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„Nord-Boreholms Ugeblad" 
trykkes i rl Antal 	mindst 1700 Erempl. 
ne forsendes granene Postvæsenet i Allrntir 
Sandvig; Oisker, Rutsker, Rn og Klemensker. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
har den skrstel.ldbrrdelse i Nordrr Herred, 
bliver læst i ethvet1 !fjern og egner sig der-
for bedst til Avertning. 

„Nord-Bornlwlms Ugeblad" 
optager grene Bekenillgurelser af enhver Art 
saasoin ked; Solg Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller Aflysninger, Auktioner dr. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
udgear hver Fivelag, kun brailles paa alk 
Postkontorer samt pan Bladets Kontor og 
koster 311 Ore Kraetaiet. 

som 8ommersidodor, 
ni delle F.Iiine har Professor 

ved Landbohøjskolen Harald  Go I d-
c h m id t paa Gyldendalske Forlag 
udsendt en lille Bog, som meddeler 
Resultaterne af nogle Forsøg, der 
sidste Sommer er foretaget paa GI. 
Lellinge ved Køge. Af den indgaa-
ende Redegørelse skal vi anføre, 
hvad Professoren mener at kunne 
fastslaa i Henhold til Forsøgsresul-
taterne. 

1) Lucerne alene kan kun undta-
gelsesvis og forbigaaende være et 
økonomisk fordelagtigt Foder til 
Malkekvæg. 

2) Lucerne i Forbindelse med 
andet Foder maa regnes blandt de 
bedste til Malkekvæg brugelige Fo-
derstoffer. Anvendt i passendee Mær] g-
de og Blanding vil Lucerne egne 
sig fortrinligt til at højne Kvægbru-
gets Rentabilitet. 

3) Under de givne Forhold, hvor 
det bl. a. har drejet sig om en ren-
tabel Foderblanding til Køer i sær-
lig god Foderstand, har Tilskud af 
Oliekager hf en begrænset Mængde 
(35 Kilogram) Lucerne virket gun-
stigere paa Mælkesekretionen end 
en tilsvarende (?) Mængde Havre. 

4) Under de givne Forhold har 
Erstatningstallene (0,8 Kg. Oliekage-. 
blanding = I Kg. Havre) ikke vist 
sig gyldige. Hvilket vil sige, at 
etren givne Mængde Havre ikke sva-
rer til den givne Mande Oliekager. 

Med Hensyn til Lucernens Benyt-
telse til Sommerstaldfodring tilraa-
det Professoren gentage Undersøgel-
ser i Løbet af Sommeren af Grøn-
vægten af et vist mindre Areal, da 
man jo ellers vanskeligt vil kunne 
disponere rigtigt, og man bør hel-
lere indskrænke lien pr. Ko opfodrede 
Mængde Lucerne en Tid lang end 
løbe den Risiko, at blive nødsaget 
til at ophøre ined Lucernefodringen 
tidligere end ønskeligt. 

Endelig titraades det, hvor man 
sommerstaldfocher med Lucerne el-
ler andet Grøntfoder, at fordele Dag-
rationen i flere mindre Portioner, 
af hvilke hver kan ædes op i Løbet 
af højst V, Time, samt at sørge for, 
at Lucernen saa vidt muligt ikke er 
vaad, naar den forelægges, og ikke 
heller tager Varme, inden den skal 
opfodres. 

Hor 3gebssortio ikke 

(Folio flokoonlescoollijom? 
Mindre Medicin — mere Landophold )  

I den Beretning, solo Sygekasae-
inspektoratet fornylig har udsendt 
a ngaaende vore ca. I aaJO anerkendte '  
Kassers Virksomhed i 1912, lindet 
man bl. a. den Oplysning.-.at Kas-

serne i del nævnte Aar har anvendt 

ca. 920,000 Kr. alene ell Medicin, 
og at det Beløb, der siden Sygekas-
selovens Fremkomst i 1892 er an-

vendt til samme Forinaal, andrager 
ca. 91/a Mill. Kr. 

Denne 	 Post 'alene til 
Medicin har faael Fuldmægtig H. 
Da ni el i Sygekasseinspektoratet til 
at udkaste den Tanke, om det ikke 
var hedre at gab frem pan en lidt 
anden Maade, selv ren Udgiften til 
Medicin antagelig vil formindskes 

efter den • ny Sygekasselov, efter 

hvilken Kasserne formentlig fremti-
dig ikke vil have Lov al yde.  huld 

Medicin, men maa ladelViedleninter-
ne betale en Del af den selv. Endnu  

er denne Lov jo ikke vedtaget, men 
der er jo Mulighed for, at den bli-

ver del, 
Sagen har imidlertid altmiet In-

teresse, for Spørgsmaalet er 'larm, 

om disse 91/1 Mill. Kr. er givet 

saaledes ud, at de har gjort fuld 
Nytte. Det er jo en kendt Sag, at 

meget] leveret Midicin gaar til Spilde, 
idet en Del at den ikke bliver brugt, 

men gaar lige i Vadsken, ligesom 

en Del rekvireret Medicin ikke af-

hentes at Medlemmerne, og den 
maa Kasserne selvfølgelig alligevel 

betale. Ogsaa andre Forhold spiller 

ind her, og en Del af de godt 9 

Mill. Kr. kunde derfor nok være 

sparet. 
For disse Penge kunde det i Ste-

det være skaffet Medlemmerne an-

dre Helbredelsesmidler, bl. a. i 

Form af gode Rekonvalescentophold 
under betryggende Kontrol, og Sy-

stemet: Mindre Medicin -- mere 

Landophold derved være indført 

Mange Patienter mit 1111 for tidlig 

ud af Hospitalerne paa Grund af 

Pladsma liget eller nulre Forhold, 
og mange af dem bruger saa Medi-

cin, skønt Landophold var langt at 

foretrække. 
Adskillige af vore Sygekasser 

samarbejder jo nu med de forskel-
lige Sygeplejeforeninger, hvoraf der 

findes ca. 900 Landet over, men 

den Opgave at skaffe Medlemmerne 
billig Sygepleje, og man skulde 

derfor synes, al der lier las en Op-

gave for Centralforeningen af Syge-
plejefdreningerne at Inge op sainnieu 

med Sygekasserne. 
Efter den ny Sygekasselov vil Syge-
kasserne ikke faa Statstilskud eller 

Kontingentet, men kun faa  refunde- 

ret en Fjerdedel af Udgifterne til 
Dagpenge, Lægehjælp, Sygehus og 
Barselhjælp, men meget taler for, 
at Kasserne ogsaa vil faa Statstilskud 
til denne billige Sygepleje for de 
mindre bemidlede. 

Flere Sygekasser har allerede ind-
set det hensigtsmæssige i at ind-
rette Rekonvalescenthjem og har 
indgivet Andragende til Rigsdagen 
om at fas Statstilskud dertil, og 
Svendborg Amts Centralforening af 
Sygekasser har ajlerede erhvervet 

4,ijg et sandart verarNybry s  ligesom 
Odense-Kasserne ha ri 	pver  

'22,000 Kr. til Oprettelse af et Re'. 
konvalescentbjem for deres Medlem-
mer. 

Spergsmaalel- er derfor, one:-ikke
ulan netop nu ved Sygekasselovens 
Revision InUtleoptage Sorgsrnaalel 
om Statstilskud til Oprettelse af 
Rekonvalescenthjem. Dervep vilde 
adskillige Mediciniulgifter j kunde 
spares. 	. 
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Døende Fyrster. 
Deres sidste Ord. 

En af Kirkens Mænd, Kardinal 
Rampolla, døde for kort Tid ,siden. 
Lige saa overrnenneskelig mægtig, 
han var i Livet, lige -saa menneske-
lig var han, da han stod aver for 
Døden. Kammertjeneren var 'ilet til 
sin Herres Seng. Kardi4gen gen-
kendte ham og saa • hjælpeløst paa 
ham' med de matte flakkende øjne. 

