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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
!rykkes 1 et Antal af mindst 1600 Rempi. 
Og forsendes gennem POSinrsenel I Allinge. 

. Sandrig, Olsker, Rutsker, R. og Klemensker, 

1. 

 „Nord-Bornholms Ugeblad” 
har den største Udbredelse t Nordre blened 
bliver last 1 ethvert bllem og  egner sig der-

for bedst lil Avertering.
.  ' ... 	„ Nord-Bornholms Ugeblad"  

. • optager gerne RekendlEnrelser af enhver Art 
~som Kob, Salg, Foreningsmeddelelser, 
Efter eller Af Zvsninger, Auktioner ele.-7,"7 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
gdgnar hver Fredag, kan br.siiiies pan alle 

stkonlorer samt paa Bladeis Koala/ og  
sier 1 Kr. halvaarlig. 

Farerne for SohlmideIN 

Ved mange Brande forbliver, som 
ekendt, Aarsagerne uopklarede, 

det man ikke !ned Sikkerhed kan 
a3ssise, om der foreligger Ildspaa-

ættelse eller Selvantændelse. Især 

i Landbruget er Muligheden for 
Selvantændelse ret nærliggende. Til 
de brandfarlige Stoffer, som indebæ-
rer en SelvantæncleIsesfare, Irører 

frem for -alt talrige Landbrugsfoder-

stoffer som Hø, Kløver, Halm, Skraa-
ning, Klid, Bælg- og Oliefrugter, 

- men Selvantændelser er ogsaa ofte 
iagttaget ved Humle, Mel, Kalk, 

naturlig og kunstig Gødning. Selv 
om Selvantændelsen ikke er fuldsken-
dig klarlagt i enhver Henseende, 

saa er der dog lilvejebragr Bevis 

for, at den optræder som Brandstif-

ter ved mange og løvrigt uforklarlige 
Ildebrande. Medens i Almindelighed 

kun erikelle Personer i Fredslider 

led Skade ved Brand, maa hele Na-

tionen i de nuværende alvorlige Ti-
der bære _Skaden ved Tilintelgørel-

sen af Landbrugets Fremstillinger 

til Ernæring af MemiesIcer og Dyr. 
Der kræves derfor netop nu en sær-
lig ForsigiTglied for al forhindre 
Selvaincendelsesfaren.. 

Alle Landmænd er vel kendt ined 
Høels Selvopvarmning, naar del lig-
ger sammenhobet i længere Tid 
uden at blive rørt. Denne Tildragelse 
skyldes ens biologisk Udvikling, der 
slaar i Forbindelse 'ned de mindste 
levende Væseners (Bakteriernes) Le-

vedygtighed og ikke indtræder, rrer' 

disse dræbes ved Sterilisering. Saa-
. danne slime Baciller som Kolibacit-

his og Bacillus Bolfactor trives godt 
i fugtigt Hø. Naar Høet i længere 
Tid ligger fast sammenpressel, bliver 
det muggent som Følge al disse 
Bakteriers stærke Udvikling. Der 
opstaar en Varme pas indtil 70 Gr. 

i Celsius, og der samler sig Gasarter 
F)  I Høblinkens Indre, soul mærkes 

ved en ubehagelig Lugt og Damp. 

Del enkelte Græsstraa bliver elterhaa• 
den til dentørie porøse Kultrand, der 
begærligt drager Luftens Ilt til sig 
g til sidst slaar ud i Flamme, urnar 

tilstrækkelige Iltmærsgder er til Stede. 

Naar Høet bliver muggent og ud-

sender den ubehagelige Lugts er 

det pas høje Tid nt sprede Blinken, 

Inden der opstaar Selvantændelse 

eller Høet bliver værdiløst pan Grund 

af Dunsterne, Ikke sjældent lader 

Landmanden den bøn belæssede 

Høvogn staa i Laden for al være 

beskyttet mod truende Regn. Ved 

el Greb i del frisk indbragte Hø 

kan man let overbevise sig om, ni 

Temperaturen stadig stiger, hvilket 

ogsaa smart viser sig ved opstigende 

Vanddampe. Neer Varmen stiger 
særlig stærkt, rune Høet spredes 

ud paa Jorden og gennemrives. 

Næst efter denne Forsigfighedsloran-
sialtning kan anbefales Indsaltning 
af Høet snin et virksomt Middel 

mod Selvopvarmning. Strør man 
paa et Centner Hø ca. 250-300 gr 

groft Salt, formindskes Faren for 
Selvantændelse i betydelig Grad. 

Pas samme Maade som ved Hø 
sker ogsaa Selvopvarmning ved an-

dre Foderstoffer, Bælgfrugter og 
Kornarter, naar de i fugtig Tilstand 

opbevares i større Portioner. Korn-

(meternes Spiren befordrer tilmed 
Varmeudviklingen og tom ene Ruin 
i Bunkernes Indre bidrager til Dan-
nelsen af Gasarter erg forhøjer der-

ved Antændelsesfaren. Ved gentagne 
Gange at oniskovle Kornfrugterne 

og ved stadig at holde Kontrol der-
med kan man bekæmpe denne Fare. 

I hvert Fald skal man undgaa at 
bringe frisk Hø, Halm osv., som 
ikke er fuldslærtdig gennemfør', tin-

der Tag eller anbringe det paa tor-
ler over varme Stalde. Ved Pressehø 

eller Pressehalers optræder Selenet/en-

delse yderst sjældent. Professor 

Bauer ved deri tekniske Højskole i 

Karisruhe har opfundet en ny Frem-

gangsrude til Tørring af Hø, som 

især i fugtige Somre kan anvendes 

sned Fordel, og som beslaar i, at 

Græsset ilelles i lange Piske og i 

Rækker ophærig;:s til Tørring i el 
lørl og luftigt Ruin pan lignende 

Maade som Majs. Piskene tørres 

langsomt uden at opvarmes; kun 
maa der sørges for, al de ikke læn-

ger for tæt sammen, for al Luften 

kan passere ind imellem dem, hvor-

ved tillige Dannelsen sf Skimmel 
undgaas. 

