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De fire Dværge. 
— o—• 

I mit Hjærles fire Kamre 
karl jeg høre fire Hamre 
hanke taktfast, banke trofast, 

banke taktfast Sing i Slag. 

Gemt f hver sin lille Stue, 
men belyst at samme Lue 
larmer Hjærtels frie Dværge 

Dag og Nat og Nat og Dag. 

I mit Mættes første Kammer 
falder Dværgens travle Hammer 
pas en Ring som jeg bestilte 

første Gang jeg gav et Kys. 

Her er Kærlighedens blinde 
lille Guldsmed lukket inde. 
Og hans Hammerslag de 

føles som en Roses stille Drys. 

I del andet Rum bor Venskab. 
Han er kløgtig. Han har Kendskab 
til at smede laste Lænker, 

til at hamre stærke Baard. 

Han er skuflet, han er prøvet, 
men blu.  endnu dybt bedrøvet, 
hvis det hæuder, at han føler 

Hamren svigte I sin Haand. 

Fuldt belyst af muntre Flammer 
strealer Hjertets tredje Kammer 
Her har Vinens Dværg nu Bolig, 

og hans Hamren er som Sang. 

Er lian lidt for sent paa Færde, 
frelser Tømmermand hans Ære -
O, det hamrer, som der hamrer 

tusind Hamre paa en Gang. 

Men Ira Hjærtets fjerde Kammer 
lyder Klangen al en Hananer 
altfor sjældent for mit øre, 

skønt den hamrer Dagen lang, 

Det er Versel, som i Længsel 
lumrer løs paa Hjærtets Fængsel, 
og som b.y der Dørens Hzenesel 

for en Stund med denne Sang. 
Hane Hartvig Seedorf. 

Jup-Siins Kroovrios. 

For nogen Tid siden meddel es 
del i Pressen, at Antallet paa Kron-
prinser i Europa for Tiden var syv. 
I Opgørelsen fandtes dog ikke  

ovenslanende Herre nævnt, og da 
han er sari god Kronprins sum no-
gen, men men altsag sælle Tallet 
til otte. Den unge Mand er Kron-
prins Peter af Jugoslavien, han er 
21/i  Aar gammel, og han har sne-
ledes Ikke endnu nogen Anelse 
om, hvad det vil sige at være 
Kronprins, hvad man, synes vi, 
ogsaa kan se pas hans frejdige 
og frimodige og helt naturlige 
Fremtræden. Han er Verdens yng-
ste Kronprins for Tiden, og alene 
at den Grund fortjener lian at ketl-
des. 

Vore gamle 
Landsbykirker. 

—0—  

At Forfatteren, Ihv. Kon• 
torchef R. Berg i „Natio-
naltidendes. 

Messen og Røgelsen, det frem-
mede Sprog har grebet Sindet, 
med Frygt og Anger ; i Fromhed 
og Hengivelse har man knælet ned 
i det stille Rum, det, som lidt ef-
ter lidt blev Samlingsstedet for haj 
og lav, fattig og rig. 

Man har faut det kær, og men 
har pyntet paa det. Til Skibet har 
man føjet det solide Taarn, muret 
af Teglsten, prydet med gotiske 
Vinduer, Buer og Blændinger. I 
Teamet har man hængt Klokker 
op, der har kunnet ringe Menig-
heden sammen og skræmme alle 
onde Aander hort. Det farvelige 
Bjælkeloft, som fra først dækkede 
alle Kirkerum, er blevet revet ned 
og erstattet med murede Hvælvin-
ger, mer eller mindre godt bygge-
de, nier eller mindre skønne al 
se pas, men altid Udtryk for San-
sen for at pynte op i den Kirke, 
der var Ens egen. Den skulde 
jo nødig være tal veligere end 
Nabosognenes. Kunde de der saa 
Raid til Taarn oe Hvælvinger, 
kunde man e el ogsaa hos sig selv. 
Og paa den Mande er del da gen-
et til, at den ældre Middelalders 
tarvelige Kirker i Løbet af 14-Hun-
drediallet saa godt som alle Veg-
ne er blevet udvidede med Taarn 
og Hvælvinger og dermed i Ha-
vedsageu har fartet det Ydre, vi 
ser dem med deri Dag i Dag. 
Men dermed har man ikke stillet 
sig tilfreds. Det indvendige Rum 
havde faaet Hvælvinger, men dis-
se skulde Ligaen helst prydes med 
itrlivri r, svalede i den vande Kalk. 
Og saa ser vi, hvorledes Datidens 
Malere har vandret fra Kirke til 
Kirke og har fyldt Mure og Hvælv 
med Billeder, der truetil Hjerte 
og Sind, skildrede de humme og 
hellige Martyrers Lidelser, Kristi 
Herlighed og den hellige Guds-
moders uendelige blide Træk. Thi 
det var en Skikkelse, man kunde 
forsten, og som man uden Frygt 
kunde nærme sig til. Derfor træf-
fer vi i Hundredvis disse rørende, 
naive Skildringer al Jomfruen med 

Jesubernel, altid øm, altid 
altid villig til at høre paa stakkels 
Mennesker. Eller man skildrede 
til Skræk og Advarsel Synderne! 
Pinsel I Helvedes Luer, undertiden 
med et Lune og en Humor, som 
er kostelige og I deres Grundtræk 
tan ægte dansk satiriske. For neer 
del kom til Stykket, hvem af Ens 
Naboer og Bekendte havde i Grun-
den ikke fortjent, et afladen en led 
Djævel med Horn i Panden og 
lang Hale i Bagen dyppede dem 
lidt i den sydende Svovlkedel? 
Det kunde ordentlig gøre godt, 
paa Billederne at se, at der dog 
var Retfærdighed til, og at Straf-
fen ventede Synderen. Derfor pas 
pas, vær ikke hovmodig, thi ellers 
gear det dig som hin Konge, du 
ogsaa kan finde afbildet paa Kir-
lemuren, ridende paa Lykkens 
Hjul, opad, pas Højden og elen-
dig rullet ned i Sløvet. 

