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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes i el Antal af mindst 1700 Exempl. 
og forsendes granem Postarsenet i 
Sandvig, Olsker, Rutsker, Ro og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad' 
har den stank Udbredelse i Nordre Herred. 
bliver lakt i ethvert Hjem og egner sig der 
for bedst til Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gine Rekendtgarelser nj enhver Art 
saasom »b, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
ndgaar hver .  Fredag; kan br.:lilles paa alle 
Postkontorer samt pan Bladets Korflor og 
koster 50 Ore Kvartalet. 
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Vedtægt 
for 

Sygekassen „Bornholm" 
—0 _ 

Fortsættelseskasse for Centralforen. 
af  Sygekaner paa Bornholm. 

9. Har et Medlem opgivet urig-
tige Oplysninger om sin eller no-

gen af Husstandens Helbredstilstand 
eller Alder ved Optagelsen, eller 
paa nogen Maade øvet Svig mod 
Kassen, fortaber vedkomniende sin 
Medlemsret, og det indbetalte Kon-
tingent er ;tabt, ligesom denne er 
pligtig til at tilbagebetale eventuel 
modtagen Hjælp. 

Medlemmerne er til enhver Tid 
underkastede de gældende Love og 
de af Bestyrelsen og Generalforsam-
lingen fastsatte Tariffer. 

I Tilfælde af Søgsmaal er Med-
lemmerne underkastede den ved 
Forordningen af 25. Jan. 1828 hjem-
lede hurtige Retsforfølgning. 

10. Udmeldelse af Sygekassen 
skal, for at være sikker, ske i an-

befalet Brev til Kontoret, senest 3 
Maaneder førend 1. Januar eller I. 
Juli. 

I 1. Det aarlige Kontingent er 
for et Medlem over 14 Aar 10 Kr., 
for et Barn under 14 Aar 3 Kr. 
Indskud betales 3 Kr. for et enkelt 

Medlem og 5 Kr. for en Husstand. 

Indmeldes Børn inden 1 Aar efter 
Fødselen, betales intet Indskud for 

disse, men den sædvanlige Opta-
gelsesattest maa udfyldes og under-
skrives, ligesom Bestemmelsen i 
§ 5 ogsaa gælder for disse. 

12. Kontingentet opkræves halv-
aarlig forud til en 1. Januar eller 
1. Juli, med Tillæg af Opkrævnings-
porto. Er Beløbet ikke betalt senest 

Maaned etter at det er afkrævet, 
kan Bestyrelsen udslette Vedkom-
mende som Medlem; denne et dog, 
trods Udslettelsen, pligtig at betale 
det forfaldne Kontingent- og even-
tuelt forfalden Ekstrabidrag i paa-
gældende I-lalvaar. 

Bopælsforandring eller Dødsfald 
ai Medlemmer skal snarest medde-

les Kontoret. 
-13, Bestyrelsen for Centralfore- 

Ilingen af Sygekasser paa Bornho 

saml 2 af Generalforsamlingen va 
Medlemmer forestaar Kassens Le-
delse. Den vælger en Kr.1 /71-0.71;esty-

rer og nedsttlei et Fciffotningsud- 

Med- 
lemmer, 

 beslagende af 3 af 7  ' 
lemmer, den ' tastsætter --,-, v si n  

Forretningsorden. Forretning: ..,al. 
get skal føre Tilsyn og paa 	a t 

Regnskabsførelsen og Ad iniji44,,,  
foregaar i Henhold til . a,feiz, 
og givne Tilhold. Bestyrelsen er 
ulønnet, men ved Moder o, 1, er-

holder dens Medlemmer ti Kr. i 
Dagpenge og Rejsegodtgørelse 3. 
Kls. Jernbane, det samme gælder 
for Revisorerne. 

14. Kontorbestyreren besørger 
alle til Kontoret hørende Forretnin-
ger. Han skal til enhver Tid føre 
et nøjagtigt dateret Kasseregnskab 
og øvrige fornødne Regnskabsbøger, 
sagnt Medlernsfortegnelse .og Syge-
kemtrolhog. Hap"ger rigt aar-
lige Regn :J:ab teed Statusopg'ørelse 
og er til enhver Tid pligtig rat, 
fremlægge Kassebeholdning og Kås-
sens Værdipapirer samt Bøger og 
Bilag, naar Bestyrelsen eller Ps.s.vi 
soterne forlanger ‘.1::. Han skal 
stille en efter Bestyrelsens Skøn 

betyggende Kaution. 'Hans Løn 
fastsættes af Bestyrelsen og skal 

slaa i Forhold til Kontingentet. 
15. Den ordinære'' T3eneralfor-

samling afholdes hvert Aar, samme 
Dag, Centralforeningen af Sygekas-
ser paa l3ornholin holder Aarstnøde. 
Paa denne vælges 2 Medlemmer 
til Bestyrelsen og 2 Revisorer for 

2 Aar ad Gangen; saavel Bestyrel-
sesmedlemmerne som Revisorerne 

afgaar skiftevis, første Gang ved 
Lodtrækning. Forslag, der ønskes 
behandlede paa Generalforsamlin-
gen, maa indsendes skriftlig til 
Kontoret inden den I. April. Ekstra 

Generalforsamling afholdes, naar 
Bestyrelsen beslutter det, eller naar 
mindst 50 stemmeberettigede Med-

lemmer indgiver skriftlig motiveret 
Begæring derom. Ethvert Medicin 
over 18 Aar har Stemmeret. Alle 
Spørgsmaal afgøres ved simpel 
Slem nieflerhed ; staar' Stenimeantal-
let lige bortfalder Forslaget. 

16. Det aarlige Regnskab, der 
omfatter Kalenderaaret, gennemgaas 

af de af Generalforsamlingen valgte 
Revisorer og fremlægges paa Gene-
ralforsamlingen til Godkendelse, 

17. Kontorbestyreren maa ikke 
ligge inde med unødig stor Kasse-
beholdning; men skal saavidt mu-
lig altid gøre den frugtbringende i 
en solid Sparekasse. Reservefon-
den dannes af Aarcts Overskud og 
skal enten indsættes i et solidt Pen-
geinstitut saalcdes, at der kun kan 
hæves deraf mod Kvittering af Kon-
torbestyreren og I Medlem af Be-
styrelsen i  Forening eller af 2 Be-
styrelsesmedlemmer i Forening. 
Naar Reservefonden har naaet for-
nøden Størrelse i Forhold til Risi- 

ko 1, saaiedes at Kassen ejer mindst 
Kr. pr. Medlem, kan Generalfor-

samlingen bestemme om der er 
Grund til at forøge Medlemmernes 
Rettigheder. Kan et Aars Underskud 
ikkedækkes af Reservefonden, skal 
Resten 

 
dækkes ved Ekstraligning 

paa Medlemmerne. 
18. En Afskrift af Helaarsregn-

skabet skal umiddelbart efter den 
ordinære Generalforsamling tilstilles 
Sygekasseinspektøren, der er beret-
tiget til at føre.  samme. Tilsyn og 
Vejledning overfor Kassen som for 
de anerkendte Sygekassers Vedkom-
niende (lfr. Sygekasselovens # 27). 

19 _Sygekassens Oplit ,;ning kan 
vedDges part enhver nrdins'r Gene-

ralforsamling, •'ar der er mødt 
mindst 1 /8  al r.arntle.!e Medlemmer 
over 18 Aar og Oplosningen ved-
tages med ' ;, at de ~the 's,temmer. 
Er der ikke mødt '/,, kan Opløs-
ningen vedtagvs paa en ekstraordi-
nær Generalforsamling med 21„ af 
de mødte Stemmer; dog skal Op-
løsningen ogsaa godkendes af Cen-
tralforeningens Aarstnøde. Samtidig 
med Vedtagelse af Opløsning lages 
der Bestemmelse om Realisation af 
Kassens Værdier. 

2('-. Denne Vedtægt skal revide-
res saasnart indvundne Erfaringer 
nøubendiggør det og senest efter 
3 Aars Forløb. 

