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Anervarehnyende: Otto liornItzkea.
Telefon 74.
Trykt I Allinge Bogtrykkeri.
• :yzegrj ø ICCCCCOZCCCCOCOXCCIO

Indir, 1r

•

..,,•

Nervesygdome
og deres Behandling.
—o—
Svar paft fornuftige
Indvendinger.

Det er den skære Foraarstid,
vidunderlig og siskenhlid
og bedsk som Nattekulde,
og er dit Hjerte ungt endnu,
de brister det i al sin Hu
som Vintersæd i Mulde.
Og hvad du aldrig før fik sagt,
det melder sig med solfodt Magt,
og du nota le og tale,
din Lykke slant. din Modgang ned,
der hygger hag hver Sorg du led,
- et Kuld af Nattergale.

Vigge

Sinckenberg.

Statsminister Stauning

OCCCC

WOCCOO

.Ophold paa Kuranstalter har
bevislig hjulpet nogle!"
Ja, men hvem ? — Et seks Ugers
Kurophold har vist sig at sære
godt for en Kontormand, en Stol
en Postmester og
andre, som nødvendigt skal have
deres Tanker klare for at kunne
passe Arbejdet. — San snert et
Menneske i lignende Stilling bliver
uoplagt og glemsom og træt, er
han nødsaget til at give sig over
inden ret længe, og da kan et
Kurophold rette ham op igen. Han
trænger jo først og fremmest til at
komme bort Ira Gerningen i nogle Uger. Selve Forandringen og
det, at være fri for Tallene og det
daglige Besvær, vilde maliske være Kur nok, men — det er jo lettere for Folk i slige Stillinger at
faa Ferie, naar de skel -pars en
Kuranstalt.
Folk af det brede Lag gear meget længere med Svækkelsen, før
de tænker paa at give sig over.
Derfor skal de have langt mere
Ro, end der findes paa nogen Art
Sygeanslali. At komme paa et Kursted i Tide, vil for det jævne Folk
blive et uoverkommeligt dyrt Ferieophold, der vil strække sig over
meget længere Tid, end nødvendigt.

Hvor glad end en &seede ligger
pari Lejet, de .v11 'rosurgyrere I hans
Sted.
Der er noget, man skal opgive
ril lorstaa; man maa tro! — Det
har været den store Vanskelighed,
at der i Folk er en dybt indgroet
Tvivl, om det nu ogsaa er sen
nødvendigt med Ro for de søvnløse, og om den virkelig kan hjælpe. — Men se, hvor det fører hen!
Spild ikke Tiden med Tvivl!
Man kan med Rette tænke paa
en og anden Dame med „Nerver",
om hvem man ved, al hun kun
er godt tilpas, neer hun er ude
paa Visit. I Hjemmet er hun pylret og vanskelig og uoplagt til Arbejde. Hun trænger til Adspredelse,
siger hun, ellers kommer hun i
saadan et „rædsomt Humør'. Og der er nogle, som kræver et
Menneske eller to til stadig Opvartning, naar de ligger i Sengen.
Ja, saadanne gør Livet besværligt for andre, og de vil blive sat
paa en Anstalt før eller senere,
hvor de maa tage Forholdene, som

de er.'
De IrrengeCogssa III
etegen Kærlighed og Glæde, skønt
man ,har mere Lyst til at lugte dem.
Gud give, der ogsaa maa blive
Rand for dem! Endnu kender vi
intet sikkert Middel til at gøre dem
kede af at være, som de er, og
vække deres Lyst til at beherske
sig for andres Skyld Man kalder
dem hysteriske. — Det er ikke de
to Slags Patienter, dette Skrift
handler om,
Hjælp først de andre, som trænger til Hvile! Der er mange af dem.
Men ikke nær alle har Øje for
dem. Derfor rnaa de sige det, naar
de er trælle ; thi naar Sygdommen
først er sari fremskreden, at alle
kan se den, er det for sent at
haabe paa !uld Helbredelse I
Husk • gammel ,Nervesvækkelse
fører nu en Gang med sig, at io
mere træt, Patienten bliver, des
dearligere bliver han! — Raske
har det omvendt.
Alle ,de søvnløse' ønsker Ro,
fordi de kun kan sove, naar de er
i Ro. At skalle dem denne Ro en

Alle Dages Helt.

