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1:t 4;4•et af et Intereooentokoh.
An.1-trslinv ■ •nde: Otto Gornitzko.
Telefon 74.
Trykt I 11.1111.w..e Bogtrykkeri.
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„Nord-Bornholms Ugeblad"
trykkes 1 ri Antal at mindst 1600 Exempl.
eg firsendes gennem Pos1rirsenel I Allinge.
Sandelg, Olsker, Rutsker, RiP og Klemensker.

,Nord-Bornholms Ugeblad"
har den stOrste Udbredelse 1 Nordre Herved
Kårer Lyst I ethvert hyren og egner sig n'en
frir bedst Ill Avertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Rekendigrrelser af enhver Art
saasom Keb, Salg, Foira,,gsmeddelelser,
Efter- eller Aflysninger, Auktioner etc.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
adgaar hver fredag, kan bestilles pen alle
Postkontorer sand paa ~els Kontor og
koster i Kr. halvanrlig.

ED sparekasse-81°Iistili.
En Oversigt over deres Antal og
Virksomhed I Tiaaret 1906-16.
—c,—
Det statistiske Departement har
udsendt en Statistik over de danske
Sparekasser i Tiaarel 1906- 071915 -16. Del ses heraf, al Antallet af Sparekasser, som i 1916 i
alt udgjorde 5! 2,• i det sidste Tiaar
har været meget stagnerende. For
Øerne kan endog konstateres nogen
Tribag,egang saa.;e1 for By som for
Land, medens Jyllands Landdistrikter udviser en lille Fremgang, Bankernes Antal, som i 1906 var 113,
er steger tit 146 eller ined 29 pCt.
Grunden tit den snart en Menneskealder varmide Stagnation t Sparekassernes Antal niha for en væsentlig
Del søges i Bankernes Konkurrence.
I 1917 fandtes Il Købstæder, som
ikke havde selvstændig Sparekasse.
Bankermanglede i 1916 kun i 9
Byer. 1 alt fandtes der i 1916 her
i Laudet, naar Filialerne medregnes,
914 Sparekasse- og Bankkontorer,
deraf godt dobbelt saa mange paa
Landet som i Provinsbyerne, medens
Antallet i Hovedstaden var knap en
Ti ediedel al Antallet i Provinsbyerne.
Sparekasseindskudeens samlede
Beløb udviste i det nævnte Tiaar
en !neget betydelig Stigning, for
hele Landet paa 40 pCt., hvorefter
del i 1916 udgjorde næsten en Milhard Kr. Stigningen var relativt stærkest for Jylland, umulig 57 pCt.,
noget mindre, 45 for Øerne (uden
lur Hovedstaden), medens den for
Hovedstaden alene kun udgjorde
14 pCt. Stigningen har i dette Tinar snavet for øerne (uden tur Hovedstaden) som fur Jylland absolut
set værer større end i noget foregaaende Tina': dette galder derimod
ikke for Hovedstaden. I øvr igt kan
Stigningen i Spaiekasseindskirdeues
Størrelse ikke ses som et blot nogenlunde korrekt Udtryk for Landets
stigende Kapitalopsamling,
Hvad Bankeiuc angaar, er disses
samlede Intilaan i Tiaaret 190G -16
boalle absoltil'og relativl steget cad1111 langt sirerkrie end Sparekassernes >aiatede mollian i 1906, omtrent
1 r. Milliard Kronen, Bankerne har
saaledes nu limet en betydelig Overvægt over Sparekasserne, medens

del omvendte var Tilfældet indtil
1912. De samlede Banklian var
1916 ca. 21/2 ' Gange større end
1906; men del maa her erindres,
at Stigningen i Anret 1915-16 var
eIrsceptionel stor paa Grovid af delte
Aars Krigskonjunkturer, der har betydet endnu mere for Bankerne end
for Sparekasserne.
Del samlede Sparekasse- og Bankindskud var i Anret 1916 gennemsnitlig pr. Individ for hele Landet
788 Kr. I 1906 var det tilsvarende
Tal 491 Kr. For Hovedstaden alene
var Tallet i 1916 1826 Kr.; for de
øvrige Dele af Landet var Tallene
langt lavere, for Fyn, som stod
Hovedstaden nærmest, saaledes kun
865 Kr. pr. Individ.

OD Lovidsiiiiiiiielaoskeligioilorg.
-0Spørgsmaalet om de Fremmedes
Gæsteri her i Landet har ofte været
paa Tale. Det er i Almindelighed
fra autoritativ Side blevet skubbet
til Side som betydningsløst. De nye
Pasbestenimelser, som nu er Iraadt
i Kraft, viser imidlertid, al man alligevel eiterhaanden har faaet øjet
op for, at Spørgsmaalet er Opmærksomhed værd. Deres Hovedlormaal
er jo nemlig at holde Fremmedbesuge t indenfor nogerilunde rimelige
Grænser.
Clielen for Københavns Kommunes
Ernæringskontor, Fuldmægtig Henni ng Koch oplyser, al der I Juni
Maaned i Aar er udleveret 43,000
en Dags Kort og 4000 Ugekort
til Tilrejsende. Hertil kommer yderligere de Ernæringskort, S0111 de
fastboende Udlændinge har faael.
Hvert af Ugekortene lyder
paa 2 Kilo Rugbrød, 420 gr Franskbrød, 250 gr Smør, i Rygflæskinærke (nu svarende til 200 gr Oksekød),
1 Svinekødmærke (120 gr) samt 1/2
Kilo Sukker. Naar en Udlænding
har opholdt sig her i 14 Dage, faar
han endvidere et Mærke, der giver
Ret til enten 25 gr Te eller 100
gr Kalle. Værdien af delle Mærke
er jo imidlertid i øjeblikket ret illusorisk.
Ugekortene er særlig beregnet
paa Udlændinge, der opholder sig
hos private Familier - medens
Dagkottene gear til dem, der bor
paa Hoteller eller i Pensionater,
Hvert Dags-Kort lyder paa
35 4 Smør. 40 gr Franskbrød 'og
2.10 gr .Rugbrød.
Lederen af Dyrtidskontoret mener
ikke, at Tilgangen af. Fremmede
har været saa overdreven stor I den
seneste Tid. Han støtter det bl. a.
paa den Omstændighed, at man
paa Entret ing,sk,artkontoret ikke længe har halt det saa stille som i
øjeblikket.
Fuldmægtig Kochs Oplysninger
viser hvad Københavns Freminedbesøg betyder i rationerede Levnedsmidler,