Ved Oplagring af Stenkul, ulæsket 
Kalk og Kunstgødning rim der li-

geledes iagttages Forsiglighedsreg-

ler. Det i store Bunker lagrede 

Kul optager begærligt Luftens Ilt 
og udvikler saaledes stadig Varme. 
Erfaringerne viser, at Antraeilkul 

ikke er særlig tilbøjelig til Selvan- 
tændelse, hvorimod det modsatte 
er Tilfældet !Bed svovIkisholdige, 

fede Kul, ligesom Faren for Selvan-

Imicielse bliver større, jo mindre 

og sirwholdige Kullene er. Oplag- 
ring ril nye Kul paa Steder, hvor 
del i Forvejen er fugtigt og gennem- 

blødt af Regn, begunstiger Selvop- 
varruningen, og da Varmeudviklin-

gen altid sker i Bendeus Indre, 
man man sørge for, at Kullene ikke 
anbringes i højere Bunker end 2,5 
rul saml at der ved 1,ffilkaffaler sør- 

ges for indre Ventilation. Man kan 
inaale de oplagrede Kids Varme ved 

part forskellige Steder i Bundel at 

støde el hult Jerrirør saa langt som 

muligt ind i Kulbunken og føre et 
Termometer ind i Rørene ; viser 

dette over 50 Gr. Celsius, maa Kurl- 
lageret straks omskovles og samtidig 
overrisles med Vand. 

Dg. Nyh. 

i 11311l1H0f, 
Al M. Frøslev. 

—0 — 

Ariettaen& de Rinipariske Mose-

kulturer i Harinover, da er Princip-
perne ror disses Drift for sne vidt 

de samme som de hollandske Fenne. 
kulturer, Heverlbeliegelsen er ogsaa 
her en god Afvanding af Mosen. 
Der er 	Kanalardreg. leen et 
udstrakt Grøftesystem. For hver 

Ager paa 12 Favnes Bredde graves 
Grøfter paa 2V2  a 3 Favnes Bredde, 
ses at mellem en Fjerdedel og en 

Femtedel af Arealet medgaar fil 
Grøfter. Det kan her bemærkes, at 
man i Tyskland anser Moser med 
et Tørvelag fra 11/1  III 4 Fods Tyk-

lcelse for bedst egnet til Dyrkning; 
er Tørvelaget [yndere, har del i 

Reglen ikke Tørvejordens gode Egen-

skaber, og er del lykkere, vil Tilveje-
briugelsen al Sandet fra Bunden af 
Grøfterne i Reglen koste tor meget. 

Mange Steder, hvor Tørvelaget er 
lykl, afgraves ell Del al Tørvejorden 

til Produktlos af Brændselstørv, for-
inden' de egentlige 1<ulliver ingsaibej-

der begynder. 

Ved disse Kulturer er der sone 

segl ikke Tale om Anlæg af sejlbare 

Kanaler. Men men sørger altid for 

al fan saa dybt el Afløb Ira Mosen, 

at Vandel i Gu/tierne one Sommeren 
iklce slam højere end omtrent 3 

Fod under de færdig anlagte Mose-
agres Overflade. Del opgravede 

Sand pnaføres tm Agrene i en Tyk-
kelse af 41/s. Tomme, saaledes at 
Snildet efter Samniensynkning kom-
mer til at udgøre 4 Tommer. Den 

fordeles saa jævnt som muligt, i 

Reglen efter afpælede Højder. 

Som del ses, ligner de Rimpariske 

Kullurer i meget Fennelculturerne i 
Holland, men i en Henseende adskil-

ler de sig dog fra disse. Medens 

man nemlig i Holland søger ved 
gentagne Pløjninger at blande det 

paalørte Sand inedslen underliggende 
Tør vejord, saa søger man I Tyskland 
at undgaa denne Indblanding af San-

det. Derfor er al Jordbetraudling 

med Recislcaberne her ganske over-
fladelig og gear aldrig over 3 Tom-
mer i Dybden. Af den Grund har 
man aldrig fleraarig Græsleje, fordi 

den fieraarige Græsleje vilde frem-

byde Vanskeligheder ved Behandlin-
geni med Redskaberne, naar disse 

kun ulan gat til 3 Tommers Dybde. 
Af samme Grund gødes der heller 

ikke gerne nied laugstraael Gødning. 
Skal der anvendes Staldgødning, 

maa Halmen til Strøelse være slcaa-

rel i Hakkelse af ikke over 1 Kvar-

ters Længde. 
I det lørsle Aar har 111;111 fundet 

del rigtigt at anvende Staldgerdeing,  

111£11 saa snart der har været en god 

Afgrøde paa Jorden, og der derved 
er kommet Liv i Tørven, anvendes 

kun Kali- og fosforsure Salte, idet 

Tørvejorden indeholder tilstrækkeligt 

af Kvælstof. Er Tørvejorden tillige 

kalkrig, som Tilfældet er hos Hr. 

Rimpart, behøves ingen Mergling, 
men i modsat Fald er det heldigt 

al mergle eller tilføre Kalk. 

Hr. Rittipau har angivet, at der 

hvert Aar hør gødes med lel opløse-

lige Forbindelser af Kali og Fosfor-
syre i et Kvantum, der svarer til, 
hvad der efter Wolffs Analyser inde-
holdes al disse Stoffer I en god Af-
grøde. Det karl her bemærkes, at 

hele Afgrøden, bande Kærne og 
Straa, bortsælges hvert Aar, og da 

der lom er 1-enrig Orresleje. er Jor-
den bestandig under Plov. 

I den saaledes behandlede Jord 
dyrkes Hvede, Rug, Byg, Havre, 
Ærter, Bønner, Kartofler, Roer, 1-

Aars Kløver, Hamp, Kommen og 
Raps. • Der har ikke vist sig nogen 
Trang IH en bestemt Sædfølge. Al 
Slags Sæd er dyrlcet foran og eller 

hinanden og samme Sort Sæd flere 
Gange i Træk, alt med fortrinligt 

Resultat. Hveden har været tilbøje-

lig til at give Lejesæd, og den har 

derfor — i al Fald tidligere — væ-
ret opgive!. 