Dis)e Billeder er ogsaa sne æg-
te danske i al deres Følsomhed 
og Humor. Københavnere, der har 
lidt Sans tor dansk Kunsthistorie, 
kan bl. a, studere dem I Nærhe-
den i Ballerup og Birke rød Kirker, 
firt blot et nævne to Eksempler. 

Der er næppe nogen Tvivl om, 
al disse gamle Kalkbilleder fra det 
15. Aai huridiede giver os et tro-
værdigt Udtryk fur der religiøse 
Liv og den religiøse Opfatielse 
Middelalderens Slutning. From, 
jævn, ligetil, fuld al Tro paa, at 
der er Forskel paa godt og ondt, 
uren aldrig tung ug mørk og altid 
sikker paa, at den, der vil vandre 
ad det godes Veje, til sidst kun 
vente sig linnmerigee lyse Glæde. 

Er I Grund, n Ikke denne jævne, 
barnlige Lystro det bærende i 
dansk Folketro, og er det i Grue-
gen lirke den Strømning, som vi 
stier og aller møder i vor Folke-
kirkes forskellige Tidehverv? 

Mne ['rares til al spørge, om 
Refinmarionen i (hunden forandre-
de saa særligt meget i dansk Kir-
keliv. Ganske vist, de ydre For-
mer skiftede, de papistiske Bille-
der kalkedes over, adskeltige Hel-
genbilleder blev kløvede NI Pinde- 

brænde. Men kom der ikke I Hans 
Thomesens og &hene Salmer, i 
Peter Plades Visitalabog, I de æld-
ste Prædikener noget af den sam-
me jævne, lyse Tro III Syne som 
i det 15. Aarhundredes Kalkmale-
riet? Og finder vi ikke Tonen igen 
i Brorsons og Kingos Salmer, ja 

selv i Balles Lærebog, som, sene-
re Tiders Forkreltelse til Trods, 
var en god og from Mands For-
søg paa at opdrage Folket til Dyd 
og gode Sæder? Har vi den ikke 
Igen i Grundtvigs og Ingemann" 
Vers og paany I Joakim Skovgaards 
bibelske Billeder? Og selv om Kir-
ken efter Reformationen Ikke lige 
straks var særlig bIlledgInd, sne 
fandt danske Snedkere og Billed-
stridere dog den danske Tone igen, 
da de pari Christian den Fjerdes 
Tid var i fuld Gang med at lave 
Prædikestole til Kirkerne. 

I alle disse Værker finder vi Re-
næssancens Livsfrodighed og Yp-
pighedsgleede oversat i et saa 
jævnt og djærvt Dansk, at enhver 
endnu fornemmer dets Ægthed. 

Vi finder den folkelige, sunde 
Glæde over al Jordens Frugtbar-
hed, skæret ud I en Overdaadig-
hed af bugnende Frugter og svul-
mende Englebørn. Og de har langt 
fra glemt menneskelige Følelser. 
De trutter og smiler, ler og græ-
der som de smag Menneskebørn, 
de er. Og hvor er Ikke Følelsen 
for godt og ondt stadigt levende 
tolket i alle dtsse friske Skildringer 
af Adam og Eva i Paradisets Ha-
ve, der falder og lider for Fristet-
sru og Synden! (VI kan bl. a. se 
det i Taarnhy Kirke paa Amager). 

Man føler, hvor Kunstnerne sta-
dig har hentet deres Inspiration 
midt i Folkesindet og øst af alt 
det levende, der havde til Huse der. 

For saa vidt har Reformationen 
givet fuld Valuta for alt det, den 
matine ødelægge af Katollcismeris 
Kunst. Der har stadig bygget paa 
den levende Strøm i Folkets Liv. 

Noget hell andet blev det, da 
Kunsten slap sit Tag i Folkets Liv, 
da den med Barokken og Roko-
koen og endnu mer med Klassicis-
men blev akademisk og lærd. Det 
er en Periode, eoni heller ikke 
har undladt at præge vore Kirker 
I deres Ydre og fodre, men næsten 
aldrig til det gode. 

De Altertavler, som findes I vo-
re Kirker fra det IS. Aarhundrede, 
er yderst sjældent virkelig Kuust, 
næsten alle kedelige og daarlige 
og svarende til den Tid, da den 
golde Ortodokel dræbte alt virke-
ligt Røre 1 Kirken. 

Opals vor nærmeste Forlid har 

sine Synder pas Samvittigheden, 
har raseret slemt fur at lave alt 
om I „Sin', som den til syvende 
og sidst Ikke forstod. 

Det er overflødigt at nævne Eks-
empler. Næsten hver eneste Kirke 
har elnettet døje sit al denne 
kunstneriske Rettroenhed. 

Men heldigvis er del dog ikke 
lykkedes den at ødelægge saa  

meget, at der Ikke er nok tilbage 
til al fortælle os om, et vi I de 
danske Kirkebygninger hat en Ræk-
ke Minder, der, set med de rette 
øjne, kan fortælle os mere, end 
Man si, milde tru, om, hvad der 
her været dansk fond gennem Ti-
derne. 

