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Fredag 

Nu hviler Nattens milde. lyste Fred 
udover By og Land og vide Enge. 
Jeg beder for min Ungdoms Kærlighed, 
mens andre sager Ro i deres Senge. 

Fryde. Christen.,;en. 

Opvarmningen I vor 
Lejligheder. 

—0 — 

Under Forbrændingen i Kakkelovne 
dannes der Kulsyre og andre Lultarte 
der tillige med en Del uforbrændt Kul 
støv udgor Rogen, som gear bort genne 
Skorstenen. Ilten, der forbruges til For 
brændingen, tages fra Luften i Værebe t  
dog trænger der ogsaa stadig Irisk Lu 
ind gennem Revner og Sprækker. Hvis 
Ovnen trækker daarligt, dannes der Kul-
ilte, der len kan slippe udi Værelset og 
foraarsage farlige Forgiftninger, og da den 
ikke af alle straks kan lugtes, kan det 
ofte være vanskeligt al tage sig i Agt for 
dem. Det er derfor af største Vigtighed, 

at Kakkelovnen holdes godt ren, saa den 
altid kan trække godt. 

For at Luften i Værelset ikke skal 
blive tor tor, bor man altid have en Vand-
fordamper eller anden Ting med Vand 
staaende paa Kakkelovnen. 

Hjertets Sygdomme. 
—CMI — 

For at styrke Hjertet mas man senge 
for, at Hjertemusklerne daglig faer øvelse, 
af denne Grund er legemligt Arbejde, Be-
vægelse, Gyninastik og Sport al forskel-
lig An udmærkede Midler til et styrke og 
opøve Hjerremusklerne. 

Mennesker, hvis LeveVej medfører, at 
de sidder meget stille, burde hver eneste 
Dag anvende nogen Tid (il Pleje af deres 
Legemers Sundhed, thi dette vilde kom-
me Hjertets Kraft tilgode, hvis der saa 
indtraadte el Tilfælde, hvorved der blev 
stillet forøget Krav til Hjertets Ydeevne; 
saa vilde Hjertet sikker ogsaa kunne guru 
god Fyldest fordi dets Muskler var lige- , 
som trænet. En saadan Lejlighed, hvor 
der stilles store Fordringer til Hjertets.  

Ydeevne, indtræffer f. Eks, ved ak ute, med 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes i el Ankr1 af mindst 1600 Exempl. 
og _forsendes gennem Postvæsenet i Allinge. 
Sandvig; Olsker, Rakker, Ro og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad„ 
har den stink Udbredelse i Nordre Herred 
bliver last i ethvert Hjem og egner sig der-
for beds, ril Avertering, 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
oplaget gerne Etekendkirretste af enhver Art 
saasom Kob, Salg Faernivsnteddelelser, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgaar hver Fredag, kan bestilles pan alle 

-Postkontorer saml pan Riadels Nantar ag 
koster 1 Kr. hairnarlig. 

Den gamle Mand rystede paa 
Hovedet og sagde: „Nej, det vil 
jeg ikke, jeg har det godt, hvor 
jeg er. Jeg vil have Lov til at 
nyde »lin Alderdom,-  naar jeg har 
slidt hele Livet igennem, Men paa 
til den pukkelryggede Peter. Han 
har mistet hele sin Fornote og kan 
ikke finde sig i «t være .1 atlig". 

Da Englen kom til den pukkel-
ringlede Peter, sagt? han „Jeg 
horer, at du har mistet hele din 
Formue." 

„Ja," svarede den puktddryq-
aede vredt, „det har jeg, og det 
er ikke nend al være . fattig, kan 
du tro, naar man for har leret 
i Overflod", 

,,Saa kom med min op i Him-
len", sagde Englen glad, „Der 
er -ingen FattigrInm ; Synet al Guds 
Herlighed gor alle uendelig rige." 

„Det var en god Ide,.", sagde 
den pukkelryggede Peter. „Kom 
igen om seks Uger, saa kan vi 
snakke vin del, Jeg har nemlig 
en Seddel i Lotteriet, og om seks 
Uger er der Trækning. Maaske 
kunde jeg vinde og blive rig igen, 
men kris ikke — 

„ en" svarede Englen bedrø-
vet. „ Vorherre har sagt, at jeg 
skal bringe ham nogle Mennesker 
endnu 1 Dag". 

„San kan jeg ikke hjælpe din". 
le Peter. - 	tt lidt! 

Ikke ret Miil herfra 	etng 
Pige, sove hedder Helene, Hun 
var ,forlovet, Men Kæresten har 
forladt hende. Na sidder han rig 
græder hele Dagen. Kom, saa 
skal jeg vise • dig Vej'', 

Og Peter fulgte &riten ti! del 
Bns, hvor den ulykkelige lenge 
Pige sad ved Vinduet og græd. 

„Slakkels Barn'', sagde Englen 
til Helene, „kror det man være 
svært for dig at lide saa meget i 
saa ung en Alder. Se, jeg kom-
mer fra Himlen, hvor der ingen 
Utroskab eller Svig findes. Vil 
du flyre med mig derop?" 

„Ja, saa inderlig gerne!" ud-
brod den ulykkelige Pige glad, 
Men i del samme Ironi hun paa 
andre Tanker, „Nej, det gaar 
ikke an", sagde hun. „Del stykke 
Menneske, som har tilføjet mig 
alle disse Lidelser, vil tro, jeg 
døde af Sorg, og den Glæde skal 
han dog ikke have." 

San »matte Englen igen gaa 
bort med uforrettet Sag. 

Englen gik ind i Nabohuset og 
saa en Mand, der lna i Sengen 
og jamrede af Smerte. 

„Er De den berømte Læge jeg 
har sendt Bud efter?" spurgte den 
syge med næppe hørlig Stemme. 

„Nej", svarede Englen, „jeg er 
ikke Læge, men jeg kommer 'M-
at befri dig jer din smertefulde 
Sygdom. Jeg vil følge dig op til 
Himlen, hvor der hverken er Smer-
ter eller Sygdomme. Vil du med?" 

Den syge betænkte sig et øje-
blik, og Englen glædede sin alle-
rede orer, at han her var kom-
met til den rette. Men sna hvi- 

skede den syvs, at han havde hare 
om en berømt Læge, der havde 
helbredet mange syge, som rar op-
nivel af andre Læger. Ham havde 
han sendt Bud efter og vilde rente 
for at se, om han mon ikke bimle 
hiælpe hum. „Jeg er nemlig rig", 
tilføjede han, „eg har - Rand til 
at betale. Men ikke langt herfra 
bor en Kone, som ngsaa er syg 
og aflir, tillige. Hun ril blive glad 
ved al FP dig". 

Fuld af Tillid gik Englen hen 
til den fattige, syne Kone. - Hun 
blev sart glad for det .fine Besøg, 
Men om noden mide hun ikke høre 
Tale. 

