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Fredag den 19. Februar 1915
ooccocmcct
til den nuværende Krig er al øko-

„Nord-Bornholms Ugeblad"
trykkesi et Antal af mindst 1600 Exempl.
Ø forsendes gennem Postversend i Allinge.
Sandvig, Olsker, Rutsker, Ro og Klemensker.

„Nord-Bornholms Ugeblad„
har den stente Udbredelse i Nordre Herred.
bliver kratvert Hjem og egner sig der
for bedst 111 Avertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Rekindlgorelser nf enhver Art
sansom Krøb, Salg, Foreningsmeddelelser,
Efter- riler Aflysninger, Auktioner de.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
udgaar hver Fredag, kart bestilles paa niir
Postkontorer samt paa taladels Kontor og
koster 50 Ore Kvartalet.

Hvorfor kom den?
og

Hvortil forer den?
Dr. phil. CNSI rrke har skrevet en lille Bog, der hedder _Verdenskrigen-, og hvori lian spørger:
kom den?' og Hvortil
fører den?"
Vi vilde gerne gøre vore Læsere
opmærksomme paa denne Bog og
bede dem læse den. Den er overkommelig baade i Størrelse og Pris,
idet den kun tæller 78 Sider i Kvartformat og koster 1 Krone.

_En stor Krig", skriver Dr._Star-cke, kan ofte udbryde paa slim Foranledninger ; men den skyldes aldrig
smaa Stridspurikler. Det vilde saaledes være fuldstændig misvisende,
om man vilde søge deane'-riiriW
Aarsager i de Begivenheder, der foranledigede dens Udbrud. Mordet
i Serajevo, Østrigs Ultimatum, den
paafølgende Noteveksling mellem
Magterne o. desl. betegner kun de
tilfældige Foranledninger, der udløste Eksplosionen og benyttedes til
del Spil, der gik ud paa at lægge
Krigen saa behændig som muligt,
og som paa en Gang skulde sørge
for, at Krigen kom paa det belejligsic Tidspunkt og paa en saadan
Maade, at det blev muligt overfor
Verden at kaste Skylden for dens
Udbrud over paa Modparten.
Krigen er Ira tysk Side en Forsvarskrig, derom kan der slet ingen
Tvivl være. Tyskland niaatte slig
fra sig, hvis det skulde blive i Stand
til at fortsrelle sin Udvikling ad de
Reirringslinier, som del har fulgt siden 1870, og som del føler som en
Nødvendighed for sig,
(Nsas
Men Krigen er ogsaa fra Englands
. 4*rerg Frankrigs Side en Forsvarskrig,
derom kan der lige saa lidt herske
nogen Tvivl. De to Magter maatte
standse Tyskland, hvis deres egne
Samfund ikke skulde lide dødelig
Skade.
For Renslands Vedkommende stiller Sagen sig paa en særlig Maade,
saa man kan være i Tvivl om, hvorvidt det for delte Rige var en Nødvendighed al gribe til Sværdet.
De fleste Mennesker er ganske
klare over, at de virkelige Aarsager
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nomisk Natur.
Selv OM man imidlertid forstair,
hvad det er, der kzeinges.sorn, og
forslaar, at Kampen bunder i den
nøje Sammenhæng, der i vore Samfund trestsar mellem det økonomiske
og det aandelige Liv, er det ikke
dermed givet. al man forstnar Kampens Nødvendighed. Hvorfor har
Folkene ikke haft samme Udvej
som tiligeartede Individer lier til at
uridgaa Slagsmaal, nemlig al holde
sig fra hinanden ? Hvorfor magtle
det være enten dig, eller mig?
Modsætningen mellem engelsk og
tysk har ført til Kampen mellem de
lo Folk, ikke blot, ja maaske næppe
væsentlig, fordi deri ene var bange
for, at den anden skulde ose for
meget til sig al Verdeuskarrel, men
fordi de tørnede sammen i deres
hele moralske Lykkestræbere. Krigen
drejer sig ikke ørn deres Rigdomme
men om deres Idealer.
Der er i de to Landes Handelsinteresser ikke noget, som tilstrækkeligt forklarer, at del nmatte komme
til et væbnet Sammenstød imellem
dem; intet af dem kan have Inter
esse af gennem en Krig at svække
del andets økonomiske Ydeevne, og
en Krig vil næppe heller forman at
gøre delte pas varig Maade.'
———
Vi haaher, at disse faa og smaa
Brudstykker af Dr. Starskes Bog maa
opfordre til at læse deri og derved
faa større Klarsyn til Besvarelsen al
delle; Hvorfor kom Verdenskrigen
Saa spørger vi Er det ikke mærkeligt at se atter og atter, hvorledes
-de store Verdensbegivenheder i deres Tilhliven, Gang og Udvikling
spejler sig i de ganske spina Begivenheder?
Eller omvendt De smaa Begivenheders TrIbliven og Forløb spejler
sig i de store, der omfatter hele
Verden.
I store som smaa Begivenheder,
hvor det gælder Strid, gælder det
ogsaa om at kaste Skylden for dens
Udbrud over paa Modparten eller
at vaske sine Hænder for Folket og
sige med Landshøvdingen Pilatus :
Jeg er uskyldig .i denne retfærdiges
Blod.
Landshøvdingen var ikke uskyldig,
men Folket var det heller ikke. Der
var Skyld pas, begge Sider. Dette
havde igen sin Grund i, at der
manglede Klarsyn_
Den Mangel er ikke, trods Kulturens og Videnskabens vidunderlige
Fremskridt, endnu henved 2000 Aar
ener afhjulpet, og .vi maa alle være
villige til at bære vor Del af Skylden derfor og lage Del i de uhyre
Tab, som følger deraf.
Vi nævner eksempelvis, hvor let
en Strejke kan opstaa og give Anledning til, at Tusinder af Familier
lider den bitreste Nød og lever i
Fattigdom og Elendighed. Er det
ikke i det smaa en Gentagelse af
Mordet i Serajevo og Verdenskrigen.
Krigen er en Forsvarskrig fra
tysk som fra engelsk og fransk Side,
hævder Dr. Slarcke, men ser vi

Farvel til Gudhjem.
Det lakker saa sinaat mod Aften
og Skyggerne vokser sig Tange,
og Himlen ;Muller dybere
og hvælver sig niere hej.
Ud over Havet driver
Røgeriernes hvide Røg,
i Gaden lyder Sildepigei nes
muntre Aftensange.
Skimningen falder
over
ie
.eje,
snart vil det sove 1 Nattens
graaligt taagede Skær,
Det lakker saa smaat imod Aften
— den mørke Nat er nær
og i Morgen, maaske i Morgen,
saa drager jeg andre Veje.
Ved du, du lille By, ved du
hvad det betyder?
Aa nej, du kender vel næppe
Skilsmissens hele Ve,
men jeg skal maaske
maaske aldrig nier dig se,
og lytte til det niantre Liv,
hvis Røster i dig lyder.

