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,,Nord- Bornholms U,t,reblaa" 
frrAan l el Antal a.f mind« 17(J0 extinpl. 
ag torendes granen: Pashrerearbrt elltr rid 
vort Bud r Aulal. Savdrik, 	hae 
Jaer, ir" ug Klirrhl,fttif 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
kar den Si,,,(,s Udbredelse I Nordre Herm! 
biled, lastl reliren /tem og offer elg der. 
• beds: III ArerterINE, 

,Nord-Bornholms Ugeblad" 
*pi e., „en,* fid.undferirsissr af enhver /1.5 
ISANv.1 Aab, ,Bueg , tt•//,•4/1j,!,41• :1141.1.)”, 
tfiter. alge .4:ysilacr* AnFil[ ,r1,  

„Nord Bornholms Ugeblad" 
dide464, leret tredup, 	ararllIes pus alle 
Posliontoret .7q11 pus firodde Kontor og 
togtet i i(r. halraurlig. 

Mod Vaar. 
Endnu er der. dødt her i Landet 

mod Nord, 
men snart vil det ske, 

• hvad der hændte i Fjor ; 
det Under; der hænder 	• 

hvert eneste Aar, 
at Landet vil vaagne og se 

det er Vaar. 

Det - kribler af Liv 
i de levende Muld 

hver 3~ 

	

.um en Stribe a 	art , 
og under den sidste gran 

snavsede Sne 
staar Spirer og drømmer 

om det, der, skal ske. 

Og Tøbruddet fylder hver Revne 
og Kløft, 

og Vandet staar hep i hver  
eneste Grøft ; 

det sivende Vand har en 
sitrende Lyd 

der rummer Alverdens Forhaab- 
ning og Fryd. 

Ja, snart vil hun vaagne 
vor tro Moder Jord, 

jeg ved del, jeg husker der stik 
• fra 	Fjor; 

og skønt jeg hvert Aar nu 
det samme har set, 

ma. føles det dog 
som et Under var sket, 

— En Morgen vil Vanren 
slat ind mod min Dør, 

og da skal jeg vaagne • 
- 1ntumlet og ør • 

og kende f Blodet 
den sitrende Lyd, 

der rummer Alverdens 
Fierhaatming og Fryd. 

Vagn Jensen 

Ønskekvisten. 
. Af Johs. E, Hohlenherg. 

Man kan, hvis 'man er heldig, af 
og ti) p 4a Larmet møde ed, Mand 
vandrende langsom; ug forsigtigt 
Trem over ed, Mark wed fremstrakte 
Hænder. Ser man nøjere til,. læg- 
ger 	Mærke til, at han i Hæn- 
derne holder en lille Gren eller Kvist, 
som synet at holde - bele hans •Op-
mær ksuurtied 'engen. Af ug til stand-
se/ hall Og stikker in Pund i Inden 
eller betegrier paa anden Maade del 
Sted, hvor heri statst, saa han kan 
finde det Igen. Denne Mand .er en 
Vandsøger, og det Apparat, lian hol- 

ske Koloniministerium var den før- 	Af disse Trlfrelde vil man have i 	Man  har  lursegl at anvende @fi- 
ste officielle Instans, der log Vand- • set fnrsheffige Ejendommeligheder 	skekysten og de - med den beelæ„,- 
søgere, de saaealdie „ReteneAnzel` 	der er lovbundet med Vandsøgning. 	fede Apparater til rueritie andre 
I sin Tjeneste. Det- fik særlig Be- For del første er der al bemærke, Ferme' end ni finde vend. De 
tydning i tysk Sydvest-AfriFa. Da at det ikke er alle og enhver, rder gamle Bjergnead• anvendte! den 
Geologernes Viden ikke slog til for kars udføre denne Kunst. Den synes 9f)111 sagt til ni flade Metelenrer i 
at skaffe Vand, greb man til den at kræve en særlig Evne eller Arilreg Minegangene. listen har okse» med 
Udvej al lade en berømt.Ruteneårg hos Udøveren, og den virker ikke Held 'nuet (len til at linde tabte 
ger, Landraad von Uslag• hente fra ens hos •rille. Nogle: føler Vandets 	Genstande 	alle' Slags Det synes 
Tyskland: Resultatet var over • al Nærbed  •  umiddelbart,. medens andre som -  om der engen. Grænser er for, 
F•rr ve:tejne." I  1 	ar  le Ase pair- 	it4e;eikiierie.r. sletter sien 	 e,' ,.: 	, eli ,• 	• , 	neer urin 
erste lem i nisirgleleeee Ti, eetife, 	ftevergelser.-Mange er i Stand id et 	keeriteel s ie 	e:1 ixeerg 	e erre 
beror der var Vand at finde, og spa- angive 1 hvilken Dybde Vandet 	'ske speciel Form ug Ainknifelse 
rede kostbare og besværlige- Borift- 	des, og Statistiker' viser, et Fejlin• 	har den lunder I den seakaldre ,si- 
ger. 	 gelserue kari er meget sirene 	deaske Pendul". Det tremaer af en 

	

Der lindes en international For- 	De fleste bruger en Kvist, sten Ring ophængt r ell Sakes,'" og 
ening al Vandsøgere, og. i 1911 er mange dog, sot: I sidstnævnte Til- bolers frit som ee Pendul' «kelim 
der stiftet et .Selshrr til Opklaring 	fælde,' en lille Metalstang, som ikke 	to Fingre. Det paaetaes, ai Pendnlet 
af elaskekvistprobleinet s, der særlig en Gang behøver have Form af en svinger imSkelligt elle.enere,~1,1 
beskæftiger sig med den teoretiske dalret. Disse Forskelligheder gør, 	det holdes over, enten i Cukler, E. 
Side al Sagen. Der' tørste Kongres, rat del er meget vanskeligt at lænke 	lipeer eller ligne  og at uran deraf 
der behandlede Sagen, fandt Sted -sig en materiel Forklaring, der dæk- ken drage Slutninger om Gensten- 
s London 1913. 	 'ker alle Tilfælde. Man kunde tren- dens -.Natur. Over Billeder, - Breve 

	

Som praktiske Resu.later ae Vand- 	ke sig al der gik en Slags tilegne- 	etc., del forestiller Kvinter eller 
søgernes Arbejde kan nævnes føl- tiske Udstraatinger fra Vandet, som 	stammer Ira Kvinder. svinger det 
gende. Paa et stort Jernstøberis havde Indflydelse paa Kvisten, men anderledes end over Ting, der 
Grund i Hildesliehn havde man to man kan vanskelig tænke sig, at stammer fra Mænd. En tysk Kunst- 
Steder boret ned til over 100 Me- de kan virke lige saa godt paa en 	historiker har gjort den overrasken- 
ters Dybde uden al finde Vand, og frisk afbrækket Gren som pas et de Opdagelse, at dette arrige 