Lidt il[ 
i 5000 Aar, 

• 

Saa langt vi formuer al søge ned 
i Menneskets Historie og i Gransk-
ning om vor Triværelse her paa Jor-
den som tænkende Væsener, finder 
vi, at Mennesket har kendt Ilden, 

Dermed bi det ogsaa kendt Be-
lysningen, kan man vel sige, for 
saa vidt som Baalet i Hulen eller 
den brændende, harpiksholdige Gren, 
der var stukket i Hulens Væg, ikke 
blot tjente til Opvarmning, men og-
saa til at oplyse med. Hvornaar 
den Periode indtraf, da Menneskene 
udtrykkelig skelnede mellem Ild til 
Varme og Ild • til Belysning, er vel 
vanskeligt at sige, men det er sik-
kert overordenligt tidligt, det er 
sket. Ikke blot har man i assyriske, 
babyloniske og ægyptiske Ruiner 
og Grave fundet Lamper 'og andre 
Redskaber, der tydeligvis har været 
brugt i Belysningens Tjeneste, men 
I de allerældste Skrifter, vi kender, 
finder man Hentydninger til, hvor-
ledes og med hvad man oplyste 
Boligerne. De Lamper, man havde, 
var i den ældre Tid af Ler, og er 
fundet i Udgravningerne ved Nirive. 
Det, man anvendte til Belysning, 
var væsentligst Dyrefedt og andre 
animalske Olier. Senere lærte man 
Brugen af Planteolier og mineralske 
Olier. Slenolie har været kendt 
langt tidligere, end de fleste maaske 
tror, I Persien, ved man, var der 
i (Miden Templer, der havde evigt-
brændende lid, og denne Ild nære-
des af Stenolie og Jordgas, som 
ledtes op til Jordens Overflade. 
Naar vi nu ser en Olielampe, træk-
ker vi paa Skuldrene, og vi kommer 
til at smile, iiaar vi hos de gamle 
romerske Forfattere læser f. Eks. 
on, en  Fest i Kejserpaladset, hvor 
dette var n straalende oplyst — 

Olien vedblev hele Oltiden og 
Middelalderen og langt op i den 
nye Tid at være det eneste Belys-
ningsmiddel, man kendte. Ganske 
vist blev baade Lamperne og Væ-
gen bestandig forbedrede, saa Skæ-
ret fra den brændende Olie blev 
bestandig klarere. Først op i det 
14. Aarhundrede danner man de 
første Lys. De var af Voks, og de 
var saa kostbare, at kun rige Folk 
og Kirkerne kunde anvende dem. 
At give et stort Vokslys til Kirken 
var da ogsaa betragtet som et stort 
Offer, og det var ikke hver Mand 
givet at kunne yde det. Talglyset 
korn senere til og blev nu det al-
mindelige i Hjemmene. Der opstod 
vel tidlig professionelle Lysstøberc, 
men Regelen var dog i lange Tider, 
at hver Familie støbte sine egne 
Lys. i1 '-stlibtes en Gang hver 
Vinter, i Reglen efter Slagtningen, 
og .saa havde man Lys for hele 
Aaret. I enkelte Egne finder man 
endnu dette Forhold. Til Belysning 
af Gader og større Lokaler brugte 
man Lamper med Tran som Brænd-
sel. 

Den første store Revolution i Be-
lysningsvæsenet kom i den første 
Halvdel af det 19. Aarhundrede med 
Kulgas og Petroleum. Medens Gas-
sen, der første Gang anvendtes til 
Bely-sning af Gader og offentlige 
Pladser og Lokaler i London om-
kring Aaret 1830, havde ret vanske-
ligt ved at gøre sig gældende og 
trænge frem, væsenligst fordi An-
vendelsen af den krævede store og 
kostbare Anlæg, gik det forholdsvis 
hurtigere med Petroleumen, da man 
først ret var bleven opmærksom paa 
alle dens Fortrin. Der lever endnu 
mange Mennesker her i Landet, 
soul erindrer sig at have set de 
første Gasblus blive tændte, og i 
Aviserne fra den Tid kan man endnu 
læse lyriske Beskrivelser af det nye 
Lys' „magiske Kraft og Skær". Pe-
troleumen blev først kendt som Be-
lysningsmiddel herhjemme omkring 
1870. Hidtil havde man kun kendt 
Petroleumen som Lægemiddel: Se-
neca Olie. Efter Opdagelsen af de 
mægtige Petroleumskilder i Pensyl-
vanien i Amerika begyndte først 
den rigtige Petroleumshandel og 
med den Fabrikationen af Lamper, 
i hvilke Petroleumen kunde brænde. 
Der viste sig naturligvis Modstand 
baade mod Gas og Petroleum. Man 
paastod, at begge Dele var usunde 
for Mennesker. Det forhindrede 
dog ikke, at baade Gassen og Pe-
troleumen trængte sig sejrrigt frem, 
og at de fortrængte baade Gadeas 
Tranlampe og Hjemmets Talglys. 

Den anden Revolutien i Belys-
ningsvæsenet var naturligvis den 
praktiske Anvendelse af det elektri-
ske Lys. Ude i Europas Storbyer 
var man forsøgsvis begyndt at an-
vende det elektriske Lys til Byers 
Belysning omkring 1875. Man kan 
vel sige, at en mere udstrakt An-
vendelse fandt det dog først en 
halv Snes Aar før Aarhundredskiftet 
Det er nu ganske vist anerkendt 
som det renligste, stærkeste og mest 
praktiske Lys i mange Retninger, 
og naar det alligevel ikke er ble-
vet eneraadende, er det, fordi det 
endnu er dyrere end !made Gas og 
Petroleum, og fordi disse to sidste 
Ting ved Opfindelsen af moderne 
Brændere, der udnytter Energien til 
det yderste, har forstaaet at konkur-
rere med Elektriciteten. At denne 
en Gang i Fremtiden vil besejre 
alle andre Belysninger, er vel utvivl-
somt. Saa faar en Eftertid at se, 
hvad det bliver, der en Gang kom-
mer til at afløse Elektriciten. 

Mellem den gamle assyriske Olie-
lampe af Ler og den moderne elek- 

triske Buelampe ligger der et Spand 
af 5.-6000 Aar. Og den, der vil 
sammenligne dem, forstaar, hvor 
uendelig langt Mennesket kom frem 
i Kultur i dette Tidsrum, saavist 
som et Fremskridt i Kultur altid er 
markeret af Fremskridt i Menneske-
skenes Arbejde for at fan bedre 
Lys over deres By og deres Hjem. 

Korthornskøer 
kan ogsaa give Smør. 

De høje Kødpriser, som vi indtil 
den seneste Tid har haft, medfetet  
at Korthornskvæget breder sig sær-

lig i Jylland. 
Naar Folk anskaller Korthorns-

dyr, saa er det naturligvis hoved-
sagelig med Kødproduktionen for 
øje; men der er intet i Vejen for, 
ogsaa af en Korthornsbesætning at 
opnaa en god Ydelse af Mælk og 
Smør, 

I mange Tilfælde naar Korthorns-
køerne, hvad Ydelsen angaar, fuldt 
paa Højde med vore hjemlige Malke. 
racer.. Saaledes har Gaardejer Chr. 
Christensen, Vium Thinggaard i 
Salling, to Korthornskeer, som i 
Regnskabsaaret 1911-12 har givet 
henholdsvis: 

12,968 Pd. Mælk med 
598 Pd. Smør og 

11,374 Pd. Mælk med 
536 Pd. Smør. 

Fedtprocenterne var henholdsvis 
4,12 og 4,20. I Gennemsnit af 
alle Køer har Chr. Christensen -
som i 15 Aar har været Medlem 
af Kontrolforening — haft 402 Pd. 

Smør i et Aar. 
Der er maaske flere Korthorns-

køer af den Slags, Folk ved det 
bare ikke, fordi de som Regel ikke 
kontrollerer Korthornskøernes Ydelse. 

