tllOtifs

•

„pr%

r

4
.- if
k1
.41<felf ,

,
4 y:;, •
,I -(7- . . ..
•1Ii.> 1,, .,
'J . ! ",ik.

r

.

" 3. - ''
111 itligifill
- .ij~
-- --•
gr.1,_,....iit
,_
-.;•• ,..,,,......,121
.
1?"Mil ..ittr" wata~11,1„ .i■ .
i

nt.k nlr.
ret af e int
utrvarglettveatle: Otto 'Nora stak n.
Forret nirlgr.forer Ntita re k anto.b. Bidder
t

At ertIN•eneent.priøett er pr. l'otItIlul•
for Ittrerater port VormItlea IS Ore.
.\kmindelI i. nottneer I. Gang 10 Ore
efterfølgende Gauge 8. Hr..

ltogtrykkerl.

Trykt I

Nr. W8

Mandag den 18. December 1916

Extra-Nummer

Der er san lunt og stille,
van dejligt fredeligt inde,
Udenfor Husets Mure
leger de vilde Vinde.

af

,,Nordbo rn ho lms Ugeblad"
nore"døen",/~~.,"ir

Til Julebagning

Vinden malier til Bonden:
„Knm klin, ifald du tør vove,
saa Iran du tro vl skal lege
Tagfat over Mark og I Skove."
Men Bonden hyller sig heller
inde brig Dør og Rude,
ligger saa lunt og tyller
til Blæstens Syngen derude.

anbefales
Prima Flormel
Pr'
Kokosmel
Prima stødte Krydderier
Fin lys Sirup
Flormelis
Bedste LIvorno Snetide
Syltede Pmeterantsskaller
'Rosenvand,
Benmel Potaske
Krenuirturtari
10 og 250. _Breve
Ægte Æggepulver i 10 Ores Pk
Vanillesukker
- Tattylin i 10 Ores Tuber
eitronesseuts i 10 og
Glas
Vanille og Maudelessents.

Bagepulver i

å
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J. B. Larsen

og gør deres Jule-Indkøb
hos de Handlende, der averterer her
i Bladet
og vi er overbevist om,
at De vil finde gode og sunde Varer i stort Udvalg og til rimelige
Priser. — Vore Forretningsdrivende
arbejder under sunde og normale
Forhold og bar ikke ladet sig lokke
med ind i det de fleste Steder om
sig gribende Krigsprofit-Begær, der
afføder saa mange vilde Spekulationer til Fordyrelse af Nødvendighedsforbruget. — Her er tværtimod
gjort et stort Arbejde for stadig al
kunne forsyne Hjemmemarkedet
til de billgst mulige Priser under
de af Krigen skabte vanskelige Forhold.
Derfor: Korn til Allinge og gør
Deres Jule-Indkøb, og De vil blive
tilfreds og siden blive en hyppig
og velset Gæst og trofast Kunde.

J3onden o J3Icesten,
Udenfor leger Blæsten
ellevild over Engen.
inde — der kryber Bonden
ned under Dynen i Sengen.

Forgæves lokker og kalder
de vilde, halsende Viede.
Bonden bliver i Sengen,
for der er saa fredeligt inde.
Mr. Matfro.

Edison og Spiritismen.

Panstand, at Edison havde været Offer for et Bedrageri.
Edison fik imidlertid Thompson
at være Forsøgsperson ved
et Tankelæsningseksperiment, og der
foransliffecles en Seance i ThoirmHus. Ved denne anvendte
Reese følgende: „Paa Bunden af en
Skuffe i Deres (Thompsons) Skriverbord ligger el Papir, paa hvilket
slam- at læse „opsonic", lig rinder
Bogen, der ligger her paa Skriverbordet, lindes et andel Blad, pan
hvilket staar al læse „Ambicaptor",
samt et tredie, pari hvilket læses Ordet „antigen". Thomparan Indrømmede, at del all sammen var rigtigt,
men hverken Edison eller lian klunte
forsten, hvorledes Reese kunde vide
delle.
Selv vægrede Reese sig bestemt
ved at give nogle Oplysninger om
sin Tankelresningskunst.
til

