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„Nord-Bornholms Ugeblad"
trykkes 1 ei Antal af mindst 1640 fremg!.
ag forsendes gennem Postvæsenet 1 Allinge.
Sandvig, Olsker, Rutsker, Rø og Klemensker.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
har den største Udbredelse 1 Nordre Herred
bliver læst i ethvert 1- fjern og egner sig derfor bedst til Avertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Bekendtgvirtiser af enhver Art
saasom Køb, Salg; Foreningsmeddelelser,
Efter- eller Al lysningrr, Auktioner etc,

„Nord-Bornholms Ugeblad"
thigaar hver Fredag, kan bestilles paa alle
Postkontorer samt paa Mad.* Kontor cc
koster 1 Kr. halraarlig.

Mod Jul.
—0—
Julen nærmer sig. Hvor mange
Følelser og Stemninger gribes man
ikke af ved den blodle Tanke om
den store Højtidsfest, vi nu gaar
imode. Men vi vil ikke opholde os
ved al den Alvor og alle de mærkværdige Følelser, der knytter sig til
Julen, saaledes som den. atter iaar
vil rinde op for vor Jordklode, hvor
Forholdene stemmer saa lidet med
Julens Aancf. Vi vil kun gribe en
al de mere prosaiske Sider, der knytter sig til denne Fest, nemlig deri
hermed uadskillelige Nødvendighed:
at give Penge ud til Gaver og Indkøb af alle Slags.
I lange Tider har Julen været den
store Ornsærningstid og Uger ne nærmest forud for Juleaften præget af
en voldsom Stigning i Købet af de
Varer, der ligger det store forbrugende Publikum nærmest, alle saakaldte Batiksvarer. Men overfor alle
de Genstande, hvor stime deender,
der nu bliver Resultaterne af vore
Juleindkøb, maa vi ikke glemme,
at bag disse Varer, som frister os
i Butikernes festligt prydede Vinduer
og i de store Handelshuses glimrende
Udstillinger, ligger hele den store
indviklede . Produktionsgang, hvis
talrige Grene filtrede ind i hinanden
tilsammen danner Landets Produktion, Landets frembringende Erhverv.
Den mindste lille Dukke, vi nu vil
glæde vore Børn med, har sin Tilblivelseshislorie, der gennem Budkerne og Købmandens Arbejde fører
tilbage til Industrierne ined de store
Fabriker og de mange Arbejdere,
til Hanclelshuserie og Skibene, der
bringer Raavarerne og Hjælpemidlerne Ill vort Land osv. osv. Intet
al alle vore Indkøb er uden Betydning. De maa ikke blot opfattes
solo Ting, vi vil glæde vore Kære
med, meir ogsaa som de yderste Udløbere tor Lauders arbejdende Liv,
der gaar sin støtte og jævne Gang
Aarel igennem for at kroure betjene
os med sine Resultater den Dag, vi
har Brug for dem. Derfor er det,
al Juleri henvender sig paa en særlig Maade til os. Vi skal ikke blot
opfylde en Pligt med vore Gaver
overfor deur, vi giver- disse til, men
ogsaa overfor del, vi giver. Thi
ved overalt at erindre, at Landets
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Fredag den

Arbejde er Folkets Velstand og Trivsel, er Beskæfligelse og Fortjeneste
til Landets egne Børn, vil vi ogsaa
føle det ikke blot som en Pligt, saaledes som vi heller ikke føler selve
det at give Gaver som en Pligt, luen
som en naturlig Glæde og Stolthed,
fortrinsvis at gøre vore Indkøb af
danske Varer, danske Frembringelser.
Navnlig iaar er delte nødvendigt.
Det danske Arbejde har sat mange
og nye Skud i del forløbne Aar,
stolende paa at Landets Børn, som
har nydt godt af denne Foretagsomhed, hvor men var niskaaret fra tidligere udenlandske Tilførsler, nu ikke
svigter de nye Frembringelser, der
tilfolde har vist, at vi bande har
Evne og Lyst herhjemme til at levere bande lige san billigt og lige
saa godt, ofte endda betydeligt bedre
end, hvad Udlandet forrnaar. Der
er mange Penge mellem Folk iaar,
som det heddet, men de vil rinde
bort igen som Sand mellem Fingrene pas os, hvis vi ikke forstaar al
bruge dem rigtigt, nemlig al anver:de
deur til yderligere Forøgelse af'det
indenlandske Arbejde,-af den indenlandske Omsætning. Kim ad denne
Vej har man Haab om at de orange
løse Penge vil bundfælde sig og
danne den faste, frugtbare Undergrund, hvoraf nyt Arbejde og ny
Foretagsomhed vil skyde frem og
vokse sig stærk til 'at inøde den
slorinfulde Tid, naar Omslaget fra
Medgang til Modgang kommer. •
Allsaa Julekøbene iaar skal først
og fremmest være del rl a ir s k e A rb e jdes Køb!
Derfor: Spørg efter danske
Varer!
„Dansk Arbejde".

