Ata.
N "‘7.. .,. , .•:. .. ,

••:....;,

.• •'

r

-esp

-reL,...c

*110Ilfs

.-..2;.;'......,- .4"41.1~
...: :'.'""-\
...'--Y-- ".4.---"'- n".'..^:'....
" 7'... ' "'T.-. -;•.3"•'''''•::".-.1
•---7.
7.-`-‘
• .."-, •,,./..
..
r-":"›,;
"-•79`" 47-'''');
""
. --":''1-,
:)'"-•7"-»-."
_---..........„
„,, , . -"7"
,p".
!":
."
-. ,,,,,_..,
- .... ,"-• 7.
_
...., •,, _•;...
--..L.
••-•-t-'%;..2.'__...■•-

, ;--, • „.
•7.-•
- ;

•

. „

_
•
ticnesr i et .1•Itill tir

af el lultremmt-ntftkalt.
.1n..■•xr•braipnidle:11410 Goruilzhn.
'Frif•flin 74.
ItoKlryltkeri.
'Vr)ILt

„

1400 Ek•vmpl.

on

for,,ovidt,
1•„-e%rr.rnvt
III otte 111t-nt I .titime-tinvulsts.
011.ker. lint‘ker. Itu ou, bil.inivrkmkå-r

•

•4-",

-

•

.711~=CLICC/"..JIT.3-X..,

CCCOO

Nr. 279
ct&--Inmcc-iceccoocze3
_"-,,Nord licrr,tnoil t,. Ugebind"
nt....‘
InOtt .e.eenspi,
1,, eke,
vg jarender gennem tirstreSend i A1:47.eg
tvvisker, Kr ug tamensike

,,Nord-Burnholms Ugeblad"
har den sten te Uribrerirhe 1 Nordre Herred
bliver krst I Miren' tflern ag egner slg den
for bedst til Avertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Art
eaasOtn Kr,b, Salg, foreningsmeddelelser,
Efter eller Aflysninger, Auktioner etc.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
adgaar hver Fredag kan bestilles pari alle
Postkontorer saml paa Models Kentor og
koster I Kr. halvaarlig.
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Vor Fremtid.
Af Direktør Ernst M ichaelsen
i „B. T.'
11 •
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osincncece
vel ikke stor, liren, men dog nogenlunde tilstrækkelig, og den Agtelse,
som Standen nød, gjorde op for Resten. Nu har man gjort, hvad uran
kunde, for at gøre Æren illusorisk
man har systemalislc nedrakket og
latterliggjort Similien, og samtidig
er den jo efter Forholdenes Udvikling sat paa Sulteføde. Men Embedsstanden er Landets Rygmarv — endnu er dett dygtig og ubestikkelig,
men giver man den ikke bedre Kaar,
saa ødelægger t11811 den ; saa vil
ingen, der duer til noget, bryde
sig om at gas hel i den — saa
faar man kun de Kitler og Nuller,
der ikke er Brug for andetsteds.
Lad os give Standen den Agtelse,
den fortjener, og den Løn, deri
maa have, saa dens høje Traditioner
fra tidligere Tid kan opretholdes.
Strid og Kiv betyder Spild og
Tab. Det, vi trænger til, er Endrægtighed, Samhørighed, fælles Maal,
og bringer vi paa den Mande „vort
Hus i Orden', saa er vore Chancer
ubegrænsede — saa vil den nuværende Generation skabe Velstand i
Landet og ved sit Arbejde saa en
Sæd, der vil bare Frugt langt ind
i kommende Generationer.

Se paa Forholdene i Amerika. Vi
er i al Beskedenhed længere fremme paa mange Omraader, end man
er der, men der er et Oml-aede,
hvor vi staar uhyre ineget tilbage :
Derovre fødes hver Mand med Marskalstav i Tornystret I Naar en Moder venter sit Barn, saa tænker hun
paa, at det har Chance for at blive
Præsident for De Forenede Stater,
hvis det blot har Evnen dertil. Næsten alle de nuværende Stor Magnater i Amerika stenurter fra smaa
Forhold, men de — som alle unge
Lidt om det amerikanske Landbrugs
Amerikanere — er startet ud med
Arbejde paa Svineavlens Omraade.
den Fornemmelse, at der ogsaa var
—0 —
Plads til dem i Solen. De hader
og foragter ikke Kapitalen — nej,
Under disse Forhold, da dut ser
de vil blot have deres Del i den, ud til, at det amerikanske Flæsk i
og de lægger deres Liv og Arbejde hvert Fald for en Tid skal vinde
tilrette i Overenssternmelse dermed. Indpas paa det danske Marked og
Og sig ikke, ni det blot er i Ame- bidrage til at hjælpe os over vore
rika, den Slags Ting kan gøres I Kødvanskeligheder, kan det have
Tag vor egen førende Mand, H. N. nogen Interesse at stifte Bekendtskab
Andersen ?
med den Mande, hvorpaa 'noderne
Nej, det, som vi skal have Arbej- amerikansk Landbrug arbejder paa
derne ril at forstaa, er, at uaar Ar- at føre den vigtige Gren af Landbejdet gøres hadefuldt og modvilligt, bruget, som Svineavlen ogsaa der
søs er det en Forbandelse, men ovre er, frem til det bedst mulige.
neer det gøres interesseret og med
Svineavlen er en af det amerikanfuld Anspændelse, saa er det en ske Landbrugs vigtigste Faser. KonVelsignelse. Arbejdslyst og Arbejds- trollen til Forhindring af Svinekolera
glæde er Ord, som man saa sjæl- er en af denne Industris vigtigste
dent hører herhjemme — men de Faktorer. 1 Løbet al 14 Aar er Flærepræsenterer alligevel en al Livets skeproduktionen sots Følge heraf
største Velsignelser. Lad Arbejdet forøget med 41/2 Mill. Pund.
blive en Lyst og lad Arbejderne til
I Aareee 1913 og 1914 beløb
Gengæld hm passende Del i Resul- Tabet, loraarsaget ved denne Sygtaterne. Lad os faa Samarbejde ug . dom, hvis nøjagtige Aarsag man
ikke Fjendskab mellem Kapital og endnu ikke kender, og for hvilket
Arbejdere, mellem Ledere og Hjæl- man endnu ikke tror fundet noget
pere. Lad os overhovedet komme Middel, sig til over 7 Mill. Svin
væk fra Klassekamp og Ufordrage- eller nøjagtig 119,9 pr. Tusind lit
lighed —
har haft nok heraf her- eir Værdi af benves; 75 Mill. Don.
hjemme. Lad os forsten, at Opgaven Det var i disse Aar, at De forenede
er ikke at skade, men al hjælpe Staters Landbrugsnilnisteriu ti genhinanden
saa er der nok til os nem dets Konter fo Dyreindustrien
alle
demonstrerede Muligheden af at
Middelstanden hertillands — Bor- formindske Tabene paa Grand af
gere, Bønder og Embedsmænd — denne Sygdom og gøre Svineavlen
er villige rok til Samarbejde. Em- til en sikker og lønnende Forretbedsstander[ har vi ganske vist mis- ning.
handlet. I gamle Dage var den i
De første Deerionstrationer blev
høj Grad tnset — det var en Ære afholdt i fjorten Sogne i forskellige
at være Erabedsmand, Lønnen var Stater, og blev sm u rt efterfulgt al

