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 • 	„Nord-Bornholms Ugeblad" 
' :kyl- krs I et Antal pf mindst 1600 Exempt. 
cg forsendes gennem Postvæsenet I Allinge. 
Sandvig, Olsker, Rutsker, Re og Klemensker. 

• 
„Nord-Bornholms Ugeblad” 

•hnr den slerste Udbredelse I Nordre hen ed 
bih..... !rest 1 ethvert Hjem ag egner sig der• 
for Parlit til Avertering. 

• »Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Art 
.saasom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
• Efter- eller Aflysninger, Auktioner de. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adgaar hver Fredag, han bestilles paa alle 

• P,,stkontorer saml plan Bladets Kontor og 
k'sg... I Kr. halvaarlig, 

1,... Efter Krigen. 

Naar det økonomiske Livs  
Ruiner skal genopbygges. 

—0— 

Har de krigsførende LandesFinans-
4ministre nu for Tiden svært ved at 
-'skatfe de nødvendige Pengemidler 

1. 

 ' til Krigens Fortsættelse, saa bliver 
cle dog efter Krigen stillet .overfor 

.. 9,4,,Ongave, der bliver fuldt ud lige 

ga vanskelig, nemlig den Opgave 

:.nal hegne lægare en Beregning for, livorle-

'' clFs Statsgælden kan forrentes og 
amortiseres. Skønt man endnu ikke 

pl.katr se,' naar Krigen slutter, har 

Il
. dug allerede Fremtidens Firiansbe-

;tv'  ærliglieder begyndt al kaste sin 
'mørke Skygge frem for sig, 1 Tysk-

:Isprd, hvor man alt har begyndt at 
..- clkite disse Opgiver, er man klar 

over, at det er 'svære Tider, der 
staar for, enten Krigen faer den 
ene eller den anden Udgang. I 

.. ,Deutsche..‘firtschafts-Zeltung" har 

.k saaledes en Dr. Werner Schmidt i 
1 Efberfeld, om delte Spørgsmaal skre-

V t eri låStig,ere Redegørelse, hvori Litt  
, r 	I. a. hedder : 

.., enophyggelsen af det økonomi-
aske Livs Ruiner efter Krigen vil bl. 
r' a.. stille Handel og Industri over 
' for OVQ1-01dentlig vanskelige Opgaver. 
Lagrene er udtømte, der savnes 

• }havarer af alle Slags, Maskinerne 

er udkørte, og Bygningerne, hvor 
Arbejdet skulde udføres, trænger 

til Reparationer heade ude og inde. 
,.. Tit Handelens, Industriens og Land-

birigets meget store Pengebehov 

, Isfrie til Oplijælpran g af Kom tuuni-

::fr,  :amer Statens vidtgaaende Krav 
..tit Skatteyderne — Krav, der vil 
• 

 
gas limet ud ofrer, hvad man hidtil 
b.is lienict sig Muligheden af. 

/allerede int maa Tyskland regne 
led en fast Stalsg'teld paa 75 Mill. 

11aiiik, som inden ...Krigeti sluttes 
yiiiiiist bliver forøget 'ned en Tredie-

idei. Lægger mad dertil Statens 
.:,.U.1,,,ifiel til Krigsvteranerne, Udgif-

. I, .iiiii,sraiiitesile, navnlig Jærvbaner-

' 1:e. sa.] Sommer Statsgælden til at 
ii.a isklide 	100 Milliarder 	Mark. 
D•iisam ikke noget heraf kan væltes 

'.: o• el ;Ina Fjenderne, lim man allsaa 
ri. ile med ell aarlig Rentebyrde 
iii .'1.'er :". Milliarder, hvortil kommer 

h.:. iliseringer. En af den tyske 
:". •i a, hiatris Mænd har en Gang 

s.s.t , „Lad os blot vinde Krigen ••• 
b- 

Freden klarer vi nok I" Delte grel-

formodentlig ogsaa Renterne. Men 
Spergsmaalet hvordan delte skal 

ske, er ikke saa lel at løse. 
Dr. Smidt hævder derpea, at den 

eneste Vej, man kan gas til Over-

vindelse af Vanskelighederne, er 
gennem den indirekte Beskatning. 

Han peger paa, at Nordamerika 
eller Frihedskrigen befandt sig i 

omtrent samme Stilling som nu 

Evropa. Del forarmede Land stod 
med en Statsgæld pari 11 Milliarder 

Mark, og Dollarssecilerne gik fra 

en Værdi af 4,25 ned til 1,75. .Man 
beskattede da alt, Dommerens Kappe 
og den 'længtes Reb." 

Forfatteren mener, at titan i Tysk-

land kan udvide den allerede indførte 
Omsætningsskal, men at men ogsaa 

bør paslægge en Fabrikationsskal, 
det skal erlægges af hver og en, 
som forædler eller forarbejder en 
Vare, eller kort sagt fremstiller el 

nyt Handelsprodukt. Paa samme 
Maade burde indførte Varer beskat-
tes. En saadan almindelig Fabrika-

tionsskat har den Fordel, al den i 
lige Mnade fordeler Udgifterne paa 
alle Livsfornødenheder, Staten har 

desuden andre Skattekilder at øse 
af, sassom Monopolskat, Forhøjelse 
af Toldafgifterne, delvis Udvidelse 
af de direkte Skatter og Eksportskat-

ter. 
Hvad Eksporten angaar, bør, me-

ner Forfatteren, i Almindelighed de 
Varer, som direkte udføres, frigøres 

for Skat for at gøre dem mere kon-

kurrencedygtige. Paa visse Varer, 
som Udlandet nødvendigt behøver, 

saa som Kali og Kul, kan der 

lægges Eksporttold, hvorved en Del 

af Skatten kan lægges paa Udlan-

det. 
Selv om Forfatterens Betragtnin-

ger ikke vil vinde Tilslutning fra 

alle Sider i Tyskland, saa er der 

dog Ting deri, som nok kan paaregne 

Interesse. 

El Interview med Edison. 
(Eller ,New York World".) 

—0- 

Edison, som i deri sidste halve 

Snes Aar har levet meget ubemær-
ket, et alter blevet' Dagens Mand 
i Amerika. Han arbejder, som be-

kendt, paa en Opfindelse, der skal 

gøre det af med Undervandsbaadene, 
men hvori Opfindelsen bestaar, er 

der ingen, der ved. Edison er me-
get hemmelighedsfuld og lader in-
gen uvedkommende faa Adgang til 

sine Værksteder. Han meddeler 

kun det aller nødvendigste, og da 

han nu næsten er stokdøv, har han 
let ved at klare sig overfor de nys-
gerriges Spørgsmaal. 

EI Interview med Ectison forløber 
omtrent saaledes: 

„Et Rygte vil vide", ytrede Jour-
nalisten, „at Deres Vaaben mod 
Undervandshaadene bestaar i en 
stærk elektrisk Strøm." 

