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,,IVon'-13ornholms Ugeblad' 
trykkes I el .In"al al mindst 160.3. Essing'. 
og forsendes gennem 
Sandvig, Olsker, Ratskur, Re ogAlemensiktr. 

„Nord-Bornholms Ugeblad" 
her den største Udbredelse I Nordre Herred 
bl.atr læst t ethvert Hjem og egner sig der. 
or bids, Ill Aiertring. 

„Nord-Bornhaltas Uiyblad" 
apfuger gerne Beitendtgareiser af &irer Art 
saasorn Ken, Salg; Foreningsmeddelelser, 
Efter- eller A I lysninger, Auktioner ene. 

„Nord-Bornhalms Ugeblad" 
aakaar hver Fredag, kan bestille:. par, alle 
Postkontorer samt paa Bladets Kontor og 
koster J Kr. halvaarlig. 

2t leve — 
At leve er ej at sanke 
en Favnfuld af Lykke og Leg ; 
al leve — det er at ranke 
sit Inderstes store Jeg. 

At leve var aldrig delle: 
at træde til Toner en Dans, 
men: trøstig al kunne flette 
at Blomster sin Kisles Kravs. 

Alleve er ej at risle 
sir Navn i et straalende Gler 
at leve — del er at miste 
del sidste, en ejer og har. 

Al leve er dette svære 
at kæmpe mod al sin Brynde ; 
al leve — del er at lære 
trods Dødens Klokker at nynne. 

Hans I. Hansen. 

Danmarks Døre. 
Af cand. jur. Car iegermarin-Lineencrone. 
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Ejderens Navn „Egisdor" paa æld-
ste Dansk er blevet forklaret som 

betydende ,Rædselens Dør" — og 

meget bedrøveligt er der jo desværre 

ogsaa knyttet til disse Egne, men 

hvordan det end lorliolder sig med 

Navnet, har Sønderjylland altid væ-
ret en Der — baade Døren til at 

lukke og Døren til at aabne. Det 
er nu ventende hvorledes Sønder. 

jylland har været vor Dør mod Syd 

baade i Kamp og Fred, men tidl 

mindre kendt er det vel, at de sam-

me Egne ogsaa i fordums Tid var 

vor Dør mod Vest og Øji. 

Første Gang et Glitte af vort Land 
naaede den europæiske Kulturverden 

var vel paa Aleksander den Stores 

Tid, du Pytheas foretog sin mærke-
lige Rejse riordpaa. Drevet af en 
usædvanlig Kundskabstrang drog 
Borgeren Pytheas Ira Marseille ud 
med sit Skib maaske mest for al 
anstille astronomiske Iagttagelser paa 

fremmede Steder, merl vel ogsaa tor 
al lære de fremmede Egne at kende. 

Han sejlede fra sin Hjemby ud gen-
nem Gi braltarstrædet, langs Spanien, 
Frankrig og Englands Kyster, han 

besøgte Thule, det yderste Land i 
Verden, der hvor Soten har sit Hvi-

lested (nemlig naar den slaar paa 
Horizonlen i Midnatssol-Perioden om 

Sommeren). Han kom ogsaa i Nær-

heden af Baltica, den store Ø eller 
Halvø, hvor lian saa det Under, at 

Land blev til Vi:ud og aller :il Land 
igen. 

Del er formodentlig Egnene ved 

Sønderjyllands eller Holslens Vest-
kyst, lian besøgte. Pytheas er en af 

Verde fish islorie s største Opdagelses-

rejsende, men I !d den Tort, al hans 

sandfærdige Me Idelelse om Midnats-

solen, om Tidevandee om frosne 

Have osv. blev opfattet som rel og 

slet Skipperløgne, og den stakkels 

Pytheas betegnedes af Oldtidens 

senere Geografer som „den største 
Løgnhals". 

Anden Gang Europa skimtede de 

danske Strande var paa Krise Fød-
sels Tid, i Kejser Augusti Dage, da 

Kejserens Flaade lagde sig i Helga-

lands-Bugten. Vi har Kejserens egne 
Ord om denne Bedrift: „Jeg bragte 

Fred over Germanerne lige til El-
bens Munding. Min Flaade sejlede 

fra Rhinens Udløb mod de østlige 

Egne lige til Kimbrernes Land (d. 
e. Jylland), hvorhen aldrig før den 
Tid nogen Romer Nar trængt frem, 

enlen til Lands eller til Vands. Kim-
brer (d. e. Hinirnerboer) og Karnder 

(d. e. Harboer, Beboerne af Vestjyl-

land Ira Harboere ned til Varde) og 
Senmoner og andre af Germanernes 
Felk i disse Lande bad ved Sende-

færd om nik og det romerske Folks 

Venskab". 
Jyderne blev saaledes „det romer-

ske Folks Venner", ikke som Ty-
skerne indlemmede i del romerske 

Rige. Ejderen blev allerede den Gang 
„del romerske Riges Grænse": „Ei-

dora Terminus kapere Romani', 

soin der slaar paa Stenen, Frederik 

den 4. salte ved Rendsborg. 
Vi gaar frem til for omtrent 1000 

Aar siden. Danmark ligger nu som 

et ikke ukendt Land, ganske vist i 

Grænsen! af den europæiske Kultur, 

og den glimtvise Forbindelse er af-

løst af regelmæssig Trafik, men del 

ikke blot gennem Døren, Eldora, 

men ogsaa i Øsl og Vest. Forbin-

delsesdøren mod Øst var Slesvig 

By; herfra udgik Handelsruterne 

paa Østersøen. En Mellemstation var 

Gotland, men Endepunktet var den 

finske Bugt, der hvor nu Petrograd 

ligger, dog kun Endepunktet for 

selve Rejsen paa det aabnc Hav, 

Rejsen selv var meget længere. De 
danske og andre nordiske Købmænd 
sejlede op ad Neva til ladoga-Søen 

og ind til den store Handelsby Nov-

gorod, Holmegaard kaldet, og op 

ad Loval ; saa fintalte de trække 

Skibene til Dvina, derfra atter til 

Dnjepr og sejlede saa ned ad den 

til Hovedstaden Kiel, senere manke 
de forbi de 7 Vandfald, der var 

kendte hos vore Forfædre med nor-
diske Navne : Det første hed meget 

betegnende ,Ej sove !", saa korn 
Holinfos, Gjallandelos, Alfarfos, 13a-
rufos, Leaudifos og Strandbunafos. 

