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„Nord-Bornholms Ugeblad`
!rykkes 1 el Antal af mindst 1600 Exempl.
og forsendes gennem Postrcesenet 1 Allinge.
Samdele, Olsker, Ralsker, Re og Klemensker.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
har den stersk Udbredelse l Nordre Herred
bliver hval 1 ethvert tflem og egner sig den
for bedst til Avertering.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
optager gerne Bekendtgørelser af enhver Art
saasom Køb, Salg Foreningsmeddelelser,
Efter. eller Al(vsnInger, Auktioner elg.

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

Græsk Religion.
Den evropæiske Bevidsthed er
væsentfig menneskelig Selvbevidsthed, Menneskets Bevidsthed om
sig selv som Menneske; denne finder vi i Grækenland i dens første
og mest umiddelbare Form. Menneskel finder sig selv. Dermed er
ogsaa det passive i denne Bevidsthed udtrykt, thi vel er det menneskelige det væsentlige aktive, selvvirksomme i Modsætning til Naturens umiddelbart eksisterende Nødvendighed, men denne Aktivitet selv,
for saa vidt den netop opgaar for
Bevidstheden, fremstiller sig som
noget forefundet, .noget følt og fornummet, hvortil Bevidstheden anses
forholder] sig tilsyneladende passivt.
Denne Selvbevidsthedens første Begynden betegnes træffende som en
Opvaagnen, i Grækenland fejrer
Menneskeaanden
Opvaageelsens
øjeblik, da den finder sig løsreven
af Søvnens Bundenhed og Drømmenes dunkle Magt. Det er Morgenstunden, som følger efter det ægyptiske Mørke.
Nu taber Menneskesanden sig i
sin egen Beskuelse, i sin Selvnydelse. Den gwaske Aand er væsentlig skuende, i sig selv hvilende,
sig selv (il fredsstillende Betragtning,
der væsentlig kun nyder at betragte
sig selv.
Ligesom denne Betragtning eller
Skien hovedsagelig kun vil Nydelse,
saa er denne igen en Nydelse, der
kun vil Betragtning og Skuen, en
Betragtningens Nydelse. Det i Subjektet, der finder Tilfredsstillelse
og Nydelse i den blotte Betragtning,
er nu naturligvis ikke det snævre
egoistiske og sanselige, irren tværtimod det over egoistisk og sanselig
Trang eller Begær hævede, det i
deri menneskelige Natur, der er
rettet imod det ideale. Og deri
Genstand, der ved den blotte Betragtning tilfredsstiller, er ligeledes
ikke det, der svarer til en egoistisk
og sanselig Trang, men det ideale,
hvilende i sin fuldkomne og rene
Form, kort sagt: del skønne.
Idet Mennesket faer Øje paa, sig
selv i sin Idealitet, det sande menneskelige, slaar delte for det i Skønhedens, Formfuldencithedens Skin
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lige Mast. Formen I sin Renhed
— og den reneste, mest fuldkomne,
Formernes Form er jo Menneskeformen, er det, der I Livets Omskiftelser stedse fornyer sig, det anskueligt evige og guddommelige i Tilværelsen, og som denne over alt
synes at sigte og stræbe mod. Sanledes er den græske Religion væsentlig en Skønhedsdyrkelse, og den
græske Gudeverden er fuldendt skøn,
og den er menneskelig. Den er
væsentlig Fremstilling af den ideale
Menneskelighed.
Oprindelig er vel de græske Guder Naturprinciper eller Symboler,
men den vaagnende græske Bevidsthed giver dem en anden Betydning,
en menneskelig, og Natursyniboliken træderi Baggrunden,
Modsætningen mellem den udviklede græske Grundanskuelse og
den ældre østerlandske har fadet
mythisk Form i Fortællingen om
Gudekampen, da de gamle titaniske
Guddomme maalle vige for de væsentlig menneskelige Olympiere.
Disse, Zeus og hans Slægt, er Grækenlands egentlige Guder ; det er
oprindelig en broget Samling af
forskellige Guddomme fra Forskellige
Egne, saasom Hare fra Argos, Athene fra Bøstien og Attika, og Zeus
fra Kreta.
Fra først af staar disse forskellige
Guder ikke paa nogen Maade i
nogen Forbindelse, men de har
hver en ubestemt, almindelig Betydning, men ved den græske Nations
Samling til el stort Fællesforetagen•
de er alle de forskellige Egnes Guddomme sal i Forbindelse med hinanden, og at denne Sammensmeltning er foregaaet, skyldes Digterne
og Kunstnerne, der i deres Værker
har udformet dens til karakteristiske
Individualiteter og ligesom sal dem
i System, det vil sige i [pythisk
Forbindelse med hinanden.
Men hvad Guderne vinder i Beskuelighed og Skønhed ved poetisk
at blive udinalade, mas de opgive
i Storhed og Magt, for del skønne
er af Naturen begrænset, nemlig
som Modsætning til del uskønne
og magter ikke Tilværelsen i dens
Helhed.
De græske Guder har den dunkle
Naturmagt inden for sig, ikke under sig, og de er Stoffets Formere,
ikke dets Skabere. Uafhængig af
Guderne og mere oprindelig end
de eksisterer det uformede Stol,
lig et uhyre Vildnis, i hvilke disse
intelligente Kræfter har opryddet,
ordnet, begrænset en lille Strimmel,
hvor Idealet og den fornuftige Regel hersker, og som af dem indhegnes og beskyttes, mens der uden
for bruser de vilde kaotiske Kræfter.
Bag den græske Gudeverden lurer
den blinde, ubøjelige Skæbne, hvis
Magt Guderne selv ikke kan modstaa, og som i alle overordentlige
Tilfælde, hvor Regelen og den fastsatte Orden Ikke strækker til, bryder forstyrrende ind.
Væsentlig og karakteristisk for
den græske Synsmaade er saaledes
Forestillingen om Moirerne som

