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Udgivet af et Int
Anararnhavende: Otto 4,lornitaka.
Telefon 74.
Trykt i Allinge Bogtrykkeri.

af 1000 Ek•ernpl,
Irdanne I 1-L
og for.etieli.. gennem Vortivr•rnet
til rille Hjem
Dikker. Itutvker. Ker og Kientenrker

Fredag den 26. September 1919
,,Nord-Bornholms Ugeblad"

havde lettere ved al svinde helt
hen i et Virvar af Rynker og buskede øjenbryn i en glad Latter,
var nu helt runde af Højtidelighed.
Og del var med en vis Ængstelse,
han tog Biblen, ;40111 Repstyreren
rakle ham bukkende, ikke saa meget af Ærbødighed for Sysselmanden som for Biblen.
Nu skulde der aflægges Ed.
Sysselmandens øjne sagte el øjeblik hjælpeløst rundl i Stuen for
søn med el, ved Anspændelse af al
sin Villekrafl, al fæste sig pas Selve.
Denne, som troede, at nu var del
værste forbi for denne Gnng, alle
Skær fint klaret, sad allerede sari
smaal og glædede sig ved, al del
tredie Faar, lian havde gravet ned,
d e t havde de da ikke fundet saa det var i Behold, naar nu -ja, altsaa det havde de da at ly til,
saa denne rang vilde de da ikke
dø at Sult, dem derhjemme, i alt
Fald ikke lige straks.
I disse lyse Tanker saa han, som
ellers hele Tiden vedholdende havde
stirret paa Gulvet, frimodigt op og saa — det gav et Sæt i ham,
han blegnede. Sysselmanden betragtede ham stift og stærkt — med rynkede Bryn. Naa I — saa var det altsaa ikke forbi. Selve slugte en drøj,
meget uærbødig Ed.
— Selve Arisson, log Sysselmanden højtidelig Ordet, — du fastholder, al det ikke er dig, som har
sijaalet Gudmundur Gislassons tre
Faar og siden gravet dem ned oppe
I Raknadalsliden ?
Selve skulde lige til højt og klart,
last overbevist om sin rent personlige Ret til at lyve sig fra det, al
svare „ja, det fastholder jeg", men
fik saa Øje paa Biblen, og Svaret
blev kun til en stammende J-Lyd,
del øvrige vilde ikke ud.
— Saa kom heil her hen. Syssel.
manden nikkede bestemt med Hovedet.
— Vil du saa i den almægtige
Guds Navn sværge, at du taler sandt.
Med Fortabelsen al din evige Salighed, dersom du sværger falsk! Og
han tilføjede alvorligt med en Stemme, sone ikke var helt fri for at ry-

En kunstig Styrke, en stædig
— Den, som stjæler, er æreløs;
Trods, noget som til daglig var liren
del er lige og klart nok.
fremmed og fjendtligt.
— Ja, ja — sukkede Selve Og havde lian nu ikke nær svo-' naar Sysselmanden siger det.
ret sig sin Salighed fra
„Nord-Bornholms Ugeblad"
det dyre
har den stente Udbredelse 1 Nordre Herned
Løfte om en Gang i Himmelen at
Da Selve nogen Tid efter var
bliver first 1 ethvert Hjem og egner sig den
fan det rigtig godt.
paa Vej mod Reykjavik for al udfor bedst 111 Avertering.
— Aa Gud — det var mere, end staa sin Straf, marine han blive en
,Nord-Bornholms Ugeblad"
Selve kunde bære - han kastede Dagstid -pari Handelspladsen, hvor
oplager gerne Bekendlgerelser af enhver Art
sig hulkende ned over Bordet - Sysselmanden boede, for al vente
saasom Ked', Salg, Formingsmtddelelser,
og 11t1 kom Tilstaaelsen i afbrudte paa Damperen, som han skulde viEfter, eller Aflysninger, A aklloner de.
grandliikkende Sted.
dere med.
„Nord-Bornholms Ugeblad"
Sysselmanden havde fimet ham
Sysseltanden kunde anbenhart
adgaar hver Fredag, kan bestilles paa alle
heller ikke bulle denne overvældende nied hjem, og han var blevet godt
Poslkonkrer samt paa Rlarlets Kontor ag
Virkning al sine Ord — lian græd, bevrerlet hos den venlige Sysselkoster 1 Kr. halvaarlig.
og Repstyreren græd, og Vidnerne, mandsfrue.
Selve havde ikke talt mange Ord,
hvis Rolle del ellers kun er med
Held at Forestille Træfigurer paa men taget godt for sig, og sad urt
Rad, græd ogsaa og beviste derved, og ned Cigaren.
Sas Ironi Pigen ind og hentede
at de ogsaa var i Besiddelse al AnGaa ud i de falmende Skove,
Syssel ni anden ud.
læg for at forestille Merniesker,
hvor Somren ril Dedsblund skal sove,
Saa var Selve og Fruen alene.
Og Gud ved, hvorledes det hele
hvor Bladene gustnede falder
var endt, om ikke Selve var stop. Selve mente nu, del rette øjeblik
og der i de høstlige Haller og bliver til Sløv, som vi andre,
pet op, da han lige skulde til at var kommet til at rette en Appel
naar v i ind i Døden man vandre.
lilstaa det om det tredie Faar; men til Fruens noksom bekendte gode
Hjerte.
her gjorde hans praktiske Fornuft
Gaa ud i den døende Sommer,
Han begyndte saa i en begrædeOprør.
hvor Vindene dødssvangre kommer,
Tilstaa det andet, som de allige- lig Tone en taaget Forklaring, i
den Larm, du i Løvet kan høre,
vel havde opdaget, naar det nu var hvilken Fruen, som ivrig herte efomruse dit syngende øre —,
og drage med Anelser ind
Vorherres og Sysselmandens Villie ter, opfattede Ordene Sult og Ære
om Død, — i dit lyttende Sind.
Ja vist saa, de var sultne — de— lad gas — men det, som ingen
ved noget oni — og aldrig faer no- res sinaa Børn — hun klappede
Gaa ud mellem gulblege Blade,
ham venligt paa Hanriden — det
get at vide om — nej stop !
hvor Stammerne staar som en Gade,
forstsar jeg saa godt — men derfor
San
blev
Selve
dømt.
hvor Træerne synes dig Huse,
Sysselmanden græd ikke mere, — og hun foreholdt ham hensynshvor Vinde i Løvbyen bruse —,
og Døden i Stilhed begriner
nu var lian den strenge, retfærdige fuldt det ufornuftige i at stjæle fra
de dejlige, gyldne Ruiner . . .
Dommer. Den udøvende Magts Sym- andre.
Selve hørte taahnodigt efter, som
bol dinglede stolt og tiltror lang ved
Hvor Verden i Høstve sig vaander.
hans Side I Form af en guldblin- det sømmer sig en fattig, dømt
Gaa stille, thi Skoven udaander kende, ærefrygtindgydende Kaarde. Mand at høre efter, naar hans DomGaa, hvor del græder i Løvet —,
Dommen led paa et Aars Forbed- mers Frue behager al foreholde ham
thi Somren er sunket i Støvet,
og Bladene ligger udstridte,
ringshus. Bande Sysselmanden og hans Fejl. Man skulde vise Taalog stil dig i Afmagtens Midte.
Repslyreien fandt, at den var me- mod overfor Kvindfolk, del vidste
get mild — men I Betragtning af, han — de vil gerne snakke, enten
Og vær du den Røst, der genkalder
at det var første Gang, og Selve det saa var fine eller simple Folk.
Somren og det der forfalder altid var bleven anset far en hæder- Til der endelig kom en Pause, i
Sig, at naar Vintren er over,
hvilken han skyndte sig at indskyde:
skal del, der I Dødssevnen sover
lig Mand, saa — stige af Graven paany,
— Ja, ja, det er sandt nok. Fruen
Pas Selve havde Dommen en hel
grønt i det vaarlige Gry.
anden Virkning. Han vidste det - har ganske Ret; men det er ikke
Emil Bannelycke.
den var vanærende. Hvad ejede han det — det er Æren brast det ud al
i Verden vel mere, naar han mistede ham — Æren, som jeg mister.
Hun saa triorstariende paa ham.
denne ene kostelige og ugribelige
— Ja, Sysselmanden tog den fra
Sat — Æren?
Naa, Selve, har du noget al mig.
— Min Mand, udbrød hun indigsige? Sysselmanden var ikke rigtig
neret.
Hendes gode, rare Mand tilfreds med hans Mine,
ste lidt:
Al Eline Hoffmann.
Selve stod og drejede og drejede umuligt!
— Jo, Sysselmanden idømte mig
— Husk del, Selve Arisson.
—0—
Huen i Hænderne ; der trak smart,
Selve, som stirrede Sysselmanden krampagtige Rynker og Folder sam- en vanærende Dom — ser, De, Frue
Nu havde Sysselmanden og Rep— saa har han da ogsaa taget min
styreren maset hele Formiddagen ind i Øjnene ined stive Blikke, hyp- men I hans Ansigt. Det saa næsten
Ære. — Den Ære, den Ære — klamed den stædige Karl Selve Arts- notiseret af den grufulde og beta- ud, soen han lo, soen Øjnene flakgende Stund, havde allerede Haan- kede hvileløst rundl i Stuen, til de gede han — det er værst med den.
son.
— Aa, den laer De nok igen, lo
hvad endelig med el spændt Udtryk fæDet var anstrengende og uvant den pas Vej opad, da — 1.11C11
hun trøstende.
var
dog
det
—
Sysselmanden
—
af
stede
sig
paa
den
høje
Dommer.
Arbejde. I Mands Minde var ikke
Han saa med et blandet Udtryk
— Ka — kan Dommer' ikke saa alvorlig en Retssag forekommet, hvis Mund de forfærdelige Ord om
af Tvivl og Foragt pas tiende. De havde brugt alle de Kneb, den evige Fortabelse udgik, lian - forandres — fremstammede han.
ja, han havde Taarer i øjnene. —
Sysselmanden rystede paa Hove- Det var naturligvis dumt at ham af
som deres hejibetroede Profession
ham al tale til hende, et Fruentimtillod dem al bruge og som blev Sølve saa det selv, der lige for ham, det.
mer,
om Æren og den Slags. Sysselmanden
græd.
—
Hvorfor
?
— Du kan naturligvis grin til Overanset for anstændige at anvende
overfor en saadan forvorpen Synder, Inde i Sølves forvirrede Hjerte jog ret og senere til Højesteret, men San rystede han pari Hovedet og
og disse var mange. Men alt uden Tankerne om. Med eet var alt ble- mildere Dom end denne kan du vedblev f en sukkende Tone:
An Gud forbarme sig, jeg er og
vet noget andel — helt nyd. Syssel- ikke vente at saa. Han Irak paa
Resultat,
Nu lod del sig ikke gøre mere manden var ikke længer den strenge Skuldrene og vendte sig med et bliver en Mand uden Ære — ser
De, jeg komurer hjem, og min Kone
at opsætte det sidste Middel, det Dommer, som det bare gjaldt al beklagende Smil til Repstyreren.
som nødig anvendtes. Som kun den snyde og narre. Sysselmanden var
Salve stod lidt med bøjet Hoved er der og Børnene, Gud velsigne
mest forstokkede Nægten kunde Irans Ven, som havde ondt af ham. — sen saa han med et op. — Ja, dem — og Stemmen sank deres
Fader har Ingen Ære — og vi har
Han var altsaa en Stakkel — en men — saa har jeg jo mistet min
fremkalde,
det godt, - Naboerne er gode imod
Sysselmanden tørte sig over sin Synder, aa ja, en Synder. Der var Ære — saa er jeg jo æreløs nu.
svedige Pande. Hans noget enfol- noget inde i Selve, som klikkede
Sysselmanden søs hain fast I øj- os, (le under os Mad og andet godt
og megen Venlighed -- men hvad
nene:
dige, men godmodige øjne, som og gik itu.

