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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes i Si A nInl af mlndsi 1600 Exempt‘ 
øg firsendes gennem Posfratsenel I Allings 
Sand elg, Olsker, Ralsker, Ret og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den største Udbredelse 1 Nordre Henret 
Niver lirs? 1 ethvert Hjem og egner sig der, 
for /NYN( 111 Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
optager gerne Rekend1gPrelser af enhver Art 
saasom Køb, Salg Foreningsmeddelelser, 
.Efter- eller Aflysninger, Anklioner ell. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer samt part Martets Kontor og 
koster 1 Kr. halvaarlig. 

BekmItgotPlse — 
ang. Posthesergelsen i den rarest. 

Juleperiode. 
—o— 

Kontortid. 
Den 20,, 21. og 22. December 

orlfalder de af Hensyn ril Belys-
ingsfortroldene for Tiden foretagne 
dskrærikninger i Kontortiden. 

*Den 23. December holdes samt-
ge - Postkontorer og Ekspeditioner 

aahne Kl. 12 Md. til 6 Efterm., og 
den 24. December indtil Kl. 5 Ell. 

Omdeling. 
— I det lokale Omdelingsdistrikt 

(Bydistrikter) sker forskellige Æn-
dringer, hvorom nærmere Regler 
gives ved Opslag i hvert Posthus. 

Til Omdelingen den 24. modtages 
af 4,olcalb4ve fra Byhrevkasserne 
kun snadanne, der forefindes i disse 
ved Iste Tømning. 

— I Landdishildet omdeles Post 
overalt den 24. og 25., men 23. og 
26. December kun, hvor saadant 
ellers.-sker paa Søndage. 

Forsendelser, der skal være Adres-
Ilterne i Landdistrikterne i Hænde 
Juledagene, maa afgives til Post-

besørgelse i betimelig Tid. 

Pakkers Befordring. 
Da Befordring af Pakker til Ind-

landet fra den 13. til 24. December 
som Regel lager længere Tid end 
under normale Forhold, maa Pakker, 
saafrenil de ønskes tilstillede Adres-
saterne inden Julen, indleveres sag 
snart som muligt i det nævnte Tids-
rum, senest 3 a 4 Dage før Jule-
aften. 

— Pakker, som haster eller som 
Indeholder Fødevarer eller andre ler 
fordærvelige Sager, bør, naar Befor-
dring skal ske over lange Stræk-
ninger, sendes som Ilpakker. 

Pakker med værdifuldt Indhold 
bør forsendes solo Pakker med an-
given Væi di 

Pak hørm Indpalcnting. 

Pakker maa være forsvarligt bid-
pakkede i stærkt Indpakningsmate-
riale. Avispnp - r maa ikke anvendes. 
Til Indpakning al skøre Sager bør 
Ikke aneendes Papæsker, Cigarkas-
ser, Spaankurve o. 1. 

Pakker, der ikke er behørigt ind-
pakkede, modtages, saahernt de over-
hovedet kan modtages til Postbe-
sørgelse, kun III Befordring pan Af-
senderens Risiko. 

Det tilraades Afsenderen at an-
bringe en Seddel med Afskrift RI 
Pakkens Adresse firdelt i selve For-
sendelsen for del Tilfælde al For-

"....Sendelsens Adresse skulde blive be- 
kadigcl.  

Pakkers Adressering og Mærkning. 
Fan PalcIceforsendelser har Adres-

sen — navnlig Bestemmelsespost-
kontorets Navn — være særligt stort 
og tydeligt. 

Ulse Papirs. eller Kartommerker 
kan ikke benyttes som Adressevig-
netter. 

Ved Spannkurve har Adresser' ikke 
anbringes paa eller vedhindes Han-
ken, men anbringes pari Kurvens 
Lang eller Dække eller paa et Mærke 
rødhunden selve Kurven eller en 
Omsnaring om denne. 

Pakkerne num ikke bære ældre 
Mærker. 

Adretowlirevo. 
Det anbefales at anføre Afsender. 

ens Navn og Adresse pan Adresse-
brevets Bagside, 

Endvidere bennerliem 
et vigtige Breve bar anbefales. 

Penge eller Perigereprresentativer 
man ikke sendes i alm. Breve. 

Alle Forsendelser bør 
indleveres i god Tid. 

Alle Forsendelser man bære fuld-
stændig og rigtig Adresse. Breve til 
København skal være forsynede med 
Angivelse al Gade, Husnummer, 
Etage og Postdistrikl (K B V N ø 
C F L S Str. og Valby; Gadefor-
tegnelser kan købes ved Posthusene 
for 5 Øre. 

Det anbefales at anføre Afsender-
ens Navn og Adresse paa Brevfor-
sendelsens Bagside. 

Generaldirektoratet fer Postvæsnet, 
i December 1917. 

af en Landmand, 

Det svære Tryk, som Krigen har 

lagt paa Erhvervs- og Forretnings-
livet Irer hjemme, føles mere og 

mere ogsaa af det danske Landbrug; 

og det er med ængstede og under-

lige Følelser, at man ser Fremtiden 

i Møde. 
Den nærmeste Fremtid ængster 

man sig almindeligvis ti vilkaa ri ig 

mest for ; og dog er det ikke godt 

at vide, om vi ikke, naar Krigen er 

endt, i larig Tid maa kæmpe med 

endnu større Vanskeligheder, som 
ingen kan overse eller beregne. 

San ubetinget rodfæstet her hjem-

me som dansk Arbejde, er i Følge 
Sagens Natur neppe noget andet 

stort Erhverv 'end Landbruget; og 
om Landbrugets afgørende Betyd-

ning som Forsyner af Landets Spi-

sekammer kan der vel især i disse 

Tider kun være ism Mening. 
I de fredelige Tider havde Sam-

færdselsiniellerrie itaaet el saadant 

Omrande og san stor Udvikling, at 
Varer Ira Alverdens Lande i stort 

Maal og oftest til en forbavsende 
moderat Pris trumfe tilføres os og 
sælges uden større Forstyring ved 

moderate Toldsatser eller toldfrit. 
Denne Omstændighed, som ikke 
for Alvor tænktes at kunne forandres 
synderligt, medførte, at Forbrugerne 
sag overlegent paa den hjemlige 

Landbrugsproduktion. Og neppe i  

stor Udstrækning tænkte Folk paa 

Muligheden af al skulle blive hen-

vist omtrent alene til vort oget Land-

brugs Produktion af Fødevarer. 

