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Vicaar i et natal ar 1730 Ililassestpl. 

til elle Ries I Alliage.faantivig, 

au Olsker. 'Knirker. Re of K1 .m 	hør. 
artccamenuoemee - ecamzerozt.ic 	egrergei;gesnerercr  s.rerrE  

Fredag deri 24. Juli 1925 
creccrEcce 	r 	 rcearx-ccecrecaxmerceseciewtztxæ 

Udgivet af et Interessentskab, 
Ansvarshavende: Otto Gorait,,ka. 

Tavlefon 74. 
'T'ry'kt 	 Iloatr3kkeri 

31 i (1 so lit iltet'. 
gee 

Den eltermende Summer er om os, 
vi drikker den ind, hvor vi gale. 
En Sommernats lunende Vinde 
kan stryge sart kælent vort Haar, 
kan fange os ind i sin Snare 
af Dufte, al Farver, af Klang, 
lit Denterne drømmer og glemmer 
nt Drømmen skal briste engang. 

Den nordiske Sommernats Lykke 
er spunden at gEnlernes Duti, 

af Hyldenes bilro Stjerner, 
af lun og sommerlig Luft — 
Vort Hjerte skal valmue-filode, 
til Billedet brat skifter om, 
til Vildvinsbaalene flammer 
og Høsten geler sin Done 

Jørgen Vibe. 

Pas Stranden skælver ej 
det mindste Blad, 

her ruller Soen solvblank 
ud sit Bad, 

og Solnedgangen lejrer sig 
derover. - 

I Himlen smeltes ind 
de bløde Vover, 

du skuer mod uendelige Sletter 
a! Barndomsminder 

uden mørke Pletter, 
vemodig glad - 
De lyse Nætter, ak 

de lyse Nætter! 
Holger Drachotnon. 

Pullmotoren, 
—0— 

Forleden Dag ankom her til Byen 
en Pullmotor, som opbevares paa 
Allinge Raadhus, — men del er 
naturligvis ikke nok at have en 
Pullmotor stationeret paa Readhu-
set, det er mindst lige sart vigtigl 
al have veluddannede Folk til i 
paakommende Tillrelde at betjene 
den; thi ellers kunde del let gas 

her, som del gik ved en Bade-
ulykke i Roskilde for nogle Dage 
siden, hvor man nok havde Pull-
motor, men ingen, som forstod at 

bruge den. (Bornh. Tid. Lørdag d. 
15. Jul.) 

Den haværende Formand for 

Røde Kor,, saml' Parentes bemær-
ket, er en meget energisk Dame, 
tik hurtig ordnet et Instruktions-
kursus paa Raadhuset med Politi-

assistent Jensen ha Rønne som 
Leder og en halv Sner efter hen-
des Mening dertil egnede Medbor-
gere som Elever, 

Politiassistenten begyndte med 

en kort, historisk Indledning, hvori 
han fremkom med den inieressante 
Oplysning, at del første kendte 
Tilfælde, hvor Behandling med 
kunstigt Aandedreet har fundet Sted, 
findes omtalt i vor gamle Breelbog 

Beretningen om den suuramilleke 
Kvindes 5€11/, &F blev kaldt ril Live 
al Prolei en Elisa (Anden Kong. Bug 
4. Kap. 34. Vers). 

Derefter gennemgik Poiltiassi-
atenlen megel indgasende Pullrno-
toren' indretning og viste ved 
Forsøg pari el Par al Eleverne,  

hvorledes den virker I Praksis - - 
brude rum Lultvejen til Lungeure 
er fri, og nein der under en eller 
anden Form er Forhindringer ril 
Stede. 

I Kursuset deltog foruden Dr. 
Bendt og de to herværende Politi-
betjente følgende Personer : 

Fru Smedem. Carl Petersen 
Fru Spnrelnassebogh, Ridder 
Vognm. Ludvig Nielsen 

Carl P. Nielsen 
Lærer H, P. Kofod 
Snedkerm. Herre. Mortensen 
Snedker Jens P. Pedersen 
Urmager Lindberg. 

H. P. K. 
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hd Luds 
ypperste Imislulisilmier 

Hudfred Christensen. 

I Gear fyldle Professor Godhed 
Christensen 80 Aar. Oprindelig 

skulde han have været Skibsbyg-
ger, men Maleren Kiærschou  spo 
rede Talent hos barn og opdrog 

ham til Kunstner. 1850-57 be-
søgte han Akademier, udstillede 

Ira 1862 og vandt 1865 med Bil-
ledet ,Er frilsInaende Bøgetræ' den 

Godfred Christensen: Jysk 

Til de N31111i8Sg. 
Der bygges en Bro, 

der sprænges et Fjeld, 
der hamren i haerde Melalter. 
der naboes for Varidstrømmer 

kraftige Væld, 
I Skove Stammerne falder. 

