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Udatv et af at InteirsetentelLob. 
i aw,tarobriventle: Otto GornItyko. 

Telefon 74. 
Trykl I ottiost Hogtrykkerl. 

Nervesygdomme 
og deres Behandling, 

—o— 
Efter en Piece, der er tilstillet 

Danmarks Sygekasser, fortsætter 
vi Kapiret om Nervelidelse -
denne om sig gribende Sam-
fundssyge, der er en Følge nf 
vort Aerhundredes forcerede Jag. 

Lagerne andet Ristsd. 

Ei udbredt fynsk Blad har for-
manet flere fremragende Læger til 
at udtale sig om Nervespørgsmaa-
let. 

Skal det overlades til Lægerne 
alene at hjælpe de nervøse, kan 
og vil det kun ske paa den af 
Lægerne nu foreslaaede Maade 
Nervepatienterne anbringes efter 
Skøn paa dertil indrettede Special-
afdelinger paa slørre Sygehuse, 
Kuranstalter eller paa Sanatorier. 

Og dette vil bare til, at der vil 

blive større og større Brug for 
Sindssygehospitaler, hvor de uhel-
bredelige kan opbevares. 

Saa vrdt-  er -det- - kraniet; fordi 
Landets Befolkning gennemgasen-
de var døv for Lægernes første 
Rand I 	Det er Folket selv, som 
har fremtvunget Lægernes andet 
og daarligeie Rand ! — De syge 
skal jo være et Sted. 

Tager Folk ikke selv 
Sågen I llaand 

bliver Anstalterne bygget meget 
snart. — Den ny, vældige Folke-
kuranstalt ved Hald i Jylland kan 
ikke nær rumme de Patienter, der 
trænger til en Kur. — Sidste Som-
mer er der al dertil beskikkede 
Mænd ført Forhandlinger om Op-
førelse af en Kuranstalt paa Fyn 
for Sygekassemedlemmer. 	Paa 
Sjælland skal Nivaagaard omdan-
nes til Helbredelsesanstalt for ner-
vøse, og desuden skal opføres Re-
konvalescenthjem bande her og 
der. — Og saa Nervesanatorierne I 
-- foruden Sygehuses Udvidelse 
med Nerveafdeling. 

Behaget Igt 

at kunne blive af med de nervøse, 
kan enkelte tænke. Betænk ogsafi 
at om fan Aar kan Turen komme 
til dem der nu mener sig udenfor 

Fare. Da var det dejligt, om der 
var gode Forhold al leve under, 
sart Helbredet kan Benvindes. 

Betragt Resultaterne. 

Det er ude I Befolkningen man 
har raflet — og Inar Lejlighed til 
at se Virkningen af Kurene, — -
Hvoraf kommer det, at Nervøsitet 
breder sig mere og mene trods 
Anstalter og Kure? — Eller rettere: 
hvad har disse formaset, neer det 
ejalut at bekæmpe den ? 

Paa alle Sygdommens Stadier 
har lagerne faaet Patienter til Kur. 
Oesaa 	Tide". Saaledes en ung 
Lærerinde, der ved 'udlæggelsen 
paa Sindsaygeaustalien var saa rask 
at - om der ikke just var kom- 

men Meddelelse om, al der var 
Plads — sari var hun rejst en lang 
Vt j for at deltage I en Fest. Hun 
blev i 13 Aar paa Anstalien — og 
var ikke kommen derfra, om ikke 
Venner havde udvirket hendes Ud-
frielse. 

Det er hævet over al Tvivl, at 
der vil blive opgivet et stort Pro-
centnntal, som er blevet helbredet 
part Kuranstalter og lign. Steder, 
Mest faer Befolkningen Lejlighed 
til al se, hvem der vinder Helbre-
delse ! Da vil det vise sig, at de 
„helbredede" er Rekonvalescenter 
fra Sygehuse og andre, hvis Ner-
ver er i saa god Olden. nt de Iran 
Bove. Disse kunde part kortere 
Tid og billigere Maade have gen- 
vundet Kræfterne hjemme. 	Har 
nogen set en Patient, hvis Nerve-
sygdom var gammel, komme rask 
hjem ? Selv de vilestterkeste Ner-
velæger opgiver seadanne. Og dog 
kunde de hjælpes. De kan faa det 
meget bedre, om de end aldrig 
bliver raske. 

Det er vanskeligt, for ikke at 
sige umuligt, al føre paelidelige 
Protokoller over ,de aivnløse Pa-
tienter". Selvfølgelig er det i god 

Amerika — de tusind Mulighe-
ders Land — har t Aarhuncheder 
med aatme Arme budt den skan-
dinaviske Ungdom ,Velkommen", 
naar denne rystede Fædrelandets 
Støv at sig og drog over til Onkel 
Sam, der kunde byde større Fri-

hed og bedre Chancer end Barn-

domshjemmet, Millioner at unge, 

viljekraftige Skandinaver har der-
ovre fundet Virkefelt og skabt sig 
nye Hjem, Rigdom og Anseelse, 
og de kalder stadig paa Ungdom- 

Tro, naar cn sauter, fra et Syge-
hus er blevet udskrevet som rask. 
-- Men hvad ser Befolkningen 
For en Tid siden læste vi i Bla-
dene om en ung Kone, der nylig 
var udskrevet som rask efter en 
„Nervelidelse". Hun dræbte sig og 
sit Barn. San siger man „Tilbage- 
fald 	- et Anfald af Sindsforvir- 
ring !" Men Sandheden har snn• 
'cc været den, at Patienten har 
indset det linabløee I Sygehrisku-
rene og det umulige i nt klare sig 
som rask. Og for at spare sit 
Barn tor en lignende Skrabe, her 
hun laget det med sig I Døden. 