Tusmørket.
Jeg elsker den Stund, da Skumringen kommer
vigende, vag,
den tvelyse Stund, der ikke er Nat,
og ikke Dag.
Den Time, da bløde Skygger svøber
Alverden ind.
Da stiger der ogsaa sære Skygger
op af mit Sind.
Genfærd af det som Tiden dræbte.
1 Taageslør
stiger de og tovtæller mig stille,
hvad de tav om før.
De siger: Hvad gør det, at Livet
rev Lykkens
Brød af din Mund,
naar blot du maa siddele og urindes
en fredlyst
TUSII1Olkeslund?

Hvad gør det, al Lykken Ilygtede
fra dig
saaseart du den vandt,
rurer aldrig for dig i dens Bæger en
Taare rand!?
finsk — Lykken er flygtig — vil
aldrig vare
en Evighed
og glæd dig al aldrig den blev dig
forslidt og led

15. December

1916

Jeg elsker den" Tinre, da Dagens
Farver
lyste og gran.
Jeg elsker den ('age og vigende
Skumring
der falder paa,
Al sidde og mindes al svunden
Lykke
en Tit smørkestund,
før Nallet] kommer — den dybe,
dunkle med Blund og Drøm,
Christian .1nr ,,nr,rn.
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Superfosfat

Raafosfat.

ringsstoffer. En yderig Jord med
gode Betingelser for Udnyttelse al
Kvælstofgødning, bliver tilført disse
i saa store Mængder, at Lejesædsgrænsen lians for Kornafgrødernes
Vedkommende ; paa delle Stadium
vil en yderligere Tilførsel al Kvælslorgedning ikke svare Regning, men
derimod Fosforsyre, der forøger Kærnesætningen og muligvis ogsaa Stivsnerret h eden.
Al Kmistembringslilførslen i Anr
som de nærmest foregaaerele Anr vil
blive begrænse!, er vel sandsynligt.
For Fosforsyreeødniuger nes Vedkommende er (let vistnok for en Del
Mangel paa Sloffer, som anvendes
ved Febrile:trimler] al Superfosfat af
Raafrisfaler, men hvis

Fald har Forsøgene vist, al pas
bedre Jorder er Anvendelsen at Sw
perfoehitel alene ikke nogen harmende Forretning, og selv hvor der tillige anvendes Salpeler eller Ajle, er
del el Spørgsritnal, om ikke del
kunde gule for et enkelt Anr at indskrænke Mængden af Superfosfat tinget.

Konsulent Søren se ur, Skanderborg.

~itierikaoskc Millionærer.
--0 -En vis Gerhard Meyer har moret
sig nied at skildre, hvorledes de
amerikanske Millionærer har erhvervet sig deres Femmer. •
Deres første Perrge tjente de ved
Pelsværkshandelen med Indianerne.
Den af de farlige Eventyrs poetiske
Nimbus =givne Trapper, er ikke
Andel end en Handelsagent Udsendt
af spekulerende Købmænd, strejfer
han omkring i Skove og Gedemarker
og opkøber Skind af de arme Rødhuder for en Spotpris. Men han iaar
kun selv en ringe Løn for sit med
Fare forbundne Arbejde ;
Købmændene slikker Gevinsten i deres
egen Lomme. Gevinsten øges, naar
Spekulanterne hygger Fartøjer, selv
sender deres kostbare Sknrdvarer III
Evropa og derfra importerer Varer
eller Udvandrere til Amerika.
Nathaniel Tracy er en al de første der kommer i Vejret, Joseph
Peadohy har endnu større Fremgang.
Efter el kort Liv har harv erhvervet
sig saa meget, at lian ikke behøver
at sejle selv. Firsindstyve Fartøjer
tilhører barn, og syv Tusind Matroser er ansatte i lians Tjeneste. Han
døde i 1844.
Først efter at Staterne er blevet
uafhængige al Moderlandet, begynder det egentlige Opsving. Jorden,
der dyrkes, de isy: Byer, der blomstrer op, Søhandeleu, der endelig er
blevet fuldstændig og kan drives frit,
beskyttet af amerikanske Krigsskibe,
og Industrien, der har (anet en forbavsende Udvikling, er de Skatkamre,
der aabnes. Hvad der tin sker, findes der ikke Sidestykke til i I listolien. Der opstaar en hel ity Verden.
En jomfruelig Natur aahnes for en
broget, sammenblæst Skare at strinte,
grandige Mennesker — Mennesker,
der flygter ud fra den europæiske
Armods Kroge, fortvivlede og tørstende efter Eksistensmidler og Vin-

