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lider al Indbildning, sparke til en
Fodbold og lønlige I talrige Ad.
epredelser pier Rekouvaleseentafde' tingen I — Disse allersidst nævnte
reklamerer i Aviser tor Kurarisialter.

Firste Maj.
Nej — ingen er saa munter
som Visarens unge Byge,
der tørst lidt dovent hængte
for Solen, fer den slængte
sig kaad benovet Jorden
og slingrel ud paa Fjorden.
Sne kommer andre Byger,
det pisker og de: fyger
med Væde allevegne
— er knapt begyndt at regne,
før Sølen alter skinner.
Veninde – kom, vi linder
vel gennem alle Byger I
Du lidt fortrossen smyger
dig Ind til mig, den stærke,
saa tæt, nt jeg kan mærke
dit Hjerte, lille Kvinde
det banker og det slaar,
mens alle Vanrens Tanker
i tætte Byger gaar . . . .
Veninde — du skal lægge
dit øre tæt til Barken
og hiee, hvor det siver
— der er en Vaar, her bliv er !
Det gærer og det brydes,
naar Livets Love lydes.
Og se [ran disse Rakler :
soul stnaa, forfrosne Stakler
de sneg sig frem i Dagen ;
men nu forstummer Klagen
for Solens kode Straaler
hvis Tal , som ingen =der,
er nok til Millioner
af sellorgyldie Troner.
Og her. hvor Safter stiger,
er vore Kongeriger !
Veninde — du er Mulden,
hvoraf min Lykke gror,
du fristed Vinterkulden
men nu er Vaaren stor
Gnilinand Høyer.

Nervesygdomme
og deres Behandling.
—0—
Foiketm Krav.
Det er Folket selv, som har led e t Anstalterne ind pen Sporet, n1
der skal Lysbehandling, Massage,
Bade, Fodboldspil og meget andet
til !
foruden Medicinen.
e Der bliver jo ikke gjort noget",
sagde Folk nemlig, naar de hørte
hvorledes en Hvilekur pas et Hospital foregik.
Nej, Lægerne mente jo, al dette
at være fra Hjemmel og en Tid
have Fred for Besværlighederne
der, samt det, at være fri for overinstreengende Arbejde, skulde være
nok efter Naturens Krav. De tog
heller ikke meget lejl. Der skulde
blot tillige Ro til
Men Folk vil, der skal „gøres
noget" — og saa taler Lægerne
da om Lysbehandling III nogle,
lader Massører og Mimoser stryge
og gnide andre — men for rene
Betaling —, lader et tredje Hold
blive dyppet eller „udblødt" i varmt
det er
Vand, og lamer cn B.
som mert
næppe jævne Folk !

1141nouttookor.

Oloker, 1111takt■ r. IC*

Forsvundne Bondesysler.

Men ogsaa denne Bondesyssel vil
endnu start i ældre Folks Fermtring som en Begivenhed, der samlede interes!erne. Nu, hvor der er
sart meget, der snre.ler Interesser-

Sig saa, der „ikke bliver gjort
naget"! Men paa delt store Afdeling.
hvor „de søvnløse" ligger, visa
man efter nogle Forsøg bare lade
dem Ilgee eller liste omkring -som hidtil I
Og blev det bedre for enkelte
efter Kuren en Tid, — det holdt
ikke længe!

ne, og gør Liret flygtigere, kan det
vare endt en eiang Imellem at
tage en Dokker! I Fortidens Bon•
deliv,

der paa en
Livstid.

Aarsagen til Sygdommen
kan være forskellig. Mange Koner
kan lede ~sagen til deres damlige Nerver tilbage til den Tid, da
de maatte stag for tidligt op efter
Barnefødsler I — Og det forværrer
Tilstanden meget, hvis Manden
ikke holder sammen med Hustruen,
men beklager Nøden til fremmede
og lader sig lede af dem. — Det
har voldt megen Fortræd.
Nogle gode Raad.
Mod Mærke Smerter i Hælene
ism Natten : Læg noget under Madras:en i Sengery, sea Fødder og
Ben kommer ilt at ligge højt i behagelig Stilene,
Mod Krampe i Fødderne : Gaa
aldrig i Seng uden at lægge et
uldent Stykke om Fødderne, og
brug Varmedunk om Vinteren.
Mod Hos etpine : Længes man
ikke efter Sengen, kan del maast e
hjælpe al gaa en Tur. Eilers lijarl[ er Hvile. — Heller ikke skal man
være bange for at gaa i Kirke eller til Fest, selv om man er noget
uoplagt ; thi det kan grut over,
naar man kommer mellem andre
Mennesker, — Men viser det sig
bagerier, at man ikke kan tagle
det,' saa lag en Hvilekur, hellere
end at blive hjemme altid og være
,forsigtig`!
Læsning og Haandarbejde kan
være nyttig Tidsfordriv i Sengen
for Patienter med andre Sygdomme,
naar de begynder at komme sig.
Men Nervepatienter faer mest ud
af Hvilen ved at ligge i Sovestilling. For deur bør det være en
fast Regel at staa op af Sengen,
mier de skal beskæftiges, Oa saa

Sindssygeanatall fur

Flere

stadier.