Der rejser sig vældige Huse 
uryd Sky, 

Neuhamenske Præmie, som atter 

blev tildelt ham  I  1871. I Midten 
af Halvljerdserne foretog han part 
et Akademistipendium en lang 
Rejse ril Tyskland, hallen, Frank-
rig og Schsveilz, der var meget be-

fruglende for hans Udvikling. 
Han hjembragte mange Billeder 

fra sin Rejse, men den fremmede 
Natur fik dog aldrig hans Kunst. 
nerkærliehed — den [melede han 

fuldl og helt  paa Danmark, hvis 
Enge. Heder; Bakker, Fjnrde og 
Søer ban har gengivet med en 

Friskhed  og Stemningsfylde,  som 
ingen andre. Prut vore Provins-
museer hænger flere al hans A T 

bejler, og haris;„Delstrag ved Hine 
nielbjerget' sendtes i 1907  al Dan-

ske  som Gave til Kong Hankøn. 
Kimstmasteet sal vel soni,den 

I H Ee e spr urigske Samling I jer ed-
skillIge at Uodlred Christensens 

Billeder, disse skønne Hymner til 

vort Lands skanne Natur. 
— Sin Skaberglæde, Energi og 

Friskhed i Kunsten har Godfred 

Christensen bevaret trods sin bøje 
Alder. Han var i Slutningen af 
Halvfjerdserne en af de førende af 
den nye Tids Mænd, Frifurtsniale-
ren, der mødte med kraftige Virke-

midler som en stærk Protest mod 
tidligere Trderr forsigtige Pensels-

kikkeri, ja, han vakle endog en-

gang Forargelse ved at gennem-

føre  et  Maleri med Sparrelen. Nu 

vil den moderne kubistiske Maler 
vel nok kalde G,dfred Cht Islensgn 
gammeldags, men hvad de end vil 
kalde ham, sen kan de ikke rokke 
ved den Kendsgerning, at hans 

Kunst vil leve sit stille Liv gen. 

nem Slægterne, mier meget r I del 
saakaldte moderne Snienværk for-

længst er glemt. 

Fjordlitredekoh, Ilaringer. 

der graves i dybe Kanaler, 
der bli'r al en Slette 

en levende By, 
at en ørken Korn-Arealer. 

Hvor Tidevandet gled sagtelig ind 
mod Strandens sandede Stribe, 
der ser du I Dag 

et !lammende Spind 
af hundred Natluners Skibe. 

Hvor Prærien bredte sig 
øde og vild 

under soltørre Somres Sange, 
der bruser Ekspressens  tordnende II 
ad Skinnevejene lange. 

Hvert Nu er en Verden 
af Snilde ng Krefi, 

der stolt gennem Tiderne 'ringer, 
men Hianden, som knuged 

det tvingende Skaft, 
hvor er den, huskes deri længer? 

Den rolige Tanke, den  klare Ide, 
de  Sindets brændende Syner, 
som gennem den Skabendes 

Lyst og Ve 
og over det Skabte lyner — 

er det vel kun faldende Stjerneskud 
i Natlen, den tavse og sorte, 
der gyideni glimter — 

og sletles  ud, 
hiker borte, for edgl bor!' ? 

Nej, alt, som Ilk Liv, 
del kan ikke dø ; 

fra Tanken, den lønlige, stride, 
fra /kanden, sum Ireeper i 

Nyjord sit Fro, 
fil Naglen i Jernskitn is Side - 

fra alle de Hjerner og Hænder, 
der gav 

en Indsats i Livets Forgrening, 
der stiger frem som over et Hav 
en Sum af Sammenhæng, Mening! 

De Døde er døde, men 
Kræfterne, Sang 

ieennem Tilværelsen Ioner I 
En aldrig tiende, sejrende Klang 
gennem alle Tider og Zoner I 

Kaj Strandvold. 

En 100 Aars Dag 

Den danske Frøkontrols 
Stifter. 

Den 22. Juli 1825  fødtes den 
fremragende Landøkonorn E Møl-
ler-Hoist,'.hvis  Arbejde hk  sart stor 
Betydning for det danske Land-
brug. 

Meller-Holst sin første Gang 
Dagens Lys i Nyborg, blev Siudent 

1743 og roe deiggia far pen det 
teologiske  Studium. Sygdom  tvang 

barn: imidlertid til )ar opgive delle 
Studium, og han kastede sig da 
over trelurvidenakabelige Emner ug 
tog Landmentereksomen i 1850. 

For Drysning ug Engvanding  ud 

førte  han derpea et frugtbringende 
Arbejde i vort Land, og med Støtte 
Ira lotakellige Sider begyndte ban 
i 1855 Udgivelsen  al ,Ugeskrift 
for Landinteuel', der blev et af 
Landbrugets ledende Organer. --
11871 stiftede Møller-Holst  deri., 
Virksomhed, der  vil  bevare haus 

Navn længst, ne 	sibk Fra- 
kontrol', som alt 	ns Død blev 
overtaget al Stal 	Det var den 
anden Frakontrol tios I Verden. 
Nu er der over 	vandel Hund- 
rede. 	

e- 

Men desuden har Meller-Holst 
stiftet ,,Foreningen 111 Kulturplan-
ternes Forhedrine',  og dit var og. 
ssa bene der tog inilletivet til 
retlelse al „Fond Id Landmænds 
Uddannelse". 

Mølfer-Holsi døde den  22.  De. 
hendier 1885. 

Hundrede Millinler Å3f. 
Al  Ciarrtille Frainmarinn. 

