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„Nord-Ekirnholms Ugeblad" 
helles I vi /4  n1,41-  ol mindst ItAlt ■ formpi. 
ag /omlydes granene Pastrcuenet I Altings. 
Sordrle,Cllsker, Ratsker, Ri og KfMr1131411'. 

„Num. nurnfullms 14'ebirsa" 
har den stente Udbredelse l Nonre Hensel 

4.4.471 (tem Og egne- sig der-
or bedst til Arertertnk. 

.111urtl-BOrielsalea3 Ugeblad" 
0)4,w gerne Rekerungerelser af enhver Art 
raasam Køb, .Sutg, toreteingsmeddeleiser, 
Efter- eller 	lysninger, Auktioner etc. 

„Nara- Bornholms Ugeblad" 
adgaar hver Fredag, kan bestilles pan alle 
Postkontorer saml paa Bladets Kontor og 
koster .1 Kr, haivaartig. 

Opstandelse. 
Vor Tid er urolig - 
Det gærer og syder 

i Folkenes Skarer, 
Der lyder Signaler; 

snart er det Fanfarer, 
som kalder paa ny 

til den blodige Dyst -
snart er det en Dedsmarch 
klagende tyst. 
Men Hjerterne hamrer forvildet 
og spejder i angstfulde Stunder, 
om ikke der dog skulde komme 
igen el . . Opstandelses-Under. 

De venter el Jærtegn; 
thi Jorden er syg 

som en skrøbelig Stakkel, 
sin Sundhed den vinder 

kun ved et Mirakel ; 
men er mon Miraklernes Tid ej forbi? 
Der kæmpes bestandig 
Parti mod Parti .. 
Ja, vel maa det ske ved et .  Under, 
hvis alle de stridende Hænder 
skal slippe de dræbende Vaabeu 
og rækkes hverandre som Venner. 

Men Underels Tider 
er ikke Borbi - 

som Tvivleren siger. 
Betragt kun Naturens 

pragtfulde Riger ; 
1 Bjergenes Dybder, 

i Afgrundens Nat 
vi undrende finder 
en straalende Skat. 
Og Marken, som Vinteren dækker 
med Tæppet, det hvide og bløde, 
ved Sommertid bugner af Kornel, 
der Lover den herligste Grøde. 

Opstandelsens Under 
er vældigt og højt, 

sart vor Tanke maa svimle. 
Thi Underel lyser 

fra Stjernernes Hinde, 
hvor taagede Verdener 

drømmende hor ; 
mens Livet hernede 
skifter og gror. 
Vor Sjæl maa lidt kæmpe og lide — 
og vaander sig tungt under Sorgen. 
Men pludselig lysner der atter 
en solglad Opstandelses-Morgen l 

J. I. Kronstrøm. 

Kristendommen og Nutiden. 
Al Harald llergstedt. 

—o- 
fl. 

Denne aristokratiske Pragt, 
dette svælgende Livsglædens Raffi- 
nement 	. jo vist er det Oldtids. 
proletarernes Dommedagspanik og 
Martyrernes Verdenshad, der Led 
ror Led, naturrnressigt og konsekvent 
er endt lier ! 

Led for Led ! Og stadig har Be-

vægelsen bevaret sine Idealer. Se 
disse Fester, de overdaadigste, Da-
gen har set! ilvad  er del, de for-
herliger ? Martyrernes Blod ! — Se 
disse Kærn perna.erier, tie pragtfuldC-
ste, Menneskehænder har skabt? ... 
Hvad er det, de forestiller? Domme-
dag — aller og atter! 

Oldlidsproletai entes Dødslængsel 
og Dommedagspanik er kulmineret 
i Menneskehistoriens pragtfuldeste 
Udbrud af Livsjubel ! 

Kirkens og Kristendommens Sol 
stod paa sin M.ddagstrojde. 

Et uvidende Europa, et halvvildt 

Folkehav, tæmmet — benovet pas 

Knæ for Paven i Rom og hans Hof 
-- dette er Kristendommens Bil-
lede i denne Stund samlet i ett 
Tableau! 

. Menigmand bragt paa Knæ i Yd-
myghed og Lydighed — dette er 
Civilisationens første betydningsfulde 

Stadium og Gennemgangsled. 
Kristendommens videre Udvikling 

lige op til vore Dage viser os del 
modsatte Billede: Kirkens Sol daler 
og daler, og Menigmand rejser sig 
langsomt op al sit dybe Knæfald 
og retter med stor Besværlighed 

sine krogede Knæ. 
Denne Udvikling markeres for os 

hertillands ved Navnene ; Luther 

og Grundtvig. 