Nattens Døtre, for hvem endogsaa
Zeus man bøje sig Men dette er
selv den græske Aands trundgaaelige, dunkle Skæbne, som uvilkaarlig bryder Frem af Bevidsthedens
Baggrund ; i sin Regel er Aanden
sin Frihed og det fornuftiges Herredømme bevidst. Der for mangler
det heller ikke pas Ytringer, efter
hvilke Moirerne er afhængige at
Zeus, eller som en anden Mylhe
udtrykker det, Zeus' Døtre. Dette
er den græske Aands Grundmodsigelse.
Hvad Kultus og Sædelighed angaer, da indses let, at Kultus I indskrænket Forstand, den egentlige
Ceremonitjeneste hos Grækerne mart
være en Slags Levning af el tidligere Standpunkt. Guderne har sin
væsentlige Betydning som skønne
Idealer, som Genstand for Beskuelse, og fif langt større Indflydelse
end de mystiske Ceremonier er
Kunstens Udøvelse og Beskuelse.
Kunsten er Grækernes egentlige Religion, det skønne, Harmonien, Formen deres egentlige Gud.
Menneskets etiske Opgave er at
Fremstille sig selv som en Slags
Kunstværk, et harmonisk Hele, hvor
sile Evner og Kræfter udfolder sig
til et livligt Spil, kun reguleret at
Skønhedens og Forholdsmæssighedens evige Love.
Et mandant Kunstværk er ogsaa
det sædelige Samfund, Staten, hvori
den enkelte har sin bestemte Plads,
lig en Akkord i den hele Komposition.
nudel, Begrænsningen, og at
hvert Individ og hver Stand udfylder sin Plads, og ikke overskrider
sin Grænse, det er Hovedsagen.
Men denne Skønhedsdyrkelse list
Skønhedens Mangler, den er eksklusiv, og den er ni overfladisk Natur,
den omfatter ikke Livet og Virkeligheden hverken i hele dens Udstrækning eller i hele dens Dybde,
Begrebet om det menneskelige
skiller sig i Tanken om det idealt
menneskelige og hele den øvrige
Masse, der slaar uden for Idealet.
Det skønne Borgerhiv, denne guddommelige ørkesløshed, forudsætter
en Slavestand, der har at udføre
alle lavere, uskønne, men nødvendige Arbejder.
Del skønne viser sig her almægtigt til at optage og adle den hele
Virkelighed, det beror paa et Valg
og en Udskyderi, hvorved det nødvendigvis faer det uskønne lige
over for sig, Inert som dets egen
nødvendige Forudsætning hvoraf
det I Grunden selv er afhængigt.

Christiansø.
Et Blad af Fæstningens Historie,
Af
Herredsfoged L. K o I o e d.
—0—
Den, der paa en smuk Sommerdag stiger i Land fra Dampskibet
paa Christiansø, lian ikke undgaa

at modtage et stærkt Indtryk al
Øens maleriske Skønhed; med sit
imponerende Frestningstearn og sine
endnu bevarede Fæstningsmure og
de mellem Klipperne liggende velholdte Smeahaver frembyder den
med det blaa Hav til Baggrund et
herligt Skue for øjet. Endvidere
kan den Besøgende ikke undgaa
al fas Indtrykket af, at der paa
øen hersker en ejendommelig Fred
og Søndagsstilhed. Taler mini med
Øens Beboere, vil man ogsaa fas
dette sidste Indtryk hekrreltel, og
de erklærer alle, al øen er som
skabt til Opholdssted for Folk, hvis
Nerver er anstrengte og 30111 trænger ti! at hvile ud.
At denne Fredsidyl Imidlertid
ikke altid har hersket pie øen,
overbevises man om ved al læse
et Krigsforhør, oplaget den 5, Aug.
1809, I Anledning af en Opstand
at Militæret paa øen i Dagene 2.
III 4 August s. A., ved hvilken
Lejlighed Fæstningens Kommandant
blev mishandlet, og Resten af Officererne med en enkelt Undtagelse
blev taget til Fange, indsat I Arresten og derefter anbragt i et Skib,
hvorfra de dog atter blev landsatte
paa Øen efter nogen Tids Sejlads.
Som bekendt er Christiansøs Fæstning, der blev anlagt af Christian
den V i Aaret 1684, atter nedlagt
i Aaret 1855.
Det afholdte Krigsforhør, det blev
ledet af Kaptajn v. Onserud som
Præsident, gengives her i kort Uddrag :
For Retten mødte Kaptain ved
Marineregimentet v. Munnich og
forklarede, at Anledningen til den
af de herværende Mariner iværksatte
Opstand var efter Folkenes Udsagn
til ham, at de var beordrede ril,
trear de ikke var paa Vagt, at aflevere og indsætte deres Geværer
pas det af Kaptain v. Kræger bestemte Sled. Denne Aflevering anses de for krænkende for sig, ligesom de vare misfornøjede med det
strenge Fæstningsarbejde, de vare
satte til at udføre.
Begyndelsen til Opstanden skete
den 2, Aug, om Aftenen, da Kommandanten havde givet Ordre til
Geværernes Aflevering. Marinerne,
som vare samlede i deres Barakke
det 'store Team, nægtede at adlyde Lieutnant Mullers, da han beordrede dem til at gaa hen og aflevere Geværerne, men denne Aften
gik dog roligt hen, og de bleve
endelig ved Kommandantens, v.
Kriegers og Komparentens egne
Bestræbelser, bevægede til at aflevere, men den næste Dag Kl. 4
om Eftermiddagen forsamlede elle
de, som havde været paa Vagt og
skulde aflevere deres Geværer, sig
uden for del til Depot bestemte
Sled og naglede bestemt at gøre
dette med Trudsler om at dræbe
den, som vilde tvinge dem til det,
og de fordrede tillige, at de Kam•
merater, som havde afleveret deres
Geværer, straks skulde have disse
tilbage. Kommandanten blev straks
hentet, og først eller at han, som

