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Tinderne. 
-o--- 

Et Lands højeste Punkt nævnes 
i Geografien, og Verdens højeste 
Bjerge vil altid, saalænge Verden 
staar, være Genstand for dristige 
Bestigninger. Om Mount Everest, 
Verdens højeste Bjerg, er der i 
vor Tid skrevet mange videnska-
belige Værker — og flere vil der 
sikkert komme. 

De berømteste Bjerge i Europa 
er Alperne, som paa en Maade 
ligger og spærrer imellem Svejts 
og Italien. Det er lang Vej at gaa 
udenom, og end i Oldtiden gik 
Folk ikke udenom, men fandt Vej 
frem igennem snævre Passer. -
De mest benyttede gik over Lille 
og Store Sct. Bernhard, som er 
henholdsvis 2,157 m og 2,472 rn 
over Havet. Over Lille Sct Bern-
hard drog Hannibal Aar 218 f. 
Kr. med sin Hær tiI Italien. Der 
skulde gaa omtrent 2000 Aar, før 
et andet dristigt Tog over Alperne 
fandt Sted — Napoleons. 

Paa St. Sankt Bernhard stod 
der i Oldtiden et Tempel for Ju-
piter Penninus, nu ligger der saa-
vel her som paa Lille Sankt Bern-
hard Hospitaler, som har faaet 
Navn efter Bjergpassene, og disse 
har igen faaet Navn efter den 
hellige Bernhard af Menthon, som 
levede i det tiende Aarhundrede. 

Det var Sankt Bernhard, der 
grundede Klostrene paa Bjerget 
som Tilflugtssteder og Herberger 
for de Vejfarende, og det var her 
de store Sankt Bernhardshunde 
opdrættedes og oplærtes til at 
gaa ud 1 de vilde Bjerge for at 
opsøge Mennesker, der var faret 
vild i Snestorm eller Taage. Disse 
Hunde reddede mange Menneskers 
Liv. Af Naturen rigt udrustede 
med en Pels, som kunde modstaa 
Frostvinden, og i Besiddelse af 
en glimrende Sporsans, var de 
udmærket egnede til at være barm-
hjertige Samairitaner i Bjergegne. 
Munkene bandt dem om Halsen 
en Kurv, hvori fandtes Fødevarer 
og styrkende Vin, og rørende Træk 
kan berettes om, hvorledes Hun-
dene fandt de forsvundne Men-
nesker, vækkede dem ved deres 
vedholdende Gøen af deres farlige 
Søvn i Sneen og blev siddende 
hos dem, til de efter Nydelsen af 
Maden og Vinen var i Stand til 
at følge-  med Dyret til Klosteret. 
Var den Fundne for svag eller 
maaske allerede død, vendte Hun-
den tilbage for at hente Assistance. 

De gamle Tiders Vejfarende i 
Bjergene gik lidt ud af Sagaen, 
da Ingeniørkunsten skabte Tun-
nellerne, hvor Jernbanerne nu iler 
igennem. — Men Fodturisterne i 
Bjergene vil aldrig forsvinde, og 
til deres Vejledning og Hjælp er 
der i alle Bjergegne Førere, mere 
eller mindre dristige, som fører 
de Rejsende op i Højderne. Der 
hører naturligvis særlig Udrust- 

ning til saadanne spændede Ture. 
Hakker, Reb, Støvler med Jern-
pigge i Saalerns — kort sagt en 
sportsmæssig Dragt; thi Bjergbe-
stigning er for disse Mennesker 
blevet en Sport. 

Har man paalidelige Førere med 
sig, er disse Klatringer i Bjergene 
som Regel ikke forbundne med 
nogen Fare, men de kan blive det, 
hvis der bryder et Uvejr løs eller 
Snetykning. 

Derimod er den egentlige Tin-
debestigning forbunden med over-
ordentlig stor Risiko, fordi det jo 
her drejer sig om at komme op 
paa de højeste og spidseste Tak-
ker, hvor end ikke Bjerggeden kan 
faa Fodfæste, og hvor kun ørnen 
bygger sin Rede. 

Af skandinaviske Tindebestigere 
levede indtil for nogle Aar siden 
Danskeren C. C. Hall, der havde 
besteget mange vanskeligt tilgæn-
gelige Tinder i Norge og beskre-
vet disse „Klatringer" i norske vi-
denskabelige Tidsskrifter. 

Man kan sige sig selv, at en 
Tindebestigning kan være lige ri-
sikabel, hvad enten selve Tinden 
er 2000 eller 8000 m over Havet. 
Danmark ejer ingen stolte Tinder, 
dets Bjerg er kun Bakke, men al-
ligevel er det ikke længere siden 
end Sommeren 1923, at en ung 
Mand, som vilde kravle op paa 
en af Klipperne paa Christiansø, 
styrtede ned og slog sig ihjel. -
Ikke desto mindre er det jo Tinde-
bestigernes Ærgerrighed at kom-
me op paa de højeste Tinder, dvs. 
dem, som befinder sig højest over 
Havets Overflade. 

Blandt de højeste Bjerge i Norge 
er Galdhøpiggen, hvis Højde er 
rnaalt til 2600 m. Derfra er der 
et godt Spring op til Mount Blanc, 
4810 m. — Men udenfor Europa 
findes som bekendt mange langt 
højere Bjerge. Andesbjergene i 
Sydamerika naar op til 7000 m 
Højde, og det højeste Bjerg i Nord-
amerika, Mac Kinley i Alaska, har 
en Højde af 6200 m. 

Bjergene i Alaska frembyder 
forøvrigt den Intesesse, at de er 
rige paa varme Kilder, og geo-
grafiske Ekspeditioner er stadig 
paa Rejse i dette nordlige Distrikt. 

I et Privatbrev, som er ankom-
met fornylig og overladt Forfat-
teren af disse Linier, fortælles der 
fra en Bjergegn i Alaska om føl-
gende Tildragelse, der kan staa 
som et Vidnesbyrd om den Magt, 
hvormed Bjergene tiltrækker Men-
neskene. 

En Kobbertninedirektør i Nær-
heden af Kennichot havde været 
paa Jagt oppe i Bjergene og kom 
hjem med en stor Bjergged. Disse 
Dyr er meget vanskelige at faa 
fat paa, fordi de søger de mest 
utilgængelige Klipper, men netop 
af den Grund betragtes det som 
en Bedrift at nedlægge den. -
Bedriften opflammede først en Ja-
paner til at gaa op i Bjergene  

med sin Bøsse — han styrtede 
ned og slog sig ihjel. Saa gik to 
andre unge Mænd derop, den ene 
af dem, en Svensker, havde netop 
Dagen forinden lavet Kisten til 
den forulykkede Japaner. De to 
unge Mænd fik Øje paa en Bjerg-
ged og søgte at komme den paa 
nært Hold, men under deres Klat-
ren faldt Svenskeren ned i en dyb 
Kløft. Faldet var 600 m, og det 
var en farefuld Ekspedition at hente 
Liget hjem. 

Af andre Bjerghøjder udenfor 
Europa skal her nævnes de au-
stralske Alper med de blaa Bjerge 
i Nærheden af Sydney, 2200 m, 
det berømte hellige Bjerg i Japan, 
Fusijama, som findes gengivet paa 
.saa mange japanske Kunstværker, 
3800 m, Bjergene paa Kamsjatka 
ca. 4900 m, Bjergene øst. for Vic-
toriasøen i Afrika, 6000 m, og 
endelig den imponerende Bjerg-
kæde Himalaya mellem Indien og 
Tibet med det allerede før nævnte 
højeste Bjerg i Verden, Mount 
Everest, 8840 m. 