Der foreligger flere Undersøgelser, 
foretagne af forskellige tyske Land-

brugsselskaber over Afgrødernes 

Beskaffenhed prut disse Kulturer, 
og nf samtlige disse Beretninger 

fremgear det, at de indvundne Re-

sullater er i høj Grad fortrinlige, 

hvilket ogsaa er stærkt iøjnefaldende, 

'mar mart gaar hen over Markerne, 
der er ingen Undtagelser eller min-

dre gode Pletter, men alt er i høj 

Grad frodigt. De senere Aars Afgrø-
der var mindst lige saa gode som 

I de første Aar, uagtet de i del hele 
taget ikke har fimet kvælstrallioldig 
Gødning. 

Man kunde inaaske spørge, hvad 

Nytte Sandlaget gør, naar del saa-
ledes henligger oveni pas Tørvejor-
den, uden at indblandes i dette. 

Ja Nytten nias jo være udelukkende 
af mekanislc fysisk Art. Del dækker 
Tørvejorden og forhindrer derved 

dennes for stærke Udtørring og Op-
frysning. Man mener ogsaa, at Saml-
laget forhindrer Dannelsen af Frost-
tanger, som jo ofte kan ses at start 

over Moserne. 
Det lorelcounner mig nu, at man 

efter de Erfaringer, der er indvundne 
ved Mosekulturerne i Holland og 
Tyskland, som jeg i det foregeaende 
har søgt at give en Fremstilling af, 
og som foregaar under Forhold, der 
ikke er meget forskIllig fra vore, 

maa komme til Overbevisning one, 
al Tørvejord besidder en ret betyde- 

lig Værdi som Gødning, og men 
time egentlig undre sig over, at den 
ikke er bleven anvendt i langt større 

Udsksekning her hjemnle, end Til-
fældet er. For mange Landmænd, 
der hor langt fra Torvemoser, og 
saaledes har lang Vej al transportere 
dem, kan det matske blive for om-

stændeligt og bekosteligt, naar den 

skulde skaffes til Veje i større Mænge 

men tor hvem, der lirke har for langt 

ill en Mose, tror jeg bestemt, et 
det kan filmedes at gøre et Forsøg, 
og jeg er overbevist om, al Reelt'. 

Intet af Forsøget vil stærkt opfordre 
til al gentage det. 

Vilde det tor øvrig' ikke være 

en passende Opgave for Lendhofor-
eningernes lokale Gødningsforsøg? 

Npeolor r jcolrling, 
—a— 

Der Inar i Følge „Kraberillavn" 
forleden /Vært været en større 13a-

i Kolding. 
Byraadet holdt Møde, og da det 

rygtedes, at det havde vedtaget at 

forhøje Gaspriserne Ira 18 til 25 
Øre, begyndte den store Menneske-
mængde ude pas Torvet al give sit 
Mishag til Kende. 

I Begyndelsen tegnede dog alt til 
at skulde løbe af uden større Optøjer, 
En Depulatiou for de utilfredse tik 
Adgang til Raadliuset lur at fremstille 

deres Ønsker; men de blev afvist 
med deri Motivering, at de kunde 
henvende sig skriftligt til Byraader. 
Da Mængden, der nu var vokset 

lit ca. 1000 Menesker, fik delle at 
vide, blev der Røre og nogle af de 

tilstedeværende begyndte at bombar-
dere Raadhuset med Kartofler, men 
et Øjeblik efter suste Sterrene Byraads-

medlemmerne om Ørene. 

Da Politiet stod magtesløs,. maatle 
et socialdemokratisk Byreadsruedlein 

tid for at stille de oprørske Gemyt-

ter. Hans Ord faldt omtrent saadan: 
I rime ikke kaste med Stem tor saa 

rammer I os, der sidder lige inden 

for Vinduerne. 
Det hjalp. Men Mængden blev 

dog paa Torvet, til Mødet var forbi, 

og da Byraadsmedlernmerne viste 
sig, blev de hilst med Reab og 
Fløjten, og et enkelt Byraadsmedlern 

blev fulgt helt hjem. 

— Havde vort Byraad siddet paa 

Taburetterne i Kolding, var del sik-
kert blevet hængt, thi det nøjedes 
som bekendt ikke med 25 Øre. 

Gammeldags Belysning. 
—o 

Verdenskrigen synes ikke alene 

al føre Europas Folk tilbage til Bar-

bariet, næn tvinger os mere og 
mere til at give »akt paa Civila-
'ionens Goder. Vi mernier os part 

mange Oniraader Fortidens primi-
tive Tilstande. Fabrikkerne lægges 

øde af Mangel pan Kul. Husflid og 
det gammeldags (sneglede liaarld-

værk koturner aller til Ære og Vær-
dighed; vore Gader henligger I Mid-
delalderlig Mørke, og i Hjerunieue 

har Taellepraasen og Tranlamperne 

holdt deres Indtog. 
I den langtfra festlige Oplysning 

al Sparelampens vemodige Skær 
sidder man trint omir i Hjemmene 
og gruer over de lange Vhderafte-
ner med Os og Tørverøg, og Tan-

kerne vender uvilkaaffig 



de gamle Nordboeres Liv og Virke, 

Baaledes, som det skildres al vore 

Historikere -- derreeng Stue og Hus 
udgjorde ces og da det aefore Ild-
sted var MidIgunkt4.1, hvorom alle 
andedes ide lange Mimis Melis 

Blæsten fog Sne sammen ore Huset, 
mens det peb og ludede i Mørket 
udenfor, kastede ~enden sit uro-
lige Skær over Gulv og Vægge, og 

• Skyggerne blev ril sære, fantastiske 
Skikkelser. Intet Under, al der i 
disse Hjem trivedes saa megen Over-
tro, og al Indbildningskraften skabte 
en Verden af Trolde og onde Afle-
der! Dette Liv i Halvmørke havde 
ogsaa en auden Følge. Selvom 

man begyndte Dagen tidligere end 
vi og bestræbte sig for at udnytte 

det naturlige Dagslys i saa vid Ud-

strækning som muligt, nedles man 
dog til at tilbringe en god Del af 
Anret, særlig Vintertiden, i sløv Uvirk-
somhed. Mens del, lakket være 

del kunstige Lys, er den moderne 
Slægt forundt at arbejde lige saa 

godt om Aftenen som om Dagen, 
var den Tids Mennesker derfor min-

dre arbejelsglade, mere træge. 
Arnell den vedblev naturligvis ikke 

at være del eneste Lys, Hvor vi 

benytter os af et Lys eller en Tænd-
stik tor et øjeblik at belyse en eller 

anden Ting, brugte man i Middelal-
deren Tyristrldrer, engle tyndt skeerne 

Fyrrepinde, der var meget harpiks. 

