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,Nord-Bornholffl, Ugeblad" 
',run i si Antal af min 	1600 Exempl, 
vg forsendes gennem Posirastrtel eller lyd 
vore Bad i Allings. Sandvig, Olsker, Bul-
sker, J. og Klemensker 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
kar den største Udbredelse 1 Nordre tiørred 
bliver hest l ethvert Hjem o2 sener sig der-
or bedst ilt Aver tving. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
vpiager gerne Bekendtgørelser af «Wirer Art 
lasts" Kat', Salg, 1...,irrningsmeddelelser, 
Efter. eller Aflysninger, Auktioner ae, 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adgetar hver Fredag kan bestilles pas alle 
Postkontorer saml paa Bladres Kontor og 
koster l Kr. halroarlIg. 

Vaaren. 

Nu spættes hver en Ager 
med Gaaseurt og Løvetand, 
og milde Vinde drager 
med Vaaren over Land. 
Fra tusind Lærkers Strube gear 
en Jubel uden Lige, 
— en Pris til Danmarks Vaar. 

Og Kabbelejen væver 
sin gule Bort om Mosens Rand, 
hvor viltre Viber svæver - 
paa brede Vingers Spand, 
men Søndenvinden stryger blødt 
en Grøftevold og Dige, 
hvor Myrten dutter sødt. 

Og Foraarssolen gyder 
i rige Strømme ud sit Guld, 
— se Padderokken skyder 
sin brune Stok af Muld; 
og Bonden ser ærbødig ud 
mod Rugens grønne Skifte, 
der staar med friske Skud. 

Hvem nævner mig en Glæde 
som deri, der risler I niti Sind, 
naar SoI og Vind og Væde 
med Vaaren drager eid ; 
naar Grødeduften lifligt gaar 
om Bondens hvide Længe, 
mens han sin Havre saar. 

Valdemar Olsen. 

Da Skibet gik ned. 
—x— 

En Sømands Skildring af et Forlis 
i Vesterhavet. 

Vi entrede op ad Dækket, jeg 

gik hen i Lukafet til min Vagtkam-
fileret og siger til ham : Du Irma 
komme op, vi forliser! Han saa paa 

mig, smilede og siger: Del er vel 
ikke sandt, hvad du siger! Men jeg 
trak barn ud al Køjen og fik ham 
ud pas Dørken. Jeg skyndte mig 
op paa Dækket og lien til Styrbords 

Redningsbord, der var deri største. 
Den blev gjort klar til at saltte ud, 

men Skibet havde paa den fid 65 
Gr. Slagside, og Styrbords Dæk 
stod under Vand, saa Redningebari-
den næsten selv kunde sejle. 

Da kommer der 

En mægtig Braadsø, der knuste Haaden 
Vi saa ikke mere af den end 

Korkpuderne, der laa og drev pas 
Vandel. Vi entrede op pari luv Side 

for at  sætte Bagbords Redningsbaad 
ud ; del var Imidlertid ganske umu-

ligt, da deri kom til at slag f Klem•  

nie mellem Benredernperni og Be-

stildekehril. Vi kunde lette rokke 

den rid af Stedet, og vi opgav nu 

alt Henh. 

Sari siger 1. Mester til ulig Mon 

Passagererne er purret ud ? Jeg ser 

med Forundring pas ham og spør-
ger: Er her ogsan Passagerer om 

Bord ? Ja, svarer han, der er en 

Dame med. Der var ingen andre 

end Officererne, som vidste, at huri 

var kommet om Bord. Jeg tænkte 
ved mig selv; 

De skal vi alle, men ingen skal 
sidde i Skibet, 

hvorfor jeg entrede hen agter, tog 
min Kniv og sprættedL Preesennito 
gen al Kahytskappen, sparkede Dø-
ren ind, og gik ned, hvor jeg gan-
ske rigtig mødres med en halvt at-

klædt Dame. Vi saa et Sekuud paa 
hinanden, hun talte til mig, men 
jeg havde ikke Tanker for nogen 