Luthers Gerning 
kan samles_ i et Billede Knælende 

korn han Paven for nær, som han 

sad d& i al sin Pragt med „Guds-

Ordet" i sin [-band. Luther tabte 
Benovelsen for Palen. Han sea, 

han var jo kun et .5inanligt Menne-

ske, og i sin djærve Forbltre,se rej-

ste hall sig af sin knælende Stilling, 
rev „Guds-Ordet" ud af Pavens 

Himlet ogovergav det til Menigmand, 

Og den nylig opfundne Bogtrykker-

kunst spredte „Guds-Ordet" ud I 

Millioner Hjem. 

Luther rettede sine Knæ foran Pa-
ven og vore Forfædre ined ham -

men overfor det ny-modtagne „Guds-
Ord" var de stadig et Folk, benovet 

paa Knæ, thi den indeholdt jo (vid-

ste de fra Munkene) del, de s k u I-

d e tro ... for at blive salig, for 

at undgaa Djævelen. 
Pavedyrkelsen hørte op. Bibeldyr-

kelsen tog sin Begyndelse. 
En fuldkommen naturlig konse-

kvent Udvikling. 

Den første Rationalisme 
Fortolkningen. 

Man skulde tro. Og man læ-

ste. Og man kom til det, man ikke 

kunde bro. Men man skulde 

tro. Og sart fortolkede man. 

San selvfølgeligt, saa naturligt. 

Man vred og drejede „de hellige 

Ord', man underforstod og bortfor-

tolkede; Lazarus havde blot været 
skindød, og Jesus havde raabt sart 

højt paa ham, at han var kaminen 

til Kontenancen igen. Jesus selv 

havde ogsaa bare været skindød, 
og da han vaagnede igen, udgav 
Apostlene barn for opstanden osv. 

Den tørste Rationalisme (eller For- 

standsliævdelse) er ikke respektind-

gydende. Den er smaalig og stilen-

hjertet — men alligevel en sund og 

nødvendig Ov erea estiriviicling. Et 

Forsøg paa at forsiaa — for man 

mente jo, man skulde tro. Det 

var .Tvangsroens" Tid endnu. 

Grundtvig 
var den, der herhjemme i et vold-

somt Opgør brød med denne ulan-
lelige, bande smaarnesvfse og stor-

kujoniske Bevægelse. Og han brød 
nied Rationalismen pan den Maade 
at han brød med ,Tvangs-Troen" 

eller „Tros-Tvangen". 
Der var i Grundtvig det samme 

storslanede Træk al lys uangribelig 
Samv illighedsf red som hos Solnotes: 
„Vi vil ikke vide af at være tvint• 

get til pan Forliaand at ho Bogstav 
til Bogstav" — det er Sjælen i 
Grundtvigs Revolte. Derfor forsvin-
der Djævelen ng Helvede, Fortabel-

sen og (delvist) „Natide" ud af Grundt-
vig, og Grundtvigianernes Forkyn-
delse .. . dog uden at 'man holder 

af al lage skarpt Standpunkt. Og 

-sele -Over for Jesu er Grundtvig ikke 
deri frygtsomme Sjæl pan Knæ. Han 
gaar ham i Møde som „Ven mod 
Ven", og hans Salmesang bliver 

ofre en Lovsang over den skønne 
Jord ined deus „signede Dag', dens 
„Natergale i Sommernattens korte 

Svale', hans Kirkegerning forvand-

ler sig til en slorslaael borgerlig 
Folkevækkelse, der er eneslaaende 

I Retning af optimistisk Ahnuefor-
staaelse. 

Grundtvig er ingen klar eller lo-
gisk Natur, hvor sort slam mod 

hvidt, Lys mod Skygge, Han er en 
ægte nordisk Aand, grødefuld og 

diset som den lyse Sommernat, hvor 

„Kornet gror i lyse Nætter", hvor 

Dag og Nat løber ud I cel, hvor 

alting hvisler og rasler f Anelser og 

Mindelser og hvor Eftermælet hæn-
ger længe ved. 

lian er es' langet Aand, men lian 

arbejder sig frem gennem Taagerne 
og naboer videre frem foran sig. 

Fortidens Dogmelro og Kirkeovertro 

hænger ved ham, men hans monu-

mentale Skikkelse rager op og pe-

ger videre frem foran sig og tegner 

Livsmaalel med en ganske frigjort 
Djærvhed : Et jævnt og meitlert virk-

somt Liv pan Jord, med lige Vær-
dighed i Borg og Hylle, besimalet 

ined et Glimt af Evigheden! 
Hvor langt han i Virkeligheden 

har nabnet Vej frem foran sig, ses 
af deri lyse, fortrolige, næsten Gen-

kendelsens Glæde, hvormed hans 
Elever, liejskolefolket, har opdaget 

og interesseret sig for — Sokrntesl 

Indre Mission 
er oprindeligen Lægmandsbevægelse 

af Bibellæsere i Landets Allcroge. 