	

e -;er- 	rykke Metal :-Min  rITAttgAigk  -rerear det holdes over Malerier og'  
gi et bore videre. Sandheden nærmest, 1:18 	anser Tegninger, kommer i ganske be- 

Eller en Vandsøgers Anvisning blev Evnen for at være en Slags Mediu- stemte Svingninger, forskellige etter 
(ler nu boret pas tre Steder, og paa.  mierne i Lighed med Borddansen, den Kunstner, der har malet Bille- 
dem alle fandtes' rigeligt Vand. Er endskønt 	dejene Sammenligning det. Naar man kender disse Sving- 
endet Sled havde tre Geologer er- heller Ikke - karegennernføres. At det ninger, kan man derfor bestemme, 
Iriseret,. el der ikke fandtes ,Vand, 	er et psysisk Fænomen, det vil si- 	om Billedet er ægte eller Ikke. eller 
leen •  en Vaeertsøger angav, at' der ge at del forudsætter,  en beetemt man kan par et overmalet Billede 
fandtes Vand' 40 in Dybde. Man 13evisffiedstilstand hos sin Udøver, bestemme, hvilke Partier der er op- 
borede og land) det ved 41,5 Th 	og ikke 'eileinget af det Redskat)," Ulidelige, og hvilke ikke. Pendulet 
Legetude Teltælde kendes i Mængde. der benyttes, synes giver. Men den skal i flere Tilfælde have løst Tvivls-

:Et Medlem af Foreningen at Vaird• nærmere Sammenhæng er endnu spørgsnmal som Kunsthistorikeen'e 
- søgere har ollerilliggjoil sine Resul- genske uklar. Den bekendte psysi- ikke torinaaede at afgøre. Mad maa 
taler, hvortil det fremgear, at al 218 ske Forsker Sir William Barren, der 	dog her erindre, at man samer et 
Angivelser har '203 eller 93 tpCi. særlig har beskæftiget sig med øn- Middel ni at bevise, um Pedulets 
vist sig rigtige. 	 skekvistens Problem, og vistnok Angivelser er rigtige, og man kan 

En ganske særlig Nytte gjorde maa betragtes som den bedst under- derfor ikke af denne Vej. maa til 
Ønskekvisten under Krigen. Under rettede pare dette Oinraade, hævder, 	noget Bevis tor, at det taler sandt. 
Gallipolifeltioget i Sommeren 1915 at der er Clairvoyance med I Spil- 	Deingi Gruppe, 	der 
var Vandmangel ed, af de største let, det ve sige, al Vandsøgeren har 'samler sig om fee askekvieten, det 
Vanskeligheder, som Englænderne en Evne til at se eller føle det skjul- sideviske  Pendul og lign. Apparater 
havde at overvinde. Vandet mutte Vand, uden at det . kommer til hans er sandsynligvis at meget komplice-
bringes fra Malta i store Pramme Bevisthed, og at Kvisten blot tjener ret. Natur, og lader sig ikke forkla. 
og blev ved Hjælp al et stort Pum- tit at gøre .  Processen bevidst. Der- re paa nogen enkelt simpel Maade. 
peværk pumpet over i Beholdere pas kunde denOmstreorsighed lyde Naturligvis har man °vrik:ir dette 
paa begge Sider af de engelske å t Kvisten ofte kun reagerer Paa som overfor saa mange andre. al  
Stillinger. Heden var overvældende det, der søges efter, og f, Eks. ikke den S)egs Fsideimener villet hæv-
og Situationen overordentlig farlig, paavirkee af Vand, naar der søges de, at det kun berbede paa Tilfæl-

-da den mindste Svigten 1 Foreynin- efter Metaller, Sikkert er det, at og- digheder; -der findes Vand overalt, 

gen kunde las skæbnesvangre Føl- saa Suggeetion, del vil sige Vand- og del skulde gru mærkeligt til, 
ger. Imidlertid fandes der mellem søgerens egen Opfattelse af, hvad om Vandsøgeren ikke ramte det. 
Tropperne en Irlænder 'ved Navra der foregaar, spiller en stor Rolle, Men dette er Meget langt fra at 

Kelly, der havde Ord for at være 	Der er Vandeggere, 'der efor, at der 	slats til. Det findes talrige Tilfælde, 
er Elektricitet med I Spillet, og som hvor Vandsøgeren har fundet Vand, 
ilcitar hilser ude al Stand til at præ- 	hvis Tilstedeværelse Oeolugerrie ikke 
stene noget, naar de ; faer Gummisko anede, leen hvis !Mulighed de be-
paa, mens andre, der ikke er at den nægtede. Forskellen me lle m  ønske-.  

Mening, yder det samme med Guru- kvisten og lign. eremit:mener es 

:tisko som uden. Heri tigger rime- 	besIsegtel Art er, et den ffirpLirinid- 
ligvis ogsaa Forklaringen pas de delbart gør Nytte. ManNruger den 
forskellige Apparater, der benyttes. 	praktisk og lader det teoretiske 
Enhver kan kurt:brugeeder Redskab, Sporgsmaal staa ubesvaret ben. Man 
bart tror 
	

engang har faut kan ganske rolige betragte det som 

TtfiidtilePail og  Magiske foregaar der og- en Kendsgerning, at. det virkelig 
saa virkelig en Udstrømning fra ved Hjælp af Ønskekvisten er me-
den Underjordiske Vandaare, som ligt (for al bruge det Udtryk, der 
virker pint .den sigendes Underbe- benyttes af det franske Wienske-.  
viettecl .og muligvis ogsaa- direkte bernes Selskab) at linde Vand ,ef-

ter en Metode, som Videnskaben 
ikke vil anerkendes.. 	. 

der mellem Hænderne, er ønske-
kvisten. 

