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Organ for Rønne Statsskole.
Udgivet af et Aktieselskab. Redaktør: Chr. Jørgensen.

Nr. 1. Tirsdag den 25. Marts 1913. 1. Aarg.

Love 
for 

As „Bra£e“-

§ 1. Formaalet med Aktieselskabets 
Oprettelse er at udgive et Blad 
for Rønne Statsskole. Bladets 
Navn er „Brage“, Organ for 
Rønne Statsskole.

§ 2. Aktiekapitalen er 20 Kr. fordelt 
paa 40 Aktier.

§ 3. Bladets Redaktion skal bestaa af 
1 Redaktør og 1 Redaktions
sekretær. Redaktøren vælger selv 
Redaktionssekretæren. Redaktø
ren vælges for et Skoleaar.

§ 4. Redaktionen suppleres med et 
Redaktionsraad paa 5 Medlemmer 
valgte blandt Aktionærerne for 
et Skoleaar.

Redaktionsraadet danner tillige 
Selskabets Bestyrelse og vælger 
blandt sine Medlemmer en For
mand og en Kasserer.

§ 5. Redaktionsraadet styrer Aktiesel
skabet Redaktionen træder dog 
sammen med Redaktionsraadet 
i Sager angaaende Bladets Re
daktion.

I § 6. Hver Aktie giver Indehaveren en 
Stemme til Generalforsamlingen.

§ 7. Til Valg af Redaktøren kræves 
over Halvdelen af de afgivne 
Stemmer.

§ 8. Medlemmerne af Redaktionsraa
det vælges ved Forholdstalsvalg.

Lister til Valget insendes til 
Formanden senest en Uge før 
dette. Er ingen Lister indsendte, 
kan saadanne dog foreslaas paa 
Generalforsamlingen.

§ 9. Generalforsamlingen indkaldes af 
Bestyrelsen mindst een Gang aar- 
lig, dog altid en Gang i Juni 
Maned. Paa dette ordentlige Møde 
vælges Bestyrelsen. Dog afhol
des Generalforsamling, naar 
Halvdelen af Aktionærerne kræver 
det ved skriftlig Henvendelse til 
Formanden.

§ 10 Generalforsamlingen er kun be
slutningsdygtig, naar Halvdelen 
af Aktionærerne er til Stede.

§ 11. Aktionærerne kan ved skriftlig 
Fuldmagt overgive deres Stemme
ret til andre.

§ 12 Generalforsamlingen kan afsætte 
Redaktøren, naar af Aktionæ
rerne stemmer derfor.
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§ 13. Forandringer i Lovene kan ved
tages, naar :!/f af Aktionærerne 
stemmer derfor.

§ 14. Aktieselskabet kan opløses, saa- 
fremt 3/4 af Aktionærerne kræver 
det.

„Landflygtig“.
Solen sank ned bag de blaanende Vover, 
Maanen sig hæver i Øst.
Ensomt, mens alle i Hytterne sover, 
søger i Skoven jeg Trøst, 
vandrer saa ene i Natten herude, 
søger forgæves om Fred, 
medens paa Søernes spejlblanke Rude 
Maanen sit Lys sender ned.

Natvinde suse i Træernes Toppe, 
svaler min brændende Kind, 
Stjernerne tindre saa kolde deroppe, 
Himlen er mørk som mit Sind.
O, hvor dog Natten.er ensom og stille! 
Alle har nu fundet Fred, 
Søvnen dem favned, den bløde og milde. 
Snart har de glemt, hvad de led.

Men jeg maa vandre herude saa ene, 
Søvnen den finder mig ej, 
jeg, som nu vandrer i Verden alene, 
ingen sig bryder om mig!
Jegsom drogbortfrade kære derhjemme 
blot for at styre min Lyst, 
mig kan man vel have Lov til at glemme 
her paa den fremmede Kyst.

Naar skal jeg atter det Fædreland skue, 
jeg i min Ungdom forlod, 
naar skal jeg atter se Solen at lue, 
som den bag Højene stod, 

da jegsomYngling drogbort fradekære, 
de, som nu slumrer i Muld, 
naar skal jeg atter i Hjemlandet være, 
atter se Markernes Guld.

Kunde jeg blot ved de fædrene Strande 
finde til sidst mig en Grav, 
bag disse store, tungtrullende Vande, 
bag. dette brusende Hav, 
hvor over Graven de lysgrønne Bøge 
strakte det bævende Blad, 
og hvor de kvidrende Smaafugle spøge, 
da vil jeg føle mig glad

Vaar over Landet!

Der er Vaartegn i Luften, mærk det 
lysner foroven, 

se det friskende Pust, som gaar gen
nem Skoven!

Se, hvor Knopperne svulmer, de ven
ter paa Tiden, 

daVaaren og Varmen har sejreti Striden.

Der er Vaartegn i Luften, mærk den 
voksende Bølge, 

der alt vokser og vokser og ej lader 
sig dølge!

Hør det knager i Isen, som holder 
den bunden;

snart er Baandet med Vinterens Kulde 
forsvunden.

Der er Vaartegn i Luften, der er Vaar 
over Landet;

mellem Kulde og Varme har Kampen 
alt standet.

Der er Krater i Gære, og Begejstrings 
Varme

har sejrende kæmpet mod Lunkenheds 
Harme.
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Ja, alt Vaaren er kommet i Dannemarks 
Rige, 

og trindt omkring spirer det frem 
uden Lige.

Det er Vaaren — de unge —, der nu 
prøver Vinger, 

det er Ungdommens Ildhu, der fremad 
os bringer.

Alt er Vaar over Land! og i Borg og i 
Hytte

vil ingen mod Vinteren Vaaren bortbytte. 
Med Korset som Mærke maa Modstan

den vige,
thi det gælder Frelsen for Dannemarks 

Rige.
Torberg Skjald

O 1 o 1 o *.«»****«*<»***

} Zigeunerpigens Sang. •
.... e 9 .... !
» O O O «3 » O O » «o«.«»*»

Som Fuglen vildt jeg flakker, j 
jeg har slet intet Hjem, j
og selv om Natten lakker 
jeg søger stadig frem;
paa Nuet kun jeg tænker, 
det skete har jeg glemt. 
Jeg har slet ingen Lænker 
har ingen Sorg, kun Skæmt.

For Dørene jeg synger, 
har jeg ej Penge mer; 
for Fuglene, som gynger, 
vil ej jeg have fler. 
Kun et mit Hjerte tynger, 
har end jeg nok af Brød; 
jeg dig saa tidt besynger, 
hvor ensom bli’er min Død.

Jeg elske vil i Livet 
af Hjertets fulde Drag, 

thi jeg er jo som Sivet, 
der visne kan før Dag. 
Jeg nyder Livets Varme, 
til det jeg er bestemt 
thi snart jeg vil, jeg arme, 
dø bort af dig forglemt.

Torberg Skjald.

Kong Georgs Mord.
Han .var Sejerherre alt paa Valen, 
Laurbærkransen raktes mod ham ned 

i Folket hyldede den stolte Ridder, 
der for Retfærd og for Sandhed stred

Sølvgraa Lokker kransed’ alt hans 
Tinding.

Line friskt dog var endnu hans Mod, 
lige højt han endnu holdt sin Pande, 
lige rank han end paa Valen stod.

Da — imedens Sejrsbasuner toned 
og Fredens Sol bag Sky sig viste 

brat — 
knalded’ Skuddet fra en Morders Vaaben 
og han segnede i Dødens Nat.

For en Morders Kugle er han segnet! 
Sorg og Had maa fylde hvert et Sind. 
Sænk i Sorg hvert florindhyllet Banner; 
thi en trofast Drot er slumret ind.

Hallfred.

„Brages“ 
Generalforsamlig.

Den ottende Marts samledes „Bra
ges“ Aktionærer til Generalforsamling 



4 „B r a g e“ Nr. 1.

i Sangsalen paa Statsskolen. Som 
noget ret mærkeligt vil jeg nævne, at 
Hr. Chr. Jørgensen, der havde ind
budt til Mødet, sendte Bud om, at 
han ikke kom. Hr. Willy Larsen 
maatte saa indlede Mødet. Hr. Gideon 
blev enstemmigt valgt til Dirigent og 
efter at have takket for Valget, gav 
han Ordet til Hr. Poul Jensen, der 
kom frem med et Lovforslag, der 
med nogle faa Ændringer blev ved
taget (Lovene findes andetsteds i Bla
det) Under Forhandlingen om Lovene 
kom Hr Gideon med nogle krænkende 
Udtalelser mod Hr. J. Petersen. J. 
Petersen, der som bekendt ikke hører 
til de blideste i en Diskussion, sva
rede med at kritisere den Maade, 
hvorpaa Hr. Gideon røgtede sit Hverv 
som Dirigent og var i det hele taget 
ret uforskammet, men det er vi jo 
saa vant til.

