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Følsomhed.' 
Af Marcel Dupont. 

Paa Dansk ved Frank Ravnkilde. 

, 

Da Fasanen blev baaret ind, 
smukt pyntet paa sit Sølvfad, 
skiftede Konversationen Retning, 
og Samtaleemnet blev naturlig-
vis Jagt. Hver Gæst vilde for-
tælle sine Jagtbedrifter, og man 
kappedes som alle Jægere om 
hvem der havde nedlagt det 
største Antal Vildt. Torteval, der 
var meget optaget af at partere 
en Vinge af Fasanen, sagde til 
at begynde med ikke noget, men 
da han var færdig med Vingen 
tog han paa sin Side Ordet. 

»Hvad mig angaar«, sagde han 
»har jeg kun een Gang været 
paa Jagt og det er seksogtredive 
Aar siden. Jeg var lige fyldt fem-
ten Aar, og som Belønning for 
en Præmie, jeg havde opnaact 
i Skolen, tog min Fader mig 
i Ferien med til Corse, hvor han 
havde et Hus, der laa ved Fo-
den af San-Pietro, et uforligne-
ligt smukt Sted. 

Min Fader var ivrig Jæger. 
Intet kunde efter hans Mening 
bedre end .Jagten faa en til at 

glemme Livets Bekymringer og 
udbedre Skavankerne ved en 
stillesiddende Tilværelse; derfor 
hengav han sig fuldtud til .lag-
tens Glæder. Hver Dag tog han 
afsted ved Daggry og korn først 
hjem om Aftenen, udmattet, men 
lykkelig og med en velforsynet 
Jagttaske. Hidtil havde han ikke 
ment mig værdig til denne ædle 
Sport, men dette Aar var' det 
anderledes. 

»Jeg har været tilfreds med 
dig«, sagde han til mig en Af-
ten, »jeg vil give dig den smuk-
keste Belønning, der kan tilstaas 
en Dreng i din Alder, en Beløn-
ning for en Mand. I Morgen skal 
du paa Jagt med mig«. 

Disse Ord satte mig i stærk 
Sindsbevægelse. Det var for mig 
som Riddersporene, og jeg tviv-
lede ikke 'om, at jeg ved at dræ-
be Agerhøns og Kaniner vilde 
føle den' samme sunde Glæde 
og den samme velgørende Træt-
hed som min Fader havde følt 
det saa mange Gange. Jeg sov 
ikke den Nat. 

Den næste Dag tog vi meget 
tidligt afsted. Jeg ser ,endnu So-
len som en Ildkugle hæve sig 
over Tinderne, og jeg høre' 
Bjergbækkens Rislen og Ringlen 
af smaa Klokker fra en Hjord 
paa San-Pietros Skraaninger. Ad-
lydende Instrukserne avancerede 
jeg langsomt, med Øjnene paa 
Stilke og nøje overvaagende de 
paabudfe tyve Meters Afstand 
fra min Fader. Jeg synes endnu 
at kunne mærke Duften af Myr-
ter. I Sandhed, det blev en min-
deværdig Dag. 

Pludselig, femten Skridt fra 
mig, flyver et Dusin Fugle op  

under voldsom Vingebasken. 
Agerhøns! Jeg sigter, skyder og 
en af dem falder ned. 

»Bravo«, udbryder min Fader, 
»en smuk Debut I« 

Stolt springer jeg over Krat-
tet og naar Stedet, hvor jeg har 
set mit Offer falde ned; jeg bøj-
er mig ned og . . tro mig, jeg -
føler et frygteligt Sting i Hjertet; 
i Lyngen ved Foden af en stor 
Klippeblok forsøger det saarede 
Dyr at flygte; en af dens Vinger, 
der er brækket, slæber henad 
Jorden, Blod pletter dens graa 
Fjer og alt medens den anstren-
ger sig for at komme over Klip-
pen sender den mig et angstfyldt 
Blik, der bønfalder om Naade, 
og jeg maa skamme mig over 
mig selv, Det er mig, der har 
gjort det! . . . Og hvorfor, til 
hvilken Nytte? Kun for Fornøj-
else, kun for at tilfredsstille den 
tomme Forfængelighed at kunne 
skyde et Dyr saa stort_som mine 
to Næver! 

»Du maa altid huske«, sagde 
min Fader alvorligt til mig, »at 
man aldrig maa lade et saaret 
Dyr lide. Se her, hvad man skal 
gøre«. 

Hans Haand griber om Ager-
bøtten, trykker den brækkede 
Vinge mod den lille rystende 
Krop. Jeg faar lige Tid til at op-
fange Dyrets ynkelige Blik, og 
Hang! . . med et Slag mod Klip-
pen knuser min Fader dens Ho-
ved. Jeg udstøder et Skrig, og 
uden at høre paa hans Tilraab, 
løber jeg hjem i et Stræk. Jeg 
har aldrig siden været paa Jagt.« 

Haanlig Latter modtog Torte-
vals Beretning. 

»Selvom De er Modstander af 
Jagt«, erklærede den unge Hot-
tot, »synes De ikke at forsmaa 
Vildtet kære Ven.« 

»Jeg holder endog meget af 
det, men ikke hvis jeg selv skal 
dræbe det. Tro mig, jeg holder 
meget af et godt Mellemstykke, 
der er tilpas stegt, men hvis det 
var nødvendigt for at faa Lov at 
smage det selv at være Slagteren, 
saa vilde jeg foretrække at re-
noncere. Ligeledes med denne 
Fasan. 

»Hvilken overdreven Følsom-
hed!« udbrød Madame Van Horn. 
»Kære Torteval, De har gjort 
Krigen med fra Begyndelsen til 
Enden, og har endog været i 
Infanteriet! En Mand, der ikke 
kan taale at se en saaret Ager-
høne, maatte da falde i Afmagt 
ved Tanken om at dræbe et 
menneskeligt Væsen.« 

Torteval blev en Smule bleg 
og opgav den halvt spøgefulde, 
halvt alvorlige Tone, som han 
hidtil havde anvendt. Idet han 
vendte sig inbd sin smukke Na-
bo, sagde lian i en alvorlig Tone: 

»Det er ikke helt det samme. 
For det, første kæmper mine 
Modstandere i Krigen mod mig 
ined lige Vaaben, hvilket ikke  

er Tilfældet med en Agerhøne. 
Og dernæst gaar jeg ikke i Krig 
for min Fornøjelses Skyld, enen 
for at forsvare mit Fædreland. 
Nej, i Sandhed, Sammenlignin-
gen passer ikke. Og dog i visse 
Tilfælde . . . 

Hør nu efter, saa skal de faa 
at se, at min overdrevne Følsom-
hed, som De siger, ikke alene 
gælder Dyrene. 

I Januar 1915 laa vi i nogle 
frygtelige Løbegrave Vest for 
Reims. Kulde, Blæst, smeltet Sne, 
Mudder, der naaede os til Knæ-
ene, ja saadan var vor Lod, for 
slet ikke at tale otti Fjendens 
Kugler og Granater. Det var uud-
holdelige Timer, -og man ønske-
de kun at komme bort derfra. 

En Dag kommer min Sergent 
til mig og siger : 

»Herr Løjtnant, foran os lig-
ger en tysk Spejder, hvis Hue 
stikker frem mellem Jordsække-
ne. De, der skyder saa godt, 
burde tage Dem af den Fyr der, 
thi det er sikkert ham, der be-
tjener Maskingeværet, saa snart 
en af os maa over den sammen-
styrtede Forbindelsesgrav og det 
er paa den Maade, at Bernard 
i Morges er blevet saaret«. 

