
børnenes Mordforsøg mod Jesus 
til Styrtningen her. Og vi kender 
Legendens drastiske Art Igen, neer 
den lader JeIU5 redde sig ved at 
springe over lit Fjeldet ligeoverfor 
pas Kløftens anden Side, Men 
selv om .Nedstyrtningsbjerget• 
Ikke kan have virret Skuepladsen 
for del, der fortælles I Evangeliet 
— dertil ligger det enke langt 
borte fra Byen --, bar Jesus sin 
dog Ikke starret uglat ved denne 
store Varde og set udover eller 
dvre'et heroppe i Bønnens Stilhed 
og Ensomhed med Gud? — 

Her viser Tabor sig I sit fulde 
Ontfaire; en bred undereetsig Jet-
te. Over Jordandalen ligger der et 

mægtigt Taagetag. Det skyldes vel 
Fordampn:ogen i deri stærke Hede. 
Syd for Tibor stiger Lille-Hermon 
op — ikke saa lille endda. Ved 
dets Fod Nit Endor og Nain. End-
nu længere mod Syd viser sig 
GlIboabjergene. Der var det, Saul 
faldt. Og nede ved den store Fod 
breder den store Slette sig ud som 
et mægtigt Indlandshav. Der gik 
Galilæernes Vej til Jerusalem. Og 
der gik fra øst til Vest den æld-
gamle Karavanevej Ira Damaskus 
til Middelhavet og videre ni Ægyp-
ten. Nede ved Megiddo — hvor 
Kong Josias blev dødelig smurt 
— skar den sig Ind i Højlandet 
for at søge ned til Kysten. Og 
ude i Vest skyder nu som fordum 
Karmels miredge Ryg sig ud i 
Havet — Karmel med del store 

Minde om Elise' Banneeemp 
Væddested n e.1 Ba'44næenarte. 
Ogsaa her et mægtigt Udsyn, ug 
en Foieffing af Netur og Il:stolle 
som ikke kan urigait at sætte 
Mærker i Jesu Sind. 

Da vi ikke kan dvæle længer 
pas Toppen, stitier vt ned ad deri 
bratte Fjeldside, ned t Kliefteu, 
som er de:: sidste U,l'ober af Ni; 
sinds Dal. 

Vi finder en Sti, som først føl-
ger Kløftens vestlige Side opover 
og siden Dalbunden selv. Det er 
en Fjeldnej, som skyder sig frem 
og trækker sig tilbage. En Stund 
løber den langs med en gaben, 

dyrket Slette, som Dalen vider sig 

ud til. Og saa — og Mk ved en 

Drejning af Vejen — ligger Nasa-
ret foran os Igen. 

Vi gaar denne Vej langsomt 

med Bevistheden om, at just her 
har vel Jesus otte vandret — og 

ved Vejens sidste Drejning med 
en Gang set Hjembyens Huse 
dukke frem. Med hvilke Tanker og 
Følelser her han gattet her ? Hvad 
har han kendt, naar han efter en 

kortere eller længere Udhird igen 

var ,hjemme?' 

Er overtro moderlig? 
—o— 

Selv det mest moderne Menne-
ske har i en eller anden velforva-
ret Krog el sin Mente en lihe Rest 
Overtro tilbage — det ken være 

ks. `—eleeeesees,. ses. =Mg, ~:"""e"wekr\Witiotiffir 
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De oye Koohooder, 
--o— 

Vi er ranglede Børn. 
vi er spædvoksne Mænd. 

vi er Viljer og Tanker I Svøb, 
Vi vil lage en Tørn, 

til et Maal vil vi hen 
i ustandseligt sejrende Lob. 

VI er Fugle paa Flugt, 
vi er Ranker, der gro, 

vi er Dugdraaber, nyfødt af Jord. 
Vis os nu noget smukt, 

giv os Syn tor vor Tro, 
før os ind, helst hvor Kampen 

er stor. 

Hele Verden er vor, 
hs mit og rødt er vort Flag, 

og den kæreste Plet er vort Hjem. 
Ligger Teager end for, 

lyser Minderne hag, 
og ror hellige Pligt driver frem. 

I en tjen Horisont, 
som et Solslot I Vest, 

virker Himmerigs Korsflag paa Tind 
Vi vil gaa til vor Dont 

under Bøn, som til Fesl, 
fif den Kvæld, da del lyder : 

„Korn Indl` 

Olfert Ricard. 

Fra fjerne Lande: 

Et liesag i Nasaret 
Hvordan Frelserens By ser ud. 

I Tidsskriftet .Kirke og Kultur' 
har den kendte norske Teolog og 
Forfatter, Professor Lyd e r Br u n 
skrevet en Artikel om el Besøg i 
Jesus Barndomsby Nasaret. Han 
skildrer Byens Omgivelser  saale-
des: 

— I en fide Dalkedel ved Syd-
randen af det nedregeliireiske Høj-
land, kort før Fjeldene styrter brat 

ned mod den store Slette. som 
skyder sig ind mellem Galileea og 
Samarts, las og ligger Nasaret. 

Pas Jesu Tid laa den vel gemt 
i sin Dal og var sikkert meget 

mindre end nu. Men dens Navn 
nævnte den som en ,Vogterske" 
ved Grænsen al Fjeldiandet, ud 
mod Sletten. Og sin nærniere og 
ljernere Omverden maa den alt 
den Gang have slimet I Forbin-
delse med. 