Thi Slægt ef er Slægt har der, 
lige fra den tidlige Middelalder, 
levet 1 det, der var det sieerkeve 
for dem og fyldte dem mest. 

VII man da have en levende 
Følelse af, hvad der er ægte dansk, 
skal man aldrig forsømme, neer 
Leglighed gives, al dvæle en Stund 
ved de mas Kirker, der falder 
paa Ens Vej. 

De er aarhundredgamie Vidnes-
byrd om noget e! del mest dan-
ske, vi ejer. 

R. Ilerg. 

Naar Seligion 
og 2>anvid modes. 

Indtryk fra Marokko. 
—o— 

Ovenfor Kirkegaarden i Fez, 
langt ovenover den frønnede, mau-
riske Mur og ødelagte Vandled-
ning, . ligger den vigtigste Plads i 
Byen, Fezpladsen. Fez' Indbygge-
re tør man vel nok baade kalde 
Verdens dovneste og Verdens flit-
tigste Folk. Der findes ingen Mel-
lemstandpunkter. De 70 Procent 
lever at tilfældigt Rov og fair de-
res Fornøjelser her i Livet under 
Festerne i de 200 af Aarets 365 
Dage. Man niar lit Pladsen. Der 
er et Mylder, en broget Blanding 
a! Telte, skrydende Æsler, astma-
tiske Dromedarer og snavsede Men-
nesker, overalt mødes man af in-
fernalsk Musik, værre end den, 
del største Jazz-Band i den civili-
serede Verden formaar at skabe. 
lede i Midten stiar det mest in-
teressante Fænomen, Slangetæm-
meren. Han er omgivet al en Ska• 
re beundrende ulige Mænd og 
Drenge, der til Tegn pas deres 
grænseløse Forbavselse og Begej-
string Gang paa Gang fører deres 
snavsede Fingre op til Panden. 
Slangerne har han i en Lædersæk, 
og bagved ham stiar tre Mand, 
den ene med en Stortromme, den 
anden med en Fløjte og den tre-
die med et Instrument med een 
Streng. 

Han tager Slangerne ud — De 
er halvdøde og dvaske, og vel en 
halvanden Meter lange. Hen prik-
ker til dem. De røg r sig ikke. Han 
udstøder Besværgelser. Slangerne 
begejstres ikke. Han danser 1 For-
tvivlelse rundt og river sig i sit 
Skæg. Slangerne stirrer paa ham 
med kolde øjne. Saa Nar han en 

Alleh er ikke oplagt. Der 
maa Penge til, og han opfordrer 
den forsamlede Mængde til at ka-
ste Pengestykker Ind i en Cirkel, 
han ridser paa Midten al Pladsen. 
Der kommer 8 Fr. 75 md. Han 
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tæller dem, `nar rundt med opløf-
tede øjne, forsøger al kæle for 
Slangerne. De er følelsesline. Først 
da man naar en Sum af 15 Francs, 
liver de op. Tungerne begynder 
al spille. Han tager Dyrene op 
fra Jorden, lægger dem 111 ell 
varme Bryst, de snur sig rundt 
om hans Arm, og han gear stolt 
randt og viser dem frem til Ræd-
sel for Tilskuerne. Hele Festen er 
religiøs, og han vi! vise Menne-
skets Magt over Dyrene. 

Saa begynder Musiker at spille 
op. Dum — Dum — Durn, lyder 
del paa Stortruminen, og en mærk-
værdig, monoton Melodi slynger 
sig Ind mellem Trom meslagene. 
Sangerne bliver • lagt paa Jorden 
leen. øjnene, der før var matte 
som Perler, bliver skinnende som 
Brillanter, og langsomt begynder 
Hovederne at svaje frem og tilbage. 
Den fælles, in, nue ekelme, hvide 
T, yllestar kommer frem, og lang-

s ent svajende drager Slangerne 
Wedsen rundt. Saa følger Seaecens 
uhyggeligste øjeblik. — Manden 
strækker sin ene, nøgne Fod frem, 
og hvislende slynger Slangen sig 
omkring den, højere og højere op, 
op paa hans Bryst, om hans Hals, 

nu rører den spillende Tunge hans 
Læber. Han 'toar med stift ud-
strakt Hals og Munden nebne1, og 
Slangen glider ned 1 hans Svælg, 
Et Begejstringshyl følger fra Til-
skuerne. Seancen er forbi. 

-- Længere henne hører man 
etenotone Meirdsrøsker. Det er en 
G uppe hellige Mænd, der i  Pruk-
sis overfor alt Folket vil vise de-

res uforgængelige Hellighed. De 
gear opstille! i Rundkreds og dan-
ser Mavedans, n edens de i sam-
ure Takt i Timevis tripper frem 
og tilbage med Fødderne. De sy-

n--s ikke at blive trætte. Solen stiar 
op, Solen brænder glødende hedt 
ved Middagstid, og Efiermidda-
Lens mere malle Bimaler kastes 
hen over Pladsel. De bliver ved. 

Dagen igennem staar de der dl 
Ophyegelse for alle rettror note Mu-

selmænd, der stiger aandelie Næ-
ring. Men naar Aftenen freder paa, 
og Halvmeanen staar skargt paa 
den dybsorte Himmct, netir Karls-
vognen er begyndt at trække sin 

usynlige Cirkel rundt tiur 
stjernen, saa lager de fat. Hylene 
byven højere. Dansen vildere. 
Rundt og rundt og rundt gear det. 