Konference. Det eneste jeg forstod 
at der, hun sagde, var: Hvad er 
der i Vejen,? Jeg svarede kun; 

Kom op, hurtigt! Jeg greb el Tæp-
pe, eller hvad det nu var, og sveb-
le om hende. Vi stod da 

i Vand til midt pas Livet. 
Jeg greb hende og bar hende hen 

paa Trappen, som jeg næsteir rimet-

le trække hende op ad. Hun kunde 
slet ikke selv hjælpe til. Skrækken 

havde lammet hende, men jeg fik 

hende anbragt paa Itv Side af Ka-
hytekappen og skreg hende ind i 

øret Se at komme hen midtskibs. 

Nu kunde jeg ikke mere, men jeg 
havde faner hende op, og det var 

en Beroligelse for mig. Jeg syntes 
at mine Nerver faldt til Ro, og Jeg 

entrede derefter op til en Slump 

Gelænder, som endnu var tilbage 

paa Agterskibet. Jeg lagde mig ned 

paa Maven, holdt last i Gelænderet 

ined den ene Haand og rakle med 

den anden ned efter hende. I sam-

me Nu hørte jeg mine Kammerater 
raabe etter mig. Jeg ser agter efter 

og ser da en mægtig Braadsø teer-

ne sig op over Hovedet paa mig; 

jeg naaede ikke al faa fat t Damen. 

Hun saa mig lige ind i Ansigtet, 
ogsaa hun havde observerer delte 

Bjerg af Vand. I det samme 

gav hun sig til at le; 
jeg kunde mærke hendes Finger-
spidser i min Haand, da Vandbjer-
get styrtede ind over os med el øre-
døvende Brag. Alt dette skete 

Løbet al Sekunder. Jeg saa Dameri 

forsvinde ud i Søen med en. Kahyts-
kappe og Skylight. 

Jeg følte, at jeg sank og sank. 
og jeg var ved at slippe ridt Tag, 

da jeg pludselig mærker Opdriften, 
og el øjeblik efter kommer jeg igen 

overdel-  Vandel. Jeg entrede hen 

midtskibs til mine Kammerater, der 

blev ikke vekslet et Ord imellem oa, 

vi sire blot paa hinanden. 
Nogle, deriblandt Kaptejners, stod 

og tog Tøjet af sig, to Mand havde 
taget Redningskrans paa. Skibet  

havde nu 85 Gr. Slagrede, en ny 

Se trillede hen over os, og Jollen 

rev sig løs I Taljerne og satte sig 

fast I Maskinskylightel. Jeg sprang 
op til den og stod og holdt fast i 

den, da kommer der en ny Sø, og 
jeg mærker Jollen forsvinder mel-

lem Hænderne pas mig. Jeg aer 
mig omkring og lænker : Er det 

Ulejligheden værd at Rører et For-
sag pen at komme i den. I det 

samme styrtede jeg mig i Vandel, 

fik tal i Jollen, og kom op i den, 
og I næste Sekund 

laa der 6 Mand omkring Banden. 
Alle kom de op i deri, vi blev 

saaledcs 7 Mand i en 14-Fods Jolle 
pas det oprørte Hav. De :t Mand 
maatte stadig ligge pas Bunden al 

Banden. 
Kl. 5,30 forsvandt Skibet i Bøl-

gerne. Kjolen laa nu vandret og li-

ge i Vandskorpen, og %.1 saa nogle 
Af vore Kammerater slag paa den, 

Vi roede af alle Kræfter for at kom-
me bort fra Vraget, men Søen før-
te os alligevel hen over Stedet, 

hyogelet earde_Allomkring op, var .  
Vraggode og Olie, og Vandel kogte 
og sydede °filering os, Pludselig 

laer vi Øje paa nogle af vore Kam-
merater Inde mellem Vragslumperne, 
de raabte efter os, men vi kunde 

ikke hjælpe dem. EI øjeblik eller 

ser vi atter en Mand i et Rednings-
bælte. Vi var ikke langt fra ham, 

hans øjne stirrede paa os, og hans 
Ham stod ret i Vejret. VI forsøgte 
at komme til halm men pludselig 

er lian forsvunden. 