Til Redaktør foresloges Hr. Chr. 
Jørgensen, der blev valgt med 11 
Stemmer mod 8 (Jørgen Petersen).

Da Redaktøren var valgt foreslog 
Hr. Willy Larsen følgende Aktionærer, 
som Medlemmer til Redaktionsraadet:

1. Henry Gideon.
2. Jørgen Petersen.
3. Poul Jensen.
4. Georg Holbeck.
5. Johannes Hauge. 

valgtes Hr. Gideon til Formand og 
Hr. Poul Jensen til Kasserer.

Disse vise Mænd er altsaa nu i vor 
Bestyrelse. Gid Held og Lykke, Fryd 
og Glæde maa følge dem og deres 
Arbejde. Det ønske vi Eder af et op
rigtigt Hjerte.

—A.

Opvisning.
Der bliver to Opvisninger i. Aar, en 

Gymnastikopvisning og en Opvisning i 
Hugning. Men i Modsætning til Gymna- / 

; stikopvisningen bliver Opvisningen i 
I Hugning frivillig. 1 den Anledning gaar 
I Bostrup og Gideon rundt for at hverve 
I frivillige. Og ve dem, der ikke gaar fri

villigt med! Med denfødte Boksers Hur
tighed og Styrke farer Bostrups knyttede 
Næve i Maven paa den arme Synder, 
der ikke vil makke ret, og hvis nogen 
vover at mukke og paastaa, at der ingen 
Mening er i, at vi skal have Opvisning saa 
. . . saa er det bedst at være udenfor
Bostrups Rækkevidde.

Jeg synes nu, der er god Mening i 
den Opvisning. Deltagelsen er jo fri- 

[ villig.
St. Peder.

De valgtes enstemmigt. Der var 
dog opstillet 2 Lister foruden, men 
Aktionærerne var ikke længe om at 
se, at de var ganske umulige. Hr. 
Rohmann var for Resten opstillet som 
Nummer 1 paa den ene.

I et Bestyrelsesmøde, der afholdtes 
umiddelbart efter Generalforsamlingen,

Trykt i P. Møllers Bogtrykkeri, Rønne.
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Nr. 2. Mandag den 31. Marts 1913. ) 1. Aarg.

Frem!

Frem, vi er unge, vi stoler paa Sejer, 
bare vi kæmpe for, hvad der er Ret. 
Fremad i Striden; Dannebrog vajer 
forrest i Kampen, rent, uden Plet.
Vaj imod Himlen vort sejrrige Banner! 
Smæld blot i Vinden, du rød-hvideFlag! 
Snart skal du skue, Fædrenes Stander, 
Gryet til Danmarks Genfødelsesdag.

Tusinder er der, som ligger i Dvale, 
som ej vil høre vort kaldende Kor, 
som lader haant om vor ildrige Tale, 
som ej paa Sejren i Fremtiden tror! 
Vent blot, I sovende, vent I skal skue 
Sejerens Dag; den vil kommeengang.. 
Tændt af Begejstringens flamm ende Lue 
iler vi fremad med Lyst og med Sang.

Frem Kammerater! Alt dansk vil vi 
værne, 

selv mod den griske prøjsiske Ørn. 
End straaler klart vort Fædrelands 

Stjerne;
end lever Danmarks modige Børn. 
Højt skal det lyde vort kaldende Kvæde:

— endnu vi synger paa Fædrenes 
Sprog —

„Frem Kammerater i Modgang som 
Glæde!

Fremad! For Danmark i Kampen vi 
drog.“

Kæmp Kammerater for Danskhedens 
Sejer.

Faa kun vi er, derfor: Frem alle Mand; 
— Forrest i Striden Dannebrog vajer — 
hvis vi blot vil, kan vi nok holde Stand .. 
Ingen bør svigte, naar Danskheden trues, 
Fædrenes Sprog er vor dyreste Skat; 
over vor Elskov til det vi ej blues . . 
Fremad til Kamp; thi vort Maal det 

er sat!
Hallfred.

Referat af 
»Rønne Boldklub«s Kampe 

mod 
»Østerbro Boldklub«

1. og 2 Paaskedag.

i. Dag.
Kl. 4 tog Holdene Opstilling. „0. 

B.“ lægger for, men deres Angreb af- 
slaas, og „R. B.“ har nu en lang Tid 
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Overtaget, der til Slut under øredø
vende Jubel resulterer i Maal. Men 
ak! „R. B“ forstaar ikke at forfølge 
sin Sejr. „0. B“erne sværmer takket 
være deres fortræffelige Halfbackskæde 
stadig foran „R. B“s Maal, men Fru 
Fortuna staar de hjemlige Farver bi, 
og alle „0. B.s Skud bliver enten 
„Stjerneskud“ eller ogsaa „brændt“ 
udenom Maal. „R. B.“ forsøger et 
Par Gange at mande sig op, men 
derved bliver det, og Halvlegen slut
ter med et Maal i „R. B.“s Favør. I 
2. Halvleg viser det sig straks, at 
„R. B.“erne er fuldstændig udpumpede. 
Det gik da ogsaa, som det maatte 
gaa „0. B “erne bombarderer ustand
seligt Modstandernes Maal, og skønt 
„R. B.“s Maalmand spiller fortræffeligt 
og stadig „er der med Neglerne“, kan 
han dog ikke forhindre, at „0 B.“erne 
4 Gange sender Bolden i Nettet. „R. 
B.“ har i denne Halvleg neppe An
tydning af Angreb, og Københavnerne 
vinder saaledes overlegent med 4 
Maal mod 1.

Men „R. B.“ har ved denne Kamp 
faaet Øje for deres Holds svage Punk
ter, de kender nu det fremmede Holds 
Spillere, og dette i Forbindelse med 
en heldig Omplacering af deres egne 
Folk vil ikke blive uden Betydning 
for Morgendagen. Enfin — Dagen i 
Dag giver godt Mod — qui vivra, 
verra.

2. Dag.
I straalende Solskin og med en 

stor Tilskuerskare begynder Kampen. 
Hvilken himmelvid Forskel fra den 
foregaaende Dag! „R B.“erne spiller 
jo som smaa Englebørn. Ustandseligt 
gaar det i Stormløb mod „0. B.“s 
Maal, og efter et nydeligt Angreb 

gaar v. yderwing igennem og „sco
rer". „0. B.“ arbejder nu, voldsomt 
for at faa det udlignende Maal, men 
deres Angrebsspillere kan ikke frigøre 
sig og bliver Gang paa Gang ynke
ligt „skoldede“. 1 2. Halvleg gentager 
det samme sig, „0. B.“ har langt de 
fleste Angreb, men Maal maa de 
„skyde en hvid Pind efter.“ „R. B.“s 
Forsvar spiller fortræffeligt; de bryder 
alle Modstandernes Angreb og spiller 
næsten bedre og bedre jo mere Ti
den skrider frem. „R B.“s „Forwards“ 
ligger heller ikke paa den lade Side; 
de har adskillige Opløb og ikke ufar
lige Angreb. Endelig lyder Dommer
fløjten; „R. B.“ har vundet med 1 
Maal mod 0, og under rungende 
„Hurræh, Hurræh, . . . færdig'1 og 
„Hurrah, Hurrah, . . . væs’go“ forlader 
de kæmpende Hold Boldpladsen som 
de bedste Venner i Verden.

Fodboldspiller.

„Man maa drage 
til Fods . .

I næste Nummer af „Brage“ paa
begyndes en meget spændende For
tælling af den berygtede Forfatter K. 
Vibe. Fortællingen hedder : „Man maa 
drage tii Fods . . .“

Da en af de Personer, der optræ
der i denne Fortælling, efter Sigende 
er Henry A. Gideon, besluttede vi 
en Dag at besøge denne for at faa 
nogle Oplysninger om Fortællingen.

Vi træffer H. A. Gideon paa sit 
Værelse, hvis ene Væg dækkes af et 
mægtigt Dannebrogsflag, medens man 



Nr. 2. „B r a g e“

over Sengen ser et Billede af Kongen 
og et af Westenholz. Paa Bordet lig
ger nogle Billeder af „bornholmske 
frivillige“.

„G’ Da," siger vi, „vilde gerne 
have nogle Oplysninger om K. Vibes 
Fortælling, som . . .

„Væs’go og ta’ Plads,“ siger den 
høflige Formand. — Vi sætter os.