De gamle Bondeskikke uddør, de gamle fadenders-Bondesysler
forsvinder oesaa. Med Trafikmidlernes hastige Udvikling er Land og
By rykket nærmere sammen, Afstandene spiller Ikke mere den Rolle,
som for et Par Slægtled siden, og industr itens Udvikling har gjort det
at med meget af det eljernarbejde, som Bønderne i de lange Vinteraftener syselsette sig med. Det kan ikke betale sig længere at tilberede
Tøj selv, thi Fabrikstøjet er langt billigere. Ganske vist er det ikke
sen holdbart, men det kan dog bruges. Endnu kan man dog enkelte
Steder finde at nogle ni vore Beclaleforreldres Bondesysler holdes i Ære,
men de bliver færre og færre, og det er nu kun som Tidsfordriv, de
anvendes ikke for Indtægtens Skyld. Vore Billeder vil measke' kunne
vække Minder fra deres Ungdom, da man kartede Uld, skjletlede Hør
og støbte Lys. Man samlede ofte en Del Koner til Hjælp ved Kartnin-

Der er I almindelig Nerveavakkelaes Begyndelse et Stadium som godt Kan holde sig i flere
paa hvilket Patienten kan
Aar
sove meget. Faer han da Lov at
sove ud, kommer han sig.
Pas et senere Stadium kan man
mene Nervøsitet ligefrem er en
Lykke, fordi Sjælelivet bliver saa
følsomt, at man kan leve I langt
stærkere og lykkeligere Gudsforhold, end de raske, som man kender, kan følge med i.
Men pen et endnu senere Stadium bliver man klar over at Sygdommen i sig selv er et Onde,
der — eflerhaanden som den udvikler sig — skilter Patienten ikke
alene fra Mennesker, men ogsaa
fra Gud, skønt man tør tro sig
helst fra Evigheden og derior ikke
bliver bundulykkelig. Det tidligere
rige Bønnens Liv kan Ikke fortsættes, idet Evnen til ar samle
Tankerne ødelægges at Sygdommen. Menneskel kan miste Evnen
til al modtage, endoesaa hvad Gud
har at give.
Kun i Ro genoprejses Evnen til

bkjætning at Hør.

at samle Tankerne og til at mod-

gen, og medens Konerne og Pigerne kartede, spillede Karlene paa Violin og sang Viser eller fortalte Historier. Disse Sammenkomster, Kartegilder, som de kaldtes, medførte ikke blot Fællesskab i Arbejdet,
men ogsaa i Aandsllvet. Vel kunde Indholdet af Viser ' og Historier
ofte være pjanket, livadenten det, nu var Historien om .Ridder Peder
med Selvvejlerne", ,Lillekurt og Kong Levring * eller „Sigfred og
Kong Melville", der fortaltes, mer) Betydning havde det nu alligevel
for Aandsllvet i Landets afsidesliggende Egne. Del samme Liv, det
samsne Interiør !smidt men v ed Bragning og skeetning at Hør, hvorimod
Lysslobuingen var noget for sig, krævede andre Forhold end dem,
Folkestuen kunde byde pas. Nu, hvor det elektriske Lys snart er uanet

lægge sig igen. Dette gælder lor
Hjemmekurene.
Giv Ikke Retten Over
tie syge bort.
Trods Advarsler vil en Del Patienter blive sendt hun at forsøge
en Kur de omtalte Steder.
Hos nogle Læger er der et ønske oppe om, at de syges pairrørende frasiger sig Retten 111 at lage
Patienten hjem fra Kuren, limer
men linder det bedst. — Befolk ningen vil gøre vel i at holde pars
deres Ret til denne Indblanding.
de mangea1 de søvnløse Perren•
ler, som kunde reddes, ellers en-

lid til den mindste Krog af Landet
og skinner savvel inde i Stuehuset
s.eril i Stald og lade, er Lysstele.
pingen i Hjemmene helt eptliinl.

tage.
Ideen er ikke ny.
For tag Aer siden blev fremsat
et Forslag til Oprettelse af Hvilehuse til to Patienter og med ansat
Plejerske.
Det Forslag er uheldigt, og det
er da °gus kasseret al deri, der
udarbejdede det.
Forslaget var bygget pas den
Ide, sorn et Menreflre havde ladet,
eller at have lært de nervøses Nød
og Ulykke at kende. — Den, der
Beudarbejdede Forslaget, tog
tragtning alle de Indvendinger, som
Folk kunde komme med, og eeg
blev det forsagt ar forbedre Ideen
— „Forbedringen' var Imidlertid
en stor Forringelse.
Et saadant Hvilehus vil nemlig
kun virke som en Anstalt P.ejee
ske og Patienter vil Ikke kunne
silo.d eg–
iverig
eneriaske o at hulde vR
O
blg

Lysestøbning i Bjemniut.