— Og hvad sari Mari mange af 

dem gøre, som her prøvet de højt 
priste Goder ved Anstalterne og 
den ,Ro og omhyggelige Behand-
ling`, som del san smukt hedder 
man kan Ina der. Flere er galle! 
i Døden frivilligt, fordi de ikke 
vilde tilbage dertil, naar de havde 
været hjemme paa Besøg, eller 
naar Sygdommen atter lod befrygte 
en ny Indlæggelse. — og, hvad 
der maa vække saa meget dybere 
Eftertanke : det var fortrinsvis de 
rolige og 'fornuftige, som valgte 
Døden. 

men : Kom, kom, her er Virkefelt 
for mange endnu! 

Hidtil gik Strømmen mest til de 
forenede Stater ; men I de senere 
Aar har Canada taget Teten. -

Dette store Land er endnu for en 
stor Del uberørt Jord, der gemmer 
uhyre Rigdomme, og da Skandina-
vien-Amerika Liniens store Dam-
pere nu anløber Halifax og arran-

gerer Fællesrejser dertil under kyn-
dig Vejledning, skal vi i en føl-
gende Artikel fortælle vore Læsere 

II os p I t 1 »pito 1 d 
er Ikke nødvendigt. 

Det fremgear af Lageudtalelser, 
at Nervepatienter deles i lo Grup-
per. Den ene Gruppe omfatter 
Nervepatienter, som har visse or-
ganiske Sygdomme, der lader sig 
pasvise, og som kræver Behand-
ling pari Sygehus. 

Nervelægen Dr. N e v e oplyser, 
at de Patienter, der trænger til Ho-
spitalsophold, ikke er flere end at 
det er et beskedent ønske ved 
enkelte ;store Provinssygehuse al 
fan opretter Specialnidelinger for 
disse. 

Langt den største Skare nt de 
øvrige Nervepntlerrter trænger ikke 
til Hospitalsophold. Det er ude-
lukkende denne Slags Patienter, 
her tænkes pas. Det er dem, Læ-
gerne loreslaar at anbringe pas 
„Nervesanatorier". Et velklingende 
Navn, men Dr. Schroeder, Odense, 
paapeger, hvad vi i Forvejen ved, 
at Erfaring viser, Spec:alaidelinger 
for en stor Del befolkes at sinds-
syge, fordi det, at ligge paa en 
Nerveafdeling, er mindre kompro-
milerende for den syge og hans 
psarørende end at ligge paa et 

lidt om Fremtidsmuligheder I delle 
Land, fra hvilket dette Billede er 
taget. Det er Scl. Lawrencefloden 
med „de tusinde" øer, der ligger 
som smart Perler i den vældige 
Flod; en Labyrint al otte ganske 
smalle Sejlløb slynger sig mellem 

skovklædte Holme, hvor hvide Vil-
laer og hvide Birke lyser op. En 
Sejltur op ad denne mægtige Flod 
er en sand Nydelse og virker be-
tagende put den Ungdom, der be-
nytter Flodvejen fra Halifax, 

Sindssyeehospitat. 
Læg Mærke hene 	Sanatori- 

erne kan Ingenlunde ventes at ville 
blive et Sted alene for dem, der 
ikke kan sove, men ellers har de-
res gode Forstand, 

Der vil Ikke klitlir Rn nok 

pars et Sinnolnrinns, 

Lægernes Rand om Ro lader sig 

umulig praktisere pas nogen Art 
Hospital, hvor kønne Navne end 
disse faer ; thi hvor mange Men-
nesker er smuler. er der Ikke til-
nærmelseevia den Ro de nervøse 
trænger til. -- Der findes da og-
sari Læger, soen bestemt Iraraader 
Anstaltophold eller siger 	„Syge- 
huset er ikke et Sted for Nerver 
at hvile I« 

Paa enhver Art Hospital er der 
el Reglement, som skal følges Deg-

ne( igennem for Personalets Skyld, 
og Reglementet kan ikke ventes 
at ville blive nævneværdig ander-
ledes paa de ny Sanatorier. 

Paa Sygehuse skal Patienterne 
vaske sig Kl. ri om Morgenen, ofte 
noget før. Raske Folk blandt Land-
boere vil maaske mene, det ikke 
er saa tidligt. Men tænk over, 
hvilken anstrængende Dag der fore-
staar den søvnløse Patient, hvad 
enten han eller hun skal ligge i 
Sengen eller gaa oppe, Sengene 
skal redes, The drikkes og Stuerne 
gøres i Stand. San ventes pas 
Sygeplejerskens Besøg. Og i alle 
disse Morgentimer til Kl. over 8 
— og hele Formiddagen snakker 
de snakkelystne Patienter, for det 

er jo ikke Sovetid. Patienter paa 

Enestuer er fri tor Kammeratskabet, 
men er til Gengæld saa daarlige, 

at de generes tilstrækkeligt at den 
Støj, Dagens Liv fører med sig, 

og som en lukket Der ikke kan 
stænge for. — Frokost midt paa 
Formiddagen, Om ikke før skal 

de oppegaaende Patienter nu klæ-
des paa og ud I frisk Luft, spad-

sere eller maaske ligge paa en 
Baare, men stadigt Selskab tned 

flere, saa en Søvn ikke kan fans ; 
thi den, der vil være ene, bliver 

straks betragtet som en Særling. 

fise,r saa mange IrerdeS, kan heller 

ikke tindes Soveplads udenfor den 
til Senil fastsatte Tyd. — De lig-
gende Patienter t enten etter Fro-

kost Lægernes ,Smegang". Saa er 

det 13i:30251W for Gæster. Ingen 

Ro. Middagsuro mellem Kl. 12 

og 1, Og saa_ Su t etid en Time. 