„Borgmesteren rar lins Mig i 
Grint"; sagde hun, „og han lo-
vede at skaffe. mig Friplads i 
.kgif kisen, hvor jeg four baade 
Spise <lp Drikke og Pleje og en 
god Seng. Han var saa renlig 
imod mig. Jeg har været fattig 
hele min Levetid, nu vil jeg dog 
prore, hvordan det er at have det 
godt. Tag mig det ikke ilde op. 
Tiære. Engel, Du mener Mig det 
godt. og jeR er dig meget luk-._ 

Han forlod Kobstaden og gik 
ad Landevejen til den næste By. 
Der knobede lian al finde nogen, 
som vilde ,folge med ham til Him-
len. Under Vejs kom han forbi 
el lille Slot, og det blev ham for-
talt, al der boede en ulykkelig 
Konge., som var blevet jaget ud 
ril sit Tonel ?Miler el Oprur, „Ham 
kun jeg »maske faa med!' tænkte 
Kuglen og gik ind. 

yen da han fortalte den af-
stille Konge, hvorfor kan kom, 
fik ba n det Svar: „Hees jeg ikke 
netop i Dag havde fane, gode El-
lerrelitingerfra mit fordums Rige, 
vilde jeg »maske opfylde dit øn-
ske. Men jeg har faget Bud om, 
at Stemningen blandt Folket er 
ved at slaa om, at trofaste Ven-
ner virker i det skjulte for mig 

og snart r ■ il styrte den Mand, som 
har tilrevet sig Magten. Den 
Triumf vil jeg dog nok opleve. 
Senere hen skal jeg være til din 
Tjeneste". 

Englen gik bedrevet videre. 
En Stund efter mødte han en 

Flok Børn, som plukkede Blom-
ster. Han gik hen til dem og 
fortalln dem om alle de smukke 
Blomster, der voksede i 
Da han saa, hvor glide de blev, 
gav han sig ngsaa til al fortælle 
dem om, hvor god der kære Gud 
er, og hvor morsomt Englene le-
ger oppe i den dejlige Himmel. 
Børnene herte paa hamsmed straa-
(ende øjne, Sae tog Englen det 
mindste af dem paa Armen og 
vilde flyve bort med det. Men 
det begyndte at græde ag raabe 
paa sin Mdl., Englen vilde ikke 
bruge. _Magt; lian satte Barnet 
ned igen og gik videre. 

Han kom til den store By og 
gik fra Hus til Hus hele den 
lange Dag, men-  forgæves. Og 
da del blev Alten, fløj han ga  

ske alene — træt og bedrøvet --
hjem til Hinden. 

Han kastede sig grædeæde ned 
for Guds Trone og sagde: „Til-
gin,  mig, Herre at jeg kommer 
tomhændet hjem ,Teg har spurgt 
mange Mennesker, om de vilde 
med ind i dit Himmerige, men 
alle havde en Grund, hvorfor de 
ikke vilde". 

Da suremde Herren: „Nuar in-
gen frivillig vil komme op til 
mig, sun skul du for Fremtiden 
slet ikke spørge, om de vil eller 
ej, men Irrer tyrerede yenneskr, 
du moder, skal du tage med, en-
ten de er unge eller gamle, fat-
tige eller rige, kloge eller dumme, 
stige eller raske". 

Og Englen gjorde, som Gud 
havde sagt. 

Tysk Legende. 

Papir. 
—0 — 

I vore Dage anvender man i stedse sti- 
gende Udstrækning Papir til industrielt 
Brug. Det er almindelig kendt, at mange 

vore Dage fremstilles af Papir, men An-
vendelserne er i Virkeligheden langt mang-
foldigere og udstrækker sig til Ting som 
Kokkenredskaber, Klæder, Maskindele 
osv. 

Paa den grafiske Udstilling i Leipzig i 
1911 var der i Afdelingen for Papir 'Lej-
lighed til at gere sig bekendt med en 
en Mængde Anvendelser al Papir til in-
dustrielt Brug. Der er næppe en Industri-
gren, hvor man ikke paa et eller andet 
Omraade begynder al anvende Papir som 
Stolinaieriale til en eller anden Ting, der 
tidligere er fremstillet af andet Stol. 

I Skotojsindustrien anvender man Pa-
pir i udstrakt Maalcstok til Indlæg. Kap-
per, Hade osv. I Tekstilindustrier] finder 
en endnu mere mangesidig Anvendelse af 
Papir Sted. Silke, Traad, Garn osv. i ane 
Tykkelser og Farver fremstilles af Papir 
og alle Slags vævede og spundne Artik-
ler: Tæpper, Løbere, Madrasstoffer, 
Nandklæder, Forklæder, ja hele Klæd-
ninger, og desuden Sække, Sejlgarn og 
steget andel. 

Ogsaa allehaande Ting tli Husholdnings-
brug kan i vore Dage fremstilles al Pa-
pir, saaledes Portiere- og Gardinringe, 
Haandtag til Kander og Beholdere, end-
videre Legetøj, Penneskafter, Blyanter 
osv. Ja, del er maske endda ikke ude-
lukket, at man kan sammensætte sig et 
hen Kokkeninvantar af Papirgenstande, i 
hvert Fald har man baade Spande og 
Skaale, som er fremstillel af Papir, og 
der findes særlige Kogebeholdere af 
Papir; man kan ganske vist ikke sætte 
disse direkte over Ilden, men de kan ned-
sænkes i kogende Vand med det Indhold, 
som skal koges. 

den tekniske Industri er der stærkt 
Brug for Papir. Tandhjul og mange an-
dre Maskindele kan være af Papir, deS-
uden Spoler til Vævemaskiner, Isolerski-
ver til elektriske Anlæg, Kabehraad og 
lignende. Ogsaa Modelløren har i Papir 
fundet et brugbart Materiale, som kan er-
stalle ham den sædvanlige Gibs ved Stak-
kat Srarbe jder. 

Alle disse forskellige Ting tildannes af 
flydende Papirmasse ved passende Be-
handling, og som man ser, har Papiret 
paa mange Ornraader endogsaa erstattet 
Jern. 

Det er ikke alene Bogtrykkere og Bog-
bindere eller i det hele den grafiske In-
dustri, som i vore Dage er Forbrugere 
af Papir. Rundt om i andre Industrier er 
der opskruet Konkurrence om dette Ran-

materiale. 

Aiten-Bon. 
— 0— 

Nu svæver hvide Tanger over Enge, 
og Solen dalet i et tiav af tilod; 
nu søger alle trætte deres Senge, 
og Natten skienker dem sin Hvile god. 

Jeg vandrer ene over Markers Flade, 
— thi der jeg heder helst min Afienb 
mens mine Tanker vanker, lyse, gled 
i Mørket til min elskede i 1.1111. 

Iler færdes jeg saa ung og dog sav en 
der mangler kun en lille I faand i min, 
Min læbe hvisker Gang paa 	: Ilde 
mil I ljertes Dronning, ring og blond og n 

Da toner Kirkeklokkens milde Rost 
ud over By og Land og Enge brede, 
og gyder i min Sjæl en stille Trust, 
mens Fuglen søger ill sin skjulte Rede. 

Nu svinder Solens sidste, gyldne Strøale 
derude i det fjerne Vesterled. 
imedens gyldne Lyn Ira Himlen maaler 
Distancen ned til Jordens stilfe Fred. 