Jeg fulgte ham til et Frem-
spring i vor Linie, hvor vi selv 
havde to Spejdere. Paa dette 
Sted Lkilte næsten kun to hund-
rede Meter os fra de tyske Lø-
begrave. Med Forsigtighed gav 
jeg mig til at iagttage den tjent-
lige Linie gennem et snævert 
Mellemrum, der dannedes af to 
Risknipper. Paa Sergentens For-
klaringer var jeg ikke længe om 
at opdage ikke alene selve Per-
sonen, men ogsaa den lille skin- 

Vandrebreve. 
IV. 

Gennem Tjekoslovakiet 
til Wien. 

—o— 
Da vi var kommen til Schan-

dau, var Skibet ca. I Time for-
sinket, og jeg kunde derfor ikke 
nars Toget til Prag. Sejlede videre 
op ad Floden til Bodenbach, hvor 
jeg fandt et Værelse t Volkshalle 
for Natten. Bodenbach var den 
første tjechkiske By jeg naaede, 
men da de fleste taler tysk, var  

nen& Metalknap, der var fast-
gjort paa Pandehaandet af hans 
Hue eller Kasket. 

Hvilken glimrende Skydeskive. 
Jeg behøvede blot at tage om-
hyggeligt Sigte, og som udmær-
ket Skytte var jeg sikker paa at 
min Kugle vilde ramme midt i 
Panden paa den uforsigtige 
Spejder. 

»Giv mig Deres Bøssela sagde 

jeg- 
Medens jeg med Forsigtighed 

anbragte Vaabnet mod Brystlæ-
net, bøjede mine tre Ledsagere 
sig fremad for bedre at iagttage 
den Koldbøtte det uønskede Vildt 
vilde gøre. Jeg førte omhyggeligt 
Sigtekornet i Højde med Sigte-
skuren, og idet jeg derpaa valgte 
den skinnende Knap mellem de 
to Jordsække som Skydeskive, 
begyndte jeg at klemme om Af-
trækkeren. Alle fire holdt Aan-
dedrættet tilbage. 

Og saa! vil De tro det? . . . 
Jeg skød ikke. Forklar det som 
De vil, men jeg kunde ikke faa 
mig selv til at skyde paa denne 
Mand uden at han vidste, at jeg 
sigtede paa ham, uden at han 
kunde gøre nogetsomhelst for at 
forsvare sig. Jeg lagde Bøssen 
og sagde: 

»Jeg kan ikke. Hvis De har 
Mod, saa skyd selv«. 

Og jeg fjernede mig efterla-
dende mine tre forbløffende 
Mænd. 

Idet jeg handlede saadan, Ma-
dame, har jeg sikkert svigtet min 
Pligt som Soldat og Chef, men 
jeg kunde ikke andet . . . Føl-
somhed, øjensynligt, altid denne 
fordømte Følsomhed . . . « 

det ikke saa slemt at gøre sig for-
staaelig. Værelset kostede kun 5 Kr. 
(ca. 60 øre), saa jeg frygtede for 
at det maaske ikke var propert. 
Sov dog glimrende uden at pla-
ges af Væggetøj. Kl. 6 næste Mor-
gen maatte jeg op og naaede Pra-
ha-Ekspressen, 

Prag er en dejlig By, men van-
skelig at finde rundt i, da By-
Kortet er paa Tjechkisk og ingen 
vil give mig Besked, naar jeg spør-
ger paa tysk. I bagende Sol med 
Rygsæk paa Nakken traver jeg 
Øde op Og Gade ned o& «an  

ikke finde de opgivne Adresser. 
Et Utal af Trapper fører op til 

Slottet, henrivende Udsigt over 
det gamle Prag og Floden ; den 
ser saa fristende kølig ud i denne 
tropiske Varme, saa jeg overvin-
der mine æstetiske Betænkelighe-
der og gaar derned for at faa et 
Bad. 

Vandet var dejligt, men jeg var 
saa beskidt, da jeg kom op, at 
jeg maatte have en ekstra Afvask-
ning. Saa gik jeg rundt og saa 
paa Bøhmens gamle Hovedstad til 
Mørket faldt paa og Lysene tænd-
tes og spejlede sig i Floden. 

Med Nattoget tog jeg videre til 
Linz, hvortil jeg ankom Kl. 6 Mor-
gen. Skønt jeg kun havde faaet 
4 Timers Søvn travede jeg op paa 
Bjerget til Valfartskirken og saa 
ned over Byen; meget smuk, men 
ulidelig varmt var det. Der nede 
bugtede Donaus glitrende Strøm 
sig ind mellem skovklædte Bjerge. 
Jeg naaede Damperen og afsted 
gik det mod nye Oplevelser. 

Det blev en herlig Sejltur ned 
ad Floden forbi gamle Borgruiner, 
Slotte og Kirker. Hist og her lig-
ger en lille By, omrammet af skov-
klædte Højdedrag. Men varmt var 
det ; man kunde sidde ganske stille 
paa Damperen og nyde Udsigten 
og — svede. Overalt langs Bredden 
udfoldede der sig et rigt Badeliv, 
saa jeg fik Lyst til at tage et Bad, 
og stod af ved P6cklarn, lidt ne-
denfor den berømte „Marie Taferl" 
og lod Damperen sejle. I en Fart 
fandt jeg et Værelse i Gasthof 
jum granen Baun" — og saa i 

Vandet! — At bade i Donau sker 
paa den Maade, at man springer 
i et Sted og kommer op ca. 100m 
længere nede; man maa saa spad-
sere tilbage til Udgangspunktet. 
Jeg nød Badelivets Glæder hele 
Eftermiddagen, gik derefter tilba-
ge til Herberget, spiste til Aften 
og gik i Seng. Næste Morgen tog 
jeg atter Bad og ved Middagstid 
kom en anden Damper og tog mig 
med. 

Efter en Times Sejlads gennem 
det prægtige Wienerwald naaede 
vi endelig Østrigs glade Hoved-
stad. Paa min Vej gennem Byen 
fandt jeg et „Schfflerherberg", der 
ellers kun er reserveret Studenter. 
Delte Værelse med en fransk Stu-
dent, som ikke talte tysk. Vi fik 
dog en Samtale i Gang paa en-
gelsk, det gik langsomt, men Be-
kendtskabet blev gjort. Om Afte-
nen var vi i Frateren. Vi gjorde 
Udflugter sammen med 2 Wienere, 
og to unge franske Piger og var 
bl. a. oppe i Bjergene ved Nuss-
dorf og saa Wien ved Nat. Det 
var en dejlig Tur. Næste Dag be-
søgte jeg Schiinbrannen og Bel-
vederne samt badede i Donau ef-
ter 6 Timers Marsch i bagende 
Sol. 

Fortsættes Side 4. 



Mærkelige Stenfigurer, 
Naar man færdes ude i den 

bornholmske Natur, det være sig 
om Dagen eller om Natten, i Sol-
skin eller i Graavejr, da faar man 
et uudsletteligt Indtryk af Skøn-
hed, men en Skønhed, der kan 
variere lige fra de smukkeste ita-
lienske Motiver med de mange de-
korative Enebærbuske, som paa 
Afstand godt kan ligne Cypresser 
og Pinjer, og til samtidig at virke 
prikkende haard i sin Barskhed, 
særlig naar Nordenvinden fejer 
hen over Øen og pisker Havet op 
til Rasen. 