Hvad Døden, an sar, ligner vi 
Mennesker- jo kinatiden;-tåg hverken 
Purpur eller en mægtig Sabel be-
skytter Mennesket i Dødsøjeblikket. 
Dog er der .  Forskel paa tlen Maade, 
vi møder Døden paa, 

Den berømte Kejser Nero var en 
grusom Tyran; der 1 blindt Raseri 
forfulgte de Kristne og pinte dem 
ved de, mest udsøgte Dødsmaader. 
Desuden var ban en Komediant, 
som ivrigt deklamerede for Folket. 
Da endelig hans Skæbne gik i Op-
fyldelse, og han ikke fandt anden 
Udvej til at undgaa sine Fjender 
end at begaa Selvmord, viste lian 

de Ord, han udtalte lige før sin 
Død, at han var blevet sig selv 
tro til det sidste. Han sagde nemlig: 
,,Jeg lader jer alle henrette, hvis 1 
ikke straks erklærer, at I kan redde 
mig-. I samme øjeblik var han 
død. 

Den lyske Kejser, Karl den 5., i 
hvis Rige Solen aldrig gik ned, 
døde under store Samvittighedskva-
ler. Han var i Trossager en saa 
blind Fanatiker, at han i aarevis 
holdt sin Moder fængslet — under 
Passkud af, 111 hun var sindssyg -
blot fordi hun havde vist Tolerance 
over for anderledes troende. Med 
et til den hellige Jomfru indviet 
Vokslys i hver Haand og et kost-
bart Krucifiks paa Brystet laa den 
store Hersker og ventede paa Dø-
den. lian betragtede Frelserens 
Billede paa sit Bryst, idet lian frem-
stammede : .,Ja, Herre, 1111 kommer 

H
eg'. Vokslysene faldt ud af hans 
Hænder — lian var død. 

Større Samvittighedskvaler led 
dog Karl iler 9., Konge af Frank-
rig, Det var ham, som lod sig 
overtale til at indvillige i 13Iodba-
det paa Hugenotterne, Det kostede. 
i Paris 5000 og i Provinserne 30.000 
evangeliske Kristne Livet. I Barto-
loinamsnatlen, den Nat, Drabet fandt 
Sled, skød Kong Karl selv fra Vin- 

duerne ned paa sine flygtende Un-
dersaatter og brændemærkede der-
ved sit Navn for evige Tider. Resten 
af sit Liv led han forfærdeligt under 
denne Voldshandling. Dag for Dag 
blev han ængsteligere og mørkere 
i Sindet. Ogsaa hans Ydre foran-
dredes i den Grad, al alle vendte 
sig bort fra ham med Gru. Tilsidst 
formaaede han ikke at hvile i no-
gen som helst Legemsstilling, han 
skælvede bestandig, og til sidst træng-
te Blodet ud af Hudens Porer. sante-
des døde han i en Alder af 24 Aar, 
til det sidste pint af Samvittigheds-
nag. 
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Cyklens Sejersgang. 
I • 

thqir gammel er Cyklen? 
Ungdammen 1111 i vore Dage er saa 
vænnet til at se den, at den vel ofte 
tror, den altid har eksisteret, og 
den kan lige saa lidt tænke sig Ver-
den uden Cykler, som vi kan tænke 
os den uden Telegraf, Telefon og 
Jærnbaner. Og dog er Cyklen ikke 
mere /end 100 Aar gammel, og den 
nuværende lave Cykle har ikke 25 
Aar bag sig. 

Overordentlig forskellig fra den 
nuværende. Cykle var den første 
.Velociferd'', der blev lavet i Fran-
krig i Begyndelsen af det 19. Aar-
hundrede. To Hjul var forenede 
ved en smal Fading, paa hvilken 
der laa en lille Sadel. Rytteren satte 
sig i Sadelen, satte begge Benene 
mod Jorden.' og greb fat i et paa 
det forreste Hjul anbragt primitivt 
Styr. Saa satte han af med Benene 
mod Jorden, og halvt trædende paa 
Jorden, halvt svævende i Sadelen 
løb han af Sled. Det gik dog ikke 
hurtigere, end at en rask Løber 
kunde løbe lige saa hurtig!, og kom 
der en Sten i Vejen, eller satte han 
lidt for rask af med det ene Ben, 
Isa han der. Maskinelt var helt af 
Træ med Jærnbaand om Hjulene, 
og man kaldte den ,,Velociferen`. 
Nogen Tid efter denne kom den 
saakaidte ,,Velocipede", der kom til 
de skandinaviske Lande i 30erne 
og straks blev omdøbt til at hedde 
„Væltepeter', ikke saa helt uden 
Grund. I Familie med den vat 
„Draisinen", hvor den ene sad foran 
i en Kurv, medens den anden løb 
bagved og skubbede sig frem med 
Benene overskrævs over en Sadel 
som paa Velociferen. Der skulde 
en god Portion moralsk Mod til for 
at vise sig paa disse Maskiner, og 
gamle Billeder fra den Tid ser man 
mange af Rytterne prisgivne til Teg-
nerens og Offentlighedens Spot. En 
Afart af den franske „Draisine" var 
den engelske „Hollty Horse", hvor 
Rytteren sad i en Kurv og bevægede 
Hjulene frem med Hænderne. Den 
havde tre Hjul. 

Ved Konstruktion af disse forskel-
lige Maskiner var man bestandig 
gaaet ud, fra at der matte være tre 
Støttepunktet. Derfor matte Ma-
skinen enten have tre Hjul, eller 
del tredje Støttepunkt matte Fød-
derne være. Da kom den første 
Revolution paa dette Oinnaade. Den 
parisiske Hjulmand Michaux saa en 
Dag sine Børn lege med et Tønde-
baand, og han indsaa, at en Genstand, 
der er i Fart, kun behøver to Støt-
tepunktet. Ud fra dette rigtige Ræ-
sonnement konstruerede Michaux 

saa den første virkelige Bicykle, d. 
v. s. en Cykle med to bag hinanden 

siderade Hjul, og hvor Rytteren i 
Sadelen bevægede Hjulene frem med 
Pedaler. Paa denne Maskine kørte 
Micha« for første Gang i 1850 fra 
Paris til Versailies, og saa stor var  

den Opmærksomhed, den vakte, at 
den katolske Gejstlighed i fuldt Al-
vor passtod, at Michaux marine Mart 
i I.edtog med Djævelen. og forlangte 
Opfindelsen forbudt ved fele og Mi-
chaux straffet. 

Michaux Maskine var endnu af 
Træ med Jernbeslag, men nu begynd-
te man at fabrikere dem af lem og 
Smal. Samtidig gjorde man det for-
reste Hjul langt større end det ba-
gcate og tant` Pedalerne pna For-
hjulet. Den første af disse høje 
Cykler aaas i 18ti9. Endnu er der 
mange herhjemme, som erindrer sig 
dein. Dette var Cyklens Barndoms-
historie. Nu kom den anden Revo-
lution, og ud at denne kom Cyklen, 
som vi nu kender de 	Først 
„Sahlyben. med to 

lgr 14ripuait, 

og derpaa kom Kæden, hvorved 
Trædekraften overførte' paa Bagh ju-
let og tillod Clearingen. Dernæst • 
kom Gummiringene om Hjulene. 
først den massive Cusbion-Ring, saa 
den luftfyldte Pneumatik, og dermed 
var den Cykle færdig, som vi nu 
kender, og som i Sandhed kan si-
ges at have erobret Verden. Fra at 
være et morsomt Legetøj er Cyklen 
bleven en Nødvendighedsgenstand 
og et Befordringsmiddel, som saa 
at sige enhver kan eje, æra billig i 
Pris som den nu er bleven ved 
Masseproduktionen. Det nyeste paa 
Cyklens Oruraade er jo Motorcyk-
len. 