„Ganske rigtigt", svarede Edison, 
*jeg ryger kun stærke Cigarer. Jeg  

ryger fra Morgen til Aften, og om 

Natten, naar jeg vaagner, tænder 

jeg den Stump, jeg ikke fik røget 

ud. da jeg gik til Sengs. Nogle 

drikker, andre ryger." 

„Er det ad traadløs Vej, al De vil 

udsende disse elektriske Strømme?" 

,Elektriske Drømme I Jeg kan 
forsikre Dem for, al skønt jeg er 

Elektriker, er mine Drømme alt an-

det end elektriske. Jeg drømmer 
overhovedet kun en Gang hver tre-

die Maaned, og saa drømmer jeg, 
at jeg falder ned fra 39. Etage tiden 

at komme nævneværdig til Skade. 
Lægerne paastaar, at denne Slags 

Drømme beror paa en pludselig 
131odtilstrønniiit g til 1-fjærtet — for 
Resten el meget almindeligt Fænø-
mell hos ivrige Rygere. Jeg ryger 

24 Cigarer om Dagen." 
„Ja, men det var jo Deres Opfin-

delse, vi skulde tale om." 

,Er det noget al tale om ? Jeg 

er vis paa, at naar De blot røg 12 

af mine Cigarer om Dagen, vilde 
De inden to Aar befinde Dem pas 

en Klinik for uhelbredelig sindssyge. 
Men Rekorden har jeg i alt Fald 
ikke sat. Det har Præsident Wilson; 
lian ryger 40 om Dagen. De er 
lysebrune, næsten gule, og fabrike-
res af en særlig Tobaksart, der kun 
dyrkes paa et lille Omraade i Nær-
heden af Havanna. Den Tobak 

matte kunne sine en Hest ihjel. 

Da jeg for nylig besøgte ham for 
al tale out min sidste Opfindelse, 

bød lian mig en. Jeg blev syg 

efter det tredie Drag og kunde 

ikke deltage i den paafølgende Fest-

middag." 
„Nair venter De, al Deres Opfin-

delse kan tages i Brug?" 

„Om fire Maaneder. Det har jeg 

lovet Lansing. Men da De Mæres 

serer Dem saa meget for Tobak, 
skulde De Interviewe Lansing om 

trans Tobaksforbrug. Han har aldrig. 
halt en Cigar i sin Mund. Derimod 

har han røget Cigaretter lige fra 
den Dag, han blev født, eller Dagen 

efter." 
„Ja, det er nu alt sammen meget 

godt, men det var lidt om Opfindel-

sen, jeg gerne vilde vide ...." 

„De Hvide klarer sig nok ; men 

vent, til vi kommer i Krig med de 
Gule, saa faer Piben en anden 

Lyd." 
Nej, del er ikke let at interviewe 

Edison, i det mindste ikke om del, 

man vil vide. 

Andelshomelsell 
—o— 

Den store Bog, som Andelsudval-

get i sin Tid overdrog Sekretær 
H. Herte! ved Landhusholdnings-
selskabet at udarbejde og som er 

udkomineu heftevis paa Gyldendals 
Forlag, er nu sluttet. Den tæller 
570 store Sider, har op mod et 
Hundrede større og mindre Billeder 
og er et betydeligt og stateligt 

Værk. 
For Folk tier hjemme, som for  

fremmede, der vil have Besked om, 

hvorledes Andelsbevægelsen er 

groet frem fra sin første spirende 

Begyndelse, er her al ønskelig Op-
lysning. 

Forfatteren begynder med en 

Oversigt over Andelsbevægelsen 
inden for del gamle danske Landbrug, 

saaledes som den formede sig i 

Fællesskabets Tid !ned den af dette 
nødvendiggjorte beatenite Ordning 

af Arbejdet og med et udviklet 

Samarbejde og Selvstyre. Delte Fæl-

lesskab har genske sikkert en Tid 
haft sin Berettigelse. Men da Tiderne 
skiltede og Forholdene 1 Løbet al 
det 18. Aarhundrede eabnede Mulig-

hed for Fremskridt indenfor Landbru-
get, blev Fællesskabets skadelige 

Følger større end dets Goder, og 
der skulde gas over et halvt Aarhun-
drede eller Stavnsbaandets Løsning 
og Udskiftningen, inden kooperative 

Principer atter i større Udstrækning 
blev bragt til Anvendelse i dansk 
Landbrug, og de maatte afpasses 

efter de forandrede Forhold. Den 
gamle Andelsordning var en Tvangs-

ordning, den ny inaatte bygges pas 
fri Overenskomster og med nøje 

Hensyntagen til de praktiske For-
hold. 

Man begynder med Dannelsen 
af Kreditforeninger, af hvilke de 

første oprettes 1851, og af Brugsfor-
eninger, af hvilke den .første stifte-
des 1866. I begge Tilfælde hentede 

man Mønstret Ira Udlandet. Der 

gik nu næsten en halv Menneskeal-

der, inden Andelsbevægelsen skød 
sit næste betydningsfulde Skud. 

Det var, da Hjedding Andelsmejeri 

i Ølgod Sogn i Vestjylland oprette-

des, det, som fandt saa talrige Ef-

terligninger, at der 1914 her i Lan-

det fandtes 1168 Andelsmejerier. 

Og saa fulgte der i Aarenes Løb 

en Række andre kooperative Fore-
tagender ; Andels-Slagterier, Andels-

Ægelcsportforeninger, Avlsforenin-

ger, Kontrolforeninger, Indkøbsfor-

eninger, Salgsforeninger, Andelskas-

ser og landøkonomiske Forskudsfor-

eninger, Andels-Elektricitetsværker, 

-Mergelselskaber, -Bagerier, -Frugte-

der o. s. v., i en saadan Udstræk-
ning, at intet andet Land kan opvise 
Magen dertil. Og der vil utvivlsomt 
blive lagt endnu flere °tweeder ind 

under Andelsbevægelsen, indtil og-
saa den afløses al ny Former for 

menneskeligt Samarbejde. 

Andelsbevægelsen i Danmark har 
i høj Grad vakt udenlandske Land-
mænds og Nationalølconomers Op-
mærksomhed; mange er rejst hertil 

for at sætte sig Ind I dens Virliemaade, 
og der er skrevet om den pas man-

ge Sprog. 

Om alt dette fortæller altsaa Se-

kretær 1-ledets Bog, der har til ma-

ltende Motto en Sætning af vor 
gamle Historieskriver Arild Huitfeld; 
,AL letve udi Tiden oc icke at vide 

Tiden er som icke at være til.• 

Den er at betragte som et Standard-
værk om, hvorledes Andelsbevægel-
sen har udviklet sig og har vokset 
sig åtærk, og den vil straks indtage  

sin selvskrevne Plads i Rækken af 
Førsterangsværkerne over det dan-

ske Landbrugs Historie. 

hel nye hIusiloldiliegssnln . 
Forstanderinden tor Skaarup Land-

brugsskoles Husholdningsafdeling, 
Fru Anna Clausen, meddeler i 

„B. T.• følgende om del Erstatnings-
middel for Margarine og Smør, som 
hun har fremstillet og som allerede 
nu bliver anvendt i en Mængde 

Hjem Landet over. 
— For nogen Tid siden stillede 

ruin Mand, Forstander Clausen, Skaa-
rup Landbrugsskole, mig den Opga-

ve, at vi lier paa Husholdningssko-
len skulde pr øve at fremstille et 
Produkt, som bande var mere velsma-

gende og billigere end Margarine. 
Vi tog straks fat og der blev prøvet 

liere Fremstillingsmaaden, 'alt 6. 

