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„Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes f et Antal af mindst 1600 Exempl. 
Op forsendes gennem Postvæsenet I Altbylts. 
Sondelff, Olsker, Rutsker, Re og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den siers!, Udbredelse i Nordre Herted 
bliver lers! 1 ethvert Hjem og egner sig den 
for bedst til Avelderine. 

,,Nord-Bornholms Ugeblad" 
oplager irerne Rekendkorelser af enhver Art 
saasom Kedt, Salg Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Allvsninffer, Anklioner etc. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgear hver Fredag; kan bestilles paa alle 
Postkontorer samt paa Riadels Kontor og  
kostyr I Kr. halvaarlig. 

En større 
Husholdning. 

Et københavnsk Folkekokken. 
—o— 

En Journalist til „Dg. Nyk.' har 

aflagt et Besøg i det nyopførte Fol-
kekøkken i Møllergade rig fortæller 
herom følgende: 

Her dutter .herligt at iEbiesappe,-  
som bobler i fent store Kedler, der 
hver rummer Tusinde Liter, og Side 

om Side med disse staar store pyn-

telige Madbeholdere, fyldte med Kar-
tofler, Klipfisk og Sennepssauce. 
Det ser saare indbydende ud, og 
for Kvaliteten indestaar ni hvidklædle 

veritabelt uddannede Kokke.' Otte 
Piger og seks Karle hjælper lit, hen-
holdsvis med Anretning, Transport 

af Maden og Opvask. 

Det er Tiden, hvor der spises i 

Spisesalen, og der hersker Travlhed 
over hele Linien. 

Jeg kigger ingi den pæne, pyn-

telige Spisesal, hvor der er Smaa-

borde og friske Blomster pas hvert 
Bord. Her kan spise ca. Hundrede 
ad Gangen, og der serveres daglig 
for tredive Hold. 

Hvor her er stille! Kun Gaflernes 
og Skeernes Klirren I Det er tyde-

ligt, at det er Folk, der kommer 
for at spise — intet andet —. Næ-

sten alle Tallerkener er lomme, naar 
Maaltidet er færdigt. 

.Ja", siger Forvalteren, „det er 

godt, at Ben og saadan noget ikke 

kan spises, ellers saa det galt ud 

for Manden, som køber Affaldet 
og fodrer sine hundrede Grise der-
med." 

-Kommer her mange forskellige 
Slags Mennesker ?" 

„Ja, her gør; naturligvis Ilest unge 

Mennesker af Arbejderklassen, men 
ogsaa Studenter, Ægtepar, Ekspedi-
tricer, ældre Damer, og mange an-

dre finder Vej hertil. Tonen er al-

tid pæn her. En Familie, som selv 
kan fylde et Bord, kan godt sidde 
og have det ligesaa rart her sone 
paa en anden, ikke altfor mondæn 

Restaurant. Og det er jo en billig 
Middag — tein og fyrretyve Øre. 

Og geunempropert er det hele ; 
se blot lier Opvaskemaskinerne, som 

mangen privat Husholdning kunde 

misunde os. Til sidst kommer Tal-

lerkener og Fade i saa hedt Vand,  

at de tørrer I det øjeblik, de bliver 

'arie op ni Vandet — og endda 

er to Piger beskæftigede med at 
give dem et ekstra Eftersyn. 

Fortiden disse tre Tusinde Porti-

oner, som spises her, laver vi fem 

Tusinde Portioner, som hentes ud 
til Byens Borgere. 

Men Æblesuppen i Dag har og-
saa taget ti Kasser tørrede Æbler 

å fem og fyrretyve Pund i hver Kasse. 

Femten Hundrede Kilo Klipfisk er 
ganet ined, og hver Dag bruger vi 

ca. fem og fyrretyve Sække Kartof-

ler (i hver Sæk er halvtreds Kilo) 
— og Labskovsdagene kræver otte 

og halvtreds Sække. 

Alle Varer er første Klasses, og 

selvsagt friske, da de jo altid bruges 
hurtigt. 

„Har De bestemte Leverandører?" 

„Ja, en Del store Firmaer, hvor 
vi faer Varerne til en gros Pris. 

Johanriesson leverer Kød, saa er 
der Trier & Goldschmidt, Præserve-
ringsfabriken Ama o. ru. ni. fl. -

Nu skal De se Kælderne !" 

Vi gaar gennem Kølerum, Kartof-
felkældere, Forraadskainre, vi beser 

alt Fars laves pas Stedet — og for-

visser os om, at det hele er pynte-

ligt og indbydende. Ud fra Køle-
rummet svinger i det samme to 

store Læs med Oksekroppe op for 

Døren. 

„Det er Søndagsstegen," siger 

Forvalteren, '„om Søndagen trakte-

rer vi altid med Steg." 
I en Krog sidder fire Piger ; Fing-

rene gaar ustandseligt og slutter 
om noget gult, som paa Frastand 

er ubestemmeligt. 
„Hvad bestiller Pigerne derhenne?" 

„De tager „øjnene" ud al Kartof-

lerne, del er de fire beskæftigede 

nied hele Dagen, endda Kartoflerne 

har været gennem bande Skylle-
og Skrællemaskine. Men „øjnene" 

gaar Maskinerne udenom. Det er 

til Glæde for dem, der spiser 'her 

pas Stedet ; ud af Huset serveres 

Kartoflerne med Skræl paa." 
„Paa hvor langt Sigt bestemmes 

Spisedlen ?" 
„Som Regel paa en Uge. Drifts-

bestyrer Sarro og jeg lægger den i 

Fællesskab." 

„Er det rigtigt, al her ingen „Kort" 

skal afleveres?" 
„Ja, del eneste, vi forlanger, er 

Flæskekort." 
„De lykkelige Mennesker! Det 

er næsten uretfærdigt, at de kan 

faa „kødløs" Mad." 
„Saarnrend, ja. Muligt del ogsaa 

bliver forandret med Tiden, men 

det vil give meget forøget Arbejde 
al modtage Kort — og lier er nok 

i Forvejen." 
„Har De nemt ved at Ina Arbejds-

kraft ?" 
„Ja, Pladserne er efterspurgte, 

som rimeligt er, da de er vellønnede. 