Jeg lænker paa Helenes blonde lokker, 
hvis gyldne .1 raade snor sig om en Kir 
saa ren og hvid som Sneens kolde Finakk e 
og dog sari varm som Samrens tune Vind 

Men mest jeg iænk er dog paa Øjets Kert 
den underfulde dybe, lyse Glad, 

.4-Mrs-Fiffik8-1:-T£r•Tdii--11Tert i mit Hjerte, 
der først kan slukkes af den holde De 

Dodsenglen. 

En Dug sagde Gud til en af 
de Engle, SOM Staar omkring hans 
Trone: „Jeg har skabt frIenne-
skene og giret dem Jorden til Op-

' holdssted, for at de der skal for-
berede sig til at komne i Hinden, 
Inm-  der rit P. iobed 51,711 rare 
fuldkommen lykkelige, Gaa der- 

der er træ e a 
aneligheder, at de endnu i Dag 
skal faa Lov at komme op til mig 
og nyde alle Herlighederne i min 
straalende Himmel". 

Englen bøjede sig dybt for sin 
.Herd og fløj gennem den gyldne 

wwfiimmeiport ned tit Jorden, Hun 
Ir saa lykkelig over at skulde 

bringe den glade Tidende til alle 
de stakkels, lidende Mennesker. 
Rans eneste Bekymring var, hvor-
dan han skulde faa baruret op til 
Himlen alle de mange,. som vilde 
med ham. 

Solen var lige startet op, da 
han-  flanede Jorden. 

Den 19i-sig, han modte, var en 

ung Bonde, syrn hin- aende hen 
orer Markvejen med - 	n over 
Skulderen, medens han 	49 en 
lystig Morgensang, Englemi' gik 
hen til ham, hilste paa ham og 
fortalte ham, hvorfor Gud havde 
sendt ham ned til Jorden, Tilsulsi 
spurgte han Bonden, om han vilde 
følge nied til Himlen. 

„.Nej," svarede Bonden, „endnu 
ikke. Senere »maske nok, Du 
inaa vide, jeg har kun ræret gift 
et Par A.ar og har en ken Kone 
og en dejlig lille Dreng derhjemme. 
Dem vil jeg ikke bort fra. Jeg 
skul give dig et godt Raad. Du 
skal ikke gaa til unge, lykkelige 
Folk, kun til de gamle og  bedrø-
vede, Dem er der saannend nok 
fif i Omeg 	, ng de bliver sik- 
kert glade ved dit Besøg. Farvel 
og god Trykke" - 

Englen var meget forbavset. 
Men han besluttede dog at følge 
Bondens Raad. 

1 det første Hus, han kom til, 
boede en gammel Mand, der var 

helt kroget uf Alder. Englen sagde 
fil ham : „Du er gammel og svag, 
og Livet er dig en Byrde. Knut 
med mig", 

JJ11 



plan °per ( Hammershus (uiner. 

1. Kommandantens Bolig 

2. Kirke 

3. Manteltaarnet 

4. Magasinet 

5: Hovedvagten 

6. Btovaglen 

7. Fangelaarnel 

8. Staldene 

9. Kaserne 

10. Tjenerbolig 

II. Skydetaarne 

--ferkr  - • 

	

-1.1,,urj,,,, 	,,,,,,..,*".•:/,' ---  
„,.,>,,,' "' . .:_..// ,,u,..,,,u ,,•.,,,uu , ,,mq,u'uu,......:” . ''' ,-," . y.,,,■,,,f,,,,,,;,„„,,,,..,,r 1.1,''''_:'_ 

luu,u,,,,,,,,1•1 ,,,,,,I ,,,,.11,1n1,,,, 	C__ . 	. . 	
. 	. -' 

	

(;•,-,,,,,,44s-,--,ki. Lig,,,,,,,,-:-..4 . . . ,_..._-, ----' • --;;;;.„f," 	' <‘ • , t, 	• - ,,,f4~(1,1..?"'"!= ..„,6•,?•:' 	• ,Nsr 
Nit 	,,--7-',,,,,, 4i.. 	it,- 
- - 	. 	.,a!lee.."'_'. ,,,,, 'N'' 

ge n, 

ar forbundne Sygdomme, navnlig ved 
Lungebetændelse. Del Menneske, som 
ejer et sundt og godt arbejdende hjerte, 
bar langt større Chance for at komme 
godt over en Lungebetændelse end det 
Menneske har, som kun ejer et svagt 
Hjerte. 

vor irer-rose oprevne Tid forekommer 
der ofte nervøse Forstyrrelser i Hjertet, 
og der klages da i Almindelighed over 
Hjertebanken, for hurtig Puls, [ryk eller 
Smerter omkring Hjerret. Aandenod og 
lignende Symptomer. Organisk er Hjer-
tet dog ikke Forandret i saadanne 
men ikke desto mindre foreligger der en 
bestemt nervøs Svaghed, og man taler 
derfor om nervøse I ljertelidelser, som 
ofte kan berede Patienten baade Smerter 
og Besvær. Et sandart! 'filfælde behand-
les da ikke alerte ined Henblik paa Hjer-
tet, men ogsaa med Henblik paa en a l-
mindelig Styrkning at hele Neivesystemet, 
og den angrebne kan trøste sig med, at 
hans Sygdom ikke er dødelig 

jilSiOPIOP 

om Otto ullønsted. 
—a— 

Grosserer Otto _yansted kunde 
forleden lejre 50 Aar Mirretinags-
jubilæum. „Aet th. Stil Istid." skrt-
er i den Anledning bl. a.: 

0. M. er født paa Lyngsbæle-
ganrd paa Mols og lar,te Hande-
len i Hans Broges Fødeby Grenaa. 
Del gik ikke altid glat for ham 
som Forretningsmand i Aarhus. 
Selv eller al Mønsted i 30 Aars 
Alderen var bleven gift med den 
rige Købmand Broges Datter, var 
der Tider, hvor der hørte hele en 
Mønsteds Energi, Talent og Ar-
bejdsevne til at holde Skuden gaa-
ende, 

Mønsted var for mange Aar si-
den ogsaa Møller. Ban havde en 
Darnpuiolle. Fra den Tid fortæl-
les der en morsom Historie OM 
ham og Møller Weis. Mellem 
de to var det ordnet saaledes, at 
Mønsted skulde male Rug og Weis 
Boede, og de maatte ikke qaa hin-
anden i Bedene. Men en skøn 
Dug opd,roer ,klonsted, at Weis 
saa sandelig har malet et Parti 
Rug. 

Og Mønsted ekspres til London, 
hvorfra han vender tilbage med 
en ekstra elegant Kværn til Hvede- 

„Det er imod Akkorden”, sagde 

„Det var det ogsaa, da De tna-
lede Rug", svarede Mønsted. 

— Hans tørste e Margarine-
aar" kostede mange Penge. Møn-
sted skal den Gang hare ejet saa-
dan noget som 400,000 Kr. De 
gik med. Han rejste en halv 

Den gik ogsaa, Ven-
nerne Dg b'orretningslorbindeserne 
begyndte at tvivle. Enkelte sagde, 
)(fanden var gal — det gik al-
drig. 

„Det skal acta", sagde Mønsted, 
„Foretagendet hviler paa el sundt 
Grundlag, det gælder kun om at 
holde ud.," Og det lykkedes ham 
at rejse endnu en halv Million. 