Ofte har man i de senere Aar 
fremsat den Anskuelse, at Cyklen 
alter vil forsvinde og fulstændig 
fortrænges af Automobilen. Det er 
dog sikkert ikke Spor af Grund til 
al tro. Cyklesporten vil vel nok 
snart være forbi, i hvert Fald Cyk-
levrildelobene, men Cyklen selv 
vil leve mange Aar og lange Tider 
endnu. Den har erobret Verden, 
11n den er trængt ind i de fjerneste 
Afkroge, og den har sine begejstrede 
Tilhængere og Ryttere overalt. Den 
er bleven et Befordringsmiddel. der 
tillader os at bo langt uden for den 
store By, billigere og sundere end 
inde i Byen; den tillader Ungdom-
men at øve sine Muskler, og den 
bringer os Landet og dets Skønhed, 
den friske Luft og den blaa Himmel 
nærmere. Den er bleven alias Ven, 
og derfor vil den ikke forsvinde, 
før vi har faaet en Afløser til den 
i noget endnu lettere, billigere, bedre 
og hurtigere. 

En livsfarlig Nedstigning 
i et Krater. 

Englænderen Burlington, der for 
kort Tid siden steg ned i Vestivs 
Krater, er ikke den første, der har 
foretaget den Slags farlige Eventyr. 
Allerede i Aaret 1841 foretog den 
engelske Videnskabsmand Dr. Judd 
en Undersøgelse af Vulkanen Ki-
lauess' Krater paa gen Havaji, og 
dette dumdristige Foretagende havde 
nær kostet ham Livet. I Bunden 
af Krateret fandtes to Lavasner, af 
hvilke den mindste syntes at være 
fuldkommen i Ro. Dr. Judd steg ned 
til denne, lænede sig fra et frem-
springende Klippestykke ud over 
Søens Flade for at fan fat paa rm: 
get af det flydende Lava. I samme 
øjeblik begyndte Søen at blive 
urolig. Den sank og hævede sig, 
og pludselig opstod en Eksplosion, 
ved hvilken der slyngedes store 
Mængder at Lava til alle Sider. En 
indfødt, der ledsagede Forskeren, 
greb øjeblikkelig fat i ham og førte 
ham til et Sikkert Sted. Og det 
var ikke et Sekundt for tidligt. Den 
glødende Lava flød allerede over .  , 
det Klippestykke, paa hvilket Dok- • 
toren havde stavcl,, og de to Mænd 



var lige kommen op al Krateg 1, de 
Lavaen bølgede over Klaterranden, 
sem en bred Strøm skød ned f tue n 

Kusken med Kjole og R id- 

derkors. 
'n Høstdag i Krigen 1864 kom 

nogle tyske Officerer ind i Ga-
gelund Præstegaard ved Børkop 

forlangte en rEgtvogril spændt 
øer gjeblikkelig. 

ggeejetedairaad, Pastor Gad sagde 
la ganske roligt: .En Vogn kan 
jeg skalle. og to Heste staar her 
lige ved Gaarden, men her er ikke 
et Menneske hjemme til at køre". 

Deri ene af Officererne greb da 
fat i Præsten og sagde bydende: 
.saa kører han selv og det straks." 

.Det "skal jeg", sagde Præsten, 
idet han gav et langsomt Nik med 
Hovedet. 

Han tog sin Præstekjole med Rid-
derkorset paa, bandt Kraven om 
Halsen, satte den bøje Hat paa Ho-
vedet, og med det lange, hvide Har 
faldende ned over Præstekraven og 
med Kørepisken i Haanden fremstil-
lede han sig, for Officererne. 

Disse satte selvfølgelig højst for-
bavsede Ansigter op, og med stram 
Honnør og med flove Miner gjorde 
de en Mængde Undskyldninger og 
luskede — fortæller Georg Aarslev 
i „Hus og Hjem" — af Sted ud al 
Priestegaarden. 

Til Fods tværs gennem Afrika. 

En ringe Dame, Miss Benham, 
er efter en eventyrlig Fart tværs 
gennem Afrika vendt tilbage til Lon-
don. Miss Berthel]] forlod England 
i Oktober 1912. Hun rejste til For-
bados i Nildeltaet og fortsatte der-
efter pr. Bane til Kano i Nicerfa, 
hvorfra hun begyndte sin store van-
dring. Fra .Tola og Kamerum masede 
hun Ubangi, Kongo, Egnene om 
Tanganjikasøen, Njassa og Zambe-
sis. Den eventyrlige Fart var rig 
paa Oplevelser og Farer. Underti-
den var Urskoven uigennemtrænge-
lig, og den raske unge Dame maatte 
gøre store Omveje pr. Kano. I mange 
Døgn saa Miss Benham ikke et le-
vende Menneske ud over sine Led-
sagere, og ofte var hun ved at opgive 
det hele og lægge sig til at dø. 
Paa hele Farten var Miss Benham 
kun ledsaget af en sort Kok og 
seks Bærere. Hun medførte ingen 
Vaaben med Undtagelse al en Re-
volver. Flere Gange blev hun ta-
get til Fange af de indfødte, men 
atter frigivet. 

En stram Tobak. 
Da en af Vordingborgs Borgere 

forleden Middag havde tændt sin 
Pibe og sal sig rigtig rart til Rette, 
lød der i Følge eSydsjæll. Vstrbl." 
pludselig et forfærdeligt Brag, og 
Piben røg i Tusinde Stykker. Det 
viste sig, at den gæve Borgermand,
der plejer at gaa med Tobak og 
Patroner i samme Lomme, havde 
iaaet en af disse sidste ned i Piben. 
Udover Forskrækkelsen skete der 
dog intet. 

Drengen vandt Automobilen. 

Ugebladet .Familiebladet" havde 
for nogen Tid siden iltærksat en 
Præmiegaade, hvis Løsning var 
.Vift stolt paa Kodans Bølge". En 
Dreng, Søn af Former Th. Hen-
ningsen, Kerteminde, indsendte en 
rigtig Løsning paa Opgaven, og 
nu har Henningsen i Ft. .Kertem. 
Av.-modtaget Brev, hvori det med-
deles, at hans Søn har vundet en 
Automobil. 

„Rotten' i Ærmet. 

Paa en Gaard i Nærheden af 
Lyngby (Østjylland) var Sønnen en 
Aften gaaet ind i Svinestalden for 
at give Svinene det sidste Foder 
for den Dag. Da han i Halvmør-
ket bøjede sig ned for at rense 
Svinetruget nied sin Haand, mær-
kede han noget røre sig oppe paa 
Armen. Han troede straks, det var 
en Rotte, og raabtc da til Karlen, 
som var i Nærheden: „Der er en 
Rotte gaaet op i mit Trøjeærme, 
slag den ihjel" Karlen greb i en 
Hast en halv Hesteko, hvormed 
han tildelte den nærgaaende Krabat 
nogle drøje Slag, indtil Sønnen 
sagde: „Nu er den vist død, den 
rører sig ikke mere; jeg kan desu-
den mærke, Blodet løber ned ad 
min Arm." Da de saa i Forening 
vilde undersøge Ærmet og drage 
den døde Rotte frem, opdagede de 
til deres Forskrækkelse, at det ikke 
var en død Rotte, men derimod 
hans Lommeur, der havde været 
anbragt i Brystlommen, og • som,  

idet han havde bøjet sig !tul over 
Svinetruget, var gledet derfra. ud  i 
T inienemet. Det smukke, kostbare 
Ur var fulsIg.edig maset og øde-
lagt. 

Kloge Krager. 
En Jærnbanemand fortæller Sorø Fre-

ketidene, at han flere Gange havde lagt 
Mærke til, at Kragerne i Sorø Sønderskov 
hentede noget inde i Skovbrynet, som de 
anbragte paa Soro—Vedde-Banens Skin-
ner. Da han en Dag tog sig for at efter-
spore, hvad det var, Kragerne havde for, 
viste det sig, at det var Hasselnoder, de 
lagde paa Skinnerne. Naar saa Toget 
kom, blev Nødderne knuste, hvorefter 
Kragerne med Velbehag huggede Kærnen 

sig; med andre Ord: de kloge Krager 
brugte Toget som Noddeknækkerl 

— Det tilføjes, at Bladet selv tror paa 
Historien. 