selv

50113

—o—
Den store amerikanske Opfinder
Edison offentliggør i el New Yorkerblad en Artikel om spiritistiske Fænomener, som lian selv har været
Vidne til, og som lian ikke kan forklare.
En vis Hr. Reese skulde give
nogle Eksempler paa Tankelæsning,
hvorved han ikke betjente sig af
noget som helst Hjælpemiddel, ej
heller al den saakaldle Trancetilstand.
En Ven af Edison førte en Dag
Reese uanmeldt ind i F.disons Værksted. Han foreslog at give Opfinderen nogle Beviser paa sin Tankelæsningslcurisl. Edison gik straks ind
derpaa og kaldte paa en al sine Arbejdere. Denne førtes incl i et andel Værelse, hvor ban nedstcrcv sin
Moders og nogle Bekendtes Navne,
deres Fødeby ru, ru,
Derpaa kom Edison ind med del
Papir, paa hvilket lian havde skrevet
Navnene. Papiret var fuldstændigt
sammenrullet. , Reese gentog alt,
hvad han han havde skrevet Linje
for Linje, som om han havde læst
del paa et Stykke Papir. Del samme Forsøg gjordes med andre Arbejdere, og del lykkedes hver Gang.
Til sidst gik ogsaa Edison ind paa
at være Forsøgsperson. Han gik
ind i en anden Bygning og skrev
der paa et Papir: „Findes der for
et Batteri med' alkaliske Stoffer noget mere passende end Nikkelhydroxyd?" Derpaa vendte lian sine
Tanker i en hel anden Retning og
gik tilbage til den Bygning, i hvilken
Reese befandt sig. Denne modtog
ham uræd Ordene : „Findes der for
et Batteri !ned altaliske Stoller noget mere passende en Nikkelliydi oxyd.
Ved et andel Forsøg skrev Edison
paa et Papir ined meget smaa Bogstaver følgende Ord: „k-a-ri-o". Derpaa spurgte Iran Reese, hvad tran
havde skrevet, og tik straks det rigtige Svar.
De amerikanske Videnskabsmænd
gjorde Nar af Edison, da han meddelte dem Resultatel af disse Forsøg.
Del var særlig William Thompson
ved New Yorks medicinske Akademi,
der haardnakkel holdt last ved den

Æg-Musikanterne.
—0—
I den lille Landsby D. var der
Maksimalpris og Udførselsforbud for
Æg; og da D.s Høner var meget
flinke til at lægge Æg, var der i D.
i Modsælning til den nærliggende
Storby en 'ren OverlIod paa Æg.
Nu havde D. et lille Byorkester, og
saa begav del sig, at Orkestret
mente, at det havde en kunstnerisk
Mission at opfylde i Storbyen. Man
drog derind om Morgenen og kom
glade og muntre
tilbage our
med Penge i Lommen og el velvilligt Blink i øjet. Og dette gentog
sig 3-4 Gange om Ugen. Musiken
synes at betinge Storbyens Indbyggere usædvanlig vel. Kapelmesteren
smilede stadig muntrere, Musikanterne slraatede, og Krimien oplevede
lykkelige Dage. Men der var en,
som ikke smilede, og det var Landsbyens Politikortstabel, som fandt de
usædvanlig mange Tourm;er højst
mistænkelige. Og sari en skøn Morgen, da Musikanterne stod fuldtallige paa Jernbanestationen, kom Konstabelen anstigende og vilde tage
Basser', Trommen og Nodekisten i
øjesyn. Ingen Protester hjalp. Manden med Pikkelhuen var ubønhørlig,
og Under! Bassen og Trommen,
\Valdhornet og Klarinetten, Fagotten
og Nodekisten, allsammen lagde
Æg!,Mirsikanlertie havde paa denne
originale Mande regelmæssig fragtet 800 Æg liver Gang til Storbyen,
hvor Maksimalprisen laa 10 Pfennig
højere end I D. Siden den Dag var
del imidlertid forbi med Musikanternes Tonimee; deres kunstneriske
Berømmelse er mere end ulvivlsorn,
men Navnet „Æg-Musikanterne"
kan de ikke blive kvit, fortæller
„Frankfurter Zel ring".

AfiCIICI1

En lille fejltagelse.
—p ,
Da den engelske Krydser 'Pinefore for nogle Aar tilbage anløb en
kinesisk Havneby, blev Skibets 01-

ficerer indbudt til en Fest hos en
af Byens fornemste Mandariner.
Konversationen var ikke videre livlig ved Bordet, da ingen var de Indfødtes Sprog mægtig, og man marine
mest mulig klare sig med Tegn.
En al Gæsterne havde netop forsynet sig for anden Gang med en
Ret, som forekom ham mere end almindelig delikat, og som efter hans
Mening marine være Andesteg. Han
vendte sig mod Værten, pegede pan
sin Tallerken og sagde smilende:
„Rap, rap, rap!"
Værten studsede først Ildl, derpna
gik der el Forstenelsens Glimt igennem lians (Irre, han rystede jura
Hovedet og smilede tilbage til sin
Gæst, idel ban sagde : „Vov, vov,
vov!"

julevarsel.
---0—
Dryppe, dryppe, vaade Tag ;
dryppe, alle Kviste!
I den graa Decemberdag
Solen som en Gamling svag
til sin Krog vil liste.
Blæse, blæse, vande Vind,
blæs om Gavl og Gemme.
Udenfor er Himlen blind ;
men i Sitrens Lampeskin
huldrer Ovnens Stemme.
Pusle, pusle Mus og Maar.
Tys, nu kriminel Katten !
Over Sengen Uret slaar
og bag Dun og Dynevaar
drømmes hele Natten.
Vær velkommen, Natten tang,
Dagen gran og bange ;
Jeg har drømt om Klokkeklang,
og i Morges selv jeg sang
J u lens første Sange.
From Bartrumsen i „Kbh."