3die Aarg.

Krigen er af økonomisk Natur.
Vi forstnar den nøje Forbindelse
med det økonomiske og det aandelige Liv ; men netop ved denne Forbindelse forsla ar vi endnu mindre
Krigens Nødvendighed.
Dr. Slarcke nævner, al to uligeartede Individer har den Udvej at
undgaa Slagsmaat ved at holde sig
fra hinanden. Det er en god Udvej.
Men sæt min den stærkere alligevel
tiden mindste Anledning overfalder
den svagere I — Den svage forsøger
at forsvare sig saa længe soul muligt og dernæst søge Hjælp mod
sin overlegne Modstander. Dertil
er intet at sige, klin at Hjælpen
man søges, hvor den ydes paa den
mest uegennyttige, ideale og opofrende Mande.
Krigen mellem Tyskland og Fliger sig ikke om deres Riga id
Dr Slarcke, vg der er intet i deres
Handelsinteresser, der tilstrækkeligt
forklarer eller retfærdiggør vebtrel
Sammenstød mellem dem.
Deres aandelige Udvikling og Arbejdsmaade er forskellig ; men vi
—Fatter—ikls--at

den ihærdige og -trofaste Stræben mod Idealerne, der

er i begge Lande, ikke giver mere
Klarsyn over, hvad der baader dein
bedst.

poo

dell sikre Side,

Jeg har været hos dig
Udsigterne for den nærmeste Fremog hin mærket Livets Syngen,
• --'-"Iftrtif"pair-Irtre Oniraader mørke,
de tusinde kimende Rusler,
ja pas enkelte vigtige Punkter truJer har trinet i mit Blod
ende; det er i alt Fald ikke Tid til
og har smiget lul ulig Sange,
jeg maaske ej forstod, at spekulerer i bedre Tider, og det
er i hvert Fald ganske forkasteligt
men lolked' smil kaldende Røster
Ira Byen, Havet og Lyngen. at vente I eller 2 Maaneder 'ned at
købe ind af, hvad man har Brug
Alle de hvide Huse
for af Sædekorn, Kunstgødning, Frø
i Middagens hede Gløden, og Foderstoffer.
alle de røde Tage
Selv om Udsigterne i Øjeblikket
i Sommersolens Skær, ser lovende ud, idet de 10,000 Tons
alle de muntre Sommerbørn
Majs og 10,000 Tons andre Foder- jeg havde dem saa kær, stoffer, som Dr. Federspiel har laaet
fordi de vosked' sig stærke
fe igivet i Forbindelse med store Ladog Sommerens Varme gav Grøden. vinger fra Amerika, formenes at give
Foderstoffer nok for Februar og Marts
Og Solen garn' ned bag Båkril,
er Forholdene dog saa usikre, at
der hæver sin brede Banke Tysklands Trusler kan medfører alog lange Skygger spreder
vorlige Forstyrrelser, saa enhver
over Gudhjem den mørke Aas. Landmand bør sikre sig FoderstofSnart slumrer du sommerblidt,
fer, saa de kan ruøde en Standsning
og snart har jeg dig forladt i Tilførslen. Øjeblikket egner sig
og ejer dig kun som en sollys
ikke til at spekulere i op- eller nedErindring i min Tanke. adgaaentle Priser, men at sikre sig ;
at sørge for del nødvendige, det er
Mr. Blanco. -Hovedsagen. Her tror vi nok, Landmændene har døjet saa meget i Vinter, at de anstrænger sig for at faa
nærmere til og tager vor ideelle Foderstoffer hjem, især da det hos
Stræben mod den sande Lykke som de fleste er svundet stærkt i KorMaal, vil sikkert enhver af de krigs- ner.
førende Magter, Herskere som TjeHvad nu Foraarel angaar, da er
nere, indrømme, at ForvarskrIgell man fra alle Sider enige om, at Høføres ikke idealt, der er store Fejl sten i ! 915 vil blive ventet 'ned
paa begge Sider i de krigsførendes Længsel og blive meget værdifuld,
Rækker, og det gaar atter og atter hvad enten der avles Korn eller Foud over Millioner af Hjem, som dermidler, derfor gælder det orm at
intet havde forskyldt og my er øde- enhver Landmand gør sit til, at den
kommende Høst kan blive saa værlagte.

difuld som mulig, Hertil kræves
fortiden god og rettidig Jordbehandling godt Sædekorn og Svedefrø samt
Kunstgødning,
Under ordinære, rolige Forhold,
da alt gaar sin vante Gang, kan man
altid fria Sædekorn og Særlefrie man
kan fan det mere eller mindre godt,
og uran kan fan Kredit hos Købmændene, men de, som venter, del
kan gag lige saa i Aar, laber en for
Stor Risiko. I Landbo- og blusen-nidsforeninger gøres rier for Tiden et
Arbejde for at bringe Sælger og Køber i Forbindelse med hverandre.
Benyt Eder deraf!
Ø,.irat. bar
Sart s I
sikre sg se fornødne Majs og øvrige Foderstoffer, sælger de selvsagt
del Korn, de kan undvære, og vil
de, som mangler Sædekorn, ikke
købe det Havre og Byg, som udhy.
"des, gaar det til Købmændene, og
om de har udsolgt til Foraaret eller
ikke, er iler iiigert, iler ved. Det er
uforsvarligt at vente med at forsyne
sig med Sædekorn til lienad Foranret.
Køb straks, og køb rigtig godt
—Sanlekorn; om det koster en eller
to Kroner mere, spiller ingen Rolle
over for det, man nu har sikret sig,
al kunne faa al sin Jord besaael med
godl Sædekorn. Her gælder det:
hellere i Dag end i Morgen. Lad
Handling følge pas Ord ogsaa for
Sædefrøet. Her kan være noget at
overveje. I Tilfælde af, at man ikke
kan faa Kløverfrø nok, tager man
noget mindre, og saa radsaar man
tværs pas Kornsaaningen, og kan
man.slet.Ake faa Rødkløver, da benyttes en anden af de ærteblonistrende Foden- planter, men køb straks det
Frø, man vil have og kan saa.
Kunstgødning kan ikke tias i ønskeligt Omfang, men en hel Del
kan erholdes; ogsaa tier gælder det
at sikre sig i Tide, mange har gjort
deres Bestillinger for hænge siden,
og de, der endnu ikke har sikret
sig, hør gøre det straks.
Ovenstaaende er ingen Vejledning,
men kun en Appel til Landmændene
om intet at forsømme, for at Vaarsædslægningen kan ske med godt
Sædekorn og Frø og med rigelig tilført Plantenæring.
Køb endelig ikke slette Sager, og
køb ikke Frø eller Kunsigedning nf
Agenterne.
S. P. Petersen.