Modem alligrikarisk

8 iReoprim1.

Fredag den 31. Januar 1919
om=
et mere inteusivl At hvide efter en
voksende Skala n( et saarlant Omfang, at det mi omfatter 34 Stater
eller praktisk talt alle Landets vigtigste Svineavlsdistrikter. Soul et
Resultat heraf er Sygdommen bleven undertrykt Aar for Aar, indtil
Tabet for Anret, der sluttede den
30. Marts 1918, kun beløb sig til
lidt over 3 Mill. Svin eller 42,1 pr.
Tusinde, hvad der er den laveste
Dødelighedsprocent blandt Svinene
i de sidste 35 Aar. Den gennemsnitlige aarlige Reduktion af Tabene I
disse fire Kontrolnar i Sannnenligning med Tabet i 1914 udgør ca.
2V1 Mill. Svin eller ca. 9% for de
4 Aar.
Sidstnævnte Antal Svin tilen Gennemsnitsvægt nf 200 Pund og en
Pris af 11,61 Dall. pr. 100 Pund
(Gennemsnitsprisen i de sidste fire
Aar) repræsenterer en Besparelse
for Farmerne af godt og vel 112
Mill. Dollars. Arbejdet med Kontrollen :ned Svinekoleraen er et af de
næst konstruktive Projekter, der administreres af Agerbrugsministeriet,
thi derved er det blevet muligt at
forøge den aarlige Produktion med
gennemsnitlig over 6 Mill. udover
Avlen i 1914 eller for de fire Aar
godt 25 Mill. Stkr. Svin. Med andre Ord, del betyder en forøget
Produktion af ikke mindre end 41/n
Mill. Pd. Flæsk o. s. v. Tilstanden
de forskellige Stater tyder paa en
stadig større Indskrænkning i Sygdommen. Al denne Besparelse I Forbindelse med Gareulien for en rigelig Forsyning af denne Slags Fødemidler til inden- og udenlandsk
Fortrug er fuldført med en union
vreolia
Udgift al fra 75,000 ril
ca. 500,000 Dollars natlig.
UdshrelorIngen ni Kontorets Arbejde onilniter Undersøgelse af anmeldte Udbrud af Svinekolera. Overopsyn og Hjælp ved Behandling af
inficerede Hjorder, Rensning al Stalde, Oprettelse al Karantæner ni. ni.
I Løbet af del sidste Regnskalisaar
blev ca. 1,/,, Mill. Svie- undersøgt
og immuniserede, før de blev sendt
bort til Fedning tur Opdræt.

Hvilke Kvinder bør ikke•
gifte sig?
En engelsk Filosof bar udrall sig
om, hvilke Kvinder der, eller hans
Opfattelse ikke hør gifte sig.
Del gælder, mener han;
Den Kvinde, som koketterer med,
at har ikke kan sy, ikke kan lave
Mad eller rede en Seng. Deri Kvinde;
som aldrig kan fair nye Møbler
trak. Den Kvinde, son] hellere kæler
lur en Hund eller en Kat end tor.
et Barn.
Den Kvinde, som aldrig kan faa
Fornøjelser nok, som ikke bryder
sig om, livet' det koster, og ikke
forstaar Penges Værdi.
Den Kvinde, som hellere dør end
gear umoderne klædt.
Den Kvinde, som tror, at Mændene
falder i to Klasser; Halvguder og
Djævi.e Den Kvinde, der mener,
at alt, hvad der angaar Husholdningen, hør overlades til Tyendet.
Den Kvinde, der køber dyre Tæpper
og Pynt og Stads og lagrer Stegepande hos Naboerne.

2.1:cionmecco:cacccco.
Deri Kvinde, som gør sig til Herre
i Huset og hindrer Manden i at dyrke
uredelige interesser, son' tor Eksempel i at deltage i politiske Møder
og være Medlem al en Forening, fordi
del er for bu ni det med en Surmule Udgift.
Enhver gift Kvinde, slutter den eng•
elske Filosof, bør være sir] Mands
Veninde og Medhjælp.

Mejeribruget1918
—o—
Fra Formanden for „De danske
Mejeriforeningers Fællesorganisation', Hr. Gaardejer Niels Porse,
er udsendt følgende Beretning :
Det danske Mejeribrugs betydeligste og fornemste Opgave I del
svundne Aar har været deri sit forsyne Landets egen Befolkning med
de nødvendigste Fedtstoffer og Mælk
til Husholdningsbrug, saaledes som
fastsat i Lov af 1. Jan. 1918.
Nu kan det vist ogsaa siges, at
Opgaven, takket være Mejeribrugets
store Produktionsevne, er blevet'
løst fuldt tilfredsstillende; — Intel
Menneske i Danmark har maallet
give Afkald paa det dem I Smørloven anviste Kvantum af 250 gr
ugentlig, et Forhold, som er sjældent inden tor andre Rationeringer,
og som vel næppe er kendt i noget
andet Land i Europa under Krigen.

Produktionen af Mæik
i 1918 kan anslaas til 1,963,000
Tons mod 2,750,000 Tons i• 1917.
Nedgangen, der andrager ca 28
Procent, har jo i første Linie sin
Aarsag i Manglen paa Oliekager, i
anden i Kvægbesætningernes Reduktion. Den sidste Tælling viste en
Bestand af 1,023,000 Stkr. Malkekvæg, og delte Tal godtgør, at den
danske Landmand har vænnet sin
Besætning under Krigen, saaledes
at det er muligt snart igen et naa
op paa en betydelig Produktion.