Bande i Privatlivet og i For-
retningen har 3/1-ønsted alle Daye 
ræret Punktligheden selv. Folk, 
der kom i hans Hjem, medens 
han boede i Aarhus, ved at for-
tælle, at niar der blev holdt Mid-
dagsselskab,aq Klokken var blevet 
5 Minutter over den Tid, til hvil-
ken Gæsterne var indbudt, satte 
Otto Mønsted sig til Bords, og 
Middagen begyndte, ganske uan-
set, hvor mange eller hvor f aa 
Gæster, der var kommet. 

Deu firsfe lio[lomildshad. 
—o— 

Allerede for 100 Aar siden 
var det nær ved, at Undervands-
baaden var kommen til at spille 
en stor Rolle i Historien. I et 
,gammelt Memoireværk som i disse 

Dage er udgivet paa ,ty, „Fyrre-
tyve Årer af en døds Levned", en 
fransk-preussisk Officers efterladte 
Papirer, fortælles omstændelig om 
den dristige Plan. Den gik ud 
paa red Hjælp al en Undervands-
baad at befri Napoleon fra det en-
gelske Fangenskab. 

Under Navn af Grevinde Sur-

villier lerede den tidligere Dron-
ning af Spanien, Joseph Bona-
partes Hustru, med sine to smukke 
Døtre i Frankfurt am Main. 1 
G,.,, rudetip Saloner gjorde 
teren Karl Friedrich fra Frank-
furt Bekerdtskab med General 
Gourgand, der lige var rendt til-
bage fra St. Helena. 

Generalen fortalte, at Kejseren 
var syg og ilde til )(ode, og man 
diskuterede forskellige Planer fil 
hans Befrielse. Det eventyrlige 
Forslag om at bort/øre ham pr. 
Luftballon, niaalle straks opgives 
som uigennemførligt, Men el an-
det Forslag randt mere Gehør. 
Del var al konstruere eu Baad, 
der kunde ,qua flere Fod under 
Vandet og have Plads til 8 a 10 
Personer. Forslaget vandt ivrige 
Tilhængere, og en engelsk Lord, der 
hørte til Napoleons Beundere, lo-
vede at afholde Udgifterne. 1 selve 
London førtes indgaaende For-
handlinger sned denne Lord, hvis 
Navn dog ikke nævnes i Memoi-
rerne. intet maatte ske overilet, 
Hos en Mekaniker i Amerika be-
stiltes Skibet; det kan næppe hare 
været hos nogen anden end Ful-
ton, Opfinderens al Dampskibet og 
Urtypen til Undervandsbaaden. 

Med en Model blev der fore-
taget Prøveture i London, der alle 
viste sig tilfredsstillende. I Hem-
melighed blev alle Forberedelserne 
trul ne, og man traf detaillerede 
Bestemmelser om, hvorledes man 
skulde føre Baader, til St. Helena 
og fag den syge Kejser bragt om 
Bord i den. 

Den dristig udtænkte Plan kom 
dog aldrig til Udførelse. Midt 
under Forberedelserne indløb nem-
EJ terretningen om Kejserens Død. 

forsikrinåser. 

Al danske Statsborgere er teg-
net Brandforsikringer til et sam-
let Beløb al 11,400 Mill. Kr.j  

og herfor svares en uartig Præ-
mie paa godt 18 Milt, Kr. 

Den samlede Forsikringssum 
for Livsforsikringer anslaas tit 
900 Mill. Kr., og der anvendes 
32'12 Mill. til Præmiebetaling for 
disse Forsikringer. 

I Præmiebetaling for Ulylckes-
f orsilcring erlægges aarliq ca. tf la 
Mdl, Kr. Endvidere svares der 
i Kontingent til statsanerkendte 
Sygekasser 6'12 Mill. Kr ,  og til 
statsanerkendte Begravelseskasser 

, sarri/ flt Ar-
bejdsløshedskasser 131i  Mill. Kr. 

Alt Fult betaltes der i 1914 ca. 
80 Mill. Kr, tirlorskellige Arter 
af Forsikringer, i 1910 betaltes 
der er kun knap 60 Mill. Kr., 
der er allsaa t Lisbet al fire Aar 
en Stigning paa 2O  Mill Kr. 

Nyem har oilloodel Knokl? 
—0— 

Paa et lille Torv i Freiburg stiar en 
Statue al en Benediktinerrmink, der levede 
i det 14. Aarhundrede. Ilart hed Bert-
hold Schwartz, og der berettes om ham, 
at en Dag, da han eksperimenterede med 
Salpeter, Kul og Svovl, faldt der en Gnist 
ned i de omtalte Stoffer, og der opstod 
en [whig Eksplosion. Saaledes skulde 
Munken have opdaget Blandingens Kraft. 
Men der fortælles ogsaa, at han selv er 
faldet som Offer for sit Opfindersnille. 

Saaledes lyder Legenden, siger en fransk 
Forfatter, der efter grundig Forskning 
paastaar at være kommet til helt andre 
Resultater. 

Forfatteren anser Schwartz for at være 
en Bedrager, der har tilegnet sig Æren 
for en Opfindelse, der er gjort længe fur 
hans Tid. Dette bevises bedst af den en-
gelske Munk og Naturforsker Roger Ba-
cons Værk „Opus Majos Fratis Kogeri", 
hvori Bacon omtaler et hemmeligheds-
fuldt Stof, „som, naar det tændes, frem-
bringer et øredøvende Knald, at hverken 

'Armeerne eller Byerne kan modstag dels 
Virkning. Og det er almindelig kendt, 
at hvis Salpeter indesluttes i et Foderal, 
giver det ved Antænding et frygteligt Dron 
ligesom Torden". 

Bacon (Bide i Aaret 1294, og man kan 
derfor antage, at Munken Schwartz har 
været en flittig Læser af Opus Mejus, og 
at det er fra denne Bog, al lian har hen-
tet Beskrivelsen af Krudtets Sammensæt-
ning. 

Bacon selv hentede sin Kundskab om 
Sprængstoffer fra en vis Marcus Græcbus' 
Manuskript om Ild, der kan tilintetgøre 
Fjenderne, et Arbejde, der dog længe 
maatte vente paa sin Forlægger, thi det 
det udkom forst i Anret 1642. Man stu-
der i samme Værk paa de mest overra-
raskende Ting: „Man tager el Pund Svovl, 
to Pund Vinstokskul og seks Pund Sal- 

peter Man støder denne Blanding i en 
Marmormorter og Indsætter en passende 
Mængde deraf i et Rnr, der er bereguet 
paa at flyve i Luften og sprænges. Roret 
bur være tykt og nrnvundet med Slant-
Kam]. Man man ogsaa anbringe ef lille 
Hul til Tænderen, der skal stikke Ild paa 
Blandingen" 

Altsaa Granater fra 12.30. Allerede for 
den Tid er Bossen kendt. I  et arabisk 
Manuskript fra 1225 findes følgende mær. 
kelige Anvisning: ,Taget Ror og anbring 
det pin et Fæste, soni man kan omslutte 
med ttaanden Roret skal fyldes med 
Nafta, og "1.,„f„gb,pisehralken der er strøet 
Siaaer etd indsættes'.-  Man 5.k..11 anr,en d e  
Natfaet, og Pilen, ler ro 

i Brand, skal ramme el., N'.e,:,•.1”..k 
Om Pilen ikke trænger ind og dræber 
ham, skal den i det mindste brænde ham, 
og Fjenden bliver ens Fange". 