Hvorleiles Upsi0iI Synk?
—0—
En Naal er jo en Ting, soin rnan
ikke tillægger nogen større Værdi,
_Jeg sætter ikke mit Liv sirs Mie
som en Naal," siger Hamlet. SI,oi
ser næppe den lille Tingest ,øg
derfor ondt ved at finde den, nir.ti
man har tal:ilden. Franskmændene
siger ogsaa: Jeg har søgt S0111 efter en Synnal i en Høstak."
En Gang maa der i alt Fald toRe
været en Tid, da Menneskene søgte
efter Nialen

skriver Forfatteren af en Artikel I
Petersburger Zeitruirs. Den Gang,
: da de overhovedet ikke ejede no. gen Nede, da Birmingham endnu
ikke producerede sine 37 Mel. om
Dagen. Hvad vilde ikke Adam i
Paradiset have givet for et Brev Synede! Thi i Bibelen fane vi jo at
vide, at vore Stamforældre straks efter Syndefaldet greb til Naalen: de
syede Figenblade sammen og bandt
dem omkring Høkerne, og Naalene
fandt de i Yaccatrreets Blade.
Ja, hvad var et Liv uden Naale
og Trægt! Nede og Traad, siger
Spanieren, er den halve Dragt. Naatene har forandret Menneskene Ydre
mere end noget .andet t
Men før man opfandt Synnalen,
anvendte man Nnate til at hæfte
Klæderne sammen med, altsaa til
det samme. som man nu bruger
Knapperne. Det var snaledee Knappenanle. sammenlingn den gammeltyske Betegnelse derfor, „Spenel•
og den engelske „Pine', med det
latinske ,spina• eller .spinula" —
Slaaentorn. Oprindelig har ogsaa
Tornebuskens Tonic og i Troperne
Kaktus'ens tjent som Forbilleder til
Knappennalen. De har været den
Type, der eftergjordes i Ben, Metal,
Bronce og Messing og forsynedes
med en Kugle i den ene Ende for
hedre at kunne svare til deres Hensigt. Da Romerne kom I Berøring
med Germanerne, kendte de allerede
Naalen. 1 Pompeji har man fundet
en Art Kneppenanle, der ikke adskiller sig meget fra vore.
Den ældste Naal var altsan en
Knappenaal, Moder til andre Naale.
Knappenaalen har en tydelig Lighed
med Sømmet, hvormed man fastgør
Brædder til hinanden, kun med den
Forskel, at den ikke sidder saa
fast.
I en Dragt. man bærer, vil den
dog glide ud under Bevægelserne.
For at forhindre dette ninalle man
bøje den, som man bøjer et Sum,
eller lade den omsluttes af en Hage,
der holder den fast. Saaledes opstod Sikkerhedsnaalen, der allerede
anvendtes af Grækerne og Romerne.
Det var med den, man fæstede Dragten over Skulderen eller omkring
Hofterne. Derfor var ogsaa de gamle
Sikkerhedsnaale langt større end de,
der anvendes nu til Dags, hvilket
man kan se af de antike Fund.
Tilsidst kom man omsider paa den
Tanke at forvandle Knappenaalen til
Synaal ved at tage Kuglen bod og
i Stedet for bore et Hul i Knappenaalsen deri, hvorigennem en Traad
kunde trækkes. Dermed saa Synsalen Dagens Lys. Men allerede i den
forhistoriske Tid anvendtes en Slags
primitive Synaale, fremstillede af
Benskærver og Hjortehorn.

il.

Hævnen er sød.
—0—
I et Sogn paa en af de danske
Øer fik man f FI. .Kold. Dbl." en
Gang i Foraaret 1915 en ny Præst,
Ung og ugift var han — og efter
hvad der senere er passeret, kunde
man næsten tro, at disse to Egenskaber havde været svært medvirkende til at skaffe ham Menighedsraadets Anbefaling.
Der var flere Familier i Sognet,
som havde giftefærdige Døtre. Og
den unge Præst var ikke uimodtagelig for al den kvindelige Ynde, han
blev præsenteret for.
Inden lang Tid stod Valget meltein
en Lærerdatter og Datteren af en
Dame, som var Medlem af Menighedsraadel.
Lærerdatteren blev den lykkelige.
Forlovelsen blev deklareret, og den
skuffede Moder, Medlem af Menighedstaadet, trak sig rasende tilbage
fra al Omgang med Præsten og svor,
at ved den første Lejlighed skulde
hun hævne sin Datters forsmædelige
Nederlag i Konkurrencen.

Saa kom den store Verdenskrig,
og Præsten nualte trække i Trøjen
og paa Vagt med de andre, unge
stærke Mænd.
Nu viste det sig Snart, at naar
Menighedsraadet i et Sogn enstemmigt ansøgte derom, kunde de ind•
kaldte Præster permitteres og vende
hjem til den hyrdeløse Hjord, og
naturligvis satte man sig ogsaa i vor
Præsts Menighed i Bevægelse for
at faa ham hjem. Den Lejlighed var
det, Fru Menighedsraadinden havde
ventet paa. Da Ramlet samledes for
at drøfte Sagen, negtede hun at
sætte sit Navn under Andragendet,
idet hun talte stærke Ord om, at
ogsaa Folk, der havde studeret Teologien, men som løvrigt er unge og
stærke, i en Situation som den foreliggende rendte og skulde forblive
under Fanerne, thi her gjaldt det de
største Ting.
Præsten gear endnu den Dag i
Dag med Uniform og Gevær Han
var nemlig ikke blevet gift med sin
Lærerdatter, sart lian fik ikke CM
Gang Friheden, da de gifte Jenser
lige ener Jul drog hjem.
Og ingen der hjemme i Sognet
har Mod til at spørge Fru Menighedsrandinden paa ny.

Forbyttede Børn.
—o
En tragikomisk Begivenhed 1
København.