Jeg var klar over, at det Produkt, 
vi fremstillede, ikke alene matte 
være velsmagende, men ogsaa være 

overkommeligt i Prisen, saa det og-
saa kunde komme de smart Hjem 
tilgode; desuden maatte vi til Frem-
stillingen benytte Produkter, sort er 

let tilgængelig for alle ',Hjem i By 
og Land, og Ulejligheden ved Frem-

stillingen maalle ikke være større 

end at alle Husmødre let kunde 
overkomme den. 

Resultatet af Bedømmelsen —  da 
det uye Slags „Smør" forelaa -
blev, at del billigste og lettest frem-

stillelige Produkt vandt Prisen. Til 
dette Produkt, som af Folk har facet 

mange Navne, saaso : ,Sparesmør, 
„Krigssener" og , Hushold n ingssmør" 

benytter vi følgende let tilgængelige 

Stoffer; 

Anvisningen. 
250 gr Mejerisinor, 
375 gr Kartoffelmos, 

6 Spiseskefulde Kærnemælk, 

11/, Theskefuld Salt, 

1 Theskefuld Sukker. 

Lidt Smørfarve. 

Kartoflerne koges, pilles og moses 
ved at gnides gennem en f i n Sigte 

da der ellers vil kunne ses smag 

Karloffelktumper i „Smøriet." 
Mejerismørret og Kartoffelmosen 

æltes eller røres sammen, hvorpas 

det øvrige tilsættes og del hele 

sammenrøres. Hvis Mejerismørret 

koster 2 Kr. pr. 1/2  kg og Kartoflerne 

og Kærnemælken regnes !il den nu 

gængse Pris, vil Prisen paa Hushold-
ningssmørret blive 75 Øre pr. Vi  

kg. I Byerne har Mejerismørret jo 
en Tid været lidt dyrere end oven-
for nævnt, saa det er nok rigtigst at 

regne Prisen paa Husholdningssme-
ref til omtrent 80 Øre pr. 1/, kg. 

Ved at formindske Vægten al 
Kartoffelmos til f. Eks. 250 gr og 

4 Spiseskefulde Kærnemælk faer 
man jo el lidt linere Produkt, men 
det bliver dyrere, og det er ikke 
nødvendigt, hvor det gælder om 

at spare. 
„Smørret" skal tilberedes mindst 
to Gange ugentlig. .leg har tænkt, 



om ikke de smaa Margarinefabriker, 
som int findes i saa mange Byer, 
og som bliver ledige, nalr de ikke 
mele kan laa Raaenitier til Margarine 
kunde paatage sig Flemsulling al 
I luslioldningssinør, saa de daglig 
kan levere det friskællet. 	• 

Til Slut maa jeg bemærke, at 
,Smørret` selvfølgelig ikke egner 
sig til Stegning ; men til al Slags 
Smørrebrød snavet med, som uden 
Paalreg. Til The og Kalle smager 
det udmærket. Nuar vi nu sandsyn-
ligvis snart skal paa Fedlration, saa 
er del godt, om vi alle forstnar at 
drøje part Smørret, ellers kommer 
vi nok til at spise bart Brød en 
Gang imellem, niar Smørret slip-
per op. 

Vi er anmodet om at optage føl-
gende 

To 
Byraadsreferater. 

1. 
(Efter Bornh. Social-Demokrat.) 

Gasværket, — Gas- og Kokspri- 
serne m, v, 

Fra Gas- og Vandværksudvalget 
forelan en Indstilling, vedtaget i 
Udvalgets „afsluttende Møde* den 
foregaaeude Aften, bl. a. angaaeride 
Fastsættelse al Gas- og Kokspriserne, 
der foreslaaes sat til : 

For Koge- og Belysningsgas 
32 Øre pr. rn3  indtil 18 ni" 
50 , „ 28 „ 

og for yderligere Forbrug 1 Kr. pr. 
m3. For Motorgas .... 30 Øre pr. 
m3.„ 	 .... til Fremstil- 
ling af Lys 40 øre. 

For Koks 5 Kr. 50 Øre pr. hl. 
for Smuld 1 Kr. pr. hl. 

Disse Priser foreslaaes gældende 
fra 1. September. 

Endvidere indstiller Udvalget, at 
Vognmand Jacobsens Andragende 
om Indlæg af Gas bevilges paa sæd-
vanlige Vilkaar. 

C h r. 01 sen (Form. for Udv.): 
Forrige Gang udtalte jeg Himbet 
om, at vi snart maatte faa billigere 
Kulpriser, saa vi 'kunde faa Gas- og 
Kokspriserne nedad igen. 

Delle er allerede skel. 
Fra Formanden for Belysningsud-

valget i Rønne, Hauge, havde man 
faaet Tilbud om 75 (a 100) Tons 
Kul til en Pris af 107 Kr. pr. Ton. 
Udvalget foreslaar derfor, at Priserne 
sættes som i Indstillingen anført. 

Den foreslaaede Kokspris er saa 
lav, al den ikke kan ventes under-
solgt. 

Har dog været betænkelig ved 
Underskuddet, da han er Tilhænger 
af, at Værket skal kunne forrente 
sig. 

Seide n faden; Ved tidligere 
Behandling al Spørgsmaalet om Gas-
værkets Urilt har der været Tale 
om en Gaspris af 40 Øre. Med 
de nu foreliggende Kulpriser vil 
man jo kunne komme noget ned. 

Maalte dog finde det noget betæn-
keligt, om Raadel skulde vedtage 
dette Forslag pure. Underskudet 
ven tes nok dækket. Men dette er 
dog ikke sikkert. 

Vil anbefale at vedtage Indstillin-
gen med den Ændring, at Kokspri-
sen sættes til 6 Kr. 

S. M. Jensen (Medl. af Udv.): 
Da Udvalgets Formand ikke har 

oplyst, at jeg i Mødet har taget 
Forbehold nr. ft I. Prisen paa Ko-
gegassen, maa jeg gøre opmærksom 
herpaa. Der kan ikke faaes Hjul 
(til Autoniatmekanisine n) til mere 
end 27 Øre pr. mi. Og da Ekstra-
opkrævning vil volde store Vanske-
ligheder, vil jeg anbefale, al Prisen 
ikke sættes højere end 27 Øre pr. 
111 3. 