Nu korn de endelig ud i det sorte 

Hav, og over dette gik Farten til 
Østlandets store Hovedstad Konstan-
tinopel eller Byzanz, næn af Nord-

boerne kaldet Miklagaard, den store 
Gaard. 

Undertiden fulgtes dog en anden 
. Vandvej; man fulgte Volga helt ned  

til det kaspiske Hav, sejlede over 
delte og handlede ined Araberne 

paa den anden Side Søen; eller 
ogsaa standsede man midt paa Volga 

og handlede med Bulgarerne, (der 

den Gang boede her). De havde i 

deres By Bulgar en Slags Stabel-

plads tor Nordboernes og Arabernes 

Varer, Nordboernes Pelsværk eg 

Rav, og Arabernes forarbejdede Me-

talvarer — og deres ,snina runde 

hvide Mønter. 
Østvejen var den længste og mær-

keligste, men Vestvejen holdt sig 
længere frem i Tiden. Den udgik 

fra Ribe. Herfra sejlede Købmændene 

til England og Flandern, solgte de-
res Kvæg og Heste og krible, envi-

lig senere hen i Tiden Manufaktur-
varer, navnlig Klæde bande londersk 

og leid, soni:der slam i Folkevisen, 
d. e. ha London og Leyden. Men 

man kunde oases sejle længere -
til Frankrig og Spanien, saa ogsaa 

paa disse Kyster genkender vi Nord-
boernes Vane al give de vigtigste 
Steder forsiaalige Navne i Siede' 

for de vælske : Grislupolli med Vile 
anisborg og Varnandi i Vehnuland 

i Frankrig, St. Ib (Sari lago) i Spa• 
nien og endelig selve Herkules-Støl-
len, som vi kalder Gibrallarstriedel, 

men som vore Fædre kaldte Njerva-
sund. Del var vel nok Vikingerne, 

der begyndte derpren og som over-

hovedet lagde Ritterne, men saa 
kom de fredelige Handlende og Pil-

grimme (Jorsal-Farere) og fulgte de 
banede Seveje. Ind I Middelhavet 

var det vel mest de fromme, der 

korn, enten bevæbnede som Kors-

farere eller med St. Jakobs Stav og 

MuslIngesknIlen, som Pilgrimme: til 

Bardeloer (d. e, Barcelona), Masselju 

(d. e. Marseille), IH Rornaborg over 
lit Akkersborg (d. e, Acca eller St. 

Jean d'Acre, som de frankiske Kors-

farere sagde), hvorfra Rejsen gik til 

selve Jorsal (Jerusalem). 
Ribe og Slesvig og Porten ved 

Rendsborg, det var Danmarks Døre 

mod Øst, Syd og Vest. Østvejen 

faldt først bort, idet LybLekkerne tog 

hele Østersøhandelen, Vestvejen blev 

ved at bestaa, men svandt i Belyst-

ning — overhovedet blev Handelen 

overtaget af Udlændinge — og Syd-

døren blev ikke en Dør, hvoraf vi 
gik ud og ind, men der blev Ty-

skerne, der gik ud og ind. 
Det har været en af Ulykkerne i 

Danmarks Historie, al vor Forbin-
delse med Udlandet er blevet os en 

Plage, fordi vi ikke selv har vare-
taget Forbindelsen, Hvis vi selv 

overtager al lede og udvikle For-
bindelsen ud ad til, bliver den ikke 
en Plage, men en Fordel. Maalle 
del være vort Man' i Fremtiden. 

Hyide Tulipan. 

Hvide Tulipan, der dufter 
dybt af Vanrens Vimr! 
Rus al Muld og grønne Safter, 
som mit Hjerte neer I 

Kyske Ungdomsblomst, der drømmer 
i den skære Luft 1 

— Ingenting bedøver Sjælen 
som din fjerne Duft! 

Al den stolle, store Lykke, 
langt fra Livets Kryb -
al den Elskov, som jeg elsker 
stiger fra dit Dyb 

Kai Hof 'mann. 

Kristendommen og Nutiden. 
Al Harald ltergstedi. 
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Den talentfulde Digter, Harald 
Bergsledt, har i ,Vore Herres" ud-
viklet søl Syn part „Kristendommen 
og Nutiden". Da den velskrevne Ar-
tikel sikkert vil interessere mange 
al vore Læsere,,'har vi tilladt os n1 
aftrykke den lier i Bladet. 

Den lange sunde realistiske Ud-
vikling, som Aandslivel herhjemme 

og andetsteds har genneregaael, har 
virket skærpende for Iagttagelsesev-
nen og Realitetsvurderingen, men 
har samtidig betydet en sund og 

tiltrængt Hvileperiode for Sindene& 
spekulative Tilbøjeligheder, der itu 
aller synes Hærd med al vaagne, 

Samtidig har under Verdenskrigens 

Blodsudgydelser Folkeslagene irreel 
ell ret nærgaaende Mindelse om Død 

og Forkrænkelighed, om Liv, Jer 
hvirvles bort som Avner, og dette 

har yderligere sat de spekulative 
Tilbøjeligheder i Veksoinhed. 

Endelig er Kultespergsmaidet ved 
at dukke op pari ny i vor hjemlige 

Politik til betydningsfulde Drøftelser 
og Afgørelser. 

Af alle disse Grunde, tror jeg, 

der er Interesse for en Drøftelse af 
Spørgsuitielet : „Kristendommen og 

Nutiden' . . 	jeg mener hermed 

først og fremmest del Spørgsinaal ; 

Hvad er i Virkeligheden Kristendom. 
men for noget, set med Nutids 

Øjne?" 
Det er altsaa hovedsagelig dette 

Spiergsmaal, jeg vil søge at besvare 

i del følgende. 

Civilisationens to Piller. 

Det, der har skallet „deri hvide 

Race" Forspringet i Kultur og Sam-

fundsudvikling, er aabenbarl 

I) den frie græske Tænkning 

(Fritænkeriet) og 
2) den 1?vlydige kristne Fol-

k e ku Itur (Kristendommen). 