Den mødes med en Bevægelse al 

Præster, der ikke tør følgeGnindlvigs 

Gaaen-part-egen-Haand, — og den 

ny Bevægelse bliver en renlivet lut-

hersk Bevægelse, der gaar som en 

Straaild over Landet og rusker op 

i mange sure og døde Alkroge. Dens 
egentlige Værk er en Række borger- 

lig pæne Hjem, pæne Privathjem, ' 

pæne Ungdomshjem (K. F. U. M-

og K. F. U. K.) pæne Pensionater, 
pæne Afholdshjem og prene Hotel-
ler. Men aandelig set er deri fersk 

og uden anden Indsats end Pænhed 

og Orden. Dens djærve Fører Vilh. 
Beck med sin Rose i Knaphullet 

var en reel og nøgtern Natur, der 
følte Kvalme ved det langede hos 

Grundtvig og Grundtvigianerne, men 
som samtidig manglede aandelig 
Finhed til at forstaa den usvigelige 

Retsindighed og Sjælsstorhed, der 

var Kærnen i Grundsvigs Uklarhed. 

Beck turde ikke som Grundtvig for-
lade Bibeigrundlagel, og han titraab-

le de iheologiske Professorer sit be-

kendte : _Pari Knæ for Biblen!" Men 

dette Valgsprog anerkendes ikke 
længer af Missionens yngre Fø-
rere, der — privat ! — glider over 

i Grundtvigs Spor, mens samtidig 
det store faderløse Grundtvigianer-
folk eller Grundtvigs Død nærmer 
sig Missionen for større Trygheds 
Skyld — og delvis træder Ind i dens 

faste tuen aandlose Rammer. 

Den anden RatiOnalisthe 
„Sandhedssøgerne". 

Den grundtvigske Samvittigheds-

Frimodighed har derimod banet Vej 
for „den anden Rationalisme', den, 
der ved Højesteretsdommen i Arboe-. 

Rasmussen-Sagen har lariel autorise-

ret Borgerret i den danske Folke-

kirke. 
Del er Præster og Theologer, der 

har taget Konsekvensen af den grundt. 
vigske Frimodighed. 

Ligesom Luther afkastede Pave- 

Benovelsen 	saaledes har disse 
Kirkemænd afkastet Bibel-Benovel-
sen, 

De nærmer sig Bibelen som en 
anden historisk Bog. Med Pietet 

men med Frimodighed har de un-
derkastet den en samvittighedsfuld 
Prøvelse efter den udenlandske Bi-

belkritiks Metoder. 

Hvad er da Bibelen etter disse 

Præsters og Theologers Opfattelse : 

Et ret sent foretaget Udvalg af op-
byggelige Oldtidsskrifter og mer el-

ler mindre overensstemmende Beret-
ninger, der er uanet til os i Afskrif- 

ter, 	et broget Bibliotek af Lapper 
og Brudstykker og gamle Ruller og 
Pergamenter, al hvilke ikke eet ene-

ste eet stammer fra Fortællerens egent 

Haand — — ikke en levende Tød-

del fra Jesu egen Tid l 

Ligesom det er vanskeligt at døm-
me om, livormeget 'Virkelighed der 
ligger til Grund for Fortællingerne 

om Rolf Krake og hans 12 Bersær-
ker, saaledes er det heller ikke let 
al opridse nogenledes lydelige Lin-

jer for, hvad der er historisk sandt 
i Beretningerne om Jesus og hans 
tolv Apostle. 

Derfor sondrer disse Præster skarpl 
og klart imellem 

I) hvad der refereres som „Jesu 
Ord" og 

2) hvad dm berettes som Fortæl-

linger om Jesus. 
Hvad de sidste angaar, ruaa del 

stag hver trit ar tro hvad lian kan. 

Fortællingen i Markus 5. Kap, om 
hvorledes Jesus helbreder den Gale 
ved at drive 6000 Djævle ud af ham 
og ned i en Flok pas 2000 Svin, 
som derefter styrtede sig i Søen - 
en saadan Fortælling er der næppe 
længer een eneste Præst i Danmark, 
der vil tage for gode Varer. Man 
døjer nok med den ene  Djævel. 

Og hvad dernæst „le» Ord' an• 
par, maa disse hver for sig start 
for sit egel Værd og tale for sig. 
De Ord deral, som er af Sandhed, 
vil hævde sig selv ved deres eget 
Sandhedsindhold, og paa disse Ord 
bygger Ny-Ratio.nalisterne deres kir-
kelige Virkscgnhed, som bliver en 
Forkyndelse al „Kærligheds og Sand-
heds Aand" som det eneste holdbare 
aandelige Grundlag i Liv og Død. 