Sei denf ad en; Rigtigt uok med 
det uheldige ved den høje Pris. 
Men hvis Kulprisen var blevet højere,  

vilde dog Gasprisen ogsaa blive 
Koksprisen manske 7 Kr. 

Chr.  01s e n: Man kan ikke 
sætte Koksprisen alt for højt. Her 
er private Fraretninger, SOM bar 
Koks, og der bar været Tale om en 
Pris af 5 Kr. 50 ae for disse. 

S. M. Je n se n: Et Gasværk hør 
ganske vist nok kunne bære sig 
under normale Forhold. 
Men under de nuværende Forhold 
maa jo ogsaa andre Kommuner gaa 
ti! at panligne Ekstraskal til Dækning 
af deres Gasværks Underskud. Der 
er jo paa Overslaget et Underskud, 
som man ikke ved, om det vil blive 
dækket. Man maa alken dog regne 
med en Eicstrnpaaligniag. 

H. C. Mor tense n var stemt 
for at tage 33 øre pr. ms. Tror 
Ikke, Overprisen vil give saa meget, 
at der bliver Dækning for Undersku-
det. Hvis de foreslanede Priser skal 
forhøjes, man det hellere blive Gas-
prisen end Koksprisen. 

Seiclenfaden 	S. M. Jensen 
nævnede 	Retfærdighedshensynet. 
Men det er dog dobbelt uretfærdigt 
at panligne et Underskud. Bande 
fordi siet rammer Folk, som ikke 
har Gas, og fordi ogsaa de Bedre-
stillede faar Gassen billijere end 
Produktionsprisen. Kan ogsaa slutte 
mig til H. C. Mortensens Tanke 
om at bibeholde den lavere Kokspris 
og saa forhøje Gasprisen med 1 
Øre. 

Chr.  01 sen:  Her er mange 
Beboere, vet ca. 200, som ikke har 
Gas og Vand. 

Laurits Pedersen: Neer Gas-
prisen sættes saa højt, maa en stor 
Del af Befolkningen indskrænke 
deres Forbrug af Gas, fordi de ikke 
kan skaffe Penge. Og der vil blive 
adskillige, 'som ikke er i Stand til 
al befale den store Ekstraopkrævning. 
Saa skal der altsaa hikken af for 
Gassen for dem. Alt dette medfører 
uungaa\eligt dels en Nedgang i Gas-
forbruget, dels Tab. Det kan derfor 
ikke nytte et paaregne den "store 
Merindtægt, som Forhøjelsen opfø-
res med paa Papiret. For at und-
gaa Tab ved, at Ekstrabetalingen 
ikke fans ind, og for ikke at tvinge 
Forbruget ned. foreslaar jeg, at Pri-
sen sættes til 27 øre, det Beløb, 
som man kan Ina Hjul til. Kan saa 
bedre gaa med til en noget højere 
Kokspris. Kan derimod ikke gaa 
med til en højere Pris for Gassen. 

Spørger, om alle Beløb fra Ekstra-
opkrævningen forrige Efteraar var 
kommet ind. 

H. C. Mortensen: De allerfle-
ste Beløb er indkommet. 

Vil foreslaa, at Gasprisen sættes 
til 33 Øre. 

Emil Holm: Med Eicstraop-
icrrevningert vil det blive =endelig 
vanskeligt. Del vil blive nødvendigt 
at gaa til Foranstaltninger til at 
standse Gasleveringen. Har meget 
ønsket, at man kunde finde en Mande 
hvorpaa del kunde ordnes. Men 
det er jo ikke lykkedes. Enkelte 
skylder endnu fra i Fjor. Og da 
var det jo kun smaa Beløb, det 
drejede sig om. Nu vil der blive 
mange, som ikke kan betale. Kun-
de Koksene sælges til 6 Kr. 50 Øre 
pr. hl. vilde jeg hellere gaa med 
til 27 Øre for Gassen. 

— Efter endnu en Del Udtalelser 
sattes først H. C. Mortensens Æn-
dringsforslag under Afstemning og 
vedtoges med 4 af Antisocialisternes 
Slemmer, medens de tilstedeværende 
Socialdemokrater stemte Imod. 

M. H. t. Rationeringen vedtoges 
det at fastsætte samme Skala som 
at Rønne Byraad vedtaget : 18 nis 
for Husstande paa 1 Person, med 
Tillæg af 2 ens for hver Person ind-
til ialt 8 Personer, der altsaa kan 
bruge indtil 32 m8  til Grundprisen 
33 Ø., medens de næste 10 nil skal 
betales med 50 Øre, og hvad der 
bruges derudover, med 1 Kr. pr. 
ms, 

Seid ent ad e n: Udvalget (,af  

4. Marts 1916') har mnritaget en 
Skrivelse fra Randel, hvori meddeles, 
at man hm vedtaget ef Hensyn til 
den fremrykkede Tid at rad-,ælte 
det tidlidere omtalte Undersøgelses-
arbejde augaaende Utætheder paa 
Gasledninger]. Vil henstille, at Ran-
det lader dette Arbejde udføre. 

F o r in a ti d c n: Det er paa Ind-
stilling fra Gas- og Vandværksudval-
get, al Raadel har vedtaget al ud-
sætte dette Arbejde. 

Det vedtoges at udsætte Sagen 
til næste Møde. 

Derefter veksledes nogle Bemærk-
ninger om Hensigtsmæssigheden af 
al indskrænke Spærretiden, og men 
enedes om, al der fremtidig først 
lukkes af for Gassen Kl. 1I Aften 
og atter aabnes Kl. 41m/.., Morgen. 

(Efter Bornh. Tidende.) 

Gaspriserne. 
Gasværksudvalget indstiller, at 

Priserne sættes saaledes: Koge- og 
Belysningsgas 32 Øre pr. m3  for 
et Forbrrig indtil 18 m3  pr. Husstand 
(2 Personer: 20 ml3, 3 Personer : 22 
ens o. s. v. Indtil 8 Personer: 32 
m3), for de følgende 50 Øre og 
yderligere Forbrug I Kr. pr ni” 
Motorgas 30 øre, Motorens fil Be-
lysningshrug 40 Ore, Koks 51,, 
Kr. pr, til. alt fra 1. September al 
regne. 

C h r. 01 se n lunede i sidste Møde 
udtalt ønsket om billigere Priser. 
Dette Ønske var gaaet I Opfyldelse 
tidligere end ventet. I det tidligere 
Overslag havde man regnet med, 
at et Parti pari 75 Tons Kul skulde 
koste 170 Kr. pr. Tons. Man havde 
nu gennem Folketingsmand Hauge 
købt el Parti paa 75 a 100 Tons a 
107 Kr. pr. Tons og foreslaar i den 
Anledning Priserne nedsat paa Ko-
gegas og Koks Underskudet, der 
er opført med 983 Kr., lænker man 
sig indvundet ved Overbetaling, 
naar Rationerne overstiges. 