Del er to bundforskellige Kulturer, 
der udfylder og albalancerer hinan-

den, 
Fritænkeriet er en Individ-Kultur. 
Krislendom men er en Masse-Kul-

ter. 
Den første udvikler den enkelte 

til den størst mulige Dristighed. 
Setvlølelse og Respeldleshed. 

Den anden civiliserer og læmmer 

Folkehavet til størst mulig Ydmyg-
læd, Orden, Respekt og Lydighed 
under Loven, 

Den første udmunder i delle : 
Rejs dig, stag alene ! 

Den anden !amber: I Flok og paa 

Knæ I 
Den første afskyr Lighed og Arm-

i-Ar ndens  

pen andens F e Itraab er ; Lighed og 
e   

Arm-i-Arm. 
Den tørste appellerer Hl Forstan-

den. 
Den anden til Retfærdighedssan-

sen. 
Den første arbejder med Bogen 

og i Studerekammeret. 

Den anden arbejder med Masse-

paavirkning i store Folkehuse, ved 

Pragt, Musik, Optog, Ceremonier 

og Fællessang. 
Fritænkeriet har helet den hvide 

Races Tænkning for Forslokkethed 

og Stagnation. Kirkekulturen har 
læmmet og organiseret den hvide 
Races Folkehorder med uforlignelig 

Myndighed og Kraft 

Begge Kulturer har jævnlig tørnet 
sammen, bekriget hinanden, blodigt 

og uforsonlig', jævnlig dominerer 

blunden — men i det lange Løb 

farvel og pasvirket hinanden og vi-
ser Tilbøjelighed til engang i Frem-
lidefi al .gaa op i en højere Enhed 
. . . paa den Maade, at Kirken tæ-

rer at bringe sirs Forkyndelse i Over-

ensstemmelse med Samtidens Viden 
og Forstand og Intelligens — og 
lfeelligensen lærer al betragte Pro-

letariatet, Folkehavel, som andet og 

mere end brølende Oksehjorder. 

Den frie Tænkning 

eller „Fritænkeriet" skabtes afgøren-

de af Sok r a l e s, en forholdsvis 
ulærd Mand, Gadeoriginal og HIV. 

Billedskærer i Athen. Han blev i 
vor Civilisation Hovedopdageren af 
den gode, rolige Sainvatiglied i Liv 
og Død, den Sindsro, der hviler 

paa en skarp vaagen Sans for Sand-
drulied og for Godhed. 

Lærdom tyngede ham ikke, im-
ponerede han] heller ikke. Muntert 
og sindigt lorbeholdi han sig at un-

derkaste ale selv det mest ,opliø-

jede", en jævn oe lidenskabsløs 

Prøvelse uden Forhaalidsnienitiger. 
Man kalder mig den klogeste af 

alle, sagde Iran lejlighedsvis spø-
gende. Det num være, fordi jeg er 

den eneste, der ved, al jeg ingen-
ting ved! 

Midt i en patriotisk højtidelig og 
torholtisvis sprænglærd Tid virkede 

Sokrates forbløffende og forargende 

som et aldrig før set Fænomen nu 
blev 71 Aar ganemel (I) anklaget 

for Fritænkeri og eller en vidunder-
lig klog-vemodig-skælmsk  Forsvars-

tale deart l til at tømme Giftbægeret 

Fængslet.  
 

Han tømte del, spøgefuldt og al-

vorsfuldt samialende med sine Ven-

ner om Liv og Død — rolig og 

klar til det sidste — Aar 399 ler 

Kristus.  

 

Denne frygtløse, frimodige Tænk-

ning Islev Grundlaget for de Damme-

des Kultur ned gennem Tiderne til 
vore Dage. Det er denne frygtløse 

frie Forskning, som har giver deri 

„hvide" firtelligens dens ørirestærke, 
hensynsløse Kraft til al arbejde sig 

frem og aller frem gennem elle For-

domme. 
Sok r a te s er den _hvide' Tænk-

nings Fader. 

',ON•■••■•.■. 



Duge og Servietter 

ben felkilige-  Mrkekultur 
begyndte naturligt først at udforme 
sig en 3-400 Aar eller Sokrates, 

da der havde begyndt at danne sig 
et Krempeproleiarint, efterkaanden 

som Oldtidens stole Erobrere havde 
dynget Riger tit Riger, og alle disse 
broget forskellige, barbarisk ubereg-
nelige, undertvungne Folkemasser 
var havnet som Slaver under Romer-
rigets Scepter. Hvilket Svælg der 

har været mellem de »sokratisk" 

dannede romerske Stor nænd og de-
res skatskyldige Folk I Hvilken For-
agt og hvilket Had ! Kejser Nero 
fodrede sine Svin med Slaver!! 

Blandt alle disse sammenbragte 

Slaver og Barbarer ni aatte der 
udbryde en Fællesfølelse, en Solida-
ritet, en Folkekultur _af Dybseus 
Nød', en Kultur med Blikket frygt-

somt men truende og dømmende 
vendt mod Tyrannerne, mod Kejsere 

og Konger, mod Rigmænd, Fraad-
sere og Intelligente, mod Rom, _den 
store Skøge", det tordrervede „Ba-

bylen• — — en Dommedagstrang, 
som altid opstaar i Proletarerne, en 

Trisificlaarsrige Længsel mod nye, 
bedre Tiders Morgenrøde, som den 

ligeledes altid tystner i Proletaria-

terne, og endelig den Stemning, der 
altid er særegen for alle Airnue-Gæ- .  

ringer ; En glødende Solidaritet, en 
alinerineskelie, en international Bro-

derk:erli ;zliedsaand, der er Proletar i-

alernis erørsie aandelige Skat. 
Ganske naturligt mande disse tre 

Grundsteimunger danne Bunden fo r  
Folkekulturen i de fjerne Tider, da 

Civiiisarionens store Proletariat dan-

nede sig Dommen, Haabel og Sam- 

menholdet 	Dommedagstrangen, 

Freds- erg Messieslieneselen og Men- 

nesketurs Broderskab. 	. 