Hvor der er Vilje, er der opart
en Vej, siger Ordsproget. —
Naar man faar vænnet sig til
Tanken om ensomme Hvilehuse,
finder man dem helt hyggelige.
Mener nogle, at Tanken om
Brreddeliuse er uigennemførlig, sur
prøv at finde paa noget bedre!
Fra de raske ug fra mange al

Socialdemokratiets Fører, Ib. Th.
Stauning, der nu er Danmarks
Statsminister, er en fattig Karetmegersøn, som I sin Ungdom uddannedes til Cigarsorterer. Han
er født i København den 26. Oktober 1873, blev 23 Aar gammel
Formand for Cigarsorterernes Fagforening og Redaktør af Tobak
arbejdernes Fagblad. I 1898 blev
han Hovedkasserer for Sucialde•
mokratisk Forbund og i 1910 Forretningsfører. Fra 1901; har han
været Folkerhingsmand, fra 1913
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation, hvor han de senere
Aar har beklædt Formandsposten,
og fra 11116 —20 var han Minister
uden Porteleullle i Ministeriel

:.bør ikke'kaldes al elsondre
dem, hvilket nogle mener er galt.
— Erfaring har vist, et førsi da
de søvnløse, som ikke var buret.
ne al Forhold, søgte ud I Ro og
Ensomhed en Tid, fandt de Hjerl.
pen ! — Men near Kuren mregligt
kan forbedre dem, der er haardt
angrebne, — hvor meget mere da
ikke helbrede dem, som ikke her
gnaet længe med Svækkelser)?
Eri Vanskelighed ligger der ognas i, at Folk tror, man paa Afi•
slatterne bedre forstaar at „behandle" de nervøse. Her anføres derfor
en Udtalelse at Professor Wgniner,
København: .Er andel meget væsentligt Punkt, der taler for Specialafdelingen, er, at det Sygeplejepersonale, der fordres til Nervepa•
Henter, maa have en anden Uddannelse end den, der almindeligvis bliver Plejerpersonalet til Del.
De man I hvert Fald have en supplerende Uddannelse og Indstille
sig pea den særlige Tjeneste. Det
er en Erfaring, der er gjort paa
alle Hospitaler°.
Ja 1 — Men om ogsaa Sygeplejersker faer ny Uddannelse, det
lader sig ikke gøre at faa et helt
Personale indstillet paa at holde
Ro. Og selv om de abe blev ideelle, :oginan vilde gaa tilbage til
deri gamle Skik at lægge Tæpper
paa Sygeanstaltars Gange og Trapper, saa vedbliver dog Reglementet og Fællesstue-Uroen at forhindre
de „søvnløse", Helbredelse.
Eftersom ,de søvnløse' ikke
trænger til Sygepleje, er det indlysende, at der ikke behøves uddannede Sygeplejersker til at pleje
dem. — Det er den naturlige Godhed, det kommer an paa, naar en
saadan Patient skal behandles. Og
den naturlige Godhed er lige sart
stor hos den almindelige Befolkning som hos et Sygeplejerpersunale. Magiske større ! — For det
hærder Følelserne at gaa pas en
Sygeanstalt og se paa Stakler Aar
ud og Aar ind. — Enkelte varme
Hjerter formaar ikke at varme en
hel Anstalt op,
Nerver er i Grunden saa med-

Vansit el igheder kan
overvindere.

de nervesvage, som endnu ikke
trænger til absolut r«› — selv om
de roeaske havde bedst af at faa
den i nogle Dage! — kan ventes
fremsat afgjorte Meninger om, at
ingen vil bo i Breddehuset, og
ingen vil fra Hjemmet.
Men hvad tænker de tavse, „de
søvnløse"?
Saadanne har man
hørt sige: — ,Jeg kunde lægge
mig hvor som helst — bare der
var Ro!" — De mærker remlig,
hvor det bærer hen med Sygdommen. Deres Angst for at miste Forstanden er slet ikke ugrundet. De har et andet Syn paa all,
hvad der hedder Fare, end Folk i
Almindelighed. Deres Lykke, hele
Liv og alt, hvad de har kært, glider fra dem, De prøver gerne den
ensomme Hvilekur, fordi de mærker, der er mest Heab om Hjælp
i den I
Delte kan de raske ikke forataa ;
men de kan heller ikke famille den.
der bar overvundet Dødens Gru.

ccomccacoccozoo~
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;Fredag den 25. April 1924
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Nu fødes Løv og Blomst og Sol,
nu farver sig den bise Viol
i Grøft og under Gærde,
og del, som gemmer salig Duft,
staar som en Drøm i Dagens Luft
for uskylds til at være.

et antal et 1750 Rk•entsrl.

111.1ter, itut•ker, lio og Klernen•ker.
.•
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Foraar.

I

Ilt alle Illens I A IlInge-mandyi t,

gørlige, TIIM der tages passende
Na.a e,r tø. n
Hensyn til dem
rigelig hver fornufirg
Og trods store Fejrgo b
raskes Side — tor uer er beg...e
meget galt og megen Synd runu
de nervøse I — saa sidder BtfoiaLodøen galts. I t4 y:pr No out Bord.
Den danske Lods har indskrevet sit Navn part en smuk Maade i
vor Søfarts Historie. Han er, som den danske Fisker og Sømand, at
en noget anden Støbning end Lavlandets øvrige Befolkning. Kampen
med Havet i Farens Stund har gjort disse Folk til en Type for sig
selv, til frygtløse Naturer, hvis Sind dog er blødt som Voks, fordi de
utallige Gange har set Menneskets Lidenhed overfor Naturens frygtelige Vælde. Men den, der engang har knyttet sin Skæbne, sit Liv til
Havet, kan vanskeligt løsrive sig fra det uden Savn. Dels stadige
Vekslen fra ubændig Vrede i Storm til roligt Smil paa de milde, stille
Solskinsdage, øver sit Trylleri pas Søens Mænd, og selv om Lodsens
Arbejde ofte er en Heltegerning, som kræver Nerver af Stan!, Styrke
og Udholdenhed, og en stærk Ansvarsfølelse, sen gerer han dog altid
med at glad Smil til sin Dont. Han ved. hvad del gælder, og derfor
giver han aldrig fortabt. Han er alle Dages Helt,

