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,Nord-Bornholms Ugeblad" 
trykkes I ri Antal of minde! 1600 F.xempi, 
øf forsendes gennem Postrirssart eller red 
vore Bud i Allinge. Sandvig, Olsker, Rai-
son, Re og t(lemensArr 

,,Nord-Liornhalms Ugeblad" 
ar den største Udbredelse 1 Nordre lien ed 

bilrør Jaså' l ethvert item og egner sig 
yr badsi 111 Avertering. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
ilplager urne Bekendtgerelser af enhver Arl 
eaasom Køb, Snig, Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Al lysninger, ~Boner dr. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udvide hver Fredag, kan bestilles paa alle 
Postkontorer samt paa Bladels Kontor ag 
koster I Kr. halraarllg. 

.7fvorfor? 

Naar Solen dog skal slukkes, 
hvorfor tændes den ? 

Naar Glæden dog skal lages, 
hvorfor sendes den? 

0, Moder, hvad er Glæde, 
hvortil vendes den ? 

Naar Hjertet fødtes, 
elsker del og favner det 

en stakket Stund, 
saa lider det og savner del. 

0 Moder, hvad er Hjertet, 
hvortil gavner det ? 

Til Liv paa Jorden 
mod min Vilje nødtes jeg, 

af Sorg fra Gud og Mennesker 
forødtes jeg. 

0, Moder, Moder, Moder, 
hvorfor fødtes jeg? 

Russisk, ved Thor Lange. 

Slangernes Overmand. 
—x— 

Hvad Pastor Skovgaard Petersen 
oplevede I Æpypten. 

Den landskendte Pastor C. Skov-
gaard Petersen, der for Tiden er 
paa Rejse i Ægypten og andre Lan-
de, tot tæller i el Rejsebrev ti] _Kri-
steligt Dagblad" følgende drastiske 
Oplevelse : 

Nu ved vi, al der er Slanger i 
hvert andel Hul i Ægypten — og 
tillige, at Ægyptens „Vise og Trold-
karle", der med deres hemmelige 
Kunster i sin Tid kunde gøre Arons 
Tegn etter og kaste deres Stave paa 
Jorden, saa de blev til Slanger, har 
deres Efterkommere den Dag I Dag 
I Ægyptens Land. 

Ovre i Kongegravenes Ørkendal 
saa vi igaar en Slange, vel paa en 
balvljerde Alens Længde. En af 
Gravvogterne slog den ihjel. Det 
var vort første Møde med en Slan-
ge, men det blev ikke del eneste. 

En Slangetæmmer mødte i Gear 
op pas Hotellet; og et større Sel-
skab, deriblandt vi, fulgte ham ind 
i en stor forlalden Have lidt nord 
for Hotelle]. Her begyndte han sine 
Kunster. Han havde en ejendom-
melig krukkelfgnende Kurv over 
Armen, og deri en Slange, som 
han havde fanget Dagen i Forvejen. 
Irren han ønskede at gøre sine Kun-
ster med Slanger, han langede paa 
Stedet. 

I fan satte Kurven fra sig, smøge- 

de sine Kaltanæriner op, og med 
en Rorstok I hinanden begyndte 
han sine Besværgelser. Desværre 
var disse jo paa Arabisk, altsaa Vo-
lapyk for os. Met' ved nogle ægyp-
tiske Herres Hjælp fik vi ud al del 
at han stadig sagde noget lignende 
som; „Kom alle Skorpioner, Kobra-
er o. s, v. (her nævnede han en hel 
Række Slengeai ler), kom, som I korn 
til Soliman, Proteten. Ingen vil ske-
de jer, Og I nma heller ikke gøre 
mig Fortræd. I Gods og Profetens 
Navn, kom ud, kom ud'." 

Sudan blev han ved i el ejen-
dommeligt bydende, og dog ens-
formigt Tonefald, der havde noget 
vist hypnotiserende over sig. 

I nogle Minutter gik hen langs 
den ret forfaldne Havemur, hvor 
der var Huller her og der, men (ler 
kom ingen Slanger. 

Selskabet fulgte nysgerrigt eller i 
rel ærbødig Afstand. 

Paa en Gang 

standsede han og greb en 
Skorpion. 

som med Halen krummet op over 
sig og Brodden fremme kom mar-
cherende ud al et Hul. Skorpionen 
søgte ved alle Slags Vridnieger at 
slikke ham, og jeg tror næsten, det 
lykkedes den tilsidsl; men underligt 
nok skades han hverken af Skorpi-
onbid eller Slangegift. 

Saa satte han Skorpionen pas en 
træstamme og bød deri under man-
ge Besværgelser sidde stille og ik-
ke røre sig af Pletten ; og ubegribe-
ligt nok: Seorpionee, der før vred 
sig som rasende, sad nu paa en  
Gang ganske som forstene', ikke 
et Lem bevægede sig. Lidt eller tog 
han den og satte den op paa sit 
Hoved under sin Turban Folk næ-
sten skreg af Forfærdelse. 

Saa gik han ind i et Krat, slog i 
Jorden med sin Rørstok og gentog 
med næsten krampagtig Energi sit 
Forlangende om, at Slangerne skul-
de komme frem. 

Et øjeblik efter lagde han sig paa 
Knæ forover og halede en lang, 
tynd, hvidgul, meget giftig Slange 
frem. Slangen rasede ; ban smed 
den paa Jorden og greb deri atter 
bag Hovedet ;— og — den bed ham 
arie der kom Blod, Men lian viske-
de Blodet af, smilede, lod Slangen 
bide f sit Ærme og gik rundt og 
viste os dens skarpe Tænder. San 
tog han sin Turban af, greb Skor-
pionen og satte den paa Slangen. 

Selv sladr han aldrig en Slange 
Ihjel; 

han lover jo I sine Besværgelser 
ikke at gøre dern Skade, og han 
forsikrer, at han vilde miste sin 
Magt over Slangerne, hvis han bred 
sit Løfte og slog en Ihjel. Men -
hen lader Skorpionen bide den 
ihjel; thi ingen Slanger (i halet Fald 
ingen af de ægyptiske Arter) kan 
stile for Skorpionens Stik — und-
tagen Kobraen. 

Jeg synes jo unægtelig, denne 
Slangelæminermoral smager ikke 
saa lidt al Jesuilisme. 

Saa bad han os udpege et Sted 
i Haven, hvor han nu skulde gas 
hen og tage den niasie Slange. 
Manden havde smidt sin }<ellen, 
havde base Arme og havde absolu t  

ingen Mulighed for at skjule Slan-
ger paa sig, og a ed a( lade sig di-
rigere af vore ønsker vilde han 
yderligere vise, at der ingen Hokus 
Pokus var ved det (hvad der sikkert 
heller Ikke var). 