de satte Bajonetterne for Brystet,
havde magnet titstert dem deres
Begæring, gik de bort. Alt forblev
løvrigt den Nat roligt; de pas Vagt
værende Officerer ronderede, og
Komparenten selv var tide til Kl.
12. Men om Morgenen Kl. 8, da
Komparenten var hos Kaplein Krieger, kom der Bud fra Koninnuidenten til denne om, at han straks
skulde komme ned til ham. Da
Kaptain Krieger imidlertid udtalte
sin Frygt tor, at det vilde vække
for megen Opsigt blandt Marinerne,
hvis lian gik, Anmodede han Komparenten om at gaa i sit Sled. Da
Komparenten missede ned til Vagten,
traf han Kommandanten der, og
straks eller kant alle Marinerne hvoriblandt adskillige Udlændinge
— anført af Hoffmann, Midti og
Kriser, luldt bevæbnede ned af Tsar•
net ; de belalede Kommandanten
og Kornparentes al staa stille, da
de ellers gave Ild paa dem og bebrejdede Kommandanten, al han
mod sit Løfte havde sendt Bud til
Bornholm ; efter nogen Ordveksling
angreb Hoffmann Kommandanten
og saarede ham med Bajonetled.
Hoffmann stak ogsaa flere Gange
efter Komparenten med sin Bajonet,
men Komparenten afværgede med
sin Arm Angrehene. Komparenten
blev derefter fraranet sin Sabel og
sit Gehæng og blev hensat i Arrest
i Hovedvagten. Komparenten blev
siddende i Arresten med 4 Mand
posterede udenfor sin Dør til Kl.
12 Middag, da han blev bragt ombord paa en af Marinerne tagen
Galease tilligemed de øvrige Officerer paa Kommandanten og Lieulnant
Olsen nær. Marinerne have som
Grund hertil angivet, at de ellers
frygtede for, at der fra Fæstningen
skulde blive skudt pas dem ved
deres Afsejling. Saasnart Komparenten og de øvrige Officerer vare
komne ombord, afsejlede Galeasen,
da de imidlertid vare Bande ca.
1 1/.. Mil bort fra Fæstningen, lod
Marinerne sig endelig bevæge til
at vende om, og Komparenten og
de øvrige Officerer bleve derefter
igen landsatte paa øen, Forinden
Afsejlingen havde Marinerne fornaglet Kanonerne paa Fæstningen, ligesom de havde medtaget ikke alene deres egne, men ogsaa den
laste Besætnings Geværer og ca.
8 Haubitser og en Mængde Ammunitions- og Provientsorter fra Magasinerne.
Kaptain af Marineregimentet Ridder 11. v. Krieger forklarede, al da
han Onsdag den 2. August havde
beordret, at de Marinere, som ikke
vare pas Vagt, skulde aflevere deres GeVrerer paa del bestemte Sted
og ventede paal,dem, men da de udeblev, sendte han Kornmander-Sergeant Schnuppe op til dern i Teamet
for at fremskynde deres Møde ;
denne kom imidlertid straks tilbage
og meldte, at de ikke vilde aflevere
Geværerne eller komme; Komparenten gik derfor op til Kommandanten og meldte dette, hvorefter han
straks gik op i Taarnet og forestil-

ede dem, at det var hans og de
øvrige Kommanderende, Ordre, at
Geværerne straks skulde afleveres,
de havde al lystre, samt al Geværernes Hensættelse var Koulynie til
Ses; da Kommandanten og Kaptairr
v. Munich ogsaa kom tilstede og
betydede dem det samme, gik de
rolig ind og alleverede, og Aftenen
forløb derefter roligt.
Anledningen til denne de iværksatte Opstand troer Komparenten
at være, at Marinerne havde faner
Lyst til at forsøge under duelige
Førere at spille samme Rolle, som
i Tyskland Schills Bande, om hvis
Opstand og Tysklands Uro i det
hele, de (1111:1 have faaet Efterretning
ved en af de hidbragte lyske Kaptajner"). Som Bevis for denne Merling anfører Komparenten, at ent
af Ophavsmændene, Kernes, malmilede ham om, de han var bragt
om Bord, at være deres Anfører
ved dette Foretagende, Geværernes
Aflevering brugte de derimod efter
Komparentens Mening kun som en
Skingrund for selve Opstanden. De
7 f r nogen Tid siden deserterede
Marinere anser Komprgenlen derfor
som en Slags Forløbere for Planen,
Angaaende selve Opstanden forklarer Komparenten nærmere, et de
han Torsdagen den 3. Aug. havde
beordret de endnu resterende 40
Marinere til al aflevere deres Gevre•
rer Kl. 4 Eftermiddag, modle de
rigtignok udenfor det bestemte Sled
med Geværerne, men (In Sergeent
Schnuppe opraable dem til at træde
ud for at aflevere og den første
var udtraadt, sprang straks en af
Hovedmændene, Hoffmann, frem og
befalede ham al blive. De Kamperenten derefter greb fat i Hoffmann
og forestillede hnm, at de skulde
lystre, afslog han paa sine og de
øvriges Vegne at aflevere. Kamperenten trak dog ikke blank, men
sendte efter Marinernes Forlangende
Bud til Kommandanten. Da denne
derefter kom og vilde frarive Hoffmann sit Gevær, stimlede de om
ham og satte ham Bajonetterne for
Brystel og tvang ham paa den Mande
til at tillade Komparenten at udlevere deres Geværer. Komparenten
og Kaptajn- v. Munich, som de var
nærværende, blev øfskeerne fra Kommandanten. Komparenten udleverede dem derefter Geværerne, men
derefter omringede de Komparenten
igen og forlangte med Bajonetterne
for Brystet af ham, at han skulde
love at fortie det skete, hvad Komparenten imidlertid afslog under
Henvisning til, at ikke var hans
Sag at rapportere sligt, livoreeler
de forløjede sig bort. Komparenten
havde iøvrigt ingen Mistanke eller
Formodning om, at det passerede
vilde indtræffe. Han antog snarere,
at Afleveringen, efter at den 2.
August var forløben saa heldig,
vilde foregaa rolig. I Tillid hertil
var han selv ubevæbnet udenfor
Kontoret, de Marinerne kom ned
fra Taarnet, og han gik hen imellem
dem. Natten 111 den 4. var nit vel
roligt, men Komparenten- saa dog,
at Marinerne vare mistænksomme.
Da lian saaledes Kl. 11 om Natten
var oppe hos dem I Taarnet, sprang
de efter givet Signal ud af Køjerne
imod ham, da de troede, at Kornparenten nu kom for at arrestere
Hovedmændene. Komparenten gik
kort efter tre dem, efter al have
forsikret dem, at ingen Generalmarch
var slaaet, og at de rolig kunde
gas til Sengs. Komparenten formodede iøvrigt ikke, at del om Eftermiddagen passerede skulde Ina saa
--4 ) Efter Slaget ved Jena og Arierstådt i 1806 var Napoleon den
Store Sejrherre over Tyskland
og Forholdene i delte sidste Land'
Opløsning, Denne Tysklands
Nedgangsperiode varede til Napaleons Nederlag i Slagene ved
Leipzig og Waterloo i Aarene
1813 og 15.

hetydetige Niger Dagen efter. Al
forbygge noget i den Retning lod
sig forøvrigt stirre gøre, da Kornmandanten var indespærrer i sit Hus,
og Komparenten nøje iagttaget for
hvert Skridt, han gjorde, og desuden
havde Marinerne bemzegtet sig det
ferhaandenværende Krudt og Kugler. For at underrette Guvernementet ene det passerede blev om Natten Kl. 5 sendt Bud til Bornholm.
Kl. 51/2 om Morgenen den 4. kom
1-Captain v. Minitel) til Komparenten
og underrettede ham om, at lian
var bleven vidende om, at Officererne den Dag vare i Fere, og al
man kunde vente farlige Optøjer,
Knmparenten gik tilligemed Knptain
v. Munich op 1 Tnernet 111 dem og
fol-merlede dem til Rolighed, hvilket
de ogsaa lovede. De Komparenten
kom klem, kom der Bud efter ham
fra Kommandanten, og eendle hen
straks Kaplefn v. Munich I sit Sted.
Da Komparenten straks efter gik
hen for et kalde Lieritnant v, Beth,
sen hen, at Marinerne linede besat
og plantet Hnultifeer 1 Gederne, og
de han derpaa vilde gne hjem blev
han af et Detnchement nf dem an•
holdt og med Magt slæbt I Arrest
1 Hovedvagten. Komparenten afleverede dog Ikke sin Kaarde ril dem,
da han Ikke havde den paa. Kornnereiden blev derpaa ved Tolvtiden
tilligemed de andre Officerer bragt
om Bord paa en af dem bleen Galease og siden sat 1 Land.
Efter »Fone Soc.'

