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	AV' 	 

big nitte tebfoitimelia paa greferne; men ()tuf 2tnfen i Ølringe formanebe Den• 
ba be lettere ofte vil tre biofe Malme, rit og fagbe: „Stem Zig noget, at SN 
(mier jeg bet for grundigt, at her tun,  forligeg ifbe meb Mine Softenbe«, ba 
genlunhe famlet goret3 9tebe forbror- fbarebe .enrit: „9-tu har jeg  Dirret i 
binbelferne. @em herfor bette slummer 	og forliget mig meb mine Saftre 
af Vabet, fan fan te fibers eventuelt og Svogre bet, 13out ?tuber og Sarg 
fe tilbage. .tiftorien Miner nemlig tem. 	illummeteg, og 1111 er jeg bem ilte mere 
metig lang. 	 ftntbig hinden paa 3aber4 eller Iftobed 

	

?Il f orbotbet optivbetig bar gobt 	Sibe," og ban tog enbba Lre»e af fin 
ihrsert Ntb mellem ,enrit 9tielfen og Zafte ug ((tabe bem paa Borbet og fagbe: 
bang gejftlige Svoger 13ou( %dyr', 	„Se ber er .!Beni berpaa." 
berpaa tnber ben entftættbigheb, at Vin. 	Zegnrette tæfte C■ luf 2enfen ilte 
etter hetoMebe 	enrit » ceffengoI og 	Birevene, faa maafte rar bet bare et 
93ritflup4feft" meb rutabet. &lufte Mil Stætinftnfte, efter ogfaa betrentte betl- 
Ircebete ban feaere (1696) ?kløftet tit- 	tit fig, ibet ban tiben omgifte atbor- 
bage ab 9letten4 ?3ej og freni(agbe en 	lig meb ben tante, at fan Sletten til 
reb Digte 	ingbibuer betrceftet Sebbel at tage fig af fine VIninbgnicenb. 
paa at tiabe beft bife Ublæg; men ben tube forfattebe ban folgenbeetceb-
i »Reftemtiben nar bet nu ogfaa ftet nitiggbrene mob fine Qlrøbte, bniffet 
en bet Zet. 	 ban bog itfe naaebe at faa frem i ret. 

Deurit Slielfen fif 3cebrenegaarben i te zia og paa rette Steb, inben Stab-
Saubbig efter ?trfelimefieten, men ninat. nen 3: Uobparteu forbinhrete fjant i 
te Eagten4 ør mere tit fine eeffettbe, bet for Zib og Qnigbeb. 
eub ban ret bel tunbe oberfornme, Ijbor 	 f. ortfrette(3, 
betl ban tom i 9Ifbeengighebgforbolb 
til bem 	en ret naturlig Rilbe tit 
Riu og Strib, 

ttammeroug firti; tingprototol for-
talte °ni et rataftri mellem brobrene 
bang og fjertrit. tang 9ticilfeng Zreng 
baube i Stotgnangen ueb en'5.•"ejttagelfe 
Iceget en Stat bor, lom tøede bete 
rit, nem fin 23ogn. benrit feta bet gobt, 
men øentebe tit tBognen tom ti( Sanb- Da gamle Mehmed følte, at hans 

Dig, bnot ban atarmetebe ?3nfogeb og Dage var talte, gav han sig til med 
e,... toffemanb, ber tog  befi 	'sogn til  Ro og Sindsligevægt at bringe sine 
Slottet, 	inaiebe;i flere  tage  fatvubt Sager i Orden. Meget var der jo 

9tielten ben i boften4 ftrengefte ikke ; thi Mehmed var fattig og 

gignenbe %entaferier bar nrutig= ejede kun en faldefærdig Kutscha 
Dig ubønet tibligere fra ben anben Bart, 	lille Hus), et meget lille Stykke 

orhorbet nar i a( a(b alt anbet enl) Jord og to Geder, som hans ene-
bel bebfte; men  ben  onirkelibigheb, at  ste Søn, Ibrahim, passede. 

,f) enrit filteg at bane arte fine 13aarø. 1 	Døren ind til Mehmeds Stue 
renbe imob fig, funbe not tnbe paa, at stod aaben, og Junisolen og Duf- 

ten fra de blomstrende Figentræer 
trængte ind i det noget mørke Rum, 
hvor den gamle Mand laa paa sit 
GedehaarBtæppe og ventede paa 
at drage afsted til den syvende 
Himmel. Fireogfirs Sommere hav-
de han set komme og atter svin-
de; ni Børn og hans Ranum (Hu-
stru) var gaaet forud for ham ind 
i Evigheden, og meget havde han 
oplevet og lidt i Tidernes Løb. 
Nu saa han Døden i øjnene med 
Sindsro; den var for ham kun 
Overgangen til et evigt, lyksaligt 
Liv. Men Tanken om hans Søn 
Ibrahim var enfoldig, ja meget en-
foldig, og saa vilde han tilmed gifte 
sig — gifte sig med Namira, den 
fattige Nabos Datter. 

Faa Dage i Forvejen havde Meh- 
med haft en mærkelig Drøm. Han 
saa en gylden, skællet Slange, hvis 
Hoved lignede Namiras; den om-
slyngede Ibrahim, og Ibrahim kys-
sede Slangen, og Slangen kyssede 
Ibrahim, Hvad betød mon denne 
Drøm? Den gyldne Lykke eller 
Falskhed for hele Livet? Mehmed 

En Fartælling fra 
Herzegovina. 
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bet ilfe nar In ft galt, num' be ftemp-
lebe bart font en „Stielm" (Zengang 
»ar benne 2letegnelfe langtfra fan uffni-
big font nu.) ban bar rimetigni; irite-
ret be anbre fan meget og fan tange, 
at be ilte bar fet <tuben Ubnej enb at 
flaa brint ihjel, bbiltet ba ogfaa ftete, 
font greferne fibers Rat fe. 

Zen Sattbnig Stolfemanb og V.3iee-
bnfogeb .ttang tanten fom nar natter 
til be to ?3robre dang og bentit, bio 
anben briebpe*n i Zramaet, og 'klam. 
meriet mellem .ettrit paa ben ene Sibe 
og be to anbre paa ben anben, git not 
ille altib helt frebeligt af, og at bet 
ffutbe flere mob en, bar fin ?larfag i, at 
bertrit nar uferbnaulig flor og ftcert. 
Zrobg Ufteb tunbe be bog not tomme 
flammen ti( „'Zruebenifab og eWirtaat", 
men bet Dør bel ilte ben enefte @ang, 
at bet enbte ttfrebeljgt, ben tang ba 
Biløjtnanten fer Stielfen Dat nieb til 
„Clgilbe" i Øanb»ig  !ammen meb be 
tre onenbeinelbte grene Sanbbigboere; 
for til Slut git Bang Rielfen (tjent, 
og X;teurit fagbe ba tit tang .tanfen: 
„2 sElorgen fral jeg  og  min !Brobet 
betfle Syug ler," bbortil band Daufen 
fbarebe; „2i)a bar Zit ej pot 13ro5t, kom til at mindes denne Drøm, 
etur .3 gat  haerunbre nogen  8.„-tabe.« medens han laa paa Gedehaars- 
Dertil bentcertebe kiercit: „Zet tan tæppet og gjorde sit Regnskab op. 
turn  lige gabt,  bliver jeg  bob,  bo  har  I sit lange Liv havde han været 
min burtru tun 100 tater at hende Vidne til mere Ondskab og Lumsk-
til vi[n bet. $t,:e j-ten pan  (Atiftitino og  hed end til Retfærdighed og 1-1æ- 
50 Zulu tit min Sboner gang @um- derlighed. Namira var fattig, Ibra-
ine(a.  lj3er 3ojtnant unbeebe ft3  nit  him var indskrænket — med bange 
libt berpaa, for benrit bettagebe fig Anelser imødesaa gamle Mehmed 
attib til %qereborgere ober Støtten, Sønnens Fremtid. 
forbi ban bar fine 	bogre faa meget ' 	Mehmed rejste sig lidt fra sit 
ffnthig; men megen 58cegt lagbe ban Leje og kaldte med svag Stemme 
ilte paa atett, ba be bar beb en „bag paa Ibrahim. Ibrahim kom, og 01- 
Rug, tinereben brueben eller aben" og dingen talte: 
feta tog ban ?Iffteb og bob „fagbe 	„Hør, Ibrahim, min Søn! hvad 

Cut Zueffen ble» til noget, er ilte Du hidtil har ejet sammen med mig 
gobt at vibe, men maa i feta atb tære tilhører nu Dig alene, Huset, Jor-
enbt den filme Stabe for nogen af den og de to Geder. Gift Dig ikke! 
13arterne. 9llfanffe bar ben enbeg meb- Til Dig alene er der nok, men til 
ført eit miblertibig aorfoning;  for ba Mand og Kone er der for lidt. Gift 

Mordet ved Strandlokken 
Natten mellem d. 9. og 10. Juli 

1695. 

