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Udgivet af et IntorrnroenteknO. 
Ansvaroba•ende: Otto Gorreltrko. 

Telefon 74. 
Trykt 1 Adling«. Hogtrykkeri. 

corscicrxrratacciecocarano 

Nr. 555 
uocareacoecleireacreccxxci 

ocCieotbucaararreax 

Fredag den 14. Marts 1924 
occonamooccomacom 

tidgatir i et Auto! af 1750 Iikeearp•. 

til alle liirm t Allinge-Hendvig, 

dirker, itot•ker. Ito og Hleopeookler. 
G. 

12t,e Aarg, 
DOCICEscoonnon3rerni 

rxeraccteenn 

Konfirmationsklædffinger. 
Prima Cheviots Klædninger i Jakkereel og Mairoshabit 

Ira 33 Kr. — kravetøj, Seler, Underaireklresining, Mitte og 

lister samt :ill tivad der hereolrei ni lleirebealredning til allerbilligare 

Pris — Et pænt Udvalg l Kjoleatelier til Konfirumtion. 

Kom og se mine Varer ng hør mine Priser, sen gear De ikke 
andre Steder. Vi fører altid prima Varer. 

„ens Xansen,  

Konfirmationshalfitter 
haves paa Lager saavel i Matros- som jakkefacon til billig-
ste Dagspris i prima ægte blaa Kvaliteter. 

Sort og hvidt Kjolestof i alle Kvaliteter fra 2,25 pr. m. 

Stort Udvalg i Hatte og Huer, samt Seler og Undertøj 
til Konfirmanden. 

Nordlandets Handelshus. 

Husk 
vi er Leverandør til 

Varelofferief 
og bandhrugslotterief. 

Nusio 	forrls Nul!! 
ved  Victor Planek. 

10.11161111"~e~ 
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B. P. Kure 
Lynggaard I Olsker. 

Pæn ung Pige 
kan faa Plads til 1. Maj. 

n.  C. Funch. Allinge. 

Ung Pige 
søges til Maj paa 

Krogpolos, Rutsker. 

Flink Medhjælper 
ca, 1G Ann kan 1. Maj hil Plads 

paa Illoesvarig ved Allinge. 

I Aar 
skal De hane ny Cykle! 
for del er del billigste de har væ-
ret 1 mange Aar, og Piben er nu 
opadgenende. Jeg har foreløbig 
et stort Udvalg i de bedste og 
mest ansete Mærker -- og mine 
Priser er som bekendt altid billigst 

Rabat pr. Kontant. 

Rich. Nielsen, 
Tlf. Klemens re lal. 

En yngre Karl, 
vant til at køre Haste, kan faa 
Plads til late April eller Maj pae 

Vester Rowendttlegitard. 
Tlf. Rurs 28. 

4 Fag Udhus til Nedrivning 
er id Salg samme Sted. 

En Karl 
kan 1. Maj las Plads paa 

Valdnøddegnard i Olsker. 
Tlf. Allinge 110. 

En Lbdekvie 
er bl Salg paa 

Torpeguard i Klemens. 

4 Ugers Grise 
og en drægtig Gylle samt Ærter. 
Vikker og Havre er til Salg. 

Sintrintrgaurd. 

En lille Tyr 
111 Kvier ønskes til Købs pas 

Pol legoard. 
Til. Ruls d5. 

Xllinge-Sandvig 
gymnastikforening 

begynder Gymnastik Tirsdag d. 
18. Maris Kl. 7,30 pr. paa Allinge 
Gyninaslikhus. 

Nye Medlemmer optager 

Bestyrelsen. 

Sunde Grise 
som er 4 Uger den 27. da. er  til 
Salg paa SireIegaard. 

A_l inge-Sand vl g Ungdoms-
forening afholder Bal tor Forenin-

gens Medlemmer Søndag dun 
lb. da. Kl. 8 pres Christensens Sal. 