Del Aprilen, der bærer delle tem-
melry! misvisende -Nat n, , benyttes 
nutildae,s vistnok hovedsagelig til at 
finde skjulte Vandaarer med, men 
her I tidligere Tid været anvendt 
overfor mange andre Ting, Metaller, 
«hjulre Skatte og andet, !svarsi det 
har fanet sit Navn.' Det"  bi etaer i 

Ferrit a! en eritelfer• 
met [-treti inm er V Hest  at HÅ!. 

set eller Pil, der holdes pas en gan-
ske bestemt Mergle!, Idet Overarmen 
holdes tæt ind til Kroppen og Urt-
derarruene str jekkes fremad med 
Haandryggene nedad og Tommel-
fingrene uded. Naar Vandsøgeren 
gear hentyder Terrænet, giver Kvisten 
pludselig et Udslag, idet Spidsen 
be(æger sig enten opad eller nedad, 
og paa det Sted skal der saa.lindes 
Vand. 
• Da egne Erfaringer altid har mest 

Værdi, maa del maaske være tilladt 
at berette om en personlig Oplevelse. 
Nedskriveren al disse Linjer befandt 
sig for nogle Aar siden pas Ferie-
besøg hos en Ven i Sydlrankrig, da 

divinstolre, .Ptufetsfavens, som den 
hedder paa fransk). Der anstilledes 
straks et Forsøg, Mer to al de til-
stedeværende skar sig Kviste al ell 
Hasselbusk, og i betydelig Afstand 
fra hinanden og uden at kunne se 
hinanden gik nen over en Mark, 
liver ledsaget ef en iagttager, der 
malkede sig, treer Kvisten havde 
virket. Del viste sig ved Santreen-
ligning al Resultaterne, ar begge 
Kviste var egnet ned pas de samme 
Steder. Om der virkelig filurers 
Vand lod sig Ikke konstatere, men 

.vi' nøjedes foreløbig med dette Re-
sultat. Da vi kom hjem omtalte vi 
Hændelsen fer Husets Herre og blev 
mødt med overlegen Skepsis. Del 
faldt ham ikke ind at tro pas sligt. 
Men vi holdt part vort, og det blev 
vedtaget at anstille følgende Prøve: 
Husets Herre vidste, at der paa et 
bestemt Sled Under Spisestuens Gulv 
løb en Vandagre. Kunde vi, der var 
fremmede paa Stedet, finde den, _eari 
vilde han tro os. Jeg tog da' KvI-' 
sten og gik rundt i Stuen, og det 
varede ikke længe, før den 1' et 
Hjørne gjorde et saa kraftigt Udslag,' 
at den slog mig temmelig hans& -1)  
Ansigtet. Husets Herre marine da 
indrømme, at den omtalte Vandaare Vandsøger, og lian tik Ordre til et 
netop løn under dette 1-tjente, og • undersøge, om der tandtes Grund- 
erklæreoe stg besejret. 	 . vand pas Stedet. Næste Morgen be- 

Kunsten. at .finde Vand ved Hjælp gyndle han slime Undersøgelser, og 
al et saadant Apparat er meget gani-  erklærede snart at der fandtes Vand 
mel. Sandsynligvis var den allerede i mindre end 100 m. Afstand fra 

• kendtt Oldtiden-og anvendtes i hvert Hovedkvarteret. Ingeniørerne borede 
Fald i Middelalderen. Den - bar vist- og fandt en Vandrerne, der gav 100 
nok aldrig været helt ude af Brug, 	Hektoliter i Traven, og før- der var 
men har:e mere skeptiske Tider løn gaaet en Uge, havde Kelly fundet 
en tenenes lig abeinærbeee :Tilværelse. over 30 Brønde, der tilsammen gav 
ledeesenere Aar ee der indirandt en 1 en halv Million Liter og Dagen. 
Forendring :heri,-  • den-anvendes nu Den Ønskekvist lian brugte var at 
Meget, endogsea 	•ottidelle Auto- • Kobber, og han kunde sige, i hvil- 
riteter. Grunden; lil denne A,nerken- i ken Dybde Vandet fandtes, og om 
'delse er. især de store Tjenester, det var etillestartende eller rindende pageKvisten. Sandsynligvis virker 
den har ydet I Kolonierne,' Det ty- Vand, 	 • 	 alle -disse.  Processer la tnlidfg: 



—1=7.7.ntn7ter.-f.c7r.‘f5-e har set vort flotte Udvalg 

i hvide og kulørte Gardiner i moderne Menstre'til ganske 

smaa Priser. — Se vore Vinduer. 

91orbinnbett k)alibet44n4. 

AverMr i Noribroholms Ogeblad! 

lrindringsliste. 	Blaasten 

reillS 11PIESPSM, 

Kellanger irrpeer 

:da føler vist fønen, 
dens Kald er stort, 

Ira Væg tit Væg, 

'• Til Parv.ke, raar Hønen 
ger mange Æg 

niar sligt kan fostres at det, 
den har _gjort'. 

Den Høne den er 
et fortræffeligt Dyr 

trods det, 
al den laver saa meget Postyr, 

fra Morgen td Alten 
de kagler omkop, 

den ene begynder, 
hvor den anden slap. 

Og Flokken den vokser 
fra Aar til Aar 

og fylder snart hele sin Hønsegaerd 
men bli'r den for 

vi vider den ud. 
for Hønen ,betaler med Overskud. 

Men Hønen skal passes 
nied Omhu og Flid, 

den kender s.k.t ikke den korte Tid, 
Den reduer slet ikke 

men Klokke og Tal, 
nej, hvad der skal „gøres", 

det *gøres" skal. 

Og Hønen skal have 
i varmt og koldt 

et Hus, hvori den sig taler stolt, 
og rent skal der være 

paa Oulv og Væg, 
hvis Hønen skal lægge 

de mange Æg. 

Det gælder om Ægget, 
at Skallen er stærk, 

for det sætter Kronen 
paa Hønens Værk, 

gear Skallen i Stykker 
er alt omsonst, 

og Hønen har intet 
for al sin Kunst. 

Derfor skal Hønen 
ha' Skaller hver Da', 

det betaler sig ikke, den knappes a'; 
thi Skaller til Skallen, 

det skal der til, 
for ellers sætter Hønen 

sit ny pis Sr,41. 

Og Hønen skal baade ha' 
Græs og Grønt, 

med delle den larver 
sin Blomme skønt, 

et Æg, hvor Skallen 
er glat og stærk 

med mørkegul Blomme, 
er fuldendt Værk. 

Bli'r denne Metode 
sat helt i System, 

saa kan vi nok vente, 
der kommer hjem 

langt flere Millioner 
fra fremmet Land 

for de danske Æg 
til den danske Mand. 

„Grethe lionsepiee" 

Gudstjeneste og Moder 

Søndagen den 2.5. Mads. 

Allinge Kirke Kl. 10. Skr. 9,30 

Ols Kirke KM. 2. 

Allinge-Sandvig 
Ungdomsfbrening. 