Vedtægt 
for 

Sygekassen „Bornholm" 
—0- - 

Fortsættelseskasse for Centralfuren. 
af Sygekasser paa Bornholm.  

—:§-- 

I. Sygekassen, der er oprettet af 
Centralforeningen af Sygekasser paa 
Bornholm og har samme Omraade 
som disse, har til Formaal, at sikre 
sine Medlemmer gensidig Hjælp un-
der Sygdom. 

2. Som Medl. optages de, der ved 

forbedrede økonomiske Forhold maa 
udtræde af en statsanerkendt Syge-
kasse; disse optages uanset Alder, 
men er underkastet Betingelserne 
for Helbredstilstand ved Oplageleen 

som de øvrige Medlemmer. Foru-
den disse optages enhver, der opfyl-
der nedenstaaende Bestemmelser og 
ikke er over 55 Aar — efter et Aars 

Forløb nedsættes Aldersgrænsen til 
40 Aar. 

3. Indmeldelse af ny Medlemmer 

sker til Sygekassens Tillidsmand i 
hver enkelt Kommune, der som Re-

gel er Formanden for den lokale 
Sygekasse, eller til Sygekassens Kon-
tor. 

Den, der begærer Optagelse, maa 
udfylde og underskrive Kassens Op-
tagelsesskema angaaende Alder og 

Helbredstilstand ni. m. - Familie-

faderen udfylder og underskriver for 
sig og Husstand. Lider nogen af 
en Sygdom ved Optagelsen, ydes 
der ikke Hjælp af Kassen til denne 
Sygdom. Er der Tvivl om Beretti-

gelse til Optagelse, kan Forretnings-
udvalget gøre denne afhængig af, 
at vedkommende fremskalfer Læge-
attest for godt Helbred. 

4. Medlemmer, hvis økonomiske 
Fdrhold forringes, kunne overflyttes 

til en af de forenede bornholmske 
Sygekasser uden Hensyn til Alder, 

naar ellers de øvrige Optagelsesbe-

tingelser ere tilstede, og de er op-

tagne i herværende Kasse inden deres 

fyldte 40. Aar eller overførte hertil 

fra en statsanerkendt Sygekasse, for 
saavidt Vedtægten tillader det. Naar 

Samarbejdet med andre lign. Syge-

kasser i Landet er ordnet, kan Med-

lemmer overflyttes uden Hensyn til 

Alder og Helbredstilstand og uden 
at betale nyt Indskud. indtil da 

kunne Medlemmer, der flytte uden 
for Kassens Ontraade, vedblivende 
bevare deres Medlemsret i Sygekas-
sen, naar de inden 14 Dage melder 

Flytningen. 

5. Ny Medlemmers Rel til Hjælp 
af Kassen indtræder 6 Uger efter 

Optagelsen ; herfra tandlages dog 
Sygdomme, der er foranledigede 
ved Ulykkestilfælde; til disse ydes 
straks Hjælp, hvis Medlemmet har 

betalt sit Indskud og første Bidrag. 
6. I Sygehjælp ydes følgende: 
a) Lægehjælp, beregnet efter ne-

dennævnte Takster med Fradrag af 
25 pCt. For en Konsultation eller 
Besøg i Byen indtil 2 Kr. For Læ-
gens Rejser indtil 2 km 4 Kr. ale I 
Kr. for hvert efterfølgende og paa-
begyndte 2 Kilonister, dog ikke over 

R  Kr. r‹.r en enkjtiliegerelSE Ope-
rationer inkl. Assistance Indtil 
Kr. Fødselshjælp yd Læge, naar 
det sker pari 

langende, og forsaavidt pagr!--.1derrde 
har været Medlem i  mindst ti Maa-
neder, indtil 20 Kr. 

Medlemmerne bar Ret til at søge 
hvilken Læge de vil, men Lægens 
Regning maa altid udstedes paa en 
af Lægeforeningen og Bestyrelsen 
vedtagen Blanket. Lægen har Ret 
til at meddele Bestyrelsen Sygdom-
mens Art, og Medlemmet kan ikke 
drage ham til Ansvar af den Grund. 

Den, der søger Læge, skal straks 
meddele denne sin Medlemsret i 
Sygekassen. 

Lægen kan ikke tilkaldes mere 
end en Gang i Døgnet paa Kassens 
Regning, Tandudtrækning eller an-
det Tandlægearbejde, derunder Be-
døvelse, Attester, Massage samt Be-

fordringsudgifter erstattes ikke af 

Sygekassen. 
b) Desuden har Medlemmerne Ret 

til at slutte Aarsakkord med sin Hus-
læge om Betalingen, men heraf re-
funderer Kassen da højst 71/, Kr. for 
et enkelt Medlem og IS Kr. for en 
Familie. 

c) For Sygehus, Sanatorie- eller 
Klinikophold betaler Kassen med 
indtil 2 Kr. pr. Dag i indtil 15 Uger 

I 12 paa hinanden følgende Manne-
der. Anordner Læget] l.yshade ell. 
midjeffieke Bade udenfor Sygehus-

behandlingen, betaler Kassen højst 
1 Kr, pr. Bad. 
IT4,13rgt,dager eller kunstige Lene-

fuer ydes ingen • 
for Dilerium tremens, e, 

Sygdomme, Kenissygdomme og selv-
forskyldt Legenisoverlast, smit Selv-
mordsfoeeøg, Slagstnard o. lign. eller 
sindsyges Ophold paa Sindsygean-
stalten. 

7. Har et Medlem i 3 paa hin-
anden følgende Aar modtaget ialt 
600 Kr., udtræder det af Fortsættel-
seskassen. En enkelt Familie kan 
ikke i 12 paa hinanden følgende 

Maaneder erholde udover 500 Kr. 
i Erstatning for akutgi Sygdomme. 

Sygdomme, som behandles under 

Militærtjeneste, Oprør eller Krig er 
Kassen uvedkommende. 

8 Medlemmer kan indsende deres 
betalte og kvitterede Regninger 

halvaarsvis i Juli og Januar Maanc-
der — dog skal alle Regnskabskrav 
for det afsluttede Aar være indsendt 

senest den 15. Februar; Regninger, 

der indkommer efter den Dag, er-
stattes ikke. Medlemmet skal paa-

føre Regningerne sit Policenummer 

forinden Indsendelsen. — Saasnart 

Regningerne ere reviderede, tilsendes 
det Beløb 	Porto, som Kassen skal 

betale. Er der indløbet Fejl, maa 

der klages til Kontoret inden 14 
Dages Forløb, for at Fejlen kan 
rettes. Er der fejlagtig ydet større 

Erstatning end Vedtægten berettiger 

til, er vedkommende pligtig at til-

bagebetale Kassen Tabet og kan, 
saafrenit det ikke sker, udslettes som 
Medlem. 

(Fortsat). 

