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„Nord-Bornholms Ugeblad"
trykkes I et Antal af mindst mon &mim',
og forsendes gennem Postversene)
Sandelg Olsker, Ratsker, Re og Klemensker.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
har den største Udbredelse Nordre Heri ed
bliver lug 1 ethvert niem ot, egner sig derfor bedst til Avertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Art
saasom Køb, Salg, Føreningsmeddeletser,
Feter. eller Aflysninger, Auktioner etc.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
adgaar hver Fredag, kan bestiltes paa alle
Postkontorer saml paa Bladets Kontor og
koster 1 Kr. halvaarlig.

Ifgrfiri

INev,

Fredag den 22 Februar 1918

eget 1.iv. Under Krigen har mange
Lande lært at f -embringe, hvad man
tidligere nnsaa frir umuligt, eller
man har nøjedes med Surrogater
eller har indstilet sig paa at undvære. Krigen hor bidraget til Ri
fjerne r111 Ove-tro, at det var vanskeligt at gene Forandringer i en
Fabrikation. Den har fært os, at
en Vrerktiejsfahrik let kan omdannes
til Fabrikation al Kanoirer eller Flyvemaskiiier. Lokalerne og Kraften
er del vigtigste. Og denne Lærdom
vil ikke være glemt, niar Krigen
er forbi.
Ikke desto mindre vil Arbejdsdelingen mellem Landene efterlinntiden
fremtvinge sig, selv om den bliver
mindre kosmopolitisk end tidligere.
Og del ligger nær al tænke sig, a!
flereLande danner en fælles Interessesfære.

—ofl.
I sin Afhandling om NationaløkoDer er heller ikke Tvivl om, at
nomien før og eller Verdenskrigen man kan vente betydningsfulde Befremhæver Professor Harald Vester- givenheder med Hensyn til T o I dgaard, at den sociale Lovgivning f or holden e. Der er stærke ønvil blive en meget vigtig Side af sker fremme om videreganende ToldStatens Indgriben, naar Verden etter
forbindelser inden far det britiske
skal søges brast i Lave. Og her -Verliensrlge. Dette kan - Ina følelige
vil det navnlig gælde Arbejde r- Virkninger fur os, og det maa gere
f or sikr Inge n. Der er allerede ønsket ore et handelspolitisk Samudrettet en Del paa dette Onireade arbejde med Sverrig og Norge mere
og Danmark indlager i saa Hense- levende, Betingelserne for, at el
ende en smuk Stilling. Men det saadant kan kamme i Stand, man
er ganske naturligt, at Bevægelsen siges at være gode. Alle tre Lande
vil 'vokse, naar vi har faaet Fred. har noget at yde hverandre, KultuKrigsinvaliderne vil jo se hen til ren er saa godl som den samme,
Staten som deres n aturlige Forsørog der er allerede Fællesskab paa
ger, og efter dem vil Turen komme mange Omraader.
til Arbejdsinvaliderne. Og naar StaEndnu niere paelrsengende end
ten direkte eller indirekte skaller de Sprargsmaai, som Handels- og
Arbejde til mange, ligger del nær Toldpolltiken giver Anledning til,
at Lænke paa Arbejdsløshedsforsik- vi! Spørgsmaalet om Anvendelse af
ring efter dansk norsk eller engelsk de hjemvendende Soldater være rundt
Mønster, med Hjælp til Selvhjælp om i de krigsførende Lande. I Engeller Tvang som Grundlag, for ikke land fremkaldte Nnpoleonskrigenes
at tale om Anerkendelse af Principet; Ophør en hel Krise, og der vil blive
Retten til Arbejde. Elhvert megen Spænding al udløse, før alt
Skridt fremad paa dette Oinraade kommer lit Ro. Den russiske Hær,
vil give Staten større Magtfylde, Be- var en farlig Fjende for Tyskland,
folkningen vil eflerhaanden indstille saa lærige Disciplinen holdt; men
sig derpaa, og især vil Overgangen
under de nuværende Forhold er
blive lempelig, hvorArbejdet foregaar der roere Grund for Tyskland til al
under demokratiske Former.
frygte for den dpleste Hær og for
Der vil utvivlsomt i alle Kultur- den Paavirkning, tyske og østrigske
lande blive en stærk Trang til kom- Krigsfanger har faael. Vanskelighemercielle- eller industrielle S a rn - derne vil vokse ved, al Soldaterne ,
m e nsi ut ninge r under en eller ved Livet i Skyttegravene eller Fananden Form. Industrien maa inden gelejrene er blevet] afvænnet med
for Landets Grænser organisere sig regelmæssigt Arbejde,
for al værge sine Interesser under
Og saa er der endelig en Opgave
Kgrikurreiicen med . andre Lande. af uhyre Rækkevidde : 0 ni s æ I Samler'« Organisationer er SOM n i ngsm e k a nisni e n. Der vil
S:ater i Sraten, og bliver Stat, rnaski- her være mange Spørgsmaal, som
neriel seerkere, bleer de emme del vil være agtpaaliggende at komme
Organisationer det ogsaa. Disse pri - paa det rene med, og Omsætningsville Sammenslutnin ger vil alter hjælpoliliken vil sikkert have vanskeligt
pe Staten til stene •Magtfylde.
ved ar finde tilbage til de gamle
I nær Forbindelse ined delte og
andet serer endvidere Under irgelser
over hele deri internatifiale
M e k a ni s m e,
Arbejdsdelingen
mellem Landene og Vareudvekslingen. Ingen kan forudse, hvorledes
det vil gaa efter Krigen, om Halionerne nogenlunde hurtigt vil finde
hverandre, eller om der vil vise sig
en stærk Bestræbelse hos del enkelte
Folk for at afslutte sig og leve sit

Spor. Man har tidligere betragtet
Guldet som et nødvendigt Grundlag
for al Orrisælning; enen under Krigen har Udviklingen laget en Retning, der nærmes1 peger bort fra
Guldet. I alle Tilfælde vil det være
en overordentlig vigtig Opgave; at
undersøge Forholde) mellem Mængden af Onisætningsmidierne og Priserne: og som Verdenskrigen stadig
, har bragt ny Overraskelser, saaledes

vil det sikkert ogsaa gan med Hensyn til Udviklinger] inden for Nationaløkonomien.