Mount Everest er opkaldt efter 
den engelske Ingeniør, Sir George 
Everest, som i Aarene 1823-43 
ledede Opmaalingsarbejder i Indien 
og bl. a. fuldførte den indiske Me-
ridiangradmaaling. Det er imid-
lertid ikke saa længe, Mount Eve-
rest har nydt Æren af at beteg- 

Den store Gevinst. 
Marcel Piloux fik en stor Overra-

skelse, da han lukkede Morgenavisen 
op. Han havde et Lod i Lotteriet og 
læste Trækningslisten igennem og saa, 
at han havde vundet 100,000 Francs! 
Han skyndte sig at tale til sin Hustru, 
Camilla, om den store Nyhed. Camilla 
var, hvad man kalder »giftig,‹, hun 
havde været sød, om hun havde været 
lidt mere behagelig hun var" mager 
som en Humlestang, og hendes Blik 
var saa koldt, at det kunde faa Vand 
til at fryse om Sommeren. 

- Cam! Vi har vundet den store 
Gevinst, raabte Marcel, 100,000 Francs.  

nes Verdens højeste Bjerg. — Et 
Bjerg i Nærheden, af de Indfødte 
kaldet Gaurisankar, var hidtil ble-
vet antaget for at være Jordens 
højeste Top, men nøjagtige Maa-
linger i Aaret 1904 viste, at en 
anden Bjergtop var langt højere, 
og denne fik saa Navnet Mount 
Everest fastslaaet som det højeste 
Punkt. De to Bjerge er løvrigt for-
bundne med store Gletschere, og 
man vil forstaa, at alt Liv er ud-
slukt saa højt oppe i den evige 
Sne. — Ekspeditionerne til Mount 
Everest har dog ogsaa været ud-
rustede som veritable Norppols-
ekspeditioner. 

Tibetanerne kalder Mount Eve-
rest Tsjomokankar, hvad der be-
tyder Snekongen. 

I Eventyrets Verden ligger jo 
ogsaa Snedronningens Palads oppe 
i de himmelstræbende Vidder, et 
Slot, baaret af Søjler af skinnende 
Iskrystaller, i et Rige, hvor Lyset 
blænder de formastelige, som sø-
ger at trænge derop. Det er vel 
noget af denne smukke Barnetro, 
som ogsaa lever i Sindet hos store, 
stærke Mænd og faar dem til at 
hige derop for at naa det højeste, 
som kan naas paa Jorden — vel 
at mærke med de legemlige Kræf-
ters Hjælp. Thi Menneskers Haab 
og Higen skulde jo ikke standse 
ved Bjergtoppene. 

Vi kan købe os en Bil og lade Villaen, 
som vi arvede efter Farmoder, sætte i 
Stand. 

Disse Udsigter kastede for nogle 
øjeblikke et stort Smil over begge 
Ægtefæller, men snart var Cams An-
sigt atter dystert. 

- Jeg kommer til at tænke paa Ku-
sine Estelles Bryllup, sagde hun tø-
vende. 

- Det forstaar jeg ikke, sagde Mar-
cel. 

- Du har da heller aldrig været 
praktisk. Hvis vi lige paa een Gang 
anskaffer os en hel Masse Nyt, aner 
hun selvfølgelig, at vi paa en eller an 
den Maade er kommet til Penge, og 
saa venter hun sig en kostbar Present 

Men jeg har bestemt at give hende et 
Ur, og derved bliver det. Vi taler ikke 
om noget, før hun er gift. 

- Garn, Du er vidunderlig, sagde 
Marcel, der selv var gerrig, vi venter, 
selvfølgelig. 

Brylluppet skulde finde Sted i den 
følgende Maaned, men Estelle blev 
syg, og da hun blev rask, blev hendes 
tilkommende syg; saadan gik der fire 
Maaneder, og saa blev de gift. 

- Nu er de gift og har faaet Uret, 
og nu køber vi Bilen. sagde Marcel. 

- Snak! sagde Camilla, nu da Tante 
Pauline netop er død. Synes Du vir-
kelig, at vi netop nu skal vifte med 
vore Penge. I Stedet for at sende en 
almindelig Krans, maatte vi sende en 
stor Krans med flotte Blomster og bred 
Moiramand! 

- Du har igen Ret, sagde Marcel, 
vi maa være forsigtige. Heldigvis kan 
man da ikke opsætte en Begravelse. 
r Slutningen af Ugen altsag . . . 

Men i Slutningen af Ugen nedkom 
Cams Søster, ganske vist noget for-
tidlig med et velskabt Pigebarn. 

- Ti dog stille med den Bil, sagde 
Cam, da hun hørte Nyheden, ingen 
Ekstraudgifter nu. Jeg har ingen Lyst 
til at være den rige Gudmoder og at 
skulle give min Søsterdatter en kost-
bar Daabsklædning. Vi venter, til Pi-
gen har faaet sin første Tand, saa faar 
vi se . . . . 

Det varede længe, inden Pigen fik. 
sin første Tand ; men den kom dog. 
Og da gjorde Marcel en Rundtur hos 
samtlige Automobilforhandlere og kom 
hjem med en Masse Kataloger. Og 
Pigen, 'der sled i det hos Piloux' for 
en ussel Løn, forstod straks, hvad der 
var paa Færde. 

- Frue, sagde hun en Dag, jeg for-
staar, at Herskabet spekulerer paa at 
købe Bil. Har De Raad til det, har 
De ogsaa Raad til at faa bedre Mad. 
Jeg er træt af saltede Sildehaler og 
Kartofler. Og desuden vil jeg have 
100 Francs mere om Maaneden, 

- Om jeg vilde købe Bil, maatte 
Du have mistet Forstanden, Melanie. 
Fordi Herren fylder Huset med Auto-
mobilkataloger, behøver han vel ikke 
at købe Bil. Nej, han tænker paa at 
blive Agent; vi har nemlig mistet 
100,000 Francs. 

Melanie følte sig tilintetgjort og for-
svandt ud i Køkkenet. Nogen Tid ef-
ter kom hun paa Hospitalet paa Grund 
af Underernæring og Overanstrengelse. 
Camilla tænkte ikke paa at fæste ny 
Pige. 

- Du forstaar, sagde hun til Mar-
cel, det vil gaa lige saadan med en 
anden. En Hiælpekone er nok for os. 
Eller ogsaa søger vi en mindre Lejlighed. 

- Men Bilen da? 
- Hvordan kan Du dog synes, at 

det er praktisk med en Bil, naar der 
findes saa mange Omnibusser, Du har 
ikke Forstand paa Motorer, og vi skal 
altid have fremmed Hjælp til at gøre 
den istand, om det gør Knuder. Tænk, 
hvad det vil koste. Og en skønne Dag 
kører Du maaske galt og slaar Dig 
ihjel. Hold nu op med den Bil! 

- Og Huset, som vi skal reparere? 
- Det lejer vi ud. Lejerne maa saa 

selv reparere. 
To Aar efter den lykkelige Hændelse 

kunde man ikke kende Ægteparret 
Piloux igen. De havde ombyttet deres 
pæne Bolig med en to-Værelses og 
levede pa,a. Ærter og salte Sild. Slæg-
ten var medlidende og vilde træde 
hjælpende til. 