0(xxxxx,00(x›,..wc.:)0000c.:›00‹xx)  

Rødhalsen 
Irører som bekendt til vore Sangfugle, 
den ses saavel i Haver som i Skove, om 
Vinteren træffes den hyppigst i Gransko-
ven; hvad Farven angaar er den temme-
lig uanselig, foran pas Halsen ses en 
rustrød Plet, hvorefter den har fartet sit 
Navn. — Rødhalsens hele Færd er præ-
get al den største Beskedenhed, dens ve-
modige, melankolske Sang bestaar af over 
i hinanden glidende Strofer, der falder 
lidt vanskeligt at opfatte og gengive i 
Modsætning til mange Fugle; den synger 
til langt tid paa Aftenen, aldrig fra Top-
pen al et Træ eller anden fri Stilling. 
men vælger gerne en ubemærket Plads 
nær Jorden; den ynder i hoj Grad Skyg-
ge og man træffer den derfor steget ofte 
I bevoksede Dale og Kiemer, i de dybe 
Lindealleer i Fredensborg Slotshave var 
den saaledes stærkt representeret. Rod-
halsen er yderst irensOntrtlelig anlagt og 
den udviser en forbavsende Tiltidsfuldhed 
overfor Mennesket, jeg har saaledes i 

SY-en e  irettkring  Lang» sti F..1.3eanykar 
paa at Rødhalsen har fule: mig Daeen 
igennem udcis at st igte et ene-te øjeblik. 
lineutur den straks indfandt sig orn 
genen. naar jeg begyndte at arlseldt. — 
euer b i kar, suge den huilken som helst 
Inden Aarstid. den enlige telidsfuLt Rød-
halsen er en  stor Yndes::  al Bær sted4 
Rønnens og det borte Udtur  i sin Tid til 
de daglige Begivenheder at se mindst en 
af diske Fugl.: hænge i  Donerne: den 
bygger sin Rede i Huller  i Træerne, l 
Stengærder. tilfældige Fordybninger i Grot-
tesider og Skrænter langs Leje og lægger 
5-6 Æg. 

Kr: gr: S. 

Bliver IMSU gyreFie SRMO? 

Erfaringen viser, at der kan gives 
et bekræftende Svar paa dette Spørgs-
maal. Søsyge hos Dyrene er imid-
lertid af en anden Art end hos Men-
neskene. Alle Dyr, selv de vildeste 
bliver tammere pari Havet, de bliver 
greben af en Følelse af Hjælpeløs-
hed og Svaghed. Hunde er særlig 
medtaget al Søsyge, de gnider sig 
op ad Menneskene og mister fuld-
stændig Lysten til at æde. Katte er 
meget sky og ængstelige, de opsø-
ger ensomme Skjulesteder. Aber 
og Fugle lider ogsaa meget af Sø-
syge, de afmagres synligt, idet de 
negter at tage Føde til sig. Søsy-
gen kræver endog Ofre, det er sær-
lig Tilfældet hos Duerne. Det er 
imidlertid en Kendsgerning, at Dy-
renerie kan vænne sig til at taale 
Sne 	\sadygtigtigstc er Svin 
og :. 	.r. Hvor mærkeligt det 
end lyster, tmdgaar hverken Hav. 
eller Svømmefugle Søsyge. 

ke jser inde Eugenies 

gamle Gæld. 

Forleden sart rnau i Champ Ely-
ses  i  Paris en ældre, dybt sørge-
klædt Dame, der støtrede sig til 
sin Selskabsdames Arm. En fattig 
klædt gammel Mand hinkende hen 
imod hende og bad om en Almisse, 
og den gamle Dame havde allerede 
taget sin Portemonnæ op, da en 
Politibetjent dukkede frem. Han 
lagde sin Haand paa den gamle 
Mands Skulder og sagde : Nu an-
holder jeg Dem. De er grebet paa 
fersk Gerning. 

De 'tager Fejl, protesterede den 
gamle Dame, den Mand tigger ikke. 
Vi gør kun et gammelt Regnskab 
op. 

Derpaa-  vendte hun sig mod den 
gamle Mand, rakte ham en Hun-
dredefranesseddel og sagde: Nu er 
vi kvit. 

Den gamle Mand gik, nedkal-
dende Velsignelse over sin Velgø-
rerske, Betjenten tog ærbødig til 
Hue, og den gamle Dame, Enke-
kejserinde Eugenie, fortsatte sin 
Spadseretur mod Tuillerinerne. 

fra Uge til Uge. 
—0 — 

AllInge-Sandvig Foredragsforening 
holder Generalforsamling paa Af-

holdshotellet Fredag den 6. Februar 

Kl. 8. Der er Oplæsning og fælles 
Kaffebord. 

Allinge-Sandvig Sygekasse 
afholder sin ordinære Generalfor-
samling pas Afholdshotellets Sal 

Mandag den 9. Febr. lel. 7ile  pr. 

Olsker Sogns Sygekasse 
afholder ordinær Generaforsauding 

i Olsker Forsandiegslitts Tirsdagen 
den 17. Februar Ffm. Kl. 3. 

Rutsker Sogns Hesteforsikring 
afilitlder ordinær Generalforsamling 
paa Rutsker Forsamlingshus Tirs-
dagen deri 10. Februar Eftm. Kl 61,,  

Mejeriet Kajbjerggaard 
afholder ordinær GeneralforSaittling 

pas Højers Hotel Tirsdag Fdlermid-
dag Kl. 3t18, 

Janus Jacobsen fortsætter Auk-
tionen over Møbler, Manufaktur etc. 
Mandag den 16. Februar Kl. I paa 

Hotel ,Allinge".'  

4 

Gudstjenester. 
Sasiidag d. ti, F 1,_X9 }<Mine I.<1.  

skatten., Kt.  
Allinge Kirke KL  1. 

Glem Ikke 
Missionsudstillingers i Ranne 

Februar. Den er 'ab" 
daglig fra 2-51 ', og fra 7—  til 

Levende Billeder og Lysbilleder 
fremvises daglig paa Hotel .Phutges 
KI. 4 1  ,---9. 

Der afgaar Ekstratog fra Rønne 
ad Allingebanen Tirsdag og Tors-
dag Kl. 1010  Aften. 

Ell !blik Serveringsjomfru 
kan fan Plads i Sommermarmederne. 

Telefon Allinge 90. 

Vær saa god at udfylde og 
indsende vore Bestillings-

lister over Kløverfrø, Græsfrø 
og Roefrø samt opgive os De-
res Behov af 

prima Saasæd 
til Foraarslevering 	de aller- 
første Dage. 

Nordludels  Nan eishusr 3  stk. 
 lamper 200 I.ys, 

i Lyretarm samt 
2 Stk. 700 Lys i Bueform, alle saa 
godt som nye, sælges billigt hos 

M. C. FUN CH, Allinge, 

En Pige ',C;Il laidst roasks las  

Skrædder Westh, Allinge. 

Extra Kvalitet 

groft Rugmel 
Pris 13,50 Øre pr. 100 k!. 

Cita NN( Nsignf 
Pris 15 Kr. pr. 1011 kg,. 

Bel alierhedsle bpi-Flormel 
til Hjemmebagning 

i  Sække a 50 kg sælges til Priser: 

11, 11,75, 12,50, 12,75, 13 Kr. 
og i løs Vægt meget billigt. 

NoNlladels Ibilddsbus. 

(Stogar. 
Søndag den 8. Kl. 8 og 9: 

Gaumonts Ugerevue. Nr. 28. 
Børsspekulantens Hævn. 

Hvad en Barnevillie formaar. 

Et Drama fra den amerikanske 
Borgerkrig. 

Et Vidunderbarn. 
=: Da Baby forsvandt. :=---- 

Trio Mufik. 	Trio Murik.. 

Forlang altid 

OttoMdnsted is  
OMA 

Pidnte Margarine 



er tilvirket paa egn(' 

Væverier air Meget 

prima Garn 
faaes kun i Maga. 

sin du Nord og deres 
Udsalg Landet over. 

Eneudsalg for: 

Nordbornholm holm 

Ejnar Thorbek 

" 
T.1  «;1.411-1-r. i. 
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i Sække og smaa Vægte sælges i 

110111101111S 8111'0- 	L0ill101(18808 
i nUinge 

Kontortid : 	og 2 - 4. 
Modtager Indskud paa alm. 4arekassevilkaar til en Rente 

af 4 pCt. p. a., pas Folie til 2 pCt. p a. 

Endnu er det Tid 
at forsyne sig med alle Slags kurante 

Manufakturvarer til Spotpriser. 
Store Partier Hvidevarer 

udsælges trods de høje Tvistpriser uhørt billigt. 

Ca. 40 Stk. Gardintøj 
sælges med 20 pCt. Rabat. 

hrrlip Klædninger adsdps !il vurderingspriser Ira 14 Kr. 
Et lille Parti Stortrøjer sygek,,, 

er-  yderligere nedsat. i*3 Priser fra 11 Kr .  