mærkes videre, kan forhøjes betydeligt.
I Allinge-Sandvig har man ved
den nye Vedtægt valgt at undlade
Klassificering for at ulidgaa Vilkaarligheder, idet f Eks. en lille daarlig
Ejendom paa Hovedstragel ved Klassificeringen vilde komme til at svare
forholdsvis meget mere end en stor
i Købstæderne
og værdifuld Ejendom, der lag mere
(særlig i Allinge-Sandvig) afsides,
Da deri i sin Tid indførte KlassiAf Andshildrie S ei d en f a den.
ficering efter Hartkorn var ganske
—o—
forældet I Forhold til Bygrundenes
Ved Loven af 11. Februar 1863 nuværende Beeyllelse, vedtog man
om den kommunale Beskatning I al stryge denne Klassificering, da
Købstæderne uden tor København Hartkornsskatten er al meget ringe
blev det fastsat, at enhver anden Betydning (den Indbringer nu ca.
Beskatning til Kommunen af herre 400 Kr. Mind Husskallens ca. 1700
Ejendomme end efter Hartkorn og Kr.)
efter Assuranceværdi fremtidig skulde
Husskatlen udskrives nu paa Asbortfalde. Samtidig blev det bestemt, suranceværdien ined 1 øre paa hver
at ogsaa den egentlige Købstadgrund 20 Kr. (altsaa les ofes).
skulde matrikuleres og sættes i HartDen nye Vedtægt besleurmer, at
korn (hidtil havde kue Købstædernes den gamle Takst for Grundskatten
Markjorder i Almindelighed været 7 Kr. 68 Øre pr. Td. Hartkorn i Bymatrikulerede og skyldsatte). Grund- erne og 3 Kr. 84 gie pr. Td. paa
laget for Skyldsætsningen fastsattes Markjorderne, bibeholdes (Hartkornssaaledes, at alt bebygget Areal,. skatten kan ilernlig ikke helt stryGaardsplads, Oplagsplads og Have ges) og at Husskallen sættes op Id
ansattes til Taxi 24 (e 72,0001<vdr.- 1 Kr. 70 øre pr. 1000 Kr. AssuAlen — paa Bornholm 49,600 Kydr.- ranceværdi.
Alen =-- i 1 Td. Hartkorn). Resten af
De finansielle Resultater vil blive,
Købstadgrunden matrikuleredes og at Grundskalten lorrnindskes en
skyldsattes efter de almindelige Jord- Smule, nemlig fra ca. 400 Kr. til ca.
bonneringsregler. Heraf følger alt- 300 Kr. og at Husskatten forhøjes
saa, al al elle r den Tid til Bygge- fra ca. 1700 Kr. til ca. 6,200 Kr.
grund eller Have undtagen Købstads Borne. Av."
jord slipper meget billigere i Hartkornsskat end de ved Skyldsætningen bebyggede Arealer,
Grundskatten skulde herefter udredes efter en bestemt Text pr. Td.
—0—
Hartkorn, flusskatten efter en beI.
stemt Brøk af den skattepligtige As-

Hus- og Grundskat

Indisk Religion.

suranceværdi. Loven bestemmer, at
man til Uttlindelse af Grænserne For
derute 13esirabillig skal sammenlægge
alle de hidtil al faste Ejendomme
baarne Grundskaller i de sidste 10
Aar før Loven og udfinde Gennemsnittet heraf, der da danner Grundlaget for de n ye Grund- og Husskatter. Disse mutte dag intetsteds
være inindre end Sjettedelen al de
sidste 10 Aars Gennemsnit af samtlige kommunale Skaller paa Ejendomme og Personer, og hvis Grundskatternes hidtil udredede Gennemsnitsbeløb (for 10 Aar) blev slørre
end Va af Gennemsnittet al samtlige
Person- og Ejendomsskatter, kunde
de nedsættes hertil,
Skallen kan — saavel for Harlkoresskalleris (Grundskattens) som
for Hu ssire item Ved lun in in ende opkræves efter Klassificering, saaledes al Byen inddeles i Sneg eller
Grundenes seere eller mindre gunstige Beliggenhed for borgerlig Næring. Skatten kan da fastsættes med
forskellige Beløb for de forskellige
Klasser af Ejendomme.
I de bornholmske Byer er disse
Hus- og Grundskatter overordentlig
lave, lavere vistnok end i nogen anderi Landsdel, saa at de paa almindelige mindre Huse har udgjort
ganske ubetydelige Beløb. Det er
derfor en Skat, der uden at det

I Indien er Enheden opløst I Mangfoldighed Det hele indiske Væsen
er broget, en Vrimmel af Former,
men hvis Forskelle kun er overfladiske, uden bestemte Modsætninger
og Grænser. Denne Maugfoldighed
viser sig dels i forskellige Tiders
forskellige Religionsformer, dels i
mange samtidige Sekler, dels i den
Vrimmel af Guddomme, som overalt antages. Hinduernes religiøse
Forestilling er ligesag Iruglbar som
lians Lands Jordbund, der myldrer
al Myller og mythiske Væsener.
Fra megen gammel Tid lalles vel
kun 33 Guder, luen senere bliver
Tallet anslaget til 330 Mill.
All, hvad der kan lalles som Begreb eller synes at have nogen almindelig Betydning, bliver hos Inderen forestillet under Guddommelighedens Form, og der bliver da
omtrent saa mange Guder, soul der
bemærkes Ting eller i al Fald Arter
al Ting. Kun svagl skimter Enheden frem, den risevnes eller nritydes
kun for straks at forlades.
I Stedet for det abstrakte .alt",
S0111 i Kina var, del guddommelige,
er lier _alle Ting" del. Den ældste
Form, vi kender af den indiske Religion, er den, der fremtræder i de
saakaldte Vedaer, Samlinger af hellige Sange. Her er meget, sorn
kan minde os om Tanken om Na-

: 'ramler, om Naturgenstandes og
Naturkræfters Besjæling. Dog er
Irer el væsentligt Fremskridt, et videre Syn. Naturannderne indskrænker sig Ikke til Menneskets nærmeste tilfældige Chrigivelaer, men har
en vis almengyldig og universel
Betydning og udstyres med snerlatine
Egenskaber, al de dog men kaldes
Guder, ikke blot Aander