Der begynder nu 

for anden Gang en Kamp for Livet, 
Af 16 Mands Besætning og I Pas-

sager' var altsera de 7 i Jollen. Vi 

maatte have hele vor Opmærksom-

hed henvendt paa Brodsøerne, vi 

holdt Forenden op imod Søen, og 

hver Gang en Braad kom, skoddede 
vi med Aarerne, til Søen havde 

brækket, saa roede vi igen. Imidler-

tid rejste det næste Brand sig atter 

for os; saa mist. de vi en Aare, og 
Æssingen I Jollen flækkede, saa 

Aaretolden ikke kunde sidde.  

kun:var til al forlænge vore Lidel-

ser, da al pludselig ser Toppen al 
Rigningen pas en stor Sejler styre 

ned imod os. Vi fik nyt Mod, og 
Lyst til at leve, vi mærkede ikke 

mere lit Træthed og Malhed, hyle 

vor Opmærk;omhed var nu rettet 

mod delte Skib, som korn nærmere 

og nærmere. Til sidst var del sari 

nær ved 03, al vi kunde reabe Ill 

dem, men de forstod ikke Siluatio-

nen og sejlede forbi os. Vi forsegle 

at ro hen og lage fat i Loglinen, 

men da var vl nær kæntret. 

Jollen fyldtes med Vend, 
og vi mirede øse af alle Kræfter og 

sørge for at fan deri op mod Seen 
igen. Det eneste, vi sera, var, at 

Skibet lied „Saga•, og at en Del 
af Besætningen stod og kiggede 

paa 03. Den fortsatte stadig sen 

Sejlfads, og vi diskuterede Spørgs-
rnaelet, om den vilde komme Iilba-
ge og forsøge pas al redde os. Der 

gik en Time, og vi kunde ikke me-
re se den. Men pludselig feer vi 
atter Øje paa Mastetoppene, de hav-

de vendt, og stod nu ned imod os. 
Vi tik nyt Mod og diskuterede med 
hinanden om, hvorledes vi bedet 
kunde bære os ad med al borde 

Barken, ligesom vi talte om, hvilke 
Foranstaltninger Besætningen paa 
Barken havde gjort for et redde os. 

Da den naaede hen til os, stod 

hele Besætningen langs Lønningen 
med hver en Line i Haanden, og 

i det øjeblik, vi kom langs Siden 
af den, kastede de Linerne ned til 
os. Uheldet vilde nu, at fire Mand 

fik fat i en Line og holdt fast, saa 
Jollen tørnede mod Skibssiden og 

blev fuldstændig knust,. og 

Vi faldt alle i Vandet. 
Jeg havde ikke faget fat i nogen 

Line, men i det øjeblik, da Baaden 

tørnede mod Skibssiden, greb jeg 
fat i Rustjernet i Mesanriggen, og i 

næste Nu mærkede jeg en ægte Sø-

mandsnæve i Nakken, og jeg' blev 

halel ind over Lønningen, hvor jeg 

ined et Plump faldt om paa Dæk-

ket. Barken var fuldstændig Borde-

fyldt, og jeg-(rusker saa intet cirere. 

Jeg havde en behagelig Fornem-

niche, soul 0111 jeg laa i en dejlig 
Seng. og Sengen bevægede sig som 

ell Vugge. Jeg forsøgte at senile 
nilue Tanker, for at fas opdaget, 

hvor jeg var henne. Pludselig slant 

jeg øjnene op og ser den mægtige 
Rowing, og jeg mærker, at jeg lig-

ger og sejler frem og tilbage tværs 

over Skibet i Vandel, som staar pas  

vand og eleKrus, sem hen fyldig» 
og rakte In 03. Vi ligefrem alogree 

om delle Krus, som skulde gas pen 
Omgang mellem 09, og jeg ettal Ik-
ke lægge Skjul pita, al dette The. 
vand er del bedste jeg nogensinde 
har fermt. Vi blev ekviperet med tørt 
Tøj af Besætningen, og Kaptejnen 
sagde til os: Gia ned I Kahytten 

