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Efteraar. 

Havet gear gear højt, 
Stormen har Tag i.  dens Manke; 
Fraade og Sprøjt 
hvidner den ludende Banke .  
Halvt under Vand, 
truet al Brand og af Brand, 
Hofderner Enhjørningshorn 

imod Brændingen slanger. 

Natten gaar ind, 
Skummel fortoner i Greenen; 
Stormen lam Vækst under Bleanen. 
Klinten sit Bryst 
værger mod Voldsmandens Kryst 
Brænding og Skrænt under 

Brøl over Havstokken brydes. 

Jeppe Aakjær. 

En ny, udrenset 
Kristendom? 

Af Sognepræst 	Joensen. 

III 

Disse Forfattere er her anført 

saa udførligt for at vise, al det ikke 

blot er en formentlig forbenet, kir-

kelig Teologi, men selve den højt- 

. 
t
priste frie Forskning, som pro-

esterer mod den radikale Bi-

belkritiks ,historiske' Jesus 

som en historisk Umulighed. 

Om man da afviser denne Bibel-

kritiks Forklaring, bliver del et 

Spørgsmaal, om man finder Drews' 

og hans Meningsfællers (allsaa og-

saa Brandes) Forklaring mere sand-

synlig: at Jesusskikkelsen er en 

oprindelig Guddom, som er blevet 

gjort til et Menneske. Naar denne 

Kritik har villet hævde, at Jesus 

aldrig har eksisteret som historisk 

Person, har den ikke undgaaet at 

faa et vist latterligt Præg over sig. 

Professor Lyder Brun taler om 

dens .Præg ef lærd Dilettantisme" 

og det .yderst frastødende i dens 

agitatoriske Appel til det brede 

Publikum, som navnlig A. Drews 

har tilladt sig'. 	Er den n histori- 

ske" issus en historisk Umulighed, 

er det dog en endnu større 

Umulighed, at Jesus aldrig 

h ar leve t: 1) Aldrig har nogen 

jødisk eller hedensk Polemiker 

tænkt paa at benægte eller betvivle 

Jesu historiske Eksistens. Var Je-

susskikkelsen kun et Fantasibillede, 

vilde det være umuligt at skjule 

dette overfor Mod.aendere, som 

vogtede paa ethvert Arierebepunet. 

At forskellige af Samtidens Histo-

rikere ikke omtaler Jesus, siger 

intet, da en jødisk Rabbis Liv og 

Død var ganske uden Interesse for 

den dannede græsk-romerske Ver-

den. 2) Paulus merre er et fuldt 

tilstrækkelige Vidne our Jesu bisti 
riske Eksistens, Anerkender man 

blot et eneste af Paulus fire store 

Breve som ægte, har man indrøm-

met Jesu historiske Eksistens. Og 

selv liberal Bibelkritik anerkender 

de fleste pauliske Breves Ægthed. 

3) Afgørende er ogsaa den evan-

geliske Beretning, skes:d senere 

end Paulus. At den skulde være 

en blot Luftspejling, er utænkelig 

(anført efter Lyder Brun': Jesu 

Evangelium Side 111-112). 

— Der er en tredje Løsning al 

Spergsmaalet orn Disciplenes Tro 

pen og Tilbedelse ni den korsfæ-

stede og opstandne Frelser, og 

unægtelig den iIlernærmest lig-

getide, den nemlig, a I Jes u s vi r-

k ell g har levet, er død og op-

standen, saaledes som vore 

Evangelier skildre. r del, som 

Apostlene forkyndte del, og Me-

nigheden gennem de mange Anr-

hundreder har troet. 

Men sen forskellige de to nævnte 

kritiske Retninger er, paa to Punk-

ter er de enige: 1) den Jesus lian 

ikke have levet, fordi det vilde 

være i Strid med Nutidens viden-

skabelige Bevidsthed: det absolutte 

Under er umutigt. 2) en saadan 

guddommelig Frelser har vi ingen 

Brug for. Det første Puiikt er tid-

ligere berørt her. Vi vender os til 

del andet Punkt: træng er Men-

nesker til en Frelser? 

Her hævder Dr. D. Nielsen, at 

efter Jesu Lære er Mennesket af 

Naturen godt. Naar vi blot beder, 

tilgiver og hjælper vor Næste, skil-

ler intet os fra Gud. Først Pa u-

I us har gjort Mennesket ske for-

giftet at Arvesynd. — Det er rig-

tigt. at Paulus har et mørkt Syn 

paa det menneskelige, som det er 

af Naturen. Han ved, der er in-

tet godt i ham selv (Rom 7,18), 

og Iran ved, han er ikke ene om 

det: alle har syndet og fattes Æ en 

for Gud (Rom 3,23), men han er 

her i Overensstemmelse med 

Jesu e gen Lære: Jesus retter 

Omvendelseskravet fil alle uden 

Forskel (Ml. 4,17 og Mk. 1,15). 

Hvis Ikke Mennesker omvender 

sig, skulle de alle omkomme (Luk. 

13,1-5). Selv „gode" Mennesker, 

der giver deres Børn gode Gaver, 

er onde (Mt. 7,11). Thi M en n e-

skehjerte t som saadant er 

ondt : fra Hjertet udgaar de onde 

Tanker (Mt, 15,19). Derfor kan 

ingen frelses uden gennem For-

nægtelsen af Selvet: som skal mi-

stes i Jesu Efterfølger (Mt. 16,24 

—26). løvrigt har Paulus aldrig 

trods sin stærke Pessimisme glemt , 

den lyse Side. Rom 2.14-16 om- • 

taler han Hedningerne, hvis sæde-

lige Liv viser, at de har Bevidst-

heden our del gode dybt indplan- • 

tet i deres Netur. Altsaa er den , 

skarpe Modsætning, sone Dr. 

D. Nielsen ogsaa paa dette Punkt 

linder mellem Jesu og Paulus' .Re-

ligion" en Illusion — uden 

Hjemmel i Overleveringen. 