Pas Ugekortene udleveredes i
Juni Martried 8000 Rugbrød og paa
Dagkortene 10,320 Kilo. For Franskbrødets Vedkommende var Tallene
henholdsvis 1680 Kilo og 1720 Kilo,
og for Smørrets 1000 og 1505 Kilo.
For Flæskets og Svinekødets Vedkommende omfattede Ugekortene i
Juni 1120 Kilo og for Sukkerets
2000 Kilo, Dagkortene rationerer
hverken Flæsk, Svinekød eller Stikker. Men del maa antages, al Forbruget af disse Varer gennem Holelmaaltider o. 1. har været i all
Fald forholdsvis del samme som
for de øvrige Fremmedes Vedkommende. Og i sna Fald tiliver Dagkort-Indehavernes Forbrug ca. 3053
Kilo Sukker ag ca. 1720 Kilo Flæsk
og Svinekød.
Tilsammen har de Fremmede i
Juni Marined allsaa kulet Kort paa
- og sikker! ogsaa torbruet al rationerede Varer - ca. 18,320 Kilo
Rugbrød, ca. 3400 Kilo Franskbrød,
ca. 2505 Kilo Smør, ca. 5053 Kilo
Sukker og ca. 2940 Kilo Flæsk og
Svinekød.
Det er imidlertid klart, at skal
man danne sig et Skøn over, hvad
delle Forbrug betyder, maa mart
gøre op, til hvor mange af,Lanclets
egne Indbyggere, Forbruget vilde
slag
De Rationer, der i Juni Maaned
tildelles hver Indbygger i Juni Maaned tildeltes hver Indbygger i Landet, var 8 Kilo Rugbrød, 2 Kilo
Sukker og 1800 gr. Franskbrød pr.
Maaned og 250 gr Smør, 120 gr
Svinekød og 160 gr Flæsk (nu 200
gr Maksimal-Oksekød om Ugen.
Regnestykket er derefter lel nok.
Del Rugbrød, de Fremmede i Hovedstaden spiste i Juni, vilde strække til til ca. 2290 Indbyggere i
samme Maaned. Franskbrødet vilde
række til ca. 1890, Smørret 111 ca.
2500, Sukkeret til ca. 2525 og Flæsket og Svinekødet til ca. 2550 Indbyggere i Juni Maaned. _Det vil
med andre Ord sige, al o p i in od
200 Mennesker kunde fan deres Rationer i et helt Aa r at de
rationerede Maksimalpris-Levnedsmidler, de Fremmede bar forbrugt
i Juni.
Vi lader Tallene tale for sig og
overlader enhver at skønne over
det Sprog, de fører.
Men der maa dog til-indes om
endnu een Side af Fremmed- og
Levnedsmiddel-Spergsmaalet. Forholdet er jo nemlig del, at om end
de fleste Fremmede kommer til København, er der dog mange udenlandske Gæster omkring
i Lande t. Enhver, der har rejst
i Sommer, kan tale ined derom I
De nye Pasbestemmelser lager
nu Sigte paa at begrænse Fremmedbesøget. Uden at være ugæstfri tør
man, nied vore egne Ernæringslorhold tor Øje, sige, n t dette p a a
Ingen Mande er en overflødig Foranstaltning, skriver
„Dg. Nylo,"

Træer,
treir Blæsten gatir i Kronerne,
den syngende Soninierblrest Aa, jeg kender Tonerne'.

Store', susende

Falkehr1801111ill
—0—
Li dt Statistik.
Af Folket-mg-samlingens Beretning
ler Anret 1917-18 til Allinge-Sandvig Byrmad skal her meddeles:
Bogsamlingen udgjorde I, April
1400 Bind, hvoraf 492 Bind Faglitteratur, 908 Bind Skønlitteratur, Tilvæksten i Aarets Lø1-1 er 74 Bind,
hvoraf 27 af Fag- og 47 Skørilitleraturen. Bogsamlingen er brandlorsikret for 4100 Kr.
Antallet af Limitere har været 203
(f. A. 136). Der er udlaard 5,923
Bind (f. A. 4,551) Udlaariene fordeler sig saaledes :
Faet. Skønt. InIt
Bogsamlingen 1365 2632 3997
Læsekredsen 642 1284 1926
2007 -391a 5923
Gennemsnitlig er de 1400 Bind
udlaant 4,2 Gange og hver Laaner
har gennemsnitlig laant mellem 29
og 30 Bøger i Aarels Løb. En Vandrebogsamling paa 51 Bind fra Statens Bogsainlingskom ild har haft
243 Udlaan.
Udlagnet er gratis for Kommunens
Beboere, naar Bøgerne tilbageleveres rettidig.
Pare Regnskabet, der ballaucerer
nied Kr. 489,59 er Medlemskontingenter oplød med Kr. 151,76, Statens Tilskud 110 Kr. (for 1918-10
205 Kr.) Kunrinuriens Tilskud udgør 40 Kr. (samt frit Lokale, Lys
og Varme paa Raadhusel). Bøder
og Salg af Kataloger Kr. 28,51.
Bøger og Indbinding har kostet
Kr. 257,82, Inventar 22,07, Medhjælp
41,95, samlet Udgift 344,27.
El med Længsel ventet Tillæg
til Kataloget, omfattende 3-400
Bind, udkommer i Løbet af Efteraaret,
Efter endt Sommerferie aabnes
Bogsamlingen paany for Udlaan i
Morgen (Fredag) Kl. 7-8.
Hvis der er en bestemt Bog, De
har Lyst til at læse, saa spørg efter
den i Bogsamlingen. Findes den
ikke, vil den: rimeligvis blive anskaffet.
Bogsamlingen har gratis Udlaan,
men kan selvfølgelig ikke arbejde
uden Penge, og den har ikke undgaaet at mærke Dyrtidens Tryk.
Hvis De har Lyst til at støtte denne
gode Virksomhed, saa meld Dem
ind i Foreningen, enten De (tor
øjeblikket) benytter Biblioteket eller ej.

K.

fljemo endt.

c

Fremmede Byer og Havne Skibe og Skinner,
der fører til afsides Byer
med gamle Drømme og Minder.
Byer, hvor Katost voxer
ved hvide, kalkede Gavle med gamle mørke Facader,
i hvor Vildvinsuniker kravle -

For selv er jeg kommet som Blæsten;
Renover Danmarks Sletter
blot for at hvile herhjemme
et Par nf Sommerens Nætter.
Hvile - som ene Blæsten
i Træernes Kroner kan hvile,
naar deri er træt af at vandre
de mange, mødige Mile.
Chr. star, Jørgensen.