Cams Søster, hvis Mand havde en 
udmærket Stilling, gav dem et maa-
nedligt Bidrag paa fem Hundrede 
Francs. Farbroder Engene. gav dem ti 
Louis om Maaneden og ligesaa Fætter 
Roger. Den første i hver Maaned 

Det berømte Osebergskib. 

Osebergskibet udgravedes 1904 i et Gravkammer paa Gaarden Ose-
bergs Grund paa Bygdø ved Oslo. Osebergskibet 'menes at stamme fra Aar 
850 efter Kristus og hørte dl en Dronnings Gravgods. De mange Oldsager, der 
laa i det, var udmærket bevaret, og Baaden er en meget stor Robaad, bygget 
af Eg 21 m. lang og 5 m. bred. For bedre at bevare dette enestaaende Oldtids-
fund, er der paa Stedet opført en Bygning, indrettet til Museum. 



tijorde Marcel i sin luvslidte Over-
frakke Rundturen blandt Slægtninge. 

En Dag, da Ægtefællerne sad og 
gnavede paa hver sit Hønseben, ban-
kede det paa Døren. Hele Familien 
stod udenfor. 

— Kære Børn, sagde Farbroder 
Eugene, alle Eders Sorger er Slut. Jeg 
har købt et Lod i Lotteriet til Eder, 
og I har vundet 100,000 Francs. Glæd 
Eder. 

I Stedet for at glæde sig, var Ægte-
parret Piloux fortvivlede over ikke 
længere at kunne agere fattige træn-
gende. De tændte Ild i Kakkelovnen, 
lukkede Spjældet til og fandtes næste 
Morgen døde i hinandens Arme. 

Yrelenka. 
Klokken var næsten fem ; det 

var ved at blive mørkk. Helenka 
Lavorska kom ganske langsomt 
gaaende ud fra Konservatoriet i 
Warschau. Hvis hun skulde naa 
hjem før Mørkets Frembrud, maat- 
te hun skynde sig, for hun boede 
i Udkanten af Byen, og der var 
mange fulde Soldater nu i War- 
schaus Gader. Hendes Far, der 
underviste i Konservatoriet, ple- 
jede at følge hende hjem; men i 
Dag havde han været tilsagt til 
Prøve i det filharmoniske Orkester, 
i hvilket han spillede anden Violin. 

Helenkas Far var en nervøs, 
bleg og mager Mand, som altid 
snakkede om Polens Frihed ; thi 
Lavorskas nedstammede fra en 
gammel polsk, adelig Familie, og 
mange af dem var i gamle Dage 
blevet deporteret til Sibirien af 
mere e ler mindre uvæsentlige 
Grunde. 

Pludselig kom et Automobil 
kørende med stærk Fart. Chauf-
føren bremsede saa meget lian 
kunde ; men den store Vogn sprøj-
tede Mudderet op paa Fortouget, 
saa at det naaede Helenkas Kjole 
og den Rulle Noder, hun holdt i 
Haanden. Døren blev revet op, 
og en smuk, ung Mand sprang 
ud og bad hende mange Gange 
undskylde. 

— Jeg er bange for, at Chauf-
føren har ødelagt Deres Kjole, 
sagde han paa Polsk, og Deres 
stakkels Noder! Lad mig se, hvad 
det er. 

Helenka stammede noget om, at 
Chaufføren ikke kunde gøre for 
den skete Ulykke, og rakte No-
derne til Officeren. 
	 Aa, Chopins guddommelige 

Polonaise! Og det var et ganske 
nyt Eksemplar! Korn lad mig 
købe Dem et andet. Der er en 
Musikhandler lige her i Nærheden. 
Det hele vil være et øjebliks Sag, 
hvis De vil være saa venlig at 
køre med. 

Og før hun vidste af det, fandt 
hun sig siddende inde i Vognen. 

En Time senere blev hun sat 
af foran sine Forældres Hus, og 
hun gik nynnende op ad Trap-
pen. Endelig havde hun fundet 
sit Mandsideal. Desværre var der 
dog en Hage ved det romantiske 
Æventyr, nemlig, at han ikke var 
Polak, men russisk Officer, Hu-
sarmajor, der laa i Garnisonen 
ved Fronten. De havde drukket 
Te sammen, snakket om Poesi 
og Musik, og han havde præsen-
teret sig som Major Paul Zarnar-
kroff og fortalt, at naar han ikke 
var ved sit Regiment, boede han 
hos sine Forældre paa en Gaard 
nær Moskwa. Han fortalte at han 
havde stor Sympati for Polen, og 
hun havde til Gengæld snakket 
løs om Forældrene og sine Stu-
dier ved Konservatoriet, Hun lo-
vede ham at møde ham samme 
Dag i næste Uge. 

Da Majoren havde sat den unge 
Pige af, kørte han til den adelige 
Klub og gik ind i Spillesalen. 

En af de spillende rejste sig, 
og Paul indtog hans Plads. Han  

havde Held med sig, Gang paa 
Gang vandt han, og i Løbet 'af 
en halv Time havde han vundet 
to Tusind Rubler; men til alles 
Forbauselse saa han slet ikke 
rlad ud. 

— Jeg er ked af at have vun-
det saa meget fra Dem, Oberst, 
sagde han, hvad skal jeg med de 
Penge. Vil De ikke give dem til 
Røde Kors i mit Navn! og lad os 
saa faa Champagne over hele 
Linien.  

Da Helenka kom hjem, fortalte 
hendes Mor hende, at hun skulde 
dække Bordet til fire. 

— Ignatio kommer, og Du maa 
endelig være venlig imod ham, 
han er meget forelsket i Dig. 

Ikke desto mindre veg hun til 
Side, da Ignatio kom og prøvede 
paa at kysse hende, og han sagde 
derfor ikke noget om Fremtiden ; 
men da han tilfældigt kom til at 
se hendes Noder, der var over-
stænket med Mudder, saa han op 
paa hendes straalende øjne, ry-
stede paa Hovedet og sagde med 
en underlig tonløs Stemme: 

— :Du har nok ødelagt dine 
Noder, pas paa, at Du ikke ogsaa 
ødelægger dit Liv! og med de 
Ord sagde han Farvel og gik. 

Helenka traf Major Zamarkrotf 
efter Aftale. Han forklarede hende 
blot, at det var bedre, at de holdt 
Sagen hemmeligt, da hendes For-
ældre sikkert vilde modsætte sig 
Forbindelsen, Han havde aldrig 
elsket nogen før hende. Han tænk-
te paa hende Dag og Nat, lian 
var syg af Længsel efter hende. 
Hun maatte gifte sig med ham, 
saa snart Krigen var forbi. Hun 
svarede undseligt, at det hele kom 
saa uventet, hun maatte tænke 
over det; men hun hot,elt virkelig 
meget af ham; men ræste Gang 
de mødtes, gav hun ham sit Ja, 
og han knugede hende til sig, saa 
hun blev helt forskrækket. 

Derefter mødtes de flere Gange 
om Ugen i Automobilet. De nø-
jedes ikke med at være sammen 
om Dagen, de blev ogsaa sammen 
om Aftenen, og Helenka fortalte 
Forældrene, at hun var hos sin 
Veninde Sophie Yaska. 