Kokkene har ca. halvtreds Kr. om 

Ugen -j- 24 øre Dyrtidstillæg, 

Timen, Karlene har ca. to og tredive 
Kr. out. Ugen og samme Dyrtidstil-

læg, Pigerne har alten Kr. om Ugen 

tre Kr. Dyrtidstillæg om Maane- 

den og otte Øre i' Timen. Det er 

høj Løn, men de tarm ogsaa arbejde 

I den Tid, de er her. Arbejdstiden 

er ni Timer med en Times Middag. 

De arbejder i to Hold, og om;Søn-
dagen lian Ira Kl. tolv til to." 

Nur Ijliver i»an gardenel? 
Hvorledes kan det kønstaleres. 

—o— 

Hvorledes kan det konstateres, at 

man er ved at blive gammel ? Et 
ørkesløst Spørgsmaal ! De fleste 

Mennesker har det pal Følelsen 
selv, medens andre slet ikke mær-
ker del. Nogle metier, at det er 
de gran liner, som er det afgørende, 

medens andre mener, al det er Tæn-
derne, som sikrest røber, al Alder- 

dommen nærmer sig. Mange er 
evig ungt., andre er Oldinge allerede 
i en ung Alder. Men naar bliver 
man saa virkelig gammel ? 

En østrigsk Videnskabsmand, Dr. 
Fidern, har i det medicinske Selskab 

Han har fundet ud, at Blodtryk et 
i et Menneske stiger, naar vedkom-

mende sulter, og efter Maaltidet syn-
ker Trykket igen. Ved el Tilfælde 

kom han til al konstatere, at hos 
en gammel Kvinde var Forholdet 
akkurat det omvendte, nemlig at 
Blodtrykket var større efter end før 

Maaltidel, og ved en systematisk 

Undersøgelse fandt han, at dette 
var Tilfældet med talrige gamle Men-
nesker. hids Personer, som ogsaa 

ellers led under de for Alderdommen 

typiske Slcavan'er, steg Blodtrykket 

altid efter Maaltidet. Han fandt 
imidlertid mange gamle Mennesker, 

hos hvem BloillrykliCt var akkurat 

som hos unge, medens paa den 
anden Side Folk med et ret ungdom-

meligt Udseende viste de samme 
Ejendommeligheder reed Hensyn 

til Blodtrykket som alderdomssvage 
Folk. 

Den nævnte Wienerlæge mener, 

at i Blodtrykket hos et Menneske, 

saadan som del arter sig før og ef-
ter Maaltidet, har man den sikreste 

Manlestok til at afgøre om man er 
ung eller gammel. Anrettes Antal 

er saaledes ikke det eneste afgørende. 

Man kan godt være ung, fordi man 

er gammel — eller gammel, skønt 
titan er ung I 

Vort kuling i 1917, 
—0 — 

Mejeriaaret mart karakteriseres 
som del mest urolige og vekslende 

Ann, vi endnu har oplevet under 
Krigen, bande hvad Produktions-

og Afsætningsforhold angaar. 
Medens tidligere de hjemmeavlede 

Fodermidler vel i alt væsentligt dan-
nede Grundlaget for Maelkeproduk-
flonel], men dog ingenlunde var 

enebestemmende i saa Henseende, 
idel deri uhindrede og rigelige Brug 

al -  Oliekager i høj Grad paavirkede 

Produktionens Størrelse, og ofte li-

gefrem erstattede en mindre vellyk-

ket Markafgrøde, saa har Aaret 1917 

bragt Mcelkeribruget ind I en Situa 
flom hvor det alene — eller sen 

godt som alene — er bleven hen-

vist til at hjælpe sig med de hjem-

meavlede Fodermidler, idel Impor-

ten af Oliekager er standset. 

Vinterfordringen i 1917 forløb no-
genlunde normalt og med jævnt 

godt Udbytte, men allerede under 
Sommertørken mærkedes Vanskelig-
hederne ved ikke fuldt ud at kunne 

udnytte Brugen af Oliekager, og 
særlig grelt gav det sig Udslag i 
Efteraaistiden ved Indbinding, hvor 

den gode Efternarsgrresning marine 
erstattes med kun Roer og Halm. 

Den samlede Nedgang i Produk-
tionen kan anstans til ca. 25 pCt. 

Nedgangen var ringe i Fornars- og 
Sommermaanederne — trods Tørken 

fra først i Oktober falder 

Produktionen i store Spring fra Uge 
til Uge, indtil den i Midten af De-

cember er nede paa ca. 38,000 Tons 
Mælk ugentlig ; hvorefter den pas 

ny er stegen lidt, sne den ved Aa-
dgang kan anstalts til ca. 

41,000 Tons. I Sammenligning med 
Aarene umiddelbart før Krigen an-
drager Nedgangen 40 pCt. 

Den mindre Produktion manne 
selvsagt gøre el slemt Skaar i Mæl-

keproduktionens Rentabilitet — og 
dog kunde dette være opvejet ved 
en betydelig liøjere'Pris, men noget 
saadant blev som bekendt ikke Til-
fældet. Januar Maaned begyndte 

lovende — med et Afregningstal af 
184 Øre pr. Halvkilo og vore to 
udenlandske Markeder laa laste og 

sikre — endda med Tendens til 

yderligere Stigning — saaledes at 
det var berettiget at nære store For-

ventninger til de følgende Maane-
der. 

Men med den udvidede tyske 
Undervandskrigs Ikrafttræden d. 30. 

Januar skabtes en Situation, der 

fik de mest skæbnesvangre Følger 

for MælIceproduktionens Rentabilitet 

to Resten af Aarei. Eksportstands-

ningen varede til 17. Marts, og da 
Eksporten endelig naaede al komme 

i Gang igen, var det tidligere ret 

gunstige Billede af vort Eksportmar-
ked ganske forandret. England havde 

sat Maksimalpriser paa Smør, Udgif-
ten ved Fragt og Krigsforsikring 

var steget til næsten det ['dobbelte, 

og dertil kom endelig, at de store 
Afskibninger medførte, al man ikke 

en Gang opnaaede den engelske 
Maksimalpris, men maatte sælge 

til en Pris betydeligt under denne 

Det saaledes frembragte Nettopris-
fald udgjorde ca. 80 Øre pr. kg., 
og dette Prisfald trak da igen Pri-

serne paa vort sydlige Marked ned, 
saaledesat den udvidede Undervands-
baadskrig I dobbelt Forstand blev 
Mejeriaarels Faldgrube. 