13acf Opftnnbeng Zib 1658 tebebe 
ber i Satibbig en TRaitb neb Ramt 
dorgen 4janfen. 91f bamrnerdpA Seng-
regnflab feg bet, at benne 9.Ranh ifølge 
tangetig (Drbre af 28. SlYtartg 1659 
jej(ebe nogle tro 13attioter tit ?3letinge 
for pan Rongeng degne at arrangere 
et Dpret mob tie Soenfte i gigbeb meb 
bet ber rtntig ()ribbe fumbet Steb paa 
!Bornbolm. Zen forrige banfte 2anbg-
bommer i V3letinge nilbe iinibtertib ilte 
Pære meb fortnebelg frngt og stable(, 
bbotfor bet paatcentte Oprør ilfe bieb 
tit noget, 

Onenneentile 93(aub bar 	abet tit 
Daw1 2ingenfen og 9Itiet4 .Rorgeni en. 

Dang var llr3»en4 emeb og bejurgetse 
font tanban fornabent 9trbejbe part Slot-
tet og tit Vanbet4 Zefelifion. ?tf Regn-
ffaberne fremgaar bet, at han b 16. 

tt1 1659 fif betalt en (terre Regning 
paa bt, a ganfebele, en Stang tit at 
tage fortabning ub af Staffetne inch, 
Matte og 23effng tit Vlinninnitiongtifter-
ne og j3•eltlaberne (11nbertag ti( 3e(t- 
tanonerne J: 	eittauettertte), 4 ftore 
Ringe til Stan:3nejtntoffett, 4 Rrnbg-
jern til Slolgtcelberen — „item fog 
baub ertt part be to fmaa 'ti.ellftuffee, 
font Nar for Sanbbig, og flat( Ket 
febubt i Stnfter bu Svengifen anlagte 
enet ganbet" (ben 4. uti 1659). Zen 
(Lag inbfircentebe bang Stribefrerbiw 
beb fig aabenbatt tit ubelijalpfomt at 
prente fine Q3ogftaber 	unber 
Ruineringen for bet niobtagne beløb, 
og out ban Iben bat: gjort pibere fretin 
ffribt tibi ben rebte Strinefunft, er net 
tbi»tfoint, front ban enbte fille Zage 
font 93nfugeb i ben gobe Stab — eller 
rettere ifferteje 	Sanbnig, bop: ban 
hobe omtrent famtibig  meb [in tirober 

ber bren bet tit at Mine &øl,  
etientefter (1.8efaling4manb i ?Irtilleriet 
me llem aonfiabet og Sintjuntet.) 

jaug 	itrgenfen efterlob fin ufint* 
to Sønner og tre Zotre, 

ørirten beb 	banf en, og ban 
fotiøgte at gaa i fin 	(.1bert3 
b»ilfet bon tun for fan nik lyttebeg 
for fjant, font ban lim naaebe et bliue 
Stottentanb og =Bieebefogeb ; tuen nut-
Iignig »ar han mulet bitiere, om ilte 
bang juribifte Radere beat nar blebet 
afbrubt af en meget nist =bane tom, 
font Rit ub paa, at bang trouch ftufbe 
land part Stage og bang patterebe 
1-frop anbringdi paa Djule og  •tejle 
(paa Stej(ebjerg?) 

Za hang f aber bar bob, Frcenebe 
han ab gletren4 Sej for tBrotinget paa 
Dainatergbitg ben Stæppe bawre, font 
enboer !Burger mulig Nibe flette tit 
bereg ?3afogeb, og for builtea abftiflige 
ftnb i Merian« fra aberetig 

tlang „Rieterte (faabatt talbte man 
bengang  bore 3.ottg buftruer. bennu. 
netjets „rite" tittom tun abeliiie  to- 
mer, og „røtenm fatbteg tun 13rinfeg.,  
fer af ?Mout, ente n be nar gifte efter 
ej.) beb !Marta ttleitta bang tang, 
Mø View ban tinabe 2 ,..Bisru: abriften 
og Johanne Sebifle. ?tf Søftenbe ()ribbe 
ban broberen tørren, .øftenen @jer.. 
trub, ber »ar gift meb feber 'ianberfen 

tRø, en Saftet gift meb „s-Bnerneg 
gøjtnant" belagte og manbbafbe snub 
Witiebelfen beb ?Illinge Saubnig orger-
tompagni tutber minbit ligefan nelagte 
og tuanbbnibe ltaptnju VIrtbed gabcit-
fen i '21ainge og enbetig en trebie 
Soft« gift inch &ert 2frriftfon i Sanb. 
big .  

S,8i man nu tilbage tit forrige @e- 

naratiou — tit Dan& Datifen4 ctrhro- 
ber ?Irfetiemefter 	ttrgerifen. tet 
fan ilte none nogen Znint om, at bnitte 
93erfon bengang bar f arftetnanben — 
58nfongen i „ceftningen Sartbbig", 

tribelfer et batat tuubtebe Kar 
enere ntreg ber %bit, om bet nu 

ogfaa er rigtigt at talbe Saubbig  en 
,A'reftning".) 93efibbelfen af bet ftørfte 

ittbegob4 og ben fiarfte 13aarb i tigen 
i aorbinbelit meb ban,S fotbolbftN 
bøje mititcere abarge i fgt. 911afeflrel4 
?Ittifferi maa ubefiribt bane (linet ham 
Rangen fum fagbar. aerom nibner 
ftreettelig bang 9Rojeficet Rong abrifti-
an ben emte ?klog paa Q3ornbohn 
i bet benent3 far 1687, bbillet uar 
en fan ouetntaabe flor ffieginenbeb, at 
ben maatte beebreg »el) fint ftafferebe 
Illtinbetattler (malet af VItnotbug i Røn-
ne) i Øen4 Ritter. 2 li".Mirfe ag 911- 
tinae Ritte flabe?, enbnu en faaban 
i belbenaret Stant) beengenbe i !Boa-
benbufet. Unber bette V3eføg tog Ron• 
gen epbolb i 91ietg ørgenf eng @aarb, 
og øeng 13rotift, ber fra Opttanben 
faible Øoul ?Inaber, matte ti( Sanb-
big og°  prr bite for .13`tajertoeten i @mit-
beng flue sat. 

Zen gobe 	baube belfignet stielg 
.rjørgenfen og  bang Dufirn 9Ragretbe 
meb ett bolo Sneg !Børn, blanbt brinte 
burtå timelige Jobg ble» bett, ba ban 
jalig i Derren benfol) Anno 1693. 