Saa en Dag foreslog Majoren 
at de skulde spise Middag i Ho-
tel Potocki. Helenka indvendte, at 
hun ikke havde nogen Kjole at 
tage paa; men Paul erklærede, at 
han vilde sende hende en Kjole, 
Sko, Strømper og alt, hvad der 
hørte til. Hun kunde skifte Kjole 
hos Sophie og indvi denne i Pla-
nen. Helenka gik ind paa det; 
men da Veninden hørte det, spurg-
te hun straks, hvorfor Paul ikke 
vilde gøre Forældrenes Bekendt-
skab, de Kunde jo umuligt bevare 
Hemmeligheden, naar de viste sig 
sammen paa den store Restaurant. 

Samme Eftermiddag gik Helen-
ka og Sophie sammen med Paul 
til en elegant Dameskræder, hvor 
de valgte en henrivende Model af 
lyserødt Silke, besat med Herme-
lin. 

Den Dag, de skulde spise til 
Middag i Hotel Potocki, fortalte 
Helenka sin Moder, om Morgenen, 
at hun vilde overnatte hos sin 
Veninde Sophi. Paa Slaget syv 
skyndte hun sig til Veninden, 
hvor Dragten allerede var blevet 
afleveret, og en Time senere stod 
Helenka ganske ukendelig og be-
tragtede sig selv i Sophies store 
Spejl. Hun saa henrivende ud. 

Paa Vejen til Hotellet følte den 
unge Pige, at der var noget, der 
tyngede hendes Ledsagers Sind, 
og hans Forstemthed smittede 
hende. Han var ikke mindre kær- 
lig imod hende end sædvanlig, 
slet ikke, men hun kunde ikke 
undgaa at bemærke, at han af og 
til var ret aandsfraværende. 

Et Par Tjenere sprang til og  

tog Overtøjet. Derefter stak hun 
sin Arm ind under hans, og de 
gik ind i Spisesalen, hvor de fik 
et Bord midt i Restauranten. Paul 
bestilte Champagne og lænede sig 
tilbage i Stolen, mens hans nik-
kede til højre og venstre 

— Skaal, min lille Pige, sagde 
Paul og løftede sit Glas. 

Helenka førte Glasset til Mun-
den. 

En høj Officer rejste sig og gik 
hen imod deres Bord. Han slog 
familiært Paul paa Skulderen. 

— Naa, gamle Dreng, jeg tro-
ede aldrig, man skulde fata Dig at 
se mere, bemærkede han. Det var 
heldigt, at Du slap bort. Hans 
Blik dvælede paa Helenka, og han 
tilføjede betydningsfuldt; men Du 
er for Resten altid heldig. Vil Du 
ikke forestille mig? 
	 Jo, gerne, hvis Du vil have 

det, svarede han stift. Oberst Pe-
troff — Frøken Lavorska. 
	 Det glæder mig at gøre De- 

res Bekendtskab, udbrød Oberst 
Petroff og tog hendes Haand, som 
han trykkede til sine Læber. 

Pauls Ansigt fik et ærgeligt Ud-
tryk ; den Afbrydelse tiltalte ham 
aabenbart ikke. Et øjeblik efter 
gik Obersten imidlertid tilbage til 
sin Plads. 

— Det er den værste Sladre-
hank i hele Hæren. Hvis jeg havde 
fortalt ham, hvem Du er, havde 
han rimeligvis udbasuneret Nyhe-
den over hele Salen og vilde have 
bedt Orkestret om at spille en 
Bryllupsmarsch. 

Helenka følte, at Paul nok havde 
Ret, men hun var dog lidt ked af,  

at han ikke havde grebet denne 
Lejlighed til at præsentere hende 
som sin Forlovede, 

-- Hvordan har min kære Fyr-
ste det i Aften ? sagde Grevinde 
Ezorska og lænede sig pludselig 
over imod dem. 

Helenka lod Gaflen falde. Fyr-
ste! Saaledes tiltalte man kun Per-
soner, der virkelig havde Ret til 
den Titel. Det svimlede for hende, 
og hendes Strube snørrede sig 
sammen. 

— Maa jeg faa Lov til at fore-
stille Kaptajn Lagaroff, vedblev 
Grevinden. 

— Kan det ikke opsættes? stam-
mede Paul, der blev ganske bleg. 

— Aa, vær nu ikke dum. Kan 
De ikke forlade Deres lille Ven-
inde i to Sekunder? Lagaroff, 
raabte hun, maa jeg forestille Dem 
for Fyrst Zarnarkroff. 

Paul drejede sig i Stolen, buk-
kede stift for Kaptajnen og løftede 
sit Glas. 

Det forholdt sig altsaa rigtigt. 
Han var Fyrste. Hvorfor saa han 
ikke paa hende? En russisk Adels-
mand vilde aldrig gifte sig med 
Datteren af en polsk Musiker. 
Det vidste hun. Major Lamarkroff, 
der sled saa haardt i det og var 
sine Forældres eneste Støtte. Det 
vilde ordentlig more hans Kamme-
rater, naar han fortalte dem det. 
Hun kom til at hade ham, fordi 
han havde forraadt hende og mis-
brugt hendes Tillid; men hun bed 
sig i Læberne og smilede. 

Fortsat. 

paaklæbet. 
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Konfirmationssang. 
Der er et Land. 

En Højtidsdag har kaldet 
os tilsammen, 

en Mindedag, 
som her os sammen bandt, 

vi sidder nu 
i festlig Fryd og Gammen 

og prøver om 
den rette Streng vi fandt. 

Vi vil saa gerne her den unge give 
et Ord paa Vejen i vor lille Sang. 
Et Ønske, 

som vi haaber maatte blive 
til Gavn og Glæde 

her i Livets Gang. 

Nu svandt de hen, 
de glade Barndomsdage 

med Skolegang 
og Sang og munter Leg. 

og Minderne 
kun nu du har tilbage, 

de følger trofast 
med paa Livets Vej, 

de er en Skat, 
hvorom du vel skal værne, 

naar Modgangstimerne 
'de vælder frem. 

De er den klare, milde Ledestjerne, 
som føre skal 

din Tanke til dit Hjem. 

Det Hjem, som skænked dig alt, 
hvad det evned, 

den Arne, hvor der er 
saa lunt og godt; 

ak intet Sted, hvor end 
du henad stævned, 

som Hjemmet fandt:du, det var 
dig et Slot. 

Og hvor du end i Verden 
om skal vanke, 

og hvordan end det siden 
dig skal gaa, 

du slette aldrig af din stille Tanke 
det Hjem, hvor altid Kærlighed 

du saa. 

Naar ud chi tr. der nu 
i Livets Færden, 

hvor du skal lære mangt 
og meget,rsom 

dig bringe skal igennem 
denne Verden, 

saa altid Barndomstiden ihu kom. 
Bevar din Tro i Sjælen dybest inde, 
Gaa kækt kun fremad paa 

den rette Vej. 
Saa vil du ganske sikkert 

Maalet finde, 
og Lykken heller ikke svigte dig. 

Og saa til Slutvi ønske 
vil dig alle, 

dit Liv ret forme maa sig let 
og lyst, 

at ingen tunge Skyggeflor 
maa falde 

og dig formørke her 
din Solskinskyst. 

Et længe Leve! og Hurra! 
skal klinge 

fra dine Venner, som omkring 
dig staar. 

og ved et Glas vor Hyldest 
vi dig bringe. 