Angaaende Smørkvaliteten har 

Smørudstillingerne gennem 4 Aaret 

vist, al det har været muligt trods 
vanskeligere Produktions- og Afsæt-
tingsforhold at holde del samme 

høje Niveau som tidligere, Selv  

under Eksportstandsningerne, hvor 

længere Hengemnitte har vær el 

nødvendig, har Kvaliteten holdt sig 

smukt — et Vidnesbyrd om dansk 
Majeritekniks høje Stade. At Smør-

rets Konsistens nu senere er blevet 

sprødt og tørt, er jo et Forhold, 
der tideluskende skyldes Mangel 
af Oliekager i Foderblandingen. 

Aarets Gennemsnitspris for Smør 

blev 181,59 øre pr. Halvkilo. 
Bemærkelsesværdigt i Anret er 

den stedse stigende Osteproduktion 

og den gennem Ostere udbragte 

Værdi for Ostemælken. 
Vi har nu ca. 900 osteproducerende 

Mejerier. 

Den forøgede Osteproduktion har 
været en nødvendig Betingelse for 

Hjem ru 	arkedets rigelige Forsyning 

!ned Ost. Ikke mindst under Dyr-
tiden man Ost jo siges nt være et 
billigt og værdifuldt Næringsmiddel,' 
og Forbruget har derfor ogsaa na-
turligt været i stærk Stigning. 

Del har tillige vist sig, at den 

danske Produktion al søde Oste 
med Hensyn til Kvaliteten fuldt ud 

har kunnet erstatte de tidligere fra 

Udlandet importerede Varer, saasom 
Rochefort, Camembert, Schweizerost 
o. s. v., et Forhold, der lover godt 
for den fremtidige Produktion at 

Ost — herunder ogsaa til Eksport 
— og som tjener vore faglige Me-
jerifolk til Ære. 

Arbejdsforholdene i Mejerifaget 

har været noget urolige. Hvad an-

gaar Mejeribestyrernes Lønninger, 
da har Dansk Majeristforening og 
De danske Mejeriforeningers Fælles-. 
organisation i god Samdrægtighed 
løst dette Spergstnaal, der førte til 

en Overenskomt om at anbefale et 

Dyrtidstillæg paa 40 pCt. til Lønska-

Isen — et Tillæg, som var paakræ-

vet, og som sikkert Mejerierne der-

efter har ydet. Noget vanskeligere 

har det stillet sig med Hensyn til 

Medhjalperlønningerne. Her har 

Undermejeristerne ført tor store 

Krav og enkelte Steder med en 
sandart Stridbarhed, at det har ført 

til Strejke. Ved Udgangen af Aaret 

er Bevægelsen dog mindre udpræ-

get, og det lykkes forhaabetitlig at 
naa til en tilfredsstillende Ordning 

for Fremtiden. 

Mejeriaaret sluttede med store 
Indgreb over for Mejeribrugets fri 

Dispositionsret ined Hensyn til Salg 

af Smør, Ost og Mælk til Hjemme-
markedet. 

Smørloven, Mælkeloven samt An-

ordningen vedrørende Ostep:opukto-
nen, der er bulne af Hensyn til 
Befolkningens Forsyning med de 
nødvendige Fødemidler og under 

Hensyntagen til en overkommelig 
Pris, vil selvsagt ikke give Mejeri-
braget de Kaar, som det ellers vilde 

kunne have opriaaet, men Forholdene 
har nødvendiggjort en Ordning paa 

dette Omraade. og selv om Produk-
tionsvilkaarene ikke kan siges at 

være egentlig opmuntrende, er der 

dog skabt et Grundlag, som det er • 

muligt at arbejde paa, og som vil 

bedres yderligere, saafreint Landet 

:rr 



Godtkobs= 
Udsalget 

fortsættes til 7de Marts. 

ill kigge hille- 09 
udsælges med 10-33 [let. Rabat .  

Flere Hundrede Damebluser 
udsælges fra 4 Kr. pr. Stk. 

Iderbele til extra billige priser. 
En Del Dengedragter 

udsælges langt under Dagspris. 

Huer og Hatte 
frasorterede 	udsælges til halv Pris. 

Endnu forefindes en Del Rester 
af Hvidevarer, Flonel, Kjoletøj, Gardintemj fis. m. til ekstra 

billige Priser. 

Ild og klude lages i Bytte 

J. P. Sommer. 
Magasin du Mords Udsalg. Allinge. 

'lle blive velsignet med en god 

Sommer i 191``• 
Ni els Porse' .S, 

Kinesisk Religion. 
—0— 

I Kina finder man fra den ældste 
Tid Spor bande al Trolddom, Ann-
detro og Ferischisme, men del kine-

siske Folk er i en meget tidlig Pe-
riode skredet frem derover, idet deri 

saakeldte gamle Rigsreligion er op-

, kommen og har heskæltet sig. 
Alle Nattens:idel- har tidligt mast-

let vige for eller er bleven ophævede 

i — saa at sige opslugte af — den 

alt omfattende, al Magt i sig inde-
sluttende Thiel] eller Thian (maaske 

nærmest betragtet i den over all 

sig hvælvende Himmel), i hvem de 

ogsaa al individuel Vilkaarlighed, 

al Trolddom og Telischisme er ganel 

til Grunde. 
For saa vidt som Naturaanderne 

endnu lænkes at være til — og de 
er uendelig mange —, er de denne 

Enhed absolut underordnede, og 
der kan de ikke være Tale om onde 

eller skadelige Aander (i Grunden 

heller Ikke om gode og gavnlige), 
da alt umiddelbart slaar under En-

hedens Lov. 

I denne abstrakte Almindelighed 

er al selvstændig Enkelthed, ja al 
virkelig Modsætning og Forskel for-

svunden. Det menneskelige Subjekt 

ved sig selv kun som et selvløst 

Led eller en Del af delle objektive 

alt, og der kan kun være Tale om 

absolule Substans saaledes skal re-

præsentere al Magt og Virkelighed, 
er den dog paa Grund af sin Ab-
strakthed og Tomhed paa indre 

bestemt indhold, uden virkelig 

Energi og lian al Bevidstheden 

endog vanskelig fastholdes. Paa den 
ene Side er den saa luftig, at den 
forbliver næslen tiden Navn og Be-

greb; thi Thien nævnes sjeldetit 
som Guddom, dyrkes næppe af 
Folkets Masse, men kun af Kejse-

ren, der repræsenterer Folkets En-

hed. 