— Men den Slags ner fse, her er 
Tale om, Sanaimiepatienteree, maa 
ligge en god Stund i Ro før en 

lille Søvn indtinder sig, og otte 
Indtræder Forstyrrelser, saa Hvile 

og Søvn slet ikke finte — Nu skal 
de oppegaaende Patienter atter 
klæde sig pas — ,Kaffelid" Kl, 2 
og saa Besøgstid. (Muligvis bliver 
den regelmæssige Besøgstid strø-

get pas de paatænkte Sanatorier 

og anvendt til en via Tids Tvangs-
arbejde, hvad der jo er Stemning 

for at Indføre. 
Dernæst en haardt tiltrængt Hvile 

„De tusinde ber" i Sct. Lawrencefloden. 



Professor Vegard. 

h Sogns Sfiebsse 
afholder ekslæ ordinær General-
forsamling I Bruellreentre ras etat 
med Dagsorden: 

Sygekassens indmeldelse I Ol-
sker Sygep!defoierirg. 

Sygekassens Medlemmer hedes 

møde talrigt. 
Bestyrelsen. 

pal Seere, seen uden Ro til at 
*ose. 	Eu Spadseretur skal til- 
bagelægge,. 	Kl. 6 Aftensmad. 
— Hvad enten der nu bliver.„Prl-
tid' eller Underholdning paa et 
Sanatorium, etaer det fast, at So-
vetid vil under ingen Ornetrendig-
beder blive fastsat før Kl. 9 om 
Vinteren og 9 om Sommeren. Og 
det er uhyre tvivisomt. om  Patien-
terne paa en Stue alle er færdige 
til at være stille til den Tid. Ikke 
fos er nervøst livlige til hen ad 
Midnat. Dette vil yderligere skade 
de Patienter, der maske ellers 
kunde falde lidt til Ro ler. — At 
faa inddelt Patienter, saa de passer 
sammen, lader sig ikke gøre tør 
efter meget lang Tids Forløb, om 
det overhovedet kan ske. 

I allerbedste Tilfælde bliver Pfl-

lienternes Nat paa højst 8 Timer. 
Men den, hvis Nerver virkelig er 
daarlige, maa ligge søvnløs i fle-
re Timer, tør Nervesystemet falder 
til Ro, om han end af bare Ud-
mens Ise maaske sover en lille Time 
saa snert der er blevet Ro paa Stu-
en. 

Kan en sadelen Patient fas iell 
4 Timers Søvn en Nat, snit har 
han eller hun sovet godt!! Og 
det bliver ikke hver Nat. Ingen 
maa tro, der er uforstyrret Ro paa 
Stuer og pas Gange i alle Natte-
timerne. 

Kl. 5 er ofte disse Patienters 
bedste Sovetid, men sover de, bli-
ver de vækket, for — Personalet 
skal have deres Arbejde til Side. 

Og bliver Sovetiden 1 Fremtiden 
end forlænget til Ki. 6, saa er det 
dog alt for lidt. 

Nordlysets Gaade 
er løst! 

Verden over nævnes i denne 
Tid den norske Professor Vegards 
Navn med Beundring paa Grund 
af hans Opdagelse af Nordlysets 
Glade og de Hypoteser han I For-
bindelse dermed har opstillet. 

Opdagelsen gaar ud pen, al der 
udenom Jorden og udenom Jord-
atmosfærer, findes et tæt Støvlag 
ai Krystaller, der er dannet al 
Kvælstof. Det skal viere de høje 
Regioners lave Temperatur, som 
har omdannet Kvælstoffet til Is-
krystaller. Og Lysbrydningen gen-
nem disse Krystaller skulde give 
del grønne Skeer, hvis Farve ude-
lukkende kendes fra Nordlys. Pro-
fessor Vegard har ved Eksperimen-
ter i Leiden i Holland vist, at en 
Plade trossen Kvælstof, der barn-
barderes med elektrisk Udairealing 
just kan give denne grønne Farve. 
Og ses et andet Nordlys — Fæ-
nomen, det særlige frysende Lys, 
kan paavIrkes ved disse Eksperi-
menter. Den Skal som altaaa skal 
ligge udenom Jordatmosfæren me-
ner Professor Vegard er Aarsag til 
at man kan radlotelegratere, Idet 
denne Skal af tabte Krystaller 
skolde bevirke, at Bølgerne ikke 
glider ud I Rummet. Den skulde 
ogsaa forklare, at f. Eks. Kanon-
torden høres stærkere paa længere  

end paa nær Aligand, Idet Krystal-

massen 'kulde `Ise Lyden tilbage 
med forstærket Kraft. Opdagelsen 
skulde endvidere forklare, hvorfor 
Fiksstjernerne blinker, og hvorfor 
Planeterne ikke gør det. Professor 
Vegere', Opdagelse betegnet som 
værende at revolutionerende Karak-
ter for Videnskaben, det er en af 
Verdensganderne, han har løst. 

Canada 
er et betydeligt større Land end 
Nordamerikas forenede Stater og 
31 Gange saa stort som Storbritan-
nien og Irland tilsammen. Det har 
en Befolkning paft benved 9 Mili-
or.er Mennesker. 

Part Grund at dels mægtige 
Strækninger at endnu uopdyrket 
frugtbar Jord, har Opmærksomhe-
den fra mange Sider været henvendt 
pas Kanada som et Land med sto-
re Fremtidsmuligheder, og det kan 
aaaledes have Interesse nt bemær-
ke, hvad den store engelske Stats-
mand, Mr, Lloyd George, nylig 
officielt udtalte ved sin Hjemkomst 
fra et Besøg I Kanada, 

. Det er et Land med umaa-
delige Erhvervskilder. Tænk, hvil-
ke Arealer at Jord, som kan op-
dyrkes der, — Jord af den mest 
frugtbare Karakter og Kvalitet. -
Tænk paa disse uhyre Skove, — 
de store Vandløb, -- tænk Dem 
den Kraft, der kan udvindes at 
disse Vandmængder, — Landets 
Rigdom paa mange Slags forskel-
lige værdifulde Mineralier. Tænk 
ogsaa paa Klimaet, — det er san-
delig et Land, der ejer uberegne-
lige Skatre. 