ningen alligevel inde med de hg.
nødne Betingelser for nt ku..ne
hjælpe, naar først der bliver tag.
fat paa deri rigtige Mande.
Det er af skæbnesvanger Betydning om Befulkuineen nu btslutler at skaffe de nervøse Ro — og
skaffer den snart. — Kan det forsvares kun at aabne dem Udsigt
til at komme pas Anstalter ?
Opretter Folk ikke selv Hvilesteder, hvor der er garanteret Ro,
vil Hjemmehjælpen ikke mærkes
laer vi isie,
An—
E
org disse
ke
ke
!
rn
itiiirisitir:
tørst rejste,
vil de blive holdt fyldte for med':

Midlertidig IFijselp.
1-1,em skal benytte Bræddehuset
først, niar der er to eller tre Patienter i samme Sogn, som pas en
Gang trænger til Hvile ?
Den daarligste er ikke tjent med
at blive mere daarlig. Hvis denne
faer en en Uges Hvile, vil dette
være en tilfredsstillende god, midlertidig Hjælp, saa der kan ventes
til de to andre har !armt deres
Kure.
Det tavse spro g.

Der er stor Sandsynlighed føl,
at tager Befolkningen ikke Pligter•
ne mod de nervøse op selv og hjælper dem paa jævn, naturlig Mirede,
saa vil Selvmord tiltage i hej Grad.
— Det er himmelraabende, saa
mange, Jer med fuldt Overirer;
valgte Døden tor den Tilværel s e,
der beredes dem her psa Jord. -Folk syntes at være sleve ogsaa
for dette, som de var sløve tor
Krigene Rædsler.
Men alle ved, at en Gang kommer den store Dag, da alt skud
gøres op: hvor hver, som ikke
slipper fri for Dommen, skal stag
til Regnskab for, hvorledes Livet
levedes.
Og bliver der der da peget paa
den store Skare Selvmordere af
disse svage og spurgt : Hvad gjorde I for dem? — da vil det ikke
gem saa let som her pøs Jord at
faa fortalt, hvor gode man har
været mod dem, men de nervøse
„vilde selv', at del skulde være,
som det var. — For man ved, det
er ikke sandt, og den Dag husker
man klart, at de syge bad om Ro !
Sygek usser, Læger
og Patienter.

Folk siger, at Sygekassemedlemmerne har „gratis" Læge, og
dog Bleer der eu stadig Strid om
Betalingen mellem Lægerne og
Sygekassebestyrelser I
Lægerne vil kun glæde sig over
om Befolkningen selv yder de
nervøse en virkelig Hjælp. — Det
har ikke været morsomt for Lægerne at vide, at de intet kunde
udrette for den Slags Patienter,
der her er Tale om. Det gjorde
træt og mismodig at skulle give
Medicin for dog at gøre noget, og
samtidig vide — mange Læger
har ogsaa sagt det — at det kunde ikke hjælpe ret meget I (Helt
forkaste Medicin skal Patienterne
ikke. For Eksempel „Jern` kan
styrke meget).
Lægernes Udtalelser til det fynske Blad gik, bl. rn. a.. tillige ud
paa, al der maa uddannes mange
Net ,elteger, som kan tage sig af
de nervøse alene. Men læg vel
Mærke te, at en af Udtalerne lød
saaledes ; ,Det er kun de fas udvalgte, der nem at blive fuldkomne Læger for de nervøse I'
Ja ! — det er et stort Spørgs•
ureel, om Befolkningen er tjent
med, at de nervøse skal henvises
til Fremtidens Nervelæger.
Mange erfarne Nervepatienter
har mistet al Tillid til, at Lægerne
kan hjælpe. Det er at gas for vidt.
• — Men mange andre mærker paa
deres egen Tilstand, at de almindelige Læger er kloge nok paa
Nerver, — bare deres Read bliver
fulgt!
Hvad de almindelige Læger
psa Land og i By har været for
nervøse Mennesker bare ved at
sidde en Stund og lade Patienten
mærke, de forstod Sygdommen og
Besværlighederne, — det kan ikke
beskrives ! Det har været en mægtig Hjælp hor Patienterne til at
kunne holde tid. — De vil blive
mere ensomme end før ved blot
at blive henvist til den eller den
,Nervelæge` paa "den eller den
Anstalt . Der vil de fleste Nerve-

