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,Nord-Bornhohns Ugeblad' 
rrptu, r si Antal al mindst 16116 Exempl. 

ee lorsencle. rennern Poslrerdrndl elh't red 
vore Bud i AUinge. Sand:diR, Olsker, Ru'-
ske r, Re 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
kar den shrrstd Udbredelse r Nor■irr 
blider last i Mem Hjeme egner sig der. 
ar bedst la ArerlerinE. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
dulmer garn: BrkendikdrArsr, ej enhver Art 
snason, Ksb, Satz, Foreningsmeddelelser, 
kiler- 'lier Al lysninger, Auktioner de. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
adeaar hver Fredag, kan beslilles paa all, 
Pasikankrer sangi paa RIndris Kontor og 
Moster 1 Kr. hafraarlir- 

;r=scaa.prz=  I 

Ærede Læser! 

Virk for vort Blads Udbre-

delse, skaf os flere Abonnenter 

i det nye Aar, flere Annoncer, 
saa vi kan udvide Læsekred-

sen og arbejde hen til at fas 
Bladet til at udgas 2 Gange 

ugentlig. Husk paa, at den 

Krone, Bladet koster halvaarlig, 
kun dækker Forsendelsesudgif-

terne, saa Nordbornholms Uge-
blad maa betegnes som Dan-

marks billigste Blad. 
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De fremmede Hænder. 
—0-- 

Jeg føler det stundom, 
naar Viljen og Troen forbrænder 

og Skyggerne tæt om mit 
ensomme Sind staar paa Vagt : 

at jeg  er en viljeløs Sværmer, 
som fremmede Hænder, 

hvis Lyst er in lege med Sjælene, 
har i sin Magt. 

Del hænder i Løndorn og Mørke, 
risar Dagen forvitrer : 

jeg spørger mig : hvor er du selv? 
i en hemmelig Angst. 

Jeg synes jeg mindes det, 
men jeg har glemt del, og sitrer 

som Fisken i Nættel 
blandt Stimer 3f lysende Fangst. 

Jeg mærker ell snærende Pine 
af strammende Masker, 

naar Tankernes Traade 
har slynget sig vildt i mit Sind 

— og synes at høre det raadnende 
Bundvand, der plasker 

mod slimede Spanter, der vugger 
for Vove og Vind. 

Aa jeg var en skinnende Plet, 
der gled ud mod det fjerpc 

i Dyb, hvor del lyser af Farver 
og mulener med Tang. 

Min lysende Drøm var saa skøn 
og arta blank som en Stjerne, 

der glider ad Hvælvingens Mørke 
i Ild og i Trang. 

Men fremmede Hænder har 
standset min Bane i Stunder, 

hvor fyldt al min Flugt 
jeg har drømt mig utvungen og fri. 
Og otte, 'mar Dagen i Kampen 

med Mulmet gik under, 
jeg mærker de Baand, som jeg 

ubevidst snæredes i. 

Og føler jeg stundom min Sjæl 
gilde bort mod del fjerne, 

eg ved at den føres af Kræfter, 
jeg ikke forstnar: 

En Herind, derber sort som en Skygge 
har fanget en Stjerne ; 

en hadefuld Skæbne bestemmer 
de Veje, den gear. 

Og søger jeg stundom at væbne 
de Tanker, jeg kender 

mod Skæbnen med Skrig al 
mit Væsens fordummede Skælv, 

— hvad nytter det hele? - 
Del er kun de fremmede Hænder, 

Jer ruster mil niaglIøse Hjerte 
til Kamp mod mig selv. 

Chr. Stub lorgensrn. 

(luske Ludinoilsprofikigr: 
Smør, Flæsk og Æg, 

Al C. IV. Rasmussen-Iglekjaergaard. 
Konsulent 

for Danmarks Fjerkræavterforenine. 
—x— 

Eller rettere Smør, Æg og Flæsk, 
idet Ægene nu er bleven Danmarks 
anden største Indtægtskilde, takkel 
være, at Danmarks Hønsebestand 
rm er oppe paa sin fulde Højde — 
eller godt 'miavet saa højt som i 
Aarel 1914 — Verdenskrigens første 
Aar. 