„Hvad er det saa for Oplysninger, 
De ønsker?“

„For det første vilde vi gerne have 
at vide, om det virkelig er Dem, Vibe 
mener med sin Benjamin Mika?“

„Vibe har sendt mig Fortællingen, 
og det er virkelig mig, han mener.“

„Hvad handler Fortællingen om?“
„Den handler om en Fodtur Born

holm rundt . . .
„Var det en geologisk Udflugt?“
„Nej, den „Sten“ var for tung 

for os; den lod vi ligge. Jeg skal 
nemlig sige Dem - ja, det er vel 
bedst, at jeg bruger Vibes Pseu
donymer — at Lyne og jeg var blevet 
enige om at tage en Tur i Sommer 
ferien for at „røre vor Aand uden stram
mende Baand,“ for at blive i den 
af Vibe anslaaede Begyndelsestone. 
Omtalte Fortælling er saa baseret dels 
paa vor Beretning om første Del af 
Turen, dels paa Vibes egne Oplevelser 
paa sidste. Han fulgte nemlig først 
med fra Rønne af.“

„Er Vibes Beretning historisk kor
rekt?“

„Saadan henholdsvis i sin Helhed. 
— Ja. Men Spejder kan Vibe nu al
drig blive. En Spejders Beregning 
maa jo kun afvige 25 °/0 fra Sand
heden.“

„Er Karakteristikken vellykket?“
„Aah, ja; jeg er jo blevet forholds

vis pænt behandlet. Derimod synes 
jeg, at Vibe er „fløjet“ lidt for meget 
i „Toppen“ paa Lyne.

„Og Vibes Karakteristik af sig selv?“
„Jeg synes, han har nedskrevet for 

mange pæne Tanker om os; men 
vore Tanker om ham har han ikke 
nedskrevet. Det vilde nu heller ikke 
falde ud til hans Fordel, —tværtimod.“

„Hvordan tror De, Publikum vil 
modtage Fortællingen?“ — „Godt; ab
solut godt; -den er jo livligt skrevet. 
Det er tydeligt at se, at Forfatteren er 
en Tilhænger af I. P. Müller.“ — 
„Hvordan det.“ — „Jo, Bogen sætter 
nemlig Mavemusklerne i kraftig Bevæ
gelse.“

„Alle Deres Vittigheder er ikke lige 
vellykkede.“ — „De er maaske ikke 
værd at „skrive op"; men jeg ser jo, 
at De har en stor Blyant.“ — „Vil De 
laane den til næste Geologitime?“ — 
„Takker.“

Rep.

Chr. Jørgensen:

Linealen.
(Monolog)

(Skuepladsen er et stort Værelse, 
hvorfra en Trappe fører ned i en 
Kælder. Paa Væggen hænger en sort 
Tavle. 1 Værelset er tre Borde prydede 
med runde, sorte Blækhuse. Paa det 
ene Bord ligger en Lineal.)

Edward:
(kommer gennem en Dør i Baggrunden)

Hvor er min Skæbne grum og umaner
lig stiv.

1 Gaar jeg mistede en dejlig Pennekniv, 
Et Spejl, en Lommekam, et Fjerdings

pund Pomade
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Og fik til Gengæld kun i Skolen et 
Par „flade.“

1 Dag har Skæbnen atter været vældig 
gal;

Jeg knækket har min smukke, nye Lineal. 
Jeg aldrig mere vil forvinde denne 

Smerte;
Af lutter Sorg for den snart revne vil 

mit Hjerte.

Aria.
David sørgede med Taare 
over Jonathan, hans Ven, 
under Sorgen sygnet hen 
klaged han ved Vennens Baare. 
Saadan sørger jeg mig gal • 
for min stakkels Lineal.

Min kære Lineal; nu er du ganske væk, 
For dig min Taarekirtel nu er blevet læk; 
Og paa min vaade Kind der flyder 

salten Taare,
Jeg græder ved din Grav, jeg sørger 

ved din Baare.

(synker hen i Taarer. Ser Linealen.)

Hvad ser jeg dér. Den ligner jo min 
gamle Ven;

Dog nej; jeg ved jo godt, at det er 
ikke den;

Thi jeg stod den jo nær, jeg stod jo 
ved dens Side

Det Øjeblik, da den mon Heltedøden 
lide. —

Men saa den anden her. Mon for den 
førstes Død

Den Skæbnen har udset til Trøster I 
i min Nød, I

Saa Glæden over den mod Sorgen ; 
vinder Sejer. — ;

Dog, den er ikke min, en anden jo ' 
den ejer. ;

Og Dyden fremfor alt maa ikke smud
ses til,

Naar Hverdagslivets Synder drive vil 
sit Spil.

Men denne Lineal, den elsker jeg saa 
saare;

Thi den kan standse for den anden Sor
gens Taare.

Dog, sligt kan ej undskylde noget 
Tyveri,

Som nogen her paa Jorden gør sig 
skyldig i.

Dyd, Elskov, kan i to slet ikke 
sammen være, 

Min Elskov strider mod min Kæle
dægge-Ære,

Om hvem af dem i Hjertet være skal 
Monark,

— Den ene vinde maa, den anden faa 
et Spark —.

Det brænder i min Sjæl, jeg elsker 
eder begge.

Du Elskov er mit Liv, Du Dyd min 
Kæledægge 

(Fortsættes).

Rettelse!
Ved en kedelig Fejltagelse fra Re

daktionssekretærens Side er der i 
„Vaar over Landet“ kommet til at staa: 

i „Der er Krater i Gære“ i Stedet for: 
„Der er Kræfter osv.“ og i „Landflyg
tig“ kommet til staa:.„Søvnen dem fav 
ned, den bløde og milde“ i Stedet for

. . den blide og milde“

Trykt i P. Møllers Bogtrykkeri, Rønne.
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Nr. 3. i Mandag den 14. April 1913.
i

1. Aarg.

Marche funébre.
□ i............. :—i □ i ——i □ t ■ ——i o

Der bæres en Kiste, omvundet med Flor, 
Mod Dødningehaven derude, 
hvor Græsset gror paa de glemte Grave, 
og Vinde i Poplerne tude.
Man taler sammen om Dit og Dat 
og ser ikke Kisten, der bæres til Død

ningehaven.
Hä, Venner! Blot eders Hoved: 
det er D a n m a r k, der bæres til Graven.

Man kævled’ om Dit, og man kævled’ 
om Dat

og glemte Danmark, vor Moder;
man filede Loven og hamred’ paa 

Skatten
og præked’ om. Livets Goder.
Men saa kcqii pludselig Kampens Dag; 
og Danmark segned’ — bli’r baaret 

til Dødningehaven.
Ha, Venner! Blot eders Hoved: 
Det er Danmark, der bæres til Graven.

Chr. Jørgensen.

K Vibe:

Man maa drage til 
Fods . . .

i.
Det var en Dag i Sommerferien 

1911, at jeg med Hænderne dybt be
gravet i Bukselommerne slentrede op 
mod Store Torv. Det var meget varmt, 
og jeg tog den derfor med Ro; des
uden vidste jeg ikke, hvor jeg skulde 
gaa hen Vi var nemlig naaet til det 
Tidspunkt i Ferien, hvor man saa 
smaat begynder at kede sig.

Jeg nærmede mig det herlige Spring
vand, der pryder vort Torv. Det sprang 
selvfølgelig ikke (det var nemlig ikke 
Søndag), men laa ganske stille og 
gabende i Heden.

Oppe paa Kanten af Springvandet 
sad i Dag en underlig Snegl. Flan 
sad foroverbøjet og støttede sig til en 
svær Stok Hans Blik var mat og slø- 

: ret; han saa meget svagelig ud. — 
Straks, jeg saa ham, kendte jeg ham 

■ ikke, men da jeg havde set lidt paa 
ham, opdagede jeg, at han i en paa
faldende Grad lignede Peter Lyne, en 

. af mine Venner, der boede paa den 
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anden Side af Øen. Det var virkelig 
ham.

