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Tændstikkongen Ivar Kreuger.
„Det syttende Aarhundrede gav
os Linne, det følgende Sekel Berzelius. Og med det tyvende Aarhundrede korn Ivar Kreuger". Saaledes siger man i Sverige, I Sandhed et besynderligt Trekløver: To
Konger i Videnskabens internationale Rige og en verdensfavnende
Fi n a n sfy rste.
Svenskerne er stolte af Ivar
Kreuger. Og med Rette. Det er
Ivar Kreuger, Tændstikkongen,
som mere end nogen anden har
skabt det moderne Sverige nuvæ•
rende Stormagtsstilling. Takket
være Kreuger er Sverige med et
rykket op paa Siden af de finansielle Stormagter. Verdens Øjne
hviler paa Ivar Kreuger. Sveriges
Prestige er steget med uanet Hurtighed i de sidste ti Aar, og det
skyldes mere end noget andet
Tændstikkongens fantastiske Erob
ringer paa Verdensmarkedet. Denne ensomme, tavse Mand, har gjort
en Reklame for sit Land, som der
intet Sidestykke findes til. Et Drama, handlingsmættet til Bristepunktet, er Tændstiktrustens Erobringstogt gennem Evropa. — Krugerkoncernen vokser og vokser i
alle Retninger, Rummets tre Dimensioner staar snart ikke til,
Koncernen synes at ville trodse
Naturlovene, og ville vokse lige
ind i Skyerne. Ja, Foretagendet
har allerede trodset Lovene for
den fjerde Dimension, Einsteins
Dimension, Tiden. For det, Kreuger har udrettet fra 1920 og til
1930, overgaar alt, hvad menneskelig Beregning har maattet anse
for sandsynligt og muligt.
Intet Under derfor, at der danner sig „Sagn" om denne finansielle Majestæt. Beretningerne om
ham og hans Gerning er legenderiske.

Krengers verdensomspændende
Magt.
Ingen kender Forholdene til
Bunds — alle er nysgerrige, alle
vil vide mere om denne Mand,
som snart udnævnes til en Menneskehedens Velgører og snart betragtes som en kæmpemæssig Blodsuger af en Edderkop, der sidder
i sit Spind, hvis Traade gaar fra
det sydligste Syd til det yderste
Thule, fra Okcident til Orient.
Med spændt Opmærksomhed følger- man ham paa hans stadige
Rejser. Fra New York kommer
Telegrammer om, at han har vist
sig paa Wallstret, Børsgaden. Pierpnnt Morgan og Rockefeller behandler ham som deres Ligemand.
Man har Respekt for ham og man
frygter ham. Amerika har Henry
Ford, men Europa har Ivar Kretiger, hvem er størst, hvem er rigest
— ingen ved det. Men snart ryster Tændstikkongen den nye Verdens Støv af sine Fødder, Luksusdamperen „Liviathan" bringer ham
tilbage til den gamle Verden. Alt
Folket venter i Spænding. Hvad
vil nu ske? Hvilket Fremstød har
Kreuger denne Gang forberedt?
Han dukker pludselig op i Paris,
bliver der i Byernes By, Aarsag
til en Regeringskrise, men maa
videre til Berlin. Dog, Byen ved
Spree maa snart give Slip paa
ham, videre rejser Krairger, stadig
videre. Og ustandselig dirrer Te-
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legraftraadene om Kreugers Bedrifter. Sum, sum, sidste nye om Kreuger. Et undrende Publikum underrettes ustandselig om denne Mand,
engang Verdens rigeste Ungkarl.
Man har kaldt Ivar Kreuger et
finansielt Geni og vel med Rette.
Ivar Kreugers Geni viser sig slet
ikke paa det tekniske, det produktionsmæssige Omraade. Her har
han ingen Milepæle flyttet. Nej,
er Kreuger et Geni, da er det et
udpræget finansielt organisatorisk
Geni. Hans Genialitet viser sig
paa den Maade, hvorpaa han forstaar at skaffe sig Kapital uden
at blive afhængig af denne Kapitals Indehavere. Det overraskende
ved den kreugerske Koncern, er i
Virkeligheden, at Kreuger raader
suverænt over den. Selskabets Generalforsamlinger er i Virkeligheden en Formsag.
Da Kreuger i 1927 udvidede
sin Aktiekapital med 90 Mill. Kr.
fra 180 til 270 Mill., varede den
ekstraordinære Generalforsamling,
som skulde godkende Bestyrelsens
Beslutning, nøjagtig 3 Minutter.
Det Kreugerske Selskabs Opbygning er saadan, at det kan lade
sig gøre for en forholdsvis snæver
Kreds af svenske Interesser at
øve den afgørende Indflydelse.
Trusten har udgivet tre Aktietyper
nemlig A-Aktier med fuld Stemmeret, B-Aktier med 1/1000 Stemme og Obligationer, som slet ingen
Stemmeret har. Det kan naturligvis ikke falde nogen stor Vekselerer ind at købe disse B-Aktier
eller Obligationer. Det er Smaakapitalister, som køber disse Papirer. Og Kreuger ejer, sammen
med Familien og og nogle faa
Medarbejdere, Flertallet af Aktierne.

570 Mill. Kr. regeret af 45.
For at beherske de 270 Mill. Kr.
hvortil Aktiekapitalen blev vdvidet
i 1927, er det tilstrækkelig tor
Kreuger at eje 45 Mill. Kr. Indehaveren af denne forholdsvis lille
Aktiepost kontroller er ikke alene
det svenske Motrollerer ikke alene
det svenske Moderselskab med dets
Aktiekapital paa 270 Mill. Kroner
men ogsaa det amerikanske Datterselskab, hvis Aktiekapital er
300 Mill. Kr. For ogsaa dette Selskab er opbygget saaledes, at
Størstedelen af Aktierne er uden
Stemmeret, og af det forholdsvis
ringe Antal, som har Stemmeret,
ejes den største Del af det svenske Selskab. Med andre Ord: de
45 Mill. Kroner af A-Aktier kontrollerer ialt en Kapital paa 570
Mill. Kr I denne Uafhængighed af
Aktionærerne ligger for en stor
Del Selskabets Slagkraft.