Medens danske Æg til en Begyn-
delse var en meget daarlig Eksport-
artikel, nærmest paa Grund af de-
res Lidenhed og Tyndskallethed og 
til Tider mindre gode Indhold, — er 
danske Æg nu, takket være vore 
udmærkede Ægforretninger, der i-
gennem Aarene hår været i Stand 
til at lyse og sortere Æggene og 
indpakke disse paa den mest hen-
sigtsmæssige Maade, en udmærket 
og efterspurgt Vare, især i England. 

Ell Del Æg er dog endnu lur 
tyndskallede og fremtræder med for 
blege Blommer, især i Vintertiden 
og under den Tid af Aaret, hvor 
Hønsene saa godt som overall hol-
des indespærrede i Hønsegaarde, 

Der vilde kunde indvindes Milli-
oner af Kroner mere her ttl Landet 
for solgte Æg, om Hønseavleren 
blot vilde lorstaa, at æglæggende 
Høns i første Linie trænger til kulsur 
Kalk tot at kunne lægge mange og 
strerkskallecle Æg. Kulsur Kalk fin-
des bl. a. i gammel Murkalk, men 
ikke i tilstrækkelig stor Mængde, 
endvidere i Æggeskaller, men det 
er begrænset det Kvantum Ægge-
skaller, Hønseholderen kan las af 
sine Høns. 

Bekvemmest og lettest skaf_er man 
kulsur Kalk til sine Høns ved at be-
nytte de nu saa kendte og meget 
benyttede forvitrede knuste Muslin-
geskaller (hvide Skallen!, der kan 
I nd eholde  op til 96 via kulsur Kalk 
— jo flere af disse Skallet Hønsene 
vil æde, jo gladere kan Hønsehol-
deren være, idet det betyder de tiest 
mulige Æg for hane, ogsaa i Efter-
aars- og Vintertiden, hvor disse er 
højst i Pris. Disse Skaller gives in-
dendørs i en automatisk Foderbe-
holder, der tillige bør indeholde 
Trækul dg Grit og om muligt et 
alsidigt og godt sammensat Fritfoder 
af fintmalede Stoffer til Hønsene til  

[ri  Fortæring. 
Gives Hønsene da ei A 7 Kvint 

Havre om Morgenen og samme 
Kvantum Hvede mn Middagen, ind-
strøet i et tykt Lag Skrabemateriale 
i Skrahernintnet, i Forbindelse med 
lintskaaren Kløver- og Luzernelia, 
Kaal og friske RodIrugler, skal Høn-
sene nok vide — Vinteren og Kul-
den til Trods — af lægge mange 
Æg. 

Frisk Drikkevand gives hver Mor-
gen, ug sicæiikea der nogle Gange 
daglig varmt Vand i Drikkekarret i 
Frostvejr. 

Hønsehuset bør helst renses dag-
lig og Gulvstreelsen og ledemate-
rialet fornyes saa ofte, det er nød-
vendigt, og er Rederne da saaledcs 
indrettet, al Hønsene ikke kan sidde 
Natten over i disse og tilsmudse 
Redetnaterialet, vil Æggene, der un-
der denne Aarstid hør indsamles 
nogle Gange daglig, kunne være 
aldeles rene, hvorved den for Æg-
gets Kvalitet og Holdbarhed forkaste-
lige Vaskning undgaaes. 

Løsenet for Hønseholderen bør 
være: Tidavaretide Hønsehuse, be-
folket af rene Racedyr af god kon-
trolleret Afstamning, en rationel 
Fodring og Pasning al Hønsene, 
hvad enten nu Talen er om almin-
delige Æglæggere eller værdifulde 
Tillægsdyr, hvilke bor være i Stand 
til at yde da hest mulige Eksport-
eller Rugeæg, — hvilke begge bør 
være i Besiddelse at en glat og stærk 
Skal, samt indeholde en smuk mør-
kegul Blomme. 

Dette Iran opnaas, om man i før-
ste Linie sørger for kulsur Kalk og 
Grønt, hvilket bør være Hønsene 
tilgængeligt under hele Anret. 

Godt ernærede Høns vil altid vi-
de at sige Ejet en Tak for god Be-
handling, og Takken viser sig deri 
at Hønsene lægger de flest mulige 
Æg, og jo flere Æg, specielt Efter-
aars- og Vinteræg, der lægges, de-
sto større bliver Nettofortjenesten af 
Hønseholdet. 