Baldige. Ved mere højtidelige Lej-
ligheder anvendtes Fakler, der enten 

bares al Tjenere eller fæstedes i 
Ringe i Væggen. En Overdandighed, 

som kun de mere velstillede tillod 

sig, var at brænde Lys. Endnu i 

det sekstende Aarim udrede betragte-
des Talglys som en Luksusartikel, 
der mere hørte hjemme paa Herre-

mandens Slot end i Bondens Hytte, 
og dog var delle Lys yderst ubekvemt, 
idet Vægen, der ikke blev fortæret, 
stadig maatte klippes, samtidig med 

al Luen uophørlig truede ined at 
glut ud. Slearinlysel, der erstaltede 
Talglyset, var derfor en stor Opfin-
delse ikke alene ved sin forøgede 

Lyskrafl, tuen ogsaa fordi Vægen 
forbrændtes og derned gav en jævn 
Lue. 

Der omtales fra det sekstende Aar-

hundrede Messingkroner og Lysekro-

ner med Sejrværk i, og der høres 
om store Bestillinger af Vokslys Ill 
de kongelige Stolle herhjemme. Al-
ligevel fremhæver Troels-Lund, hvor-

ledes selv den bedste Belysning el-
ler Nutidens Begreber var mangel-

fuld med dens skiftende Skær, dens 

Osen og Voksdryp. Man kendte 
imidlertid ikke bedre. Det var rene 

Undtagelser, der som F. Eks. Hen-

rik Ranzau kunde falde paa den 
overforfinede Paastaud, al Osen af 
almindelige Vokslys var meget skade-

lige for Sundheden, hvorfor man burde 

i det mindste til Brug i Soveværel-

ser om Natten have Lys af særlig 
renset Voks, der gav mindre Os. 

Derimod skulde del synes, al mart 

kun behøvede at have overværet ell 
at Datidens Aftenfester med dens 
forholdsvis rige Belysning ror at 
fan et pinligt Indtryk af, hvor mørkt 

og trist Folk havde det til daglig. 
-Intet tyder dog paa, at dette er ganer 

op for Datiden.... To Enkelt-Lyse-
stager Susans enduo for et kongeligt 
ildstyr; selv i meget velhavende 
rorhold nøjedes uran 'ned et Talg-
lys, og hos den billige Befolkning 
veg endog Taigpraaseri eller Tran-
}Alenen for en sTyripind", der kun 
t,endles ved Ovnens Gløder i de 

'fra Øjeblikke, det gjordes fornødent. 
Men hvor sligt land( Sled, ophørte 
el Tale om Belysning; Mørket manne 
siges al være Herre fra den Stund, 
sier faldt paa.. . . 

Hvad angaar Lamper, var de selv-
følgelig ikke ukendte i Middelalde-
en ; men dels var Lysvædsken, 

1' ati, ikke videre god, dels var 
'Konstruktionen yderst mangelfuld, 

eg deri Tids Lamper spredte knap 

mere Lys end et almindeligt Oliegies,  

hvori der svømmer en lille, flokrende 
Væge om. Lampen, der plejede ar 
hænge paa Væggen, udgjordes som 
oftest bror af en firkantet eller af-
lang Jertiskanl med en Væge i det 

elle Hjørne. Lanipeglasset indførtes 
først ved Midten al det ottelyde Aar-
hundrede i Paris, og de fleste øvrige 
Forbedringer tilhører jo del svundne 
Aarliturdrede. Selv Olien, der erstat-

tede Trannen, havde flere uheldige 
Sider, og Petroleumslampen har da 

ogsaa i udstrakt Grad molaltet vige 
for Gas og Elektricitet.. 	. 

Nu vender vi atter tilbage til 

Tranlampen og Trellepransen og 
mindes nied Vemod den elektriske 
Kontrakt, hvor man ved el Tryk 
kunde frembringe den herligste Lys-

stram. 

Hvem regerer i 
Danmark? 

(”Esbjerg Avis') 
MOS 

Til Besvarelse nf Spørgsmaalet 

orn Maglforholdel i øjeblikkets Dan-

mark, er det ikke nok at henvise 

tit Grundloven (i eller udenfor Selv-

skrinet). Det kan heller ikke nytte 

at pege paa Rigsdagen. Den vil 
straks melde: Hus forbi! TIII dens 

Funktioner er næsten udelukkende 
indskrænket til at straffe de mange 
Penge, der skal til. Derimod er det 

ikke helt galt at pege pas Znh le 

og C o. Landet stikker jo netop 
disse Tiden !mare!! under al Hr. Rode 

viete sig al være en euergisk Korn-
diktator - selv ore han ilde helt 
fik Bugt med den Kendsgerning, at 
Danmark er et agerdyrkende Land. 

Men - 
Der er ikke mindst i den sidste 

Tid stærke Vidnesbyrd om, el en 
ny Magtfaktor er skudt stærkt i For-

grunden. 
Orn det er Nævnene. 

Disses Historie vil blive rig paa 
mange heade sørgelige og tragiko-

miske Enkeltheder. 

Vi har snart Nævn for alt her i 

Landet. For Korn og Salt og Brød, 

for Slenkul og Brunkul, tor Tørv 

og Brænde, for Olie og Benzin, 

for Gasapparater og Acelylenlamper, 
for Husholdningssager og Handels-

spørgstnnal - og kur en Uendelig-

hed af Ting, som del er for langsom-
melig( al remse op. Og disse Nævn 
sidder med en næsten diktatorisk 
Myndighed og skaller og valter nied 

alt; private som offentlige 
S a ger. Og livad delle Diktatur 

vil sige, det ved bl. a. alle de af 

Landets Borgere, der med Hallen i 

Haanden har stenet bukkende over-

for de nye Magthavere i Nævnene. 

Og hvem er saa disse Smaakon-

ger ? 
Se blot Listen igennem. Og De 

træffer et Par særlig bredbenede 
Politikere fra Regeringspartierne -- 

navnlig er det en enkelt, der gear 

igen aller og alter. De træffer end-
videre en stor Del radikale Jøder 
og' københavnske Direktører - og 

ogsaa her er der en enkelt, num 

stadig hæfter pas. 