T :skuerne kaster sig i Æmfrygt 
ril Jo-den. Mændene i Kredsen 

smiler med deres blege Læber, død 
trætte, for tilsidst at kaste srnaa 
Trækøller i Vejret og sørge for, al 
de omhyggeligt rammer deres eg-
ne Hoveder, saa de bliver slaaet 
til Blods. Scenen er uhyggelig, 
og den ender med, al Deltagerne 

i den besynderlige Dans ligger frati-
dende i religiøst Vanvid paa Jor-
den. 

Ahmet ben Ali inviterer mig paa 

Te i del snavsede Telt. Alimet 
ben Ali er utrolig gemme!, ulrol g 
snavset og utrolig koparret. Jeg 
bliver sat paa Hæderspladsen I 
Teltet, en Halnisæk, og hilser paa 
de Tilstedeværende ved al føre 
Haanden op tel Panden. Især tru-
der denne Fest mas man Skik føl-

ge eller Land Ily, og del er nu 
Araberens Mande at vise Ærbødig-
hed for sine Medmennesker pare 
Ahmet ben Ali fair lavet Teen. Et 
Glas bliver skænket fulde han le-
ger selv en Slurk, og I Kredsen 
af seks Mænd gear Glasset rundt 
Jeg er Hædersgæsten. Og som en 
særlig udsøgt Opmærksomhed skal 
jeg have Glasset sidst, naar de 
seks arabiske Læber først har nip-
pel til den grønne Drik. Min euro-
pæiske Renlighedesans protesterer, 
og med et Smil fortæller jeg, at 
jeg aldrig drikker Te. Det ved 
man Rud for. Ahmet ben All har 
en Pose Granatæbler etaaende ved  

sin Side. Han haler et Æble op. 
Det ser !ristende ud. Han skærer 
Æblet over. Man kan ikke blive 
andet end henrykt over Synet. Som 
Ruhiacr I:gger Kernerne I Æblets 
Indre. Alunet ben Alf stikker en 
snavset Klo derned og haler en 
glødende Bunke Rubiner frem. 
De gear fra Høand ti! Høand, og 
de de kommer til mig, har de en 
Indfatning af Snavs omkring sig. 
Men jeg man spise dem, jeg vil 
nødigt have en Araber til Fjende. 
Det ken koste mig min Hals. For-
øvrigt er Araberne, underknetede 
som ikke underkastede, alle Eur .)-
paretes Fjender. Det er ikke tilran-
denier el vove sig udenfor .  Byens 
Mure efter Markeis Frembrud, og 
fristes man til tit slig' en lille euru-
pmisk Film af med de øjne, der 
skjuler sig bag el bedragende Slør, 
kan del ogsaa komme til at koale. 
Krigen mellem deri hvide og den 
brune Race 1 ~ekko føres dag-
ligt pan alle Fronter, paa alle Man-
der og er i Ordets oprindelige Be-
tydning en Religionskrig, en Kamp 
mellem en kollektiv, forstenet Kul-
tur og en individualistisk præget 
Civilisation, 

Forøvrigt er der ingen Anled-
ning til at have Medlidenhed med 
de mørke Stammer, Franskmæn-

dene for øjeblikket er i Færd med 
al undertvinge. Større Røvere fin-
der man vanskeligt. Da der Ingen 
Franskmænd var i Marokko, røve-
de og plyndrede:de halvvilde Bjerg- 

„Han er opstanden". 

„Og da Sebbeien var forlems-
gen, købte Maria Magdalena og 
Maria, Jncebi Moder, og Salome 
vellugtende Salver, tor at komme 
og salve ham. Og de kom til 
Graven pair den første Dag I Ugen 
meget aede, da Solen gIk op. -
Og de gik ind I Graven og ens  

'lammer de fastboende og lom ,. 
rigt den Gang dygtige arabiske 
Købmænd og Jøder. Men Kampen 
føres med el e Vanben, og der 
gives aldrig Pardon. Man har ofte 
i eforstaeende europæisk Medli-
denhed bebrejde Franskmændene, 
at der aldrig toges Fanger, at en-
heer Oprører, der b'ev truffet med 
Vaahen I Haaed, blev skudt, men 
kender man til Forholdene derne-
de, vil man fordun, A1 del er ned. 
eendigl. Den religiøse Fanatisme 
præger i højeste Grad Arabernes 
Knmpmaade. De tager Fanger, 
men der ven'er Fangerne rn vær-
re Skæbne end Døden, Jeg har 
været med de franske Sygebærere 
fra Fremmedleglorien ude at søge 
efter Lie, og alle de Lig, der fand-
tes, var lemlæstede paa en raffi-
neret, grusom Mande, der trodser 
enhver Beektiveise. Det siges, at 

eanske enkelte her undsluppet 

Torturen I sidste øjeblik, og de 
fortæller, al de! er Kvinderne, som 
forøvrigt kæmper sammen med 
Mændene, der udfører Skændsels-
gerningerne. 

Da jeg fløj ind oser Marokko, 
var Landet skjult under Torden-
skyer. Hvor betegnende. Da jeg 
kom fra Marokko til Algier, følte 
jeg ogsan Forskellen. Bag mig 
las et Land, der viste Tander 
som Rill-Bjergene og Moyen- Atlas. 

Lnnd, der betager enhver Euro-
pæer med en grænseløs Ulme. 

Knud Holm hoe. 

en Yngling sidde ved den højre 
Side i et langt hvidt Kleedebaend, 
og de forfærdedes. Men han sag-
de til dem: For- færdes ikke! 1 le-
de efter Jesu af Nazarerh, den 
Korsfæstede; lian er opstanden, 
han er ikke lier'. 

Markus Eveng. 16. 1-2-5-6. 

