerier, hvor et Utal af Ar-
bejdere er beskæftigede, og-Lyst-
baadehavnene, hvor elegante Jach-
ter og Dampbarkasser ligger for-
tøjede. — Inde i Byen falder de 
mange smukke Pladser og Bygnin- 

ger En straks i Øjnene: Kdinigs-
platz og Rossmarkt, Slottet, det 
ny Raadhus, Byens Musæum, Ja-
cobskirken etc. 

Besøger Kassereren og faar min 
Understøttelse udbetalt; det var 
kun 9,50 Mark fra Grænsen, --
jeg havde ventet mere, men der-
ved er intet at gøre. - 

Humøret kom atter paa Højde-
punktet, da jeg om Aftenen var 
sammen med Klubbens Medlem-
mer, som var meget elskværdige 
og hele Tiden vilde traktere paa 
mig. Jeg blev højtidelig af For-
manden udnævnt som Æresmed-
lem og overrakt Klubbens Em-
blem. — De drak paa mit Vel-
gaaende og ønskede mig „Heil 
und viel Glilek auf der Pelse!" 

Hestekød 
sælges Fredag og Lørdag 

Charles Pedersen, Skolegade. 
Gode Spisekartofler sælges. 

Telefon Allinge 18. 

Flæsk og Pølse 
modtages til Røgning 

Dina Sørensen, Allinge 

emafflianaii_m  
Et godt Tilbue! 
Da vi ikke endnu hverken 

har Rester eller umoderne 
Varer at holde Udsalg over, 
sælger vi som Reklame: 

Fine Uldmouseliner 	1,80 
Bredt Tvistlærred 	0,48 
Vaskeægte Bomuldstøj 0;70 
Tærned e Kjoletøjer 85 - 1,15 
Pyjamas-Flonel 	0,58 

Se min 
EnKrone–Kasse, 
og De vil f. Eks. finde: 

Svære Børnejersey Ben-
klæder, alle Numre 1 Kr. 

heluld Sokker, Børneluffer, 
Arbejdshandsker og 

Damehandsker, 
Damestrømper,t-et og vrang. 

Barnestrømper, 
uldne Halstørklæder m.m.m. 

Alt — frit Valg 1 Kr. 

Samuelsen 
Klemensker n. 22. 

Prøv min Kaffe 
75-92 Øre pr. V2-Pd. 

H 6 pCt. 
For Æg 6 Ore Overnotering. 

1111~0~~~111 
Halv Pris. 

A 
TAPET RESTER 

øvrige Tapeter 
10 	til 1. Marts 

Tapet-Handelen 
ved Skolen, Allinge. 

Skotøj. 
Det a,arlige Godtkøbs-Udsalg 

begynder 

Lørdagen d. 25 Jan. 

G. P. Petersens 
Skotøjsforretning 

ALLINGE. 

e**1141/111199996091/ 

biografen. 
Søndag Kl. 8 

Anna Karenin. 
Skuespil i 8 Akter 

efter Leo Tolstois R nnan. 
Hovedrollerne spilles af 

Grete Garbo og John Gilbert 

Lab danske Varer 
og De gavner det 

danske Landbrug og 
Industri og skaffer 

Arbejde til Lan bets mange ardejds-
løse. 

Ko-Ko som Barber. 
Morsom Tegnefilm 

ae .19196/11099641111. 

Intel Blad 
træffer Deres 

Kundekreds 
bedre end 

Nordbornholm! 
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Aarligt Udsalg 
begyndte 

Onsdag den 15. Januar. 

Da jeg kun holder dette ene Udsalg om Åaret, 
anbefaler jeg at se, hvad jeg byder paa. 

Tiloversblevne Damefrakker sælges i 3 Serier 15--25-35 Kr. 
Alle øvrige Frakker med 20 pCt. Rabat. 

Restbeholdningen af Skindkraver halv Pris. 
Frasorterede Klædninger, ogsaa i 3 Serier 25-50-75 Kr. 

Sidste Serie af lutter prima Ting. Nogle Priser: 
Dameveste, Parti 	 4,85 Lagenlærred... fra pr. ni 1,20 
Pullovers 	— 	 4,85 Glat Tvistlærred 	35 
Natkjoler   4,00 Strikket Herrevest 	 3,85 
Forklæder 	 95 1,10 Smaa Arbejdsjakker ... 3,00 

alle kurante Varer undtagen Garn. 