trykkes 1 el Antal af mlndst 1600 Exempl.
Og forsendes gennem Postvæsenet I Allinge.
Sandvig, Olsker, Rakker, Re og Klemensker.

September.

lur hind* hder sig i

nytter det alt — Æren — Æren,
min gode Frue — sig mig, hvordan
lever man uden den, uden sin Ære?
— Han sat hjælpeløst og anklagende
paa Ilende.
Fruen saa tankefuldt bort, ud ad
Vinduet, hans anklagende, ulykkelige Blik var lige vent al virke konilak. Men han havde Ret, hun
maatte hjælpe ham bort fra den Afgrund, som denne Dom beled for
hang ufordærvede, naive Hjerte.
Dommen kunde hun Ikke rokke ved
— svaledes 501/1 han vist troede,
men huri kunde da borttage dens
Brod. — Hendes Mand — In, lian
vilde le al hende, men Selve — mier
han hare vilde !rester, det — og
del vilde han ; hun matine I alt Fald
prøve. — Havde Sysselmanden taget hans Ære, saa manne Fruen
give ham noget i Stedet — for han
kunde jo ikke være tiden, det arm'
hun da. Sult og Fattigdom, det han
altid havde kendt — hvad var det
mod delte ene — ikke at have Æren.
Hun tog hans Hænder og saa'
ham fast i øjnene :
— Selve, tier nu her. Maa jeg
spørge dig om noget?
Han saa' forventningsfuldt op.
— Hvorledes føler du det selv det, at du har tabt din Ære ?
Han stirrede med en morsom Blanding af Mistænksomhed og Haabefuldhed paa hende — vilde dog ikke
give denne Haabefuldhed løs og
svarede diplomatisk :
— Ja, det kender jeg ikke saadan. Han rystede lidt paa Hovedet.
— Du mærker ingen Forskel, vel?
— Næ, det gør jeg ikke, kom det
tøvende.
Naa, skal jeg sige dig hvorfor?
Han saa spændt op.
Hun smilte hemmelighedsfuldt,
bøjede sig mod ham og sagde langsomt:
— Du har slet ikke mistet den.
Det gav et Sæt i ham.
— Ja, men jeg — jeg har dog
— stammede han.
Hun rystede smilende, men bestemt paa Hovedet.
— Ja, men Sysselmanden har dog
dømt mig — hvor ved De — lian
fuldførte ikke Sætningen, han turde
ikke — det kunde dog være sandt
turde han bare tro hende.
— Jeg ved det — hun saa bestemt,
men mildt paa ham med et Blik,
som saa sikkert sagde: ,Vær rolig
— vi vedl" — al Dommen, sagde
hun saa, som var dermed alt forklaret.
Men da han alligevel vedblev al
stirre uforstaaende paa hende, fortsatte kur:
— For ser du, fra Dommeren ved
jeg, at du har tilsiaaet — saa gear
jeg ogsaa ud Ira, at du har angret.
Hun saa hurtig og prøvende hen
pas ham.
— Jeg kender dig jo, saadan en
Synd — Ordet smagte hende ikke
at udtale, men hun maatte — deri
og del har du jo
maa du angre
— Ja, ak, ja! sukkede hau ydmygt.
Hun rejste sig og tog Biblen og