Al Rougen af Kunstgødning er et
12rinfostaterne
Middel Ill at opretholde og øgelor- er til Stede i nogenlunde rigelig
dens ud byttegivende Evne er ee for- Mængde, vil riet jo krumme lade sig
længst fastslaget Kendsgerning. Util- gøre al anvende disse direkte son]
strækkelige Tilførsler af 1<unsIgød- Gødnitigsmiddel i formalet Tilstand.
ninger eller Raavarer til disse kan Ganske vist er Raafosfaler tungere
fas meget vidtrækkende Følger, lin opløselige end Superfosfaterne, og
som Regel Iran urin vist ikke gas deres Udnyttelse bliver derfor ikke
ud fra, at de Jorder, der hænger saa god regnet pr. Vægtenhed tilført
mest, bliver først forsynede
tvært- Fosforsyre. Der er nogen Forskel
imod vil der i mange Tilfælde være paa de forskellige Jorders Indflydelse
saaledes, at Besiddeine af saadnnue paa Paafosfaternes Udnyttelse, og
Jorder savner den nødvendige Kapi- del er saa heldigt, at de Jorder, der
tal for at '<Mille disponere saa
har stærkere Trang til Fosforsyregødsom det under de nuværende ilinger, ogsaa er hedre i Stand til
Forhold kræves, eller de mangler at udnytte disse, naar de tilføres i
den nødvendige Erfaring tuet] Hen- Tungtopløselig Form, end Jorder med
syn til Dr iflsinidlernes — luer Kunst- mindre stærk Fosforsyretrang. Paa
gødningernes — rette Anvendelse. Enge med ret gode FugtighedsforDel er jo kun
de færreste Til- hold, paa smidsmeldet, kalkfaitig
fælde — kvægløst Landbrug — at Jord og paa kold, næringsfattig LerJordens hele Genlningsbeliov skal
jord er Udnyttelsen bedst, dog optilfredsstilles ved Hjælp af indkøbt urins der ikke fuldt saa godt ResulKuristgøduring. Reglen er jo, at deri
tat pr. Pd. Fosforsyre i Raafosfal
hjemmeproducerede Gødning betrag- som i Superfosfat, men. som Regel
tes som Hjrelpegradning, der skal
vil man til Gengæld kunne købe 1
sikre den førstnævnte mest økono- Pd. Fosforsyre i Ranfosfat for to Tremiske Anvendelse.
.diedel til Halvdelen af, hvad man
Har man en normal Staldgødnings- maa give for den f Superfosfat. Man
produktion, vil del være ensidige skal dog sikkert ikke nøjes med
Gødningsenmer, der -tiltrænges som samme Mængde Fosforsyre i de tungtSupplement. Paa eaa, kolde, næ- opløselige Gødninger, som man vilde
ringsfattige Jorder vil Trangen til give i Superfosfat, men hellere forFosforsyregødning eller (og) Kalk øge Mængden, saa man anvender
være den dominerende, paa yderige, Gødning for samme Beløb, som
liøjkultiverede Jorder er det Kvæl- Gødslcning :ned Superfosfat vilde
stofgødninger, og paa Mellemstadi- koste For at sikre en saa god Uderne bande Fosforsyre og Kvælstof, nyttelse som muligt, bør Raalosfader tiltrænges. Kalispørgsmaalet er terne udbringes tidligt, helst
ikke san godt afklaret gennem Forinden Jul
søgene, al det lader sig gøre at opfor at Virile] fugtigheden kali taa Lejstille lignende Regler for Kaligødlighed til at indvirke paa og opløsene, antagelig er
tiggere &Riningen.
ding.
Kantning
Der er saaledes ved Anvendelsen
Tre Generalioner, og de er alleIkke i samure Grad som Fosforsyre af Raafoskit Mulighed for alias dækog kvælstof knyttet til Jordburidska- ket de ovennævnte Jorders Fosfor- rede intlfmlle, disse sultne !udvantakteret], uren er sfiarei e bestemt ved syr etrang. Pari de bedre Jorder stil- drere, merl deres ny Hjem har lustærkt kalifotlungende Afgrøders mer ler lerrafosfalernes Udnyllelse sig ikke gen Historie, og man husker kun
saa gunstigt, og paa meget balkrige Hændelser fra i Gear og i Forgaars,
eller mindre hyppige Forekomst.
Fra de førstnævnte Regler er det Jorder er Anvendelsen uøkonomisk, Ener haanden sammensvejses alle
dog mange Uodlagelser, en nærings- idet Kalken foraarsager, at Ranfos- disse forskellige Mennesker til et
farlig Jord kan elcsempelvis tilføres helet bliver emirer mere tungtopløse- Folk. De, der kommer fra Evropa,
san store Mængder al Fosforsyre, ligt. Pas disse Jorder maa man der- lun bredt enhver Forbindelse med
at delte Næringsstof er til Stede i for anvende Super fosfat som Fosfor- det gamle Fædrelaud, løsrevet sig
srørie Mængder, end der er Brug syregerining, og da Knaphed og høj fra enhver Tradition, de andre har
for, og hvis Jordene 1<illturtitstand Pris paa dernie Gødning muligt kan ingen, og alle finder sig i denne
er forbedret saaledes, at der er Be- koturne tul at gøre sig gældende, Mangel pas Forudsætninger, alle har
tingelser for en sierne Afgrøde, kan var det ireniske err Overvejelse kun en Tanke: at erhverve sig Rigdelme opusas ,ed en forholdsvis ri- værd, om man ikke her kunde ind- domme. Disse Mennesker, hvis
gelig Tilførsel af andre Plantenæ- skrænke Forbruget noget. I hvert Sind gennem Kampen lor Tilt/geret.