øeter lands undertvungne Folke-

horder var derigang som el taaget 
Verdenshjørne, Ira hvis  ophidsede, 

overspændte Dyb uudertrykte halv-

kvalte Religioner og Sværmerier 

steg ud, een efter een, og gennem-
toer det mægtige Romerriges primi-

tive Befolkning : Isisdyrkelse, Mes-
siaslængsel Astartekullus, Tungetale-
rier, Døbesekter, Mirakkelmagerier, 

Spiritisme 	! 

Og alle Veje førte til Rorir. I 

Rortis overfyldte Prolelargycler og 
Jødekvarterer mødtes el Mylder al 
Sværmerier og bejlede til det ny-

skabte krigsliæreede Storprolelar ial. 

Kan da nogen undre sig over, 

al tiet blev Peters og Paulus' Freds-, 

evangelium, der tog Proletariatet 

med Storm, delle Evangelium med 

dels mørke Dom inedagstrusel, dets 
sværnierske adventistiske Budskab 

om, at Himmeriges Rige var kom-

men nær, og dels lidenskabelige 
Forkyndelse af Orden, Fred og Bro-

derskab 7 

Og Dogmerne, Miraklerne 1 
Ak, disse overtroiske Oldtidspro-

letarer var i Forvejen saa vant til 

at høre om Guder med syv Hoder 
og tre Arme I Om Kejsere, der blev 

optaget i Gudernes Kreds! Om Gu-

der og Gudesønner, der steg ned 
og log jordisk Skikkelse paa, snart 
Tyreskikkelse, snart Svatieskikkelse, 

snart Menneskeskilckeise — — og 
om Mirakkelmagere, der uddrev 
Djævle, opvakte Døde, helbredte 
Værkbrudne] 

Al denne Overtro, der volder Nu-
tidens Kristne saa mange aandelige 

Obstruktioner og Sjælekampe, var 
for Oldtidsfolkene det mindst paft-
faldende. Det var for deur ligesag 

lel at fas ned, som det den Dag i 
Dag er det for Kabylere og Hotten• 
totter. 

Men det ny, del dristige, det væl-
dige, det betagende for dens det 
var dette om Gudesønnen, der log 
Skikkelse af eri Menig ni a n d, to-
ede Menigmands  Fedder, lovede 
Menig in an d Livets Krone, kaldte 
Menigmand op I den Himmel, 

hvor ellers kun Romeilcejserne korn, 

lagde Menigmand i Atentretes 

Skød og kastede den lige 

Mand 1 Flammerne. 
Hvad Under, at dette Meni g-

ma nd s.E vang el i m blev grebet 
med aabne Arme af Oldtidens Pro-
letariat og blev Grundlaget fur hele 

den europæiske Folkekultur op Id 

vore Dage — den Kultur, der skulde 
tæmme Europas barbariske Folkehav 

og lægge det under Loven ! 

Den første Kristendom 
har haft sin egen mærkelige Farve 
af en panikagtig Forkyndelse af nær-
forestaaende Dom, Dommedagslan-
tasier og mystisk-fantastisk formum-

met Truselstale mod det fordærvede 

Rom. AabenbarIngeirs Bog Maar soul 
et kosteligt historisk Monument over 

disse elektrisk extaliske Tider. 

Som Løbeild har Dommedags- og 

OinveudelsespanikIcen bredt sig til 
Middelhavets Søstæder, hvor der har 

organiseret sig en Række Smaalol-
kerneirigheder al Fiskere, Jøder, Sla-

ver etc. Omrejsende Missionærer 
har holdt Forbindelsen, vedlige, og 

siden hen har der vel cirkuleret en 
lang Række mer eller mindre fanta-

stiske Evangelier i Afskrifter og Af-

skrifters „forbedrede" Afskrifter. 

Bevægelsen har ellerhanden mistet 

sin panik-agtige Løbeilds-Karakter, 
eftersom Dommedag udeblev, og 
har forvandlet ,sig til en stærk og 

energisk Proletarveekkelse, der intet 
sin Ild og Glød har indfanget en 
Række intelligente Idealister og Svær-
iriernaturer, Mænd af lignende Støb-

ning som Strindberg og Johannes 
Jørgensen, Kvinder som Fru Anna 

Larssen-Bjarner. 
I deres Hænder er Bevægelsen 

blevet' ,interessant', har vundet hel-
pas i de højere Lag, hvis græske 

„Dannelse" sikkert har været lige-

saa overfladisk en Fernis, som „Dan-

nelsen" hyppigt er det den Dag i 
Dag. Krietendommen er kommen 

paa Mode som en stor ny moralsk 

Folke-RenaIssance, et Folkegennem-
brud med Centrum i Rom, en Slags 

storstilet „Indre-Mission", der faer 
„Venner" I det romerske Kejserhus, 

faer Statsunderstøttelse, og af kloge 

beregnende Mænd ophøjes som aner-
kendt Statsreligion, som en god, 

sund, statsanerkendt Folkekultur for 

det romerske Riges mægtige og far-
lige Folkehav af halvvitde Barbarer. 

Delte skele ca. 325. 
De kristne Kirkeniærld var rykket 

op til at blive isidbyrdes rivaliserende, 
indflydelsesrige og mægtige Folke-

ledere, en ny politisk Magt i Romer-
riget, og de befæstede den nye Fol-

kekultur med glimrende Maalbevidst-

hed og præktisk Sans. 
Myndige, fremragende Kirkemænd, 

Hadere af Vrøvl, fik samlet et Ud-
tog af de brugeligste cirkulerende 

Evangelier og opbyggelige Breve, 

idet man kort og godt kasserede 

en lang Række fantastiske eller mod-

strideude Evangetter-og samlede Re-

sten i een Bog, det ny testamente, 

som erklæredes for s kellig' — eller 

med borgerlige Ord : au I o r is e-
r ede s. 

Dette Værk fuldbyrdedes etter lang-

varige Stridigheder og Viderværdig-

heder paa Kirkemøderne i Hi pp o, 

Aar 393, Kartago 397 og Rour 
494. 