Paa den anden Side synker den 
guddommelige Substans netop paa 

Grund af denne Indholdsløshed let 

tilbage i det rimelige, del mangfol-
dige og sanselige, og bliver afmæg-

tig til at rette Menneskelivet mod 
el højere Maal. Den er væsentlig 
kurs formel, forenet det mangfoldige 

saavel i Naturen som i Menneske-
livet, hvilket for Resten i sig selv 
er ligegyldigt, i Grunden indholds-

løst, i en mekanisk Formalisme. 
Af denne mekaniske Formalisme, 

der er blottet for al Inderlighed og 

ejendommelig Stræben, er det hele 

kinesiske Væsen præget. 
De religiøse Forestillinger ind-

skrænker sig til der allertarveligste 

og har et Anstrøg af flad Forstandig-
hed. Den berømte Kongfulse, der 

utvivltsonit senesl har fattet og gen-
givet Aanden i den gamle Rigsreli-

gion, og hvis Tydning og Lære 

har fundet den almindeligste Udbre-
delse og Anerkendelse, omtaler kun 

sparsomt Titlen, og kun som Beskyt-

ter al deri almindelige Orden og 
Regelmæssighed. Overhovedet har 

han kun lidt Tanke for det overna-
turlige, og hans Lære bestaar væsent-
lig i en Slags meget prosaisk Mo-

ral eller KlogskabslEere, der atter 
og atter inuskærper Underkastelse 
under den almengieldende Ordet' 
og tro Fastbolden al det nedarvede 
og bestaaende. 

Den alt herskende Orden i den 
hele Tilværelse bliver da ogsaa et 

Forbillede for Sandundsforfatningen, 

ja, gear umiddelbart ind i denne 

som sin egentlige Virkeliggørelse. 
Det religiøse falder her ganske sant-

men med det politiske, Religionen 
virkeliggør sig lige til i Statsforfat-
ningen. Derfor har Kina heller in-
gen Præstestand eller noget særegent  

religiøst Embede : Statens Tjenere 
er som saadanne tillige Religionens .  

Vi har da lier Sandundsordenen 
i dens før sle Form smil fast meka-

nisk Regel, det im si ensidige Stats.. 

inaseinert. Ali, lige til Piivaillvels 

Enkeltheder, er regnleret og ordnet 

ved 1.ov og Tradition. Individet 

kan ikke gøre noget af sig selv, 
det har ingen egen Virile, men be-

tragtes i Virkeligheden kun som en 

Maskindel. el Led i en Mekanisme. 

Denne Mekanisme Irer trit sit Midt-
punkt i Kejseren, der er kg Slats- 
sa [urundet, hvad Titlen er for Uni-

verset, dennes synlige Repræsentant, 
der som snerlen dyrkes al Folket, 

medens han paa Folkets Vegne 

(fylker Thiem 

Ligesom Titlen er Kejseren tilsy: 
neladende almægtig, selv Naturfor-

hold som Vejrlig, Misvækst, Epide-
nder og Sygdomme lænkes at el-

hænge al ham, som en Slags almin-

delig privilegeret kejserlig Trold-
mand, Der siges, at Kejseren en 

Gang, da Koleraen nærmede sig 

hans Riges Grænser, udstedte en 

Vims derimod, i Følge hvilken den 

udeblev. Men han er — ogsaa li-

gesom Titlen —1 Grunden afmæg-

tig, uden personlig Villie eller Be-

slutning krimi Mekanismens lomme 

Tyngdepunkt. 

Kejseren dyrker Tiden, det vil 

sige : den faste, heslaaeride 
Han holdes 'fast i denne Ordens 

Gænge, hans hele Liv, alle Irans 
Handlinger er pas det nøjesle fore-

skrevne. Enhver vordende Kejser 

opdrages allerede fra Barnsben pas 
det omhyggeligste Ill absolut at 

underordne sig det overleverede og 
nedarvede, der stedse vedbliver at 

holde ham hunden. 
Tilslutning dertil ligger ogsaa 

hvis hele Berettigelse, hvilket mær-

keligt nok betegnes derved, at han 
siges at udstede sile sine Anordnin-

ger i sin Moders Navn. 

Saatedes er Arveligheden, i del 

hele Konservatismens Princip drevet 
ud paa Spidsen, og det samme ger 
sig gældende gennem hele Samirm-

del. Sønnens Fortjenester [skrives 
pas Faderens Regning, Sønnen be-
lønnes med Hædersposter og Ud-

mærkelseslogn, der endog tildeles 
den etdøde Fader. 

Kun det almindelige, Slægten, 
har Gyldighed, Individet ingen. Det 
nærværende gælder kun i Kraft af 

det forbigangne. Hermed staar og-

saa det Afguderi i Forbindelse, Ki-
nererne driver med Skrift og air 

skrevet. 
I el paa sandanne Principper byg- 

gel Samfund maa saavel den person-

lige Religiøsitet som Sædeligheden 

staa lavt. Deri sidste berør i det 
højeste paa en Krystallisation af 

Sæder og Sædvaner og kan næppe 

siges at nas frem til egentlig Mora-

Mel. Den altopslugende, mekaniske 
Retsorden lader intet Rum for per-

sortlig Overbevisning. Der spørges 

ikke om Selvagtelse, om Ærlighed 

og Sandhed. Den enkelte har ingen 

indre Samling i sig selv, ingen 
selvdadel, ined Kærlighed omfattet 
Livsopgave, derfor heller intet Mod, 

ingen Karakter. Kineserens Maal er 

kun at lempe sig efter de uforander-
lige Omstændigheder, da derved 

udvikles List og Underfundighed, 

Smidighed til at sno sig, eludere 
Lov og Forpligtelse, hvori de nitid 

har været anset som Mestere. 

A—TI. 

j'7CIPPtle 0 edJ-Coniti.j. 
—0— 

Indenrigsminisleriels 	Hushold- 

ningsudvalg meddeler følgende om 
Farerne ved Kogning: 

Den almindelige Antagelse, at 
vore Fødemidler bliver holdbarere 
ved Kogning, gælder kun, hvis man 
sørger for at afkøle dem herligst 
muligt eller Kogningen. Bliver de  

staaende I halvvaren Tilsi.n.d, vil de 
Bakterier, der ot. er 11' .. er Kgeterigen 
— og sandanne lindes I int->ten at 
med -- frinote sig i Løbet af Lis 

Timer og indlede rir Forrandirebes-

proces eller endog danne Gibsloffer. 