Milliogn° billes op d
Nag et
Ved et storstilet Bjergningsværk
søger England at ophæve
Virkningerne af Undervandskrigen.
-oHvis man tror, at el sænket Skib
er og bliver el sænket Skib, der
pænt maa blive der nede paa Havets Bund, hvor det en Gang er
havnet - hvis man tror det, saa
tror man fejl, skriver „Outlooker•
i „Vort Land".
Naturligvis maa største Delen at
de Skilte, der torpederes, blive liggende; men hvor det drejer sig
om Fartøjer, der er sendt til Bunds
i britiske Farvande, da gør den
engelske Slat alt for at fiske dem
op igen. Man har organiseret et
meget omfattefide Bjærgningsvæsen,
som raader over talrigt Mandskab,
en Mængde Skibe og alle mulige
tekniske Hjælpemidler. Chefen for
Bjærgningsvæsnet er en Kaptejn
Young, en tidligere Koffardikaptejn,
der nu under U-Baadskrigen har
vist, at han forstaar sit Kram.
Det er i Virkeligheden mægtige
Værdier, det drejer sig om. Dag
eller Dag fiskes der Millioner op
af Havet, og dette ,Salvage"-Arbejde
er hurtig blevet overordentlig populært i England, da man sag, at UBaads-Truslen kan overvindes, selv
efter at den er bragt til Udførelse.
En Medarbejder ved „Morningpost" skildrer i en Række Artikler
sine Indtryk fra en Tur !ned en
sandal! Bjærgningsbaad. Bjærgningsarbejdet kan kun udføres ved Ebbe,
og Baadene inaa derfor ofte gas
ud meget tidligt om Morgenen.
- Bjærgningsskibet ankommer til
el Sled, hvor der bebuder sig en
„Patiens". Det er en stor Damper
pari ca. 7000 Tons; solir de fleste
al sine Kammerater er den overbemalet som et Futurisbnaleri ; det
skinner i alle Regnbuens Farver;
de mærkeligste Figurer er malede
paa Kryds og tværs - Camouflage!
Da den sejlede fra England, stod
dens Ladning I en Værdi af 1 1/4
Mill. Pd. Sterl. Da deri blev lunden, var de Vater, den !nedførte,
grinet op i omtrent den tredobbelte
Pris, saaledes at den bjærgede Ladning, hvoraf saa godt som intet gik-

I

repræsenterede den nette Sum
al intridst tre Mill. Pd. Stert.
I et andel Tilfælde ser vi Dykkere i Fæid rued at drive Nagler ind
fra den udi endige Side af det Hul,
Torpedoen har staaet, medens andre nids endig sætter mægtige Lapper pan. Et Pumpeværk er i uafbrudt Virksomhed, og i Løbet al
forbavsende kort Tid er Folkene
Stand til al hæve Skibet op, san
det er i Stand til om end ikke al
foretage længere Rejser, san dog
at kunne lade sig transportere i Dok
for at blive overhalet og repareret.
Mange af disse Skibe bliver gode,
søgaaende endnu en Gang.
I en lille Bugt, hvor Vandet Ikke
er særlig dybt, træffer vi paa et
meget haardt medtaget Skib, som
har ligget der i tre Meaneder, med
Dækket næsten over Vandet ved
Lavvande. Den havde haft en Kollision med en amerikansk Oliedamper, som vf senere san I Tørdokken.
Efter Kollisionen var Skibet endda
saa uheldig at løbe paa en Mine.
Da vi nærmede os den, var allerede
4 Bjærgningsbaade I fuld Aktivitet
omkring den. En ukyndig vilde
Ikke synes, det var Ulejligheden
værd at prøve pan at bjærge disse
sørgelige Rester af et Skib; rødt
af Rust, gennemhullet, Læk ved
Læk, som det saa ud. Men Intel
er for ringe til at bjærges.
Oliedamperen ligger nu velbeholden i Tørdokken. Den havde seksten Tusind Tons Olie om Bord i
Kollisionsejeblikkel, og skønt den
brændte I fire Dage, indtil alle dens
Metaldele blev hvidglødende, blev
dog Halvdelen af Ladningen bjærget. Nu bliver den pudsed op, Bulerne bliver banket ud igen, og
naar den er helt repareret, vil den
sejle til Amerika. Alt, hvad den
har maattet bøde for Kollisionen,
er 150,000 Pd. Sted. Smaating i
disse Tider, da alle og enhver tænker i Millioner.

Danske Børn.
—o—
Under denne Rubrik skriver en
Korrespondent til ,,Dagens Nybeler"
i en delvis spøgefuld Artikel bl. ri.t
„I Danmark synes det ikke al
være Forældrene, der opdrager Børnene, det synes at være Rørtrane,
der opdrager Forældrene. Jeg har
ingen Steder set saa gode og taalmodige og underdanige Forældre
som i Danmark. Hvem opdrager
da Børnene. Jeg tror slet ikke, de
bliver opdragne. De vokser op i
Frihed som vilde Blomster, og den
nærende danske Jord giver dem
Marv og Kraft og svulmende Former, og den venlige danske Sol
farver deres Kinder røde og gyder
sit Guld over deres lyse Haar, og
den danske Havluft gør deres Øjne
klare og deres Lunger rene og stærke. Det er ikke underligt, at de
jubler over Livet og deres egen
Sundhed af deres stærke Lungers
fulde Kraft. Og i disse kærnesunde
sinaa Kerubkroppe gror smaa kærnesunde Sjæle og udvikler sig efterhaanden livsglade og livskraftige
unge Mennesker. Jeg har ingen
Steder truffet saa prægtige unge
Mænd og saa elskværdige unge
Piger som i Danmark, En god Fosterjord og el godl Slof !

Igen til Fronten.
—o—
En sønderjydsk Soldat, der har
været paa Orlov, offentliggør i
„Hejmdal" følgende lille, vemodige
Digt :
Farvel unit Hjem i den stille By,
Tak, Far og Mor, tor de korte Dage.
Nu kalder Pligten mig bort pus ny,
- inon Freden gi'r mig en Gang
tilbage'?