Og hvorlede s regerer de ? 

Først og fremmest ved deres d i-
r e k te Dispositioner, Fordeling af 

Varelagre, Kendelser o. s. v. Og 
dernæst ved el Utal af Cirkulærer, 

hvorigennem de forkynder deres 
Villie for del undrende Folk. 

*r 

Apropos: Cirkulærerne. 

Aner mon nogen, i hvilken Grad 
der regner ned med Cirkulærer og 
Forordninger, med Papbud og For-
bud ? 

Vi har foretaget en lille Opgørelse, 
og de( viser sig, al der i Tiden 
indtil 30. April d. A. er udstedt 
1793 Skrivelser, Anordninger, Med-

delelser, Cirkulærer, Bekendtgørelser  

instrukser n. s- v. om de økonomi-
ske Spørgsrenal, der er blevet aktu-
elle emter Krigers Og hver Dag 
siden er der kommer ny. Og fur 
liver Dag der konturer, kan der ven-

tes ny. Kværnen gaar sin ustandse-

lige Gang. 

1793. 
Et Tusind syv Hundrede 

tre og halvfems! 

Samlet sammen fylder de syv 

lykke Bøger, stort kvart Format, 

med over 2100 Sider. 

Og delte Utal af Cirkulærer, For-

ordninger o. s. v. griber ind i hin-

anden, uddyber, ophæver, lorklarer 

og sir id e r imod hinanden - all 

i en eneste vild Heksedans. 

Men Cirkulærerne skal jo dog 

som Regel - men lenglira altid -

udstedes af el Ministerium, og navn-

lig sf Indenrigsministeriet. 

Rigtigt ! 
Men tror man, at nogen kan følge 

med i all delle? Tror man, at Hr. 

Rode kan ? 

Selvfølgelig ikke ! 
Ingen enkelt Hjerne kan rumme 

delte uendelige Sammensurium. 
Derfor bliver Ministeriel mere og 

mere al betragte som rene Ekspedi-

tionskontorer - selv om nogle af 

de elterrnes1 vanvilliee Cirkulærer 

fra Nævnene er blevet liggende paa 

Ministeriets Trapper 11g ikke kommer 

videre. 
Tror man nu, al de enkelte Kom-

missioner, Udvalg og Nævn er klor 

over sig selv ? Nej, sanemnd er 
de ej! Da Frureringsmailet for el 

Par Maarteder siden begyndte sir! 

Virksomhed i „Kongen at Dantnerk"s 
Hotelværelser, som er lejet til el 
svimlende Beløb (Staten betaler I) 

tilbragte delte og Landbrugsudval-
get en væsentlig Del af Tiden med 
at _finde hver sine Ben", som man 

udtrykle det. Og man har ikke 

fundet dem endnu. Ingen Mors 
Sjæl aner i delle Øjeblik, Inrad der 

sorterer under den ene Myndighed 
og hvad under den anden. Men 

det er man dog vist bleven klar 
over. at Ernæringsraadel er inderlig 

overflødigt. Og ;hvordan forholder 

det sig i den Henseende med Brænd-

selsnævnet ? 
* 

Ulykken ved det hele er fornem. 

meligst den : naar en Del Mennesker 
kommer sammen i et sa ride ni Nævn, 
og faer en dertil svarende Myndig-

hed - sen laser Pokker ved dem: 
De kan ikke lade være med at  

b r ir g e Magien. De begynder 
straks at „regere" - enten der sen 

er Grund til det eller ej. Og i Reg-
len er der ikke Grund til det. Og 

saa gaar del saadan, a t det pr I-

vale Initiativ for hver Dag, 

der gaar, slænges til Side 
er stadig stærkere Grad -

til Skade for Landets Borgere og 
derigennem ogsaa for Landet som 

Helhed. Usilckerliedeu og Vilkaar-

ligheden berøver desuden et stadigt 
større Antal Mennesker Lyster] Ill 

al beskæftige sig 'ined de Ting, soni 
dog ellers laa nærmest for dem, og 

solo de havde mest Forstand paa. 

Men Ansvaret for -all delte? 

Ja, der neer vi endelig fast Grund 

under Fødderne. Thi selvfølgelig 
har den radikale Regering Ansvfliel. 
Det er jo dem der egenmægtig tiar 
givet Stødet til de fleste af disse 

Kommissioner og Nævn -- og gi• 
ver dem deres fuldslatudig ensidige 

Sammensrelning. 
Alt i nit kan vor Tid vente sig 

smukke Navne i Historien : 
Det radlknle Regiments' 

Ærer 
Cirkulærerne Ræd selsregi-

ni e n le! 

Allinge Sandrig 	rker- 

og  
afholder ordinær Generalforsamling 
Tf r sd a g den 30te Oktober KI. 7 
pan Teknisk Skole med følgende 

Dagsorden: 
I. Beretning one Foreningens Virk 

som hed. 
2, Det reviderede Regnskab op-

læses til Godkendelse. 
3. Valg af 3 Bestyrelsesmedlem-

mer, der eller Tur fra'ræder, nemlig 
Malene. Carl Nielsen, 

Johns Hansen rag 
Bygmester Jolt.s Pedersen, 

der er fraflyttet Kommunen. Endv. 
Valg at en Revisor, der fratræder, 
nemlig Snedker Jul. Mortensen. 

Bestyrelsen. 

Santretnt der melder sig 10 Ele-
ver. vil der pan Teknisk Skole blive 
givet et K111.9113 i Engelsk. 

RØ. 
I Følge Meddelelse fra Brændsels-

olienævnet af 20. d. skal Ira I. De-
cember til Staldbelysning alle Land-
brugere tinder 4 Tdr. Harlkorn for-
synes med Ti n ri og alle Landbru-
gere over 4 Tdr, Hartkorn med 
Kar bid. 

Alle Lauribrugere der vil sikre 
sig de nødvendige Tran- og 1( r-
bi dl a in per til Aribrirreelse i Stald-
reeler, bedes indgive Bestilling til 
Ro Brugsforening hulen I. No-
vember. 

anlamper rre vil sandsynligvis 
koste ca. 2 1(r. og Karbidlareperne 
5 Kr. 75 øre. 