Nu er .En-Nastras en forholds-
vis stor By med ca. 15,000 Men-
nesker, mest kristne. Og længer 
og længer er den krøbet op ad 
Fjeldet, som den lærer sig op 
oreed. Alt nede I Samarie kan vi 
f , s Fjeldkammen øjne dens høje-
ne Hus. Og siden — mens vi ku-
rer frem over den store Slette — 
her vi hele Tiden Nasaret foran 
ns som Vejens Mast. En livlig 
Trafik gear nu genrem Byers. Den  

store Hovedvej fra ,Jerusalem og 
Nabius forer over Nasaret Ill Tibe-
nes. Og ved en anderi veeigneen-
de Kørevej staar den [ Forbindelse 

med Havnebyen Halfe ved Kar-
mels Fod. Ja, nede paa Siedeu 
ligger en af Jernbanestationerne 
paa Linien Halfa—Damaskus. 

Da vi er naaet frem over Sletten 
og kører op ad Fjeldsiden ad den 
ny Vej, som bugter sig op over 
Svingel, er Solen all i Færd med 
at gast ned. Et Stykke oppe paa 
Bakken møder vi el Følge at Vej-
arbejdere, mest russiske Jøder, 
som er kommet til Palæstina uden 
Hjælpemidler og ved Regeringens 
Forsorg har [anet &lie Arbejde til 
Livsophold. De er pas Vej tilbage 
til Teltlejren ved Fjeldets Fod. Og 
de er I godt Humør, vandrer syn-
gende i Takt; mest unge Folk, til 
Dels Studenter, enkelte Kvinder 
iblandt. Eftersom vi stiger, vider 
Udsigten over Sletten sig ud, men 
Landskabet antager hurtigt Høj-
fje[dskerakteren, Snart dukker og-
saa de første Huse i Nasaret frem, 
og vi passerer nogle Militærtelte 

ved Vejen ; ogsaa her holder alt-
saa Englænderne en Besætning, 
Da vi kører ind i Nasaret er Solen 
genet ned. Det mørkner hurtigt, 
og noget Indtryk af Byen faer vi 
ikke. Men da vi senere pas Afte-
nen ser ud over Dalen Ira vort 
Værelse i det renlige og venlige 
_Hotel 	 ligger den badet 
i lIndrer..le Maartelys. 

Næste Dag h:,2 er Aprilsolen alt 
si! Lys og al sin Varme ud over 
Byen og Dalen og Assene. Og vi 
er ikke i Tvivl om, hvorhen vi 
først mas styre vor Gang. Det man 
være III Djebcl-es-Sik, den høje 

Varde med del vide Udsyn. 
Paa Vejen op gennem Byen 

træffer vi en af Lærerinderne ved 
det store engelske Børnehjem, hun 
indbyder os venlig (II at se Hjem-
mel og gennem det at gaa op tit 
Toppen. Ad svære Stentrapper sti-
ger vi op til den statelige Bygning, 
SOM flankeres at Cypresser og ud-
gør el fremtrædende Træk i Byens 

Billede. Inde i Hallen hører vi om 
den Ødelæggelse, som Tyrkerne 
under deres Tilbagetog i Krigen 
har ført over Bygningen. Alt Træ-
værket var bortført eller brændt! 

Kun eet var skannet; Et stort 
Billede at Jesus, som velsigner de 
smaa Børn. Alene det hang paa 
Væggen som et Vidnesbyrd om, 
at overfor det hellige kan ogsaa 

Vandalismen gøre Holdt! Nu er 
imidlertid alt bragt I Orden og 

Gænge igen, Inde I Arbejdssalen 
er 50 Smaapig,er, i Alderen lin 8 
Aar og op eller, ivrig beskæftiget. 
Eu af dem følger os senere op 
gennem Haven og slipper os ud 
af Porten gennem Ejendommens 
øvre Mur. Snart stiar vi pari Top-
pen al Fjeldet. 

Men ak, selve Toppen ligger 
nu ikke mere aahen og bil Det 
svære latinshe. Anlæg neer med 
sin Træplantning erg sin- høje Sten- 

mur lige til Tops og stænger Ud-
sigten i Retning af Byen. VI fin-
der ikke den Naturens Uberørthed. 
og det fri Rundskue, som vi hav-
de ønsket. 

Udsigten, som den er, er dag 
storar let nok, Derude I Vest blna-
IIUT del store Hav — fra Karme] 
og Halfa til Ornegren af Akka. 
— Der rejser Nord-Galilæas svære 

Fjeldkæder sig i Nord ; og lige 
neden under os ligger Saffurije 
(det gamle Salforls) paa sin kup-
lede Bakke, omgivet af Olivenlun-
de. — Der lidser vi længere mad 
øst Fjeldene hinsides Jorden. Gi-
leads Bjerge. Og nærmere Naea- 
ret 	mærkelige Kegle — 
en lille Kæmpe ved Siden al den 

store, men forenet med den I Guds 
Pris : .Norden og Sønden skabte 
du, Hermon og Tabor jubler over 
dit Navn!' (Sal. 89, 13). 