Ja Held og Lykke i din 
Fremtids Aar! 

47f, 	De ønsker en Sang 
6,60 til en eller anden 

festlig Lejlighed og ikke selv har 
Tid eller Lyst til at skrive den, 
behøver De blot at opnotere, hvad 
De ønsker omtalt i Sangen, og 
sende det til os; vi skriver da San-
gen for Dem paa en eller anden 
kendt Melodi og trykker den i det 
forlangte Antal Eksemplarer og til 
den billigste Pris. 

01,errrtsuragleror 

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

Kontor i Allinge: 
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom). 
Træffes personlig hver Fredag Kl. 11-1. 

kun ægte med Mærket 

Forlang Hasle Fodertran eller D
Ber  ruegss f  Ko røebnni  inagn.  d 

Tf.  2 1 . ))))) 	 )1. Hasle Fodertranfabrik. 

SundhedsSugbrodeillYGÆA 
HY1,11EA normal 
Anbef. af Læger 

Bages kun i følgenge Bagerier: 
C. Ø. Frederiksen, Svanemøllen, Svaneke. Andreas Didriksen, Rønne. 
Rye Jørgensen, Østerlars. J. A. Hammer,Vang. M.Chr. Jensen, Klemens. 
HYGÆA Rugbrød er mere velsmagende end det atm, Rugbrød. 
HYGÆA anbefales af Læger og Professorer. 
HYGÆA er let fordøjeligt og har stort Indhold af Æggehvide og 

Mineralstoffer. 

Herre-og Damegarderobe 
som ønskes kemisk renset og farvet — eller alene renset — hos 

C. Schleisner, København 
kan indleveres hos Hedevig Blarckmann, Hasle. 

Møllers Bogbinderi  
Tlf. 865. 	Chr, DideriRsen, Rønne. 	Tlf. 865. 

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

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

BRØDRENE ANKER, HASLE 
JERNSTØBERI & MASKINFABRIK. 

Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands=Aniteg, 
11""V•VINIZIV"II IINVIX":".  DIN" 

Xvorfor fie6e ffryksager 
7ndpakningspapir og Yoser 
hos omrejsende Agenter, der paa Grund af 

Rejseudgifter maa beregne større Avance 

oaa en ringere Vare, og sælger denne paa 

Efterkrav og uden Garanti. 

9ornitzfias 'Bogtrykkeri, 
er De altid sikker paa at faa Deres Tryksager godt udført til den 
billigste Pris og saa vidt mulig omgaaende Levering, Telefon 74. 
Indpakningspapir, Økonomruller, Konvolutter & Poser til Fabrikspris. 

Bestil Peles Tryksager i 	Bogtrykkeri 



Rugeæg sælges. 
Sorte Minorka (tilsat ny Hane 

af fin Afstamning) 12 Øre pr. Stk. 

Ruts Kirkeskole. 
Et Par gulbrune Strassere med 

hvid Krave efterlyses. 	Bortfløjne 
midt i Marts. 

En ældre, god 
Hoppe, 11 Kvar-
ter, er til Salg el. 
Bytte med en paa 
10 Kvarter. 

Hansen,/ 
Myrenherj, Olsker 

Unge og ældre 

Heste til Salg. 
Westh, Risbygaard, 

Klemensker. 

En Pige 
kan faa Plads 1. eller 15. April. 

Fisker Karl Henriksen, 
Allinge. 

Stort Udvalg af nye, smukke 
Vogne er hjemkommet. Priserne 

meget rimelige. 

Klapvogne, Legevogne, 
Løbehjul, Cykleheste og 

Vugger. 
Alt Tilbehør føres. Gummiringe, 
Kaleschehjørner, Hjulholdere m,m. 

Kulørt Emaljelak 
i alle Farver 	 anbefales til bil- 

ligst mulige Priser. 

P. C. Holm, Allinge. 
Teknisk Skole 

i Allinge. 
Elevernes Arbejder fra Vinter-

halvaaret er fremlagt til alminde-
ligt Eftersyn i Skolens Lokaler 2. 
Paaskedags Efterm. fra Kl. 2. 

Kl.5 afrives Beretning om Sko-
lens Virksomhed. 

2iografen.  
2. Paaskedag Kl. 8 

Hallens Behersker. 
Spændende Sensationsfilm 

i 10 Akter med Harry Piel, Politi- 
hunden Greif m. fl. i Hovedrollerne 

De mange Græsmarber 
med mislykket Meyer 
og de mange Kornmar-
Icer med Gulspidssyge 
viser, at Kalimangel bli-
ver mere og mere al-
mindelig paa danske 
Jorder. — Tænk derfor 
paa 4090  Kaligødning til 
Kløver og Rodfrugter. 

Forretnings konvolutter 
sælges m ed Firma for kun 8 Kr 

pr. Mille. 

Allinge Bogtrykkeri. 

ALLINGE 
udsælger alle Frugttræer til den billige Pris a 

150 Ore pr. Stk. 
Ribs 30, Stikkelsbær 40, Roser 35 Ore pr. Stk. 

Benyt Dem af Lejligheden og ring til Tlf. Sandvig 6. 

liallelyst, Allinge 

Simmer og Srcedder. 
Vi har sat Priserne ned paa alt Træ og anbefaler vort 

Lager af tørre, vellagrede Varer. Rabat pr. Kontant. 

Yrodukien. 
Mie Sorter Nunstgetining 

er paa Lager til billigste Priser. 

Prod u kten. 
:Bestillinger  paaSQasaed& tre re 
bedes venligst indgivet snarest. 

rtrodufilen. 
Gravmonumenter. 

Monumenter og Mindesmærker i gangbare Arter sælges til moderate 

Priser, levetes frit opsat paa alle bornholmske Kirkegaarde. Fineste 
Granit til Polering. Bese min Udstilling i Hasle og Havnegade, 
Allinge og forhør mine Priser forinden De køber andre Steder. 

Vald. Sørensen,  Borrelyngens Granitværk pr. Allinge 

NB, Gamle Monumenter tages i Bytte. 

Sanagran 
Benyt iaar Sanagran 
til Afsvampning. 

Fortrinligt baade til Tør-
og Vandafsvampning. 

Kan faas overalt. • 	• Dansk Fabrikat. 

GØDNINGS-
KOMPAGNI 

Hjertelig Tak 
for Opmærksomheden ved min 
Konfirmation. 

Magda Andersen og Forældre. 
Granly, Olsker 

Prøv J, Bi Larsens Kaffe 
og De vil blive tilfreds. 

Niels V.Grooss 
Blikkenslager. 

Aut. Gas- og Vandmester. 
WC, Kloak- og Centralvarmeanlæg. 

Tilbud og Overslag gratjs. 

Al Slags fraalceg 
og Salater anbefales 
til billigste Priser. 

J. B. Larsen. 

• • • • 

KAFFE 
• 

• 

Arbdderoos pos. Assurance 	Nordlandets Handelshus. 
for Slaglesvill 

griertekg Yak 

Stort Udvalg i moderne til alle, som viste os Delta- 
Dame- og Herre- 	gelse ved vore .kære Foræl- 

Armbaands-Ure. 	dres Død og Begravelse. 
Allinge. 	 Herre-Lommeure. 	Familien Ipsen, Allinge. 