=spe= 

Jeg havde en Drøm, rum ikke 
var engen Drøm.  Jeg levede for 
Hundrede Mdl aner  Aar siden pas 
en Planet, der hørte 111 et Solsy-
stem, jignende  del,":,  vor .  Jord nu 
tilhører, 'kønt del ikke var  det 

samme. Det Univers, vi nu ser, 

eksisterede den Gang ikke, og:det 
Unlgers, jeg inler om, er nu for-

svundet.,.. Der var da som i vor 
Epoke Systemer og  Stjerner," men 
det var ikke de samme  Systemer, 
og, det var ikke de samme: Srjer. 

net. Der var Sole, Maaner og be-
boede Kloder, der eksisterede Aars-
rider." Dag dg Nat, Aar og.Aarhun-

dreder, der var levende og tænk-
ende Skabninger, men de var ikke 
de samme som nu. Jorden, vi nu 

lever paa. var endnu ikke skabt. 
Det Stol, - den er skabt af, var  da 
en' taaget Gasmasse, der drejede 

sig om Solen, som  var i  Færd med 
at: kondensere sig.  Der var hver-
ken Vand eller Luft,  Jord eller 
Sten. Planter eller Dyr,  der var 
end ikke de Sloffer. som Kemien 
før kaldte Grundstoffer : III, Brint, 
Jern, Bly, Kobber. Gassen, der 
skulde danne vor Jord, ver homo-

øen, et Stof, der  gemte i sig alle 
Fremtidsmuligheder, — men ingen 
Preget vilde',s.uur.e udregne, hvad 
der vilde komme ad at den. Vor 
Planet lignede de en a! de Tange-
pletter, som Teleskopet finder 
Rummet, og som Spektroskopet 
analyserer. Det er Hundrede 

Aar siden, men i Sktibnin-

gens Historie er Hundrede Millio-
ner Aar som en jnag De forsvin-

der,  de er som  en flygtig Drøm, 
og de udviskes el Evigheden, 

Skold vor Jord  eitaaa da Ikke 

aksiale ede, vat der  dog Stjerner, 

Solsystemer og beboede Verdener. 

De Skabninger,  der, beboede disse 
Kloder, levede-  deres' Liv som' vi 
nu lever vort. De havde deres Liv 

med Sorger og Glæder, med Smil 

og med Taarer, de kæmpede, de 

tilgav,  de anklagede, glemte, el-
skede og badede. De fødtes og 
de døde, blindt fulgte Slægt efter 
Slægt gennem Aarbundteder, ,de 
vidste ikke, hvorfor eller hvorledes 
de blev ledt, hvorfor eller hvorle-
des de døde, de vidste ikke, hvor 



Stort Udvalg i 

Spisestel og- Kaffestel 
Ira Bing og Grondabl. 

Bestillinger paa Juleplatter og Julevaser modtages gerne 

?filinge Molonial=. ofi 13robuftforretuit41 

Vi har nedsat Priserne 
paa Margarine, Sukker, Mel. Kalle, Sagogryn, Svedsker, Ro-
siner, Abrikoser og løvrigt mange andre Varer. 

Vi bringer gerne Varerne eller sender dem iraner* 

til nærmeste Station. — Altid billigste Priser. 

Sioroniar- 

Fajance & Stenkrukker 
i stort Udvalg, 	 • 

Sylteglas. -÷).- Gummiringe 
til Sylteglas altid billigst. 

ofi 4,k  rvbliftforretni14 
--- -i==11:1114==121=1. 

Texaco Tagfilt 
anbefales som det bedste og lioldhareste til Tage. 

Prisen er billig. 

411( il fie 	olon ia I ofi !Vroburtforretning. 

Olsker 
Motorværk 

afholder Generelle rsernling Fredag 
31. Juli Kl. 8 hos 

E. Ylladsen, 

Vang. 
Reparation al  Cykler Lk114.3req. 

Reservedele  pas Leger. 
Ove RammlINNen. • Vang. 

Olsker 
Husmandsforeng. 
afholder Medlemsmøde førslkom. 
Lørdag den 25 ds Kl. 7,30 

B retning Ira en Deltager i Hus-
mandsrejlerne, samt Oplæsning af 
Lærer Jørgensen. 

Bestyrelsen. 

Besid dem en 

Klædning 
hos V. Rangengen, Sandvig 
og D.r bliver tilfreds. 

Gode Sloffer og bedste Tillæg. 
Pasform garanteres. 

Pianoer, ?'J;ie,','„og 
Chr. Transen Holm. Allinge. 

Bilkørsel 
besørges med Lastbil og 6.7 
Personers 1311. 

Tlf. Allinge 91 y .  
Henry I I one°. 
11•111~~0111~111111  

Allinge 
Beplantet Byggegrund, 

smukt beliggende ud mod Hs ens 
Hovedgade, ci. 23 Alen Facade er 
til Salg. 

Chr. A Jensen. 

• :•-•••••••• ••••• 	• 
53iografen. 

Søndag den 26. Juli Kl. 8 

Ilet Meste Band. 
Skur spir i 6 A ter. Filmet efter G. 
A. Cnamberlains berømte Ruman 

.Homes, 

lie hyg hrisermorier. 
Exstrantimmer. 

• • 
1111190••••••••••  

irvtilr: 	ferekethee fitru at Kuno 1(1144= 
tør sent Soky.deni blev sSete, var 
Jorder: med hele liers iriserne lom teeftenbe 1i t)a Iltet Cr Int 
ell Mirirehed i Futil-Vider 	f d mefiet IJlltiti ofi bet til: 
kunde være skel at den aldrig  ere 
kommet' til et 	 rtiDDC 	fobe inar cit. 

il<•1 har h.ar skrevet Folkeees og 
Jerderts Histnee: Mates tie Hero. 
dot, Tilus, Liv iris og ThCiii13 og 	41311`oluirtturretuing. 5.1,, Dis.  store Iselerile eller elle 1, 
der tør 	 me~1111111~ 

Moionlild. 

de koen vits, ener hvo: de gik hen, 
de var Legetøj tor den Nitur, der 
skabte Verdener ere ‘.'restner, Stev 

og Stjerner, Aartusin ter og Sekun-
der, som et Barn bl aser Sæbebob-
ler ug lader dere sejle gennem 
Luften. Alle styrted de mod Dts• 
den. Det var det sa ruse Skuespil, 
som vi nu ser paa Jorden: Myri-
ader al Visener, er kæmper for 