Alle Haandværkere, Handlende 
og Institutioner vil Ira 1. December 
blive anvis( rat bruge K ar b i cl. 

Bestillinger pari Lamper til Deres 
Borg bedes indsendt paa særlig Be-
stillingsseddel inden d. 1. Novem-
ber. 

Disse Bestillingssedler Inas hos 
undertegnede. 

Ro Sognerand d. 147, 0 17. - 
M. Lund. 

En flink Karl 
kan saa Plads paa 

Pellegaard i Rutsker 

Al Jagt 
og Færdsel med Skydevaaben paa 
H Kjærepes, Per Jensens og Lars 
Persons Jorder i Olsker, er strængt 
forbudt. 

Bciiyf hodavallell 
til at gaa til kristelige Meder i 

Lutliers Missionsforening. 
Tein Kl. 7 	Allinge Kl. 8. 
Mon da Ungdommens Vaar 
ikke passer til Gud 
at lovprise med frydefuld Rest. 
Ak din Sang er saa fattig 
din Ungdom saa mørk, 
om du ikke med Herren har Fred. 

Hallelyst, Allinge. 
Charlorter købes, 60 øre halvkg. 

Gode Spise-Gilleradder 
købes n 7-8 øre pr. kg. 

M. Kr. Kofod. 

Unge gode 

Maikekvier og Ladekvier 
er til Salgs eller Bytte nied ca. l-
aers Kofer pan 

Pellegaard i Rutsker, 

2 gr. 40 Ore pr. kg, 
betales for uldne, strikkede, renva-

skede Klude, naar disse byttes med 
Manufakturvarer. 

Messeos Eoeldsalg, 
Chr. Olsen. 

Allinge-Sandvig 
Foredragsforening. 

Realskolefst. N. P. Jeneen. 
Aakitkelly, tater om LUTHF.R pap 
liammershus i Allinge Tirsdag   
den 30. Oktober Kl. 8. 

Entrer for Ikke-Medlemmer 25 td. 
Bestyrelsen. 

Olsker. 
Statsskat 

for Isle Handler 1917 18 modtages 
hver Fredag Eneret. pan Broildegd. 
og ved Mejerierne .1-iumledal•s og 
.Knjbjerggnard's Udbetalinger t.No. 
vember. 

Sogneraidet. 

Pelrolems-Souelnollereo 
PARLO 

fans hos 

M. C. Funch, Allinge 
Telefon .44. " 

Sirup. 
Prima lys og klar Sirup er alter 

paa Lager. Anbefales Ill en forholds-
vis billig PIK 

I. B. Larsen. 

Olsker. 
Godtgørelse af .•.3tateka.smen 
ror leverer Brødkorn af 1til6 udbe- 
tales Mandag den 29. Oktober fra 
Kl. 3-5 i Olsker Forsamlingshus. 

Sct. Ols Sognernad, 25,',„ 1917. 

K. A, Mogensen, 

GorIsljeoester g Merler. 
Søndag 28. Oktober. 

St. Ols Kirke Kl, 91/5. 
Allinge Kirke Kl. 2. Skral. 1 1/2. , 
Rø Kirke Form. Kl. 10. Christiansen 

Om Eneres Kl. 4 taler Missionær 
Ærø i Bethel i Olsker og om - 
Altenen 	Kl. 7- i Tejn Mis- 

sionshus. Om Aftenen Kl. 71 '2 . 
taler israelsmissionær Philemon 
Petri i Allinge Menighedshjem. 

Mandag Anen Kl. 8. Møde for K. 
F. U. K. paa Menighedslijeennes 

Tirsdag Aften Kl. 7%. Møde for 
K. F. U. M. paa Merrigliedshjetn-
met. 

Onsdag d. 31. Minde- og Takke-
gudstjeneste i St. Ols Kirke Kl. 2 
og i Allinge Kirke Kl. 71/2. part 
400 Aarsdagen for Lurtiers Retor-
'nation. 

Korn alle og vær nied ril at prise 
og takke Herren, saavei Gamle 
som Unge og Børns 

Riglip gode lldskodsludder 
Prima Læder-Tagpap 
Prima Icopal-Tagpap, 
Prisen er meget rimelig i 

Nordilodels Handelsbos. 
1110•1111~1•111~1~11.11  

Erindringsliste. 

Toldkamret 8-12 Form., 2-7 Erten». 
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4. 
Laane- å Diskontobanken 2 -4 Elan. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
11randdirekløren ' do. 
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4, 
Dampskiesespeditionen, staben red Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Freds', Elterm, Mandag r-,14 
Torsdag horm, 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag e -7. 
Distrikblægen 5-9 og 2-3. 
Postkontoret: Søgnedage 9--7 

Søndag 12-2. 
Felegratstationen 8 Morgen til 7 Atten. 

• Søndag 12-2. 
1torgmesteren trælles pas Kæmnerton! 
Statsanstalten for Livsiorsikrnig red Chr. 

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 F.m. 
Folkebogsamlingen paa Raadbuset: 

Tirsdag Ki. 3, Fredag 7-8, 
Jernbanesi. er  a aben for Gods 8-12, 2.7 
rfirelpekassen: Fornid. Bagerne P. Holm, 

Kasserer fl. P. Kofod . Kontortid hver 
Fredag fra 5 7, 

•ffill■ 	 ■.1111~emee 



Moderne Ulsters i stort Udvalg. 

Plydskaaber. 
Glatte og pressede Astrakankaaber. 

Kj.o ler 
i Silke, Uld og Bomuld. 

('a. 200 klaseliv, 

DYN=-1'C) JER 
Nankin I Kr. in. 	Fjer i mange Kvaliteter 

C:›Wi ELIS 

Kipret og bleget Bomuldslærred, 
meget billigt, niar I leirsyn rages ril rinvær Falorksprker.  

LTI.clgarri 
grant, blødt 7,50 pr. 1,, kg.  

do. grant, som hjermnespundel 6,50 pr. 'i,, kg, 

Uldne Damestrømper, dansk Fabrikat 
Berneslromper 

/2•IstmeE)lirizze,c1 
Korsetter og kulørte Underskorter. 

Messens Eneudsalg 
Chr. Olsen, A llinze. 