Der er i disse Dage i København
forekommet en Begivenhed i det
linjere Pnmgeolsi, som E
adet" med Rette
„fuldkommen van
g regi orms
To unge Grossererfruer — 'neget
intime Veninder — har for nogen
Tid siden født hver en lille Pige.
Da Børnene var en 3 Uger gamle,
opsøgte Fru A. sin Veninde Fru R
i hendes Hfem med den lille i Barnevognen. De to unge Fruer kom
i en meget interessant og intim Samtale i Sovekammeret, hvor begge
Børnene imidlertid var blevet anbragt
sammen, og de morede sig bl. n.
med at klæde dem helt nøgne, men
da Fru A. skulde gaa, viste del sig
umuligt for de tn Damer at kende
Forskel Pasedares lo Børn, og de
stod fuldkommen hjælpeløse, og det
kom til et hjerteskærende Optrin af
Grand og Fortvivlelse.
,
For al forstaa dette er det nødvendigt at meddele, at de to Bille,
i Fællesskab forud for Fødslen havde
syet Barnetøjet, og i det ikke ubekendte københavnske Fruentimmerpjankeri havde de ikke tænkt paa at
forsyne det med Mærker. De to
Børns Tøj var fuldstændig ens. Og
nu vil Tilfældet, at de to Unger ligner hinanden paa en Prik, d. v. s.
der er ikke større individuelle Forskelligheder mellem dem, end at
disse to PjankeInier ikke kan opdage
dem I Nu stod de alteaa her i Sovekannneret og kunde ikke kende Foskel paa deres Børn
Fruerne ringede til deres respektive Ægtemænds Kontorer men derved blev kun galt værre. De to
Herrer var aldeles lammede af det
Problem, de blev stillet overfor :
lovems Barn, der var hvervs?
Den ene af Herrerne kom fra en
bedre Frokost, og lian kom tilsidst
i voldsomt Klammeri med den anden.
Da Kampen var paa sit højeste,
fik Mødrene den vidunderlige Ide
at ringe til deres fælles Huslæge,
som tilfældigt var hjemme. Han afsagde efter en længere videnskabelig Undersøgelsen i fuldkommen Desperation en Kendelse: Her er Deres Barn, Fru A., og her er Deres,
Fru B., og lad os nu se at blive
færdige med den Historie! — Der
rimene jo træffes en Afgørelse, skønt

han vidste hverken ud eller ind '•
det var fuldkommen
Sandsynligvis sidder nu Fru A.
og giver Fru B.s Barn Bryst — og
omvendt . . . Lægen i hvert Fald
tør intet forsværge.
Og dette foregaar i København i
det Aar 1915, som er et Krigens
Aar, og Bladet skal vel vogte sig for
et nævne Navne — I

Det østbornholmske
Dampskibs-Selskab.
—.Ved det i Mandags alholdte Bestyrelsesmøde i Nexe vedtog man.
At sætte .Hammershus• i Fart i
Stedet for •M. Davidsen• fra 1. Marts
d. A., da dette sidste skal underkastes Eftersyn og Smaareperationer
efter nu at have sejlet hele Efteraaret og Vinteren.
Da Kapt. Hansen har udtalt Ønske om at beholde Førerskabet af
.M. Davidsen" vil „Hammershus'
fremtidig blive ført af Kapt. Dich.
At lade Mandskabet krigsforsikre
for at imødekomme Amlsraadet Henstilling herom, i Lighed med Det
forenede Dampskibsselskab og Rønneselskabets lidenrigskeKrigsforsikring.
At forhøje Selskabets Fragttakster
indtil videre med 1004 med Undtagelse af Taksten paa Smør og Flæsk,
hvis Ministeriet !sanktionerer samme.
I Lighed med Rønneselskabet at
afskaffe Returbilletterne. Herefter
vil Knhylshilletten koste 6,50 Kr.
hver Vej, (allsaa som forhen 1:1Kr.
Tur og Retur) og Dæksplads 3,50 Kr.
Familie Billet 5,50 Kr.
c
At udbetale 2 pCt. i Udbytte (ifjor
3 pCt.) og henlægge 6000 Kr. til
Reservefonden, der herefter vil andrage 80,000Kr. Passagerindlæglen
er mærkelig nok ikke ganet videre
ned derimod cr Fragten for Gods
dalet endel. Udgiften til Kul og
Olie er stegen ganske betydeligt,
dels paa Grund af Prisforhøjelsen,
og dels paa Grund af den længere
Sejlads.
Torsdagen den 25. ds. at foretage
Valg af et Bestyrelsesmedlem istedelfor afdøde Gaardejer P. Kens,
Brielsensgaard, der var valgt for
Bornholms nordre Herred, hvorfor
ogsaa kun Aktionærerne ,i Nordre
Herred kan vælge. ValgeCrOteg-Mer
rKlemens Kro.
B

Familiebudgettet
eller

Overslaget over Kummuneregnskabet.
Vort Gasværk er opført med en
Indtægt af 10,680 Kr. og saa er der
ligegodt dem, der tror, al ca. Vs Del
af Gassan forsvinder, — hvorhen da ?
Vandværket menes al bringe Indtægten op til 4,300 Kr., tiltrods for al
den kommunale Vandgang, vi er bleven beriget med i Form af Voldgiftsdomme med Erstatninger til snart
sagt alle dem, som Vandværksudvalget er kometen i Berøring med,
en lærerig, men vel kostbar Vandgang, hvor Tusinder af Kroner kunne
være sparet, om Udvalgene havde
bestaaet af Mænd med niere Kundskab og praktisk Erfaring, Vilien har
del næppe manglet paa, men en
lykkelig Haand til at føre det igennem har manglet.
Renten af Kommunens Kapitaler
er 5209 Kr., hvad vi nu ikke maa
lade os vildlede af, for Reciter af
Kommunens Gæld er over fire Gauge
saarneget nemlig 22901,89 Kr. og
Afdrag paa Gælden 10341,71 Kr.
Var dette den enkelte Mands Regnskab saa var vi meget betænkelige

ved det, fer det til være en ren
Frelserkaptajn, bieteaet af avet Mandskab, der kan føre et sandart Regnskab til endelig og lykkelig Aktie.
ring.
Lad os haabe det bedste, Haabet
er jo Livets store Klenodie, meden!,
Virkeligheden kan være bitter.