Her hersker Forestillingen one
del gode eller I al Fald nødvendige.
Iler er Himmel-, Luft-, Ild- rig JordGuddomme, der vel ikke (larmer
ringet egesellgt Syslem eller føres
med klar Bevidsthed tilbage til et
stimlende Princip, men som dog
synes uvilkaarlig ar sigte mod en
vis Naturens Totalitel. Og Tanken
er i den Grad greben rig saa at
sige fuld af det absolute, at deri
nvilkaarlig overfører delte paft den
enkelte Genstand, der har sat Følelse og Fantasi i Bevægelse, saa
at dens Grænser at sig selv saaledes udvider sig, al man uden at
vide deraf, synes at have den idiomlallende Gud for sig. Himmelen
Taruna, Solen Saveri, Tordenguden
Indre, Ilden • Agui bliver hver for
sig i de hellige Hymner saaledes
udmalede og tillagte saadanne Tilnavne, som om den, der netop er
Hymnens Genstand, var den eneste,
almægtige og alvise Gud, Himmelens og Jordens Herre. Det er dette
Træk ved den ældste indiske Religion, som er meget ejendommeligt.
at den religiøse Andagt og Begejstring i det enkelte øjeblik kun synes
at have en enkel guddommelig Genstand for Øje. Monotheime er det
ikke, sies= man endnu ikke har
fattet Tanken om det absolutes Enhed, som Flerheden udelukkende
eller sammenfattende, men ganske
naivt antager mange absalute ved
Siden af hinanden. Men tit egentlig Polytheime er man dog heller
ikke skredet frem, idet de mangfoldige Guddomme ikke er bestemt
begrænsede, men stedse saa al sige
gribe over i hverandre. Om forskellige Personligheder kan her ikke
være Tale ; man dyrker egentlig
'tun upersonlige Magter med flydende Omrids og ubestemt Begrænsning.
1
Saaledes er det ikke alene Natur- '
1
genstande, der dyrkes som Guddomlire, men ogsaa Menneskelivets almindelige Magter og Bestemmelser,
især hvad der staar i Forbindelse ined Gudsdyrkelsen. Del guddom•
ilteliges Egenskaber og Aaberitiaringsformer er naturligvis guddom- ,
roelige, og saa gøres straks selvstændige Guddomme deraf.

Navnlig er den religiøse Fromhed
og dens øvelser noget guddommeligt, noget gudindblrest, i ethvert
Fald kan man ikke miskende dens
betydningsfulde Indflydelse pas Livet. Det er nok til, ai Inderne deri
erkender en virkende Guddom, ja,
betragter ikke aleue Fromheden,
men ogsaa de enkelte Former og 'Midler, hvorved den viser sig, som ,
Guddomme, Idet Bevidstheden omA

det guddommelige drager sin Gen- kender ingen anden Evighed end
stand ind 1 sig selv, bliver den reed Tidens risange Dage og Aar, deres
dette Indtrold for sig selv en ny Uendelighed er Tantes. og deres
mythelogislre Forestillinger ødsler
Genstand for Dyrkelse.
ined lange Tider og store Tat. Del
02 her kan endog For !rablet
vende sig, sae at del, der oprinde- er ogsaa ved vedholdende Gentagelser, al Bønner og Andagtsøvelser
ligt sar Religionens Genstand, den
oprindelige Guddom, meget niere faer sin Kraft.
Den dybeste og vir ksornste Anviser sig son] frerngaaet af den religiøse Bevidsthed, Gud anse/1 son' dagt er jo den, son, bestaar i den
idelige Gentagelse al Stavelsen
Religionens Frembringelse.
Saaledes er Brahma vistnok op- "One".
Det er i Overensstemmelse herrindelig Bønnen, den religiøse Opløftelse, hvis høje Kraft og Betyd- med. at en guddommelig Virksomhed for at opretholde det gode i
ning har ladet den vise sig som
det guddommelige selv, ja den hø- den synlige Verden kun kan tænkes
jeste Guddom, fra hvem alle andre som gentagne Avalaraer, idel netop
har sit Udspring. Brahma som i Visehuri fra Tid til miden nabenhaSproget først var et Intetkønsord, rer sig i Skikkelse enten al et Mener siden hen bleven el Ord af Han- neske eller af et Dyr. Denne Gudkøn med Tonen paa sidste Stavelse. dommens Legemliggørelse er saaleLigeledes Samo Offerdrikken blev des ikke noget en Gang for alle
gyldigt, den bar ingen evig Betydselv en Genstand for Dyrkelse, Den
var som Gudedrik det, hvoraf Gn• ning og begrunder ingen varig Opderne selv øste Kvalt og Udødelig- rejsning, men man bestandig genhed, og blev da selv en Guddom; tages,
det hedder saaledes urm den, at
den er .Offerets Sjæl", den kører
pas samme Vogn sent Indre og er
_Frembringer at Hymner .; fremdeles kaldes den ,Gudernes Skaber
og Fader'. Guderne frembringes
allsaa af den religiøse Begejstring
-o—
•og af Offerkultus. Og den hemmeTil alle Eleverne i Tysklands Fora
lighedsfulde Stavelse .0m•. der
sættelsessItoler er der I deri sidste
egentlig betyder Sjælens • andagtsTid uddelt et Flyveblad med Titlen:
fulde Hensynken i del uendelige
.Hvad bør Ungdommen ved afslutog absolute, medens den saa at
tet Skolegang vide om Alkoholen?"
sige aflukker sig fra al Verdens
Flyvebladet svarer :
brogede Mangfoldighed, bliver selv
1. Al ingen alkoholiske Drikke,
til det absolute og uendelige. Dette
det være sig Øl, Vin eller Brændelille Enstavelsesord, hedder det
vin, hnr nogen nævneværdigNæringsWeirs' Lovkog, er Navnet pas .den
eller Styrkeværdi.
højeste Guddom", der falder sammen
2. At den i alle stærke Drikke
med Brahma.
forekommende Alkohol er en Gift,
Til denne Form af Gudsdyrkelse: sene ødelægger Legemets Celler og
objektive Guddomme og Genstande Væv i deres Livsarbejde og derfor
for Dyrkelse findes allerede Spirer indvirker skadeligt pas Sundheden.
Vedaerne. Men fornemmelig blia
3. Al Misbrugen af Alkohol fremver dette el herskende Træk, efter kalder alvorlige skete og kroniske
at det hele religiøse Væsen har an- Sygdomme i alle de for Livet vigtaget større Fasthed, idet den brah- tige Organer, særlig i Maven, Nymanske Kaste, som fortrinsvis er rerne, Leveren, Hjærtet og Hjær Religionens Tjenere, har taget en nen.
overordnet og ledende Stilling i Fol4. At ethvert Alkohol-Misbrug
ket. Denne Farin af den indiske
hurtigt medfører legemlig og sandeReligion, deri egentlige Brahmanis- lig Træthed.
me, kendes særlig at de berømte
5. At regelmæssig Alkoholnydelepiske Digte: Ramajana og Mahah- se i Stedet for at slukke Tørsten
harata samt af Manus Love: Nu
fremkalder ny Følelse af Tørst.
er det da især, at de gamle Natur6. At den, som vil tren-rad I Verguder, uden at afskaffes eller forsvin- den, ikke maa vænne sig til regelde. dog træder forholdsvis tilbage mæssig Alkoholnydelse, der lel føi Bevidstheden og gør Plads for, rer til Værtshusliv.
hvad vi kunde kalde Kullusgeddoni7. Al den ædruelige i Reglen
me, der mere ligetil udspringer af er sine drikfældige Medarbejdere
den religiøse Trang og Andagt. overlegen.
Saaledes er det naturligt, at nu
8. Al Alkoholrusen ved Forstyrnetop Brahma, denne Fortættelse af
relser i Hjærnens Virksomhed let
Bøn og Andagt, dette saa al sige fører til forbryderiske Handlinger
personificerede Præstedømme, bliver saasom til sædelige Udsvævelser.
Hovedguden, alle Guders og alle
9. At enhver Udgift til berusende
Tings Fader og Skaber. Og det
Drikke formindsker de økonomiske
er karakteristisk, at han netop ved
Muligheder for en videre UddanAndagt og Bøn har udruget Guderne
nelse.
og Verden af sig selv.
10. At Alkohol-Misbrug direkte
Af Gudernes Mangfoldighed duk- skader Handel og Industri og ligeker dernæst især Vlschnu frem. Fra
ledes Konkurrence-Mulighederne paa
den ældre Tid kendes han kun Verdensmarkedet.
som ledras Ledsager og som en
Slags Solgud. Nu dvæler man mindre ved Solen selv, denne glansfulde
f6
og slraalende Naturgenstand og Na•
turmagt, end derved, at den ved
sin regelmæssige og stedse tilbagevendende Opgang og Nedgang, re- Byldepesten, som nu atter
hærger Evropa.
gulerer Tiden og i det hele betegner en Opretholdelse af Tingenes
,
—0 regelmæssige Gang og Orden.
Telegrammer fra Kiew har med-