og la* noget al spise. VI gik ned 
og !Audi I Provisrdrummet en Tan-

de Skonrogger, en Ost og en Bene 

Margarine. Vi satte os ned paa Gul-
vet og spiste ; eller dette herlige 
Meallid blev der anvist os Køjeplads, 
og vi lagde os til at sove, Jeg for 
min Parl sov 20 Timer i Trak, me-
dens mine Kammerater næsten ikke 

havde sovet, da Vieggeluserie, som 
fandtes ombord I Millionvis, havde 
overfaldet dein. Vi tilbragte 6 lyk-

kelige Dage om Bord, sart naaede 
vi Helsingør, hvor vi bliv landsat, 
meden! „Saga' lertratte Rejsen til 

Gefle, hvor den skulde losse. Vf log 

en rørende Afsked med Beareltringen, 

og efter god Søie tedsekik raebte 
vi tre Hurraer for Gen, da vl forlod 

dem. 
— — — 

Vi var altan kun 6 Mand, som 
blev redder, og det blev aldrig no-

gen Sinde opklaret, hvad Årti-sagen 
var til Forliset. 

paa Fodtur 
gennem Europa. 

Senna fortapir om sine 
Dagbogsoptegnelser og Minder. 

(Kun hor Nordbornholms Ugeblad) 
—o— 

Som et Eventyr, et Fata morgen', 

et Drømmesyn fra Romaratikens Tids-

alder, ligger Venezia ude i del biml 

Adriatethav — lig en mægtig Flaade 

at prægtige Paladser. Som et Even-

tyr er Byens Historie, et prægtigt 
Eventyr, noget tor sig selv; ikke en 

jævn dagligdags Fortælling om Bor-

gerflid og Nejsomhed og Aarhund-
reders Kamp for Tilværelsen, som 

saa mange andre Byer kan rose sig 

at. Venezia er som en strasIende 

Kornet, der flammer op i Universet 

og langsomt dør hen. 
Del var ca. 450 Aer efter Frelser-

ens Fødsel at de ras Barbarer, Hun-
nerne, oversvømmede og knuste det 

store romerske Rige. Over Alperne 
myldrede de som Gtashoppesværme 

ned gennem Dalene og ud over den 
frugtbare Postelle, nedtrampende 
Frugthaver og de Byer, de traf pas 
deres Vej. Og medens Mændene 

kæmpede den sidste haabløse Kamp 
for Hjem og Fædreland, flygtede 

Kvinder og Børn ud i Lagunerne, 

de store udstrakte Sumpe ved Flo-
dens Munding. Herude fristede de 
en kummerlig Tilværelse i usle Siv-
hytter, Børnene voksede op, en ny 
Generation, hærdet gennem Sult og 
Strabadaer. Med smag Blade roede 
de rundt mellem de sumpede Øer, 
ernærende sig ved Fiskeri, graven- 

Vi søgte at holde Modet oppe ved 
at skælde hverandre ud 

naar vi lavede en forkert Manevre, 

Jollen var ved at kærere, Vi manne 
stadig øse med Huer og Støvler, og 

vi skiltedes til at ligge t Bunden af 
Jollen, Del var et megal farligt Eks-

periment al skifte, og ureelle fore-
gaa 'ned den yderste Forsigtighed, 
tor at vi ikke skulde kæntre. Men Dækket. Jeg hører Raeb, og er i 
vi var nedl til det, for lugen kunde det samme ved Beviathed igen; jeg 

ligge i Bunden el Jollen mere end rejser mig op med Besvær og Ism-
en halv Time ad Gangen, da man ler mig hen til Lønningen, hvor jeg 
saa Var fuldstændig stivliossel. Af ser den fjerde og sidste Mand paa 

og Ill havde vi stærke Hagelhyer, Linen slippe alt Tag, række Armen 

som slog saa herudl pas vore Hove- i Vejret og forsvinde i Dybet, Det 

der, et vi skreg af Smerte, og Tøj var en meget stor Sorg tor os, at 
havde. vi næsten ikke paa. 	 Iran ikke blev frelst, da Hjælpen 