treers at Patienterne skaf lade sig
indlægge til Undersøgelse og Behandllg. og — 5U er de der! Og
eet er sikkert Nervelæger skal have en fin Betaling !
Den sagkyndige Behandling,
sem man skulde tro, der kommer
ud al det, vil det kun blive saa
SOM saa med.
Overlægen — og de andre Læger med — fair kun lidt at gøre
med hver af de mange Patienter
a Sygeanstalterne. Desuden ::eta
med den bedste Vilje fra Lages
og Patients Sige umuliggøres personligt Kendskab, fordi de nervøse
ikke t jer Evne til at klare ordentligt for sig, hverken i Enrum eller
blandt flere. — Lægers Viden og
Bedømmelse bygges pile Underret- )
rung fin nogle, der antages at kende Patienten. Derfor er en Læges
Dorn — ogsaa Nervelægens —
ofte fejl. Ellers hjalp lian jo den I
syge! — Hvor olie har en Læge
ikke ladet sig bruge til al erklære
et Menne.he sindaygt, sum ir.l.e
var der I
det praktiske Liv bliver det '1'
Sygepkjerskernes Vidnesbyrd, som •
pna Anstalter lam den største Indnydelse pile Lægers Mening. —
Trods ny Uddannelse vil det som
hidtil — for nervernes Vedkommende — blive Sygeplejerskens ,Synes nm" eller ,Synes ikke om',
der vil præ ge hendes Vidnesbyrd.
Pat:enlens virkelige Tilstand kan
hun ikke gøre Rede for, Den Ro,
der skal til, kan hun med den
bedste Vilje ikke skaffe.
Sna feer Patientens ,S i nd` Skylden, enten han saa taahnodig som
en Engel, eller lian er som el almindeligt Menneske at Karakter.
— Men der bliver ingen Hjælp
at der i tykke Protokoller findes
mange Rubrikker for Sindstilstande,
hvorunder Patienterne indføres. —
Anstalt:tv ødelægger i høj Grad
Patienternes Evne til at modtage
sjælelig Paavirkning af Lægen. De
trænger ogsaa mere til — Sevn I
Faer de den, bliver deres Sind som
Menneskers i Almindelighed : nogle er heftige, andre rolige, nogle
fornuftige, andre ufornuftige osv.
— Men de klarer sig alle, blot de
er raske.

Aa, h v or er det lær: ge E
siden,
at jeg som en Tom,
stod pas Priesteg aar Jena Loft
og forglemte ba nde
Haren og den grant te Toft.

RR[Dillpir

Men niar Skygg erne si g samle,
og de døde Dage ir ,mle

efter Barnets Drømt aesprog,
stundom je g den gamle
Egekiste i sin Kro, g.

i;"

skimter

Godt Værktøj

Carl Ihrmreleher.

isimiernit, del halve Arbejde!!!!

4.
eti

iOgrafen ø
Sendag den 27. April Kl. 8.
-m0.migierie

Største Lager af Værktøj
for alle Haandværk.
Alt i Beslag. Skiluer, Som og Bolte.
Billigst eg bedst I

Stort spænd ende Sku espil
i 7 akter.
eur.
Børn under lr. Aar har
ikke Adgang til denne Forestilling

fib

Trifoleums Markfrø,
Forkarl.

En dygtig Forkarl saml en Anden Kari kan faa Plads 1. Maj.
Lynglsoit.

Til. Kl. s 4.

er

Zrffinne Swfoninf (5; ?Yrohillrorretiliiii,;

Klorer-, Græs- og linefrø er hjemkommen. Bestilte Partier bedes
afhentet, og ny Bestillinger modtages gerne.

Vi har rigeligt Lager al Glieno-"Erter, N61,1-Ærter og
Vikker,

gashavre og Snaby g.

Alt til billigste Priser.

En Lejlig.hed

goloitialz oq 13robuttforretning

til Leje fra 1. Juni.
Vig go Staffenrien.

Et Par gode, smide

qtilliw ,sofotiitif- (5; 7rotifitrorrefiiiiii..1

Lødekøer
ønskes til Købe eller Bytte med
en krateg og velvolcsen jaars Ping
(Frederiksborg).
liondegnard, Rutsker.
Samme Sted kan en flink yngre
Pige faa Plads til 1. Maj.

Andeæg

har absolut

Ilue= & Markredskaber

er til Salg.
Jacobsen, Tein.

Tlf. Allinge 88.

til billigste Priser.

En Karl
kan fan Plads hos Westh, Risbygein d. Tlf. Kl. n. 10.

I Fodermester
kan faa Plads paa

Alle Farver

Kildesgriard

pr. lein.

EGER ISTEN.
—0—
Langt fra Barnets lyse Rige,
Havens solskinslune Dige
og den sommergrønne Toft,
førte der en trinslidt Stige
op til Præstegaardens Loft.
Sært af Skumringsskær formummet.
Skraanet Solen gennem Rummet,
glinired Støvet fint deri.
Men var Lysets Sang forstummet,
strøg et Mørke koldt forbi.
Under Hanebjælkens Skygge
var to Svaler ved at bygge
paa det lergraa Redebo,
medens Flagermus hang trygge
i en sort og haaret Klo.