• 

4 1144.1e.1r PrIN 11..tnIt,  for Uld n A  .t ri k 1"- 41.1. fuldur (Klude. 

• ,14..fin, Sr. 11/0 

 

 

i Abildgnards Mose bortsælges til 
en billig Pris. — Henvendelse til 

Murmester Poulsen, Allinge 

b ikke for liDg Pille uges, 
Olsker Kirkeskole. 

Til Efteraaret 

Telefon 104 	ALLINGE 

.24 

De gaar ikke bandet, 
naar De gør Deres indkøb hos os! 

MIM 

og Nidarlc kinhiiNer 
mange Kvaliteter og i alle Størrelser fra 25 Kr. 

Vinterfrakker og Ulsters 
Ira 33 Kr. 

Stortrøjer fra 18 hr. 
Engelske Gernmifrak ker i forsk. Farver. 

Arbejdsjakker, Bluser, Benklæder 
af gode stærke Stoffer. 

Hatte, Huer og Kasketter, 
Sorte og brune Skindhuer, flere Faconer. 

N:)aubfrer, 523aitter, forter, 
Skjorter og al Slags Undertøj. 

flauct)etfrjorter i itt)e giloaftre. 
Kraver, Flipper, Manchetter og Slips 

Altid de sidste Nyheder! 
Lageret er stort, og da de Heste Artikler 

er købt for ea. 1 Aar siden, er Priserne gennem-
gaaende betydelig lavere end de nugældende Fa-
briks- og Grossistspriser. 

Enhver kan se Varerne uden al købe, 

brugt Jagttaske 
ønskes til Købs. 

Bladets Kontor anviser. 

En ung Springtyr 
ønskes til Købs pas 

Krogholm i Rutsker. 

Al Jagt 
er strengt forbudt paa Bjerregaards 
og Byggelicris Jorder i Olsker. 

Fotograf Alfred Kjøller. 
Fra Iste November er Prisen for 

Fotografier indtil videre følgende: 

Visit. 6 Stk. 4,00. Cah. 6 Stk. 8,00 
12 — 6,50, — 12 — 12,00 

Brevkort 3 Stk. 3,00 
— 12 	5,00 

Forstørrelser 1/4  Ark 4,50 
— 8,00 

Skosværte 
hvid, gran, sort og brum 

Fedtsværte 
haves stadig pas Lager. 

cB. Larsen. 

Carbid-Lamper 
til at anbringe i ldærigolarnper -

meget soli de — kan leveres til 
alle Lempestørrelser, nav Maat op- 
gives. 	Eget Fabrikat. 

M. C. Funch, Allinge. 
Telefon 34. 

C-.) I C:51—  

i alle Størrelser. 

Sprøjteposer 
airberales. 

S. 

Carbiflorrileiler 
haves pas !.ager til billige Priser. 

Telefon 34. 

M C Funch, Allinge. 

Gulvmaatter 
Et stort Parti realiseres til gam-

mel Pris. 

I. J3. Larsen 

Glaserede Lerrør 

Priserne er allerlavest 

Nordlandets Handelshus. 

i (.ankeler fra —15 Fo, er mi p;ta 

Rigtig gode kantrkaarne 	og I" 

Udskudsbrædder 
L 6 il  

Vi har endnu et Restparti af de 

gode westphalske Smede-Nøddekul, 
Stenkuls-Briketter, Brukuls-Briketter, Koks 

Bestillinger modtages. 

Nordlandets Handelshus. 

Balåtåremme, Remsamlere, 
Maskinolie, Cylinderolie, Motorolie og Oliekander 

anbefales Ira 

'tihefales inii store Lager al Skaftestøvler, Militzerstøvler, brune og 
!te Smurtkeders Støvler med dobbelt Sall til Herrer, Damer og 

, ørn. Filtsko, Tøfler, Hjemmesko. 

Box, Chevreaux og  Lak-Fodtøj i moderne Faconer, 
1' 	Da Varerne er indkøbt før de sidste Prisstigninger. 
:miges disse betydelig under Dagspris. 

C. Larsens Skotøjsforretning 
Telefon 104 

Leverandør til Varetotleriel. 

Allinge Kolonial- & Produ!fflorretning 

Højeste Pris 
betales for Uld og strikkede uldne Klude. 

Nordlandets Handelshus. 

Norilladels 

>zi 
SÆD. 

Alle Sorter gode sunde Varer modtages til Statens Lager. 

Afregning lyde og Iste i huer Maaned. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

brillamlels 	 

	

Restparti Tørv 	
G6dnings-Kalk 

 

Bestil Deres Tryksager i Allinge ilogrykkeri 

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

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

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

Ilid har varmt Vand. Ses i Vinduet. — Pris 4 Kr. 25 øre. 

elefon 34. 	
M. C. Funch, Allinge. 

Kogekassen „Papisol" 
faas hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

llortiliolms Simre- & 1a dekusses 
Afdeling i Allinge 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud pas alm. Sparelcassevilkam til en Rente 

al 4 pCi. p.a., pas Folio til 2 pCt. p. a. 

Et Parti Klipfisk 
bortsælges til en billig Pris. 	. 

Allinge Kolonial 6:5 Produktforretning 

3" 	" — 6" 

Stairke Cementrør 4--6" 
do: 	drænror 	I 'il" —11/2" 

Blaserede Ko- og Svinekryhher 
haves [Lur Lager i 

Nardlaodels Ihmlelshos. 
Bagepulver 

Breve 10-30 Øre. 

Cremortartarl 
Renset Potaske 
Hjortetaksalt 

Rosenvand 
Sneede 

syltet Ponnuerantsskal 
Vanilletabletter 
Vanillesukker 

hel og stedt Cardenu►nruto  
anbefales, 

1. B. Larsen 
Telf, Allinge 12. 

Ny Sending Fif 

Darup Staldbøre 
20 Kr. Stk. 

Stærke Trillebøre sælges i 



Magasin du Nords IldsalQ 
ALLINGE 

anbefaler til Efteraar og Vinter: 

Konfektion.. 
Nyt stort Lager af 

Knaber, Frakker, Fistre 

Gummifrakker 

Kostumer, Nederdele 

Bisseliv 

alt t ekstragode Kvaliteter og syet 

i fikse Faconer. 