Knagers storkapitalistiske
Udvidelse.
Det er ikke uden Interesse at
følge Kreuger paa hans Vandring
mod hans nuværende Magtposition.
Efter 7 8 kosmopolitiske Læreaar, hvor han opholdt sig i London, New York, Sydafrika og andre Steder, vender han tilbage til
Sverige. Her er, for at tale med
Cecil Rhodes, som stærkt havde
optaget Kreugers Fantasi under
hans Sydafrika-Ophold, kun lidt
gjort og meget mere at gøre. De
vises Sten hed paa det Tidspunkt
Beton. Naturligvis var det derfor,
at Kreuger, som kom direkte fra
den store Verden, i 1908 grund-

lagde Firmaet Kreuger og Toll,
med Betonbygning som Specialitet. Dette Firma omdannedes i
1911 til et Aktieselskab. Men nu
Vejen over Jern og Cement til
Tændstikrust? Jo, Familien havde
i mange Aar haft Forbindelse med
Tænstikfabrikationen, og det faldt
derfor naturligt, at det blev Ivar
Kreuger, som i 1917 startede „Sven.
ska Tandsticks A/B". Dette Selskab bestod af de to store Sammenslutninger „Jønkøping och Vulkan" og „A/B. Førenade". Men
nu Firmaet Kreuger og Toll?

Penge, Penge og atter Penge!
Feltherren kræver Penge, Penge
og atter Penge. Ja, som den fremragende Feltherre Ivar Kreuger
var, forstod han, at det, der kræves til Felttog, er: Penge, Penge
og atter Penge. Han omdannede
derfor Kreuger og Toll til et Forvaltningsselskab, et Finansieringsselskab Hermed er vi naaet frem
til 1920, Krigskassen er parat,
det store Felttog kan begynde.
Svenska Tandsticks A/B's væsentlige Vej ud paa Verdensmarkedet gaar gennem Datterselskabet
International Match Corp., som er
stiftet i Amerika 1923. Det første
Trin i Kreugers Verdenserobring
gjaldt Kampen om det aabne Marked og da særlig i de tændstikimporterende Lande. Denne Kamp
var ialt væsentlig afsluttet i 1925
med en Sejr for de svenske Interesser. Tilbage stod Kampen om
England, Indien, Japan og en Række Monopollande. I England blev
det førende Selskab sluttet sammen med de svenske Interesser i
det i 1927 stiftede British Match
Corp. I Indien, hvor der var Importtold paa 200 pCt. af Værdien,
tog Kreuger Kampen op ved at
hygge en Række moderne indrettede Fabrikker, som underbød den
indiske Tændstikproduktton og
derved tvang den ind under hans
Vilje. Med den tidligere farligste
Konkurrent paa Markedet, Japan,
etableredes et venskabeligt Samarbejde.
Størst Fordel har Kreuger dog
vundet ved i en Række Lande at
faa overdraget et fuldstændig Tændstikmonopol mod at Trusten skaffede vedkommende Land et Laan
paa bedre Betingelser, end det
ellers vilde kunne opnaa. Som
Lande, der paa den Maade har
faaet Laan, kan nævnes Polen,
Grækenland, Ungarn og flere andre.

Kreugers Forhandlinger med
PoinearO.
Særlig Interesse knytter sig til
Kreugers Indflydelse i Frankrig.
Allerede i 1924 traadte Poincare
i Forhandlinger med Kreuger for
at opnaa et Laan mod til Gengæld
at bortforpagte det franske Tændstikmonopol. Poincare faldt imidlertid, og først senere ordnedes
Forholdet saaledes, at Frankrig
fik et Laan paa 75 Mill. Dollars,
mod at der indrømmedes Kreuger
en væsentlig. Indflydelse paa Produktion og Salg. Ligesaa betydningsfuldt er Kreugers Fremstød
i Tyskland. Trusten faar ganske
vist ikke Monopol, men den russiske Tændstikfabrikation haldes
ude af Landet. Til Gengæld gav
Kreuger den tyske Stat et Laan
paa 125 Mill. Dollars.
Alt ialt ejer eller bestyrer Tændstiktrusten ca 160 Fabriker med
over 60,000 Arbejdere, fordelt i

Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
senest 2 Dage før Bladet udgage.

henimod 40 Lande Uafhængige er
Rusland, Spanien, Argentina og
enkelte andre Lande. Kreuger behersker ca. 90 pCt. af Verdens
samlede Tændstikfabrikation.
Praktisk talt besidder han altsaa en Verdensmonopol.
Hvad har nu været Aarsag til
denne enorme Fremgang?
Ja, ingen kan vel give det nøjagtige Svar herpaa Mange har
forsøgt det, og der er fremkommet næsten lige saa mange forskellige Løsninger. Emil Ludwig,
den store tyske Biograf, mener, at
Fremgangen skyldes de tre Faktorer: Selvfølelse, Handlekraft og
Fantasi. Disrali tror, at en Fremgang er afhængig af, om man er
parat, naar ens Chance kommer.
Rockefæller, den 90-aarige amerikanske Milliardær, mener, at det
bare gælder om at benytte sig af
sine Medmenneskers Mangel paa
Klogskab samt at have Evnen til
at gøre sig usynlig i rette Tid.
Men hvorom alting er, Kreugers
eventyrlige Fremgang og Magt har
ingen endnu forstaget at analysere
til Bunds. Og endnu er hans Fremmarch ikke færdig. Kreuger synes
at ville underlægge sig Produktionen af Jernmalm og Celloluse
og naar det en Gang sker, bliver
hans Magt mangedoblet.
Kreuger er endnu i virkelig Forstand Fremtidens Mand.
W. H. C.

97Zortin.
0Nogle Data i Anledning af dens
125-Aars Jubilæum.
De to tyske Byer Paderborn og
Einbeck strides om Æren af at
have fostret Morfinens Opfinder,
Friedricb Vilhelm Sertuner, der
blev født i Paderborn 1783, men
som 1805 gjorde Opfindelsen af
Morfinen i Einbeck, kun 21 Aar
gammel og ganske ukendt indenfor Farmacien. Der er altsaa iaar
forløbet 125 Aar, siden Sertuner
hittede paa at lave det vidunderlige, smertestillende Medikant, der
først en halv Snes Aar senere fik
Navnet Morfin.
Hvad er Morfin? Morfin er en
alkalisk Bestanddel af Opium. Fra
medicinsk Synspunkt er den et
af de aller vigtigste Lægemidler
og er den eneste af alle narkotiske Gifte, der besidder den Egenskab at kunne narkotisere Hjernens smertefølencle Centre uden
dog at fremkalde en Narkose og
Tab af Bevistheden.
Allerede Hippokrates, der levede
ca. 400 Aar f. Kr., og som var en
af de mest berømte Læger i Fortidens Grækenland, ansaa det som
et »guddommeligt Værk" at kunne
lindre den syges Smerter Og nu
om Dage staar vi i endnu større
Tak til de bedøvende Giftes Opfindere, thi den moderne Kirurgi
var umulig, om man ikke hos den
syge kunde fremkalde en almindelig eller lokal virkende Narkose.
Andre Grene af Medicinen kunde
vel have udviklet sig uden de narkotiske Midler, men Kirurgien
vilde sikkert være forblevet paa
et meget primitivt Stadium, om
Bedøvelsesmidlerne ikke var blevet kendte.