Gudsljeuslor og Mer.
Søndag d. 17. December.
Ols Kirke Kl. t" 'e.
Skrin. 1(1. 9.
(Indsangurg til trængende.)
Allinge K. Kl. 2.
Mandag Alten 1(1. 8 Møde for 1<. F.
U. K. i Pirestegaarden. Tirsdag
Aften Kl. 71,', Møde for IC. F. U.
M pas Menighedshjemmet.
Onsdag Aften 1(1, 71/2 Bede- eg Sene
fundsnløde paa Menighedshjem
met.
Evan. tutti. Missionsforening Allinge
Søndag 1(1. 31/2.
1-1. Rønne.
Rutsker Missionshus
Joh. Kofoed.
Søndag 1(1. 3.

Paa Mandag

Gymnastikforeningens
Aftenunderholdning
i Søndags havde ikke formanet at
samle Borgernes Interesse og Tilslutning, saaledes som man kunde
have ventet. Ja man saa del Særsyn, at kun yderst Ina af de unge
havde efterkommet Opfordringen, at
tage deres Forældre og Paarørende
med, Man fik nærmest Følelse al,
al de unge helst vilde være dem
selv, og det gjorde el datidigt Indtryk al se næppe konfirmerede Drenge rygende Cigarer og Cigaretter
under Oplæsningen, ligesom højhælede Ungmøer ugenert kom klaprende ind i Salen og vakte Forstyrrelse. Det taler ikke til Ære for
Foreningens Medlemmer, at sligt
kan linde Sled under en Oplæsning.
Dansen derimod skal have været
seere vellykket — man holdt ud til
Kl. 3.
Da de ordinære øvelsesaftener er
fra 9-11 Aften, er Ungdommen jo
ogsaa trænet til at holde længe ud.
x

En brun Haandtaske
er tabt mellem Skomager Larsen
og Kalkbrænderiet. Den ærlige Finder bedes mod en Ducør aflevere
den luns Slmninger Larsen eller paa
Bridsensgaard. '

Vi har fartet rive Sendinger aldeles friske Varer ublandet amerikansk Kærne-Flormel og af Bageri-Kvaliteterne ,,Atlas` og .Rapid -,
Dansk Flormel malet al svær hernholinsk Hvede samt extra prima
Rugsigtemel — et tilfe Restparti. Vi sælger begge helligst i suras og
stor e Væg le, men anbefaler Kumterne at købe rigeligt til de nugældende
Priser. Vi tager genre gode Sædvarer som Betaling for Mel.

Nordlandets Handelshus

Ungt, fedt Oksekød
samt fint Kalvekød og Flæsk faas hver Dag til julen.

Nordlandets Kødforsyning.
Telefon Sandvig 19.

Manchetskjorter, kulørte og hvide.
Kravetøj i lærred og Zephyr-Reform, som enhver selv kan vest e.

Slagtede Gæs

Slips i nye Ilotte Faconer.

købes til højeste Pris til Levering
den 18., 19. og 20. ds.
Emil Holm, Allinge.

Køkken- og Pynte-Forklaeder
Damelinned, Handsker, Bælter, Paraplyer,
Galoscher, Lommetørkleeder.Blondekraver

4ugers Grise
der bliver 4 Uger den 6. Januar, er
til Salgs for 15 Kr. Sile hos
Edvard Jacobsen,
30 Piet , Olsker.

til indvendig Gerning °e en Malkepige eller Dreng kan fan Plads straks
eller til Januar.
Bladets Kontor anviser.

Grise,
som bliver 4 Uger d. 20. December,
er til Salg hos P. L. Holm, Allinge.
Saltune Sted ønskes lidt Æbler
tilkøbs, helst søde. Tele No. 60.

Et godt Klaver

De 1rder sikker!
del rette Vnlg, niar De
gør Deres Juleindkøb i

Nordlandets
Handelshus.
Vaskeægte Bomuldstøj og Wienerlærred
til Kjoler og Forklæder.
Kjole- og Blusestoffer i smukt Udvalg.

I
Hatte, Huer og Kasketter.
Sokker

Handsker

Vanter

Uldveste eg Gensere til sniaa Priser.

Ekstra godt

Okse- og Kalvekød

med iste Klasses Stempel sælges hver Dag i næste Uge.

sælges for 100 Kr.

Olsker Kirkeskole.