Har ikke ogsaa Jesus mangen 
Gang dvælet her oppe? Er han 
Ikke ogsaa her ofte tranel op pas 
Bjerget for at bede? Har han Ikke 
derfra med usigelige Tanker set 
ud over Hjembyen nede I Dalen, 
eller ud mod det store Hav, hvor 
Skibene kom fra Tyrus og Sidon, 
og hvor de sejlede ud til de fjer-
ne Lande i Vest ? — eller ned fil 
Fyrstebyen paa den anden Side af 
Fjeldet — eller op mod det store 

Højfjeld med Snekitaben? 
Hvordan den store Natur har 

virket paa Jesu Sind, ved vi ikke -
Men at han har kendt den store 
Ensoinhed — som dog ikke var 
Ensomhed, fordi Faderen vir hos 

ham, del ved vi. Og hvor hans 
Fod har Irsadt pas Bakgenre i Na-
saret, der synes vi er hellig Grund. 

Ogsaa et andet af Nasarets Fjel-
de lokker 111:Besøg. Nemlig ,Ned-
slyitningebjergel".enilille Fjerding-
vej Syd log Byen ; den' højeste al 
de to Aase, hvorimellem Nasatete 
Dal fører ned paa Sletten. 

Da vi vani.Ler.  ele.ud om Efter- 
middagen, ser 	i Fjeldmarken en 
Hyrde med sin Hjord.: Del virker 
som ct bibelsk Billede, En Stund 
efter passerer vi et stort Figentræ 
med kraftigt Løvhang, men uden 
en eneste Frugt. Det er det ufrugt-
bare Figentræ om igen. Længere 
Inrune stryger en Ræv forbi. Og 
vi mindes Jesu Ord; „Rævene har 
Huler og Fuglene under Himme-
len har Reder, men Menneskesøn-
nen har ikke det, hvortil han kan 
hælde sit Hoved'. 

Ude paa Pynten styrter Fjeldet 
næsten lodret ned mod den store 
Slette. Den, som faldt ud her, vil-
de være dødsens] VI forstaar, at 
Traditionen har været fristet til at 
henlægge Fortællingen om Bys- 

tie i Mørdl. 

Vintermannederne bragte os Ikke den ventede Kulde. Sjeldent 
gled Termometret ned under Nulpunktet, og der blev hverken Kane-
eller Skelierøre. Ingen ventede at se Sne I Aar, Foraareblomsterne 

foldede elg ud og Lærkerite sang til Solens Pris. Men Mandag Mor-
gen las Sneen tæt over Træer og Buske, over Mark og Skov, og de! 
sneede jævnt og tæt — ogsaa om Tirsdagen: men Herligheden var 
kort, Middagssolen har Magt og smelter hurtigt de fine Krystaller. 
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Mærkelige engelske Folkeskikke. 
Englands Konservatisme overfor alle gamle Skikke er velkendt, 

NRaT Parlamentet aabnes al Kongen, er det under el pragtfuldt og 
pompøs' CCreillOttiC), og naar Kongen og Dronningen kører til Parla-
mentet i Guldkaret med mange Forridere, Pager og stramme Officerer 

funklende, larvestraalende Uniformer som Ledsagere, da er det som 
man ser Billeder fra en Eventyrbog fra vore Oideforteldres Dage. 

Eller naar Lordmejor den .  9, November pari Lordmajoredadeu 
kører i festligt Optog og med megen gammeldags Pomp og Pragt 
fra Wealminsier, efter hajddeligt al have aflagt Ed til Overdommeren, 
til Guildhall i City for at tiltræde sit Embede, da føler man sig atter 
hensat til en længst svunden Tid og synes at Livet i Grunden er me-
get morsomt. 

Og pas samme Mande bevares en Mængde gamle Skikke over 
hele England, saavel I Storbyerne som paa Landet. 

En bestemt Dag mellem Fastelavn og Peaske kaldes Pande-
kagedagen. Da gælder det for alle Landsbyens Husmødre om at rappe 
Fingrene, thi naar Klokkeren gaar op I Kirkens Taarn og slaar det 

første Slag med Knebelen mod Malmen, da skal Pandekagedejgen rø-
res, naar Klokkerens næste Slag toner, da skal Pandekagen bages, og 
naar det tredje Slag runger ud over Byer', da skal det færdige Pande-

kageprodukt bringes op til Klokkeren. og den, der møder først med 
den delikate Spise, bliver Landsbyens Pandekagedronning for det kom-
mende Air. 

en ganske lille og ganske latterlig 
Overtro. Men den er der. Og den 
lader sig ikke saadan uden videre 
rykke op. Men alligevel miler 
Vedkommende overlegen', naar han 
læser om gamle Tiders Oveitro, 
hvor man hvert Minut r Døgnet 
risikerede at støde air mod en el-
ler anden Ting, som uvægerlig 
vilde bringe Ulykke. Og gaar sari 
hen og køber en Mascot til sin 

Automobil. 
Det er kun en meget tynd Streg, 

der adskiller delte nejmoderne 
Menneske fra den skikkelige Bonde, 
som fortæller en Ironisk smilende 
Dommer, at en Nabos Karm har 
forhekset hans Ko, saa den ingen 
Mælk giver. Den sorte Kai , Kosre-
skaftet og hele del øvrige Hekse-
Udstyr hører ikke biol Fortiden 
til. Ogsaa nu har vi fuldt op af 
Hekse. De er blot blevet moder-
niserede, Bruger Krystalkugler, bor 
1 Værelser, betrukket med mørk-
lilla Portierer, har liberiklædte Tje-
nere, optræder i mystisk Belysning 
og I ganimelgrresee Kostumer. -
Men bag den line Skal er de i Re-
aliteten de samme som for tre, fire, 
fem Aarhundieder siden. Forskel-
len er blot, at Heksene brændte 

man — de moderne Clair-voyants 
betaler man store Summer. 