.labbe bang børn og  Svigerbørn 
teint freblommetin fartmen, forinben 
bette ffete, fan borte bet i al 	‘111) op, 
ba ban Nibe, for nu fplittebe Strithat 
om 21rnenartente, Stotganlingen „Slotf- 
nangegaarb" (atuntet 	onftob 
ferft langt senere. 13aa benne %ib bort-
forpagiebeg ?tvfinger af „Stotgbatigen" 
tit Sattbatg- og ?Iftingeboer for 
ruler natlig og meget anbet ben: i 
minbft 2 inbtajtbd ftribenbe fatter, 
en Strib f om gab Qintebning til en 
Slagnntagebie, font »ifinot er eneftaa-
enbe i ?anbet !Bortingbottng tiftorie. 

ornrennte ktang banfen »ar altfaa 
ætter tit 91ierg 3ingenfeng &ru, og 

bu bigie tommer til at fpille en betn-
betig Rolle i ben fluntle Wiren, font i 
bet følgenbe flat tilrid op for .2referne, 
titan tier bet gire ncermere Rebe for 
bem. 

Morft Etat jeg næbre bentit 9tielfen 
jota net fagt 	bar ben nagle, figen 
ban Eden paa @aarben; men i detragt-
ning af, at ban er førfte jouebperfun; 
ibet bet »cir bane ber bleu „fbenftet" 
(bene Ubtrnt brugeg i aurbørMnoto-
toften J: mnrbet, Paa tit jeg nænne 
brun forti. 	kone beb alifabetb 
alaugbatter. San nar her 9lieb3 Stræb-
bet i .13.efebal ueb 2Ininge, S3eber 
balle, tang, meb i erinbbiq  ng gift 
meb 2lnna antrine geopotbibatter (bPig 
Softer bar gift meb aouftabet Rielg 
Z3orgenfen, Sanbnig tife at forbetfle 
meb ben afb. VIrteliemft ), og buig »Reber 
baube næret gift meb falig 2.eopolbu4 
fra gnbeet forben Sergent og Rroocert 
i Stotøtroen og Sabelmager, titel' efter 
1684 i stongeng %jenefte paa Arifit. 
cat&i, 21f Saftre rat ber gene 131.nd 
VIncherg gift meb 	93iirringbolneg 
ganbgprouft ktr. 13out &dier i benneg 
anbet Mgteffab, og meb bbera hnu 
bank børnene Raj og @utig. 

(fter 13ont VInebera `øb 1697 
ble» bur gift ineb !Bnfogeb i ktaile 
Wfitb Midjen, og ba benne ogfaa bebe, 
astebe 'ban Staptajn i Slafirtebt)  abri. 
flert (ffiregerfen), 

an (lutret CSøfter beb ?Jutta Zorotbea 
og bar gift meb gøjtnant gad Riet,. 
fers, @ammet" Son af ben fra ep-
ftanben 1658 berømte 1Captain gtielg 
@ummetag, t.n trebie eøfter nat nifn 
not gift meb 1Bittefogeb i , amnterg-
bug }Bid ,aeng itlitberfen Stegge. 

Mlle bigfe etiltilieforbotb tan mulig- 

Dig ikke, Ibrahim! Vogt Dig for 
Kvinden og — pas paa — Slan-
gen , . ." 

Saa faldt Oldingen tilbage paa 
Lejet . . . hans jordiske Rejse var 
til Ende. 

Rundt omkring fra kom nu Ven-
nerne og Naboerne; de rettede Li-
gets Fødder og Hænder ud, Øjen-
laagene trykkede de til, og Fød-
derne blev sammenbundet med en 
Snor. Snart kom Imam'en (den 
muhamedanske Geistlige) og fore-
tog  den rituelle Ligvask, hvorefter 
han efter Profetens Bud gav den 
Døde et Stykke Kamfer i hver 
Haand og iførte ham Ligskjorten. 
Ved Baarens Hovedende blev Meh- 
meds Turban anbragt. Dagen efter 
stedtes gamle Mehmed til Jorden. 

Paa Begravelsesdagen, endnu 
inden Solen var gaaet helt ned, 
gik Ibrahim til Namiras Hus for 
at bede hende blive hans Kone. 
Namira viste sig i Døraabningen, 
idet hun trak Sløret halvvejs bort 
fra Ansigtet. 

„Godaften, Namiral" 
„Godaften, Ibrahim!" 
» Hvordan har Du det?" 
„Tak, godt: og hvordan gaar 

det Dig?' 
„Tak, godt". 
„Og hvordan har din Mo'r det?" 
„Tak, godt." 
„Og hvordan har dine Høns det? 
„Tak, godt." 
„Og hvordan 

det?" 
„Tak, godt." 
Saaledes udvekslede de to El-

skende de sædvanlige Høfligheds-
hilsener, og Ibrahim kunde nu 
fremføre sit Ærinde. 

„Hør, Namira," sagde han, idet 
han overrakte hende nogle Blom-
ster, » Du ved, at min Fa'r den 
gamle Mehmed, er død og er ble-
vet begravet i Dag. Jeg er nu ene 
Ejer af Grunden, Gederne og Hu-
set. Vil Du blive min Hustru, vil 
Du tjene mig oprigtigt og lydigt 
og passe mit Hus, tal da og sig 
ja!" 

Saa lo Namira med sin klare 
Stemme og svarede: „Du ejer en , 
Grund saa stor som min flade 
Haand! Du ejer Geder, ja, men 
kun to! Du ejer et Hus! ja, en 
Hytte ejer Du, faldefærdig og skæv-
vægget! Gaa Du kun hjem igen; 
men hvis Du kommer med hun-
drede blanke Kroner, saa vil jeg 
være din Hustru og tjene Dig op-
rigtig og lydigt." 

Derpaa slog hun Døren i for 
Næsen af den forbløffede Ibrahim, 
der med uforrettet Sag maatte be-
give sig hjem. 

Ved Profeten! hundrede Kroner 
var ikke nemt at skaffe. Pengene 
fandt man ikke paa Gaden I Om 
han saa solgte baade Hus og Jord 
og Geder, vilde det ikke indbringe 
hundrede Kroner. 

Ibrahim kastede sig paa sin 
Faders Dødsleje og faldt i Søvn. 
Solen brændte stærkt fra Herze-
gowinas staalbiaa Himmel, da han 
efter en drømmefyldt Nat atter 
vaagnede. Mismodig og tungho-
vedet rejste han sig, drak en Slurk 
frisk Vand fra Brønden og drog 
med de to Geder ud i Bjergene. 
Der strakte han sig saa lang han 
var, med Hovedet i Hæuderne, 
medens Gederne fik Lov at gaa 
omkring og søge sig Føde. 

Forts. paa 4. Side. 

har dine Geder 



KØREPLAN. 
(Gældende fra 1 Juni) 

Rønne-Allinge-Sandvig. 
Hverdage. 

Oberammergau. 
Den lille Alpeby med de store 

Traditioner. 

Passionsskuespillene i Oberam-
mergau hører til en af de store 
Oplevelser. Den Fromhed og den 
Inderlighed, hvormed disse jævne 
Haandværkere fremstiller Lidelses-
historien, glemmes næppe nogen 
Sinde af dem, som har overværet 
det gribende Spil. Fremmedartet 
og interessant virker Besøget i den 
lille By, som gemmer sig i en 
Dal i de vældige Alper, tæt ved 
Tyrols Grænse. Efter otte Aars 
Hvile genoptages de igen i den 
kommende Sommer, traditionelle 
Tidsrum er ellers 10 Aar, men den 
forrige Opførelse maatte paa 
Grund af det katastrofale Markfald 
udskydes fra 1920 til 1922. Nu 
forbereder Oberammergau sig at, 
ter til de mægtige Passionsspil, 
som spilles et Par Gange orn Ug:n 
Sommeren igennem. 

Afsides og ligesom bortgemt 
ligger den lille By. Til Hverdag 
adskiller den sig slet ikke fra de 
andre smaa maleriske Bjergbyer 
i disse Egne. Men i Spilleaaret 
lever den med et op, fra hele Ver-
den strømmer der Tusinder og at-
ter Tusinder af Besøgende til, Pas-
sionsspillene her nyder en Berøm-
melse, som andre Byer uden Held 
har søgt at fravriste den ved lig-
nende Opførelser. Kun i Oberam-
mergau lever den rige og stærke 
Tradition, den inderlige Indlevelse 
i Spillets Aand, der ene kan give 
den store ir agtfulde Patos. 