Det er paafaldende sent — opimod 
et halvt Tusinde Aar efter „Kristi 
Fødsel-, men nogen særlig stor 

Hast havde det ju i Grunden hel-
ler ikke, da Propagandaen jo var 

mundtlig, og Menighederne jo ikke 
kunde læse. 

Og Kristenkirken stod nu som en 
fasttømret, indflydelsesrig Organisa-
tion, der efter Romerrigets Fald tog 
Regimentet over Folkehavet, og som, 
selv styret af stærke, myndige Bi-

skopper eller Paver, gjorde Front 
mod Nordeuropas og 'Mellemeuro-

pas barbarisk-vilde Folkestammer og 
Vikingefolk for at lægge deur under 

Loven -- Moseloven. 

Helvedestreelen, der ene rettet tr rfd 

de egoistiske, romerske Tyranner, 

blev i det Sted rettet mod Barha-
rerne. 

Pavevældet. 
Et mægtigt Missionsarbejde tog 

sin Begyndelse! — støttet at Kejsere 
og Konger med Sværd og Soldater! 

Et ejendommeligt Missionsarbejde! 

En hanndfast teblade at »omvende' 

Folkene til Kristendommen! 
Nu omstunder er en saadan Om-

vendelse en ind niklet Proces, beskre,  
vel af talløse Ki•keimend: Anfægtet- 

set, Grublerier, Natlesarnialer, Bøn-

ner og Sjælekampe, Sfr dsryvelser 
og Sjælekriser — — indtil enden? 

„Frelsen" og Omvendelsen springer 

frem og Lyset gear op for deri an-

fægtede.' 

I disse Kirkens store Missionsti- 
der gik det nemmere for sig Flok 

eller Flok gennes i Vandet med 

Sværd og Knubs, med Eder og Spyd-
stænger ! En Munk læser Daaben 

over dem, og naar de alter kommer 

op al Vandel, flove og vaade — -
saa er de Kristne ! 

Og alligevel. 	— Det var Civi- 

lisationens nødvendige Sirrubaibejde 

hvor komisk det end nu bag- 
efter lager sig ud, insalt med Evan-

geliets skønne Ord, der var Arabisk 

for disse vilde Bander. 

Og del er Skrubarbejdets Tid! 
Det er selve Civilisationen, der ska-
bes! Del er Kirken, der med Dorn-

medagspisken i Hanrad gør sin væl-

dige Manddomsgerning! Del er Eu-
ropas trodsige Vildskab, der tvinges 

til Ydmyghed under Korset, til Ly- 

dighed under Moseloven 	med 

Himmellesfler, med Helvedestrusler, 

med Skrub og Knubs og Sværd og 
Blod, og mange stejle Høvdinger 

maa række Hals for Kniven, før man 
anerkender, al nu herefter leret alle 

Veje direkte til Rom I 
Og del erHejdeptitilctel af Kirkens 

Vælde! 
I Rom sidder Paven som St. Pe-

ders halvt overnaturlige Efterfølger 
med Himmerigs Nøgler og Forlabel-

sens Barbulle, omgivet af alle sine 

Kirkefyrster og Kardinaler i røde 
og grønne, hvide og violette Kirke-

kaaber, f broget kejserlig Pragt som 

Overhovede og Hersker over et in-

ternationalt Folkehav, der damper 

al Vildskab og Overtro . 	som Ci- 

vilisationens sande Toppunkt i Rom. 

Derfra.  udgnar Munkeordnerne, gli-
der som Laviner tid over FOlkelra-

vet, Laviner af Godhed, al Velgøren-

hed, af Oplysning og Optugtelse, 

al Skønhed og Orden; derfra ledes 

Missionsarbejdet, der kulminerer i 
de frygtelige, bloddryppende Kors-

tog. 

Og Oldtids-Proletariat-Kirkens 

øverste Mænd havde eaaet ett Magt 

saa kolossal, saa fænomenal, at de 
indsatte og afsatte Konger og Kej-

sere, delte Riger ud, lyste Land 
Band, indtil de slukørede Konger 

korn rejsende soin Tiggere for Pa-

vernes Dør. 
Og en Hærskare al Verdens yp. 

perste Genier i Kunst og Forstene 

holdt til som en Fugter:Nærm om 
Kirkeholfet i et Liv fuldt af Fest og 

Tejlesløsbed, Giulsbespdttelse og• 

Manddrab . 	i en ,Renæssance" 

Farver, Musik og Erotik, hvortil Ver-

den hverken før eller siden nogen-
sinde har set Mage I 

Det er som en Fabel at stirre 
pas, en Fabel, der gør En stuen! 

Forts. 

Jpisedue 
i Egetræ, besumende af I engelsk 
Buffet, 1 Anretterbord, 6 Stole, 1 
Spisebord samt 1 brugt nøddetræs-
malet Buffet med Skak I Opsatsen 
og et brugt stort rundt Egelræsbord 
er billig til Salg 

Jul. Mortensen. 

47<jertelig .7ak 
for udvist Opmærksomhed sød vort 
Sølvbryllup. 

Jørgen Christiansen q Hustru. 
Olsker. 

Ruge-Æg 
af Ægte Ancona — a 40 øre -
er til Salg hos 

Skrædder Westh. 
Allinge. 

Salonskydningen 
I 14. Kreds begyndes Søndag deri 
28. ds. paa det sædvanlige Sted 
Olsker. 

Øj letenderne 
er færdige. 

ee. [PM, 31lemenslier. 
Teieron n. 13. 

ph.GAsik. 

ko Ri. ) 

Restparti 
af Frakker, Kostumer, Regn-
frakker, Nederdele, Bluseliv og 
Kjoler sæ ges vedblivende med 

10 taCt. Rabat. 

J. P. Sommer, 

r1/4.GASkv 
Ardikit) 

«11~1~•011111 
Frelsens Hær 
Som Prænitte pas Adgangskortet 

kan den der har Nr. 229 hente 
Dukken. 

Rø Kirke. 
1 Rø Kirke bliver der Førstguds-

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

Vi har rigtig gode 

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

Nordlaudets lidolshils, 
En Veranda 

og en Dobbeltdør samt et Fag Vin 
duer er til Salgs paa Hullegaard 
Klemensker. 