er til at lage denne slorslaaede og
henrivende Udsigt bon, Sim) opret•
les tor dine Øjne. Lenet nid te, er
Bornholm kan du se, frir ikke at
tale om de glimtende l.yn ha de
hvide Sejl paa utallige Skibe, der
daglig drager forbi i Sundet mellem
Bornholm og Sverrige, og er du
saa heldig at være i Besiddelse af
en lille god Prismekikkert. saa kan
du, hvis det er en Høstdag, se Folkene inde i Sverrige gas og høste
deres Jords Afgrøde.
Eller paa derop en Dag Vinden
blæser en halv Orkan. Hvor er det
dejligt naar men kæmpende mod
Vejre! keler den rene friske Luft
rigtig fylde ens L u nger, og del lige
ud i de fineste Fibre. Det er akkurat som trear man efter en rigtig
grundig Hovedrengøring igen kommer ind I ski Sine og rigtig kan
mærke der efter den lange Vinter
er blevet lettet ud.
Blev du efter en studen Tur stillet overfor del Spørgsmnal
.Skal
vi plante Træer pas Hammeren',
saa er jeg tilbøjelig Ill al tro — ja
saa godt som sikker paa, al dit Svar
vil lyde kort og godt' Nej!
Nej, vil du sige, lad dem, der
holder at en lun og stille Skov tage
til Almindingen, og lad ns, der holder af en frisk Vind, en ubunden
Natur og fri Udsigt, lage rip pie
K. N. K.

Bornholmske Kirker
for 200 Aar siden.

Bidrag fra Læsere.
Ethvert Menneske. der elsker Naturen og har Sans for dens Skønheder, ser og lægger Mærke III megel, som mindre Naturelskere ganske forbigaaende eller slet ikke lægger Mærke tit. Nogle Mennesker
glæder sig over Naturen, naar den
er bevokset med Skov og Krat, andre, naar det er golde og øde Sletter med Udsigt til elle Vidder, atter
andre, hvor Menneskets Haand her
gjort sig gældende og reguleret,
ved Anlæg og desi., og andre igen,
hvor Nitteren selv frit har fanel Lov
at udfolde sig og være sin egen
Herre. Men hvem og hvilke man
skal sympatisere med, ja det beror
vel paa ens ilgen Karakter og bliver
en Smagsag. — Dog en Ting kan
man maaske være enige om, at Naturen vel nok er smukkest i sig
selv, i hvert Fald hvad engear vor
Ø, Bornholm.
Lad os se paa f. Eks. Hammerpynten, eller rettere hele Hammeren.
Den er jo paa en Mande aktuel, Der har været skrevet baade for og
imod Beplantning eller delvis Beplantning. Jeg vi! straks tilføje, at
jeg for mit Vedkommende er imod
baade hel eller delvis Beplantning.
Hvorfor vil man have plantet Træer
paa Hammeren? Er det for at fas
Gavntræ en Gang ? San vil jeg straks
tilføje, at det bliver der aldrig. Eller er der nogen saa forfængelig
at tro, at der vil blive en dejlig lysegrøn Bøgeskov, hvor man kan tilbringe lune Sommeraftener, saa tror
jeg Vedkommende vil blive skaftede,
ialtlald de nulevende. Det eneste,
jeg kan tænke mig der kan blive,
er nogle stakkels forarmede, tynde,
forkrøblede og al den her altid blæsende Vind medtagne Træer I
Men er Hammeren Ikke god nok
som deri er ? Jeg synes den er en dejlig, henrivende og storslaaet Skønhed.
De Træbeplantningsbegejstrede,
tag dig en Tur en dejlig Sommermorgen, naar Luften er høj, klar og
frisk, og gaa op paa Hammeren,
ikke nøjes med at trave lidt rundt
nede ved Søen, nej bestig Høje- og
Sænerneder, og du vil uvekaarligt
tænke : del er godt her ingen Træer

Eller Thure.
—o—
Klemens Kirke
blev 1746 repareret og smukt reslavrerel, men derved mistede den
adskillige interessante Malerier, Inskriptioner og deslige, hvorfor jeg,
medens de endnu er i Irisk Minde,
vil anføre de, som mig af Amtmand
Etalsraad Urne er meddelt, forenet
de gaa i Forglemmelse.
Over Koret stod Kongerne af Danmark-Norge, af den oldenborgske
Stemme, saaledes antegnede
Christianits I., fra Kong Dan (den
første Konge i Danmark) den 94de,
blev kronet 1445, regerede i 34 Aar.
Johannes, Christiani Søn, blev
kronet 1483, regerede 32 Aar ,
Christianits 11, dollarens Søn, blev
kronet 1514, fangen 1531, 30. Juli, ,
og døde 1559, der han hnvde regeret 10 Aar, været fangen 27 Aar,
levede 771/2 Aar.
Friderich 1,, Hertug al Holstein,
blev kronet 1523, regerede 10 Aar.
Chrisltanus Ill„ Friderici Sen, blev
kronet 1535, regerede 24 Aar, blev
54 Aar gl.
Friderich II, Christiani Søn, blev
kronet 1559, regerede 30 Aar, blev
53 Aar gl.
Christtanus IV, Friderici Søn, den
100 Konge efter Kong Dan, blev
kronel 1596, regerede 52 Aar, døde
1648, 23. Febr., 78 Aer gl,
Friderich III. blev kronet 1648,
den GUD naadelig opholde og bevare i Sundhed og Velstand og lyksalig Regering i mange Anr, Amen.
En Konge opretter Landet med Ret,
Men en Gjerrig fordærver det,
.„Jeg haver sagt: I ene Guder og
alle sammen den Høyestes Børn,
men I skulde dere som Mennesker,
og som en Tyran gear til Grunde'
Paa søndre Side af Kirken fandtes denne Optegnelse:
Efter Religionen er relormeret, har
fra Luthers Tid disse efterskrevne
vieret Biskopper udi leiøttenhavn og
Lund :
Over Lamels Stift.
1. Franciscus Worrnordus,
2. Nicolaus Palladius,
3. M. Tyge Asinandsøn
4. Mag Niels Htviid,
— Mogens Madsen,
5.
6 M. Poul Morlensen
7. D. Mads Jensen
8. D. Peder Winslrup.
Over Sjællands Stift;
1. Petrus Palladius
2, Johannes Albertus,