Andreas Thomsen, Hasle. 
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Bilder Udsalget 
bortsælger vi som 

sædvanlig en Del 

Sommer og Violerfrokker 
til Kr. 5  10 12 15 25  35, 

sorte og kulørte, ogsaa i extra store Størr. 

Oprindelig Pris fra 45 til 75 Kr. 

magasin do Nord' s Mdl 
ued Victor Planck, Allinge. 

ALI sælges fil meget lave kool. Priser! 
Der er rømmet op, og hele Lageret i 
Manufakturafdelingen — og hvad dertil 
hører — er lagt til Rette saaledes, at 

Udsalget begynder klandag dl 8?. 
Saalænge Udsalget varer, gives der 10 pCt. Rabat 
paa alle nye Varer — undtagen er dog Garn. — 

Vi venter stort Besøg, og alle er velkomnen. 

ffordludels lindelshos 

ar 

4, 

I Anledning af, at Rø Afholds-
forening har bestaaet i 25 Aar, 
afh. TORSDAG d. 30. ds. Kl. 7,30 
paa Th. Bendtsens Sal MØDE m. 
Pastor Jørgensen, Østermarie som 

Taler. 
Derefter festlig Samvær m. Kaffe. 

Alle indbydes. 

Fredag den 24. ds. aahner jeg en 

Kommuneskatten for 2. Halvaar 
bedes indbetalt og modtages paa 
LiNDESGAARD og ved Mejerierne 
Humledal og Kajbjerggaards først-
kommende Udbetalinger. — For 
Teins Vedkommende hos Fisker 
CHR. BENDTSEN. 

Sozgeraadet. 

Lyng er til Salg 
paa „Gadely" og hos 

A. Haagensen, Olsker. 

Paalægs-&Delikatesseforretug. 

og andet Materiale fra Statens 
Grund og Forstrand ved Aasands-
bugten forbydes. 

Vandbygningsvæsenet. 

En brugt 

ønskes til Købs. A. Jacobsen, 
Lyngholts PcI., Klemensker 

(ved Mejeriet) og anbefaler mig med 
1. Kl.s Varer til rimelige Priser. 

Carl Jacobsen. 

Bortfjernelse af Sand 

Re Afholdsforening 

Klemensker. 

Hakkelsemaskine 

Olsker 	Missionsuge i Gudhjem. 
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En Gylteorne 
staar til Afbenyttelse. Gylterne be-
des bragt til Ornen foreløbig. 

J. Kjøller, Landlyst, Krashave. 

Lejlighed søges. 

Bogholder Chr. Koefoed 
Nørregade 55, Allinge. 

Revision -- Statusopgørelse 
Regnskabsføring 

Skatteskemaer etc. 

Mandag d. 3. Februar Pastor Petersen i Kirken 
Tirsdag d. 4. 	— 	Miss. J. Dam i Missionshuset 
Onsdag d. 5. 	— 	Sognepræsten og Miss. Nielsen i Kirken 
Torsdag- d. 6. 	— 	Anker Larsen i Missionshuset 
Fredag d. 7. 	— 	Pastor Hansen i Kirken 
Lørdag d. 8. 	— 	Miss. Jeppesen i Missionshuset 

Alle Mederne er Kl. 7,30 og alle er hjertelig velkomne. 

3 Illiands Jazz-Bandet 95ALARIVIA" 
leverer absolut fineste Musik saavel til Dans som til Underholdning. 

Alle nye Jazz–Instrumenter. 
Skal De have Bal eller privat Fest — saa ring til Sandvig 24. 

begynder LØRDAG den 25. Januar 
og omfatter hele Varelageret, hvorpaa der gives 10 pCt. 

- og mere paa enkelte Ting, som skal udgaa. 
Undtagen er Garn og amerik. Arbejdstøj samt Rester, der 

er nedsat. 

Lysekroner og Skærme, 
Bordlamper og e 	Støvsugere 

har vi paa Lager i meget storl 
Udvalg og til metret. billige Priser. 