[13 Villorphsereu Var i Paris,
-„-

„Viborg St. Folkebl.” fortæller en
lille Historie om fire agtværdige Viborgere, som en Gang — men det
er selvfølgelig noget siden — var
kommet en lille Tur til Paris for at
se den glade Seinestad lidt efter i
Sømmene.
Den ene af de fire var helt godt
.med paa Fransken, og de andre tre
kunde ret trygt følge barn og hans
Ariviseinger. Det gjorde de to af
dero ogsaa, men den tredie var en
selvstændig Natur, og han bestemte
en Aften, at han vilde gaa sine egne

Om Nettets da Kiingen faa
sødeste Søvn, blev han gled
vest,et af Raabe .Dieee
Deres Majestæt!'
Kongen rejste sig over Ende og
saa sig om Hans første Page stod
foran Sengen
.Det er Fluteedel.
Deres Majestæt l• bad lian.
Koryge r tifer' blev al
Vrede: men
pludselig huskede lien sine egne Ord
og In højt:
;nig det,' sagde han, .rinar en
Konge sover, har han iltet al tie
rte;4
11
stille. Du er kominen til mig so
Ansøger i rette Tid,"

Napoleons Blækhus.
Napoleon deri Store føde altid sit
Skrivetøj med sig, hvor han færdedes ; linen efter det for ham sne Wykkølige Slag ved Waterloo, da han
skulde underskrive Trorialdgelsen,
var der intet Blæk i
.Her er intet Blæk:" sagde Kon-

gen.
Da stødte General Clermont sin
Sabel incl i Armen, son Blodet flød,
og sagde med bevæget Stemme:
_Her er Blæk
En Treeinfelanelee m
kan kun underskrives med

Veje.
Han blev advaret af sine Fæller.
Men der hjalp ingen Raad. I fan
vilde nu selv. Han behøvede ingen
og
Barnepige.
For en Sikkerheds Skyld tog lian
Søndag den 21. Fehrtier.
"41
dog et lille Skilt, der hang par HoAllinge K. Kl. 91 /2. Skrin. 9.
J
tellets Port, med sig. Hvad der Ole Kirke Kl. 2.
-I lie,
stod paa Skiltet, var ban ganske vist
Frn den 22. til 27. Pebrene: Hver .
ikke i Stand til al tyde, desforme- Aften Vækkelsesmøde i Smulens Mis.
delst han ikke kunde andet Fransk
sionshus Kl. 8 og Olsker Missions.
hus Kl. 6. Forskellige Talere.
end ,,acljøs' og „an revolt.' Men
ele
(Se Annoncen).
det kunde dog altid være lit Nytte
Evang. luth. Missionsforening I
i det Tilfælde, at lian skulde Fare
"1
Allinge Møde Søndag Kl. 31 /,.
helt vild, mente lian.
Torsdag d. 25, Kl. 8.
Nu vilde Tilfrehlet netop, at han
Sjølin.
tes- vild rig ikke paa nogen Maade
var i Stand til at finde tilbage til
Svensk Vid.
sit Hotel ; men heldigvis havde hnn
— Herrerne paastaar, at min Br
da Skiltet. Det skulde fre Juras . tor.
ikke har Kunstinteresse. Nu skil
Forhaarielse - d Pæffer-17.-jeg sige Dem en Ting. Min Broder
Den ene Panser efter den anden
købte sidste Fornar -eer Skrr
stak han Skiltet ud.
som kostede 2000 Kr., og den etaer
nu i Haven udenfor hans Villa til inMen hvad skete?
Alle Mændene lo ham op i An- gen Verdens Nytte. Er det Ikke
Kunstinteresse?
sigtet og forsvandt derpaa paa en
Maade, som om de ansaa ham for
- Naa Siversen, Du er bleven
en gal. Og i sin Hjemby var han Socialist. Hvad er det, de vil for
dog, det vidste han, regnet for el noget ?
— De vil, at alting skal deles
godt Hoved.
lige?
Mændene lo — og de smaa Pa— Saa OM Du havde to Huse,
riserinder, som lian ogsaa forsøgte skulde Du give ulig det ene?
at præsentere Skiltet, sagde noget
— Javel!
— Om Di] havde 2 Pægle, skulde
til ham, som lian ganske vist ikke
',forstod, Well efter den Mande, hvor- Du give mig en ?
- Javel '.
paa det var sagt, kunde ban skønne.
— Eller om Du havde 2 Kr.,
at det ikke var smigrende. Og saa .,§kaide•-jefF-saa have en ?
smuttede ogsaa de-borte-ølliMi15-ri ro— For Pokker, jeg har 2 Kr.
lig meget fornærmede.
Hr. Petersen venter Familieris ForEtterhaanden blev lian saaledes
ked af at fremvise det mystiske Skilt, øgelse. Da det er vel overslaaet,
slipper han ind for at se paa Tilganog paa anden Maade fandt lian en- gen. Ved Synet af Resultatet udbrydelig hjem til sit Hotel og sine gode der han:
Tilletngert Avlende, hvad tænVenner.
Nysgerrigheden tog Magten fra ker Du paa, renar der allerede findes
saa mange Petersen'er.
ham. Han besluttede at fan at vide
af den franskkyndige Fælle, hvad
det egentligt var, der stod part SkilPrima svensk
tet. Og nu gik Munterheden over
alle Grænser.
Der stod nemlig noget lignende
sælges i
som : Urenlighed forbydes!

Godstjenester

Tørvestrøelse

fra Uge til Uge.
Om Verdenskrigen
taler Overlærer Ho Ib e c h fra Rønne
i Allinge-Sandvig Foredragsforening
paa _Hammershus" i Allinge Tirsdag d. 23. Februar Kl. 8. Foredraget vil blive fulgt al Lysbilleder.

Den rette Tid.
Henrik den Fjerde af Frankrig
blev en Gang saa plaget af Ansøgere til et ledigt Embede, at han
gnaven erklærede : „leg vil kun give
Embedet til den, der kommer til mig
paa en Tid, hvor jeg intet har al

Nordlandets HutigIshus,

Frisk 1110111110M
og 42. pCt. Jordncidkager
haves paa Lager.

Kolopial q Prodilkifonl[ikrig,

De rigtige Staldbore,
stærke svenske Enekurve
Roegrebe og staldgrebe
af den solide Slags sælges billigst

Nordladols flallhishus.

Olsker Sogns Sygekasse
afholder ordinær Generalforsamli ng
Olsker Fors.stulingshus Lerdag
•• den 27. Febinar, Efterm. Kl.
Forhandlingsgenstandene de sædvanlige. Regnskabet vil 8 Dage
forinden være fremlagt tit Eftersyn
I Olsker Brugsforening.
Bestyrelsen.