Bemærk 

Nogle Stykker Gummifrakker 
sælges til halv Pris. 

Kjoletoj er 
Heluldne Kjoletojer 
paa Lager i mange Farver. 

Blusefloneller. prima Kvalitet, 

forefindes i stort Udvalg. 

Ulsterstoffer, 
svære gode Ting 

til yderst billige Priser. 

Hvidevarer. 
Dowlas, Medium, Flonel 

Bomuldslterred, 

Twill, Bommesi, Pique 

Bolster, Nankin, Satin m.m. 

forefindes i prima Kvaliteter. 

Tricotage. 
Stort Lager af Uldvarer 

til Damer, Herrer og Barn 

sælges til ekstra billige Priser. 

Et Parti Uld-Normaltæpper 
Kr. 6-6,75. 

Prima heluldne Damestromper 
fra 2 Kr. pr. Par. 

Stærke heluldne Bornestromper 
og herresokker sælges langt 
under Dagspris. 

**** 

Skindvarer, 
Kraver, Nulrer, Boaer 

Fikse Faconer 
findes pas Lager i strut Udvalg. 

Et Parti Skindveste 
til Damer og Herrer 

sælges til gaiiimel Pris. 

Hatte og Huer, 
Flipper, Kraver 

Manchetter Manchetskjorter 

Slips, Seler, Sokkeholdere, 

Handsker, Vanter rag. en. 

forefindes i stort Udvalg. 

Et Parti Hatte 
sælges til 1 Kr, pr. Stk. 

7. 

Uldgarn. 
Til Trods for, at man for Tiden kun kan fremskaffe stærkt begrænsede 

Mængder Uldgarn, er mit Lager dog endnu velforsynet med ekstra prima Kva-
liteter i sort, graat, normal, hvidt, brunt og marine. 

Ekstra billig Pris. 

Magasin du Nords Udsalg, Allinge 
felefon 5 

3. P. Sommer. 
Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet. 

Telefon 5 

  

By- og Herredsfuldmægtig ftlem.000~~1.1~011 

 

  

Johoollos Kofod, klo. 
træffes pas Ra ad huset i Allinge 
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og 

KI e me tisk er Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Sølvplet-Theskeer 
er aller paa Lager. 

A. M. Lindberg. 
Urmager og Guldsmed. 

Ovorrolssogi.Boiosooloolood 
Set, Morlensgade 17, Henne. Telf. 22 
(tialt. Fuldm. ved ByfogeclIcontorel. i 

Hasle). 
Kontordag i Allinge Mandag 

do. i Klemens (Kroen) Tirsdag Eft. 
affilø.1■••■ 

En Dreng 
14-18 Aar, Iran fas Plads paa 

Svartingegaard i Rutsker . 

Jagten aflyses 
følgende Steder i Olsker, Gildesboet, 
Hesiegakod, Gadely, Anton Haagen- 
seras, Karl Olsens 22 1.yogrm, 

Danske 

Boillontærninger 
DK 

Æsker nol. 100 Stk. 4.80 øre. 

do. do. 10 do. 50 	do. 
anbefales 

J. B. Larsen. 

I 

15-16nrs Orm og Pige 
kan las Plads pari 

Lindholmsgaard i Re. 

Nyt Kartoffelmel 
er hjemkommet. 

J. B. Larsen. 

Prim kolnaluref 
til billigste Dagspriser. 

Altid friskbrændt Kaffe. 

Altid extra prima Margarine 
til billigste Dagspris. 

Altid stort Udvalg i 

Glas og Porcelæn 
til smaa Priser. 

!tid velassorteret Isenkramlager hos 

tIlinge 	& Produktforretning 

haIrdhioo 
—o— 

Den vokser næsten til Jul. 

Fri kendt sydsjællandsk Landmand 
N. J. Andeisen, Suedkrergaard, skri-
ver i » Næstved Tidende bl. a.: 

Ved en ret udstrakt Dyrkning al 
Kaalrabi I de sidste 110 Aar, er jeg 
kommen til det Resultat, at Kaalra-

bien vokser stærkt I Efteraarstiden, 
ja lige ind til Jul, naar Jorden da 

ikke er stadig tilfrossen, og det ple-

jer den jo ikke at være. I Fjor 
havde vi her paa Gaarden el Areal, 
der ved Optagningen i Slutningen 

af November gav ca. 200 Tdr. mere 
pr, Td. Ld. end der var pas Stykket 

2 Maaneder fer, da der blev laget 
en Del op til Fordring. 

I Aar, hvor Kaalrabien er sat til-

bage ved Larveangreb. er  der sari 

meget mere Grund til al lade den 
staa en Tid endnu. 

Til 

brInts4141141411b4"~brilibrd14141411 411464'11■4114dbrdikal 

Kjole= og Blusestoffer 
til rimelige Priser. 

Silkestoffer til Kjoler og Bluser (sidste Nyheder 
Svære Stoffer til Kostumer og,, Nederdele. 

Kjoleflonel, 
orange Nyheder fra 95 Øre intr. 	 aY 

1,14111411/f Z 041, (I et, .ti/C cjam'ft Aiuz. 
Damelinned i smukkeste Forarbejdning. 

Pynte- og Køkkenforklæder i mange nye Faconer. 

.93ct ftez, 8tzøirta/t. 
Skind- og Stofhandsker extra billigt. SkindkrIver og Muffer. 

Alle Slags Uldvarer til smag Priser. 
Vi kan tilraade vore ærede Kunder at købt nu. da alle 

Varer vil blive betydelig dyrere, naar der kommer y1Tilforsel. 

Nordlandets Handelshus. 

Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telelon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Selvvandingsanlæg, Vand- A Aljepumper in. ni. e 

Sn4.)fiff, 	 M-artoffelmet, 
931cøiitel, 5:iatiregrtpt, 
Z^hebffer 	9iofiner. 

?tit i prima gnaiitet aubefale4 fra 

Willy Øofotlitlf 	?2roblifilrorrefilit4 
1111~1~~111111~~~~~~ 

Brødkorn og Foderkorn 
til Statens Lager modtages og afregnes kontant. 

Vi beder om tørre velrensede Varer. 

Nordlandets Handelshus. 

Børnefodtøj. 
Stort Udvalg. 	 Rimelige Priser 

C. Larsens Skotojsforretning, 