VI fik Øje paa en Fiskelrawler, var saa nær. 
men kunde ikke kontore - op til den 	VI kunde daarligl sine pea Bene- 
Vi begyndte ral at blive sløve og ne, riren vi entrede hen i Kabyssen, 
talte med hinanden om, at dette hvor Kokken havde en Kedet The- 



4e sejlbare Render  I Dyndet, 	Campanllen med den vidunderlige 

.Yrden gik, den usle Fiskerby ude ger, giver dog.  endnu Beskueren 
tørste primitive ltuse et Vragremmer. I fulde Sale og de kosts-- Samlin-
seende Pæle nid og byggede de Udsigt, Dt.,geraladset med de pragt. 

Sumpen bred Ingen sig om, men Indtryk af Fortidens Glane, og Suk-
Medens Romerriget ,ptarstes, vokse- keuez Bio minder endnu om polt- 

• Venera langsomt oe af de mud- Irske Fangers hastesles. Tilværelse. 
rede Vande, Reuderne blev Keneier, Videre udefter langs den friske Strand 

; Dynd lagdes pas Dynd, en Samling ligger det gamle Arsenals røde Mare 
-smaa Holme, hvor der paa nedram- og antikke Portal, flankeret al Mar-
' mede Pæle anlagdes en By, der tog morlever, og man lian gas helt ed 
• i  Indbyggerantal og Velstand. 	paa Pynten til det orfent;.ge Anlæg, 

Thi de amen Bande blev større hvor Adriaterhavet funkler I Sol. 
oq  større, tea r  viden  om langs Ky- 	Eiler over den overdækkede Porde 

• Ilterne, Middelkaret rundt, og hjem- di Rierg med de mange Bader, 
bragte Tømmer fro Dolmanens Skove langs Can ale Grande med det gyldne 
og Sten fra Alpernes bratte Klippe- Hus, forbi Museo, helt ud til Jern-
sider. Fonasdskanne fyldtes med bani.stalionen, se Toget komme la. 
ravede eller tiltuskede Varer, arien- rende over Havel ad den 4 km lange 
falske Tæpper smykkede Husenes Bro fra Fastlandet, hvor Bjerge i 
Indre. 	 Sne hæver sig i Baggrunden. 
• Aindrundreder gik, — Venezia 	Jeg tik de sidste Llra udbetalt af 

voksede i Velstand og Styrke. En Kassereren ; del var næppe til Bil-
altid kampberedt Filtede undertvang letten til Triest. Mil  Hash stod til 
fremmede Byer og Landsdele. Dal- Konsulen, der heldigvis var en flink 
matten, de Joniske øer, Moren, Kati- Mand. — Jeg fik Billet og et lille 
dia, Cypern, store Dele at del by- Overskud og kunde saaledes klare 
zantiske Rige rimene efterhaanden mig de første Dage. 
bøje s . g for Havets Dronning, der 	Saa bordede jeg en G.rndol, der 
smykkele sig med (Mentens KoSt-  færgede Passagererne ud til Dam- 
barheder. 	 peren, som las part Rheden, klar 

I Løbet af fem Aarhundrede lian- til Afgang. Det var i sidste Øjeblik. 
ede. Venvz.a Hejdeprieldet af sin Langsomt gled vi ud i Mørket, bort 
Magt ; Prankrigs Ridderskab bejlede fra Preaellas stundende Lyshav. -
til dens Gunst. — Venezias etæg- Et stort Skibsskrog dukkede frem, 
lige .Flaade skulde bringe Korsfa- en Trappe firedes ned, en Sømands-
rerne til det hellige Land, hjælpe næve tog et kraftigt Tag i hver en-
til med at udfri det af Tyrkernes kelt, 