saa det sky Blik, han sendte den.
Han lagde den pas Bordet og
blev staaende, støttende sin hvide
Haand mod dens brune Læderbind.
Sad sikkert, saa fast hvilede Haanden der, saa rolig og lerrj stod hun
bor ham.
Hendes Stemme led tit barn, som
korn den deroppe fra, hvorfra altid
Sandhed og Styrke og Ret kommer
til de svage Mennesker — ja, hun
vidste nok det rette, den gode Frue.
— Men har du angret, saa har
ogsaa Gud tilgivet dig — det staar
her i denne Bog.
Han vovede ikke at se op, men
hans Læber bevægede sig, gentagende Ordene stille for sig selv.
Hun havde sat sig og søgte nu
at se ham lige ind i øjnene.
— Men har Gud tilgivet dig, saa
er du jo lige saa god som før, og
har saa ogsaa din Ære i Behold.
Nu saa' han overrasket op — glad,
men med en lille bitter Tvivl endnu
dvælende i Sindet.
— Ja, men Dommen, kom det
ængsteligt.
— Dammen — hun slog affejende
med Haanden — ja, ser du, saadan
maatte Sysselmanden jo dømme det var jo, inden du angrede — og
det er desuden noget mellem Gud
og dig — og saa mig det kommer jo ikke andre ved.
Du har tilstaaet og angret — Gud
har tilgivet dig — saa er du lige
saa god som før og har din Ære
i Behold — det er da soleklart ikke?
Hans Ansigt, som var begyndt at
lysne, flammede nu op i et strimlende Smil.
— Hillemænd, han slog sig paa
Laarel, men sad saa og stirrede hen
han saa'
for sig. — Men saa
pludselig glad forundret med et fiffigt Blink op paa Fruen — saa har
Sysselmanden jo selv givet mig Æren
Igen.
— Hvorledes det, Selve?
— Jo, ser Fruen — jeg vilde slet
ikke have tilstaaet, ingen Ting i Verden skulde have tvunget mig dertil.
Man tilstaar jo nødig, ikke sandt,
Frue, naar man har Kone og Børn
— undskyldte han sig. — Men saa
— han tøvede lidt ligesom genert saa saa' jeg, at Sysselmanden græd
— og saa — saa blev jeg saa un•
derlig herinde — saa maatte jeg tilstaa — enten jeg vilde eller ej. Det
var, ligesom Gud selv sagde det Hl
. mig, og derfor — han saa' troskyldig glad op paa hende — saa siger
jeg, at Sysselmanden har givet mig
den Ære igen — men Fruen har
lagt det ud for mig, skyndte han
sig at tilføje indrømmende.
— Naa ja, der kan du selv se,
tal saa ikke mere om den Ære og tal ikke til andre om det, vi to
har talt om — du ved nok, der er
nogle., som er saa misundelige, hun
blinkede hemmelighedsfuldt til ham.
— Nej, nej, Fruen har Ret, saadan skal det være — lidt efter tilføjede han med et lettet Suk — saa
er jeg da ikke æreløs — Gudskelov
da —
B. T.

Fra Uge til Uge

Erindringsliste.
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forbydes pas Karl Haagensen, Konrad Nielsen, Maegiard, Karl Peder.
sen, N. J, Pedersen, Julius Mikkel.
sen, Chr. Christiansen og Anton
Hansens Jorder I Olsker. Alle strejkede Hunde vil blive skudt.

af del stole Annonceslof udgear
.,Norbornholnis Ugeblad" for denne
Uge i to Nr. — A og B.
Sølvbryllup.

De JagtherettIgede.

1 Dag, Fredag, fejrer Mejeribestyrer Jensen og Hustru, Hammers.
dal, Rutsker, deres Sølvbryllup. 1-Ir.
Jensen har i alle disse Aar ledet
Mejeriets Drift paa en særdeles heldig Mande, og vundet sig mange
Venner. Vi føjer vor Lykønskning
til de mange, der sikkert indgaar
Dagens Løb.

En af Byens Ældste.
Enkefru Kat Ir ri n e Joh a n sen,
Lindeplads, Allinge fyldte i Gaar,
Torsdag, 84 Anr.

Olsker og Omegns
Salonskytteforening
afholder Przenaleshydning og
Festskydning Søndag den 2Sde
September paa CharlesDatus
Grund I Olsker. Og Ikke som overleret den 25,

De averterende

Eo nylig koohorel Pige
kan !fra Plads til lste november,
Mikkelsen, .Grønpedal`
syd I. Allinge.

Mejeriet

Lager af danske og eng. Hvidevarer
Bedste Kvaliteter — rimelige

Priser.

Nordlandets Handelshus.

Allinge

Humledal.

Tirsdag den 7. Oktober Efterm.
Kl. 2 afholdes part Mejeriet Licitation
over Mielkekørsel for 1920 eventuelt Smør., Oste-, Kul. og Iskereel.
Mejeriatialdet sælges Knreplan og
Konditioner ligger tit Eftersyn pas
Mejeriet fra den 4. Oktober,

Bestyrelsen.

Konfirmationsgaver

Vi køber alle Sorter

finder De altid i

Byg,
Havre,

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning,
Telefon 93.

A. M. Lindberg.

anmodes om at indlevere deres Annoncer inden Torsdag. Smart Avertissementer kunne dog som Regel
medtages indtil Torsdag Middag.

Blandsæd,
men kun tørre, friske Varer, og betaler bedste Dagspris,

Nordlandets
• flandelshus.

Eliqral.

Byg„ Havre,
Illandhæd, Skraa

Lørdag ;den 27. ds. Kl. 8

hop til Skjoldborg

u rt

anbelales Ill billigste Dagspris Ira

Stort spændende Filmsskuespil om
Spioneri og Kærlighed i 6 Akiar,
100 Afd.
NB. Ingen Forestillinger Søndag
den 28,

Allinge Kolonial- &
Produktforretning.

Al Jagt

Salpeter, Superfosfat og Kali 111
Foraarsbrug bedes bestilt inden d.
8. Oktober paa Hollrendergaard.
Aug. Olsen.

flod odå I Ced ologsloreolog,

Saaban
jer'e tt
liwbrne
Dinterfraffe

er strengt forbudt paa Birkely'sGrund
i Olsker.*

Jagtaflysning
Al Jagt paa min Ejendom er strengt
forbud!. Jagende 1-111nde bliver skudt.

Skovgaard, Olsker.

Al Jagt
saml Bærplokning er forbudt paa
Munkegaards Grund i Olsker.

En Pige
til almindelig Husgerning, sorn kan
ligge hjemme, kan Ina Plads Iste
November ved Henvendelse til

Fru Christensen, Toldkamret,

bar fterfte 11b1m43
i eirgelfre R-libebarer,
faabel til 'tafter font
til 5)abitter.
(.,f ter orhotbeuc
meget billige $rifer.

Allinge.

Gode Spisekartofler
er Ill Salg ved Henvendelse til

Fru Alhede,

Eo

flok og pul Karl slips

til Iste November paa

Dynddalegaard i Re.

Al Jagt
samt Særplukning forbydes paa
Dynddalegaard i Re.

Toldkamret 8-12 Form., 2-5 Efterm.
Kæmnerkontoret 10-11 og 2-4.
Borgmesterkontoret 2-4 Eftm.
LaaneDiskontobanken 2-4 Eftm.
Sparekassen 10-12 og 2-4.
Branddirektøren do.
Stempelfilial i Sparekassen. 10-12, 2-4
Dampskibsexpeditionen, aaben ved Skibenes Ankomst og Afgang Tirsdag
og Fredag Etterm, Mandag og
Torsdag Form.
Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6-7,
Distriktslægen 8-9 og 2-3.
Postkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-7
Søndag 9-10. •
Telegrafstationen 8 Morgen til 9 Alten.
Søndag 9-10.
Statsanstalten for Livsforsikring ved Chr,
Olsen, Messen. Kontortid 1-4 Em
Folkebogsamlingen paa Readhuset:
Fredag 7--8,
jernbanest. er aaben for Gods 8-12, 2-7
Hjælpekassen: Fortud., Bagerm. P. Holm
Kasserer H. A. Kofod Kontortid hver
Fredag Ira 5-7.