Samtidig havde Landbrugets stær-

ke Produktionsurivikling og Drift-

form medfart, at dette var blevet i 

høj Grad afhængigt af Tilførsler 

udefra den store Verden for at kunne 
vedligeholde den forcerede Produk-

tion, der var anlagt paa en omfat-

tende og efter Forholdende impone-
rende Eksport af forædlede Produk-
ter. 

Eksporten var allsan blevet impo-
nerende stor; og da denne bedre 

end Landets eget Forbrug kunde 
kontrolleres, udviklede der sig, del-
vis foranlediget ved en uheldig Agi-
tation und dansk Industri under 
en Kamp om Frihandel eller Beskyt-

telse for ca. 30 Anr siden, en vis 
og lirke ringe Foragt for Hjemme-
markedets Betydning. 

Krigsforholdene har ført med sig, 

at savvel Landbrug som Industri 
og Haandværk gensidig vil faa en 

naturlig og meget gavnlig Agtelse 
og Respekt for hinanden. 

Uden Landbrugets Produkter vilde 

Danmarks Befolkning sulte ihjel, 
og uden dansk Industri og Haand. 
værk vilde Landet langt mere end 

nu savne en Mængde Fornødenlie-
ger, som vel fortranbentlig i mere 
eller mindre Rigelighed kan skaffes 

til Veje af dansk Arbejde, 

Naar det gælder den bitre Kamp 
for Tilværelsen, er del naturligvis 

først Føden, man tænker pari ; og 
den kan 11.nrulbruget forhaabennig 

skaffe os alle ved Resignation og 
ved fornuftige Foranstaltninger og 

Rntioneringer, som vi sikkert des-

værre af Nød og Trang mere og 

mere maa Ind paa. 

Alle disse Foranstaltninger sætter 
et vældigt System i Funktion ; og 

naturligvis kan grumme meget der-

ved kritiseres og er ogsaa i høj 

Grad blevet det. Kritik er god og 

berettiget, naar den rammer pari 

rette Sted, og kan ikke undværes ; 

men Kritiker maa ikke udarte til 
Ondskab og Bitterhed ; og navnlig 

man den ikke dikteres af Harme 
over eget Tab, naar num kan Indse, 

hvad der undertiden kan falde svært, 
at Foranstaltningerne er ønskelige 

eller nødvendige for Samfundets 
Behov. 

Landbruget har haft en god Pe-
riode og har en kort Tid tjent Penge, 

luen nu er den Herlighed forbi ; 

og Landbruget er, nu ude i en sag 
alvorlig Krise, al Fortjenesten abso-
lut men blive ringe, hvis den ikke 
afløses af Tab, som kan blive me-

get store, fordi Driftsmaskineriet 
delvis gane i start eller Hivert Fald 
arbejder med meget ringe Krab, 
fordi Drivkræfterne til Produktionen 
mangler delvis. 

En meget stor Kalamitet, ikke 
for Landbruget alene men for hele 
vort Samfund, er den meget knappe 
Høst, som Jeg tror I sin Helhed 

ikke er langt fra 1/6 under Middel-

høst af Vaarsæd; og naar en sonden 

Høst træffer sammen med standset 

Indførsel, kan enhver forsten, hvid 
det vil betyde For dette Høstnar. 

Knapheden er sari stor, at de fle-
ste, mur Staten laer det paallenede 

Kvantum, kun har del strengt nød-
vendige Hestefoder og lidt til Høn-

sene. Og hvad værre er: alt for 

mange kan ikke levere det paalig-
nede ; og Staten kommer I Betryg 

med sine Beholdninger, hvortil der 

stilles store Krav. 
Fodervanskelighederne slnar i grel 

Belysning, naar man ser, al Hø be-

tales langt linjere end Maksimnlpri-
sen part Byg og Havre og Halm 

med omtrent samme Pris som Korn. 
Til almindeligt Brug hos Landturen-

dette vilde Foderkorn finde stor Al-
sætning III deri dobbelte Malcsimal-
pris. Og til Luksushestene hydes 

der derude af Opkøbere over 100 
Kr. for en Tdr. Havre eller Byg. 

Enhver vil forstna, hvilken truende 
Mangel vi staar overfor af Mælk, 

Smør, Flæsk, Kød og Fedt samt 

oven af Æg og mange andre vig-
tige Fødemidler; fordi Landmændene 
mangler Foder til nogenlunde at 
opretholde Produktionen. 

Situationen er vist i Virkeligheden 
mere foruroligende for os alle end 
almindelig antaget. Mælkeydelsen, 
som Køerne kan præstere pas Smal-
kost, bliver beskedent. Svinene vil 

praktisk talt forsvinde i Løbet af 
Vinteren, og de fan, der bliver, gi-

ver simret med Fedt. Hønsene vil 

antagelig faa samme -Skæbne som 
Svinene ; og det herlige og betyde-
lige Fødemiddel, som Æg er, vil 

blive en al for dyr og knap Vare 
til almindelig Forbrug. 

Oksekødet vil almindeligvis blive 

magert ; og de Fedtstoffer, som vi 

i sag høj Grad er vant til her hjemme, 

og som vor Arbejdskraft og Velbe-

findende til en vis Grad fordrer, vil 

ogsaa derved indskrænkes. 