Som man ser : Delle er ,,Sokra-
tes" out igen, men .Solrates.  for 
Kirkefolket, ,,Sokrales" for Masserne. 

Eli Række at vore betydeligste 
Kir'inemænd er indforstaaet med denne 

T4inkegang, der har facet sit klare-
ste og skønneste Udtryk i den lille 
Sang af Georg Brandes' Ven: Præ-
sfen Chr. Richardt: 

Altid frejdig, hvor du gaar — 
. . . . . 
Aldrig ræd for Mørkets Magt — 

Kæmp for alt, hvad du har kært . 
Denne fritænkerske lille Sangs 

fænomenale Succes i den sidste 
Menneskealders Folkeliv er et utve-
tydigt Tidens Tegn. 

Vender man sig fra disse Ny-Ra-
tionalister eller kirkelige Sandheds-
søgere og ser tilbage udover Kristen-
dommens totusindaarige Opmarch, 
saa har man det storslaaede Pano-
rama af den hvide Civilisations Til-

blivelse gennem en storstilet kirke-
lig Masseopdragelse, der fører Fol-
kemasserne frem gennem Barbari, 
ydmyg knælende Underkastelse un-
der Aandens Myndighed, langsom 
Vækst og Modning gennem Refor-
mation, Folkeoplysning og Parlamen-
tarisme, indtil nu Kirkekulturens For-
trop har naaet den sokratiske En-

keltsmands Frimodighed tilsat og 
beriget med Kirkend viklingens gamle 
Proletarkrav paa Broderlighed, Sam-

hørighed, Menneskekærlighed . 

et kæmpemæssigt Bevis paa den 

hvide Races overlegne Samfunds-

energi og sociale Sans. 

Kristendommen i Fremtiden 
Ved el grundtvigsk Møde i Ros-

kilde for fas Ans tilbage lorelaldi 

et morsomt lille Ordskilte. En af 

de tilstedeværende protesterede mod 

de nye Ord og Tanker, som var 

fremført, ured deri Motivering, at 

„naar vi lalle, skulde vi altid lænke 

paa deri gamle Maren isede paa Til-

hørerbænken, og hun kunde ikke 

fart delte nye i sit Hovede". 
En af Højskolens rappeste og bed-

ste Mænd svarede straks noget lig-
nende som, at „vi skulde da vel 

først og fremmest tale Bor den unge 

friske Slægt, Om de gamle Maren'er 

og Mette'r og Anne Soller fik det 

hele med, det inaatte dog blive e: 
underordnet Spergsnia al • . 



Xaveredskaber 
tprfte llhalg og hilligfte 13rifer 

?Muge golintial $roUttforretiting 

KonfirmationaJer. 
Jeg har for Tiden et stort og smukt Udvalg i Smvkiter, 

Lc+mmeure, UrKseder. Skeer og Gafler I 

Sølvplet som anbefales til rimelige Priser. — 	 n,: tø. e. Td. 

21r- og guldsmedeforretning. 
Reparationer udføres. 	 A. M. Lindberg. 

i alle Maskevidder og Bredder haves paa Lager og anbefales 
til billige Priser fur 

TRAADVÆV 

goluitint &13robuttforretning 

Det lille Replikskifte er evigt be-
tegnende og rammer skarpt paa Kir-
kens og Kristendommens nuværende 
Situation. 

Kirken, den engang saa myndige 
Folkeopdragerske, har udviklet sig 
til et Slags aandeligt Vartov, hvor 
Præster, der privat ved bedre, gaar 
og gør sig barnlige og driver „aan-
delig Sjælepleje", som de kalder 
det, fur de gamle Maren'er og Met-
te'r og Dorther og An ne'Solier, mens 
Ungdom uren i gaber af Kedsomhed 
og forsvinder. 

Og de gamle Liv skal nu engang 
ha alting paa den gamle Maner, 
med Sødtadenhed og Vand i Øjnene 
og Jesus ved leverandel Ord, og 
baade Fadervor og Trosbekendelse 
revet al i een Uendelighed: Ellers 
er det ikke i sin Rigtighed. Og saa 
samtidig er bitte Snøft over Ungdom-
men, der ikke er tit at begribe nu-
ornsIunder, at den er samt sørgeligt 
mærkelig, at den ikke har - Smag 
for al sidde og snøfte nied over al 
denne Herlighed 1 

Og ua de genne Metrer og port-
her ug Pen'iner og Anne Soner nu 
eengang er Kirkefolkets .kompakte 
Majnotet -  og Vælgere til Merrigheds-
raadeue, ug da alle Stats-Kirkens 
samtlige .iorordirede Ritualer og Sal-
mebøger og Tekstet og Messer og 
Bekenueisessarilier taktisk er paa 
Maleris og Arme Saltes Side, saa 
har selv deri klogeste Præst ikke 
andet at gøre end lade.staa til i deri 
gamle Skure og i sit stille Sind 
bede Gud om ny Ritualer ug Sal-
mebøger og ElekeridelsesslinIter in. 
ni. — Men Vejen hertil gaar igen-
nem Provinsens Redaktører og Po-
litikere. 