Hyrdedrengens Aftensang. 
Bornholmsk Motiv 

al 
Chr. Stub-Jørgensen. 

Hå driv hjem I hå driv hjem ; 
Fur de fjserne Bakker 

Ioner Alteriklokkeis Kald, 
ha driv hjem til Søvn og Hvile 

i den varme Stald, 
hå, hå I 

 

Skyggen kryber hjemad 
But gdeetsvsuotnnrimerertørre Græs, Kvægets   

for det grønne Foders Pres. 
Hå, bådrivirjein, ha ! 

Hit driv hjem! hå driv hjem 
Duggen driver kold og klam 

omkring 'niti nøgne Fod. 
Ha driv hjem til Nailehvilen, 

hil!kvægende og god, 
hi, In  

hjem til Aftensmaden, 
hjem til Faaremrelk og Grød, 

tid driv hjem til Sengehalmen, 
duftende og sød. 

Hd, hå driv hjem! Ira! 

driVlbjCM;iII-Ik;dfiV;hjeln 
Al'e Dagens trætte Børn . 

skal hjem til Natteus Stald ; 
Ni Iltens Hvile kalder dem 

I Aftentdokkens Kald, 
ha, hå' 

Dr.gens Børn skal sove Natten lang 
i  deres Seng, 

mans Vorherres Stjerner græsser 
højt paa Himlens Eng. 

Hå, ha driv hjem, hå! 

ftaa modtur 
gennem europa. 

Sems fordeller om sine 
Dagbogsoptegnelser og Minder. 

tur Nnrdbmnlinlms Ugeblad) 

—X— 
Ved en Avlsgaard kom vi Ind 

paa Hovedvejen „Via Aurelia", og 
snart var vi omgivet af høje Have-
mure, der borttog ethvert Udsyn. 

Vejen skraanede stærkt nedefter. 
Gennem løjerlge skidne Gader med 
gamle, forsømte Huse gik vi i den 
tidlige Morgenstund ind gennem en 
af Romas Forstæder. Lidt efter pas-
serede vi den ældgamle -Porta Ca-
veiliggieri", og et øjeblik eller førte 
Gaden ind gennem en Søjlekolonade 
og vi stod pludselig paa Piazza St. 
Retro. Midt paa den store Plads 
tronede den ægyptiske Obelisk, lian= 
keret ai to sprudlende Fontæner, og 
Øjevene fulgte de mægtige Søjle-
kolonader ,og standsede ved Peters-
kirken og Vatikanets vældige Byg-
ningskompleks. Overgangen fra det 
lurvede Forstadskvarter til Michel-
angelos pragtfulde Mesterværk. Ver-
dens berømteste Kirkebygning, var 
saa overvældende, al vi manne sunde 
os lidt. 

Denne Dag, den 30. August, var 
en Mærkedag for os, thi vi havde 
naaet vort Maal, trods alle Vanske-
ligheder. Paa knap fire Maaneder 
havde vi paa vore Ben gennemtra-
vel Tyskland, Frankrig, et Stykke at 
Svejts og Italien, ca. 4000 km. -
og selv om vi af og til havde halt 
lidt Modgang, døjet Sult og Savn, 
fortrød vi dog ikke, at vi havde for-
ladt den hjemlige Arne og givet os 
Eventyret 'vold. Tværtimod, vi havde 
vænnet os til Rejselivels Omskiftelse, 
følte dels Charme, telte hvorledes 
vi hærdedes og styrkedes fra Dag 
til Dag, brunedes af Sol og Vind. 
Det var et sundt Liv, vi førte, thi 
vi havde aldrig, trods Strabadser, 
følt os raskere end nu. Gennem-
snitlig havde vi trænet os op til al 
gaa 40 km om Dagen uden at træt-
tes, og vi sov næsten bedre paa 
Straa end i den blødeste Seng. -
Et sundt men tarveligt Maaitid Mad 
smagte os bedre end el moderne 
Køkkens Raffinement, og vi lagde 
ringe Vægt paa ydre Elegance. — 
Dog kunde vi ikke undgaa at se, 
at vor Klædedragt var meget med-
taget. Nielsens kunde III Nød gas 
an, det var ualmindelig stærkt Tøj, 
tuen mit nye Pariserlej havde ikke 
været det solideste. Benklæderne 
havde været for snævre og strand- 

siddende, og Cempagnens Brombær-
torne havde givet dem mangen en 
Flænge. De mange Sammenrimp-
ninger havde gjort dem yderligere 
Snævre og skøre, sne jeg 'mine be-
væge mig yderst varsomt. Ogsaa 
Fodtøjet var udslidt. 