1930

Forbruget af Morfin viste sig
snart at være uhørt stort over
hele Verden, og i de aller sidste
Aar er Forbruget vokset særlig
meget. Statistiken viser, at Tyskland i 1927 eksporterede 2700 kg.
Sweitz 1900, England 1870 og
Frankrig 1170 kg. Desværre anvendes Morfinen ikke udelukkende
i de godes Tjeneste, den er blevet
en Forbandelse for mange Mennesker, og i det sidste 10-Aar er
Morfinisternes Tal fordoblet, ja,
i visse Byer steget til det ottedobbelte.
Der findes en Mængde samvittighedsløse Mennesker, som lokker
mindre villiestærke 'Mennesker til
at beruse sig i Morfin-Giften, og
den, der først har givet sig Morfinen i Vold, har meget vanskeligt
ved at komme ud af dens Klør
igen. Jo mere man vænner sig til
Giften, jo, svagere bliver man, og
jo ringere bliver Ansvarsfølelsen,
hele den moralske Struktur undermineres, og Helbredet ødelægges.
Morfinisten agter ikke paa Advarsler, han hjælper endog til, at
andre ogsaa kan faa Adgang til
Giften, og medens Morfinen officielt sælges for benved 100 Kr. pr.
kg, sælges den i Smughandel til
det tidobbelte, og saa er den endda ikke altid af første Kvalitet,
men opblandet med andre, mindre
værdifulde Sager.
Selvfølgelig er der ad Lovgivningens Vej sørget for, at enhver
ikke har Adgang til at købe Morfin, der kun sælges efter en Læges Recept; men vi ved jo ogsaa
hvilken Udstrækning Lægerecepterne forfalskes af de Stakler, hvem
Morfinen er blevet en daglig Nydelse for. Og glipper det ulovlige
Køb, da er Staklen henvist til at
handle med Smugleren. Den lille
daglige Dosis skal til.
Nationernes Forbunds hygiejniske Afdeling har forsøgt at
formaa 'de morfinproducerende
Lande til at nedsætte Produktionen til til et Kvantum, der svarer
til det terapeutiske Behov, men
hidtil har Forsøget ikke baaret
Frugt, ja, man indretter sig endog
stadig paa at producere mere, og
der findes tilstrækkelig mange svage Mennesker til, at der .stadig
vil være Aftagere,
Den moderne Medicin har imidlertid gjort et Forsøg paa at fremstille Narkotik ad syntetisk Vej.
hvorved den menneskelige Organisme vil kunne reddes, idet kun
større Dosis har en skadelig Virkning. Og man maa hiabe, at det
vil lykkes Videnskaben paa denne
Maade at dæmme op for den Morfinrus, der trives alt for godt Verden over, og som har Tusinder
af Menneskevrag paa sin Samvittighed Aaret igennem.

Septemberaften.
Højt, højt en Stjærne staar!
saa højt som ingen Sinde
en Stjerne jeg saa skinne, højt, højt en Stjerne staar!
Saa bleg og ren en Himmel,
saa klar en Skumringsluft,
fyldt af saa dugget Duft
saa ren, saa høj en Himmel!
Du lyse Efteraar,
guldstraalende, solvstnykket,
i Perlestrømme dykket,
du Vinteens gyldne Vaar.

Teknisk Skole.
Teknisk Skole begynder sin Virksomhed Torsdag den 2. Oktober,
Aften Kl. 7. Alle, der ønsker at
søge Skolen i Vinterhalvaaret, bør
møde nævnte Aften til Indskrivning, da det er heldigst for Klasseinddelingens Skyld fra første
Færd at have saa nøjagtigt et
Overblik over Tilslutningen som
muligt.
Betalingen er den sædvanlige:
13 Kr. for voksne, der ikke er
Medlemmer af Foreningen, 10 Kr.
for Medlemmer og disses Lærlinge eller Medhjælpere og 8 Kr.
for Børn. Enkers Børn faar Undervisningen til halv Pris. Elevpengene maa saa vidt muligt erlægges ved Indskrivningen.
Hr. Brandt, Sparekassen, vil i
Aar afløse Hr. Malerm. Hansen
som Lærer i Bogføring. Hvem
der bliver Hr. Hansens Efterfølger som Lærer i Frihaandstegning
er endnu ikke afgjort; men vil
blive det i nær Fremtid. Der er
fire Ansøgere til Stillingen.
Der forhandles for Tiden om
Oprettelse af en Klasse i Tysk.
Om denne Forhandling vil føre
til noget Resultat, er afhængig af
om et tilstrækkeligt Antal Elever,
mindst 10, melder sig, og om der
kan skaffes en fuldt kvalificeret
Lærer til at overtage Faget.
Det vilde være heldigt og glædeligt, om Skolen nu havde passeret Bølgedalen med Hensyn til
Elevantallet, saa det atter kunde
gaa fremad. I 1907 var der 92
Elever ved Skolen, sidste Aar 38.
Bestyrelsen venter i Aar bl. a.
at se en Del af Byens unge, flinke
Piger deltage i Dansk, Regning
og Bogføring og eventuelt andre
Fag ved Skolen. I Fjor svigtede
Pigerne ganske.
Altsaa, mød til Indskrivningen
Torsdag Aften Kl. 7.
x.