Det er denne stærke Vagt om 
det fra Fædrene nedarvede, som 
har bevaret de gamle Passionspil 
saa forunderlig rene og dybe i 
Farven. Som glødende middelalder-
lige Glasmalerier stiger de frem, 
saa enfoldige og enkle i deres ydre 
Opbygning, men gennemstraalede 
af Troens varme, milde Lys. Det 
hele er som en enkel Sang om 
Hengivelse og Tro, gribende i sin 
store Rytme. 
- - - 
Der fortælles, at i Aaret 1633 

udbrød der en voldsom Pest i 
Egnen om Oberammergau. I de 
omliggende Landsbyer døde der 
et meget stort Antal Mennesker-
og for at Smitten ikke skulde brede 
sig til denne By, afspærrede Be-
boerne den smalle Dal, der skilte 
den fra Omverdenen. Men imidler-
tid var der en Mand fra Oberam-
mergau, som opholdt sig i en nær-
liggende pesthærget Landsby; han 
sneg sig over de vældige Alper 
for at komme til sine kære. Men 
han bragte Smitten med sig, og i 
Løbet af ganske kort Tid døde 
ikke mindre end 84 Mennesker af 
den frygtelige Sygdom, Da sam-
ledes Byens ældste og besluttede 
som en Anraabelse til Gud hvert 
tiende Aar at fremstille Lidelses- 
historien. Og Sagnet beretter, at 
fra det Øjeblik forsvandt den for- 
færdelige Epedemi, og der fandt 
ikke flere Dødsfald Sted i denne 
By, hvorimod de omliggende Byer 
stadig hærgedes. - 

Saaledes fortæller den gamle 
Overlevering om Oprindelsen for 
disse mærkelige og dybt gribende 
Skuespil, der paa saa forunderlig 
en Maade bringer et Stykke Mid- 
delalder levende op i vor Tid. De 
mange, som i den kommende Som-
mer overværer Passionsskespille- 
ne, vil modtage dette stærke Ind- 
tryk af den Owhu, hvormed der 
er vogtet over Traditionen, denne 
Tradition, som er gaaet i Arv gen-
nem Slægter fra Fader til Søn, fra 
Moder til Datter. 

Et drønende Kanonskud, der 
giver rungende Genlyd fra de stejle 
Bjergsider, forkynder, at det høj- 

tidelige Spil begynder. Dette varer 
hele Dagen med kun et Par Timers 
Middagspause. Det kæmpemæsige 
Skuespilhus rummer Tusinder og 
atter Tusinder af Tilskuere. Selve 
Skuepladsen k ger under aaben 
Himmel, og i Baggrunden ligger 
der en lukket Scene, hvorpaa de 
forskellige » Billeder", som er ind-
føjet i Teksten, forestilles. Spillet 
veksler bestandig, Lidelseshistori-
ens Handling afbrydes af kantate-
lignende Mellemspil, hvor det 
mægtige Kor træder frem i broge-
de gammeljødiske Dragter, i rig 
Harmoni klinger disse pompøse 
Lovsange. 

Handlingen begynder med Ind-
toget i Jerusalem og Uddrivelsen 
af Templet. I et pragtfuldt Optrin 
ser man de skriftkloge og Ypper-
stepræsterne lægge Raad op mod 
Kristus, voldsomt og dramatisk 
stiger de hadefulde Taler, indtil 
Kaifas endelig ser, at nu er Tiden 
inde. Afskeden i Bethania, den 
sidste Vandring til Jerusalem, den 
hellige Nadver, Oliebjerget, Judas 
Forræderi og Tilfangetagelsen. Ikke 
et eneste Øjeblik slappes Opmærk-
somheden og den lydhøre Andagt, 
hvormed den vældige Tilskuer-
skare overværer Spillet. Ikke alene 
griber de jævne enfoldige Ord, 
men ogsaa selve Spillet er saa 
helt fremragende, i Virkeligheden 
Skuespilpræstationer af Rang. An-
den Afdeling begynder. Man følger 
Domfældelsen og Tornekroningen, 
den tunge, forfærdelige Vandring 
til Golgata, Korsfæstelsen og Grav-
læggelsen. 

Bestandig griber det hele ved 
sin Højhed og Inderlighed. Saa 
stort og vældigt det hele former 
sig, baade frem af den indre Glød, 
som ene kan give et saa omfat-
tende og alvorligt Emne en virke-
lig overbevisende Form. 

Spillet slutter med Opstandel-
sen, og endelig klinger Koret ind 
med sin mægtige' Lovsang: 

Priset være Du, Dødens Overvinder, 
dømt paa Golgata. 
Priset være Du, Syndsforlader, 
i Døden paa Golgata. - 

Vældigere stiger Koret, Orkest-
ret bruser, Basunerne synger de-
res varme, dybe Lovsang, Pauker-
ne tordner: 

Preis, Ruhm, Anbetung, Macht und 
Herrlichkeit 

Sei dir von Evigkeit zu Evigkeitl 

Den Tekst, som anvendes, er 
bearbejdet over Bibelens Ord af 
den gamle „geistlicherRat" Deisen-
berger. Tekstbogen fylder ikke 
mindre end 150 tættrykte Sider. 
Den gamle Musik til Passionsspil-
let brændte ved en stor Ildsvaade 
i Aaret 1817, men den gamle Læ-
rer og Organist Rochus Dedler 
komponerede den nuværende pom-
pøse og storladne Musik, der og-
saa stærkt bidrager til at give Hel-
heden det højtidsfulde Præg. Det 
10-aarige Mellemrum mellem Spil-
lene bevirker naturligvis, at Rol-
lernes Indehavere kun naar at spille 
et forholdsvis begrænset Antal 
Gange. Da enhver Maskering er 
forbudt, skal enhver Rollehavende 
saa vidt muligt passe personligt 
til sin Rolle. Derfor er det ikke 
muligt for de optrædende at spille 
Skikkelser, som ikke har deres 
egen Alder. Den berømte Fremstil-
ler af Kristus Anton Lang afgiver 
i Aar sin Rolle til den unge Alois 
Lang, der tidligere har spillet Na-
tanael. Det giver naturligvis det 
kommende Passsionsspil en sær-
lig Interesse og Spænding, at en 
ung Mand første Gang skal udføre 
den vanskelige og rent fysisk meget 
krævende Fremstilling. 

Atter er i den kommende Som-
mer den lille Bjergby Centrum for 
en hel Verdens Opmærksomhed, 
saa kommer atter den lange Hvile  

igen er de spillende jævne Haand-
værkere. Men rundt omkring i 
Hjemmene vogtes Traditionen tro-
fast, som den har været vogtet 
gennem de svundne tre Aarhun-
dreder. - - 

Herm. Madsen. 

Yra 21ge til 21ge. 
-0-  

Sommerseesonen 
tegner i Aar meget lovende. Vi 

har haft Kongebesøg med Salut 
fra Hammerværket, hvor 800 kg. 
Sprængstof løsnede 16000 Tons 
Granit, og i Søndags kom „Rugard" 
fra Stettin med 500 Passagerer 
samt ,,Gdansk" med 130 Polakker. 

I Pinsedagene ventes „Hammers-
hus" fra Stettin med en Idræts-
forening og en Damper med 250 
Lystrejsende fra Hamburg foruden 
„Hertha", der medfører de sæd-
vanlige Pinserejsende fra Sassnitz. 
Der ventes i Aar en Mængde 
Selskabsture, men Deltagernes 
Ophold paa Bornholm bliver kun 
af kort Varighed. Faar de et godt 
Udbytte af Turen, er der Haab 
om, at de snart kommer igen. 

Hotel „Sandvig" 
er nu færdig for i Aar med den 

betydelige Udvidelse af „Palmeha-
ven". Den festlige Indvielse forle-
den havde samlet fuldt Hus, 
og Dansen gik livligt paa Parket-
gulvet til Tonerne af vort eget 
hjemlige Musikorkester, der efter-
haanden spillede sig op. 