Til Kyllinger.
Byggryn, knækket Byg,
naje og livede faas billigst
pan Bakkemolle• i Olsker.

Hvem fik deri pan I.oftet baaret?
Byen var det, der havde skearet
i et sindrigt Liniespil
Vaabenmærkerne og Aaret,
da hans Ejendom blev til ?
Hvem var det, der havde fanet
Kant og Lukke jærnbeslaaet
af en fast og kyndig Haand
og med Stjerner overanaet
alle Jærnets brede Boand ?
Qtr psa Laagels indre Bue
malet Himlen som en Stue
med omso Englebørn I Krans,
som andægtigt alle skue
mod Gudtader i sin Glans ?

haves paa Lager i tør, saa ‘el som 1.1be-edt S'and.
Maler- og Kalkpensler og Kalkkoste.
11;:4
J)Jj

Foderhalm
er til Salg hos Hans Hamlen
ved Muredam, Klemensker,
Tlf. Kl. n. 110.

Anker Larsen,

Re.

Overretssagfører

.Rojesen 9(ofoed, Rønne
Inkassation, Dekumentskrirning etc,
Træffes I Hasle Onsdag Formcl,

Maler-Fernis, Guiv-Fernia, Gulvlak•Ferniss,
Gulvlak. —

.41x6DiuNsliv

Aroiri)
Pige- og Drengefrakker
haves paa Lager i forskellige Farver og Kvaliteter.
Covercoat

Skærvegrebe
9 og 10 Tands med Greb og langt
Skaft i prima Kvaliteter.
Haveredskaber i stort Udvalg.
Traadfletning og Tread anbefales

P. C. HOLM.
ALLINGE

hic og Slanger

Alt i prima Kvaliteter.

Miner 'kolonial-. ug Vrobuttforretning.

Tak
for udvist Opmærksomhed ved
min Konfirmation den 13. April.

nortvuoicade 17.

Men etsteds stod Barnet stille,
ganske tavst og ganske lille,
for Skorstenspibens Krog
saa det Æventyrets Kilde,
Egekistens tunge Lasg,

dG

del største Udvalg i

Ryglængde:.
Fra Kr ;

70 cm.
1 4,45

kker
ligefr
I ri5
:2
a 1.ker

75 cm.
15,35

80 cm.

Yunefi.

Allinge.

19,50

Pige - og Drengefrakker, Baghus Facon.
Rygte:riede :
Fr Kr. :

48 cm.
11 85

52 cm.
12,85

58 cm.
a

Dreng efrakker, sneleret Stof, 2 1 1let

Ryglængde:
Kr.:

Læg I Ryggen og med Bælle.
60 cm.
51,0
0c
6 0.1i.
48 em.
55 cai.
iii,ee
16,75
15,35

/NbegAiS):1,

f stort Udvalg til billige Priser.

c.

90 cm.

85 cm.
17,85

No

l

ved Victor Plassek, Allinge.

70 cm.
22,65

:.

En hjertelig Tak

Opraab!
Da Frelsens Hær for Tiden stiar overfor ret store Opgaver, — hvis Løsen vil betyde bedre, praktiske og lysere Forhold i
sort Arbejde for Guds Riges Fremme — beder vi Dem herved at
komme Frelsens Hær til Hjælp ved en Gave — i Form af salgbare
Genstande eller kontante Bidrag til vor nærforestaaende Basar paa
„Hammershus" i Dagene Torsdag, Fredag og Lørdag den 1., 2. og
3. Maj.
Forvisset om Deres praktiske Sympati og Forstaaelse af ovennævnte Sag tegner med Tak

for Opnaxr„soinheden ce.1 ruin
Konfirmation. '

Dameovertøj

Xicedeskabe
til Fryne.lagen er paa Lager.

Snedker Pihl,
Tlf. Klemens n. 13.

Deres for Medmenneskers Vel hengivne

P. Jensen,

En Karl

Paul Friesleben,

Løjtnant.

Kapt.

kan fan Plads 1. Maj paa

østre Rosendalegtlard
i Rutsker.

FRELSENS HÆR

Stor Foraarsbasar
Fredag og Lørdag aabnes Kl. 4 Eftm. Fra 5-6 Foredrag med
Lysbilleder om Frelsens Hærs verdensomfattende Arbejde.
Foruden Salgsbord, Nummerbord (uden Nitter), Konditori m. m.
bortloddes bl. a. L Maleri, 1 Dukke, 1 Lysedug med Løber og
1 Amagerhylde. Lodsedler a 50 Øre faas forud i Hr. Købmand
Plancks Forretning. (Se Udstillingen).
Stabskaptajn og Fru Larsen Balle med Rønne Horn- og Strengemusikkorps underholder Fredag og Lørdag Aften.

Besøg Basaren! . Entre 25 Øre!

Kjoletøj.