En Arvehistorie.
Af JAMES VIRD
Oversat af C. M.
— Det var da besynderligt!
Det var John Gregory, en dygtig Forretningsmand, som sad og
læste Avisen og forundret udraabte disse Ord. Det, der havde
tiltrukket sig hans Opmærksomhed, var en Annonce af følgende
Ordlyd:
„Underretning ønskes om Johanne Cambell, som kom fra Skotland i Aaret 1880. Om hun lever
og ser dette, bedes hun henvende
sig til Advokat Peleg Brief, Court
Street 6, hvor hun vil faa noget
at vide, der i høj Grad vil være
til hendes Fordel."
John Gregory boede i Boston
og havde været en velkendt Gæst
paa Børsen gennem de sidste 20
Aar. Trods det, at han havde god
Raad til at gifte sig, var der nu
gaaet 48 Aar af hans Liv, uden
at han havde tænkt paa at finde
sig en Hustru. Han var nemlig
slet ikke romantisk anlagt, og om
han nogensinde tog dette Skridt,
vilde Penge sikkert have større
Betydning ved hans Valg end
ømme Følelser, — John Gregory
boede i et lille, pænt Hus, der
blev passet af en dygtig Husholderske; han havde været saa heldig at finde et Eksemplar, der
forstod hans Vaner og Smag.
Johanne Cambell, det var Husholderskens Navn, var Skotte af
Fødsel, men som Barn kommet
til Amerika sammen med sin Fader, der troede, at han lettere

kunde slaa sig igennem i den nye
end i den gamle Verden.
— Ih, du store! udbrød Gregory. Tænke sig, at hun er min
Husholderske. Jeg kunde sandelig
have Lyst til at gaa til Brief og
selv tale med ham. Johanne har
ikke set det, og jeg kan jo paa
den Maade siges at repræsentere
hende.
Gregory tog sin Hat og Stok
og gik hurtigere end sædvanlig
til Court Street. Han befandt sig
befandt sig snart i Briefs Kontor.
En lille, tør Mand tog imod ham
med et spørgende Blik.
— Om jeg ikke tager Fejl, er
det til Dem, der henvises i Annoncen i Morgenavisen angaaende
Johanne Cambell.
— Ja, maaske De kan give mig
Oplysninger? spurgte Brief med
synlig Interesse.
— Ja, det tror jeg, svarede Gregory forsiktigt.
— Tror det? Jeg vil have sikker Besked.

gaar at finde Arvingen, saa tag
det kun med Ro, i Overmorgen
skal jeg føre hende til Dem.
— ——
— Fem Tusinde Pund, mumlede
Gregory, da han forlod Sagførerens Kontor, Hvem skulde have
troet, at hun nogensinde skulde
blive saa rig. Nu forbliver hun
naturligvis ikke hos mig som Husholderske, og det kan man jo ikke
fortænke hende i. Men hvordan
skal jeg klare mig uden hende?
Ingen vil jo kunne passe mig og
mit som hende.
Han gik en Stund tavs og tankefuld.
— Fem Tusinde Pund er en
pæn Sum Penge, tænkte han. Gud ved, hvad hun vil gøre med
dem. De vilde være en stor Hjælp
for mig. Jeg vilde kunne fordoble
min Forretning med en saadan
Sum.
John Gregory fik pludselig en
Id e.
Jeg gifter mig med hende,

Mælkens Næringsværdi.

Ingen kan undvære Mælk, den er den første Næring, Barnet
indsuger, den nydes dagligt og udgør et vigtigt Produkt i den daglige Husholdning. Alligevel er de fleste ikke klar over, hvor vigtigt
et Næringsmiddel, Mælken er; den indeholder i Virkeligheden alle de
Fødestoffer, som Menneskene skal bruge til deres Ernæring.
En Liter Mælk svarer — maalt i Kalorier — til alle de her
paa Billedet gengivne Næringsmidler i den anførte Mængde. Mælk
er saaledes det billigste Næringsmiddel, der overhovedet findes.

- Naa, ja, jeg kan da med
Bestemthed sige Dem, hvor Johanne Cambell opholder sig.
De vil maaske være saa god
at sige mig det?
— Ja, men ikke i Dag, om to
Dage skal jeg føre den eftersøgte
herop, men i Øjeblikket er jeg her
som hendes Repræsentant og
skulde gerne have at vide, hvad
det er for en Fordel, der er Tale
om.
— Jeg kan godt tale ud til
Dem, svarede Advokaten. — De
tror mig sikkert, naar jeg siger,
at det drejer sig om fem Tusinde
Pund Sterling.
— Fem Tusinde Pund, udbrød
Gregory ganske overvældet. Hvordan i Alverden gaar det til? Hvem har testamenteret hende de
Penge, og hvorledes forholder det
sig, at De har med Sagen at gøre?
— Sagen forholder sig saaledes:
En Onkel til Johanne, hvis Navn
var Robert, udvandrede til Ostindien, og der samlede han de
omtalte Penge, som han testamenterede til sin Brordatter, som
udvandrede til Amerika 1880. —
Man ved, at hun skal bo et Sted
i Nærheden af Boston, og man
overlod til mig at finde hende.
— Tak for Underretningen,
sagde Gregory. Og hvad det an-

det er den eneste Maade!
Han blev først forbavset over
sin Plan, men jo længere han
tænkte paa den, jo bedre syntes
han den var.
— Køn var hun jo ganske vist
ikke, og hun er jo heller ikke ganske ung, nogle faa Aar yngre end
jeg. Vel, naar man først er 48,
maa man jo ikke være alt for
kræsen. Godt, jeg bestemmer mig
til at fri!
Om Aftenen kom han hjem noget før, han plejede.
— Johanne, kom De ikke til
Amerika 1780? spurgte han Husholdersken.
— Jo, svarede hun overrasket,
men hvorledes kan De dog vide
det?
— Jeg synes, De har talt til
mig om det engang, Johanne.
— Hvor længe er det, De har
været hos mig?
— Otte Aar.
— De har været mig tro og
dygtig. Jeg er særdeles godt tilfreds med Dem, og jeg haaber,
at De bliver hos mig, Johanne.
— Det vil jeg naturligvis gerne,
naar De er tilfreds med mig.
— Men jeg vil ikke, at De skal
forblive her som min Husholderske. — Jeg føler mig overbevidst