Han blev vist hen til et Sted, 
hvor der var en Del fodhøjl, groft 
Græs ; og med Skorpionen mellem 
venstre Haends Fingre, Slangen over 
venstre Arm og Rørslokken I højre 
Høand begyndte han igen at rtenl• 
sige sine Besværgelser ; og aller, 
nogle øjeblikke efter, 

trak han en mægtig Slange frem, 

tykkere og længere end den første, 
men al samme Arl, Og nu tumlede 
han nogle øjeblikke med Skorpio-
nen og de 2 Slanger ; lod dem lig-
ge stive paa Jorden og snoede dem 
om sig. 

Snit gik lian hen til sin Kurv, tog 
Langet af, stak Høanden ned og 
Irak en he't anden Slags Slange 
frem, ret kort, men tyk og mørk 
med lysere Rygstriber. Han havde 
Dagen i Forvejen fanget den i Kar-
nags Tempelruiner. Slangen bugte-
de sig som en rasende ; men han 
sagde nogle faste Ord til den (en 
af de ægyptiske Herrer hviskede til 
mig: Nu byder han den, at den 
skal grave sig neg); et øjeblik las 
Slangen stille, og saa borede den 
sig ined stor Kraft ned i det lykke 
Støv, saa man næsten terre kunde 
se den. San greb han de andre 2 
Slanger og de Skorpioner (han hav-
de I Mellemtiden Fangel en Skorpi-
on til) og kastede dem ned i sin 
Kurv, og lidt efter befalede han den 
tykke Slange al komme frem igen 
og puttede den samme Vej. 

Nu saa han spørgende pari Sel-
skabet, som om han vilde sige: 
„Har 1 faaet nok ?" (og vitterligt 
nok havde et Par al Damerne faael 
mere end nok og var echapperde 1) 
Der blev nu ytret Ønske om, at 
han vilde fange en Kobra (Bi ille-
slange), den giftigste og farligste al 
alle de ægyptiske Slangearter. 

Han sagde, at lian var Ikke vis 
paa, at der var Kobraer der i Haven, 
men han vilde forsøge. Blot tor-
langle han, at Tilskuerne selv skul-
de anvise ham, i hvilken Del af 
Haven han skulde forsøge. Og sned 
eller stod han mellem nogle visne 
Rør og bed og kaldte besværgende. 

Og virkelig, 

En Kobra kom krybende ud af 
alt Hul. 

Det var del mærkeligste af alt, 
hvad vi hidtil havde set. Midt inde 
i Rørene greb hen den og kastede 
den ud paa Ganger:. Selskabet fo'r 
til alle Sider, thi Slangen var ra-
sende. Den snoede sig sammen I 
et Nøgle med løftet Hoved og ud-
videt Halsparti, parat til at hugge 
sit dræbende Hug. Den ligefrem 
fnøs og hvæsede af Vrede. 

Men Manden bøjede sig ned over 
den, og nu var han Slangetæmmer 
for Alvor. Hee lalle Ill (len, bød og 
besvor den med mange Ord ikke al 
gøre nogen Fortræd. Langsomt 
strakte han Høanden frem; og Idet 
deri tilsidst naaede helt hen til Stan-
gens letlede Hoved og hvæsende 
Tunge, sank Kobraen pludselig sam-
men reg lagde, til alles største For-
bavselse, sit Hoved bildt og føjeligt 
i hans Usand, VIA lian kunde løfte 
den op og lægge den om sin Hals I 
Det var virkelig forbavsende al se. 

2 Gange gentog lian delle Kunst-
stykke. Fotografiapparaterne klikke-
de, og Folk applauderede. 

Del hele havde kuli varet en halv 
Times Tid, og I den Tid havde han 
largel 2 Skorpioner og 3 Slanger. 
Jeg har før set Slangetæmmere, i 
Indien I. Eks. Men de gjorde deres 
Kunster med Slanger, som de I For-
vejen var i Besiddelse af, og som 
de i hvert Fald kunde have laget 
Gifttanden ud af, Men Manden her 
tumlede med Slanger, som han fan-
gede lige for vore Øjne. 

2)ed Sankt Xans. 

Gennem Natten lys og sval 
lytter jeg fortryllet. — Hør : 
Nettens tonende Koral 
op fra Mosens Orgel-Rør. 

Frøers Kvæk og Vindens Kluk 
klinger lyst i Melodi. 
Natten er saa tyst og smuk — 
hi d af sælsomt Trylleri. 

Teagebrygget over Land 
driver drømmende og blegt. 
Op at Mosens sure Vand 
stiger Mosekonens Sejd. 

Mosebryg og Elverdans 
over Eng og gennem Krat, 
hvor jeg vandrer ved Sankt Hans 
i den lyse Sommernat. 

gsaa rodtur 
gennem &uropa. 

Sems fortaller om sine 
Dagbogsoptegnelser og Hinder. 

(Kun tor Nordbornholms Ugeblad) 
—0— 

Om mit Vinlerophold i Graz, om 
din brede, gemytlige Steirertype, 
out Folkelivet, sadledes som del 
former sig hernede ved den ungar-
ske Grænse, kunde der være adskil-
ilet a( fortælle ; men del ligger 
udenfor Opgaven : Paa Fodtur gen-
nem Europa, og da Rossegger, Stei-
ermarke forgudede Skribent, har faaet 
finre af sine Bøger om delle Emne 
oversat pen Dansk — skal jeg kun 
omtale, at jeg den første Mesaned 
boede pas Hotellet, men derefter 
lejede el Værelse sammen med en 
Kollega, en Sønderjyde, som Jeg 
havde 'ruffet I Italien og nu ogaaa 
vel-  beskæftiget I Clraz. Endvidere fik 
jeg at vide, al min Rejsekammerat, 
Nielsen, var bleven udskrevet som  

rask og pas Vej hjem til Danmark. 
Madsen, som vi skiltes fra  I  MaInz, 
arbejdede  I  St. Galten, men var ikke 
tillreds. Da han herind Foraaret 
var uden Beskæftigelse, Inviterede 
jeg ham til  Orer,  da jeg mente, at 
han sikker] i denne store By kunde 
fas Beskæftigelse. Jeg var glad ved 
at ae ham igen og vi tilbragte nogle 
forriejeilge Uger sammen, men Ar-
bejde tik han Ikke, og han drog da 
videre for at prøve Lykken i Wien. 
Jeg lurgte ham til nærmeste Slati-
onsby (han havde last Billet III .1. 
Klasse). Det var Søndag og det'slerv-
regnede, da jeg spadserede hjem, 
glad og taknemlig over, at jeg havde 
en fast og vellønnet Stilling og ikke 
behøvede at flakke rundt fra By til 
Fly, for at søge Arbejde. 