spille en helg, hende R ile i mange
Menneskers 1.1v og Virksomhed.
Den korn dog larm til Tyskland
Farvel mit Folk mellem Aa og Fjord, !
1559.
dit Brod endnu i none Amer rinder.
Rige Blomsterelskere i W cn b e .
Hvor langt jeg føres omkring paa
Jord, grutte snart, tidl os el Evne, at
jeg ved, din Lige jeg aldrig !ruder. Indføre tor store Sumerer Log fra
En Gang jeg freder din gamle Gaard, Tyrkiet til Pryd for deres Haver,
hvis jeg det litier.
og allerede da begyndte der en
Farvel mit Als, som jeg har saa kær, santlatt Kappestrid, at den ene Dyrunit Fødeland nied de lagre Bøge ! kers Misundelse overfor den anden,
Tit vil min Tanke paa lønlig Færd naar der dukkede nye Farver op,
ha fjerne Lande din Kyst opsøge
bragte disse Tulipanejere søvnløse
og :rande Markens og Skovens Fred
Nætter, Snart blev denne Plante
ved Bæltels Bred,
ogsaa alle lyske Gartneres Kælebarn,
Men borl jeg kaldes her fra igen,
og tilsids1 blev Prisen en
hell ret jeg kender, hvad jeg forlader: del gjaldt blot om Farve, Form og
Min Brud, som blev mig en fuldtro
et fantastisk Navn. Ogsaa alle VeVen,
stens kronede Hor eder blev grebne
min Bror og Søster, min Mor og
Fader. al deri smittende Passion og havde
Jeg favner eder ved Vejens Skel,— Tulipansamlinger i lusindvls al ArFarvel ! Farvel!
ter.
Der anføres, al I et bolanisk Værk
findes den Paastand, at man i Oktober i del Indre af Løget kan se
en Tulipan afbildet, hvor da, ligesom et Frite Morgaira, Blomsten,
--o—
Uagtet Tulipanen har sine dybe S0111 først kommer frem næste Forog san udbredte Rødder i vor hjem- sar, viser sig.
Fra Italien indførtes Blomsten til
lige Jord, al den nu som før findes
England 1577, i Frankrig var den
ligefra Bondehyttens Blomsterbed
til det !Meste Driveri, er den dog først blevet alles Yndlingsblomst
ikke videre populær. Den forekom- omkring 1611, og samtidig blev
mer i den gamle Panteleg „at bin- Holland drager med ind i Tulipanrusen, og del blev almindelig anerde en Buket" og nyder lier den
kendi, at ingen Jordbund egnede
Ære at sammenstilles med en Rose
og en Linie — og det samme _Tre- sig bedre lur Tulipankulturen end
kløver" har Erik Bøgh knyttet i den bod:nidske, og Haarlemegnen
havde igen den ellerguristigste, og
Fastelavrisgildesangen :
delte Ry er jo bevaret den Dag i
„For de er kun Lillier og Roser,
Dag.
men du — du er en Tillipari.Men Hollænderne var 1:Slimærid,
Ellers er denne gammeldags Vaarog Bloinsterhandelen blevater Genblomst egentlig Digternes _Stedmostand for en satidan Forretning og
derblomst'. Dog har ogsaa Hostrup
Spekulation, som e andre Lande
forherliget den, naar i _Eventyr paa
ikke tilnærmelsesvis har sin Lige.
Fodrejsen' i Skriverhaus's Sang den
Interessen for Orientens Blomst steg
Udkaarne:
her til deri velkendte Tulipa n„skal have Kinder som den røde
ul a n n.
Tulipan
Mari holdt Tulipan-Børs og salte
og Øjeostene, der kan rigtig skinne."
Kapitaler paa Spil, indtil den højeTulipanen er vel gammel, roen
ste Svindel, og indtil Liebhaverne
den har dog ingen Mytologi, og
enten blev Millionærer eller gik faldet første; der kendes om den, stamlit. Ja, man paastaar, at Navnet
mer fra den persiske Digter Halls,
Børs stammer fra, at Adelshuset
der døde 1389. Han omtaler den
„van der Beurse" i Brilgge først
i høje Toner baade i Digt og paa
samlede de handlende til Køb og
Prosa.
Salg. Og et mere blandet Publikum
En Tolk fra Adrianopel opkaldte
end det, der da optraadte paa HanBlomsten efter det persiske Ord for
delsdagene, har næppe nogen Børs
det Netteldug, Oseranerne bi uger
set: Handelsmatadorer, Grever, Batil deres Turban, og selve Ligheden
ronier, Danner, Købmænd, Haaridviermellem denne Hovedbeklædning og
kere, Bønder, Søfolk, Daglejere, FiBlomsterbægeret har bevaret dette
skeikoner, Piger og Drenge. Alle
Navn. I et tysk Værk om Blomster- Stænder og enhver Alder var grebne, deres Sagn og deres Historie, 'le af en Tulipanfeber og forsøgte
der lægges til Grund for det ellerat spekulere. Kuede man ikke befølgende, afledes Ordet saaledes : tale kontant, drev man Tuskhandel.
Tulipan — Tulpe.
Dulband
De vanvittigste Kontrakter blev slutFra Persien er den, efter først at tet — den ene efter den anden.
være kultiveret ved Kaffe, gaaet vi- Selve de svimlende Priser er saa
dere til Sydrusland og Tyrkiet, hvor
ofte omtalt, at vi Ikke skal nævne
man som Tegn paa persisk Oprin- dem her. Værtshusene blev i høj
delse gav deri samme Navn som Grad Spillehuse, hvor Drikkebrødredet persiske Ord for Lillien. I disse ne ved Bordene berusede sig ved
Egne blev den snart Genstand for
Tulipanspil som ellers ved Kort og
vidtdreven Dyrkning og Dyrkelse,
Tærninger.
men her var det dog kun Sanserne,
Passionen blev til Forgudelse.
der forvirrede og ikke, som senere
Mangen ung Mand vendt sin udi Holland, Forstanden.
valgte ved at overvinde den 111lioniHvert Aar foranstaltede Haremsniende Svigerfaders Vægring med
kvinderne en Tulipanfest nied stor
el sjældent Tulipanløg. Da en SamPomp til Ære for Sultanen, der
ler hørte, at der i Haarlein !andres
anser delte for det mest smigrende
Mage Ill en af bens kostbareste
Bevis paa deres Kærlighed og HenPlanler, rejste han straks dertil og
givenhed. Under blændende Blundkøbte Rivalen for en fabelagtig Sum,
nation anbringes i Seraillets Have
knuste den under sine Fødder og
el mangfoldigt Tulipanflor aniiireajublede henrykt ; „Nu er ruin • Talltralsk, og naar alt er i Orden, henpen den eneste I Verden l"
ter de pragtfuldt klædte Kvinder
Hvert Hus havde sin Tulipan-TørSultanen og fører ham i højtidelig
Procession ind til alle disse Herlig- restue, der var strengt allaaset for
heder, der lignes ved et Eventyr alle uindviedes øjne og Fødder.
Hvis nu det sidste Farvel del gjaldt,
da Tak for alt !