om, at De vil blive en fortræffelig nernes Tjenestemænd paa alle Ornraader m. fl. vil blive optagne i Bogen,
Hustru for mig.
der
atter i Aar tillige i vidt Omfang
- Aah, Hr. Gregory, udbrød
vil bringe erhvervshistoriske Meddehun og blev meget rød. — Hvis lelser af Interesse.
De forfærdelig gerne vil have det
I sin udvidede Skikkelse maa Jubisaadan — saa har jeg ikke no- læumsbogen siges at løse sin særlige
og for Nu- og Eftertid betydningsfulde
get imod det.
paa en Maade, der kommer
Den glade Gregory for hen til Opgave
til Fuldkommengørelsen af Værkets
hende og trykkede et Kys paa Formaal saa nær som overhovedet
hendes runde Kind.
muligt.
•
Jubilæumsbogen, der udgives af
— Kan Du være klar imorgen,
Dansk Presseforlag, Bredgade 25, Køspurgte lian.
— Imorgen 1 raabte hun for- benhavn, har udsendt Spørgekort til
Jubilarer i hele Landet og henleder
skrækket over den megen Hast. Opmærksomheden paa, at snarlig IndJeg har ikke noget passende at sendelse af disse i udfyldt Stand vil
tage paa mig, og det vil tage tre være nødvendig for, at Optagelse i
Uger, inden det kan blive færdigt. Værket kan finde Sted. Der er ingen
— Det bryder vi os ikke om. som helst Omkostninger forbunden
med Optagelse, hverken i NavneregiTag blot dine bedste Klæder paa, stret eller i det kronologiske Afsnit,
de er gode nok. Efter Brylluppet naar det kun drejer sig om Anførelsen .
af de fornødne Data; men derudover
kan Du faa, hvad Du behøver.
kan supplerende Oplysninger, eventu— Men . . .
elt med Portrætter, og særlig illustre— Nej, ikke noget men, sagde rende Beskrivelser udarbejdes og opGregory afgørende. Sig et Ja el- tages efter Aftale med Forlaget.
I Betragtning af, at det jo ikke alene
ler Nej. Kan Du være færdig i
er
i Jubilarernes, men vel nok saa meMorgen Middag Kl. 12?
get i Almenhedens Interesse, at de
— Ja, svarede Johanne, der jo mange Tilbageblik over langt og godt
var saa vant til at adlyde Gre- Arbejde i Samfundets Tjeneste, Jubigory, at hun slet ikke tænkte paa læumsbogen ifølge Værkets Plan skal
sin forandrede Stilling over for give Plads for, kommer det danske
Folk for Øje, bør de af de kommende
ham.
Aars Jubilarer, der har modtaget Spør- Saa taler jeg med Pastor kort fra Jubilæumsbogens Redaktion,
Smith, saa han kan komme her ikke tøve med at efterkomme Opfordved 12-Tiden.
ringer til at indsende Oplysninger.
Den følgende Dag fandt Vielsen Sted. Johanne Cambell var
blevet Johanne Gregory. — Og
Dagen derpaa sagde Gregory ved
Frokosten:
— Det er sandt, Johanne, der
staar noget i Avisen vedrørende
Dig.
— Mig?
— Ja .
. Og Gregory læste
Annoncen.
— Naa, Johanne, hvad siger
Du om det? Jeg kan fortælle Dig,
at det gælder en Arv paa fem
Tusinde Pund efter din Onkel
Robert.
— Det er ikke mig, svarede
Johanne.
— Ikke Dig? Er ikke dit Navn
da ikke Johanne Cambell?
— Johanne Gregory.
— Ja, men Du hed da forhen
Johanne Cambell og kom hertil
1880.
Ja, men det var en anden Johanne Cambell, hun var med os
og hun havde netop en Onkel,
der hed Robert.
. . . . Da Gregory senere paa
Dagen besøgte Advokat Brief, fik
han Bekræftelse paa Johannes
Udsagn, den rette Johanne Cambetl havde meldt sig.
Men Gregory havde sin Johanne
for bestandig — som Kone.

Næste Aars Jubilæer.
—o—
En nyttig Haandbog for Pressen.
Jubilæumsbogens første Aargang, der
udkom i Begyndelsen af dette Aar —
praktisk tilrettelagt og i smukt Udstyr
indeholdende Oplysninger om lubilæer
og Jubilarer i 1930, har allerede klart
dokumenteret sin særlige Betydning,
ikke mindst for Pressen, der i Løbet
af Aaret har benyttet Bogen som Kilde
og saaledes har været i Stand til at
bringe Oplysninger om de Institutioner, Foretagender og Enkeltpersoner,
Iler i 1930 har naaet Aarsdagen for 25
40, 50 eller flere Aars Virke.
Jubilæumsbogen for 1931, Værkets
anden Aargang, har længe været under Udarbejdelse og vil foreligge færdig inden Nytaar. Den vil ligesom sin
Forgænger fremtræde i smukt Udstyr
og foruden Navneregister og kronologisk Oversigt over Jubilæer i 1931
bringe illustrerede Beskrivelser af jubilerende Erhvervsvirksomheder og Institutioner rn. fi.
Værkets Rammer vil i den nye Aargang blive betydeligt udvidet paa det
personalhistoriske Omraade. idet en
Række jubilerende Udøvere af immatrielle Erhverv, Læger, Dyrlæger, Tandlæger Sagførere, Statens og Kommu-

Skulde nogen forinden ønske at gøre
sig bekendt med Iubilæumsbogens Indre og Ydre, da vil Udgaven for indeværende Aar foruden paa Bibliotekerne
og I de større Boglader kunde ses paa
dette Blads Redaktion. — Den foreliggende Aargang vil sikkert være en
Borgen for, at ogsaa den kommende
Udgave paa en smuk, værdig og let
tilgængelig Maade vil bringe Oplysning
om Jubilaerne og deres Arbejde i de
svundne Aar til Pressens og Almenhedens Kendskab.

Yra »ag til »ag.
-050 Aars Jubilæum
Dampskibsexp. Ødbergsen fejrer
i Morgen 50-Aars Jubilæum i „Østbornholmske Dampskibsselskab';
— sejlede tørst som Styrmand
(1880-85), derefter som Fører af
„Erna".
Da ,,M. Davidsen" blev bygget
i 1891, blev han dette Skibs Fører,
og da „Hammershus, blev bygget
i 1899, overtog Ødbergsen Førerposten der.
I Aaret 1914 blev den nu 60
Aar gamle Kaptajn Dampskibsekspeditør i Nexø, en Stilling han
stadig varetager med stor Omhu
og Interesse. Desuden har Ø. fra
1916-28 været Redningsbestyrer
ug i en lang Aarrække Formand
for Nexø og Omegns Skibsføreforening. Den afholdte Kaptajn er
endnu en kraftig Mand, hvis stoute
Sømandsskikkelse med det sølverhvide Haar vækker Opmærksomhed, hvor han færdes.
Selskabet indbyder Jubilaren til
en Festmiddag paa Holms Hotel,
til hvilken der ventes stor Tilslutning.
Sølvbryllup.
Bagerm. Karl Kure og Hustru,
Hasle, fejrer i Morgen deres Sølvbryllup. Samtidig fejrer K. 25 Aars
Forretn ingsj ti b i læum.
Frugt- og Fjerkræudstilling
paa Bolsterbjerg var Lørdag og
Søndag, trods det daarlige Vejr,
besøgt af ialt ca. 1400 betalende
Gæster.