Al Jagt

—x Pas, Grund

Jagten aflyses

Nordlandets Handelshus.
11111~1111111~1101~~~

Kabelædernes almindelige Brandforsikring,

paa Sinedegaaid og Skovsholin i
Olsker.

Justitsministeriet her under 9. August d. A. stadfæstet at Bestemmelsen I ji 8 af Brandforsikringens Vedtægt fra den 1. Oktober d. A. at
regne, affattes svaledes;

To gode Kakkelovne,

Slagter Kofoed,

° Ligeledes kan i Forbindelse med Bygninger indtegnes Maskiner
og Inventariegenstande i Fabriker og Værksteder in, v., for saa vidt deres
væsentlige Bestanddele er bragt i fast Forbindelse med de paagreldende
Bygninger.
Dog er Brandforsikringen fkke pligtig at modtage Forsikringer
af denne Art, og kan opsige bestaaende Forsikringer med 1 Maaneds
Varsel til Ophør en isle April eller tate Oktober.•

Sandvig.

Denne Bestemmelse træder I Kraft den 1. Oktober 1919.

den ene (firkantet Magasinovn med
Kageindretning) er næsten ny, den
anden (en firkantet Bornholmer) er
til Salg.

Vi venter el Parti

Store Dampkul
Løbet af 8 Dage. — Bestillinger
modtages.

llordludols hodolshos

Allinge-Sandvig Købstæders Branddirektorat.
N. Ridder.

riaar De skal have Deres Have anlagt og vedligeholdt at henvende
Dem til
Gartner C. Jensen,
Allinge Frugthus.
Tett. 41.

Plads søges
fra lste November som Forkarl eller lignende.
Bladets Kontor anviser.

:H

at gøre Deres Indkøb at Blomster, Potteplanter og Blomster.
Leg hos Gartner C. Jensen,
Allinge Frugthus.
Telt 41.
Kransebestillinger modlages.
En som ny, med fint Resultat
prøvet 100 :Egs

llosehills ilugemoskioo
sælges billigt paa Grund at Pladsmangel.
Bladets Kontor anviser.

Klansene SkrEldoriorroloiog,
Sandvig,
anbefaler sig med alt til Faget
henhørende.
Stort Udvalg af alle Slags lilledevarer. Klædninger Ira 125 Kr.
Af engelsk Sorger fra 155 Kr. Overfrakker Ira 105 Kr. Alle Slags
Klædevarer modtages til Forarbejdning. Første Klasses Arbejde, God
Pasning,

Telt 54.

M. E. Klausen.

Chili Salpeter,
Superfosfat og Kali
til Foraarsbrug
Herpaa bedes ærede Forbrugere
indgive Bestilling snarest ,til

Prima KUL

anbefales.
Allinge Kolonial- &
Produktforretning.
?tttinge ,gioluItialz. vg probtatfortetning.

Magasin du Nords Udsalg, Allinge.
Dame-Konfection.
•

*.

Konfirman d-Ildslyr.
,h0;ekjoler,
if& rosdrajter,
c7f joie( olpr,
dr hi ,deoarer,,
1-)ijetlIst re,
Stort rojer,
l'uderbeklw(Inini.
Alt i prima Kvalitet
til billige Priser.
(A.

k.."1:" OS 1 ilt: ,

Magasin du Nords Udsalg.
Allinge

--'StortiLageraf Frakker, Uistre, Spadseredragter,
Nederdele og:Bluseliv anbefales i prima Kvaliteter til billige Priser.
J, P. Sommer.
• is

Stort Udvalg.
Fikse Faconer.
Prima Stof.

K raver og Muffer

Billige Priser.

i stort Udvalg

3.7. Sommer,

. J. P. Sommer.

Magasin du Nords Udsalg, Allinge.

DAME
LINNED
nunuuunumuno

Ger lieres lofigh,
hvor iperei er
slersl!
der findes altid noget

MODERNE DAMEBLUSER

tor enhver Smag.

MIE

Restbeholdningen
af hvide Voilebluser sælges i denne Maaned med
10 pCt, Rabat.

J. P. Sommer.

Del sier*
Man131(lerlkier
pap Nordonliolm
er:

WiNe urolier.
f.,3tra prima stof.
4̀3,iitbN paa 2ager til meget billig 43rifer.
. $. Zontintr.

Magasin du Nords Udsalg, Allinge.
Telefon 5.

J. P. Sommer.

Telefon 5.

Køb Negbaandskniven
meget praktisk

fads hos

Allinge Kolonial- og
Produktforretning.
Meget solide og rummelige

Nye Kornsække og Noftkkoo
sælges fremdeles til den gamle Pris.

Noril oodels
Jagten aflyses
hos Mathias Olsen, Humledal og
pari Hullegaard i Rø.

lf o g llusholdolog ssiikker

Sy e-

Sendingerne kommer, og vi venter snart at være fuldt leveringsdygtige. -- Af alle andre Varer har vi
rigeligt pari Lager.

Jagten aflyses

Det fjærne.

paa riede lune lite Jorder i Olsker :
Vævergaard, Pæregaard, Store og
Lille Lierkegaard.

To Digte.

Al Jagt
er strengt forbudt pan Thnniasløkke
i Olsker.

Den Jagtberettigede.

ester.
En Del Rester af Hvidevarer.
Gardintøj, Voile ni. rm sælges til
nedsat Pris.

Hoste Notikerforreloiog.
Aljetonder og Saltekar
samt al Slags Bødkerarbejde haves
paa Lager. Reparationer udføres.

Nyheder i

Telefon Hasle 105.

Prima

Nig og Tagtjære
samt Tjærekoste anbefales fra

Alliogo

ProdoklforrolrOog,

Sandvig.

Thora Pedersens
Modeforretning.
Damesknedersyning udføres.
Daabsdragler udlejes.

Overrelssogr, liojesell-Koeloed
Sct. Mortensgade l7, Rønne, Telf. 22

C. Aakerlund,

Sandvig.

E. Abrahamsens

Bog-, ?opir- og Boloolerilorrr
bringes i velvillig Erindring.

Konfirmationsgaver, Salmeboger og Telegrammer i
stort Udvalg.

Foto-Artikler, Billeder, Rammer,
Tapeter ni, in.
Telf, 55.

Klipfisk
1,20 Ore kg.

Allinge Kolonial- & Produktforretning,

—1

MIL Fuldm. ved Byfogedkontorel i
Hasle).
Kontordag i Allinge Mandag
do. i Klemens (Kroen) Tirsdag EL

Bonevoks
Malerfernis, Gulvfernis, Linolie
samt Farver til Olie og Kalk
anbefales fra

Afkoge Kolonial og Prafildforrehgg
Blandet Frugtsaft
Hindbærsaft
H> idebrersaft
Jordbnermaft
Kirsebærsaft
Ribssaft
Solbærsaft

Allinge Kolonialog Produktforretning.
Vi har rigelig Lager af Kærnefoder til Grise og Høns.
Hel Majs, valset Majs,

bornh. Ryg, amk. Foderbyg,
Hvedeklid, l3ygskraa

Forlang hos Deres handlende

og sælger smaa og store Partier eller allerlaveste Notering.

Viggo Glistrups

Norriloodets Haodelshus

KAFFE.

Prima Hvedemel,

Specialitet,

Ægte

JI11/31

Kaffe.

13tinia Vagiitolie

Bagepulver
eltronessents
Hanrdelessents
Vastilieessents
Vanilietabletter
Vaniliesuk ker
lirrardIiesttenger
Kardemomme
sode Handler
b ittre do.
Rosiner

= T)lotorolie
= (1t)Iiiiberolie •
Zritneunne fra 11"
Allinge Kolonial= og
91.emfantlere
Produktforretning.
'&emniefebt
£tiefinorefaitber
Meget fine, tørre
13ilbfethift
Panelbrædder
bedst og billigst hos

9ittinge ftetasnat,
tig 43roNittforrctiting.