Mag. Poul Madsen,

Nay der udelukkende skal benyttes
dl?' daglige flustintdoln
hihet del let en dyr 'Kalorie,
man kommer da hurtigt op paa

4. D Peiter Wieettup,
65. Hans Resen,
Gaspa
r
ti
aspalireckmen
7. lians Resen Jumber,
8. Kels Mortensen,
te D. Hans Swane.
Udi hans Tid er Roreholm lagt
under Sjællands Stift, og er 3111 un•
der Imbernelle Doctor Hans Svime,
Rigels Rand, Assessor I Ciiliegio
Stable, Præsident udi Concieioris og
Erkehiskort, den GUD længe spare
og bevare.
Aar 1655 er Prædikestolen torflyttet og oprejst, da Friderich den
Tredie var Konge i Danmark-Norge,
Hr. Joachim Gersdorl Rigels Haiti-teste/ og Danmarks Read VAT SlotsHerre ; Peder Winstrup var Biskop.
Hr. Jens Larsen Malm var Provst,
Hr. Hogen Zonnesen Røndeleye var
Sognepræst, Peder Larsen Børn var
Degn, Espen Jørgesen og Peder
Jensen vare Kirkeværger, og formalet An. 1656.
Paa 8 smaa Tavler i Pulpituret
læstes efterfølgende Antegnelser:
Anno 1559, Nye.Aars Dine, døde
StormæRtigste Fyrste Kong Christian
den Tredie. Anno æt 55
dn ee ::
Anp
g:
a ad elA51K8
, t8
ovio
t grd n
e.d
. cArpi thi odren ti AAt
kparv4

Anno 1578, den 30, December ,
ttl e
n 'Hertug Ulrich, Kong Friederich
den Andens Søn lødt pari Koldinghus ,
1536, den 29. Dag. Juli. gaves Kialienhevn op for Hertug Christian den Tredie.
Anno 1597, den 9 Ang., VW Kong
Chrisiien her pair Landet og tris;
herfra til Grith-ind.
Det kongelige Vaaben afmalet.
Anen 1594, den Il. Januar døde
Velli. Fatch Gøye, Høvedsmand til
Hammershus, pan Lensgaard i ØsterLarsker Sogn.
Paa Panel-Tavler pas Fruenlinimer
Pulpituret stod.
Anno 1546, den 27. Oktober døde
Doctor Morten Luther og blev begraven i WIttenberg.
Anno 1598, den 27. May visiterede Bisper! Meister Mogens Madsen denne Kirke.

Forts.

Komfur-Kakkelovnen.
—o—

Blandt de mange Spareindrelninger, Brændselsnøden har fremkaldt,
fortjener Komfur-Kakkelovnen, der
forevistes paa Husinoderlorenrugens
Udstilling i Eneraaret i Kaminsalen,
særlig at bemærkes. Komfur-Kakkelovnen er en alsidig lille Ovn, og
vi skal nedenfor nævnte nogle al
de vigtigste Maader, den anvendes
paa.
Har man i sin Lejlighed en Kakkelovn, der bruger meget Brændsel,
og man ikke finder Tidspunktet
passende til at anskaffe en ny, kan
man med Fordel benytte sig at
Komfur-Kakkelovnen. Denne, der
er ganske lav og kun bestaar af
el stort, regulerbart Ildsted, dækker
med plane Ringe, som Grydehullerne
paa et almindeligt Komfur, anbringes foran Kakkelovnen, hvori der
ikke tyres, forbunden med den ved
et Rør, der er slukket ind i en Plade,
der dækker Indfyrinesdøren. Man
lyrer urt i Komfur-Kakkelovnen
Stedet for i Kakkelovnen, og deri
varme Røg passerer først Forbindelsesrøret til Kakkelovnen og derpaa
gennem dennes Ildsted og Røgkanaler, hvilket vil sige, al Værneneden er blevet betydelig forøger. Tilmed har man saa den Fordel at
kumte benytte Komfur-Kakkelovnen
som Komfur, idet man bande kan
koge Vand og Mad, eller hvad der
nu passer, paa den. Man kan
veude imod den, al den ikke er
særlig køn, men de den i alle andre Retninger er sne lortrirdig, maa
man underkaste sig det gamle Ord,
der siger, at .Hensigten helliger
Midlet".
Ogsaa i Køkkener, hvor der kun
findes Gas, er den meget praktisk.

kosthare Kehikineter. Findes dterblot en Skorsten i Køkkenet, kan
mim opstille Komtur-Kakkelevitee
der I Anskefklse jo er bety.lell
billigere end et Komfur. Gaefoihrue
gel kan med Kondur•KakkeInveen
til Hjælp let holdes nede paa de
billige Satser, og taintidig kan tuen
ved Hjælp af den holde en passende
Temperatur I Køkkenet.
Badeværelser, hvor der hedes
Ciasbadeovne, der Ikke merl benyttes, ken der være god Anvendelse
for en Koinfurkekkelovin, der let og
uden at fylde far meget kali anbringee, hvis der blot er Adgang tit
Skorsten. Mart kan da hende !ae
det til Rader nødvendige Vand og
selve Redeverelsel opvarmet pen
samme
Til Slutning skal vi Ilge bemærke,

et Ideen med en Hjælpeovn loran
Kakkelovnen ingenlunde er nogen
ny Ide, thi allerede I Halvfemserne
I Forrige Aarhundrede var de 5nn•
kaldte Varmeneeeisentrer, der kunde
"le; Pall Hjul fra det ene Værelse
til det andet og anbringes feren de
respektive Kakkelovne, meget moderne, Imidlertid osede den Tids
Knristruklinner, sen de ret hurtigt
gik af Mode. Ved de nu anvendte
Konstruktioner, er men ganske kommet tid over Ulemperne