Beatyrellien. 

4-Ugers Grise 
er til Salg. 

Malerlærling. 
Esr rask Dreng kan komme i 

Læse hos Maler  Møller, Kle-

mens St. Tif. n. 51. 

14-15-aars Dreng 
eller Pige kan til I. April el. Maj 

las Plads hos  Mathittit Esper-
sen, Granlund, Ru St. 

En flink yngre 

• Anden-Karl 
Nervesygdomme 
og deren Behandling. 

—0— 
Sovn helbreder. 

At Mangel paa Søvn ener de 

arme Mennesker, her er Tale om, 

Mazned efter M raned, Aar efter 

Aar, og kan Ingen Vej komme I 

del. Skænker nogen det er: Tanke, 

hvilken uhyre Sjælekraft der skat 

lit for at holde Tilværelsen ud ? 

Dog gear mente stille og tnal-

modigt, orn end tavse, omkring. 

De sættes under Rubrikken .de 
sindslidende". 	delte Ord op- 
fates ni de fiesle raske erarn „sinds-
syge". Derfor kalkles de har  tide 
'Benløse', der er knapt sars vild-
ledende. 

Rn og Hvile k a n hjælpe eam 

danne td at sove. O, laar de so-

vet, ser de lyse:e paa air, og Livs-

mod og Virkelyst sender tilbage. 

Og 	de rastløs arhejderrde Tan- 
ker bliver stille, 

Den, der 1 væsentlig Grad mane-

er Søvn, er  ikke ri o traareig, for 

aandeilg Pasvirkning, selv at deri 

stærkeste Personliehed. Heat,  karl 

nok vækkes, og dette krya iliægligt 

stimulere en Tid, men -- uden 

Søvn ener del lilbaee igen. Der-

for ro islykkes saa mange af Læ-

gernes Forsøg paa ar Hjælpe ved 

at tale med Patienlen. Hvor mange 

Patienter af denne Slags er dog 

ikke forblevet paa Sindssygeanstal-

terne eller vendt hjem fra Kurene, 

bare  for al kludre videre. 

Lad „ae søvnløse" faa Savn ! -

saa e hverhee Sjæl eller Legeme 

riide ide" mere. — Disse Patienter 

trænger ikke til Sygepleje, siger 

Lægerne, og det er sandt. De kan 

med langt alterere og bedre Resul-

Int hjælpes i eller nær Hjemmel. 

Tages Sygdommen i Tide, tør 

det loves med meget] Sikke, hed, 

ar en kort KLIT vil være tilstrække-

lig. — Og teLet  paa et sent Sle-

d um vil en kort Kur virke saa for-

baaaende Bedring, at det adder af 

sre selv re forlænge din. — For 

Jesse eldsle Patlenler er  et  Sana-

torieophold ganske haableial, 

En 114nr varlig 

—  eller maaske hedre: nogle DA-

ges Hvile hvert Halvrim — mart 

der to I 17c nereeavnees Naler 

rake tridiettet part nt kunne nøjes 
med «n Kur — dee virre nok 

ser] lang 	ren Gang for elle, 

Disse  korte Kure sætter Ikke 

Hjemmene par den enden Ende. 

Man venner ara ni, at deri netrø-

se skal trave sine Dage at hvile 

ud i, og de raske vil — allerede 

eller første Forsøg — opdage, al 
de tjener sig selv bedst  ved ni 

hjælpe den trætte paa den ,Made, 

her anvises. 

Det har umaadetigt meget at be-

tyde for snadaene Mennesker al 

kunne bese i deres Gerning. Ar-

bejdets Glæde holder oppe] Men 

de skal have deres korte Ilvileku-

te for at kunne holde ud. 

Paft Ansiallerne faer Patienterne 

Beske:Id:Ilse og Arbejde nok, men 

der el nedtrykkende al bruge Kræf-

terne ses langt tre Hjem og  Børn 
og Livsgerningen — tilmed uden 

mindste Vederlag. — Det er forel 

opøve Arbejdsevnen, siges der. 