Indpakningspapir
Peger og fikonomruller
leveres til

Fabriktkpris.
Firma paatrykkes billigst.
H urtigste Levering
fra

Allinge Bogtrykkeri.
Telefon 74.

Telefon 74

Forlang Tilbud.

Skole=kørsel!
Omhyggelig Uddannelse til smaa
Priser i ny Vogn. Kørekort garant.

Arthur Jensen. Tif. Rønne 716.
Altid Udv. i hl-1;W Biler til smaa Priser,

15=16 Aars Dreng
der vil passe Kreaturer, samt en
yngre Pige kan faa Plads 1. Nov.

,21 Xonfirrnationen
Mejeriet Kajbjerggaard. cjiocle=£;e3

ar De huskel

Brug vor Flaskefløde.

:\(Gr7 elbornholm

anbefales

fra

Overprisen paa friske Æg
er igen sat op!
Sukkerprisen nedsat!

paa Knarregaard i Rutsker.

Allinge=Sandvig
Fra Dags Dato er Kokssalget fra Kommunens Gasværk frigivet, saaledes at ogsaa udenbys boende kan købe
Fra samme Dag fastsættes
Prisen saaledes:

Hele Koks Kr. 1,70 pr. hi.
Knuste - 1,85 —
Nøddekoks - 1,70 —
Sinaa Koks - 1,25 Smuld
- 0,25 Allin ge-Sandvig Byraad,
deri 29. September 1930.

M. Bloch.
Den landskendte
„OBO" STRØMPE
faas kun i

løvrigt udsælger vi alle Kolonialvarer i
bedste Kvaliteter til absolut billigste Pris.

YroduRten.

Vi har stort Lager af tørre Brædder
af alle Dimensioner.
Priserne a r nu billige, og vi giver stor Rabat pr Kontant.

ffrodukten.
Allinge-Sandvig Haandu.- og Industriforening.
Indmeldelse af Elever til Teknisk Skole finder Sted Torsdag 2. Okt.
Iteatyrelnen.
AE11111~~1
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Ny bornholmsk og norsk Spegesild
er paa Lager.

ALLINGE MESSE!

Produkten.

Alle Farver!
Alle Priser!
Alle Kvaliteter!

MANCHET
SKJORTER

Jagten aflyses

En ung Orne
staar til Afbenyttelse

Ll. Dammegaard, Klemensker.

Brugt Barnevogn
billig til Salg
Tlf. All. 8 u Johs. Thorsen, Tein.

hl] ilergs Violerkartgler hos
Karl Chr. Andersen,

Dammen pr. Allinge.
Magnum -Bonum, Bourbank og
Up to date.
Leveres overalt.

Larsen, Pilevang pr. Hasle.

Gæs til Salg.
Pihl, Kraklund, Rutsker.

Yrceskomager Larsen

Kommunesliat
for Iste Halvaar 1930-31 bedes
indbetalt i denne Maaned; derefter beregnes Rente.

Sogneraadet.

En flink Pige
Bil

udlejes. Tlf. All. 8y kan benyttes.

V. Sørensen.

Slagter Jørgensen. Tlf. Allinge 66

9ummisløvler.

Slagteheste købes til bedste Priser.

Stort Udvalg. — Billige Priser.

ClarsensSkotejsforretning,A11.

Intet Blad

•■■■■••••*

Biler

træffer Deres
Kundekreds
bedre end
Nordbornholm!

udlejes. 4-5 og 12-14 Pers. nye

Vogne. Billig e Priser.

Lasthørsel udføres.
E. Hansen, Tein. • Tlt. Rø 57 x.

Gruppe-, Industri-, Portret-,

SogtryliKeri.

Al Slagtning
udføres billigt.

Bue, Svejbjerg, Olsker.
To Heste, 10 Kv. 4 Tm., samt
er tit Salg eller

Villy Jensen, Tein.

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

Yngre Medhjælper

samt en Karl kan faa Plads Iste
November paa

Gode Brædder til smaa Priser.
Efter Statusopgørelsen har vi flere Smaapartier af pløjede og
hovlede Brædder, som sælges særlig billigt.

Vi har gode, kantskaarne Udskudsbrædder -

Kag gaard, Rutsker.

som vil deltage i Malkning, søges
til 1. Novbr. paa Vævergaard pr.
Tein.

En Pige
Hullegaard, Olsker.

vokset paa sandet Muldjord, er
til Salg, nu ved Optagningen, for
6 Øre pr. kg.

og at vi sælger alle Slags Butiksvarer af Iste Kvalitet til meget smaa
Priser.

Nordlandets Handelshus.

Tørt bornholmsk Korn, alle Slags,
købes og tages i Bytte ved Køb af Foderblanding, Foderkager, Hvede
klid, Kunstgødning og alle andre Varer.
Vær saa god at rette Forespørgsel til

Nord!andets Handleishus.

18 gl. Superfosfat og 40 Kt. [(Mig.
ekspederes fra Lager til de nye, lavere Priser.

Den jyske, tørre Gødningskalk
er nedsat 2 Kr. pr. 1000 Kilo, og vi kan ekspedere strax fra Lager.

Nordlandets Handelshus.
Kotoed & Mortensens Byggeforretning
Ordning af Begravelser.

Telefoner 77 og 79.

A. Engen, Tein.

Aktieselskabet

Ekstra fine Spise-Kartofler,

rene, nylagte Xenseteg

Lukket 12-14 Pers. Bil udlejes.

søges til 1. November.

Nordlandets Handelshus. Samsø-Kartofler,
at vi stadig betaler den store Overpris for

samt Svin til Slagteriet a 75 Ore
pr. Stk.

Tlf. All. 117 y.

stadig sælges til den lave Pris,

Læg Niterke til,

9

Al lubsei doms

En Pige

VICTOR PLAtICK

Ligkistelager.

Interieur-, Sports-, Illustrations-, Hesteog Kreatur-Fotografering udføres overalt paa Bornholm uden ekstra Vedera g for Befordring. _;;;

, Bytte samme Sted.

MdgdSiilduNordsUds

Ligtøj og Li gsenge.