Hvor ubestemt Anvisningen end er. flad 
det dog sin Interesse et n. ,de, -at ældre 
Tiders Stridsmænd ikke var nød • 
bombardere Fjenden 	 er og 
Sien eller ov 	 ed smeltet Bly, 
men at d 	enhver Maade engle at 
gøre Brug af Ilden som det værste Ode-
laiggelsesmiddel. 

Men hvem var da den første, som op-
fandt Krudtet og gjorde Brug deraf ? Vi 
har jo læst i Skriften om Gideon, der le-
vede for 32 Aarhundreder siden. For at 
befri sit Folk fra Midianitternes Aag, an-
vendte han et Produkt af sin Opfindel-
SCSMIC, et Produkt, der frembragte en 
Larm saa stærk som et Tordenslag. 

— — — 
Sandsynligvis bliver Tyskerne ikke den 

franske Forfatter, der har villet berøve 
Tyskland Æren for at være det Ldnd, i 
hvilket Krudtet er opfundet, Svar skyldig, 
men hvorledes det end forholder sig, 
turde dog deri franske Paastand være 
sand, at første Gang Kanonkrudtet kom 
til Anvendelse var ved Belejringen af Puv - 
Guillaume ved Tilders Aar 1328. 

Af Julemærket 
solgtes jaer fra Allinge Postkontor 
8000 Eksemplarer. Da Salget sidste 
Aar var 7,300, er der allsaa en Frem-
gang af 700. Skulde det forøgede 
Salg betyde opadgaaende Tider? 

Oodsljollosior og Moder, 
Søndag d, 9, Januar 

Allinge K. Kl. 9% Skrin. Kl. 9. 
Ols Kirke Kl. 2. 	-- 	1(1. 1 1/, 

Kl. 3 Efterliv taler Missionær Ærø 
i Sandvig Missionshus, K1. 6 i 
Allinge. 

Mandag d. 10. Januar Kl. 7 taler 
Præsten i Tejn Missionshus. 

Torsdag d. 13. Kl. 8 i Sandvig Mis- 
sionshus. 

Evan. luth. Missionsforening Allinge 
Kl. 3Vs. P. Rønne. 

Rutsker Missionshus 

Kl. 91/e. P. Rønne. 

Hammershus. 
vil t del live Aet 	inge en 

udførlig Skildring.  af HatilltierSlitts 

Historie gennem de skiltende Tider, 
bande son] Borg urg rom Ruin. - -
For at fan dette righoldige Finn 

saa udførligt og interessant soni mu- 
ligt, anmoder vi vore Lrese 	iler 
er' i Besiddelse 	earnle histo 
Skrifter eller Opte 	der o 
handler Borgen, I 	,eget 

ken Tidsperiode, 

Optsniriger herom. Vf httfte„kenkt 

os Stoffet otelnl I Artikelserier, 

stil muligt en I hvert Nummer. 

Interesserede 1.,resi:ie bedes derfor 

gemme hosstaande Platt over Rui-
nerne, da den t il være en udimer. 

ket Vejleder og lette Orientermgem. 

Som enkrigs Indledning alk.) k-
ker ‘1 idag—Drachnians Stem itingS-
hilde Digt: 

FR Slam de ,  tavst og lytter 

til Bølgen~Odi, 

som klinger tir,efegietuftid.; 

DybIstenite Poesi. 

Der stiar det inindeværd 

/ned Minder i sit Bryst 

'om Jubel og Jammer, 

om Sorg og om Lyst. 

1 	• " 

i JleilletS sinykte Sal 

ly'der'Sång og Latter",' 

om den rungende Pokal, 

ug IVIenuelten følger 

ikkens Stemme blød, 

mens Fængselslænken klarer 

I Klippens dybe Skød. 

De blege Straaler falde 

igennem Taarnets Glug, 

naar Latteren forstummer, 

høres Sorgens Suk. 

Der sidder Dybets Fange 

med Haanden under Kind 

og stirrer tavs, fortvivlet 

i dunkle Fremtid ind. 

Saa huse Fortids Skygger 

i deres gamle Hjetik~"  

til Morgensolen -  bryder 

at Nattens Tirager frem, 

til Dagens Himmel hvælver 

sin tiavblaa Baldakin -

da synes atter Slottet _ 

en øde, tavs Ruter. 

I Allinge Sogn 
fødtes i 1915 af Mandkøn . . 31 

Kvindekøn . 

lait  66 
døde af Mandkøn 22 

	 . - 

Kvindekøn 25 
fait 	47 

allsaa 19 flere ledte end døde. 

/Egievtvde 13 Par, 
Borgerligt Ægtelorenede 3 Par. 

Konfirmerede 35 Drenge, 26 Piger. 

I Olsker Sogn 
fødtes i 1015 af Mandkøn . . 16 

af Kvindekøn . 18 
Talt 34 

døde af Mandkøn 8 

af Kvindekøn 7 
talt 15 

Altsaa 19 flere fødte end døde. 

Ægteviede 10 Par. 

Borgerligt Ægleforenede 1 Par. 

Konfirmerede 18 Drenge, 9 Piger. 

'Inar Maaneris Straaler falde 

ved Mrdiral paa dets Tind, 

da tier Vindens Susen 

og Bølgen slumrer ind. 

Da myldrer Minders Skare 

fin dunkle Kroge frem, 

Da buse Fortids Skygger 

i deres gamle Hjem. 	'1. 

Da slunkne Tearne løfte 

mod Skyen deres Spir, 

Der brases op i Stegerset 

til Gilde og til Svir, 

Vidt spreder Faklens Flamme 

sit durikelrede Skær, 

i Lyset funkler Hjelme 

og blinkende Sværd. 	.~1111111111 



meget solide. De ere rummelige og 

Ekstra kvalitet engelske Sinedekul 	a .1,25 
Store Derhyshire Ovnkul 	 "a 3,75 
kraftige lyske. Ovn-Cinders 	a 9,75 
pr. hl, sælges renharpede fra Lager og frit tilkort heri Byen, 
pr. Netto kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi anbefaler 
vort velassorterede Lager af 

Isenkram, Glas, Porcellæn og Fajance 
til billigste Priser. 

Allioge Kold- og Prodolfflorreloiog, 

Morsø Regulerings-Komfurer 
bager og steger ganske fortrinligt. 

Disse fyres og reguleres ligesom Magasinovne. Støbt af fineste 
Jærn med støbt Slegeovii, stor Vandgryde, [(egeplade, Bradepande, 1 
Endeblade og med store Kogehuller. 

Sælges i 

Nordlandets Handelsbus i Allinge. 

Ilegoshlishoger og Kontraloger leveres eller ober! Skeln. 
Allinge Bogtrykkeri. 

	

77227,89 	77427,89 

	

40410,87 	26279,68 

	

66971,20 	66971,20 

	

4000.00 	4000.00 

	

20941,75 	20941,75 

	

28246,60 	26888,90 

514045,76 	503718,00 

752144,07 726227,42 

Talt 	3M 09,12 

5844,04 
17207,90 

1882,84 
602,49 

1721,13  

Tall . . 27258,40 

Overskud 6850,72 

Tegn Abonnement paa 

Nordbornholms Ugeblad! 