Hud llomlommeri lier vide
om Illkolioleo,

„Den sorte Død

Vischnu siges derfor fortrinsvis
al være det opretholdende Princip,
medens Brahnia væsentlig er det
skabende, en Afgrænsning, som for
Resten først senere eflerhaanden
befæster sig. Egentlig betegner Vischnu Gentagelsen, del stedse tilbavendende, det er overhovedet den
nærmeste Form, hvori det evige og
guddommelige som Abstrakt Enhed
og Identitet kan [tenderede i den
endeløse Mangfoldighed. Inderne

delt, at Pesten breder sig i det sydlige Rusland. Ogsna fra Petrograd
kommer der Meddelelse om, at Pestepidemien har antaget el faretruende
Omfang, samt al Tilfælde af Pest
er forekommen i Kaukasien.
Det er den fra 'gamle Dage i Danmark saa frygteligt kendte Byld ep e s 1, SOM dermed atter er vendt
tilbage til et Hjørne nf Evropa, efter at den, bortset Ira enkelte mere
isolerede Tilfælde, har holdl sig

borte fra vor Verdensdel siden 11170eine. Der sidste Oarraede i Evropa,
hvor den havde Forlizeste, var agsaa
Svdruslaret, hvor der opstod en
unirdie F.pidenri i Vinteren 1878 —
Sat, nemlig i Gut ernementet Astrakan. Da kvaltes Farserer imidlertid ved kraftige Isolerings- og Desinfektionsforanstaltninger. Pas samme Mande haabet man ogsaa denne
Gang, — trods det Kaos, der her-

det sidste halve Aarhundtrele lykkedes al bolde Sygdommen nede ril
ganske enkelte Tilfælde F_iikelte
Tilfælde af Pest Indførtes i engelske
Havnelæder, Liver-11.ot o g Hul, senest i 1912 .og i 1916, men takket
være streng Desinfektion, Isolering
og Karantæne blev der ikke Tale
om nogen Epidemi.

sker i Landet --, at kunne bekæmpe
Epidemien. En Fordel i saa Henseende trine det jo være, at Samfærdslen paa Grund af Tilstandene er
stærkt indskrænket eller frildstaendie
indstillet med Omverdenen.
Der er allsaa for snut vidt ingen
Anledning til fer os at nære nuørn
starre Uro fur denne den dødelig.
ste af alle Forsoter, af hvilken altid
60 og stundom rip til 95 PCI. af
de nngrebne dør. Den er oesan
en af de mest Intensivt smitsomme
Sygdomme, hvad man dier Eksempler pas fra dens første Optræden i
Evropa, da del halve af Belalkningen i det eratromerske Rige hnrtreves af .den julianske Pest". og til
den sidele Gang hærgede Danmark
i Anret 1711, da for Eksempel 22,000
nf Københavns Indbyggere i Løbet
af 4 Maanerler mistede Livet al
,Din sorte Dart'.
I samme ThIsnini 'Melede Stockholm cl. 40,000 al Sine Indbyggere.
Til den tenderne Bekæmpelse af
Pesten hører pas Grimet nf dennes
overordentlige store Smeltefare de
mest fridenneride Forsietiehederegler, saaledes som de senesti stor
Stil er praktiseret ved Lungepesten
Manschrulet 1 1911. Dn blev ikke
alene Husene, men hele Landspyer
afbrændte, fordi den frygtelige Sygdom havde haft Indpas der Degerne
og deres Assistenter, der skulde bevæge sig mellem de syge, havde
Masker for Ansigtet urg formalinpræpareret Bomuld tor Næse og Mundligesom de fra Top til Tan var klædt
i tætte, hvide Dragter, som let og
hurtigt kunde desinficeres.
I delle Tilfælde havde man da
ogsaa at gøre med den allermest
smitsomme Form for Pest, Lung ep e s t e n, der skiller sig fra den
almindelige Pest deri, at den angriber Lungerne, saaledes at deri syges ophostede Slim, Spyt og Udlemimelser ogsaa er i højeste Grad smittefarligt.

JrapiteIstaksterne for
c,71oret 1917.