Mennesker har alle Dage ønsket 
at se bag det Tæppe, der skjuler 
Fremtiden for dem. Og paa denne 
Nysgerrighed er moderne — emu 
gammeldags – Hekseri baseret. 
Efter Verdenskrigen med al dens 
Uro og Ophidselse, Uvished og 
Rædsel, har Overtro og Trang til 
at se it.1.1 i Fremtitan n3e1d1 sig 
med fornyet Iver — et Varsel om 
Nedgangstider for Kulturen. Eller 
er det blot de sygt Nerver, der 
søger at tinde Trøst ad denne Vej? 

Hidtil har man dog generet sig 
for at stille sin Overtro til offent-
ligt Skue. Man vilde ikke gerne 
indrømme, at man troede pas saa-
dant noget, talte hae.relgt om aet 
— og skælvede indvendig af Frygt 
for derved at have fortørne! sin 
specielle lille Trold I — Men i de  
filIersidste Meaneder er der sket 
en stor Forandring i dette Forhold. 
Det er blevet moderne al være 
overtroiske, Skriver PhillipPage. I 
Selskaber giver Værterne Anvisning 
paa at stille de forskellige Gæsters 
Horoskop — selv Kortspillet glem-
mes under denne interessante Be-
skæftigelse. Og Heendbøger i Gra-
fologi er snart ligesse almindelige 
som Lykkedyr i Ben, Guld eller 
Selv. 

alle Vinduer — Især 1 Guld-
smedenes — ser man en Række 
kostbare Mascots, mens Modehand-
lerne har underlige leddeløse Duk-
ker i Silke og andre elegante Stof-
fer. Alle disse lykkebringende Ting 
produceres Ikke for Sælgerens pri-
vate Fornøjelse, men fordi der er 

et stort købende Publikum, som 
ønsker det. Det er især Damme, 
som faer foræret eller køber disse 
Ting — ikke blot, fordi de er 
moderne og morsomme, men for-
di de pnastaas at bringe Lykke i 
spandevis. Oesaa Ruge og Al in-
baand al Elefant-Hale-Haar (I) er 
en stor Salgsvare af samme Grund, 
— hvorfor et guldindletret Hale-
haat skulde besidde særligt lykke-
bringende Eeeriskaber er et hidtil 
uopklaret Mysterium. — Oriental-
ske eller ægyptiske Relikvrer er 

stærkt efterspurgte far geres lyk-

kebringende Egenskaber — de 
aidstnævnle anses dog af mange 
for ['lykkebringende, hvorfor de 
skyndsomt blev afskedigede! Det 
var især efter Læfed Carnavons Død 

al alle Tutankh-Amen-Lykkedyr 
talen langt under pari. Og der er 
mange — meget moderne — Men-
nesker, som mener, at Hovard 

Carter direkte udfordrer Skæbnen 
ved alter et lage rat paa Udgrav- 

ningerne i Luxor. 
Meget gammeldags Overtro le-

ver endnu i Verden. Del anses 
far uheldigt at begynde en Rejse 
pas en Mandag — og dog er To-
gene og Damperne ligesaa over-
fyldte Mandage særm aadre Dage 

Ugen. Præster ombord i et Skib 
skal ifølge gammel Overtro være 
ensbetydende med, at Skibet gaar 
til Bunds — og dog rejser Præster 
stadig ud over Verdenshavene, u-

den at der sker Ulykker al den 
Grund, Skuespillere og Skuespil-
lerinder forsynder sig mod god 
Teaterovertro ved baade at fløjte 
og synge i deres Garderober, li-
gesom ubetænksomme Mennesker 
ønsker dem Held og Lykke med 
P,remicien — u den at dent:e bli 

ver en Fiasko1 
Alle disse fornøjelige Forkuer 

for Overtro er ret harmlase og lektn 
højst vække et muntert Smil. Fa-
ren skal ikke søges der, men der-
imod i den overhaencltagendeTreng 
til Mystm:sme og Overtro. Man-
den, der erklærer, at han kun tror 
paa det, han kan lage og føle pea, 
er irriterende — men Mennesker, 
der løber efter lise( nyt opfundet 
Modesystem pari de spirituelle Om-
mader er hundrede Gauge værre. 
De har ikke saa megen eandelig 
Rygrad, at de kan adskille godt 
og ondt. De sluger ras de mest 
haardrejsende Teorier og gør Livet 
utaalefigt for dem selv og deres 
Omgivelser. Selvfølgelig er der 
tairlee Mennesker, der dyrker alle 
den moderne Overtros forskellige 
Former som en Slags Spore ko- 

kelierer lidt med 	 Ast:ce 

logi etc, uden egentligt at tro der-
paa — men disse overlegne Aan-
der maa huske paa, at der blandt 
deres Tilhørere kan være naive 
Sjæle, som lager ubodelig. Skade 
deraf. 