Der var Lys, Farver og Stem-
ning; men der burde være Blom-
ster - mange Blomster ved saa-
dan en Lejlighed. Vi ønsker Vær-
ten til Lykke med det gode Resul-
tat af 25 Aars ihærdigt Arbejde 
og haaber at det maa blive et 
rigtig godt Jubilæumsaar i Aar. 

esters6ba.det. 
er endnu ikke færdig med de 

for i Aar planlagte Arbejder, hvor-
til hører Rørlægning af Bækken 
udfor Badestranden samt Støbning 
af en Mur udenfor samme. Langs 
denne vil en ny Promenadevej 
blive anlagt, ligesom det paatæn-
kes at bygge en stilfuld Indgangs-
portal med Kiosk og Toiletterum 
for Damer og Herrer. 

Tegning af Arkitekt Funch-Es-
persen. 

OZ10•119699C994119 

Med Døden ved Rattet. 

6111941111901119011061b  

Strandhotellet 
har aabnet Sæsonen og anbefales 

det ærede Publikum 

groneert og ,̀dansant 
2den Pinsedag. 

Iste Kl. Varer. Moderate Priser. 

Kiosken „Vippeled" 
aabner Pinsedag 

med Udsalg af Is, 
Chokolader m. m. 

7,45 12,45 
8,00 13,00 
8,10 13,10 
8,24 13,24 
8,36 13,36 
8,44 13,44 
8,50 13»0 

7,55 
8,41 
8,51 
9,10 
9,21 
9,30 

Gudhjem 
Østerlars 
Østermarie 
Almindingen 
Aakirkeby 
Rønne-Nexø 

Røn ne-Nexø 
Aakirkeby 
Almindingen 
Østerm arie 
Østerlars 
Gudhjem 

Foderstof:Sække 
mrkt. Ø. A. og Ø. maa returne-
res inden 28. Juni, efter den Dato 
kan vi ikke godtgøre de gamle 
Sække. 

Nye Sække er mrkt. Ø. A. 1 Kr, 
og Ø. 50 Øre. 

Tein Brugsforening. 
Olsker Brugsforening. 

Rø Brugsforening. 

Udplantningsplanter 
til Mark og Have anbefales. 

„5fallelysta Allinge. 
Telefon Sandvig 6 og 47. 

Nic. Koefoed 
Skræder- og Herreekviperingsfor- 
retning, leverer gode Varer til bil- 
lige Priser. Tlf. Klemens n. 44 x. 

En 3-Vær. Lejlighed 

Gudhjem.  
Køb Tapetfabr. „Danmark"s 

holdbare 
Tapeter. 

J. P. Rønne 
ved Siden af Jantzens Hotel. 

Tlf. Gudhjem 85. 

Skotøj. 
Et stort Udvalg af Iste Klasse. 

moderne Sko, brun og sort Lak 
sælges til meget moderate Priser 

firteskomager.Carsen 

en fikse Sko 
med den gode Pasform fags i 

ClarsensSkotejsforretning,Alli 

MINI] hvori 
Optænde ingsbrævide altid paa 
Lager, billige Priser. 
Tlf. 29. 	beert 

Hvorledes man skal 
behandle en Mand. 

-o- 
En Hests Tanker. 

Naar en Mand styrter om af Ud-
mattelse eller Sygdom, tag saa og 
dunk ham dygtig i Hovedet med 
et Bordben eller tamp ham over 
Ryggen med et Kosteskaft. Hvis 
det ikke hjælper, saa spark ham 
rigtig godt i Maven. 

Denne Behandling vil bringe 
ham paa Benene, det kan du være 
sikker paa; du skal bare blive ved 
med det. 

Hvis en Mand trækker en Haand-
vogn, og den er læsset saa stærkt, 
at han ikke kan trække den, saa 
tag en solid Stok og slaa løs paa 
ham, til han faar Kræfter og Vil- 
jestyrke nok til at trække Læsset. 
Læs bare ikke noget af for at gøre 
Læsset mindre. 

Naar du byder en Mand et 
Glas Vand, og han ikke ønsker 
at drikke det, saa sørg for, at han 
ikke faar noget at drikke i 2-3 
Dage, saa lærer han nok at drikke, 
naar en byder ham. 

Hvis du ikke har en Stok i Nær-
heden, naar du vil slaa løs, saa 
tag en Gærdestav. Og hvis du vil 
at en Mand skal se flot ud, saa 
bind hans Hoved bag over i en 
unaturlig Stilling, saa hans Øjne 
er nødt til at stirre lige ud mod 
Solen, hæng ham et Tæppe over 
Ryggen, men lad Bryst og Ben 
være nøgne. Det er en rigtig sund 
Klædedragt. 

Hvis du ikke har Lyst til at give 
en Mand Mad om Middagen, saa 
lad ham bare vente til om Afte-
nen; han faar nok lige meget Ar-
bejde gjort, naar du bare rigtig 
flittig bruger Pisl<en. 

Lad ham ogsaa faa Sko der 
ikke passer, hvis du derved kan 
tjene en Krones Penge om Aaret. 

At disse Principper er rigtige, 
er jeg overbevist om. Thi jeg lærte 
dem alle sammen af en Mand. 

En stor Slagtegris 
er til Salg paa 

Hildesgaard i Olsker. 

Anton Sonnes 
Lig kisteforretng. 

fortsættes uforandret. 

Ligtøj og Ligsenge paa Lager. 
Ordning af Begravelser. 

Fi. Th. Mortensen. 
Maskinsnedkeri, Allinge. 

Tlf. 47. 

Spændende Sensationsfilm 
i 7 Akter. 

Kommuneskatten, 
Opkrævning af Iste Termin ef- med Kvist er til Leje fra 1. Juli. 

ter den nye Ordning er nu ind- Henv. til L. Nielsen, Prima. 
gaaet med et særdeles fint Resul-
tat, idet der kun mangler 8 pCt. 
af  det forfaldne Beløb. 

Paa Kæmnerkontoret er man 
nu ifærd med at udarbejde Restan-
celisten, hvorefter Udpantning vil 
finde Sted i Løbet af faa Dage. 

Nye, smukke, moderne Mønstre 
er hjemkommet i stort Udvalg. 
Priserne er i Aar meget billige. 

Siografen. Bog-, Tapet- og Papirhandelen 
2. Pinsedag Kl. 8 

19,00 kl Afg. Rønne H. Ank. 4, 10,45 
19,15 „ Nyker 	„ 	10,29 
19,25 	„ Klemensker „ 	10.19 
19,39 	„ Rø 	. 	10,05 
19,51 	„ Tein 	,, 	0,53 
19,59 	,, Allinge" 

	
9,45 

20,05 	Ank. Sandvig 	Afg. 	9,40 

Søn- og Helligdage. 

15,10 18,35 21,40 
14,54 18,22 21,24 
14,44 18,14 21.1 
14,30 18,02 21,00 
14,18 17,52 20,48 
14,10 17,45 20,40 
14,05 17,40 20,35 

7,45 13,00 16,10 19,15 22,05 11 Rønne H. 	#10,10 15,2518,40 21,45 0,10 
7,59 13.14 16,24 19,29 22,18 Nyker 	9,55 15,10 18,25 21,30 23, 6 
8,08 13,23 16,33 19,38 22,26 Klemensker 	9,46 15,01 18,16 21,19 23,47 
8,21 13,36 16,46 19,51 22,38 Rø 	 9,33 14,48 18,03 21,05 23,36 
8,32 13,47 16,57 20,02 22,48 Tein 	9,22 14,37 17,52 20,53 23,26 
8,40 13,55 17,05 20,10 22,55 Allinge 	9,15 14,30 17,45 20,45 23,19 
8,45 14/0 17,10 20,15 23,0011 Sandvig 	9,10 14,25 17,4U 20,40 23,15 

Aakirkeby-Gudhjem. 
Hverdage. 