Hvorfor tror De, jeg nævner 
Klimaet ? Fordi det er et af dette 
store Lands Goder, — solrigt, ner-
vestyrkende, krafigivende, — et 
Klima, der skaber Mænd, — et 
Klima, c'er nødvendiggør Arbejde. 
men som owsaa belønner Arbejdet 
— ikke er Kurres tor Lediggænge-
re eg Ø eleede, men et Klima, i 
hvilken mang foldige Er 11 vel v sintr-
helte ler fieurbyder 

For Tider har Larmet en Be-
fulkiii, g paa mellem 8 og 9 Mil-
lioner, og der er manke al dem, 
der her i Dag lytter til mine Ord 
som srl oplive at se dette uhyre 
Lands Insisyggeranial vokse ;ned 
stigende Hurtighed og overskride 
det samlede Indbyggerantal i Stor-
britannien og Irland . ...s 

Klinedes 9 Provinser, der stræk-
ker sig over en Bredde af ca. 
3655 engelske Mil, fra Allanterha-
set til Stillehavet, er geografisk 
inddelt I følgende Grupper : 

De frugtbare og gennemgaaendo 
tætbefolkede Provinser ved Atlan-
terhavet : „Nova Scotia, New Brune-
wrck og Prince Edwards Island.' 
Centralprovinserne (mellem de sto-
re Seer og Hudsonbuglee): .Que• 
bec og Ontarlo (med Hovedstaden 
Ottawa)", hvis nordlige Egne er 
stærkt skovrige og righoldige paa 
Mineralier, ligesom der opart fin-
des store Strækninger endnu uop-
dyrket Agerland. Prærie-Provinser-
ne : „Manitoba, Saskalchewan og 
Alberte', omfattende, omtrent fra 
Ontarios Grænse, en umaadelig 
Slette (Hvedelandes), der strækker 
sig mod Vest og udgør el Areal 
paa Størrelse med Tyskland, men 
hvoraf en meget stor Del endnu 
er uopdyrket. Hvor denne store 
Prærie begynder, ligger Byen Win-
nipeg (med ca. 300,000 Indbygere), 
der er et vigtigt Jernbaneknude-
punkt og Hosedstedel for Vestens 
Indvandrings- og Kolontsationsor-
ganisationer. Længst mod Vsst 
ligger Provinsen „British Colum-
bia (Pacific Provinsee)', hvis bjerg-
rige, men tor en stor Del frugtba-
re Egne strækker sig ned III Stil- 

leha, et, Kyst. — 
Da Canada er et britisk ,Domi• 

alun', er Sproget naturligvis hoved-
sagelig Engelsk. Dog tales t nogle 
al de østlige Stater opals en Del 
Fransk. Et auseligt Antal Skandi-
naver har i Agrenes Løb nedsat 
sig i Landet, spredt mellem den 
ivrige 8401k:ring. De danske Ind- 
■ audrere har som Regel altid gjort 
sig i høj Grad velset paa Grund 
at deres Flid og dygtige Arbejde 
samt Vilje til al indordne sig un-
der Landets Forhold. 

Den ældste danske Koloni, der 
grundlagdes for over 50 Aar siden 
af danske Pionerer, er ,New Dan-
mark' I St. John Deler' vid Uran 
Falle, New Branswick. 

Endvidere findes en dansk Ko-
loni i Saskatchewan mellem Stati-
onerne Redvers, Wanehope og Ali-
da, Den bestaar navnlig at Jyder 
fra Vendsyssel. 

En stor og blomstrende dansk 
Koloni er Byen .Standard' i Al-
berts. 1 Nærheden af Standard fin-
des den danske Koloni ,Dalum' 
ved Kulrninebyen Waynel 

Ved Stationen Innislail i Albertis 
ligger Kolonien „Dixon", der som 
andre danske Kolonier har egen 
Kirke, Præstebolig, Skole etc. 

I de store Byer WInnipeg og 
Batgary findes mange Danskere, 
som har 'hittet sig sammen og I. 
Eks. hver har en dansk Præst, der 
gør et stort Arbejde for danske 
Indvandrere. 	 Forts. 

Fra Uge til Uge. 
—0— 

Allinge-Sandvig Syge- og 

Begravelseskasse afholdt i 
Tirsdags sin ord. Generalforsam-
ling paa Forsamlingshuset „Ham-
mershus". 

Beretning og Regnskab aflagdes 
og godkendtes. 

Heraf frernbasves : 

(Indtægt. 
Kassebeholdn. Vi  23 	1089,47 
Kontingent 	 9968,89 
Indskud cg Salg at Bøger 114,50 
Tilskud Ira Staten 	4742,00 

du. Kommunen 300,00 
Andre Indtægter 	897,24 

Udgift. 
Dagpenge 
fierse lsl;j.clp  
Sygehusoptiold 
Arm. Lægehjælp 

Specraltarger 
Tandlæger 

Medicin 
Bandage Blind 
Samlede Driftsudgifter 
Andre Udbetalinger 
Kassebeholdn. '-'1/1 , 24 

De samlede Udgifter 
lem er 23,25. 

Indkommet I Invalidepræmie 
Kr. 2891,31, hvoraf endnu ingen 
Præmie er udbetalt. I den nær-
meste Fremtid vil imidlertid 5 Med-
lemmer af Sygekassen komme 1 
Betragtning med hver 800 Kr. aarl. 