Sillper-Symaskmell,
Gode Betalingsvilkaar. Rabat pr.
Kontant.

E. Abrahamsen, Sandvig.
Telefon 55.

Jagten aflyses
paa 13ritlenungsardu

Paa de Steder,
som vi aldrig mere gæster,
hvor de lyste Minder
ligger gemt i Blund,
fejrer Sjælen sine store, tavse Fester
i en lykkesvanger,
drømmehellig Stund.

alle Længder sælges i

Nordbandets
1)tte,-.Q.";bbife
t)Itepulner
Rr»bberier
Ct)ttiegt(W
(etenta
1,)tterratter
anbefales fra

og sælger gerne.

Nordindels Hoorlelslius
Al Jagt
stadgaards Jorder.

Jagten aflyses

Al Jagt

Hvor vide vi end drager,
hvad Vej vi end har fundet
Ijrernt som et Skovsus klager
de Dage, der er svundet.

er strengt forbudt paa Huliegaards

Og lytter vi I Høsten
bag gule Blades Falden
vi hører Fortids-Røsten,
de ljærne Skoves Kalden.

pas Kristian Jensen, Lars Person,

Chr. Slub largrnsen.

Paa Laksefiskeri.
En Laksefisker havde en hel Dag
set sig gal paa en Laks, der stod
inde under Aabrinken og ikke vilde
lade sig friste af Fluen. Laksefiskeren havde imidlertid sat sig i Hovedet, al lian skulde have Laksen
med sig hjem, før Solen sank, Og
med delle Maal for øje forsynede
lian sig med en Lunte og en Dynamitpatron, som han efter at have
antændt, smed ud i Anen. Men ak
og ve I Manden havde sin Hund
med paa Turen, og da Dyret saa
Lunten med den farlige Patron blive
slængt ud i Vandet, mente „Vovsen`, det var en Opfordring til at
hente den i Land igen og hoppede
ud i Aaen.
Da Manden saa dette, gav han
sig straks til at løbe — men ,Bikja"
med den brændende Lunte og Dynamitpatronen i Munden sprang selvfølgelig eller Manden, der greben
af Rædsel reddede sig ind i en lukket Kreaturfold, Bikja naaede ogsaa
Folden, men lige uden for Døren
eksploderede Patronen med den
Følge, at Døren blev slavel ind, og
Bikja Bøj i tusind Stykker.
Da Manden omsider korn til Hægterne igen og kiggede ud, var det
kun sørgelige Rester af Hunden,
han saa. Og Laksen ? Ja, den lever
visl i bedste Velgaaende den Dag
I Dag.

Han regnede den ud,
Peter Ole, der nok kunde lide
Iidl vaadt indvendig en Gang imellem, men har smnat med Skillingerne, har en Dag, stille men indtrængende, opfordret sine forbipasserende Medmennesker til at yde
ham Støtte — ja, han havde rent
ud sagt beget. Desaarsag bliver han
indbragt for Herredsfogden, al hvem
han er en gammel Bekendt, Sidste
Gang fik han 8 Dages Fængsel og
matte i den Tid gøre Havearbejde
Herredslogdens private Urlegaard.
Nu er det allsaa galt Igen, og Peter Ole slant atter for sin høje Dommer. Denne overvejer just Straffens
Uriniaaling, da Peter Ole kommer
ham i Forkøbet.
— Det bliver nok lire Uger denne
Gang, Hr. Herredsfoged,
Herredsfogden ser paa ham over
Brillerne,
— Meget rigtigt. Hvor kunde Pe-

ter Ole regne del ud?
— Jo, se vi kom jo forbi Herredsfogdens Have, Politi-Hansen og jeg,
de ban bragte mig ind. Den sari
farlig ud, jeg kunde jo nok tænke,
at det marine blive maden en fire
Ugers Tid.

Sirup
prima lys amerikansk

Allinge Kolonial &
%Hinge Ratoitint,
T+ruMatforretning
Produktforretning,

Flink ung Pige
kan faa Plads til Iste Oktober. all.
let turk. P modtager dette Blad.

Gødningskalk
venter Bestillinger, bedes venligst
indsendt til

Allinge Kolonial- og
Produktforretning.
raresmsa,~1~~"isiit

e r aflyst paa Kellergaard og Bas.

Erna Firrilegaard i Rø.

J. P. Sommer.

er hjemkommen og inbefales fra

Nordlandets lloodelslills,

I.
Kun det Ijcerne har vi inderligt i Eje,
det forsvundne vaagrier atter
pas vort Bliv!
— og de visne Blomster
langs med vore Veje
har — skønt de er døde —
nyt og større Liv.

Til Malkekøerne har vi:
valsede Jordnodkager
do. tionsuidsfrok ager
do. Horfrokager
frisklavet Soyask ran
Irisk Melassefoder
Pris 15 Kr. for 200 Pd.

Jorder i Olsker.

Jagten aflyses
Solle Holm, Anton Kofoed og Lin-

I disse Dage har vi losset store
Partier — og hvorimellem er nogle
særlig gode

kalishoroe Illskildslimider
.‘,.* og V tykke i elle længder.
Disse ere udmærket anvendelige til
mange Ting og alle Reparationer.
Prisen paa disse ermeget rimelig,
og beder alle om at gøre Forespørgsel og Handel f

Nordloorlels lloolelshos

sruessawases~m~a~

desgaards Jorder.

En blidhed Orm
søges til Iste November pan

Mellegaard i Re.
Nye galvaniserede

Vandspande op Voskehallier
al den gamle svære Kvalitet er hjemkommen og sælges til meget rimelige Priser i

Nordlandets Hooileishus

bedste Smøreolier
sælges.

Prima lys 'mk, Maskinelle
Prima Cylinderolie far Dampmaskiner
do,
for Motorer
Bentin og Petroleum,
Priserne er billigst i

Nordladets lloodelshos,

Tagpap og Søm

En flink Pige

Billigste Dagspris.

kan lag Plads til I. November paa

Alliogo Kolonial- og Proclokliorroloiog

Blaaholt.

Al Jagt
er strengt forbudt paa Risegaard,
H. Køller, Olsen Stenbækken, Emil
Hansen og Kristian Madsens Jorder
i Olsker.

Jagten aflyses
paa Hannnersholm og Sandvig Vang.

Sandvig Jagtselskab.
Hasle.

Hasle.

Salmebtiger
anbefales til forskellige Priser.
Navn gratis.

Kort og Telegrammer
i stort Udvalg.
Rammelister anbefales.
Restlageret af TAPET sælges med
Rabat.
Loftspap pan Lager til billig Pris.

Charles Soendsen,
Telefon Hasle 66.

Prima

Bord margarine
Ren amerikansk Fedt
anbefaler

Allinge Kolonial & Produktforretning

En flink Pige
Iran fart Plads naar som helst eller
til Iste November paa
Borregaard
Telf. Ruts 41.

pr. Allinge.

Abrikoser
Mantraer
Rosiner
Æbler

Allinge Kolonial- & Produktforretning.

Høvl til 1rskenrkeroe,
Alle, smit har bestilt Kul bedes
om endelig at hente disse hjem
de allerlørste Dage.

Nordloodols Hoodoishus

Ekstra stærke svenske

Enekurve
sælges a 375 øre Stk.

Store svenske Enekurve
tor Halm og Avner
sælges a 475 Stk.

Gode Kartoffelgrebe
Store Sædskovle

Nordlandets l oodelshus
Tobak
C. W. Obels bekendte Mærker
anbefales fra

Allinge Kolonial og Produktforretniq

Ligkister og Møbler.
anbefales.

Rhinske? Soedkdorreilling
L. Pihl.