Alt i Culdsmederi. 	Gode Varer til billige Priser. 

i Conrad Hansens 
Ur- og Guldsmedeforretning. 

Køb Konfirmations-Uret 

Ny Prisliste over Trælast. 

Nordlandets Handelshu 
ZWA 

Planteskolen Hellelyst, 

14-15 Aars Dreng Allinge D.K.U. Allinge 
afholder stort Paaskebal Paaske- 

Larsen, Rø Præstegaard. lørdag Kl. 8 paa Højers Hotel. 
Gratis Adgang for Damer. 

b 

Moderne biddet 4 Fags Hu 
i Vestergade, Allinge, med stor 
Have, Kvist, 3 Loftsværelser og 
Kælder samt indlagt Gas og Vand, 
elektrisk Lys og Kloak er til Salg 
ved Henvendelse til 

Kofoed & Mortensens 
Byggeforretning. 

God br. Taghalm 
er til Salg paa 

Spannergaard. 

Halm til Salg 
eller Bytte med en Lødekvie eller 
Gylte. 

Avlsbr. Anker Kofoed, 
Hasle. 

søges til 1. April eller Maj. 

14=16 Aars Dreng 
til at passe Køerne kan faa Plads 
1. Maj paa 

Kroggaard i Ro. 

Ung Pige, 16 Aar, 
ønsker Forretningsplads eller som 
ung Pige paa en Gaard I. Maj. 

Bladets Kontor anviser. 

Foraarsnyheder 
hjemkommen. 

Konfirmationshatte 
til rimelige Priser. 

E. og E. Pedersen, Hasle. 

14=15 Aars Dreng 
kan faa Plads 1. April eller Maj. 

Ingemansgaard pr. Hasle. 

HØ liosifilodsioreDieg 
Syforeningen afholder Bortsalg og 
festlig Sammenkomst Lørdag den 
2. April Kl. 7,30 paa Bendtsens 
Sal. Alle Medlemmer indbydes. 

Bestyrelser'. 

Fodermester 
15-17 Aar, samt en PIGE, som 
vil malke en Gang daglig, kan faa 
Plads 1. Maj. 

Pilegaard, Ro. 

En ung Pige, 
ca. 18 Aar, søger Plads ved Hus-
gerning eller som Ekspeditrice. 

Er forretningsvant og har Kend-
skab til Kontorarbejde. 

Billet mrkt 88 modtager Bladets 
Kontor inden 8 Dage. 

bor Deres Indkøb hos 
de Handlende, som averte-
rer her i Bladet, derved 
støtter De os i vore Be-
stræbelser, for at faa det 
udsendt i videre Kredse 

Se her! 
Svinekørsel 

til Slagteriet udføres hver Mod-
' tagelsesdag til billigste Pris. 

Anthon Kofoed, Klemensker. 
Tlf. n. 7 y 

Billige Kranse,  n■ Lkinorma

te  

tioner, 

forsendrs overalrt. 
Bdr.Andersen

*  iiandelmgartaleri. 
Tlf. Allinge 110. 

Fikse Konfirmandsko 
faas billigt hos 

Carl Larsen, Vesterg., Allinge. 

Regninger, 
Meddelelser, 

Konvolutter, 
Brevpapir 

Kvitteringer 
og løvrigt alle Tryksager til For- 

retningsfolk, Foreninger og private 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri. 

En ny 4-5 Personers 

Bil udlejes 
Tlf. 49. 	Andreas Christensen, 

Nørregade, Allinge. 

Bornholms 
Spare- og baanekasses 

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

3 Mdrs. Opsigelse 	4,5 pCt. p. a 
Alm. Sparekassevilkaar 	4 	- 

Boxer udlejes. 

Averterende, 
der endnu ikke har indløst de af 
os udsendte Indbetalingskort paa 
skyldige Beløb fra sidste Regn-
skabsaar, bedes indbetale dette 
paa vor Postkonto Nr. 14146 -
inden 8 Dage. Vi har store Ud-
betalinger og vil gerne spare Dem 
for de med Incasso forøgede Ud-
gifter. 

Otto Gornitzka. 
Smaa Annoncer bedes saavidt 

muligt betalt Kontant, 

i Allinge-Sandvig afholder Gene-
ralforsamling Tirsdag den 29. ds. 
hos Karetmager A. Pedersen. 

gulv-Fernis. 
Den bedste Gulvfernis faas hos 

J. B. Larsen. 

!Barnevogne. 

Hvis der er Landmænd, som onsker at købe 

Saasæd, Kunstgødning og Markfrø 
paa Pantebrevsvilkaar i Henhold til den nye Lov, saa 
modtager vi gerne saadanne specielle Forespørgsler 
snarest. 

Nordlandets Handelshus. 
Frisklavet dansk Klidmelassefoder iSække, 

Danske grove Hvedeklid og prima Laplata Majs 
sælges til laveste Dagspriser. 

Nordlandets Handelshus. 

Alle Sorter Kunstgødning 
er paa Lager og sælges til smaa Dagspriser. 

Alle Bestillinger ekspederes gerne i disse Dage. 
Aktieselskabet 

Hasle Bank 
modtager Indskud paa 1 nd-
laansbog og Folio, Termins-
ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlaan m, m. 

Alle Priser er betydelig lavere — ogsaa gældende for gamle, I Jeg har paabegyndt et 
tørre Varer. Vi har alle Dimensioner paa Lager og kan give vore 
Købere gode Vilkaar. 	 Fi'erkræslagteri 

i Klemensker og er altid Køber S. 	af al Slags Fjerkræ til Dagens 
højeste Pris. 

Ring blot Kl. ndr. 33 — og jeg 
henter Fjerkræet fra hele Øen. 

J. C. Olesen. 



Børnenes Rubrik. 
Ridderen af den 

bedrøvelige Skikkelse. 

Ved du, hvilken Bog, der er 
Verdens mest læste næst efter Bi-
belen? — Det en „Don Quijote", 
den store Roman, der er skrevet 
af den spanske Digter, Cernantes 
Saavedra. Ham har du nok hørt 
omtale, og du har maaske ogsaa 
læst hans Bog. Du bør i alt Fald 
gøre det, for den er aldeles ufor-
lignelig. 

Digteren Servantes Saavedra. 

Servantes var en fornem, men 
fattig Adelsmand. Han lod sig i 
sine unge Dage hverve til Soldat 
i Krigen mod Tyrkerne. Under en 
Orlogsrejse hjem til Spanien toges 
han til Fange af de Sørøvere, som 
dengang huserede slemt i Middel-
havet, og han var Slave hos en 
Sørøverhøvding, indtil han blev 
løskøbt af en af sine Slægtninge. 
Under Fangenskabet og senere 
paa Rejser i Spanien fik han Stof-
fet til Bogen om „Don Quijote". 
Hans Hensigt med Værket var 
den at gøre Nar ad de engang 
saa yndede, men efter Servantes 
Mening usunde og skadelige Rid-
derromaner. De ødelagde Ung-
dommen, som ikke har godt af 
at læse forskruede Bøger. Man 
skal læse faa gode og ikke mange 
daarlige Bøger. Husk det. 

Her ser du „Don Quijote" den 
fattige Herremand, som den dan-
ske Kunstner Marstrand har teg-
net ham efter Servantes Skildring. 

Han sidder og læser de højt-
travende Ridderromaner saa længe, 
til han ikke han skelne Digt fra 
Virkelighed, og saa drager han 
ud for selv at virkeliggøre Bøger-
nes Forryktheder. 