De store Forventninger, SOM na-

turligvis stilles til næste Hest, maa 

pan Forhaand nedstemmes, fordi vi 

vil komme • ind i en stor Mangel 

pan Gødningsmidler, især Kvælstof, 
som jo ogsaa er blevet et meget 

betydeligt og vigtigt Led i Landbru-
gets Behov ; og Mangel derpaa vil 

f. Eks. i særlig Grad gaa ud over 
Sukkerrocavlen. Desværre er der 
ringe Sandsynlighed for, rit Landet 

kan tan tilført Kvælstofgødning, og 

StnIdgatlitingen bliver mindre bande 
i Kvalitet og Kvantitet ved knap 

Fodring. 
Naar Sne har det skidt, er der 

ringe og daarlig Anledning til at 
prale I Ellers kunde Landbruget jo 
nok med god Grund sige, at det 

under de nuværende Forhold mere 

end. nogensinde er det bærende og 
belydningsfuldeste Erhverv I vort 
Samfund, og ingen vil med rette 
kunne modsige denne Paastand. 
At hovere derover vilde for en Land-
mand være tanbeligt. 

Dell Nødstilstand, som vi faktisk 
er inde i, burde mane til Forstenelse 

og Sammenhold hos alle Landets 
Borgere. 

Al Sniriallglied og Skinsyge maa 

forsvinde, Erhvervene maa mødes  

i Samvirker, hvor dette kali ske 

og ingen Mistro og Egennytte malt 

lure hos nogen Part. 
Den Fordragelighed, som hurde 

være til Siede mellem alle de for-

skellige Erhverv, findes desværre 
Ikke pen rette Mande, mener jeg; 
og derfor staar vi ofte sar langt 

fra hinanden og rum en Mande, som 
vl slet ikke kan være bekendt. 

Intet er mere naturligt, synes 

jeg, end at 1.nridels Barn af forskel-
lige Erhverv føler sig som Brødre 
og Søstre ; og naar dette ikke er 

Tilfældet, er der noget galt fat. 
Dette vil kunne rette sig part en 
naturlig Mande og vel allerlettest 
under en sar alvorlig Situation for 

vort Fædreland som nu. 
Del gaar med Samfundet som I 

en Familie, hvor del tit er småt 
med Enighed, Forstenelse og Sam-
menhold under normale og jævnt 

gunstige Forhold, men naar Træng-
sel og Ulykke truer eller kommer, 
giver det otte Forstenelse, Arbejdsro, 
Fordragelighed og indbyrdes Fred. 

Glid give, at disse Goder maa 

komme til at præge vort Samfund 

i den alvorlige Tid, sag skal det 
nok vise sig, at det vil bære den 

skønneste Frugt. 
Skulde det derimod vise sig, at 

den smaalige Misundelse, som des-
værre ofte er raadende bande i øko-
nomisk og social Politik, fremtidig 
ogsaa paa sin uhyggelige Mande 

vil hærge Samfundet og dermed os 
alle; da vil vi i Sandhed gas hamle 

og trange Tider i Møde. 

A. Brøndum, i _Dansk Arb." 

Aareforkalkning. 
_o_ - 

Hvorledes modvirker man 
Alderdommen. 

Den farlige Alder 
omkring 50. 

I Dansk Sundhedstidende skriver 

Dr. Ølgaar d; 
For mange Mennesker, vel sag-

tens for Størsteparten al os, fornier 
en almindelig Arbejdsdag sig sart-

ledes, at man staar op om Morge-

nen Kl. 7-8, klæder sig paa, spi-
ser sit Morgenmaaltid og tænder 

den første Giger eller Pibe. San 

af Sted til Arbejdsstedet, arbejder 

til ca. 12. Saa kommer Frokosten 
og den anden Cigar eller Pibe. Ar-

bejdet er 1 fuld Gang og lader sig 

SOM Regel ikke standse længe, det 

fortsættes til XI. 5-6--7, meraske 
afbrudt et øjeblik at et lille Mellem-
inaallid, en Kop Te eller Kaffe og 

atter en Cigar. Middagen forløber 
sag paa en af to Mander. Enten 
spiser man hjemme, og sag sluger 
Folk altid Maden i urimelig Fart, 

for san at faa Kaffen og Cigaren 
hen til Skrivebordet, hvor endnu 
noget Arbejde venter paa Afslutning, 
eller ogsaa skal titan ud til Middag 
for at spise og drikke en Tintestid 
eller to. Aftenen garn da med for- 

skellige Nydelser i Form 	kolual4 



Parfumer 

og Tobak, og Kl. 12-1 kommer 
inan dygtig træt i Seng. Og i Pau-

serne mellem Citre:ente eller paa 
Steder, hvor man ikke sne godt kan 

/ege, lager 111511 I Stedet en Stuart. 

I .  en Tut, CTI :1a: række kan num gen-

nemføre en saadan leveniande. 

Men nærmer man sig de 54), 

begynder det at knibe. Der begyn-

der da en efterhaanden tiltagende 
Træthed. Mari vaagner ined Hoved-

pille om Morgenen, og trods Træt-
heden kan man ikke rigtig falde i 
Søvn om Aftenen. Søvnen bliver 

i del hele taget noget urolig og 
afbrudt. Men begynder at føle sig 
nervøs, kan ikke altid holde Tankerne 
sammen. Den stadige Følelse af 

Træthed søger man sart at forklare 
ved, nt Kræfterne taber sig nf en 

eller anden Grund. Man trænger 
sikkert til noget styrkende, mener 

man San gøres Maden kraftigere, 

og den sædvanlige Pilsner ombyttes 
nied en Porter. Det synes virkelig 

ogsaa at hjælpe en Tid, medens 
det jo kun gør ondt være. Del gear 
nemlig altid miden, dnarlige Perio-

der veksler med gode, hvor man 
igen kan befinde sig lige saa godt 

som tidligere. Og falder en saadan 
Bedring netop sammen ined, at 
man har ombyttet sin Frokost-Pils-

ner med en Porter, ja, saa faer Por-
teren Æren for Bedringen. Men 
den gode Virkning varer sjeIdent 

længe. Snart begynder Trætheden 
igen, man prøver manke et lille 
Glas Portvin midt paa Dagen i Ste-

del for Teen eller Kaffen, men el-
terhaanden kommer alligevel de tid-

ligere Fornemmelser, og nu mærker 
man maaske ogsaa, at man ikke 
kan tante at gen saa hurtigt som 

før. Af og til kommer der ligesom 

et lille Sting i Brystet eller i Hjær-

teegnen, men det forsvinder straks 
igen, men efterhaanden bliver det 

noget mere vedholdende, saa maa 
man sten stille lidt, og der kommer 

lige som en Fornemmelse af, at 

man ikke rigtig kan faa Vejret. Men 
saa kan det hele gaa over igen, 

og naar det er borte, er det glemt. 