En fuldt ud reel, hilsikker 

Hest, 
11 Kv,, 9 Aar, er til Salg hos 

Mælkehandler J. Larsen. 
Telefon Allinge 66. 

Samme Sted er en lille Læs-
Fjedervogn til Salg. 

Aktieselskabet 

forsaffiliogshos.limershos 
afholder sin aarlige Generalfor-
samling Tirsdag den 6, April Kl. 
7,30 paa Forsamlingshuset 

Dagsorden den sædvanlige. 

Bestyrelsen. 

Rugeæg. 
Ægte Rirode Islands Reeds og 

hvide Italienere, alle at udsøgte 
Ilover, sælges a 20 Ore pr. Stk. 
og sendes overalt pr. Efterkrav. 

Postbud Jørgensen, 
Nirrrevang, Klemens. 

To insø kusker 
kan fin Plads I. Maj som Karl 
og Fodermester. 

Tornegaard 
pr. Gudhjem. 

En ung Tyr, 
Kælvekvier rm god Saahavre er 
til Salg paa Lindosgrtard. 

Kartofler og Ga ssoll 
er til Salg pan Skrubhøg: ard. 
11■1•1■10. 	 

En Dreng 
15 17 Aar kan faa Plads I April 
eller Maj. 

Frigaard, Tein. 
Tlf. Allinge 116 x 

En Fodermester, 
en Forkarl og en Andenkarl kan 
til I. Maj faa Plads hos Jensen 
Lille Lærkegaard 

En nylig konfirmeret 

Pige 
kan faa Plads I. Maj 

inline Barmens Enken, 
Sandvig. 

Eo flink 16-17 ars hd 
kan fan Plads paa 

EB14.442-1111r d I:litsker .  

Personkørsel 
besørges-  med 4-5 og 6-7 Per-
soners Biler. 

Johnnnes Pedersen, 
Auto Vognmand. 

Tlf. Rø 35 y. 

Fra "Uge til Uge. 

Sølvbryllup. 
Fredag den 2. April kan Hotel- 

ejer Made 	, g Hu eru f, jre 
deres Seelvbryl up. 

I Løbet al disse 25 A ir har Æg-
teparret oparbejdet Hotel „Ham-
mershus' fra en lille, beskeden 
Greeigivergaaid til et storl, velre-
nommeret Hotel, der, saavel I Ind-
land sum Udland er kendt for si-
ne hyggelige Lokaler og gode 
Mad. 

— Vi ønsker Hr. Sc hou og 
Huslut tit Lykke og limitter ril de 
endnu i mange teer mær have Ev-
ne til at føre Hotellet Item til Ære 
fur deur serv og ril Gnu for Kom-
mune og Turistlivet pas Bornbehn. 

50-Aars Jubilæum 
Det esibornholurske Dempskibs-

selskab kan den 4. April k jie sit 
50-Aers Jubilæum Denne Damp-
skibsforbindelse har stor Betydning 
for de esiborntinlmske Byer og de-

res Udvieling lurges ni de SITIllkitC 

Godsljuksii oG 'Mer. 
Søndag den 4. April .  

Skærtorsdag 
Allinge Kirke Kl. 10, Altergangs- 
Ots Kirke Kl. 24 	gudstjeneste 

Langfredag 
St. Ols Kl. 10, Skrue 9 45 

Allinge KI 2. 

I. Paaskedag: 
Sct. Ols Kl. 10. Allinge Kl. 2 

2. Paaskedag: 
Allinge 10, Skr. 9,45. Sct. Oh 2. 

Tirsdag deri 6. 
Kl. '2,30: AlI. Sykreds i Præsteg. 
— 7,30: KFUK. i AlI. og Sandes. 

Lulh. Missionsforening 
Skærtorsdag: Tein Kl. 2,30 

I P Pedersen 
— 	Allinge Kl. 6 

Ungdomsf. Aarsfest 

Langfredag: Tein 2,30, Allinge 5. 
I P Pedersen 

Tein: Lørdag Kl. 7,30. 
Møde for unge Mænd. 

I Paaskedag: Tein Kl. 2,30. 
Allinge Kl. 5: 	P Svendsen 

2 Paaskedag: Tein 2,30. Pedersen 
Allinge 5. Blontrirliet 

Tapeter. 
Vi har nu faaet de nye Tapeter 

hjem og anbefaler os til det ær. 
Publikum. 

Priserne er fra 35 øre pr. Rul. 
En Del Rester udsælges billigt. 

E. Abrallamsen, 

Sandvire Boghandel 

Kgh Noohalloosmor 
Salmebøger og Telegrammer hos 
os. Vi har i Aar mange smukke 
Ting, der egner sig til Gaver. 

Sandvig Boghandel. 

E. Abrahamsen. 
"Fif 55. 

og hurtiges j'eride Skibe er kendt 
og benyttet af de Tusinder a! Tuti• 
steg der Aar tur Aar etlægger 
Bornholm et Sommerbesøg. 

Ud. 
Vi har rigeligt Lager af 

velrensede Og spiredygtige 

Sorter. 

Tystofte Prentice Byg 
for;rd1.01fieneÆrter 

Tibrogaard Havre 
Negørhayre 

Sols' Havre 
Solo Ærter 

Vikker 

Bestillinger hedes ven-
ligst indgivet, 

Allinge Kolonial-  & 

Produktforretning 

Konfirmationsgaver 
Korn og se vort store Udvalg i fikse og billige Gaver. 
Særlig tremha3ves vore nye Tasker 

i mange Faconer fra 4 Kr.  
Moderne .,party cases" 	 fra 12,5o, 
Moderne og praktiske ,attache cases' fra 12.00.  
Skrivemapper, Rejseetuier, Toiletgarniture m, m, 

Nordlandets Handelshus. 