Alt Fodtøj udsælges med stor Rabat. 
Udsalget vedvarer til den 19. Februar. 

Nordlandets Handelshus 
%mfl.,.  • ii4=1"1" Ic.  

.  `"••  •••~•~•• 

XIII- ug Kokspriserhe ore lledsaile. 
Allinge Kolonial- [1!1 Profildlorrolaiag. 

Godtkøbsudsalg i Allinge. 
I Februar Maaned udsælges et stort-Parti Varer 

' 	til og under Indkøbspris. 

huer, Hatte, Slips, kulørt Kravetøj, Manchetskjorter, 
Stortrøjer, Frakker, Klædninger og Arbejdstøj. 

Drengedragter, Bluser. Genser. Stortrøjer og en Del Klæderester. 
Paa alle kurante Varer gives 10 pCt. Rabat under Udsalget. 

Chr. Wesths ilorrooluiporiqsiorroloio[1. 
Vor bekendte fine Kaffe, 
The, Chokolade og alle øvrige Kolonialvarer i absolut 
frisk og sund Tilstand, anbefales til billigste Dagspriser. 

cHllinje JColonial- 	urroduktforretnini5). 

«~§~««1§1ff1§~« 

fi. x. tinbberg. S. Sørensens Eftfl. 
anbefaler 

Lommeure, Stueure, Briller, Barometre m. rn. 
Forlove.sesringe. 

(Daabs- od J3ruclegnoer 
r.D 

I stort Udvalg. 

Alle Reparationer udføres hurtigt og billigt. 

Telefon Nr. 4. 	 Gravering gratis. 

Odsle Sort lys Siilmlud—billetrilo, 
Aldeles friskmalet Foder-Benmel 
Extra gode rene Kokusskaller til Hønsene 

sælges allerbilligst i 

Nordlandets Handelshus. 

Auktion 
Man,...4 sen 16. Februar 10;1;a:t-

ier Janu, Jacobsen Auktionen paa 
Hotel _ALLINGE- Kl. 1 over Rem-
partiet af Manufaktur i  Metermaal, 
Uldgarn, Trikotage, brugt Tøj, Por-
celæn og Glas. Desuden 3 Chai-
selonger, 40 Stole, 3 Spiseborde 
:ned Plader, I  Skrivebord og for-
skellige andre Borde, 1 meget stort 
Restaurationsspejl med Konsol, Re-
gulatorure, 2 nye sammensatteaborn-
malede Senge med Fjeder .  inadra sser. 
Servanter og 3 Klædeskabe, 3 Stk. 
Jernkæder, 100 Pd. Tougværk, I00 
Pd. Motorolie, en Del Flaske 
og Kirsebærsaft, Malerier, Skilderier 
og Skrammel. 

Før Auktionen bliver der solgt til 
meget smaa Priser. 

Møbelforretningen fortættes 
fremdeles uforandret. 

Janus Jacobsen. 

Ålliago-Sandvig Sygekasse 
afholder sin ordinære Generalfor-
samling paa Afholdshotellets Sal 
Mandag den 9. Februar, Kl. 7'4 pr. 

I. Regnskabet fremlægges. 
2. Beretningom SygekassensVirk-

sombed i det foregaaende Aar. 
3. Valg al et Bestyrelsesmedlem 

og 1 Revisor. 
4. Eventuelt. 
Regnskabet ligger til EllerSyn hos 

Kassereren 3 Dage far Generalfor-
samlingen. 

Bestyrelsen. 

IliskerSops3Illekasse 
tiencialtorsamlitig 

i Olsker Forsamlingshus Tirsdag 
den 17. Februar, Eftm. Kl. 3. 

Forhandlingsgenstandene er føl-
gende: Aflæggelse af Regnskab og 
Beretning for Aaret 1913. Fastsæt-
telse af Kontingent for indeværende 
Aar. Behandling af Forslag til For-
andring af Vedtægtens § 6, 3. Punkt. 
Valg af Kredsformænd og Revisor 
istedetfor dem, der afgaar efter Tur. 
Centralforeningens Forslag om op-
rettelse af Fortsættelseskasser. Even-
tuelt. 

Regnskabet vil 3 Dage forinden 
være fremlagt til Eftersyn hos Jørg. 
Pedersen. 

Bestyrelsen. 

Jernbane-Hoteltal, Saallyig  
anbefales By- og Landboere med 
sniaa a la Carte Retter. 

Restauration og Billard. 

Blodappelsiner. 
Bedste søde Messinaappelsiner. 

I. B. Larsen. 
Telt. 12. 	 Allinge. 

Soller Ho eo Livsledsagerske, 
skal den gamle Cykle sælges, øn-
sker De Adgang over deres Ejendom 
forbudt, har De fundet et Par Ga-
loseher, skal der være politisk Møde 
eller Bal, har De Kreaturer til Salg 
eller vil De købe saadanne, har 
De faaet nye Varer hjem, paalager 
De Dem Reparationer, har De 
startet en ny Forretning — hvordan 
skal Folk saa fas det at vide, hvis 
De ikke averterer i et Blad, som 
virkelig læses. 

„Nordbornholms Lgeblad" 
læses af saa at sige alle i Nørre 
Herred og er derfor el fortrinligt An-
nonceblad. Send deres Annoncer 
til ,Nordbornholms Ugeblad-. 

Ordet er frit ! 
Vi gør vore mange Læsere i By og 

raa_Land opnuesksom paa, at enhver kan 
as optaget Artikler og Indlæg om Emner 

af almen Interresse i „Nord-Bornholms 
Ugeblad". 

Betingelsen er kun, at det skrevne er 
hold' i 	sømmelig form og indenfor 
rimelig Grænser, samt al Insendere — tit 
Underretning for Redaktionen — opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtager 
Redaktionen gerne Meddelelser om saa-
danne Ting og Forhold, som egner sig 
Behandling i Bladets Spalter. 

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

1. Larsen. .  
Sæbe, 	kg = 
brun Krystalsæbe Nr. I, tg t  i[v 
prima toid Stangsxhe 20 øre 
Klingry Marseillesxbe 40 -)re  

kg Pakker 
Klingry Salmiak-Terpentinsæbe 40 

	

øre 1 ,. ' 	' „ kg Pakker 
Klingry Christiansteldtersæbe 40 ø. 

i,  I', kg. Pakker 
Klingry Sæbespaaner i Pk. a 25 Ø. 
ægte Perfeetionssæbe i Pk. a 220. 
Soda alm. og fin pr. kg BO. pr. 2 

kg. 14 øre 
Vasguit, Lessivol, Lessive Phenix 
Lagermanns Ludpulver m. Violduft 
ægte San Marajos Blegsoda m 

Hvalfisken 
Lagermanns Kraft Skurepulver 

	

Colmans Stivelse 	.,''i, F:5  kg Æsk. 
til billigste Notering. 

Willys Risstivelse i Pakker a 27 ø. 
',12 kg.. anbefales Vaskerier. 

Blegvand, Klorkalk, Salmiakspiritus, 
Ecru og Cremetahletter til Gardiner, 
Kugleblaat, Daaseblaat, Colrnans-
blaat, Riaaposer 5 a 10 øre. 

I. B. Larsen, Allinge. 

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

ling, en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-
tere i  Nord-Bornholms Ugeblad, 
der hver Fredag bringes direkte ind 
i 1700 Hjem og læses af saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce . Iler i Bladet vil derfor saa 
gocn S(1111 altid bringe et tilfreds-
stillende Resultat. 

Ring op Tlf. 74, Allinge. 

Budding pulver 
Mandel-, Vanille. Citron-. Chokolade-

Prinsessebudding 
i Pakker til 15 øre, anbefales som 
en billig og velsmagende Dessert. 