Ved Benyttelse af Høkasse gæl-

der del derfor om, al Maden virke-

lig er kogende bed, niar den sæt-

tes deri, og at man ikke lader deri 

}remise i Høkasse i længere Tid 

uden at sikre sig, at Temperaturen 

er nver 75 Gr. C., !bi kun da er 

man sikker pal, at Ontdatirielr 

ikke kan finde Sled. 

Ligeledes man isran sørge far, at 
Mælkeblandinger, hesteret frir Smag. 

børn, afkøles grundigt efter Kognin-

gen. Del er el nevet alvorligt Mis-

greb et opbevare denne Mælk i halv-

varm Tilstand inr at slippe for at 

lunke deri, traar den skal benyttes, 

Fra Uge til Uge 
500 Procent. 

Martin Jensens Teaterselskab gi-

ver pas Mandag for Haanciværker-

foreningens og,SelskabelieForenings 

Medlemmer en særdeles billig og 
fornøjelig Aftenunderholdning, idel 

der opføres Dagmarthentrels store 
Succes: .500 pCL". 

Der gives Medlemmerne Lejlighed 

til al sikre sig en .Ekstra-Billet til 

Venner og Bekendte, der ikke er 
Medlemmer ni ulv resp. Foreninger, 
men snur FIllin2elig snart bliver del, 
naar de ser, [rend der bydes paa 

af Underholdning for et rel lille Kern-
tineenl, 

— Nærmere Oplysninger gives af 

Bogtrykker Gornftzlre og Kaptajn J. 
C. Koefoed. 

Naar Læger ordinerer Medicin. 
En pudsig Historie. 
En Læge skal selv have berettet 

den lille Historie, som her fortælles. 
Den bringes til Torvs af _Sundheds-

tidende'', som i sit sidste Nummer 
bringer en Artikel, hvori det vises 

Pithliknm, hvor lalleflig den Sætning 
er, som Malt ofte hører uvidende 

sies om sig 'ned: Jeg tror ikke 
Spor paa Mediciner! 

En Patient med Mavelidelser sø-
ger Lægen. Denne forstaar, at det 

gælder om at fart Patienten til at 
tygge sin Mad tilbørligt. En Opford-

ring hertil vil selvfølgelig være virk-

ningsløs, Lægen ordinerer da en 
Medicin og siger til Palienlen, at 

han skal hælde tre Draaber af denne 
Vædske paa hver Mrindfuld, han 
spiser, og under Tygningen skal 

han ælte Medicinen rigtigt godt 

ind i Maden. Da Medicinen er op-
brugt, kommer Manden igen : Den 

Medicin var da vidunderlig, nu er 
lian helt rask, den em lian have 

mere af for paakomniende Tilfælde. 

— Det kan De godt Ina, siger 

Lægen. Deres Vandpost er fuld 
deraf. 

Og han forklarer nu sin Frem-

gangsinaade for Manden, der jo 

havde vænnet sig ril at tygge sin 
Mad forsvarligt. 

30 Pund Jord f en Hest. 
Pant Hanimelegnen dør Hestene 

i stort Tal. Man har nu undersøgt 
en af de døde Heste og lundet 

30 Pund Jord og Sten i Trinnene. 
Aarsag Fordring med urene 

Roer. 

Prædikestolen styrtede 
snnun en. 
Sidste Søndag, da Pastor Friis 

forrettede Gudstjeneste i Aaby Kirke 

i Vendsyssel og i Følge Dagens 
Tekst talte om Zakæus, hvor del 
paahydes ham at stige ned af Træet, 
faldt i Følge „Aalb. Stftd." Prædi-

kestolen pludselig ned. Et Anker, 
der var fastgjort i Muren, var rustet 
over. Præsten hagede sig fast i Pa-
nelkarlen og kom ikke til Skade. 

En amerikansk og en engelsk 
Livsforsikringsagent talte om deres 
Selskabers Hurtighed i at udbetale 
Forsikringssanneen. 

— Naar en af vore forsikrede dør 
om Aftenen, saa udbetaler vi Forsik-
ringssummen med riæsteMorgenpost, 
sagde Engelskmanden. 

- Sart længe venter vi aldrig, 
svarede Amerikaneren. Well, vore 
Kontorer ligger i 3. Etage af et 
45-Etages Hus. En af vore Klienter 
som boede i 44. Etage, faldt en 
Dag tid gennem sit Vindue, og vi 
udbetalte ham Forsikringen, da han 
faldt forbi vore Vinduer. 

Det er utroligt, hvor Kvinder kan 
være eftergivende, veer det gælder 
ore at sætte deres Villie igennem. 

Ordet er frit ! 
Vi ger vore mange Læsere i By ae 

pas Land opmærksom paa, at enhver kan 
fas optaget Artikler og indlæg ore Enteer 
af almen Interesse i „Nord-Bornholms 
Ugeblad". 

Betingelsen er kun, at det skrevne er 
holdt i eri sømmelig Form og indenfor 
ringlige Grænser, samt at Indsendere— til 
Underretning for Redaktionen — opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om saa-
danne Ting og Forhold. som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter. 

Dette gælder bande Byen og Lander, 
og det er en Selvfølge, at Redaktionen 
altid vil engetage den strrengesie Diskre-
tion med Hensyn til sine gilder, 

6111sljevesier og 1~1lsder, 
Søndag 10. Februar. 

Bedrel i Olsker Kl. 91/1, 
Allinge Kirke Kl. 2. (Altergangsguds-

tjeneste). 

Om Eftm. Kl. 4. Møde i Tein Mis- 
sionshus J. Rasmussen Isler. 

Mandag Kl. 71/2. Festlig Møde pas 
Menighedshjent. 

Onsdag Kl. 71/s, Samfundsmøde. 
Torsdag KI. TV!. Missionsmøde. 

Evang. luft. Missionsforening 
Søndag 10. Februar. 

Allinge Kl. 3. E. Pelersen. 
Rutsker — 3. Forsamling. 

Rø 	— 9. E. Petersen. 
Allinge Fastelavnsmandag Bortsalg 

Kl. 5. 

og 

Selskabelig Forening 
—o— 

Aftenunderholdning 
pas Christensens Teatersal i Allinge 

Mandag den Ilte Februar Kl. Pi, 
af Malin] Jensens Teaterselskab. 