Se id en f eden var betænkelig 
ved Underskudet paa 983 Kr. Det 
=titte bort. Desuden er der ikke 
Dækning for de 700 Kr. til Under-
søgelse at Svindet. Hvis de 2700 
hl. Koks forhøjedes med 50 øre pr 

og Koksprisen saltes til 6 Kr. fik 
=n et Budget, der kunde holde. 

S. M. Jensen havde ikke i Ud-
valget grinet med til den foreslaaede 
Pris paa Kogegas. Automaterne 
kunde ikke indstilles til højere Pris 
end 27 øre pr, 1113. 32 øre er en 
meget høj Pris her i Kommunen, 
hvor Folk er saa daarligt stillede. 
Foreslaar 27 øre pr. ni3. 

Sviden fade ti indrømmede, at 
32 øre var en høj Pris, men hvis 
man ikke havde fandt Kullene saa 
billigt, var Prisen bleven endnu 
højere. Gasværket bør ikke arbejde 
med Underskud. En Ekstraskal vilde 
virke meget uheldigt. 

S. M. Jens en indrømmede, al 
et Gasværk under normale Forhold 
skulde kunne bære sig, men ikke 
under disse vanskelige Forhold. Den 
fattige Befolkning kan ikke skaffe 
de Penge. En Ekstraskat var ikke 
uretfærdig. Beboerne skal staa Last 
og Brast med hinanden. 

H. C. Mortensen  havde trusler 
Udvalgets Behandling af Sagen holdt 
paa, at Gasprisen burde være 33 
øre, naar Koksprisen sattes til 51/, 
Kr. Hvis der skal foretages nogen 
Forandring for at dække Underskn-
del, man vi heller forhøje Gasprisen 
end Koksprisen. De fleste her i 
Kommunen har det om Vinteren 
meget knebent. Bedre at give Gas-
sen en  Forhøjelse paa I Øre pr. 
ni” fremfor at lægge paa Koksene. 
Var vis paa at have Størsteparten 
at Befolkningen bag sig i den Be-
tragtning. Foreslaar 33 Øre. 

S e i denfad en gav Jensen Ret 
i, at her var ekstraordinære Forhold, 

og at nogle CIA‘Vk.Aer under disse 
vanskelige Forhold gav Underskud. 
Men Kommunen her, der faer Stats-
hjælp, kan ikke bruge andre Byer, 
som klarer sig selv, som Forbillede. 
Fandt en Eksil asket uretfærdig af 
to Grunde. Først fordi ikke alle 
havde Gas indlagt eller kunde fan 
det. Dernæst fordi en Nedsættelse 
al Gasprisen =linier ikke alene de 
ubemidlede, tuen ogsaa de velstillede 
til Gode. Den Gas, hver Mand 
bruger, skal han selv betale. Synes, 
at de modstridende Parter manne 
kunne akceplere H. C. Mortensens 
Forslag om et Komprorniforslag. 

Olsen finder navnlig en Ekstra-
skat uretfærdig mod dem, der ikke 
kan fan Gas indlagt. Kan gaa med 
til 33 Øre. 

Laur. Pedersen mente, al Gas-
prisens Forhøjelse vilde !nedfare 
Tilbagegang i Forbruget, og at Ef-
terbetalingen vilde volde stort Besvær, 
føre til, et Folk kom til at staa til 
Restance og fik hikket for Gassen, 
hvorved Kommunen mistede dem 
som Forbrugere og sandsynligvis 
ogsaa tabte store Beløb ved, at Folk 
flyttede o s v. ønskede en Gaspris 
paa 27 Øre, saa hellere højere Koks-
priser. 

H. C. Mortensen: Efterheta• 
'ingen Ira forrige Gang var indgaael 
paa nogle ganske fan Kroner nær. 
Ubelingeliehederne ved Opkrævning 
kan vel ikke blive værre her end i 
/indre Byer, hvor der betales eller 
Regning. En Gaspris af 33 øre 
er ikke forholdsvis højere end Brænd-
selsprisen. 

Em il Hol ni troede nok, at Ek-
slraopkrævning vilde blive meget 
vanskelig og medføre Lukning af 
Gassen i nogle Tilfælde. Vi kan 
ikke forsvare at indføre en hej Gas-
pris og en ditto Ekstraskat, og Kok-
sene kan ikke sættes dyrere, end 
til hvad Købmændene kan sælge 
dem til. Anbefaler Rationeringsska-
laen fra Rønne. 

Se i de mut a den: Gasprisen vil 
ikke bringe Forbruget synderlig ned. 
Det kan modvirkes ved at forkorte 
Spærretiden 1 Time til Kl. 11. Hvil-
ken anden Udvej anviser Hr. Laur. 
Pedersen lit Underskudets Dækning ? 
Sættes Koksene op, bliver de ikke 
solgt. Trods Statstilskudet er Skat-
terne høje nok. Det har været et 
Hovedformnal med Stalstilskudet, at 
Folk ikke at Skatterne afskrækkes 
fra at bo i Allinge. Kan derfor ikke 
gaa med til et Gasværksbudget, der 
viser Underskud. 

L a rm r. Peder s en bemærker 'til 
Seidentaden, at Underskudet ligesom 
tidligere kan dækkes gennem Skat-
ten. 

H. C. Mortensen ironiserede 
over Laur. Pedersens forandrede 
Stilling til Kokspriserne, som Peder-
sen tidligere havde arbejdet paa at 
holde nede, men nu vilde have op 
over Køblnændeues Priser. 

Chr. 0 Isen ankede over, al der 
ikke fandtes et Fornyelsesfond for 
Gasværket. I Aar er hele Udgiften 
til den nye Retort, 1700 Kr., lagt 
paa Budgettet ; det skulde der have 
været tænkt paa før. 

Laur. Pedersen oplyste, at der 
havde været en Fornyelsesfond paa 
2500 Kr., men Udvalgets Formand 
synes ikke at vide rigtig Besked 
om Sagerne. 

C h r. Olsen: Det hjælper ikke 
meget, at der har været eir Forny-
elsesfond paa 2500 Kr., naar Gasvær-
ket i disse Aar, efter hvad der er 
oplyst, har givet et samlet Underskud 
paa 50,000 Kr. 

H. C. Mortensens Forslag om 
at sætte Gasprisen til 33 øre og 
Koksprisen til 5,50 Kr, vedtoges 
med 4 Slemmer mod 3. 

Udvalgets Indstilling vedtoges 
derefter med 6 Slemmer mod 2. 

F o r nr.; Der skal altsaa udarbej-
des el Byt Overslag efter de nye 
Priser. 
Det vedtoges at indskrænke Spærre- 

tiden til fra 11 Aften til 4' , Mor' 

eeSil.e ide:linden henstillede, at 1 
Undersøgelsen ni Gasværkets Svind 
foretages i AU. 

Det vedtoges at tage Spergslitaa-
let op til ny Overvejelse. 