Eksporten
at Mælkeriprodukter, Smør, Ost og
Mælk, har paa Grund el Hjemmerationeringen selvsagt været betydelig mindre end i tidligere Aar. Udførselsmængden af Smør androg ca.
15 Mdl. kg, og dette Kvantum er
blevet fordelt til Englaud, Tyskland,
Østrig, Sverrig og Norge eller forudganende Mater om Kvanta og
Priser. Tillige er der eksporteret et
lille Kvantum Smør til Finland, ligesom der ogsaa er afstaaet ringe
Mængder til Island og Færenerne.
Eksporten af Ost andrager ca. 1,2
Mill. kg, der er tidløn til Centralmagterne og til Sverrig.
Har saaledes Udførselsintengderne
været forholdsvis simle i Sammenligning med tidligere Arie saa har
Udførslen ingenlunde været af minilre Værdi for Landet; der er hjembragt mange Penge for disse Varer,
og de har tjent som et overordentlig -vigtigt Led i Vareornbytningen
med Udlandet.

Priser,
Mælkeproduktionen har ikke været særlig lonnende. Maksimalprisen

pas Smør Januar November ud gjorde som bekendt Kr, 2,30 pr.
Halvkilo. Sammenlignet med Armt
for Krigen, da Stuarpriaen mar ca.
Kr. 1,07 pr. 11.11vkiln, betyder det
;flisen en Stigning pan godt 100
Procent, men Driftsudgifterne I Landbruget og Mejeridriften er steget i
mindst samme Forhold, DriftandgIIlevne ved Roedyrkning sanledes
Henhold til Markregnskaber med
110 a 120 pCt., og tager man en
Prøve pan Stigningen i Mejeriernes
Driftsudgifter, viser f. Eks. følgende
Tal :
Driftsudgifter i Øre pr. 1000
kg Indvejet Mælk:
1914 1918 Stigning i pCt.
Kørsel
340 750
II0
Brændsel 102 550
440
Lønning 153 320
I10
Da Mælkeproduktionen er Landbrugets bærende Produktionsgren,
kunde man have ønsket, at Økonomien var bleven betydelig gunstigere. hvilket ogsaa havde været del

sundeste og mest demokratiske;
men Hensyn til Hjeminerationeringen og Vareombytningen har belastet Mejeribruget saa stærkt, at dette
har været umuligt.

Arbejdsforholdene
paa Mejerierne
er kommen ned paa ringe daglige
Mælkemængder, saa smaa endog,
at enkelte har suspenderet Driften
hveranden Dag, Manglen paa 011ekager i Foderblandingen har tillige
givet en daarligere Kvalitet at Mælk,
og begge disse Forhold har i høj
Grad besværliggjort Smørproduktionen.
Smørrets Kvalitet er, teoretisk set,
i alt væseutligt opretholdt, ja Smørudstillingerne har endog kunnet
fremvise særdeles smukke Karaktertal,' men det kan jo ikke negles,
at Vinterproduktet paa Grund af
sin manglende Smidighed er fremkommet i Form, som ikke har været tiltalende for Forbrugerne. Dette
hør dog ikke lægges Mejerierne til
Last; — disse har sikkert gjort alle
mulige Anstrengelser for gennem
Behandlingen paa Mejeriet at modvirke Konsiatensfejleue, og det er
vist ogsaa lykkedes i mange Tilfælde.
Al tale om nogen Kvalitetsforringelse, — i nedsættende Betydning
for Mejeribruget, — er Imidlertid
urigtig. Der er i Mejerierne arbejdet lige sari samvittighedsfuldt og
dygtigt som tidligere, og den Dag,
da Oliekagerne igen kan indgag I
Foderblandingen og frembringe den
store Mælkemængde og gode Kvalitet, vil dansk Smør kunne indtage
surt Førsteplads paa Verdensmarkedet som thiligere.
Aarel gav Mejeribruget sin første
store Lønkonttikt. Mejeribestyrerne
ønskede deres økonomiske Forhold
mere betryggede, og Medhjælperne
stillede store Krav om Lønforhøjelse
og Adskillelse af Kost- og Logisaystemet.
Konflikten blev dog last ad fredelig Vej gennet!' Forhandling, og

del Nusle& til Lønoverenskomst,
iler er udarbejdet af Organisationerne, og soul senere al Mtjeriloreningenses Fællesorganisation er sendt
ud til de enkelte Mejerier med vatnu
Anbefaling, bygger paa et godt og
solidt Grundlag. For Mejeribestyrernes Vedkommende er man, samtidig med en betydelig Lønforhøjelse,
pul over til delvis Værdiløn, der
i op og nedadgaaende Tider i nogen Maade skulde give Bestyrerne
de samme økonomiske Kaar som
Landmændene. Over for Undermejeristerne er bleven opfyldt et Ønske
om at give de ældre i Faget, der
ikke har øj-manet al lag Bestyrerplads,
en mere selvstændig Stilling, saaledes al del bl. a. ogsaa blev muligt
for deur al danne selvstændige Hjem.
Alt i alt tør man da hnabc, at Lønningsfolholdene ikke i de kommende Aar skal bringe Uro i Mejerier.
nes Arbejdsforhold,
Mejeribrugets Arbejdsfond.
Allerede i 1915 vedtog Mejeriloreningernes Repræsentantskab at søge
rejst et Fond til _Fremme af danske
Mælkeriprodukters Afsætning efter
Krigen", og det havde vist sig muligt at drive Fondet op pas en Størrelse af over 1 Mill. Kr. I 1918 er
dette Arbejde for Fremtiden parthegyndt. Der er nedsat et Administrationsudvalg for Fondet, hvori vore
første Mejeriavtoriteter, saavel teoretiske som praktiske, har Sæde, og
dette Udvalg har allerede udført en
Del Forarbejder og Forsøg til Belysning af Muligheden for i større
Omfang at optage en Eksport af
behandlet Mælk. Man ler nemlig
gaa ud fra, at der i de første Aar
efter Krigen vil blive en stærk Efterspørgsel efter Mælk, og det er
sikkert en Sag, der bør have hele
det danske Mejeribrugs Interesse,
ligesom man tør gaa ud fra, at Mejeribruget gennem gode Forarbejder
vil sine rustet til ogsaa paa dette
Omraade al kunne indtage en Førsteplads paa Markeder.
Har saaledes Aaret 1918 bragt
mange Opgaver til Løsning, er der
dog næppe Tvivl om, at Aaret, der
kommer, i endnu højere Grad vil
blive et Arbejdaaar for Mejeribruget.
Med Indlersel af Foderstoffer, der
dog sandsynligvis vil kunne være
fremme i Løbet af et Par Marineder, vil Malkekvægets Produktionsevne fremmes og formodentlig f Løbet al el halvt Aars Tid drives op
til del normale. Da Forarbejdning
at Margarine ogsaa bliver taget op,
vil denne sandsynligvis snart afløse
Hjemnieforbruget al Smør, og Mejeribruget vil da atter blive henvist
til at afsætte sine Produkter i Udlandet. Det vil da blive Mejeribrugets Opgave i det kommende Aar
at oparbejde de tabte Smørmarkeder og vinde ny, hvis det behøves.
I Øjebliket er vor Eksport saa godt
som standset; — vi eksporterer kun
nogle faa Hundrede Dritler om Ugen,
og dette Billede vil blive ændret
maledes, at der inden Udgangen
af næste Aar muligvis maa findes
Afsætning for over 30,000 Dritler
ugentlig,. Skal Mejeribruget ornaa
tilfredsstillende Priser, maa dette
Kvantum sikkert spredes over flere
Markeder, maaske ogsaa delvis i
Form af Ekspollstuælk, og her vil
Mejerilondets Udvalg faa en betydelig Opgave, men med den Knaphed paa Mælk og Fedtstoffer, som
er herskende i Øjeblikket, kan Mælkeproduktionen dog sikkert i de
første Air gas en lys Fremtid i
Mede.