Telf. Kl. n 13,

Nu har vi rigeligt al

Korn

og

Majs

til Svineskraa og Hønsefoder.
Friskmalet fivineskresa, valset

Maja og prima Havre og Bland-

sæd til Hestene.

Norilloodels lloodelshos,
Ekstra stærke Onimalugle
med Skydelod, saa de smaa Lodder
kan undværes.
Jern- og Messinglodder.
Alt sælges til meget rimelig Pris I

Nordloodels Handelshus,
Det Ferdinand Johnsen tilkørende

Hus i Allinge Vang
er til Salg.

Al Jagt
og Færdsel paa urin Grund el
budt, L. Munk, Borre.
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Ildelvet af et Enteremment.kok.
Aorrar.lmeende2 iltin Gornitzko.
Telefon 74.
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„Nord-Bornholms Ugeblad"
tryl:hes 1 el Antal af mindst 1600 Exempl.
og forsen,ks gennem Postvasenel i Allings.
Sandel!, Olsker, Ralsker, R. ogRkmensktr.

,Word-Bornhalms Ugeblad"
har den største Udbredelse I Nordre Herred
bl/ro' last I ethvert Iffein oz.-rier sig derfur bedst til Avertering.

,IVord-Bornholms Ugeblad"
orzn;vr gerne Bekendtgørelser af enhver Ad
rensm tisk salg, Foret:lug:meddelelser,
Eiler- eller Aflysninger, Auklroner etc.

„Nord-Bornholms Ugeblad"
u.12.aar hver Fredag, kan bestilles paa alle
Posthan farer samt paa Bladets Nonier og
koster I Kr. halvaarlig.

Paa Rejsen —
Ad Tidens Bane gaar del lange Tog
Af Jordens Folk, der puffes,
slides, trænges;
hver med sin Sorg,
sin Smertes skjulte Aag,
vi gaar med Viljen spændt,
mens Livet strenges,
— vi, som lever og som længes.
Vi fødes med vor Livskrafts dyre Skat;
men }iver! e! Døgn
os lidt af Styrken øder,
mens hver en Dag er os et tornet Krat,
hvor nøgen Fod
de skarpe Stene møder;
— vi, som lever Og som bløder.
Tavst gaar vi, tæt i Flok,
vor Skæbnes Gang,
og der er lidet,
som os Gangen lemper;
og finder En blandt Tusind
frem en Sang,
saa standser vi
og Tonen hos ham dæmper,
— vi, som lever og som kæmper.
Vi luder Ryggen mod det onde Vejr,
og retter den igen og tror, vi Taaber,
at Nederlaget føder os vor Sejr ;
vi suger Trøst, som Jorden
suger Draaber,
— vi, som lever og som haaber.
Med øjet søger vi mod Livets Lys,
ined Tanken vi
mod Dødens Mørke strider,
til alting ender i et Kuldegys
Og saadan gaar det os til alle Tider,
— vi, som lever og som lider.
Frederik Skousbo.

NNI1 mag Vil [jure oh selv,
Forleden Dag, da jeg stod i en
Villahave et Sted, hvor jeg var Gæst,
saa jeg over Gærdet en ung Kone,
jeg kendte, inde i Haven ved Siden af.
„Nej, Goddag, bor De her", sagde
jeg overrasket, idet jeg gik hen
imod hende.
Hun mødte mig ved Laagen, og
vi var begge fornøjede over Gensynet. Snart efter gik vi inde i hendes Have, og et smukt, stort Anlæg
med Plæner og Springvand, og alt,
hvad dertil hører. Ogsaa Villaen
var dejlig, baade udvendig og indvendig. Tilsidst bad hun mig sidde
int pari Verandaen, mens hun hentede et Glas Vin. Ogsaa her var
der rart ened V,tdvin over Glastaget
og magelige Stole.

.„_.•,--.,
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Fredag den 26. September 1919
CCOCOCCCCCCOZCOCCOMCOZOID

Lidt efter korn hun med Vinen
og salte sig ned, og først nu Ironi
jeg til rigtig at se paa hende,
„De hor herligt her", sagde jeg,
„nit er næsten fuldkomment, undtagen De selv, De ser ikke ud til
al være rigtig rask",
„Jo Tak, det er jeg saanend".
,Naa, det var da rart, Men De
burde nok se noget sundere ud og
være solbrun. De holder Dem vist
for meget inden Døre,"
„Ja, det gør jeg [Danske nok, men
jeg har ikke megen Tid tilovers til
at ligge ude".
„Ikke Tid, men har De da ikke
god Hjælp ?"
Hun saa lidt forlegen ud.
,Jeg har ingen Pige."
„Ingen Pige, jeg synes, her matte
være Arbejde nok til to."
„Ja, det kan De maaske nok have
Ret i, men Sagen er, jeg befinder
mig bedst ved al gøre mit Arbejde
selv. Jeg kan ikke holde ud at se
paa, hvor mangelfuldt de fleste Piger udfører deres Gerning. Jeg har
saamænd haft baade en og to Pi.
ger, men naar jeg saa sidder her
inde, eller ligger ude i Haven, saa
kommer jeg bestandig til at lænke
paa, om del nu ikke gaar forkert
baade del ene og del andet, og
saa bliver jeg først for Alvor nervøs
og urolig. Og en Ting vil De vel
nok give mig Ret i, at man kommer aldrig ud i sit Køkken eller
Spisekammer, uden al se noget,
man ærgrer sig over eller er ked
af, naar man har fremmede gasende
derude."
„Nej", mande jeg Indrømme, „det
er naturligvis rigtig nok, hvis vi
selv tjente hos andre, vilde Forholdet blive det samme. Men af den
Grund kan man da ikke undlade
at holde fremmed Hjælp."
„Jo, jeg kan, jeg befinder mig
bedst ved det. Nu gaar Anna Margrethe jo I Skole, og min Mand
kommer først hjem Kl. 6, saa j
har hele Dagen til min Raadighed."
„Jamen De har det da for strengt,
det er let at se paa Dem. Og dersom her saa kommer Gæster, hvad
saa ?"
„Ja, det fnat vi jo renoncere paa,
saa vidt muligt ; her kommer ingen
uden Familiefreminede, og deraf
kun el enkelt Par lang Vejs fra ;
de er her blot et Par Dage hver
Sommer.'
Jeg forstod at denne Disput ikke
førte til noget, og drejede Samtalen
ind pas andre Emner. Men det viste sig snart vanskeligt at holde
den gaaende, den unge Kone var
aabenbarl altfor træt til at kunne
interessere sig for noget.
Efter et Kvarters Forløb rejste jeg
mig derfor og gik. Huri fulgte mig
til Laagen. Her tog jeg hendes
Haand og sagde:
„Blot el Ord, før jeg gaar, kære
Fru Bendisen, tror De ikke, De
skulde vænne Dem til at se paa
Piger paa en lidt anden Mande,
og saa engagere en eller et Par
Stykker al dem igen ? Jeg har selv
en Gang følt som De, saa jeg for-
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staar Dein godt nok. Men saa vænnede jeg mig til at være glad ved
alt det, mine Piger gjorde godt og
rigtig!, og at se igennem Fingre
med det, jeg gerne vilde have set
anderledes. Livet er jo dog til, for
at vi skal leve del, og at gaa ved
Rengøring og Madlavning hele Dagen, det synes jeg ikke er at leve.
Havde De det nødig, var det en
anden Sag, saa var det blot prisværdigt. Men det er jo ikke Tillældel her. Og deres Mand og Barn ?
Tror De ikke, De kunde blive noget mere for dem, hvis De ikke,
imam De har spist til Middag, marine
ud i Køkkenet igen; lænker De aldrig pan det? Tænk, om De saa i
Stedel alle tre knude gaa ud paa
Verandaen og haVe det hyggeligt
ude paa en af de store solbeskinnede Plæner? Og De turde vel nok
betro en Pige at vaske op og lave
Kaffen?"
Hun smilte forlegent og var rød
i Hovedet.
,Nej, det er netop del, jeg ikke
kan; det er naturligvis en Særhed
—
hos mig, men
„Ja, kære, det er Særhed og
ikke andel, og jeg vil haabe, De
er blevet fornuftigere, inden vi næste Gang ses.'
Det sidste mente jeg egentlig
ikke, men det gik først op for mig,
da jeg søn hendes lille magre Skikkelse i den tærnede Bomuldskjole
forsvinde bag Køkkendøren. Finn
hører sikkert til dem, der kun har
hjemme i Køkkenet.
Denne sidste Bemærkning uran
ikke mislorslaas. higen Husmoder
er hyggeligere end hende, der med
Dygtighed kan lorestaa sit Køkken,
Men hun maa ikke gro fast der,
lige saa lidt som Bonden maa gro
last ved sin Jord. Vort Arbejde skal
være en Hjælp til al fan „øjet himmelvendt, lysvaagen1 for alt storl
og skønt herneden". Og man ikke
bliver en Hindring derfor.
Jeg stod og saa tilbage mod den
„ørne Villa i den kønne Have,
Plænerne laa lysegrønne og Springvandet plaskede i Junisolen, Men
dels Herskerinde havde ikke Tid
til at se paa den Herlighed. Gennem det aabne Køkkenvindue saa
jeg hende allerede staa ved Gasbordel, og et øjeblik efter begyndte
del at dufte af Bøf ined Løg derinde fra,
Elisa ben].