— „Hvad i Alverden sidder du 
der og glor for?“ spurgte jeg. Han 
vendte Hovedet om mod mig; der i 
gik et Smil over hans blege Aasyn, 
da han saa mig

— „Naa, det er dig Vibe. Skulde 
netop ud til dig; — men jeg maatte 
sætte mig her.“

— „Hvad fejler du da?“
— „Hvad jeg fejler?“ Det syge 

Smil viste sig atter; men hvad han 
fejlede, fik jeg ikke at vide; derfor 
spurgte jeg ham rent ud: „Lider du 
af Børnelammelse, eller har du faaet 
Hedeslag?“

„Ingen af Delene," svarede han, 
„er bare paa Fodtur med Benjamin 
Mika. Gik fra Hammeren til Rønne i 
Gaar . . . Mika blev saa træt, saa træt. 
Tilsidst lagde han sig paa en Grøfte- ) 
kant for at dø, men det tog desværre : 
saa lang Tid saa . . .“

„Var du ikke træt?“ spurgte jeg.
— „Aah jo, en lille Smule; men 

har nu næsten ganske forvundet det.“
— „Ja,, det kan man jo tydelig se 

paa dig. Hvad vilde du forresten ude 
hos mig?“

— „Jo, ser du, Mika og jeg kan 
-saa daarlig forliges. — Du ved jo nok, 
Mika er saa pirrelig, (jeg nikkede bil
ligende) derfor skulde jeg spørge dig, 
— om du ikke havde Lyst til at tage 
med os videre. Skal nemlig helt rundt 
om Bornholm forstaar du.“

„Det vil jeg gerne, men naar skal 
vi tage af sted?“

„I Morgen tidlig, tænker jeg.“
„Tror du nu ogsaa, I kan det? 1 

er jo trætte . . ., hvad jeg vilde sagt, 
Mika er jo træt.“

Vistsaa, vistsaa, men du kan jo 
komme ned til os i Eftermiddag, saa 
kan vi tale om Sagerne.“ — „Det 
kan vi “

Lyne forsøgte ved Hjælp af Stok
ken at rejse sig, men Forsøget mis
lykkedes ganske. Saa rakte han Haan
den ud mod mig og sagde; „Hør du, 
ta’ og hjælp mig op ?“ Jeg hjalp ham 
op. „Tror du, du kan gaa ene hjem?“ 
spurgte jeg, „jeg synes, du ser noget 
træt ud.“

„Ja, Mika ser morderlig træt ud, — 
Adjøs.“

Han vaklede langsomt hen ad Ga
den, idet han støttede sig til sin so
lide Stok. Jeg stod og saa efter ham 
med et medlidende Blik; han saa 
saa uendelig træt ud. Henne paa Hjør
net af Sparekassen stod han stille for 
at hvile.

(Fortsættes)

Ordet frit.
Protest.

Jeg vil absolut protestere mod, at 
Chr. Jørgensen offentliggør „Linealen“, 
der jo kun er et smudsigt Angreb paa 
en Kammerat. Det kan ikke ventes, 
at Chr. Jørgensen, der har ladet „Li
nealen“ cirkulere rundt før, skulle have 
den Forstand, at det ikke passede sig 
at offentliggøre den, men Gideon, 
„Brages“ Formand, burde have sørget 
for, af Digtet ikke fremkom. Der bør 
iværksættes en antisemitisk Bevægelse 
imod disse to.

K. E. S.
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Som det vil ses andetsteds her i 
„Brage“, er jeg i en Artikel, der er 
undertegnet K. E. S, blevet dadiet, 
fordi jeg ikke havde hindret, at Line
alen fremkom.

Jeg havde ikke Spor af Betænkning 
ved at tillade, at den blev optaget. 
Den er virkelig særdeles vellykket.

„Smudsigt Angreb“ kan det aldeles 
ikke kaldes, da Forfatteren er bekendt, 
og da den oven i Købet støtter sig 
til virkelige Forhold. Derimod synes 
jeg, at det anonyme Angreb dømmer 
sig selv.

Hvad den sidste Drengestreg an- 
gaar, vil jeg overlade Afgørelsen til 
de ærede Læsere.

Skulde .„Hr.“ K E. S. en anden 
Gang have Lyst til at angribe mig, 
vilde jeg sætte megen Pris paa, at 
han skrev med Navns Underskrift.

Henry A. Gideon.

Hr. K. E. S!
Det har været mig en særdeles i 

stor Fornøjelse at modtage Deres , 
„Protest“. Den er virkelig højst ko
misk.

De stempler uden videre „Linealen“ i 
som personlig. Dog er der intet 
Navn nævnet, og hvis nogen føler sig 
truffet, maa det være, fordi han synes, 
den passer paa ham.

Fra flere Sider har man bebrejdet 
mig det kejtede Sprog, Linealen er 
skrevet i. Dette maa man dog ikke 
regne mig til Last; det er nemlig et 
Led af Karakterskildringen. Men jeg 
synes desuden, at Sproget i Deres 
„Protest“ er langt fra flydende. Hvad 
siger Læserne f. Eks. til saadan en 
Mundfuld som „cirkulere rundt“.

Endelig vil jeg bemærke, at skønt 
deres Vid smager noget r a m t, føler 
jeg mig alligevel ikke truffet.

Med særdeles Mangel paa Agtelse

Chr. Jørgensen.
Redaktør,

Fodboldkamp.
Store Bededag vil der komme et 

Fodboldhold fra Schneeklots Skole. 
Der vil saa blive udkæmpet en Kamp 
samme Dag mellem det fremmede 
Hold og Statsskolens Spillere. Hvor
dan Kampens Udfald vil blive, er ikke 
let at sige; men en interessant Kamp 
vil det i hvert Tilfælde blive. De. 
hjemlige Spillere træner af alle Kræf
ter. Hver Dag er Galløken opfyldt 
af de unge Mennesker, der øver sig 
baade i Boldbehandling og Løb. Hvis 
Kampens Udfald staar i Forhold til 
Iveren, var de hjemlige Spillere sikre 
paa at bringe Sejrens Palmer hjem.

De fremmede Spillere er indkvar
terede forskellige Steder i Byen. De 
bliver her Fredag og Lørdag Lørdag 
vil de saa blive udrustede med en 
Dags Proviant. Den Dag gaar nemlig 
Turen til den skønne Hammerknude 
med den endnu skønnere Slotsruin. 
Turen foregaar pr. Cykle. Lørdag Af
ten afrejser Gæsterne igen.

Hvis blot Vejret bliver godt, ei
det ikke vanskeligt at spaa, at Køben
havnerne ikke skal kede sig paa Tu
ren.

Tilskuer.
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Chr. Jørgensen:

Linealen.
(Monolog) 

(Fortsat).

Aria:
Som naar Natrium og Vand 
i et Glas mon komme sammen: 
det vil bryde straks i Brand 
— Iste Gy. til Fryd og Gammen —: 
saadan gaar det nu mit Hjerte; 
Ild og Røg og Sorg og Smerte 
flokkes tæt omkring dets bitre Kval. 
Ingen lindre kan min svære Pine: 
Dyden er en Helvedesmaskine, 
Amor er en grusom Kannibal.
Ikke ved jeg, hvad det nu kan være, 
der har tændt min Elskov og min Ære: 
Natrium det ikke være kan, 
thi jeg undgaar helst at røre Vand.

Jeg plejer ellers gaa derfra, hvor Hug- 
ning er,

Men jeg de huggende med mig i 
Hjertet bær.

Jeg lod ved Jule-Tid mit Hoved-Haar 
afrage.

Af Skræk sig rejser nu den Stump, 
der er tilbage:

Min kære Lineal, min allerstørste Fryd, 
Du hugger nu en ivrig Contra med 

min Dyd.
Jeg ej begribe kan, hvorledes det kan 

være,
Min Elskov strides nu saa heftigt med 

min Ære.

Før har der været Fred imellem disse to;
Min Dyd har altid holdt sig meget 

pænt i Ro.
Min Fader og min Mor, da jeg var 

ganske lille
Sa’ at jeg maatte ikke stjæle, ikke pille.
(Jeg plejed nemlig tit til Sukkerskaa- 

len gaa,
Og hvad jeg gjorde der, kan man vel 

nok forstaa,
Thi jeg har altid været Ven af det, 

som smager,
Og i min Barndom fik jeg Smag for 

søde Sager)
De trued’ mig med „Bobbakat“, med 

„Sorteper“-,
Med Bussemand, med Spøgelse og 

meget mer,
Og dog jeg stjal paa Kraft Saa vok

sed jeg fra Sukker.
Da gik jeg ud i Haven ; der jeg Frug

ten plukker
Før den var moden end. Det var vist 

ikke sundt,
Thi i min Mave fik jeg nederdrægtig 

ondt.
Da siden jeg tog til i Bredde og i 

Længde,
Jeg stjaalet har en næsten uforstaalig

I Mængde
i Fra jeg var ganske ung, fra Barnsben 

af jeg stjal;
Skal jeg saa vige for en snottet Lineal? 

(Fortsættes).

Trykt i P. Møllers Bogtrykkeri, Rønne.
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^ne forneden, Lærkesang foroven,

kolde 
Smaa 
bader

Vinde blæser gennem Skoven, 
Violer staar paa Grøftens Rand 
sig i Solens Aftenbrand.