kbejdslon i gemte Dario,
—0—
Det var en Gang i Halvfjerserne,
at der var Begravelse i Vejby, fortæller fhv. Folketingsmand Lars Lar-

sen 1 ,Nordsjællands Veustteblad".
Dst var den Gang Skik, al man
samledes i Hjemmet, forinden man
drog til Kirken med Liget, og man
ned da et tarveligt Frellesmaaltid,
koldt Bord ined Snaps og Øl og
bag efter Kalle og de saakaldte
Kneile (Kaffe med Kognak I; kom
der to Snapse i Kaffen, sagde man,
at Kneiten havde „dobbelt Væge").
Der var samlet en.Del Mennesker,
bande Gaardmæriti ug Husmænd,
og der var netop begyndt al dæmre
lidt Misfornøjelse hos Husmændene
over Daglønnen, der i mange Aar
havde været en Rigsort (50 Øre)
0111 Dagen og Kosten; Arbejde paa
egen Kost kendte man den Gang
ikke noget til.
Dagløn-Spørgsrintalet blev ivrigt
diskuteret særlig med '<nettene med
den dobbelte Væge. En ældre Gaardmand, der sad i Sofaen og øjensynlig følte sig meget selvtilfreds, siger
da med en vis Patos følgende, som
jeg erindrer ordret : ,,Ja, vi har del
jo saa godt, saa godt her i vort
lille Danmark, barre vi kunne Jaalle
vos (være laalmodige)". Delte gentog lian et Par Gange. „Men', fortsatte han san, „det er jo forskrækkelige Ting med disse Husmænd,
tænk en Gang, nu vil de ha' en
Krune (Krone) om Driven og saa
dørreses go'e Kost". Dette gentog
han ogsaa et Par Gange.
Da siger en Husmand i Flokken:
„Du har s'gu aldrig givet en Krone
om Dagen, det er knapt, man kali
faa Rigsorten af dig«.
Samtalen forstummede, og man
brød op for at følge Ligvognen til
Kirken.
Del var den Tid. Men forleden
Dag blev jeg Vidne til en Samtale
mellem to Arbejdsmænd ; den ene
var arbejdsløs og skulde til Byen
for at hæve sit Kontingent af Arbejdsløshedskassen, den anden havde
fast Arbejde hele Vinteren til 10
Kr. om Dagen, og det syntes han,
kunde nok gaa an i disse korte
Dage. Da siger den arbejdsløse :
„Ja, det har han ogsaa budt mig,
men det vil jeg ikke gaa for ; jeg
foretrækker al være arbejdsløs i Vinter, og til Foraaret mener jeg at
kunne faa 15 Kr. om Dagen ved
Tørvearbejde."
Jeg var hans Tilhører og sagde
ingen Ting, men jeg tænkte unegtelig; „Ja, der er Forskel paa Tiden
i Halvfjerserne og Nutiden."

nem, og efter at have indrømmet
tor sig selv, al man ikke forsLesi
et Muk al det, giver man sig til at
regne -- lægge sammen og trække
fra — helst det sidste.
Og under dette Arbejde fæster
man Tanken paa de kære Bern i
Alderen fra en Dag til hjorten Air.
De søde sinaa, bare der var nogle
flere af dem — — for tænk, der
kan for hver al dem bækkes 100
Kr, fra i hruiægten. Hvis der havde
været en Snes Stykker til, saa var
11/f111 inaaske blevet helt skattefri.
Men nu er der kun et halvt Dusin
— desværre.
Medens disse og lignende Tanker farer en igennem Hovedet, friar
man langt 0111 længe klaret det store
Sainvilligliedsspørgarnaal nied Tallefor, Aarstridbeglen. Dette anbringes
paa Blanketten, og denne afsendes
til det høje Skattevæsen, hvorefter
man i de følgende 364 Dage er optaget af at beklage sig over de alt
lur sinaa Indtægter og alt for store
Udgifter samt over den stadigt voksende Børneflok.
Hvor Menneskene dog er fulde
af Modsigelser.

Ti Grunde,
som blandt andre bærer Skylden for,
at Fattigdommen tager til.
1, Alle Mænd klager og næsten
alle ryger.
2. Mange beklager sig over deri
daarlige Høst og trøster sig med
at drikke en Bajer.
3. Man klager over de høje Mælkepriser og blander Rom i sin The.
4. Man græder Taarer over Haandværkets Forfald og køber kun uden•
landstue Varer.
5. Man klager over de dyre Tider og gear ofte paa Restaurationer.
6. Man beklager, at der ikke
mere existerer noget rigtigt Familieliv, og man lader sig optage som
Medlem af en halv Snes forskellige
Foreninger.
7. Man klager over de høje Brødpriser og køber de allernyeste Modeartikler.
8. Alle klager over de mange
Festligheder, der finder Sted nu til
Dags, og alle kappes dog om at
løbe til dem.
9. Man finder de forskellige Tøjer for dyre og skammer sig over
at gaa med Bomuldstøj og Hvergarn.
10. Man klager paa Landet over
Mangelen paa gode Arbejdere og
sender de unge Mennesker til Byen.