Den nye Begravelseskasse, som 
traadte i Kraft 1. Januar 1924, har 
allerede halt et Dødsfald, hvortil 
udbetaltes 150 Kr., skønt afdøde 
kun havde indbetalt 60 øre i Kon-
tingent. — Alle Medlemmer, som 
stod I Sygekassen II. Nov. 1923 
og var under t30 Aer, er nemlig 
optagne i Begravelseskassen. 

I Asnets Løb er 34 Mænd og 38 
Kvinder samt 3 Børn sygemeldt 
og indlagt paa Sygehus med lait 
3657 Sygedage — for Børnene 270 
Sygedage paa Sygehus. 5 Medl. 
er afgaaet ved Døden. 

Medlemsantallet var 1. Jan. 23 
249 Mænd og 299 Kvinder — ved 
Aarete Slutning 275 Mænd og 317 
Kvinder. — Sygekassens Formue 
er nu 3655 Kr. 35 øre og viser 
et Overskud af 34 Kr. 08 øre. 

Bestyrelse og Revisorer genv. 
Et Forslag om Samarbejde nied  

de nærmeste Sygekasser fnr  ind-
førelse at Tandpleje ved en al de 
lokale Sygekasser ansat Tandireihe 

med om muligt lespx1 r Kommu-
nen, vedtages det at lade Besty-

relsen lage under Overvejelse, for 

eller at have indhentet yderligere 

Oplysninger, at indetilde Id en ny 
Generalforsamling. — Udg.fterne 
ved Tandpleje ansloges til c. 2 Kr. 
nulte pr. Medlem. 

lian ~dag 

er det Fastelavn og Sydens Børn 
ølsar Gækken løs af Glæde over 
Formelt; Komme. Her hjemme 
lægger Sne og Is ea Dæmper pas 
Lystigheden. Mens Kulden bider 
og Havisen lukker Havn og Hav, 
slængende Sømanden inde, ligger 
han dog ikke pas den lade Side, 
men har travlt med at lægge alt 
til rette til en Bizar til Fordel for 
de gamle, der ikke inere kan stikke 
til Søs, om end Foraerssolen helt 
smelter Isen og Bølgen klukker og 
ler. — Der er bortskænket mange 
Gaver til denne Bazar, der trikot-
des just i de glade Fnatelavrisdege, 
Her kan man elea Gækken løs til 
Fordel for den gode Sag, og Lyk-
ken ligger og venter paa de tid-
kristne — inde I Lykkehjulet. — 
De mange værdifulde Gaver er i 
disse Dage udstillet hos Købmand 
Wald. Jørgensen. 

ftlnraid Bergstedt. 
den kendte Redaktør, Forfatter og 
Afholdsagitator, holder Foredrag i 
Allinge i Morgen. 

Rentier Jørgen ronbech 

mistede i Onsdags sin Hustru 
Anna Grønbech efter længere Tids 
Sygdom. 

Fasiehylls-Baller 
fyldte og ikke fyldte 

faas friskbagte Søndag og Mandag 

G. Friberg, 
ALLINGE. 

En Pige 
halv eller hel Dags, søges straks. 

Allinge Jernbanestation. 

En W15 aars Dreng 
kan laa Plads til 1. April eller Maj. 

l'eter Hansen, 
New Yorks Minde Olsker. 

Lysbilleder. 
Olsker Husmandsforening 
afholder Generalforsamling Faste-
lavnsmandag Kl. 31/s. Derefter Fo-
redrag Kl. ca. 5V, at d. H. Con-
sulent Nielsen, Nyker med Lys-
billeder og Lærer Harlld om Ung- 

domssagen, 
— Entre 50 øre — Kaffe serveres 

— Alle indbydes — 
B estyreleen. 

Halm 
er til Salg 

Munk egaisrd pr. .1. I tinge. 

Halm 
Cr Ill Salg. Ca, arusgamle Kvier 
ønskes til Købs. 

frøl I egaard. 

I Fodermester 
kan 1. Maj las Plads paa 

flt. Lterkegaard. 

Olsker Sygekasse. 
AI Avisbruger Christian Knas, 

Stoledal og Fisker Alfred Chr. 
Jere en er v,r141 til Kred5f~rend 

3. ns; 5. Kreds bringes herved 
til Medlemmernes KundskAb. 

Det henstilles Id tis sekas-
sens Medlemmer nøje at ok elhel. 
de Bestemmelsen i Vedrrrgtena 

6  I Stk. at fremlægge Kon-
trolhoren for hver Gang Lægen 
søges eller hentes, da det ellers 
kan føre til, at Medlemmet selv 
maa betale Lægen. Endelig temær-
kes, at man for ikke at tabe Ret-
ten til Rabat saa vidt muligt maa 
søge Lægen i Konsulationsliden, 
og narv Lægens Besøg ude prut 
Landet ønskes samme Dag. bør 
det helst anmeldes inden Kr. 10 
Formiddag, for at Lægen kan plan-
lægge sin Relse. 

(Ulykkestilfælde og hastigt paa-
kommende Sygdomme danner selv-
lølgelig Undtagelser). 

flestyrelsen. 

Olsker 
Kommuneskat tur 2. Halvrim' 

1923-24 modtages paa Dalegaard 
samt ved Mejerterne ,Humledal" 
og „Kajbjerggeard's første Udbe-
talinger. 

Skatten bedes sire vidt muligt 
indbetalt i Marts Maaned. 

Fra Begyndelsen af April vil 
Rente blive 

Nozneritadet. 

Olsker 
De nærværende Aar er et Valg. 

aar, henstilles det til Vælgerne at 
forvisse sig om, at deres Navn 
findes paa de fremlagte Lister. 

Det kunde jo ske at nogen var 
forglemt eller lurbigaaet. 

Sognerrindet. 

Et Kjoleliv 
er tabt mellem Lærlregaard og 
Colberg, Sandvig. 

Bedes levner et at Stederne. 

Pastor Villads Christensens 

33111 e, cl 
kart købes i Kjellers Boghandel 
og hos Fotogr. A I fred Kjo I ler, 

Havnestade. 