Fra Uge til Uge 

I Dag den 21. September fejrer 
Hr. Overlærer Je ns Kofod, Sand-
vig, 25 Aårs Jubilæum som Sanefor-
eninesdirigent i Allinge-Sandvig, og 
samtidig kan D'Hrr. Georg Holm, 
Sandvig, og M. C. Funch, 
fejre 25-nars Jubilæum som Saligere. 

Efter Hr. Kofods Initiativ startedes 
der for 25 Arre siden en Herrekvar-
tet, som settere overgik til el hien-
det Kor, 

I den forløbne Aerrrekke er der 
indenfor Sangforeningen foreganet 
forskellige Forandringer, men den 
kan dog i dens nuværende Skikkelse 
samtidig holde 10 /Sara Juhilreum. 

Med ønsket om, at de 3 Hrr. 
endnu I mange far vil bevare Inter-
essen for Sangen og med usvækket 
Energi deltage deri, ønsker vi dens 
og Sringinreningen I.ykke og Held 
paa Jubilærlinsringen. 

De tyske Børn. 
soul tremuler til Rønne ined Dam-
per i Morgen Efterm. ved 5-Tiden, 
antagelig fra Ltibeck eller Kiel, faer 
sandsynligvis en haard og storm- .  
told Overrejse. Aarstiden er alle-
rede saa fremrykket, et del vel er 
en tvivlsom Rekreation der kan op-
iums i en Maaned for de af Skæb-
nens Ugnnst sart haardt hjemsøgte 
Børn. — Hr. Stationsforet. Mejdahl, 
der har lovet Dr. Thorsen at fordele 
Børnene til de forskellige Hoteller, 
S0111 er indgeåel pas at modtage 
deny, har opnaaet 80 pCt. Rabat paa 
Jernbanebilletterne og vil sikkert ' 
sørge for, at de faar noget vedet- , 
kvægende i Rønne efter den lange 
Sørejse, og Inden de ekspederes 
videre pr. Bane og Vogn. 

— Hovedparten fordeles her paa 
Nordlandet. Helligdommen skal have 
75, Stammershalde, Strandslot, Fin-
nedalen og Hasle Badehotel hver 
ca. 50. Det er de af Dr. Thorsen 
indsamlede Penge, der med Statens 
Mellemkomst og efter de mange 
Forsøg paa at bringe Politik ind i 
Foretagendet — kommer til Anven-
delse. Hr. Thorsen har i Sommer-
ens Løb arrangeret Ferieture til 
Danmark af snavet sønderjydske som 
belgiske Børn, der er fordelt i  kiy 
land og paa Sjælland. 

Denne Barmhjertighedsgerning er 
al Ære værd og fortjener vor var-
meste Sympati. 

Efter at Bladet er ganet i Trykken 
fik vi Meddelelse fra Stationsforst. 
Mejdahl, at der er indløbet Telegram 
om. at Rejsen er udsat (paa Grund 
af Stormen ?). 

Cudstjefiesk q Mer. 
Søndag 23. September. 

Allinge Kirke Kl. 91/a, Skrm.. Kl. 9 
St. Ots Kirke Kl. 2, Skrin. 1 t/5. 

Lejlighed til at give en Gave til 
Samhal-Kirkeir i Dumka. 

Rø Kirke Form. Kl. 10. Christiansen 

Om Eller'''. Kl. 31/4. Møde i Sand-
vig Missionshus, og Kl. 71/4. i 
Allinge Menighedhjem, Anker 
Larsen taler. 

Mandag Alten Kl. 71/2  Møde for K. 
F. U. K. paa Menighedshjemmet. 

Tirsdag Aften Kl. 7',/, Møde for K. 
F. ti M. paa Menighedshjemmet. 

Al Jagt 
er strærigt forbudt paa Jorderne syd 
for Allinge tilhørende Herman Fimet' 
N. Ridder, Jul. Hammer og Chr. 
Hansen. 

Den jagtberettigede. 



Stenrulle 

købes. 12 øre pr. 1 /2 kg. 

Jul. Mortensen. 

r En brugt Egetræs 

Drengetøj. 
Stort Lager af Drengetøj i 

Matros- og Sportsfacon fore-

findes i blaat og kulørt. 

Stortrøjer, Huer, Kraver og 

Undertøj i_stortjUdvalg i 

Magasin do Nords 
Udsalg i 

I llYerretSSgr, 110i0Sell-kopbod 
Sct. Mortensgade 17, Benne. Telf. 22 
{udb. Fuldm. Ned Bylogedkontoret i 

Hasle). 
Kontordag i Allinge Mandag 

do i Klemens (Kroen) Tirsdag Ell, 

Heste til Salg. 
En rød Hoppe, 4 Aar. 
En rød Hingstplag, 21/1 Aar. 
En sort 	do. 	1 1/, Aar. 

Kaggaard. Rutsker, 
Samme Sted kan en 14-16-nars 

Dreng  faa Plads straks eller til I. 
November. 

Hønekyllinger 
og Gæs er til Salgs hos 

A. Munch. Sæne. 

En Gris 
paa ca. 40 Pd. er kom-

men tilløbende til Lynggaard i Ol-
sker, hvor den bedes afhentet sna-
rest inden den 25. ds. 

Jagtaflysning. 
Al Jagt og Færdsel med Hunde 

paa Brogaards Grund er forbud', og 
enhver, som antræffes, bliver tiltalt 
efter Loven. 

Jagten aflyses 

. er strængt forbudt paa min Grund. 

Chr. Hansen, 
Skærpinge, Rutsker. 

Renvaskede hvide 

Linneds-Klude 

paa SI. Dam inegaard, Lille Damme- 

havegaards Grunde i Klemensker. 
Omstrejfende Hunde bliver skudt. 

/

gaard, Bækkegaard og Lille Kras-

sælges billigt. Udmærket Foder til 
Høns, Kaniner og Grise. 

Gartner Kofod, 
Allinge. 

Revnede Kaalhoveder 

Al Jagt 

sælges ‘ed Henvendelse ti] 

Jul. Mortensen. 

Kogeærter, 
.-nye gule, letkogende gule Ærter 

anbefales. 

Ji. Larsen. 

2 l(r. 25 fireIfg. 
betales for uldne, strikkede, renva-
skede Klude, neer disse byttes med 
Manufakturvarer. 

MeSSONS Eneldsillg, 
Chr. Olsen 

sel■ommoommmuk 

Tomede Eiler og Ferskner! 
el alter paa Lager og anbefales til 
en forholdsvis billig Pris. 

.I. B. Larsen. 

By- og Herredsfuldmægtig 

Johannes Kolded, Hasle. 
træffes pas R:tannin set i Allinge 
hver Mandag efter Kl. 10 Form, og 
i Kle in e nsk er Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm.  

lEgte 6ilettebide 
til Barbermaskiner er igen paa 1.ager 

11. 

 Prima Barbermaskiner og Haar-
klippere ankelales til gammel Pris. 

X.]Eg."—aELXIBIE,ri. 

Til 

Konfirmationen 
anbefales 

Klædninger i alle Størrelser 
og i forskellige Kvaliteter. 