0,50 13,20 17,00 20,30 Rønne-Nexø 9,20 12,10 14,45 18.20 21,55 
1,33 14,06 17,42 21,16 Aakirkeby 	8,32 11,27 13,57 17,35 21,09 
1,42 14,15 17,52 21,26 Almindingen 	8,22 11,17 13,47 17,25 20,59 
2,00 14,32 18,10 21,45 Østermarie 	8,05 11,01 13,29 17,08 20,55 
2,08 14,40 18,20 21,55 Østerlars 	7,55 10,52 13,20 16,59 20,30 
2,18 14,50 18,30 22,05 Gudhjem 	7,45 10,42 13,10 16,50 20,20 

Søn- og Helligdage. 
7,45 10,20 13,05 17,30 19,50 22,05 
7,55 10,29 13,14 17,39 20,00 22,14 
8,05 10,38 13,23 17,48 20,10 22,23 
8,22 10,55 13,41 18,05 20,30 22,40 
8,32 11,04 13,50 18,15 20,41 22,50 
9,20 11,50 14,40 19,00 21,25 23,30 

7,55 10,25 13,15 17,40 20,00 22,10 
8,41 11,11 13,59 18,23 20,46 22,54 
8,50 11,20 14,09 18,32 20,56 23,04 
9,07 11,36 14,26 18,47 21,15 23,21 
9,15 11,44 14,35 18,56 21,25 23,30 
9,25 11,53 14,45 19.05 21,35 23,40 



UrglaS

De nye Urglas, som ikke kan slaas i Styk- 
ker, har jeg paa Lager i alle gang ire 
Størrelser og sættes i paa faa Minuiter. 

Conrad Hansen, Allinge 
Tlf. 140 	Guld-, Sølv-, Plet-, Tin- og Nikkelvarer. 	Tlf. 140 

Stort Udvalg. 	Gode Varer. Priserne billige. 

da ring til Klemens n. 44y. 
Jeg anbefaler mig med 5- og 14-

Personers samt al Last- og Krea-
turkørsel. Kørsel af Svin til Slag-
teriet hver Tirsdag. 

A. J. Nielsen, Klemens By. 

Fikse og smukke 
Nyheder i 

TRIISZTAGE 
grovere 
scni 

Finere 
,Bedst 

09 
billigst 

4 

k 

Vi har stort Udvalg i smukke Sommerkjoler til smaa Penge. 

Kulørte Bomulds-Kjoler fra Kr. 2,85 
Tobralco 	do. — 6,50 
Uldmouselins 	do. 	— 14,75 
Voile 	 do. — 9,50 
Kunstsilke 	do. — 6,85 

Stort Udvalg i Bluser, Jumpers og Nederdele. 
Vort stadigt stigende Salg i Dame-Overtøj beviser, 

at vi har de rigtige Faconer og Kvaliteter, og at vore Pri-
ser er rimelige. 

Da vi altid har et stort Udvalg i de sidste Nyheder, 
gaar De ikke forgæves hos os. 

Tagdæknings-Materialer. 
Asbestplader, Pandeplader og Tagpap 

i mange forskellige Kvaliteter, faas billigst I 

ffirodufiten. 
2hegpap og Sulepap 
i forskellige Tykkelser samt de fortrinlige 

.7soiitp lader og Xalmitplader 
haves paa Lager til absolut billigste Priser. 

ProduKten. 

Ir Køb "11 
Sommerkjolen og Sommerinklall 

Qklk6D 
.NoRas) 

leg 

Prima kvaliteter 
alle Modefarver 

H49:17 E 
fri? 

Stort 
Udvalg. 

,,Billige 

&gerigts Odsillp, 
Friske Varer Onsdag og Fredag. 
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad. 

Medisterpølse, Fars, 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

Kogt Skinke, 
hjemmesmeltet Fedt. 
Forskelligt Paalæg. 

Dina Sørensen, Tlf. 3S. 

Malervarer. 
Gulvlak, Lakfernis og Gulvfernis 

at bedste Kvaliteter. 
Oltefarve færdig til Brug. 
Calsolit- Limfarve til Vægge. 
Duralfarve til alt udvendig Træ-

værk. Farver til Kalk og Olie. 
Pensler til alt Malerarbejde. 
Bejtser og Lakker til alle For-

maal, anbefales 

J. G. grolm. 
ALLINGE. 

Victor Slanck, 
Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet. 

[2. Pinsedag Kl. 4. 
Koncert og Dansant til Kl. 12. Publikum indbydes. 

Finnedalens Kur= og Badehotel 
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"-1  

Damefrakker. Andreas Thomsen. nimusselin. 
Sifflifill~.~113111~1=~1111111111111111111111M 

Sommersko. 113r ile Arthij  hg ell Bil? 

Juridisk Vejledning 
ydes hver Dag fra Tirsdag d. 10. 
til Lørdag den 14. ds. af  cand. jur. 
Johannes A. Svendsen, der træffes 
hos Avlsbr. 0. Svendsen, Sandvig, 
sikrest 12-2* 

Allinge Kalkbrænderi Tlf, 92. 
Tirsdag 10. Juni kan faas frisk-

brændt Kalk. 

Rutsker. 
Kommuneskat ogStatsskat 
modtages i Forsamlingshuset den 
10. ds. ved Mejeriudbetalingen. 

Licitation over Kørsel 
og Udlægning af Skærver og Grus 
paa Kommunens Biveje samt over 
Regulering af Grøfter og Rabatter 
afholdes i Forsamlingshuset Fre-
dag den 13. ds. Kl. 14. 

Sogneraadet. 

Hotel Allinge. 
Agnes Jensens Danseskole paa-

begynder Undervisning for Børn 
i moderne Selskabsdanse og Pla-
stik Tirsdag cl. 24. Juni Kl. 7. 

Til Pinsen 
anbefales 

„essen" 
med stort Udvalg i Dame,- Herre-
og Børnekonfektion, samt alt 

Lingeri og Metervarer. 
Daglig Tilførsel af nye, moderne 

Varer. 
Et Parti ældre Konfektion 

udsælges til Spotpris. 
Fa. C. Olsen. 

Leverandør til Varelotteriet. 

Pinsemorgen. 
Kaffen drikkes paa Gudhjem ny 

Sommer-Konditori, aabent fra 5,30. 
Husk at Skoler, Foreninger og 

anmeldte Selskaber erholder Rabat. 
Hurtig Betjening, rimelige Priser. 

Sofie Munch-Jensen. 

Villa til Salg. 
i Sandkaas. 

5 Væi eiser, Veranda m. m. 13,500 
Kr. 6,000 Prior. 4,000 Udbetaling 
Resten efter Aftale. 

Henv. Westphal, Sandkaas. 

Til Salg-. 
Et Komfur, en ny Cykle, 1 Bil-

motor til stationær Brug. 
Ludvig Dellgren, Vedby. 

4 Ugers Grise 
og Andeæg til Salg hos 

IL Chr. Dant, Løsebæk. 

2a3 møbl, Værelser 
med Køkken søges fra 15 Juni 
til 15. August i Sandvig. 

Billet mrk.. ,,Lejlighed" 
modtager Bladets Kontor. 

En Bagerikarl• 
kan faa Plads straks 

hos Bager Jørgensen. 

Til Salg. 
Halvdelen af den Enkefru Kaas 

tilhørende Ejendom ved Teknisk 
Skole i Allinge er med stor Have-
plads billig til Salg ved Henvend. 
paa Stedet eller til Overretssagf. 

Jac. Jensen. 

Hvide, graa, beige, i alle Nr. 
med Gummisaaler, føres i meget 
stort Udvalg. 

Jeg sælger til meget smaa Priser. 

Yrteskomag er Larsen 

Ilaveredskaber. 
Haveva n dltan der, 

Gummislanger med Tilbehør, 
Havemøbler, Hegntraad, og 

Traadveev. 
Graessiaamasliiner 

m. m. anbefales. 