Sygeplejerske
uden snart have tere Patienter for
at kunne holde Pige og tage efg
Frihed. San bliver det tillige for
dyrt.

Som Ideen opstod, gik den ud
paa : fuldstændig Ro i Brreddehu•
set pari et roligt Sted og paa
Hjull
En god Ide tager Mennesker
Ikke at sig selv. Sæt, al Velsignelsen vil følge den, hvis Folk tager
Imod den!

Og kan man Irrue noget ki senere
af sin Moder, der altid er para t
til med kærlige Ord at forklar t all e
re
Livets Mærkeligheder tor sine . 'tre

Jeg kender en Læge, som hol t ler
Husbestyrerinde, men desforu 3 en
otte benytte,- fremmed Hjælp

til

Rengøringen eller Opvartning ; h
an
plejer altid, n sar Dagens Arb
i Køkkenet og
at
gaa
ud
er endt,
de assister( :nde
række hver at
Haanden og afe.e : ;Tak f .or
Dag!"
som
Saltvel Rengør inkskonen
Opvartninesjorntruen e.'sker „deres
Doktor'. At han persultlig siger
dem Tnk r Stedet tor nt I10 1,e5 med
at lade Husholdersken udbetale
deis Daglønnen, glæder dem og
højner deres Arbejde i der es egne

Ililmrks Lrerlorelliq
bilder 50 Au.
Den 4 Maj fejrer Danmarks Læ
rerforening 50-Aars Jubilæum. Foreningen, der nu tæller 10,500 Medlemmer, fordelte i 153 Kredse over
hele Landet, stiftedes i Altret 1874
al 3 jydske Lærere, P. A. Holm,
Emil Lavler og C. A. Thyiegod og
som en almindelig Forening al
Landsbylærere. Anret efter blev
den aabnet for alle danske Lærere,
og den fik derefter sit Navn, som
den endnu bærer. Nu omfatter
Foreningen alle Folkeskolens Lærere samt en Del Seminarie- og
Privatskolelærere. Foruden sit egentlige Formsal, at virke for en Forbedring af Lærernes økonomiske
Forhold, har Foreningen ladet afholde en Række stærkt besøgte
Skolemøder med tilhørende Udstillinger af Skolemateriel og foranlediget Oprettelsen af „Dansk
Skolemuseum', ligesom Foreningen har arbejdet med Held tor en

De fleste at os er inee.11 unde
karrige p.sa Ord, men hvor svært
har vi Ikke ved at faa ;rak' rive,
vore Læber. Ja, der gives et dda
sal .gode og hovne Menneske, der
ligefrem roser sig al, at .de il ke
kan sige Takt De vil ikke ha ve
noget foræret, bare for at slippe
for at sige Tak, De Mennesker ves
slet Ikke, hvad de gear Glip at.
Man skal kunne takke ; for er det
da ikke en ren Fornøjelse at se
en Giver blive helt rød I Hovedet
al Glæde, naar ban mærker den
Lykke, hans Gave gør, og han
faer en kærlig og varm Tak !
Pna den anden Side, hvor flov

bliver man ikke, nuar Modtageren
i ophøjet Ligegyldighk ,d knapt gider aabne Munden til Tak for den
Gave, man manke med Besvær
og Opofrelse har skaffet til Veje.
Saa meget er vist, der er ikke
noget Ord, der gør saa godt som
gør saa godt som del lille Ord

.Tak• — og manke særligt, naar
det lyder overfor de lam i Samfundet, de ensomme, de gamle dem, der er uvant med gode, milde
Ord. Spar ikke paa det, og det
vil give Glæde tilbage.

almindelig Skolereform og har bidraget til at fremme Stands. og
Samfundsfølelsen hos Folkeskolens

Stenoliens vidunderlige
[Eventyr.

Lærere. Den jubilerende Forenings
nuværende Formand er Viceskoledirektør H. A. Svane, hvis Billede
vi ovenfor bringer.