Slagter Kofoed, Sandvig.

D en som i Avgust Maaned tog
Jerntrillehørskassen ved Redningsvæsenets nye Vejanlæg MøllevigVan g anmodes lier ved snarest muligt levere deir part samme Sted den

Forlovelsesringe paa Lager
Opgiv Maal og jeg sender dem straks.
Vi har et mindre Parti af hver Sort

A. M. Lindberg.

blev tagen om videre Ubehageligheder vil tisognes, da Gerningsman-

Telefon Allinge 93.

Urmager og

Guldsmed.

den er kendt.

En Syerske
til Heireskrrederi faar straks stadig
Arbejde. Samt en Dreng entagss i
Lære paa gode Betingelser.
Skræder Alfr. Bendtsen, Allinge.

~11111M1~~11~

Allinge Biograftaler

Biografen
har paa Søndag en meget spændende Film „Kvinden, han mødte,.
Deu 5 Akts dystre Roman feer sit
Efterspil i den niere huntoristislce
Film 'De Ægtemænd".

Søndag Aften den 17.t December
Kl. 71/2 og 9.

Bekendtgørelse.

De Ægtemænd.

Lørdag den 23. December Eftermiddag Kl. 2 afholdes det almindelige Husinandsinøde paa Forsamlingshuset i Olsker, for at uddele
Udmarkskassens Renter til de andelsberettigede Husmænd. Husmænd,
der er tilflyttede eller har forandret
Bopæl, bedes anmelde saadant til
en af Bestyrelsens Medlemmer inden
nævnte Møde, samt forevise Skøde
eller Lejekontrakt for at komme
Betragtning ved Uddelingen. Hvad
der ikke bliver afhentet paa Mødet
kan siden faas hos Kassereren indtil
første Januar. Endvidere bliver der
foretaget Valg af to Formænd i Stedet for de der fratræder efter Tur
samt te Revisorer.

Dansk Lystspil.

Bestyrelsen.

Julebagningen!

NB. Bestillinger modtages.

En Pige
udkommer Ekstranummer af Nordbornholms Ugeblad Annoncer til
dette kan modtages senest Lørdag
Aften.
Til Julenummeret maa Annoncer
være indleveret senest Torsdag Middag. Større Annoncer Dagen før.

Kob altid de bedste Sorter til

A ltiUn der beklædning

[

Faderens Levetid og køber under
Krigen 1861 al Regeringen gamle,
kasserede Geværer og sælger dens
senere til en General al samme Regering, som ganske ny. De samme
Geværer, som Regeringen havde
solgt for 3 Dollars, inaelte den købe
for 13 Dollars.
Den største blandt de amerikanske Millionærer er dog Carnegie.
Hans Pragt, hans Stiftelser — alt
overgear, hvad man tidligere har oplevet.Velgøreriliedshandlinger,der før
havde vakt Oprilærlcsornhed, lægger
man næppe mere Mærke til ; Ilsi
Carnegie strør otti sig med Dollars
i 100 Millionvis.
Disse Mænds Foretagsomhed fortaber sig for en Del i det ufattelige.
Jærvbaner, Staalværlrer, Træleverancer, Søfartslinjer, Kul- og Kobbergruber. En af disse Magnater er
„Direktør" for 150 Banker„Ierriba,
ner og Fabriker. Og Pengene, som
disse Mennesker stadig kæmper for
at vinde, som ore de slculde købe
Brød for dem, erhverves uden en
Tanke for de Maal, som vi andre forbinder dermed. Vellevned, Luksus,
Sorgløshed, skulde i rigeste Maal
kunne skaffes til Veje for en ringe
Brøkdel af Fortjenesten, men her anvendes den til helt andre Formant.
Den udgør et moderne Vaaben til
at udkæmpe sig en helt ny Slags
Suverænitet Den bliver Vejen rip
ad tit en ny Slags Trone, en Herskemaet, der starir over Loven.