Sæson 1924
c[e. T .
Købere af Forrtarsvarer.]
Dameoverterf, Damekjoler, Børneovertøj. 13(3!rik.Hile i ,
,
klædninger vir linde Priserne lignende som sidste An, da Varerne er
Indkøbt fur Prisstigningen.
Lageret af stiketojer til Kjoler og fars e1„ ngtr omfatter
ca. 1;0 Farver.

Hjemkommet er Nyheder i Dr.t ■ e-, Het■ P• og Barne,
Strifinpei i megel stort Udvalg.

teessens Sne-2Idsatg

ALLINGE-SANDVIG

afholdes paa HAMMERSHUS i Dagene TORSDAG, FREDAG og
LØRDAG den I., 2. og 3. Maj Kl. S Aften.

Har De set Messens Lager af

Johannes Andersen,

ved Chr. Olsen, Allinge.

der kælver om halvanden Maarred
er til Salg.

A, Rasmussen,
Sandkams.

etat Ze flane
en Itu (f,»Ilet?

Til Flyttedagen
anbefaler vi os med et meget stort og smukt Udvalg

Meleret, stærk Habit
Graa og brun do.
Ægte blaa Cheviot do.
Fin Cover Coat do.
Ægte blaa lin Serges

Cykle i
Ro Cykleforretning.

og Slanger

haves altid peb Laker i forskellige

Mærker.
E. Johansen.

Et pænt Udvalg i uldne Kjoletojer, sort og marine Serges,
Uhtlmousselin, Bomuldsmousselin, Frotte og andre forskellige Vaskestoffer, ar ar Et stort Udvalg i Damelinned, Underkjoler, Skorter,
Str5mper, sorte og kulorte i Uld og Bomuld fra 1 Kr.
Mereiriserede Florstrnmper i mange Farver og Kvaliteter.
Golftrojer til Damer og Born, i mange Farver og til forsk Priser.
De kober altid billigst hos

Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Trojer i alle
Storrelser baade til voksne og Bon. Prima blaa Molskindsbenklæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder, Trojer. Bluser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og
Bern. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser.

Jens Hansen.

imisemee~~~~6
Arbejdstøj
føres I alle Størrelser. Benklæder og Jakker i
Maskintøj, BusMollskind og Buctiskind.
serunder. — Hvide og kulørte Skjorter. HerreSokker 3 Par I Kr.

Chr. Leo, km,
Telt fon 100.

.1illvkepper
Egetræ
i Stammer købes,
A•ton Nonnes Maskinsnedkeri og Byggelorretn.
Allinge.

Største Lager al færdigsyede Ihdoingerl

Allinge-Sandvig
Ungdomsforening

Nu til Foraaret er el Masse Klædninger hjemkommet og
sælges endnu til gamle Priser. En god kulørt Klædning fra 37-39
—55 Kr. Fine Kamgarns Klædninger. Brune og graamelerede
75-85-90 Kr. Fine :egtelblaa Sargen Klædninger 115-120 Kr,
,Egtehlaa Cheviot Klrednir4,er (15-70-75 Kr. Motorjakker
Sorte og blanke Regnfrakker. 011e Benklæder, Trøjer og Kapper,

afholder med ØvrIglielens forventede Tilladelse stort Medienikhal Søndag den 21, April K1. 8
paa Christensens Sal.
NB. Ekstraordinær Generalfor
samling afholdes paa Forsamlingshuset ,Hammershus" Onsdag d.
:I0, ds. KI. 7,30.

alt i stort Udvalg.

Bestillinger pas Klædninger efter Maal leveres
Label at fas Dage. For solid Syning og Pasning garanteres.
Ægteblaa Cheviot Jakkesæt ti! store Drenge fra 55 Kr.
Matrosseet med lange og korte Benklæder fra 22 Kr. Blaa Fisker
Benklæder og kulørte ekstra Benklæder I mange Kvaliteter og Priser.
Stort Udvalg i Hatte. Sportshuer, Kasketter, Manchetskjorter, Kraver, Flipper og Slips — alt i gode Kvalitet til

Bestyrelsen.

Sasarvognen kommer!
til hvert Hjem førstkommende Lørdag og Mandag, hvor
Gaver af enhver salgbar Art modtages med Tak til Frelsens Hærs Basar. --- Er Deres Gave parat ? -

Alle bor hjælpe.

•NEIMIIIIIIIII11111111~11~~~4)

Vort Arbejdstøj
er det bedste og stærkeste til Prisen.

Graa Buckskindsbenklæder 6,50
Blaa Maskin
do.
7,00
do.
svære do. _ 8,75
Molskindsbenklæder, extra svære 10,00
Hvergarnsbenklæder
12,00
Maskinjakker
7,00
Blaa Overalls
8,00
Svære amerikanske Overalls 10,00

91orbianXte0 k■ attlielønel

Damelinned.
Hvide og kulørte Forklæder. Duzline Hansens Korsetter
Handsker I Ruskind, Glace. Uld og 13,,muld.

Husassistent,

Macco og uldent Dameundertøj.

Chr, beo, km, Altlage.

proper og med Lyst tit Stuepigegerning søges 1. Maj paa

.Han, ni e ria ko 1 m
pr. Sandvig.

billigste Pris. Gør derfor Deres Indkøb hos mig.

ert Xanden.