Skærme leveres i alle ønskelige Farver og Faconer. 
Køb gode og holdbare OSRAM Pærer i Produkten. 

Køb ikke daarlige Varer af omløbende Agenter. 

9rodukten. 

Nar 4[ endnu ikke Inel Deres Ordre 
paa liunstg6dning og Trifoliutins Markfrø, 

da vil vi gerne have Deres Bestillingssedler snarest, de første Leverin-
ger bliver jo altid leveret til de billigste Priser. 

Superfosfat, Kali og Kalksalpeter har vi paa 
Lager og leverer meget billigt nu, senere bliver Priserne jo højere. 

Produkten. 

Alle Længder - alle Tykkelser af 

2 a 3 Værelser ønskes til Leje 

dirlige 
1. Februar i Tein eller Olsker 

Enkefru S. Mogensen, 
ved Dalegaard, Olsker. 

11011 	00dikoh8 11111S 111 

Elektrisk 

Klemensker. 
Iste Kl.s Kød, dyrlæge-

kontrolleret saavel før som efter 
Slagtningen, anbefales til yderst 
billige Priser. 

Chr. Kure. 
Klemens Slagterforretning. 

Bestillinger paa ferske Varer 
fra Slagteriet, Rønne modtages 
hver Onsdag og Fredag. 

Jens Hansen  skarpkant., sydsir. Fyrrebrædder, 

Fint pulveriseret Gødningskalk For Tiden har vi ualmindelige gode 

losses om nogle Dage. Vi vil da expedere indgaaede Bestillinger, 	
kantskaarne Udskudsbrædder  

()g ny Bestillinger bedes indgivet snarest. Prisen er kun 15,50 pr.Ton, fremme, som vi sælger paa gode Vilkaar.  

Produkten. 	Nordbandets Handelshus, 

tørre, meget stærke Varer, sælges til endog meget billige Priser 
— og med stor Rabat ved kontant Betaling. 

Bisquit og Kiks 
fra 50 Øre pr. Halvkg. 

Sæbespaaner les Vægt og Pakker 
fra 60 Øre pr. Halvkg. 

Ved Køb af 21/2  kg gives 10 pCt, 
Extra-Rabat. 

Axel Mogensen, 
Tejn. 

Halm er til Salg 
eller Bytte med Kreaturer 

Bridsensgaard. 
..1.00MliffleffilM■e« 	 

En Benzin-Motor 
og et Baandsav er billig til Salg, 
Træskomager Ric. Jensen, Hasle. 

Al Sprøjtning, 
Træbeskæring og Havearbejde 

udføres 	Tlf. 69. 
Gartner K. Kristiansen, Gudhjem. 

En ung Tyr 
er til Salg eller Bytte med en god 
Malkeko 

Vilh. Jensen, Sandvig. Tlf. 29. 

En Dreng 
kan faa Plads til 1. Februar. 

Myseregaard, Rutsker. 

luillakuillgspapir 
Poser og O.konomruller 

leveres til 

Firma paatrykkes billigst. 

Hurtigste Levering 
fra 

Telefon 74. 	Telefon 74. 
Forlang Tilbud. 

Allinge Bogtrykkeri. 

Der maa uære Tillid 
mellem Køber og Sælger, 

naar en Handel skal afgøres. 

En Forretningsmand, der søger 
at opreklamere en daarlig eller 
for dyr Vare, vil hurtig faa util-
fredse Kunder, og disse vil søge 
andet Sted hen. Omvendt vil en 
usolid Køber snart komme i Mis-
kredit, saa han ikke faar Varen 
overladt, før den er betalt. 

En Mængde Rester, dels købt ind som Rester, dels 
frasorteret Lageret, er der mægtigt godt Køb paa. 

Saaledes uldne Kjole-Rester i 3 Serier 2-3-4 Kr. 
Hvergarns-Rester 1,50 Kr. pr. in 

Sommerkjolestoffer i 3 Serier pr. m. 1,00-1,25-1,50 
Rester af dobb. br. helt Silkestof til Kjoler, kun 4 Kr. ni. 