Men om Vinteren, naar Naturen 
gaar i Hi, og alting er Graat i 
Graat, Dagene kun paa fire eller 
fem Timer, da virker den stenede 
Natur og det barske Hav brutalt. 

Vi prøver at tænke os en ca. 
100 Aar tilbage i Tiden, da meget 
af Bornholm endnu ikke var op-
dyrket, da var det næsten „Uroark", 
som Bornholmerne kalder det, paa 
hele Nordkysten. Her tog de sind-
rige Beboere fat paa at kultivere 
den stenede Jordbund, naar Havet 
ikke tillod dem at søge deres Fø-
de hos sig; her brækkede de Klip-
pebunden op og planerede den, 
skovlede og huggede ca. 1 m af 
Overfladen væk, og i den Smule 
Jord og Grus, der blev tilbage, 
blev der plantet og saaet. Under 
dette Arbejde fandt Fiskerne de 
morsomste og mærkeligste Faconer 
og Former paa Sten, røde Sand. 
sten, Granit osv. slebet og affilet 
fra Istiden. 

Og nu er det, vi kommer til 
Sagens Kerne. Her gjorde nemlig 
det kunstneriske Talent sig gæl-
dende, som er nedlagt hos alle, 
mere eller mindre, men mest ud-
præget hos Naturfolk. I den lange 
Vinter, hvor der ingen rigtig For-
bindelse var med Omverdenen, og 
Menneskene var faa paa de Kan-
ter, maatte disse primitive Naturer 
have Luft for deres Trang til at 
skabe noget, saa Tiden ikke gled 
ubenyttet hen. Ganske naturligt 
satte de disse morsomme Former 
paa Sten sammen med Ler og 
andre Bindemidler, saa de danne-
de Figurer. De raat afhuggede 
Granitflader brugte de til at ind-
hegne deres Lod med 11. 2  ni høje 
Stengærder, enkelte gik videre og 
byggede op i Højden, hvor Klip-
pebunden egnede sig dertil. Sten 
var der jo nok af, og nogle af de 
mere fantasifulde Naturer byggede 
snoede Trapper og Stole og Bæn-
ke op ad deres Høje, og heroppe 
paa Toppen, hvor der var fri Ud-
sigt over Havet, stillede de deres 
Figurer op som dekorative Skulp-
turer. Aar efter Aar forøgede de 
Samlingen og kappedes om at 
danne de mest fantastiske Former, 
og hvor Stenene ikke passede rig• 
tigt sammen efter Ønske, brugte 
de Mejsel eller Hammer, og i man-
ge Tilfælde blev det til smaa pragt-
fulde Kunstværker, som de glæ-
dede sig over, ja, som enkelte end-
og betragtede som deres Livsværk. 

Det enestaaende ved disse Fi-
gurer er, at det er saa hyppermo-
derne Surrealisme som tænkes 
kan. Mange af disse Værker skul 
de man tro var udført af Picasso 
selv, saa nær tangerer de den store 
spanske Kunstner i Formen. 

Jeg skulde mene, at deres Skulp-
tur skulde kunne interessere vore 
egne surrealistiske Billedhuggere 
for ikke at tale om Malere. Enkelte 
Figurer minder i Form om Modi-
glianis abstrakte, malede Figurer 
og Matisses naive Kompositioner. 

Nogle af Figurerne er indtil 5 ni 
høje, og her er enkelte af disse 
Stenkunstnere med Aarene blevet 
dristigere og har lavet Øjne, Mund  

og Næse paa Figurerne, men in- 
gen Arme. Jeg var lidt forbauset 
over dette, og da jeg tilfældigt traf 
en gammel Mand, som var Søn-
nesøn til Joh. Jensen (f, 1839, d. 
1931), Mesteren for disse Figurer, 
spurgte jeg ham, hvorfor hans 
Bedstefader ikke havde lavet Ar-
me paa sine Mænd og Kvinder, 
og saa svarede han, at den gamle 
Joh. Jensen havde holdt saa me-
get af Kroppens Linjer, og han 
syntes, at Armene ødelagde disse, 
og ja, saa strøg han dem. Alene 
denne Overlegenhed for den rent 
objektive, viser en stærkt person-
ligt præget Opfattelse af Linjer. 

I denne Samling var der alene 
over 100 forskellige Figurer, og 
disse var samlet og bygget i et 
Tidsrum af 60 Aar. Tidligt og 
de, naar Tid var tilovers, arbej-
dede Joh Jensen med sine Sten, 
og oppe paa Toppen af hans Sam-
ling staar som Afslutning paa et 
Livs Arbejde, en høj, hvid Kvin-
defigur, som vistnok skal forestille 
hans Hustru, bygget op paa en 
Terrasse.Sokkel, som et rigtigt 
Monument. — — Hele den-
ne Have er fredet og bliver kaldt 
„Umarks Minde", men faa, som 
har været paa Bornholm har lagt 
Mærke til disse interessante Sten-
støtter, skønt de ligger ved Alfar-
vej ved Stien fra Allinge til Sand-
kaas. 

En anden Dygtighed var Jens 
Hall (f. 1829, d. 1911), som lave-
de sine Figurer paa Klippetoppen, 
der stikker op midt i Byen Allinge. 

Ved Solopgang er det ligesom 
disse Figurer lever op og staar 
og sludrer med hinanden, saa na-
turlige er de. 

Enkelte Steder ved Tejn ser man 
Forsøg af yngre Folk paa at lave 
Stenfigurer, men de kommer ikke 
tilnærmelsesvis op paa Højde med 
de gamle, Jens Hall og Joh. Jensen. 

Carlo Rosberg. 
(Politiken.) 

Af George Harris. 	• 
—o— 

Antikvarboghandlerens tunge 
Dør aabnedes og lukkedes igen. 
Doktor Martin, som sad fordybet 
i en gammel Bog, saa op. Han 
følte stærk Medynk ved det Syn, 
der mødte hans Blik, en Mand for-
kommen af Sult og Kulde. — — 

Han stod med Ryggen mod Dø-
ren og tittede frygtsomt ind i den 
lille Butiks Halvmørke. Martin saa, 
at han holdt en Bog ømt ind til 
sin slidte Trøje; for til Trods for 
den bitre Kulde, havde han ingen 
Frakke. Det var en ung Mand, men 
gammel af Lidelser og Ydmygel-
ser. Ansigtet bag det tynde, bru-
ne Skæg var fyldt med Rynker 
og havde en usund Farve. øjnene 
havde det forjagede Udtryk som 
kun grusom Hunger kan give. 
Den tynde, utærede Krop var bøj-
et og kroget. 

Det syntes Martin som om han 
aldrig havde set et mere ynkvær-
digt Syn, end den Mand, der stod 
der : for den pinlige Ydmyghed i 
hans Holdning og Frygten i hans 
øjne var usigelige. Begge Dele tog 
til, da Boghandleren nærmede sig 
ham. 

Dog førend denne kunde kom-
me til Orde, tilbød Manden ham 
pludselig Bogen, som det syntes 
i vanvittig Frygt, og spurgte, hvad 
han kunde faa for den. — Martin 
saa, at det var en Bibel, og Med-
lidenheden voksede i hans Hjerte. 

— 1 Krone, svarede Boghand-
leren. 