Først paa Baggrund at denne 

Undersøgelse al Spergsmaalene 

om Jesu Person og Menneskets 

Væsen og Siillitr overfor Gud kan 

vi ret drøfte Spørgerne:det om Je-

su Gerning, -- nærmere beset 

Spørgs irreale( om Jesu Kors-

et ød som Offer. Her fremstiller 

Dr. D. Nielsen Sagen saaledes: 

Offertanken er Jesus ganske frem-

med, ,J sus korn til Jerusalem, 

for at kæmpe mod Blodteologlen  

og det stedfortrædende Offer, Ikke 

for selv at bringe et saattant Offer. 

Han forsøger at undgaa Døden I) 

ved Ophold i Bethania 2) ved at 

skjule sig i Gelseniarre 3) ved at 

udslette Bsskytieleesvael (en dob-

belt Veeekæde af Dis.c'ple) 4) ved 

Bøn til Gud 5) og ved Forsøg paa 

Flugt i sidste Øjebilk (!). (.Den 

h1sloriske Jesus' Side 201 —202)- 

Olferliinken er ligesom Læren om 

Jesu Guddom og TreenIghedslæren 

indført i den sende Kristendom al 
Paulus i skarp Modsætning til Je-

su Irere, altsammen fra Forasiens 

gamle Religion. Sanvidl Dr, Niel- 

SC11. 

Til denne religionshistorishe At• 

ledning er adskilligt el bemærke. 

For del første: ved Sa ni mens [II- 

I [rig 	af 	religion shistoriske 

Anologier bør man ik kc blot 

søge efter Lighed, men ogsaa 

efter. Forskel (Marlensen-Larsen). 

De første er mest iørefaldende og 

frister til at gøre Analogien til Ge-

nealogi, at aflede det ene Fæno-

men at det andet. 

Med Hensyn til Treenigheds-

dogmet har nu bl. a. Tyskeren 

Carl Clemen vist, at Forskellen 

mellem den kristelige Trehed og 

de forskellige babyloniske Treheder 

er ene stor, at lian benægter et Af-

ledningslorhold, 

For at forklare den kristne Me-

nigheds Tro paa Jesu Offerdød og 

Opstandelse, henviser Dr. D. Niel-

sen, som det er sen almindeligt, 

ogsaa hos A. Drews og hans Skole, 

—Under Opførelsen at en Sky-

skrat er I Londons Centrum faldt 

forleden Dag en af Arbejderne ned 

fra ell svimlende Højde og slog 

sig ihjel paa Stedet. Sanderum U-

lykker er jo Ikke sjældne, særlig I 
en Verdensby som London, men 

man mim alligevel forundres over, 

at de ikke sker hyppigere. 

Som oveustaaende Billede viser,  

bl. a. G. Brandes, til de græsk-ml. 

entalske Mysteriereligioner, hl. a. 

til den lilleasiatiske Aviskult. ,,My-

terne ved allerede omkring Aer 

2000 f. Kr. at berette om den unge 

Gudesens tragiske (Verden,. De ine 

Død med peaføleende Opstandr Ise. 

der hsert Furaar tecl P,iesketid fej-

redes med store Ciledeslester, var 

del store mytologiske Drama, der 

satte Sindene i den heftigste Be-

vægelse' .(.11 n historiske Jesus" 

Side 62). — Otereer her gælder det. 

Ligheden synes saa panfaldende, 

at det nok kunde friste til at fer-

klare Ligheden ved Afledning. Oe 

Alligevel er Forskellen større end 

Ligheden. Deri svenske Religions-

historiker Dr. 0. P Welter har ud-

trykt del saaledes: .Mysterieguder, 

som er døde og opstandne, har 

uran nok kendt, men om ingen nf 

dem har manekuneet føle„'nt de 

har levet ug vandret iblandt os 

historisk haandgrlbellg Tid. Kun 

Kristendommen kunde opvise beg-

ge Dele." (citeret efter P. Feine, 

anf. Skr. S. 13). 

Medens disse Mysterieguddom-

me aldrig har eksisteret som hi-

storiske Personer, er :alene Jesus 

pas een Geng en historisk Person 

og den døde, men igen opstandne 

Herre.—  Denne Forskel er 1 Vir-

keligheden :efg n;d s d y b. Pau-

lus kan umuligt herfra have 

taget sin' Lære :om Jesu Per-

son o g'Gern ing. __Skønt han 

ofte brug( r Gloser, som vi nu og-

saa kender fra Mysteriekulterne, 

• 
er det Arbejde, en Del al Bygnings-

arbejderne udsættes for, alt andel 

end ufarligt. Om Arbejderen, som 

i Forgrunden af Billedet hænger 

over en Jernsøjle, kan uran med 

Rette sige, at lian er i en udsat 

Stilling. Mel] ogsaa de andre Ar-

bejdere maa utvivlsomt være ud-

rustede med Nerver al en særlig 

holdbar Kvalitet. 

viser nærmere Enkeltundersseelse r 

at Ordene dækker liver vidt for-
skellige Begreber. 

Men hvad skal vi da egentlig 

mene om alle disse forskellige re-

liglonehlstoriske Paraleller til Kri-

stendommen? For den, der er bit• 

vet overbevist om Evangeliets Sand-

hed, vækker de Ingenlunde Uro 

eller Tvivl. Vi ser I flere af (flue 

Analogier hedenske Sidestykker til 

den jørltske Profeti. Ogsan i fle-

denskabet her man hall dybe, ørn-

end uklare Anelser om den kom-

mende Oudsenhenbering I Kristus 

(maledes Martensen-Larsen : Jesus 

I leeliglonshIstorien, Side 1:6-57.) 

Nej, vi behøver ikke at vende 

os til Hedenskabet for at forsten 

Paulus Lære om Frelsen i Kristus. 

Paulus Opfattelse af Jesu Død 

(snovel som alle de nytestamentli-

ge Forfattere) grunder sig pas 

Gamle Testamentes Offerheslern-

[ridser og Offerpraksis. Dr. D. Ni-

elsen gør sig skyldig i en Fejl, 

naar han lader Gamle Testamen-

tes Profeter ivre mod de blodige 

Ofre (Side 199-200), det er ikke 

Offerinstitutionen som esaden, de 

bekæmper, men Folkets faste uaan-

&lige Forhold til den; det blev 

nemlig en almindelig Folkemening, 

at det fuldbyrdede Offer fritog den 

ofrende for Guds etiske Krav til 

Personligheden. — Men langt me-

re afgørende er Fejlen, nuar Dr. 