9olden -Sirup 
er et rent Produkt af Rør-Sukker, 
Meget kraftig og v. Ismagende 
Tilsaeintrig tor Sukker id al Med-
lavning. 

VI har rigeligt af 

alle Sorter Sukker 
men samme sielges kun mod Alle-
veting af Mærker. 

Priserne er billigst 

Norillaodols 
9u1v-13ekfernis, 

hurtigtørrende og glansfuld, at den 
bekendte gode Kvalitet, anbelates, 

J. B. Larsen. 
Sjælden pæne og letkr.gende 

Sornif. Nogecerter 
Prima YlteRterter.. 

Og særdeles god og smuk 

færeisk 94lipfisk 
sælges i 

Nordlaoilels liao[, oishos 
Vi har det gammeldag; 

grove spansRe Salt 
Rafl. XeRRensait 

teint og rent Smørsalt 
Steuaolt t Stykker til Kreaturerne. 

Noriliaodois Ilaololshos 
Gudstjenester og Modus 

Palmesøndag : 

St, Obs Kirke Kl. 10, Skrm. 9!'s. 
Allinge Kirke Kl. 2. 
Mandag Ungdomsafdelingen. 
Tiridag og Onsdag ingen Møder. 

Skærtorsdag: 
Allinge Kirke Kl. 10. 
Si. Ots Kirke Kt. 2 Altergangs-G 

tjeneste uden Skriftemaal. 

Langfredag ; 

St. Oh Kirke Kl. 10, ingen Alter 
gang. 

Allinge Kirke Kl. 2. 

Paaskedag:  

St. Ols Kirke Ki. 10, ingen Alter-
gang. 

Allinge Kirke Kl. 2. 

2. Paaskedag. 

Allinge Kirke Kl. 10 Skru. 9112- 
St. Ols Kirke KI 2 Skum. 11/2. 

Udebliver Bladet 

beder vi Læserne henvende sig paa 
Postkontoret, og Fejlen vil hurtigt 
blive rettet. I modsat Fald maa De • 
Henvende Dem til Bladets Kontor, 
og vi skal da sørge tur, at De faer 
det tilsendt. 

De bedste Sorter, som kan skaltes. 
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 kraftilt Rugsigtemel. 
Grovmalet prima Rugmel 

sælges mos Aflevering al Kort elle Mær lier til de fastsatte laveste Priser. 

91orbIenbet 

er hjemkommen og sælges til gamle Priser. 

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



Nye Sendinger af 

18 pCt. Superfosfat. 
Vi har rigeligt heraf og sælger gerne.  

Ægte Chili=Salpeter 
er paa La;:er og u_ileeres gerne snarest. 

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

moralandels Nandelsfius. 

[-. 13R AND- OG LIVSFORSIKRINGS- 
AKTIESELSKABET 	...) 'VEA 

HO''EDKONTOR: BREDGADE 28 
(Odd-Fellowpalæets søndre Pavillon) 

t egnar rille K3mbinati mier at Livsforsikring til t illige Præmier 

v:::(1 Henvendelse .il Selskabets Agentur for Bornholm 

TIL 60 V. J. Clatussen, Sandvig. TIT, 60 

Xonfirrnationen 
anbefales 

Sort Kjoletøj fra 4 Kr, pr. Meter, 

hvidt do. 	3 — 

Sorte Strømper fra 1 Kr. pr. Par, 

hvide der. 	1,65 

Stort Lager Skørter og Linned. 

Konfirmations-Habitter, 
saavel Jahlieseet som Matros-Habitter. 

Kraver, Flipper, Skjorter og Kasketter 
i stort Udvalg. 

Nordlandets Handelshus, 

Messens sne-Vidsalg. 
Svær 6laa Savndug, !Busserundestof, 

gr6ejdsSenklæder og gakker. 
Alt til rimelige Priser. 

Ofir. Asen, 

"Melassefoder med Xvedeklid 
af Sukkerfabrikkernes prima Produktion er nu paa Lager. 

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

Nordlandets Handelshus. 

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

Nordlandets Handelshus. 

$rituta Zafi,lutp, friVrbnrOt 6eIncrut, 
%n ebber, 131auter 0 Zoinmer 
alt tit bitligfte 	ijoø 

»al tuti al &13robitillurretsting 

Zitlitbiter, Ztaibliinbiter, 
9J1iirgirøn.  tig  %Lite, Nrbøre 	91enieUre 

til meget billige 43vifer 

ftliktge 1ullvuiat 	riailuttforretsihtg 

SaIrneetser 
id billige Priser — 

grabs. — Marr,:e pæne Trug, yias-
sende  til Gavrr . Kort og Telegram-
mer i stort Udvalg. Niv hjemkomne 
Tapeter anb:fales, Nogle Rester 
fra forrige Aar sælges meget billigt. 
Pi - vardiner og Gardinstænger le- 
ver 	Loftspap sælges 111 
billigste Priser. 

Charles Svendsen. Hasle. 
Telefon 6f 

Rosenkartofler 
er til Salg paa 

Shovbo i Olsker. 
Teletrin Sandvig 34. 

Gode Spise- op limpnel(nrioller 
samt Srefleeterkriof fer taas hos 

Gartner J011: 4e11, Mb rige 
Telefon 41. 

teessens 	2Idsalg. 
Sort, graat. hvidt, brunt og 

blaat 

Gobelinuldgarn 
og Fingerringspind er paa La-
ger til billigste Pris. 

Cfir. ølsen, 

alle Størrelser i Tapestry, Ax-
minster og Plysch 

5/4 — "/4 	16/4 	17 /4 — 18/,J, 

etir. elsen, 
Telefon I (13. 

/9(efinfeldts 
anerkendte 

2lrte- og !Blomsterfrø 
faas hos 

Gartner Jensen, 
Allinge. Telefon 41. 

Et brugt Klaver 
ønskes til Leje eventuelt til købs. 
Bill. mrk. 125 "med Opgivelse af 

Leje og Pris bedes indlagt paa Bla-
dets Kontor. 

Formiddagspigo. 
En yngre Pige søges fra 1. Maj. 