Tulipaner.

at Tusind og en Nat.
Men deri orientalske Kullus, der
blev viet — son] der skrives dette Skabereus Bloinsterniesterstykke, stempler kun Blonisien som
Symbol pas Pragt og Højhed. Helt
anderledes former sig dens Beundring og Berømmelse, da den naaede
Vesteuropa, hvor den kun' til at

De Lærde gjorde den Betragtning
gældende, at _del er Gud fornærmeligl, naar Man foragter en Blomst",
og Tulipanm-Eirlusiasterne sluttede
da : ,jo smukkere Blomst, desmere
fornærmer man Gud, idet man loragter den"; følgelig var del for dem
en Grundsætning, al deri, der foragter en Tulipan, fornærmer Gud

et e. al Maade. Hele denne

K1111119

saa vidt, at Kokkepigen Ikke
vo,.ede at skære noget Lee itu at
Frygt for Gurlsbespmielse.
Tulipartmairren greb alt eg alle,
trængte ogsaa ind r Industrien. Alle
Stoffer tunene være udstyrede med
Tutipanniernstre, og Forherligelsen
viser sigt de hollandske Maleres
Værker fra det 17de Aarhundrede.
Ogsaa til Velgørenhed htrigie man
Tulipanen. Bestyrelsen for et Vajsenhus bragte 120 Tulipanløg op

Kik

ril 100,000 Gylden til Fordel for
Stiftelsen.
Som det rene Blændværk drev
man Storhandel med hele Partier
Løg 111 bestemt Levering og Pris ;
slog Beregningen fejl, blev ikke
Tulipanerne, men kun Differencen
betalt. Paa denne Maade korn flere
imaginære Løg i Handelen, end
alle hollandske Gartnere havde kunnet frembringe i ti Aar. Følgen al
alle disse usolide, professionelle
Spekulationer blev ofte bille Stridigheder, og Regeringen ineatte skride
ind med en.
slreng Lov ore Tulipansvindel. Denne Lov gjorde straks
Folk „ædru', san Priserne dalede
hurtigere, end de før var stegne,
og man betragtede nu den uskyldiee Blomst som en Forbryderske,
der havde ruineret Tusinder.
Omsider faldt hele denne Dyrkelse tilbage under niere loritultige
Griendser. — Men trods alt finder
Botanikerne endnu heil nye, hidtil
ukendte, vildtvoksende Arter.
I tysk-lolkelig Tale betegnes en
Seidel Bier med "Tulpe', stammende fra de Tider, Kulturen formede
Bloursterbregerel i betydelig Størrelse. I Planleæsteliken kaldes den
duftløse, pralende Blomst _Plebejeren", og en tysk Digter betegner
den paa Grund at dens ringe Nytte
som en sjælløs Blomst, og 90111 el
Sindbillede paa udvortes Pragt ligner han den ved en forfængelig,
pyntesyg Kvinde. En anderi siger
om en stolt, smuk Kvinde :
„Tulipanen lig er du Øjenlyst og 1'g Tulipanen er du ikke Andel."
En Gejstlig saa i deri gul-røde
Tulipan „Billedet paa Josefs brogede Kjortel"; medens Maleren benmagter dens Farver gult og rødt som
Varme — som Sollys

Hvad folkevalgte Borgmestere koster.
I Bogense har uran reelle: ud,
at det vil koste ca. 4000 Kr. at
gas Ira kongevalgt til lolkvvalgt
(socialistisk) Borgmester.
Den nuværende Kietimersidling
ophæves, og i Stedet lur oprettee
der to Stillinger, en som Kommunekasserer og en som Kommunebogholder, der tillige bliver Byraadasekretær og lønnes med ca. 3000
Kr. aarlig. Lægges dertil 1000 Kr.
som er tillagt den ny Borgmester
til Repræsentationsudgifter, bliver
der saaledes mindst 4000 Kr. i direkte aarlig Merudgift til Byens
Administration.
Bogense Kommune er — skriver
-Fyns Tid.' — lidt større end en
almindelig Landkommune, inert der
kan en Sogneraatislormand klare
det hele.

Ett Ducer paa 1000 Kr. afslaaet.
Sidste Aar i Sepleniber "retled
drev en Torpedo hort fra Sømmeslationen i Slemmest/1g, men lørst
for Maarieds Tid siden var lo Langlveditskere, soul var ude pari Fiskeri,
saa heldige at drage den med op
i deres Band. Fiskerne afleverede
straks Torpedoen til Sørninestationen, som indberettede om Fundet
til Marineministeriet.
For 'logen Tid siden fik Chefen
paa Sønnirestationen Ordre til at
udbetale de to Fiskere hver en Ducør paa 500 Kr., men dette Tilbud
afslog Fiskerne, idet de fandt, al
Ducøren var for lille. Afslaget blev

meddelt I Ministeriel, som itu har
rebagekaldt Beløber, og der vil $4*
riter al Sandsynligvis Ikke blive
udbetalt nogen Ducør til Fiskerne.
Eli Torpedo er i øjeblikket meget værd, men da Fiskerne jo ikke
kan stille Krav med Hensyn til Findetørinens Størrelse, maa man sige,
al det er en ganske pien Skilling,
der har været budt dem.
Mon ikke Fiskerne vil kumme
til at fortryde, at de Ikke har taget
mod Dueøren, bemærker _Holbæk
Amtstidende'.

Vi neta.
(Efter \Villiam Cronholni)
—oVINETA hedder Sagnets Stad,
som Havet engang tog i Favn.
Paladser ligger Rad ved Rad,
men glemt lorlrengst er deres Navn.
Nu slynger der sig Græs og Tang
om Søjlerne af jonisk Form,
og Havet synger nu sin Sang
deruter under Vestenstorm.
Paa Marmorbrøndens dybe BMW
de blanke Fisk et Fristed fandt.
Af Man nurlovernr riabne Mund
der onder, som iler forhen rendt.
Men nu er Vander grønt og salt,
de blanke Fiske leger Int,
og Tangen vokser overalt,
hvor Mandeltræet blornslred blidt.
De travle Gader er nu lømt,
og alle Huse er forladt.
Ej nogen Elsker kysser smil
sin Elskede en Milaueriat.
Huri slanr ej pas Balkonen høj
og spejler Maanen i sit Blik.
— Ej høres mere munter Støj,
ej Lane, ej Latter og Musik.
Men Havet synger itu og slaar
mod Søjlerne i Sagnets Stad,
som sov i mange tusind Aar
med Marmortemplerne paa Rad. De staar saa drømmetyate der,
af Havet sluttet ind i Favn,
og all, vi har tilbage, er
VINETA, Byens Navn.
Men naar at Stormens vilde Ridt
endnu kun Dønningerne gaa,
og Altenlyset, gyldent, blidt,
gør Bjærgene langt borte blaa,
— op Ira den blanke, stille Sø
en blid Musik ens Øre naar;
en Klokkeklang fra Stad og Ø,
som sov i mange tusind Aar.
VINETA — skønne By og Navn
— hvor ligner du mit fjerne Haab,
der, sunket ned i Glemsels Favn
endnu kan tone som et Raab
ty-av Timers Ro og Dvale
. . . Da er det Klokkerne, der tale.
Chr. Stub Jørgensen.