Der opføres : 

500 Procent 
Lystspil i 4 Akter al Anker Larsen 

og Egill Rostrup, 
Derefter en Svingom til Kl. 12. 

Billetter a 1 Kr. faas hos Kassereren, 
Bagte. Gornitzka, Allinge og Georg 
Holm, Sandvig. Der rinder absolut 
intet Billetsalg Sted ved Indgangen. 

Gode Spisevarer 
uden Kort smiges: 

Exiralin sabel Hellollyder 
50-90 0:e pr Pd.  

Velbehandlet. saltet 
bornholmsk Torsk 

50 øre Pd. 

Hutlelsbus, 

Brune Be,nner 
er atter pas Lager. 

a. 

RØ. 
En Del af del beslilre 13 r æri d e 

kan anvises ril Afhentning ved Hen-

vendelse derom til Gaardejer Krøjer, 
„Kroggaard'. Brændet skal betales 
før det bliver anvist ril Afhentning. 

Sogneraadet. 

Tørrede Æbler 
Aprikoser 
Fersken 
Hyldebær 

anbefales. 

a &. 

Allin ge-Sandvig Haandværkerforening 

'111 



Brødrene Anker 
Jernstøberi & Maskinfabrik 

t elefon 2. 	Hasle 	Telefon 2. 

Selvvandingsanlieg, Vand- & Aljeptimper lit. 

En Pige 
og en D:eng, som vil passe Ki ea-
tilter, kan til I. Maj fas Plads pari 

Pilegaard i Re. 

En flink Kokkepige 
som vil hjælpe til red Markarbejde 
samt en yngre Pige søges til Isle 
Maj paa 

Hammersholm 

foduiusior og Karle. 
Paa „Lyngliorr• i Klemensker er 

Plads ledig j. Maj tor en med Fa-
get godt kendt ugift Fodermester 
saml til 1. April eller Maj for 2 pas. 
lidelige Karle. Nærmere ved Hen-
vendelse til 

Chr. Aaby-Ipsen. 

Lagermanns 
Bryst-Lækerroi-Tabletter , 

Ægte Malt-Bolscher 
og engelske Cararneller 

anbefales. 

Blandet Frugtsaft 
sælges endnu til gammel Pris 

42 Øre pr. :./2 Ft. 

Prøv mine ekstra gode 

Buddingpulver 
15— 18 Øre. 

Dr. Bidsirup. Sandvig. 
Ailetønder, 

Vaske- og Saltebaljer, 
reelt, hurtigt og billigt. 

snedker L. Pihl, 
Telefon ri. 13, Klemensker SI. 

Valsede Byggryn 
samt fine og Mellemgryn til Maksi-

malpris anbefales fra 

Nymølle. 

En 14-16-aars Plge 

Risengryn. 
Sagogryn, Sagomel 

er hjemkommet og sælges til Mak-
simalpris imod Kolt. 

J. B. Larsen. 

En god Hoppe 
7 Aar, 10 Kv. 2 Tom, efter .Ban- 
nethør og en kaaret Herinodhoppe 
kan byltes mod en god 11 Kv. Hest 
hos 

Avlsbr. P. L. Holm, Allinge. 
Telefon 60. 

Har du facet Frost i Taaen ? 
Gaar du rundt og hopper paa leti ? 
Køb dig et Par Klædesko, 
Lunds de varme hjælper jo. 

THE 
til Maksimalpris er paa Lager. 

J. B Larsen. 

Mlillgo-Sandvig 
Syge- og ;Begravelseskasse 

afholder sin natlige Generalror-
samling 0 n s da g den 13de ds. 
Kl. 7 V5 pas Forsamlingshuset Ham-
mershus med følgende Dagsorden : 

Beretning om Virksomheden i det 
forløbne Am. 

Valg al Formand og 2 Bestyrel- 
sesmedlemmer samt 1 Revisor. 

Afvigelse Ira Vedtægtens § 2. 
Forhandling otti Optagelse al Med- 

lemmer fra 40 60aars Alderen sand 
Indskudets Størrelse for disse. 

Eveniuelt. 

Regnskabet ligger til Eftersyn hos 
Formanden inden Genesaltorsanr-
lingen. 

Bestyrelsen, 

Lækeroltabletter 
er aller hjemkommen. 

I. 13.1...-z~Serj.- 

En unr flink Pige 
kan laa Plads til 1- Maj hvis 

Høker Sorensen, 

Diallilel Frugharmolado, 
Prima Kvalitet — Ny Sending. 

60 øre pr. 1/2 kg. 

B. Larsen 
Allinge, 

Olsker lluswerisloreeing 
agter i Løbet af Februar at paabe. 
gruk et Kurs is i letfattelig Regn-
skabsføring. Da der til disse Kur-
sus ydes Statstilskud, kan alle og 
enhver deltage. Betalingen for hele 
Kursuset bliver 0 Kr., men der kan 
gives en Del halve og hele Friplad-
ser. Der vil rimeligvis blive nogle 
Foredrag i Forbindelse med Kur-
suset. 

Indtegnelse modtager Bestyrelsen 
og E. Forstund. 

Gase hOri4110S 1011 ell OM, 
Kofoed, Puggegaard, 

Ell krafiig 2-aars Plag 
strint. til Salg paa 

Lindesgaard. 

Spise-Gulerodder 
købes til 6 Øre 'il kg. 

Gartner Kofod, 
Allinge. 

0vorrolssagl. Botesen-Koolood 
Sct. Mortensgade 17, Rønne, Telt 22 
(lidli, Fuldm. ved BylogedImiitorel i 

Hasle). 
Kontordag i Allinge Mandag 

do i Klemens (Kroen) Tirsdag Ell. 

En Karl 
14-16 Aar, vant til at køre Heste, 
kan III 1. Maj fas Plads hos Holm, 

En ung Pige 
søges til Iste Maj paa 

Risegaard i Rutsker. 

En yngre pæn Karl 
søges til Iste Maj saml en 

15-16 aars Dreng 
til Iste April pas 

Væveroaard pr. Tein, 

Rø. 
Fru Petersen. Aakirkeby 

taler i .R0 Afholdshotel" Søndag 
den 10. ds. Kl. 2 1/.2 

Emne : ,Hvad Forbud har været 
for Kansas," 

Efter Mødet festlig Saninienkontsi 
for Medlemmerne. 

Aø Afholdsforening, 

En Pige 
og en 15-16 aars Dreng kan faa 
Plads til isle Maj paa 

Munkegaard pr. Allinge. 