Prima Seler, Lomm etørklæder

.- sen er blevet haardt som Steril, Mi1
. ver strenge Herrer, naar de selv
kommer til Magten. Intet Steds i
• Verden bliver den svagere starlet ned
med sløre Grusomhed end lier, intet
Steds udnytter den stærkere sin Magt
.. mere hensynsløst.
Ve den besejrede, thi Sejrherren
:
tager alt i denne vanvittige Kamp
ie
for Tilværelsen, han lager mere, end
..'
han behøver, I lange Rækker passerer Rigdommens Fyrster Revir i
Gerhard Meyers Værk. En af de
første blondt dem er Pierre Girard,
en indfødt Franskmand. Afskyelig,
grim, enøjet, forsømt af sin Fader
og mishandlet af sin Stedmoder, lager hen Hyre som Skibsdreng, sejler nogle Aar mellem sin Fædreneby
Bordeaux og Vestindien, bliver mod
alle Regler Kaptejn og lægger Grunden til sin Formue ved hemmeligt
at opkræve Fragter.
I Filadelfia aabner han en Skibshandel, gifter sig og bliver til Reder.
Han sender Fartøjer ud, der gear
under Navnet af „flydende Ligkister",
Menneskeliv gear tabt i det uendelige; men Girard bliver den rigeste
af alle Redere i Byen. Han er gerrig og haard. Hans Hustru dør tict•
lig som sindssyg, og man siger, at
det glædesløse Liv ved Girards Side
har gjort hende tungsindig og grublende. Han staar alene, frygtet og
afskyet, Manden med det ene Øje,
bitter, rastløs og menneskefjendsk.
Men han naar saa højt, at han
kommer til et beherske hele deri
nmerilcanske Søfart, og tilintetgør
eden at blinke alt, hvad der stiller
sig i Vejen for ham. Han holder
sig rank lige til sine sidste Levedage,
som firsindstyveaarig mister han
fuldstændig Synet, men han arbejder
stadig. Da han endelig dør, forbavses hele Verden. Denne Mand, der
ikke syntes at have kendt til Barmhjertighed, testamenterer srerste Delen af sin Formue til de fattige, og
husker ikke alene sine Bekendte og
Tjenere, men ogsaa sin mindste Lærling,
Familien Astors Formue skyldes
Handel med Skind. Som Søn af
en Slagter i Waldorf, kommer deri
første Astor som 20-aarig over London fra Tyskland til Amerika, ,urred
pæne Søndagskiæder, syv Fløjter og
benved 100 Mark". Skindhandelen,
som han begynder, tager, takkel
være hans Foretagsomhed, de største Dimensioner. Hans Agenter forstaar Kunsten at beruse Indianerne
med Whisky saa grundigt, al Officerer og Arbejdsmænd skrider ind.
Men forgæves. Astor har nemlig
ogsaa blandt Myndighederne sine
betalte Agenter. Hans Sen, William
Astor, fuldbyrder senere Faderens
Værk. Han bemægtiger sig store
Arealer, der af tjenstlige Regeringer
»overlades" til Kolonister, og lader
sig „anvise" store Tomter i de nyanlagte Byer. Astorerne bliver rigere og rigere. John Jacob bliver
Amerikas rigeste Mand. Som syg,
svag, skrøbelig Olding arbejder han
ustandselig paa at forøge sin Formue, og denne antager efterhaanden
kæmpemæssige Dimensioner.
Næsten samtidig gear Vanderbilternes og Gouldernes Stjerne op.
Den første Vanderbilt begynder allerede som Dreng at tjene Penge.
Han er absolut uvidende, kan næppe
skrive sit Navn, men djærv og daadskraftig kaster han sig ind i Striden
og sejrer med alle tilladelige og utilladelige Midler. Jay Gould er saa
fattig, at ban maa gaa barbenet og
ikke kan erhverve sig nogle Kundskaber. Han tager Tjeneste hos en
Smed, der betaler lians Skoleundervisning. Skole- og Arbejdstid bliver
nøje inddelte,
Til disse slutter sig Pierpont Morgan, den rigeste og populæreste
blandt dem. Morgan behøver ikke
al begynde saa slimet, som de andre;
thi han er en velha‘ ende Mands Søn.
Men han begynder dog allerede i

Kvinden han mødte.
Roman i .3 Akter 60 Afdelinger.
Spændende og fængslende.

Sædvanlig Pris. God Musik

01-,i1 JULEGAVER X916
attbefaW font it»ttige 3arer:
Zame, lliftre
,(t—yraffer
Slaa b er
glegitfratfer
tofregnftag
kjoler
3Ittfer
iLoteftoffer
Toite, ,A1palur,

(Llrepan.

araplt)er
, 3E511E~C)CIEL
20 Øre Pk.

Lessive Grand Felix 25 Ore Pk.

J. P. Mollers Eftfl,

Al 314s Fjerkm
købes til højeste Pris.

Carl Chr. Andersen,
•

Tejn.

ti)erre,Plwbe, fort
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tromper, offer
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~ilfcfcijnluler, Glor, (torittftor,
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.$)attbjter, 23t-vtter.
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fillessensdinc-lidfafp Affin
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Magasin du Nords
Udsalg, Allinge
anbefaler som nyttige og gode

JULEGAVER

til Damer
VI>

J-Costumer
af svære heluldne Stofler.
Ulstre
St.,r1 Udvalg, god Pasform,
Jfjaler og Sluselio
Smukke nye yodeller,

til Herrer

J-CArdninsser, stort Ilager
i hlaa Cheviot og kulørte Sletler

frakker og Jfaaber
Moderne Faconer.
cRejn frakker
Prima Kval ilet, sorte, b'ita og kulørte «i9
iVederdele
Særlig stort Udvalg

Serges,Jfjoletøj, Cheoiot Skørter. stort Sortiment
i Klæde, Moire og Alpacca.
Stort Lager, smaa Priser.

e

Jforsetter
Stort Lager, Prima Pasform.