Piner Hovdyrene deres Ofre?
Fra „Wild und Hund" hidsættes
følgende: Mange Rovdyr piner deres Offer langsomt tildøde, før de
fortærer det.
En Morgen meget tidlig sad jeg
ved en Rævehule for at skyde Moderen og derefter grave Ungerne ud,
Omtrent 1(1. 5 kommer Rævemor bærende nied cl lyslevende, lille Reelen'. Noget saadant havde jeg aldrig været Vidne til før, og jeg besluttede derfor at opbio, hvad der
vilde ske. Ikke saa snart, val Moderen ved Hulen, før 5 store Ræveunger kom ud og fik Lammet til
Behandling. Først nappede de Lammet hist og her, men saa blev de
sniaa Røvere enige om, at de først
skulde pine del stakkels Dyr en
Stund for at øve sig I at fange. De
stillede sig i en Ring omkring Lammet og ventede i en lurende Stilling
til Laturnnt forsøgte at løbe sin Vej.
Da var de paa det med det samme
og nappede det i Skindet, og sne
slap de del igen. Nu kom Rævemor ud af Huleir igen, og jeg venfede til jeg kunde faa den og nogle
af dens værdige Afkom i el Skud.
I det første Skud fik jeg den Gamle

eg en Unge, og i del Rudet fik jeg
en Unge til. Lammet havde lagt
sig I Nærheden ; det viste sig at
være ganske uskadt, og jeg log det
hjem og flaskede det op.
Som Smaadrenge satte vi engang
en stor flane ned i Kassen til eu
lem Ræv for al se, hvordan del vilde
spænde af. Ræven Ina en Stund og
lurede, men fik sen formodentlig
øje pan sit Ofler, og neppede sartcian lejlighedsvis en Fjer al Bonen.
Denne blev øjensynlig meget fornærmet, og skændte dygtigt pas Røveren, Denne slog nogle Gange
med Halen, gjorde sig lav og kastede
sig med et Spring over Hanen og
rev en Mængde Fjer af den. Tilsidst
havde den næsten ribbe' den arme
Hane og pinte den forfærdelig; den
greb den om Halsen og rystede den,
tog dens Hoved i Gabet, daskede
den med Forbenene og puflede til
den, for at den skulde springe, og
snappede den saa igen. Først efter
nogle Timers Forløb var Hanen død,
og derpsa spiste Ræven den i Ro
og Mag.
Engang fandt jeg en Ran,
var
stærkt oprevet i Lagrene, men som
der endnu var Liv i. Jeg endte dens
Lidelser og lagde flere Saxe rundt
omkring den. Næste Morgen
en stor Maar i eu af Sexene. Jeg
havde engang en tam Maar, sem
fulgte mig som en Hund. Jeg gav
den Ill Kammerat et ligesaa tamt
Egern. Til at begynde med korn
de godt overens, men snart gav Maaren sig til at pine sin Legekammerat, og en Dag kom jeg over Maaren, netop som den havde spist det
ene Bagben af Egernet, medens den
endnu levede.
Den værste Plageaand blandt Rovdyrene er dog Ilderen. Som bekendt
samler den i sin Rede Vinterforraad
al Padder, Firben, Salamandre o. I ,
som den knækker Ryggen paa, saa
den har sit Spisekammer fuldt af levende Vildt. Jeg havde engang en
lam Ilder; ned i Kassen til den satte
jeg nogle Kaniner. Hele Dagen lod
den dem i Fred, men om Natten
skambed den dem i Korsryggen,
saa de slæbte Benene efter sig. Naar
Ofrene var i Vejen for den, aftengte
den den' bort I en Krog og pinte
dem da ved at bide dem i Burette.
Efter flere Dages Forløb begyndte
den al spise af Lagrene paa en al
dem. Naturligvis slog jeg Lin Kaninerne ihjel og gav ikke del grusomme Dyr mere levende Føde.
Ikke blot fitlødede Rovdyr, men
ogsaa Fugle piner deres Olier, ja, de er endnu grusommere. Af ligler i Fangenskab æder den emne den
anden eller grusomme Pinsler. Jeg
har haft Høge i Bur, som har plir!
Stære, Krager og Nøddekriger saadan, at jeg ofte har niaattet lægge
Bemal pan mig for ikke al dreje
Halsen om paa Røveren. Timevis ja, om de har været mætte, i Dagevis, har de pint deres Bytte og brugt
det til Legetøj. En Ravn, som fik
en levende Rotte, pinte den i flere
Dage før den spiste den.