Livet og finder De len. 
Hvad der mest piber Beskueren 

ved et ssadate Til ugeblik, er deri 
Tanke, ar desi C ing eksisterede 

Jorden ikke. intet, absolut intet af 

der, som nu fredes omkring os, 

var til den Gang. Og dog var der 
paa disse nu ødelagte og døde 
Kloder Semiund al Væsener, der 
havde deres Historie, der havde 

blomstrende Byer, dyrkede Marker 
og seciale gegarnsatiorrer, som lør• 
te Krige, som havde Love og Dorn. 
stole, Kunst og Videnekab, som 
søgte al skelne det sande fra det 

falske, og 30m  søgte at skrive 

Universets Historie. °dans de ho• 
ede som vi, at hun de var bleren 
skatn, et deres Klude var den ene-
ste beboede, at alt ude I Evighe-
den og Rummet var til for deres 
Skyld. De vidste ikke, at der hav-
de været Evigheder ler dem, og 
at der vilde komme Evigheder el-
ler dem. De levede, Lærde og 
Tosser, Rige og Fattige, Troende 
og Skeptikere, sum om den Epo-
ke, der var deres, aldrig skulde 
fsa Ende. Nogle samlede Rigdom. 
me, som deres Børn spredte, an-
dre lod hver Dag have nok i sin 
Plage! Man opflammede Hære til 
patriotiske Bedrifter, og uren sne 
unge Mennesker irisværge hinan-
den evig Kærlighed. Man havde 
sine nationale Sejrsfester og nati-
onale Ulykker; man havde sine 
Katastrofer. Vf har paa vor Planer 
helt Byer som Babylon og Thehen, 
Memphis og Nirive, vi har haft 
Herskere som Sernirands, Alexan-
der og Cæsar. Alt og alle blev 
slugt af Tidens Nal. I Universets 
Historie er der ikke blot Folkeslag 
og Riger, der er lorsvundnee det 
er hele Kloder, del er hele Solsy-
stener, det er Have af Stjerner, 
det er Universer, Thi Evigheden 
har ikke haft nogen Begyndelse; 
den er aldrig begyndt. Naturens 
Kræfter har aldrig været i Hvile. 
For Naturen selv eksisterer vore 

Tidsbegreber Ikke, Der er hverken 
Fortid eller Fremtid, der er lom 
en evig Nutid. Nutiden er der be-
standig, det er kue es, der van-
drer og forsvinder. Jeg kan kun 
med Gru lænke paa de utallige 
Myriader al Væsener, der har levet 
paa disse forsvundne Kloder, som 

har lever og tænk!, har seere 'ført 

af andre eller har været FOrete, 
som bar stræbt mod Lyser  og has 
søgt at løse deres Tilværelses Gire-
de. Hvad er der bleven af dem ? 

Der er let a! svare, ar der intet er 
tilbage al dem, at de er døde, og 
at de blev født, og alt er Slev og 
vender tilbage til Støver! men det 
er er Svar, som ikke tilfiedisniler. 

Jeg har ikke i Sinde 31 pesten, 
at nogen skulde nar Isl at løse 

den store (Sande. Natir vi ser for-
el, os de to Ser/res:rm:ri: Evighe-
den og Ueirdeheherleu,  lorekorn- 
iner der Hule al v. 	sømine ei. 
tunene] som Myren,' 	hvas disse 
vilde begynde Ilt WL:fll'Al (.5 er J,:;-
dens Historie, Triers el deres tri-
kiner:ns vilde ee rispen tran ud 
over deres egen Tues literen ie. Fur 
døm maa del vel serie, tiuro ran 
de er Ejere a f Jiddi  n. Mou 
de ved el Fug'ene er til? Det er 
tvivisonat. Mon de ved ridget 
Menneskenes Et: -risito ? Men elcul. 

de del være Tilbeldie, kan de em 
os og vor Historie kun gøre sig 
Ideer, der  svartir tit deres ame n 

Hjerner. Det vilde  være li ge  ,„,, 
bitterligt tivin biall.,s14:1 ni  

toldet,* os t Metafystkens Tester 
fur at serge efter en Løsning, som 
sandsynligvis bestandig vil undfly 
os.. Merl der er alligevel el Emne 
vore Tanker værdigt at grunde 
over det Proldem, der hedder Ti. 

den: a' erindre  03, at i Evigheders 

Evighed har der været beboede 
Kloder som vor enen Jord, og 
sone har drejet sig i Lyset og Strea-
hente fra en So', ni i Evighedens 
Evighed Dommedag er oprundet 
og har sv.abt Mennesker, Kloder 
og Solsysterner I Tilnlelgereltens 

og Forglenirneisens Ligklæde. Thi 
det er ogsaa umuligt at forestil/e 
cis en Begyndelse, forud for 
hvilken der er grumt el Intet. Saa 

langt vor videnslenbelige Gisntiven 
tommer ni føre os, girer den os 
Kræfterne I bestandig Aklinn. Iben• 
deligheden blænder ns ved at van-

re uden Grænser, tolen Op elle 
ned, men frygtelig slam for os 
Evigheden. Fin dees Afgrund ly-

der til os, et de forsvundne Ver-
deners Skæbne ogsaa vil blive 
Joulees. De forsvundne Kloders 
Fortid er Jordene Fremtid, 