Fra Uge til Uge
nAllinge-Sandvig 'Sangforening
byder ved sin Koncert pen Christensens Sal 2. Paaekeclag paa et overordentlig righoldigt, afvekslende og
fornøjeligt Program, og til Trods
for al Billetprisen kun er sat til 75
Øre, kan Tilhørerne dog som Tilgift fan sig en Svingnm overpøs.
For øvrigt er Sangforeningen jn I
alle Maader saa fordelagtig bekendt,
al al videre Anbefaling turde være
overflødig; vi vil blot henstille III
vene Læsere at sikre sig en Billet
i Tide, for der vil sikkert blive fuldt
Hus.
En Oldtidsgrav.
1 en Syd for Neee liggende Skanskanse fandtes for nogen Tid siden
en Oldtidsgrav i den øverste Kam
af Skansen. En Arbejdsmand her
Ira Byen, der slager Vejskærver i
samme Skanse, fandt Graven ved
et Skred at Sten og Grus. Delte
blev Bornholms Museum gjort opmærksom paa og straks kom Overlærer Tryde og to andre Herrer fra
Museet og foretog en Undersøgelse,
og del menes at være en Kvindegrav fra den yngre Stenalder.
I Graven fandtes en stor Mængde
Peder Ira Romertiden, dels Peder
al Mosaik, Glas, Ler og Ben. 13
at disse Perler fandtes i en i Graven hensat Urne med Prydelser paa
— men desværre var del hele i en
Klump, og selve Urnen i mange
Slumper og Skaar. Nogle al Perlerne blev beskadiget ved Optagning,
flere af Perlerne var prydede med
Orllailienter , saa man formoder, de
er brugte som ørelokker.
Foruden landres en Mængde Benstumper, (Ligrester), Træstumper og
slaggeaglige Knolde, samt en Flintskraber, velbevaret.
lak er der lunder 47 Perler og
ell Dcl
iullertleilrBornholms Museum.
orSltnf
AItku
Folkebogsamlingen
holdt Lørdag Aften ordinær Generalforsamling lian Read huset i
Regnskabet godkendtes enstemmigt:
Overlærer Johan Kulged og Fotograf Alfred Kjøller genvalgtes til
Bestyrelsen.
eedil
lem
e i Stedet for Eakelru
Til1yM
reis
Med

ti

Colber1, d er pr afgaaet ved Døden,
valgtes freier Cul E. Andersen.

Den natlige Eksamen:
Olsker
Sogn afholdes i Sct. Ols
i
Kirkeskole Onsdag den 3. KI. Srls
I og i Tein Sogneskole Fredag den
5. Kl. 8r2 . Alle Forældre og Vær: ger indbydes til at overvrele Eksamen.

hilliloreilloils

ir

Koncert

(Skrerliusdae) Allinge Menighedshjem Kl. 9",, Ols Kirke Kl. 2. (Altergangsgudljeueste).
(Langfredag) Bethel i Olsker Kl. 91/1
Allinge Kirke Kl. 2. (Altergangs.

tjeneste).
I. Paaskedag.
Ols Kirke Kl. 9112. Skriftm. 9.
Allinge Ki r ke KI, 2. Skriftm. 1 1/2,
2. Paaskedag ingen Gudstjeneste.
Tirsdag d. 2. Møde for K. F. U. K.
I<1 8 paft Menighedsbje nonet.

Lord:1g- d. 30. ds., Eftm. Kl.
borilges efter Vedkommening ved offentlig Auktion
des
paa Hotel „Allinge" i Allinge
en Del Løsøi e, hvoraf fremhæves
2 enkatte og 2 dobbelte Klædeskabe,

2 Kn u rmoder, Servanter, I Ege
træes-Sofa, andre Sofaer, I Mahogni-Sofa, I Servante, 1 Kurvebord, I ovalt Bord, Spilleborde,
Skrivebordsstole. Liggestole, Gyngestole and; Sitdt..Chaiselouguer,
2 Etagerer, 1 stort Nøddetræes-Pillespejl med Konsol, andre Spejle,
2 Gulvtæpper, 1 Træde-Symaskine,
3 Harmonikaer, RejseknIferter, 1 Barnevogn, Træsenge, Jernsenge, Fjedermadrasser, en Del Tøj ni. ni,
By - og Herredsfogedkontoret i
Hasle, den 23. Marts 1918.

i Allinge Boghandel og hos Købmand Fr. Bidstrup i Sandvig, som hos
de øvrige Medlemmer al Sangforeningen.

Foraars=Nyhederne
hjemkomne.
Prima blaa og sorte Serges Spadseredragter fra 46 00-96,00
r' 39,00-67,00
Kulørte
do.
37,00-85,00
Blaa og kulørte Kostumefrakker
26,00-55,00
Hvide Vadmelsfrakker
34,00-55,00
Alpacca Frakker
6,75-30,00
Nederdele, kulørt, sort og blaa Serges
4,00-28,00
Bluser, flere Hundrede paa Lager
2,00- 5,25
Sort og hvid Voile pr. Meter1-f-ky.?,
1,30-:3,00
Mønstret Mull

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

Johannes Noloer!, Hasle,

træffes paa Raadlinsel i Allinge
hver Mandig efter Kl. 10 Form. og
i Klemensker Kro hver Fredag
fra 2-5 Eftm.

Tørrede Æghtommer
a 25 Øre, erstatter 3 Æg.
Brugsanvisning paa hver Pakke.

i Pakker

4ars.Nen.

i alle Dimensioner og Restpartierne af

Svensk fladt Stangjærn,
Tysk Hjulringestaal,
Belæzningsstaal (Janusmærke),
Galvaniseret Baandjærn

g. e J. 2Ctt,m,n,

Forsamlingshuse! Hammershus
Generalforsamling
Torsdag d. 4. April KI. 8 d. A.
paa

Fil,111Ce

Billigste Priser

Køkkenrekvisitter
faas hos

Allinge Knionial- og Produktforretning.

Brødrene Anker
Jernstøberi & Maskinfabrik
Telefon 2.
Hasle Telefon 2.
Selvvandingsanlæg, Vand- & Aljepumper

111. 111.

T6rvestr6eise
anbefales fra

Allinge Kolonial- & Produktforretniw.

o9
Lervarer

ni. nr.

slaar til Anienyttelse paa Lille Dam inegi,ard i Kit: iiiensker ler 5 K..,
10 Kr. lur Driegtighed og I Kr. !ur

Efterspring.
Telefon Klemens s. 31.
En ældre og en yngre

Pige
søges til Isle Maj paa

Rø Skole.

ø. Aakerlund.

Stort Udvalg

Stort Udvalg

Najlijergqaaril lokalforening
under Dansk Andelsgødningsforening
&f 1916
afholder Generalforsamling Torsdag d. 4. April KI, 6 p;ta 1 Intel
„Allinge".
Dagsorden:
I. Beretning om Virksomheden.
2. Valg nf 3 Bestyrelsesmedlemmer og I Revisor,
3. Eventuelt.

Bestyrelsen.