Glem derfor ikke at føre Kontrol 

med Ydelsen af Mælk og Smør, 

selv om den produceres af en Kort-

hornsko. Kun gennem Kontrol kan 

man faa de gode og daarlige Mal-
kere udpegede. Behold de første 
— og lad de daarlige Malkere gaa 
til Slagteren, medens Kødet er dyrt. 

Danske Blyanter. 

En ny Industri som bor støttes. 

Man ved fra tidligere Omtale, at 
Tændstikfabrikerne har besluttet at 
gøre Forsøg paa at skabe en dansk 
Blyants-Industri. Konferensraad Hei-
de fremlagde Sagen paa forrige 
Aars Generalforsamling; den for-
melle og finansielle Side al Sagen 
blev ordnet, og nu har man paa 
Tændstikfabrikernes Grund tide paa 
Islands Brygge bygget Blyantfabri-
ken ,,Viking". 

Det er ingenlunde nogen let Op-
gave, titan har givet sig i  Kast med; 
det er jo en helt ny Industri, der 
skal bygges op uden nogen nævne-
værdig Toldbeskyttelse og under 
stærk Konkurrence fra Udlandets 
Side. Men man maa haabe, at 
Danskerne har Forstanelsen af, at 
hver ny Industri, der skabes, skaf-
fer Arbejde til Hundreder og tilfører 
Landet nogen af den Ny-Vinding, 

Bornholms Lune- & Dislwntobank. 
Renten paa Indlaansbeuis er 41 '2 pCt. p. a 
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36036,37 
39Ø- 

18029,- 
732,09 

3813,- 
3900,- 

22ee,en 

70816,67 
139510,83 

4100, 

5430,77 

24400,- 

626,66 

2352,10 

45Ns 

20/;,- 
650,- 

23511,73 
8000,- 

12254,35 
2800,- 

28036.37 

3200,- 
139510,83 

152739,72 

5677,83 
909.09 

18298,60 
337,50 

1061,- 
50,- 

179073,74 

1200,28 
2999,72 

70,00 
12,00 

1300,00 

4000,- 
600,- 
500,- 

1000,- 
3000,-

164000,- 
_ 391,74 

179073,74 

ec›rn deri voksende Belolknings-
mængde kræver. 

Vi havde forleden Lejlighed la 
et bese den ny Fabrik og tagetage, 

hvorledes de danske 	
, 

miler bliver til. 
Blyantelis tre Hovedbeslanddele 

er (Yrafit, Ler og Cedertræ. 
Først renses og males Grafit og 

Ler. Blandingen føres som en stiv 
Dejg til Presse-Cylindrene,  hvoraf 
den presses ud  som  tynde Stiller, 
der skæres og hærdes til den Haar- 
hed, de skej have til Skrivebrug. 
Stifterne lægges i de af Cedertræ 
skeerne Brædder med Riller 
Brædderne limes sammen I to Halv-
dele og skæres ud i Blyanter, som 
derefter affiles, polere, farves, stemp-
les og pakkes. Det hele er en ret 
omstændelig Proces; der er saale-
des fine Sorter Blyanter, son] faer 
hele 10 Pudsninger. 

Det interessante ved dette For-
søg er, at der ikke sættes store 
Kræfter i Bevægelse i Begyndelsen. 
Som Fabriker] nu er anlagt, kan 
den producere 50 Gros Blyanter 
om Dagen ved Hjælp af 20-30 Ar- 
bejdere; stiger Forbruget, kan Fa-
briken udvides, men den kan ikke 
gøres bedre, da den faktisk benyt-
ter de bedste Maskiner allerede 

Hvordan Markedet ligger. 
Den ny Fabrik behøver ikke at 

skabe et Forbrug; Blyants-Markedet 
er der i Forvejen ; men det er helt 
i Hænderne paa udenlandske Fa-
briker. Der indføres Retlig ca. 50,000 
Gros Blyanter til Danmark, hvad 
der svarer til et Beløb paa 200-
300,000 Kr. Det er Hensigten at 
erobre saa stor en Del deraf som 
muligt, ikke ved at underbyde Kon-
kurrenterne, men ved at levere en 
udsøgt Vare. 

Hvad man ikke kan sælge her i 
Landet, agter man at eksportere til 
oversøiske Pladser; og De danske 
Tændstikfabriker bar den Fordel, at 
de jo rundt omkring i Verden har 
dygtige Repræsentanter, som har 
forstaaet at skaffe vore danske 
Tændstikfabriker stor Udbredelse, og 
som sikkert ogsaa vil lægge sig i 
Selen for de danske Blyanter. 

For ca. 8 Dage siden udsendte 
Viking sine første Blyanter til de 
Handlende, og Direktøren udtalte i 
Gear til os, at han var overordent-
lig taknemmelig for den Imødekom- 
menhed, de Handlende viste Virk- 
somheden. Nu gælder det altsaa 
blot om, at Forbrugerne ogsaa vil 
have Forstaaelsen af, at den ny 
Virksomhed fortjener Støtte. Blandt 
de 100 Sorter smukke - finere og 
tarveligere, dyrere og billigere Sor- 
ter, der udgaar fra Fabrikere vil en-
hver sikkert let kunne finde den 
Blyant, der egner sig til Vedkom- 
mendes specielle Brug. 	»Kbh.. 

Hubilinerne 1)33 8pilsbrffg11. 
_0_ 

De store Stenkulslejer paa Spits-
bergen har allerede i nogle Aar 
været Genstand for Spekulation. 
Det første Forsøg paa deres Ud-
nyttelse gjordes af et engelsk Sel- 
skab, som dog maatte standse, da 
Udskibningsforholdene var for van-
skelige. Derimod synes et ameri- 
kansk Selskab at have bedre Resultat 
af Driften efter at have fundet et 
passende Udskibningssted, Ameri-
kanerne, som beskæftiger ca. 300 
Mand, udskibede allerede i 1911 
25,000 tons og i hvert af Aarene 
1912 og 1913 40,000 tons Stenkul. 

Ved et Foredrag i den norske 
Ingeniørforening meddelte Ingeniør 
Boy en Del interessante Oplysnin- 
ger om Spitsbergen-Kullene. De 
har været prøvet af de norske Stats- 
baner, som anser dem for at være 
de engelske Kul overlegne. De er 
af udmærket Renhed og lader sig 
bryde i store faste Blokke. Han 
anslaar de to kendte Kullejer i det 
undersøgte 5 Kv.-Mil store Terræn 
ved Adventbay til at indeholde ca. 
1 Milliard tons Kul og antager, at 
der her findes endnu et tredie Kul- 
lag. Da Kulmarkerne er meget 
store, synes der saaiedes at være 
Mulighed for at fremskaffe meget 
store Kvantiteter deraf fra Spitsber- 
gen, og Forholdene for deres Ud-
vinding er gunstige. Kullene dæk- 
kes af fast Sandsten. Pumpning i 
Gruberne er unødvendig, og Kul-
lene danner ikke Gas eller Støv. 
Den største Vanskelighed byder 
som nævnt Havneforholdene, og 
Udskibning kan kun finde Sted en 
kortere Tid af Aaret, hvor det saa 
til Gengæld er lyst hele Døgnet 
rundt. 

MOPPSifkei (mer ,711inde-,Sund,.,/,-, ,i' ()min  unr. ,.; 
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Indtægt. 
Overskud fra forrige Aar 

Beholdning i rede Penge 	  11355,84 
Rest at Laanene 	  8000,- 
Indestanende i Banker og Sparekasser  	6671,86 
Indbetalte Husinslellationer 	  10008,67 

Renter af Kommunens Kapitaler ..... 
Indtægter af Ejendomme, tilhørende Kommunen 

Købstadens Jorder 	  
Leje af Tinglokaler 	  
Gasværket 	  
Vandværket 	  
Renter og Afdrag af Flusinstallatiou 
Leje for Jagtretten 	  

Afgifter af laste Ejendomme 	  
do. 	ifølge Næringsloven (Næringsadkomster) 

13reendevinshandel og Udskænkning 	. 	2351,- 
Hundeafgift 	  
Forlystelsesskat 	 f  350,- 

Skat af Aktieselskaber 

Sutfront Indtægt 

Udgift .  