Vi ved imidlertid, al stræbsom-

me Mennesker arbejder, saa snart 

Kræfterne er til Stede. Og de har 

jævne Mennesker nok at arbejde 

pari hjemme. — Dovne Folk at 

det brede Lag bliver sjælden ner-

vøse, for de passer paa ikke at 

overanstrenge sig ! Kommer de paa 

Anstalter skal de ogsaa nok vide 

et gal udenom Arbejdet der. 

Læg Mærke til om den nervøse 

har været arbejdsvillig før Sygdonr-

men, i saa Fald vil Hvile r Ro 

bringe Humør, Energi og Virke-

lyst tilbage. — Del er Synd al om-

tale saadanne Patiereer som Per-

soner, der ,ikke vil bestille noget', 

øg der er dumt at møde op med 

Rarydene, at de _bare skal arbejde` 

mier _gær lange Ture". — Paa li-

lle og grove, paa krelige og 

ukærlige Mander er der hidtil dre-

vet paa de nervøse, og — det bli-

ver kun daarligere I 

Men neer der jævnlig skal hyl-

les, saa bliver det for dyrt cg be-

sværligt at bruge Ans!allerne dertil. 

„De nervøse ruinerer Sygekasser-

ne !" brummede en gammel, god 

Læge. 

Det er dog ikke i mindste Maa-

de for Pengenes Skyld, at Befolk-

ninger] gennem delte menes til at 

hjælpe de trætte og søvnløse paa 

eti noden Mande end ved at sen-

de dem paa Anstalter. Bare Kuren 

der kunde hjælpe, kom Pengene 

Jo nok. 

Del er Hjemmenes Lykke, her 

lænkes paa. — Der gear saa me-

get i Stykker mellem Mand og 

Huskat De glider langt fra hinan-

den, torslaar ikke mere hinanden. 

Livet bliver trist for dem begge. 

14-16-sars Dreng 
kan faa Plads tut 1. Maj pea 

jyrilegnard  i Rutsker, 

TII 40 y 

Paa Grund 
flink Malke- 

 

al Sygdom kan en 

  

Fodermester 
eller en Anden-Karl Ina Plads strax 
eller senere paa 

St. Hallegatird  Olsker, 

Tlf. Re 35. 

Stort Loftværelse 
ined Kakkelen n rr Isl Leje. 

Hansine Jørgensen, 
Østergade, Anerigs, 

Det bekendtgøres 
herved, at Prisen paa snuse Skær-
ver fra  Hammeren fra Dags Dato 
er Jyrtyøjei — for de nye id 4 Kr. 
lig de gamle til 5 KT. pr. Tons — 
ni afregne bar Athenruirtgen paa 
Kontoret i Allinge. 

Den 13. Maris 1924. 

Il. J. Pedersen. 

Maleri- og Billed- 
Indramning bedsr og billigst. 

Blindreminer laves, Nye flotte 
Daler hjemkomne i mort Udvalg, 

H, Chr. Dams Møbelsnedkeri. 
Allinge. 

Ung Pige 
kendt ined Madlasning — og en 
ganske ung Pige, der holder a! 
Børn, søges til Maj  pea 

Preregnard  pr. Tein. 

En Lødeko 
er hl Salg paa 

Hul I egeard, Klemens. 
Til. n 57 

søges 1. Maj. 

St. Ilyregaard, 
Olsker. 

En flink Karl 
til al følge Heste, kan Ira Plads 
1. Mdj paa 

Itondegoard i Rø. 

En Pige 
kan til April eller Maj faa Plads 

pas Smedegaard i Rø. 

Fri for Malkning. 
Tlf. Gudhjem 32. 

En god Ko 
som kælver i April, er Ill Salg. 