Metodist-Menigheden („Bereedn'). 

Søndag Gudstjeneste Kl. 4 Eftm. 
Søndagsskole Kl. 2. 

Enhver er hjertelig velkommen. 
Pastor Berger-Petersen 

ffliografen. 
2. Paaskedag Kl. 8. 

Od store Hjerte 
Stort dansk Folkeskuksprl i 7 

Akter af Nordisk Films-Co. med 
vore bedste Skuespillere i Hovedr. 

fib 
411111~1111••••••••• 



fjorlang hoJ deres ,iebrnand 

DANMARKS 
Kaffetilsætning! 

Ny Billedserie: 
Humoristiske Dyrebilleder 

1-12. 

AMMIA 4 	4 
En yngre 

Fodermester 
kan faa Plads til 1. Maj paa 

Dyndegaard, Rokker. 

En Forkarl 
og en Andenkarl søges Iste Maj 
paa Baadstadgaard, Tlf. Rø 37. 

En Barneseng 
af Træ er billig til Salg. 

Sandlinien 26, Sandvig. 

En flink yngre 

Medhjælper, 
som vil deltage i forefaldende Ar-
bejde, søges I. Maj til Dyruldale-
gnu' i Rø. 

3tallelyst, 
Til Paasken andefales Paaske-

liljer, Tulipaner og andre Blom-
ster. Forsendes overalt. 

Største Udvalg paa Nordlandet 

M. Kr. Kofod. 
Tel. lon Sandvig 6 og 47 

God Spegesild 
til Salg. 

pr. Fjerding 15 Kr., Otting 8 Kr. 
Salgsforeningen i Tein. 

Til Salg. 
En sund og god Ladeko, et Par 

gode Moderfaar, en Glat-Tromle 
gode Spisekartofler. 

Hansen Skærpinge. 
Tlf. Ruds 44 x. 

49"ilitivene 
kan jeg anbefale en meget fin 
Lakfernis, anerkendt af mine 
Kunder gennem flere Aars Brug 
af denne Kvalitet, den tørrer helt 
paa 6 Timer, er slidstærk og 
glansfuld. Prisen atter nedsat. 
Radio•Lakfernis i Dunke. 

J.  e. Yfotm  
Allinge Teglværk. 

Fra Lager sælges til billigste 
Dagspriser: 

Drænrør i alle gangbare Stør 
relser. Tagsten, Mursten og 
haandstrøgne Facadesten. 

Et Parti frasorterede Tagsten 
sælges for 100 Kr. pr. 1000. 

Priserne paa Teglsten og Ror 
er nedsat med 20 pCt. 

Allinge Teglværk 

Bornovovoe 
Nyt Udvalg i moderne Barme• 

vogne er hjemkommet, og da 
Priserne i Foraaret er betydelig 
nedsatte, kan en virkelig god og 
smuk Vogn købes til en rimelig 
Pris. 
Klapvogne med og uden Ka-

lesche ligeledes til lavere Priser. 
Oumrniringe og løse Dele 

til Barnevogne. 
Legevogne af Træ i forskel!. 

Størrelser, Træhjul i flere Størr 
Løbehjul og Gynger. 

Vugger og Barnesenge. 
Alt anbefales billigst. 

P.  C. HOLM. 

Fodermester 
eller Andenkarl søges I. Maj. 

St. HaIlegaard 

ri o eurrw `Markfrø 
Trifoleum har meget fine Analyser og alt Frø garan- 

teres ifølge Statskontrollens Regler. 	Bestillinger bedes ven- 
ligst indgivet saaledes, at Frøet kan blive leveret rettidigt.  

Mfinge Skofotitd 	7robtiWorreInint3 

ALLINGE 
En flink Pige 

kan til Iste Maj faa Plads paa 
Smedegaard i Ro, Tlf. 24. 

Fri for Malkning. 

Ro Brugsforening 
I Anledning af Brugsforeningens 

25 :Aars Bestaaen indbydes For-
eningens Medlemmer med Hu-
struer til et selskabeligt Samvær 
med fælles Kaffebord Tirsdag den 
20. April, Eftm. KI. 6. 

De, der ønsker at deltage, bedes 
tegne sig i Brugsforeningen, se-
nest deri 8. April. 

Bestyrelsen. 

Formiddagspige 
kan faa Plads 1. Maj. 

Rager Sofas Nielsen. 

Gaaseæg 
er til Salg paa 

Lyngbolt. 

SingIerg 
Urmager og Guldsmed 
Allinge.; Tlf. 93. 

En yngre Pige 
(fri for Malkning) kan faa Plads 
1. Maj paa 

Skovgaard, Olsker. 

i sælger prima dobbeltbr. 

Lagenlærred for 1,70 

Dobb bredt bleget 	do. 	for 2,25 

Enkelbredt fint og grovtraadet do. 	fra 0.85 

DOWitliN og Tledium prima Vare fra 1,00 

Floneller til billigste Priser. 

Enkelbr. stribet og ensfarvet prima 
• Dynesatla 	 for 2,50 

Dobb. bredt 	do. for 3,15. 4,25. 4,55. 5.15 

Prima Fjer (Ande-Halvdtin) 
pr. Halvkilo 3,25. 3,65. 4,25 

Alle andre Manufakturvarer 
til meget nedsatte Priser. 

Konfirmationsklædninger saavel i Matros- 
som i Jakkesæt i prima Cheviot og Serges. 

Alt, hvad der tilhører Beklædning. 