Om Hundrede Millioner Aer vil 
den Jord, vi nu lever  paa,  ikke 
længere været til, eller, hvis den 
endnu eksisterer, vil den kun væ-
re en Ruin, en ørken. De Forskel-
lige Kloder, der harer til vort Sol-
system, vil have fuldbyrde! deres 
Liv Memieskehedens Hislorle vil 
Virre forbi. Ogsea vor Sol vil ha-
ve mistet sit Liv og  vil som en 

pen sin Vandring pen en enden 
ud sluld Snl, kommer i Brand og 
faer nyl Liv. Men ogsaa de vil 
Gastanger skabe Sole, nesse da 
vil Rummet været fyldt med 
Stjerner uden Tal, Kloder vil svin-
ge sig om deres Sole, Nat eg Dag 
vil skifre, nyt Liv vil gro, og Na-

turen vil for' Skabningerne ril den 
Tid synge sin evige Hymne. Og 
disse Skabninger vil tro, al med 
dem hegyn die Verdenseitett Liv, 
og de vil ikke vide, al der las 
Evigheder forud for dem, og al 
der vil komme Evigheder eller dem, 

og at del har vatrer og vil blive 
sealedes i Evighedens Evighed. 

Som der ingen Grænser er for 
Rummels Uendelighed, som der i 
denne Uendelighed intet Punkt vil 
være, hvor vor Tanke kan siendse, 

med hvilken Fart den sag end Ity. 
ver, saaledes er det  ogsaa  med 

Evigheden. Meller ikke her er der 
Grænser, Begyneleirte eller Ende. 
Hvor langt el Tidsrum v I end tæn-
ker os, vor Tanke vil dog bestan-
dig kunne springe over og mor 

i idn 	»neme 	Det iler delige 

Rum er fyldt med Kloder, der er 

ved at fødes, Vinder, die er fuldt 

udviklede, oe, Kloder, der er ved 
et de. Her er levende Verdener og 

døde Verdener, Gesleager, Brint-

sole,  -Pli:eier i Brand, Pinneter i 
Is, overalt viser Natpiens Kildrer 
sig i fuld Virksernbed. Sted-n-rem 
Energi er konstant, den kan ilree 
forøges, den kan igle forir inskes, 

og all, hvad vi kalder el 1eltegeel• 

se eg Undereang, 	klili Treere- 

lormneon. Aslrrnotri er  ViSCr an 
Tiden som den har vist os Ruin-
ures, eg (!en viser os, al  vor Elur. 
ke ikke er anderledes r Nriiurene 
Vir stude end alle ?lettre, 

Metodist-Menigheder' (,Belesdn'), 

Søndag  Gurisijeneste Kl. 	Efter. 
Søndagsskole Kl. 2. 

Enhver er hjertelig velkommen. 
Pastor Berger-Pelersen 

Kapsejladsen 
i Seeidrers v ar Vega estreet af del 
mest siraalaride Vejr og en Mængde 

Mennesker fyldte den fIngsnrykkede 
Havnepinds, hvis Boder og Telte 
gjorde god Forretning. Der  solg-

tes 1800 Fesilegn og bliver anta-
gelig et O.erskud paa 2000 Kr. 

Rit5 
Binu Kors Rode 

Onsdag den 29. Juli K1. 8 pap 
Salen. 0. Jøreensen taler. 

Strengekoret! tre Rønne medvir-
ker, Alle indbydes. 

Indre Mission. 
Friluftsmøde Bøndam den 26de 

Juli Kl. 4,30 øst lur Georg Olsen, 
Re. 1 Troklede al Ree nvr  jr 	5 
pna 	Missionær Ærø taler. 

Olsker Missiollshils, 
Udsalg Torsdag delt 30. ds.  Kl. 2. 

11SemtyroNers. 

Pæn ung Pige • 
kan beo Freds  stiaks c•iley  1. Aug, 

Smed Carl Petersen, 
Ailinee !18 

meler' og Guderne blev skabt.  — 
Nue Astronomen læser Eders Be-
retninger. erni:er han, som han 
'rederiet Fædrelandshistorien,  Kun-
gereekke og ad Beretningerne om 
Cæsars Erobringer. Hvad er  Jor-

dens ii,storie andet end et Lyn 
pas en lang Sommerdag? 

Medens jeg betragtede detrePs• 
roram r al Te] og Rum, son] Aar-
lusinderiee vandrede turbi nærg, ug 
Sidegierne drog afsved ad den Li-
vets bidrnsterbeetreede Ve j, de,  en-
de i Dødens Kløft, ssa jeg Milli-
oner al Sole blive tændt paa Him• 
reelen og skinne og straale. .kg 
lila Himmelen illumineret med sin 
mange brændende og uhyre Sole, 
ven aldrig løs erseee dodeligs øj-

ne  ses, og Liveis Lys skinnede ud 
i Evigheden og Uendeligheden. 
Men pitubelig var det som om el 
sort Tappe blidt for al denne Kier-

hed, og min Tanke ophørte al se. 
Foran det sorte Tteppe løb vor 

lille Jord øfsted med en Hurtighed 

si Hundrede Tusinde Kilometer I 
Tenen. kg var atter nede mellem 

vor efsrds Beboere, der lever uden 
at kunne se nd over deres find-

sobt, og som bilder sig ind, al 
kun deres usle lille Planet lever i 

Uendeligheden ogi Evigheden. 