Man har jo ikke Tid til at være syg 

og saa hænger man troligt f det 

længst mulige. Saa en skønne Dag 
kommer det hele igen, men i saa 

stærk en Grad, at nu maa man spørge 

Lægen, og saa faer man at vide, 

at man har Aareforkalkning. 

Matske har man paa denne Maade 

drevet det saa vidt, at man er mær- 
ke! for bestandig. De num jo hu- 

ske, at denne korte Udvikling i Vir-
keligheden strækker sig over tiere 

Aar. Men i de fleste Tilfælde kan 
en fornuftig Ordning af deri daglige 

Levevis atter bringe en Periode med 
Bedring, som oftest med Bedring 

for mange Aar. 
Om vi straks vilde lyde Naturens 

advarende Røst i de første Sympto- 

mer paa Aareforkalkningen, den be- 

gyndende Træthed, Hovedpinen, 
Kvalmen, Svimmelhed, eller hvor- 

dan Symptomerne nu har ytret sig, 
kunde vi spare os for mange Ube-
hageligheder. 

Man skal undgaa al overdreven 
Nydelse al Mad og Drikke og To-
bak, og lade være med meningsløs 

Overbeskæftigelse. 

Det er kun en Vane, tilmed en 
rtaarlig Vane, at overernære sig. 

Og det kan ikke negtes, at det ko- 
ster en Del Overvindelse og Selv- 
fornegleIse at aflægge denne Vane 
som alle andre Vaner og Uvaner, 
fortiden at det kan give andre Ube- 

hageligheder, ogsaa ligesom al an 
den Alvrenning, Hvad Underernæ- 

I'; ring angaar, da er denne i Virkelig-
. heden meget sjelden. Hvor lidt 

man behøver for al leve og kumte 
udholde et endog ret strengt Arbejde, 

-:-,.er sikkert alle bekendt gennem de 

ErnæringsundersøgeIser, der er gjort 

her hjemme af Hindhede. Det er 

nu den anden Yderlighed igen, men 

I 

det er rart al vide, at maske det 
kan blive en Trøst at vide det i de 

kommende Tider. 
Mange Patienter fremhæver som 

en Slags Indskvidirieg, at de aldrig 

spea..i 0 	. Det kan i- •gsaa 
være godr i vise I lemieender, red 

Mavesygdorinne ng ved vice Gigt-

sygdomme, irren del el sikkert lige-
gyldigt, hvor der er Tale om Aare-
forkalkning og Overe, , iæring. Her 

er det væsentlig kun M.rderis Kvan-

titet, det kommer nu paa. Vegeta-
rianismen er lige som Totalalhold 

to ganske udmærkede Ting og som 

for nogle Mennesker er en absolut 
Nødvendighed, fordi de ellers ikke 

kan begrænse deres Nydelser inden 

for det rimelige, og de kan jo og-

sari have deres store Betydning 

andre saintundsityllige Henseender; 
men 

de er Ingen Nødvendigheder 

for de Mennesker, der selv har Evne 
til at forsten, hvor meget eller hvor 

lidt de uden Skade kan nyde af 

Mad og Drikke. Det er sikkert, at 

man med almindelig blandet Kosl 

og et moderat Forbrug af Alkohol 

og Tobak, udmærket godt kan be-

vare sin Sundhed til den høje Al-
der. 

VI vender os nu til Arbejdet. Ar-
bejdet skal jo dog passes, del er 

fuldkommen rigtigt. Det er ogsaa 
langt fra Meningen, al man skal 

indskrænke sit Arbejde eller blot i 
mindste Mande forringe det, tvært-
imod. Men del skal fordeles lidt 

mere hensynsfuldt, nnar man trom-

mer lidt til Aars. I de tinge Aar 
kan man sagtens holde rid med 
usvækket Kraft en lang Arbejdsdag 

igennem, men omkring de meget 
~aha hatvtreds, den farlige Alder, 
gaar det ikke mere. Man bør da 
tage Hensyn til sit Helbred. Og 
dette Hensyn behøver som Regel 
kun at hestaa i, at De indfører 

en daglig Hviletime, 

saaledes al man deler sin Arbejds-
dag t to nogenlunde lige store Dele 
omkring en Times Ro midt paa 
Dagen. Landbefolkningen har vist 
altid brugt en saadan Hvilelime i 
Form af en Middagssøvn. 1 Byerne 
er det derimod krin lidet anvendt, 
især i de større Byer. Og del er 
dog al den allerstørste Betydning. 
Den Tid er aldeles ikke spildt. Den 
opvejes mangfoldigt, fordi man er 
ganske anderledes arbejdsdygtig 
bande før og efter Hvilelimen, saa 
al man endog faer mere udrettet 
paa denne Mande og ikke mindst, 
fordi man faer sine Arbejdskaar for-
øgede derved. Jeg har talrige Pati-
enter i store Stillinger eller omfat-
tende Virksomheder, der fOrsikrer, 
at de nu med Lethed overkommer 
del Arbejde, som de, forinden de 
tndførte Hviletimen, kun kunde gen-
nemføre med det største Besvær, 
Del bedste er at gaa rigtig i Seng, 
men naturligvis kan en Sofa og et 
godt Tæppe gøre samme Nytte. Hvi-
letimett maa gerne, maaske endda 
helt være uafhængig af Maaltiderne, 
men ore den træffer sammen med 
et Maallid, da helst hvile f ø r Maal-
fidel. Enhver kan indrette sig der-
paa, det ved jeg af Erfaring; og 

jeg panslaar bestemt, at det betaler 
sig al indføre en sandart Hvilelime 

midt i Arbejdsdagen. 
Og har man naaet de halvtreds, 

ja, saa e r man ikke mere saa be-
vægelig som tidligere. 