Men Udlængslen, Rejsefeberen sad 
mig alligevel i Kroppen jeg købte 
Rejseledere, pianiagde forskellige 
Ruter, bl. a. en gennem Ungarn, 
Serbien og Tyrkiet, gennem Lille- 
asien og det hellige Land, 	langs 
Middelhavets Kyst ti]  Spanien -
men en Ven randede mig fra det ; 
Afstandene var for store mellem de 
beboede Egne, særlig i Lilleasien, 
Befolkningen ugæstfri og fuld af 
Utøj. Sult, Tørst og brændende Sol 
kunde man maaske overvinde, men 
Lus i alle Variationer er min Skræk. 

Naa, del maatte vel være et For-
søg værd. — 

Foraaret havde længst holdt lidt 
blomstrende Indtog, Sommervarmen 
var uudholdelig indendørs. Folk 
sneg sig langs Hu,tæickerne, hvor 
der fandtes lidt Saygge, og alle, 
der kunde, søgte op i Bjergene. 

Nu eller- aldrig. — Den 30. Maj 
snørede jeg min Ransel, Johansen 
fulgte mig paa Vej. Det var fryg-
telig varmt, men ellers glimrende 
Vejr, Oppe fra Calvatienberg, det 
hellige Bjerg ved Floden, hvor Vejen 
snor sig op Id Toppen, forbi smaa 
Kapeller [ned Billeder af Frelserens 
Liv fra Krybbe til Grav, en Slags 
Panoptikon med Voks- eller Træfi-
gurer og malet Baggrund, kastede 
jeg det sidste Blik tilbage til den 
dejlige By, der las i flimrende Sol, 
og Solen glimtede paa de tre store, 
gyldne Kors pas Bjergets Top, hvor 
Jesus hang mellem Røverne, sigende 
til den ene: .1 Dag skal du være 
med mig i Paradis 

Var der smukkere i Paradis end 
her ved Murflodens Bred, hvor øjet 
følger deri bugtende Flod gennem 
en frugtbar Dal, indrammet al skov-
klædte Bjerge ? — Jeg kunde ikke 
lænke mig noget dejligere. Og fri 
som Fuglen kunde jeg nu atter 
drage udi den vide Verdert, bedre 
udrustet, rigere pas Erfaring end far. 

Ovre paa den anderi Side af Gø-
sting gamle Borgruin, hvor Jung-
fernaprungs stejle Klippeside ludede 
frem over den evigrindende 
sad vi længe ved et Afskedsbæger 
og opfriskede det gamle Sagn om 
Borgherren, der drev sit skønne 
Bytte, den adelige Jomfru, til det 
fortvivlede Dødsspring. Det var 
umaadeligt varmt og stille, oppefra 



Bi 	j.. prtir drønede med Mellem- 
rum en vteldig Kation, saa Lulli.- 
gene dirrede. Nu havde Munkene 

i Maanceler uden Resultat bedt alle 

Helgene og den hellige Jomfru one 

Regn til den tørstige Jod, cg Vi-

denskaben sendte daglig eksplosive 
Ladninger op i LuIllagesie; Himlen 
var lige Han, aileihejet kunde nogle 
smea rosa Skyer fane Himlen ved 

Soieedgeng. 
Da det henad Aften blev mere 

svalt, overtalte Jeg Johansen til at 
følge mig til Peggau, hvor jeg over-

' nmtede i Hotel Post, medens han 
tog med Toget tilbage til Graz. 

Hyleren dejlig Fornemmelse at 
blive vækket af en snertende Sol, 
der fylder Værelset med Guld, se 
sig om i de fremmede Omgivelser, 

indtil det dæmrer i ens Bevidsthed, 

et man er fri, uafhængig og paa 

Rejse. Sol vælder ned over Bjerg-

kammen og blinker i Peggaus Ru-
der og Flodens rindende Vand. -

Over den lange Træbro kommer de 

første Vogne rullende; det er nok 

pen Tide at ataa op inden det bli-

ver altfor varmt. Ude i Kokkenet 

synger ,die Dierndel" til Støvle-

pudsningen, og jeg faer et venligt 

Smil og Glimt af leende Øjne i Til-

gift til Morgenkaflen. 

Bjergene bliver højere, snævrer 

Dalen ind ; de ligner uhyre Muld-

varpeskud, beklædt med slanke Gra-

ner fra Isse til Fod, kun hist og her 
skimtes en nøgen Klippeside eller 

en Hule. Paa den anden Side Flo-
den holdes Skydeøvelser, og Ekko 

af Riflernes Knald rasler lange Dalen 
fra Bjerg til Bjerg som rullende 

Torden. 
Ved den næste lille By, Frohn-

leiten, gør Floden en Kurve, og man 

har Udsigt til alle de morsomme 

gammeldags Husgavle, der spejler 

sig i Vandet. Jeg gjorde her Ind• 

køb og spiste Frokost i en Plantage 

eller Park, da Hotellerne I disse 
Turislegne var temmeiig dyre. 

Et Par unge Piger af mit Bekendt-
skab, der f. T. opholdt sig paa et 

Kurhotel oppe i disse Bjerge, havde 

skildret Egnens Skønhed og bedt 

mig besøge dem inden min Afrejse, 

og da jeg havde Hilsener med fra 
Graz, fulgte jeg en lille Tværdal, 

der skulde fere mig derop. Ikke 
en Vind rørte sig i den stille Dal, 

ikke en Lyd uden Biernes og Flu-

ernes Summen. Men opefter gik 

det, og efterhaanden blev det mere 
svalt, Vejen delle sig,.snarvrede sig 

ind, og da jeg endelig naaede op 
paa Almen til Græsgangene og den 

vide Udsigt, havde Jeg kun et Par 

Hjulspor til Vejledning. Ved en 

Sæterhytte fik jeg noget Mælk at 

drikke, Ost og Brød, og ledt paa 

ret Vej. Snart stod jeg pea Kufstein 
og saa ned til det lille Sommerhotel, 

hvor jeg blev modtaget med megen 

Hjertelighed. Da jeg ikke vilde blive 
der om Natten, fulgte de mig ned 

til Citez, en benrivende lille By med 

naturskønne Omgivelser"bl. a. den 
imponerende Kløft, GetriCespringet, 

et Motiv, der har fristet mange Ma-

lere. Her log jeg Åfsked med de 

muntre unge Piger, der gerne havde 
set mig blive nogle Dage. 

Jeg hastede ned mod Leoben, 
ned mod Floden, og del var sent 
inden jeg fandt et Herberg. 