(,Danmark").
—o1 Almindelighed er Forholdet jo
det, at vi helst ser, at vore Indtægter er saa store og .vore Udgifter
saa smaa som muligt. Men der er
dog en Dag i Aaret, da vi ønsker
al kunne se tilbage paa el Aar med
de mindst umulige Udgifter. Det er
den Dag, paa hvilken vi er oplaget
af at udfylde Selvangivelsesblanketten til Skattevæsnet,
Nu har vi faaet disse Blanketter
ind ad Døren for I Ane, og inden
Udløbet af Januar skal de i udfyldt
Stand være returnerede. Derfor ved
vi, al den alvorsfulde Dag, da Arbejdet med at udfylde Blanketten
ikke kan opsættes, snart maa komme.
Naar denne Dag er oprundet naar vi har taget Mod og Mandshjærte Ill os og enten i Tankerne
eller i Bøgerne germemgaar det forløbne Aars Budget, da er det, at
vi stiller saa man Fordringer og
med Glæde ser tilbage paa el Aar
. med beskedne Indtægter, paa samme Tid, som vi med GLede kommer i Hu denne og hin Udgift, der
egner sig til Fraregning i Skatteindtægten.
Man studerer omhyggeligt Blankettens vejledende Oplysninger igen-

Kludesko
med Gummisaater. Gammelt l.ager
od.relges meget hinigi.

Træskomager L Larsen.

Roer til Salg.
Lynggaard i Rø.
En ikke tor ulig

Karl

Vi har nu rigelig Lager .11

Bedste daiisk Karloilelmel
og venter snarest

kan til 1. Maj faa Plads paa
gaard i Rutsker.

Knuse-

Jørgensen.

En Dreng,
14-15 Aar, kan faa Plads til Isle
Maj hos Avlsbruger Vilh. Jensen.
Telefon Sandvig 29.

Den rette Kaffe ?
1-los hvilken Købmand lindes Garanti tor, at man altid fart den kraftigste og drøjeste Kaffe?
Det finder De ved al købe Deres
Kaffe hos mig, da jeg kun lurer
Gronberge Kaffe.

Kbm. Bidstrup. Sandvig.

Olsker.
Kommuneskatten for 2. Halvrim
1818-19 maa indbetales i Februar
Manned og modtages paa Brøddegaard samt ved Mejerierne Humledals og Kajbjerggaards Udbetalinger
i Februar Maaned.
Iblognerandet.

Gi tiretter
med kun ren Tobak.
Kairo
10 Stk. 25 Øre
Servus
10 — 40 -Dollar
20 — 40
Royal
20 — 40
Rekord
20 — 40 Nobel Nr. 135
25 — 100 Nobel — 125
20 — 120 Opus — 1. 50 — 200
Gloria
50 — 250

Kbm. Bidstrup, Sandvig.
Endnu har jeg et lille Parti

Træskostøvler,
som sælges billigt.

M, Lunds Trzeskoforretning,
Lindeplads, Allinge.

En Dreng
15-17 Aar, kan faa Plads til Iste
Maj paa

Kaggaard, Rutsker.
Telt. 62.

En ung Pige

Extra sigtet Sagomel
Prima Risstivelse
Disse Varer sælges uden Kort og
til de fastsatte Maksimalpriser i

Nordlaudets flaudelshllsr
Rø.
Ermeringskort
uddeles Fredag den 31. Januar Kl.
2-5 paa Rø Afholdshele!
Samtidig modtages Bestilling paa
Brænde 111 næste Vinter.

Sogneraadet.
Christian Soendsen
Bog- og Papirhandel
Bogbinderi
Telefon 90

genoptages aller Skoleundervisningen ved Allinge Kommuneskole, og
i Morgen "(Lørdag)I Sandvig.
Den Maaneder lange ufrivillige
Ferie har sikkert bortdufte) megen
møjsommeligt indterpet Skolelærdom
og Lærerne vil næppe undgaa at
faa adskillige gran Haar i de kommende Uger.

Fra Livets Kringelgang
Ældre Frøken (romantisk): Og,
kære, rare Hr. Mithlendorf, san ved
De ikke, hvor lit jeg sidder og drømnier her under delte skyggefulde
Egetræ.
Herren (høflig): Frøkenen har lumske selv plantet det?
Doktoren: Del er Nikotinforgiftning. Den evige Tobaksrygning bliver en Pind til Deres Ligkiste.
Lars Jeppesen (der i Sol Tid har
været Gardist, ser ned ad sig): Aa,
hwa, Doktor. Der skal %vist manne
Pinde te den Ligkis!'.
Professoren (taber endelig Taalmodigheden overfor en lille, evigt
snakkende Kreds af Studenter): Det
er dog for galt, mine Herrer, hver
Gang jeg aahner Munden, hører
jeg ikke andel end Sludder.
Professoren (dybt i Arbejde), Hvad
?

Pigen : Deres Kone er i Telefonen.
Professoren : Sludder. Hun rejste
jo til Fyn I Gear.

Julegaard ved Hasle

Mejeriet Kejlijerogeard
ønsker Tilbud paa Mejeriets Affaldsmælk for Aaret 1919.
Tilbudene maa være indgivne til
Mejeriet inden 1, Februar.

Bestyrelsen.

En Pige,
18-20 Aar, kan faa Plads til I. Maj
hos

Fisker Julius Drejer,
Tein.

Hvidkaal,
prima fast, 5 Øre 1/1 kg.

J. B. Larsen.
Til Sommer
kan nogle Kvinder faa Sildearbejde
hos

Fisker Johan Olsen,
Tein.

Tørvesm uld.
Et Parti Tørvesmuld kan købes
ved Henvendelse pair Kæmnerkontoret til 1 Kr. hl.