Man bor sætte Farten lidt ned. 

Og det er klegt at gøre del g4OTPri-
villigt I Tide, inden man bliver nødt 
til del. 

Naar Kvinderne Ikke frembyder 

el lige snit stort Antal Patienter rued 
Aareforkalkuing som Mændene, lig-
ger del bl. a. deri, at de i Almin-

delighed er befriet for to saa væg-
tige Aarsagsmomenler som Tobak 
og Alkohol. Men det var i allerhø-

jeste Grad ønskeligt, om der tilsto- 

des dem adskillig mere Fritid end 
almindeligt er, og ligeledes, al de 
tik en aarlig, rigtig Ferie — Som-
merferie eller Invad det 1111 kan blive 

saalerles som Mama nu i mang- 
foldige Stillinuer 	del. 	Der er 
ingen Tvivl orer, at licisinpidrettes 

Bililing i Samfundet meget ofte hø-
rer mellem de mest besværlige og 
ansvarstolde Stillinger, ganske sær-
lig til de mest bundne, og der er 
heller ikke Tvivl om, al passende 
Fordeling af Arbejde og Hvile og 

hertil en aarlig, rigtig Ferie vilde 
bidrage overordentlig meget til at 
hjælpe dem over deri farlige Alder, 

der ofte i sari høj Grad forbitrer 
Kvinderne adskillige Aar al deres 

Tilværelse. 

Zil julebagning 
anbefales 

Prima Standard Flormel 
Prima Husholdningsmel 

til Maksimalpriser. 

Prima Sigtemel 
imod Sigtebrødsinaerker, 

J. B. Larsen. 

By- og Herredsfuldmægtig 

Johann Noloed, ko, 
træffes pita Randhuset i Allinge 
hver Mandag efter Kl. IC Form. og 
I Kleiner) sk er Kro hver Fredag 
fra 2-5 Eftm. 

Endnu forefindes et stort 

Udvalg til gamle Priser. 

j. c Larsen. 

En Pige, 
14-15 Aar, kan lila Plads paa 

Smedegaard i Olsker. 
Ellen Cordua, 

Bedste 

Kunsthonning 
i 3 kg. Spande og løs Vægt. 

Ægte Bihonning 
i 1/4 og 1/51  kg. Glas. 

Blandet Frugtmarmelade 
i løs Vægt 

anbefales til billigste Pris. 
Telefon 12, Allinge. 

J. B. Larsen. 

Frogsgler m. Sukker 
Hindbær i hele og halve Flasker 
Kirsebær „ 
Ribs 
Blaabær 	„ 
Hyldebær 
Bl. Frugtsaft" 

anbefales saa længe Lager haves 
til forholdsvis billig Pris. 

J. B. Larsen. 

Prima 
1/E, Td. 12 Kr. 
"is — :6,75  
1,13s — 

Inklusive Emballage, 
Telefon 12. . 

I. B. Larsen. 

s:10b 
Uv 

Julelys 
og Lyseholdere saml 

Knallerter 
haves paa Lager. 

J, B, Larsen. 
SOP 

Baby-Udstyr i stort Udvalg. 

Se mine Vinduer og mit Lager, og De vil 
nemt finde en Ting, De kan anvende som 

Julegav e, 

Magasin du Nords Udsalg, Allinge. 
Telefon Nr, 5, 

J-- 	C) 1VX 1VX E R. 
Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet 

Kostumer al svære heluldne Stoffer fra 31 Kr. 
Karaber, Frakker, Jaketter. 

Moderne Faconer ha 22 Kr, 
utstr'e. Prima Kvaliteter ha 27 Kr. 

Regnfrakker Prima Kvalitet, sorte, hlaa og kulørte 

Nederdele Mægtigt Udvalg fra Kr. 6,75. 
Morgenkjoler Mange Mønstre Kr. 6,95-7,85. 

Illuseliv Flere Hundrede paa Lager fra Kr, 9,25, 
Smukke nye Modeller. 

Skorter. Stort Sortiment 
i Medium, Klæde, Molre og Alpaccri. 

Kjoletojer, lUisterstotTerso  
Storl Lager til gamle Priser, 

Korsetter Stort Udvalg. Alle Størrelser. Prima Pastorns 
l'Idtrojer, Benklæder. Stort Lager. Stort Udvalg. 

Str 	per Piumi heluldne Kvaliteter fra 2 Kr. 

Dirrer ell neted Smuk Udatyrelse. Prima Kvalitet 

Forlabeder. Stort Udvalg i hvide, sorte, coulerte 

Skindkraver og Muffer 
Ekstra prime Kvaliteter, Nyeste Faconer. 

Lommetørklæder sjort, smukt Udvalg. 

Handsker, Pyntekraver, Bælter, 

lieelta-speender, Paraplyer, Tasker, 

Silkesehawler, Langsehawler m. m. 

lildtuj, Sokker, 

særligt stort Udvalg i ekstra gode Kvaliteter 
til gamle Priser. 

anbefaler som nyttige 

JULEGAVER 
Til Damer: 

Mwsiii dii Nords Udsalg, Allinge 

Kjoler, Frakker, Forklæder. 

Natkjoler, 

Chemiser, Benklæder, 

Strømper, Uldtrøjer, 

Skindkraver, Pyntekraver, 

Lommetørkireder, 

Tasker, Dukker, Vanter, liner ni. ni. ase. 

Matrosdragter, Stortrøjer, 
Matroshuer, Skindhuer, Sporthuer, 

Matroskraver, Bindeslips, 

Silketørklæder, Lommetørklæder, 
Strømper. Uldtrøjer. 

Skjorter, Benklæder, Natdragter III. an. au. 

Skindhuer, Størkner, Sportsboer, 

Velleurhatte, Stive Hatte 

meget stort Lager og Udvalg. 

Manselaetslajorter, Kravebryst, Flipper, 

Mansehetter, 

Slips, Humbug, Sløjfer, Knapper. 

Alt i stort Udvalg. 