P. C. Holm, Allinge, 

9amefiatte. 
Stort Udvalg. Biflige Priser. 

modeforretningen 
ved Hedvig Marckmann, Hasle. 

Ældre Hatte moderniseres. 

Lukket 5 Pers. Bil 
udlejes. Tlf. All. 8y kan benyttes. 

Villy JenNen. Tein. 

samt Svinekørsel hver Torsdag 
Formiddag. Bestillinger modtages. 
En 14 og en 4-5 Pers. Bil udlejes 

Tlf. All. 117 y. 	A. Engen, Tein. 

udlejes. 
L. P. Olsen, ved Tejn St. 

Tlf, All. 59 kan foreløbig benyttes. 

NORDLANDETS 
tiANDELStiuS 

&LUNGE 

Al  Last-  og Kralorkorsel 
Ny lukket Bil 

Lyse Sommerklædninger. Andr. Thomsen. Raglan Frakker. 
Kædevarer 

Kotøjer, Grimer, Grimeskafter, Legner, Led, Fjeder-
hager og Tøjrepæle købes absolut bedst og billigst i 

Yrodukten. 

Arie Trykgager 
saasom 

Regninger, Møddelelser, Konvolutter, 
Dags-Dato, Vekeeiblanketter, 

Visitkort og Takkekort, 
Love og Regnskaber, 

Sange og Salmer, 
Medlemskort 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri. 

SKANDINAVIEN 
AMERIKA LINIE 

En,:ste direkte Ruter fra København til New York 
og Canada med regelmæssig Afgang flere Gange 
hver Md. -- Familier med tilstrækkelig Kapital 
samt ..In:ze Piger til Husarbejde kan sikres Arbejde i 

Canada 	 efter 	kornsten. Alk-Oplysninger fra Passa ge r- 
A Idelingen, KONGENS NYTORV 8, København K., eller hos• 

3ogtr. Rieffer, Rønne, Tontr. fflorniWa, stegøs  lbv. 93eterfen, 8Panefe, 
23oatr. C. fflornitAin, 	Ntograf:R3ersbagen, baMe. 

NORDBORNHOLM læses i alle Hjeml 
og egner sig derfor bedst for Avertering. 

B. 0. V. Bindeslips Oepstr
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e i)elierende 
amatodoa h4ligst om at indsende vort Tilgodehavende for Annoncer 
paa tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemineste rflaade‘ Alfa !udbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved indbetalingen, 'nen Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet -I 5 Ore i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset. 

Store Sendinger 

er indgaaet i disse Dage. 

— Meget :smukke, solide Varer 

sælges til billige Priser i 

Nordlandets Handelshus. 
Allinge. 

Aktieselskabet 

Hasle Bank 
modtager Indskud paa Ind-
laansbog og Folio, Termins-
ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlaan ni, in. 

r.; 

e+ 

" Tlf. All. 77 • Tlf. AH, 79 

Kotoed & Mortensen 
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a 	Ferske Slagterivarer hver Onsdag og-  Fredag. 61  
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"11f. 865. 	Chr. Diderikeen, Bønne. 	Tlf. 865 

Indbinding af Bøger. 	Protokolfabrik. - Papirvarer. 
I. Kl. Arbejde. — Rimelige Priser. -- Hurtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og øens største Forbrugere. 

er det det rigtige Sted at købe sin Beklædning. -- Der er 
stort Udvalg og billige Priser. 

Alt til Beklædning, 
- 	saavel færdige til Brug straks 	 

Slags, baade til voksne og Børn. 
Særlig anbefales: 

Klædninger, imprægnerede Sommerfrakker, Arbejdstøj samt 
Ride- og Fiskerbenklæder, Hatte og Huer in. m. m. 

lf. ndr. 13 	Klemensker 	Tlf. ndr. 13. 

Skeereri og Tømmerhandel 
kan nu til Foraaret levere Dem alt under Bygningstominer henhørende. 

Ru Brædder af Almindingstræ skulde De prøve, 
det falder godt og billigt ud. - Raftelofter er fortræffelige over Stalde 
og kan leveres. 	Lægter til Plader, Tegl, Skiffer osv. kan hurtigt og 
billigt faas. Brandstiger og Materialer dertil. Flagstænger, Stakit-
støtter, Tremmer osv. 	 Frit med Jernbane. 

Skæring af tilbragt Træ omhyggeligt og hurtigt. 

Hos Jens Hansen i 

BRØDRENE ANKER, HASLE 

Møllers Bogbinderi 

atc /111NIKINFABRIK. 

Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands-Anlæg, 

som Metermaal at alle 

Allinge 

Karbolinium, Taglak, Kultjære, 
Blackvarnish, Finsk Tjære og Tjæreolie er paa Lager. 

Produkten. 

Wus ,fi at fie6e 9ulvfernis 
og alle malervarer i Yrodukten! 
Der par De fineste Kvalitet og fineste Pris. 

Tømmer, Brædder og Finerplader 
har vi paa Lager i alle gangbare Dimensioner. Priserne er 

nedsatte paa mange .Sorter, og der gives yderligere Rabat 
pr. Kontant. 

Yrodufilen, 

Bedst som Ibrahim saa og grub-
k de, saa han noget bevæge sig i 
Græsset, og et øjeblik etter rejste 
ell Hugorm sig bag en Sten. Ibra-
him lur op, tog en at sine søm-
beslaaede Sko og slyngede den 
mod Dyret, saa dets skygrad  
sies. Længe stod Ibratiiiii og be- I 
tragtede 114-a giftige Kryb. Halvtreds 
!eller betalte Statens Skovfoged 

idr et Hugormehoved; for to Hun-
drede Hoveder vilde han kunne 
taa udbetalt Hundrede Kroner, og 
Namira var hans. Men inden han 
havde faaet samlet to Hundrede 
flugormehoveder, vilde Namira vel 
fdrlængst h ve glemt sit Løfte. 

Saa drog han da hjem med sine 
Geder og tilbragte atter en urolig 
Nat. Den næste Uag gik han ned 
i Landsbyen til Huseins Køb-
mandsbod for at hente Majsmel. 

Efter De sædvanlige Hilsener 
korn Spørgsinaalet : „Hvordan har 
dine Høns det?" 

„J ), Tak, Ibrahim, de har det 
godt. Se, der gaar Liggehønen. Den 

i Gaar udruget femten Kyllin-
ger, dg disse femten Kyllinger vii 
blive store og hver udruge andre 
femten Kyllinger. Alle disse mange 
Høns vil lægge Æg, og alle Æg 
vil jeg sælge paa Markedet i Mo-
sfar og, om Gud vil, bringe mange 
Penge hjem for. — Der har Du 
dit Majsmel, Ibrahim. Farvel". 

„Farvel", svarede Ibrahim hur-
tigt og løb hjem til Hytten med 
Melet. 

„Pas paa Slangen, pas paa Slan-
aen1" den døende Faders Forrna-
iling lød for hans øre. 

Da han var naaet Huset, blan-
dede han Vand og Majsmel sam-
men til en Dejg, lagde denne i en 
flad Tintallerken og satte den over 
'Ilden Derpaa gik han om bag Hu-
set, udsøgte sig den mest solbe-
skinnende Plads, slæbte Sten sam-
men og stillede dem op i en Kreds, 
saa de dannede en ringformet Mur. 

Da han var færdig med dette 
Arbejde, snittede han sig en gaf-
feltonnet Stok, tog det færdige 
Brød fra Ilden, fløjtede ad Gederne 
og gik ud ad Bjergene til. Der lod 
han Gederne skøtte sig selv, me-
dens han paa kryds og tværs gen-
nemvandrede Egnen. Overalt hvor 
han fandt en løs Sten, vendte han 
den forsigtig om, og længe varede 
det ikke, tør en Hugorm, hvislende 
dukke frem. Med den gaffelfor-. 
mede Stok greb lbratitm be.kaæn-
digt Dyret bag Hovedet og tryk-
kede det til Jorden. Uden at bryde 
sig om Krybets vrede Væsen, greb 
han det i Nakken, saa det ikke 
kunde bide, og kastede det ned i 
en Kurv. Paa den Maade fangede 
han den Dag tre Hugorme, som 
han bar hjem og anbragte inden-
for den ringformede Mur. 