Leoben har en gammel Byport 
med Indskriplion fra da Napoleon 

her sluttede Freden med Østrig -

1797. Egnen er mineralholdig. Fra 
Bjerget var anlagt et System af svære 
Staaltraadsliner, der ved Trisseværk 
hentede Raasloffet ned til Febriken. 
Automatisk rullede de svære Behol-
dere ned med det vægtige Indhold, 
tømtes og gled atter opad i det ende-

løse Baand — under en irriterende 

knirkende og skrigende Lyd, der 
bibragte mig den Tanke, at om lidt 

ramlede del hele ned om Ørene 
pas mig. Saa fulgte jeg Murfloden 
til Bruck, en Interessant gammel By  

med flere smukke Bygninger paa 
Haupestalz. Var en Tur oppe paa 
det gamle Slotsbjerg med Ruiner, 

dejlig Udsigt, og blev inviteret til 
„kolleelal Aften•, 	gie snare 
lystigt fil med Bier u. Rnadgesang, 
lige til den lyse Morgen. 

Ved SugskellPf. 
—x — 

Anna var i Anders kær. 
men knibsk alligevel ; 

mødte dog sin Hjertenskær 
paa Rugens gamle Skel, 

satte sig I Græsser ned 
blandt Klokkeblomster bly, 

tog sne op sit Fingerbøl 
og gav sig til at sy. 

Dyre du og dig ! 
Dingeli-og-lej, 
di kk ed u- o g-di kked I 
og dingelu-og-lej I 

Solen glimted ellevild 
I Annes Fingerbøl, 

Sneum' sennepsgule Blomst 
hang fuld af brune Mel, 

Lærken seng og Luften drev 
med Dræ og Duft al Pors 

Annas ankelsblanke Ben 
var lagt saa let I Kors. 

Dyre du og digt 
DIngell-og-lej — - 

Anders sad og fingre(' lavs 
om Pibekandens Fals; 

sari, hvor Rugens Vipper strøg 
om Annas brune Hals, 

hørte, hvor de selverlo 
og lokked flere til: 

Vipperne, de Lukser smaa, 
de kysser, hvor de vil, 

Dyre du og digt 
— — 

Banked lian saa Piben ud 
imod sin Støvletes, 

lagde kritisk Øjet til 
og rensed den med Straf]; 

smed saa brat del hele hen 
og rykked farlig nær, 

hvisked om den brune Hals 
og alt del fine Vejr. 

Dyre du og dig! 
Dingeli-og-lej — - 

Annas rappe, blanke Naal 
i Luften standsed Ildl ; 

Armens fine strakte Rund 
iortoned sig I Hvidt. 

Greb han da pas samme Tid 
om Hals og Vtpper smaa, 

kyssed Annas Kind og Mund 
omkap med Rugens Straa ; 

Dyre du og dig I 
Diegell-og-lej — — 

Naal og Traad ved tørste Kys 
i Snerren sank al Skræk, 

Annas nye Fingerbøl, 
det trilled ogsaa væk ; 

Klinten pea sin lange Hals 
sig rejste for at glo ; 

bitteamea Mariehøns 
løb over Annas Sko. 

Dyre du og dig I 
— — 

Mens som Amoriner 5M1111 

opsteg de brune Møl, 
Gyldenring blev lovet hen 

for Tab af Fingerbøl. 
Rugen ringled vidt og bredt 

om Kys og Kærlighed: 
hvad det mindste Aks har hørt, 

den hele Ager ved. 
Dyre du og digt 
Dingeli-og-lej, 
dtkkedu-og-nikkedi 
og ditigelu-og-lejl 

• Jeppe ~tjær. 

Jim. 
—o— 

Det var en Vinteraften i London. 

Jeg tog med den underjordiske Ba-

ne til mit Hjem i Forstaden. Just da 
Toget satte sig i Bevægelse, styrte-
de et lurvet Kvindemenneske med 

et rødt Ansigt til, rev Døren til min 
Kupe op og stødte et Barn med 
nøgne Fødder Indenfor. 

,Aa, Herre, ,lag Dem al ham her, 
jeg har nok at gøre med de andre." 

Toget var allerede i Bevægelse, 
og jeg havde ikke andet al gøre 
end et forholde mig rolig, Jeg var 
alene i Kupeen med Barnet. Han 
var 8-9 Aar gammel, havde el 
magert, skarpekaaret Ansigt, og aaa 
ganske fiffig ud. Hans Klæder var'  

lasede og smudsige, og hans An-
sigt op I tren 'er havde i 'pert Fald 

I lange Tider ikke vært! I Merering 
med Vand eller Sæbe. .kg var en 

gammel Ungkarl og heldl nit- et al 

Børn, naar de var rene og artige. 
Men danne Fyr havne, trods sit 

lasede og smudsige Yd: e, noget ved 

sig, son: gjorde el godt 	k p 

mig. Jeg begy.:dte defor err Sam-
tale med ham : 

_Hvor skal du hen ?" 
.Del ved Jeg ikke." 
„Har du Billet?* 

,Nej." 

.Hvad hedder du ?' 
bilet Svar. 

.Hvad kalder din Mor dig ?• 

Spørgende hævede han Hovedet 

og vendte Ansigtet mod mig. 

.Range." 

,0, 0.• 

•Naar hun har Penge til at købe 
Brændevin for, saa kalder hun mig 

Jim." 
Da jeg steg til ved min Station, 

gjorde Jim det samme og løb bag 
efter mig. Jeg fortalte en Portør, at 

Moderen havde ladet ham anbringe 

I Kupeen, hvorpaa Mennesket lo, 

som om jeg havde sagt en god Vil-

lighed. 

,Hvad skal jeg gøre med Dren-

gen ?" spurgte jeg. 
_Overgiv ham til Politiet.' 
Ved disse Ord gav Jim et højt 

Vræl fra sig og greb min Haand. 
.Send hant til Fateggsarden," 

sagde Drageren. 
Falliggaarden syntes at gøre et 

ligesna stærkt Indtryk paa Jim, som 

Politiet. 
.Naa,' sagde jeg, „for I Nat vil 

jeg tage dig med hjem.• Lidt efter 

føjede jeg til : ,Skulde 'røgeri spør-
ge efter ham, saa lad mig det vide.' 

Portøren lo igen. 
Lykkeligvis var del mørkt, da jeg 

spadserede gennem den smukke 
Forstad, hvor jeg boede. Jim løb 
roligt ved Siden af mig, medens jeg 

tænkte paa, hvorledes min- Husbe-
styrerinde, en værdig Dame med 

bestemte Anskuelser om Ærbarhed 

og Renlighed, vilde tage pea Sagen. 
Jeg lod Jim blive i Forstuen, me-

dens jeg gik til hende for at forbe-

rede hende pas, hvad der forestod. 