Bubljeoule og 1118der. 
—o— 

Søndag den 15. Maris 

Allinge Kl. 2 	St. Ols Kl, 10 
Fredag den 20. Kl. 7,30. 

Fasteprædiken i Allinge Kirke. 

Luthersk Missionsforening. 
Tein Kl. 2. A11.4,30. H. Mortensen 

Baptlatmenighedere 
Kapellet I Sandvig, Møde Søndag 

Kl. 3. Abildgaard. 

Metodist-Menigheden („Beiesela`). 
Søndag Gudstjeneste Kl. 4 Eftm. 

Søndagsskole Kl. 2. 
Enhver er hjertelig velkommen. 

Pastor Berger-Petersen 

Frelsens Hær, Allinge. 
Fredag Kl. 8. Musikmøde 
Søndag Kl. 10 Fm. 

Helliegørelsesgudstjeneste 
— Kl. 1,30 Søndagsskole 
- Ki. 8 Aften Frelsensmøde. 

Sandvig Raillislue : 
Ki. 2 Søndagsskole, Kl. 4 Jubelm. 
Torsdag Aften Kl. 8 Musikmøde 

P. Freiesleben. 

futs Kirke 
Sognepræst Erichsen, atekir-

keby prædiker ved Gudstjenesten 
SØNDAG den 15. Marts KI, 2, 

Prima hk& 
Mindre Partier et hver Størrelse 
— 'fe" — 1 Vae e– 2" — 3" -

sælges, 

Nordiadols lindolshos. 
Kartofler 

ogaGaeseleg er til Salg. 	a  
,ØSTRE ROSENDALEGAARD, 

Rulager.  

En Pige 
som vil ir ,alke 4-5 Køer kan fa' 
Plads til I. April eller Maj paa 

Kar Broellen Rutsker. 
Gustav Olsen. 

• 

paalidelig Pige, 
helst en, der vil deltage lidt 1 
Malkning, søges til 1. Maj. 

Valdnoddeguard pr. Tein. 
Tlf. Allinge 110. 

Forkarl, 
en 2-KARL og en 19-16 Aars 
DRENG, samt en ung PIGE (til 
indvendig Gerning) kan Ida Plads 
til I. Maj. 

Tlf. Rutsker 15, 
Hojegnard, 

Smedelærling 
eller en, der har lært lidt, kan fas 
Plads straks eller til I. Maj 

Smed Lindldad, 
Tlf. Klemens n. 

En Karl 
suges til 1. Maj pen 

Lindesganrd, Olsker, 
Tlf. Allinge 82 x. 

En Karl 
der vi! deltage i Malkningen, og 
en DRENG, den vil passe Kreatu-
rer. kan til 1. Maj faa Plads 

Borregnard pr Allinge. 
	 111••=11■1 I 1M 	• .11 I 

En Anden•Karl 
kan fan Plads straks eller senere. 

En Fodermester 
kan fem Plads til 1. Maj og en 2-
KARL til I April eller Maj. 
Jensen, Lille-Lærkegaard 

Olsker. 

En flink Pige 
og en paalldelig FODERMESTER 
kan laa Pinds 1. Maj paa 

Hnllegaard i Ro. 

En Karl 
og en konfirmeret DRENG søges 
1. Maj peu 

Itukkegaard i Rutsker 

Til 1. Maj 
søges en flink Fodermester 
samt en yngre Karl pas 

Vrevergnard i Iliraker. 

En yngre Karl 
og en 14-1 fi Anis DRENG suges 
til 1. Maj pen 

Pileatiard i Ro. 

En Pige 
14-15 Air, fri for Malkning, samt 
en yngre Karl eller konfirme-
ret Dreng kan faa Plads til Isle 
Maj paa Juleguard, Rutsker. 

En Dreng, 
14-15 Aar søges til 1. April eller 
Maj. 

Gererer Thi. Romer Clausen, 
De rurs en 0.st:er pr. Allinge. 

En Fodermester 
og en yngre Pige kan til 1. Maj 
faa Plads paa 

Mortingegaard Ro. 
Tlf. 3.1. 

Østersøbadet 
„BORNHOLM" 

søger en Bademester og en 13a-
defrue. Pladserne egner sig bedst 
for et Ægtepar. 

Del er en Betingelse at Bade-
mesteren skal kunne svømme. 

Nærmere ved 
Alexandersen, 

Sandvig. 

2iografen. 
Søndag den 15. Marts Kt. 8 

ESSAbl1111 
Italiensk Storfilm I 6 Akter. 

Handlingen fremgear i Rom Aar 4I 

Den største Film, der endnu er 
frem% let 1 Biografen. 

Børn bar ik k e Adgang 
111 denne Film. 

• • 
••••11~0•911,69 

Nordludels 
En ung 

Drægtig Sol  
samt et Peer Ham er til Sa,g 

itrogaard pr. Allinge 



9arti 
Same= ,Regnfrakker 

i graa og drap, lige hjemkommen. 	Udsælges 
saa længe Formad haves fra 

15 Kroner 85 etre pr. Stk. 
GARANTERET VANDTÆTTF. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor rionek. • • 

R(5 
FREDAGEN den 	Marts d. A. 