Og da Redaktørerne 1 det store 
og hele pr i vat er „sire Fandens 
ligeglade" med hvad Slags Beken-
delser der lyder i Kirkerne, fordi de 
aldrig kommer der selv, — mens 
derimod de gamle Mener og Jose-
finer baade er laste Abonnenter og 

y efter den nye Grundlov tillige et 
indflydelsesrigt Korps af .oplyste 
Vælgere" — saa foretrækker Redak-
tørerne begribeligvis ar staa sig godt 
nied de gamle Dorther og Petriner, 
og sætter et virkelig bekymret An-
sigt op, naar nogen vil pille ved 
Petrinernes gamle Ritualer og ,kære 
gamle Tro". 

Og Politikerne — naar de bliver 
interpelleret paa Vælgermøderne, 
sætter ligeledes et grusselig alvorligt 
Ansigt up og er meget oprørte, selv 
om de bagefter i Kupeen puffer os 
andre i Siden og ler, saft del gib-
ber i dem. 

Dette er saa omtrent Kirkens nu-
værende Situation herhjemme. 

Kirken og Kristendommen som 
opdragende Samfunds- og Statshish-
hrlion har udspille! sin Rolle. 

Den er som en Sol, der synker 
i Jord, stirrende udover det mang-
foldige grødefulde Liv, den har skabt 
paa sin Vej. 

Thi Kirken er den hvide Folke-
Civilisations Moder. Den har læm-
met Barbariet, den har skabt Folke-
oplysningen, Skoler, Forsamlingsliv, 
Musik og mangehaande Kunst. De 
er alle dens Børn, der nu slaar paa 
egne Ben og lever-deres eget-sunde 
selvstændige Liv — sundere og stær-
kere fra Slægt til Slægt, mens Kir-
ken, deres Møder, som en Aftensol 
synker og synker, og i sit sidste 
Stadium er bleven et Slags venligt 
Hjem for de gamle, el stille Asyl, 
hvor Præster, der selv ved bedre, 
gaar og giver aandelig Sjælepleje 
for de gamle Maren'er og Metter 
og Anne Sobert 	Kirken, den 
engang saa lrygt.ndgydende 

Forts, 

Ruge-Æg 
af sorte Minorka kan faaes, 400,e 
pr. Stk. 	 Niels Schou. 

Boueskoven Rø. 
Samme Sted er Gaaseæg saml 

Chalotter ni Salg. 
Gulerødder ønskes til købs. 

Allinge 

2. Paaskedag Kl. 7-81/2. 

Vintertid i 9yrefiaven 

gen linsomme. 
Spændende Amerikansk Skuespil 

i 5 Akter. • 

Sædvanlige Billetpriser. 

91,  

gode Spisekartofler 
er til Salg paa 

Skerpinge i Rutsker. 

Fersk Flæsk, 
Kedlers, Medisterpølse, Knækpølse 
og krydret . dansk Svinefedt anbe-
fales, 

Høker N. Serensen. 

Rø Kirke. 
Rø Kirke bliver der Førstguds-

tjeneste Kl. 10 Skærtorsdag og Iste 
Paaskedag. Sidstgudstjeneste Kl. 2 
Langfredag og 2. Paaskedag. 

4-Ugers Grise 
er bi 	pair Bakkegaard 
i RtiRM.er. 

rea l e 

golden—Sirup 
er et rent Produkt al 	-Sti. ker, 
Meget kratsug t.v. vi 'smagende. God 
TrIsaetiline tor Sukker 111 at Mad-
samen:.. 

V,  hal 

alle Sorter Sukker 
mert Sal-31111C SWIgeS 'CIM mod Arte• 
verieg af Mærker. 

Priserne er billigst 

Nordlandets Hadolshlls, 

Xjletenderne 
er gærdigt.  

.7flemens Re r. 
Teletomt ti 13. 

Sjælden pæne og lennieende 

6ornfi. gfogeærter 
prima .lækærter. 

Og særdeles god og smuk 

færeisk .7Clipfisk 
sælges i 

Nordlandets Handelshus 
Vi har rigtig gode 

bornIt. Spegesild 
Pris 18 Kr. pr. Fjerding, naar Træ-
erne byttes. 