Vi enedes derfor om først al gas 
paa Bariegaarden og aflevere vor 
Bagage, og derefter linde en Sko-
mager og Skrædder. 

Forbi Kejser Fiacirians kolossale 
Mindesmærke, det nuværende En-
gelsborg, hvor den forgyldte Erke-
engel knejser pen Toppen, gik vl 
over TibertIoden ad Berninia Engle-
bro, hvor en ung Mand falbød os 
nogle Prospektalbuen fra Roma. -
Prisem var til at begynde med lise 
Lim pr. Stk., men dalede eftertiaan-
deti til 2 Ina for begge; man maa 
ikket Italien vise sin Købelyst og 
man rnaa give Sælgeren Tid til at 
slaa af paa Prisen,  saa  kan man 
købe billigt. 

Gennem et Utal af Gader, forbi 
gamle Kirker og Paladser, forbi 
Søjler og Obelisker, Fontæner og 
Kunstværker, ad krumme og lige, 
smalle og brede Gader naaede vi 
eu stejl Gade med det velklingende 
Navn „Via di Santa Lorenz() in parso 
e perno', hvor den Elektriske ved 
Hjælp af et Tandhjul arbejdede sig 
op mod den stadtelige Maria Mag-
giore Kirke. Lidt efter naaede vi 
Banegaarden og det nye Forretnings-
strøg, og befriet lor de tunge Ryg-
sække, iført nye Benklæder og do. 
Støvler, vandrede vi veltilpasse ind 
paa en Frokoststue, fik et styrkeride 
Maaltid og drak Romas Skaal. En 
Herre hjalp os med at finde Post-
huset, og belæsset med Breve og 
Aviser besteg vi Capitols mange 
Trappetrin, hvor blinde og lamme, 
værkbrudne og skabede Tiggere 
rakte Hænderne ud efter en Saldi 
og nedbad alle Helgeners Velsig-
nelse over os. 

Oppe fra det sagnrige Capitol 
aatmedes den vidunderligste Udsigt, 
og vi saa med Undren ud over det 

gamle og del nye Roma. Der er 
den prægtige Pelerskirke, der det 
mægtige Colosseo og det gamle 
Foro romano merl Triumfbuer og 
Basilikaer, der ligger Vestas klassi-
ske Tempel og Bade, der skinner 
vi Tiberens rindende Vande. Hist 
ovre ligger det kgl. Slot, „Palazzo 
reale', og et Utal al Kirkespir og 
slanke Minareter, og længere ude 
paa andre Høje et Virvar af Byg-
ninger, Kaserner, Haver og Parker. 
Bag det bølgende Landskab hæver 
Albanerbjergenes skovklædte Højder 
sig i flintrende Sollys. 

Brevene fra Hjeunnet blev læst, 
Aviserne flygtigt gennemset. Hvert 
gider læse dansk Politik og Provins-
sladder naar Italiens Sol vælder sit 
mægtige Lyshav ned over Capital, 
og man sidder paa de gamle. Mure 
og skuer ud over en tusindaang, 
evigt pulserende Stad ? 

Saa gik vi ned gennem Forums 
Ruiner, spiste Middag og besat det 
gamle Colosseum, hvor Oldtidens 

Ir=o=s.0=1= 



Vi har orgie Partier al bornholmsk Avl til rimelig Pris. 

Svaløf Segerhavre, smuk og kraftig. 
Tystofte Prenticebyg, 2-rd., sonsrent. 
Abed Prenticebyg, 	do. 	do. 
Meget smukke Glænø Ærter, 

Levering Marts—April citer Form ug 

Alle de gode, kendte Mærker har vi i tør, lagret Kva-
litet og i alle Pakninger. 

gode Cigarer for 6 Kr. 

Pulveriseret Svovlblornrne til Hønserederne. 

do, 	rad Potaske til Vask. 

Ny Naftalin. Tjaders Insektpulver 
sælges i 

Nordlandets Handelshus. 