Nielsen atter her lader Paulus væ-

re i Modsætning til Jesus selv. At 

der er Forskel paa Paulus Evan-

gelium om Jesus og Jesus Evan-

gelium om Guds Rige, vil alle 

indrømme (Sandhedsmomentet i 

Herreces Tale este det dobbelte 

Evangelium). Derimod skaf det paa 

det bestemteste benægtes, at 

denne Forskel er en Modsætning, 

idet det tydeligt fremgear at Over-

leseringen, at Jesus selv har for-

staaet sin Død i Lyset et Gamle 

Testamentes Offerpraksis. 

Dr. D. Nrelserre Skildring af, 

hvorledes Jesus skulde have for-

søgt at undgaa Døden er en Uhyr-

lighed, ganske I Strid med Evan-

gelieroe Af dem fremgear det 

Gang paa Gang, at Jesus ser sin 

Død som en guddommelig Read-

slutning, en tvingende Frelsesnød-

vendighed (I. Ex. Mt. 16,21 : „Men-

neskesønnen skal ihjelslaas'.) Stær-

kest fremgear denne indre, gud-

dommelige Tvang el Sjælekampen 

1 Getsereane. — Mert naar Jesus 

forstod sin Død som en Nødven-

dighed, var det netop, fordi hats 

forstod den som 01 leret. Allere-

de Ordet omMenneskesønnen, der 

er kommer for at give sit Liv III en 

Genløsning for mange (Mt, 20.28), 

peger tydeligt 1 den Retning. Al-

deles lydeligt fremgear det imid-

lertid af Nadverordene, hvor Jesus 

udtrykkelig siger, at den nye Pagt 

hviler paa hans Offerdød (Mk. 14, 

24.) Som Sinnipagten sluttedes 

ved Pagtsotret, hvis Blod betragte-

des som sonende og rensende, 

(Forts. paa 4. Side). 

En udsat Stilling. 
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/taleren 
Poul S. Christiansen 

lejrer van Tirsdag sin 70-aarige 
Fødselsdag, Han var egentlig at 
Faderen oplært som Møllebygger 
og besøgte 1876 trugs Højskole 
paa Emdrupg,aard, Et Par Aar se-
nere optoges han paa Blangrinrds 
Seminarium og tog første Dal af 
Skolelterereksamen, Men Lærer-
gerningen skulde heller ikke blive 
hans Livsgerning. Han havde Lyst 
for Kunsten, og 11855 fik han 
Adgang til Kunstnernes Studiesko-
!c under Zertmann og udstillede 
første Garv; pari Charlottenborg i 
December 1888 og derefter paa 
Charlottenborg Foraarsudstilling 
et Par Aar. Siden 1896 har han 
holdt sig til den frie Udstilling. 

1896 foretog han en Rejse III 
Italien, som fik stor Betydning for 
hans Kunst, Haus Produktion om-
fatter store Figurkompositioner, 
Landskaber og Portrætter. Han har 
maattet kæmpe haardt for Udkom-
mel, blev i en Aarrække kun for-
stenet at en snæver Kreds al Kunst 
liere og har først i de sidste Aar 
høstet lettjent Anerkendelse. 

Fra svundne Tider: 

Da herder skulife gno under! 
Med passende Mellemrum har 

Astrologer og Spaamæact forud-
sagt Verdens Undergand. Det var 
saaledes Tillælder netop for fire 
Hundrede Aar siden. 

En ide Tider hejtanset Stjerne-
tyder Støffler havde profeteret, at 
en stor Syndflod i Februar 1524 
vilde ødelægge alt, hvad der var 
paa Jerden. &grifler havde bereg-
net, at Saturn, Jupiter og Mars 
paa det paagældende Tidspunkt 
vilde medes i Fiskenes Tegn, og 
dette Planeternes Møde vilde eller 
hans Mening ufej:berlig føre til en 
Syndflod. En almindelig Nedslan-
elhed bemægtigede sig Folk i alle 
Lande, og jo nærmere den skæb-
nesvangre Termin korn, iles mere 
slog Angsten, og des lairbeligere 
opførte man sig. 

Det viete sig 1'  Handel 	Van- 
del. Bønderne ophørte med at 
dyrke deres Marker, man opgav 
alle større Arbejder, Skyldnere %freg-
nede sig at betale deres Gæld og 
brugte Pengene op i Stedet. 

Men den skæbnesvangre Pebr u-
nr gik, og der kom ingen Synd-
flod. Alle aandede lettet op, og 
det forekom, som man var sluppet 
for en Mare. Kun ved Sprec ma-
dede der endnu Beklemthed og 
FrsLt. Kurfyret Joachim, der selv 
be;fieeltigedesig ered Sljernetyderl 
og besad et lille Obaervztorium, 
havde al sin herte Flofasstrolog 
Carlon erfaret, at &cifrets Bereg-
ning var forksrt, og at Syndfloden 
først kunde ventes deri 15. Juli 
1925. Syndfloden vilde heller ikke 
hjemsøge hele Jorden, men kun 
de tyske Lande og særlig Bran-
detiburg. 

Kurfyrsten befarede at holde 
protege', Gammel g. 

Dagen kom, og da det om E'  
Lermiddagen trak op med Sk) er i 
1-1,11 zonten, aabne  læs pludsel'gr 

Stenet, Pdge, og :n Række af 
Karosser susede i nysende Fart til 
dt.t berlinske Aratet, Kreuizberg. 
Den kurfyrstelige Fnmilir, de høje 
Embedsmænd og Statskassen skul-
beioppe bringes I S 'hkerhed. 

De brave Bdiee:e stivnede at 
Rædsel over filt dete sælsomme. 
Og da renu bragte i Erlaring, hvad 
der havde foranledige: de høje 
Herskaber til Fin», flammede yder-
1 Eire en leregbg Fo.bilielse up 
over, al Herseaberne saaledes hav-
de søgt at slippe bort uden al ad-
vare Byens Borgere, d r alle var 
1 Stand til at drukne og dø uden 
at have kunne I træffe den mindste 
Fdrholdsregel derimod. 