Nordandels Haildelsbus. 

4=Ugers Grise 
samt en Ko, som kælver om 14 
Dage, er til Salg paa 

Baakkegaard i Klemens. 
Samme Sted :<an en 1 —15-aars 

Dreng faa Plads til 1. Maj. 

VI hdr" det gammeldags 

grove spanske Salt 
Nalr. Xekkensall 

'int og rent Smersalt 
Stenmalt i Smykker til Kreaturerne. 

Nordlandets flaolleishus 
gaaseceg er til Salgs. 

Skrædder Lind, Allinge, 

3fone 
er kommet til Skp. M. Jensen og 
kan afhentes mod Betahug af dette 
Avertisement. 

14.Skyttekreds 
afholder Gymnastik-Opvisning i 01- 
sk 

 
r Forsamlingshus 2. Paaskedag 

Eftm. Kl. 5.— Hommusii< al Kred-
sens Medlemmer, Foredrag eller Op-
læsning at Lærer Jørgensen. 

Kuiudellgl Arbeplerlorhufid 
for Allinge-Sandvig. 

Tnnebetalingen for nedennævnte 
Ar bejde er sat hl 55 øre pr. 8 Timer 
og 10 øre mere pr. Tune i Over-
arbejde. 

Markarbejde, 
Rengøring, 
HotelopvasK, 
Hotelvask ug 
Privatvash. 

Samtlige Medlemmer af 

Kvindeligt Arbejderforbund for A.-S. 

Lødekøer 
og Kvier er til Salg pari 

Pliegaard i Rø. 

Evallg. tolp. Missinsloremq 
afholder. om Gud vil Ungdomsmøde 
Langfredag paa Rø Missionshus. 

Mødet begynder Kl. 2 og forts. 
hele Eftm. — Alle bande yngre og 
ældre er velkomne. 

11. Rønne, H. Kofod og Sjøling. 

Nve 	 af 

18 pCt. Superfosfat. 
Vi har rigeligt heraf og Bælger Berns 

Ægte Chili=Salpeter 
e, paa tager ,mg mime. cies gerne s rarest. 

Norges-Salpeter er udsolgt. Nørresundby Gødnings-
kalk kommer. 

9tordlandets gfandelsfius.. 

Aonfirmationen 
anbefales 

Sort Kjoletøj fra 4 Kr. pr. Meter. 
hvidt do. 	3 - 

Sorte Strømper fra I Kr pr. Par, 
hvide do. 	1.65 

Stort Lager af Skørter og Linned. 

Konfirmations-Habitter, 
saavel Jakkesæt som Matros-Habitter. 

Kraver. Flipper, Skjorter og Kasketter 
i stort Udvalg. 

Nordlandets Handelshus. 

Svenske pløjede tørre 

fine Panelbrædder 
Toms ug 3/4 Torns — alle Længder fra 6 --22 Fod. 

Ligeledes særdeles tørre og fine pløjede og høvlede 11/4* X5" og l• x 66  
omtrent helt kvistbi Granbreedder, som er meget egneie til Loft, 
Gulve og lign. — Der er mange at de lange Længder. Disse sælges pr. 
løbende Fod og med stor Rabat pr. kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

2elassefoder med 3ffvedeklid 
af Sukkerfabrikkernes prima Poduktion er nu paa Lager. 

Fortrinligt Tilskud til Heste, Køer, Svin og Høns. 
33 Kr. pr. 100 kg. 

Nordlandets Handelshus. 

Duge og Servietter 
er hjemkommen og sælges til gamle Priser .  

J. P. Sommer. 
Magasin du Nords Udsalg i Allinge. 

De bedste Sorter, som kan skaffes. 
Kraftigt Flormel af canadisk Hvede 

do. af australsk Hvede 
do. af bornholmsk Hvede 

sælges billigst mulig og er foreløbig fri for Rationering. 

Meget smukt og kraftigt Rugsigtemel. 
Grovmalet prima Rugmel 

sælges mild Afleveinig 	Kult eller \lærker  til  de fastsatte laveste Priser. 

91orblaubct 

En Ladning Koks, 
prima engelske, losses i disse Dage, 12 Kr. hl. 

Nordlandets Handelshus. 

ZnAtlinhaer, Ztanwitthiser, 
InurgrIper og Nitte, 'tn.blirc og glenieDøre 

til meget bitlige s43rifer fju 

%glose Moloniat 	rtfiniftforretititte 



Største Lager af Gardiner 
i saavel hvide, creme som kulørte. — Absolut prisbillige, 

da disse er indkøbt før de sidste store Prisstigninger. 

 

i 

 

DameKonfeKtion. 
Restpartiet af Spadserefrakker, Drag- 

ter, Frakker, ~tre og Regnfrakker 
sælges vedblivende med 10 pC1. Rabat. 