Eli god Kviekalv efter en Dvb-
brek Kar kan tageg i Bytte. (d Mdr,) 

Edv. ll'eat 
'lord for Tein. 

En hink 

14-16aars Dreng 
ken las Plads 1. Maj. 

Slagter Kofoed, 
Sandvig 

En Kari 
kan til I. Maj fia Plads pea 

Liudessuard. 



Køreplan. 
kønne-Allinge Jernhane 

Fra Rønne 	8,25 
Nyker 	8,42 
Klemenker 	8,55 
Rø 	 9,11 

- Tein 	 9,26 
Allinge 	9,37 
Sandvig 	9,45 

Søgnedage. 
IFteinnw-Nand vig 

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

.1-) Løber kun Mandag Onsdag 
og Lørdag. 

Sandvig-Rømme 

(tt et 
0,00 11,20 4,25 8,00 
0,08 11,28 4,33 8,08 
0,18 11,39 4,13 8,19 
0,34 11,56 4,59 8,36 
0,53 12,15 5,18 8,56 
1,05 12,28 5,30 9,10 
1,25 12,50 5,50 9,30 

Mandag Onsdag 
og Lørdag. 

Tirsdag Torsdag 
og Fredag. 

Helligdaze. 
itHrene-Nsindvir  

Fra Rønne 	8,25 12,45 7,40 
Nyker 	8,42 1,02 7,57 
Klemensker 8,55 
	

1,15 8 I0 
Rø 	 9,10 1,30 8,25 
Tein 	9,23 1,42 8,38 
Allinge 	9,33 1,53 8,48 
Sandvig 	9,40 2,00 8,55 

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

Fru Sandvig 
- Allinge 
- Tein 
• Rø 
- Klemensker 
- Nyker 
- Rønne 

1.) Løber kun 

f -1.) Løber kun 

Son- og 

!land v I x-Rwian ,' 

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

Rønne 

,Nard-Liorwha.h18 Ugeblaa" 
.1,7kh‘, d. a Antal 	inindse 175.■ EA11.11.:. 

eg foreenrim gennem Poeivreentl eller ved 

✓ore find I Allinge. Sandwir, (114ker Pr:l- 

eger, 	at Kirrriinglirr 

,,Nord-Bornholm, Ugeblad" 
kar dør: ii,risideildbitdelsr I Nordre Herrer:1 

;Ihrfrl Hjem og egner sig tier. 
• / 	:ti , 	1.-rh,  

l`kra-1)‹.itriholms Ugeblad" 
"nee.‘z,  va'n. tir.iismItesrvistr gl itihrri rid 

Køb, Side, Foremingerneddeltleer. 
rlkr .41 lysninger, .4nkiloner rit. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
mag",  hier f=redag, kan btellIlee pair ell, 
npstkonturel SOMIT pug 	«snear ng 

10,05 
10,12 
10,21 
10,35 
10,51 
11,01 
11,20 

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

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

10,0I 
10,11  
10,30 

srppriPER 
Uld  
Silke 

og 

;Barnu Id 
SeCht09 

-Rigst 

,Xonfirmationen 
anbefaler vi vort store Lager af 

Vi modtager gerne Bestillinger et levete le Foramet.  

Hvis De ikke ellerede har beatilt Deles Fol brug af Tri fo 1 eums 
analyserede Markfrø, sælger vi stednu gerne til de billige Priser, 

og dn Priserne ligger niceel tast - tdrareles del al indgive Bestilling 

snarest og saaledes ogsaa fan leveret i rette 

All age Kolonial- 'og Produktforretning. 

,terdige5rjoler 
Voile, Vaskesilke. Tylt Silkemol 

fra 12,50. 

Færdige nldne Kjoler 

i mange Farver og fikse moderne 

Freoner fra 12,60. 

T7ye .7ra fiker 
hjemkommen i Klæde, Co,,ercont, 

Gabardine. 	Prima Forinbejdniug 

fra 119,50. 

fijeekkerter 
al prima meikret Stol fra 22,50. 