Borrelyngens Granitvrk.

ca. 8 Kv. 3 Tom. staar, billig til
Salg eller Bytte med en større.

Allinge

søg es 1. Oktober eller senere

Brogaard pr. Allinge.

Se min Monument-Udstilling,
Havnegade, Allinge.

Kraftig Russerhest

en Mælkevogn

som

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

Goodrich, Dunlop og Julius Kopp

V Sørensen, Borrelyng.

Koge-Chokolader

9

nyt Mærke,
velsmagende og kraftig, fuldvægtig,
Halvkilo Pakker 110 Øre.

J. B. Larsen.
0; errctmr.aglorer

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

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

Olsker

Lukket 5 Pers.

Gravmonumenter

Herre-, røde U. S. Kr. 16,85.
do. sorte do. -- 15,85.

pr. Mille.

En gul Hanhund
med hvide Aftegn er bortkommen
i Søndags. Mulige Oplysninger til

Gummistøvler.

sælges med Firma for kun 8 Kr.

Flink Formiddagspige
E. Kofoed, Lundegaard, Allinge.

Huggede og polerede

Forretnings konvolutter

immimmummilimunimm
Største Liclv&g.
Bedste Kvc.11ifeter
Billige Priser.

paa UndertegnedesJorder i Olsker.
Alired Bager, Hans Chr. Hansen,
Peter Hansen, Pedersen Faaregaard
Enkefru Johanne Andersen, Gelius
Mikkelsen, Harald Olsen, Ludvig
Larsen, Karl Jensen, Peter Kure,
Anton Kure, Johannes Madsen
samt Hans Hansens og Enkefru
Marie Lunds Jorder i Klemensker.
Den jagtberettigede.

til indvendig Gerning søges straks
eller I. November

at tegne Abonnement paa

hl) danske Varer
Zog De gavner det
danske Landbru g og
Industri og skaffer
Arbejde til Landets"man ge arbejdsløse.

I

Hasle Bank
modtager Indskud paa Indlaarisbog og Folio, Terminsydelser til Kreditforening er,
ordner Kreditlaan m, ni.

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

allingetreglmerk
anbefales.

Mursten, Teglsten, Drænrør.
Tlf. 127.

Fest- og Bryllupssange
leveres billigst fra

Allinge Bogtrykkeri

Nic. Koefoed
Skræder- og Herreekviperingsforretning, leverer gode Varer til billi ge Priser. Tlf. Klemens n. 44 x.

Alle kan gratis
blive Abonnent paa Nordbornholm
mod at betale Forsendelsesportoen
— 1 Kr. pr. Kvartal.

,Regnskabsbøger
og Protokoller leveres billigst efter ethi ert Skema.

Hurtig Ekspedition.

Sygekasselove og Kontrolbøger. Formularer, Attester og Blanketter'

2ogtryfikeri.

r..umodes høfligst om at indsende vore Tilgodehavende for Annoncer
a tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den
Indbetalingskortets 2 Dele maa
caligste og bekvemmeste Maade.
være udfyldte ved Indbetalingen, men Deres Postbud vil være Dem
i_ ,(hjælpelig hermed og modtage Beløbet -I- 5 Ore i Porto mod Kvit: _.:ing paa Postbevisel.,

Køb Konfirmationsgaver
i Guld-, Sølv-, Plet- og Tinvarer hos

Conrad Hansen, Allinge
Prker.

Stort Udvalg.

re
Der er ForsKel
paa
Det gode Fabrikat viser sig ikke blot ved, at
Ovnen varmer, men kendetegnes samtidig af den
smukke Støbning og den fuldkomne Tilpasning af
de enkelte Dele, specielt Dørene.

Vejle Støbegods er landskendt
paa Grund af dets Soliditet, smagfulde Udførelse,
I mit
fortrinlige Varmeevne og store Økonomi.
righoldige Lager af Ovne finder De let den Ovn
Priserne meget rimelige.
som passer Dem.

P. C. Holm, Allinge.

skal Se paa dagt?
Husk da, at vi har stort Lager af Jagtgeværer, Salonrifler
Ladte Patroner, Patronhylstre, Krudt, Hagl og løvrigt alle
fagtrekvisitter, som vi sælger til allerbilligste Priser.

Yrodufiten.
Ekstra fine nye bornholmske £111,,,
paa Lager. Ærterne koger xogecerfer
godt ud og smager ganske uder

mærket.

firodufiten.

Klemensker Slagterforretning
anbefaler alt i prima Kødvarer til billigste Dagspriser.
Kun Iste Klasses Varer.

Allinge Elektricitetsselskab.

Færdselsregler
_o_

De filoerterende

i Henhold til Loven af 1923.
Fodgænger! husk, at Gade og Vej
benyttes af Køretøjer, som pludselig
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 C hafførerne giver: strækker de Pisken eller Haanden ud til Siden, kan
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
eller Vej ind i den anden.
Gaa aldrig pludselig frem bag om et
Køretøj, men overbevis dig teist om,
at andre Køretøjer ikke kommer frem
paa den anden Side.
I Byerne bør 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.
Cyklist! Før du er sikker og øvet
bør du aldrig køre paa Gader og Veje,
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.
Kor aldrig bagfra forbi andre Kørttejer i Gade- eller Vejkryds.
Kør altid hensynsfuldt og søg at undgaa at tilsprøjte Fodgængere og andre
i daarligt Føre.

I Henhold til en Generalforsamlings Beslutning afvigte Ilte
September 1930 indbydes herved de af Byens Borgere, som endnu
ikke er tilsluttet Selskabets Ledningsnæt, til at melde sig inden Udløbet af den udvidede Frist:
for at faa Installation udført paa de Vilkaar, som gælder for Medlemmer af Selskabet, herunder Laan til Installationer m. v.
De senere anmeldte kan til enhver Tid blive Forbrugere, men
disse kan ikke erholde Laan til Installationer.
Indmeldelser modtages af Bestyrelsens Medlemmer.
ALLINGE, den 15. September 1930

Bestyrelsen.

konfirmand=flabitter.
Matromfacon-Ulster til Konfirmander.
Kulørte Drengeltabitter og Matroshabitter
er nu paa Lager i alle Størrelser i Efteraarets Nyheder.