Da Foreningen bar bevfigel et 
Beløbet 200 Kr. at uddele til træn-
gende Konfirmander her I Kom-
munen, bedes dem, som kunde en-
ske at komme I Betragtning heraf 
melde sig hos Kassereren Cyklh. 
A. Mikkelsen, Allinge inden Iste 
April d. A. 

Bestyrelsen. 

d
øger De en Pige, en Kalr 
øller en Dreng, eller meng-
ler De en Svend eller Lær. 

ling en Fodermester eller an-

den Medhjælp, bør De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
1.1700 Hjem og laset af saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nor= her i Bladet vil derfor ase 
godt som altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat. 

Borgmesterkontoret 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2 - 4 
Branddirektøren do. 
Stempeltillal I Sparekassen. 10-12, 2-4 
Dampskibsexpeditionen, aabon ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm , Mandag og 
Torsdag Form. 

Distriktshøgen 8-9 og 2-3. 
Polkebogsemlingen paa Kaadhuset. 

Udisen hele Aaret: Tirsdag 3-4, Fre- 
dag 7-8, Læsestuen hver Dag til K1.9 

Hjælpekassen ; Formd.. 0. Thorngren, 
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig, 

Jernbanest. er aaben for Gods 8.12, 2-6 
kamnerkontoret t0-11 og 2-4. 
Lune- di Diskontobanken 2 --4 Eftm. 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6 
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Skendinavien-Anierikallnlen: 

Agent Otto Gornitzka. 
Staiaanstalten for Livsforsikring ved Chr. 

Olsen, Messen. Kontortid 1-1 Em. 
Telegrafstationen 9-12 og 2 --4 
Toidkamret 8-12 Form, 2-5 Efterm. 
Klement Jernbanestation 8—I2 Fm. 

2-6 Eftm. 

til Træsprøjtning. 

SUOV1610771me 
til Hønsereder. 	Fagis hos 

TAil/l.in 

 
g

e 12.  a. W. .2eCiatOrtfl. 

.Commeufire 
til Konfirmationen anbefales I stort 
Udvalg til alle Priser. 

Rich. Nielsen, 
TH. n. 81. Klemensker TIL n. 81. 

En Karl 
som er villig til al deltage i all fo-
refaldende Arbejde, kan paa Grund 
at Sygdom Ina Plads til 1. April 
eller Maj hos 

Opsynsmand Lund, 
Tlf. Klemens n. 59. 

J•). 53• 
anl•filler 

Klinge). Bnreelllesrelle. 
Salnuaksebe 

Sunliehtsrebe 
Per ,' c tenssæhr. 

Bedste b ru n K r,s g udgiv be 
Fin og grov Sode. 

Lngermrinns Vaskepulver. 
1.eq.dve Phenix. 

Permil Vaskepulver. 
Lundstedt• do 

Stivelse t Pakker, Æsker, løs Vægt 
Blegsoda. 

Blegvand. Salmiakspiritus. 
NntronInd. Saltsyre 
Lagermans Skurepulver, 
store og smaa Pakker. 

Pulvr. Pimpsten. 
Bonevoks og Moopeolle. 
Bon Ami 111 Vinduespusning. 

Selvsæbe. Galdesæbe. 
Sknreborster Vnekehorster. 
3 Stoveknete. Fejekoste. 
Gulvskrubber I stort Udvalg. 

Zebra Ovnsværte 
i store og smart Danser, • 

anbefales til billigste Priser. 

:£aråen 
XIIinge 12. 

En yngre Karl, 
111 	at lølge Heste og 	delta ,e 
Malkning, kan til 1. April eller Maj 
fas Plads pas 

Ilubbedam, Tlf. 71. 

Yein. 
Undertegnede anbvialer sig med 

alt Havearbejde. Anlægning Hl nye 
!laver, saaN [som Vedligeholdelse 
al gamle. Meget billige Priser. 

Ærte A. D. Lindgren, Gartner. 

Uvillige leveres efter Bestilling. 

paa Ilaandtaget og ring op Telefon 

Allinge 74, naar De har et eller 

andet at avertere. 

Nordbornholms Ugeblads Annon-

cer virker bedst og koster mindst. 

Glem det ikke 

”'7'f,"q9q(90 
4t 4> 

010   

Allillge-Salldvig 
kommuoale Udvalg 

Allinge Havn. 
Chr. Olsen, Herman Mortensen, 

Formanden, Laur. Pedersen, Hans 
Madsen. 

Sandvig Havn. 
Chr. Olsen, Emil Andersen, For-

manden, Joh.s Rømer, Harald Mo-
gensen. 

Leg,ater. 
P. C. Holm. Hans Madsen. 

Kasse og Regnskab. 

Formanden, P, C. Holm, Laur. 
Pedersen. 

Fattige. 

Emil Holm, P. C. Holm, Laurits 
Pedersen, Harald Mogensen, Laud-
distrikisforstanderen. 

Alderdoms understøttelse. 
Emil Holm, P. C, Holm, Hans 

Madsen, LanddIstrIkIsforsianderen. 

Gas- og Vandværk. 
Chr. Olsen, Emil Andersen, Th. 

Hansen, Laur. Perlusen, Julis. Rø-
mer.  

likolekernmelertioneal. 
rt rimisen, Lkur. Pedersen. 

E11111 ,1111111, 	I kim. Mortensen. 
Formanden. 

Valgbestyrelse. 
Formanden, Chr. Olien, I surirs 

Pedersen 

Folk eling,o,milege 

Chr. Olsen, Chr. Larsen. 

0. Thorrigren, Fmniand. 
Snedker Chr. Lind, Ketserer, 

StendhedIshomm1111410nrss. 

Chr. Olsen. Joh. Romer. 

llygningskommieelonen. 
Chr. Olsen, Emil Andersen, Hane 

Madsen, Harald Mogensen, Formd. 

BrandisornmigglOnen. 

Hermen Mortensen. 

Allinge Klike 1Ci. 2. 
Ols Kirke Kl. 10. Skribent. Kl. q,30. 

Sanatoriet. 
For inn mien, Supl. Chr. Oi • 

Forelinnneler. 

Chr, Olsen, P. C., Holm, Lind 
Andersen, lians Madsen, Johannes 
Reiner. 

Sygelineet. 
Emil Hohn, Laur. Pedersen. 

Gader og Veje. 
Emil Andersen, Herut. Mortensen, 

Hans Madsen, Joh.s kørner. 

Politikorpset. 
M. C. Funch. 