Promenadevogn 
(brugt) med Kale:ehe strøskes til 
Købs. 

Gronbeeir. Tein. 

RO 
Husmandsforen. 

etb. Gene.talfortanitiag paa Bendt-
Bens Sal ved Ro St., Fastelavns-
mandag den 3 Marts, Kl. r; Ettal. 

Efter Generalfors. holder Syfor-
eningen Bortsalg. Festlig Sam-
menkomst med Katlebord. 

Tein 
Missionshus 

Festligt Møde Fastelevuenrarelag 
Ki. 7 Alten. Pastor Frøtreer rater. 

I Medhjælper 
søges til I. Maj. 

Avlsbr. II. Krak, Allinge. 

Syning 
af' HoninitINtoj og Linned. 

Reparation al gammelt Tøj 
urtføtes Padl og n  eeel 	t  Iwkr. 
Kristine Olsen, Sandvig, 

Samme Sted Bælges Grainuerphon- 
plader til 2 Kr. pr Stk. 

2927,20 
360,00 

1977,24 
5596,02 

73,55 
263,00 

3936,92 
8,00 

1134,64 
171,78 
610,25 

pr. Med- 



or fin, frisk og velsmagende og giver 

LÆKKERT SMØRREBRØD 

Store haandpillede 

Derbyshire Ovnkul 

ST!!!;m4PEI4 
Uld 

Silke 
og 

'Bedst og 
illigs! 

Vi modtager Bestillinger 
paa prima velrenset og sortaren Sanseed af 2radet Hyg 

Tystotte Prentlee samt 8valof Segerhavre og af alle Cc ',A-

r ,ellige Arter al Saesæd, som leveres at Dansk Saastrd Komp., 

Akts., København - i aisvarnpet Stand og plomberede Sække. 

Vi noterer alle Bestillinger pas Bælgsæd som GlienoÆrter 

Solo Ærter, Snedinge Ærter, Sommer Vikker og sælger 
til de laveste Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

i molboer one Ordro 	Ordilor, 
Alle Længder og Dimensioner haves paa Lager i tørre og fri-

ske Varer passende til Lofter, Gulve. Beklædning m. m. 
Vi har særlig gode kantskaarne 3/4  og I Tunis Udskuds- 

brædder i alle Længder. 	Der er ikke Udsigt til lavere Priser fore- 

løbig - tværtimod. 

Der gives stor Rabat pr. kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

teopal Tagpap og 
svær Læder-Tagpap 

i gode, logrede Varer. - Vær sart god at gøre deres Bestillinger sna-
rest 

Nordlandets Handelshus 

Priserne paa Æg 
gear stadig lavere, hvorfor vi henstiller til Kunderne at levere Ægene 

hver Uge inden RE 8 Torsdag Morgen. Derefter modtager 
vi først Æg til fast Pris - efter den nye Notering - efter Kl. 4 Eft, 

91orbianbe0 ("nitheføtt+ 

Vi rydder op I Lageret af 

Porcellaan, Glas, 
emallierede Kogekar og Gryder, 

som sælges til de gamle billige Priser og endda med stor Rabat pas 
mange Ting. 

Nordlandets Handelshus. 

r:••4111,••••••••••••••••••••• 

• 	BORHA MARGARINE  
• 
• • 
• • 

Stort Lager ni store, praktiske 

Galv. Grisetruge med Rum, 
do. Ilønsetruge do. 

sælges i denne Tid - og ved kontant Betaling gives 10 pCt. Rabat, 

glortilattbett Oanbel540 

Vi sælger Frosilri ?mug' meget hitlig 
Svære store Alliepumper 2" og 2h/l," 

er nedsal betydeligt I Pris. - ~ror af alle Demensioner - 

Opgiv Mard og vi giver billigt Tilbud. 

Nordlandets Handelshus. 

Køreplan. 
Renne-A.111ogo 	nuane 

Sogne age. 
21.1ans-issudvIg 

t) 
Fra' Rønne 8,25 2,00 6,10 
- Nyker 8,42 2,1g 6,29 
• Klemenker 8,55 2,33 6,46 
- Rø 9,11 2,49 7,02 
- Tein 9,26 3,04 7,19 
- Allinge 9,37 3,17 7.32 

Sandvig 9.45 3,25 7,4(/ 	' 

t) Løber kun Mandag Orsilag 
og Lønlag, 

 Maud.  

Fra Sandvig 
- Allinge 
- Tein 

	10,00 11,20 4,25 8,00 
10,08 11,28 4,33 8,08 
10,18 11,39 4,43 8,19 

(t (tt (t 

- Rø 
	

10,34 11,56 4,59 8,36 
- Klemensker 10,53 12,15 5,18 8,56 
- Nyker 
	

11,05 12,28 5,30 9,10 
- Rønne 
	

11,25 12,50 5,50 9,30 

) Løber kun Mandag Onsdag 
og Lørdag. 

11-) Løber kun Tirsdag Torsdag 
og Fredag. 

Søn- og Helligdage. 
Rønne-Sandvig 

Fra Rønne 
	

8,25 12,45 
Nyker 
	

8,42 1,02 
- Klemensker 8,55 1,15 
- Ro 
	

9,10 1,30 
- Tein 
	

9,23 1,42 
Allinge 
	

9,33 
	

1,53 
Sandvig 9,40 2,00 

Fra Sandvig 	10,05 6,00 
• Allinge 	10,12 6.07 
- Tein 	10,21 6,16 
- Ro 	 10,35 6,30 
- Klemensker 10,51 6,46 
- Nyker 	11,01 6,56 
- Rønne 	11,20 7,15 

"~"1"~"ww." 