Hun kunde ikke sige noget, før 

hun havde set Drengen. Men da 

hun saa ham tog hun et meget al-

vorligt Ansigt paa. 
Han vil komme til at se meget 

bedre ud, naar han faer et varmt 

Bad, Fru Hayes," sagde jeg. „Han 

har sikkert hæslige Ting pair sig.' 

Og en Følelse al Ubehag kom over 

mig. 
Enden paa del blev, al Fru Hayes 

tog sig af Drengen for at give ham 

et varmt Bad, medens jeg gik i By-

en for at købe nogle færdige Klæd-

ningsstykker til ham. Jeg bragte en 

Matrosklædning med hjem, som, naar 

Drengen fik den paa, vilde give 

ham et meger anstændigt Udseende. 

Jim og jeg spiste sammen. Hans 

Appetit var saa stor, at jeg frygtede, 

han vilde blive syg. jeg sagde el 
hent, at han ikke mutte spise saa 

meget, men at han senere kunde 

fas noget at spise til Aften. 
,Spise til Alten?' gentog han for-

be/lel. 

.Ja, US længe du er her skal du 

las Frokost, Middag, Te og Aftens-

mad' 

.Hallo," raabte han med den slør 
eta Forbavselse, ,og hver Gang 
faar jeg en Bunke at apise?• 

.Ja vist sari." 
Et Øjeblik sad han eftertænksom 

og betragtede min magre Skikket= 
og sagde tyagdk.  e7saa ,Hvorfor er De ikke 

mere 

 

Jeg to og skænkede barn et Glas 
Portvin, som han drak sar' hurtigt,  
at han kom til at hoste. Da det var 
overstaael, bemærkede han ; .Der 
er slum bedre end Øl." 

,Del gear sgu godt, elles at  jeg  

hat fundet aes god en Rede,• ved-
blev han. 

:orbød han et trende ag see-

de, at del var ui;gtigt et gøre 

,Aa,' sagde han, 	 .jer 

det, jeg har se'v heat det.' 

Ret og Uret ?LIT aatv:n•lart for ham 

ensbetydende med, hvad Polit.et 

eller ikke g'aolrte. 

Jeg spurgte ham om han havele 

ha:: med Politier et gøre. Han be-

jaede ,let. 
_Men hvotfoi?• 

,Fordi jeg havde 'aget ringet.' 

.0e hvad gjo-de Cc ved dig?' 

.Ae. den gam'e Fyr, han. Dom- 

meren. sagde, at jeg skulde lede 
være med det en anden Gang og 

lod mig saa løbe.' 
.Var du ikke bange lor Domme-

ren ?. 

Han overvejede Spergsmeslet en 

Stund, og svarede 3811! .Nej. ikke 

rel meget ; det var saadan en lille, 

gammel Karl.' 
Jeg gav ham en Appelsin og satte 

mig i en Lænestol for at slumre 

lidt. Da hørte jeg noget falde heardt 

mod Gulvet. Jeg nahnede Øjnene, 
og saa Jun sparke med Benene 

mod Bufet'en, saa Glassene faldt 
klirrende mod hinanden. Ærgerlig 
sprang jeg op. 

,Det gaar godt,' sagde han med 

den største Ligegyldighed. Jeg aah-
nede Bufetdøren og viste ham de 

splintrede Glas. 

.Ja,' sagde han aldeles uberørt, 

,Glas er noget skørt rioget." 
De jeg mente, at del var part Ti-

den, nt han kom I Seng, bragte 
jeg ham op paa el lille venligt 

Kammer. Han vilde lægge sig med 

alle Klæderne pen, det var varmere 

mente lian, Jeg fik ham Imidlertid 
overtalt til al lade være dermed, og 

eller at have ventet, til han var so-
vet ind, tog jeg Lys og Tændstikker 
med mig, for at han ikke i Nattens 
Løb skulde lave Ulykker dermed, 

Før jeg selv 'gik til Ro, saa jeg 
endnu en Gang ind til ham, og 
fandt ham sovende. 

Da jeg næste Morgen kom ned, 

fandt jeg ham spadserende uvasket 

rundt og uden Strømper eller Sko 
paa Fødderne. Jeg erklærede over 

for ham, at han ikke vilde Ina Fro-
kost, før han fik sig vasket og blev 

ordentlig klædt paa. 

Han mente ikke, det var nogen 

Nytte til at vaske sig, men hans 

Lyst til Frokosten var dog større 

end hans Afsky for Vandet. Eit;r 
Frokosten viste jeg ham el blankt 
Pengestykke. Hans Øjne straatede. 

,Den skal du have.' 
Mistroisk saa han paa mig. 

,De vil blot holde mig for Nar." 

„Nej," sagde jeg og gav barn 

Mønten. 
u Hu rral• skreg han og styrtede 

ud af Huset, uden saa meget som 

at takke, 
Lidt eller kom han tilbage med 

en Slynge, nogle Appelsiner og en 

sammenfoldet Avis. Jeg spurgte ham, 
hvad han vilde bruge Slyngen til. 

„Stan Vinduer ind,-  svarede han. 
Jeg sagde, al det marine han ik 

ke, og tog Slyngen fra ham, ;hvor-
over han saa maget lortørnet ud. 

Han sad med Avisen i Høanden, 

og jeg var meget nysgerrig efter 
at vide, i hvilken Retning hans 11- 
terriere Smag gik. 

Forts. 

Prisen er nedsat p 
Stor turrat lunk Meje, 
Ekst-agi ove Hvedeklid. 
Majeskraa og Koffikmajs  

NPrill2r.Idel.t; lindr:Jus, 
Hv3c:estrørn6l, 
c--r!Je Rugkild, 
prim3SwIneskrilia 

al 1,ve.i.e, byg ost Mais, 

valset Byg, 
vaset Blandsmed, 
valset Flheede, 
Blodloder 

sælges in billigste Notering. 

Nordlaudets Handelshus,  

Til Hjemmebryg 
Fris ltbrnr,ndt Malt. 

Frir I Grder. Humle 
Malt•nft i Flanker. 

Nordlandets Handelshus. 