Byens Bestyrelse: Lønninger 	Pensioner . . 	1300,- 
Udgifter til Skatters Paaligning og Opkr. 	800,- 
Andre Kontorholdsudgifter • 	. . . 	700, 
Vedligehold. af  Kontorlokaler og Raadhus 1300,- 

Fattigvæsenet: Lønninger og Pensioner. , 	- . 	150,- 
Udgifter ved Fattiges Forsigg . 11335,00 

	

Refusion fra fremm. Kom. 8ee5,50 	2169,50 
Vedligeh. af Fattigv. Bygn. og Inventar . 	150, 
Andre Udgifter 	 1061,en 

Tilskud til Hjælpekassen  	3581(  ]) (0] 
Fragaar Statskassens Tilskud 	 

Alderdom sunderstøttelse 	  12054,78 
Fragaar Refusion fra frem. K. 	1103,25 10861,53 
Fragaar Statskassens Refusion 	 5.130,76 

Skolevæsenet: Lærerlønninger 	 21525,-. 
Undervisningsmidler  	1000.- 
Vedligeholdelse af Bygninger og Inventar 	700,-- 
Andre Udgifter  	2000,- 

Fragaar Leje af Lærerboliger etc. 825,00e-25225,- - 
Rets- og Politivæsen  	926,66 

Fragaar Refusion fra Amisrepart. 300,- 
Medicinalvæsenet: Sygehuset  	2032,10 

Andre Udgifter .  	320,- 
Gader og Veje: Lønninger 	 900,- 

Byens Gader og Veje 	3600,- 
Byens Belysning 	  
Brandvæsenet 	  
De offentlige Lystanlæg 700 Kr. 	Tilsk fra Sparek. 50,- 
Afdrag paa Gæld 	  
Udgifter, afh. af  Laan: Fuldførelse af Vand- og Gasværk 

	

Bidrag til Amtsreparlitionsfonden   10000- 
Sandvig Havn 
Bidrag til Skyldvurdering . . . .  . . s 	65,- 

Tilskud til Allinge Stenværk. Sygekasse 	200,- 

Konfirmationslokaler og Tilsk. til Præsten 	568,- 
Forskellige Foreninger 	 350,- 

I 000, - 

	

do. til Arbejdsløshedskassen . „ 	_71_3_5 
Andre uforudsete Udgifter . . . . .....___  
Overskud ved Aarets Udg.: Beholdn. i rede Penge 	18027,70 

Restancer 	 10008,67 
Menighedsudgifter: Offerafløsning 	 ---fJtJtt;j.  

Bidrag til Kirken  	2000,-  
Summa Udgift 

4oers1c4 ooer 	c floons Indtægter 
og Udgifter i Jiaret 1914-16 

Indtægt. 
Beholdn. fra forr. Aar i Sparek. og Diskontobank • 106599,- 

do. 	hos Allinge-Sandvig Komne . 45000,- 
do. 	Kontant Beholdning  	1140,72 

Renter i Sparekasse og Diskontobank  	3877,83 
do. 	af Kommunen 	  1800.- 

Afdrag Ira Kommunen 	  
Havnepenge efter de sidste 3 Aars Gennemsnit, 

oppebaaren af Toldvæsenet 	 
Indtægter, oppebaarne af Havnefogeden 
Leje af Matr.-Nr. 31 	  

do. Dampskibskontor og Pakhus  
Summa Ind lægt 

Udgift. 

Renter af Laan til Statskassen 4/, 1914.   
Afdrag paa Laan til samme "Ife  1915 	 
Skatter 	  
Bidrag til Statens Tilsynsførende 	 
Lønninger til Havnefogeden  	900,- 

do. 	Kassereren  	100,- 

	

Renholdelse al Havnens Pladser . .  	300,- 
Vedligeholdelse af Havneværkerne samt Bygninger, 

Pladser, 'Veje og Belysning 	  
Omkostninger ved Oprensningsarbejde 	. 	. . 	 
Anskaffelse af Redskaber og andre Inventargenstande 
Vedligeholdelse af samme. 	  
Uforudsete Udgifter 	  
Beholdn. indest. i Sparek., Bank og Kommune . . , 

Kontant Beholdning 	  
-Summa-  Udgift 

[el oye 
Si tnrishrne-Hatereerburtes eller 

Skim det vil  vare ev. Del af vore 
lershre bekendt. har Hotelejer Rolf 
Malle r. Starnmersballe, købt en 
Lystjagt i England, der har tilhørt Sy-
maskine! ahrikent Singer, til medden 
at begynde en daglig Passager-Fart 
mellem Simrishamn og Bornholm,  

Skibet er for nogen Tid siden 
ankommet til København via Kejser 
Wilhelm-Kanalen, og stial nu un-
derkastes en gennemgribende For-
andring og Oppudsning hos Bur-
meister & Wein. 

Ved et tilfældigt Besøg i »ben-
havn i forrige t.:ge blev jeg med 
et Par andre Herrer indbudt til at 
bese Skibet, der hedder 

..Lady •Evelyn- 
og henten paa Inderrheden tæt ved 
Indsejlingen til Frihavnen. 

Skibets Medejer og Forer Hr. 
Krpt. Ovrebech, modtog os ombord, 
n/zi gav  rm  sammen med Hr. Minier 
en Del  Oplysninger om deres Pla-
ner 'etil Sellerier, som det maaske 
kan ,ktre-eeesere vore Læsere at høre 
lidt nær,r.re øm. 

Det 41,11;1;„ bestemt, at Hr. Miltlers 
Passtager 	afgaar :ra Havnegade 

- firesunds Kulden Kl. 9 Fm. 
ti, 	elm]; her har Malme-Sinnis- 
• :is eernvee indsat et Ekstratog 

......„leellainn, der ikke stopper 
noget Sted undervejs, og løber 
Strækningen igennem paa 2 Timer 
og 20 Min., her ligger saa Daimi. 
peren, (der er afgaaet fra Bornholm 
Kl. etb 10- og ankommer til Sirnris-
harm/ ca. 12) klar, ng vil ankomme 
ved 3-tiden tilh. lit Berritiolne' Der er 
Sansynlighed for at det danske 
Postvæsen med Sen der Morgenpo-
sten til Bornholm denne Vej, og 
Posten vil da kunne være i Rønne, 
saafrernt det ellers passer med Tog-
tiden, Kt. ca. 54e. F.m., og-f Allinge-
Sandvig vil den kunne være ud- 

et til Adressaterne ved samme 
Tid. Hasle kan maaske faa Posten 
over Rønne ved Ottetiden. 

Derimod vil det øvrige Bornholm 
næppe havt lettet-esse af deene- Post-
forbindelse, da den kun kan komme 
til Nexø med Aftentoget sammen 
med Bornholms Attenpost og først 
vil være I Svaneke K1, 114/, Nat, 
og saaledes kun bliv,e udleveret 
næste Morgen med den ordinære 
Krabenhaviispost. 

En Ordning, som ikke vil tilfreds- 
stille hele Bornholm, saaledes som 
Tilfældet vilde være, hvis det 
østbornholmske Dampskibs-Selskab 
havde kunnet indrette sig paa dag-
lig Forbindelse over Sverrig, da 
Posten saa' var kommen direkte til 
hver By paa Østkysten, men det 
er jo udelukket med det Materiel, 
det nu raader over. 

Hvorledes den Konkurrence, som 
nu paaføres ,det østbornholmske 
Dampskibs-Selskab", vil virke, er 
jo ikke godt at sige paa dette Tids-
punkt, der vil jo nemlig nu blive 
Forbindelse med Bornholin-Cintris-
baron 2 Gange om Mandagen og 
Lørdagen, men det bliver vel ikke 
saa slenit, idet jeg har Grund til 
at tro, at der vil kunne blive Retur-
Billet Udvexling imellem de for-
skellige Skibe, og at E. Eks. de 
Passagerer, der kommer fra Born-
holm med „M. Davidsen" og „Ham-

mershus" og alleen kommer noget 
førend Hr. Metiers Skib til Simris-
hamn, jo kunne vente lidt længere 
her (indtil Extratoget gaar Kl. c. 1) 
og dog komme lige hurtigt til Kø-
benhavn og omvendt kunne de Pas-
sagerer, der kommer med Expres-
sen om Middagen til Simrishamn, 
jo faa et Pusterum i ea 3 Timer 
til at bese Byen, og siden gaa  vi-
dere til Bornholm. 