Erindringsliste 

Borgmesterkontoret 2-4 Eftm. 
Sparekassen 10-12 og 2-4. 
Branddirektøren do. 
Stempellilial i Sparakassan. 10-12, 2-4 
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Ski-

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

Distriktslægen 8-9 og 2-3. 
Folkebogsamlingen paa Randhuset: 

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

fljrripekassen : Formd.. 0. Thorngren. 
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig. 

Jernbanesi. er  aaben for Gods 8-12, 2-6 
Kæmnerkontoret 10 -11 og 2-4. 
Læane- 	Diskontobanken 2 -4 Eftm. 
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6 
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7. 
Skandinavien-Amerikalinien: 

Agent Otto Gornitzka, 
Statsanstalten tor Livsforsikring ved Chr. 

Olsen, Messen Kontortid 1-4 Em. 
Telegralstationen 9-12 og 2-4 
Toldkamret 8- 12 Form, 2-5 Elterrn. 

Klemens Jernbanestation 8-12 Fm. 
2-6 Eftm 

Nitmetsollsrlolsras~~~11  

Ordet er frit 
Vi ger vore mange Læsere i By og 

pas Land opmærksom pas, at enhver kan 
faa optaget Artikler og indlæg om Emner 
at almen Interesse i ,,Nord-Bornholms 
Ugeblad'. 

Betingelsen er kun, at det skrevne er 
holdt i en sømmelig Form og indenfor 
rimelige Grænser, samt at Indsendere - til 
Underretning for Redaktionen - opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om saa-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
til Behandling i Bladets Spalter. 

Dette gælder baade Byen og Landet, 
og det er en Selvfølge, et Redaktionen 
altid vil iagttage den striengeste Diskre-
tion med Hensyn 111 sine Kilder. 

,Nord-Boraholms Ugeblad' 
iririssiø I et Antal af mindst 175) 
ag forsendes gennem Pos:raseret' eller ved 

Pore Bud I Allinge. Sandvig, Olsker, Rea-
liser, Rø og Klemenskre 

Saasnart Skibsfarten optages 
igen, kommer der Ladninger med 18 pat, superfosfat 	:1-• pCt 
Kaligmining samt Fase pulveriserede IlsdnIngskalk. 

Vi modtager gerne flere Bestillinger, 

Nordlandets Handelshus 

Vi bar købt et Parti 

Ungarsk Lucernefrø, 
som af Statisfrøkontrollen er fundet fuldstændig 
fri og løvrigt med meget lave Aulklyuetal. 

Vi har et mindre Pa:ti ni hjemmeavlet sildigmoden 

Rødkløver al sidste /tars Høst, søm sælges a 120 

Vær 544 god at gere Bestilling i 

Nordlandets Handelshus. 

Animalsk Foder til Hønsene 
Vi sælger fra Lager lantilsgarird Blanding fra Glrand 

Danois og Honsefoderet „Kraft" 1 50 Kilo Sække samt I los 

Vagt. - Sunde Sædvarer at livede, Byg, Blandsæd og Havre .  

Nordlandets Handelshus. 

Hojtine lagrede Kvaliteter af 

Samos, Doiningo og Java-Kaffe 
I ran Tilstand sælges. 

Nordlandets Handelshus. 

Alle Slags tørre Frugter 
sælges forholdsvis meget billigt. Friske, meget velsmagende Æbler 

og store Messina Appelsiner og Citroner sælges meget billigt 

idet disse gear fri af den nye Told. 

Nordlandets Handelshus. 

• 
De bedste og billigste Strøm-

per kan De altid købe hos os, 

da vi ligger med et stort Lager 

indkøbt til meget fordelagtige 

Priser. 

Svær ret og vrang strikket 

Strømpe uden Sømme 1,80 

Ret og vrang strikket ulden 2.25 

Fin, glat helulden engelsk 3,90 

Børnestrømper i alle Størrelser 

°,...,i og-ihKvaliteter til meget billige 

riPriser. 

Et Parti Manchetskjorter 
i meget fikse Mønstre med 2 bløde Flipper til hver Skjorte 
sælges til meget billige Priser. Se Vinduerne. 

Nordlandets Handelshus. 

Sømandsforening 
afholder stor Bazar og Tombola Fastelavns-

Søndag og Mandag, 2. og 3. Marts, paa Christensens Sal. 
Der forefindes mange smukke og nyttige Ting, og Chancerne er store 

for dem, der vil forsøge Lykken. 

Indg. aabnes Kl. 1 Eftm. og der bliver forskellig Underholdning 

I Salen begge Dage. 

iveitr i Nordhorpholills Ugeblad! 
Billiget* Annoncepria. Lam« overalt gaa Nordlandet 

fri for Sien, soder ikke, ventes seasnart Islorholdene bedrer sig. Hvis 

engelsk Mønt ikke gaar synderlig højere saft kan vi sælge disse til en 
meget rimelig Pris i danske Penge .  

Vi har stadig Lager af gode engelske Ovnkult og knuste 
engelske Koks og sælger gerne. -- Bestillinger udbedes. 

Bestil Deres Tryksager i Illige Bogtrykkeri 
Nordlandets Handelshus. 

„Nord-Dornhu.:ais Ugeblad" 
kur de. største Udb?sarlsr i Nordre tisrted 
Mies, lav i ethvert Hjem vy retter efg  du- 
os brast 111 Aerrirring. 

Nord-Bornholms Ugeblad" 
.plags, Kør« Briundigsretur af «herr Art 
«atom Køb, Salg, Foreningsmeddelelser, 
env. eller Af lysninger, Auktioner 

Nord Rornholms Ugeblad" 
adgans nus Fredag, kan beellike paa alle 
oosilkoniarer samt paa Bladets Kontor og 

Regninger - Meddelelser - Konvolutter - Brevpapir - Fragtbreve 	?sin Kr. halet:artig. 