Strømper
Stort Tager, billige Priser.

Uldtrøjer, cHenkkeder
Stort Luger, gamle Priser.

,Damelinned
Se min e Vinduer

qt#

forklæder, stort Udoalg j'araplyer„flandsker, •
hvide, sorte og kulørte.
c7fraoer. Shindoeste nr.m.

[fistre
Facons.

_goderne

J o erfrakker
Prima Sta f, god Pasform.

Stort Lager til forskellige Friser

Senkla3der, alle Størrelser
prima Suges og stribet Sto f.

Prima Kvalitet, alle Størrelser

StortIP øjer
Shindoeste

Alanelietskorter
,Sidste Nyheder, Stort Lager.

Slips, JIurnbuJ, Sløjfer

Jfraoaknapper
pranehelknapper

flipper,
Alle Faconer, alle Størrelser

Segn frakker
prima Kvalitet, sorte og drap.

Sokker, Seler
Lommetørklæder i stort Udvalg.

r faraplyer,

jlandsher
Stort Lager

Stort smukt Udvalg.

Uldtøj
i særlig stort Udvalg.

*!.1.
«~~=~.~~~4~~-•
i>»...»»»~»?»»»»~~»»
a

til Familien

til Børn

Piger
1
,F0P1?1(20 der, hvide og kulørte
Gliemiser, J3enkkeder,
JVatkjoler.
Prima Medium. Se mine Vinduer.
Strømper,Benkla3der,Uldtrøjer
.

Drenge.

Linoleums- Tæpper

Matrosdragter
Stort Lager at bleal og kulørt.

Prima gennemmonstret Kvalitet. Smukke Mønstre
Prima paatrykket Monster. Billige Priser,

Matroshuer

BORD Æ P"Et R

Sportshuer, Skindhuer.

Prima Kvalitet. Billige Priser.

Stort Lager, prima Kvalitet

Skindkraoer

Matroskraver

Astrakankraver

Sindsslips

Lommetørklæder
Handsker
Pasher, cDukker
Perlebaand in.

Prima Plys og Uld. Stort nyt Lager.

Stortrøjer

6.N

NO33„:...?'. AL-TÆPPER

Strømper, Uldtrøjer,
Skjorter, Benklæder
ni. ni. ni.

Halvulden og helulden Kvalitet. Stort Lager.

Prima Kvalitet. Store og smaa Størrelser.

Se mine Vinbuer og mit mager, og Pe pif nemt
en T
inc, De fan anpenbe `om Sulegave.

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

Telefon 5

Ne,

Telefon 5

Cts

Hvorfor hun var tavs.
lim) havde ventet sig en 8[11 01E-

MORSØ

Skov=Ovne
som Tegningen viser
har to Kogehuller, stor lndfyringsdor, som
kan tage store Stykker Brændeknuder, Tørv
og lignende, — Regulerer nemt og sikkert.

Ny Sending er hjemkommen og sælges i

Noril amlels

favneke at sin For Iiivetle, uren brudes Holdning var kølig. Han kirm'e
ikke begribe delte.
— Elskede. udbrød ham. hharl
er det, som fejler dig.
Men hint hirldev tarvs med Læ
berne last sammenpresset og vinkede,
al han skulde gaa. •
Han faldt paa sine Knæ.
-- Elskede, hvad har jeg gjort,
som har sine:lel dig saaledes Jeg
tilslut, at jeg 1 GAK Aftes kyssede
denne Frøken Andersen i Selskabet
der ; men paa mit Æresord jeg tog
hende Inr dig.
Hendes Læber sammenpressedes
endnu haardere ; men hun sagde
ikke el Muk.
Fmtvivlet gik Iran sin Vej.
Vil du vide Anesagen til den unge
Dames Oprørsel som for altid forbitrede to unge Menneskers Liv?
Hør da her: Hun havde glemt sit
Gebis i Baderummet,

Eva.
Prøv vor udmærkede

MARGARINE
og De vil

blive tilfreds saavel med Kvalitet som
Frisk Tilførsel flere Gange ugentlig.

med Pris

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Nye spanske llosiller og irish Nuilderier
anbefales nu til Slagtetiden.

Nordlandets Handelshus.

De kære Barn.

llorllholms Simre- & lailllebSSOS

Den lykkelige Fader kolumner hid
i Sporvognen med sin lille Søn.
— Far, siger Drengen en Stund
efter med sin høje, klare Barnestemme, hvis dii mødte en stor, svær
Ko inde i en Skov, vilde du sat
blive bange?
— Nej, — den blev jeg ikke bange
for.
— Men hvis det var en stor Hest
da?
— Aa, nej, heller ikke tor den.
— Men hvis det nu var en Bjørn
da, Far?
— Nej, min Dreng, for saa lidt
bliver jeg ikke bange.
— Men hvis det nu begyndte at
lyne og tordne da ?
— Heller ikke da, sagde Faderen
smilende.
Drengen saa en Stund forundret
rm Faderen med sine store, milde
Barneøjne, saa sagde han :
— Er Mor da deri eneste i Verden, din er bange for, Far?
Ved næste Stoppested forsvandt
den lykkelige Fader ud af Sporvognen med sin Pode.