Herind Aften brød Regnen løs, 
og el lille Uvejr rasede. De høje 
Herrer blev endnu niere angst. 
Men Solen tittede aller hent nf 
Skyerrie, og dn tog det eneete 
Mandlolk paa del berlinske Ararat 
laitintivet. Det var Kurfyrstinde 
Elisabeth. Hun overtalte sin Gemal 
td at vende tilbage til Slottet, idet 
Verdensundergangen naberibnr1 enr 
udsat. 

Man korte nu hjern,': hilst af alt 
andet end venlige Blikke fra Bor-
:etes: Tabet Men Ankomsten til Stol-
t ak ud ved et mærkeligt Tilfælde. 
Et nyt Uvejr trak op, Lynet slog 
Led. Ridekriteglent og de fire Heste 
enen den kurfyrstelige Ekviprge 
eryrtede død one 

Ligbleg vaklede Kurfyrs) Joachim 
ord i sit Palæ. Han e lir user død 
af Skræk. 

Han glemte aldrig._den Julidag, 
da der var spaael ham, at Verden 
:,.ulde gaa under. 

Fra Uge til Uge. 
—o- 

Sondageid. IS. Oktober 
d'h. et Møde i klinge Menigheds-
lijern, hvor uct vil blive Lejlighed 
ni at give en Gave til det ulykke-
1 ee armeniske Folk, vi indbyder 
enhver til at komme og yde deres 
Bidrag til denne: gode Sag, men 
man man jo alligevel gas ud fra, 
et der er inaLge, barede i Altenge 
og Sandvig, som ikke kan komme 
til ovennævnte Møde, men som 
alligevel har Sindelag til at give 
en Gave, bedes de venligst hen-
vende sig til Murer Edv. Hoiur i 
Allinge. 

Vi vil ligeledes gøre opmærk-
som pari, at hvis nogen har noget 
brugt Tøj liggende ug synes at 
kunde undvære det, saa modtager 
Komiteen for Armeniere evnerne det 
!ned største Taknemmelighed, nre-
s'er, alt kan bruges, da de fleste 
af alle dem, der stiemner til 
Flyetninge-  og Børnehjemmene 
kun er iført nogle usle Pjalter, 

Lad os efterse vene Pulterkam-
re og vi kan maaske finde noget, 
som kan blive til usigelig Glæde 
for en eller anden al disse ulykke- 
lige Mennesker. 

— d 1-1-- 

En ny, udrenset Kristen- 
dom? — 1 Pastor Joensens Ar-
tikelserie over delte F. ene er ind-
sneget nogle Trykt( ji, F in det har 
været os umuligt al lette, da Kor-
rekturen først kom I Deg med Po-
sten fra Gudhjem, hvor Præsten 
ferierer, og A. til lem paa delte T ■ ds-
punkt var trykt. Dog bedes be-
mærket, at der pas 4. Side Sp 1 
stiar „Stedfortrædigelse", skal være 
eStedfortiredelse", 

En yngre Karl 
kan fan Plads 1. November paa 

Dyriddalegaard, 
Rutsker. 

Bildsljenesleq Mdr. 
Søndag den 18. Oktbr. 

Inger: Gudstjeneste. 
Kl.  3 r—Belhe.•  r 0 s ier og K 

7,30 pas Mentehe klemmet 
Lærer Simonsen, 

Tirsdag Kr. 730 K.F.0 K 
Sandvig Missionshus. 

Nogneprreat( n er bortrejst 
Ira 12. til 24. Oktober. 
Man bedt s h 	e gie e g til So,.- 

nets Kgkesanger. 

Luthersk Missionskeening. 
Trin Kr. 2 Allinge Kl. 4 30 

II Pedersen. 

Metodist-Menigheden ( s Belesda '). 
Søndag Gudstjeneste K1. 4 Eftm. 

Søndagsskole Kt. 2. 
FA:fiser er hjertelig ver-evind c 

Pastor Berger-Petersen 

Søndag den 18. Oktober 
Kl. 7 afholdes festligt Møde 
i Allinge Menighedshjem, hvor 
der vil blive Lejlighed til at 
give en Gave til det lidende 
armenske Folk. 

Lærer Simonsen taler. 
Alle velkomne. 

SoodviD Missionshus, 
Ved Sylorenriesens,Bre Is dg blev 

følgende Numre udtrukket. 
Lysedugen 
Kaffedagen 	131 
Sengetæppet 	10. 
Afhentes hos Karolike Hammer. 
Hjertelig Tele bi alle, surm støt -

tede os ved Bortsalget. 

Mm og mine Forældres 
hjertelige Tak for udvist Op-
mærksomhed ved min Kon-
firmation. 

Johanne Nielsen, Rø. 

Min og min Moders hjerte-
ligste Tak for udvist Opmærk-
somhed ved min Konfirma-
tion. 

Ellen Ipsen, Thomasløkke. 
1111ffifflidli 

Ejendom til Salg 
i Allinge. 

Det Ida Hertzmann tilhø-
rende Hus mellem Byerne er 
til Salg ved Henvendelse til 
enten Hr Forretningsbestyrer 
P. Kure, Allinge, eller til 

Sagfører F r, P i hl, 

Klædesko. 
Et større Parti pæne, gode Kile-

deslco Nr. 36 40 sælges til den 
neget billige Pris Kr. 1,85 tg, Par. 

Træskomager Larsen. 

Ell kogl 14-16 Fods Bod 
med Sejl ønskes til Købe samt 
nogle brugte Sildegarn. 

Bladets Kontor anviser, 

En flinKDreng 
kali fan Plads til November, 

Itagergaard, Rutsker, 

Al Jagt 
er fortrudt pari Vang Slenhugge-
TIC'S Grund, Valdemar Sørensens. 
Rutsker Kommunes Plantage og 
østre Borregaard. I Olsker Anders 
Jacebsen, Cr. Linds Lynetod, Gart-
ner Klausens og Stenbergs 1 Dam-
men. Overtrædelse bliver partielt, 

Klits Jagtforening. 

Jagtaflysning. 
Jagten aflyses • paa Maegaards 

Jorder i Rutsker, 

1■Timi'd—  r`.- :41 

44 Pert oners Bil 
udrejes biltut.- Skolekørsel. 

Johan Pedersen. 
Auto V garnand. 