som

sad

Elektricitet og Vand.
—av
Som mdri ved, er Van ! en udmærket Leder tor Elektricietert, og
delte skylder mange haade deres
Liv og deres ned.
Del kendte saaledes for en Tid
siden, at at Selskab paa fem tjener
en Aften gik hjemad langs !duntevejen fra Waldkir chen til Angustitorg
i Sachsen. Det regnede og blæste
usædvanlig voldsomt, og den ene
af Herrerne holdt sin Paraply ret op
mod Vinden. Pludselig blev hele
Selskabet ligesom entgivel af Ild
paa alle Kanter og samtidig hørtes
et frygteligt Tordenbrag, Den af
Herrerne, son(5 havde Paraply, fik
den aldeles slaact sammen over sit
Hoved og et Par af Stiverne sprængtes ud. Ingen af de andre Herrer
mærkede noget til Stødet.
Da Herren med Paraplyen kom
hjem, aldeles vand fra Top til Tan,
og skulde tage sine netop halvsaalede Støvler af, saa han, at der var
brændt et Hul under Støvlespidsen
at det var gane! under Bindsaalen
og ud igen nedenfor. Selve Foden
var fuldstændig uskadt. Han kunde
lakke Regnvejret for sit Liv, — den
reacre Paraply og de vande Klæder
havde ledet den elektriske Strøm
ned i Jorden gennem det ene Brikseben, som under Gangen næsten
nute ved Jorden. Det andet Ben
var løfteli samme øjeblik, hvorfor
Strømmen gik gennem Saalen. At
der ikke skele større Skade, skyldtes
al den unge Mand ubevidst salte
Finten med den glødende Saal ned
paa den vande Jord og derved kvalte
Varmen.
Et andet Tilfælde, hvor Vandets
Egenskaber som elektrisk Leder forvoldte Tab a! Menneskeliv, forekom
i Sveitz. Tre Drenge var gaaet ud
i en lille Bæk, 3 ni bred og en halv
ni dyb, for at hade. Lige ved Isa
el lille Elektricitetsværk. Nogle Bønder, som arbejdede pas Marken lige
ved, blev pludselig opmærksomme
pari, at Drengenes glade Raab var
forstummet, og gik derfor hen til
Bækken, for at se efter dem.
Samtidig nied al de satte den ene
Fod ud i Vandet, mærkede de et
let Stød, og da de vadede længere
ud, fandt de Drengene ligge døde
paa Bunden. Da de vilde tage Ligene op, fik de et Stød, som ganske lammede deres Arme. Imidlertid var Maskinisten i Turbinhuset
bleven opmærksom pas Ulykken og
stoppede Maskinen. Først da kunde
Ideelle føres i Land.
Det viste sig nu, at det var den
elektriske Spildkraft, hvis Overnmal
var gaaet ud i Vandet fra den Kobberplade, i hvilken deri var ledet
hen; Børnene var kommet ud der,
Ivor Pladerne var lagt og hvor Elektriciteten søgte tilbage til Ledningsrøret igen, og det blev altsaa deres
Død.

Fra Livets Kringelgang
—.—
En trist Erfaring.
— For noget over fire Aar siden,
fortæller den unge Mand, besluttede
jeg at ophøre med at ryge. Da jeg
regnede de Beløb sammen som jeg
gav ud til Cigarer og Tobak, Indsaa
jeg, al det var en dum Vane, hvorfor jeg besluttede ulig til at spare
Pengene.
— En udmærket, forstandig Tanke, sagde hans Ven.
— ,la, og hver Uge satte jeg ind
i Banken, det samme Beløb, som
jeg ellers brugte til at ødsle bort
paa Tobak.
— Fortræffeligt! Og hvordan syntes du, al din Plan virkede?
— Jo, ved Slutningen af de fire
Aar havde jeg over tusind Kroner i
Banken, og —
— Virkelig storartet I Apropos,
kunde du Jaane mig
Oe !mele D-ege derefter, fortsatte den miden hurtig, gik Banken
fallit. Har.clu.tilfældigvis en Cigar

tilvers? Tak skal du have ng Farvel med dig.

Persisk Retfærdighed.
En Rejsende i Persien fortæller :
Jeg var paft Besøg !P/4 en persiak
Dommer, da en Mandsperson blev
ført ind, som hæld benifetede det
Tyveri, lian var beskyldt for. Dommeren sendte Buel efter en Pi ,k.
— Jeg sværger, at jeg er uskyldig, sagde den Tiltalte, idet han
lagde Hænderne over Brystet og
samtidig rakte en Finger i Vejret.
Retfærdighedens Tjenere stod færdige til paa Dommerens Tegn al
slaa løs, Dommeren fæstede sine
øjne paa den Anklagedes Bryst og
sagde:
— Du er skyldig!
— Jeg sværger, al jeg er uskyldig,
svarede Manden ng rakte to Fingre
frem,
Dette fornyedes, til han havde
rakt alle fem Fingre I Vejret.
— Godt, lad ham gaa, lian er
uskyldig, sagde Dommeren.
Jeg fik settere al vide, at den Anklagede ved at strække sin Finger
frem lod Dommeren forsten, at lian
bød en ;roman" (ca. 10 Kroner)
for at slippe fri, og at han lidt efter
lidt forhøjede sit Bud til 5 „Tomener" for at tilfredsstille deri persiske
Retfærdigheds Fordringer,