KAFFE
(Th. Gronberga)

Ilo Svineaviffirening
afholder den ordinære Generalfor-

faas hos

Erindringsliste.
Toldkamret 8-12 Form., 2-5 Efterm.
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4.
Laane- & Diskontobanken 2-4 Eftm,
Sparekassen 10-12 og 2-4.
Branddirektøren 1 do.
Stempelfilial i Sparekassen 10-12, 2-4,
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Efterm., Mandag og
Torsdag Form.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7.
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6.
Søndag 12-2.
Telegrafstationen 8 Morgen til 6 Aften,
Søndag 12-2.
Borgmesteren træffes paa Kæmnerkont
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr.
Olsen, Messen. Kontortid 1-4, Em.
Folkebogsamlingen paa Raadhuset:
Tirsdag Kl. 3, Fredag 7-8,
Jernbanest. er aaben for Gods 8-12, 2-7
Hjælpekassen: Formd. Bagerm. P. Holm,
Kasserer H. P. Kofod . Kontortid hver
Fredag Ira 5-7.

God Spegesild
er til Salg hos

Ferdinand Ben' disen, Tein,

Byggryn,

samling Tirsdag d. 2. April
Elbil. Kl. 5 paa Ro Afholdsho•
tel.

Bestyrelsen.

Missiontorening,
Om Gud vil

Missionsmøde
Skærtorsdag Eftm. Kl. 2 paa
slaushuset i Be.

Teknisk Skole
Allinge.
Elevernes Arbejde for Vinterhatvaaret 1917-18 vil blive fremlagt
paa Skolen 2den Paaskedags
Eftm. Kl. 2. Beretning om Skolens
Virksomhed Kl. 5.
Alle, der interesserer sig for Skolen, er velkomne.
Bestyrelsen.

cRø cBrugsforenings
Qøclnin3sforeninj
Generalforsamling
afholder
Fredag d. 5. April Eftm. KI 5 i

Forsandingsilauget.,
Bestyrelsen.

line og mellem- Gryn anbefales til

Carl Lunds bekendte blaa Emaljegods

billigste Dagspris fra

Risemollen.

til billigste Priser hos

Allinge Kolonial & Produktforretning

Oailiser og andre Dykænder
købes og betales med højeste Pris.

urdigt Sted.

demod
Hingsten humggami

pas Lager, Raparationer udføres,

Allinge Kolonial- og
Produktforretning.

P. C. Holm,

Levende Duer

Allinge d. 23. Marts 1918.

Bestyrelsen.

Hasle 118[Ikerlorreinik

Inas hos

Krukker
Dunke
Fade
Skaale
Talerkaner

Farvetabletter

Aktieselskabet

Klemensker

S88501111

sælges i

ved Vedby.

P. C. Holm.

1:3.

Hindbær,
Hyldebær,
Klanbær,
Kirsebær,
Ribs,
Blandet. Frugtsaft

Tysk og svensk Rundjærn

Møller Olsens Enke,

til at farve Uld, Bomuld og Silke,
faas i alle Farver hos

Snedker L. Pihl,
Telefon n.

Frugtsafter,

anbefales i hele og halve Flasker
til billigste Dagspris.

11111100~1111

til Fiskegarn.

reelt, hurtigt og

Telefon Hasle 105.

- og Herredsfuldmægtig

Catech0

Vaske- og Saltebaljer.

Borrelyngens Stenhuggeri

indbundne Bøger billigt til Salg hos

Farver til Kalk og Olie
Fernis. Lak, Terpentin. Tørrelse,
Stoklak, Lim og Pensler.

vant til Monumentarbejde, kan faa
lønnende Arbejde hele Sommeren.

By

Bygiling til liedbrydning,

Ajletønder,

Aljetonder og Saltekar
saml al Slags Bradketarbejkle haves

Sørensen.

og Bortrejse, er en Samling smukt

Telefon 39.

Stenhuggere

1011R1~11111111101

Nordlandets Handelshus.

tjenlig til at stille op til Beboelse,
Stald eller Faderbyguing, 35 Alens
Længde, er til Salg ved Henvendelse
til M. C. Funch, Allinge.

2 dygtige

mer Ved Indgangen finder intet Billetsalg Sted; men Billetter

Paa Grund af Ejendomssalg

og en fin Diplomatfrakke er indlagt
til Salg.
Skrædder Klausen, Sandvig.

Foredrag
al Realskoieloistander N. P. Jen-

Re Afholdsferening.

finder Sted 2den Paaskedags Aften Kl. 7'. paa
Christensens Sal i

Borgen.

God Klædning

Rø.

sen fra Aakirkeby i Brugsforening ens Sal Skærtorsdag 1<1. 2.

a 75 øre for voksne og 35 øre for Børn kan bas inden Søndag saavel

Omisljenesier og Mider,

Rø.

Jeg har endnu nogle Stk.

Cykler

med det bedste
Køb mens det er Tid.

Dæk og Slanger
han De endnu faa hos mig, men Lageret kniber ind for hver
Dag. Vil De sikre Dem, saa køb straks.

H. C. Mortensen,
Allinge, Telefon 79.

betales med 90 Øre Stk.

a.

£a-cDett,.

Overreissaor, Bojeseo-Kogoed
Sct, Mortensgade 17, Rønne, Telf. 22
(tidli, Fuldm. ved Byfogedlcontoret i
Hasle).
Kontordag I Allinge Mandag
do i Klemens (Kroen) Tirsdag Eft.

Allinge-Sandvig sygekasse
optager Medlemmer imellem 40 og
60 Aars Alderen i indeværende Aar.
Indskud 10 Kr. - Henvendelse til
P. Holm.
Formanden.

Høns, Ænder,
Duer og Æg
købes til højeste Dagspris,
Købmand Bidstrup,
Sandvig.

Gamle Inge Frimærker
fra Danmark, Norge, Sverrig, Finland, Island og Dansk Vestindien
købes.
Det ældste danske og svenske
Frimærke betales med henholdsvis
15 .og 52 Kr. - Mindre Samlinger
fra alle Lande købes ogsaa.
Postmester Alhede, Allinge.

Odde Sommersild,
lagt paa bornholmsk Maade, er billig til Salg.
Chr. Mogensen, Tein.
Telefon Allinge 106.

Gødningssalt

er paa Lager.

Kaligtidning ventes.
Vi har et Parti letopløseligt Salt og beder om Bestillinger snarest muligt. Ved Afhentning maa Sække medtages.