Tlf. Re 3Ny 

En flink Pige 
til in endte Gerning saml  en 

Barnepige  kan fan Plads  tit 1. 

November paa  /Iftegnard. 
Til. Rats  51. 

Al Jagt 
og Færdsel nied Sgydeveriben f 
bydes herved paa undedeened  a 
Jorder i Olsker. 

P. Madsen, Lille Myreeaard, C:h. 
Dam, Peter Hansen, Carl Jensen 
og Peder Kure. 

De jagtberettlgede. 

Al ulovlig Jagt 
paa Haruniersholms Grund er 
strengt r r bed!. 

Jagerrele Hunde nedskydes. 
Jagtlejerne. 

En flink Dreng 
15-16 Aar, vant til Heste, kan 
fan Plads I. Noveinerer paa 

Knarregaard i Rulsker. 

*At  

Jagten aflyses, 
Roefond, 

Cl'a. At. 

Jagten aflyses 
par St MylegainJ 	Sr. 
guld, !farsot: liaageteus og Un-
desgaards Jorder t Olsker. 

liosholdoinqs-kinoler 
I kg Diurr IIO øre 

Vi  k 	- 	60 - 

13* t3. Vanen 
K6b Deres Lod- 
sydler Id  I ATI 	 I  tein 
Kotte.udir. 

Trangen Holm,  Allinge, 

Eir tiry k 

Fodermester 
sø,.es te I. N 	r 

nollegaard I  Ro. 

En yngre Karl 
Bores H la'e Ni e:m her. 
Avlsbruget  Alfred Pedersen, 

T  f  ;el 

Jagten forbudt 
pair Engvært, E. *- 	•e. 	1.111. 
Bechs og Sa ertee.e, s 	t 

Olsker. 
Ile.  Jagtherertige,de. 

••••••••••••.: 
• 

53iografen. 
Søndag den 18. Oktober Kl 7.30. 

Mlle  Sorrit. 
F.Lnateeret i 10 Akter,  etter 

Cnsr es D ceens bel cam'e Prenen, 
af Nmd'sk Film Co. 

Ho . dreii'erne •ende -  a' Ka-:ri 
Ben,. Fr. J, w: n, Gu na: To'nees 
te: ae und. af ver e 	eds e Skue- 
spille, e. 

Lille  Dorrit der lere::fsles tørste 
Gang i Keberbevir Jtlen 1924  bar 
overall haft e i m egne Sukces. 

• •••••• •••• •••  

Nyrøget  Hellefisk 
Friskstegte  Finke-Frikadeller 

anbelales. 

P .  Q` 	azotn 

Jagten aflyses 
paa  undertegnedes J lider i Kle. 

1 mensker. 
0. Hansen,  østre Bcd,i,:adeghard 

P. Lyster, Nørregier.', K. Ly:. er. 
Tækkers Minde. 

Drenge 10,85 

Ligeledes mange gode 

i'diagaåin du  (a)d fordsUdsaig 
fører et stort Lager i Arbejdstøj i prima 
stærke Kvaliteter til meget smaa Priser. 

Blaat Maskintoi haves i 
Overalls til voksne Kr. 8,30 

Drenge 	6„30 
Smaadrenge 5,90 

Kedeldragter til voksne 12,00 
6,00 

Jakker, ligekn. voksne 7,75 
Benklæder 	 6,60 

Amerikanske blaa Overalls og Jakker til smaa Priser. 

Jakker, skraaknappede, 
voksne Kr. 6,60 
Drenge 

Kvaliteter i Moleshenklæder, 
blaa og graastribede samt i stribet Bomuldsbucbskind. 

Uldne graa Benklæder 15,85 	Covercoat Ridebenkl, 16,75 
Blaa Fiskerbenklæder 19,50 	Arbejdsbluser fra 	4,70 
Motorjakker fra 18,50 	Skjorter i Khaki, Zephyr, Flonel. 

Ubleget Twistlærred og Dowlas til biiligste Dagspris. 

Bemærk: Vi fører kun bedste Kvaliteter. 

Victor Ylanck 

ri 



Znaljuebe øg Saarttg, 
leftrafill og uelrellfet, tilbt)b6:; fra Vager. 

s2Itlinge Molonint  & 	robuf'forretit itttl  

at Zt0:: 

tøj forfaste bebft og biftinft nieb 63arnati 
for at '.2trbeibet bitier filittft og ()artigt ubfort 

Zromager Ø.  '<ilorgelifen 
»eb .11ager 	?ttlinge. 

+Z)  r. 

kender 

vel 

Danmarks populæreste 
Symm kine,? 

De 

Extraiine Spiseæbler 
( me,ikans. e trav[ tisk irer) 

Store velsmagende 
111(11.1.1,1pr 70 Ore kg. 

Søde Vindruer 
'neget billig Pris. 

3 2. Larsen, 

Gulvlak Fernis 
al u ur b. ketnlie 11,11;.g 	.,.,.de og 
g ,,nstuld,.• Kval, el ti.n.es paa La-
gut. I løs Væg' og  1 kg Dunke. 

Gulvltik, ekitialin 1,g hu-lig-
lwrende, 

Iltroncer i fb.“.. 
v, 	G Ali. 

Flydende Solvhroliee t  1),, 

Broncepenrsler 
' 

TII. 12. C 	 L '3"t  

U Id 
Silke 

og 

'Bedstog 
illigst Jagten aflyses 

paa Væse'eaards, Kiidesgaards, 
B.ekkeni., PLeregaards og Ltl'e 
Lerlo g !a•ds Jorder r  0:SISCT, 

En yn e 

Fodermester 
sari en rige sd,..ts til 1. Nu. br. 

Mørt r  ngegnard 
Tit. Ru 34. 

Roearbejde 
udføres. 

Ove Mogensen.. 4 Sig 
Klemens. 