—o—
Endskønt det kun er 65 Aar, si-

Det lille Ord „Tak!"
Det er underligt, hvor „Tak•
kan være et vanskeligt Ord at udtale. Der er nogle Mennesker, der
aldrig Nar det lært, selv ørn de
ettere er nok saa fornuftige og

rare.
Mødre maa tit paaminde: .Husk
nu at sige Tak, lille Annal Eller :
.Du maa selv skrive til Tante Olga og takke for Fødselsdagsgaven,
HenrikE l Og Anna og Henrik siger
vel begge to .Ja • — og glemmer
at skrive, hvis Mor da ikke ligefrem herser saa meget med dem,
at de ikke tør lade være.
Men det er desværre ikke alene
medens Børnene er smag, at de

den den egentlige Udvinding af
Stenolie eller— som dette Produkt
almindeligt kaldtes — Petroleum
begyndte, er der dog ved denne
værdifulde og overmande nyttige
Vædske skabt langt flere og langt
større Formuer. end TlIftellet har
været med Udgravningen af Guld.
Det var i 1859, at Oberf Drake,
ledsaget af en enkelt Mand, feNrdybede sig t Pennsylvanlens
for at søge efter en Vædske son:
han formodede maatte være skjult
i Jordens Dybder der, og om hvilken han vidste, at den tidligere paa
forskellige Maader havde været
brugt af Menneskene, Hans Venner, der Ikke anede, hvad Petroleum var for noge t , ansaa ham for
at være gal og drev derfor Spot
med ham.
I Midten af Juni begyndte Drake
og hans Ledsager dees Boringer,

og da de I Begyndelsen af August
ikke holder al det lille sen nemme var nuet ned til en Dybde al 70
men for dem saa svære Ord ; for Fod, viste den første Petroleum
mange bliver det mere og mere sig. I Løbet at ganske kort Tid
vanskeligt, at neer de saa bliver havde de lamet en Tønde Petrolevoksne, findes det overhovedet um op fra Jorden, og nogle fas
slet ikke I deres Ordbog, Derfor Aar senere var de begge Milliogælder det her mere end nogensin- nærer.
de, at Mødrene Ikke bliver trætte,
Da man allerede længe havde
der er jo ikke mange, der stilles været kendt med Stenolien og dens
større Fordringer til end Moderen, Nytte, men kun havde haft denne
der aldrig maa blive træt, hverken Vædske til Raadfghed i yderst beaf det ene eller det andet — og grænset Mængde, blev Drakea EksModeren maa lære Børnene, fra de empel hurtig elterlignet Ikke alene i
er bitte BOM at sige Tak. For Pennylvanien, men okses I Kalihvad man i Ungdommen nemmer, klinten, Kanada, Sydrusland og
man ej I Alderdommen glemmer
Australien, Mange Steder skufledes

Forventningerne, men I andre Tilit rteult inec. blev de i høj Grad overEt al de interessanteste og mest
vellykkede Forsøg paa at udvinde
Petroleum blev foretaget af en Mand
ved Navn James Sherman. Han
købte — ikke længe etter, at Dra.
kers Boringer havde givet det første Resu:tat — et Jordstykke 1
Pennaylvanten, idet han baserede
sin Tro om, at her fandtes Petroleum, paa Undersøgelser, som han
havde ladet fore t age. Men han
manglede heade Driftskapital og
Maskiner. For al erhverve sig Kapital solgte han derfor en 0:tendedel af del forventede Udbyde for
2000 Kr., °ø for en anden Ottendedel erhvervede han sig en Boremaskine. Saa begyndte Arbejdet,
men Tiden gik, uden nt der viste
sig det mindste Spor al Petroleum.
Han niaatle derfor 3 Gange skaffe
sig nogle fas Hundrede Kroner
hver Gang ved Ssleet at en Sekstendedel d Petroleum skilderis torventede Udbytte. Saa endelig belønnedes hans Udholdenhed ; retop som han havde solgt den sidste af de tre Sekstendele, dryppe.
de den tørste Petroleum fra Boret
ned i Sandel, og allerede den første Dag blev der pumpet 1500

Vi anbefaler vort store og
velNorterede lager i
Manchetskjorter, Flipper, Seler, Sokker Slips. !Manchetknapper, Livremme
Sokkeholdere, .1Ernieholdere, Hatte,
liner. Handsker. K inti I. i .1...lorter, Zo_ \
phyrskjorter, Floneliskjorter, Dowlas-,
og Twistl:erretissi.jorter, %. rheid•ttlit",,,, ., ser. Arhejdshenkio-sier, Arbejdsjakker
linie ug la ■ itie Jakker, 2-rad. hvide
Jakker med opstattentle Flip, ItInat Ilaskintoi i Jakker, Itenhlteder. liverolls, Kedeldragter og !titler. —
Hvide Itavntingshenkla-der, Ridehenkhrder. llotorjakker, Motorhuer, Sorte og blanke Regnfrakker, kulørte
uldne 11(911.bl-der o. s. v.
Alt i prima Kvaliteter til meget lave Priser.