Søndag den 26. Juli 
mørk  og udslukt Kugle fare genierAllinge Kl. H. Ola Kirke Kl. 10, 
nem Rummel. Maashe Bløder den—  Mede  i Aniareer KI. 3 ng I Tein 

Missionshus Kr, 7. Mis-. J.Datn 

Godstjeneste eg Moder, 

Stairønrh 
-- Nej, der er ikke ringere D ■ oril. 

Fur  de Slægter og Searfund, dsr Vrifen 

Drej om 
paa Høanslaget og ring op Taleton 

Allinge 74, naar De har et eller 
andel at avertere. 

Annoncer virker bedst 

og koster mindst 

Glenn det ikke 
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Sommer salg 
til extra billige Priser 
Restpartiet af Sommer-Dameovertoj udsælges med 25 pCt. R 

En Del frasorterede Frakker udsælges til ca. halv Pris. 

Et Parti Dame-Regnfrakker, garanteret vandtætte 15.85 

Restlageret af Pigekjoler i Bommoussoline og Wienerlærred 

Længde 70, 75, 80, 85, 90 cm udsælges for 5-6 Kr. 

Et Parti hvide Pige Festanskjoler udsælges til 
Større■ oc 50 65 70 90 	95 100 cm 

Puls 700 800 850 900 1000 1050 øre. 
Paa denne Pris gives eks;ra 10 pCt. Rabat, 

Restlageret af Sommerkjoler til voksee, hvide og kulorte, 
udsælges med 20 pCt. Rabat. 

En Del frasorterede Kjoler udsælges for 5, 8 og 10 Kr. 

Alle kurerte Drenge Vaskehluser uds. med 15 pCt. Rabat. 

Paa Drenge Vaskehahitter og Zephyrskjorter 10 pCt. 

Et Parti Rester i Uldmousselirte af prima franske Kval. og 

Monstre i Maat paa ca. 150. 200 og 250 cm sælges 

med 20 pCt. Rabat. 

magasin du Nords Udsalg 
Victor Ellanck, 

Ovenatanende, Rabat }des kun ved kontant Betal. 

~111111M 

lordolins Simre- & laanekasses 
Afdeling i Allinge 

Kontortid : 10-12 og 2 	4. 
Renten af indskud er pas: 

3 illinianeder$4 op•ogelme 	 4,5 pCt. p. a. 
Almindelige Sparekaalievilkaar 4 
FOU(' 	 2 
i Earaorgelaesaftlelingem 	3,5 
hvortil Præmie, hidtil 2.5  pCt. 

Ctnit1aua iofthiutbefilmi 
store gloater, efitra 	 totier 400 ni 

fg. 	i)rinia bo. Mier 330 ni. 
kamme C-orter er 1.)aa Vager. .;eroigt ,Znbrof), 
Iniorfor bi ran <4mlge billigt. N,Mtiltinger no. 
tere. 

Nordlandets Handelshus. 

Friskbrændt Aalborg Cement 
(41niferhe Sluz 

biltin fra Vager, 	stor 	atiat bel) 

felttout S DO. 

Nordlandets Handelshus. 

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

FINESTE DANSK FABRIKAT 
Til Sildesalloillil 

abbitate5 
prima groft spansk Salt 

!meste raffineret Køkkensalt. 
Hill,gst i Siek1- c ti ed 50 kg. 

Altunge 
TI1. 12. a. -13. 

SPORTSVAND 
NY FORFRISKENDE 
SOMMERDRIK 

C 1 risbe rig 
Brgggerierne 

Kalle, Melis, Pdlerslikker, Flormel Ileosiole 
og mange andre Varesorter. Bedste Kvaliteter. 

4 pCt. Rabat pr. kontant. 

Nordlandets Handelshus. 

Til 	af Sild og k! ilnlieWes 
Rigtig grov spanak Snit og grov Kokkemalt. 

Prima horealt s:elges fur 4 Kr. pr. Sæk  a.  50 Kg. 

Nordlandets Handelshus, 

Eksirilpfive meiske ilvodoklid 
i 50 kg. Sække samt 

Toldbodmollens Hvedeklid 
sælges til en meget lav Pris i 

Nordlandets Handelshus. 

Til Hjemmebrygning sælges 

Prima knust Malt (af 6-radet Byg) 

Kraftig fynsk Humle. Frisk Gær. 
Maltsaft paa Flasker 

Nordlandets Handelshus. 

Kyllingefoderet ,313orn-bol--1." 
er det allerbedste og sælges til billigste Pris 

%fiffige R'oloniati,  og 43robuttforretning 

Veer 
Vebonime 

trtgie.qaaner 
Mbe og Riber 

bebft t 	biltifift 

Alling Kolonial- og ProfiukliorreleN 

Galvaniseret Pig-Hegntraad 
og glat galvaniseret Hegntraad samt 

Traadvaev til Hønsegaarde og Hegn. 
Store Sendinger er kommet i disse Dage og vi sæl-

ger til nye lavere Priser — Alle Slags 
Søm, Dykker, Spiger og Isenkram 

sælges efter en revideret Prisliste. 

Nordlandets Handelshus. 

ab fh." ete 
rf 

Køkkenudstyr. 
Gryder, Stegepander. Kasseroller, Kander 

i Emalje og Alluminium. 

13rehurtforrenting. 

Et lille Rirti Frott 
sælges saa længe Forraad haves for ' kun 2 Kr. pr. m. 

f?ettt._(?Isi?us 
fflue 	butoric, 

ralljre ,:)ortleer t  (Yianinielban 	"..-)oftriber og 
Vehomme fallit alle 
g'aber feeige,:3 tit meget billig 	i 

Nordlaudets Handelshus. 