OLSKER.
Sygekassen „Bornholm"
holder Møde i Olsker Forsamlingshus Lørdag den 27. Februar, Efterm. K1.41/8, hvortil alle indbydes,
der interesserer sig for nævnte Kasse.
Vedtægter foreligge til Gennemsyn
og Indmeldelser modtages.
F, S. v.
K. A. Mogensen.

2 Piger,
den ene hl Hjælp Til Malkning, sand
en konfirmeret Dreng kan fan
Plads til April eller Maj.
Henvendelse til Bridsensgaard
pr Allinge.

En Lødekvie
er til Salgs pas Køllergaard i Rutsker. Samme Sted søges en tro og paalidelig Karl til I .
Maj.

Buddingpulver
]Handel=.
Sone-. Chokolade.,
Prinmeamehndeliteg.
Itudgradapulver

anbefales sone nem og billig Ilessert.

Lad

Syge- og Begravelseskasse

Bestyrelsen.
Regnskabet ligger til Eftersyn hos
Kassereren inden Generalforsamlingen.

Et Bistade
med Bier er lit Salgs pas
Puggegaard i Re,

En Hest
ønskes bortbyttet, 9 Kv. 4 Tommer,
med en, soul er lidt større, hos
Kr. Kristensen,
21. Pel., Rutsker.

En Pige
kan faa Plads til Iste Maj og en
_ Karl til Isle Marts_ eller..1ste April
paa
.Hullegaard i Re.

En flink Pige
kan faa Plads til isle Maj paa
Bakkegaard i Olsker .

En Pige
kan straks laa Plads pas
Golhegaard i Klemensker.

Olsker
Brugsforening
afholder Generalforsamling i Forsamlingshøet Mandag den 1. Marts
KJ. 7 Aften Se Opslaget i Butiken,
Bestyrelsen.

Olsker.
Aarsbidrag til Bornholms Brandforsikring modtages i Tein Brugsforening Fredag den 26. Februar
Kl. 2-4.
K. A. Mogensen.

Olsker.
TILBUD onskes paa 12 Stk. Tomandsborde til den ny Forskole.
De nærmere Betingelser erfares hos
Undertegnede, til hvem Tilbud indgives inden Udgangen af Februar.
St. Ols Sogneraad, d. 18. Fcbr.
P. S. V.
K A Mogensen

Maggi

SfiDWHinor
Ampare exauppe
Blonekneelasuppe
Fandlleauppe
Grenagerteareppe
l■inddelauppe
Itila-Juliennesuppe
Ærter rered Flreak
indeholder
Ell Tærl111.6; — 10 Ore:

2 a 3 Tallerkener Suppe,

Oiebnleauppe
Skildpadde...lappe
Tonentanppe
Et, Tærning — 15 Ore — indeholder

2 a 3 Tallerkener suppe.

11aggi 111onillonherninger 50re
I. B. Larsen,

La-Plata Majs og stor amerik. Majs,
— og med Sejler _I.
i denne i:2s en
Ladning

Stor amerikansk Majs
som sælges billigst ved Levering fra lossende Skib.
Bestillinger udbedes.

Nordlandets Handelshus.
Absolut bedste Kolonialvarer
til billigste Dagspriser anbefales.

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

I. B. Larsen, Allinge.

Allinge-Sandvig

afholder sin aarlige Generalforsamling paa Afholdshjemmels Sal 1\4 a ild ag den 22. Februar Kl. 71/8 Aften.
Dagsorden: •
Valg af 2 Medlemmer til Bestyrelsen samt en Revisor. Beretning
og Regnskab fra forrige Aet, Eventuel!.

Ry- ng

Dorn

fotografere hos
Alfred Kjollor,

Fineste Soyakager.
Dansk Soyaskraa.
51 pCt. Texas Bomuldsfrokager, hele og knuste
do.
42 pCt. N. 0. Bomuldsfrøkager,
har vi paa Lager og ekspederer billigst muligt.
Til først i næste Uge venter vi
COLDING S FODERBLANDING, garanteret

Fra 22. til 27. Februar

Prima grove HVEDEKLID og
Prima amerikansk FODERBYG. Vi ere gærne Sælgere, men

Missionsuge i Sandvig

bedes om kontant Betaling.

Hver Atten Kl. SI

Mandag taler Gdr. Anker Larsen,
Bodilsker,
Tirsdag; Missionær Johs. Pedersen,
Ringe.
Onsdag: Sekretær Nielsen, Rønne,
Torsdag; Missionær P. Petersen,
Middelfart.
Fredag Pastor Reel], Rønne,
Lørdag Missionær .1. Dam. Rønne.
Klip ud I - Hæng paa Væggen!

Missionsugel Olsker

hver Aften Kl. 6
Mandag taler Missionær Johs. Pedersen, Ringe.
Tirsdag : Gaardejer Anker Larsen,
Bodilsker.
Onsdag: Missionær P. Petersen.
Middelfart.
Torsdag. Sekretær Nielsen, Rønne
Dam, Rønne.
Fredag ; Missionær
Lørdag: Bedemøde.
Søndag: Missionær Chr. Pedersen,
Ærø, Rudkøbing.

Nordlandets Handelshus.
Husk at

Nr. 48
a rg a ri n e

er en ganske tbriritilig VI
til kun 62 Ør° pr

faas hos

kg

,~1111111111111111.0111111~11111~

Rabat pr. Kontant.
cRllinje clfolonia1- 0!5 Prodri foprd fl ing.

18 pCt. Superfosfat all 37 pC13
Nordlandets Handelshus.
231314 'atter er forj»itet nieb

?Min« SloIonint $roburtforretiting
Til Hjemmebagning anbefaler vi aldeles prima Kvaliteter

Bageriflormel og Husholdningsflormel
. Rugsigtemel og grovt Rugmel
Vi har rigeligt Lager og venter flere Sendinger.
Vi anbefaler alle at forsyne sig til de nuværende rime-

billigst i

11inje

lige Priser. Eventuelt tager vi sunde, gode Sædvarer som
Betaling for Mel — og til højeste Betaling.
Hjemmelavede prima BYGGRYN sælges i

Nordlandets Handelshus.

Nor llo en lasinds3uorskey
skal den gamle Cykle sælges, ønsker De Adgang over deres Ejendom
forbudt, har De fundet et Par Galoscher, skal der være politisk Møde
eller Bal, har De Kreaturer til Salg
eller vil De købe saadanne, har
De fanel nye Varer hjem, paalager
De Dem Reparationer, har De
startet en ny Forretning — hvordan
skal Folk saa faa det al vide, bids
De ikke averterer i et Blad, som
virkelig læses.