Magasin du Nords Udsalg

Tønder op fra Jorden. I Løbet af
blot et Aar beløb Udvindingen
pan dele Sled hig til 100,000 T.].
og i Løber af to Aar havde Sti rman for sin Pert — noget over
Halvdelen af Udbyttet — tjent godt
18 Millioner Kr.
Mærkelig er ogsaa Fortællingen
om en ung Pige af indiansk Afstemning. Hun levede i Canada
var uden Paarørende og ejede ikke
andet end et lille Stykke Jord. Men
paa dette Jordstykke opdagedes
der en skennne Dag Petroleum,
og allerede et Aar efter var den
unge Indianerinde Ejer at 84,000
Pund Sterling — eller over halvan den Million Kroner.
For Tiden findes der alene i
Pennsylvanien ikke mindre end
:30,000 Petroleumskilder, vekslende
fra en Dybde al 500 Fod til 3000
Fod. Men foruden findes der ogsaa
Petroleumskilder i en halv Snes
andre al de nordamerikanske Fristater, ligesom man ogsaa kan udvinde Petroleum i Rusland, Kanada,
Sydafrika, Indien, Australien og

Japan.

En Karl
kan fda Plads peu
Ingeniandagaard
ved Hasle.

Til Kyllinger.
Byggryn, knækket Byg,
Majs og Hvede faas billigst
paa Bakkemollen i Olsker.

ii8

TyroloreninD

afholder Generalforsamling Mandag
den 5. Maj Kl. 7 i Rø Afholdshotel.

P. B. V.
Axel Jensen.

I Klædesskab

ved Victor Planek.

Største Udvalg i færdige Kjoler,

sorte og kulørte uldne i Uld- og Bomuldsmousseline, Frnttd,
Zephyr, Bomuldskjoler 5,50, (Flonelskjoler 8,25, — Bluser,
Jumbers i Uld- og Brimuldsmoussellia. Nederdele, Golftrøjer
Uldjumbers m. m.

Magasin du Nords Udsalg
ved Victor Manch.

c.tona= cjapeter

og er stærke og holdbare i Farven,
Eneste Lager i Allinge er hos os o o o Vi har i Aar sælig
smukke Mønstre og meget stort Udvalg. Priser fra 30 ø, RI.

Chr. Kofoeds Papirhandel
Tlf. 138

ved Skolen, Allinge.

Xjærtelig :rak
for udvist Deltagelse ved vor kære
Herdis's Sygdom, Død og Begravelse.
Augusta og Chr. G. Holm,

Olsker
At Restancelisten over Kommu
neskat for 2. Halvaar 1923-24 at
Fogden er godkendt til Inddrivelse
ved Udpantning bekendtgøres herved med tilføjende at Udpantning
vil blive foretaget uden videre
Varsel efter den 12. Maj, d. A.

Sognernadet.

•••••••••••••••
•
•

lingehus, ca 2 Ruller Honsetraad
er meget billigt til Salg.
C. Ipsen,
Østergade, Allinge.

Slayler mod Tromle

og Trreskoslevler syes til Sebrug
og Landbrug al Skomager
ItIntisen, Tein.
Bunde sæltes I Sløvler og Kapsko. Alle Størrelser, Fillakalvr haves.

3. rolig Grad
ønskes til Købs.
Marielyst, Sandkams,

Udsalg
i Allinge Menighedshjem til Fordel
for Hedningemissionen, Torsdag
den S. Maj. Gaver modtages
med Tak i Prreategaarden og I
Menighedshjemmet Mandag den 5.
Udsalget aabnes Kl. 3 Eftermiddag.

iillikY18111110 I

hipliq

gives fremdeles.
Prisen er tor Mønster med Undervisning 3 Kr. pr. Stk.
Ca. NO forskellige Mønstre haves.
Alt til Knipling kan faas.
K. Melby Christiansen.

ffliografen. Lødekoer
Er Par gode, sunde

Søndag døn 4. Maj KI 8.
•
Radio-M! 8101/101!

I Servante, 1 Vandstel, 1 Lerroleum Gulvtæppe, 1 Kakkelovnsskærm
1 Skrivebord med 5 Skuffer, 1 Kyl-

er »ansk A'r6ejde

Sidste Del al denne store spændende Sensationsfilen.
Den, som ikke fik Lejlighed til
at se tørste Del, kan udmærket se
denne, da hver Afdeling er et selvstændigt Program
rar Børn under 1U Aar har
ikke Adgang til denne Forestilling

•
•
••••••••••••••
En 14 Fods

Skibsjolle
med to nye Sejl, samt en kun
lidt brugt Damecykel er billigt
til Salg.
Nelly Jensen, Tein.

ønskes til Købs eller Bytte med
en kraftig og velvoksen ",tars Plag
(Frederiksborg).
Ilondegnard, Rutsker.
Samme Sted kan en hink yngre
Pige Ira Plads straks.

Ovorretemagfører

2ojesen Xofoed,

Rønne

Ml. liortelowardle• 17.

Inkassation, Dokuntantskrivning ak,
Trælles I Ha•le Onsdag Formcl.

Sokker-Melasse
er hjenikimunet og sælges ril bilPlis.