Next,

I kommende Uge venter vi nye
Sendinger al

Chocolader & Cacao
Priserne bliver da lavere
og billigst i

Nordlaudets Haildelslios.
Blandet Frugtsaft
illndbærmaft
tily Idebtersaft
Jordbærmaft
Kirsebærsaft
Ribssaft
Solbærsaft

Allinge KolonialProduktforretning
Nye Sendinger af

Hvedekiks cil(allehrod
Gode velsmagende Sorter
og til rimelige Priser
sælges i

kan fart Plads til 1. Maj paa

I Dag

Skattens Mønt.

En flink Pige
søges til 1. Maj paa Pzeregeard I
Olsker. Telefon 59.

Nordlaudets

Kaudelshust

Rdkaal
købes.
Kofoeds

Handelsgartneri, Allinge

s/lissaaseAse/~/~11

hin til Velstand
er ikke lige let at finde for alle. De fleste lader Lykken raade og
prøver enhver Chance for ar nag
det eftertragtede Maal; men Tiden

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

gennem
Fimene saa vidt, at de kan henleve
en nogenlunde sorgløs Alderdom.
Kun de fæ, reste aner, at Vejen til
Velstand ikke naas gennem Slid og
Slæb, naar de Værdier, der derved
skabes, ikke bliver Genstand tor
Omsætning.

Norilhorohoims Ugeblad

Søndag den 2. Februar.

har den sterile Udbredelse hel p ,t
Nordlande) og egner sig derfor i,. Irinligt for Avet tering om Køb, Swg
eller Byttehandel. Billigste Annoncepris. Ring op Telefon 74, Allinge.

Allinge Kirke KI.101/2 Provst Rostrup
Ols Kirke Kl. 214 Provst Bosirup.

a"amoil~laii~ø~øæ

bdstjelloslor og tider.

Nye tørrede

Abrikoser
24I {'tre 112 1:12.

Nye torr. Æbler .
1 Kr. 2 kg.
Et lille Parti gamle Abi iki.” er realiseres til 2 Kr. 1/2 kg.

£'h-.)øst.
Eo

dslreaorl Kviekalv

Læg Mærke til, at alle Dyr som frir

rigelig Tørvestrøelse under sig
de holder sig rene og trives vel. Tørvestrøelse optager Ammoniak af Gødningen, opsuger - al Fugtighed ug Staldene blive
saaledes lugtfrie og renlige Rum. Den har en heldig Indflydelse paa Hestenes og Plagenes Hove og forebygger Stivsyge
hos Grisene. Altsaa en Vare som. i Betragtning af Husdyrenes nuværende Værdi, bor bruges i stor Udstrækning.
Pris 15 øre pr. kg, i hele l.æs gives Rabat.

Nordlandets Handelshus.

i efter ell god Mdikvii, ei til Stig
hos

Chr. Thorsen. Tein.

\'‘

Et lille Parti letsaltet

En glædelig Nyhed
Kaffe, The
Sagomel, Kartoffelmel
Ris og Sago, Abrikoser og Blommer
Smaa Rosiner
faas atter hos

Allinge Kolonial- & Produktforretning.
Endvidere
er Prisen paa Cacao og Chokolade betydeligt nedsat.

■

11111~~111I

Klipfisk

af

Manufakturvarer
er hjemkommen fra England.
Disse Varer er købt for 1 a 2
Aar siden, men er først nu
frigivet til Udførsel; derfor er
Priserne forholdsvis meget lave

p. v. 4ar5en.

K ff
SOLO
NORMAL
a e
MALT
RICHS gul Tilsætning
RICHS MOCCA
CIKORIE
anbefales som prima Kalfetilsælning

ffitgefffc SIbrUtutrer (R)amgarner) i finutfe
fionftre, p(Wfcitbe tit ftlabitinger,
Zs'afetter, cominer.--- og 3iitterfraffer.
nitifer2tfpnfro, fort og tilført, mange gtialittter
13rifer fra 4
kjofez'Mottel i 111D og
(91 femtet
i forgeffige ,Warver og Plint.
.1i r. 1,80 ni.
t;offefteffer, 2luite og glitisWfcliner.
liMuutifttliter i flot fiøitftertibbatg.
Zutolø,

jtlictlatscr.
analt og
prima Slnaliteter.

soirtinfi

'verfager og ZIjortiffer
ran f e t arerile uben MobetPaitg.

21ortaii1.).ets 15an?)els- bus

til Maksimalpris
udleveres mod Mærker.
Sagomel til Maksimalpris uden
Mærker.

J. B. Larsen.

Tørvesmuld
haves paa Lager hos

Allinge Kolonialog Produktforretning.
Prima

og selvblankende Seletøjssværte anbefales.

Allinge Kr■lonial- og Produktforretning.

LOFT Tick

ALBA
Spise —Chocolader

Godtkøbs-Udsalg
begynder Manda g d. 20. Januar.

Friserekamme

Under Udsalget realiseres med
10 til 25 pCt. Rabat
Spadseredragter,
Jaketter og Ulsters,
Dame-Regnfrakker
Nederdele,
Bluseliv, og
Skindvarer.

ene hjemkomne.

J. B. Larsen.
alle Numre.

Bedste Hesteskosom,

Rester
af Gardintoj, Kjoletoj, Kostumestoffer. Medium
og Shirting udsælges særlig billigt.

alle Nu mre

En Del udrangerede Varer,

Tysk Rundjærn,

lidt falmet ved Vinduespynt,

Fineste Stald til Skovokser

sælges til ca. halv Pris.

sælges i

Nordlaudets Handelshus

Skøjter

Uld og Klude tages i Bytte.

Telefon 5,

J.

P.

Sommer

Telefon 5.

Magasin du Nords Udsalg.

til gamle Priser
fra

Allinge Kolonial- og
l'rod uktforretning.

En Pige
kan Ian Plads til 1. Maj pas

Broddegaard i Olsker.
En ilulk og proper

Pige
Olsker Kirkeskole

son] vil malke, lian faa Plads III I.
April eller Maj hos
Avlsbr. Alfred Mortensen
oven Allinge.

Overrelssagr, Hojeseo-Kooroed
Sct, Mortensgade 17, Rønne. Telf. 22
Fuldm. ved Bylogetlimtoret
Hasle).
Konlordag i Allinge Mandag
do I Klemens (Kroen) Tirsdag Elt.