Afdeling i Allinge
Kontortid: 10-12 og 2-4.
Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar tit en Rente
at 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCt. p. a.

J.&
rit

Allinge Kolonial- og Produldforrelning
har

det største Udvalg af

tørre vellagrede Cigarer,
haade fra P. Wulff, A, M. Hirschsprung, Horwitz
& Kattentid og Carl Petersen — køb derfor Deres Julecigarer hos

Allinge Kolonial- & Pro-

duktforretning.
NB, Fikse Julepakninger, billige Priser.

ri— Brødrene Anker
er
Telefon 2.

Hasle

i9

Telefon 2.

_..j

anbefales vort ekstragode Plantefedt.

Allinge Kolonial-& -Produktforretning

3ritler og Pincene3
der passer ril ethvert øje, Inas hos

A. M. Lindberg.

Urmager og Guldsmed.

er rigelig forsynet

prima sunde og friske Varer urne
til billigste Priser. — — Juleindkabet bør derfor flores hos

Allinge Kolonial- Produktforretning.

Prima Havre

19"
Et nyttigt Stykke

Værktøj „..
anbefales som en kærkommen Julegave
og faas bedst og billigst hos

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Hjemmelavede prima Byggryn
i 3 Sorteringer, lavet af ekstra sværvægtig 2-radet Byg af ny
Høst, sælges ved Køb af 50 Pd. ad Gangen a 21 Øre,
ved Køb i mindre Vægte a 22 Øre.

Nordlandets Handelshus.

<;,(3, Julegaver

nied

alle Sorter Foderstoffer
i prima kontrollerede Varet og til billigste Dagspris.

(TCOionicd- O rforltrkfforrefnims.

Kno 330 900
93a 350 gis
905 407 955
10°5 420 963
1010 445 1005
103° 454 1010
1035 500 1016

Mandvla—Ituntee.

700 1200 610
706 1208 648
716 12" 700
761 1258 7'1
751 1250 706
800 1 10 760
836 150 gro

nyttige og kærkomne Julegaver

E

alt i prima Varer til meget billige Priser hos

Produldlorroluilig.
I L=1:1=s0=1:= 1 DC•cr

Søn- og Helligdage.
Relena — Naudvig.
900 1250 820
Fra Rønne
Nyker
91 ti 1 05 850
910 12.1 Ssis
Klemensker
Rø
1 10 913
950
Tein
1001 1 61 9,.5
0
1
Allinge
11 206
1020 210 815
Sandvig
Se III dvl

Frn Sandvig
Allinge
Tein
Rø
Klemensker
Ny ker
Til Rønne

g —nonne.

845 1255 8115
805 1245 647
909 1205 705
917 107 Tin
go 126 755
943 1 38 750
1005 166 810

anbefales

Spisestel
Kaffestel
Vandstel
Krydderstel i Stativ
The- og Spiseskeer
Bordknive og Gafler
Brødskærere
Kødhakkemaskiner
Kulkasser
Gryder —

Søgnedage;

Fra Sandvig
Allinge
Tein
Rø
Klemensker
Nytter
Til Rømte

Blandsæd

Nordlandets Handelshus.

Toget afgaar
Fra Rønne
Nyker
Klemensker
Rø
Tein
Allinge
Til Sandvig

og ør,

t væWig
købes ug betales med højeste Dagspris,

![nultø — Sninilvitz

Til Stegning og Bagning

Vort Lager

gøres, hvor der er stor Omsætning, der faar Man altid

Som særlige

Selvvandingsanlæg, Vand- & Aljepumper ni. int.

Telefon Allinge 93.

I en gammel dansk Ordbog fra
1739 findes følgende orir vor første
Startimer:
Heva eller Eva var den første
Kvinde paa Jorden. Skaberen dannede hende af Adams Ribben og
gav ham hende til I ruslen. Hun kaldes de levendes Moder, og de Lærde
grubler over, hvorfor hun netop var
skabt af Mandens Righen. Dog mener man nu at vide Besked derom.
Al hun ikke skabtes al Hovedet er,
fordi turn ikke skal være Mandens
Herte. Ikke af øjet, fordi hun ikke
skal se all. Ikke at Menden. fordi
lunt ikke skal sladre. Ikke af Ilranden, fordi hun ikke skal stjæle. Ikke
al Foden, fordi burl ikke skal løbe
bort. Men at el Ribben, smil sidder
lige over Mandens I ljerle, fordi hun
skal elske ham over alt andel.

bør

Pfb

14 141*1.211--1.10

Brødr. Median