Cudstjgogslgr og Meder.
Søndag den 25. August.
St. Ols og Allinge Kirke Gudstjeneste med Messefald Kl. 91/,.
Søndag Eftm. Kl. 31,', taler Anker
Larsen paa Skoleengen ved Tein.
Mandag Aften Kl. 8 Møde tur K. F.
U. K.
Tirsdag Kl. 71/, Møde i K. F. U. M.
Onsdag Aften Kl. 8 taler Mission/er
Karl Jensen i Allinge Menighedshjem. Alle ene velkomne!

Hjemmegrisen.
Ermeringsraatlet bar nu bevilget
50,000 Ansøgninger om de sne omdisputerede Familie-Grise. C. 3000
Ansøgninger blev foreløbig henlagt,
da de ikke tilfredsstillede de Krav,
Ernærittgeraadet stiller.
København faer ca. 2000 Griseholdere, Resten fordeles Landet over.
— Der vil endnu kunne bevilges
ca, 10,000 Hjenimegrise, saa Tallet
kommer op pan 60,000 — eller en
Gris for hver 50. Indbygger.
De 50,000 bevilgede Ansøgninger
er 1111 tilsendt Ira Erneeringsraadets
,Grisekontor', og i Løbet af de første Dage vil de lykkelige kunne faa
deres Andel Svinemel anvist af det
lokale Kornnævn.
De sulen ,tissebasser' kan da
begynde at gufle i sig til Fryd for

deres Plejehrældre. der lorhaahentllg Ira ar Tidens Fylde karnmer
fan G.+% u o Glæde al de smæklede
Kreppe.

Til Hjemmebagning og Stegning er

Til Leje.

Marso Regulerings-Komfurer

Et stort !manieret V,erelse saltt(
et mindre do. er til 1.1je.

k".1
r

s.

rj

H. P. Feldt.
?If

God ung Malkeged

n rj;)
riv
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Petroleum til Tærskning,
Bræcidselsoliernevrid har modtaget
mange Bestillinger paa Petroleum
til Tærskning. Der randes ikke over
store Kvanta, men dog tilstrækkelige
til at Tærskning han gennemføres.
Fattig er den, der har mistet sin
Ven —
Ej nogen hans Tab har vejet ;
Men ti — ja tusindfold fattigere
er den
Der aldrig en Ven har ejet,
Erik Bøgh.
Gold er delt Jord, som Lyngen bær!
Guldhøst ikke der vanker ;
Ingensteds trives man dog som her
Mellem de brune Brinker.
C. Hostrup-.
Hvad jeg har level, sværmeri, drømt,
hvad jeg har grædt og lidt,
ved dig, ruin Lyre og min Sang
det bliver aller mil.
Henrik Hertz.
Nyd dit Liv, som om i Morgen
All du skulde vandre heden
Skaan dit Liv, som om du evigt
Skulde nyde det herneden I
Jens Baggesen.
Lad dem synge som de maa!
Lad dem kvæde deres Sange
Fade, flane, brede, lange,
Tørre, vindige og smaa ! Lad dem slynge deres Ild!
Lad den, tænde deres Fakkel!
Blande mig i det Spelakel
Hverken kan jeg eller vil.
Christian Winther,

—wr uger De en Pige, en Karl
1111% eller en Dreng, eller inangs--) ler De en Svend eller Lærling en Fodermester eller anden Medhjælp, bør De snarest avertere i Nord Bornholms Ugeblad
der live Fredag bringes direkte ind
c. 1700 Hjem og læses af saa godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor saa
godt soni altid bringe et tilfredsstillende Resultat.

-

Udebliver Bladet
beder vi Læserne henvende sig paa
Postkontoret, og Fejlen vil hurtigt
blive rettet. I modsat Fald maa De
henvende Dem til Bladets Kontor,
og vi skal da sørge !ur, at De faer
del tilsendt.

Cigarer, Cigaretter
Tobak
anbefales fra

NiogB Koloniol- og ProdoWorroloiog
Syltepulver

Al Færdsel
Samt
Fr1421Noddeplukning paa Byggetøj er toitium.

(Snalret)) og et bos ganende 3-nittrs
Gimmerlam er lit Salg pal

hulleg aard

de allerbedste. 5 Størrelser — højre og venstre.
Til disse kan anvendes al Slags Brændsel, og dette udnyttes fuldt ud
ved Regulering ligesom ved Magasinovnene. Vi har en særlig kontant
Pris paa disse og mener, at Priserne i Løbet al kort Tid bliver endnu
højere. Vi tager gammelt kern og Støbegods til Irojeste Betaling.

Hojsidelorsinder L. M111101113C11
taler i „Hammershus". Allinge, Søndag den 25. August over

Emne:

„Korn Loths Hustru i Hu".

og en G c d nied La ni er til Salg
paa

Brogaard i Olsker.

Ung Pige

Nordlandets Handelshus.

—/(11Pf1S
83 øre

a.

kg

A. £az-3,7.41,

Lererp OM tøj
Hakkebøf
Halvekarl eeeeee ide
forloren Skildpadde
Imirake Pølser

Guitlasch
Roller i Selleri
Frikadeller
Medister nied Hard
Lobeseovea
stegte 'indklager
Bollet Beef
aas hos

Prima Portland Cement i Sække a 85 kg Netto.
i Tønder a 125 kg.
bornholmsk
-

blikerkeilliq.
Aljetonder og Saltekar

Nye og friske Varer sælges i

Nordlandets Handelshus

øst-Leer
Lebomme
Høstriver og Hoforke
anbefales fra

Allinge kolonialog Produktforretning.

Inas hos

KolollialProduktforreillinE,

Aakerlund.
Telet.iit Hasle 105.

om at oplagre Sæd for Statens Regning og modtager gerne alle Sorter.
Vr maa dog indirængende henstille til vore Kunder, at Sæden afleveres i
tør Tilstand — og vel rense t; i modsat Fald ødelægges jo Kornet,
og Svindel bliver meget stort — og kostbart.

Altsaa, fugtig, vaad og uren Sæd modtages ikke.
Husk al Leveringsranniner skal følge liver Sending, og først da
kan vi betale tor Sæden.