2 Stk. Konfektionsstof 130 cm. br. pr. m. 4 Kr. 

Under Udsalget 10 pCt. Rabat paa 

Naar De skal avertere, benyt da 
„Nordbornholm" 



FLÆSK, 
Kød og Pølser 

modtages til Røgning hos 
Slagterm. Phillipen, Sandvig. 

Dame-Overtnehsstavler 
hel Gummi, prima Kv. uds.for 6,90 
C. Larsens Skotøjsforretning, All. 

Koloed 81 Mortensen 
Ryggeforretning 

Cr> 

1.1.•■■• 

Bornholms 
Spare. og Laanekasses 

Afdeling i Allinge. 

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

3 Mdrs Opsigelse 	4,5 pCt. p. a. 
Alm. Sparekassevilkaar 	4 	- 
Folio 	 2 	- 
i Forsørgelsesafdelingen 	3,6 - 

hvortil Præmie, hidtil 2,4 	- 

e Merterende 
anmodes høfligst om at indsende vart Tilgodehavende for Annoncer 
pas 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 I- 5 Ore i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset. 

gr4 	udem 
skifte 

hin SNOB liylgelorreloioN 
71-31,- Tlf. Allinge 69 -4C--+C 

Nybygninger og Reparationer. 
Egetræs- og Kork-Parketgulve, 

Finer- og Paplofter. 
Flagstænger og Brandstiger 

samt Ligkistelager. 

Chr. Nonne, 
Hasle 

fotografiske Atelier 
BERGHAGEN -

Optagelse paa Atelieret indtil 
Kl. 9 Aften — ogsaa Søndag! 

Hurtig Ekspedition. Billige Priser. 
(Forudbestil Tid — Tlf. Hasle 66). 

Fest- & Brudegaver 
i Guld- og Sølvvarer 
findes i stort Udvalg. 

Conrad Hansen. Tlf. Allinge 140. 

Forretnings konvolutter 
sælges med Firma for kun 7 Kr. 
pr. Mille. 

Allinge Bogtrykkeri, 

Aktieselskabet 

Hasle Bank 
modtager Indskud paa Ind- 
laansbog og Folio, Termins-
ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlaan ni, in. 

Ude og Hjemme. 
_0_ 

Ud ad Vejene jager Bilerne,disse 
Kilometerslugere. Et Sus! — og 
saa er de forbi og langt, langt 
borte, Bakke op og Bakke ned. 
Indtryk efter Indtryk jager hastigt 
forbi dem, som sidder i Bilen, in-
tet faar rigtig Tid til-  at fæstne sig, 
og derfor faar man oftest et Glimt 
af trætte Ansigter at se, idet Bilen 
suser forbi. Lykken er endnu ikke 
rigtig indfanget; men af Sted, af 
Sted, Kilometer efter Kilometer! 

Det er en Søndag Eftermiddag, 
og i stort Tal jager Bilerne forbi 
den Husmandslod, som ligger ud 
til den støvede Landevej. Paa Hus-
mandslodden vandrer i Eftermid-
dagssolen to Mennesker, Husman-
den og hans Kone. De har ikke 
travlt. Fod for Fod gaar de og 
glæder sig ved Frugten af deres 
Arbejde. De ser paa Kornet, der 
duver med de fyldige Aks og er 
i Færd med at antage Modningens 
gyldne Farve. Og der staar Ro-
erne, som de har værnet og plejet 
fra den Stund, Planterne som spæde 
Spirer kom op over Jorden. Nu 
behøver Roerne ingen Hjæp mere. 
Tak, de kan klare sig selv! Helt 
dækker de nu Jorden med deres 
mørkegrønne Blade. Paa Græsag-
rene, der nu er frodig efter Reg-
nen, staar de to velnærede Køer. 
Kælne rækker de Mulerne frem 
og bliver klappede af deres Ejere. 

De to Vandrere tager hinanden 
i Haanden, og deres Øjne tindrer 
af stille Glæde. Bil efter Bil jager 
forbi. Chaufførerne stirrer fremef-
ter med anspændte Nerver, og 
Passagererne læner sig tilbage, 
trætte af Farten og de mange 
skiftende Indtryk. Men de to Hus-
mandsfolk ser med Glæde mod 
deres Hjem, der ligger i Hjørnet 
af deres Jordlod, trukket lidt til-
bage fra Alfarvej. Roser snor sig 
op ad Muren, og Æblerne begyn-
der at rødme paa Havens mange 
Frugttræer. 