Løn 30 Kr. mannectlig. 
Lærer Toft, Sandvig. 

advarsel! 
Hønseejerne anmodes om at holde 

deres Høns fra undertegnedes Ha-
ver i modsat Fald vil de blive skudt 

Bager P. Holm, P. H. Holm, 
P. Kure, Postbud Dam, S. Madsen, 

Smed C. Pedersen. 

Overretssagfører 

fflojesen Xofoed, Rønne  
dit, rsiorte..szeidf 17. 

Inkassation, Dokumentskrivning m. ru, 
Trættes I Hasle Onsdag Forind. 

Vindjakker 
i a  Ile 'Storrelser og Kvaliteter fra 25 Kr. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi har et meget stort Lager af hvide og ecrii 

Gardiner 
f<r. pr. Meter, 

giutliltuthete: iaubelon5. 
En lille Sending engelske skræddersyede 

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

Nord landets Handelshus, 

Prima 

Tagtjære og Tjærekoste 
anbefales til billigste Priser fra 

Allinge Kolonial- og Produktforretning. 

.isfaernes Salgsforening i 3fasle. .relefon 707. 
anbefaler sig med god Sommersild og Kryddersild i Fjer-
dinger og Ottinger til Dagens billigste Pris, og garanicier vi tnt god og 
reel Behandling. — Forsendes overall paa øen. 

Allillge Biogral 
Søndag den 28. ds. Kl. 7-8. 

Sacfisisli Sefiweitz. 
Naturbiileder ,  

SIlidenler-Kammernierne. 
Skuespil i 55 Afdelinger 

af Nordisk Films Co: 
I Hovedrollerne Carlo Wleth og 

Arne Weel. 
Sædvanlige Billetpriser. 

4). 

En Tillægskvie 
,godt I Aar gammel, er til 	hos 

K. A. Mogensen, 
R regn 	Olsr er. 

Juli-Kartofler 
er til Salg paa Rildesgaard. 

Telefon Rø 24, 

4-Ugers Grise 
er tit Salg paa Balliliegaard 
i Rutsker, 

Allinge. 
Tøj modtages til Rulning. 

Udsalg at 

Fajance og Lervarer. 

DOrthea 
Vestergade. 

Sygekasse. 
Medlemmerne gøres opmærksom 

paa, at Bestyrelsen har vedtaget al 
opkræve e1 Ekstra-Kontingent i Aar 
al 15 Øre pr. Maaiied for Kvinder 
og 20 Øre for Mænd. Beløbet .vil 
lejlighedsvis blive opkrævet. 

4-Ugers Grise 
og en Ci.t. lie, stum faner først i Maj, 
salut lijelorneriokr Ral- græsfrø (Sund-
bæk Si.) er billigt DI Salg liad 

Illtdmialgegatird i Re. 

HoielinedlijmIper soges. 
En ring Mand, 15--18 Aar, som 

bar Lyst til Hotelvæsen, kan fra 
Plads i Sandvig fra 15. Juni til '" 
August ved Henvendelse 

A. Nybo, 
Korsbjerget. 

..•••••••1ffif■.*•ffilz 

fra I 

En Halerem 
er tabt mellem Klemens Km og 
Skrubhegaard. Afleveres mod Dusør 
paa Vatvergaarti i Olm'ker. 

En sort og hyldbropel Esile 
er ballonen tilløbende til Engvang 
i Olsker og kan afhentes af Ejeren 
imod Betaling af delle Avertisse-
ment. 

Til Salg. 
— Antikt Kobbertøj, I Høvlbreak, 
brugte Sække, en Mængde forskel-
ligt Værklej samt en Del brune 
Gyintiastiksko med Grim misaal sæl-
ges 

" Træskomager Larsen. 

nye !Tapeter 
er hjemkommen. Stort Udvalg. 

E. Abrahamsens Boghandel, Sandvig. 
Telefon 55.  

Nogle særlig gode fynske 

Lødekvier, 
t estanet Tuberkulinprøven, siaar til 
Salg eller Bylte rued gode Slagte-
kreaturer. 

Heslegaard pr. Tein. 

1 drægtig Hoppe, 
6 Aar, I1 Kv., samt en køn 3-aars 
Hoppe, rød, 10 Kv. la, slaar til 
Salg eller flytte. 

Heslegaard pr. Tein. 

Olsker. 
Det bekendtgøres herved, at den 

ordinære Generalforsamling for 

Olsker Sogns Sygekasse 
den 28de Februar vedtog at forhøje 
Medlemsbidraget ined 50 øre Kvar-
talet fra Iste Januar d. A. at regne. 

Vedtæglens § 11, 2. Stk. bliver 
herefter al ændre sadledes:  

For en daglig Pengehjælp af 
40 øre betales 2,25 kvarlaarlig 
50 — — 2.50 - 
60 — 	2,75 —
70 — — 3,00 - 
80 — — 3,25 - 

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

Bestyrelsen. 

Ligkister og Møbler. 
anbefales. 

Klemensker Snedkeriorreininil 
Telt. Kl. n 13, 	L. Pihl. 

Forlang hos Deres Handlende 

Viggo Glistrups 
KAFFE 

e~.1 

Specialitet: 
Ægte Java Kaffe. 



Svenske pløjede tørre 

fine Panelbrædder 
','1  Toms og 3/, Toms — alle Længder Ira 6-22 Fod. 

Ligeledes særdeles tørre og line pløjede og høvlede 11/,' X5" og 1 • 

omtrent helt kvisifri Granbrædder, som er meget egnede til Loft, 

Gulve og lign. — Der er mange af de lange Længder. Disse sælgag pr. 
løbende Fod og med stor Rabat pr. kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Hvide og kulørte 

gardintejer 
fra Messens egen Fabrik 

efir. &Isen, 
Allinge, Telefon 100 

r 

Vi har store Oplag af udmærkede 

gode 21dsRuds9nedder 
i alle Længder. Meget rimelige Priser og stor Rabat 
pr. kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Vi har friskbrændt Portland Cement, 
Vægpap i smaa og store Ruller, 

Gibsrorvæv. Bedste Tagpap i Ruller, 
og inelger til lavente Daggprim. 

• Nordlandets Handelshus. 

-35--  441 

AHinge Aolortial= 
å 9roduktforretning 

anbefaler 

gli, Widuiet, eago, Cagoutel 
Nbregrnii. Piartoffetntel. Vanuanrnit. 