Nordlandets Handelshus.

i anvendelig til Vask og anbefalet af
flere af vore større Dampvaskerier.
Faas til 1 Kr. kg hos

a. eh. £azz,e4t.
med Charabancsæder, til I eller 2
Heste,- er til Salg eller Bytte med
en fast Enspændervogn.

V. Sørensen,
Borrelyngens Stenhuggeri.

Prima Flormel
Byggryn
Senaniegryn
Bacearønnl

er atter paa Lager.

I. (-B. Larsen.
A Ilehaitaide
Kanel
Kardelnomnie
Rumkrit
Nelliker
reber
faas hos
I\11111P Kfibill og

Pro[loldforrotoiog.

sælges til laveste Priser tilkørt her i Byen — og leveret paa nærmeste
Jærnbanestation.

Nord landets Handelshus.
ersv-ilinueale"arpserml~o~~~11~flesainnesemeorearinliarstr~

Sode biler og NRilfikffur
er tr)erriltorrimet ug ,rutetales til
billigste Pi is.

J. B. Lar sen.

Allinge

Friskbrfflndte flammede Mursten Nr.
Ildfaste Mursten. Ildfast Ler.
Glasserede Lerrør, Prima Cementrør

Gode rensede Varer modtages til Statslageret hos

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Prima
Maskinolie
Cylinderolie
Konsistent Fedt
Vognemorelse
anbefaler

Nortliddels

Naedelsllns

Billige Blommer,
EI mindre Parti tidaælges til 160
pr, kg bos

Allinge Kolonial- og
Produktforretning.

Erindringsliste.

Toldkamret 8-12 Form, 2-5 Elterm.
Kæmnerkontoret In-II og 2 - 4.
Borgmesterkontoret 2 4 Eftm.
Laane- i Diskontobanken 2-4 Eftm.,
Sparekassen IfV-12 og 2-4.
Branddirektøren do.
Stempelfilial i Sparekassen 10 12, 2-4,
Dampskibsexpeditionen, asken ved Skibenea- Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm., Mandag og
Torsdag Form.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. •
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Postkontoret, Søgnedage 9-12 og 2-7
Søndag 12-2.
Telegrafstationen 8 Morgen fil 7 Almen.
Søndag 12-2.
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em
Folkebogsamlingen paa Randhuset:
Fredag 7-8,
Jernbanest. er aaben for Gods 8-12, 2-7
Hjælpekassen: Formd. Bagerm. P. Holm.
Kasserer H. P. Kofod . Kontortid hver .
Fredag fra 5-7.

Rønne-Allinge Jernbanes

Køreplan.
Sognedage.

Sæbeerstatning

God Enspændervogn
Vi har K ontrakt med Ernæringsraadet

ktforret ning.

samt al Slags Bødkerarbejde haves
jura Lager. Reparationer udføres.
C.

Chokolade og
Cacao

PrIld u

Et 4-Fags Hus

Allinge KolonialProduktforretning

Cement.

fans bo,

Prima letsaliet

A. Henriksen.

Fyrdøre, Store Riste.
Rensedøre, ildfaste Sten og ildfast Ler.

Frugtsukker

kan fna Plads til I sle September
hus Fru Andersen (Styrm. Hansens Hus).

Til Syltning og Kogning sælger vi

Støbte jærv-Murgryder,

De averterende

i Rutsker.

i Tein sælges billigt, snar Handel
kan ske snart.

Alle Størrelser fra 1 til 25 Liter; meget stærke og nemme at
holde rene, Vi sælger disse til Fabrikens Priser.

aula ris en 1 lost•

antitudes nm al indlevere deres Annonce r inden Tor sdn a , Stuan At'Cr
haseurenter kumte dog snut Peget
medtages indtil Toradaa siadda a,

En Gedebuk

1(1. 61/, taler Forstander M. M. Olsen for Troessøskende og interesserede Venner.

Allker Ileelords effililerode Koellutior.

karl studrs.

11111L;t•

Alle indbydes venligst

M. L. J. Kirkelykke.

S3111111e Sted

Telefon 5.

Messing-Gelændere til Morsø Komfurer leveres:

Nordlandets Handelshus.

.i,ls tti ;sti:

Hullegaarcl i Ri t e.

Nørregade

rJ

vira

Dorthea Jørgensen.

Eddike i Syltetiden.
Det har i den sidste Masned vis!
sig vanskeligt at dække FdrIerraer
al Eddike. Al Hensyn til Syltningen
sættes Rationen en Del op I denne
Mflalle13, og Nærnet mener, al Rationeringen tam en sandair Størrelse,
al der ikke bliver Mangel.

En Malkerogter
,v g
Nin I int't'l

& Proilllidiorrelllioll.
raeluraseensiN~i~~

S?ds

kl{e

til 113aos!

Sække udleveres kun til Fremsendelse af Sæd til vor( Stalslager,
og man i k k e benyttes paa anden
Maade. — Banefragt og eventuelle
Reparationer ah Sækkene bliver til
Laantagerens Debet.

Nordlandets
oriiNa4.4~~14 2,~seNi

Fra Rønne
- Nyker
Klemensker
Rø
- Te in
Allinge
Sandvig

9923
913
10°3
1021
1031
10 to

630
633

713
711

751

etol
87)

Sandrig—kunne
810
11111
Fra Sandvig
1151
851
- Alljnge
1204 9r1-1
- Tein

- Rø
Klemensker
Nyker
- Rønne
•

1222 922
1215
945

1— 10-1211
1020

Søn- og Helligdage.
slim 11e-8m-1411;4,,
815 1215 150
Fra Rønne
;101 1251 509
Ny ker
Klemensker 921 111 526
939 129 544
Ilø
951 114 5.so
Tern
Allinge 1001 151 009
617,
Sandkig 1010 2
tin mb. l a—nonne
0-10 231) 645 '
Fia Sandvig
0-18 238 653
- Allinge
058 248 703
Tein
114 301 719
Rø
l•13 323
Klemensker
145 33S
Nyker
205 355
Rønne

7T4
810,

Therica The
The-Erstatning i Pakker a 50
anbefaler

øie

cli. Larsen.

ly:,:q-non-Scuash og) Orangesaft
anbefales som en særdeles læskende og behagelig Sommerdrik.
Faas pas Halvflasker hos

Sk

c,
;.; «
" Y'r

Hr) rn'I in

De sidste Dage af Augnst Maaned venter vi Tilførsel af

Gode skotske Dampkul

Sommeraften.
—0—
Ha vet stilner 0111 Strandene,
Sivet sukker ng skælver.