Den engelske Aand.
En ung Engelskmand drog en
Gang paa Jagt I de øde Trakter ved
Malabarkysten. Midt i Junglen blev
han angrebet af el heftigt Feberanfald. Af sine indfødte Ledsagere
blev han transporteret til en BY.
hvor han korl Tid efter afgik ved
Døden. Efter at han var begravet,
overfaldtes de Indfødte af store Bekymringer for deri Afdødes Aand,
da de frygtede for, al den skulde
vise sig for dem eller ogsaa forfølge dem. Efter Raadslagning besluttede de sig til at bringe deri engelske Aand Ofre for at holde den ved
godt Humør. Skønt Byen lait over
hundrede Mil fra den nærmeste evropæiske Koloni, begav en lille
Skare af dem sig paa Vej og købte,
overbevidste om, at de derved glædede den engelske Aand, en Flaske
Whisky, to Flasker Sodavand og en
Kasse Cigarer. Efter Hjemkomster'
nedlagdes alt delte andagtsfuldt paa
den Afdødes Grav. Ofret har vist
sig at være meget virkningsfuldt ;
thi Aanden har endnu' ikke vist sig.

Et rigt Fiskeri.
En gaminer Mand med et meget
enfoldigt Ansigt sad paa en Bænk
i Parken med en Fiskestang i Haanderi og lod, som om han fiskede.
Krogen ined en sprællende Malk
dinglede over Tulipanbedet.
— Stakkels Idiot, sagde en forbipasserende til sig selv. Del er sandelig Synd for harm Med el elskværdigt Smil gik lian hen til den
gamle Mand og sagde:
— Hvad gør du her?
— Jeg fisker, svarede Manden
alvorligt.
— Fisksr? Ja saa, tuen kom hellere med op og drik en Kop Kaffe.
Gamlingen tog Snøren ind og
fulgte den venlige fremmede til en
Kate i Nærheden. Der styrkede han
sig med on Kop Kaffe og en Cigar.
Hans Vært sad og betragtede tinm
medlidende; Gamlingen sad tavs og
røg. Tilsidst spurgte lian den Gamle:
— Ja saa, du sad og fiskede.
Hvor mange Bld har du faaet i
Dag? s
Gamlingen sendte en Røgsky op
mod Loftet
— De er den fjerde, sagde han
fornøjet.

1
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LEGETØJ
Restlageret af Legetøj er fremlagt og sælges saaledes:
Naar der købes for 1 Krone, betales 50 øre, Køb for 50 øre
befaler 25 øre, Køb for 25 Ore betaler 12 Øre osv.

Ingen Lidelse.
— Ja saa, Deres Bare lider af
Søvnløshed?
— Nej, svarede Barnet Fader,
huløjet, nervøs, rasende og tænderskærende,' Barnet synes tværtimod
at have sin specielle Fornøjelse af
al være vaagen hele Natten.

&indhanslwr
ined Garanti
billigst i

Kom da flinkt og køb en lille Gave til Børnene i

Nordlandets Handelshus.

Nordlaudets handelshus

Køb Deres Julegaver
I Chr. Westh's
hos Waldemar Jørgensen
hvor De finder mange smukke og nyttige Ting for Danner, Iferrer og Børn.
Silke, Crepon, F..olienne , Etamine, Voile, Fløjl,
Kjolestoffer fKlæde,
Srrees og Cheviot.
Ulster= og Kaabestoffer.
Mine bekendte gode Directorie-Korsetter sælges til den gamle
billige Pris
Skindhandsker i stort Udvalg.
Skorter, Forklæder og Lommetørklæder i stort og smukt Udvalg.
Manchetskjorter, hvide og kulørte.
Kraver, Flipper, Manchetter, Slips rn. ru.

Kb en god, nyttig og billig
Julegave til Manden!
Gode Barberknlve. gode Barbermaskiner, Saabesknale, god Barbersæbe i Stykker og Daascr, node Pengebøger, gode Lommeknive, —
Thermoflasker, Lange Piber, Shagpiber, Cigarrør. eller en god Materstok, — Vi har mange Varer liggende, son' sælges til gammel Pris.

Nordlandets Han delshus.

Boreholms

& tilallebsses

Afdeling i Allinge
Kontortid: 10-12 og 2-4.

køkkenet 112111101' did

Herre-Eluillerioll
findes mange passende

Julegaver for Herrer.
Manschetskjorter
Slips
Hatte, Huer
Handsker, Halstørklæder
sand iøvrigt alt, hvad der forefindes
til hlerrebekhedning.

Med Sejler

„Hammershus"
som er paa Rejse hertil, har vi et
Parti af liver Sort

Prima Laplata Maje

og Glutenmelassefoder.
Vær saa god al gøre Bestillinger
heraf

Nordlandets

Parfumer!

Modtager Indskud paa elm. Sparekassevilkaar til en Rente
af 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCt. p a.

til iiy Forsyning,

Vi har mange smukke Glasskaale, Blomsterskaale og Glas
Nye Chokoladekopper, Kaffekopper, Kaffekander, Chokoladekander,
Sukkerstel, Kagefade og Tallerkener,
Vi har mange gode og nyttige -Smaating, som kan købes for en
billig Penge.