Stort 2Idva tg 
i færdigt Linned, Underkjo-
ler, Stromper, lange, hvide 

Handsker nr, m. 

9retermaat 
Iravts et stor' Udvalg i hvide glane 
og mønstrede Voiler, hvide Vo-
iler med Silkebroder}, hvid Alpite-

ea, Vaskeeilite, Eolienne, Crepe de 

Chine og Vaskesilke. 

91tatrosfia6itter 
1 1re Kvaliteter, ægte blus, heluld-

ne fra 20,50. 

Stortrøjer 
forede, prima heluldne, ITIfliinebln:1 

fra 20,85. 

Største 2ldvalg  
i kuløl le bløde Hatte og marine 
Sportshuer, Matroshuer, Manchet-
skjorter, Flipper, Slips, Sokker, 
Seler, Underbekliedifing nt, rn. 

Podilillg al kamel 

Magasin du Nords Udsalg Prima sode Messina Appelsiner 
er hjemkommen og tilbydes til billigste Pris i 

211tinge goloniat= vq %;roblirtforrettlinq 

Store haandpillede 

Derbyshire Ovnkul 
fri for Sten, soder ikke, ventes saasuarl Isforholdene bedrer sig. Hvis 

engelsk Ment ikke gear synderlig højere saft køn vi sælge disse til en 

meget rimelig Pris i danske Penge. 

Vi har stadig Lager ett gode engelske Ovnknl og knuste 

engelske Koks ug selger grine. 	Il:stillinger udbedes. 

Nordlandets fiandelshus. 

Traadvæv 
i forskellige Dimensioner er hjemkommen og sælges kil øbsolut billig-

ste Pris. - Det anbefales at købe nu, da det Infiber meget med at 

faa senete bestille Partier frem til Foraaret. 

Rffrinw) gwroilid 

Alle Kolonialvarer 
i bedste Kvniiieier oe, til billigste Priser anbefales. - Varerne bringes 

gerne i Byen eller sendes pr. Bane eller Fragtmand. 

(1111tig Stobia- Ls trMifitrørreinintl. 
lik••••••••••••••••••••••••••••• 

I I BORNA MARGARINE 

• 
3 	er tin, frisk og velsmagende og giver 

LÆKKERT SMORREBROD 	0 
0 ø 
• 

46604~41~1110~96004,04~00  • ø 

Vi har kobt et Parti 

Ungarsk Lucernefrø, 
»om ar statsrrokontroll len er fundet fuldstændig silke-
fri og løvrigt sned meget høje Analysetal. 

Vi har cl mindre Parti af hjemmeavlet sildigmoden 
Rødkløver af sidst, Ars 	sum balges a  120 ø re.  

Vær ssa god at gøre Bestilling i 

Nordlandets Handelshus. 

Animalsk Foder til Hønsene 
VI sælgie tre le ees Lnndsgaard Blanding fra Grand 

Danois (.);., llønsefotUret „Kraft" i 50 Kilo Sække samt i løs 
Viegt, 	Sunde Seelverer :21 Hvede, Byg, Blandsæd og Havre. 

Nordlandets Handelshus, 

.011~~.0111 

Et Parti Manchetskjorter 
i meget fikse Mønstre med 2 bløde Flipper til hver Skjorte 

sælges til meget billige Priser. Se Vinduerne. 

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 

og_Kvaliteter til meget billige 

Priser. 

Alle Mennesker, 
som har set, hvorledes 

Bornholms hoefobilNarviringt 
fremstilles, behandles og opbevares. vil ganske uvil-
kaasrligt forlange dette højne Produkt til sine Maal-

tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 
1■1111•11e; 

Avertér i Nordhentholills 
Billigets Annoncepris. Læses overalt paa Nordlandet 

ved Victor Planek, 