Byldepestens sædvanlige Form har
sit Navn af de mest fremtrædende
Symptomer, Opsvulmet] af Lymfekirtlerne pari Halsen, og de overordentlig ømme Bylder kan være stime
og hurtigt fortage sig, men er oftest
store og ondartede, bulner hurtigt
og breder sig til de omliggende
Væv. Naar Pestbacillerne fra Kirtlerne gear over i Blodet, fremkaldes
Forstyrrelse i de indre Organer samt
Død efter nogle Timers Forløb,
men i Reglen indtræffer Døden først
paa det tredie eller fjerde Døgn.
Naar tørst Bakterien er kommen ind
i Kroppen, drejer det sig kun one
et Par Dage, højst en Uge, inden
Sygdommen bryder tid.
Det er jo fra Pestens Tid i Danmark, at den folkelige Skik stammer
at sige „Gud velsigne dig I" til en,
der nyser. Et af de første Tegn
pas, at et Menneske er angrebet
af Pest, er en kraftig Nysera, og
derfor — han var jo saa næsten
Dødens sikre Bytte — gav niar
ham den smukke Hilsen.
Der er fire Steder pari Jorden,
hvor Pesten saft at sige hører hjemme, nemlig øst-Flimalnya, ved Balkalsøen, i Centralarabien og Uganda.
Her holder den sig I lange Tider
alene som en Sygdom hos Ro Hent e
i hvis mørke og fugtige Gemmesteder Bakterierne har udmærkede Betingelser. Nu og da flammer Sygdommen op og spredes netop gennem syge Skibsrotter Jorden rundt.
Men i Evropa er det bestandig

(Efter .Stat. Efterteln.•).
—o —
Beregner man paa Grundlag af
de int de forskellige KapitelstakstOirireader fastsatte Takster for 1917
Gennemsnitstal for hele burdet, faae
ri r Va-dier, der er anførte i nedenstaaende Oversigts første !Cretonne
Til Sammenligning er vedføjet de
tilsvarende Tal for 1914 og 191413.
Gennemsnit for hele Landet af
Kapitelstaksterne for
Gnsn.
1917 1914 1914.13
Kr,
Kr.
Kr.
Rug
25,87 19,55 11,36
Byg
20,93 18,10 11,13
Hvede
25,99 19.44 13,27
Havre
14,92 14,05 7 69
90,08 20,91 13,51
Hvide Ærter
Gran Æder
77.56 19.91 12,89
langlivede
34,79 18 67 11,61
Boghvedegryn
74,11 35,48 23,21
alt pr. Td.
Smør pr. Pd.
2,06 1.20 1,01
Flæsk pr. Pd.
0,88 0.71 0.58
Honning pr. Pat
2,75 1,47 1,25
Kapitelstaksterne i Aar er kg
Hovedkornsorternes Vedkommende
samt for Smør og Flæsk fastsatte
under Hensyn til de forskellige
Maksimalpriser, og holder sig løvrigt pas det samme høje Prisniveau
som i de tre forudganende Air.
Hvede- og Rugtaksterne er en Del
højere end i Fjor, mens Byg og
Havretaksterne er noget lavere.
Taksterne tor hvide og gran Ærter,
der ikke er 'undergivne prisregulerende Foranstaltninger, har paa
Grund af den daariige Høst og fordi
Efterspørgslen kastede sig over de
Foderstoffer, som var i fri Handel,
naaet en hidtil ukendt Højde. Knap
saa høje er Taksterne for Boghvede,
Boghvedegryn og Honning, men
ogsaa for disse Varer er Aarets
Takster højere end nogen Sinde
før.

urg til feestyrelsen Snedker Th Ji
genset' og Murer Karl kursen,
al Saudvig. Til Revisor genivat
Bestyrer 11 J. Pedersen.
Del vedtoges rur at optage
lemmer i Kassen i 40- 60 acre
delen merl et lydskud af 10 Kr.
Ekstrakontingentet nedsattes til 1
pr. Medlem for indeværende Aa
MedlernsanInget ta 1917 andet
124 harem' og 179 Kvinder og
Aarets Slutning 127 Mænd 131 Ii
Det samlede Antal Sygedage tl
ter Mrend 872, Kvinder 663, 1
1536, hvilket var ca. 700 min
end i 1916.
Sygekassen havde en POrrn
fremgang i 1917 pas 694 Kr,
samlede Formue 1450 Kr.
Begravelseskassen havde en
luncherne:mis paa 110,33 rig ro
1982,93
Reenskabel balancesi
med 26e,38. Medlemsantal 47.

gmislieoester og Meder,
Søndag 24. Februar.
Bethel i Olsker Kl. 9%.
Allinge Kirke Kl. 2. Skriftm. 1
Kl. 3%. taler Missinmer Ærø I Tei
Missionshus. Kl. 7. i Sandvl
Missionshus.
Onsdag KI
Samfundsmade
■■•■■•■•••••••■■~=e1.■■■•••■•

•■•~............

Afrevet Lyng
kan fans a 5 ri Kr I 1., e1

V. Sørensen. Barre.

Et nyt Baandsav
en Slagterstok, en ny Rulle 3 Ale n
Hønsetreact, en Pumpe, laut uelle j
og nye Brærideskiikke er til salg..

Snedker K Ipsen. Tein,

Nyt LiPsle-Magasin
i Allinge.
Billige Prl

Stort Lager.

\1i

h1\ %1& MIIS timå. '1
En flink Pige,

17 - 18 Aar, kan til I. Maj fart Plad
paa

Dynddalegaard i Rø.

Rø.
Ernæringskort
udleveres pas .fers Alholdsholel. ,
Tirsdag den 26. Februar, Eftm.
fra 2-5.

Sogneraidet.

Fra Uge til Uge
—o—
Vore Statsvæsener byder os af
og til Overraskelser, som det kun
er givet "Væsenernes" Egne at forstaa. F. Eks. hører der sikkert mere
Forstand end almindelige Mennesker
er i Besiddelse af, for at forstas
hvorfor et Brev, der i Rø bliver
lagt i Postkassen i Toget, skel være
frankeret med 10 Øre, medens det
kun skal være frankeret med 5 Øre,
naar uran giver Forstanderen det i
Haanden og lader ham aflevere det
i Toget. Og Følgen bliver da, at
de Breve, der kim er frankeret med
de 5 øre, som ellers er tilstrækkeligt for at saa Brevet forsendt til
Allinge, bliver udsat i 10 Øre Strafporto til Ærgrelse for Modtageren,
som ydermere Jaar nok at gøre de
tørste Dage med at spekulere over
Grunden til denne tilsyneladende
Meningsløshed, og det er kun for
at las 1.ull — ikke i Haab om at
faa Forklaring eller Forbedring at dette lille Hjertesuk fremkommer.