Lavere Frisør gælder for 
nylavet dansk Soyaskraa, 

Coldings 50 pCt. Foderblanding 

og alle Foderkager i 

Nordlandets bririelsims 

talve ilegolfadsllelilillg 
sælges til deri laveste Pris i 

Nordlandets Handelshus, 

Vi beder om Bestillinger paa 

18 pCt. Superfosfat, 

37 Kt. Kaligodning, 
til Levering i August Maaned. 

Nordlandets Handelshus, 

De bedste 

Høforke, 
Lebomme, 
Høstleer, 

Stryge spaaner 
sælges i 

Nordladets Ilmigishus 
Stor Sending at det bedste 

Standard 
Høstbindegarn 

i store Nagler sælges til en sær- 

lig billig Pris 	Bestillinger mod- 

tager 

Nordladols Handefshils.  

Sficereriet 
og Xiasliinsnedkerief 

anbefales. 

XlemensRer. 
Telefon n. 13. 

Fineste jordbrffindt Tjære. 
Prima engelsk Carbolineum, 	Alle Slags olierevne Malerfarver 

færdige til Brug samt alle Slags turre Farver til Olie og Kalkmaling. 

Prima Fernis, raa Linolie, Torrelse, Terpentin, Malerpensler, Kalkkoste  

og Tjærekoste  sælges i 

Nordlandets Ilandelshus. 



Vil De hzive 
en god Kop Kaffe, 

anbefales det at køb; Kaffen hus os. 

Vor rene Javakaffe og 

Fro:test/Lalle, blandet, giver en 

fortrinlig Drik. 

Allinge KnIonial-

Produktforretning 
(5 

alfflumi~i~ 
BORNA smaciler delikat. 

AogetSfiinfie 
Kogt røget Skinke, 
Røgede Rullebove, 

haves i Reglen altid, 

J. B. Larsen. 

Mod Stivsyge. 
Fin og lys Svinetran haves nu 

paa Lager. 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Bornholmske 

Koge-Ærter 
koger godt ud. 

28 Øre pr. Halvkilo. 

Allinge Kolonial & Prodfiktforretning 

Vort Arliejtisiej 
er det bedste lil Prim. 

Blaa Jakker 	 5,00 
Ekstra svære Jakker 	7,00 
Blaa Benklæder 	 5,50 
Graa Buchskinds Benklæder 7,25 
Molskindsbenklæder 	9,00 
Overalls 	 8,50 

Nordlandets Bandeishus, 

Nye Klædevarer 
er hjemkommen og sælges til me-
get billige Priser. 

Graa engelsk Habit, 
syet efter Maal, 89,00 

Ægte blaa engelsk Serges 125,00 

Habiter leveres efter'Maal paa 
faa Dage. 

NOrdiilfiflelS Handelshus 

..;-or6eredelseskiasse 
til 977.1lemskoten 

indrettes ligt efter ns  Soe*eiterren 
(l 	al psa 	und alFru M. K otoed 

holder op med Uf! ■ etv csnm g . 
Træffes K!. 10— 2 Frn, 

V-, Hahn. 
!hage. 

Vor Papirhandel og 
Skrædder forretning 

er lukket Mandag 3. Juli. 

Chr. Kofod. 

Dr. Borch 
vacc'nerer hver D,rg 	Maaned. 

Et sort Bkruelaag 
er tabt mel!rf'n Ali;nge og Sandvig. 

Fa 	Cyltlelygts er 
tabt oml Tern Ve jen, be(t..s teverel 
til Dr. Borch. 

Rø kiningsforening 
Bestilling pas Kunstgødning ill 

Efieraarsbrug modtages al Brugs. 

foreningen indtil den 8 Jull. 

Holm, Stennygaard 

Træskoklampning 
og Savliluing udføres godt og bil-
ligt ni 

Jørgen Lund. 
SatnIvIg 

66 ø*  

O

G. 	 101 

<>41) 

	 6> 

j
eger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang-
ler De en Svend eller Laer - 

Ting en Fodermester eller an-
denMedliimlp, bør De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c.1700 Hjem og læses af san godt 
som hvert eneste Tyende. EnAn-

nonce her i Bladet vil derfor sno 

godt som altid bringe et tilfreds. 
stillende Resultat. 

Ordet er frit ! 
Vi gør vore mange Læsere i By og 

pas Land opmeerheom pas. at enhver kan 
faa optager Artikler og Indlæg om Emner 
af 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 tor Redaktionen — opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om sut-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter. 

Dette gælder bande Byen og Landet, 
og det er en Selvfedge, at Redaktionen 
altid vil iagttage den serangeste Diskre-
tion med Hensyn til sine Kilder. 

Stort Nedslag pas Priserne for 

Den kraftige Lenoleunis Tagtjære, 
som sælges i hele, halve og kvarte Tønder, samli Dunke. 

Rod Tagtjære, Glimt i Dunke. 
Stort Oplag i 

Sora1anaet ianae0Ij0. 

Prisen nedsat paa Majs og Klid. 
%Hinge goloniat & $robtittforretning 

For at skaffe Plads 
for ny Tilførsler af Brædder udsælges et større Parti af Restlageret 

meget billigt. 

.r .1111-Ne 304)1141f» 	''robtififforretnits. 

BORNA er bedst og billigst 

3arbermaskiner 
med 6 Blade 	250 Øre 

Barberhoste. 
Gilletteblade, Prisen nedsat. 

Strygeremme, 
Barbersæbe, 

Barberspejle, 

Tandbørster. 
Tenderen', 

Tandpulver, 
Tørsprit, 

Kamme. 
Haarbørster, 

Klædesbørs ter, 

Badesvampe. 
Tavlesvampe, Gummisvampe. 

Stort Udvalg. 	Billigste Priser. 

Allinge f ick. 
Tif. 12. 	• "A' 

Røget Laks. 
Røget All, 

Salamipølse, 
Spegepølse, 

Cervelatpølse, 
Kødpølse, 

Kalverullepølse, 
Kogt, salt Kød, 
Røget Svindlet, 

Leverpostej, 
Bajerske Pølser, 

Knækpølser. 

Friske Varer 2 Gange om Ugen. 
Priserne er altid de billigste. 

J. B. Larsen. 

Traadvæv 
i alle Demissioner er aller paa La-
ger. 

Qpioniat. ag 
$roDurtforretitittn. 

Havregryn. 
Fus Varri 23 Øre pr. .% kg. 

Allinge Kolonial .& Produktforretning 

 

Tagblære.  
Lattlerf.rtv,-pap. Iconalpap, rod 

Tireremullng. Khrholislum. 
Særlig gode Kvalircler i Air, 

PiqR K~'a~ia 	Prilffihrf!h.fIll 

 

      

Vqkler. 

      

 

Er P .iri 	monterede 

Herrecykler 
sælges pr. kon'ant !ur 150 Kr. py. 
Stk. 

377. C. Yunefi, 

  

Forsars Nyleder! 
Herrelingeri 

  

  

i Hatte, Huer, Seler, Kraver, Slips 
Sokker i smukke og gode Ting. 