Manden gøs tilbage for Ordene, 
som om han var slaaet i Ansig-
tet. Uvilkaarligt rakte han Hæn-
derne ud som for at tage Bogen  

tilbage. Det var, som naar en Mor 
rækker Armen ud mod sit eneste 
Barn . 	. Boghandleren rakte 
ham saa Bibelen tilbage. Da han 
gjorde det, kom der et ynkeligt 
Udtryk i Mandens Ansigt og hans 
Læber skælvede. Martin kunde se, 
at der var en Kamp i hans Bryst. 
Til sidst var den overstaaet, og 
han vinkede træt Bogen til Side. 

— Nej, nej, hviskede han, og 
vendte Hovedet bort. Jeg vil ikke 
have den tilbage, giv mig Pengene. 

Boghandleren lagde Pengene i 
hans udstrakte Haand, som luk-
kede sig krampagtig. Et Sekund 
kom der et Udtryk af barsk Glæ• 
de i hans Ansigt, men det forsvandt 
ligesaa pludselig, da Boghandleren 
kastede Bibelen paa Disken. Saa 
gik han. 

Doktor Martin gik hen og be-
gyndte at blade i Bogen. En In-
skription paa Smudsbladet fange-
de hans Blik, den lød : 

„Til Robert Byng. 
Fi a 

Hans elskede Moder. 
Han, som vaager over dig, 

slumrer ikke". 

Den gribende Patos klemte Mar-
tins Hjerte, og Taarerne kom ham 
i øjnene. Manden havde solgt sin 
Moders Bibel for at leve. Han tør-
rede øjnene og læste Inskriptionen 
igen . . . Da blev han slaaet af 
Navnet, Robert Byng — Robert 
Byng I Det maa jo være — — — 
Han slap Bogen og sprang op. I 
en Fart aabnede han Døren .. . 
Aa, Gudskelov, han var kommet 
tidsnok, han kunde endnu se Man-
den. Martin skyndte sig efter ham 
og lagde sin Haand paa hans Arm. 

Manden vendte sig om med et 
svagt spørgende, forventningsfuldt 
Udtryk. 

— Din Moder ligger for Døden, 
sagde Martin sagte. 

Manden støttede sig -mod en 
Mur for ikke at falde. Der var et 
besynderligt Udtryk i hans Ansigt. 

— Min Mor ?stammede han med 
tykt Mæle. 

— Ja, svarede Martin. Hun dør. 
Jeg er hendes Doktor. Hun raa-
ber paa dig Dag og Nat, enten 
hun er bevidst eller ikke. Hendes 
eneste ønske er at se dig, saa 
hun kan faa Lov at dø i Fred. 

— Min Mori Atter udtalte han 
Ordene, men nu med en vidun-
derlig Kærlighed og Glæde. Saa 
greb han Lægens Arm. 

-- Bring mig til hende ; raabte 
han. 

Hun fantaserede, da de kom til 
hendes Leje i det mørke Værelse, 
og de hørte hende raabe paa Søn. 
nen — Drengen. Manden skælves 
de af Bevægelse, men straks efter 
kastede han sig paa Knæ foran 
Sengen og bøjede sig over hende 
i fortvivlet Smerte. 

— Mor! hviskede han. 
Og Trolddommen i dette Navn 

bragte hende atter engang tilbage 
til det Liv, som saa hurtig randt 
bort. 

— Min Dreng! raabte hun vildt. 
Aah, Gudskelov! Min lille Dreng. 

Med sine sidste Kræfter slog 
hun Armene lidenskabeligt om 
ham, og trykkede ham til sit Bryst 
Hun talte til ham med kærlige, 
milde Ord — Ord, som kun en 
elskende Mor bruger, og kaldte 
ham med besynderlige Kælenavne. 
Og medens hun endnu talte, faldt 
hendes Hoved tilbage paa Puden, 
og hun sov ind. Hans Hoved laa 
ved hendes, og hans brune Haar 
og Skæg mod hendes Sølvlokker. 
Saaledes forblev de en lang Stund, 
medens Doktoren holdt hendes 
Haand og læste i Pulsens svage 
Slag, at Enden var nær. Tilsidst 
rørte hun sig, men aabnede ikke 
øjnene, 

— Robert, sukkede hun Min 
velsignede, sol thaarede Dreng. 

Doktoren traadte tilbage. Man-
den løftede langsomt sit brune 
Hoved, idet han mødte den an-
dens Blik, og medens de to Mænd 
saa paa hinanden over Sengen, 
døde Kvinden saa stille som et 
Barn falder i Søvn. 

Da hendes Hoved faldt tilbage, 
vendte den unge Mand sig fra 
Doktoren og kyssede hendes An-
sigt, som nu var smukt i Dødens 
store Fred. Han holdt hendes dø-
de Haand i sin og vendte sig at-
ter mod Lægen. 

-- Hvorfor sagde De, at hun 
var min Mor? spurgte han mat. 

— Gode Gud, Mand, svarede 
Dr. Martin, hvorfor kom De? . . 
De maatte da vide det. Jeg saa 
Navnet Robert Byng i Bibelen og 
troede - 

— Var hun Byngs Moder? 
— Ja, svarede Martin. 
— Han døde i Fængslet, fort-

satte Manden. Han døde ubodfær-
dig og gav mig sin Bibel. 

Doktoren traadte hen til hans 
Side. — Men hvorfor kom De 
herhen ? De maatte da vide, at 
hun ikke var Deres Mor — 

Manden løftede sit Blik. 
— Nej, svarede han stille. Jeg 

vidste det ikke . 	. Forstaar De 
. . . hans Stemme forandrede sig 

besynderlig. — Jeg haabede, at 
De var Guds Budskab — 

Manden traadte et Skridt tilba-
ge. Mandens besynderlige Ord og 
Udtryk indgød ham Frygt. Men 
han fortsatte. 

— Størstedelen af mit Liv er 
tilbragt i Fængsel . . . . Jeg er, 
hvad man kalder en Døgenigt, Helt 
fra Barn var jeg en Tyv. Jeg 
kendte aldrig nogen Far eller Mor, 
og indtil Byng gav mig sin Bibel, 
var Kristus bare et Navn for mig 
— en Ed. Men mit Hjerte vaag-
nede i mine lange Fængselsdage. 
Jeg, som aldrig havde haft en 
Ven, havde fundet een. 

Han standsede et Øjeblik, han 
var aldeles forandret. Bekymring 
og Lidelse var flygtet fra hans 
Ansigt, som nu skinnede, hans 
Ord kom febrilsk : 

— Jeg korn fra Fængslet, be-
sluttet paa at leve et nyt Liv. Af 
mit ganske Hjerte vilde jeg være 
sand og god, men jeg fik intet 
Arbejde. Ingen havde Brug for en 
straffet Person . . . Den eneste 
Lejlighed, som Folk vilde give mig, 
var Lejligheden at stjæle. 

Men jeg læste i Bogen og tro-
ede — og den var alt, hvad jeg 
havde tilovers. Til sidst var jeg 
ved at dø af Sult, og maatte sæl-
ge min Trøst . . .. min Ven, for 
Mad, for at leve. Men først knæ-
lede jeg. Herre! raabte jeg. Du 
ser min Nød. Frels mig! Vis mig 
et Tegnl før mig paa den rette 
Stil . . . Saa solgte jeg Bogen, og 
saa kom De og kaldte paa mig - 

Og de De korn, sang mit Hjerte, 
thi, sagde jeg, Kristus er sandelig 
min Ven 1 Han har hørt min Bøn 
og viser mig nu et Mirakel. Min 
Mor lever og venter paa mig! Og 
saa — hans Stemme kvaltes -
saa var det en Fejltagelse. Jeg var 
en Bedrager, mine Haab var fal-
ske. Han havde ikke sendt et Mi-
rakel og ikke hørt min Bøn.-- 

- - Jo ! raabte Martin hurtigt. 
Han har sendt dig et Miraketl For 
din Nød er forbi, og du skal faa 
Lov at leve et anstændigt Liv. 