Grønne Spirer, Rim paa frosne Grene, 
ilsom Myldren under Mos og Stene;
Viben lægger Æg paa snedækt Mark, 
Puppen sprænges under iskold Bark.

Vinterhue en Dag, Sommerhat den 
næste;

stille nu, i Gaar en Brandstorm blæste — 
intet stadigt — kun et enkelt Smil 
fra en Sol, der narrer os April.

11—4—13.
Torberg Skjald.

Vibe:

Man maa drage til
Fods ...

II.

til
Om Eftermiddagen kom jeg ned 

Lyne og Mika for at tale med dem.
De bor hos en ældre. Dame, der er 
meget elskværdig, naar hun er i godt 
Humør. Det var hun aabenbaart den 
Gang, for hun smilede nok saa for
nøjet, da hun saa mig og betroede 
mig i al Hemmelighed, at Lyne var 
morderlig træt. Mika var ikke nær 
saa træt, sagde hun, men han var saa 
gnaven og skældte uafladelig.

Jeg gik ned til Lyne paa hans 
Værelse, straks kunde jeg ikke se no
get Menneske, da hele Værelset var 
fuldt af Tobaksrøg, men til sidst fik 
jeg dog Øje paa hans sammenbøjede 
Skikkelse henne ved Skrivebordet

„God Dag,“ sagde han, „ja, Mika 
mener ikke, at vi skal tage af Sted 
før i Overmorgen; han er nemlig no
get træt endnu.“

— „Hvor er Mika henne?“ spurgte
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— „Jeg tror han er gaaet i Seng 
igen, for da jeg for en Time siden 
talte med ham, var han meget sløj “

— „Hvor kan det dog være, at 
Mika er bleven saa medtaget, som du 
siger. Han er da ellers ikke saa 
svagelig.“

— „Ved det ikke. Men udmattet 
er han, det er en Kendsgerning. Da 
vi kom til Rønne i Aftes, var der luk
ket hos Frøken J.......... Saa sagde 
jeg til Mika, at han kunde krybe over 
Laagen og hikke op; men da skulde 
du hørt et Spektakel. Han blev kna
gende arrig og skældte mig al Hæder 
og Ære fra. Han var nemlig altfor 
træt til at kunne krybe over Laagen. 
Saa maatte jeg jo krybe over, og saa 
kom vi ind.“

Lyne strakte Benene ud fra sig og 
forsøgte at se heltemæssig ud. Men 
jeg lod mig ikke imponere af hans | 
Beretning, jeg vidste meget godt, at 
det meste var „fri Digtning.“ ;

— „Vi skal vel gaa tidlig om Mor- j 
genen,“ sagde jeg, „for senere paa 
Dagen bliver det jo saa varmt.“

— „Ja,“ sagde Lyne, „vi skal gaa 
tidlig. Mika og jeg gik hjemmefra 
Kl. 2.“

— „Om Morgenen?“
— Nej, om Eftermiddagen “
Jøsses, hvor Lyne lo. Han lo, saa 

han var ved at trille af Stolen. Straks ; 
kunde jeg aldeles ikke begribe, hvad ' 
det var, han lod ad; men lidt efter 
lidt gik det op for mig, at han vist 
mente, at han havde sagt en Vittighed.

Medens Lyne endnu sad og vred 
sig af Latter over sin egen forment
lige Vittighed, gik Døren op, og Benja
min Mikas lange, svajende Skikkelse 
viste sig. Han saa forbavset paa Lyne 

og spurgte mig, hvad der var i Vejen, 
om han led af Tandpine eller Vind
kolik Jeg fortalte ham, hvad der var 
forefaldet, og Mika sagde: „Jeg kan 
saamænd saa godt forstaa, at han ler 
af den; det er s’gu den bedste, han 
har sagt paa lang Tid.“ — „Ja, men 
det var da virkelig morsomt sagt,“ 
hikkede Lyne. „Ja, det var saamænd 
meget godt for dig at være,“ trøstede 
jeg-

Mika smed sig paa Sofaen og 
lagde begge Ben op paa Lynes Skrive
bord. Lyne maatte naturligvis til at 
skælde ham ud; men det bed ikke 
paa Mika.

Han lod bare Lyne rase og vendte 
sig mod mig: „Du gaar altsaa med 
os i Morgen?“ — „Vi gaar ikke videre 
før i Overmorgen,“ vrissede Lyne. — 
„Hvorfor ikke det?“ spurgte Mika for
bavset.

— „Hvorfor? Simpelt hen fordi 
jeg ikke vil udsætte mig for at komme 
til at bære dig, naar du bliver saa 
træt, at du ikke kan gaa længer.“

— „Vær du ganske rolig, jeg skal 
nok klare mig; det er nok dig, det 
kommer til at knibe for. Du er jo 
saa træt, at du ikke kan staa paa 
Benene.“

— „Hvad for noget! Kan jeg ikke 
staa paa Benene!“ — Lyne sprang op 
i en Fart; men faldt tungt tilbage og 
mumlede noget om „forbandet Krampe 
i Bagbenene.“

— „Vi kan godt vente med at gaa 
til i Overmorgen,“ sagde Mika, „men 
det er altsaa ikke for min Skyld, vi 
skal vente. Jeg kan godt gaa, naar 
det skal være.“

Det blev vedtaget, at vente med
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Afrejsen en Dag; „men saa skal vi 
ogsaa af Sted Kl. 5,“ sagde Mika.

— „Ja senest,“ sagde Lyne med 
Overbevisning.

Ordet frit.
Da der fra flere Sider er blevet 

rettet det Spørgsmaal til mig, at jeg 
skulde have skrevet den Artikel, der 
i „Brage“ er blevet indtrykket under 
Pseudonymet „K. E. S.“, benægter jeg 
herved ved Navns Underskrift at have 
skrevet denne.

Rønne, den 14. April 1913.
Sv. E. K o f o e d.

II. Gy m n.

En Redegørelse!

Da jeg ser, at mit Svar i Nr. 3 af 
„Brage" paa Grund af senere Forhold 
nødvendigvis maa misforstaas, vil jeg 
gerne have Lov til at fremkomme 
med en Forklaring.

Førend „Linealen“ blev optaget i 
„Brage“, læste jeg den igennem og 
fandt, at den var udmærket; men si
den den Tid er der blevet tilføjet, ikke 
blot Arier, men ogsaa Vers. Disse ny 
Arier og Vers danner saa at sige hele 
den Del af „Linealen", som var op
taget i „Brage“ Nr 3. Denne Udvi
delse havde jeg ikke læst, førend den 
kom i Bladet. Som Følge heraf gæl
der mit Svar den oprindelige 
„Lineal“ og ikke det siden til
føjede, og jeg kan samtidig tilføje, 
at jeg absolut vilde have stemt imod, 
at det skulde optages; det kan jeg 

nemlig ikke være med til overfor en 
Kammerat.

Af det foregaaende ses det tyde
ligt, at Forfatteren af „Linealen“ har 
begaaet en Utilbørlighed ved ikke at 
fortælle Bestyrelsen, at der var tilføjet 
noget.

Ved denne Redegørelse haaber jeg, 
at det skal være lykkedes at forklare 
mit Svar i Nr. 3.

Henry A. Gideon.

i „Schneeklots Skole“ I
contra

„Rønne Statsskole“ I.
i ___
; Endelig oprandt den store Dag. 
I Da vi- om Morgenen vækkedes af 
: Regnens Piasken mod Ruderne, saa 

de fleste temmeligt mørkt paa Tilvæ
relsen, men i Løbet af Dagen opkla
redes Ansigterne lidt efter lidt, og til 
sidst straalede de om Kap med Solen; 
thi det blev det mest ideelle Fodbold
vejr, man kunde ønske sig. Med Hr. 
Sv. Engeli som Dommer tog Holdene 
Kl. 3 Opstilling. „R. S.“ gav ud og 
havde en lille Tid Føringen, men det 
viste sig snart, at vore „forwards“ var 
Modstanderne underlegne, især hvad 
„tricks“ og „Placering“ angik. Køben
havnerne havde desuden Fordel af 
den iøvrigt ret svage Vind, og Op
løbene faldt Slag i Slag. Men „R. S.“ 
Forsvar placerede sig godt, og alle 
Modstandernes Angreb blev frugtes- 
løse. „R. S.“ „forwards“ kunde imid
lertid ikke holde paa Bolden, deres 
Afleveringer var daarlige, og der var 
ingen rigtig Sammenhæng i deres 
Spil, og desuden spillede de altfor 



16 „B r a g e“ Nr. 4.

meget paa Tværs af Banen. Køben- i 
havnerne sværmede derfor stadig i 
farlig Nærhed af vort Maal, og ende
lig fik de da ogsaa Løn for deres 
Anstrengelser, idet „h. innerwing“ kort 
før „time" gik igennem og „scorede“. 
Dette Maal kunde dog sikkert have 
været undgaaet, thi „R. S.“ „v. back“ 
kunde have klaret ved at tage Bolden 
i Stedet for „Manden“.