En Pige,
som vil malke og en ung Karl kan
faa Plads til 1. Maj hos

P. L. Holm, Allinge

Bogtrykkeri

Bestil Deres Tryksager

Regninger, Meddelelser, Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter.

søges til Isle Maj. Telt. (il B.

En Dreng,

Læderolie

Mit store aarlige

Allinge Kolonial- og Produldforrotoiog

Prima Staalbrodder

fremt)reher frerlig

\R;;

udsælges til 80 øre 1/2 kg.

Ris og Sago
Store Sendinger

•

•

,)1,3

Store friske Citroner
Ægte Husblas i Blade
Store søde Mandler
Abrikoser, syltede i Daaser
Fersken
do.
Store Muskatel-Rosiner
Sm§a do.

Hasle HIllurforrelilifig.
Aljetonder og Saltekar
samt al Slags Bødkerarbejde haves
paa Lager. Reparationer udføres.
C.

Aakerlund,
Telefon Hasle 105.

Til Køb af

sælges billigst muligt.

Nordlamlels Handelshus Ris og Sagogryn

Tobak
er aller paa Lager hos

Allinge Kolonial- &
Produktforretning.

num Mærkerne (øverste Halvdel af
Januar Rabatmærket, afklippet lige
over 18 Øre) indleveres forud og
snarest, idet vi ikke kim faa disse
Varer hjem. førend vi har indleveret
Mærker

Nonllalltlels Handelshus

Prim Hamp og Ma1lillil-Tomr1(

Svin er Svin.
At fillis Parker littiler
(Efter .111. Tidente- )

anbefales fra

_For Pokker!' sagde- han, Flannery har Ret. .Svin er Svin.• Jeg
bliver nødt til al skalte mig en Au-

Borllholms Spare- luilelfasses
6
Afdeling i Allinge

Kontortid : 10-12 og 2-4.
Modtager Indskud paa titot. Sparekassevilkanr til en Rente
af 4 pCt. p.41, part Folio til 2 pCt. 1) n.

Morsø
OVNE
udnytter al Slags Brændsel paa bedste Maade
og ere bekvemme
at regulere.

Stort Oplag i

Nordlandets Handelshus.

(--r. Brødrene Anker
Jernstøberi & Maskinfabrik
Telefon 2.
Hasle Telefon 2.
Selvvandingsanlæg, Vand- & Aljepumper m. m.

2.. _di

Vi har Løfte om et Parti

Store engelske Ovnkul
som ventes pr. Skib hertil omkring 1. Februar. Vær saa god
at gøre Bestilling i

Nordlandets Handelshus.
Billigste Priser

Stort Udvalg

Køkkenrekvisitter
faas host

Allinge Kolonial & Produktforretning
Bedste engelske Smedekul,
Prima svensk Fjederstaal,
Prima sort og galvaniseret Baandjærn
er paa Lager og sælges pr. kontant billigst i

Nordlandets Handelshus.

Bygningsartikler.
Brædder Planker Tømmer
Tagpap, Søm og Spiger, Støbegods

Cement, hydraulisk Kalk
anbefaler

Allinge Kolonial & Produktforretning
Tegn Abonnement paa
Nordbornholms Ugeblad.
NINA.
affilellareali~l~a

toritets Udtalelse om de Dyr ? Frøken Kane, er de parat ? Altsaa
Agent. Westeote. N. J. Angaaende
Forsendelsen af Marsvin, indregistreret Nr. A. 6759. Reglementet 83.
Almindelig Instruks for Agenter siger tydeligt, at Agenter el Adressaten skal opkræve al Udgift for Foder etc. etc., der Raat til Dyr, som
transporteres eller henstaar til Opbevaring etc. De har at opkræve
Beløbet hos Adressaten."
Flannery fik Brevet næste Morgen og grinede.
.biar al opkræve Beløbet," sagde
lian. „Sikken de Skrivere kan snakke! M i g indkræve 2 Dollars 25
Cents af I Ir. Morehouse. Mon de
go'e Herrer kender ham ? Jo, jeg
faar dem nok ! Javist faar jeg dem!
„Hr. Morehouse, her er jeg med
en lille Regning. Vær saa artig I"
„Tak, min kære Flannery, jeg skal
med Glæde betale Dem."
Hva' belm'er ? Det gaar nok saa
glat. Næ, vel gør det ej I"
Flannery kørte op for Moreliouses Dør med Expres-Kompagniets
Vogn. Morehouse lukkede selv op.
,Næ se l" TtiflbiC han, saasnarl
han saa Flannery. _Glæder mig, De
er kommet til Fornuft. Del tænkte
jeg nok. Sæt Kassen herind."
.Jeg har Ingen Kasse,' svarede
Flannery koldt. „Jeg har en Regning
til Dem pan 2 Dollars 25 Cents for
Kan], som disse hersens Marsvin
har ædt. Værs'go."
„Regning, Kaal !" gispede Morehouse. .Vil De hilde mig ind, at
to smaa Marsvin —".
,Otte, Hr. Morehouse, otte I Fatter, Mutter og seks Rollinger, otte!"
Morehouse svarede ikke, men
smækkede Døren i lige for Næsen
af Flannery, der saa bebrejdende
paa Døren.
„Jeg tror ikke, Adressaten betaler
Kaalen," sagde han. .Forstnar jeg
mig pan, hvordan Folk siger Nej,
saa nægter nok Adressaten at betale
et eneste af de Kaalblade. Det tør
jeg la' Gift paa."
Morgan, Chefen for Tarifaidelingen, talte !ned Direktøren for ExpresKompagniet, om hvorvidt Marsvin
var Svin eller ej. Direktøren syntes
tilbøjelig til at gaa lel hen over
Sagen.
Hvad Forskel er der mellem Taksten paa Svin og lomme Smaadyr ?"
„Svin 30 Cents, de andre 25."
„Saa er Marsvin naturligvis Svin,"
sagde Direktøren.
,Jal" svarede Morgan, det er ogsaa min Mening. Naar der er Tvivl
om, hvilken Takst, der skal tages,
tager vi naturligvis altid den højeste. Men er Marsvin nu ogsaa Svin?
Mon de ikke er en Slags Kaniner?•
„De siger noget," svarede Direktøren, „jeg tror, de snarere ligner
Kaniner. De befinder s.g pan en
Mellemstation mellem Svinet og Kaninen. Spergsmaalet maa vist lyde
saadrin hører Marsvinet til Hussvinets Familie? Jeg spørger Professor
Gordon. Lad mig beholde Papirerne."
Ditektøren lagde Papirerne paa
sin Pult og skrev til Professor Gordon.
Uheldigvis var Professoren paa
en zoologisk Expedition i Sydamerika. Hans Hustru sendte Brevet efter ham. Da Professoren var oppe
mellem de højeste Andesbjerge, hvor
aldrig nogen hvid Mand havde sat
sin Fod, varede del mange Manneder, før Brevet naaede ham. Direktøren glemte Marsvinene, Morehouse
glemte dem, Morgan glemte dem,
men hvem der ikke glemte dem,
de; var Flannery. Han delte sin Tid