Glas og Tuber.

Toiletartikler

i Glas og Tuber

Brillantine, Tandpasta, Odol.
Champoingpulver, gode Toiletsæber, Bay-Rhum, Haarvand,
Tandbørster, Haarbørster, Negle
børster, Klædesbørster og andre
Ting.
Vi har smaa Priser paa alle disse
Varer,

Nordlandets handelshus

Nord landets Handelshus.

Erindringsliste.
Vindruer

BJØRNE-HONNING

er hjemkommet. Fineste Kvalitet.
Prisen billig.

I. lElteLersøn.

i 1/, kg Danser a 60 Øre.

Nordlandets Handelshus.

Til Levering i januar, Februar og Marts 1917 har vi købt
flere Ladninger af

Stor amerikansk Majs

af ny Høst

Vi anbefaler vore Kunder al gøre Bestilling, hvilke vi noterer under
Forbehold al, al Iniportladningerne til Danmark kommer lykkelig frem.

Nordlandets Handelshus.

En anden Side af Sagen.
— Jeg er sikker paa, al Resten
al Hvedebredsdageue ogsaa vil forløbe storartet. Vor • Kærlighed vil
vare uendelig,
— Ja, Kærligheden varer nok ;
men jeg er bange for, at vore Penge
ikke varer, svarede deri unge Ægtemand bekymret.

Er Juletratet festlig Lindt
og Harnetjne tindre.
er det en Sag S33 vel bekendt
af Store. som af Mindre.
at Gaverne til hver især
skal købes netep lige der,
hvor allerbedst man kan det,
og det er i Nordlandet.

Forlovelsesringe paa Lager
Opgiv Maal og jeg sender dem straks.

A. M. Lindberg.
Telefon Allinge 93.

Urmager og

Guldsmed.

14-15 pCt. Superfosfat. 37 pCt.
Vi har ingen faste Priser endnu, og vi faer kun et knapt Parti Superfosfat tildelt til Formet 1917. Derimod kan tier fans tiere KaligødMug, og Priserne for fenne Sort biiver billigere pr. 100 kg end Superfosfat. Der kan nivaske derfor være Anledning til at gøre rigelig Bestilling af Kaligedning.
Vi har et lille Parti Chilisalpeter usolgt,
Vi har rigeligt af Godningskalk paa Lager.
Gør Deres Udregning og meddel os Deres Behov snarest.

Nurdlandets Handelshus.

—0—
Toldkamret 7-12 Form, 2-7 Efterm.
Kæmnerkontoret 10 -1 I og 2-4.
LaaneDiskontobanken 2-4 Eftm.
Sparekassen 10-12 og 2 -4.
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4,
Dampskibsespeditionen, aaben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Elterm , Mandag og
Torsdag horm.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-7.
Søndag 12-2.
Telegralstationen 8 Morgen til 9 Atten.
Søndag 12-2.
Borgmesteren træffes paa Kæmnerkont.
Branddirektøren Mandag og Fredag
Form. 8 til 10.
Stalsanstallen for Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em.
Folkebogsamlingen paa Raadhuset:
Tirsdag Kt. 3, Fredag 7-8,
Jernbanest. er aaben for Gods 8-12, 2-6
Frintærkep. og Ilgods desuden 7.8 Aften
samt til Tog, der afgaar udenfor nævnte
Tid, fra en halv Time tør Togets Afg

s

uger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mangler De en Svend eller Læring en Fodermester eller anden Medhjælp, hør De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad,
der hver Fredag bringes direkte ind

i 1700 Hjem og læses af saa godt
soin hvert eneste Tyende. En Annonce tier i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfredsstillende Resultat.

i
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Magasin du Nords L's.„;
Udsalg, Allinge

•

anbefaler som nyttige og gode

JULEGAVER

-v

til Damer

til Herrer

J-Costamer

frakker og Jaaber

af svære heluldne Sloffer.

Moderne Faconer,

U1Stre
Stort Udvalg, god Pasform.

Prima Kvalitet, sorte, Vaa og kulørte

v
\

.17,ejnfrakker

Jfjoler og cBluselio

cYederdele

Smukke nye yodeller,

Særlig stort Udvalg

J-Corsetter

Strømper
Stort Lager, billige Priser.

Uldtrøjer, Jlenkkeder

cDamelinned

Stort Lager, gamle Priser.

Se mine Vinduer

ifraoer, Skindoeste

til Børn

,,,..

Piger
c forldwder, hvide og kulørte
r■
Chemiser, J3enkkeder,
JVatkjoler.
t

f, Prima Medium. Se mine Vinduer.

iStremper,Benklaader,Uldtrøjer

Moderne Farons.

Prima Stof, god Pasform,

cllenkla,der, nu, slorretser
af prima flerges og stribet Stof,
clianchetskjorter
Sidste Nyheder, Stort Lager.