Allinge-Sandvig Koollouoes SWils for 1914-15. 
Kommunens Formue. 

1 April 1914. 31 Marts 1913 
De i Panteobligationer eller paa anden Mande 

aubragle, Kommunen ni/rørende Kapitaler . 
Andt Kapitaler, derunder Kassebeholdning . 

Lystanlæg ..e""Lvstanlreg 
Tiender og Jordsky Id . . . . 	....... 
Forskud ved Husinstellalioner 	  
Bygninger inkl. Inventar, saasom Skoler, Farlig- 

gaard, Sygehus, Gasværk o. s. v 	 

Pr. 31. Marts 1915 fordeltes Værdien af liver 
Art af Ejendomme sig paa følgende Maade: 

Skoler og Gymnastiklokaler. Byget. 86400,- 
do. 	 do. 	Inventar 3000,- 

Sygehuset 	  Bygn. 48000,- 
Inventar 5000,- 

Raadhuset 	  14,400,- 
Faltiggaarden  	6720,- 
Gas- og Vandværksanlreget 	 330598,- 
Andre Bygninger 	  9600, - 

Tilsammen . . 503718,- 
1(dt Formue . 

Kommunens Gæld: 
Luner 
stillet 

Amtsfonden: Rønne-Allinge Banen 
do. 	 do, Tillægslatin 

Landmandsbanken (Skolebygning) 
do. 	 do. 
do. 	 do. 

Allinge Havn 
	

do. 
do. 	 Spadserestien 
do. 	 Gas- og Vandværk 

Kapitalfornmen 
	

til Brandvæsenet 
Sparekassen 
	

Sandvig Borgerskole 
do. 	 til Gy innastikhuset 
do. 	Sandvig Borgerskole 
do. 	 Lystanlaget 
do. 	 do. 
do. 	Vand- og Gasværksunders. 
do. 	 Sygehuset 
do. 	Vand- og Gasværksunders. 
do. 	 Pedelbolig 

Kommunekredilf. til Sandvig Gymnast. 
do. 	Vand- og Gasværk 
do. Forskud til Husinstellation 

Skyld til Frk. Danchel til hendes Død 

111111.11.11111111111~~~,Id.',151 3795,79 10009,04 503786,75 

Gasværkets Driftsregnskab. 
Indtægt. 

Salg al Gas 	
Malashiew.of 	ifi 

Andre Indtægter  	1054,20 

Gas til Byens Belysning og 

do. af Koks m. ni.  	
17739,87 

	

tt_ 	 . . 3561,55 

'-gegoiimps,9753,5o 

sawb. 

Udgift. 
Lønninger og Pensioner 	  
Kul, Olie ro. ni. 
Vedligeholdelse af Maskiner, Inventar og Ledninger 

do. 	af Bygninger 	  
Andre Udgifter 

I 

Udg. til Renter af og Afdrag paa Larm 
i Aaret 1914-15 andrager . . . 	. 10120,07 

Fradrages dette Beløb boss!. Overskud bliver Netto-Underskud 4269,35 
Materialier, Beholdninger ni. v. ved Aarets Begyndelse 5125,50 

do_ 	 do. Udgang 5206,32 

Vandværkets Driftsregnskab. 
INDTÆGT. 

Vandskat, Afgift af Vandhaner, Vand hl Husholdning og Næ- 
ringsbrug etc., ialt 
	

6128,73 

UDGIFT. 
Lønninger og Pensioner 	  495,- 
Kul, Olie m. ni. 	 138  61 
Vedligeholdelse af Maskiner og Inventar 	  271,38 

do. 	af Ledninger 	 199,51 
Nye Anlæg 	 37  - 
Andre Udgifter 	 43  01 	1184,51 

Overskud 4944,22 
Udgift hl Renter at og Afdrag paa Lamt 

Fradrages delle Beløb hossl. Overskud, bliver Netto-Underskud 2955,78 
i Aaret 1914 -15 andrager . ca. 7900.- 

Kontroll. Foderblanding 
fra Øernes Andelsselskab 

bestaar af 25 pCt. Texaskager, 20 pot. N. 0. Kager, 15 net. 
Jordnødkager, 30 pCt. Soyaskraa og 10 pCt. Rapsskraa ; end-
videre et Indhold af 6,77 net. Fedt og 44,44 pCt. kvælstofhol-
dige Stoffer. Prisen er idag 13 Kr. 25 Øre pr. 50 kg. 
Oplag hos 

Nordlandets Handelshus.  

OLSKER. 
Kommuneskat tor 2.1e: 11.1!, air 

1915-16 modtages hver Fredag 
Eftermiddag paa Br ø d d egs ard 
sand ved Mejerierne .Hundedal's 
og .Kajblerggaard"s Udbetalinger i 
Januar og Februar Maaneder. 

Sogneraadet. 

En mindre 

Lejlighed til Leje 
'ned 2 surrad Værelser og Kokken .  

Henvendelse til Skomager Larsen 

En lille Lejlighed 
kan Jaas Int imod at gøre Formid-
dagsarbejde Man bedes henvende 
sig paa Bladets Kontor. 

En Hest er til Salgs 
eller til Bytte med en LOdelrO. 

Kjollergaard i Rutsker.  

For efirWIO teolog, 
Foredrag af Forfatteren L. C. 

Nielsen paa Forsh. Hammershus 
i Allinge Fredag den I3de ds. 
NI. 8. Emne: .,De danske i Arne-
riha" (med Lysbilleder). 

Medl. gratis. Ikke-Medl. 50 Vire. 

Et nyt Hus 
nord tor Tein er til Salgs paa bil- 
lige .Villaar. 	

Karl Haagensen. 

To 2-Vær. Lejligh. 
- centralt beliggende i Allinge -
den ene med Køkken, er til leje, 
om ønskes delvis møbleret. Bog-
trykkerret anviser .  

4-500 Pood Græsk ar 
sælges. 

Vindel, 
Telefon 92 .  

En Læredreng 
eller en, som har lært lidt før som 
Smedemedhjælper, kan fan Plads 
straks. Høj Løn gives .  

Smed Malmquist, 
Rutsker. 

En lille Lejlighed 
kan faas trit inod al gere lidt For-
middagsarbejde. 

Bladets Kontor anviser. 

Bortsalg. 
I sidste Halvdel af Ja-

nuar Maaned vil der blive 
bortsolgt et større Parti 
Brænde paa 

Kildesgaard Olsker. 

.Blejante Visitkort 
anbefales fra 

el3o,gtrykkeri 
om 

S
ager De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller niang-

ler De en Svend eller Lær• 
ling, en Fodermester eller en-

den Medhjælp, bør De snarest aver-

tere i Nord-Bornholms Ugeblad, 
der hver Fredag bringes direkte ind 
i 1700 Hjem og læses af saa godt 

som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor saa 

godt som allid bringe et tilfreds 

stillende Resultat. 

By- og Herredsfuldmægtig 

Johooes Kofod, Hasle. 
trællespas Raadhusel i Allinge 
hver Mandag ener KI. 10 Forum. og 
i Klemensker Kro liver Fredag 
Ira 2-5 Eftm. 