Skolen. 
Th. Hansen, Emil Andersen, For-

manden, Landdistriktsforstaitderen. 

Bornebogsanillugerne. 
Chr, Olsen, Har. Mogensen. 

Svend•prove. 
Formanden, Herman Mortensen, 

Hans Madsen. 

Rev II I ngenæ vnet. 
Emil Holm, EmilAndersen. Hans 

Madsen, Johs Rømer, Formfis. 

Vrergeraadet. 
Emil Holm, Supl. Laur. Petersen. 

Jernbanen. 
Emil Holm, Hans Madsen. 
Supl. P. C. Holm, Johs. Rømer. 

Ved Sessionen. 
Th. Hansen. 

Brændsel. 
Emil Holm, P. C. Holm, 

Madsen. 

Fiskeben. 

Chr. Olsen, Chr. Larsen, Joh,. 
Rimer. 

Plejebørn. 
Emil Holm,' Adolf Madsen, :Frk. 

Hjorth. 

Fattigforstandere. 
C. Larsen. P. Holin, Th. Ae-

dersen. 

Paa forbudne Veje 
Chaplin filmer. 

Anton Sonnis 97Fasfiinsnedfieri 
ogZ.93yggeforretning, 

Byggearbejder, saavel nyt som !<e parationer. Maskinar-

bejder, Lister og Gerigter. 
Lager af 11 ',' kontrakehlede Dore, !Brandsiiger, Korno-

der og Kufferter. — Ligkisteniagasin. 

STRØMPER el  
•Til Trodk for sindige Prisstigner er det lykkedes ris at købe 

et Nød ende Strømper til meget rimelige Priser. 

Svær r."!fm-stærk:Strcernpe 0,98 
Ekstra svær ulden do 	1,80 
Stærk dansk .do 	 2,25 
Fine engelske do • 	2,65 

Moderne lyse og melerede Strømper til billige Priser. 

Nordlandets Handelshus. 



Pæn ung Pige 4 Ugers Grise XlemensRrr 
Slielsjsforretning 

anbefaler-Udsalg af godt Skot.t. 
Prima Treskosteliter og Tretibund 

støvler haves tillid pile Laget. 	-.. 
Nye Bonde sættes I Traske, 

Reparationer udfores amekt og 
solidt. - Alt til billigste Priser. 

A, Munch, 
Tlf. K!. n. •17. 

NB. Samme Sted kan en flink 7$ 
Dreng konin:, 	F(9 e. 

En yngre Karl, igcirer5 kan tit I. Maj fas PlaJs 	 er til Salg Løsdag den 31. as, 

Flagergaard i Rutsker. 	Nordre Norregnard I Re. 
som vil malke, kan til 1. Maj fas 
Plads pas K reesegnard I Rutsker ROMIRO 	10 øre 

DAMTE 	12 - 
ROt AND 	12 - 
PLANTADOW; 13 
TRÆF 	15 - 

3mill mange kendle .*".reriter frø Ho-
wite Sr Kattenuet, E. Nobel og flere 

Cigaretter 
fra I Øre pr. Stk. og Tobakker 1 
mange forskellige Kvaliteter - alt 
til billigste Dm:ards. 

E. Abrahamsers, • 
Sandvig. Tlf. 55. 

En nylig konfirmeret Kartofler, 3fidevarer, Dreng f,  r symi og syedennafrie Upindatea 
saini .1: god, tuttet Itadmaama-
p.bine r til Sal:,  

linødegnard i Rutsker, 

k171izi;'WS11. "Maj hos 
11. Koroed, Petersborg. 

Tlf. Klemens n. 71. 

Klædninger, Stortrøjer, 
Overfrahher, liner og Hatte 
frø 3 Kr. Manchetskjorter, Flipper, 

Bindeslips. 
Tobak, Cigarer. Cigaretter, 

Alt til billige Priser. 

Kotoed, 
Klemensker St. 

God, greven 

Taghalm.:  til Salg. 
En Dreng 

14.16 Aar, kan las Plads til I. 
April eller  Maj. 

Karl Pedersen, 
Myrendal Olsker, 

En Dreng Kjollergaard i Re. 
kan fan Plads attaks kris 

I Muk logreiarl 
,u, vil være behjælpelig med al 
passe Kreaturer, kan fart Plads til 
1. Maj pan 

Smedegaard i Olsker. 

• N.  e. Fund'.  -;i  11111=="9011111111111 •=111011~1111111111111 
En Karl ; I 

r.Fra:1-lovedforretningens= 

Konlektionsaideling er modta: 

get137,"Stk. coulørte' 
- 	- 

NaDametrakker, ° 

der sælges med 25 pst, Rabat 

? 	- 
r,'",=,3•144 'N.,%.11‘;14» -"~.¥!".*. 

Gode 

Rosenkartofler 
cr nl Sid e.  -Til Kogirmilltolleu kan tag Plads iii 1. Maj hos 

Avlsbruger; C. Kofoed 
Bøgeskoven Rø pr. Gudhjem. 11. e. ranch. anbetales!niii Udvalg'al 

Drengedragter, 
Matros- og Jakkefacon, 

Andeæg. '3fugeteg 
al mine møgel rIgtIreggende hvide 
Wyandot sælges a 30 'Øre, 

Laet frø 1/,-, -17„-i.i3 -8 f -- 80- 
77-74-64-60-19 -- 49 og 47 Æg 
pr. Høne. 

1 a 2 Rugehøns købes straks. 
Stationsforstander Kofod, 

Allinge. 

Allinge nye Moilehandel Pris 30 øre pr. Stk. 
Chr. Olsen, Messen. 

Dame- og Børnebrille. timen Prisir. 
Ejet. etter Uidhandlcr jeil; I ltin ru.  Overstykker 

g Kjolestoffer til billige Priser Læggekartofler. Telefon 100. 
Barber- og Frisorforretningen 

I samme Ejendom anbeinles. 
J. Larmen. 

hyr Alsoo, 1ilosseo,  J ' 

Gode Spisekartofler og Rosen-
kartofler er til Salg pas 

Degnegaard, Rutsker. 
Chr, °Isop, Messen, Altloger 

Telefon 100, 

En Barnepige Vort 
• 5' Stk. brugte Kyllingefoder, - 11 -16 Anr, søge:, bl April eller 

Maj. 111111110110111~1•111 
Klemens 

Bog-  og Papirhandel 

Senge med Madrasser Prima hvid det bedste for smaa Kyllinger, 
anbefales. 

%ToIoniala  

dens Frigaard, Tel 
Tlf. I IC x Stangsæbe, 

pr. Halvlcilo 35 Øre. 