9
Ø
•

3J7orklceder, stort Udoalg „Paraplyer, flondsker,
hvide, sorte og kulørte.

[fistre

i Nim Cheviot og kulørte Stoller

Ooerfrakker
Ø
q)P

Serges,Jfjoletoj, Giteolot Skørter. stort Sortiment
i Klæde, j(oire oq Alpacca.
Stort Lager, smaa Priser.
Stort Lager, Prima Pasform.

c7Chedninder stort _hajer

Stortrøjer
Stort Lager til forskellige

SkiLldoeste
Prima Kvalitet, alle Størrelser

Slips, c flumbtrg, Sløjfe
Stort smukt Udvalg.

Jiraaeknapper

;flipper,

]da.iuhetknapper

Alle Faconer, alle Størrelser

Jaegn frakker

Sakker, Seler

prima Kvalitet, sorte og drap.

Lommetørklæder i stort Udvalg,

Uldtøj

• paraplyer,
fiandsher
c
Stort Lager

i særlig stort Udvalg.

+~~~,~~,g~«.«
til Familien

Drenge.

Linoleums-Tæpper

cAlatrosdragier

Prima gennemmonstret Kvalitet. Smukke Mønstre

Stort Lager at blaat og kulørt.

Matroshuer
Sporlshuer, Skindhuer.

Friser

Prima paatrykket Mønster. Billige Priser.

33 :f1 DTEPPER
Prima Plys og Uld. Stort nyt Lager.

Stortrøjer

Prima Kvalitet. Billige Priser,

Stort Lager, prima Kvalitet

Skindkraner

N:GRMAL-TrEPPEB:

Matroskraver
cHindeslips

Halvulden og helulden Kvalitet. Stort Lager.

Astrakankraver

Lommetørklæder
.Handsker

Tasker, ,Dukker
Perlsbaand nt. m.

Strømper, Uldtrøjer,
Skjorter, Benklæder

:GULV-TÆPPER
Prima Kvalitet. Store og smaa Størrelser.

In. nl. nl.

Se mine nubier og mit f.,ager, og De vil nemt finbe
en ding, De fan anvenbe `om 3ufeave.

Magasin du Nords Udsalg, Allinge

Alle vore Kunder kan hos ns købe de sædvanlige Kvanta
Stodt Melis Huggen Melis Puddersukker
Flormelis
Krystalmelis
Hel Melis i Toppe
Priserne øre de sædvanlige og med .1 pCt. Rabat pr. Kontant.

Nordlandets Handelshus.
Koncentreret

Gralis Julekor) I Sandvig.

Fur at gere !tete Sandvig bekendt

med rum klatli ge gn.!e
DM" hA1=FN «111‘11
tilbyder jeg e, liver Køber af Katte
fra i Dag id Nyttun hit Valg i mine
smukke Jule- og Nytaar skod, Værdi
fra 5--10 ('tre
ved KM) af el kvad Pund
I Kort
et halvt Pund
2 Kort
et helt Pund
5 Kort

Kød- og Ben-Foder
forebygger Stivsyge hos Svin og anbefales til billigste Dagspris.

c froduldforretninij.

./711inge

Store engelske yorkcshire Dampkul
P
a 360 øre pr. hl —
a 625 Øre pr. hlop
liner,
k) I
uuuus -giver et meget kraftigt
— Blanding med
Brændsel til Kakkelovne og Komfurer. Ved kontant Betaling
leverer vi disse Sorter frit tilkørt heri Byen.

Nordlandets Handelshus.
1=11=

Chr. Hidstrup.
— Vi har endnu et Fad F11 den
gode, kraftige gammeldags

Vi fremholder endvidere til Salg
Ekstrafin St. Croix-Rom
do.
Mensdort-Rom
du.
Martinique-Rom
do. Jamaica-Rom
do. Guava-Rom
gammelt Lager — foreløbig gamle
Priser i

I

It

Kolonial-

011

Hos Wilh. Hansen
har vi varme og stærke Vinterstrømper, slet ikke saa dyre gode
Vanter og Skindhuer, uldne,

hæklede Huer, Damestromper
Og Herresokker l stort Udvalg,
Et Parli forede Handsker og
Vaskeskinds-Handsker udsælges meget billigt.
Uldtrøjer og Gensere i Uld
og Bomuld er pan Lager,

Fin Toddy-Rom
i hele og halve Flasker.
Diverse Kvaliteter og Priser .

Cognac
i hele og halve Flasker.

Diverse Sorter WHISKY
anbefales

I. 1E3 I_GEL]rt3E:511.

Til Julegaver
Stor fast

Sandvig.

Hvidkaal ogNkaal

Messingvarer,
Terracotta
og Porcellæn.
Se Vinduerne.

Chr. Bidstrup.

anbefales.

J. B. Larsen.

Orioide hiker
af

Til Jillebagningen anbefales

Fin gammel Cognac
Fin gammel Whisky
Fin Bordeaux Rodvin
Fin hvid Bourgognevin

Koge- og Spise-Schokolade

Amerikansk Flormel „Pillabnry"
Fineste dansk Flormel i flere Kvaliteter

Bedste Handel kan gøres i

anbefales.