Ved disse Forbindelser er Tiden 
for en Rejse København-Bornholm 
forkortet til ca. 6 Timer; og for evert- 

MiAtatilM146::  
, ,-r 1:1 nontiinfm, et der kun rn 
lege 9ae el_ 4 4 ', Tune. 

_Lady Evelen• ble; bugseret ink 
mit Refehaleørn medens vl var erre 
herd, og her skal det. som fer 
nævnt, underkastes en Del Foran-
dringer og Forbedringer, med den 
nye Rute for øje. Det har jo kg» - 
tidligere virret benyttet som Lyse. 
skib og udelukkende kostet Penge 
lu,er Dag, og nu skulde det te hent 
til at tjene Penge. 

Det ventes, at Skibet kan blive 
omdøbt til. .Kong Kristian X.', men 
endnu er det ikke I Orden. Det 
skal forsynes med et nyt Patent 
Bovanker og Klyds og cl lille Damp 
spil agter. Endvidere paahenkes 
at bygge en ny Kommandobro oven 
over den nuværende og indrette 
Siddepladser oven pen Dækshuset, 
der indtager ca. 2,f, Del af Skibets 
Længde. 

Skibet er Ca. 23. Aar gl. og var 
fra først af ualmindelig flot udsty-
ret heade ude og inde, itu er det 
jo lidt medtaget, men*  kan vist godt 
komme til at se rigtig fint ud end-
nu en Gang. Det er 183 Fod en. 
gelsk Maal lg. og 21' br. og ligger 
meget lavt paa Vandet, 

Til Sammenligning kan anføres: 
,M. Davidsen' og .Hammershus« 
er ca. 130 Fod fange, ,Bornholin• 
ca. 156', -Skandie• 169', „Lady Eve-
lyn 183', ,Ørnen• ca. 190', saa det 
bliver jo ikke sea ganske let at ma-
nøvrere med det lange Skib paa 
Smariavnene, Det løber udmærket 
ca. 14 Knob og skal være et godt 
Søskib, hvad det jo ogsaa helst 
skulde være til den Fart, det skal 
bruges til. Dybtgaaende ca. 1 I', 
men ventes at kunne fans lettet lidt 
agter, ved at lempe Ballasten for-
efter. Det er rigget som Skonnert 
med et langt Spryd ; dette skal dog 
nok fjernes, ligøsorn.,,den .  langt ud 
faldende Stævn mulig-vil kunne 
komme lidt ivejen. Det skal have 
kostet ca. 120,000 Kr. og ejes af et 
Interessentskab af nogle faa Perso-
ner. 

Forsaavidt Skibet viser sig at være 
egnet for denne.Fart, betyder det 
jo et stort Plus for Nordbornholm, 
thi jo flere Forbindelser vi bar, des 
flere Turister kommer her. 

Emil &hm. 

Af Mejeriernes og Landbrugets (flyk- sfon  

er der bleven tillagt Avlsbruger Hans Dor-
gen Lind. Rutsker, en Erstatning af 30720 
Kr. i Anledning al et ham den 14. Juli 
1913 overgaaet Ulykkestilfælde. 

Rughest i Januar. 
Fra Agersted skrives til ,Aalb. Amtstid.":.  
Rugen er i Aar flere Steder meget hal: 

det milde Vejr har lokket den frem. Saa-
ledes har Husmand Kr. Jakobsen, Smal-
bro i Agersted, halt en usædvanlig høj 
Rug, ca. en halv Meter. Kr. Jacobsen 
fandt dog. at den var for god til at visne. 
og has harhoapr.  derfor slaget den al og fod• 
ret den  

Det horer vist til Sjældenhederne,  at 
man høster ,Rug i  Januar MUML 

Allinge Skibsliste. 
Indgaaede 

10. Skøn. „1 laabet" fra Aarhus med Kradt 

Allinge-Sandvig Haandværker- Og 
industriforening byder sine Med- 
lemmer gratis Foredrag med Op- 
visning af Lysbilleder paa Søndag. 

Læs onist. Kundgørelse. 

Et Par 64-Støvler. 

Eis ældre Mand fra Sorring Mark, der 
deltog i 64-Krigen ejer i Fl. „Silkeborg 
Avis" et Par Stovter, som han har benyt-
tet under Krigen i 64. - Stovlerne havde 
han paa, da Dannevirke rummedes. Nu 
er de jo .50 Aar gamle, men de har holdl 
sig helt godt. Manden har da ogsaa Om-
hyggeligt opbevaret de gamle Støvler, idet 
han selvfølgelig har andre Støvler, som 
han almindelig bruger; men ved sæ 

109, - 
100,-

10522,  - 
4150,- 
3108,- 

40, 

Tilskud fra Staten i Henh. til Lov Nr. 85. 
Andre Indtægter: Afgifter af friv. Auktioner . 	. 	25,- 

Fra Skolefonden til Ophj. af træng. Skolev. 	400, - 
Statstilskud i Henh. til Skoleloven . . 	854,14 
1 4/2  pCt. af  Kr. 66971,20 (Jernbanen) . 	1004,56 

Paalignede Skatter: Grund- og Husskat . . . . 	1888,03 
1300, - 

do, til Kommunen som Erlivervskom. 	900,- 
Formue- og Lejligliedsskat  	60508,64 
Bidrag fra Lariddistriktet 	 . 	6220,- 

Udgaaede : 
10. Skrin. „Haatiet" ledig til Rønne. 
10. Skon. „Kristian" Granit til København. 
5. Skon. „Luise" ledig til kønne. 
5. Galease ,.I. P. !Mim" Granit ti! Kobenh. 



Forlang altid 

Otto MOnstedis 
OMA 

Plante Margarine 
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: 10-12 og  2 4. 

Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilltsar tit en 1,tt-9;:4. 
af 4 pCt. p. a., paa Folie til 2 pest, p. d. 

Tørrede russiske grønne Ærter 
anbefales i 2 Kvaliteter a 75 og  150 tilre ir, kg. 

Telefon 12.  I. B. Larsen  ALLINCIF. 

Godtkøbs-Udsalg 

G. P. Petersens Skotøjsforretning, Allinge 
Fra IS. Februar til 15. Marts 

udsælges en Del udrangerede Pige- og  lette Damesko til  halv Pris  og 
derunder. Flere Par  Dannestøvler i smaa Numre samt nogle  Par Herte-
Snøre- og  Fjedersko i Nr. 43-47, meget stærke, lidt ældre Faconer til 
ca. halv Pris. Paa alt det øvrige  gives 15 pCt. Rabat under Udsalget, 
benyt derfor det gode Tilbud. Kun pr. Kontant. 

Radium anbefales som en meget fin og drej  Skosværte. 

Altloge-Sadviu Ilaadværlier- og lodustritorenioll. 
Foredrag med Lysbilleder. 

Søndag den 15. ds. Kl. 41/, paa Teknisk Skole af Hr. Adj. Folke-
tliingsmand Kof oed om Bornholms Geologi. Gratis Entree, 

Bestyrelsen. 

y. finbbery. S. Sørensens 
Lommeure. Stueure. Briller. Barometre Ill. m. 

Porloveine8ringe. 

Fest- og Brudegaver  i  stort Udvalg. Gravering gratis 

Alle Reparationer udføres hurtigt og  billigt. Telefon Nr.4. 

Olsker lillsimislowillq 
afholder sin aarlige Generalfor-
samling Fastelavns-Mandag, 
Efterm. Kl. 2 i Olsker Forsamlings-
hus. 

Dagsorden. 
I. Valg af 'Bestyrelse. 
2. Forslag  om Kontingentforhøjelse 

og gratis Medlemsblad. 
3. Do. om at anska ffe Forenings-Tyr. 
4. Do. om at tage Stilling  til Hjælpe-

kassevalget. 
5. Eventuelt. 