Store harpede  Derbyshirekul 	a  4,80  pr. hl 
do. uharpede 	do 

do.  Nøddekul  a  54.0500  pr.  hi  Ekstra gode 
Eng. Gaskoks, meget kraftige 	a  4,00  pr. hl 

Gode  Afharpningskul 	 a  2,50 pr. hl 

Nordlandets handelshus. 

runde og firkantede - ogsaa med isat Bagglas. 
Vognlys, Lygtelys, Cyklelys. 

Billige Priser i 

Nordlandets Handelshus. 

Bedste Varer 
til Slagtning, Bagning og Bryg ! 

Alle Slags 

værktøs 

og Redskaber anbefales. 

Glas, Porcelæn og hele Kokkenudstyr 
I il billigste Priser. 

$rtillftforretiling 

?litinge Nlulullitil ug 1;roDurtiorretning. 

liffillelle~111111~1111"1  
Ny Sending  prima forniklede 

Hvem har Brug for god Saasæd? 

Meget smukke bornholmske Byggryn — mellem og line. 
Ægte  Japan-Ris.  Sinaa og store nye blaa Rosiner, 
Alle Slags kraftlee  Krydderier,  hele og stødte. 
Groft  spansK Salt, hvide litaKKensalt,  Kali, Salpeler 

Ny brændt ug Insir malet Malt, Humle  og  Geer. 
Alt er nye Sendinger, som sælges ril de nye lave Priser. 

En halv Kasse - 50 Stk. 

Vognlygter ! 

Nordlandets Handelshus. 

Billigste Dagspriser, 

9ierblaubeN inid c tju . 

Nordlandets Handelshas. 

KLØ 

isallimmearou 

og Xoled 
er nu det billigste !Brændsel 

Ima Foderstoffer 

ras Folketorlystelaer fandt Sted, -
Skummelt og uhyggeligt tager det 

uhyre Amfiteater sig ud; del kunde 
rumme 87,000 Tilskuere foruden 

den Mængde Gladiatorer, vilde Dyr 
og kristne Mattyrer, der skulde °f• 
res paa Forlystelsens Aller. Hist°• 
rien vil vide al IndvielsestesIlighe-

derne varede 100 Dage, og I dette 

Tidsturn dræbtes ca. 5000 vilde Dyr 
og et Par Tusind Gladiatorer. Men 
de kristne Martyrers Frimodighed, 

neer de gik Døden Irisøde, vakte 

I saa høj Grad Romernes Beund-
ring, at flere og flere antog der] nye 
Tro, og det varede ikke længe for 

de første Kirker afløste de mørke 

Katakomber, der havde været de 
kristnes første hemmelige Forsam-

lingshuse. 
Men pragtfuldt maa det have væ-

ret, neer den store Arena blev sal 

under Vand, neer Kejserens Flande 

kom sejlende, mødte Fjenden og 
Kampen begyndte. — Ikke at und-

res over at Folket var tilfreds med 
„Brød og Skuespil", 

Vi forlade! Fortidens Roma og 

gear op gemsem de befolkede Gader, 

thi ogsaa der er meget at se, ikke 

mindst de smukke Romerinder. -
I  en af Gaderne standser vi ved en 

lang Række Mennesker, der alvor-

lige skrider fremad, fire og lire, -
Det er Folk fra alle Samfundslag, 

mange I Bondedragter, Mænd fra 

Campagna eller fra Bjergene. Nys 
gerrige følger vl Trop og Strømmen 

fører os ind i det gamle Panteon. 
Mørkt som et Gravkapel er der, og 
talrige Kerter lyser op. Langs Si-

derne og i Midten er trukket Snore, 

der skal hindre Folket i at komme 
i for nær Berøring med de talrige 

Kranse, Dekorationer og Lys. Munke 
beder Bønner, Rosenkransene gear 

rundt mellem fede Fingre, Kordrenge 
svinger Røgelseskar. Hvad er der 
paa Færde? — Det 	Umberto, der 

Itgarl Lir de parade. Den neipak-
kede Si ,  øre uf Meni , sisker • fører 09 

tær fur bi og videre forbi Faderens, 

Victor E—anuers Kapel. — Foruden 

Raphael ligger flere kendte Mænd 
begravede her, men der er ikke Tid 

til Ophold. Sur:minien fører os vi-
dere og ud i det Fri. 