%Mune Rutonint. og 

Vronnttforretntnn. 

1 Rokkestol, et Naddeirres Salon-
bord og I Hjørneskab er til Salg 
hos 

P. L. Holm, Allinge. 

Tømmer, Lægter, & $ronuttforretninfl. anbefaler sig nu til KonfirMationen 
med et stort Udvalg af Salmebø-
ger og Telegramrn,r ramt fikse, 
pæne Mapper til Telegrammer. A,t 
I Bøger, Papir, Skrivetøj, Galanteri, 
Lædervarer, Fødselsdags- og Kon-
firmationsgaver. 

Ligeledes knyes et stort Udvalg i 
Fotografirammer, saavel store 
som smaa. Billeder modtages til 
Indramning. Stort Udvalg i Prev.e-
lister til meget smaa Priser. 

A. Jensen. 
Tlf. nordre 93. 

Poplister, Staklitrærlimer, li anitall-
ger, Flagstænger, Tagapnerree..aarrit 
StuellusvInduer o. ni. a, er 	l.dat 
tjeni med at bestille paa 

Klemensker Savværk 
og Maskinsnedkeri. 

Tlf. n, 13.  

111111•1119.140,•••41111/11 

Foredrag i 'fair] Mioilskolo 
af Hr. Skat Møller, Nybro, Fredag 
den 23. Marts Kl. 7. Atten. 

Emner : 
Fjærkræavl og Ægeksport. 
En Tur gennem London. 

Gratis Adgang. - Alle indbydes. 

Bil udlejes 
til enhver Tid billigt. 

Tlf. Sandvig.  32, Vi er Leverandører til 

Varelotteriet 
og 

Landbrugs-
- - 

53iografen. En Feltesse 

Patt er billig, til Salg. 
Sømiag den 25. 'Malis Kl. 71:2. 

• a ø den 2. April paa • 
Mg08111 du Nord, Ålliogo, 

. ved Victor Plauck. 
En Pige De graa Mænd, Skovsholm i Olsker. 

flink og paalidelig, kan til 1. Maj 
faa Plads paa 

Stenby Mølle, Rø. 
En Pige, Hvide Gardiner De graa Mænd er en af de Isa 

Kngsffirn som endnu er heinkora-
met, og handler om 3 Mænd fra et • 
amerikansk Fængsel, som frivillige - 
gik med i Krigen. 

Hovedrollen spilles af 
Will. Farnum. 

Filmen er i 6 Akter og rosende 
omtalt overalt hvor den er spillet. 

111111111111•1111111,9•4111 

HALM, kan ha Plads til I. Maj Samt en 
16 -17 Aars Dreng, der vil malke. 

Biem. Aldersro. 
Tlf. Allinge 129. 

et lille Parti er til Salg pr. kontant. 
Avlsbruger Lund, 

Allinge. 
Aoer i meget stort Udvalg, 

indkøbt i August 1922, 
derfor meget prisbillige. tll Salg pari 

En lille rask loppe Lyniggaard 1 Mø. 

Saasæd! Chr. 018011, V[essen, Allinge. 
Kaalroer Til 100. 	 samt en Mælkevogn er til Salg. 

Karl Hansen, 
33. Pc. Olsker pr. Tein. 

Jeg nudelieginede inibelaler mig 
til de ærede By• og Landbodi: [ned 

et til Salg pas 
Store Myregnard I Olsker. 

2-rd. Prentice Byg, 
2-rd, Prinsesse - 

(98 pCt. Spireevne) 
samt Gul Nresigaard Havre og 
Sejer Havre er hjemkommen. 

Bestillinger modtages gerne. 

• Fodermester En Fodermester 
Klemens kart 111 1. Mej faa Plade pair 

kan faa Plads 1. Maj pas 
MortIngegaard i R.. Temier-  og Soorlkorarhojdor Yin- og Cigarforretning 

a..belaler sig med smil Udvalg i 

Vine og 'Spirituosa 
og Sodavand. 

Stort Udvalg i 
itildvla, Portvin, Madeira. 

Cigarer, Cigaretter og Tobak. 
Skraa, Snus, Piber og løse Pibedele. 

Ligeledes anbefaler jeg mit stole 
Udvalg i HaandSreble, Pal furner, 
Haainæt og Toiletartikler. 

A. Jensen. 
TB. nordre 43. 

Klemensker 
Sadelmaierforretning 

Niogo Koloniol- og Profildforroloiog 

Frugttræ-Sprojtning, 

Dem, der ønsker et jeg skal 
uprejte deres Frugttræer nu I For-
'argt, bedes meddele mig det sne-
real. 

alt til Faget henhørende. 

Snedker L. Anker, Allinge. Tabt! 
Den 20. ds. er  et Guldarm 

'mand tabt paa Vejen Ira Hulle-
gaard ill St. Hallegaard i Olsker. 

Firyderen bedes mod Dusør afle-
vere del paa SI. Halleeaard. 

Et Komfur anbefaler sig med stort Udvalg af 
Seletøjer hele Sæt saavel som en-
kelte Dele d prima Udførelse til bil"' 
lige Priser. 

Chniselonguer, Sofaer, Stole, 
Piske, Tornystre og Kufferter 
i stort Udvalg. Reparelioner at air 
Ill Faget henhørende. Hurtigt solidt 
til moderate Priser. 

L. Karlsen, Klemensker. 
Telefon nordre '20. 

NB. En Del Lædergrimer 
udsælges uhørt billigt. 

med Ovn og Vandgryde, kun lidt 
brugt, el til Salg. 

A. Lindgren. " Grise, Hans H. Andersen, 
Klintely, Sandkaas. 

Kranse leveres efter Bestilling. • 
Tlf. Allinge 116 y 

2 Lejligheder 
som bliver 4 Uger den 30. de. er 
til Salg hos -P. Kure ved Lyng-
gaard i Olsker. 

Samme Sted er Mildbeder til 
Salg .  

i Allinge udlejes til April. 

A. Stange, 
Tein St. 

Radsaamaskine, brugt, • Overretssagfører 

Xojesen Nofoed, Rønne 
P41., ,Murir,.. Unde 

Inkassation, Pokamenb.krivning in. m, 
Tra21,!, 	Hasle Ons.1,1;:, Forind. 

En flink Dreng, ønskes solgt pan 
Lindeagaard i Olsker. get Laks, 

3enge uddqr. 14-16 Aar, søges til I. Maj. 
E, J. Andersen, 

Tlf. Sandvig 3. 
Lad Deres Cykle Røget Aal, Røgede Rullebove,, 

Kogt røget Skinke._ 
Ferske Medieterpølae?:' 

Frisklavet Sylte. 
Friske bajerske Pølser. 