I 2. Halvleg havde „R. S.“ Fordel 
af Vinden, og Virkningen viste sig 
snart. Ganske vist havde Københav
nernes „centre forward“ i Begyndelsen 
et Par gode Chancer, men han blev 
„tacklet“ af Maalmanden, og „R. S.“ 
havde saa at sige Overtaget hele Re
sten af Halvlegen. Men det viste sig 
Gang paa Gang at vore „forwards“ 
var for svage, et Par Skud paa lang 
Afstand blev forsøgt, men ind paa det 
rigtige Skudgebet kom de aldrig. Kø
benhavnernes „forvards“ var i denne 
Halvleg synlig udmattede, men deres 
„backs* arbejdede sikkert og kraftigt, 
og Halvlegen endte uden at der blev 
„scoret“ flere Maal.

Vore Gæster vandt saaledes med 
1 Maal mod 0, et Resultat, der var 
fuldt ud retfærdigt, især naar man ser 
hen til 1. Halvlegs Spil. Kampen blev 
spillet „fair“ fra Ende til anden, kun 
sjældent blev der givet „Ture“ o. 1., 
og den blev spillet med en „Place
ring“ og Boldbehandling, der var 
større end den, man ofte faar at se, 
naar de hjemlige Klubber prøver 
Kræfter.

Fodboldspiller.

„Vandkur“!
„Som en Naturaand 
herlig du stiger 
op af det friske, 
kølige Bad.“

(M. Hansen).

Jeg vil sjunge om en Mand, 
der blev overhældt med Vand, 
sjunge om et Værk, som man 
godt et Vandværk kalde kan.

Slangen var om Hanen sat, 
og med Vand den fyldtes brat.
Foran Slangen stod en Mand 
tændt af Brandere i Brand.

Plask! — Pladask! — Et Latterbrus. 
Drivvaad som en druknet Mus 
blev han, men de dumme Dyr 
mumlede: „Wer kann dafür.“

Ilden, hvorfra Brand’re flød 
forhen som en Lava rød, 
den var slukt i eet Sekund; 
af det „Vand vid“ fik den ondt.

Det en værre Vandgang blev.
Han af v a a d e Varer drev 
Ham i Vaade havde stedt 
den „lokale Sprøjtes“ Skvæt.

Særlig vred han blev vist ej.
Jeg er sikker paa, hvis jeg 
fik en Kur saa radikal, 
saa blev jeg s’gu sprøjtegal.

Jakel.

Trykt i P. Møllers Bogtrykkeri, Rønne.
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Trosbekendelse.

j limrer end Sollys 
roligt paa Vænge, 
smiler end Blomster 
stille paa Enge, 
risler end Bække 
aldrig saa fro

aldrig jeg vil finde Ro.

Fred for de gamle, 
Fred for de svage, 
Fred for de smaa i 
Bardommens Dage. 
Fred ej for Yngling, 
Fred ej for Mand.

Kæmpe man skal, mens man kan.

Liv uden Kamp 
er ikke Livet; 
Strid er at leve. 
Fred bliver givet, 
naar du er gammel, 
svagelig træt, 

naar du af Dage er mæt.

Strid er at leve; 
thi vil jeg stride. 
Ærlig og tro for min 
Sag vil jeg lide.
Segner jeg inden 
Kampen er endt . . . 

vel, da har Livet jeg kendt.
Hallfred.

Tiden.
Tiden er den eneste Besiddelse, 

der fuldstændig er vor egen, alt det 
øvrige er usikkert. Tiden er, som man 
har sagt, det Stof, hvoraf vort Liv er 
dannet; det er det Gode, vi burde 
være sparsotamelige med, og det er 
dog det, vi udgiver paa den taabeligste 
Maade, som det gør os mindst ondt 
at miste, og som vi lettest lader os 
frarøve. Vi holder endog af dem, der 
berøver os den, medens vi forfølger 
den, der stjæler enhver anden Ejendel 
fra os, hvor ubetydelig end er. —

Man skulde tro, at Tiden var en 
Byrde, der tynger os; vi glemmer, at 
det er selve vor Tilværelse, Talen er 
om, og søger kun at skille os af med 
den, kort sagt, ved den besynderligste 
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Modsigelse beklager det samme Men
neske, der ofte uden Held søger at 
slaa Tiden Ihjel, sig over Livets Korthed.

Nutiden erden eneste Del af Tiden, 
over hvilken vi umiddelbart kan raade. 
Lad os altsaa nyde denne Nutid, der 
er vor eneste Rigdom. Vi opgiver alt 
for ofte det sikre af den for at give 
os af med unyttige Klager og taabe- 
lige Planer. Naturen tilstaar os kun 
et lille Antal Aar; den bortskærer om
trent Tredjedelen af denne Tid, som 
man tilbringer med at sove. Barn
dommens Dage er en Slags Vegeteren, 
der kun lidt ligner Livet, Affældig
hedens Dage er endnu mere forskel
lige derfra. Vi maa ogsaa medregne 
Sygdomme og Sorger, der paatvinges 
os og er afhængige af vores Vilje, se saa, 
hvor faa Dage vi har til vor Raadig- 
hed. Nutiden afhænger af Fortid og 
Fremtid, thi en stor Del af vort Liv 
forstyrres vi af Erindringer, Forhaab- 
ninger og Ængstelser, der bevirker, at 
Nutiden tynger os eller slipper os af 
Hænde.

Saaledes driver Menneskenes Daar- 
skab dem til Ødselhed, uden at de 
forudser Fattigdom, til Grusomhed, 
uden at frygte for Hævn, til Ærgerrig
hed, uden at tænke paa Fald, til Over- 
maal i Nydelse, uden at de tænker 
paa de Svagheder, der følger derpaa, 
til Selviskhed, uden at tænke paa den 
Ensomhed, den skaber. Tænker vi 
paa Fremtiden, lad os da se paa den 
med kække Øjne, ikke med Frygtens 
Øjne; vor Forsigtighed maa ikke ud
arte sig til Frygtsomhed: hvo intet 
vover, intet vinder. —

—e—.

Fodboldspillernes 
Udflugt.

Programmet lød: „Klokken 8 præ
cis stiller Deltagerne paa Store Torv. 
Egne Madkurve medbringes.“ Præcis 
2 Minutter efter Tiden skimtedes de 
første Deltagere i Synskredsen. Lidt 
efter lidt samledes en Skare mere 
eller mindre, mest mere, søvndrukne 
unge Mennesker paa Store Torv. Tru
ende Skyer, nej, det er sandt, der var 
ingen Skyer, thi alt var graat i graat 
mod de fire Verdenshjørner, i det 
mindste saa jeg da ingen Skyer, men 
maaske jeg var for søvnig. Kl. 8,11 
præcis rullede Vognene frem paa 
Store Torv, og Kl. 8,19 præcis kom 
de sidste af Deltagerne løbende med 
Tungen ud af Halsen. Nøjagtig til 
den fastsatte Tid (plus 25 Minutter) 
rullede Vognene ud gennem St. Torve
gade med Johns Kapel som Maal. 
Udenfor Byen blæste en Brandstorm. 
Hatte og Huer tog sig nu en Ekstra- 
polka henover Grøfter og Marker (de 
havde nemlig ikke haft Adgang Fre
dag Aften). Efterhaanden blev man 
lidt mere levende, og Sange og Hurra- 
raab rullede i kraftige Toner fra de 
unges Struber. Efter et Par Timers For
løb rullede vi ind gennem Porten til 
„Johns Kapel“. Efter nøje Undersøgelse 
af Johns Kapel (baade med og uden 
,,—“) rullede vi igen hen ad de stø
vede Veje mod Finnedalen. Ankomne 
hertil fik man først Madpakkerne frem, 
og alles Øjne betragtede Maden med 
saa graadige Blikke, at man skulde 
tro, de vilde sluge den (hvad maaske 
mange ogsaa gjorde), i det mindste 
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skal det indrømmes, at Madpakkerne 
havde faaet en saa ublid Behandling, 
at de ikke var til at kende igen bag
efter. Derefter foretog man en lille 
Tur til „Hammershus“ (vel at mærke 
Ruinerne, ikke Hotellet af samme Navn). 
Til manges Ærgrelse maatte man 
„drage til Fods“. Mange af Deltagerne 
forelskede sig i den Grad i Løveho
vederne, at det var saa godt som 
umuligt at faa dem af Stedet. Flere 
foretog en „Løvetur“ derned, andre 
fandt dog, at den Tur ikke var efter 
deres Hoved. Hvad der ikke stod i 
menneskelig Magt at udføre, det for- 
maaede Regnen, som man hele Da
gen havde regnet med. 1 llmarsch 
gik det tilbage Finnedalen, hvor man 
ankom med en næsten gennemblødt 
Trøje, een af Schneeklothianerne an
kom endogsaa med gennemblødte 
Bukser (han var nemlig gaaet grundigt 
i Vandet i den tørre Ovn), og det 
straalende Vejr havde bragt ham i 
endnu større Vaade. Da Vognene holdt 
for Døren, kom det til regulært Slags- 
maal om Tæpperne, dog kom vistnok 
ingen til Skade. Under hele Køreturen 
herskede der forskellige Strømnin
ger. Deltagernes overstrømmende 
Lystighed gav sig Afløb i en Mængde 
vandede Vittigheder, der forenede sig 
med den nedstrømmende Regn. Da 
vi var kommet tilbage til Rønne, gik 
det næsten i Løb til den længsels
fuldt ventede Aftensmad. Om Aftenen 
besøgtes Biografen, hvor særlig en 
Fodboldkamp til Vands© frembragte 
en overvældende Lystighed.