Stort Udvalg og billigste Pris. 

j ens ,dansen. 
K:WM 

Godningskalk. 
Vi venter en Ladning under Losning Tirsdag og Onsdag -

Bestillinger bedes venligst indgivet. Prisen er meget billig fra Skib. 

titanet itutuutal. ug $ropartforretning. 

gorretningsfiegyndelse. 
Efter Branden har jeg nu igen begyndt min Smedeforretning. 

Jeg anbefaler mig fremdeles til de gamle og nye Kunders Velvilje 
med godt udført Arbejde til billigste Priser. 

Ærb. Carl Hermansen. Nymalet 
NB. En Lærling og en Forbundter antages. 

Konfirmations- -4.1kG,1,:fiS/4, 
Udstyr 	-NORS 

til Piger og Drenge. 
Nye hjemkomne Pigefrakker i fikse moderne 

Faconer og Stoffer Kr. 25-30-36-45-54-65 
Færdige hvide og kulørte Kjoler til bill Dagspris 

Største Uvalg i Underkjoler 
Linned, Strømper, Handsker m. m. 

Hvide Kjoletojer i Meterniaal, Uldcrepemarocain 
4,65. Uldmouseline, bedste Kvalitet 2,75. 

Uldreps 5,75, Mønstrede Kunstsilke- 
stoffer 4,00, samt et stort Farveudvalg i 

kulørte K JOLETO JER, tærnede og ensfarvede, 

Matroshabitter af helulden Cheviot No. 7 
do. 	svær Kvalitet i 

moderne, løshængende Bluse 	„ 

24,00 

31,00 
do. 	fin 	Serges 	do.

IP 41,75 
Stortrøjer med 	Lastingsfor, 	pr. glat Vare „ 26,50 

do. 	do, 	svær helulden „ 20,50 

Største Udvalg i Hatte, Huer, Slips, Flipper, 
Manchetskjorter, Sokker, Seler m. m. 

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet 

,t4.1kG Asik  
Ar(i)) uR1) 	ved Victor hd, 

Naar Gardinerne skal fornyes 
bedes De se vort Udvalg og hore Priserne. Vore Mønstre er i Aar 
ualmindelig smukke, og Priserne er gaaet stærkt ned. 

En stor Sending prima Hvidevarer er hjemkommet di-
rekte fra Fabrik og sælges efter Kvaliteten til meget lave Priser 

377anufakturfiuset, Yfasle. 
Leverandør til Varelotteriet. 

Torshieuririlllsiollerol „Prisc r" 
Dette Foder, der er anbefalet af mange Landmænd 

tilsikrer hurtig Vækst og Fedning, giver stærkere 13enbyg-
ning, smukt Udseende og skaber en hidtil ukendt Sundhed 

i Besætningen. 
til Køer betyder: Mere Mælk, federe 

11111SIdli 4‘ forebygger Stivsyge. 

faas i 	

Mælk, mei e Smør. 

”  

Stofonid- 	'?.Probufliforrettitn; 

Vort Arbejdstøj 
er det 6illigsfe! 

Gode blaa Benklæder 
	

4,75 
Stærke Overalls 
	

5,50 
Svære, blaa Jakker 
	

5,50 
Arbejdsveste, alle Størrelser. 	4,75 

Nordlandets Handelshus 

Vore rute bardiner 
er nu hjemkomne, og Priserne er iaar meget billige! 

	

Svært dobbelttraadet Gardin 	 1,25 

do. 	med Bort paa 	begge Sider 1,50 

do. 	dobbelt bredt 	 2,00 
SE VORE VINDUER! 

Nordlandets Handelshus 
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 «er  ne en Pige, en Karl 
eller en Dreng, siler mang- 
ler De en Svend eller Lær. 

ling, en Fodermeter eller an-
den Medhjælp, hor De snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c. 1800  Hjem ag læses af saa godt 
som hvert eneste Tyende. En An-
nonce her i Bladet vil derfor saa 
godt som altid bringe et tilfreds. 
stillende Resultat. 

Rønne-Allinge 
Jernbane. 

Sognedage. 
>tøsen, -esasid•it 

Rønne 
Nyker 
Klemens 
Kp 
Tt, in 
Allinge 
Sandvig 

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 7,56 

4.•1£-Hønas 

S,rn'!vig 9,35 1,00 8,15 
Alllbge 9,43 1,08 8,23.  
Tein 	9,53 1,19 8,34 
kø 	10,08 1,35 8,50 
Klemens 10,24 1,53 9,08 
Nyker 10,36 2,04 9,20 
Rønne 10,55 2,24 9,40 

Søn- og .Helligdage. 
Rønne-Mandel; 

Rønne 	8,25 1,20 8,35 
Nyker 	8,41 1,36 8,51 
Klemens 8,53  1,48 9,03 
Rn 	9,08 2,03 9,18 
Tem 	9,22 2,17 9,32 
Allinge 9,33 2,28 9,43 
Sandvig 	9,40 2,35 9 50 

Mandet;-itasene 

Sandvig 9,25 1,00 8,15 
Allinge 	9,32 1.07 8,22 
Tein 	9,41 1,16 8,31 
Ro 	9,56 1,31 8,46 
Klemens 10,11 1,47 9,02 
Nyker 	10,22 1,58 9,13 
Rønne 	10,40 2,15 9,30 

Jens lansen! 

Ja Tusind Sommerfrakker 
er der (og meget mer') 

og flere Hundred' Jakker. 
man gruer. naar man ser. 

En Masse Klædninger der er 
og  Hatte ligesaa - hos 

Jens Hansen. 