mellem sine Pligter som Agent og
Marsvinene. Længe lut Direktøren
hørte Ira Professor Gordon, sitret
Flannery til ham.
.Angaaende disse Marsvin hvad
skal jeg gøre med dem de er stærkt
anlagte for Familielivet der er aldeles ingen Udsigt til at den Race
uddør. Nu er der 33 skal jeg sælge
deny anser De Eapres.Kontoret for
et Menageri. Svar hurtigt.'
Morgan tog en Telegram Blanket
og skrev ;
,Agent Weslcote. Sælg ikke Svinene."
Derpaa skrev han til Flannery
og gjorde ham opmærksom pas den
Kendsgerning, at Svinene ikk tilhørte
Kompagniet, men klin opbevaredes,
indtil Striden angaaende Taksten
var endt, og han madede Flannery
til at passe godt paa dem.
Flannery stod og sen paa Svinene
'ned Brevet i Haanden. Han sukkede. Varekassen var altfor lille.
Han alskirdrede den bageste Del
af Kontoret for at skalle Dyrene
saa stor og luftig en Plads som
muligt. Han arbejdede med feberagtig Hurtighed, thi Svinene krævede megen Pasning og tog det
meste af hans Tid. Der gik el Par
Maaneder. Da greb lian en Dag i
Fortvivlelse el Ark Papir og skrev
med store Tal .160" hen over Siden og sendte det pr. Post til Morgan. Morgan sendte det tilbage og
bad om Forklaring. Flannery svarede
„Nu er der 160 Marsvin for Himlens Skyld giv mig Lov at sælge
nogle af dem eller er del kanske
Deres Merling et jeg skal gaa Ira
Forstanden. Svar."
Morgan telegraferede: ,Sælg ikke
Svinene."
Kort efter modtog Direktøren et
Brev fra Professor Gordon. Det var
langt og meget lærd, men Meningen var, at Marsvinet hørte til Cavia aparoæ, medens det almindelige
Svin var Slægten Sus af Familien
Suidæ. Han tilføjede at Marsvinene
var frugtbare, de formerede sig
stærkt.
„De er ikke Svin," sagde Direktøren i en afgørende Tone til Morgan. „Altsaa er Taksten 25 Cents."
Morgan gjorde de nødvendige Bemærkninger paa Papirerne, der havde samlet sig i Bundt A. 6754 og
sendte det hele fri Revisionsafdelingen. Revisionsafdelingen var nogen
Tid om at undersøge Sagen og
skrev endelig til Flannery, at da
han havde 160 Marsvin paa Hunden, alle tilhørende Adressaten, skulde han ellevere dem id samme og
tage Betaling efter Taksien 25 Cents
hver.
Flannery brugte en hel Dag til
at genne Svinene gennem en smal
Aabning i deres Indelukke, en for
en, saa lian kunde faa dem talt.
Saa skrev han til Revisionsafdelingen „Revisionsaidelmgen. De
sakker agter ud kan nok være at
der engang var 160 men de følger
ikke træd Tiden. Nu har jeg 800
skal jeg forlange Penge for alle
800 plus 64 Dollars for Kaal ?"
Forts.

Deri gamle Kvalitet af

Læderolie
i hele Fl.b1;er, hvtlken er tilsat 54.1
Anilinfarve saml

selvblankende Selesværte
i Glas.

Fedtsværte i Daaser,
Zobel Blanksværte do.
Ærte Zebra Ovnsværte
i Daaser smiges I

Nordlandets handelshus
Prima Risstivelse
er hjemkommen
og anbefales til forholdsvis billig
Pris.

J. B. Larsen.
By og Fierredstbkimeegtig

Johannes Kofod, Hasler
træffes paa kaadli ri set i Allinge
hver Mandag efter Kl. 10 Form, og
I K1 eine tisker Kro hver Fredag
fra 2-5 irlttin.

Ligkister og Kobler.
anbefales,

Klemensker Snefierforreloing
L. Pihl.

Telf. Kl. n 13.

Gadiser,
Vildænder og andre Dykænder
købes til højeste Pris.
,;(.

c£arsett

Telefon Allinge 12.

Gødningskalk
fra Lager.

Allinge Kolonialog Produktforretning.
De averterende
anmodes om at indlevere deres Annoncer inden Torsdag. Smaa Avertissementer kunne dog som Regel
medtages indtil Torsdag Middag.

Udebliver

Bladet

beder vi Læserne henvende sig paa
Postkontoret, og Fejlen vil hurtigt
blive rettet. I modsat Fald maa De
henvende Dem til Bladets Kontor,
og vi skal da sørge tor, at De faar
det tilsendt.

Extragode Sorter
af ;
Buddingpulver, forskellig Smag
Bagepulver, Ægpulver
Crempulver, Ensentser
Cardemomme, Cauel
og de fleste andre Krydderier sælges i

Nordadels Handelshus

Markfr.
Bestillinger
bedes snarest indsendt.

Altloge Kolonial-

Produktforret ligg

Nye Svedsker
er hjemkommet.

Smaa Bagerosiner
Prima

Taglak N børe

sand Tjærekoste anbefales fra

Allinge Kolonial- &
Produktforretning.

slger afdeles ForlKelleligg
lelkogende gule Kogeærter,
stor fast Hvidkaal,
ekstrafin hvid Klipfisk
Prisen er lavest i

Nordlandets Handelshils.

anbefales.
c93.
Telefon 12.

Prima Hvedemel.
Bagepulver
Cltronemmentm
Mandelemments
Vanllieesments
Vanilletabletter
Vanillesokker
Vaniliesttenger
Kardemomme
mode ~udler
bittre do.
]Ruiner

:„.

Allinge Kolonial- og .j
Produktforretning.
•