Kl. 2-4 og 5 - 8, vil der pas R. 
Alboldsboel blive t,retagri Vatg 
NI 5 Med :C1114111. r 111 Bestyre' e r for 
Ra Kommunes Hjalpekuse. 

Kandidatlister underskrevet a! 
mlirtiti 5 højst 15 Vrlgere som 
Stillere skal for at komme 1 Betragt-
ning sære indg vel til under:eg-
neje. senest Mandag 23. Marts. 
Kl. 7 Aften. -- Skema til Kandi-
datlister Isas hos underle,mede. 

Rø SOGNERAAD, 
den 12. Marta 1925. 

P. S. V. M. LUND. 

Urmager og Guldsmed 
Allinge 	TIL 93. 

Er der flere, der ønsker 

sijietonder, 
saa nag op til Klemens Snedker-
forreinir.g Tlf. Klemens n. 13. 

Ejendom i NU. 
Deri Mik kennlager Groos's 

liOnk arab° ii , hørende 

Haandvrerks• og For. 
retnings Ejendom i Allinge 
er til Salg 	ude! lanil,t1 ve.; Hen- 

v.mt,el..1. .1. und, . e.l., . e [(drat( r 

I Boet. 

Cacao 

CirlSbet3 
&port 

øl 
slanke flasker 
rn.6u/dEtk. 

.chyder eL  
/sidse hep 

Jord. 

Citronvand. 

Apollinaris. 

Sengeubftyr,f?vibevarer,  
ejer og Pun. 

oicegte robe og Nan r:..1)tteratitt. 
c-tribebe liiiberbt)tter, fjertætte 31:11f ter. 

£agenftoitter, 	otolaf3 og £iinteb. 
£ager af be felibte 9iitinre i.'? jer og Zttit. 

teessens Sne-21dsalg 
ved efir. &Isen, Mlinge 

•11111111.14111111911•91~1~11 111: 
BORNA MARGARINE 

er fin, frisk og velsmagende og giver 

LÆKKERT SMØRREBRØD 

Dame ,Herre og Børnestrømper 
i (tort libbaln, jaaber gtatte forl motiftrebe 

mcegtigt z'S'arbettbbalg. 

1,de og Rughalm 
er til Salg paa 

Finnedalen. 
Tlf. Sandvig 26. 

halroor og haseq 
er til Salg 

K. Kristensen, Kloven. 

Tlf. Klemens s. 31 y. 

Gaaseæg 
er til Salg paa 

Lyngbolt, Klemensker. 

Bil—Kørsel 
med en 4 - 5 Personers Bila 
Jok. Petersen. Faareganrd 
Til. Allinge 35. — Tein. 

Kaffepriserne 
er nedsatte hos 

Allinge
`‘'  k 

 n 
Tlf. 12. 	• 	' 

— Prima Kvalitet - 

I Krone pr. Halvkilo. 
I.4os hos 

B. Larsen. 
Gode 

MadqS[iiseæbler 

Agurker 
Asier, 

'Pickles I Eddike. 
do. 	Sennep. 

haves pas Lager 1, Itu Vægt. 

g. Si. Larsen 

HUL! 
Motorskib ,,Nordieus• ventes i disse Dage fra Eng-

land med en Ladning Derbyshire Kul af allerfine-

ste Mærke. Vi modtager meget gerne Bestillinger og leve-

rer til billigste Pris. 

SNIonialr. og '13robtirtforretitilig 

FrEE,11E,11.53 

Stor international Demonstration 
„UNDER GENERALEN S PARAPLY" 

afholdes paa Christensens Sal 
Fredag den 13 Marts Kl. 8 Aften. 

10 Fietsensoff.cerer, reprreenlerentie forskellige Lande Verden over, er 
iklædte Dragter, som b.t:res af Misstunaoff cerer eller Befolkningen i de 

respektive Lande. 

Solosange paa forskellige Sprog. - Korsang og Strengemusik. 
!pur Entre 50 (21,e -Ipmr 

Gardiner! 
Vore nye Gardiner er nu hjemkommet og Priserne 

paa disse er meget billige, da de allerede er indkøbt i Sep-

tember i fjor. 

Enkeltbrede Gardiner fra 65 Ore 

Dobbeltbrede do. 	150 - 
Kulørte 	do. 	80 - 

Nordlandets Handelshus. 

Strømper. 
Sorte Bomuldsstromper fra 85 Øre 

Svære Makostrømper fra 2,50 

Svære ribbede Strømper, meget stærke. 2 Kr 

Florstrømper fra 2,35 

Svære danske Strømper 2,50 

Nordlattbet ›ctithc154 

trikotage= 
og .93ekicedningsmagaJin. 

e 

2:torfte £(1ier og Ilboalg af 
fierbigjuebe ;.Nid's= og - 11iifirinatioti(:ftwbiiiitger 

til bittiafte 43rifer S 36 Sti. 
etter, Sflanci)ctitiorter, Shaver, 

seler etc. :-- 	ob fiffe altbre t.z...,--"teber, for Ze 1)ar 
let mit llboalg. 

„ens ,dansen, 

dirre 	ffiøiiiitgantr 
af feeboaillin gob ,QOalitet Ilet oplofelig I oelitN 

	

 	tit £«4iiiitg i fibfte .atubet af ',)tpril siRamieb. 
,(iS,are WbititiØfalf fælge fra Vager. 
3eftiltinger tibbebe. 