Grundet paa rettidigt Indkøb kan vi sælge særdeles billigt. 

Kroveloj[ her, Skjorter og ol Slags lIntlerheid?dninu 
langt under de nugældende Priser. 

Største Udvalg. 	 Ingen Købetvang. 

Nordlandets Handelshus. 

t  i=a=-Oczt= mi-O® 

DC - t=.0.c=1 

Kjoletøjer 
Prima heluldne Stoffer i sort, hvidt og kulørt 

forefindes i stort Udvalg, 

Magasin du Nords Udsalg 
ALLINGE 

Prisen forhøjet! 
Strikkede Uldklude betales nu med 2 Kr. 25 Øre pr. Kg. i 

Nordlandets Handelshus. 

Bestil Deres Tr ks3 er i 	Bogtrykkeri 
Termosflasken IDEAL 

Heraf hjemkommet et større Parti. Priserne billigst i 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

LMagasin du Nords Udsalg, Allinge 

Konfirmations-Udstyr 
købes  øbes bedst og billigst i 

Færdige Aarer haves paa Lager. 
Allinge Kolonial- & Produktforretning 

Under min Sygdom 

Dr. Petersen 
Jagten 

hos Janus Espersen, 01e Steffensen, 
steribygaard eg Maegaards Jorder 
i Rø forbydes paa det strengeste. 

Jagende Hunde bliver skudt. 

P A Schou 

En Gedebuk 
efter en god Malkeged slam- til Af-
benyttelse paa Bækken i Olsker. 

Otto Sagaard 

Jagten 
forbydes paa Hullegaards Jorder i 
Olsker. 

Carbid-Lamper 
til at anbringe i Hængelamper -
meget soli de — kan leveres til 
alle Lampestørrelser, natir Mast op-
gives. — Eget Fabrikat. 

M. C. Funch, Allinge. 
Telefon 34. 

Ungt Oksekød, 
Lammekød samt Flæsk 

faas hver Dag. 
Bestillinger modtages. 

Telefon 19 

Nordlandets Koiliorsyninu 
Telefon 19 

SANDVIG 

En pæn ung Pige, 
som holder af Børn, kan faa Plads 
til Isle November. 

Billet mrkt. ,,Pæn ung Pige" mod-
tager Bladets Kontor. 

Rø Svineavlsforening 
har for Tiden kun en Orne, som 
er paa Lynggaard i Rø. 

Bestyrelsen 

Flink Kokkepige 
kan fas Plads til Isle Oktober. 

Høj Løn. 

Hotel Allinge 

Jagten aflyses 
paa Sjælegaards Grund i Olsker. 

lorfatf, 	fitrepittlmr, 
31e.gioba, 2ubputher, 

Carte 9tr. 1, 
43111». oba. 

9figeligt 2ager, 
biffige sprifer. 

91orWttOet- 

For Tiden betaler jeg 
for uldne, strikkede Klude Kr. 2,25 pr. kg 
- renvasket hvid Uld 	„ 6,00 	- 

Sælg medens Prisen er hej til 

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

liorilliolms Spare- & lAilllobsses 
Afdeling i Allinge G~~ 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud paa aha. SparekassevIlkear til en Rente 

al 4 pCt. p. a., pas Folio 111 2 pCt. p. a. 

i min Bolig — Lordeg, Tirsdag 
Torsdag — fra 2 --3 foreløbig. 

Dr, Bordl ,  

Corhiri-Dortilomper 
hares pal lager til billige Priser. 

Telefon 31 
M C Funch, Allinge. 

Japansk, i Breve til 25 øre er 
hjemkommen og anbefales. 

1. J?, Tiars(in 

Jagten er forbudt 
paa undertegnedes Jorder. 
Jagende Hunde bliver skridt. 

P. L. Holm, P. Pedersen, 
Alfred Pedersen, Alfred Mortensen, 

Chr. Hansen, Hans Holm, 
Carl Kofoed, J. P! Lund, 

Jens Jensen. 

Heirlelberuer Orlle-Eddike 
er den bedste til Asier og Agurker, 

Alle Slags Krydderier til Syltning, 

Syltepulver haves alter. Ægte 
Pergament i Ruller til Overbin-
ding af Syltekrukker er hjemkommet. 

I. B. Larsen 

Al Frilsel nied Siplevoalien 
og Hunde er forbudt paa følgeudes 
Jorder : 

r2rants Madsen. Kristian Jensen 
Jens Mogensen, I fans Mortensen, 
Rutsker Højlyng. Kristian Madvig. 
Laurits Mortensen, Thorvald Peter-
sen, Peder Hansen, Oskar Steffen-
sen, Morten Hansen. 

De Jantherettlgede 

Petrolenins-Sparebrænderen 
PARCO 

f;is. C. Funch, Allinge 
Telefon 34. 

Snuer De en Livsledsagerske, 
skal den gamle Cykle sælges, en* 
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 saadanne, har 
De fartet nye Varer hjem, paatager 
De Dem Reparationer, har De 
startet en ny Forretning — hvordan 
skal Folk saa fas det at vide, hvis 
De ikke averterer i et Blad, som 
virkelig læses. 

„Nordbornholms Ugeblad' 
læses af sari at sige alle i Nordre 
Herred og er derfor et fortrinligt An-
nonceblad. Send deres Annoncer 
til ,Nordbornholms Ugeblad". 

Ring op Telefon 74 

Pigekonfektion 
Nyt stort Udvalg af 

Kjoler, Frakker, Ulstre. 
Prima Stoffer. — Billige Priser. 

Bemærk: 
Nogle Ulstre og Jaketter fra forrige Sæson, passende 

for Konfirmander, sælges eitra billigt. 

Magasin' du Nords Udsalg, 
Allinge 



Stort Udvalg af fikse 

Blomsterstativer 
hos 

Allinge Kr,lonial- og Produktforretning. 

wi‘s~314)Aw)kac 
1917-18 

Konfektion 
Sv' 

for 

Damer, Piger og Drenge 

Stort Udvalg i moderne Faconer. 
(Moden isat er stærkt afvigende Ira tidligere Saiconer.) 

Damekonfektionen er fremme i 
Plyds, Kørvel, Klæde og flerfarvede melerede 

Stoffer. 

Se, prøv og bedøm 
vort Udvalg og Pristilbud. 

Chr. Olsen, Messen, Allinge. 
Telefon Nr. 100. 

Et Parti Klipfisk 
bortsælges til en billig Pris.  
Allinge Kolonial & Produktforretning 

Gummifrakker 
til Damer og Herrer sælges til gamle Priser i 

Nordlandets Handelshus. 

• 

Kogekassen „Papisol" 
faas hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Stor besparende Nyhed! 
Laagkedler kan anvendes paa alle Gryder, saa man 

altid har varmt Vand. Ses i Vinduet. — Pris 4 Kr. 25 Øre. 

Telefon 34. 	M. C. Funch, Allinge. 