Vi lier 10111 [114e 3111 ille Fffil e tis loller 
til iorholk • • hilltg Pris og anhefaler 

Frisklavet hos1( Klidilielssefoder a 9 Kr. 75 Hre, 
do. 	do. Blodmelasseroder a 9 Kr. 

Disse FOdeesto!ter er i  St,kke pzia 	rog -;,.; k. Nettet, 

Nordlandets Handelshus. 

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning 
.inbetaler 

Fest- og Brudegaver. Smykker, Lommeure, Stueure, Briller etc. 
Alt i storl Udvalg til billige Priser. 

NB Navn isættes gratis i Løbet af ., Time. --Telefon 98, 

A. M. Lindberg. 

Ledige Sække og Poser, 
ledige Tønder og Dunke, ledige Kasser og Flasker heder vi 
bestemt om at faa tilbage inden Iste Februar: derefter bliver 
disse fort i Regning og maa betales. 

Nordlandets Handelshus. 

Brødrene Anker .- S) 
$ Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telelov  2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Selvvandingsindlseg. Varol. &  Aljeonniper iii Hi 

Prima tyske 

Stenkuls briketter 
er et meget renligt, kraftigt og drøjt Brændselsmateriale. 

Sælges a 260 Øre pr. 50 Kilo i 

Nordlandets Handelshus. 

Afdrag 
Arners 
Lob 

133,33 

911 292155,35 2526,11 
911 35206,54 2158,21 

1000,- 

Lanneis 
Betob April 

1914 
58457,46 

6182,31 
16013,37 
8019,59 
6688,96 
200,- 
150,- 

39090,91 
500,-

8389,18 
1845,59 
1713,26 
856,65 
614,25 

2500,-- 
14350,56 
3000,-

940,48 
15921,33 

910 	 731,15 
913 	 80,57 
891 	 615,56 
893 	 342,61 
898 	 251,80 
895 	 200,- 
895 	 50,-- 
913 	 909,09 

907 	 271,31 
907 	 59,69 
907 	 52,74 
907 	 26,37 
908 	 17,83 
908 	 500,- 
909 	 181,24 
910 	 500,- 
910 	 21,67 
911 	 379,76 

Gældens 
Beløb Marts 

1915 
57726,31 

6101,74 
15397,81 
7676,98 
6437,16 
000,- 
100,- 

38181,82 
336,67 

8117,87 
1785,90 
1660,52 
830,28 
596,42 

2000,-
14169,32 
2500,-

918,81 
15541,57 

289629,24 
33048,33 



Toget afgaar 
Søgnedage: 

Nnn4 fa-Rutin". 
Fra Sandvig 	 7" 10" 

Allinge 	 704 1( 20 

Tein 	 719 1037 

Rø 	 7" 10" 

Klemensker 	7" 11" 

Nyker 	 8'° I131 

Til Rønne 	 530 11" 

Søn - og Helligdage. 

Sands' lic-Itenne. 
Fra Sandvig 	815 

Allinge 	 85, 

Tein 	 x 

Rø 	 917 
Klemensker g„ 

Nyker 	 Y 
Til Rønne 	 1005 

lie ben 75s 

1,5 	805 

lop 	815 

1 14 835 8511 

206 8E0 851 

220 Y. 905 

2o 790 980 

Et onne-1.4 n n fl 
Fra Rønne 

Nyker 

Klemensker 

Rø 

Tein 

Allinge 

Til Sandvig 

I ie 
070 

20° 
21' 

4 11 

4" 

4" 
501 

507 

8" 
85.2 
911 
927 
939 
916 

051 351 
110 
137 
163 

330 815 710 

737 
765 
8" 
830 

812 
8413 

Ro n 1111- Minn <I v Ifc 

Fra Rønne 	 970 	135 455 815 

Nvker 	 917 	150 420 Ses 

Klemensker 	955 	207 437 8" 

Rø 	 942 	22, 456 911 

Teln 	 Y 	213 5" 9r 

Allinge 	1013 	251 521 932 
Sandvig 	10,0 "'"300 530 943 

Siler Ile gie Ilvsleds3Derske, 
skal den gamle Cykle sælges, øn-

sker De Adgang over deres Ejendom 

forbudt,' har De fundet et Par Ga-

loscher, skal der være politisk Møde 

eller Bal, har De Kreaturer til Salg 

eller vil De købe snadmine, har 

De faaet nye Varer hjem, paatager 

De Dem Reparationer, har De 

startet en ny Forretning - hvordan 

skal Folk saa faa del at vide, hvis 

De ikke averterer i et Blad, som 

virkelig læses. 

,.Nordbornholms Ugeblad" 
læses af saa at sige alle i Nordre 

Herred og er derfor et fortrinligt An-

nonceblad. Send deres Annoncer 

til .NInrdhnr1,111nlme 11nrh1,-1. 

Telefon Nr. 74 

Erindringsliste. 
-0- 

Toldkamret 7 -12 Form, 2-7 Efterm.  
Kæmnerkontoret 10-11 ne 2-4, 

Larme- 	Diskontobanken 2 - Ettal 

Sparekassen 10 -12 og 2-4. 

Stenipellilial i Sparekassen 10-12, 2-4, 

Drimpskibsexpeditionen, aahen ved Ski-
benes Ankomst og Afgang Tirsdag 

og Fredag Efterm , Mandag og 

Torsdag borm. 

Sognepræsten Tirsdag og Fredifg 6-7. 
Distriktslægen 8-9 og 2-3. 

Postkontoret 9-12 og 2-7. 

Søndag 12-2. 

Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Aften. 

Søndag 12-2. 

Borgmesteren. Kontortid hver SOgnedag 
KI, 3 paa Skolen, 

Branddirektøren:Mandag og Fredag 

Form. 8 til 10 

Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr. 

Olsen, Messen. Kontortid 1-1 Em. 

Folkebogsamlingen paa Raadhuset: 

Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8, 

Jernbanest. er gaben for Gods 8-12, 2-6 
Frimærkep. og Ilgods desuden 7.8 Aften 

samt til Tog, der afgaar udenfor nævnte 

Tid, Fra en halv Time for Togets Afg. 

Ordet er frit 
Vi gør vore mange Læsere i By og 

paa Land opmærksom paa, at enhver kan 

hm optaget Artikler og Indlæg om Emner 
at almen Interesse i „Nord-Bornholms 
Ugeblad". 

Betingelsen er kun, at det skrevne er 

holdt i en sømmelig Form og indenfor 

rimelige Grænser, samt at Indsendere- til 

Underretning tor Redaktionen - opgiver 

Navn og Adresse. Ligeledes modtager 

Redaktionen gerne Meddelelser om saa-

danne Ting og Forhold, som egner sig 

til Behandling i Bladets Spalter. 

Dette gælder bande Byen og Landet, 

og det er en Selvfølge, at Redaktionen 

altid vil iagttage dan stra3ngeste Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder. 

Regnskabskyndigt Medlem 
af Allinge-Sandvig Sygekasse søges 
som Kasserer Len gives og Kaution 
maa stilles. Henvendelse til Destye 
reisen. 