Nede ved Damperen samledes lidt 
før 10l/2 Gæster og Værter. De første 
for atter at rejse fra vor dejlige Klippeø, 
de sidste for at sige Farvel til de 

muntre Københavnere, og de stærke 
Følelser gav sig Udslag i en flydende 
Veltalenhed. Kl. 10‘/2 gled „Born
holm“, under Gæsters og Værters 
Hurraraab og Ønsker om snarlig Gen
syn, ud fra Bolværket.

Alt i alt maa det siges at have 
været en vellykket Tur, selv om det 
ikke kan nægtes, at Regn og Blæst 
gjorde et stort Skaar i Glæden.

Tilskuer.

Chr. Jørgensen:

Linealen.
(Monolog.) 

(Fortsat).

Aria:
Ved Bækken staar et Æbletræ, 
der vokser Æbler røde 
i Kronens store, tætte Læ; 
de Æbler er saa søde.
Forneden risler Bækken klar, 
foroven Himlens Blaa man har, 
hvor Solen gaar alene.
Det Træ er Dydens Abild stor. 
Jeg sidder over Havens Jord 
blandt Æbletræets Grene.

Men hist, med Skygge og med Læ, 
paa Bækkens anden Side, 
der vokser Lastens Pæretræ.
Der vifter Vinde blide 
i Træets tætte Krone, hvor 
en Drossel huldt sin Trille slaar
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i Lastens Pæreskove.
Et lille Spring — et flygtigt Nu. 
Oh, Edward! Hvorfor tøver du?
Tør ej du Springet vove?

Vel ved jeg, at jeg klodset er som 
ellers ingen;

Men Edward! Du maa se lidt mere 
lyst paa Tingen.

Naar nu Ære vil din Elskov mase flad, 
Nu vel, saa maa du straks de Asner 

skille ad.
Der er ej andet for; det Tidspunkt er 

alt kommen,
Da fluks mit Hjerte skal til at afsige 

Dommen:
Min kære Lineal, den falder dig til 

Gunst,
Min Kærlighed til dig’ ej været har 

omsonst;
Min Kærlighed til dig er stor foruden 

Lige,
Jeg elsker ene dig; men, hvad vil Folk 

dog sige,
I Fald jeg tog dig bort fra dit bestemte 

Sted.
O, Helveds Kval og Angst! Mit Hjerte 

skælver ved
Den Kamp, som I to Aber laver i mit 

Indre.
O, kan dog ingen denne store Smerte 

lindre,
Som brænder i min Sjæl af bare 

Kærlighed
Til dig, min Lineal, den skønneste jeg 

ved.

Aria.
Jeg har Tandpine i mit Hjerte, 
dybt det stinger udi min Sjæl, 
Hjertet brænder i voldsom Smerte, 
Dyd og Elskov er nu péle-méle.

Rodet rundt i en skøn Forening 
ligger de i mit Hjertes Grund, 
mens jeg stander i stum Forstening 
over Smerter foruden Bund.

Taarer løber af mine Øjne, 
Kinden er baade hed og vaad. 
Livets Lykke er lutter Løgne, 
Dagens Drøm er en domfældt Daad. 
Livets Lyst i mit Hjerte sover, 
Lykken flyr mig, jeg arme Skrog, 
Taarer, salte som Havets Vover, 
pibler frem under Øjets Laag.

Vemods Vinde i Viljen vifter, 
Sorgens Suk gennem Sjælen drog, 
Rummets Ras gennem Roens Rifter 
sukker hult i mit Hjertes Krog. 
Bjergets Vinde gaar gennem Dalen, 
sødt de strømme med sagte Sus: 
Livets Lykke er Linealen, 
Dagens Drøm er en dejlig Rus.

Men jeg vaagner igen af Drømmen, 
Illusionen vil fare hen.
Viltre Vinde i voldsom Strømmen 
suser koldt om dens stakkels Ven. 
Falder pludselig jeg paa Halen, 
rejser ej jeg mig op igen: 
Venner, da er det Linealen, 
som har myrdet sin stakkels Ven. 

(Fortsættes).

Trykt i P. Møllers Bogtrykkeri, Rønne.
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□ 1---------------------------------------- 1 o

Og jeg saa dine

□ H—
Øjne — |_

--------------------- °
Og jeg saa dine Øjne — saa klare 

som Stjerner
og ieg stirrede mod dem et eneste 

Nu —
deres tindrende Glans tændte Brand 

i mit Hjerte
de fortrylled’ min Sjæl og bedaared’ 

min Hu.

Og jeg saa dine Læber — saa røde 
som Rosen, 

der skælvende dufter i straalende 
Pragt.

Og jeg saa dine Lokker — saa fine 
som Silke;

og du øved paa mig en forunderlig 
Magt.

Og mit bedende Øjt kun mod dig 
var rettet,

og din Skønhed fortrylled’ mit bedende 
Blik;

men dit Hjerte var koldt, og du sva
red mig ikke,

men svævede blidt efter Ballets Musik.

Og nu svæver du sorgløst og let 
gennem Verden,

du bedaarende Kvinde, saa fortryllende 
skøn,

og nu skænker du ikke en eneste 
Tanke

til en sørgende fredløs, der græder i 
Løn. —

Chr. Jørgensen.

K. Vibe:

Man maa drage til 
Fods . . .

in.
Jeg havde pakket min Randsel. 

Det var et værre Stykke Arbejde og 
jeg var vældig glad, da jeg havde 
faaet det besørget. Det maa bemærkes, 
at jeg skar — eller rettere lod skære 
— alt Brødet paa en Brødskærer. 
Det viste sig senere, at det var meget 
klogt gjort. Da hele Indpakningen var 
besørget, var jeg naturligvis dødtræt 
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og maatte gaa i Seng med det samme. 
Jeg stillede Vækkeuret til at vække 
Kl. 4. Det vækkede mig naturligvis 
Kl. 2. Det var jo ærgerligt at blive 
vækket paa den Tid, men jeg sov 
snart ind igen.

Saa vaagnede jeg igen Kl. 7.
Det øsregnede, saa Udsigterne til 

at komme afsted var jo langt fra lyse; 
men Kl. 8 holdt det op med at regne, 
og jeg gik ned for at tale med Lyne 
og Mika.

Deres Værtinde oplyste mig om, 
at de ikke var oppe endnu. Jeg gik til 
Mikas Værelse og dundrede dygtig 
paa. Der gik nogen Tid; saa hørte 
jeg et kraftigt: „Kom ind, for Pokker!“ 
Jeg gik ind og saa, at han lige var 
sprunget ud af Sengen.

„Naa, er det dig, Vibe?“ sagde 
han, „hvordan er Vejret? Er Klokken 
allerede 5?“ Jeg saa alvorligt paa 
ham og spurgte: „Er du gal?“ „Nej! 
aldeles ikke.“ Han saa over paa Uret. 
„Hvad for noget,“ raabte han, „er 
Klokken 8? Hvorfor er du ikke kom
met før? Jeg mente, vi var blevet 
enige om at mødes Kl. 5. Du er da og- 
saa en nederdrægtig Drivert." — Han 
var ædende arrig.