Allinge-Sandvig Sygekasse
afholdt forleden sin aarlige Generalforsamling paa Forsamlingshuset
Ha miners!' s.
Beretning erlagdes og Regnskabet
blev enstemmig godkendt.
Til Formand genvalgtes P. Holm

2 dygtige

Stenhuggere
vant til Monumentarbejde, kan fan
!emmende Arbejde hele Sommeren.

Sørensen.
Borrelyngerts Stenhuggeri.

Halm fra Tag
samt et lille Parti For aarssredlialm
bliver til Salg pas

Tuleborg i Rutsker.
Telefon Ruts 6.

En Dreng,
14-16 Aar, som hin' Lyst til at køre
Heste, kan 111 1. April las Plad
paa

Bridsensgaard.

M18810E1118 I
Søndag den 24. Febr. Kl. 7 taler
Missionær Ærø.
Mandag 25. Kl. 71.,a 1.. Pihl og
Sognepræsten
— A. M. Dam.
Tirsdag 26.
— J. Dan'.
()nul"' 27.
— Pastor Reurne
Forsdag 28.
Tredag 1. Marts — Missionær Niel
sen, Kerteminde
Lørdag 3, — — Gdr. Anker
Lanse
Søndag 3. — Kl. 6 Stort FællesSam fundsined
Alle er velkomne.
Kom og tag andre ;ned.

Axel Høyrup.

Missionsuge
i Ro Forsamlingshus.
--a -Mandag den 25. Februar Kl. 7:
Missionær Ærø.
Tirsdag den 26. Kl. 3 Pastor Reeh.
Onsdag d. 27. Kl. 7 Miss. Nielsen.
Torsdag d. 28. Kl. 3 Janus Dam.
Fredag den 1. Marts Kl. 7
Gdr. Anker Larsen.
Lørdag den 2. Kl. 3 Laurits Pihl.
Alle indbydes venligsl.

Sygeplejeforeningen,

En Pige,
en knoføn eret
til Isle Maj pas

og

pr y rr g søges

Mollegaard i fle

En flink ung Pige

I Olsker urodrages
af L. ner .1ø r genser], i Rø af Pastor Christiansen. Sygej feir.,sken har Bopæl paa Risegaard.
Telefon Rø 12.

Blandsi

kan til I. Maj faa Plads paa

Mejeriet Humledal.

En 14-17-aars Dreng

fans hos

I. B. Larsen.

Olsker.
Folketingsvalglisterne
gældende fra 1. April 1918 til 31
Marts 1919 vil være fremlagt til
almindeligt Eftersyn i Olsker Forsamlingshus og Tein Skole fra den
1. til den 8. Marts d. A. — begge
Dage indbefattede,
Klager over disse Lister indgives
skriftligt til Sogneraadet inden 11.
Marts
Da der iaar skal være Rigsdagsvalg anmodes Vælgerne, særlig de
yngste, til at se efter om de findes
paa Listen,
Sl, Ols Sognerand,
d. 20. Februar 1918.
P. S. V.

K A Mogensen.

P. C. Holm.

Slagtekreaturer
15 Stk. Slagtekreaturer er til Salg
pas Vestre Borregaard i Rutsker.

Andreas Hansen.

En konfirmeret Drenci
som kan passe Kreaturer, Iran fan
Plads til I. Maj paa

lbier(l gallierggaard.

Ell Mol( 15-1O -nars Drug

En Pige

a t rok opper,

Sondre Bedegadegaard
i Klemensker.

En flink Pige
kan ril Isle Maj las Plads pas

Smedegaard, Rø .
Telefon Gudhjem 32.

Regnskabs-Kursuset,

Tein.

En Dreng,
15-17 Aar, kan fan Plads til Iste
Maj hos

Frigaard,
Telefon n. 54, Klemensker

En 14-16aars Dreng

som kan daglig Madlavning, kan
faa Plads straks eller senere paa

En Pige
Mikkelsen. Boesvang.

Klipfisk, fin Kvalitet.
Saltet Torsk
50 tie Halvkilo.

Sild i Stykkevis og i Ottinger,
Kartofler
sælges i sniaa Partier.

P. C. holm.
Stenhugger.
En Stenhugger søges

til Maribo.

Fri Rejse. Nærmere ved

V. Sørensen.
Soire.

Blaaholt.

Lyng og Roer

Redskaber

og Lodekvier

faas i stort Udvalg til billigste Priser hos

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

er til Salgs paa

Pellegaard i Rutsker.
Overrelssagl. ojeseg- Koeloed

Har De læst i .Nordbornholms
Ugeblad om mine bekendte gode
Klædesko, har De hørt om deres
udmærkede Kvalitet og Holdbarhed,
har De Lyst til at købe et Par, men
ikke haft Lejlighed til at komme til
Allinge og se mit velforsynede Lager, saa behøves det heller ikke.
De behøver blot al opgive mig Nr.
paa del Fodtøj, De bruger, og jeg
skal da omganende sende Dem et
Par Klædesko, som De vil blive tilfreds med.
Med Højagtelse

Sct. Mortensgade 17, Rønne, Telf. 22

Vaske- og Saltebaljer,

Fuldm. ved Bylogedkontorel 1
Hasle).
Kontordag i Allinge Mandag
do i Klemens (Kroen) Tirsdag Efl

reelt, hurtigt og billigt.

az,u.11,.

Vejen til Velslild
er ikke lige let at finde for alle. De fleste lader Lykken rande og
prøver enhver Chance for at naa
del eltertraglede Maal : nier] Tiden

80-90 Øre pr Pd.

gennem

Nordhonholms Ugeblad

Maler Hansen,
Rø St.

En Lærling

har den største Udbredelse her paa
Nordlandel og egner sig derfor fortrinligt for Averlering om Køb, Salg
eller Byttehandel. Billigste Annoncepris. Ring op Telefon 74, Allinge.

Lagermanns
Bryst-Lækerrol-Tabletter.
Ægte Malt-Bolscher
og engelske Carameller
anbefales.

Blandet Frugtsaft
sælges endnu til gammel Pris
42 Øre pr. VI Fl.
Prøv mine ekstra

gode

Buddingpulver
15— 18 Øre.

Sadvig.

Chr,

Lækeroltabletter
er atter hjemkommen.
I. /3

kan straks eller senere fas Plads
hos

Maler Hansen,

THE
til Maksimalpris er paa Lager.

J. B. Larsen.

godt istandsat, Bæreevne 2500 Pd.,
staar til Salg hos
Telefon Rø 32.