Vi  gik  derfra til Foreningskontoret 
i Via Si. Bartholumreo di Carossa. 
Her var om Aftenen *mange Menne-

sker samlede og (bøllede Politik. 
De spurgte os ud om dansk Politik 

og gav Nielsen et Hurra, da han 
erklærede sig for Socialdemokrat. 

Sas ,fik vi vore Kilometerpenge ud-

betalt fra Uvorn° og meddelt, at 

næste Udbetalingssted var Napoli. 
Oret vi kunde komme helt ned til 

Messina ? Ja, det kunde vi og vi-
dere op langs Østkysten. 

Egentlig havde vi tænkt at vende 

hjemefter fra Roma, men Lejlighe-

den til at se Neapel og Vesuv vilde 

da næppe komme igen. Hed det 
ikke: Se Neapel og dø! — Vi be-
stemte os for Napoli. 

I  Nabogaden fik vi anvist el min-

dre Hotel. Delle var imidlertid saa 
uhyggeligt og svinsk, at vi skynd-

somt forlod del og drev ned ad 

Gaderne i Haab om at finde et bedre. 

Langsomt drev vi ud over Garibaldi-
broen, gennem oplyste Gader, forbi 
Forlystelsessteder og Vinstuer. 

Det interessante Folkeliv fik os 
til at glemme Søvn og Hvile. Mu-
sik og Sang lød om os, Gøglere 
gjorde Kunster, Danserinder hvirv-
lede rundt med flagrende Gevanter 

til Kastagnetternes Klapren, en lille 

pukkelrygget Improvisator vakte vild 
Jubel, Tallerkenen gik rundt. Næste 
Nummer. 

Klokken blev 12. Larmen stil-
nede af, Lysene slukkedes. Vi var 
lige ved Treslevere Banegeard, i 
Udkanten al Byen. Pas den anden 
Side gik en Højderyg ned mod 
Floden. Her var øde og ubeboet. 
Bag Bjerger var en Mark, hvor vi 

I Maeneskinnel skimtede nogle Halm  

stakke. Her gik vi ind og lagde 

rart og sov snart eller de retfærdiges 

Søvn. 

Regnskabskursus 
begynder i Olsker Forsamlingshus 

Mandag den 16. Januar Kt. 	, 

14. Skyttekreds 
Gymnastikken begynder i Olsker 

Forsamlingshus Tirsdag den 17. ds. 
Kl. 7. Gaardejer Rollelisten, Hulle-
gaerd leder. 

Olsker. 
Alle unge Mænd, som ønsker at 

deltage i en Husllidsskole, bedes 
møde i Forsamlingshuset Torsdag 
den 19. Januar Kl. 71,1s, hvor Ind-
meldelse modtages. 

Bestyrelsen for 

Olsker Husmandsforening, 

Missionsuge 
i Allinge-Sandvig Menighedshjem 

Mandag den 16. til Lørdag den 21. 

Januar Kl. 7Vs. 
Mandag taler Sognepræsten 
Tirsdag 	Emil Hansen 
Onsdag Miss. Sørensen, Odense 
Torsdag Pastor Kildebæk 
Fredag Miss. Simonsen, Odense 
Lørdag Missionær Æree. 

Alle velkomne. 

Verdens 
bedste Cyclelygte 

er Dynamolygren ,Barko-. Prisen 
betydeligt nedsat.. løvrigt alt Cykle-
tilbehør paa Lager. 

Mit Reparationsværksted anbefales 

A, Mikkelsen, Allinge. 

Havregryn. 
Fin Vare a 23 ae pr. kg. 

goloitial= og 
j.;robitttforretning. 

KUL. 
Vi har endnu et bile Parti af de 

gode Kakkelovnskul. 

Mo(onint 
4;roDuftfarretning. 

Prøv 
dell patio Natio og dell !ide To 

som fan i 

Ming golonint= ug 
43rOuttforretning. 

amimmifflimmum* 
• • 

Allinge Biogral. 
Sendeg den 15. Januar Kl. 71/, 

Den frygtelige Arv, 
Gribende Drama i 4 Akter. 

I Hovedrollen den for sin Skønhed 
berømte Mis May. 