MODERNE DAMEBLUSER 

m 	 kNGDI'iv mer R U. P So 	NOD 
ALLINGE 

anbefaler til ForaarsifflSeesonen: 

tiederticio 
anbefales l største Udvalg. 

Lageret omfatter ca. 300 
Nederdele i saavel blaat og 
sort Serges som forskellige 
kulørte Stoffer, 

Priserne er 50 pCt. under 
Dagspris. 

1111111111111111119111111.11/411111114 

SKørter 
i Moire og Lasting anbefales 
i stort Udvalg til gamle Priser. 

9411411111•111611141011141111N 

Kogirmallusgaver 
købes bedst og billigst i 

Magasin du Nords 

oraarnyheclerne indkommer daglig og anbefales til billigst mulige Pris. 

Herre-11*K 
Manchetskjorter 
i alle Størrelser er 

nu paa Lager i saa- 
vel hvide som 

kuk]: le. 

rffinifiriruirminowilffirrmlitty;;Jrumnurrimmintrie IIIIIIIIIIIIIIIIIIlII  

Stort Udvalg 
af hvide og kulørte 

Forklæder 
Gammelt Lager: 	"ffilImilm"I'm  

Gamle Priser. DAME LINNED 

I 	Største Udvalg af Damebluser i alle Sio,relser 

Mange smukke Nyheder er hjemkommen. 
til Damer og Børn. 	' 

Billige Priser. 

Sindeslips og 
Sløjfer 

i stort Udvalg. 

53/øde flipper 
i hvidt og kulart 

samt alle gangbare 
Faconer af 

stive Flipper 

1;:ode og stive 
Hatte 

i stort Udvalg, 

3fandsfier, 
Stokke, Paraplyer, 
Lommetørklæder, 
Sokker og Seler. 

Alt i stort Udvalg 
til billigste Priser. 

• TriKotage 
til Damer, Herrer og Børn. 

Stort Udvalg til billige Priser. 

.del .Rester af Sjoletej 
og andre Metervarer er fremlagt trirkt. Maa I og Pris. 

Flag og Vimpler. 
Stort Udg i Uld og Bomuld. 

Største Lager at Linned til Damer og Børn. 	Korsetter i stort Udvalg. Strømper i Uld, Flor og Silke. 	Gode Florstrømper sælges saalænge lager haves til 75 Bre Parret. 

Gør bros dot] al kollioldurvoror hvor 143P1' og Hval!' er Mord, Nordhorolialms slorslo Nl000loklorlogor er i Magasio [Id !lords Udsalg 
Der vil De altid finde en Mængde Varer til gamle Priser 	 rinsta~f~ 	 



Fineste dansk Fabrikat 

i YaKg Pakker. 

P 
beslaaet Tuberkulinprøven, stanr til 
Salg eller Bytte med gode Slagte-
kreaturer. 

Ileslegaard pr. Tein. 

1 drægtig Hoppe, 
6 Aar, II Kv., saml en køn 3-sars 
Hoppe, rød, 10 Kv. 1", slaar til 
Salg eller Bytte. 

Heslegaard pr. Tein. 

Lødekvier 

i alle Længder. Meget rimelige Priser og stor Rabat 
pr. kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

anbefales til billigste Priser fra 

Allinge kolonial- og Produktforretning. 

Vi har et meget stort Lager af h‘ ide og ['uf.) 

Gardiner 

fra i Kr. pr. Meter. 

9ioratnitbet3 Åånithelt44115. 

i alle Størrelser og Kvaliteter fra 25 Kr. 

Nordlandets Handelshus.  

?flt i .irinia $arer og tit billige 43rifer. 

Tagtjære og Tjærekoste 

anbefaler 

Gogolaet 
N)aoregrnit. Miartoffelniel. 9Raitnagrnii. 

Vindjakker 

Xotonial= 
groduktforretning 

%ofiner og Wbritofer. 

Prima 

8alme6oger 
anbefales til billige Pre,er — Navn 
gratis. — Mange pæne Ting, pas 
sende til Gievirr. Kort og  Telegraiii• 
nier i silur Udvalg. Ny lijemiwinne 
Tapeter anbefales. N. Igle Rester 
fra [muge Aar sælges meget billigt. 
Riillegaidiner og  Gardinstænger le-
veres gerne. 1.oftspap sælges til 
billigste Priser. 

Charles Svendsen, Hasle.  
Telefon 66, 

Gode Siiise- og IJilgekilrlofler 
saml Nr.etteeltarlotter fads Ilos 

Gartner .tøtuen, Arklige 
Telefon 41. 