Nordlandets Handelshus. 

Noelr• Mas'Orier rri Blikkentl-.• 

gelbrug kan evehluelt 11,erifolge 

Kobil. 
Fr. r1111, Sa;_kr er. 

anbefales til billig Pris. 

filir. Asen, Messen. i 	a. g3. 

Damestrømper I Uld Ira 1;85. 
Damestrømper, Bomuld 1,00. 
Sokker i Uld 	 1,75. 
Sokker, Bomuld 	 35. 
Brarnesuramper i Uld 	1,00. 
Børnestrøruper I Hornuld 50. 

$rinta bang Incia*fober. 
(folittg5- __50 4)(ft. 'oberhlanbittg. 

Wbe orer. 
?ilte 93riier put 9lInjL 4oberfager og Zotinffrna 

er Lavere 
Nordlandets Handelshus. 

h3ermijait 
tit s(ffballipititig af 931)g, 5:5abre og Tocire. 

Witragiu tit lucerne og .iteglet.)cela. 
5JVgill oC, t)bor meget bel: otiffe,.4. 

Nordlandets Handelshus. 

nIt Zaiøet9:r i Zøttber og Sætfe. 
1i bar ell 	iitraft tit 11)rit-ficti 2einring 
og beher om 3eftiftillger beriff. 

Nordlandets Handelshus. 

?tagte ?tiltager 
mel) farte, flobe '',;)obeber firtge" til 20 ere fg. 
,-terre 13artier 

Nordlandets Handelshus. 



Superfosfat og 37 pCt. Kali er 
Bestilte Partier bedes venligst afhentet og ny 

modtages meget gerne i 

18 pCt. 
paa Lager. 

Bestillinger 

(le 
1.1111111111 

eta dansk iril~ 

i >41<bg Pakker. 

Chile Salpeter. 

?Wing(' goluittol,  ng 13roburtforvettling. 

Vi har !dut Priserne holdig 
paa alle Foderstoffer og det tilraades at kobe 
til nuværende billige Priser i 

Allinge 	og Produktforretning. 

Trifoleums Markfrø. 
Har De endnu ikke bestilt Deres Forbrug af Mark-

frø, modtager vi meget gerne Deres Bestillinger at notere 
til billigste Dagspris. 	- Vi beder gerne om Bestillingerne 

snarest, saa vi kan faa Partierne aivejede i rette Tid.  

?Effiticie 	oA 13roburtforretnin,q, 

LOE„  Tirk 
„ROYAL" Koge-Chokolade 
„II E C A" Koge-Chokolade 

PINESTE DANSK IFAIIIRAKAT 

ti 	 

Erindringsliste 

Mine gode bekendte amerikanske Overalls og Trøjer i alle 
Størrelser heade til voksne og Børn 	Prima blaa Molskindsben- 
klæder og mango andre forskellige Arbejdsbenklæder, Trøjer, Blu-
ser og Skjorter. Underbeklædning i Uld og Bomuld til voksne og 
Bern. Alt i mægtigt Udvalg til smaa Priser. 

ei~inimiewei~mii~~~:m 

Billigste Annoncepris. Læses overalt paa Nordlandet 

r 	 

hork i Nordhorphoiffis llgeblad! 

De bedste kvaliteter i kiejtistaj. 

Jens Hansen. 

Køreplan. 
Rønne-Allinge 

Jernbane .  

Søgnedage. 
genne-Sa•drig 

ø) 

Rønne 8,25 2,00 6,10 
Nyker 8,42 2,18 6,29 
Klemens 8,55 2,33 6,46 
Rø 9,11 2,49 7,02 
Tein 9,26 3,04 7,19 
Allinge 9,37 3,17 7,32 
Sandvig 9,45 3,25 7,40 

l!land7Ig-Ripank. 
ø)  t) 4) 

Sandvig 10,00 11,20 4,25 8,00 
Allinge 10,08 11,28 4,33 8,08 
Tein 10,18 11,39 4,43 8,19 
Ro 10,34 11,56 4,59 8,36 
Klemens 10,53 12,15 5,18 8,56 
Nyker 11,05 12,28 5,30 9,10 
Rønne 11,25 12,50 5,50 9,30 

Søn- og Helligdage. 
flonno-mondvIg 

Fra Rønne 8,25 12,45 7,40 
- 	Nyker 8,42 1,02 7,57 
- 	Klemensker 8,55 1,15 8 10 
• Ru 9,10 1,30 8,25 
- 	Tein 9,23 1,42 8,38 

Allinge 9,33 1,53 8,48 
• Sandvig 9,40 2,00 8,55 

Fra Sandvig 10,05 6,00 9,12 
- Allinge 10,12 6.07 9,25 
- Tein 10,21 6,16 9,31 
- Rø 10,35 6,30 9,45 
- Klemensker 10,51 6,46 10,01 
- Nyker 11,01 6,56 10,11 
- Rønne 11,20 7,15 10,30 

1) Løber kun Mandag Onsdag 
og Lørdag. 

f) Løber kun Tirsdag Tnrsdag 
og Fredag. 