Kulørte Habitter bestaaende af Bluse med Lynlaas og
Plusfourbenklæder i alle Størrelser. Pris for Størr. 6 fra
27 Kr. (øvrige Priser i Forhold til Størrelserne).
Kulørt Habit-Jakke med Ridebenklæder.
Størr. 6 fra 31,85.
do.
Jakke med alm. korte Benklæder fra 19,75.
do.
do.
lange do. Stør. 7 fra 29,50.
Blaa Matroshabitter føres i 3 Kvaliteter.
Med lange Benklæder Størr. 6 fra 23,50.
Med korte
do.
do.
19,75.
Kulørte Ride og Plumføurbenklieder er paa Lager
i alle Størrelser.
Stort Udvalg i prima Ulnterm i alle Størrelser. fra ganske
smaa til ca- 18 Aar.
Iilaa Kadetfrakker og Stortrøjer i alle Størrelser.
Alt vort Drengetøj er fremstillet af prima Stoffer. og
Tillæg og Forarbejdning, er den bedste.

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet.

Arort1) - v

ved Victor Planck, Allinge.

Bestil Deres Tryksager i Alliqe flootryikeri

Kender De

Ny lukket Bil
udlejes.
L. P. Olsen, ved Tt jri St.
Tlf, All. 59 kan foreløbig benyttes.
•••■■••••••••1 •••• No Ho 0••••••••1111.1
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jeg anbefaler mig med

,Østbornholm'?
Ugeblad og Annoncetidende
for søndre og østre Herreder

Yersonkersel

Læses i alle Hjem

Poul Nielsen

Billig Annoncepris

Overfor Gæstg. Christensen.

Egner sig derfor
bedst for Avertering.

1/441141/6~1~1~111N ••••11441~

bornholms
Spare- og baanekasses
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Afdeling i Allinge.

El Parti prima I
danske Konfirmand- I

I

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 -

•

Slagleriels

Allinge8kærcri

, Allinge.

O~3å 9

Friske Varer Onsdag og Fredag.
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad.
Medisterpølse, Fars.
Bayerske Pølser, Knækpølser

Oplag 3500 Ekspl.

•

i ny lukket B il og til rimelige Priser. Tlf. 145.

111111110E
halv Pris.

Svend Flygenring & Co.
St. Torvegade 5.

Optaendningsbrzende altid paa
Lager, billige Priser.
Tlf. 29.
Geert Hansen.

911441411M41~ ••••••••••••• ••••••••■■•••

Kogt Skinke,
hjemmesmeltet Fedt.
Forskelligt Paalæg.

Dina Sore/ien, Tlf. 35.

Møllers Bogbinderi
Tlf. 865
Chr. Dideraisen, Rønne.
Indbinding af Bøger. - Protokolfabrik. - Papirvarer.
I. Kl. Arbejde. - Rimelige Priser. -- Hurtig Levering.

Tlf. 865.

(;,'rinbrinq$1:iRe.

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere.
Vliffiolb,goreningen : faut. Raretinager
?Inbr. $eberjen.
211benkenfenbo.: int. siltiirer

Anton Sonnes Ligkisteforretning
fortsættes uforandret.
Ligtøj og Ligsenge paa Lager.
Ordning af Begravelser.

Telefon Klemens n 51 y

K. A. Grønbech,

Fredagen den 10. Oktober 1930

>>>>> -

9Iflinge-anboig C-tertocerfer.ngelage
.f-jatt3 9.Ttablen, Rane.
f ar( ;forgenfen, C-tranboejen.
'
Vlflinge Gttgef nø jera ,""ngeWejeforfifring
greberit q3eberien.
lBtaa 51or : gin. silhirer bt).;".)oftri.
V3orginefterfontoret 2-4 t ftni
3ranbinfnettor:
!ikter3ornbotn“3 8ranbforfifritinjefffab
C^ogtiefonnit
?Ilfreb 2arien,
,
Zanipffibebitionen, enben ueb
betle tnfoinft og Vlfgang
bag og firebag
sinanbag
og Zo“.ibag ;Korm.
goffebogjandingen (£iorgerffofen 1..Gat
Vceieftuen C-ognebage fra 5 -9 ffitni.
11bInan gRaiibag og firebag 7 - 8,
faml Zir. bag 3-4.
golferegifiret: Stottimundontoret,
(pcb Zeinplar Crb.: gm. (Sari 2inbgren.
ticelpeingen. 3orin.
.43etra '11/ofter.
Slw=.4erer gru VlIfr. $eterfen.
erilbaneft. 3tirebufet ciabent for 0301•Q
8,30-12 og 2,30-6.
Steeninerlontoret 10--12 og 2 -3.
hørbag fiffige 6- 8.
Stirfeocergen 3 -4.
!?anse- & 2)ifontobanlen 2-4 ftin.
3oftfontoret.9111inge ørnebage 9 --I2
og 2-6.
cinboig 9-12 og 3-6
2arfen, VIIIinge, 2. $.
Vouritier,
Slonfor Ctraub ,
oejen.
forftengejer t R Megen.
%ff. fjavle 43.
Sparetagen 9-12 og 2--4
i parefa....1fen 9-12 og 2 4
s.Manbbirettøren bo.
ti:tfatiffalten for 2ingorfifting beb
Qofoeb. rtonfortia : 9-12

am.

'''- ngebifflregen 8 -9 og 2-3.
eGngebujet. 23eføøfib 11-12 og 4-5.
t.)gcfa,3fen. gro. 23nger 43. otrii.
Stagerer
ttei4en.
Zelegraffi.Itionen 9-12 og 2-6.
Zollbfaniret 8 -12 rorm. 2-5 fteriti
2.- nriftforenittgen Cfterjobabet „,ilørn=
fim. Stemmer ..1.7tortenfen,

Agnes Sonne.

H.Th. Mortensen.
Maskinsnedkeri, Allinge.
Ulf. 47.

Køb Konfirmations-Uret
hos

Conrad Hansen, Allinge.

Telefon 140.

Stort Udvalg. - Billige Priser.

BRØDRENE ANKER, HASLE
JERN4TOBERI ål MASKINFABRIK.

Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands,Arilæg,
CIODOCICIDUCICICICICIOLICICICICIODCIDEICIDDCIDOCICICIDDIXIDIZICIDOEICIDDIX113130121
Cl
a
4/

Slagieriets Udsalg

naoo
11
1

a

paa Lindeplads. II
TH'. 45.

Karbonade, Mørbrad og kogt Skinke frisk hver Dag.

o
a
a
a
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HATTE
ti

STRØMPER
Uld

Stort

Udvalg,

Silke
og
ornuld
Bedst og

Billige
Priser.

NORDLANDETS
HANDELSMUS
ALLINGE