Paa sin omvankende Ridderfærd 
i Spaniens Land bliver Don Qui-
jote fulgt af sin praktiske, bereg-
nende og snusfornuftige Vaaben-
drager, Sancha Panza. Don Qui-
jotes fantasifyldte Hjerne og Man- 

gel paa Virkelighedssans leder dem 
ind i mange besynderlige Situa-
tioner. Don Quijote tog nemlig 
Vejrmøller for Kæmper, han troede 
Faareflokke var hele Hære af Hed-
ninger, og han kaldte Pigerne fra 
Landsbyerne for Prinsesser. 

Her ser du „Ridderen af den 
bedrøvelige Skikkelse", som Don 
Quijote kaldtes, og hans Væbner 
foran en Vejrmølle; de raadslaar 
om, hvorledes de skal angribe den. 
Forresten, du kender Udtrykket 
om „at kæmpe mod Vejrmøller", 
det stammer fra „Don Quijote". 

Don Quijote og Sancha Panza 
oplevede en Række Æventyr, som 
der fortælles om i Bogen. 

„Don Quijote" og „Sancha Panza" 

Paa Billedet nederst ses de holde 
Hvil efter en af deres Kampe. 
Sancha Panza er en praktisk Mand, 
der først tænker paa Mad og 
Drikke og Søvn, og han drømmer 
ikke saadan sOin sin Herre. Han 
kan sove paa den bare Jord, men 
Don Quijote kan ikke sove, han 
maa bestandig tænke paa de nye, 
store og gode Gerninger, han skal 
udføre. Han er midt i sin Latter-
lighed en god Mand, han har et 
varmt Hjerte og en ren Karakter. 
Han vil beskytte værgeløse Kvin-
der. Han vil slaas til enhver Tid 
— men kun for at skabe Fred paa 
Jorden. Han tager Lænkerne af 
Tugthusfangerne og sætter dem i 
Frihed, og da man bebrejder ham 
hans Handlemaade, svarer han : 
„Mig er det nok at de lider; jeg 
spørger ikke, hvad de ' har for-
brudt". Bagefter stenede Tugthus-
fangerne ham. Saa utaknemmelige 
kan Menneskene være. 

Se disse to, Don Quijote og den 
jordbundne Sancha Pancha, Man-
den, der ikke tænker paa sig selv, 
men paa at hjælpe andre, og Man-
den, som ikke tænker paa andres 
men paa sit eget Vel, disse to, de 
har altid vandret omkring Side 
om Side paa den grønne Jord. I 
enhver af os er der noget af Don 
Quijote og Sancha Panza. 

Onkel Peter. 

Naar IAgen raader Dig. 
I _Han vendte sig om og gik hjem-
ad. Han vilde ikke staa og lure 
og ærgre sig; nej, nu vilde han 
arbejde — fra i Morgen, arbejde! 
Han gik op i Skoven og satte sig 
paa en Træstub og grublede over 
Livets besynderlige Tildragelser. 
Hall havde set Skønheden, en 
himmelsk Aabenbaring af Renhed, 
paa nært Hold. 

Grethe havde vist ham noget, 
— noget han maatte gøre uud-
sletteligt. 

Næste Dag fortalte han hende, 
at han vilde male et Parti af Ha-
vet, og han bad hende være Mo-
dellen, han vilde bruge. 

Hun var henrykt og sad for 
ham — kun iført en let Tylskjole. 

un følte sig stolt og vigtig, over 
at kunne hjælpe ham. Hun holdt 
af ham som af en gammel god-
modig Onkel, der var god imod 
alle. 

Børge arbejdede med iver og 
Lyst et Par Dage. Det var noget 
ganske nyt at se. 

En Dag kom Grethe med en 
anden Kjole paa, 	en fin hvid 
Kniplingskjole, og paa Børges 
Spørgsmaal om, hvorfor hun hav-
de skiftet Kjole, naar hun skulde 
sidde Model, svarede hun, at Tante 
Jo skulde vaske den anden. 

„Men det kan godt vare lidt," 
sagde hun alvorligt og saa op 
paa ham med sine store, kloge 
Barneøjne, „for Tante Jo er syg, 
og Lægen siger, at hun skal have 
Ro og megen Pleje." 

„Hvem passer saa din Tante?" 
spurgte Børge, som fik en hel 
faderlig Interesse for Grethes Tante. 

„Det gør Tante Petra, naar hun 
kommer hjem fra Skolen. Hun er 
Lærerinde paa Realskolen," op-
lyste Grethe stolt. 

„Saa maa Du vist hellere blive 
hjemme, Grethe, og passe din 
syge Tante Jo, saa venter vi med 
at male videre paa vort Maleri til 
din Tante er bleven rask, ikke 
sandt, Grethe?" 

Grethe stod forlegen og saa ned 
for sig — noget Børge ikke havde 
bemærket hos hende før — og 
svarede ikke. 

„Det tror jeg nok er bedst; vil 
Du hilse din Tante fra mig, Gre-
the, og ønske hende rigtig god 
Bedring? Og skynd Dig saa hel-
lere at løbe hjem! 

„Ja, det vil jeg ogsaa gerne, 
men — 

Børge var inderst inde ked af 
at skulle undvære sin lille Model 
indtil videre, og efter en pludselig 
Indskydelse sagde han: „Saa skal 
jeg nok komme hen og besøge 
Dig en Dag, Grethe, — og tage 
Blomster ude fra Haven med hen 
til din Tante." 

Grethe tog Afsked, og Børge 
Franck stod i Døren og saa efter 
hende, da hun ilede hjemad, hvor-
efter han satte sig til at læse 
Havestuen, — en Beskæftigelse, 
som ikke havde interesseret ham 
synderlig før. Men Børges Inter-
esse var ogsaa undergaaet en 
mægtig Forandring her ude paa 
Landet. 

1 Begyndelsen kom der af og 
til stærke Længsler efter Vennerne 
inde i København op i ham, men 
siden havde det været ham Er-
statning nok at sidde og male, 
sidde og passiare med Grethe, 
denne lille rene og naturlige Barne-
sjæl. og saa hans ensomme Aften-
ture dernede ved Stranden, hvor 
Naturens vidunderlige, storslaaede 
Skønhed greb ham. 

Der gik et Par Dage, hvor han 
ikke saa noget til Grethe, og han 
besluttede da at aflægge et Besøg 
hos hende og hendes syge Tante. 

Han var gaaet ud i Haven og  

Timer hver Eftermiddag ; det si-
ger Doktoren, at hun har godt af; 
— 	og hvis saa De maaske 
kunde bære Tante, — eller støtte 
hende ned til Stranden, saa kunde 
jeg bære Liggestolen?c 

Hun saa bedende op paa ham. 
„Det kan Du rigtignok tro, jeg 

vil, lille Grethe; vi to skal nok 
hjælpe Tante Jo. Er det forresten 
din Tantes rigtige Navn Grethe?" 

„Næh, det tror jeg ikke, — men 
vi siger altid enten Tante Jo eller 
Tante Ja. Det siger Tante Petra 
ogsaa, naar vi taler sammen". 

Børge fik travlt, Buketten skulde 
arrangeres efter alle Kunstens 
Regler, Tøjet børstes, Sko pudses 
og Slipset stryges ud Men i Lø-

bet af tre Kvarter var han fiks og 
færdig, og de begav sig skynd-
somst afsted. 