%Hinge Rolviiint,

WOuttNuctaino.

,Manujakluriorrelninerne i 7Lffin har aaben1 søndag
den Y(aj fra Kl. k Eftermidda.
.5‘icedeskabe

..tms,»GM.41,

Snedker Pihl.

•

80 cm.
111,25

85 cm.
17,85

al brune Italienere er 111 Sal g hns
Maler Nielsen. Allinge.

Cykler.

90 cm.
19,50

Nu er Tiden inde til at købe
sig en ny Cykle og den købes

Pige- og Drengefrakker. Itaglan Facon.

Ryglæn gde ;
Fra Kr.:

48 c u.
11 85

52 cm.
12,85

billigis og bedst hos

58 cm.
14,8.5

.917. C. Yuncfi.
Allinge•
Lageret er saa stort, ar alle kan
blive forsynede.
Fører kun gode Mærker.

Drengefrakker, meleret Stof, 2 Badet
1.144; i Ryggen og med Bælte.

Ryglængde:
Kr.

e

•
•

4S cm.

50 cm.
16,00

15,35

55 cm.
16,75

60 cm.
16,85

70 cm.
22,65

. 41‘G ASik
koril)

•

Andeæg
er til Salg.
Jacobsen, Tein.
Tlf. Allinge 88.

DU

ved Victor P'-anele, Allinge.

En Kari
kan Ida Pirols hns 1Vest h, R•s.
hyg. aid. Til. Kt. n. 10.

i 1 Foder mester
kau faa Plads pas

Klemensker Cementstøberi

Kildesgaard

pr. "rent.

ved Hintzegnard — anbefaler Cementvarer til moderate Priser.
Tagsten — Mursten — Blokke — Brondsten etc.
Bestillinger modtages gerne Tlf. Klemens s. 5 y eller
W. Schou, Aarsballe.

En Karl
kan faa Plads 1. Maj pas
østre Rosendalegaard

Rutsker.

Største Lager al lærdiffslode
Nu til Fornaret er ea Masse Klædninger hjemkommet og
sælges endnu til gamle Priser. En god kulort Klædning fra 37-39
—55 Kr. Fine Kamgarns K1(edninger. Brune og granmeterede
75 . 85-90 Kr. Fine tegtebirta Serges Klædninger 115-120 Kr.
JEgteblaa Cheviot Klædninger 115-70-75 Kr. Motorjakker
Siite og blanke Regnfrakker. One Benklæder. Trøjer og Kapper,
alt i stort Udvalg.
Bestillinger pas Klædninger efter Mani leveres i
Letiel af faa Dage. For solid Syning og Pasning garanteres,
Ægteblaa Cheviot Jakkesæt til store Drenge fra 55 Kr.
WAtroeaset med lange og korte Benklæder fra. 2:.? Kr. Blaa Fisker
Benklæder og kulørie ekstra Ber,iiæder i mange Kvaliteter og Priser.
Stort Udvalg i Hatte. Sportshuer, Kasketter, Manchetskjorter, Kraver, Flipper og Slips — alt i gode Kvaliter til
billigste Pris. Gkr derfor Deres Indkøb hos mig.

Forkarl.
En dygtig Forkarl samt en Anden Karl kan faa Plads 1. Maj.

Se vort store Lager af hvide og cut-il Gardiner før De
køber andre Steder. Da disse Gardiner er købt i September ifjor, ligger Prisen betydeligt under Dagsprisen.

der kælver om halvanden Maanes
er til Salg.
A. Rasmussen,

91orMaithe0 >anbelfM14.

Sandkaa5.

Zral Ze fjntie

De bedste og billigste Strøm-

en

per kan De altid købe hos os,

II

NORDLANDETS
HANDELSFLUS
ALLINGE

Lorte oq ruiørte ramt forte og marine
\s" \Ir 54)abferebragtcr
\Ir
er nu 1)aa Fager i et fuldt og rigtuAbiat ltbbalg.
ifCe moberne aeoller, prima.Z.
-,..to.ff.er »g
arbejbniiw, alle -torreljer, »gra(' eNtra rtore
torrelfer.
S
5 ore rifer Huer bett)beligt unber bc nu
mrenbe Zafiørijer, ba alle C.-3toffer er inbfobt
,ollebforrettiiitgen inbeit Triftigningen, —
fMorfor Di offiaa i
fan jtrIge bart 52»edoi
tit Imre befeabte imaa
e »1)14 52aer. Wingen P'obetbartg.

~DE

Alle Mennesker,
som har set. hvorledes

Bornholms Vegetabil Naroaritie
fremstilles, behandles og opbevares. vil ganske uvilkaarligt forlange dette hedfine Produkt til sine Mealtider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger

Bornholms Vegetabil Margarine.

ut) «gie?

saa køb en original Nikkel

da vi ligger med et stort Lager

Cykle I
Itu Cykleforretning.

indkøbt til meget fordelagtige
Priser.