øger Do en Pige, en Karl 
eller en Dreng, eller :trang- 
let De en Svend eller Lær-

ling, en I ude rater,ter eller an-
den Medhjælp, bur Lse snarest aver-
tere i Nord-Bornholms Ugeblad 
der hver Fredag bringes direkte ind 
c. 1800 Hjem og 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, 

Etl,rgrit,m,.-›,øirteret 2-4 Hint 
Sparekassen 10-12 og 2- 4 
Branddirektøren do. 
Stempelfilial 1 Sparekassen. 10- 12, Z-4 
Dampskibsexpeditionen. saben ved Ski-

benes Ankomst og Afgang Tirsdag 
og Fredag Efterm., Mandag og 
Torsdag Form. 

Distriktslægen 8--9 og 2-.. 
Folkebogsamlingen paa Randhuset: 

Udlaen hele Aaret: Tirsdag 3-4, Fre- 
dag 7-8, Læsestuen hver Dag til KI.9 

Hjælpekassen : Forind. 0. Thorngren. 
Kasserer Snedker Chr. Lind, Sandvig. 

Jernbaneæt. er  aahen for Gods h-12. 2-6 
krerunerk,mtoret 10 -11 og 2 -4. 
Lune- 4 Diskontubanken 2 4 Finn 
Postkomnret: Sognedage 9 yll og. 2- 
SognenrwArn 'tirsdag og Fredag 6-7 
Skandinevien-Amerikalinien: 

Agent Otto Gornitzka, 
Statsanatalten rorLitislorsikring ‘ed Chr. 

Olsen, Messen Kontortid 1-4 Ent. 
Telegralitarionen 9- 12 og 2- 6 
Toldkamret 8-12 Foirn, 2-5 Elliurni. 

Kiemer!t Jt rnbanest 8-12 øg 2-6 

af/il Åordirtnationen 
anbefaler vi os med et stort Udvalg i sortn og hvide Kjoletojer til 
meget rimelige Priser 

Matros- og Jakkehabitter i ekstra 
gode Kvaliteter. 	Se vore Vinduer. 

Nordlandets Handelshus. 

SengemUdstyr. 
Det er klogt at forsyne sig med Sengeudstyr fra os, 

da vi kun fører gode Kvaliteter med Garanti for Farveægt-
hed og Fjertæthed. 

God Landfjer, meget fyldig 4 Kr. pr, kg. 
Ekstra 	- 	 6 Kr, pr. kg. 
Ande-Halvdun, meget blød og let 8,50 pr. kg. 
Stribet Bolster til Und(...rdyner 2,75 pr. m. 
Dobbeltbredt Dynesatin 5,50 pr. m. 

'IorNatuer f?ctrtelst?Itz% 

Dornholnis 	la nukasses 
Afdeling i 

Kontortid : 1O-12 og 2-4. 
Renten af Indmknd er 'talk: 

3 31nanedern Opedgeloe 	 pCt, p. rs 
Almindelige Sparekansevliknor 
Folio 	 2 	. 

Forisorgel‘eoardell n gen 	3,5 
hvortil Praline, hidtil 2,5 iset. 

Knuste og harpede engelske 

Gashobes 
af allerfineste Kvalitet er losset i disse Dage og tilbydes til meget 
billig Pris i 

klittinge nolontai. & 4;rointrtforifining. 

£r+J'D£u".14/- .\%kN6Diir-18/4, 
kolt1) 	AT059 

Xonfirmations=Udstitr 
til !riger og drenge er nu paa Lager 

i storste 2ldualg til smaa Priser. 

Færdige Kjoler. 
11‘.1,11.- Vuile 1 tisse Fi.c_riter 	 27,50, 	18,85, 	15,50. 10,50 

• Uldinouselitie i moderne ICasaquefaconer 	 31,50 

~maltede Kunstsilkestolfer 1 meget smukke Mørishe 
og F. cover a  3320.8855  

29,00 

33,00 
30,00 
27,00 

Mattros Habitter 
føres i liere Kvaliteter og Faconer fra 24,85. 
Prima Stortrøjer med Foer fru 	22,50 

Største ildvalg i Halte, Huer, Slips, Marcheiskjotter, Flipper, 

Sokker, Seler, Manchetknapper rn, rn. 

[høg!' du hit Udsalg. 
Victor Ylanck, 

Alle MennesKer, 
som har set, hvorieddb 

Bornholms levo(abil Plarvirioe 
fremstilles, behandles og opbevares, vil ganske uvil-
kaarligt forlange dette højfine Produkt til sine Maal-
tider. - Alle Forretninger i Allinge-Bandvig enalger 

Bornholms Vegetabil Margarine. 

- 1,1  -k .as..vs11.,k e, god Kvalitet 
Crepe Voile med Silkestriber 

Kulørte uldne Kjoler havesi ensfarvede stribede og isernede 
i smit Udvalg fru 

Frakker 
i Kirrede, Eskimo og Ciabardiue er paa Lager I fikse Nyheder. 

saavei i billigene som i bedre Kvaliteter. 
Brune KlEedestrakker 	 fra 

- 	Ulsterfacon til Helaarsbrug 
Lysdrap Ulstelfacon, kraftig Kvalitet 

Hvide Stoffer i Metermaal 
Ullinousseltne, nianstrede Voiler, mønstrede Kenstsilkestolfer, Eolienne, 
Crepe ae Chine samt alle Alter i kulørte uldne Kjoletøjer og til alle 

Priser. 