• Klør. Hvem kan skildre hine Dages 	Triesterdamperens Fløjte meldte 
'Begejstring? 	 Afgang. Langsomt gled vi ud pan 

Konstantinopel blev erobret, de 4 del aalme Hav. Jeg stod pas Dæk-
hantikke Bronceheste over Markus- kel og sal ind mod Vent ZillS Lys. 
nitkens Portal hjenrfelles som Sejrs- hav. Klokken var 10. Farvel du 

trofæ og opstilledes der. Orientens skønne Eventyrby — Farvel Elvira I 
Kostbarheder, uhyre Rigdomme, faldt Nu møder du maaske en anden. 

Veneziapenies Hænder, stole Fester Straalende glad vil du fængsle hans 
afholdtes, hi.er D.12 var. en Glædes- Stud med Strengeleg, til han, som 

dag. Er ypp:gt Velltevnel, en &j- jeg, glider ud i Mørket. Jeg synes 
rens  Ras, Fornøjelsessyge, Flad og jeg kan se ind i dit lille, livsglade 
Misundelse hos Medbejlerne, særlig 	Hjerte, se det udvide sig, blive til 
i det optilomsirende 'Ge11bv.a. • - 	et helt 111•Galrf.17,f'1r der [fas 
Venez,auerne1everle paa de vundne Væggen hænger Billeder af alle de 

Lavtbær i ca. 300 Aar. Saa kOm Mænd, du har .kencli og ødslet din 
Amerikas °plage:se, Handels- centret Kærlighed paa. Under hvert Billede 
gled andet Steds hen. Krigen med hænger en vissen Blomsterkrans. 
i'kdb4el'ke" Ger:ova kostede  Pen- 	Vi er Samlere begge to — hver 
• ide,ige Uroligheder i Kolonierne, paa sin Maade, — jeg skal intet 
ine'ayrdee Stridigheder om Ms g  tem. 	bebrejde dig. Glemte jeg ikke selv 
Lidt efter lidt svandt Rigdommene at lægge Brev i Postkassen til min 
ind. Det for saa stolte Venezia blev syge Rejsekammerat og meddele 

en Kaslebald mellern •  Frankrig og min forandrede Rejseplan. 
Østrig, udpint, forarmet, og havnede 	Ude af Øje, ude af Sind. 
titsidst i det nye Balles Arme. 

— — 
Den stolte Dronning har mistet 

sit Sci.pter, hendes Purpurle abe er 	
Kursus i moderne Dans pair 

hendes der er Rynker af Ælde i K 
	m 	 a 

 

hendes tor saa bedaarende Ansigt. 	 Hotel Allinge • 
paabegyndes Tirsdag den 2. Maj. 

Man ser.  det ikke om »enen, Børn Kl 5, voksne Kl. 8. 
Nattens Slør dækker de mange Brøst, 	  

Hasenas 	s earierera nu n vaagnei 

man op:elier Ariene:,s 	rais- En rod 4-aars Hest 
ser med tarmene mod en straalende er tit Salg, og 2 loaairge Plage, 

Sol, da afdækker dut ubarmhjertigt, samt I So, som (arrer sidst idenus 

hvad 	 M før. var Skjult,' og hvad der i 	saned.  
Skovgaard i Olsker, Maaneris Sam syntes kostbare Tæp- 

per, hængt fra Altaner og Vinduer, 	Andeæg det er .kun brogede Klædningsstyk- 
ker, lappede og lasede, Vasketøj af er til Salg paa 

Store Lærkegaard, 

Andeæg 
TIL Re 37. 	Haastadgnard. 

Lærling. 
En Dreng kan straks komme i 

Lære hos 
A. Mikkelsen. 

Gyklehandier, 

Tapeter, 
stort Udvalg, Prisen Ira 35 Øre pr. 
Rulle. 

Rullegardiner til billigste Dagspris. 

Sandvig Boghandel 
B. Abraharnsen. 

Tlf. Sandvig 55. 