En yngre, paalidelig 

Fodermester 
kan tao Plads fin Nos ember 

Pllegaard I Ro. 

soin kan malke 
I. November 

Avlsbrug, r Georg Holm 
Sandvi‘ 

Plads til 

El flink 14-15 A aT3 

Dreng 
kan Ida 

Rønne 
Nyker 
Klemens 
Rø 
Tein 
Allingr 
Sandvi g  

Sov, 

8,25 1,20 6,30 
8,43 1,38 6,47  
8,57 1,52 7,01 
9,14 2,09 7,16 
9,29 2,24 7,30  
9,42 2,37 7.42 
9,50 2,45 7 5t 

plusas-Allinge 

Jernbane. 

ti,: e Plan. 

møn , 1, 
Sandvig 9,35 
Allinge 	9,43 
Tela 	9,53 
Re 	10,08 
Klemens 10,24 
Nyker 	10,36 
Rønne 10,55 

Sandvi&-Ileatir 
Sandvig 9,2,, 1,00 8,15 
Allinge 	9,32 1.07 8,22 
Tein 	9,41 1,16 8,31 
Ru 	9,56 1,31 8,46 
Klemens 10.11 1,47 9,02 
Nyker 	10 22 1,58 9,13 
Rutine 	10,41) 2.15 9,30 

Bon- og Helligdage. 

II■intie-t4andvig 
Rønne 	8.25 I,20 8,35 
Nykel 	8,41 1.36 8,51 
Klemens 8,53 1.48 9,03 
Rø 	9,08 2,03 9.18 
Tein 	9 22 2,17 9,32 
Alling, 	9,33 2,28 9,43  
Sand ig 	9,40 2,35 950 

km., 11 
1,00 8,15 
1,08 8,23 
1,19 8,34 
1,35 8,50 
1,53 9,08 
2,04 9,20 
2,21 9,40 

i stort Udvalg 

til ekstra nedsatte Priser 

Spisestel 
fra 

Plag & Oroorlold 
faas i 

Alliovo Noloniot- og ProlloklEorroloiog 

t;i. har et meget iført 1Munig 
trrefolifettiou øg 9Irbeib5toi. 
Unlorte ;-)abitter fra 
.131aa €-3ergeonbitter fra 	z 55. 

iaa c-erge>1)enfta‘ber fra 	10,50 
trbejbOeuftwber 	= 6,50 

?tmerirctitjfe 	 9,75 
?Irbeibuefte i ,23olintlb 	5,50 

bo. 	i 
	

13,50 

Nordlandets Handelshits. 
MON111~~■.1  

Alle Mennesker, 
som har set. hvorledes 

Bornholms ileuelobil margarine 
fremstilles, behandles og opbevares. vil ganske uvil-
kao.rligt forlange dette højflne Produkt til eine Maal- 

tider. - Alle Forretninger i 	 sælger 

P . 	Vegetabil Margarine. 

~11111011111111110 

Fur band er : 

211IC Yuncfi. 

Der findes en GRITZNER 
for ethvert Behov, 

Herrevadsk. 

Det hænder 

Kaffestel 

slanke lksker 
in Guld- fik. 

Manchelshjorter, hvide, 
1.1 12, 11, 10 ug 9 itir. 

Kulørte di,. fil 4,65. 

Manchetter. prima 1,65. 
Flipper, prima dobbelte og 

med Knæk,  I  Kr. fur alle Faconer. 
Bindeclips  i mange Dessins, 

1.1,0, 1. 65 til 3 Kr. 
Sløjfer, hulede. Stort Udva g. 

75 Øre. 
Herre Undertøj, Arhejdntoj 
o 	OeritatksbLiikiteder 1.1 Dai.:s[ir. 

1111.018811, 	iilliDge. 

for eller senere, at De har Brug 
for en lille Annonce. Et Værelse 

eller en Lejlighed ledig, brugte 

Sager til Kiib eller Salg, Under- 

visning, Pension eller andet 	. 

Husk da. at Nordbornholms- Uge-

blad har den største Udbredelse 

her paa Egnen og at det koster 

mindst at avertere i vort Blad. 

Alle Soveværelsers- og Spisestuemobler anbefales. 

Vaskemaskiner og Tojruller 
0jebliakei udsolgt, men kali heuilies. 

Store Egetræs Tojruller samt 	sin I.ost s tin ny Butikdis, 
anvises til Salg. 

Xlemens Xrasfiinsnedfieri 

Klædeskabe, Kornoder. 

Tlf. n. 13 - og Savværk - Tlf. n.13. 

„ROYAL" Koge-Chokolade 
„B E C A" Koge-Chokolade 

FINESTE DANSIL FAIIIRIKAT 

3  øger 1)e en 1•Ige, en Kur i 
eller eit Dreng, eller rining 
l er  De  en Svend eller lier. 

ling, en Fodermester eller an 

den Medhjælp, bør De snarest aver-

tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 

C.1800 Hjem og læses at saa godt 

som hvert eneste Tyende, En An-
nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe et tilfreds,  

stillende kultlist 

. Erindringsliste 

Burgmesterkuntoret 2-4 Fifirn. 
Dampskibsexpeditinnen, 'aanen rcJ Ski. 

benes Ankomst og Algang I urdag 
og Fredag Etterni., MJnii.ig og 
Torsdag Form. 

Distrikiskegen B-9 og 2-.1 
Folkebogsamlingen (Borgerskolen 1 Sal) 

Læsestuen: Sognedage fra 5-9 Eftm 
Lldlaan Mandag og Fredag 

samt Tirsdag 3-4. 
Ifiælpekassen : Form.. Arb.Wald. Larsen 

Kasserer Slh. Klaus Svendsen, Sandv 
Jernbanest. er  aaben for Gods 8-12, 2-6 
Klemens Jernbanestation do. 
Kæmnerkontorer 10-11 ug 2- 4. 

same. c6 Diskontobanken 2 -4 Glan. 
ustkontoret: Søgnedage 9-12 og 2-6 
handinavien-Amerikalinien: 

Agent Otto Gornitzka, 
Sparekassen 10-12 og 2-4 
Stempelfillal I Sparekassen. 10-12, 2 -4 

Ilranddirektoren do 

Stattiotatliteil tnt Livslnrsikring ved 
Stationlorst. Kofoed Kontortid 1---4 Em 
Telegralsitt.iont.i. 9-- 12 og 2-6 
Toidkan.r...t 8 12 FOCH., 2 -5 Enenu. 