I. J3. Larsen. 
ved Havnen. Allinge 

Klipfisk. 
Fineste Jul:ikke( tit;.i 	pli 
Fineste let allet 
Ben. .ri finnefri huphsk I  Is.kh e <kg 

.V1 kg Rikke,  
I. J?. 1,orsPll, 

Extra fine ragede 

Lammelaar 
anbefaler 

Mb? hind 	Produtlforreloinq 

Bedste Sort 

Engelske Derhyshireld og tyske Norldeld, 
Fra Iste Februar ere Kulpriserne nedsatte med 

10 CZ,i-e, pr. .1E3E1w,_tc)litgasi--- 
De gode engelske Gaskokes sælges nu 

a 150 Øre pr. Hektoliter frit tilkørt. 

Nordlandets Handelshus. 

Prisen paa friskbrændt 

Aalborg Portland Cement i Sække 
er yderligere nedsat og sælges allerbilligst i 

Nordlandets Handelshus. 

Bornholms Godningsforeffing 
tilbyder til Foraarslevering: 

IS pCt. Superfosfat 	a 600 Ore pr. 50 kg 

37 pCt. Hrrllgadning 	w 650 Ore pr. 50 kg 

Chili Salpeter 	 a 1025 Ore pr. 50 kg 

Norge Salpeter 	 a 925 Ore pr. 'SU lig 

Bestillinger udbedes til den 8de Februar 	• 

jelir Glødningen kommer tidlig paa Lager -løg 
Vær saa god at bestille i 

Nordlandets Handelshus. 

Extra gode ikke svovlede Byggryn 
sælges i Sække a 50 kg til 13 Kr., 

og i mindre Sække a 14 øre pr. 1/-,:kg 

De gocie Avena 4avrezryn 
Nordlandets Handelshus. 



Fra Rønne 
Nyker 
Klemensker 
Helligdommen 
Tein 
Allinge 

Til Hammershus 

Søn- og Helligdage. 

II il In 01111•11t41111M—  lin 11 tie 

Fra Hammershus 8 
Allinge 	840 

Tein 	 84' 
Helligdommen 913  
Klemensker 	93" 
Nyker 	 947 

Til Rønne 	1006  

lød 580 831; 
l°8 587  8" 
118 517 861 
111 604 911 
155 688 gal 
202 6a7 9411 

2 1  65810°5  

Spøg og Alvor. 

1.grernande‘n": -r-'1)04 1‘")rid:-ieg il r̀;;;:'t*r  har randet min kone at retse til ha! i 
seks uker. r ogiger hun virkelig tildel? 

Lægen: — Nøl, men De gør aet 

Ung dame: — Men er det da absolut 
intet middel mol fregner? 

Lægen. 	Nei — 
skrndA!a. jeg kunde gaa ur av mit gode 

— Ja, det er det eneste. som vil hjælpe. 

Soldat: Frøken, jeg synes tæk godt om 
Deret 

Kokkepige: 	Aa gid, det er- saa Dern 
av Dere aa flattere mig; men jeg maa 
si det, 5001 det er. at der. jeg tjener naa. 
er  de saa skralt, at det er ikke mere, 
..ind jeg kan spise mig mæt sjæl. 

Meget ung Herre: Hvordan finder du 
knebelsbartene mine, Molla? 

Jeg linder den; ik ke jeg. Petter_ 

lim — vi er tretten til bords, altsaa 
skal en av os do Inrend de andre. 

Ja, men hvem er den ene? 
Hvem? Naltirligtis den trettende. 

Hurtig i Vendingen. 
Grossererfruen (til en pladssogende 

Kokkepige): „Af hvad bestod Middagen 
hos Deres sidste Herskab?" 

Pigen, „Al Suppe, Steg og Budding. 
G rossererfrue n: „Og Aftensmaden i" 
Pigen: „Da var jeg der ikke mere!" 

ilvad Pipetters:fissen kan præ-tte•a

' en lille Opsats om de slemme Tryk- 
fejl, der ofte forekommer i en norsk Avis, 
skriver norsk „Aftenpost- hl. a.: 

I en Korrekturspatie forleden i nærv. 
Blad var Overskriften over tn smaa No-
titser forbyttet saaledes, at (len ene No-
tits lod: 

Landets strimle Okse Nette var Over-
skriften) fortsætter ram Fredag paa Audi-
torium Nr. 4 sine Forelæsninger over 
osv. 

Den anden Nulirs lod saaledes: 
Professor N. N. (som Overskrift) maatie 

i ()nar lade sit I.iv paa Kristinnla Stime-
hus Kroppen vejede N. N. Kilo. 

En Ceneurmyntlighed. 

i herren „Deres Svigermoder rn aa være 
Dem meget hengiven. Hver Morgen gan-
ske tidlig ser jeg hende komme ng be- 
stige Dem pna Redaktionskontoret. " 

Redaktøren: „Ja, ser De, hun kommer 
her bare for at efterse den indgaaede 
('ost og 'konfiskere alle Villighederne om 
Svigermødre." 

Minndrap.__ 
Inkassatoren: _Er Herren 1,je---m niTe-77-  
Pigen: „Nej, det er ban ikke." 
„Det var da mærkeligt, hans Fat hæn-

ger Ir, i Entreen." 
„Naa, ja, hvad saa? Mine Chernisser 

hænger nede i Gaarden, men derfor er 
jeg vel ikke der nede, hval" 

Indsidder Ole i Mosen og hans Kone 
gear pen Vejen fra Kirke lige bag efter 
Godsejeren, der hår parfumeret sig med 
Eau de Cologne, 

,,A11", snuser Mutter, „hvor dog de rige 
lugter dejligt." 

Ole: .;Dette er da inte saa sært, sat; 
meget godt, de altid faar at rede!" 

A.: Tak for det! nydelige Rillede, jeg 
fik al dig til Jul, del er det heds1e Foto-
grafi, jeg har sen at dig. 

Ja, men det er ogsaa fra Andy. Ip-
sens Atelier ved theiriten. 
.fnimmumminumumnmmunanmnusuummmnum: 

Toget afgaar 
Søgnedage. 

linnemersints—Rovue. 

Fra Hammershus 703  10,0  300  755  
Allinge 	71, 10..1  
Tein 	 7., 10-32 418  815  
Helligdommen 7;3  1045  430  833  
Klemensker 7 11 4 8 58 	12 52  _58  
Nyker 	813  1124  508  908  

Til Rønne 	884 Hit 527 Sao 

Ronne—lInntmertiltum 

035 380  
055 350  
118 408 
13a 480 
159 447 

815 
885  
852 
911 
927 

2011 50i 9a9 
219 507 94s 

72o 
740 
757 
817 
858 

8,3  
Sat 

Lækerol Bryst–Tabletter 
Ma Itextra kt resd  

Maltbokrhet 	Mentol Evers-7>itel 	PrF$keT a 25 t?,:e has 
I. B. Larsen, ALLINClift 

Teleton f$ 

Gementpriserne ere nedsatte 
	dllinge Kolonial- og Pronuhltorroiniq, 
Alle Sorter Foderstoffer 

Vort extrafine islandske Lammekød, 
dyrlægekontrolleret og stemplet. anbefales. 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

er paa (.ager til 1,i114-1.,:, 11.41.1nNer 

   

dllingo 	& Produktforretning, 

    

    

errehatte, 	Xasketter 
Seler, Sokker, Benklæder. Slips, Hrauer. Flipper 

Paraplyer. tieste, Handsker 

\. 
pCt. Rabat. — Udrangerede Ting  i Hatte, Huer og  Kasketter sælges 
til nøjagtig  hak) Pris. 	 Ejnar Thorbek. 

anbefales det al kulle 1111 lider Udsalget i 
Magasin du Nords Udsalg, 
da det i denne Tid kim købes med mindst IS 

Det bedste 8L fil don billigst mulige Pris: 
E.xe-13:033:SZLT"-- ZL 

er extraktholdigt og nærende, velsmagende og holdbart. 

Forlang derfor overalt NEXØ DOBBELT-ØL. 