Restancer til Sygekassen bedes 

indbetalt snarest. 

310 

330 
330 

310 

4" 

447 

765 

806 

816 
833 
863 
901 

9Y. 

Kolonialvarer 
i bedste udsøgte Kvaliteter til billigste Dagspriser 

anbefales fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

4473,00 

Menighedsudgifter: Offerafløsning 	  2323,- 

Bidrag til Kirken 	  2050,- 

Menighedsraad 	  , , . 	100,- 

Summa Udgift 145,118,81 

Til Stegning og Bagning 
anbefales vort ekstragode Plantefedt. 
NB. Husk vor 

ekstragode Margarine Nr. 48 
Aldeles fortrinlig til Bordbrug. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

I mange Mønstre. 

Drengestortrejer og -Ulsters 

Bernefodtej, Barnehuer. 

Altid de billigste Priser i 

Nordl nilels ilildelshus 

Prima kontroll. Foderstoffer 
anbefales til billigste Dagspriser fra 

NR.--"..•Vi _har endnu et Parti Glutenfoder. 

jf 	 f' 

Al Slags Uldtrikotage 
kan endnu købes til rimelige Priser i 

Nordlandets HandekliuN 

 

Cement, Tagpap, 
Staldvinduer. Murgryder, Fyrdøre, 
Renseluger anbefales til billigste Priser. 

Allinge Kolonial- Produktforretning. 

Tag- og 
Riste og 

 

r2 	2t ~fio terede 
FINESTE DANSK FABRIKAT 

c7 Jlaye cyfibdic.4 :12a 10 - /(4C 7e 

Bestillinger paa 

Græsfrø og Gødning 
modtages gerne hos 

jfolonial- od frorfrorl f1 forretninj. 

,.ALBA 
6,1 

18000,- 

4520,- 

7074,- 

714,- 

2369,- 

102943 91 

Overslag over Altlage SålldVlg lloallaeries Mild far 1016-11. 
Indtægt. 

Overskud fra forrige Aat: Beholdning i rede Penge 	5000,- 

Indest. i Banker og Sparek. (Rest af Larm) 0000,- 

Restancer 	  7000,- 

Renter af Kommunens Kapitaler 	  

Indtægter at Ejendomme, tilhørende Kommunen: 

Købstadens Jorder _kisen "  	 69,00 

Leje af Tinglokaler  	100,00 

Husleje 	 975  00 

Gasværket  	1680,- 
Vandværket .. "" 	 4250,- 

Afgifter af faste Ejendomme 	  

Afgifter ifølge Næringsloven (Næringsadkomster). 	 '200,- 

Brrendevinsafgilt og Udskænkning 	. . 	1800,- 

Forlystelsesskat . . . , 	 200,- 

Hundeafgift 	 164,- 

Andel i Molorskat  	 5.- 

Forbrug af Aktiver 	  

Tilskud fra Staten i Henhold til Lov Nr. 85 . 

Andre Indtægter: Afgifter af frivillige Auktioner . 	 44,15 

Skolefonden til Ophj. af træng. k. Skoler 	400,- 

Forsk. Indt. i Henh. til Skolelovens § 33 	850,- 

Bornli. Sparekasse til Byens Forskøn. . 	50,- 

Udbytte fra Jernbanen  	728,75 

Afdrag af Forskud paa Husinst. 	. .  	1600,00 

Paalignede Skatter:. Grundskat . , 	. 414,93 

Husskal 	 1659,24 2074,17 

Skat af Aktieselskaber  	1000,- 

	

do. til Kommunen som Erhvervskomet 	1000,- 

Formue- og Lejlighedsskal 	  90869,74 

Bidrag fra Landdistradet  	8000,- 

Summa Indtægt 
	

145,118,81 

Udgift. 

Byens Bestyrelse: Lønninger og Pensioner . . . . 2400,- 

Udgifter til Skatters Paaligning og Opkr. 	1500,- 

Vedligehold. af  Kontorlokaler 	  1300,- 

- 	 Read h uset 	  600,- 

Andre Udgifter ...... 	. . 	 1nno - 
Fattigvæsenet: Lønninger og Pensioner . 

Udg. ved Fattiges Forsørgelse 12732,- 

-Refusion fra frem. Kommuner 11495,- 	1237,- 

Understøttelser, der ikke har Faltighj, V. 	3813,- 

- Vedligeli. af  Fattige. Bygn. og Inventar 	100,- 

Andre Udgifter  	1582,- 
_ 

Tilskud til Hjælpekassen 	  7000,- 

Statskassens Tilskud . . 	 1000,- 

Alderdomsunderstøttelser 	  16000,-, 

Refusion til fremm. Komm 	 1400, - 14600,- 

Fragaar Statskassens Refusion . . • 	6200,- 
Understøttelse til Børn og Enker . 	. 1343,- 

= Refusion fra fremm. Komin. 	331.- 	1012,-- 

= Statskassens Refusion  	492,23 

.Skolevæsenet: Lærerlønninger 	 19275,- 

Undervisningsmidler  	1000,- 

Vedligeholdelse af Bygninger og Inventar 1500,- 

Andre Udgifter . . .  	3154,- 

Rets- og Politivæsen  	926,66 

-:- Refusion fra Amtsrepartionsf. 300,- 

Medicinalvæsenet; Tilskud til Sygehuset . . . . 	2256,84 

Andre Udgifter: Tilskud til Sanatoriet . . 	933,36 

Gader og Veje; Lønninger og Pensioner . . . . 	1000,- 

Byens Gader og Veje 	 2500,- 

Byens Belysning 	  

Brandvæsenet 	  

De offentlige Lystanlæg: Lønninger 	  

Renter af Gæld 	  

Afdrag paa Gæld 	  

Bidrag til forskellige Institutioner; Amtsstueskat e. F. 10371,24 

Forskellige Foreninger. . 	. . 	. 	900,- 

Vurdering til Ejendomsskyld . 	 . 	85,39 

Tilskud til Præsteembedet  	500,- 

do. til Sandvig Havn 	  1100,- 

Andre uforudsete Udgitter 	  

Overskud ved Aarets Udgang: Kontant Beholdning 	 13000,- 

indest. i Banker og Sparek. (Rest af Lean) 6000,- 

Restancer 	  7000,- 

Vor bekendte fine Kaffe 
samt The, Chokolade og Cacao 

anbefales det :girede Publikum. 
Gbokokide og Caerm til janilp 

Kaffe, altid friskbrændt og nymalet.  

c3lli//,..55C j(0/0///0/- 	d'roduktforrelni 

110111111011118 	& 1■3110kil8SOS 
Afdeling i Allinge 6 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud paa atm. Sparekassevilkaar til en Rente 

at 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCt. p a. 

Husk rorl velassorterede 

Trælast-Lager! 
141bud, og vi er til 7'jeneste. 

Allinge Kolonial- og Produktforretnin.g 

ølliiige Bogtrykkeri a1111efales. Telefoil 74, 
Hurtig Leving. - Billigste Priser. 

Afton 

6882,- 

6000,- 

8400,- 

519,77 

24929,- 

626,66 

3190,20 

3500,- 

2300,- 

100,- 

450,- 

22465,73 

10505,82 

12976,63 

5000,- 

26000,- 