Hotel Sandkaas 
Strandpavillon 

Koncert 
al den russiske  Ku. ecfisdrigtrinde 

Madame de koriilkine. 

SKOTØJ 
forsale bedst og billigst i 

Bang Jorgenaena Skema-
vivrkated -- lige ovellor Bager 
Holm, Allinge. 

Kaffe- og 
Sukkerpriserne 

er I elydellp 

J. B. Larsen. 

En 6=7 pers. Bil 

udlejes billig:, 	Tit. Rals. 75. 
Smed Mogensen. 

RPIISilibBeru 
Urmager og Guldsmed 
Antioze. = Tlf. 93. 

Bedste dansk Flormel 
de. anterikarnik Flormel 

Prseine er nedsatte. 

7s.q3.Qar5cit. 

91zolvhon= 

Apparater og Tilbehør er 

hjemkomne og demonstreres 

uden Købetvang. 

Sandvig ilogliaillkl. 
Abraliamsen. 

Tit 55, 

..F.119~Libe:L'ae,S• 

Drik 
11-1111P11"ilill"4r1,1.,'511"Wiii 

• , 

. 	 14.1 	d  ,,d'.41-ffi 

91zoliwiton! 
Sidste Nyheder Ira Skala 

og Tivoli er hjemkommet. 

Eneforhandling af Polyphun-
Apparater og Plader for Al- 

-E. Abrahamsen. 
Til, Sandvig 55. 



Køreplan. 
Rønne-Allinge 

Jernbane. 
Gyldig 31. Mej til 15. Septt mber 

Søgn'edage. 

Rm-mel-1. 8,00 
Nyker 8,17 
Klemens 8,30 
Rø 	8,46 
Humli dhi8 54 
Tejn 	9,00 
Allinge 9,12 
Sandvig' 9,20 

t 
12,50 4,10-7,15 9,30 
1,10 4,27. 7,32 9.47 
1,27 4,40 7,45 9,59 
1,43 4,56 8,01 10,13 
1.51 5,04 8,1010,21 
2,00 5, 10 8,16 10,27 
2,12 522 8 27 10,37 
2,20 5,30 8,3510,45 

thinn411!--- t  

Sandvig 7 25 9,05 1 12 5,15 8,20 
Allinge 	7 31 9,13 1,19 5,23 8,28 
Tein 	7,39 9,22 I 28 5.32 8,37 
Hu  eriledat 7,44 9.26 1,32 5,37 8.41 
Rø 	7 54 9,38 1,44 5,49 8,53 
Klemens 8 08 9.53 2,00 6,05 9,08 
N} ker 	8 :8 10,05 2,10 	6,15 9,20 
Rønne H 8,37 10,25 2,30 6,35 9,40 

;at ,e,  kuer Mandag og Torsdrig. 
Ira 29. Juni til 31. August. 

løber ikke;Mandag og Torsdag. 
Ira,529. Juni til 31. August. 

Søn- og Helligdage. 
Itworkne-toandvIg 

Rønne H. 	8,00 12,50 4,10 7,15 
Nyker 	8,16 1,06 4,26 7,31 
Klemensker 8,28 1,18 4,38 7,43 
Rø 	8,43 1,33 4:53 7,68 
H ionledal 	8,51 	1.41 5,01 8.06 
T‘lir 	8,57 1,47 507 8,12 
Allinge 	9,07 1,57 5,17 8,22 
Sandvig 	9,15 2,05 5,25 8,30 etelsh.es 

export 
øl 

slanke flasker 
nzGuld-Etk. 

eL 

er hjemkomne i fikse Mønstre og stort Udvalg-

t-liflige Priser- - Se Vinduerne. 

Nordlandets Handelshus. 

Sandvig 9,00 1,50 
Allinge 	9,08 1,56 
Tein 	9,15 2,06 
Hundedal 9,20 2,10 
Rø 	9,31 2.21 
Klemensker 9,46 2,37 
Nyker 	9,56 2 47 
Remme H, 10,15 3,05 

a. 

/r- 

Erindringsliste 

Milindrig-Itrfiewe 

Car14914i,« 

Citronvand. 

Apollinaris. 

5,35 8,50 
5,41 8,57 
5,50 9,06 
5.55 9,11 
6.06 9 22 
6,22 9,38 
632 950 
6,50 10,10 

øger De en Pige, en Karl 
ellerers Drenx,t':Iler  rtiat.7, - 

Ir  De en Svend eller  Lær-
ling, en Fodermester eller Ali 

den Mi:ja,11,, inkir 	5111111,31 

mere i  Nord-Bornholms Ugeblad 

der hver l'recisg lirroges direkte' ind 

e.1800 Hjem og læses al ,ita godt 

som hvert enete Tyende. En An-

nonce her i Etladet vil derfor 5,17, 

godt som altid bringe et tilfreds-

stillende  Resultat, 

1 

Borgrnesierkontoret 2- 4  taftm. 
Dampskibsexpeditinnen, gaben  red Ski-

benes Ankomst usr  Alttang  Tirsdag 
eg Fredag F.tterm., Mandag og 
Torsdag Form. 