Han bøjede sig over den hul-
kende Mand og greb hans Haand, 
saa sagde han stille — Korn lad 
os tale sammen, nu skal et nyt, 
godt Liv begynde for dig. 

Hvorfor ligger han og kravler 
rundt? 

Han har tabt en Krone . . . . 
Hvorfra ved du det? 
Jo — jeg har fundet den 1 

Tal, der taler. 
—o-- 

„Krigsinvalideu", Medlemblad 
for Foreningen af sønderjydske 
Krigsbeskadigede og faldnes efter. 
ladte, skriver i sit sidste Nummers 

De allierede sendte 42 Mill. 
Mand i Krigen, Centralmagterne 
24 Mill. Mand. 

Krigen varede 4 Aar, 3 Maane-
der, 10 Dage og 5 Timer. 

10 Mill. Mand dræbtes. 
Hvert Minut blev fire Mand 

skudt. 
Hver Dag dræbtes 6400 Mand. 
Hver sjette af de 66 Millioner 

blev dræbt. 
20 Mill. blev saarede, 10 Mill. 

blev Invalider, 7 1/2  Million var 
Fanger, og mange døde i Lejrene. 

Omtrent Halvdelen af de faldne 
var unge Mænd mellem 19 og 24 
Aar, og 83 pCt. var Bønder eller 
Arbejdere.  

Saa vidt i den nøgne Statistik; 
men ikke i Ord eller Tal er man 
i Stand til at give Udtryk for den 
Sorg og det Savn, de Taarer og 
den Længsel, Verdenskrigen for-
aarsagede. 

Er det Mands 12 Kæmper? 
_0— 

Ved Ronceveau i Pyrenæerne er 
der gjort et Gravfund, som har 
vakt den største Opsigt der paa 
Egnen, idet man spørger, om nu 
virkelig Roland og hans Kæmper 
fra deres Grave skal give Vidnes-
byrd for, at det er Folkesagnene 
og ikke Historikernes Beretninger 
der taler sandt. 

I Aaret 778 e. Kr. faldt som be-
kendt en af Karl den Stores dra-
belige Krigsmænd, Ridder Roland, 
under en Kamp ved Roncevea. 
Historikerne er i det store og hele 
enige om, at Roland faldt under 
et Sammenstød mellem baskiske 
Røvere og Bagtroppen af Karl den 
Stores Hær. Men i Folkesagnene 
er Roland bleven til en enestaa-
ende Helt. der faldt som Følge af 
et Forræderi i en Kamp mod en 
stor maurisk Hær. Rolandskvadet 
skildrer denne heltemodige Kamp, 
hvor den gæve Riddersmand og 
hans 11 Kæmper fandt Døden. 

Ved Ronceveau er man netop 
ved at rejse et Mindesmærke for 
Roland og under Udgravningerne 
til Fundamentet til dette Mindes-
mærke er det, man har gjort det 
mærkelige Gravfund. Man har ialt 
fundet 12 Lig, der laa ved Siden 
af hverandre Udgravningen er nu 
standset, saa Videnskaberne kan 
faa Lejlighed til at sige sin Me-
ning; men saa meget er allerede 
slaaet fast, at de dræbte har væ-
ret usædvanlig store og kraftige. 

Ed1 af en Haj. 
Ved Fiume skete der forleden 

en frygtelig Ulykke, idet en ung 
Dame, Zurka Prino, fra Ljubljana 
i Jugoslavien, blev ædt af en Haj. 
Den unge Pige havde været ufor-
sigtig og svømmede rundt ca. 100 
Fod fra Nettet, der ellers omgav 
Badepladsen for at hindre Angreb 
af Hajerne, da de andre badende 
pludselig hørte hende skrige. En 
vældig Haj havde angrebet hende 
'.g trak hende med sig ud i Dy-
bet. Kun en Blodstribe angav, hvor 
den frygtelige Begivenhed var sket. 

Faa Dage før den sørgelige Be-
givenhed havde Zurka faaet et 
Brev fra sin Moder, der advarede 
hende mod Hajerne. Moderen hav-
de for nylig drømt, at Datteren 
var blevet angrebet af en Haj. 
Den unge Pige havde imidlertid 
kun let af Advarslen, idet hun 
havde stolet paa sin Svø mrnef ær 
dighed, 

Den gamle Bibel 



Til Konfirmationen] 
dIF 

Matrosdragter 

Hoolinution øm Udstyr 
til Piger og Drenge' kobes:meeFordel i 

alÅNGASIA, 
lrdik1D 4g  

A L L Itt1N1 G E 
Hvide Kjoler. 

Kulørte Andendags-Kjoler, Undertøj. 
Matroshabitter. - Jakkehabitter 

er paa Lager i nye, fikse Faconer. 

Smaa Priser. 

VICTOR PLANCli 
Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet 

Alle Tryksager 
saasom 

Regninger, Meddelelser, Konvolutter, 
Dags-Dato, Vekselblanketter, 

Visitkort og Takkekort, 
Love og Regnskaber, 

Sange og Salmer, 
Medlemskort 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge BogtryliKeri. 

Brevpapir, 
kvitteringer, 

ogiø vrigt alle Tiyksagtr til For-
retningsfolk, Foreninger og private 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri. 

Jagten 
paa Hotel Stammershaldes Grund 
samt Gl. Stammershalde aflyses 
herved. 

Den Jagtberettigede. 

Regninger, 
Meddelelser, 

Konvolutter 

Ærbødigst 	Charles Pedersen. 

Aldeles friskbrændt Portland Cement 1 
er lige oplosset til Lager og udleveres til laveste Priser. Møllers Bogbinderi  

Mange Stabler stærke billige Brædder 
Ved Køb af et kvart Kilo Kaffe leverer jeg et af disse smukke Billeder 

Tlf. 10. 

Allinge-Sandvig Sømandsf. Syforening f „93rug *.echs 
afholder Bortsalg FREDAG d. 28. ds. Kl. 4 paa Christensens Sal. 

Om Aftenen en Svingom for Foreningens Medlemmer. 
Festudvalget. 

Jeg fører en fortrinlig Kaffe, 

males ved hver Ekspedition. 

NY BILLEDSERIE ER BEGYNDT 
Flyvemaskinens Udvikling i 150 Fotografier. 

sælges, særlig 6-7-8 Fods Læng-
der — 34  og 1" tykke. -- Vi sælger j 
alle Sorter gode svenske BRÆDDER 
og PLANKER, og Landboere kan le- Is= og Mælkeudsalget Lindeplads 3 

Brug mine I. Kl. isafkølede Mejeriprodukter. vene Kornvarer som Betaling.  
Ren tuberkulosefri Mælk, Smør, Kaffe- og Piskefløde samt alt 

Nordlandets Ilandelshus.! i Spise-Is og Blok-ls, smaa og store Portioner. — Bestillinger mod- 
	  :j tages ved Vognen eller Telefon 62. — Varerne bringes omg. i Byen. 