Knækpølser. 
anbefales til billigste Dagspriser. 

D. ,53.2at.....en, 

gøre Island nu, og paa et Iste Kl. 
Reparationsværksted. 

- Stort Lager af nye og 
brugte Cykles, som sælges me• 
get billigt. 

Cyklehandler 
A. Mikkelsen, Allinge. 

Solægte dobbeltbrede 
Dynesatin 5 Kr, 

Lagenlærred, dohbelbred 2,25 
Nanking, enkeltbred 	2, 15 
Sengefjer fra 3,50 pr. kg 

ROER. Ajle=Tønder. 
Frnbnl Dein 0 ril Prisen I 

Et større Parti er 111 Salg paa 
Sondegaard i Rø. 

Klemens Maskinsnedkeri. 
Tid il  13  

Chr, Olsen, 
Telehm 
 Messen, Allion Konfirmeret 

Dreng 100. 
Dæk og Slanger Ekspeditrice 

kan fra Iste Maj faa Plads for Som-
meren. 

5 2. Larsen. 

RUGEÆG 
af ægte bias Andaluzier etter præ-
mierede Forældre er til Salg a 25 
Øre. 

Snedker K. Ipsen, Tein, 

til meget billige Priser, 

31. C. Funch. 
Allinge. 

kun fmk Plads BI April eller Maj. 

Eland Lind, 
11111.11111111~10. D.4 .411.4j, Rutsker. i. Hasle 115 y, 



• 

Finesta d-a n k Fabr'åaz-t 

Piektan:. 	 J 
BORNA er bedst og billigst 

Alle MennesKer, 
sotn har set, hvorledes 

llorobliris Ile1181dhil PldrEjOrille, 
fremstilles, behandles og`opbevarea, vil ganske uvil 
kaerligt forlange dette højflue Produkt til sine Mand-
tider. - - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

naar 	ke6er de 6edste Varer. 

Vi fører kun solægte, fjertæt Nankin og Bolster 
samt prima Fjer og Dun til billigste Dagspris. 

Dyner syns og stoppes gratis. 

Tiorbtatibe0 fianbelønø. 

BORNA giver lækkert Smørrebrød. ) 

Prisen paa Kul og Koks 
fra Lager er indtil videre : 
prima Derbyshlre Kul 	pr. hl 4.50 

do. Nøddekul - 4,00 
engelske Koks 	- 3.50 
Srnaakul 	 - 2,75 

vinge ~nid 4: $robuttførretiting 

ILBORNA er god! I 

HATTE ,,,,,,, 

,q. 	 -S[ort 
:Udvalg, : 

l$Priser 

TRIKOTAGE „,„..... .1  
saawl 

„grovere 
50M 

finere 
;edst 
i.  *9  

billigst. 
1 

.1414,,.GAS4:‘, 

NO 111) 	-NOT.351' 

9ryfieder for 5oraaret 

dame- oØ Serne-evertsj 
er nu paa Lager i et smukt og riglroiitgr 	u.: hjem- 
kommer der .saa godt som chiglig store Sendinger. 

Vi kan i Aar tilbyde en hel-
ulden Gabardineffakke, som 
Tegningen, i lyse og mørke 

Farver og alle Størrelser 
til 35 Kr. 

Pjækkert, som Tegningen, 
i heluldent, blødt, svært, ens-
farvet Stof Kr. 39,50. 

I meleret Stof med Læder-
besætning Kr, 59. 

Se vore Vinduer! 

• 

••• 

• A: "Jeg vædder 50 Jr;T 	at 
. jeg nojaglig kan 	et 'Vin- 
glas af Deres Flaske." 13: "Ak-
kurat et Vinglas, hverken mer el-
ler mindre? Dot er ikke muligt;  
jeg gane ind paa Vireddemnalet." 
A. (sætter en fuld Flaske Chain; 
pt4.,me for Munden, drikker den 
ud til den sidste Denabe og giver 
den atter tilbage). "Jeg tilstaar, 
jeg- har tabt Væddemanlet;  her 
er mine 50 øre:" 	• 

. tn_ Landmand skrev følgen-
de til en bekendt Landøkonoin, 
hvem .han var Tak skyldig  for 
Indførelsen af en ny ,linel 
Svin .."11‘Ljtterede•Ideree1. 	v..:. 
i, Gane Lian Kv.eguilsiilling•11;jeg  
fandt flere Svin LIT. Deres Sine.,  
Der vat- en slot' Mæng& Is 1'v:J 

; delo mudrede mig  ni Art. øi 
jeg ikke san.  Dem Lier." 

i en Avis land-tes to 
Tid siden følgende A vertiss,.9llen1 
"For 8110 Kr. kan en_ Familie fut 
en god Levevej ved ui •aVVI'2g1." 
en ældre BeeLeMeing, hvo.. _de.. 
er 4 logeremL". 	s-eie 
paa (blind af BoeLvdj;«,.... 

Hasle. 
Mit folagrait ske 

Atelier bringes i 
velvillig Erindring: 

Billeder forstør-
res smukt og bil-
ligt, ogsaa efter 
indsendt Billede, 
Billeder indram 

mes. Spejle leve-
res efter Bestilling 
og Ira Lager. Ny 
hjemkomne Tape-

ter billigst. Altid bedste Fernis. 

Marie Povlsen. 
Til, Hasle 66. 

Endnu sælges ekstrafin 

efioRolade 
til 160 pr. Halvkilo. 

5/tflinge golottial= og 
sProbuttforretnittg, 

Til Salg! 
Forskellige Slags billige, gode 

Møbler, Lagener, Pudevaar, Haand-
Mader, Porcelæn, Glas, Lamper og 
Servantestel. 

Rapt. Hahn, Allinge. 
(mellem Byerne). 