Hver Dag ved Middagstid, gik 
Ibrahim ud mellem Klipperne, og 
etter tre Ugers Forløb havde han 
hjembragt sejsten Hugorme, lutter 
smukke og kraftige Dyr. Den ækle 
ailoskuslugt, der udstrømmer fra 
dorn, var tur Ibrahim en Kilde af 
Glæde. Og se: tretten Dage efter 
var de sejsten Slanger blevet til 
enogtredive, og nogle Dage senere 
talte han til enogfyrre. De havde 
faaet Unger. Store og smaa Stan 
gekroppe vrimlede og snoede sig 
mellem hverandre, og stadig blev 
der flere. 

Ibrahim tænkte paa Huseins 
frugtbare Liggehøne. Hans Slanger 
var hans Høns. Da han en Dag 
havde talt seksogtres Hugorme, 
skilte han de gamle fra de unge, 
dræbte disse, skar Hovederne af 
og bragte dem til Ciraj, Skovfo-
geden, halvtreds Stykker i alt. 

,,Ej, Ibrahim, hvor har Du saa 
mange Hoveder fra?" spurgte Ci-
raj forbavset Knøsen. 

„Ej, Ciraj, dem har jeg fanget 
allesaminen der oppe paa Bjergene 
og giv mig nu Pengene for dem!” 

Hovedrystende aabnede Skov-
fogeden for Pengekassen og udbe-
talte Ibrahim femogtyve blanke 
Kroner, Ibrahim talte dem omhyg-
geligt efter, takkede Skovfogeden 
og forsvandt skyndsomt med sin 
Skat. 

Pengene gemte han under Arne-
stedet. 

I Sommerens Løb afleverede 
Ibrahim yderligere enogfyrre H ug-
ormehoveder, og Indtægten herfor 
tilføjede han til den forrige. Da 
det var blevet Efteraar og Vinter 
krøb Hugormene i Skjul, og der 
var intet at gøre for Ibrahim. Si- 

den sit Besøg hos Namira paa Be-
gravelsesdagen havde Ibrahim ikke 
talt med hende: han saa jo hende 
af og til tilsløret e hen ad Gaden, 
men han vilde ikke træde frem 
fur hende igen, lør han var blevet 
en rig Mand. 

Da Sommeren Aaret efter spred-
te Varme over Herzegowinas Høj-
sletter, blev der atter levende i 
Ibrahims Slangegaard; da den hede 
Tid var over, saa der hundrede 
blanke Kroner under Arnen, og 
Ibrahim og Namira blev Mand og 
Kone. Ibrahim var nu. Ejer af et 
pænt og velholdt lille Hus og en 
veldyrket Mark. Gederne fik to 
nye Kammerater. 

En Aften korir Ciraj, Skovfoge-
den, t;1 Ibrahims Hus og raabte 
ind til ham: 

„Hør, Ibrahim, din Slyngel! 
Hvis Du endnu en Gang kommer 
nied Hugormehoveder, bringer jeg 
Dig til Kredsforstanderen for Be-
drageri. Har Du forstaavt?" 

Saa gjorde Fogeden omkring, 
med et; bister Mine gik han hjem, 
og næste Sommer drev han Slan-
geforretningen selv. 

1{8b paa Pores eg11 Ep! 
—o— 

Denne Opfordring lyser ud af 
alle Blades Spalter og gentages 
af enhver Forretningsmand. Og 
den er ogsaa berettiget, thi en af 
Grundbetingelserne foret Samfunds 
Trivsel er Solidaritet. Enhver god 
Borger bør i egen Interesse hand-
le i den By eller paa den Egil, 
hvori han selv ønsker at eksistere, 
og bør det erindres, at har den 
handlende ikke lige netop den 
Vare, man ønsker, kan den skaffes 

Man bør huske, at for hver 
Krones Fortjeneste man unddrager 
sin Bys eller Egns Forretningsfolk, 
formindsker man disses Skatteevne 
og Købeevne i tilsvarende Grad. 

Landboerne bør ogsaa købe i 
den By eller paa den Egn, de føler 
sig knyttet til, da de altid har større 
Mulighed for at blive tilfredsstillet 

ved Køb, naar det gaar gennem 
en stedlig handlende, som for at 
beholde sin Kunde maa drage 
Omsorg for at denne bliver be-
handlet saa godt som muligt. Den 
stedlige Købmand ser i Egnens 
Beboere sine stabile Kunder, hvis 
Tilfredshed er ham en Eksistens-
betingelse. 

8Ra1 et Blad titave 
:Betydning 

indenfor en Landsdels Beboere 
mellem Køber og Sælger, mellem 
Arbejdsgiver og Arbejdssøgende, 
saa inaa det have en konstant 
Udbredelse, og man maa være 
sikker paa at det kommer i alle 
Hjem, saa Læserne let kan finde, 
hvad tie søger. Et saadant Blad 
er „Nordbornholm". Et Blad, der 
kun henvender sig til et bestemt 
politisk Parti, duer ikke til Aver-
tering, thi de averterende henven-
der sig i Almindelighed til alle 
uden at spørge om deres politi-
ske Overbevisning. 

At „Nordbornhol in" efterhaan-
den benyttes mere og mere som 
Annonceblad af By- og Landboere, 
er en Kendsgerning, og det bed-
ste Bevis for at Annoncerne læses, 
er at disse sjelden behøver at 
averteres mere end een Gang, 

• • 	 - 	 0.5,-.1101.4w 

Et lille Parti Spegesild 
er til Salg. 	Chr. Wang. 
Tlf. Hasle 21. 	Helligpeder. 

Opkøb af al Slags Fjerkræ. 
Hentes paa Stedet. Kontant Beta- 
ling. Altid til Dagens højeste Priser. 

I. C. Olesen, Klemensker. 
Tlf. ndr. 33. 

Gør et Besøg 
i Undertegnedes Sadelmagerforretning, 
hvor De vi finde alt i Seletøj, Kvit. 
Bag, Hygneekke og Kurvemohz 
ler. Bilpolstring udføres. 

H. P. KOFOED 
Tlf. 13 	 Hasle  

Huggede og polerede 

Gravmonumenter 
i Bornholms smukke-
ste Sten til Polering. 
Er altid paa Lager til 
rimelige Priser. 

Forlang Tilbud. 

Borrelyngens Granitværk, 
V. Sørensen. 

Overretsmag fører 

Jac. Jensen. 
Inkassationer, Ejendomshandler. Doku-
mentskrivning, Dødsbobehandling ni. v. 

Kontor i Allinge: 
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom). 
Træffes personlig hver Fredag Form. 

Hasle 
fotografiske Atelier 

— BERGHAGEN - 
Optagelse paa Atelieret indtil 
Kl. 9 Aften — ogsaa Søndag! 

Hurtig Ekspedition. Billige Priser. 
(Forudbestil Tid — Tlf. i lasle b6). 

Stort Udvalg af 
prima Kvalitet 
STRØM PER 

Uld 
Silke 

og 
Bomuld 

Bedst og 
illigst 

Yeglvterk 
anbefales. 

mursten, Teglsten, Drænrør. 
Tlf. 127. 

Bornholms 
Spare- og baaneltasses 

_%fdeiiii i Allinge. 

Kontortid 9 —12 og 2-4. 
Renten af Indskud er paa 

3 Alkirs Opsigelse 	4,5 pet. p. a. 
Alm. Sparekassevilkaar 	4 	- 
Folio 	 2 	- 
i Forsørgelsesafdelingen 	3,6 - 

hvortil Præmie, hidtil 2,4 - 

«grev vore Salater! 
ftrøv vor fijemme- 

A..eyster,gfasle. 

Intel Blad 
træller Deres 

Kundekreds 
bedre end 

tlordbornholm! 

Byggeforr141-ang 