' KAFE  

KIOSKEN er Lørdag Edietenrm22id.dSageptember lukket 	 I som altid er friskbrændt - og 

E. M. BECH. 

Bedste Kvalitet engelske 

galv. Pandeplader, Bygningsplader etc.  
Alle Størrelser sælges fra Lager til de rigtige Priser. 

Gode Kornvarer tages event. som Betaling. 

Alt i prima 

Kolonial-Varer 
til billige Priser 

da leverer jeg gerne alle Bygningsartikler. Brædder og Tøm-
mer sælger jeg pr. kontant til allerlaveste Priser. 

Cement, Tagpap, Vægpap, Cementrør og glasserede Rør, 
Søm, Bolte m. ni. er paa Lager til de rigtige Priser. 

Kofoed &Mortensens Byggeforretning 

Forsbacka Stenværktøj og Stad. 

Skal De reparere Huset? 

har alle Dage været en nydelig o g kvik Beklædning for 
den unge Konfirmand. 
Og saa er den tilmed meget billig. 

Priser efter Størrelse fra 

Nordlandets Handelshus. 

Nordlandets Hauidelshus. 	Tlf. S65. 	Chr. DiderilLsen, Rønne. 	Tlf. 865. 

Indbinding af Bager - Protokolfabrik - Papirvarer 
1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og øens største Forbrugere. 

E. M. BECH. 

I 	I 	I 	I 	I 	I 	1 	I 

Kf.19,50 

Varer, som jeg kan anbe- 

ALLINGE UR- & GULDSMEDEFORR. 
Tlf. 140. 

Ligkiste-Lager 
Ligtøj og Ligsenge 
Ordning af Begravelser 

Jeg har Lager af disse fortrinlige 
tale, og Priserne er rimelige. 
De rigtige Hammerskafter er paa Lager. 

Tlf. 10. 	 E. M. BECH. , 

Fra Uge til Uge. 

Bryllup: 
Lørdag d. 22 Sept. vies paa 

Allinge Raadhus Frk. Else Larsen 
til Hr. Axel Mauritsen. 

Fredag d. 28. Sept. vies i Al-
linge Kirke Frk. Esther Mikkelsen 
til Mekaniker Otto Juul. 

Guldbryllup. 
Søndag d. 23. ds. kan Andr. 

Jensen og Hustru, Nydamrnen, 
Rutsker fejre deres Guldbryllup 

Hjertelig Tak 
for udvist Deltagelse ved vor kære 
Datters Sygdom, Død og- Begra-
velse. En særlig Tak til Persona-
let paa Allinge Sygehus. 

Kristine og Oluf P. Kofoed. 

Tilbud ønskes 
paa Kommunens Vinterforbrug af 
Ovnnul (ca. 70 Tons) og 
Breende (c. 50 m3 Fyrrebrænde) 

Tilbud indgives (mrk. „Tilbud") 
til det sociale Udvalg inden Tirs-
dag den 25. September 1934 Kl. 
19,30, til hvilken Tid Tilbudene vil 
blive aabnet i Overværelse af de 
Tilbudgivende, der måatte ønske 
at være til Stede. 

Det sociale Udvalg, 
den 18.-9.-1934. 

P. U. V. 
Alfred Pedersen. 

gi° gr afen. 
Fredag og Søndag Kl. 8 

Marie = Marie 
Lystspil med de verdensberømte 

Comedian Harmonists. 

Ekstra : 	I SNEENS RIGE. 

Byggegrunde 
til Salg paa Strandvejen. 

Henvendelse til 

Bygmester Holm, Allinge. 

Ål Jagt og krplukning 
saavel oppe, som tiede ved Stran-
den, er strængt forbudt paa Jo-
hansens Grund i Baadstad. 

Omstrejfende Hunde skydes. 

De jagtberettigede. 

2Lødeliøer 
er til Salg. 

H. Nielsen, 
Degneledet, Olsker. 

Mejeriet 

Kajbjerggaard. 
Tilbud paa Kalkning ønskes. 
Anvises paa Mejeriet. 

Bestyrelsen. 

koulirmationgayer. 
Nyheder i moderne Arm-

baandsure og LeenKer 
GULD — SØLV — CHROM 

CONRAD HANSEN 

Vil De have Fred 
paa Deres Jorder eller i Deres 
Haver for fremmede Jægere, om-
strejfende Hunde eller Naboens 
Fjerkræ, saa indryk en lille An-
nonce i NORDBORNHOLM, der 
kommer i saa at sige alle Hjem i 
Allinge-Sandv. og nærmeste Sogne. 

Tysk Undervisning 
gives fra l Oktober. Enetimer, 
saavel som Undervisning i Hold. 

Fru Kunstmaler Silberstein, 
Sandkaas. 

,Wordlandets Xandelshus. 

Ogsaa smukke, solide Jakkeklædninger er fremme til 
billige Priser. 

De maa absolut se vore Udstillinger, 
naar De nu skal tid og købe Udstyr. 

De sparer, naar De køber i 

ekstrafine a 
min KAFFEKAFFE 

Axel Mogensen, Tejn. 

4.4:7es, uden Sange' er ikke 

nogen rigtig Fest! 

En Festsang kan ikke undværes 
ved festlige Lejligheder, hvad en-
ten de t nu er Sølvbryllup, Bryllup, 
Konfirmation eller anden Familie-
eller Foreningsfest. — En Festsang 
kalder det Humør frem, som skal 
til, for at Festen kan blive vellyk-
ket. En saadan Festsang faar De 
i Allinge Bogtrykkeri. 

Bornholms <7.> spare» og Laanekasses 

	

ision~limmemee~  	Afdeling I Allinge. 
Kontortid 9-12 og 2— 4. 

Renten paa Indskud er paa 
3 Mdrs Opsigelse 	3,5 pCt. p. a. 
Alm. Sparekassevilkaar 3 -- 

	

! Tlf. 77 og 79 I 	I 	I 	I 	Boxer udlejes. 

Gør Deres Indkøb hos de Hand-
ende, som averterer her i Bladet. 



Wien, Wien, nur du allein 

En af de gamle Borge ved Donau 

Fortsat fra Side 1. 

V. 

Auf der Alm. 

Efter et Par vellykkede Dage i 
Prag og Wien afrejste jeg Fredag 
Morgen med Expressen over 
Semmering-Passet til Leoben. Det 
var en herlig Tur, som sædvanlig 
med Solskin, man kører først over 
en stor Slette, der langt borte paa 
alle Sider er omgivet af Bjerge, 
hvis Toppe endnu skjules af Mor-
gentaagen. Efter ca. 1 Times Kør-
sel er vi kommet Semmering Bjer-
gene nærmere, kører over smaa 
raske Bjergfloder og gør Holdt i 
den lille By Reichenau, hvor Toget 
bliver forsynet med et Extrae.Lo-
komotiv, som bliver anbragt bag- 
ved -- 	gaar det løs — Bjerg- 
bestigningen begynder. Paa sine 
Steder er Stigningen ca. 25 —30 
Grader og begge Lokomotiver pu-
ster og stønner for at holde To-
get i Gang. 

Semmeringbanen er vel nok den 
eneste Bane i Østrig, den slynger 
sig i saa dristige Buer og Sving; 
— man kan stadigvæk følge den 
kørte Strækning, og det er næsten 
utroligt, at man i Løbet af saa 
kort Tid kan stige saa meget. 

Snart ligger Byen Reichenau 
dybt under os — vi kører over 
dristigt anlagte Broer — gennem 
smaa og store Tunneller, forbi 
gamle Fæstningsruiner, der altid 
ligger paa en stejl Klippetop og 
forbi store moderne Sanatorier 
og Hoteller. 