„Den højeste Oplysning"
kalder Fritænkerne deres Fornægtelse al, ar der skulde findes en
almægtig Skaber, Styrer og Opholder] af den Verden, vi kan opfatte
med vore Sanser. Alting er „blevet
til af sig selv" ved lutter blinde
Vor Jord var en glødende, flydende
Lavainasse, da den antog Drnabens
regelmæssige Kuglelorm (ligesom
de andre Kloder, der heller ikke
er mangekantede), og fra dette ild-

spyende eksploderende Flammevirvar, hvor Smaadelene hvirvledes
vildt mellem hinanden har den ganske .af sig selv" ved en Reakke
heldige Slumpetræf klumpet de hvirvlede Smaadele sari vidunderlig heldigt sammen, al den nuværende
Jord tiar kunnet udvikle sig deraf,
Dette kalder Fritænkerne ,den
højeste Oplysning". De sværger
deres Tyrketro til det almægtige
Slumpetræf som Verdensordner.
Men de 7 bekendte engelske naturberde, som talte ved „Videnskabsugen" i London i 1914, erklærede
med en Mund denne Tyrketro for
stridende mod al Fornuft og Videnskab. "Gudsfornægtelsen er uvidenskabelig", sagde de. .Hvin jeg vilde
fortælle min lille Søn, at en Alle
var „bleven til af sig selv", ved at
Trælrøene „af sig selv• havde lagt
sig i to lige Rækker med regelmæssige Mellemrum, — saa vilde han
tro, at „Fa'r var bleven tosset", sagde
en af dem. Men hele Verden da?

Livets Opstaaen.
Og nu vor Jord I Der groede ingen Bøgetræer paa den, da den
var en flydende Lavadraabe i Verdensrummet. Og da den afsvaledes,
saa der dannede sig en størknet
Skorpe uden om den, da var denne
Skorpe jo bare stivnet, livløs Lava
og Slagger, Men hvorledes er der
da fremkommet Plante-, Dyre- og
Menneskeliv paa den ?
Her siger Gudsfornægterne ingen
Ting, for de ved intet al sige til
Forklaring.
Men Darwi n, der skrev, at han
„aldrig har været Gudsfornægter",
lærte udtrykkeligt i sit berømte Hovedværk, al Livets Fremsfaaen her
paa Jorden skyldtes det Mirakel,
al „en skabende Gud havde indblæst Livets Aande i de første Livsformer", og lian sluttede Værket
med en begejstret Lovprisning al
denne skabende Gud.
Men dette fortav Gudsfornægterne,
der stadig søger at indbilde godtroende Mennesker, at Darwin havde
bevist, at der ingen Gud var til.

Ubrydelige Love
behersker Verdensudviklingen, siger
Gudsfornægterne.
Nu vel! En almindelig Naturlov
er deri, at Varmere udvider, og Kulden sammenpresser Legemerne og
gør dem tungere: tænk paa Jærnbaneskinnerne i Solvarmen.
Men hvis delle gjaldt f. Eks. Vandet, maatte Isen jo være tungere
end Vandet, synke til Bunds og
skyde Vandel op i Frostluften, hvori
det frøs til Is og gik til Bunds, indtil i en Ruf alle Feskvande bundfrøs, alle Fisk døde, og Vandmangelen blev generende.
Men her møder vi saa den hensigtsmæssige, ja, nødvendige Undtagelse fra den almindelige Naturlov, at f. Eks. Vandet naar sin største Tyngde ved 2-3 Graders Varme.
Bliver det koldere, udvider det sig
igen, og Isen bliver liggende som
en Overdyne oven paa Vandel, klemmer Afsvalingen og hindrer Bund-

frysningen ved noget dybere Vand'
Peger denne mærkelige, men højst
nødvendige Undtagelse ikke tydeligt
hen paa, at del ikke er blinde Tilfældigheder, men en tænkende Gud,
som har skabt og ordnet Verden ?

Perpetuum mobile,
en Maskine, der evigt holder sig I
Bevægelse uden Drivkraft, — en saadan Maskine kan Ikke laves, det
ved alle.
Men hver Alten ser vi for vore
øjne Tusinder ni Fliinmelklorter,
der fra uoverskuelige Tider lutr kredset om hverandre uden Standsning.
Er delte itendelie e Maskineri af
Milliarder al Kloder inaaske et ,Per.
pelumn mobile" ?
Og nu, i August, har vi set de
mange Stjerneskud, og hvert ,Skud"
er jo en stor eller lille Meteorsten,
der farer gennem Jordens Atmosfære
og bliver glødende ved Luftens Modstand, — og alle er de Bud fra
sprængte Kloder. Og naar en lille
Stjerne pludselig vokser op til en
udsædvanlig Størrelse og saa forsvinder, saa er det nok ofte Bud om
Kloders Sammenstød eller Sprængning.
Og hvilken vældig Uorden maa
ikke en Klodes Undergang skabe
det Ligevægtssystems af gensidig Tiltrækning, som holder Verdensmaskineriet i Orden!
Men skulde det virkelig ikke være
en usynlig Verdensmagt (Gud), der
holder Verdensmaskineriet i Gang
og bringer Orden efter Forstyrrelserne ?
Gudsfornægterne siger: "Nej`,
og dette Standpunkt anser de for
,den højeste Oplysning'.

Hvad .srcl vi?
De trækker overlegent paa Skuldrene af de naive Hinduer, hvis
Gudelære fortæller, at Jordens flade
Skive hviler paa en Ko, der staar
paa en Skildpadde; men hvad Skildpadden staar paa, fortier Gudelæren
viseligt. Og denne Himmalaja-Visdom er jo heller ikke synderlig imponerende.
Men er vi indbildske Europæere
egentlig stort klogere end Hinduerne?
Vi ved, at Jorden hænger i, dels
kredser om Solen, fastholdt ved Solens Tiltrækningskraft. Men vi aner
ikke, hvad Solen hænger i, hvilken
fjern, vældig Klode den kredser om.
Og selv om Astronomerne en Dag
udfandt det, — hvad hænger saa
den Klode 1, hvis deri findes ? Og
hvad vil del i det hele sige, at Kloderne svæver i del uendelige, tomme Verdensrum, hvorledes gaar del
til ? Vore Tanker staar stille, naar
vi lænker paa, hvad det er, vi ser
ind i, naar vi ser til Vejrs.
Skal vi saa ikke hellere holde
Maade ined den dumme, tankeløse
Overtro paa Mennesketankens og
Videnskabens Almagt, som Fritæn•
kerne har søgt al indpode godtroende Mennesker ?
E. Stan 1.