Distriktslægen Pr-e og  2--3. 
Poikehogsarnlintten  (Borgerskolen I Sal( 

Læsestuen: Sngnedage fra 5-9 talm. 
lidlaan Mandag og hedag 7 d, 

samt Tirsoag 
I ljælpekassen : 	Arb. Wald. Larsen 

Kasserer Sth. Klaus Svendsen, Sandt 
Jen:b.:11.i]. er aabeN tor Gods 8-12, 2.6 
Klemens Jernbanestation do. 

h Minnersimtin et to-li og  2 4 

Laine- i Diskontobanken  2-4 Eltm, 
Postkontoret: Søgnedage 9--12  og 2-6 i 

andinavien-Amerikalinien: 
Agent Otto Clornitzka, 

Sognepræsten Tirsdag og Fredag 6 7, 
Sparekeasan 10-  Ir og 2-4. 
Stempelfilial I  Sparekassen, Ib- 12, 2  -4 

Rranddivtkeøreo do. 
Stat;anstalien ft,r l itstorsikring ved 
5tationfors1 Kofired Kontortid 1- 4 Em . 
'Teiegrafstatiolien 9- 12 og 2 ti 

oldIstsmv1 8-- 12 rom, 2- -5 Eherni. 

es 40E4 1%, „144tek  9 < 

ry  Ldte Chokolader 
9IA L EC A" Spise-C1".okolade 

ANKER,' eneao kun i  'Is  kg Pakker 
PINC:STF. DANSK FABRIKAT 

Tørre, gode  3/4  Toms 

Udskudsbrædder. 
Vi har i disse Dage taget en Stabel af disse ind og  kan 

ekspedere i alle Længder. 

Nordlandets Handelshus. 

Crewson Medium 
Sendt Fabrikation til Linned 

Gidnd P$ ce Pdi is 1900. London 1908. Bryssel og Ams er dam 

Guldmedalje 1924. 

Sterlingkursen har medført bytydebgt Pfislald, 

efir.  «Isen, teessen. 

Al Reparation og Vedligeholdelse 
af Paptagene - lige meget 	ilken  Slags Pap - bør ske med 

P, 11811lliq &  Gjerl8f[s bleollilloPios-Nre 
hvoraf vi har stort Lager hjemme i Halvtønder, Kvarttrender 

og  nye Dunke, som følger gratis med ved Handelen, 

Til alt ru Træværk - udvendig  Brug  - anbefales samme 

Trænol-Maling, rød eller gul. 

Nordlandets Handelshus 

tRettligt og billigt Zoomer(' urodel 
er 93riiiiftikr.brifetteit 	Tt) Vabiting jrijfe 
farer. e'tore oci fluat.' '3eitiftiitger er,-.5pebere. 

Nordlandets Handelshus. 

Tjære, Taglak, Kultjære, 
Finsk Tjære, Carbolinium- 

Aiiingø 	 elg-  Prothiktforreining. 

Til særlig lave Priser tilhør vi 
Superfoslat og 37% Kallgødning 

til Høstlevering, I Juli a August venter vi Lulningel med 

Nørre Flødals Gødningskalk 
som sikkert er den bedste Kalksort som lindt s. Vi [tolerer 

gerne alle Bestillinger snarest 

Nordlamdois 

Strømper. 
Sorte Bomuldsstrømper fra 85  øre 

Svære  Makostreimper fra 2,50 

Svære.ribbede Strømper, meget stærke. 2 Kr. 
Florstrømper Ira 2,35 
Svære danske  Strømper 2.50 

9torNanbet krat ticl 
INTMO1144,691111~114111~1~1111~~ 

BORNA MARGARINE 

er tin. frisk og velsmagende eg giver 

LÆKKERT SMORREBROD 

:•••■80900.1,11144».9611111~99.1161  

Klemens askinsnedkeri 
Tlf.  fl 13  -  og Savværft -  TIE. 11.13.  

anbefaler Havemøbler ug Flagmtirnger. 
irmikeinamkiner,  god Konstruktion (udlaanes gerne I Prøve).: 

TojrnIler, lette og praktiske. 	Klirdenkalie og kommoder. 
Et ['Årti Senge  fra 30 Kr. Hele Soveværelses- og Spisesiuemøblement 

leveres med kort Frist. Et Parti  Ntole fra  10,50 Kr. 

ilrandstlger, ItygnIngatommer, Lsegter, Broedder m ,m. 
alt i hedsne Forarbejdning. 

L. Pihl, Klemensker. 

~111111111111~~11~111111.01 

Alle Mennesker, 
fort.,  har  ectt, hvorledes 

Bornholms Ilegolohilllaroarioe 9 
fremetillee  Lt•handita 	opbevarea, vil ganske uvil- 

kaarligt forlange dette højfine'Produkt til sine Maal-

tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

.«9311gningsartikler. 
'!3rirbber, 4.k kulter, Zontmer, Cement, 1nm.)111), 

6!(Wierebe lerror, Sri)bber og Z-Diitettiig. 
tror. voltt, ,truer o 	1.)Ite 

:)(.-eitØter og1.3eftag. 
Zagiiiither og ti;:talb»inbiler 
niibefated tit bi ftigjte '].rifer. 

911Iiity Stolintini= og $roDurtforrettling. 

De bed* kvaliteter i Arliejdsloj. 
Mine gode bekenute amerikanske Overalls og Trøjer i alle 

Storrelser baade til voksne og Bore. Prima blaa Molskindsben 

klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder. Trøjer. Blu-
ser og' Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og 
Bom. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser. 

Jens Hansen. 

Vore Uldmouseliner 

18 4,(f. Gliperfotat og 37 pm-. 
Aefti II iitger pul 	lig tit (5.;f tercumMeuring 

bebe 	Dell I ig ft ilt ijit)et juareit. 	leberer til 

1)111 igite Zappri,>. 
*Utugt %tvivl:lal= ug tt;roputtfortrtning. 

1910. 