En ung Pige 
kan faa Plads hl I. Maj hos 

Fisker Johan Olsen, 
Tein. 

Husbestyrerinde 
kan faa Plads lif Iste Maj paa en 
middelstor Gaard pas Nordlandet. 

Bladets Kontor anviser. 

Vell agre de 

Cement Sadellafs-Tagsloo 
sælges 

Johan C. Koefoed, 
Allinge 

En Pige 
fri for Malkning og Markarbejde -
kan las Plads til Iste Maj hos 

Jacobsen, Lundegaard. 

En flink Pige 
kan Isa Plads til Isle April eller 
Maj. God I øm Megen Frihed. 

Bladets Kontor anviser. 

En Pige, 
der kan malke, kan Id I. Maj fas 
Plads hos 

Avlsbruger P. Pedersen. 
Allinge. 

En flink Pige 
kan til Isle Maj fart Plads pas 

Smedegaard, Ro.  

By- og Flerredsfuldmmgtig 

Johannes Ka[aed, 113810, 
træffes paa Raattlittset i Allinge 
hver Mandag eller Kl. 10 Forur. og 
I Klemensker Kro liver Fredag 
fra 2-5 Film. 

—~eirewai&WIN •1110111111M•111~~. 

Vejen iil Velsimill 
• er ikke lige let al finde for alle. -
De fleste lader Lykken raade og 
prøver enhver Chance for at nars 
del eftertragtede Maal: men Tiden 

gaar 
og Lykken svigter dem Gang paa 
Gang, Inc sluttelig kun al efterlade 
Skuffelser. — Andre søger ved ihær-
digt Arbejde at erhverve sig Velstand, 
og ved lorteret Slid natir enkelte 
ogsaa 

gennem 
Agrene sari vidt, al de kan henleve 
en nogenlunde sorgløs Alderdom. 
Kun de færreste aner, al Vejen til 
Velstand ikke lians gennem Slid og 
Slæb, niar de Værdier, der derved 
skabes, ikke bliver Genstand for 
Omsætning. 

NortIlioroliolifis Hgehlad 
har deri største Udbredelse lier pas 
Nordlandet og egner sig derfor for-
trinligt for Avertering out Køb, Salg 
eller Byttehandel Billigste Annonce-
pris, Ring op Telefon 74, Allinge. 

AIIIINI~0111112111~1~~ 

KAFFE 
(Th. Gronbergs) 

faas hos 

Allinge Kolonial- og 
Produktforretning. 

Ell ny eller ell kg! Slæb 
er til Salgs paa 

Pellegaard i Rutsker, 

Nyt Wkisio-åqilsill 
i Allinge. 

Stort Lager. 	 Billige Priser 

Halls hm & Cellos Id. 
En paalidelig Pige 

eller lidt ældre Kvinde — vant til 
Landet — kan faa Plads til 1. Fe-
bruar eller i Mangel deraf til Isle 
Maj. Billet mrkt. .Pige 500' bedes 
sendt til Bladets Kontor. 

En flink Pige 
kan til Maj fan Plads ved indvendig 
Gerning pas 

Lindesgaard. 

Byggryn, 
fine og mellem- Gryn anbefales til 
billigste Dagspris fra 

Rinemellen. 

kan Isa Plads til Iste Maj paa 

Sjeklettairt1 i 0131ter. 	 Vester Soseedelegeard~ 
Rutsker. 

afholder selskabelig Saiinuenkonist i Forsamlingshuset 1 :I si e ta 

mandag Ined Dilettantkomedie, Konditori og Kofte. Derefter 

kan Publikum more sig i Salen til Kl. II. 

Entree Voksne 35 S•he, Børn 15 øre, 
Indgangen aabnes Kl. 6", 	 Festudvalget. 

111~1111~memearars. 	  

Tii 	Forilussaisom 
anbefales 

Sorte, hvide og kulørte Kjoletojer 
saml cl pænt Udvalg i Klæde, Cheviot, Serges og Fløjler I sone, 
marine, krep og gran Farver samt alt i Manufakturvarer henhørende I 
gode Kvaliteter og til rimelige Priser. 

Benyt Lejligheden og køb i Tide, 
da det kniber meget med at faa Varet hjem 

Waldemar Jørgensen, Allinge. 
Dvgtlge Syersker og Elever antages pas min Systue. 

Disker Mholdsiololliog og llusodslorooiog 

-hork i 
Billigste Annoncepriser. 	Største Udbredelse 

her paa Nordlandet. 

Hasle Bødkerforretning. 
Ail~toridør og 5ieLltes3aLEt.r• 

samt al Slags Brulkeritrbejdo haves paa I-ager. 
Reparationer udføres. 

Telefon Hasle 105. 	 C. Aakerlund. 

Saltet bornholmsk Torsk 
anbefales fra 

A I linge Kolonial- og Produktforretning. 

Bue 1(811es. Kalveskid og Hutler kolies, 
Vi betaler allerhøjeste Pris for velbehandlede Varer. 

Nordlandets Handelshus. 

Et Parti Fajance og Glas1 
bortsælges til betydeligt nedsatte Priser. 

Mitwe ,Skoloitial- 	̀.?2robilfilrorrefilintl. 

MINN nT ffilthj»nrer, $ert dia% 
ti clunlicrehe Slogerar 

til meget billige s43rifer.. 

£obet af '2(aret 1917 bar Di fobt og faut 
hjem mange folibe, ut)ttige .ing, font Di ben 
(Saftg faiibt billige, og font Di bar fat en fcerlig 
la» 	 Zer er mange Globe 03enftanbe, 
font ber er baglig !Brug for i ett )ii51)olbiting. 

r(oriaitets f?ditbeEsi?us 

T6rvestr6eise 
ankommer pr. Skonnert „Kristian" og bedes Bestillinger her-

paa snarest indsendt til 

blltngd Kolonial- og Produldlorroloillg. 

Bestil Deres Tryksager i Allinge Bogtrykkeri 



  

Stort Udvalg Billigste Priser 

  

Køkkenrekvisitter 

0.0 ET TA 
ALBA 

S 	—Chucolader 

Alle Sorter 

Værktøj -•'-c?th 
eg 

Redskaber 

Vi har faact cn in Send'avi pif 

Firkantede Miloilsiiimie med koeumi, 
hvori kan fyres med al Slags Brændsel, og som varmer 

lige saa godt ved Gulvet som ved Loftet. — Vi har kun 

beregnet os en ganske lille Fortjeneste paa disse. 