Norillanfils flandolslins

Ny store Konfekt-Blommer

Rosiner, Coreuder, Sueade, Pomerantsakal, Potaske
Cardemomme, Iljortetakamitit, Citron- & Mandelolie, Sirup
Alt i prima Kvalitet
og til billige Priser fra

Ny store blaa Rosiner

Ililder og Skid kelles,

Ny Sucat
Tørrede Abricoser
Tørrede Æbler

Allinge Kolonial- og

J. P. Møllers Eftd.

sælges til laveste Priser

Fotograf Alfred Kjniler.

Nordlalldels Ilandeishos.

Publikums Opmærksomhed henledes part at gøre deres Bestillinger
paa Fotografier, Forstørrelser o. I.,

Ekstrafin Klipfisk og prima Ris
anbefales til billigste Dagspriser fra

som skal være færdige til Jul, nu.
Priserne er ikke forhøjede.
Tid for Fotografering: Kl. 10-3
ogsaa . Søndage.

Den bedste

Produktforretning.

Julegave

er et Par Sko eller Støvler
fra

C. I3rsell's Rolojsiorrelilill11, illiilve,
Telefon 104.

Telefon 104,

Allinge Kolonial- & Produktforretning

Masser af Appelsiner
store og smaa.
i Æsker og los Vægt.

Marzipanflgurer, Chokoladefigurer, Sukkerfigurer

Mange tørre vellagrede
og derfor ogsaa velsmagende

Cigarer
i Kasser med 25-50-100-150 Stk.

—Køb rigeligt, thi Priserne
bliver sikkert endnu højere.

og steget andet Juleknas sælges sneget billigt i

Nordlandets Handelshus.

By- og Herredsfuldmægtig

Johannes Norm!, Hasle.
Zen

Fineste afnakket Klipfisk
Nye Japan-Ris

anbefales el stort Udvalg i

13 Eofoed-Stender,

p PI MCI

Jfon fold

I. B. Larsen

Wilh. Hansen.

Glarmcsfcrarbejdc

odo

er ekstra Julekvalitet.

cFill

Atlinge

anberfiles fil billigste Priser.

Nordlandels Hadelslius

smukt og billigt.

brændte Kaffe

Cloettas

B. Larsen

Valdnødder
Spanske Hasselnødder
Paranødder
prima (Taffelæbler

De allerbedste Kvaliteter som kan
skalks, sælges i

Billeder indrammes

Illera~n~11.11~~wil"~"1
11~~1
1111~.1.
1

Vor

taos hos I.

udføres smid

Proiluldforrolniim,
y— I

I

Stort Udvalg af prima vellagrede
Cigarer i hele, halve og kvart Kasser samt fikse Æsker med Ceruter
(smag Cigarer) i stort Udvalg til
forskellige Priser.
Cigaretter til alle Priser i fikse
Æsker med 50 Stk.
Røgtobakker, fint og groft Snit
Shagtobakker i stort Udvalg.

Alt

til billigste Priser.

1. J. isarsen

Tobakker.

sent helst sælges 1 medbragte Dunke
— men vi har den ngsaa aftappet
paa Flasker.
Den gamle Pris indtil Nytnar!

Vi anbefaler

Isenkram, Glas, Porcellæn og Fajance

Spillekort. Whist
L'hombre
til forskellige Priser.

£ewarbEonyRom

Nordlandets fladulshns

vort velassorterede Lager af

Alltllge

Cigarer,
Cigaretter,

befte Kciffe
g.rift '111fprfel
tere 03aitge

træffes pan Randhuse) i Allinge
hver Mandag efter Kl. 10 Form. og
I Klemensker Kro hver Fredag
fra 2-5 Eftm.

Whist og L'hombre

Stort Udvalg af G alose her og Fodtøj
for Vi nter-Saisonen.
Køb altid de bedste Sorter til

Julebagningen!
Vi har faaet nye Sendinger aldeles friske Varer ublandet amerikansk Kærne-Flormel og af Bageri-Kvaldelerne Atlas" og .Rapid".
Dansk Flormel malet fif svær bornholmsk Hvede samt extra printe
Rugsigtemel — et lille Restparti. — Vi sælger lige billigt i smaa og
store Vægte, men anbefaler Kunderne at købe rigeligt til de nugældende
Priser. Vi tager gerne gode Sædvarer som Belaling for Mel.

Nordlandets Handelshus
Kaffe, The,
Chokolade og Cacao samt alle

Vi sælger

Spillekort
Wolft's Spillekort
1)0111101'f

»u5

og

som er meget stærke og med lydelige Billeder.

Ali ligP Kolonial- ug ProiiiikiluiTiilding.

Kolonialvarer
i fineste og bedste Kvaliteter og til billigste Priser
anbefales fra

Allinge Kolonial & Produldforrelnik