I dette Hjem har de fundet den 
Fred og Lykke; som mange for-
gæves jager efter ud i den store 
Verden. 

Chr. 

Gode Raad. 

Den berømte franske Forfatter 
Alexander Dumas den Ældre gav 
engang en ung Mand følgende 
gode Raad;  

Oaa daglig to Timer og sov 
hver Nat syv Timer. Gaa til Hvile, 
saa snart Du er søvnig, staa op, 
saa snart Du vaagner, arbejd saa 
snart Du er kommet op. 

Spis aldrig for meget. Drik al-
drig over _Tørsten og altid kun 
langsomt. Tal kun, naar det er 
nødvendigt, og sig kun, hvad Du 
virkelig tænker. Skriv kun, hvad 
Du vil forsyne med dit Navn. Gør 
kun, hvad Du kan tale om. For 
at kunne gaa sikkert, tilgiv alle-
rede forud alle Mennesker. For-
agt ikke Mennesker; had dem lige 
saa lidt. Le kun med Maade ad 
dem; beklag dem. 

lænk paa din Død hver Mor-
gen, Du ser Lyset, og hver Aften, 
naar Nattens Skygge falder paa. 

Glem aldrig, at andre gør Reg-
ning paa Dig, medens Du aldrig 
maa gøre Regning paa andre. 

Er Du kaldet til at lide meget, 
se da Smerten modig i Ansigtet; 
den vil da blive Dig til Trøst ,og 
Du vil lære meget af dem. 

Stræb efter at være saa nøjsom, 
saa nyttig som muligt. Vær fri. 
Og vil Du nægte Guds Tilværelse, 
bør Du ikke gøre det, før det 
virkelig er bevist, at han ikke er 
til. 	 —n 

kommer Udvandrere e kun med Skand,navien-Amerika Linien 
der for dem er den eneste direkte Rute fra Danmark til Canada. 
Liniens hyggelige Skibe og den gode danske Mad gør, at De vil føle Den-
hjemme ombord. Ved Ankomsten til Canada bliver De hjulpet af dansk-
talende Funktionærer, der assisterer ved Anvisning af Pladser og ved 
Køb af Farme eller jord. Skriv efter vore illustrerede Haandbøger, der 
indeholder alle Oplysninger om Canada og udleveres gratis hos vore 
Agenter i Provinsen samt sendes gratis fra vore Kontorer. 

SKANDINAVIENøAMERIKA LINIE r'.  
Banegilardsplads 6. 	Kongens Nytorv h. 	Boulevarden 27. 

Aarhus. 	 Københ avn K. 	 Aalborg. 
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Dil  Slavieri 	

a

els ildsolg 
paa Lindeplads1 

Tit' 45. 	cl a 	 Et 
3 Ferske Slagterivarer hver Onsdag og Fredag. g 
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Møllers Bogbinderi  
Tlf. 865.  Chr. DideriR8en, Rønne. 	Tlf. 865. 

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

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og øens største Forbrugere. 

Elfellbellslakeret Sovev@relse 
med 3-fløjet Spejl, compl. fra 450 Kr. Egetræs engelsk 
Spisestue, compl. fra 550 lir. Chesterfields Dag-
ligstue, I Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 Kr. 

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

Allinge ny Matbelmagasin, 
Havnegade 53. Allinge. 

BRØDRE NE AN KER, HASLE. 
JERN4TODERI 

Alt til Faget henhørende anbefales. 

Flyillillpitisalool a sine &Rm. 
slutter Lørdag Aften. 

Hedv. Marchmann, Hasle 

k..~.~,:ki4Jr*:•1~~ 

)-(ar De husket 
at tegne Abonnement paa 

Nwidloopnhoim 
Kun 1 Kr. 

Gjern detikke! 