Hasle. 
6,00 
6.07 
6,16 
6,30 
6,46 
6,56 
7,15 

9,15 
9,22 
9,31 
9,45 

10,01 
10,11 
10,30 

',klan 	d 1•11....t. 	 • 
deres 11- ,heti..Me I, tuen lom t 
starl er olm f.,- d. n, den f 
f 	 I;C ■ I 	 't• 

■-• 	1:'(! 	11,..:11 	b 

I I!, 	J. ,  (I 	il'', 	I 

dsana.rx 	16..; 	•'• ■ 	• ■ -• ■ 
rile• • r•-,  l•„%md 

(1-r- haler 	
, 	

1. i 	1 
rel 	tie ilt..t" 	...I • 

.LI 	 e ilene .  

kir Or3 izerI gl 
• 

Et, ri, .ifaimrikansk Biml • km-
følgende agil an:-..rikan-

1L2 11k.di4.e. Under et. Uvejr i 
..)1m1/1411 søgte en Mand 

fra 11:4/1,-ckeii, der var itsitalenfilig  
;vær, 1 il flugt før Megaes I er rrf 

tilf{l'tik` 	 Virk. 
Fer han gi:;':; od pas første tinl for' 
at *ikke sig en Allsint.11, s;otg Min 
in 1)aimply op og stillede den 

hen f__ e€_G:esleværelse i Stuen, • n- :ti 	ktinde bilve 111r, men 
han var samtidig sna forsigtig 
rirod en Naal at fniste eL Stykk,.. 
Papir paa den. Pan dette stol 

hilgv.ride Ord: `Mob].  FIM; 
rar hu ie: bensi:  Paraply ti! 

inrur ru Mand, der er i stand 
■I 	 111,,t 

V ,.gl ;1f  ',25(: III Ilos kom 
'111..1. 	,1 i lærener." D',  
han var blevet, styrket ved Ah, 

finar 'Grin igen, Men  5:1:1'  
thi, at lems Paraply var hørte 
Pal 	hin der 11111 Ilertid en 
S:dclel med følgende Pnaskriff • 
"Ilts Parad1;e, der stød her, til 
hører 	Mennesle.•, der kim ger 
2 ?dit i 'limen. 11.1:111 beie•verikki 

vente paa hans 'I himgekonist.' 
• 

- Digteren Robert Burm 
blev en Gang af en ung Edinbar-
ger AdelsMand, med hvem han 
fulgtes, - sFoltet, fordi han pih. 
Gaden vedkendte sig en skikkelig 
Bonde. "Ih, din Nari" udbrud 
Buens, "det var ikke den vide 
Jsemitrusrås,~dee..«,gese~riti._ 
I-lue og (1..' stribede Strømper, jee 
talte til,  men Manden, der  Vrit 

i dem, og den  Mn.nd vilde, hvad 
sandt Værdi anganr, opveje dit 
og mig og tø saadanne til, hver 
Dag det skulde viere." 

En tyk . og en tynd Man(' 
kulde en Gang duellere, De 

tykke beklagede sig over, atPar 
det var temmelig ulige, ettorso: 
hun tilbød en langt større Ski' 
!hd.: end sin Mojsiander. "An, 
d .1 skal ri let. f:ia i Orden," sva-
r. ■It (kil tynde. "Vi• trække blot .  

Irr Kridtstreger lier langs ned all 
Dem, snit langt fra hinanden, som 
jeg er tyk; alt hvad (her e:111111144' 
iidmfor, gælder ikke," 

Køreplan. 
Rønne-Allinge J orohnne 

Søgnedage. 
Sanne-Nren d v 

8,25 2,00 6,10 
8,42 2,19 6,29 
8,55 236 6,46 
9,11 2,52 -7,02 
9,26 3,09 7,19 
9,37 3,22 7,32 
9,45 3,3_ 7,40 

t) Løber kun Onsdag  og  Lørdag. 

• Sandry-Beseene 

Fra Sandvig 
- Allinge 
- Tein 
-Re 
- Klemensker 
-Nyker 
- Rønne 

	

11,20 10 
t
,00 4,208,00 

11,30 10,06 4,28 8,08 
11,42 10,18 4,39 8,19 
12,00 10,34 4,56 8,36 
12,20 10,53 5,16 8,56 
12,36 11,05 5,30 9,10 

1,00 11,25 5,50 9,30 

( 	(t 

1-) Løber kun Onsdag og Lørdag, 
tt) Løber ikke Onsdag og Lørdag. 

Søn- og Helligdage 
Reittao-Sand•lie 

Fra Rønne 	8,45 12,35 7,40 
- Nyker 	9,02 12,52 7,57 
- Klemensker 9,15 	1,05 8 10 

Rø 	9,30 1,20 8,25 
- Tein 	9,43 1,33 8,38 
- Allinge 	9,53 1,43 8,48 

Sandvig 10,00 1,50:'8,55 

Sandrig-Barrene 

Fra Sandvig 	• 10,25 
- Allinge 	10,32 
- Tem 	10,41 
- Rø 	 10,55 
- Klemensker 11,11 
- Nyker 	11,21 
- Rønne 	11,40 

Ordet er frit ! 
VI pr vore mange Læsere i By og  

paa Land opmærksom paa, at enhver kan 
fa' optaget Artikler og Indlæg om Emner 
aI almen Int 	 f „Nord-Bornholms 
Ugeblad*. 

Betingelsen er kun, at det skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og  indenfor 
rimelige Orreneer, sand al Indsendere- til 
Underretning for Redaktionen -opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddele-iser om sal-
danne Tina og Forhold, som egner sig  
In Behandling i Bled@ts Spalier. 

Dette gælder baade Byen og  Landet, 
og det ar en Seidevige, at Redaktionen 
altid vil iagttage den smengeste Diskret 
tion med Hensyn ell sine Hilder. 

itallelyst 
Potteplanter, alskaarm• Blomster, 

Urle- og Blornetei kø, Begonier- og 
Gladioiusknoide anbefales. 

°nioner købes. 

M. Kr. Kofeeit 
TIL Sandvig 6. og 47, 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planck. 

Hoolirmaliollell. 
Altid det største og bedst-

sorterede Lager i færdigsyet 
Konfektion, gode Kvaliteter og 
billigste Priser - saavel til 
Drenge som voksne. 

Lager af Klædevarer. 
Klædninger sys efter Maal 

es i Løbet af 10 
Dage. For solidt Arbejde og 
god Pasning garanteres. 

Stort Udvalg i Hatte, Huer, 
Kasketter, Kravetøj, Nianchet-
skjorter, Seler samt alt til Fa-
get henhørende. 

Køb altid Deres Arbejdstøj 
hos mig, jeg har det største 
Udvalg og stærkeste Varer til 
de billigste Priser. Det bed-
ste Sted, hvor De kan købe 
Lærred, Bomuldstøj, Kjoletøj 
og Sengeudstyr er hos mig, 
dersom De vil købe noget, der 
er godt. 

eng Yansen 

Fra Rønne 
Nyker 
Klemenker 
Re 
Tein 
Allinge 

- Sandvig 