De naaede straks det lille ven-
ligt udseende Hus, og Grethe 
lukkede op, men bad Børge vente 
et lille øjeblik, — hvis Tante 
Jo ikke lige netop nu var forbe-
redt paa at „tage imod' 

„Jeg fik Maleren — — Onkel 
Børge, mener jeg, til at hjælpe mig, 
Tantet" hørte han Grethe forklare. 

„Jamen, Grethe dog! Du tænker 
Dig da aldrig om, Du skulde have 
bedt Fisker Kofoed om det, som 
jeg bad Dig om. Det er da for-
færdeligt af Dig at bede en helt 
fremmed Mand om at hjælpe ost 

„Jah — Tante, han er maaske 
nok fremmed — —, men han er 
ssa rar! Han har disse Blomster 
med til Dig, Tante", sagde Grethe 
og rakte Buketten, som hun havde 
skjult bag Ryggen, frem 

„Det er virkelig smukt af  
Onkel Børge", sagde Tante Jo og 
smilede glad, „men di t er der 
slet ingen Mening i. Vil Du hilse 
og sige ham saa mange Tak ; -
bor han langt herfra?" 

„Nej, han gør ikke, Tante, men 
nu skal jeg bede ham om at kom-
me herind, jeg tror, at Du kommer 
til at holde af ham, Tante . . . ." 
Hun gjorde en lille Pause, før hun 
fortsatte. „Naar jeg en Gang skal 
giftes, Tante, saa skal min Mand 
være lige saa smuk og rar, og 
saa skal han ogsaa hedde Børge; 
synes Du ikke, at det er et pænt 
Navn Tante?" 

„Jo, mit Barn", svarede Tanten 
stille, „Børge er et smukt Navn, 
som ogsaa jeg synes bedst om, 
men . . ." 

ad Vinduet med sine taarevædede 
øjne. 

Imidlertid havde Grethe hentet 
Børge Franck, som stille traadte 
ind i det lille, propre Soveværelse. 
Han blev staaende som naglet 
fast, da han saa Patienten, som 
endnu ikke anede hans Nærvæ-
relse. 

Han fugtede sine Læber, som 
paa en Oang blev ganske tørre, 
og gik et Skridt frem i største 
Forbavselse og Sindsbevægelse. 

Et vemodigt Suk trængte sig 
over Patientens blege Læber; hun 

var i Færd med — med største tørrede en Taare bort og vendte 
Omhu at udsøge de smukkeste langsomt sit Ansigt mod — On-
Blomster til en Buket til Grethes kel Børge. 
Tante, da han blev forstyrret i sit 	To Par øjne mødtes; de blev 
Arbejde ved, at en velkendt Stem- større og stirrende. 
me sagde: » Undskyld, men der 	„Undskyld", udbrød Børge om- 
var noget, jeg gerne vilde bede sider, „jeg glemmer ganske at præ- 
Dem om, Hr. — —" 	 sentere mig; jeg blev saa — 

Hun ledte efter Navnet, som jeg synes — —, jeg blev slaaet 
hun ikke kendte. 	 af Ligheden, — — mellem en ung 

„Eneboer?" lo Børge og gik Pige, jeg en Gang kendte, og - 
smilende hen ti! hende. 	 —; naa ja, det vedkommer vel 

„Du kan kalde mig Onkel Børge ikke Sagen; mit Navn er — . . . 
vil Du nok det, Grethe?' 	 „Børge Franck !" indskød Pati- 

Jo, det vilde Grethe nok. 	1  enten og skjulte sit Ansigt i Ho- 
„Onkel Børge. begyndte hun vedpuden. 

prøvende, „vil De ikke hjælpe mig 	I' et Skridt var Børge henne 
med Tante?” 	 ved Sengen. 

„Med din Tante?" Børge saa 	„De kender mig ?" spurgte han 
meget forbauset ud. 	 og greb hendes Haand. 

„Ja, Tante sul ud iSolen nogle 	Langsomt vendte hun Ansigtet 
imod ham igen. ,,Ja, Børge, jeg 
kender Dig — og har aldrig kun-
net glemme Dig, — — som Du 
glemte mig: — som Du glemte 
den Sonja, som Du, da Du rejste 
til København, svor aldrig at ville 
glemme — . . ." 

„Sonja; Er det virkelig Dig, 
Sonja?" 

„Naa, Tante Jo, nu har jeg baa-
ret Liggestolen ned til Stranden", 
meddelte Grethe, der nu kom hur-
tigt find ad Døren, „nu maa vi 
se, om Onkel Børge kan hjælpe 
Dig derned". 

„Det kan jeg, lille Grethe", sva-
rede Børge med Overbevisning og 
greb — Tante Jo i sine Arme og 
bar hende ned til Stranden med 
en Lethed, som var det et lille 
Barn, han bar. 

,,Vi glemte mit Tæppe", sagde 
den Syge, da hun blidt var bleven 
anbragt i Stolen. 

Hun havde næppe talt ud, før 
Børge styrtede afsted efter det. 

„Jeg tror nok, at Du vil komme 
til at holde af Onkel Børge, Tante 
Jo", bemærkede Grethe barnligt, 
medens Børge var borte. 

Det er ikke helt umuligt", sva-
rede hendes Tante adspredt. 

Det blev et Par lange Timer i 
Solen. Grethe roede ude i Kajs 
Kajak, og Sonja og Børge tilbragte 
de solrige Eftermiddagstimer i 
hinandens Selskab — ganske ufor-
styrrede. 

„Sonja," sagde Børge, som sad 
i Sandet ved hendes Fødder, „for 
snart femten Aar siden rejste jeg 
til København for at lære noget 
og finde Lykken. Jeg lærte intet, 
jeg fandt ikke Lykken, jeg blev 
s} g 	nedbrudte, ødelagte Ner- 
ver og blev, hvis jeg vilde tage 
Chancen, tvunget til at rejse her 
over og søge Helbredelse." 

'Har Du haft noget Udbytte af 
Turen. Børge?" spurgte Sonja og 
saa ned paa ham med to udtryks-
fulde, varme øjne. 

„Et ganske uhørt Udbytte!" 
svarede Børge og saa kærligt paa 
hendes milde Ansigt Jeg har lært 
at arbejde, lært Arbejdets Velsig-
nelse, lært at forsage alt, hvad 
ondt er; jeg har genvundet mit 
tabte Helbred, — og — hvis jeg 
tør haabe paa dit Jaord —, jeg 
har fundet mit Livs største Lykke. 
Sonja, maa jeg hjælpe Dig for 
bestandig? . . 

Solen var ved at gaa ned, da 
Hun drejede Hovedet og saa ud Grethe endelig kom tilbage -

skamfuld over at være bleven 
borte saa længe. —; hun fandt 
Tante Jo og Onkel Børge siddende 
ved Siden af hinanden i Sandet. 
Liggestolen havde de stillet bag 
dem, men hun saa alligevel, at 
Onkel Børge havde lagt sin Arm 
om Livet paa Tante Jo. 

„De skal ikke tro om mig, -
at jeg staar her og lurer," sagde 
Grethe ved sig selv og fjernede 
sig forsigtigt; — „at Tante vilde 
komme til at holde af ham, 	ja, 
— det var næsten umuligt andet, 
men alligevel — saa hurtigt  