Kaffe.

Hvis jeg vil lade —
Hvis jeg vil lade vær' at ryge
og aldrig røre ved et Kort ;
hvis jeg vil lade Klubben stryge
og jage mine Venner thirt ;
hvis jeg vil sky som bare Fanden
hver Draabe Spiritus paa Jord
— saa er det mig og ingen anden
som dybt i hendes Hjerte bor.

Vi har faut Erieudsaig, at en aldeles prima

Java Kaffe.
Prøv den og De vil blive tillrcds,

løvrigt laas Kaffe. Te, Choeolade Og frieau
altid i prims Varer hos

Allinge Kolonial- Ec Produktforretnirw.
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De nye Efteraarsstoffer
er hjemkommen.
Vinterfrakker Ira 110 Kr. Fine engelske Kamgarnsklædninger fra 140 Kr. Fineste blaa Kamgarns-Serges
til Klædninger 180 Kr.
Nogle Buchskingsklædninger sælges meget billigt.

J. Johansens Skrædderforretning
Telefon Allinge 137.
Medbragt Stof forarbejdes. Spadseredragter og Illstre citer /Anal.
aamocetreocoxecemoccco=c000ccoccomocococcomi00000ccen
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J. P. Sommer
Telefon

5.

Hvis jeg vil lade Skægget vokse;
hvis jeg vil gaa med lilla Slips;
hvis hun maa lære mig at bokse
og kalde mig ,sit lille Nips";
hvis jeg vil Barnevognen køre
og dele Hus med Svigernio'r
— saa vil hun mig lyksaliggøre
og gi' mig Hjerte, Haand og Ord.
Hvis jeg vil vokse otte Tommer;
hvis jeg kan tjene en Million;
hvis hun maa vende mine Lommer
og lytte til min Telefon :
hvis hun maa være Kejser, Pave
— saa vil hun lindre al min Kval ;
hvis jeg vil være hendes Slave
— — — saa er jeg hendes Ideal.

Rim, Rismel
Byggryn, Majsmel
Mannagryn
Kartoffelmel
Senan legryn, Havregryn

C, Dr.

Flrekrerter

Timebetalingen

Brune Bønner
Prima funk. Flormel

for Kartoffeloptagning

Prima dansk Flormel

er 65 Øre Timen eller 5 Skp. Karroller fra Kl. 8 Morgen til 5 Eftm.
For TcersknIng 1 Kr. Timen og for
Roeoplrækning 65 øre Timen.

alt sunde og friske Varer fra

Allinge

mosisS•1
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Kvindeligt Arbejderforbund
for Allinge-Sandvig,

ler

Værktøj
og Haveredskaber
Stort Udvalg. Billige

Emaljerede Ovne, meget glansfuld og holdbar Emalje i moderne smagfulde Faconer.

Firkantede Magasinovne med Kogeindretning og Varmetage, meget praktiske til Spisesluer.

Mindre Ovne til Soveværelser og lign.
Komfurer med støbte Stegeovne og Vandgryde, svære og
prisbillige.

Bor, ildfast Sten og Ler, Riste, Rensedøre, Fejedore,
alt til billigste Priser.

Gammelt hers og gamle Kakkelovne tages i Bytte.

P. C. Holm, Allinge.

Salonskytteforening
afholder Pnemieskydning og
Festskydning Søndag den 25de
September paa Charles Dams
Grund i Olsker.
Skydningen begynder Kl. 8 og
fremdeles hele Dagen til svensk
Skive, Ringskive, Figurskive samt
Pletskive og 5 Skuds Skydning
Derefter Præmieuddeling.
NB. Skydeøvelse Søndag den 21.
September, hvortil nye Medlemmer
indtegnes.
Rifler forefindes paa Pladsen.
P. B. V.
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Vaskeartikler.

Al Jagen og Skytien
forbydes paa det strrengeste paa
Hedebos Jord eller 22. Lynglod,
Olsker. Omstrejfende Hunde bliver
skudt.

Hans Bellisen.

anbefales fra

15 -18 Aar, kan Ina Plads straks
eller til 1. November paa

Brødrene Anker

Kaggaard i Rutsker.
Teli. 62.

Jernstøberi & Maskinfabrik
Telefon 2.
Hasle Telefon 2.

Kul haves stadig paa Lager ved Levka. Pris 4,50-5,50 hl

fremstillet under Kontrol af Dalum Laboratorium — faas hos

Al Jagt
er forbudt paa Lille Hallegaards,
Habbedams og Sjellegaards Jorder
1 Olsker.

Jagen og skyden
samt Brombær- og Nouldepluk
ning forbydes pari min Ejendom.

M. Schou, Hammershus.
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VEGETABIL IV
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MARGARINE
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er anerkendt som den bedste.

$7.
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Faas hos alle Handlende.

er hjemkommen. Bestilte Partier bedes afhentet.

Stotoniatz og 3roburtforretning.
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Borstenbindervarer.
Gaardltoste, Stuekoste, Kokaninerker, Skurebørster,
Gulvskrxrpper, Karskrupper,
Kalkkoste, Malerpensler, Kardæsker,
Mobelborster, Klædebørster, llaarborster,
Blankebørster og Paasmoreberster.
Alt i Prima Varer og til rimelige Priser fra

Allinge Kolonial- og Produktforretning.

Bornholms Spare- & 133110kiSSOS
Afdeling i Allinge
Kontortid : 10-12 og 2-4.
Modtager Indskud paa alm. Sparekassevilkaar til en Rente
at 4 pCt. p. a., paa Folio til 2 pCI. p a.

Bygningsartikler.
Brædder Planker Tømmer
Tagpap, Som og Spiger, Støbegods

Cement, hydraulisk Kalk
anbefaler

Allinge Kolonial & Produktforretning
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Al Jagt

Superfosfat og Kali

rr"*"-:
Mmarillelillifiks r

En Dreng,

Allinge Kolonial- og Produktforretning
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Langelands kontr. Hønsefoder _
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Frederik K, Dam.
Formand.

Harselieroebe, gren og brun Sæbe,
Soda, Blegpode, 1,ndpulver, Stivelse,
Skurepulver og Klorkalk

Priser

Allinge Kolonial & Produktforretning

Olsker og Omegns

Karlielovne og Uomfurer.

(ved ilavnen)

Hvis jeg la'er Jare al Slags Banden;
hvis jeg vil bo paa Kristianshavn
og skille Haaret midt i Panden
og ra'e cl ganske andet Navn;
hvis aldrig jeg er muggen, gnaven
og sur og vranten, tvær og vred
— sari vil hun elske nyg til Graven
med al sin varme Kærlighed.

es~illeate
Sago, Sagomel

Nords Odsalg, Allinge

er strengt forbudt pas Solvang, Grøndal, Bosvang, Solhøj, Kir kehogaartf,
Lundegaard, Abilcigaard, Bækkegaerd, Bakkegaard og Kristian Kofoeds 18 Parcel i Olsker.

Jagten

aflyses

paa Blaaholt i Olsker.

Al Jagt

0114 bi
Forl. Skildpadde
Stegte Kod kager
Balerske Pølser
Farseret lividkaal
Kødfars an. Brunktaal

Unik ~øf

Kalvekarbonade
ilasclrlr

Gullasch
LobeNe0VCM
Stegte Frikadeller

er

strengt forbudt Karl Espersen,
N. Kristoffersen, L. Nielsen, Anker
Schous Jorder i Olsker, samt A.
Munch, Mathias Nielsen, Frithjof
Nielsens Jorder ved Ruls Plantage.
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