ALLINGE 
Naar Sommeren den kommer 

alt som sædvanligvis, 
hvor skal man købe Klæder 

alt til en billig Pris? 
I  Havnegade i 

der gear man bare hen hos 

1.0E„ 
„ROYAL" Koge-Chokolade 
„Et E C A" Koge-Chokolade 

Samtlige Manufakturvarer 
(Uldgarn undtaget) udsælges med 10 pCt Rabat fra Fredag 

den 26 Maris til Lørdag den 24. April. 

E. Abrahamsen, Sandvig. 

Nossen heilede tilise Frakker 
er hjemkomne. 

Alt til Konfirmations-Udstyr 
henhørende til Piger og Drenge er paa Lager.  

teessens Sne,-21dsaIg 
ved  L'er.  &Isen, Allinge 

Gulvklude 

SOKKER 
miliumitimiminummtnitim 

Største Udvalg. 
Bedste Kvnliteter. 

Billige Priser. 

McigdsinduNordsUds. 
VICTOR PIANO< 

Telf 5 	NGE 	Telt 5 

FINENTI: DAN NU, FABRIKAT 

Kunstgødning. 
Vi har igen losset en Ladning Chilisalpeter. Norge-

salpeter, Svovlsur Amoniak, 18 pCt. Superfosfat og 
37 pCt. Kali. 

Bestilte Partier bedes venligst afhentet og nye Be-
stillinger modtages gerne. 

')(ilings 	oloitiat,-- og ‘Vrobuftforretiiiiiq 

tiessens Fine-21dsalg 
Ved al gøre Dem bekendt med  de Hvidevarer. saa-

vel blegede som ublegede, der denne Gang tilbydes Dem, 
vil De indrømme. at Priserne er de laveste, der hidtil har 
været fremme! 

Lagendowlas 130  cm. bredt 
Medium 	70 
Dowlas 	70 
Shirting 	80 
Tvvistiaerred  til Lagner 

Cfir. elsen, 	.97f. 700. 

 

 

lorllholms 113re-. hanskosses 
Afdeling i Allinge 

Kontortid : 10-12 og 2-4. 
Renten af Ind*.kad tir pnA: 

:11naneelerø Opelgøler 	 1,5 pCt, 
AlenIndiellges Spnreknset-villinisr t 
Folio 	 5! 

En mlørigeleem nfilell n g•øø 
hvortil  Pramir, hldtil 2,5 

Prima KlipfisK 
Ekstra fin, hvid Klipfisk atter hjemkommen .  

Ekstra Kvalitet - Ekstra nedsat 

•?litinge Rotuttint. og ;robuttforretuiug. 

Ae kilde Kvaliteter i 
Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Jakker i alle Storr. 

baade til voksne og Barn fra 4,50-700. Prima blaa Molskindsben 

klæder og mange andre forskellige Arbejdsbenklæder, Trøjer, Blu-

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

Tlf, 29. ,en3 ,avisen. Tlf. 29. 

fra  2,00 
1,00 
0,90 
0,65 
2,00 

pi  

	• 

Erindringsliste 

Borgmesterkontoret 2-4 Mtni. 

Dainnskibsexpeditionen, aaben ved Ski-
benes Ankomst og Algang Tirsdag 
og Nreaag Sherm, Mandag og 
Torsdag Form. 

Distriktslægen 8-9 og 2 -3. 

Polkebogsarn gen (Borgerskolen  I  Sal 
Lresestuen.ln Søgnedage fra 5-9Eitin 
Udhan Mandag og Fredag 7-- 8, 

saml Tirsdag 3-4. 

Hjffilpekassen : Form.. Arb. Wald. Larsen 
Kasserer Sth. Klaus Svendsen, Sande 

Jernbanest. er  aaben for Gods 8-12, 2-6 

Klemens Jernbanestation do. 

Kæmnerkontoret 10-11 og 2 • 4. 

Lune- cft Diskontobanken 2  -4 P..11m. 

rostkontoret: Sognedage 9-12 og 2-6 

Agent Otto Gornitzka, 

Sparekassen 10 - 12 og 2  - 4. 
Stempellilial I Sparekassen. 10-12, 2---4 

Branddirektøren do. 

Statsanstalten for Livsforsikring ved 
Stationforst. Kofoed Kontortid 1--4 Em 
Telegrafstationen 9-12 og  2  6 
To'dkan t 8- 1? Form, 2-- 5 Eherm. 

i stort  Udvalg, - Bedst og billigst 

Allinge Kolonial- & Produktforretning. 

Alle Mennesker, 
som har set, hvorledes 

Bornholms Oegelohilmargarine, 
fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette højfIne Produkt til sine Maal-
tider. - Alle Forretninger i Allinge-Sandvig sælger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

111•••••••••••••••••••••••••ril 

BORNA MARGARINE  I 6  

•••••41•••91•••••••••41~4~111999  
LÆKKERT SMORREBROD 
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Jil  iionfirmationen 
anbefaler vi os med et sto.t Udvalg i sorte og hvide Kjo-
letøjer til meget billige Priser: 

Dobb. bredt, hvidt  Organdy 	pr. ni.  1,50 
Heluldent, hvidt  Kjoletøj 	 •, 	3,00 

do, 	Crep Marokain 	,. 4,00 
Stort Udvalg i  Strømper  og  Handsker. 
Matroshabitter  i prima Kvalitet 	25,00 
Ekstrafine  Jakkehabitter 	 45,0o "okker, 

lips, 
kjorter 
	til billigste Priser i 

n'orklditoef?aiteki7tis 

er fin. frisk og velsmagende og giver 