Sports-Klædninger og Rideben-
klæder, Motorjakker og Regnfrakker, 
samt hvide og gule Satins Klæd-

ninger. — — Stort Udvalg I alt 

hvad der henhører under Herrebe-
klædning til billigste Priser. 

For Damer. 
Nye Ting i Uldnmsseliner og 

Vaskestoffer, Silkeløjer, uldne Kin-
letejer i pænt Udvalg. Skørter, For-
klæder, Golfjakker og Strømper I 
største Udvalg. 	Dertil et stort La- 
ger al Lærreder, Bomuldstøj, Dyne-
baj, Gardiner og alt hvad der hen-
hører til Manufaktur i Nødvendig-
hedsarlikler Ill eller billigste Priser, 

   

Jens Jt'ansen. 

Cement. 

  

 

Ny friskbrændt Cement er pas. 
Lager. 

   

& 13roDtiftforretning. 

 

     

12 a 16 Personers 

     

  

TURIST-BIL 
udlejet billigt. 

C. Hjorth. 
Tlf. Hasle. 131. 

 

  

Hatte, Huer og 
Kasketter 

  

 

anbefales til meget billige Priser. 

Filthatte i alle Farver 
	

6,75 
Sportshuer fra 
	

4,00 
Blaa Kasketter fra 
	

4,00 

 

     

Nordlandets 

       

               

               

Overretssagfører 

.Wojesen Xofoed, Rønne 
St, IlIortamt•ande 17. 

inkassation, Bokumentskrivaing m æ 
Træffesi Hasle Onsdag Fornid. 

 

               

               

    

Tjæremaling. 

     

               

Rødbrun, gul, grøn. 

Bedste og billigste Maling til 
Plankeværker, Stakitter, Træskure 
og lignende. Firas i 5 kg. Spande 
hos 

 

               

      

353..earsen. 

   

               

  

Groft spansk Salt. 

  

Fineste ratinerel Køkkensalt, 
Fint Høsalt, 

Fineste Bordsale, 

i Sække med 50 kg. meget billigt. 

 

       

23. 2nr«si. 

    

               

               

     

8-9 Personers Bil 

      

udlejes til kortere og længere Ud- 
!lugter. 	Moderate Priser. 

Xitsel Yeklei‘Sen; tein. 
Tit. Allinge 67. 

  

og å[anger 
lige_grimen til meget billige 
Pris.7r. Alle andre Cykledele haves 
paa Lager. 

Sort Udtalg til meget nedsatte 
Prisvi. 

R.parationer mlferes. 

31. C. Funeh. 

yotor-Fetrolevm. 
mr,tor- Smøreobo, Kons stensferit. 

Pudsetvist anbefales 

.7. S. Larsen, 5(llinge. 

De bekendie gode Engleben 

Gummisalater og Hæle 
Isas hos 

11. C. Fund, Allinge. 

Kartofler til Salg. 
Kildesgaard, Rø .  

Biograt. 
Søndag den 2. Juli Kl. 8 

Hvad Kærlighed formal.. 
En Nutids Novelle 

om to Elskendes Skælme. 
I Il wedrollen Henny Porten 

Rejsen til Maanen. 
Morsomt Pr. Buck Lystspil. 

.tein og limegns 
2Ingdonzsforening. 

afholder 

stor Fest paa Sommerlyst 
i Tein Søndag 	2. Jul! Kl. 4. 

Fræmieskydning af 14. Skyttekreds. 
Bestyrelsen. 

4 Kviekalve 
er bortløbne. Oplysninger bedes 
sendt til Vaevergaard Olsker. 

Tlf. Allinge 118. 

Allinge Stenværkers 
Sygekasse. 

I) ., der staar med Restancer til 
Sygekassen, maa indbetale disse 
inden 15. Juli d. A., saafremt de vil 
undgaa at blive udslettet at Syge-
kassen, 

Bestyrelsen. 

.PikNG115/4" *&P‘G.?I'S/1, 
ATO RI) 	-NORD 

DU 

ArOfei) 

9amefrafifier og Xostumer 

Restpartiet af "'rakker og Xostumer i 

garSardine, Xftede og Covercoat udsælges til, 

yderst lave !friser. ffindste Sa6at 20 I'et. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planck. Allinge. 



Fineste dansk Fabrikat 
i 	Pakker, 

\\yr  Rep  Vi har Eneforhandling 
ia 1:143̀ )!, 

3ZEPIMI IIEFORM KHAMN 
Spar Penge - Spar Vask. 

Bemærk Varemærket, 

af det ægte 

s f orllelles Orli( 
Nede i det sydlige Tyskiar 

Baiern, ligger mellem Bliergene en 
lille Landsby, Oberammergau, Le. 
boerne her har fra æl igaminel Til 
mad 10 Aars Mfllentrum op'srt sto-
re Snuespil, som vis:r tær Frelsors 
LiiIetsci,historie i Skuespillene de'. 
tagt.r de `lesle a' Byer s Indb, ggere, 
ja, selv Brtintne er med. 

Indianerne bliver sam bekendt i 
Reglen : ■.eg,::r gam1t, naget, der 
sky' i' 	deres rF sti .nske 
megen Færden 	til !..telt osv. Det 
eksl være ne_tets ithort Al e" at 
de brune Mænd bukker ulder for 
en Sygdom, tie dier aiing:Irlitit af 

ligemir ce gamle, k luskede 
Ti;aer. Den gamle knudrede 
hud lund.: gear<e tilbagr til den 

da c'terier rent enhed a' Rul 
felhjot 'erot s Tramper ogTornabi w k • 
be æbnede Indianeres ,!sietakrie ; -
men pac del Sted, hvor na.ts Fa- 
ders SVigwa ,i havde staaet 	hvor 
han selv ;havde gyrgtt i en ud-
spændt Dyrthul uitil-r en Gren, 
der knejset nu Amerikas høje Sky-
skrabere. 

Køreplan. 
gy1,14 Ir* :. Juni ititt 

Rønne-Allinge Jernbane 

Sot 3da,e 

Nyker 
Rønne H. 	8.)0 12,50 

1111,11% -NIM mitl•le 

8.17 1,Iu 
8 30 1,28 
8.46 1,46 

T je 	 9,01 :!,04 
Allinge 	 9,12 2,17 
Sandvig 	9,20 2,25 

Somdwle-ken1141 

Allinge 
Tein 
Rk. 
Klemensker 
Nyker 
Rønne H. 