Seler, Paraplyer, Handsker, 

Lommetørklæder, Itejseplaids,  

Silketørklæder, Halstørklæder. 

Prima Kvaliteter, billige Priser. 

Til Herrer: 



Jrfole- o, J31u.sestoffer 
i Uld og Alpreer. 

Sorte og kulørte Silkestoyer 
til Bluser. 

Nederdele, clloire og I -Qskeskorter 
Stof- og Skindhandsker extra billigt. 

Strømper i flor, t .1(1 og Jlomuld. 
Elastik- og Lakbælter. 

cSkindkraoer 0,55  (Muffer. 
Kulørte og hvide 

Pynte- Rokkenforfrpder 
mange Nyheder. 

Ottemisser, J3enktwder, Underlin, 
Natkjoler, ,Nottrøjer, j/rir-ertrtior. 

Alt i smukkeste Forarbejdning og gode  Stoffer. 

Vore anerkendte hvidevarer 

CDorolas, cAleditim, 
sælges endnu til rimelige Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

lid: (9111 tgOl'elRe 
kk - 

Freda g  den 21. December, 

[herrn. 	I. 	ribobles ilet ahnind. 

Liusmandsmode 
i Forsamlingshuset i Olskor, 

I,,; 11 tikt.'ele de løbende Indtægter 
fok 4kinei 1117 til de andelsberetligede 
Husmænd. 

Husmænd, der ere lilflynede eller 
har formidlet deres Bopæl, man an-
melde sandant for en al Formændene 
inden nævnte Møde snild forevise 
Skede eller Lejekontrakt. 

De Andele, son, ikke bliver af-
hentede par Mødet, kan siden fans 
hos Forretningsføreren til 1. Januar. 

Endvidere vil der blive foretaget 
Valg af 2 Formænd og 2 Revisorer 

Stedet for de, der fratræder efter 
Tur. 

Forretningsfarer Chr. Kjeller. 

/Eterna 
Petroleumstilsætning. 

2 Flasker Petroleum er nok tit I 
~ned, naar De blander den nied 

s, Ætci ur. Fars i Flasker a 105 Øre. 

J. B. Larsen. 

Elletræsko. 
- Tørre gode Elletrresko haves prr 

Lager. 

Lr horsøns Tudskolorroloiog, 

essen 
1;4 

 
ALUNGE 11:4 

Nyttige Julegaver. 

J. B. Larsen 
anbefaler: 
sandart 
[quadri« 
nnfr 21einse 

(Q1bniti 
tiluøbn 

etand etnunrictots mdl gommen 
9111ifrafr mdl an alen etater 

Rie keralt 

Melerloft 10 35 Cire Galefilo 
Altid friske Varer 
til billigste Priser. 

årt. frat 14. 

ft ,t 

tl 
Il 

II  
Il 

Fine 

Chokolader og Konfekter 
i smukt udstyrede Æsker til 65 — 
125-225-425-500 Øre. 

Marzipanflgurer 
tit 10-20-35-65-125 Øre. 

SUkkerfigurer 
til 3 øre, 

Da Lageret kun er begrænset og 
Fabrikkerne ikke leverer niere ler 
Jul, anbefales det da ærede Kunder 
al forsyne sig i Tide. 

J. 13. Larsen. 
Telefon 12, Allinge. 

fl 
II 

Hvide Pywieforklreder 
fra 10;25 —51,00 

KUleirte 	do. 	.1,25-3,00 

Hvide Borneforklleder 2-4,00 

Kulørte 	do. 	1,65 

Elatstikbælter . 2,50 

Mønstret lijolellonel 	1,25 m 

do. 	;(haseline 	2,50 in 

Damestromimr pr. Par 	1,50 

Damelinned 
Hvide Sborter 	 4,25 
Moireskorter 	 7,75 

A lime enshorter 	 6;65 
"Ikeskorter 	 23,00 
anteveste 	 4,50 
omtal QaMebeukiteder 2,65 
emnielorkbeder 

for Damer, Herrer og Børn 
Fine kulørte Langsjal 	3,50 
Muffer 
Pelskraver 

llorgenkjoler fra 
Silkekjoler 
Silkebluser 

Telefon 100 
Leverador til Vrelotteriet - 
Chr. Olsen 

essen 	Allinge 

ine Taffelæbler 
og  

gode Madæbler 
as hos 

J, B, Larsen. 

Benfri Sild 
i Dimser. 

Norske Sardiner i Olie 
i store og skurs Dasser haves par 
La ger. 

J. 13 Larsen. 

De, der ønsker 

grøn Foderlyng 
bedes indgive Bestilling snarest til 

Karl Olsen, 
22. Lynglocl, Okker. 

Slagtede Ænder 
og Gæs købes 

den 17. December. 
Gode Priser gives. 

Slagler Hansen, JIlinge, 
Røgede 

Hellefisk og 41 
Ny Tilførsel. 

J. B. Larsen. 

Gode Malkekøer, 
Grise paa Ca. f00 Pd. 

Tagbalm, Tagkæppe og god 
Foderlyng er til Salgs par 

Pellegaard i Rutsker. 

Hasselnødder 
og Valnødder 

haves endnu. 

J. `J3. 2a2.-Dr211,. 

Roer til Salgs 
paa Blaaholt. 

En lille Rest 

Cigarer og Cigaretter 
i forskellige Pakninger 

til gammel Pris. 

J. B. Larsen. 

Koste. 
Prima 13 x 6; Rkr. Lyng—Eneris 

—Birkeris og Revlingekølle samt 
Birkerisleiner til Salg til billigste 
Priser hos 

K. A. Rasmussen, 
Sandkaas. 

Prima stor fast 

Hvidkaal 
5 øre 2/2  kg. 

J. B. Larsen. 

Godkendte 

Acetylen Lamper 
til Bukl- og Hængelamper med god 
Vand-Regulator anbefales samt Olje-
lamper og firkantede Lygter ill Stald-
brug. 

Harald Petersen. 

Spillekort. 
Endnu, haves en lille Rest Whist-

og L'hombrekort til gammel Pris. 