Nordlaudets Handelshus,

gaar
og Lykken svigter dem Gang paa
Gang, for sluttelig kun at efterlade
Skuffelser. — Andre søger ved ihærdigt Arbejde al erhverve sig Velstand,
og ved forceret Slid niar enkelte
ogsaa

En Vogn,

Bestyrelsen.

Larsei

By- og Herredstbldmægtig

Telefon Rø 32.

En Karl
kan faa Plads straks hos

Theodor Olsen.
Virkelyst, Klemensker.

Olsker.

Runkelroer til Salg.

a. a,.

Extrafin diet lioliellyllder

50 Øre Pd

Aarene saa vidt, at de kan henleve
en nogenlunde sorgløs Alderdom.
Kun de færreste aner, at Vejen til
Velstand ikke mans gennem Slid og
Slæb, 'mar de Værdier, der derved
skabes, ikke bliver Genstand for
Omsætning.

kan ogsaa byttes med Foderhalni.

125 ørepr. Halvkilo.

J. B. Larsen.

uden Kort sælges

Lindeplads, Allinge.

Samme Sled er

Nye Rosiner

Sagogryn, Sagomel
er hjemkommet og sælges III Maksimalpris imod Kort.

Gode Spisevarer

Mathias Lund,

Aflæggelse al Regnskab og Beretning lor Arret 1917. Valg af Kredsformand og Revisor (stedel for dem
der fraIrreder efter Tril. Forhandling
om Ændring af § 6 Lægesedlerne,
om disse skal bortfalde. Forhandling om § 11 Medlemsbidraget for
det kommende Aar.
Forslag om at Medlemmerne yder
Kredsformændene en Godlgørelse
naar de afhenter Medlemsbidraget.
Eventuelt. Regnskabet ligger forinden til Eftersyn hos Formanden.

En 3fjerdingaar gammelTyr
og en ikrelvet Kvie
1 er til Salg paa
; -<.•
`,,r
41111
Puggegaard i Rø.

Risengryn.

Snedker L. Pihl,
Telefon n. 13, Klemensker SI.

Velbehandlet. saltet
bornholmsk Torsk

Olsker Som Sygekasse
afholder ordinær Generalforsam.
ling Lørdagen den 23. Februar
EMIL Kl. 5 i Olsker Forsamlingshus med følgende Dagsorden:

Jensen. Lærkegaard
pr. Tein.

Ailetønder,

Ærede Landboere r

Flink Forkarl
kan faa Plads til I ste April eller,
Maj hos

()g

Telefon Rø 40.

Bakkegaard i Olsker,

En Pige

•'"
-Q•41
9 ■

Værktøj

Villa Flojlegaard

kan faa Plads paa

Bestyrelsen.

15-16 Aar søges til Iste Maj.

En Pige

F. Holm,

Fisker Johan Olsen,

Alle Sorter

kan fan Plads til Iste Maj.

Rughalm

kan faa Plads hl 1. Maj. Gocl Løn
og megen Frihed.

vP NKPrt‘

St, Myregaard. Olsker.

er til Salg pr. Kontant hos
Sienhygaard, Rø

alfepumper 111

2 flinke Piger

Olsker.

kan faa Plads til Iste Maj oda

SelvvandingsttnIzeg. Vand.

søges til Isle Maj pas

Sandre Kirkehogaard,

En Dreng og en Pige

Jernstøberi & Maskinfabrik
Telefon 2.
Hasle Telefon 2.

Allinge

som foler sidst i Maris, er til Salg
paa

sælges til Maksimalpris mod Aflevering af Kort.

hvis Dellagere indbydes til ogsaa
at høre Konsulentens Foredrag.
Der serveres Kaffe — men uden
Brød.

sælges

Johan C. Koefoed.

Tein.

En ung Pige

Olsker Illismaadsiorellifig

Cement Sa delfals-Tagslev

kan Ina Plads til Isle Maj hos

Ris og Sagogryn

Mandag den 25 ds. Kl. 2 Eftm.
holder Konsulent Knudsen Foredrag i Forsamlingshuset. Derefter
Generalforsamling og Kl. 6 vil
Jamis Somre, Østermarie begynde

Vellagreds

Husbestyrerinde
søges til et mindre Landbrug paa
Nordlandet til I. April eller Maj
Billet mrkt. _Husbestyrerinde" bedes indlagt pan Bladet:: _pular.

Brødrene Anker

Risemøllen.

Simnnsgaard i Rutsker.

Hf som erstatter Havregryn.

P. C. holm.

Byggryn,

med Lyst til at køre Heste, kan fas
Plads Ill Iste April eller Maj pas

puri fine og mellem-, valsede

Gule Ærter med Skal
Afskallede Victorieærter
Brune Bønner.

bortsælges til betydeligt nedsatte Priser.

line og mellem- Gryn anbefales til
billigste Dagspris fra

Kteregaard i Rutsker.

. .
Mejeriet ønsker Tilbud paa Mælkekørslen fra 5. April d. A. Beskrivelser over Ruterne er fremlagt paa
Mejeriet. Skriftlige Tilbud bedes
indsendt til Mejeriels Formand, Avlsbruger P. Pc der sen, Allinge, inden den 1. Marts.

Et Parti Fajance og Glas

7. Pel., Klemensker

Kaffa og Kafola
anbefales som Tilsætning og Erstatning for Kaffe og sælges uden.Kort

Største Udbredelse
her paa Nordlandet.

Allinge.

Avlsbr. H. J. Kofoed,

Fisker Peter Kr. Jensen
Raffi-Maltkaffe
Løvetand og Mokke

Billigste Annoncepriser.

I. B. Larsen

Iran til 1. Maj faa Plads hos

lidtændere

fruglmarmelatle,

Prima Kvalitet — Ny Sending.
60 øre pr. 1:2 kg.

helt i NortIllorilliolms 1111°1113[1!

Johannes blod, Hasle,
træffes paa R a ad h ri set i Allinge
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og
i Klemensker Kro hver Fredag
fra 2-5 Eftm.

Tørrede Æbler
Aprikocer
Fersken
Hyldebær

Aarskontingent

for

Bornholms Brandforsikring modtages i Tein Brugsforening Tirsdag
den 26. Februar Fra Kl. 2-3 Eftermiddag.

K. A, Mogensen.

anbefales.

£az,en.

1- Ekstrafin```"

)t'i!