«C 	LA.eniulegrim. flyggrnit. flommer. 
Wofiner og 9.1brifoier. 

,r7P  

?ilt i )ritiia Slkirer ug tit biffige q3rifer. 

2111i1W 1{0101tial% 

&Pro(5i1Ftforretning 

Xaveredskaber 
llbootg og bittigfte s]..;rifer 

Ming Sinl °Idol 44+rolinttforretning 

••••• ■• 	■•••••■•■•..■ ■ffinma«.......■■•■•• 	 

Bestil Deres Formrsioj i Tide. 
Vi har det største Udvalg af engelske Klædevarer III 

rimelige Priser. Klædninger syes efter Matti paa faa Dage, 

Nordlandets Handelshus, 

Markfrø.. Markfrø. 
Eneforhandler 
for Trifolium 

Bestillinger bedes velligst snereet indsendt. 

og ikrObllftfV11. C1111141. 
1.■••••■■■•••■• 	 

iltniliolffis Simre- & 1J331101(3SSOS 
....------ 	A fdelinj i Allinge 6.----- 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Modtager Indskud paa Mul. Sparekassevilkaar III en Rente 

al 4 i'et. p, a., par Folio til 2 pCt. p. a. 

Ude= og lomsterfrø 
faas hos 

Minn( Mtiluulltt= & $roillittforretning 

Sv* 
1 Bornholms Igfuquiligiåliks 

VEGETABIL 
MARGARINE 

er anerkendt som den bedste. 

Fans hos alle Handlende. 

	~~~~~~~~memeffl 

C4 meget Mort 3arti anteriranit 

91rbejUittii er 41cmfornmet. 
23cutImiler ug etiertrrtN:Nesinceur. 

Za benne 3are er tobt for ca. 6 Vaant,  
ber fiber til betnbelig tabere ,Qurt%, enb ben Hug 
brerenbe, fer bi u 	iftenb tit at feelge ben tit 
en meget rimelig 13ri'. 

91orblaitDet 

Averter I Nordbordolms Ugeblad! 

Erindringsliste. 
Toldkainiet 	FOIM., 2-5 Mier,,  
Krenowrkunioret 10-11 og 2-4. 
Borgmesterkontoret 2-4 Eftm. 
Laane- k Diskontobanken 2-4 Elins. 
Sparekasten 10-12 ng 2-4. 
Branddirektøren do. 
Stempelfilial i Sparekassen. 10 -12. 2-- 4 
Dempskibsexpeditionen, aabeit ved Ski-

benes Ankomst ng 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 9-1.1 
Telegralstationen 8 Morgen til 9 Alten. 

Søndag 9-11t. 
Statsanstalten lor Livsforsikring ved Chr, 

Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Ene 
Folkebogsamlingen paa Randhuset: 

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. . 

Ordet er frit I 
Vi gør vore mange Læsere i 11y oh; 

paa Land opmrerl. som paa, at enhver karl 
faa optaget Art.kler og Indlæg om Emne:.  
af almen Interesse i ”Nord-Bornholne; 
Ugeblad". 

Betingelsen er kun, at det skrevne e,-
holdt i en sømmelig form og indenfor 
rimelige Grænser, sam: at Indsendere- til 
Underretning for Redaktionen 	opgiver 
Navn og Adresse. Ligeledes modtage,  
Redaktionen gerne Meddelei3er om saa 
danne Ting og Forhold, som egner sit: 
til Behandling i Bladets Spalter. 

Dette gælder baade Byen og Landet. 
og det er en Selvføls e, at Redaktionen 
altid vil iagttage den stræng!ste Diskre 
tion med Hensyn til sine Ki der. 

Rønne-Allinge Jernbanel;.  

Køreplan. 
Søgnedage .  

F.a 82(1 6,10  

- 	Nykg 84:t fiz1  
- 	Klemensker 903 7 
- 	Rø 923 71-1  

Tein 911 751 
- 	Allinge 87i 
- 	Sandvig 10-- 817; 

Smid vig-1[4nm o 
Fra Sandvrg 	I I- 	840 
- Allinge 	1111 851 
- Tein 	 1121 9114 
- Rø 	 1142 922 
- Klemensker 	1 205 	9-15  
- Nyker 	 1 220 	10= 
- Rønne 	1240 1020  

Søn- og Helligdage. 
nonne-Sandvig 

Fra Rønne 	845 1235 450 
- Nyker 	014 1254 509 

Rø 
Tein 	954

921 111 526 
939 129 541 
954 144 556 

- Allinge 	1004 151 609 
- Sandvig 1910 2- 6173 

Sandvig-itoune 
Fra Sandvig 

- 	 10.18 238 
1010 230 

- Tein 	 1058 248 
- Rø 	 1 114 304 
- Klemensker 	1133 323  
- Nyker 	 1 145 335 
- Rønne 	 I205 355 

645 
653 
703 
719 
738 
7Fo 
811) 

deger De en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller niang-
ler De en Svend ellerlær. 

ling en Fodermester eller an-
den Medhjælp, bør De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 

der hver Fredag bringes direkte ind 
c.1700 Hjem og læses at saa godt 

som hvert eneste Tyende. En An-

nonce her i Bladet vil derfor sat' 

godt som altid bringe et liffreds-
stillende Resultat. 

't&N.G A Slik 
DU 

NORT) 
Kioletøl. 

Prima Kvaliteler i hvidt, 
sort og kulørt anbefales til 
gamle Priser, 

J. P. Sommer, 

SAGASIN  
NORS 

Tapet og Malervarer 
Gulvfernis 
Male rfernis 
Kalkfarver 

trit 	Dataes 
fluinifbO. frorager. 	 43atinetager. 

(.531utenrober. ilZelafefober. flaW 
t3i)g. jaure og flanbitrb tit embntning. 

,.'30111111Nfrorager, .--onaffroa og 9..naj3, 
altt støbt buille lurer til blind« Tagcniclicr yae 

Stoforiinf- 	''rAififforrettling. 
effiee~m~~0~._ 

anbefales fra 

Allinge Kolonial ti Produktforretning 