Et Sted, lige hvor Toget kom-
mer ud af en Tunnel og kører ud 
paa en Bro, der fører over en ca 

rn. dyb Kløft, der igen skraa-
ner ned mod Dalen, sagtnes Far-
ten. — Her er en Masse Arbej-
dere i Færd med at udbedre et 
stort Hul — ca. 10 m. bredt, der 
er sprængt af Nationalsocialister-
ne under Urolighederne i Slutnip: 
gen af Juli Maaned. Heldigvis blev 
det opdaget i Tide og Expressen 
standset — ellers vilde en Kata-
strofe af kollosal Omfang ikke væ-
ret undgaaet, idet hele Togstam-
men uhjælpelig vilde været styr-
tet ned i Afgrunden. 

Nu bliver der holdt streng Vagt 
ved alle Broer og Tunneller ; over-
alt ser man Soldater med skarp-
ladte Geværer. Alligevel kan man 
ikke tilbageholde en Gysen, naar 
man tænker paa, hvis der nu al-
ligevel manglede en Bro foran os ! 

Vi er nu naaet Stationen „Sem-
mering", hvor (ler ligger en Mæng-
de store Hoteller — tip-top mo-
derne indrettede. Her er et yndet 
Feriested for velhavende Folk, og 
en Mængde Wienere har deres 
Sommerhytte heroppe. 

Ser vi udover Dalene, kan vi 
følge Automobilvejen, der som et 
hvidt Baand snor sig op over 
Semmerings stejle Bjerge -- og 
mellem de grønne Skove, der lig-
ger op ad Bjergsiderne, ser man 
hist og her Tagene af de mange 
smaa Hytter og Pensionater. 

Vi kører nu videre gennem den 
lange Semmering Tunnel, og nu 
gaar det nedover paa den steir-
riske Side, ned mod Mur-Dalen, 
og snart er vi i Leoben, hvor jeg 
bliver modtaget af mine Bekendte, 
og efter at have faaet et godt Fo-
der begiver vi os, forsynet med 
fuldt lastede Rygsække, afsted op 
mod Sæterhytten, der ligger i 1300 
m. Højde. 

Desværre begyndte det nu at 
regne, hvilket er meget ubehage-
ligt, naar man skal vandre. 1 Lø. 
bet af en Times Tid naaede vi et 
„Gasthaus", og hvilede ud til det 
blev Opholdsvejr, hvorefter vi gik 
videre. 

Stejlere og stejlere gik det opad. 
— Herlige Naturbilleder skiftede 

stadig efterhaanden, som vi kom 
opad — og snart hørte vi Klok-
keklang fra de mange Førerkøer, 
der med deres Flokke græsser 
oppe paa „Almen". Efter endnu 
2 Timers Marsch hører vi jodlen 
oppe fra Hytten, og snart er vi 
der. Jeg bliver budt hjertelig vel-
kommen af alle Hytteboerne. Og 
nu begynder de dejlige Dage paa 
Almen. 

Men lad mig forsøge at beskri-
ve Hytten for jer. Det er en for-
henværende Jagthytte, der i lang 
Tid ikke er blevet benyttet; men 
nu istandsat af 2 unge Mennesker 
fra Leoben. De har med smaa 
Midler bragt alting i Orden, selv 
muret en praktisk Herd op, hvor-
paa der paa een Gang kan koges 
og bages, selv lavet Borde, Bæn-
ke og Madrasleje, Divan m. m. -
Forneden er der et stort Rum, 
hvor Herden, Divan, Madras-Leje 
og et stort Bord med Bænke er 
anbragt. Det er Opholdsstue, Spi-
sestue, Køkken og Soverum. I et 
lille Værelse ved Siden af er der 
2 Senge til evt. fornemme Gæster. 
Desuden er der en stor Forstue, 
hvor Oplag af Brænde — Værk- 
tøj np.  Proviant befinder sig. Oven-  
paa er der et stort Loftrum med 
Hø (Soverum, naar der er mange 
Gæster) Foreløbig er vi „kun" 9, 
saa vi har forholdsvis god Plads. 

Hytten ligger herlig med Udsigt 
over Dalene og Bjergene der om-
kring. — Neden for os veksler 
Skovstrækninger og saftige Græs-
ekraa Ilinger, hvor Kvæget fra tid-
lig Sommer til Efteraaret æder sig 
mæt i det saftige Græs Førerko-
ens Klokker, blandet med Bække-
nes Brusen og Vindens Susen i 
Trætoppene, er derfor ogsaa Al-
mens særegne og hyggelige Lyd. 

Dagene heroppe gaar desværre, 
trods Regnvejr og Taage alt for 
hurtigt. Kun en Gang imellem kla-
rer det op, og da er det vidun-
derligt at se ned over Dalene, 
hvor der hist og her endnu hæn-
ger enkelte Skyer i Trætoppene. 
Solskinnet funkler i Regndraaber-
ne paa Træerne, og i Baggrunden 
hæver der sig andre Bjerge, om 
hvis Toppe Skyerne endnu ligger. 

En Dag, hvor det var fint Vejr, 
gjorde vi en Tur op til næsthøj-
este Punkt i „Hochalm" - Gebetet 
— Mugel — ca. 1630 m. — Her-
fra havde vi en herlig Udsigt over 
Mur.Dalen; dybt under os slyngede 
Mur-Floden sigsom et brunt Baand, 
smaa Landsbyer lignede Bygge-
klodser, og over paa den anden 
Side hævede Bjergene sig igen -
højere end paa den Side, vi stod 
paa. Turen derop gik ad smalle 
Stier, stadig i Zig-Zag, da Bjerg-
siden var temmelig stejl. 

„Horhalm"-Gebetet er et af 
Steiermarks bedste Ski.Terrain og 
overalt ser man Ski-Markeringer. 
Mine Ledsagere kan ikke blive 
trætte af at fortælle, hvor herligt 
det er at fare afsted ned over de 
stejle Skrænter ; det kræver Fær-
dighed og gode Nerver af Skilø-
beren. Jeg bliver helt misundelig, 
og tænker paa de Par Gange, vi 
herhjemme har Lejlighed til at staa 
paa Ski. 

Ellers gaar Dagene med at sove 
og spise.— Af og til gaar vi paa 
Svampeplukning. — Kosten her-
oppe bestaar hovedsagelig af Svam 
pe — kogte eller stegte. — Det 
er en sund og kraftig Kost, og 
det smager ganske fortræffeligt. 
Frokosten bestaar gerne af „Brem-
sterz", en Blanding af Fedt, Mel 
og Vand, der bages paa en Pan-
de og bliver serveret i en Skaal, 
hvoraf alle spiser ; dertil serveres 
Kaffe (d. 'v. s. en Blanding af Kaf-
fe og Mælk). Hvor utroligt det end 
lyder, smager det storartet. Mid-
dags- og Aftensmad - bestaar som 
Regel af Svampe, Kartofler, Brød  

og Pølse. Kød haves kun, naar 
en eller anden har været nede i 
Dalen, hvilket sker en Gang om 
Ugen. Om Aftenen gaar Tiden med 
Sang og Musik. — Heroppe syn-
ges endnu de gamle smukke Steier-
mark-Sange, og som Musik har 
man enten Guitar eller Harmonika. 