Cyliler: 
rt).: C- lak a g 	: 

ret. ny 	I! ne, 	ark breag r 
pr. Kordant. 

	

Nye Dæ'a n, Slå:: 	̂ 
sæl:• 	rit 	r•r-1 , : 	r. 

Ale 	 - 	, 	e 
Le-a'er ril S.d.; 

Samme Sted er er face -  Ma ia.. 

ey;,.;e, 	TI. 	S • i! 

J. .77ielsen, 
PovIsmilde.  Rutal- er. 

Sillige .7ru,7ttneer. 
En Del 4 Asrs Fre glIræcr 

ges til betydelig ned nat Iris. 

M. Kr, Kofod. 
Tlf. Sandvig; 6  og 47. 

En Likeforiermester, 
flink  og paalidelig, kan las Plads 
IH 1. Maj paa 

Maegaard i Rø. 

Rugeæg. 
af rigtireggende Antons, Krydsning 
af sølvgraa Wyondotl, samt A- ma, 
Krysning, tværstribet Pl. Rucis. U.1- 
.alg 20 øre Sik. 

Fiskehandler Thorsen, Tejn. 

En yngre Karl 
som vil passe Kreaturer, kan fas 
Plads 1. Maj pan 

Hullegadrd, Klemens. 

15.17 aars Dreng 
kan fas Pinds til I. Maj paa 

Kaggaard, Ruls Tlf. 62. 

De bekendte gode Enghlert 

Ganunisaaler og Hæle 
fans hos 

H. C. Fund, 

Rugeæg! 
af Iv. Pl. Rocks til Salg a 30 Øre 

Til. 28. 	Chr. Westh, Allinge., 

Vqkler. 
Et Parli godt monterede 

Herrecykler 
sælges pr. kontant for 150 Kr. pr. 
Stk. 

XI Yuncfl, Allinge. 

Prima Cacao 
Iri for Skaller 
1 Kr. Hal,kilo 

3. S. .,Carsen, 

Tørrede Æbler 
Hele borede og Skiver. 

Svedsker uden Sten 
er alter paa Lager.  an billigste 

Dagspris. 
Allinge 
Tlf. 12. 

paa :teluns-it. Rom, (log-
line, WhiNiky, Ca loric,  
Sherry Brandy, Mit/pi-er, 
ere belydeligt nedsatte. 

Ren Portvin, 250 Øre pr. Hel-
flaske, er aner., pas Lager. 

J. B. Larsen. 

Orte- og Bloffisierira 
anbefales. 

J, B. Larsen. 

En Ko, der skal kælve i Juni, 
slaar til Salg has 

Ludvig Melisen, 
ved Maegaard r Olsker. 

I Gadstrups 

intimere Art, hængt: til Tørring, og 

Marmorfirser og Galleriernes antike 

Søjler viser mangen en Revne el er 

Brud. Kanalernes blanke Vand er er til Salg paa 
ikke fuldt saa krystalklart, som det 
gav sig Udseende al, og der er 
mange ubeboede, forfaldne Huse. 

De smaa Gader er oltest skumle 
Gyder, saa smalle at man næppe 
ken komme forbi hinanden, og 1 

Arbejderkvartererrie er der megen 
Nød og Fattigdom. 

Men del er interessant at vandre 
Byen igennem paa kryds og tværs, 

over de orange Kanalbroer, for vilde 

sig i Labyrinterne. Der skal være 

benved 400 Broer og 160 .Kanaler 
skiller over 100 sansa Øer fra hin-

anden. 

Mai kuspladsen merl den pragt-

fulde Domkirke i  hymnisk Stil, 

Hotel Sandkaas 
aabner iste Mai. 

steadp!.-,,cL,. 	Ked/tur, , Ken trkedbringes. 

24N14;% 

tør Ilar 	1  

Et stort l'dt)(11,;'; 

.raller til »amer og kern 
er nu paa .Tager fil alle (Friser oØ i 
alle Størrelser. 