42,00
55,00
70,00
80,00
90,00

Nordlandets Handelshus.

,ens Xansen,

Største og hedde Kvaliteter i Arliejtistoj.

af

færdigsyede klædninger til meget smaa Priyer.

saa køb en original Nikkel

Dæk

Telefon 100

Glænø Ærter
er til Salg pr. Kontant paa
Hullegaard i Klemens.
Ti f, n. 57.
OINO•814"11.

+0=10.7t.M.414-7~/0

Er Parii friske

Runkelroer
sælges.

E, J. Andersen, Sandvig

Barnevogn til Salg,
20 Kr., Bladets Kontur anv.

En yngre Pige

Rugeæg

samt en yngre Karl, som vil passe
Besætningen, kan Isa Plads paa

af brune Pallen< re er til Salg hos
Maler Nielsen. Ailin2e.

Virkelyst I Klemensker.

1~1101=1~~1~

"r. ...01•11•••=11••11=

101.111M1

Barnevogne,
!Klapvogne, sned nu udenl K»Legevogne, Dukkevogne og Senge, Kurvevugger. Reservedele 111 Vogne. Gurn-

le!ctie,

miringe, prima er hji:inkourniet og
anbetales til billige Priser.

P. C. Holm,
En flink

Anden-Karl
og en Malkerogter .(an til Iste
Mij fra Plads pas
Brogaard i Olsker.
Samme Sted er Andeæg tilsalg.

Allinge,

En flink Karl
oz en Pige kærn fan Plads 1. Maj
paa Kaggnard.
Tlf. Rutsker 62.

Cykler.
Nu er Tak Ir inde lir at købe
sig en ny Cykle og den købes
nas

ffl'uncil.
Allinge.
Lageret er saa stort, at alle kan
blive forsynede.
Fører kun gode Mærker.
••••■••■•■•■••••

Prima Kryddersild.
stel-,es i tis lig Vis Td.
Piarrivres gerne coe'r111-

Carl elur. Andersen,
Tein.
Ring op Tlf. Allinge 130 y.

Gardiner.

Køreplan.
Rønne-Allinge Jernbane
Søgnedage.

Fra Rønne

-

8,25

Nyker
Klem enker
Rø
Trin
Allinge

8,42
8,55
9,11
9,26
9,37
9,45

Sandvig

2,00
2,18
2,33
2,49
3,04
3,17
3,25

Se vort store Lager al hvide og ecril Gardiner ler De
køber andre Steder. Da disse Gardiner er købt i Septem,
ber ifjor, ligger Prisen betydeligt under Dagsprisen,

91torManbett4

6,10
6,29
6,46
7,02
7,19
7,32
7,40

De bedste og billigste Strømper kan De altid købe hos os,
da vi ligger med et stort Lager

1.) Løber kun Mandag Onsdag
og Lørdag.

Finedu dansk Fibre r!
i >13K9 P.Ø.

Fra Sandvig
- Allinge

Alk Kyllingers Livret.
Absolut det bedste og billigste Tørfoder.

Mobniial, og $rehrfforretiling.

fordelagtige

Priser.

(t

(t.1- (1.
10,0011,20 4,25 8,00

Svær ret og vrang strikket

10,08 11,28 4,33 8,08
10,18 11,39 4,43 8,19
- Re
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
11,25 12,50 5,50 9,30
- Rønne
.1.) Løber kun Mandag Onsdag
og Lørdag.
1--1-) Løber kun Tirsdag Torsdag
og Fredag.

Strømpe uden Sømme 1,80

- Tein

Kyllingefoderet BORNHOLM.

?Mim

indkøbt til meget

alazitivIg--Itemaa

Ret og vrang strikket ulden 2,25
Pin, glat helulden engelsk 3,90

Børnestrømper i alle Størrelser
og Kvaliteter til meget billige
Priser.

Søn- og Helligdage,
Barme-SandvIg

Klemensker Cementstøberi
ved

Hintzegaard -

anbelaler Cementvarer til moderate

Tagsten - /Mursten - Blokke - Brandsten

Fra Rønne
8,25 12,45 7,40
Nyker
8,42 1,02 7,57
- Klemensker 8,55 1,15 810
- Rø
9,10 1,30 8,25
9,23 1,42 8,38
- Tein
Allinge
9,33 1,53 8,48
9,40 2,00 8,55
• Sandvig

Priser.

etc,

Bestillinger modtages gerne Tlf. Klemens s. 5 y eller
IV, Schou,

Aarsbelle,

Sand•Ig-111.nietp
10,05 6,00
9,05
Fra Sandvig
9,22
10,12 6.07
- Allinge
9,31
10,21 6,16
- Tein
10,35 6,30
9,45
- Rø
- Klemensker 10,51 6,46 10,01
11,01 6,56
- Nyker
11,20 7,15 10,11
10,30
- Rønne