Dæk og Slanger

Svær ret og vrang strikket

haves altid paa Lak er r forskellige
Mælker.

Strømpe uden Sømme 1,80
Ret og vrang strikket ulden 2,25

1

tJkikGm./4„
koRvi
Nye Foraars.og Sommertrakker
•

Til Kl. 5 4.

Gardiner.

illigst

Nordlandets Handelshus

ved Victor Ylanck, Allinge.

Lyngpolt.

Ul d
Silke
og
Bomuld
Bedst og

En Sending Uldmousseline . meget fine Kvaliteter og fikse moderne Mønstre er hjemkommet. Denne
Sending er indkøbt meget fordelagtigt og smiger vi samme
meget billigt.
Ensfarvet Mousseline, svær Kvalitet 3,35 pr. m.
4,50 —
Moderne monstret

"Magasin du`XordsZidJalg

Xanden.

STRØM PER

MARGARINE

LÆKKERT SMORREBROD

Rugeæg

Covercont Pigefrakker

75 Cm.
15,35

BORNA

9•11•111 4414~111114

er fin, frIskyog velsmagende og giver

Tlf. Klemens n. 13.

haves paa Lager i forskellige Farver og Kvaliteter.
70 cm.
14,45

•

til Flyttedagen er pas Lager.

-Ar(ifts)
Pige- og Drengefrakker
Ryglængde;
Fra Kr.;

111114~111.111••••

F Johansen.

Fin, glat helulden engelsk 3,90

Od( og 81iliger

Børnestrømper i alle Størrelser
og Kvaliteter til meget billige

stort Udvalg til billige Priser.

Priser
1

Nr.

e. gitnefi.

Kjoletøj.
Et pænt Udvalg i uldne Kjoletojer, sort og marine Serges,
Uldmousselin, Bomuldsmousselin, Frotte og andre forskellige VasksStoffer.
r ■ Et stort Udvalg i Damelinned, Underkjoler. Skorter,
Striimper, sorte og kulorto i Uld og Bomuld fra 1 Kr.
Merciriserede Florstrømper i mange Farver og Kvaliteter.
Golftrøjer til Damer og Børn, i mange Farver og til forsk Priser.
De køber altid billigst hos

,ens Xansen,

Køreplan.
Rønne-Allinge Jernbane

Har De set Messens Lager af

Søgnedage .

Dameovertøj

genne-Pland•It
t)
8,25 2,00
8,42 2,18
8,55 2,33
9,11 2,49
9,26 3,04
9,37 3,17
9,45 3,25

Fra Rønne

Nyker
- Klemenker

- Re

- Tein
Allinge
Sandvig

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

T) Løber kun Mandag Onsdag
og Lørdag.

et

Fra Sandvig

i .131(9 Palckirr.

Kyllingefoderet BORNHOLM.
Alle Kyllingers Livret.
Absolut det bedste og billigste Tørfoder.

flhIIItgc golimint, og 1,3ffiliftforretiting.

FORRgilitiG

det halve Arbejde !!!!

?robufifforrelning

Trifoleums Markfrø,
Kløver-, Græs- og Roefro er hjemkommen, Bestilte Partier bedes
afhentet, og ny Bestillinger modtages gerne.

Til Flyttedagen

Søn- og Helligdage.
Ranne-Illandvig

Fra Rønne

8,25 12,45
Nyker
8,42 1,02
Klemensker 8,55 1,15
Rø
9,10 1,30
Tein
9,23 1,42
9,33
Allinge
1,53
Sandvig 9,40 2,00

- Allinge
- Tein
- Ro
- Klemensker
- Nyker
- Rønne

10,12
10,21
10,35
10,51
11,01
11,20

6.07
6,16
6,30
6,46
6,56
7,15

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

å

ling, en Fodermester eller anden Medhjrelp, bor De snarest avertere i Nord-Bornholms Ugeblad
der hver Fredag bringes direkte ind
c. 1800 Hjem og las's af saa godt
som hvert eneste Tyende. En Annonce her i Bladet vil derfor sart
godt nont altid bringe et tilfredsaliltende Resultat.

Alt ilt billigste Priser.

',J(iritly

&kid-

7robtifitrorrefning

har absolut
det største Udvalg i

til billigste Priser.