—9rt5artffirr-og--gatedesfrafifter 
i manje lyse oj mørke Jaroer. -  

Xl(ndesfra tklzer fra 42 J(r. 
Cacercoat fra 29 Xr. 50 Ore. 
.kyse melerede J7rakker Tir. 35,50 
Xiisefrakker i Gooereoat (4 kulørt 

J{Im de. 
Cooercoatfrakker til J)renge 

2 til 5 cHOP. 

Magasin du Nords Udsalg 
Allinge Victor 91anek Allinge 

Saasæd. 

,Skofoilinf- (9s '«hobuifforretiiiirq. 

117,44 "  
Træsko til Spotpris. 

De ærede Forbrugere gøres herved opmærksom pas, at jeg fra 

p.a. :, Ilsur ga i.e, 15 pCt. Rabat paa Kapsko og lyske 
Traeolto med r.yl Læder. 

De, der ønsker herlige Træsko, bedes venligst snart komme, da 

det kun er Il midlertidigt Salg.  

L. Larsen. 

Havre. 5v.,1w1" Segerltria re, gul Nesgaard Havre, sortren, 

Byg. 	Abed Prentiee og Tystolle 

De Partierne' al de særlig frue Kvaliteter er begrænsede, anmodes 
de ærede Forbrugere om at indgive deres Bestilling i god Tid. 

BORNA er bedst og billigst 



Pir.elsen. 
Te 

ør no 

C‘444•61. kcintitdkw, 
Prims 4 

ALIKi VIMR tr zrar. 

Allinge Kolonimi 

ffessens 
VI tuhr 	1444Sit 

td agidelei.. as, 
Pr14 ie kr. 7S  Ink 

rkvec‘tamfflti• Pht rtv 

Chr. o 
MØ a49 EIRAFUG 

T Sei 



Mage Jernbanes 

.øreplan. 
"Søgnedage. 
n sm-Naind•lir 

i) 
8,20 2 no 6,20 
8,37 2,19 6,39 
8,50 2,36 6,56 
9,06 2,52 7,12 
9,21 3,09 7,29 
9 32 3.22 7,42 
9,90 3,30 7,50 

,n4v1r-Itswee 
tt 	(t 

X 	1,30 10,00 4,20 8,15 
1,4010,08 4,28 8,23 
1,55 10,19 4,39 8,34 
2.1010,36 4,56 8,51 

ker 	2,30 10,56 5,16 9,13 
2,46 11,10 5.3() 9,25 
1,1011,30 5,50 9,43 

r kun Lørdag. 
r ikke Lørdag. 

og Helligdage. 
en ne -Sand•Ig 

8,45 12,35 7,50 
9,03 12.53 8,08 

nsker 9,19 1,09 829 
9,35 1,25 8,34 
9,49 1,39 8,54 
9.59 1,49 9,00 

g 	10,05 1,55 9,12 

g 	10,35 6,00 9,35 
10,43 6.08 9.43 
10,52 6,17 9,52 
11,07 6.32 10,07 

<er 11,25 6,50 10,27 
11,36 7,01 10,36 
11,55 7,20 10,55 

irretaaagfaree. 

irofoed, Rønne 
*res asavad* I 7. 
ktuastitskrirsig a. a 

Hasle Onsdag Forord. 

ma Sæk 
Manger 

Sømmen lil meget billige 
la' andre Cykledele have* 

• 
'valg ttl meget nedsatte 

toner udiares. 

K.  C. Funeh, 
Allinge. 

ger. 
hjemkommet. 

ta Numre 55 a 65 Kr. 
115 Kr 
alt efter Størrelse. 
Italie!, syes etter Maal. 
mg gttrenteres 

80 forskellige Dessins. 
.4 billigst. 

;ko Kul 
ikte med Sejleren Masks. 

flages, 

roisattforretning 

ledehavre, 
sei ainlar, prima danske Mk*? 

"dl at alle Steps smiges blittisf. 

ndets Handelshus. 

LMNG overalt pøs  Nordlai¥114 

:ker 