2 	
Hovedforhandler Chr. P. Dam, Allinge. 

Godtkøbs-Udsalg i Sandvig 
l denne Tid udsælges en Mængde Rester af Manufakturvarer 

meget billigt. 

Kjoletøjer, Bomuldstojer & Lærreder 
samt et stort Udvalg af Blonder og  Broderier. 

Et Parti Bornehuer 	Sportshuer udsælges til halv Pris. 

Willi. Hansen. 
Tørrede russiske grønne Ærter 

anbefales i 2 Kvaliteter a 75 og 150 Øre V, kg. 

I.  B. Larsen ALLINGE. 

FINESTE DANSK FABRIKAT 
.02#1.1",>r /Pia IC — 1000 ?e 

Bestil Deres Tryksager i Alliiigc 110°1111(1Ni 

1ton 11C 	lllll merskum 

Fra Rønne 	7r0 °ar j ro 815 

Nyker 	740 
Klemensker 	761 
Helligdommen 817  
Tein 	 833  
Allinge 	846 

Til Hammershus 8" 

057 I SO g» 
111 ido sat 
I" 2" 9" 

222  9" 
2" 2" 940  
20" 210  940 

Endvidere standser Toget ved Hum-
spiitsgaard. Mætny og Blykobbe, 

forsaavidt der er Trafik derfra eller dertil. 

Olsker. 
Kommuneskatten for 2det NaIvaar 

1913 —14 er forfalden til Betaling 

Og modtages tid Mejerierne 
lertal"s og .Kajbjerggaard's Lidbe-
.31inger i Februar Maaned samt den 

3: r F. 	i Olsker Forsamlings- 

! 	r; Ide Februar i Tein, begge 
Elit.rmicl Kl. 2-4. Desuden 

modtages Skatten hver Fredag paa 

Bridsensgaard. 
Sogneraadet. 

at blive fotograferet til Jul, men 
endnu kan det forsømte indhentes. 
Deres Kæreste burde bestemt have 
et større Billede al Dem til Fødsels-
dagen, ligesom Deres Venner stadig 
venter paa det lovede Billede af Dem. 

Gna derfor med det samme til 
Andr. Ipsen's fotografiske Atelier 
ved Havnen i Allinge. Telefon 4. 

Gæs, Kalkuner, unge Haner, 
Høns og Duer købes 

altid til Dagens højeste Priser. -
Store unge Ænder betales med 62 
øre pr. Pd. lev. Sandvig Telf. 8. 

Lauritz Madsen. 
Samme Sted er en Kavalervogn 

med 2 Sæder og en lille Enspaan-
derfjedervogn til Salgs. 

Frakker 
som Tegningen 

og lignende 

lav 211(r. 
sælges 

under Udsalget 

ler il l(rs 

EjoarTliortiok 

Magasin b Nords 
De har vist glemt 

st 

Mejeriet 

Kajbjerggaard. 
Tirsdagen den 10. Februar 

d. A. Efterm. Kl. 31/3  agtes afholdt ordinær Generalforsamling  paa 
Højers Hotel, med følgende 

Dagsorden: 
1. Driftsregnskabet for Aaret 1913. 
2. Valg af 2 Medlemmer til Be-

styrelsen, istedetfor d'Hrr. P. 
Hansen og Jørgen Andersen, der 
fratræder efter Tur. 

3. Valg af 1 Revisor isledetfor 
Mølleejer K. 0. Kofoed, der fra-
træder efter Tur. 

4. Forskelligt. 
Udbetaling Kl. 2. 
Regnskabet ligger til Eftersyn paa 

Mejeriet for Interessenterne i 3 Dage 
forud før Generalforsamlingen. 

Bestyrelsen. 

B. Bang. 
Barber- & Frisør-Salon 
bringes i velvillig Erindring. 

Et Parti Ost 
bortsælges til billige Priser. 

Allinge Kolonial- Er Produktforretning. 

l'iskolorrolning i Sandvig(' 
Isle Maj aabnes en velassor-
teret Fiskeforretning i Hr.Viggo 
Jørgensens Ejendom, hvor 
daglig kan faas forskellige Fi-
skesorter. — Varerne bringes 
overalt, og om ønskes istand-
gjorte. Større Ordres bedes 
bestilte Dagen forud. 

Ærbodigst 
N. Mikkelsen k Co. 

Telf. Sandvig 29. 

NB. Alle Fiskesorter købes 
til Dagens højeste Priser. 

Kontant Afregning. 

Alfr. Bendtsens 
Isir I■ iassv- 

Horroskrulderi og Klodelager 
-- I kiiiitiat ,Viamod smige, jeg 

mine Klædevarer til Indkøbspris. -
Det anbefales de ærede By- og Land-
boere at overbevise sig om, at de 
hos mig erholder g ode Varer til 
meget godt Køb. — Som en god 
Anbefaling for min Jagtclub-Serges 
er, at mine ærede Kunder altid ytrer 
deres fulde Tilfredshed over Stoffets 
stærke Kvalitet, smukke og aldeles 
ægte Farve og tillige meget billige 
Pris. Af disse Varer leverer jeg i 
denne Tid Klædninger for kun 40 Kr Tilligemed mit store Udvalg i 
blaa og sorte Varer, anbefales et 
stort og smukt Udvalg i modefarvede 
danske og udenlandske Fabrikater 
samt Overfrekkestoffer, fine saavel 
som billige. Regnfrakker og færdige 
Arbejdsbenkleeder 'neget billigt. 

Nit. Et Parti Drengedragter og 
Stortrøjer sælges til og under Ind-
købspris, da jeg ikke mere vil føre 
disse. 

Eneste exislerende 
Middel til rationel 

Udryddelse af 
Rotter og Mus. 

Forhandler i 

Nordland. Handelshus. 

Pensionat jorrogaard 
pr. Gudhjem, fuldt inobleret, ønskes 
bortforpagtet paa et eller flere Am. 

A. Pedersen.  

Allinge Bryggeri 
modtager gerne Bestillinger paa 
øl i Ankere saavel som skatte-
frit Flaskeol fra Hafnia Brygge-
rier. — Tomme Ankere hedes 
returneret hurtigst muligt. 
Telefon 65. 	G SALMON 

Svinetran 
faas hos 
Telt. 12. I. B. Larsen, Allinge. 

Gode bornholmske Spegesild 
kan faas hos 

Høker Sørensen, Allinge. 

Prima søde 

cAlessin c7ippelsiner 
er hjemkomne. 

I. B. Larsen. 
Telf. 12. 	 Allinge.  

Flæsk og Pølser 
modtages til Røgning hos 

Høker Sørensen. 

Jul. Modeosens Møbelsnedkeri 
-- ALLINGE - 

er altid forsynet med alle Slags 
Møbler. Saavel enkelte som hele 

Møblementer leveres billigt. 

Den af Læger anbefalede 

Chr. P. Hansens Mall-Kalin 
fra Købmagergade 55, er den bedste 
sundeste og billigste Erstatning for 
Kaffe og særlig anbefales dem, der 
ikke tør nyde ren Kaffe. 

Fans i Ene-Udsalget for Nord- 
bornholm hos 	P. Kjøller, 
Telf. Ruts 20. Handelshuset i Vang. 

Ægte Itovbefort 
Ægte Se b wei fiser 
.Elgte Hol I andrik 
Ægte russisk Itnelesteiner 
Ægte norsk Myseost 
Dansk Schweitmerost 	1.35 
Dansk ?Steppeost 	 60 
11/11.111,414. Itaeltstein er 	 50 
Dansk Ejdammerost 	60 
Gammel skarp Soiletrelkmont 	55 

extra delikat. 
Gammel blafs skarp Ost 	55 

lig hollandsk. 
le 
15 

I. B. Larsen
, Allinge, ved Havnen. 

Klosterost 
Grumme Alpeoste 
Fin hvid Krernetemilcioeit 

med Kommen 30 

Altid friske Varer til billigste Pris. 