,.ALBA

vE

FINESTE DANSK FABRIKAT
-

Nordbornholms Lgeblatt•
læses at saa at sige alle i Nørre
Herred og er derfor et fortrinlig( Annonceblad. Send deres Annoncer
til „Nordbornholms Ugeblad".

A--

Hvede og Rug.
sunde gode Varer, køhus paa

Basis at Maksimalprisen.

Navre og Byg
købes og betales efter Kvaliteten med højeste Priser.
Norillndels lindelsnos.

Bestil

Deres Regninger, Med.
deleiser, Konvolutter og
therpepir i Allinge [Ing.
trykkeri. Hurtig Levering. Billigste
Priser. Ring op Telefon 74.

Bestillinger udbedes paa
Glærio Saaærtcr,
Gule Saaterter,
Rene engelske Vikker,
Vikke-Blandsæd. horn!). Avl,
Hestetandsmajs til Udsæd.
Partierne heraf ere kilt! 61113$1.

s

Norillndds
,,„..g.
4~1,.e.uci.

44e on Svend eller Lier.
ling, en Fodermester

riler ;milen Medhjælp, bør De snarest i1V4•1tete 1 Nord-Bornholms Ugeblad,
der hver Fredag brintres direkte ind
- 1 1700 Hjem og læses af sari godt
som hvert eneste Tyende. Fim Annr-nier her i Bladet vil deu h a saa
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat.

Kakkelovnskul
Nordlandets Ilandolshos,

Betty Mallmquist.

dille Slåjs Skifte
oØ 131aluder

, -. •

renharpede fra Lager anbefales.

Glem ikke,

uden Køkken, centralt beliggende
og passende for en enlig Herre el.
Dame, er til Leje, event. møbleret.
Bladets Kontor anviser.

nitv -• •
laet
1‹.1 •••

Store Derhyshire

ventes pr Sejler ,;Kristian" i næste Uge

al De kan faa Deres KJOLER sycl
billigt og nioderne paa min Systue .

2-Vær.s Lejlighed

hili11111P

øger De en l'ige, en Kurt

43 iILC,t, nincribuifte ffivii~frofager,
Sliftenitein.4i'e,
.#~/~~,
Zilljtiffiger, • til billigte '71\ari,:?, t)riier

Kain alle og vær velkomne I

FtArrnd•lnilatn:nglig

Aldeles frisk Portland Cement

Toget afgaar
Søgnedage.
Sandvig—nonne.
Fra Sandvig
7" 1015 310 ryas
Allinge
7" 10" 3" 8"
Tein
716 10'7 312 815
Re
735 10" 3" 8"
756 1117 411 853
Klemensker
Nyker
815 lis1 424 9"
Til Renne
8" Il" 4" 919
Reenne — Sandvi)
Fra Rønne
7" 056
Nyker
7" Om
Klemensker
756 1.15
814
Rø
Tein
8421
Allinge
848
Til Sandvig

411 853

433 911

501 gat
501 945

Søn- og Helligdage.
Sandvig—Renne.
700 1080 1 18 753
Fra Sandvig
70s 10,8 1 19 805
Allinge
Tein
718 10,8 1 39 815
78, 10" Ile 835
Rø
751 1118 208 86,
Klemensker
808 1180 2,, 9.0,8
Nyker
Til Rønne
825 Ilso 2,0 930
Florene—Sandvig.
Fra Rønne
716 00 160 816
Nyker
738 1 00 150 885Klemensker
755 117 207 853
Rø
810 138 228 912
Tein
855 159 2,, 9,1
2" 268 9s,
Allinge
Sandvig
84s 210 3'1° 945

Ell lelske Palmekager,
fortrinligt Kraftfoder til Kalve
og Grise, ventes om faa Dage

i Sække til den laveste Pris i

Nordlandets handelshus.

350 815
351 gas

Norilindols

Magasin du Nord's aarlige Udsalg
slutter Tirsdag Aften den 23. Februar!
Overslag over Allinge-Sandvig Kommunes
Indtægter og Udgifter i Aaret 1914-15.

Ønsker De
smukke og moderne Fotografier,
da henvend Dem i Atelieret ved
Havnen.
Andr. Ipsen.
Telefon 4.

Billeder indrammes.

Olsker Husmandsforening
holder Møde paa Forsamlingshuset
Lørdag den 20. ds. Kl. 7. Hr.
Landthingsmand Maegaard indleder med Emnet : „Vor Alderdomsunderstøttelse og tvungen Livsforsikring'. Mød talrigt bande Mænd
og Kvinder, særlig Smaafolk, sna vi
kan faa- en livlig Diskusion om dette
Emne.

Bestyrelsen.

Ele,ssanteTrisithoPt
anbefales fra

cHilinåse cRo,sstryldtepi.

Læge Arends
har nedsat sig i Allinge og taget
Bopæl ved Havnen.
Consultationstid: Hverdage 9-10
P9Crt11. Søn- 0ø
Form. og

Indtægt.
Overrkud fra forrige Aar: Beholdning i rede Penge
Indbetalte Husinstellationer
Restancer
Renter al Kommunens Kapitaler
Indtægter af Ejendomme, tilhørende Kommunen:
Købstadens Jorder
Leje at Tinglokaler
Gasværket
Vandværket
Leje af Lærerboliger
Afgifter af faste Ejendomme
do. ifl. Næringsloven (Næringsadkomster)
Brændevinsafgift og Udskænkning
Hundeafgift
Forlystelsesskat
Motorskat
Tilskud fra Staten i Henhold til Lov Nr. 85
Andre Indtægter: Afgifter af frivillige Auktioner .
Fra Skolefonden til Ophj. af. træng. Skolev
Statstilskud I Henh. til Skolelovens § 33
Afdrag af Forskud pas Husinstellationer .
Tilskud fra Sparekassen (Forskønnelse) .
Paalignede Skatter : Grund- og Husskat
Skat al Aktieselskaber
do. til Kommunen som Erltvervskonr.
Formue- og Lejlighedsskat
Opkrævning nf Statsskat
Summa

Helligdage 9-10 Form.
Telefon Allinge 44.

Ållinge-Samivig
Foredragsforening,
Overlærer 1-304.131:C11 fra Rønne
taler paa .Hammershus" i Allinge

om Verdenskrigen
(med Lysbilleder) Tirsdag d. 23.
Februar Kl. 8. Ikke-Medlemmer 25
Øre, Børn 10 øre.