STM.INI PER 

• NORDLANDETS 
HANDELS H u5 

ALLINGE 

Sorte B orn uldss trørop er 
• Ira 0,85 

Svære graa Mako-
strømper 1,25 

Svære, ribb. Strømper, 
meget stærke 2.00 

Florstromper 
i flere Farver 2,35 

Stærke danske Strømper 2,50 

Nordloodols llootiolsbus 

Urmager og Guldsmed 
Allinge. s Tlf. 93. 

Gode Spiseguleradder 
kotes. 

M. Kr. Kofod. 
Tel, fon Sat- dvig 6 og 47 



1 

• 

Største LaPi af 
i 

Flere Hundrede Klædninger haves paa Lager I 10 fur-

skeliige Kulører oe Kvsliteler. Ægteblaa Che•lot til Voksne fra 

70 Kr. Serge. fra 100 til 120 Kr. Iluels•leints 57 IC.. 	Cover. 

coat og brunmeleret 85 Kr. Peber og Salt 72 og 95 Kr. Fine 

brunstribede 75 ug 105 Kr, Stort Lager af ekstra Benklæder og Veste. 
Prima Forarbejdning og ekstra god Pasform. 

Sleeete Lager af Overfrakker. Ulstre, Stortrøjer, Motor-
jakker, Regnfrakker samt Drengeklirdninger og Stor-

trøjer. Gode, solide Varer til billigste Pris. 
Stort Udvalg I Uldtæpper og andre Tæpper. 

Vi er godt forsynede med Klædevarer. Æglehlna Fkirey ng 

Diagonal. aEglebiaa Cheviot og Ægretslan engelsk Serges og 

kulørte Kamgarn, alt i prima Kvaliteter. 

Hatte, Huer og Kasketter billigst og i meget stort Lager. 
Manchetskjorter, Kraver, Flipper. Slips og Seler sand all 

til Herreekvipering. Dertil har vi selvfølgelig et godt Udvalg i ,ilfe 

andre Mnnufakturvarer til allerbilligste Priser. Kjoletoj, Bomulds-
tøj. Lærreder, Dynetoj, Fjer, Gardiner og naturligvis største 
Lager og Udvalg i Trikotage og Garn, sad Folk kan vel nok 
gele det fordelagtigste Indkøb hos mig. Priserne er nedsat belydtligt. 

,ens Xansen, 

Kab  Osten 
hos 

J. B. Larsen. 
der er det største Udvalgt 

j 	Jeg tilbyder for Tiden 
Dansk Ri.c:iefori. Nims Kvalitet, 

EinentlaFleuri:IteFiutodlneri ud,Swel ler. 

Gammetiogrer 
Steppeos.. Myseost med Flade. 

Klosle- oste, Kurnmenosr, 
Priserne ere meget I11•13:111e. 

5.2. Larsen 

Itiontlet 

Frugt—Mumehdr 
og 

ifiblemarmelade iltre Kvaltl 
fuss i løs Vægt til 75 øre Halvkg 

Hindbær 
Jordbær 
Solbær 
Kirsebær-
ApilkOS 
Orange 

Syltede !Hindbær, Jordbær, 
Kirsebær og Blommer 

I Halvkilo-Glas. 
Kompot Blommer 

i Hnlv - og 1 lelkilo-Olas. 
A nntinan Fersken 

og Abrikoser I Danser  
til betydelig nedsatte Priser, 

g. ,2't. 	tx z De 11 . 

Marinelade 

Hansen • 

BORNA MARGARINE 

er fin, frisk oy velsmagende og givor 

LÆKKERT SMORREBROD 

thollt.11•119419•111•8111••••••11111111,96 

Xakkelovne, Xaminer og Xondurer 
Æo6es liedsi og flittigst i Yrodukten. 

Vi har stort Lager og meget hitlige Yriser. 

&zeforhandling fra 

glornfiolms 917askinfa6rifi, Anker Xeegaard 
og ce. Lange & co., Svend6orga 

Se vort Udvalg. 	 Hør vore Priser. 

fillinge 
Kolonial- og [froduRiforretning. 

Ny islamisk Spegesild 
ekstra prima Kvalitet. 

Ny krydder Matjessild 
er hjemkommet og sælges til be-
tydeligt nedsatte Priser. 

Et lille Parti 

spin norsk spegesild 
uJsælees til 30 0.e Halvkilo. 

Fiskefars 
rages hjem efter Bestilling hver 
Onsdag Formiddag og Bestillin-
gerne bedes indgivet senest Tirs-
dag Eftermiddag, 

Større Bestillinger 
modtages gerne ril Levering pie 
hvilken som helst Dag. 

I. B. Larsen. 

 

Nye store Prisnedsættelser De bedste Kvaliteter i kliejdsloje 

   

er gjort for MARGARINE Nr. 1 og SUKKER el alle Slags. 
Priserne for alle Butiksvarer er meget billige i 

 

   

Elorilbolms Spare- & laalleiasses 
A/deling i Allinge 

Kor t;)rtid : 10-12 og 2--4. 
Renten af Indskud er paft: 

3 :Mormoders Ol Minelis 	 4,5 pCt. P. n 
Almindelige Sparekausevilkaar 4 	:.. 	- 
Folio 	 2 	- 	., 
I FormorgelsettaIrdelingtkn 	3,5 	- 	- 
hvortil F'roentle, hidtil 2,5 pCt. 

Nidr».••■••••■■ ~~««•■•■••■••.~ 11) 

Beskyt Køerne 
mod Kulden! 	Køb vore prima Koda‘kkener. De vil hurtigt faa 
det betelt gennem større Mælkeydelse. 

Nordlandets 

r 

svaledes sluttes den nye Pagt ved 
Jesu blodige Korsdød. Ud Ira dis-
se Ord maa Jesu øvrige Forkyr-
delse af Guds Rige ses: tørst vet. 
Delagrigelsen i Jesu 011erdøds 
Velsignelse har hans D,ciple fuldt 
og helt Del i Onde R ■ ge. 