J. B. Larsen. 

Stort Udvalg i billige:gode 

Jule-Cigarer 
hos 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

KAFFE 
(Th. Grønbergs) 

fans hos 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

Haarklippemaskiner 
SicregkIlapere 
Barbermaskiner 
Ægte GIlletteblade 
Therlirreinikile 
LowneneknIve 
Dolke 
Iinrberkniro 
Rarberniebe 
Ntrygereniute 
-Klædebørster 
Ifourbørster 
Tandbørster 
Skræddersakse 
Linnedsakse 
Doinesakse 
Itroderisokse 
,fundharmonikaer 

Stort Udvalg til billige Priser. 

I. B. Larsen 
Telf. Allinge 12. 

Overretssagi. Botesen-Koeroed 
Set, Mortensgade 17, Rønne, Telt 22 
(tidli. Fuldm. ved Bylogedltontorel I 

Hasle). 
Kontordag i Allinge Mandag 

do I Klemens (Kroen) Tirsdag Ell. 

Koloritfarver. 
Sort, mørket/nat, lysehlart, brunt 

og rødt, gult og violet — til 111d, 
Bomuld og Silke— er atter paa 
Lager. 

J. B, Larsen. 

Gæs, /Enderj 
Pæne slagtede Gæs og Ænder 

købes. 

Højers Hotel. 

Prima lys og klar 

SIRUP 
anbefales. 

I. B. T—GELIS<E5321... 

Gudstjenester og Ilgner. 
Søndag 16. December. 

Olsker (Bethel) Kl. 91/2. 

Allinge Kirke KI 2. Srkin, 1 1/2 . 
Rø Kirke Kl. 10. 

Om Eftm. Kl. 3. Møde i Bethel, hvor 
L. Pihl taler. 

Torsdag Aften Kl. 8. Møde for K. 
F. U. K. i Allinge Menighedshjem 

Evang. luth. Missionsforening. 

Allinge Søndag Kl. 3 0. Westh. 
Rutsker — 	— 10 R .Nielsen. 

Rø 	— — 3 Forsamling. 

Ell Ns Julegave 
finder De altid i 

Mike 11r- og blilsilleilelorr. 
Telefon 23. 

A. M. Lindberg.  

Fortrinligt Mel 
til Julebagningen 

Standard Flormel 	52 Ore kg 
Bornholmsk do. Nr. 1 	46 - - 

do. 	 39 - - 
Ekstra Sigtemel Nr. 1 	34. - — 
Ekstra roet Rugmel 	26 - - 
med sædvanlig Rabat pr. Kontant 
og I simre Vægte som Maksimal-
prisen siger. 

Nordlandets Handelsflus, 

Alle 

Tilsloioger og Krydderier 
soen bringes. 

Sirup Nr. I, Pommerantsskaller, 
(Øset Potaske., beat, Bagerirosiner 

Kokusinel, Hjortetaksalt, 
Cardemomme, Frisk Ga3r 

Alle Sorter stedte prima Krydderier 
sælges i 

Norriloodols Hardelshrsr 

Kati, Flask 'q Polar 
modtages til Regning. 

Nordlandets Kotiforsyoiog 
Telefon 19, Sandvig, Telefon 19 

Som Erstafolog for Havregryn 
anbefaler vi valsede Byggryn som 
koger hurtigt tid. Mellem Byg-
gryn, Fine Byggryn, Hvede-
gryn, Kartoffelmel, Extra gød 
Rismel, Maismel, Ægte Japan-
Riis, Ægyptiske Riis, Maizena, 
Gule Kogeærter, Grønne Koge-
ærter, Fliekzerter, — alle disse 
Varer er af ektra Kvalitet og sælger 
vi gerne i passende Kvanta. 

Nordlandets Handelslirs. 
Olsker Husmands- og Af-

holdsforening afholder 

juletrces fest` 
paa Forsamlingshuset Lørdag 
Eitm. d. 29. ds. Kl. 4. hvortil For-
eningens Medlemmer indbydes. 

Entre Voksne 25 Øre Børnene 
gratis. 

Stearin Julely'.. 
Store Lyø. 
roratio Julely.. 
Chokolitelefigurer, 
Lik•rfigurer. 
Sukkerfigurer, 
Konfekt. 

Valnødder, 

Nortilaohls horlelshos. 
Hor ku giros 

oo god hob! uhu. 
God gammel Kvalitet Røgtobak 
Gode terre Cigarer 

i star Ka, ier 
Shagtobak, Shagpiber' 

Lange Piber, 
Reservedele til ri lierne sælges i 

Nordlandets hoti.elshos, 

8,00 

50,00 

18,00 
Slikestoffer i .[Bange Farver 
til Kjoler og Bluser fra 2,00-4,00 rn 
Silketørklæder fra 1,50-6,00 
K raveskaa liere extra 	1,85 
Paraplyer fra 	 2,00 
Hvide Gardintojer 0,25-3,50 ru 
Stort elegant Udvalg af 

Dukker fra 0,50-20,00 
rlydskaaber 
Fistre 
Frakker 
Kjoler 

Børnekonfektion 
til tie, Frakker, Dragter. 
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Ved De, at der er stort Udvalg i 

Spisestel. Kaffestel, Servantestel 
samt Kopper, Fade, Tallerkener og Skaale til billige Priser 

hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

ILSIF?I‘V "Rtlq 11:? 

En kærkommen 

J ULEGAVE 

anbefales 

Q-1.?,tra prima ..'yformet 
%offiter, Porenber, sMattbier, Z-Itcabe 

%s'onuncraitt, 13otaffe 
1» 

fiatibetz, 	itroit, og t;altificelettt 
3anepttIller og Urer 

janu alle torter "I't)bberier. 
Alt i gode sunde Varer til billigste Priser fra 

ftotooloi. & 
`43roiluftforretning. 

Nyttige JULEGAVER 
til Herrer. 

Uldne strikkedeKlude" 
og renvasket Uld, købes altid til højeste noterede Pris. 

J. P. Sommer,--„ 
Magasin du Nords ildsalg,'Allinge 

111~16.11111~1Nrsa~^~%fflopar~u~^^~1.111•01 

er 

- et godt og nyttigt Stykke Værktøj. 