Parlophon og
Odeon-Instrument
er en ny og 'neget
forbedret Udgave af Gramofon, som
gengiver Tale, Sang og Musik i en
hidtil ukendt ren og klar Tone,
saa -e'l 'med som uden Tragt, anbefales af Aktieselskabet „Nornaiu"s
Agent for Bornholm, der Indrømmer
meget gunstige Salgsvilkaar

L. Madsen, Sandvig.
Telefon 8.

Allinge Bogbinderi,
ved Kirken.
Alt Bogbinderarbejde udføres i
saavel finere som billigere Bind.
Broderier monteres.
Louise

Larsen. Marie Jensen

En 14 a 15-nars lif0q
der vil malke 4 Køer, kan til April
eller lidt før faa Plads hos

[1-1. Mogensen.
Blaaholtshuset, Olsker

Peter Thorsen,

69,00
100,00
10680,00
4300,00
825,00 15974,00
724,00
600,2500,180,300,8,- 3588,00
4484,00
54,00
900,00
854,14
1777,33
50,00 3135,47
1962,98
1500,00
900,00
65368 49 69731,47
90,40
Indtægt 131435,94

Udgift.
Byens Bestyrelse: Lønninger og Pensioner
1600,Udgifter til Skatters Paalign. og Opkrievii. 1300,
Andre Kontorholdsudgifter
Ved:,gtdD ,J..;ese af konto' lalialer Randhas) 500,Andre Udgifter
. .
800,4860,00
Fattigvæsenet: Lønninger og Pensioner .... .
Udgifter ved Fattiges Forsørgelse 8695,Refusion fra frem. Kommuner 8468,- 227,00
Underst., der ikke har Fattighjælps Virkn. 4900,00
Vedligeh. at Fattigv. Bygninger og Inventar 150,00
Andre Udgifter
512.00 5939,00
Tilskud til Hjælpekassen
4000, -Fragaar Statskassens Tilskud . . 633,3467,00
Alderdomsunderstøttelse
Fragaar Refusion fra trenun. K
1085,- 12331,Fragaar Statskassens Refusion
6165,50
6165,50
Understøttelse til Børn og Enker
1125,Fragear Statskassens Refusion
562,50
Skolevæsenet: Lærerlønninger
19270,Undervisningsmidler
700,Vedligeholdelse af Bygninger og Inventar 1000,2000,- 22970,00
Andre Udgifter
Rets- og Politivæsen
626,66
Medicinalvæsenet Sygehuset
1727.35
Andre Udgifter Tilskud til Sanatoriet .
320.01
2047,36
Gader og Veje; Lønninger
1000, Byens Gader og Veje
2500,- 3500,00
Byens Belysning
2300,00
Brandvæsenet
100,00
500,00
De offentlige Lystanlæg
Renter af Gæld
22901,89
10341,71
Afdrag paa Gæld
9852,26
Skatter til Amtsstuen
Forskellige Foreninger
649,00
Bidrag til Sandvig Havn
1000,00
Vurdering til Ejendomsskyld
113.06
Tilskud til Præsteembedet
520.00
Andre uforudsete Udgifter
800,00
Overskud ved Aarets Udg.. Beholdt]. i rede Penge 18000.00
5400,Husinstellationer
4500,- 27900,00
Restancer
2320,Menighedsudgifter; Offerafløsning
2000,- 4320,00
Bidrag tillKirken
Summa Udgift 131435,94

Hus til ,Salg.
Fortnedels anden Bestemmelse er
mit Hus i Sønderskoven med Avl
til 3-4 Køer til -Salgs. Ny stor
Frugthave med Høusegaard.

18000,00
6000,00
4500,00 28500,00
5209,00

Vor bekendte fine Kaffe
samt The, Chokolade og Cacao
anbefales det ærede Publikum.

Rø, Helligd. St., Telt. 18.

cHllinge JColonial-

NB. Altid frisk Kaffe

irroduktforpetnigs.

llorillioks 811are- ballekasses
Afdeling i Allinge
Kontortid : 10-12 og 2-4.

Modtager indskud paa alm. Sparekassevflkiar ti, en
af 4 pCt. p. a . paa Folie til 2 pC1, p a.

Hu

Rente

rart relassorlerede

Trælast-Lager!
Forlaug Tilbud, og ri er til TjP,mste.

3.11in,szje Jfelonial- o55 ( Ppoduktl'orpetnirLt.

Til Konfirmationen.
Stort Udvalg i hvide og sorte moderne heluldne

Kjoletøjer.
Slidstærke svære Varer fra I Kr. 50 Ore m,

eller 93

øre Al.

Drengedragter
i Cheviot og Klæde i jakke og Matrosfacon.
Kraver, flipper, Manchetter, Knapper, Lommetorklæder og Seler i rigt Udvalg.

Jessens Ene-Udsalg v ed Chr. Olsen.
Renvaskede strikkede Klude betales med højeste Pris.

Pril pr. 114 t,10--11,Z8-1.110

Bredr. CloMta
RgL

Cement, Tagpap,
Tag- og Staldvinduer, Murgryder,- Fyrdøre.
Riste og Renseluger anbefales til billigste Priser.

Allinge Kolonial- Produktforretning.

kodilioreningen a! Ejere al mindre Ejendomme [Ida Iffilei
i Hsliflerne, (11usniamiskreffilorningen).
I Henhold til Foreningens Staluter bekendtgøres herved, at der
Onsdag den 24. Februar 1915 afholdes Valg af Kommunevurderingsmænd for Tiden Ira I. April 1915 til 31. Marts 1921.
Afstemningen sker efter Kommunevurderingsmands-Distrikter og
paa følgende Steder;
Allinge-Sandvig og Olsker
Olsker Forsamlingshus.
Ro
Brugsforeningens Sal.
Kim personlig modende Medlemmer, hvis til Foreningen
pantsatte Ejendomme Ilege i Distriktet, og som legitimere sig ved Forevisning af sidste Terminskvittering, kunne afgive Stenvue.
Afstemningen paabegyndes Kl. 6 Aften og slutter Kl. 8 Atten, saafreint ingen Stemmeberettigede ere tilstede

Bestil lieres Regninger og Meddelelser i Allinge lloglrylkri
Hurtig Levering. ;2;.; Billige Priser.

Vridemaskiner,

Simle Lager al

anker 1100PI'S

Spise- og

Tøjruller,

Isenkram,

bekendte

boblet

Husholdnings-

Glas, Porcelæn og

maskiner

Fajance,

Alling e

Gryder

samt hele

anbefales.

bkkellitig,