7,40 
7,57 
8 10 
8,25 
8,38 
8,48 
8,55 

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

10,01 
10,11 
10,30 



Flneuts den" Febril:alt 
i >1" Pakker, 

91111~11111.~1~1~1. 

Zct uartige litifaig 

for eller senere, at De har Brug 
for en lille Annonce. Et Værelse 
eller en Lejlighed ledig, brugte 
Sager til K6b eller Salg, Under- 
visning, Pension eller andet 	. 

Husk da, at Nordbornholms Uge-
blad har den storste Udbredelse 
her paa Egnen og at det koster 
mindst at avertere i vort Blad. 

En flink Pige 
sand en Anden Karl søge+ til 
1. Maj paa Baadstadgnard 
Ris. 

En Pige 
kan til I. Maj las Plads pas 

Nordre Norregaard I Rø. 

En flink Pige 
kan fad Plads til 1. Maj pas 

liondeguard i Rutsker. 

Paalidelig Dreng 
eller yngre Karl søges lil I. Maj 
pas Kruslutivegisard. 

TIL Kiel-Dens n, 1 ;1. 

å .11,  • W MIS  I"W"-Wi 
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Klædevarer! 
5 

Vi leverer Dem Habitter, syet efter 
til nedenstaaende Priser : 

b 

Stribet Buchskindshabit Kr. 78,00 
Graa Peber og Salt Habit 	114,00 
Brun Kamgarnshabit 	123,00 
Ægte blaa Cheviotsklædning 100,95 
Ægte blaa Sergeshabit 	125,00 

For god Pasning garanteres. 

Det er klogt at købe Deres Habit nu, da enhver 
ved, at Priserne vil stige. 

Nordiaodols ilaildelshos. 

fortfcette?, tit og nteb ,Vorbag ben 8. 9.)iarK 
fra banife ,?(z'abriffer er mobtanet 43cirtiunrer 

og tiere .s:)nnbrebe Hefter meb ,c6`'of)rifatiowfleit. 
Brilster og Dynesatin i 1148A1 fra 1-7 in, Pris fra 250 Øre m. 

eirdort Medium. kulørt Satin fra 1110 øre ni, 

Helulden ligoleloi fra 335 øre ni. 

Med Undtagelse al -Uldgarn og en Del Rester, sælges alle 

i Forretningen værende Varer mod kontant Betaling med 

10 pCt. Rabat. 

For:Dame- og IlerreskræcIere : Fu'r sti [ij,!er (,12: Dr,4;ier 
cirka halv Pris. 

øger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller mang- 
ler De en Svend eller Lær. 

ling, en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bio.  De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c.1800 Hjem og læses af saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor 141 
godt som altid bringe et filtrede-
stiftende Resultat. 

Messens sne-21dsalg 
ved Chr. Olsen, Allinge. Telefon 100 

l'ost Gire 7562. 

1~~110~111~111111  
Klemensker Cementstøberi 

ved HIntzegnard — anbefaler Cementvarer til moderate Priser. 
Tagsten Mursten — Blokke — Brondeten etc. 

Bestillinger modtages gerne Tit. Klemens s. 5 y eller 
W. Netkort, Aarsballe. 

Alle Mennesker, 
som har Iset, hvorledes 

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

Bornholms Vegetabil Margarine. 

Til ekstra Nedsatte Priser 
bortsælges de fra Udsalget tiloversblevne Rester af Lagentvistlær- 
red, Gardintøj, Kjoletøj, Bomuldstøj ni. m. 

Endvidere tilbydes saa længe Forraad haves : 

Et Parti ensfarvede uldne Kjoletøjer. dobb. bredt i 5 Farver samt 
sort til 2,35 pr. m. 

Restpartiet af prima 70 cm bredt Jernbanefløjl, marine og graa,-- 
2,50 pr. m. 

Glat Fløjl, smuk red og gron 2,00 pr m. 

Et Parti hojrodt. clobbeIhredt Dynenankln, garanteret fejlfrit og fjertæt 
4,25 pr m. 

Dobbeltbredt prima Bomuldstøj til Dynebetræk 2,35 pr. rn 

Et Parti tærnet og stribet Zephyr til 78 og 90 Ore m. 

Hvidt stribet dohbeftbredt Satin til Dynebetræk 3,20 pr, m. 

Færdige kulorte Flonelsbluser 2,00-3,50 pr. Stk. 

En Sending stærke Drejls-Korsetter 285 pr. Stk. 

Restlaget af Vinter-Overtøj og Helaars-Frakker 
fra Vinteren 1923 udsælges yderst billigt. 

NB. Vort store velsorterede og for Prisstigningen indkoble Varelager 
sælges selvtiilgelig til gamle uforhojede Priser. 

2tagasin du bords Uddal 
ved Victor Blanco, 

Det hænder), En ung Pige 
kan fas Plads 1. Mrj paa 

Ro Skole. 

Overretssagrorer 

2ojesen Xofoed, Rune, 
nurtru.radib 17. 

Inkassation, Dokumentskrivning etc. 
Træffesi Hasle Onsdag Fornid, 

I Fodermester 
kan 1. Maj Isa Plads pas 

ordre Norregtsard i Bu. 

anbefaler sig med stort Udvalg al 
Seletøjer hele Sæt sadVti son, en. 
kelte Dele i prima Udlørelse In bil-
lige Priser 
Chalselonguer, Sofaer, Stole 

Piske, Tornystre og Kufferter 
i stort Udvalg. Reparationer al alt 
til Faget henhørende. Hurlfgt solidt 
til moderate Priser. 

L. Karlsen, Klemensker. 
Telefon nuydre 

NB. En Del Leedergrinter 
udsælges uhørt billigt. 

Nordhordolms ligeblad! 

Klemensker 
Sadelmagerforretning 

• 

Billigste Annoncepris. Leases overalt paa Nordlandet 