1(1. 4 samles Medlemmerne med 
Hustruer og  Børn til gratis Kaffe-
bord. 

Hr. Lærer B jerregaard       vil læse 
op og  forevise Lysbille der.       

Svinetran 
fans 
Telt,  12, I. B. Larsen, Allinge. 

Nej Moir! Nu vil jeg  ikke 
• vente længere, 

alle Mennesker gaar til Atelieret ved 
Havnen, for at fotograferes, og  det 
gør jeg  ogsaa, - for man faer de 
smukkeste Billeder hos 
Telt. 4. 	 Andr. Ipsen. 

De bedste og billigste 

Lommelamper 
leas hos 

11. C. FUNCII. 

Skal Da. have 	Bille- 
der indrammet 

smukt 	solidt og  til moderate 
Priser, bese da mit store Lager af 
Rammelister i alle moderne Dessins. 

Ærh. 
Telefon 4. 	 Andr. 

Atelieret ved Havnen. 

Malerfarver. 
tørre, udrørte i 	ii t a k Daaser. 

Terpentin Terrelire 
VognInk 311.belak 
Hvid Japan Entailleink 
Goldbronce Faiolvbronce 
Kobberbronee gran Bronce 
Brancetintur Spiritualak 
Schellak Yitip.prit 
Nodtletrzenbeitse ffilabonlbeitgue 
Egetra”ibeitme Ibenhaldtsbeitne 

anbefales 

1. B. Larsen, 
Allinge, ved Havnen. 

Auktion 
Over 

Indbo i Allinge. 
Fredag den 20. Februar d. Æ 

Eftm. Kl. 12t/, præcis afholdes efter 
vedkommendes Begæring offentlig 
Auktion paa fiolers Hotel  i Allinge.  
over det Boet efter afdøde Fru Thea 
Knudsen og efterlevende Mand, 
Toldassistent Knudsen tilhørende 
værdifulde Indbo og  Løsøre, hvoraf 
fremhæves: 1 Egetræs Chatol 
med Opsats, 1 Egetræs Møblement 
med bleat Plyds, beskaaende af Sofa, 
2 Lænestole, 4 andre Stole salut til-
hørende Salonbord. I Noddetræs 
Bogskab,  1 Rygebord, 1 Stand-
lampe, I Regulator-Ur, 1 Nød-
detræs Spisebord med Plader. Stole 
og  andre Borde. El Mollogni-
Soveværeisesmøblenient, bestasende 
at en Dobbeltseng, Toiletmohel og 
2 Servanter. Endvidere 1 Maskin-
rulle og Klædeskabe. Fremdeles 
forskelligt Sølvtøj, Pletwoger, 
Billeder, Bøger, Opsatse, Nipsgen-
stande, Skrammel in. ni. 

Betalingen erlægges til By- og  
Herredsfuldm. Boy e se n - K of ed 
i Hasle, der giver vederhæftige ham 
bekendte Købere Kredit i 3 Manne-
der. 

By- og Herredskontoret i Hasle, 
den 12. Februar 1914. 

Borgen. 

Bestil Deres Tryksyger i Allinge lloolukkeri 

umlaietter holder den stamle 
veteran 	al satte i de samme Stumler, 
der for 	halmt mrhun‘lrede siden t jente 
ham som 1 odhed.rkii.ng  umlerrg,turn-

nteleti 

Fra Lærer til Røgter. 
SidStr Nummer AI „Folkeskolen' lin-

des et Opraah oni at støtte en Lærer, 
der er taleveen alskadiget efter.§ 18, efter 

at man først havde forsøgt § 8. 
Ban har kun 100 Kr. i Pension, og har 

maattet tage Plads som Røgter paa en 
tferregaard. 

Auktion 
Mandagden 16. Februar fortsæt-

ter Janus Jacobsen Auktionen paa 
Hotel „ALLINGE' Kl. 1 over Rest-
partiet af Manufaktur i Metermaal, 
Uldgarn, Trikotage, brugt Tøj, Por-
celæn og  Glas. Desuden 3 Chai-
selonger, 40 Stole, 3 Spiseborde 
med Plader, 1 Skrivebord og  for-
skellige andre Borde, 1 meget stort 
Restaurationsspejl med Konsol, Re-
gulatorure, 2nye sammensatte ahorn-
malede Senge med Fjedermadrasser. 
Servanter og 3 Klædeskabe, 3 Stk. 
Jernkæder, 100 Pd. Tougværk, 100 
Pd. Motorolie, en Del Flasker Likør 
og  Kirsebærsaft, Malerier, Skilderier 
og  Skrammel. 

Før Auktionen bliver der solgt til 
meget smaa Priser. 

- Møbelforretningen fortsættes 
fremdeles uforandret. 

Janus Jacobsen. 

OlskerSopskekasse 
afholder ordinær Generalforsamling 
i Olsker Forsamlingshus Tirsdag 

3. 
st 

den 17. Februar, Eftm. Kl. 
Forhandlingsgenstandene er føl-

gende: Aflæggelse af Regnskab og  
Beretning for Aaret 1913. Fastsæt-
telse af Kontingent for indeværende 

3. 
Aar. Behandling  af Forslag til For- 
andring af Vedtægtens § 6, 	Punkt. 
Valg  af Kredsformænd og  Revisor 
istedetfor dem, der afgaar efter Tur, 
Cenfra)foreningens Forslag om Op-
rettelse afFo~ttelkeskasser. Even-
tuelt. 

Regnskabet vil 3 Dage forinden 
være fremlagt til Eftersyn hos Jørg. 
Pedersen. 

Bestyrelsen. 

hodviu 
. anbefales By- og Landboere med 
smaa a la Carte Retter. 

Festauratien og Billard. 

Blodappelsiner. 
og 

Bedste søde Messinaappelsiner. 

I. B. Larsen. 
Tefif. 12. 	 Allinge. 

Soller le eo Livsiedsdgerskel  
skal den gamle Cykle sælges, øn-
sker De Adgang  over deres Ejendom 
forbudt, bar De fundet et Par Ga-
loscher, skal der være politisk Møde 
eller Bal, har De Kreaturer til Salg  
eller vil De købe saadanne, har 
De faaet nye Varer hjem, paatager 
De Dem Reparationer, har De 
startet en ny Forretning  - hvordan 
skal Folk saa faa det at vide, hvis 
De ikke averterer i et Blad, som 
virkelig  læses. 

,,Nord bornholms Lgehlad" 
læses al saa at sige alle i Nørre 
Herred og  er derfor et fortrinligt An-
nonceblad. Send deres Annoncer 
til ,,Nordbornholins Ugeblad'. 

Ordet er frit 
Vi gør vore mange Læsere i By og 

Daa Land opmæsksom pas, at enhver kan 
fas optaget Artikler og Indlæg om Emner 
af almen Interresse i „Nord-13orriltolins 
Ugeblad". 

Betingelsen er kun, at det skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelig Grænser, samt at Insendere 	til 
Underretning for Redaktionen - opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om saa-
danne Ting og Forhold, SOITS egner sig 
Behandling i Bladets Spalter. 

Dette gælder havde Byen og Landet, 
og det er en Selvfølge, at Redaktionen 
;illid vil iagttage den strængestv Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder, 

Olsker. 
Kommuneskatten for '?det Haltaar 

1913-14 er turialden til 1.tel 
og modtages ved Mejerigi-røv .1 hint-
ledal's og  ,Kajbjerggaard-;  L4be-
talinger  i Februar Maaned saml den 
3die Februar i Olsker Forsamlings-
hus, den 7de Februar i Tein, begge 
Steder Eltermid. Kl. 2-4. Desuden 
modtages Skatten hver Fredag  paa 
Bridsensgaard. 

Sogneraadet. 
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Z[Ifitly 
Søndag  den 15. Kl. 8 og 9: 

Sfrgjim 
haa deo pift ['drik. 