4 runde Ovne sælges til gammel Pris. 

Vi tager det gamle Støbegods til højeste Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

— 

(?) 

 

Bornholms Simro-- & 133110b38-e 
Afdeling i Allinge 6'9-- Kontortid: 10-12 og 2-4. 

Modtager Indskud paa F11111. SpArekaSSCViikRar  III en 
al 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCt. p il 

e •et 

Flaesdcke, Coluolsdde, frtis?dk, 
:ffit, er udleveret til I 3:111,5 i tunge Aar, bede' +.1 øm 

I sic Februar d. A. Delle er aldeirs , ikke ',1■: at,eje  tik ekvpedert: Vater t Ftuaaret. 

Pris 	efter Siorielse. 

	

r biske 	Sække (hele og tem) t..2, :‘,,•taler  11,11 ,• 

Nordlandets hildolsIllis, ........ 	 

Rente 

TI» 

Vi har stort Lager af gode kantskaarne 

37 pCt. Kali. 
t", 

Bestillinger modtages gerne snarest hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Frisk Niejerismor h „Humlebi" 
sælges. Ved Køb maa Mærker medbringes. — Maksimalpris. 

Sælges kun pr. Kontant. 

Nordlandets Handelsbus. 

Uldne strikkede Klude 
og renvasket Uld_ købes altid_til højeste noterede Pris. 

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

Stort Udvalg 1 Stort Udvalg 

Carl Lunds bekendte blaa Emaljegods 
til billigste Priser hos 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Uld og strikkede uldne Klude 
købes til højeste Pris. 

Nordlandets Handelshus. 

faas hos 

Allinge Knlonial- og Produktforretning. 

Vi har disse Regulerings-Komfurer i 4 Størrelser. 

Alle tidligere Købere øre særdeles tilfredse. — Særlig nu, hvor 

Hjemmebagning anvendes, kan vi anbefale disse. Vi tager de 

gamle Komfurer i Bytte. 

Nordlandets Handelshus. 

Hvis de havde ligget 
lidt længere. 

Hos (lit. Th Lind i Vorbasse 

hørtes der i Følge _Kold. Flkbl." 

forleden et stærkt Brag, og da man 

fik undersøgt, hvorfra det kom, blev 

man ikke lidt forskrækket. Den 

ene Skorstenspibe var nemlig styr- 

let ned, og hvad der var ovenfor 

Mønningen, laa i store Blokke paa 

Flere !hindrede Punds Vægt nedstyr- 

tel i Soveværelset og havde fuldstæn-

dig knust de Senge, som lind og 

Hustru nylig var stenel op af. Var 
Teglmasserne styrtel ned, mens de 
laa i Sengane, var begge bleven 

Konen der skulde afsone en 
Rode, mødte med hele sin 
Børneflok. 

Forleden var en Kalle fra Kalund-

borg, der for nogen Tid siden fik 

en Bøde for at have kastet Orme, 
der var slukket paa Knappenaale, 

for Naboens Høns, tilsagt til Afso-

ning af Bøden. Da hun imidlertid 
ikke mødte alene, men i Følge Ka-
I undborghladene havde (tele sin Bør- 

neflok med, hvoraf det yngste laa 
i Barnevognen, blev del ikke til 

noget med Afsoningen denne Gang. 

Hvad der sker i vore Dage. 
Jens Pedersen og Niels Madsen, 

der begge er gode til at fortælle 

Historier, møder en Dag hinanden 

ude i Marken. 

— Der sker mange løjerlige Ting 

i vore Dage, siger Jens Pedersen, 
jeg har en Svoger, der bor der ve-

ster ude, han kom for nogle Aar 

siden til at tabe en Svovlstik paa 

sin Pløjemark, og kan du lænke 
dig, mi er der vokset en stor Gran-

skov op paa den Mark. 
— Ja, siger Niels Madsen, saadan 

noget hænder jo af og til, jeg har 

en Broder, der bor nede paa Syd-
landet, han spaserede i Fjor Foraar 

hen over en Del af sin Mark, hvor 

der lige var strøet en ny Slags 

Kunstgødning, og paa denne Mark 

tabte min Broder en al sine Bukse-

knapper, og kan du tænke dig, saa 
groede der el Par ny Bukser op 

der tide, syel efter allernyeste Mode. 

- Hvorfor holder du Fødderne 
ud over Kanten? 

— Jo, Doktoren sagde, at jeg 
skulde tage varme Bade og passe 
paa ikke at blive vand om Fødderne. 

En genial Ide. 
En Ingeniør i Aarhus har undfan-

get en genial Ide til Afhjælpning 

af Arbejdsløsheden. Han foreslaar 
at Inde alle alle Bakker i Danmark 
sløjfe, saa man kan komme til at 
høte lige ud al Landevejen. Ideen 
er glimrende, bemærker _Kristeligt 
Dagblad", det undrer os blot, at 
ingen har tænkt paa det før. Hvis 
del ikke skulde væie tilstrækkeligt 
knude man jo lade de arbejdsløse 
udtørre alle Søer, Vandløb og Have, 
saa undgaar man den Risiko at falde 
i Vandel og drukne. 

Udskudsbrædder 
i Tykkelse "/4" og I " — flere Bredder og mange Længder. 

Kærnefulde Fyrrebrædder til Krybber og Vandtrug. 

Gode Granbrædder i alle Dimensioner. 

Tørre Brædder, som er pløjede og høvlede til Gulv og Loft. 
Prisen er rimelig og vi giver højeste Rabat pr. kolli:ml. 

Nordlandets Handelshus. 

Prima prima 

Kolonialvarer 

   

anbefales fra 

Allinge Kolonial- 
& Produktforretning 

13.c>lia,zstr ©g 1-1e,Eiteli.star 
købes til højeste Dagspris i 

Nordlandets Handelshus. 

faas i stort Udvalg til billigste Priser hos 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Samlan tont Emballage, som er lidlaant af os og som mulig henstaar 

Ølkasser, Sodavandskasser, Ølflasker, Vandflasker, 
Vinflasker, Blikdunke. Stendunke. Melposer og lign., 
inaa vi endelig hede out at fan tilbageleveret snarest mulig. I modsat 

Fuld forbeholder vi ns at forhøje den skete Notering — III Dagspris. 

Nordladeis Handelshuse 
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