Auf der Alm ist ein Leben 
holio—holio 
Da kann nicht schiineres geben 
holio -•holio 
Bei un ist der Brauch 
urn'a viere Stelnema auf, 
der Treib'n ma's die K iihe auf 
die Alm'a hinauf 
holio- holio — - 

eller 
Schwartzbrann ist die Haselnuss 
Schwartzbraun bie auch ich holio 
Schwartzbraun nuss mein Dirndl sein 
Gerade so wie ich 
holdari-dowi-dowi- di—Faldera 
h oldari - dowi- dowi - di. 

Men — hvorlænge var Adam i 
Paradis? — Efter 5 herlige Dage 
slog Afskeds Timen. [gen paa 
Vandring. 

Tidlig Morgen Kl. 4 stod vi op 
— fik tilberedt vor obligatoriske 
Morgenmad — og saa afsted. -
Det var Taage, — men vi haabe-
de at den snart vilde lette , i Ste-
det blev den tættere — det be- 

gyndte at storme -og regne : ja, det 
blev en skrap Tur. Stien førte 
over Hochalm (1650 ne) og her 
oppe, hvor Træerne ikke mere tog 
af for Blæsten, var den bestemt 
ikke hyggelig. Taagen laa tæt om 
os, kun 5 ns kunde vi se frem for 
os, og koldt var det. Naa, vi gik 
frem i hurtigt Tempo og efter 2 
Timers March naaede vi et Gast-
haus „Almwirt", hvor vi tøedes 
op med div. Snapse. Meningen 
var en Rast paa en V, Time, men 
da de to unge Piger, der var med, 
var trætte, blev vi enige om i Ste-
det for Formiddags-Rutebilen at 
tage Eftermiddags-Bilen. Vi hav-
de saa 4 hyggelige Timer der, 
som udfyldtes, dels ved at spise, 
dels ved at danse. En Grammo-
fon var heldigvis forhaanden, og 
trods jernbeslaaede Bjergstøvler 
og ujævnt Gulv gik det udmærket. 
Kl. 12 gik vi videre, og efter 2,  2  
Timers March naaede vi Rutebi-
len, der kørte os langs Mur-Flo-
den til Graz, Hovedstaden i Stei-
ermark. 

jun. 

2)i sender »em 

I I NordSornfiolm" 
fluer 2tge. 

Ycenfi ogsaa paa os, 
naar 	fiar et eller 
andet at avertere. 

Vær god mod Naturen. 
—0— 

Den skønne Natur fylder dit Sind med 
Friskhed og Glæde — 

Den gør dig sundere baade paa Le= 
gerne og Sjæl. — Derfor - vær god 
mod Naturen som mod en Ven! 

Har du fundet en køn Plet ude i den 
fri Natur, saa ødelæg den ikke ! Husk 
paa, Naturens Skønhed er ikke din ale-
ne, den er alles I 

- - - 
Har du ligget i et Skovbryn eller paa 

en Strandbred og spist din Mad, saa 
efterlad ikke Stedet som en Køkken-
mødding, naar du 'gaar din Vej. Lad 
ikke tomme Flasker, Konservesdaaser, 
Æggeskaller og Papir forstyrre Skøn-
hedsindtrykket for dem, der siden søger 
Stedet! 

- Gør rent efter dig! 
Pluk aldrig Markens eller Skovens 

Blomster, hvis du ikke bryder dig om 
at tage dem med hjem. Det er hensyns-
løst at plukke Blomster for straks efter 
at smide dem bort igen. Ogsaa Blom-
ster lever, og saa længe de lever, kan 
de glæde Mennesker, 

- - - 
Ryk ikke Anemoner eller andre Blom-

ster op med Rod I Naar du gør det, er 
du med til at udrydde den danske Skovs 
Skønhed I Vil du ved Foraarstid have 
grønne Bøgegrene med dig hjem fra 
en Skovtur, saa skær Grenene omhyg-
gelig af med en Kniv I Skær dem af med 
et skraat Snit, cg vælg dem paa en 
saadan Maade, at du ikke ødelægger 
Træets Form og Skønhed. Tag kun 
Grene, hvor du har Lov dertil! ødelæg 
aldrig unge Træers Topskud. Glæd dig 
ved Fuglenes Sang, men rør ikke Fug-
lenes Reder. 

- - 
Færdes du paa Steder, der tilhører 

Privatmænd, saa vær dobbelt omhygge-
lig og nænsom i din Optræden. Hen-
synsløse Turister har lukket Adgangen 
til mange kønne Steder i vort Land, 
fordi de ikke var gode mod Naturen. 

Vær varsom med Ild, naar du færdes 
i Skov. 

- - 

Men du, som har lært at sætte Pris 
paa Naturens Skønhed, du vil altid være 
en god Turist. 

Du vil altid erindre, at saa køn og 
ren, som du selv ønsker at møde Na-
turen, saa køn og ren bør du efterlade 
pen til andre. 

Største Lager 
af færdigsyede Beklædningsgenst. 
i alle Størrelser samt Batte, Huer 
og jernstærkt Arbejdstøj. 

Lager af Kjoletøj, Bomuldstøj, 
Lærreder, Gardintøj, Dyn.etej, Fjer, 
Tæpper, Trikotage og Garner. 

Billigste Priser og prima Varer. 

Jens Hansen. 
.1■••■■-. 

Allinge Teglværk 
anbefaler 

Mursten, Tagsten, Drænrør, 
Alt udført af bornh. Arbejdere. 

Telefon 127. 

Allinge Skæreri 
anbefaler sig med al Skæring, 

Høvining samt Salg af tørt Brænde 
i større og mindre Partier til bil-
lige Priser. 
Tlf. 29. 	Geert Hansen. 

i De nye holirmadsko 
er hjemkommet og sælges billigt. 

c. barsens Skoloisiorr. 
VESTERGADE, ALLINGE.  

Tegn Abonnement paa Nordbornholm 
Den Krone, Bladet koster pr. Kvartal, 

godtgøres ved Avertering indenfor samme Tidsrum, 
og gør det muligt for os at vinde nyt Opland. 

Hver enkelt Egn har Interesse af at have et Blad, hvori man 
under et kan faa Egnens Beboere i Tale. Derfor er alle For-
eninger og i det hele taget alle Averterende interesserede i at 
„Nordbornholm" faar saa stor en Udbredelse som mulig. - 

Averterende, der tegner Annoncer for hele Kvartalet, opnaar 
en betydelig ekstra Rabat. 

Mangler De en god Ide ved Udkast til en virksom Reklame? 
Vi er altid til Tjeneste med gode Raad og billigste Pristilbud. 

Bornholms Zoologiske Have ~rem 	 mem • 
ved STAMMERSHALDE (kun et Kvarters Gang fra Humledal St.) 

Aaben hver Dag fra Kl. 9 til Solnedgang. 
Bjørne - Ulve - Ræve - Grævlinge - Aber - Hjorte m. m. Rov- og Hønsefugle 
I den kunstige Sø findes: Svaner - Storke - Fiskehejrer og mange forsk. Ænder. 

Nyt! Nyt! Den store Berberleve og den brune Landbjern. 

Ell ideel Sondagsudflugt1 1. Kl. Res urat o -Madkurve  kan 
	ges hele  

Entre": Voksne 50 Øre - Børn 25 Øre. Partoutkort for 1/2 Aar 3 Kr. og 1.50 Kr. 
Foreninger og større Selskaber Rabat. Besøget bedes dog anmeldt forud. 

Telefon Allinge 121. 	 Direktionen. 