Den gamle Historie. 
En smuk og  underholdende 

Nutidsroman i levende Billeder. 
Nordisk Kunstfilm I 50 Afdelinger. 

Filmener ca. 1400 m. langt 
Kærlighed gennem Plankeværket 

Vitagraph-Lystspil. 
Trio Witt. 1:=1 Trio Muik. 

B. Bar 
Barber- & 

bringes i velvillig Eriadrina: 	ii 

Et Parti Ost 
bortsælges til billige Priser. 

Allinge Kolonial- & Produktforretning .  

Fisheturrelpiq i 8mylvigcs 
Iste Maj aabites en velassor-
teret Fiskeforretning  Hr.Viggo 
Jørgensens Ejendom, hvor

e,. 
daglig kan faa% forskellige Fi-

,skesorter. - Varerne bringes 
overalt, og  om ønskes istand-
gjorte. Større Ordres bedes 
bestilte Dagen forud. 

Ærhadigst 

N. Mikkelsen & Co. 
Telt. Sandlig Z9. 

NB. Alle Fiskesorter købes 
til Dagens højeste Priser. 

fre;;H 

o Ilifili bfferiollsjontird 
kan faa Plads i Som ntermaanederne. 

Telefon Allinge 98. 

En Pige Z„ siitro%ks faa 

Skrædder Westh, Allinge. 

En pæn Pige 
kan faa Plads paa Hammersholt-n 
til Isle Maj. Fri for Malkning. 

En Pige 
kan faa Plads til Iste Maj  og  en 
Karl kan faa Plads straks eller til 
Iste Marts paa Hullegaard i Ro. 

Telefon Rø 15. 

En Pige 
kan faa Plads til I steMaj  pari 

Munkegatird i Olsker. 

En Dreng 
14-15 Aar, kan faa Plads til Iste 
Maj. Samme Sted kan en ung, pæn 
Pige faa Plads for Sommersæsonen. 

Bager Th. Andersen, 
Sandvig. 

Eo god, brogi llheselmill 
ønskes tilKøbs. 

Bladets Kontor anviser. 

LideberLodekvier 
er tilsalgs hos J. 1-1. Nielsen, 

Degnegaard, Rutsker. 

wær  saa god -At udiyhk,,,,_ 

V indsende velre  HeStiilinjjs - 

lister over Klu‘erfit,, Gra!,;fr, 

og Rock° samt opgive os De-

res behov af 

prima Saasæd 
til Foraarsleveriflg i de  aller-

første Dage. 

Nordlaodels llaudelshus, 
lidt brugte 1.ins: 3 Stk. 118~61'200  Lys, 
i Lyreform samt 

2 Stk, 700 Lys i Hudorm. alle saa 
godt som nye, sælges billigt hos 

M. C. FUNCH, Allinge. 

Extra Kvalitet 

groft Rugmel 
Pris 13,50 øre pr. 100 k1. 

Egn BYalilet Bagsigtemel 
Pris 15 Kr. pr. 100 kg, 

let allerbedste Pul-Flormel 
til Hjemmebagning 

i Sække a 50 kg  sælges til Priser: 

11, 11,75, 12,50, 12,75, 13 Kr. 
i los Vægt meget billigt. • 

Hallilelshuk 
Alfr. Bendtsens 

Iste Klasses 

ilerrekeribri og !Mol*? 
- I Februar Maaned sælger jeg  

mine Klædevarer til Indkøbspris. --
Dit anbefales de ærede By- og Land-
boere at overbevise sig  om, at de 
hos mig  erholder g ode Varer til 
meget godt Køb. - Sent en god 
Anbefaling  for min Jagtclub-Serges 
er, at mine ærede Kunder altid ytrer 
deres fulde Tilfredshed over Stoffets 
stærke Kvalitet, smukke og  aldeles 
ægte Farve og  tillige meget billige 
Pris. Al disse Varer leverer jeg  i 
denne Tid Klædninger for kun 40 
Kr. Tilligemed mit store Udvalg  i 
blaa og  sorte Varer, anbefales et 
stort og  smukt Udvalg  i modefarvede 
danske og udenlandske Fabrikater 
samt Overfrakkestoffer, fine &nivel 
som billige. Regnfrakker og  færdige 
Arbejdsbenklæder meget billigt. 

NB, Et Parti Drengedragter og  
Stortrøjer sælges til og  Under Ind-
købspris, da jeg  ikke mere vil føre 
disse. 

Eneste existerende 
Middel til rationel 

Udryddelse af 
Rotter og Mus. 

Forhandler i  Allinge 

Nordland Handelshus 

Posoaat Jorregaard 
pr. Gudhjem, fuldt møbleret, ønskes 

bortforpagtet paa et eller flere Aar, 

A. Pedersen 

Allinge Bryggeri 
modtager gerne Bestillinger paa 
øl i Ankere saavel som skatte-
frit Flaskeol fra Hafnia Brygge-
rier. - Tomme Ankero bedes 
returneret hurtigst muligt. 
Telefon 65. 	G. SALMON. 

iiiI,Muriellsollskelsoodkeri 
--- ALLINGE 

er altid forsynet med alle Slags 

&l Møbler. 	ave! enkelle som hele 
Møblementer leveres billigt. 

Buddingpulver 
Mandel-, Vanille, Citron-, Chokolade- 

Prinsesseliudding 	
m I Pakker til 15 Øre, anbefales so 

en billig  og  velsmagende Dessert. 

B. Tiarsen. 
ved Havnen. Allinge. 

il•~E 

tl 



Carl Pedersens Smedeforretning 
Telefort 96. 	Lindeplads, Allinge, 	Telefon 98. 

anbefales. 

Hurtigt og reelt IlestebesIng-  udføres samt alt til Faget hørende Arbejde.. 

Atjespredere og nye Plove al egen Konstruktion haves altid paa Lager. 
Stærkeste og letteste Plov til bornholmsk Jord. 

Saltune Underplov kan paasættes ethvert Plovstel. 

NU. Plovdele, som passer til J. P. Sonees Plove faas kun hos mig og 
haves altid færdige paa Lager. 

ur..: 

Hontraboger 
	11 lieres Tryksager 

Mejeribøger 

Ruiteringsboger Bogtrykkeri 	Dags Dato 

g Sygekassebøger 	H 	 .; Fragtbreue 

I fi Skemaer 

il Protokoller 

.1 Regninger 

jf Meddelelser 

Regnskabsbøger il 

Bestil 
ii 

1.1 

Breupapir 

Honuolutter 

Vexelblanketter 

Extra gode ikke svovlede Byggryn 
sælges i Sække a 50 kg til 13 Kr., 

og i mindre Sække a 14 Øre pr. 'lakg 

Le gode Avena ii-lavregTyri 
i Sække og smaa Vægte sælges i 

Nordlandets Handelshus 

.nt Sidste 	lys Sindild—hivelrau. 

Nordlandets Handelshus 

4114.10 	  94~ 	 • 

Store Partier Hvidevarer 
udsælges trods de huje Tvistpriser uhørt billigt. 

Ca. 40 Stk. Gardintøj 
sælges med 20 pCt. Rabat. 

Frø 	illisdges til Yilrbringspriser Ira 14  lir. 

Et lille Parti Stortrøjer 
er yderligere nedsat. (13 Priser fra 11 Kr .  

Alt Fodtøj udsælges med stor Rabat. 

Udsalget vedvarer til den 19. Februar. 

Aldeles friskmalet Foder-Benmel 
Extra gode rene Kokusskaller til Hønsene 

sælges allerbilligst i 

Nordlandets Handelshus. 

ctioc-OLADE 
Pris pr ik Kg. 1,111-1.30--1,5U 

Bradr. Ciegjtf. 
Kv. llot•ChokoladeNbrIL 	11  abent124:1 

Endnu er det Tid 
at forsyne sig med alle Slags kurante 

Manufakturvarer til Spotpriser. 

I Februar miLar.ed li&a.:1;:es et stort Parti  Varet 
tit og linder Iti,JkOfr•Orts 	_ 

Huer,  Hatte, Slips. kulørt Kravetøj, Manchetskjorter, 
Stortrojer, Frakker, Klædninger og Arbejdstøj. 