Bornholms Dampvaskeri 
anbefaler sig som øens eneste store, moderne indrettede Vaskeri-
virksomhed. Al Slags Tøj modtages og leveres'inartigt, probert 
og billigst muligt. ManchetsKiorter og Flipper kan kun 
vi levere i den smukke Facon og Udseende som nye, idet vi ved 
Indlæg af Skjorte og Flippressen, der 	foruden at skaane — leverer 
Deres Manchetlinned saaledes, som det skal og bør se ud. 

I egen Interesse gør et Forsøg, og De vil blive tilfreds. 
Ind- og Udleveringssteder (til Vaskeriets Priser): 

Fragtmand Truelsen, Allinge. 	Olsker Brugsforening. 
Kbm. Mogensen, Tein. 	Rø Afholdshotel. 	Kbm. Lund, Nybro. 

Fodtejshdl. Rønne-Jensen,`Gudhjem.: Lllrmager Nielsen, Klemensker 
Barber Kjær, Hasle. 

Hovedindleveringssted: Teaterstræde, Rønne, Tlf. 9. 

Bestil Peres Tryksager i 	llogiryberi 

Nedrnstaaende Opgave løses, idet 
man i de tomme Rubriker over Tallene 
skriver et Bogstav, saaledeS at disse 
efterhaanden danner de Ord, der stilles 
i Opgaven. Tilsammen skal disse Ord 
ikke danne nogen Mening, men derimod 
griber de enkelte Opgaver ind i hinan-
den, saaledes at Slutningen paa hvert 
Ord:danner Begyndelsen paa det næste. 

Opgave Nr, 43, 
1-5. By ved Middelhavets Kyst. 
4-6. Betegnelse for Kejser. 
6-8. Bindemiddel. 

7-10. Lavvande. 
9-13. Bruger Snedkeren. 

12-18. Findes i Afrika. 
16-21. Romersk Statholder i 

Ægypten. 
20-26. Landsby i Nordsjælland, 
hvor derer en militær Klædefabrik. 
24-30.7 Berømt Højskole i 'Søn- 

derjylland. 
28-32. Pigenavn. 
31-34. Bliver HI Jern, naar det 

smeltes. 
34-1. Mandlig Arving", 

kim 81(rvi 

• -e, 4  

1,igk Mer og Ligtøj. 

Arideyster Wasle. 
Hjemmelavet Sylte, 

Dedigter og Lungepolse. 
Varm Etiodbuddiirez 
hver Fredag Middag. 

Allingetregivcerk 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 
Tlf. 127. 

Siaglodeis 111331q, 
Friske Varer Onsdag og Fredag. 
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad. 

Medisterpølse, Fars. 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

hjemmelavet Sylte, 
hjemrnesnneltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 

Dina Sørensen, Tlf. 38. 

A prikoser. 

Nic. Koefoed 
Skrædder- og Herreekviperingsfor-
retning leverer gode Varer til bil-
lige Priser. Tlf. Klemens n. 44 x. 

Paa ikke over hen eller Vajd 
Køb Deres Forbrug af 

Sodavand fra 

Mineralvandsfabriken 

BORNHOLM 
Sandvig 	 Telefon 25 

Flaskerensning og Fabrikation 
kontrolleres af Allinge Apotek. 

Flaskerensningen fo reg a a r un-
der Iagttagelsen af de stren-
geste Krav til Renlighed og Hy-
giejne. 

Ved Fabrikationen anvendes 
kun de allerfineste Raastoffer. 

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

Overretrisagf Orer 

Jac. Jensen. 
Inkassationer, Ejendomshandler. Doku-
mentskrivning, Dodsbobehandling ni. v. 

Kontor i Allinge: 
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom). 
Træffes personlig hver Fredag Form. 

Benmel. 
Godt, tørt Benmel er til Salg. 
10 Kr. pr. 100 kg. 	Tlf. 79. 

Fødermelsfabriken, Nyker 

Et lille Parti Abrikoser fra forr. 
Høst udsælges til 80 Ore kg. 

Tørrede Æbler i Skiver, gammel 
Høst, 120 Øre kg. 

Tørrede, borede Æbler, gl. Høst, 
150 øre kg. 	 Optzendningsbruende altid paa 

Fersken, gl. Høst 150 "øre kg. 	Lager, billige Priser. 

r& 	£nrfeu, 	Tlf. 29. 	Geert Hannen. 