Hatte og Huer
i alle Faconer købes bedst i

Højt over Skoven ng Vandene
Maanehimlen sig hvælver.
Stille du hidsige Hjærte,
trodsige og forbandende —:
Fyld dig med Skumringens Smæde
ug Freden, der er over Vandene.

Nordlandets Handelshus.
Stort Udvalg

til Tærskningen. Vær saa god at gøre Bestillinger i

Nordlandets Handelshus.

Ave* i Nordbornholms Ugeblad!
Billigste Annoncepriser. — Største Udbredelse
her paa Nordlandet,

Citronerstatning
anbefales som en glimrende Erstatning for rigtige Citroner, og lags paa
hele og halve Flasker hos

Allinge Kolonial & Produktforretning.
Der er ikke gode Udsigter for Tilførsel af Kaligødning
til Brug, før Vintersæden lægges. Hvis

Gødningskalk
kan erstatte, saa er endnu et Parti til Salg fra Skib som ventes. Pris 25 Kr. pr. 1000 Kilo fra Havnen.

Nordlandets Handelshus.

Kunsthonning i 1/2 og 4',/, kg Spande .
Kompot Frugter i 1/2 og 1/1 kg Ds.
Diverse Frugtsafter faas hos

Allinge Kolonial& Produktforretning.

Prima eng. Smedekul

Del gaar saa sælsomt til paa denne
Jord :
Det, som er smagt, det stores
Rolle spiller,
Det, som er dødt, lyslevende man
(roer,
Det, som er kroget, skuer man
som lige,
Del, solo er fattigt, gælder for det
rige.
Fred. Paludan-Millter.
Hvor Faa forstaa den sære Kunst
til Livet
Al lytte lig en Svane skjult bag
Sivet,
At svømme dristig pas de store
Tider,
Der langsomt mellem Jord og
Himmel glide' I
C. Hauch

EJ ved Døden al betragte
Kan vi granske livet ud;
Men, hvo sitar snit Lid til Gud,
Han kan Døden vel foragte.
C. Hauch.
Og Kvindens svulmende Hjerte
og Mandens Bryst,
og Vemod, Glæde og Smerte
har samme Røst.
H. V. Kaalund
Mil Folk! Hvor er din Fortids Magt!
Da Nordens Lande Lov du gav,
Og spejled trende Kroners Pragt,
I Østersø og Vesterhav?
Er Danmarks Løve træt og spag,
Indslumret pas sit øde Leje,
Og tør ej for sit sidste Eje,
Deri vove nu det sidste Slag ?
Emil Aarestrup.

Stort Udvalg

Stort Udvalg

Allinge Kolonial & Produktforretning

(--5.'---Brødrene Anker
Jernstøberi Sc Maskinfabrik
Telefon 2.
Hasle Telefon 2.
ri

Selvvandingsanlæg, Vand- & Aljepumper in, in.

LO ET TA
ALBA
Spise —Chocolader

Whisky,
Svensk Punsch
anbefaler

Extrafine Portvine
elve
Madeira.
!Morernes
Ind nsh vine

J3. Larsen.

Rod. ing'
Frits tesne
anbefales fra

Blommer

Allinge

Rosiner
Tørrede Æbler

Itolooial & Produkliorrdiliog

anbefales
fra

By- og Herredsfuldmægtig

Produklforrblig.

Johann 1(oloeil, Hasler

overretssag[. Bojesell-Koefoorl

Allinge
træffes paa R a ad huset
hver Mandag efter KI. 10 Form. og
i Klemensker Kro hver Fredag
fra 2-5 Ettin.

Hasle.

Folograkifig al Ejefirlommo,

Ane
Damer
Xdrer

Carl Lunds bekendte blaa Emaljegods
til billigste Priser hos

Rom, Cognac,

Stuer og Selskaber, udføres gerne
overalt. — Billeder forstørres.
Billeder indrammes,
i
Bøger indbindes.

9"--Afdeling i Allinge 6-'

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

Nord landets Handelshus.

Hasle.

1

Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente

i Mb, 23wintlb od gRaccojau = f(Tlfic.3 eitbilit tit
rimelige s]3rifer i

Nye Sendinger af alle Størrelser

Søm og Spiger

Regninger, Meddelelser. Fragtbreve, Brevpapir, Konvolutter.

..

:Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Set, Mortensgade 17, Rønne, Telf. 22

Bestil Deres Tryksager i Allinge Bogtrykkeri
og 2-4.

faas hos ,

(Udb. Fuldm. ved Byfogedlcoutoret i
Hasle).
Kontordag i Allinge Mandag
do. i Klemens (Kroen) Tirsdag Eft.

Nordlandets Handelshus.

Kontortid : 10-12

Køkkenrekvisitter

Jeg hviler med mine Minder
Under Livets grønne Træ;
Som Børn med blege Kinder
De sidde paa mil Knæ.
V. Kaalund.

sælges fra Lager til billigste Dagspris.

? lionholms
,. .—p,,- - - Simre- & lullokasses

Billigste Priser

Chr. Slub prgensrn

Alle

foreningsmg er

og festlige Sammenkomster bekendtgøres fordelagtigst og billigst i NordBornholms Ugeblad, der læses i alle
Hjem Mindstebetaling 50 Ore, r:!:i

Ordet er frit !
Vi gør vore mange Læsere i By og
paa Land opmærksom pas, at enhver kan
fart optaget Artikler og Indlæg om Emner
at almen Interesse i „Nord.Bornholms
Ugeblad-.
Betingelsen er kun, at det skrevne er
holdt i en sømmelig Form og indenfor
rimelige 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 baade Byen og Landet,
og det er en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage deri striengeste Diskretion med Hensyn til sine Kilder.

Gibsrørvæv

Nordlaudets Hulligisims
Prima letsaltet
•

Charles Svendsen,
Telefon 66.

NB. Tapet og Tapetklister altid paa
Lager.

120 øre 1,/,

kg

Prima saltet

bornholmsk Torsk
75 øre 1/:., kg.
anbefaler

Blodbudding
er en nærende og forholdsvis billig
Spise. Faas i 2 kg Dimser hos

nngepulver
Idiuldingpuher
Ciironemsenla
Yliandelessents
Randler
Vnniliestienger
l'anilietabletter

Al tinge Kolonial- og •
Produktforretning.

fine 'qavemobler
altid paa Lager, billigt.

fans bos

Hlemellsker Spefierlorreloiq

Allinge Kolonial &
Produktforretning'.

Telf. K1 n 13.

L. Pihl.

Prima

Tilffld og l'agjtre
smid Tjærekoste anbefales fra

Allinge

Kolonial- &
Produktforretimig.

Alle Sorter

Prima Kvalitet .

Syltesukker.

Krydderier

Nordlandets ilarifigIshils