Erindringsliste
Borgmesterkontoret 2-4 Elm]
Sparekassen 10-12 og 2-4.
Branddirektøren do.
Stempelfilial i Sparekassen. 10-12, 2-4
Dempskibsexpeditionen, &aben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Ellum., Mandag og
Torsdag Form.
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Folkebogsamlingen pat Raadhuset:
Udhan hele Anret: Tirsdag 3-4, Fredag 7-8, Læsestuen hver Dag til KI.9
Hjælpekassen : Foræd.. 0. Thorngren.
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig,
Jernbanest. er aaben for Gods 8-12, 2-6
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4.
Læane- å Diskontobanken 2-4 Eftm,
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
Skandi navien-Amerikalinten :
Agent Otto Gornitzka,
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. Kontortid 1-1 Em,
Telegrafstationen 9-12 og 2-4
Toldkamret 8-12 Form, 2-5 Efterar.
Klemens JeltibanesIntion 8-12 Fin,

2-6 Eftm

„Nord-Bornholms Ugeblad"

Alle Farver
haves pas Lager 1 ter, sar vel som tilberedt Stand.

/tater- og Kalkpensler og Kalkkoste.
Haler.fernbi,Golv Yernlaøulvlak-Fernis,
Balvlak. -

Alt i prima Kvaliteter.

%Hinge Rolutilat. eg $robuttforretning.

i meget stort Udvalg.

Løber kun Mandag Onsdag
og Lørdag.
tt) Løber kun Tirsdag Torsdag
og Fredag.

Vi har rigeligt Lager af Glænø-Ærter, Fidlo.Ærter og
Vikker, Saahavre og Sarthyg.

2tainge Roioniair. og Vrobuttforretning

CO Farver.

Messens sne-Vidsalg

.45~

Rftringe _.skorollitif

ca.

10,00 11,20 4,25 8,00
- Allinge
10,08 11,28 4,33 8,08
- Tein
10,18 11,39 4,43 8,19
- Re
10,34 11,56 4,59 8,36
- Klemensker 10,5312,15 5,18 8,56
- Nyker
11,05 12,28 5,30 9,10
- Rønne
11,25 12,50 5,50 9,30

Største Lager af Værktøj
.23)
for alle Haandwerk.
eger De en Pige, en Karl
eller en Dreng, eller mangAlt i Beslag. Skruer, Søm og Bolte.
ler De en Svend eller Lær.
Billigst og kedet

klædninger vil finde Priserne lignende som sidste Åer, da Varerne er
indkøbt før Prisstigningen.
Lageret af Sil ketojer til Kjoler og Besertninger omfatter

strømper

CR et

Randelg-Revene
10,05 6,00
Fra Sandvig

Godt Værktøj

Købere af Foraarsvarer i Uldmousseline, Crepe, Frotlt
Dameovertej, Damekjoler, Børneovertej, Børnekjoler, Kindevarer, Bene-

Hjemkommet er Nyheder i Dame-, Herre- og Barne-

Swadylz-Renas

Finest. dansk Febrikat

Sæson 1924

trekkes t el Antal a/ mindst 175) Egempi.
øg forsendte gennem Postvæsenet eller ved
vore Bud 1 Allings. Sandvig, ()1sker, llnrshsr, Ri og Klemensker

„Nord- Bornhvitas Ugeblad"
har døn stivrtts Udbredelse i Nordre Herred
Utur last I øihverø 11,1rns ug egner sig der°, bedst 111 Avertering,
„Nord-Bornholms Ugeblad.pe4e., items HeAmalgreetese u/ erinyer Art

Sule, forealueameddretelssr,
fffler- eller Aflysnings, A okflonsr

11.133" K»,

„Nord-Bornholms Ugebladedenae hu, Hedae., kan badlims per" alle I
Prileinuturer semi pun filndrf. Kollin, ar
Odør I Kr. 'mimerne.

ved Chr. Olsen, Allinge.

Telefon 100

anbefaler vi os med et meget stort og smukt Udvalg af
færdigsyede Klædninger til meget smaa Priser.

Meleret, stærk Habit 42,00
55,00
Graa og brun do.
Ægte blaa Cheviot do. 70,00
80,00
Fin Cover Coat do.
Ægte blaa fin Serges 90,00

Nordlandets Handelshus.
•

Arbejdstøj
føres i alle Størrelser. Benklæder og Jakker i
Moliskincl og Buchskind. - Drillings Maskintøj, Bussetunder, - Hvide og kulørte Skjorter. HerreSokker 3 Par 1 Kr.

Chr. Olsen, Messen, Allinge,
Telefon 100.

11111•11114,

Vort Arbejdstøj
er det bedste og stærkeste til Prisen.

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

91orblanUO kørtni)elott

Damelinned.
Hvide og kulørte Fork 1:1•4401". Duzaine Hansens Korsetter
Handsker i Ruskind, Glace. Uld og Bomuld.
Macco og uldent Dameundertøj.

Chr. 018011,

Messen,

heste og bedste kvaliteter i Arliejbleji
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Trojer i alle
Størrelser haade til voksne og Boal. Prima blaa Molskindsbenklæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder, Trojer, Bluser og Skjorter. Underheklædning i Uld og Bomuld til voksne og
Bern. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser.

Jens Hansen.