Stort Udvalg til billige Priser hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

7 ilerllholifis Spare- & Lindum N) 
,----P'="--- Afdeling i Allinge G'9"--- 

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

af 4 pCI. p. a., paa Folio til 2 pCt. p. a. 

Stort Udvalg 

Carl Lunds bekendte blaa Emaljegods 
til billigste Priser hos 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Wi 	Brødrene Anker. 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

Telefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

L.9 Selvvandingsanlæg, Vand- & A Ijeptimper m. ni. Q j 

3»garon, ( -agontet, 
gitajotel, S5abregrtm, 
eOcbffer og iofitter. 

?tlt i prima 5-en/ (tiltet attbefale4 fra 

?fi•obilfitrorrefiling.  

Provinsen .  
Provinsen — cl Lied :ueit Rnlrk»i 

og Kær, 
med Morgensol og med Tus- 

mørkeskær, 
!ned vide Syn over Sile!' og 

Vangen 
og herlig Udsigt til Solnedgangen_ 

Jeg fandt i dens Skød under 

dryssende Hyld 
en stille bortgemt og fjern Idyl,-
hvor Buske Heller sig ind i hinanden, 
hvor yppige Vækster gror og gror 
taknemmeligt af den gærende. Jord, 
el Fristed med Blomster langs 

Agerranden, 
hvor Korn og Ukrudt gror lige tril, 
del herlige Rige, jeg kalder mit. 

Og naar jeg engang er død og 
hegraven, 

vil Bierne summe og Fuglene skut 
om Ruske og Blomster i Kirke- 

gaardshaven, 
og mi g vil slet ingen tænke pat. 
Hvor sødt da al strække de 

trætte Ren 
under mr mosgroet hældende Sten 
og vide, at over mig larmer 

og summer 
et I,Iv, som aldrig, aldrig forstummer, 
og Blomster [ned Spiringens 

Tyrkelro 
vil af mine raadnende Rester gro. 

Men fjærnl, bag Dødens mystiske 
Slør 

ligger Provinsen, som aldrig dør .  

Chr. Slub Ihrzrnsrn 

Zarens Gave. 
—n— 

Kong Christian d. 9. var som be-

kendt en Ynder af smukke Heste. 

Nogle Aar før Alexander d. 3djes 
Død besluttede denne al ville for-

ære sin Svigerfader et Par dejlige 
Hingste. En kejserlig Staldmester 
fik del Hverv at købe dem. Inden 

de blev sendt bort fra Rusland tog 

Zaren dem selv i øjesyn og udtalte 
sin fulde Tilfredshed med del trufne 

Valg. Hestene, der var komne helt 
nede fra det sydlige Rusland og 

havde kostet en hel Formue, blev 

overgivne til en laverestaaende Em-
bedsmand, der ad Søvejen skulde 

befordre dem til København. 

Ved Ankomsten dertil fandt de 

kgl. Staldmestre imidlertid til deres 
store Forbavselse et Par ret værdi-

løse Køreheste. 
I Begyndelsen troede de, al He-

stene vare blevue omhyllede par] 
Skibet, men ved at trænge til Bunds 

I Sagen forstod da snart, al der al-

lerede i Rusland havde fundet en 

Forveksling Sted bag Zarens Ryg. 

Men Christian den 	vilde spare 
sin Svigersøn for den Ærgrelse og 

forhindre, al de paagældende blev 

sendt til Siberien, og paalagde der-

for alle Medlemmer af den konge-

lige Familie, • Hoffolkene og Tjenerne 
absolut Tavshed. 

Da Zaren næste Sommer som sæd-

vanlig korn til København og ytrede 

Ønske om at se -Hestene, lod Kon-
gen et Par af sine allersmukkeste 

Hingste føre frem ved Sluntrringstid 
og fortalte, at det var de Heste, lian 

havde faaet fra Rusland, og som 
han var sat glad for, 

Zaren lod sig narre og udtrykte 

sin Glæde over, at hans Gave var 

sat vellykket. 

De russiske Heste, der ikke en 

Gang var fine nok .til at spændes 

foran den kgl. Vogn, blev efter Kon-

gens udtrykkelige Ordre brugte som 

Transport- og Arbejdsheste i deri 
kgl. Husholdning. 

Klipfisk. 
El lille Parti letsaltet Klipfisk er 

hjemkommet og sælges til I Kr. 
Halvkilo. 

Prima saltet Torsk 
50 Øre 1/, kg. 

J_ B. Larsen, 
Allinge. 

Nyttige Ting til Julegaver. 
`23arberfIliDe, '1;arficillajtiner, 'Ikarberreunac 

.,!onutternit)e, '.1roberfore, 
aigarrer, 13enaeboger 

C'ebbethoger, 'aroloctre 
Izaroteflaffer 

to. Ill. 
Anbefales til smaa Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

Billigte Priser 

Køkken rekvisitter 
fans hos 

Allinge Knlonial- og Produktforretning. 

Uld og strikkede uldne Klude 
købes til højeste Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

4et befater sit 
at gøre Deres Indkøb hos 

& Produktforretning-ii 
Allinge Kolonial- 

& 

horbi i Norilbori~liolii~s Ugeblad! 
Billigste Annoncepris. — Største Udbredelse paa Nordlandet. 

VIIIIaø"..1814~1~111~~~181/11~~0111~1111~11elit!. 

3ttlebao,rtinQ 

Vi anbefaler nedenstaaende Artikler, der forefindes 
i righoldigt Udvalg. 

manchefidijorter i mange nye Mønslre. 

Fras'er, Flipper og 3Ihtnehetter til gamle Priser. 

Slips og Sløjfer. altid det nyeste. 

Handsker, Sokker, Seler, Hatte, huer, Kasketter. 

"Skindhuer i flere Faconer. 

Lontinetorkiteder, Manchetknapper. 

Hvide og kulørte Skjorter. 
Underbenklæder, Uldtrøjer m. m. 

Altid de billigste Priser i 

Nordlandets Handelshus. 
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