Overretssagfører 

Sojesen fro Toed, Rønne 
florten .gradg 17. 

Inkassation, Dokumentskrivning m. m, 
Træffes I Hasle Onsdag Forind. 

— Antikt Kobbertøj, I Høvlbænk, 
brugte Sække, en Mængde forskel-
ligt Værktøj samt en Del brune 
Gymnastiksko med Gummisaal sæl-
ges billigt. 

Træskomager Larsen 

er hjemkommen. Stort Udvalg. 

E. Abrahamsens Boghandel, Sandvig. 
Telefon 55. 

»vefinfeldts 
Arte- og Slomsterfro 

i a, L, 
Gartner Jensen, 

Aitfi.e. ri eion II 

Nogle særlig gode fynske 

Til Salg. 

27ye Yapeter 

eSaigsforeysitig i Zasle. ,7ekfon 707. 
t Sig mr l gud Sommersild og Kryddersild i Fjer-

1111Inger
. 

 til Dagen% billigste Pris, og garanterer v$ tor god ow  
ree: 	 Førstudes overall pas Øen. 

Tapet og Malervarer 
Gulvfernis 
Malerfernis 
Kalkfarver 

anbefales fra 

Allinge kolonial & Produktforretning 
11111,00~01.1 1.~ 

!dl Deres firausloj i Tide. 
Vi har det største Udvalg af engelske Klædevarer til 

rimelige Priser. Klædninger :tyes efter Maal paa faa Dage. 

Nordlandets Handelshus. 
ffilemseer~.~.~.0.  
Marlifrø..o Markfrø. 

Eneforhandler 
for Trifolium 

Bestillinger bedes venligst snarest indsendt. 

,-,‘L'oloitiatz rag 43roburtforretiting. 

?To  rdolmssparg- 	lallekasses 
Afdeling; i Allinge 

Kontortid : 1,3-12 og 2-4. 
Mod riger Indskud paa alw. Sparekassevilkaar til en Rente 

af 4 pCt. p. a., prut Folio til 2 pCI. p. a. 

Zirte= og .931ornsterfre 
faas hos 

%Hinge notimicit,  & 13ffiurtforretnIng. .,) 	• 	 . 
flordoims brprinelabriks 

VEGETABIL 
MARGARINE    

er anerkendt som den bedste. 

Faas hos alle Handlende. 

	  dr.* 
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Vi har store Oplag af udmærkede 

gode 2ldsliuds6rædder 

En lille Sending engelske skræddersyede 

Sportsbenklæder 
af prima Cover Coat er hjemkommet og sælges til en meget 
billig Pris. 	

Nordlandets Handelsbus. 

Juli-Kartofter 
er til Sefr pir Kildesgaarcl, 

'Telefon 1?., 

Forlang hos Deres Handlende 

Viggo Glistrups 
KAFFE. 

Specialitet, 
Ægte JaVli KølFe. 

Olsker. 

Scprourtforretning 

3 frit Salg Rabes 
3onttitbgrørager. Collaffraa.aintefager. 

1.)to,Stager. Cilttteitfober. Meta*fober. 
23t)g. )abre og 3[anbjteb til Cinbntiiing. 
?.3outtilb~ager, 	ot)aifraa og gilaj, 

alt i fløs inabe Var« ti( bit1t tt Zapapriier bas 

,Skofonitlf- #3s ??rohufliforrefiling. 

ordinære Generalforsamling for 
Det bekendtgøres herved, at den 

Olsker Sogns Sygekasse 
deri 28de Februar vedtog et forhøje 
Medlemsbidraget med .50 Øre Kvar- 
talet Ira isle Januar d. A. al regne. Vi har friskbrændt Portland Cement, Vedtægtens § II, 2. Stk. bliver 
herefter at ændre saalerles; 	 Vægpap i smaa og store Ruller, For en daglig Pengehjælp af 

40 øre betales 2,25 kvartaarlig 	Gibsromev. Bedste Tagpap i Ruller, 50 — 	— 2,50 
60 — 	— 2,75 	 og sælger til laveste Dagspris. 
70 — 	3,00 	

Nordlandets Handelshus. 80 — — 3,25 

!prima ZanPap, friftbrwitiit «etnent, 
Ligkister og Møbler. Prima t;rirner, $1011rer Og  bulmer 

alt tit bitligfte mag. Klemensker bedkerlorrelning 	 .q 
 

Telf. Kl. n 13, 	L. Pihl. 	91t1inge gotintial 	44;rourtforretning 

Til Kredsformand i 3. Kreds valg-
tes Husmand Anders Rasmussen, 
til Kredsformand i 5. Kreds (Tein) 
valgtes Fisker Ferdinand Bendtsen 

Bestyrelsen. 

anbefales. 