En Sending Uldmoussellne . meget fine Kvaog fikse moderne Mønstre er hjemkommet. Denne
Sending er indkøbt meget fordelagtigt og sælger vi samme
meget billigt.
Ensfarvet Mousseline, svær Kvalitet 3,35 pr. m.
Moderne mønstret
4,50 liteter

Nordlandets Handelshus
IffrIPINNNIPNOMOIMIIIMIN
.....1111

BORNA MARGARINE
er fin, frisk og velsmagende og giver
LÆKKERT SMORREBROD

å

øger De en Pige, en Karl

mangSvend eller Lærling, en Fodermester eller anden ~hjalp, bør De snarest avertirre i Nord-Bornholms Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte ind
c. 1800 Hjem og lastes af saa godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor saa
godt som altid bringe et tilfredsslibende Resultat.

Hvide, acrii, kulørte,

Sardintøjer
fra Messens egen Fabrik

efir. &Isen,

eller en Dreng, eller

ler De

Erindringsliste

Smukke nye !Monstre og stærke Kvaliteter.

Rester i mindre Ma al yderst billigt.

Nye Tapeter
er hjemkommet fra Fabriken „Fiona" og tilbydes til Priser
fra 35 Øre til 3 Kr. pr. Rulle. Vi har i Aar et meget stort
Udvalg paa Lager, og Priserne er billige, da Tapeterne er
indkøbt i Sommeren 1923,

Sandvig 2ogflandel.
.516rafiamsen.
Telefon 55.

Borgmesterkontoret 2-4 Eltm.
Sparekassen 10-12 og 2-4,
Branddirektøren do.
Stempelfilial i Sparekassen. 10- 12, 2-4
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Skibene' Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm., Mandag og
Torsdag Form.
Distriktslægen 8-9 og 2-3,
Folkebogsamlingen paa Raadhuset:
Udhan hele Aaret: Tirsdag 3-4, Fredag 7-8, Læsestuen hver llag til KI.9
Hjaalpekassen: Foræd.. 0. Thorngren.
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig.
Jernoanest. er aahen lor Gods d-12, 2.6
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4.
Larme- d Diskontobanken 2-4 Eftm.
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7,
kindinayien-Amerikalinien :
Agent Otto Ciornitzka,
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen Kontortid 1-4 Em.
Telegrafstationen 9-12 og 2 4
Toldkamret 8-12 Form, 2-5 Efterm.

Klemens Jernbanestation 8-12 Fin.
2-6 Finn

=10

Alle Mennesker,

,Nord-Bornholms Ugeblad"
lrykkvi 1 øf Antal ej mindst 1750 Ezempl.
øg forsand45 tinnæ PoSirmsønri eller ved
rare Bud 1 Alling,. Salltilde, Olskør, Rn1.,
thir, Ri og Kienuishdrp

som har set, hvorledes

i

„Nord-Bornholms Ugeblad"
ler døn slørøIeUdbrød.he I Nordre liøeird
altrør lirød d idltrM flfinn og etnu sig dirre, bild3f 111 elrørløring.

frernetillen, behandles og opbevares, vil ganske uvilkaarligt forlange dette højfinti Produkt til eine Maal„Nord-Bornholms Ugeblad"
tider. - Alle Forretninger i Allinge-Bandvig sælger 'pløje.« gøen, Bøkøndigørrdsør ej øn1Dør Ar!

Bornholms Vegetabil Margarine.

Alle Sorter Sukker
er nedsat i Pris med

7 tyre kg. -

Nye Sendinger af

prima Varer.

Nordlandets Handelshus.
Galvaniseret Hønsetraadvæv

i alle Storrelser er paa Lager. Priserne er meget rimelige
~r~f~{ i Aar.

Allinge. Telefon 1110

Bornholms Vegetabil Mark

11*******111619909~1141

en

maasoen Køb, Salg, forøningvnøddølrlser,
Eflør- øgte Aflysningør, Auhlionør

,Nord-Bornholms Ugeblad"
adgant hue Fredag, ban budides pari: alfs
Pat1konlorer !tuml' nus Riadels Kontor og
østre 1 Ke. hoircenei4K.

1~1~.~~•~91
.‹,ffl,„6/1.iStiv
•
NORS
Nordiandets Handelshus.

Oe FEEN

op Sommerfrakker

corte og fralorte fallit forte og mariiie

C5pnbicrehragter
er 1011 paa Vager i et futiift og rigtyolbigt 11bbalg.
prima stoffer og t̀ orz
ile mobertie 1.S'acoiter,
-'
arbeibitilig, titte Z
, -torrelfer, Mart eNtra ftore
torrelfer.
',-;;ore 4. rifer ligger betbbeligt iniber be nu=
tuffer er iiibfobt
Wreitbe Zaøprifer, ba
--cif 5,-,obebforretiiiitgeii
I)borfor u. t ogfoci i '21or tan fcelge bort ebertoi
til bore befelibte fmaci 43rifer.
ftoGetbaiig.
bort tager.

datasin ditf,XordsUclailg
ved Victor ,?lanck, Allinge.