Altsea er der saa langt fra no-
gen Modsætning mellem Paulus 
ug hans Mester. Det paulinske 
Evangelium er vokset organisk 
frem at de Spirer, som las i Jesu 
egen Forkyndelse, der her I sin 
Knaphed og Enkelthed peger ud 
over sig selv. Jesus maatte 1 sin 
Opdragelse af Diciplene gatl lang-
somt frem, da de otte viste sig 
uforslaaende, og allermest overfor 
det centrale Sporgsruaal eng den 
lidende Messias. Fur dem, der 
tror paa Jesu legemlige Opstnn-
delse, er Beretningen i Apostlenes 
Gern. 1. 3. ingen „plump Fabel' 
(som Prof. J. L. Heiberg overlegent 
Kalder den) men det er for os tro-
værdig Tale; naar Lukas der for-
tæller, at Jesus i 90 Dage frem-
stillede sig for Apostlene og talte 
med dem om de Ting, der hører 
til Guds Rige. Hvad er saa natur-
ligere at lænke sig end, at disse 
Samtaler har drejet sig netop om 
de mange Ting, som de ikke kun-
de bære at høre om for Paasken 
(Joh. 16. 12 ), ogsaa om Korsdes 
den? Talen om et „fyrretyve De- 
e, Evaneel 	(R. Seeber,.) rr 
,kke inenergsiøs. 

Men hvorledes Jesu 011erdød 
nærmere skal lorstaas, er en an-
den Sag, som det vil fore for vidt 
at &ølle her. Talen om 01, et er 
vor Tid saa fjern. P. Feine har 
nok Rer, naar ban (an!. Skrift Si-
de 160) siger : nTanken om Jesu 
Forsoningsdød kan de ikke tileg-
ne sig, som mangler de forudgaa-
ende Begreber: Skyld, Stref, So-
ning, Offer, Stedfortrædigelse, Ret-
færdiggørelse'. 

Saa bliver da Resultatet al disse 
Undersø_e!ser cc :c: V 	elviser 

ganske Dr. D. Nielsens ke, ark sorn 

hisgaise uliu.dbal. 1-1,es U 

nina er en afejait Misforstaaelse. 

Der er kun een Rebeton i samtli-

ge Nye Testamentes Skrilier : 

E,, augehel om Guds Frelse i 

hans Søn, den for vore Synder 

kor,lie.Niede ■ 47, 	 ops and- 

ne Jesus Kristus. 

Saa biiver det deretter et Spørgs-
maal nt cieu enhelle: „Hviid rykkes 
dig om denne Kristus?' Mange 
tror, at Svaret paa delte Spørgs-
maal beror paa Forstand og Viden-
skabelighed. Kristusforirægtere yn-
der at fremstille det svaledes, at 
Kristentro beror paa manglende 
Videnskabelighecl, Hvis man paa 
Forhaand afviser Muligheden af 
Underet, er Facit dermed givet; 
saa maa man forkaste Nye Teste-
mentes Kristus. Min dee, der har 
læst EtkendelsesIterens A, B. C., 
ved, at ingen Videnskab paa Jor- 

den kan benægte Underets Mulig- 

hed. Benægter man denne Mulig-

hed, er det ikke i Kraft til Viden-
skabelighed, men i Kraft at et 
personligt Valg, Gasaa delte Stand-
pulset er en Tros Sag. 

Spørgsmaalet om Kristus hæn-
ger dybest set sammen med Sva-
ret paa et andet Spørgsmaal, dette 
.Hvad siger du om dig selv? (Joh. 
1. 22). Trænger man ikke tit en 
guddommelig, underfuld Frelse, 
er det naturligt, at man benægter 
Underet og dermed Kristus. Om-
vendt vil kristne besidne, at da vi 
kerte os selv at kende som Syn-
dere, kunde vi ikke undvære Uns 
derel i vort personlige Liv; denne 
Seiverkencreise alene hjælper os 
til Troen paa Jesus søm den gud-
dommelige Frelser. Som el Vid-
nesbyrd om, at Kristentroen ses-
ledes ledes ud al den personlige 

Trang og Ikke bestemmes af vi-
denskabelige Overvejelser, anfører 
vi til Slut følgende personlige P -
kendelse af den ca. Anr 1884 af-
døde 131(ilesor i i Filosofi 5 Hee-

geard, som Isa fkår før sin Død 

blev en Kristen: 
,Livets Storme er ganel hen over 

mit Hoved, 	L dsiser og dybe 
Sorger har geeriermystet ,  min 

Sjæls inderste, og 1:a Grunden el 
kuldkastet det Fundament, paa 
hvilket jeg tidlige e byggede. I 
oprigtig Tillid til Videnskabens 
Herligheder stolede jeg paa, at 
jeg her under alle Forhold vilde 
have et sikkert Tilflugtssted. Den-
ne Illusion er bristet; da Vejret 
korn, og mit Liv var hyllet i Sor-
gens Mulm, brast Videesttabens 
Tove som skøre Traade, og jeg 
mærkede, al mit skrøbelige Fartøj 
drev for alle Viede 	Da greb jeg 
den Hjælp, som mange hor grebet 
ler mig: jeg sagte og fandt Fre-
den i Krfsrentroeu. !ske har jeg 
demord opgivet Videnskaben. kun 
stiller jeg den nu part en anden 
Plads; men dette vidner jeg, at 
naar del menkner for Blikket og 
alt Haab er ude, saa gives der 
kuu en Ankerplads, den enfoldige 
Kristentro. Vel den, der ikke lader 
det komme til det yderste, men 
kaster sit Anker i Tide.' 

Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Trojer i all 
Størrelser baade til voksne og Bern. Prima blaa Molskindsbo 
klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder. Trojer, BIL 

Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne 
Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser. 

lo 
i 
L- 
og 
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Hvsk kane Geværer 1001.Patroner Task er 
 

Stokke 
Blaar, Patronbælter, Pudsestokke, Rygsække. 
Hagl i alle Størrelser, Filtpropper, Papskiver, 

Patronhylstre. 

Altid billigst i 

Allinge 	& Produktforretning. 

Nordlandets Handelshus. 

Nye Sendinger af 
Coldings 50 pCt. Foderblanding, 
Dansk Soyaskraa. 
Bedste Solsikkekager. 

Alle Slags Sædvarer tages i Bytte. 

Nordlandets Handelshus. 