•Nor[Ilemiels flandolshos,

Hvor er den gamle Vælde?
Mon Kraften dør ?
End staa de stærke Fjelde
sna højt som før,
Men længe sank i Dalen del visne
Løv,
Nu sørger Riddersalen, bedækt
med Støv.
Adam Oehienschliiger
Hvad ej man nemmer i vore Dage:
Det er den svære Kunst — al
forsage.
Hver har sin Storheds Rock-Æg
udruget,
Enhver vil forrest i Livets Train,
Og højlydt snurrer det samme
Refrain :
.Arvelen Dreng I
Gjør Plads for et Svin til ved
Truget!'
Vilhelm Rergsne-

Alle Sorter

Værktøj
Redskaber
og

faas i stort Udvalg til billigste Priser hos

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Prima eng. Smedekul
er paa Lager, og ny Sending ventes pr. Sejler „Kristian" i den
kommende Uge. Prisen bliver da noget lavere.

Nordlandets Handelshus.

Als, hvad er vel saa skjønl,
Som Ungdoms lyse Dale,
Hvor All er lysegrønt,
Og tusinde Nalergale
Med Sang og Klang
Lovprise den Dag saa lang?
F. L. 1-Inedt.
Der er den Forskjel mellem Uvidenhed og Fejltagelse; at den første er stærblind, den anden er nærsynet: Uviden heden staar stille
og Fejltagelsen flytter sig kun for
at løbe mod en Mur.
Mangen en, der bryder med
sin Fortid, bryder ogsaa med sin
Fremtid.

Drengedragter,
Et Parti Konfirmationsdragter samt mindre Størrelser
sælges saa længe Lager findes til ca. 40 pCt. under Dagspris.

J. P. Sommer.

Jærllvitriel fil Sprkilvilig e! Ambe!,
Kohhervilrial fil Sprejlek al fragttræerne,
Sort Tagpaptjære
Sort Kalciumstjære
Rød Tagmaling

Smaa Guldkorn.

til Paptagene, hele Tønder
do.
do.
do.
i Spande

er pari Lager. Vær saa god at indgive Bestilling snarest til

Norillafirlels Ililll[lelshus,
Strømper
til Damer, Herrer og Børn findes paa Lager i stort Udvalg i

prima heluldne Kvaliteter.

Ordet er frit !
Vi gør vore mange Læsere i By og
paa Land opmærksom paa, at enhver kan
faa optaget Artikler og Indlæg om Emner
af almen Interesse i ,,Nord-Bornholms
Ugeblad'
Betingelsen er kun, at det skrevne er
holdt i en sømmelig Form og indenfor
rimelige Grænser, samt at Indsendere— til
Underretning for Redaktionen — opgiver
Navn og Adresse. Ligeledes modtager
Redaktionen gerne Meddelelser om saadanne Ting og Forhold, som egner sig
til Behandling i Bladets Spalter.
Dette gælder haade Byen og Landet,
og det er en Selvfølge, at Redaktionen
altid vil iagttage den strærigeste Diskretion med Hensyn til sine Kilder,

J. P. Sommer,
Vi har et Restparti bestaaende af

10 ilder galvaniseret rigIrdedi lseoel, I kg rækker 0,4 ni,
20 Hille øv, Ild tirulrad Fir, 8, i kg - 9,5 ill,
som sælges til første Køber med 10 pCt. Rabat paa Dagspris.
Ligeledes har vi et Parti af den gamle Fabrikation.
Solidt Materiale.

galvaniserede fide og °vele kor
i alle Steerelser samt galv. Vandspande i 4 Størrelser.

Nordlandets ileildeishils.

sælges.

Pris 15 øre pr, kg i

Nordlandets Handelshus.
Prima prima

Kolonialvarer
anbefales fra

Allinge Kolonial« Produktforretning

Vi har stort Lager af gode kantskaarne

Udskudsbrædder
i Tykkelse 341” og 1" — flere Bredder og mange Længder:
Kærnefulde Fyrrebrædder til Krybber og Vandtrug.
Gode Granbrædder i alle Dimensioner.
Tørre Brædder, som er pløjede og høvlede til Gulv og Loft,
Prisen er rimelig og vi giver højeste Rabat pr. kontant.

Nordlandets Handelshus.

helt i Nordlionholms ligeblad!
Billigste Annoncepriser. — Største Udbredelse

her paa, Nordlandet

Til

Konfirmationen
Vejen fil 1101313nd NIEIllillpr i daNkc og Malroshcoll

er ikke lige let at finde for alle. —
De fleste Inder Lykken rande og
prøver enhver Chance for al naa
det eftertragtede Mani: men Tiden

anbefales

i stort Udvalg.

Kravetøj, Huer og Underbeklædning.

gaar

Priserne er yderst lave i

svigter dem Gang paa
Gang, for sluttelig kim at efterlade
Skuffelser. — Andre søger ved ihærdigt Arbejde al erhverve sig Velstand,
og ved forceret Slid naar enkelte
ogsaa

Nordlandets Handelshus.

og Lykken

Magasin du Nords Udsalg, Allinge

I Tørvestrøelse, hollandsk Fabrik,

gennem
Agrene saa vidt, al de kan henleve
en nogenlunde sorgløs Alderdom.
Kun de færreste aner, at Vejen til
Velstand ikke naas gennem Slid og
Slæb, naar de Værdier, der derved
skabes, ikke bliver Genstand for
Omsætning.

Norilhordohns 11110111E1
har den største Udbredelse her paa
Nordlandet og egner sig derfor fortrinligt for Avertering om Køb, Salg
eller Byttehandel. Billigste Annoncepris. Ring op Telefon 74, Allinge.

? Bornholms Simre- & tuml=
Afdeling i Allinge
Kontortid: 10-12 og 2-4.
Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar 111 en Rente°
at 4 pCt. p. a., paa Folio tll 2 pCt. p a.

Vilaill1~111~~9
Kommunen har et større Parti saltet Sommersild
1 /4 Td. ca. 14 01 med Einblg. 18 Kr. 50 øre
„
10 „ 50 .
71/s
sælges saa længe det ikke er nedbragt til 1/, af deri nuværende Beholdning
Købere saavel i som udenfor Kommunen.
Allinge-Sandvig d. 21. Marts 1918.
P. N. V.
Ghr.

Olsefl.

Kløver- og Roefrø
samt alle Sorter Græsfrø i ekstra prima Varer
anbefales til Maksimalpriser fra

Z[tringe

q'robtifitførretiiiiig.

Gode Spisevarer
uden Kort sælges:

&tralle saltet Ilelleilyiltler
80-90 øre pr. Pd.

Velbehandlet, saltet
bornholmsk Torsk

Islordlaililets
Klipfisk.
Et lille Parli er hjemkounnet.

B. Larsen.

Vi har disse Regulerings-Komfurer i 4 Størrelser.
Særlig nu, hvor
Alle tidligere Købere ere særdeles tilfredse.
Hjemmebagning anvendes, kan vi anbefale disse, Vi tager de
gamle Komfurer i Bytte.

Nordlandets Handelshus.