KAFFE
(Th. Grønbergs)
faas hos

Allinge Kolonial- og
Produktforretning

I

Allinge-Sandvig Kommnre:<. Vedtægt

Vi har stort Lager af gode kantskaarne

tor Robøn ''e .ri

Udskudsbrædder
i Tykkelse ," og 1" — flere Bredder og mange Længder,
Kærnefulde Fyrrebrædder til Krybber og Vandtrug.
Gode Granbrædder i alle Dimensioner.
Tørre Brædder, som er pløjede og høvlede til Gulv og Loft.
Prisen er rimelig og vi giver højeste Rabat pr. kontant.

Nordlandets Handelshus.

Uldne strikkede Klude
og renvasket Uld_kobes altid:til højeste note ede Pris.

J. P. Sommer,
Magasin du Nords Udsalg, Allinge

Mus- og Grundskatter.
--(
I.
1 Regnskabsaarene 1907-08 til
1`116- 17 inklusive er i Gennemsuk aarligt udredet til Kommunen
ved Paaligning 66,608 Kr. Heraf
udgør Sjettedelen 11,101 Kr. 33 øre,
som efter Lov 1I. Febr. 1863 § 11
bliver Grundlaget for de faste Ejendommes Beskatning.

GodtkobsUdsalgetl
fortsættes til 7de Marts.
t.).1c.c=1:=1{3

Ell

KObstadgrundenes Hartkorn udgør
ifølge Matriktilen
Allinge 5 Tdr. 6 Skp. 2 Fdk.
Sandvig 2
1
0
I
.
Tilsum. 7 . 7

udsælges med 10-33 pCt

Flere Hundrede Damebluser
udsælges fra 4 Kr. pr. Stk.

3 . 1'/4 -

Klassifikation af Gru udene linder
ikke Sted.

Idedele til extra billige priser.

§ 3
Markjordernes Hartkorn udgør ill.
Man ilru!en 77 Tdr. 0 Slip. 3 Fdk.
3/4 Ali).

Vi har disse Regulerings-Komfurer i 4 Størrelser.
Alle tidligere Købere ere særdeles tilfredse. — Særlig nu, hvor
Hjemmebagning anvendes, kan vi anbefale disse. Vi tager de
gamle Komfurer i Bytte.

Nordlandets Handelshus.

Bestil Deres Tryksager i dille Bogtrykkeri
Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter.
Billigste Priser

Kokkenrekvisitter
faas hos

Allinge Kn!onial- og Produktforretning.

Uld og strikkede uldne Klude
købes til højeste Pris.

Nordlandets Handelshus.

T6rvestptielse
ankommer pr. Skonnert „Kristian" og bedes Bestillinger herpaa snarest indsendt til

Allinge Nolollial- og Profildlorrgluiqs

Til

Konfirmationen
anbefales

lhdllifip i Jakke og Mall'OSIN011

§4
Den sandt de Assirranceværdi af
Allinge-Sandvig Købsinders Bygninger med Fradrag af det Beløb, hvortil Maskiner og andre mur- og nagelfaste Inventariedele var forsikrede,
udgjorde ved Udgangen af 1917:
Kr. 3,911,009
Herfra drages Kirkens ng
Kapellets Assuranceværdi 101,500
Kr. 2,806,509
§ 5.
1 Henhold til Lov af 11. Februar
1863 § 12 fritages, hvis Indenrigs.
ministeriel sankriol.erer det, Kommunens lo Randhuse, Skole- og Fattigvæsenets Bygninger samt Gasværket for Grundslcat, saa længe
disse Bygninger beholder deres nuværende Anvendelse.

Praktisk.
Lille Christian (til Peter, som er
takten ned i et dybt Hul):
„Hør, Peter, hvis du ikke kommer
levende op af det Hul, maa jeg saa
ha' dine to Kaniner ?"

Fru A.: _Min Datter har mange
Beundrere. Der er endogsaa en
Greve, som ønsker at gifte sig med
hende."
Fru B.: .0g ruin Datter faar saa
mange Kærestebreve, at Postmesteren har maattel forøge Personalet."
Karl: ,,En Cigar, Holger?"
Holger; ,Nej Tak, jeg ryger ikke

Endnu forefindes en Del Rester
af Hvidevarer, Flonel, Kjoletøj, Gardinioj m. ru. til ekstrit
billige Priser.

Uld og Klo& I ages i

J. P. Sommer.
Magasin

du Nords Udsalg, Allinge.

Prima prima

Kolonialvarer
anbefales fra

Allinge Kolonial& Produktforretningii

? Oorfiliolms spare- & Ganekasses
9---------------- Afdeling i Allinge 6---'
Kontortid:

415.

10-12 og 2-4.

Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente
af 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pa p. a.

Saltet bornholmsk Torsk
anbefales fra

Allinge kolonial- og Produktforretning.

mere."

En god Hoppe

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

frasorterede — udsælges til halv Pris.

Ædel Væddekamp.

Jerubanekondulctøren : „Km, lille
Frøken, skynd Dern at tage Plads !
Toget gaer snaks."
Frøken Jenny: .Ja, Jeg skal bare
ha' givet Mama et Kys."
Konduktøren : .Nej, skynd Dem
bare hid. San kan De kysse mig,
naar Toget er i Gang."

Bestillinger modtages gerne snarest hos

Huer og Hatte

Alvor og Skæmt.
-o-

Kravetøj, Huer og Underbeklædning.

37 pCt. Kali.

udsælges langt under Dagspris.

b. Hussk al: Kr. 1,70 pr. 1000 Kr.
skattepligtig Assuranceværdi, afrundet nedad for hver Ejendom
til fulde Hundrede Kr. Assuranceværdi.

Karl : ,Naa saaledes! Hvordan
ser hun ud?"

Nordlandets Handelshus.

En Del Drengedragter

§ 6.
Skatten til Kommunen af de faste
Ejendomme udredes i Fremtiden (fra
og med Regnskabsaarel 1917-18)
saaledes:
a. Grund sk a t af Købstadgrundene
7,68 Kr. pr. Td. skattepligtigt Hartkorn ; Grundskat af Markjorderne
Kr. 3,84 pr. Td. skattepligtigt Hall-

i stort Udvalg.

Priserne er yderst lave i

bile- llorooneN

7 Aar, 10 Kv. 2 Tom, efter .Bantierherj• og en kaaret Hermodhoppe
sælges eller byttes med en god 11
Kv. Hest hos

Avlshr. P. L. Holm. Allinge.
Telefon 60.

~IV

Spise -Chocolader
Stort Udvalg

Stort Udvalg

Carl Lunds bekendte blaa

Emaijegods

til billigste Priser hos

Allinge Kolonial & Produktforretning