Ell landlig Uskyldighed. 
Lystspil fra Nord. Fihnscomp, 

411 	 11/ 
...~1,1191,11•11   

Ægte Bi-Honning 
haves paa Lager 1 halve og kvart 
Kilo Glas, 

J. B. Larsen. 

Arbejdslaj og 011018i. 
har jeg altid det største Udvalg al 
til den billigste Pris. Køb derfor hos 
mig. 

Jens Yfansen. 

Ren Portvin 
fra 3 Kr. pr. Flaske. 

Rødvin Ira 2.;:0 
Faaborg Sherry. Madeira, Portvin, 

Kirsebærvin, Gammelvin 
el ug 	neilsarie. 

Aalborg Aquavit 
'imam ril II ler. Fl .  

Brøndum Snaps 
nedsat ril 8,75 Fl. 

Rom fra 9 Kr. FI. 

Cognac Ira 10 Ku. Ft. 
Virre, Spirituosa og Likører filtøs 

i alle vellagrede gangbare Kvaliteier 
til billigste Priser. 

a. 
Teleton Allinge 12. 

Bekendtgørelse. 
Det bekendtgøres her ved, at Born. 

holms Amtstues Fortegnelse over 
resleremle Skatter og Afgifter til 
Andssluen lor 2. Termin 1921 for 
Allinge-Sandvig under D. D. er for-
synet 'ned Fogdens Udpantnings-
kendelse, og at Udpantningen vil 
finde Sted uden videre Varsel. 

Dommerkontoret for Rønne Køb-
stad in. v. den 10. Jan. 1922, 

0. Krarup. 

!Tein og omegns 
21ngdomsforening 

afholder  Bal paa Molers finter" 

Søndag den 15. Januar Kl. 7. 

Allinge-Sandvig Ungdomsforening 
indbydes, 

Bestyrelsen. 

Køb altid 
Deres Klæder hos mig. 

Færdige Klædninger og Ben-
klæder har jeg en Masse al, 
og vil De have taget Maal og 
syet efter Bestilling, kan De 
ogsaa faa det, for god Pasning 
garanteres .  

Pænt Udvalg af Klæder ha-
ves paa Lager, og et stort 
Prøvelager, ea, 100 forskellige 
Dessins, som bruges til Bestil-
ling af Klædninger. — Alt til 
smaa Priser, saa enhver kan 
overkomme at laa gode Klæ-
der til en billig Pris, men kun 
hos mig. 

Jens Kansen. 

Køb altid 
Deres Forbrug af Manulakturvarer, 
lige meget at hvad Art, da det altid 
bedst og billigst hos 

,ens ,dansen 
Uldtæpper og 

Lædervarer. 
En Masse gode Uldtæpper haves 

paa Lager Ira 7 Kr. og Rejsetrapper, 
Kufferter, Tasker og Portemonseer 
billigst hos 

Jens Yfansem 

Gas-Bageovne, 
Petrollumsovne haves pas La-

ger til 'neger nedsalte Priser, 

ill Cl. funelz, 
Allinge. 

Alle Slags Ilarsleyaref, 
Gulv og Pudseklude. 

Nedsatte Priser. 

cM ,Funch, 
A !tinege. 

Pudsepomade 
bedst og billigst hos 

Ni. C Funch, 

Aug. Olsen. 
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Hya Send» 
som sælges til en laver 
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Alle Pr 
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' Prima Ho.  
Hvede, Byg, Hav.  
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Hverdagsve5. 
Blaa Maskin 
Ekstra svære 
Graa Jakker 
Blaa Benklæ 
Graa Buchsk 
Molskindsbe. 
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Billigste Annoncepris. 
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Ny Sendiog hver Uge 

udeis lladelsks 
are, Tagpap 
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Vårer. 	Prisen tredie!. 

Po(ottials og 
:obuNorretning. 

ATOLSÆBEN 
° Toiletsæbe) 

giver Dem 
red — sandhed 
4kmalsed. 

overal, pas øen. 

mormenes 
;ker, 

largariiit  
vil ganske uvil-
:t til sine Ølal. 
Sandvig sælger 

argarine. 

11111~1.11111  
firti Puder 
,er er hjemkom-

es til Kr. 5,25 pr. 

lois Dadel:bos. 
rerief 
'nsnedkeriet 
;befales. 
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