Drengedragter, Bluser. Genser,  Stortrøjer o3 en Del Klæderester. 
Pot alle kurante Varer gives 10 pCt Rabat  under Udsalget, 

Chr. Wesths fierreetaiiieringsforreiniq, 

Bedste Sort 

Engelske 	tysNe NmIdekol. 
Fra Iste Februar ere Kulpriserne nedsatte med 

10 are pr. _E-Ielte)liter. 
De gode engelske Gaskokes sælges nu 

a 150 øre pr. Hektoliter frit tilkort. 

Nordlandets Handelshus. 

Prisen paa friskbrændt 

Aalborg Poilland Cement i Sække 
yderligere nedsat og sælges allerbilligst i 

Nordlandets Handelshus. 

a 600 Ore pr. 
a 650 Ore pr. 

a 1025 Ore pr. 
a 925 Ore pr. 

50 kg 
50 kg 
50 kg 
50 kg 

Toget afgaar 
Søgnedage. 

II anilenermlium— Itonne. 

Fra St. Petersborg skr.  jp.il  K‘are• 
spondent til ,,Neues Wiener 

Fur nogle Dage siden ankoll, e t, al 
Amerikas mest bekendte Detektiver ?Au 
Cormick her til Staden. Han er(pzd  jar,gt 
efter et elskende Par, der modi

,  

nes Vilje er flygtet hjemme  fra ug nu 

holder sig skjult et eller andet .  Sted 
paa Jordkloden. Mac Cormick bar Or-
dre til at opspore Parrets Opholdssted 

og straks telegrafisk sende de respektive 

Forældre Meddelelse. 
Efter Hr, Cormicks eget Udsagn synes 

imidlertid de to unge Mennesker at over-

gaa ham selv i Skarpsindighed. Ganske 
vist er enkelte af deres Tricks ret barn-

lige og kan umuligt fore en gimmick dre-
ven Detektiv hag Lyset, men paa den 
anden Side er det hændet, .al lian i flere 

Byer har været lige i Hælene paa dem, 
men at de saa ved et lige saa dristigt 
som uventet Skaktræk har laget ham ved 

langet tic 
Næsen, just som han truede at have 

Deri unge Piges Forældre, der tilhorer 

en Millionærfamilie i New York ved Navn 
Schmidt, vil, selv om de unge Mennesker 
i Mellemtiden har indgaaet Ægteskab, 
lige saa lidt tillade, at tie flytter sammen, 
som den unge Mands Fader, den stenrige 
Rentier Allan. Hr. Allan junior er nemlig 
en stor Døgenigt, og Faderen vil forst 
vænne ham til at bestille noget, inden 
han tillader ham at gifte sig og stifte Fa-
milie. Den unge Piges Fader er selvføl-
gelig enig med den gamle Hr. Allan deri, 
og de her derfor i Fællesskab engageret 
lir. Mac Cormick til at finde de unge 
Mennesker. 

I London fandt Detektiven første Gang 
deres Spor paa et Hotel, hvor en 11r. 
Fred Allan og Frue havde Ophold. Men 
han opdagede snart, at det ikke var den 
rigtige Ir: Allan, titen at denne tilsynela-
dende linde engageret et •andet Par til 
at logere sig ind under dette Navn, og 
paa den Mande lede Opdageren paa Vild-
spor. 

Fra London fulgte Mac Cormick Parrets 
Spor tilfParis og derfra videre over Ham-
borg her. til St. Petersborg. Han mener. 
at de ad' den sibiriske Bane, vil se at naa 
over til Japan, men han rejser trostig ef-
ter, stadig haahende, at de dog for eller 
senere begaar en Uforsigtighed, der ka-
ster dem i Armene paa ham, 

Zoologisk Fænomen. 
Har du hørt, at Vandhonsene ikke 

yngler i stærk Kulde? 
—  og at Grunden dertil er, at Vandha-

nerne er frosne I 

Ilvad der kno rake t/ 
En stor Spngefugl fik en Dag det Ind-

fald at sende fidgeude Telegram til 10 
forskellige af sine Ft rreiningsvenner: 

.,All opdaget! Flygt straks til Udlandet I" 
Den næste Dag var de 9 af dem paa 

Vej til Amerika. 

A : Tak for del nydelige Billede, jeg 
fik af dig til Jul, det er det hedste Foto-
grafi, jeg har set af dig. 

Ja, men det er ogsaa fra Aede Ip-
sens Atelier ved !favnen. 
	Im=mmummnm= 

Fra Hammershus 
Allinge 
Tein 
Helligdommen 
Klemensker 
Nyker 

Til Rønne 

703 10to 350 755 
711 1021 4or 805 

721 1032 412 815 
738 1042 429 8as 
752  1 112  452  853  
813  1125  500 902 
831 11 47 527 930 

Iton »e— II amme rshinm 

Fra Rønne 	720 
Nyker 	740 
Klemensker 757  
Helligdommen 817  
Tein 	 853  
Allinge 	845 

Til Hammershus 85i  

0. 355  
050 350 

 

8:5 
835  

 

1 13 408 

 

852 

 

155  450  
152 447 

208 501 

  

  

i 

927 
929 

 

212 51,...,1 

   

   

945  

   

    

Søn- og Helligdage. 

ntershura—!toline n 

Fra Hammershus 
Allinge 
Tein 
Helligdommen 
Klemensker 
Nyker 

Til Rønne 

100 530 838 
108 5:17 841 
1 18 547 851 
135 601 911 
1 55 623 931 

200  637  9" 
2w3  6441 005  

833  
8411 
850 
913 

947 
1000 

110411141-11141111111ertdellil 

Fra Rønne 	720 

Nyker 	74o 
Klemensker 	757 
Helligdommen 817  
Tein 	 83a 
Allinge 	815 

Til Hammershus 8 1  

037 110 815 
057 last/ 335 
I" 1411 851 
131 206 912 

150  T22  928  
002 234 940 

2" 240 941i 

Endvidere standser Toget ved Ilum-
tedal, 

 
Splitsgaard, nev og lilykohhe, 

forsaavidt der er Trafik derfra eller dertil. 

ti  Udleueringsbøger 	 Uisit- & Takkekort II 
, • . • • '.1.1iVIltrIrli•I•S 	 )..)1 

Geientpriserne ere nedsatte 
Allinge 	og Profildlorrelning. 

Alle Sorter Foderstoffer 
er paa Lager til billigste Dagspriser. 

Alliqe 	& Produkllorretuiugr 

Vort extrafine islandske Lammekød, 
dyrlægekontrolleret og stemplet. anbefales. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

Vor bekendte fine Kaffe, 
The, Chokolade og alle øvrige  Kolonialvarer i absolut 

frisk og sund Tilstand, anbefales til billigste Dagspriser. 

cHllinge X01911101- 	c frodulzifopretnilLg. 

Del bedste OL III den billigsi. !dille Pris: 
NEXØ.--DOBRELT—Z  

er extraktholdigt og nærende, velsmagende og holdbart. 

43* 	
Forlang derfor overalt NEXØ DOBBELT-ØL. 

Hovedforhandler Chr. I'. Darn, 

Godtkobs~Udsalg i Sandvig 
I denne Tid udsælges en Mængde Rester af Manufakturvarer 

meget billigt. 

Kjoletøjer, Bomuldstøjer & Lærreder 
samt et stort Udvalg af Blonder og Broderier. 

Et Parti Bornehuer & Sportshuer  udsælges til halv Pris. 

Wilh. Hansen. 

BornholmsGodningsforening 
tilbyder til Foraarslevering: 

IS pCt. Superfosfat 
37 pCt. Kaligoduing 
Chili Salpeter 
Norge Salpeter 

Bestillinger udbedes til den 8de Februar 
pir Gødningen kommer tidlig paa Lager 11116 

Vær saa god at bestille i 

Nordlaudets Handelshus. 

ED Polokliy,iilit 	rill1111.1 Godtkøbsudsalg i Allinge. 

Telelov 74, Journaler 	 fi Returgodssedler 