Sandvig 

10,22 6 16 9,42 

10,50 6,45 10,10 
10,38 6,33 9,58 

11,10 7,05 10,30 

9.50 5.40 9.10 
9.57 5 48 9,17 

5 59 9,26 

7,25 
7,42 
7,56 
.3,11 
8,26 
.3,37 
3,45 

Søn- og Helligdage. 
Kunne-Sandvig Klædninger. 

Stort Lager af Klædninger. 
Af ekstragod blaa Cheviot 75 Kr., srnaa Numre 55 a 65 Kr. 
Allerbedste engelske Sergesklædninger 115 Kr. 
Prima Buchskinds Klædninger 48 Kr., alt efter Størrelse. 

Bestillinger paa Klædninger modtages, syes efter Maal. 
For godt, solidt Arbejde og god Pasning garanteres. 

Jeg har et Prøvelager paa over 50 forskellige Dessins, 
saa her gør De Deres Handel bedst og billigst. 

ens Xansen, 

r BORNA giver lækkert Smørrebrød. 

Nordlandets Handelshus. 

Hønseskaller 
er atter paa Lager. 

Kyllingefoder fra Fabrikken Grand Danois anbefales al Opdræt!, 

Kød og Benfoder til Høns. 

%Hinge Slotuitint $rohnitforretiting 

I BORNA er god ! 

Arbejddt31 og 
Underbeklædning 

køber De altid bedst og billigst hos mig, naar De vil have 
noget, der er godt. Jeg har det største Lager til de billigste 
Priser. Eneudsalg af amerikansk Arbejdstøj og Overalls, det 
bedste, der findes til 8 Kr. pr. Stk, Drengedragter føres paa 
Lager i alle Størr. og Kvaliteter. 

Jens Hansen. 
Ny ' 

Sending Isenkram. 
Spisestel og Servantestel. 

stort Udvalg i 
Glas, Kopper og Tallerkener. 

Prisen meget lav. 
Allinge Kolonial- og Produktforretning 

Miksed Majs. Plata Majs. 
Hvede, Byg, Havre, Blandsæd 

leveres i hel, valser, knækket og finntalet Tilstand. 

Grove danske Klid, pæn Vare. 

Et Parti Havre sælges saaleerige Forrand haves til 23 Kr. pr. 100 kg 

Allinge Kolonial & Produktforretning 

Her ser du dem; tur at de rigtig 
kan passe til Rollerne, har deres 
Haar bulet Lov fil at vokse langt, 
og rinar den store Scene kommer, 
hvor Kristus holder sit Indtog i Jer-
rusalen, saa kommer tie løbende 
barfodede i hvide Kjortler og kaster 
Palmegrenene loran Herren og ran-
ber „Hossianna du Davids Søn". 

Den lille Dreng, som du ser til 
venstre, skal engang fremstille Kri-
stus, for det gør hans Fader nu, og 
det gjorde dennes Fader og saa vi-
dere, Rollerne i Oberarnmergau-Spil-
lene gaar i Arv fra Fader til Søn. 

Fra de bayerske Alper gør vi et 
Spring til Himmalayas Bjerge. Her 
er en stor Ekspedition I Færd med 
at bestige Toppen af Verdens høje-
ste Bjerg, Mount Everest. Det er en 
hel Opdagelsesrejse, og Deltagerne 
oplever mange mærkelige Ting. 

Bl. n, har de paa Bjerget !rullet 
nogle gamle Etenulter. De havde 
forbudt at dræbe levende Væsener, 
og Følgen heraf var, at Dyrene kom 
for at æde al Menneskets Haand. 

Fra Asien gør vi en Sviplur over 
111 Amerika, hvor Verdens ældste 
Mand, den gamle Chippt 
aner, John Smith, før ikke længe 
siden døde i en Aldt r at 137 Aar, 

_ . 
Verden. ældste /Menneske. 

7,30 
7.46 
7,58 
8,13 
8,27 
8,37 
8,46 

Men at al Ting skulde blive sart 
forandret, som det er blevet, det 
havde han aldrig drømt om. Mel- 
lem Skyskraberne kører Barnepiger- 	bedes bestilt nu. 
ne nu Børnene i smaa Automobiler, 
Pigen stilar hare paa er lille Brædt, 
trykker pas en Knap, og tarer fristed 
udi Parken. Om en Dreng, der fa 
rer frem i Verden med en sandart 
Fart, bliver 137 Aar, er vist tvivl-
somt. 

lAmon«puili8P. 
5 Øre. 

J. 
Telefon Allinge 12. 

til en ung Mand, sent starter paa 
land, kan vi nas at vinke Farvel 
Skynder vi os nu tilbage til Tysk- 

 HUM NIER_ 
Røget Lak. 1 Skiver 1 Danser 

Kogt. raget Lakm I Daamer. 

Franske Sardiner 
en lang Cykletur. Der gælder et 

	
i 011e og Tomat. 

orke Sardiner Vieddemaal, om !mø kan cykle iia 	
i 011e og Tomat fra 40 Ore. 

Berlin tit Jerrusalem. Naar han kom- 	Begede Slid I Tomat. 
mer ril Masten, skal jeg vise dig 	 Gaffelbidder. 
el Billede af ham, men det er jo 

	
Aochiorim. 

Benfri slid muligt, at hans Cykle punkterer 	
Rejer. !tumlinger undervejs. En interessant Tur hiker 	

Omtero, Caviar 
det i alle Tilfælde. Du vilde sikkert 	 Tittumilak 
gøre store Øjne, om du kom ud 

	
Butrwal• Leverpostej 
med Traller i Onaner paa en saadan Færd, hvad du inaa- 	

Bedste Kvaliteter, billigste Priser. ske engang gør. 

P. 	2cift/Dett, Onkel Peter.  

Alle Mennesker, 
som har set, hvorledes B  

orn 
 hl 	o 	. 

fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette højfine Produkt til sine Maal-
tider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

Rønne H. 
Nyker 
Klemensker 
Rø 
Tein 
Allinge 
Sandvig 

8,00 12.35 
8,16 12,51 
8,28 1,03 
8,43 1,18 
8,57 1,32 
9,07 1,42 
9,15 1,50 

Sand•ig-Raane 

Sandvig 	9,30 5,55 9.10 
Adtrige 	 9 37 6,02 9,17 
Tein 	 9,46 6,11 9,26 
Rø 	 10,01 6,26 9,41 
Klemensker 	10,17 6,42 9,58 
Nyker 	 10,27 6,52 10,10 
Rønne K 	10,45 7,10 10,30 

Havembblerne 

.C. 
Maskinsnedkeri, Klemensker. 

Tlf. ri. Nr. 1:1. 

Den bedste Cykle, 
til den billigste Pris køber De hos 

Cyklehandler 
A. Mikkelsen, Allinge. 

Albetaling indrømmes. 