Auerlr i Nordboroholms 
Billigste Annoncepris. — Største Udbredelse paa Nordlandet. 

Skindhandsker 
af prima Kvalitet sælges billigst i 

Nordlandets Handelshus. 

"l""'•""'""'""~"~""~ø~"""a""A 
artoffelmet, 

9.11ai,2■ ntel, ff,?abregrtpt, 

ellniter og biofilter. 
?Itt i ;)tinict Munlitet atthefate fra 

.51g011ido r:kobdiForretniiw. 
	~ab" 

Hvad Bern kan finde paa 
En Mand havde forleden hævet 

400 Kr. i Sparekassen. 

Da han korn hjem, lagde han 

Tegnebogen med Pengene fra sig 

paa Bordel 

En lille 2-nars Dreng fik fat min 

Bogen med Pengene, og da han 

muligvis har tænkt, at Penge i vore 

Dage ikke har megen Værdi, rev 

han tre Hundredekraners Sedler 

Stumper og Stykker og spredte dem 

for alle Vinde. 
Nu feder Forældrene efter Stum-

perne. 

Fra Livets Kringelganc,i, 

Selv gjort er v

- 

el ojort 
— En Mand, der modtog sine 

kommunale Torv, var saa mislor-

najet med dem, at han ikke vilde 
lage dem ind, men lod dem snilde 
af i Gaarden. 

Her har Regnen efterhaanden for-
vandlet dem til en blød Masse, og 

denne er Manden nu ifrerd med at 

forme til Tørv, 

Neden gør opfindsom. 
En Mand har af et Pund Okse-

tælle til 90 Øre støbt 7 dejlige Lys 

I sin — Cyklernimpe ! 
Gak hen og gør ligesna. 

En nem Mande at tjene 100 Kr paa. 
Send os 1 Kr. og vi lærer Dem 

Metoden. 
— Ovenstaaende Annonce fandtes 

i et Dagblad. En nysgerrig sendte 
Pengene og fik følgende Svar: 

.Averler som vi, far der er sari-

nuend Hundrede Idioter — fortiden 

Dem.' 

Digteren: „Kan De anvende dette 
Manuskript?' 

Forlæggeren : .Ja bevares! Men 
De ser nok jeg for øjeblikket er op-
taget. Vær saa god selv at lægge 
det i — Papirkurven. 

Dansklæreren, der Ikke kunde 
Dansk. 
Paa et Kursus paa Frederiksberg 

klagede Eleverne for nogen Tid si-
den til Bestyreren over Dansklære. 
ren, idet de foreviste nogle Stile 
med grove ortografiske Fejl, som 
Læreren ikke havde rettet. Læreren 
blev derefter øjeblikkelig bortvist 
fra sin Plads, men han anlagde nu 
Sag mod Bestyreren og krævede 
Ira Marineders Gage. Overrelten 
gav imidlertid Bestyreren Ret, idel 
den kun dømte barn til at betale 
Læreren Løn til Afskedigelsesdagen. 

A.: „Naa, gamle Ven, sidder Du 
her?' 

13. (der sidder inde i en Bevært-
fiffig): _Ja, her har jeg sammen sid-
del næsten hele Dagen, Vejret var 
van smukt, at jeg syntes, det var 
Synd at sidde hjemme.' 

Fruen „Du maa lægge dig Fuld-
skæg til, kære Johan!" 

Herren.: .Men hvorfor i al Verden 
skulde jeg dog det?" 

Fruen : .Jo, for sari kan lille Meta 
fan noget at holde sig i, nuar du 
bærer hende omkring om Natten." 

Læreren : _Henrik, kan Du sige 
mig, hvornaar Karl d. Store døde?' 

Henrik : _Jeg har ikke engang hørt 
noget om, al lian har været syg." 

Fruen (ved Middagsbordet til sin 
Mand: _Luk Døren rid til Køkkenet, 
Charles, Pigen behøver ikke at høre, 
at vi ikke siger et eneste :Ord til 
hinanden." 

En ung Dame korn — fortæller 
„Landet" — ind pari Telegrafstatio-
nen i en mindre By og gav sig i 
Færd med at skrive el Telegram. 
To rev hun i Stykker, det ene eller 
det andet, derpaa skrev hu n et tre-
die, som hun afleverede med Anmod-
ning oni, at det marine blive ekspe-
deret. 

Da hun var gaaet, læste Telegra-
fisten. hvad hun havde skrevet paa 
de to iturevne. Det lød saaledes: 
„Alt forbi. VII aldrig se dig mere." 
Det andet: „Skriv ikke og prøv hel-
ler ikke paa at træffe mig." Del, 
der blev afsendt, lød : „Kom straks 
til din — —." 

Gadnings-Kalk 
hjemkornmer til Etteraaret og vi modtager gerne Be-
stillinger herpaa. Prisen bliver billigst fra Skib. 

Allinge Kolonial- & ProduktforretniQg. 

Arbejdstøj. 
Benklæder, Jakker, Bluser, Skjorter 

af gode Stoffer. 

Prima Maskinisttoj i alle Størrelser 
Største Udvalg. Billigste Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

 

Telefon 66 1-1 	 T 	Telefon 68 

  

 

fotografiske Alener 	Nu- og hilluelorrellliq 

  

 

bringes i Erindring. Fotografe-
ring af Stuer og Ejendomme ud-
føres overall. 

Billederforstørres, 
Billeder indrammes. 
Bøger indbindes. 

Til Konfirmationen anbefales 

Smukke og billige Salmebøger 
Navn gratis.  

Kort og Telegrammer 
Album, Tasker, Portemoneeer, 

Barsler, Spejle, Kamme in. in. 

  

 

Stort Udvalg i Fotografirammer,  

CHARLES SVENDSEN. 

  

       

Balataremme, Remsamlere, 
Maskinolie, Cylinderolie, Motorolie og Oliekander 

anbefales fra 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2.: 	Hasle 	Telefon 2. 

Selvvandingsanlæg, Vand- 8.: Aljepumper m. ni. 

Allinge nye Bog- og Papirhandel 

o ved Skolen olm] 
anbefaler Salmebøger, Bibler, Testamenter. 

Største Udvalg i Kort og  Telegrammer. 
Haandlasker, Pengebager, smukke og billige Konfirmationsgaver. 

Skolebøger, Skolerekvisitter. 

Samtidi_g anbefales min Skrcedderforretninj 
Ærb. 	Chr. cf(ofeed. 
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Altid 

?nom Kolonialvarer 
til billigste Dagspriser. 

Altid friskbrændt Kaffe. 

Altid extra prima Margarine 
til billigste Dagspris. 

Altid stort Udvalg i 

Glas og Porcelæn 
til smaa Priser. 

Altid velassorteret Isenkramlager hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning 

Rigtig gode kantskaarne 314" og 1" 

Udskudsbrædder 
i Længder fra 6-15 Fod, er nu paa Lager. 

Priserne er allerlavest i 

Nordlandets Handelshus. 