„Du mener kanske, at det er min 
Pligt at komme herned for at vække 
dig,“ sagde jeg, „jeg skulde snarere 
være arrig, fordi I ikke er oppe i rette 
Tid.“ — Vi trættedes en Stund om, 
hvem det var, der burde være arrig; 
men vi kom naturligvis ikke til noget 
Resultat. Saa gik Døren op og Lyne 
traadte ind.

„Jeg har været oppe siden Kl 4,“ 
sagde han med et Smil.

„Det er ikke sandt,“ brølede Mika,

„jeg vil lade mig sylte i koncentreret 
Salpetersyre, om det er sandt.“

Det kom til en længere Debat 
mellem Lyne og Mika; den endte 
med, at han lige var staaet op. „Hvor
for vilde du saa bilde os ind, at du 
havde været oppe siden Kl. 4?“ spurgte 
Mika. Spørgsmaalet blev ikke besvaret.

Vi blev saa enige om, at jeg skulde 
gaa hjem efter min Randsel; saa 
skulde vi gaa med det samme.

Da jeg kom tilbage Kl. 9,' gik vi 
ikke med det samme. Lyne var saa 
bange for, at vi skulde faa Regnvejr, 
og han viste os en ganske lille Sky, 
hvorfra han mente, Regnen vilde 
komme.

(Fortsættes).

Over salten Hav.
Fredag den 9. Maj rejser Statssko

lens Spillere til København for at ud
kæmpe en Fodboldkamp med et Hold 
fra Schneekloths Skole. Kampen spil
les Lørdag Eftermiddag Kl. 3 paa 
„Akademisk Boldklubs“ Bane. Vær
terne i København har sørget fpr 
Indkvartering.

1. Pinsedag tilbringes ogsaa i Kø
benhavn, og om Aftenen gaar det for 
de flestes Vedkommende tilbage til 
„Østersøens Perle“. Nogle bliver dog 
derovre 2. Pinsedag for paa „Rønne 
Boldklubs“ Side at kæmpe med „Kam
raterne“ i Malmø.

Tilskuer.
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Gymnasiastmøderne.
I Vinterens Løb er der blevet af

holdt Møder for II og 111 Gymnasie, 
dels i Pastor Thyssens, dels i Adjunkt 
Høyers Hjem. At Møderne har fundet 
Sangbund hos Gymnasiasterne, har 
man kunnet se paa den Tilslutning, 
som de har haft. Naar i Gaar det 
sidste Møde afholdtes for dette Skole- 
aar, bør der sikkert udtales en Tak 
fra Deltagerne for den jævne Maade, 
de er blevet modtaget paa. De vil 
ikke glemmes saa snart.

Til Slut vil jeg udtale et Ønske 
om, at Gymnasiastmøderne maa blive 
fortsat næste Aar i Tilslutning til den 
Grundstemning, der har været ved 
hvert Møde.

— A.

Chr. Jørgensen:

Kilometermaalere.
Jeg var gaaet ud at besøge min 

Ven X. . . . en Aften i forrige Uge. 
Vi sad i hans hyggelige Studereværelse 
og talte sammen. Som altid ellers, 
naar vi er sammen, gjaldt Samtalen 
geologiske Emner.

— „Se,“ sagde han, „her er et ny
deligt Eksemplar af Megalaspis limbata. 
Den huggede jeg ved Risebæk i Søn
dags. I Parentes bemærket havde jeg 
min Kilometermaaler paa Prøve. Den 
viste 24 km. ved Hjemkomsten. Det 

var jo ingenting. Forleden Aften, da 
jeg var paa „Landmanden“, viste 
den 62!“

Han viste mig en lille, rund Gen
stand. Den saa nydelig ud; den var 
af Blik med Messingkanter, og Straa- 
lerne fra Lampen kastedes tilbage og 
stak i Øjnene. Igennem en lille Rude 
læstes tydeligt: 0000,0 km. med røde 
Cifre — lækre røde Tal!

— „Hør,“ sagde han, „saadan en 
maa du anskaffe dig; den koster kun 
fire Kr. og faas hos enhver Cykle- 
handler. Du sætter den saa fast ved 
Navet paa Cyklen, og saa kan du læse, 
hvormange km. du har kørt. Saadan 
et Apparat er i Grunden uundværligt. 
Jeg vil da ikke af med mit.“

Saa talte vi ikke mere om det. 
Jeg beundrede hans Hajtænder, hans 
smukke Planteforsteninger og hans 
Grønsandsmuslinger, og imens gik Uret 
og Klokken slog 11. Jeg tog min Hat, 
sagde Godnat og gik.

Jeg gik og tænkte paa, hvornaar 
jeg skulde ud i Grønsandet og lede 
efter Actinocamax westfalicus, da plud
selig mine Tanker faldt paa Kilometer- 
maaleren. Saadan en kunde være værd 
at have! Tænk! maale hvormange 
Kilo — man havde kørt. Og tænk! 
hvilken epokegørende Opdagelse! jeg 
kunde beregne Størrelsen af en Kæ
fert ved Hjælp af Kilometermaaleren 
efter Sætningen: Kæfertens Størrelse 
er ligefrem proportionalt med Antallet 
af Kilometer. Jeg vilde vinde et stort 
Navn mellem Videnskabsmændene; 
jeg kunde tjene mig op, blive rig, og 
fremfor alt: vinde Berømmelse, vinde 
Laurbærkran —

Av for Pokker! Jeg løb Hovede 
mod en Lygtepæl!
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— vinde Laurbærkransen, blive 
verdensberømt! Og store Fester skulde 
fejres til Ære for mit Navn! Og naar 
jeg var død, saa vilde mit Navn 
komme ■ i alle Verdens Aviser! det 
vilde være Spænd at dø under saa- 
danne Forhold!

Længere kom jeg ikke i min Tan
kerække, thi . jeg gik paa Hovedet i 
en Kloakudgravning. Mine højtflyvende 
Planer dalede ned, og mine Tanker 
blev i højeste Grad jordbundne. Hvor
ledes skulde jeg komme op? Efter en 
halv Times Forløb lykkedes det mig 
efter uhyre Anstrengelser at komme 
op.

Paa Vejen hjem tænkte jeg kun 
paa Kilometermaaleren. Jeg lukkede 
Laagen op med Gadedørsnøglen — 
eller rettere: jeg lukkede den ikke op. 
Jeg var helt forundret over, at jeg 
ikke kunde faa den op, men op kunde 
den ikke komme; jeg opdagede dog | 
heldigvis min Fejltagelse og slap ind.

Jeg gik straks i Seng, men det 
var mig ikke muligt at falde i Søvn. 
Klokken . slog eet, den slog 2, den ! 
slog 3, men jeg laa vaagen, medens i 
Kilometermaaleren stadig svævede for ; 
mine Øjne: straalende, blændende 
sølvhvid, med en gylden Kant — og 
saa de lækre, røde Tal!

Endelig faldt jeg i Søvn — en 
skøn, poetisk Søvn. Jeg drømte —

Jeg drømte, at jeg saa en Stige — 
en smal Stige med Trin og Huller 
mellem Trinnene. Oven paa denne 
Stige sad en ung Mand, en nydelig 
ung Mand i bar Skjorte og med hvide 
Vinger paa Skuldrene — og saa havde 
han saadan et dejligt sort Overskæg.

(Fortsættes).

Hr. Jør’nseti skrev „Linealen“ med 
Anhang, 

men det blev for ham en værre 
Vandgang

Jør’nsen er vist ikke Ven af Sandhed, 
thi i „Linealen“ lyver han ganske 

forbandet.

For „Linealen“ kæmped’ Jør’nsen kækt, 
han mente, han kun havde gjort 

sin Pligt.

Det kan være nok, at Henry Gideon 
er næbbet,

men Jør’nsens Smudsartikler vil vi 
gerne ha’ os frabed’.

Rundt i Skolegaarden flyver en væl
dig Masse Bolde.

Det er Sjov at se, men der er mange, 
der ikke kan taal’ det.

Mr.

Trykt i P. Møllers Bogtrykkeri, Rønne.
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Et os kun huer —

Et os kun huer

I denne Stund: 
Tænde de Luer, 
Der vækker af Blund, 
Tænde de Brande, 
Der lyser paa Lande, 

Hvor alt skal vaagne ved Varmen fra 
Baalet, 

Og kraftige Mænd slaa sig frem over 
Skraalet.

Et har ej straalet
I mange Aar;
Det har været Baalet, 
Hvorom man slaar 
Kredse og Kæder 
Til Ære og Hæder 

For Dannemarks Ungdom, der Fejghed 
brænder, 

Om saa det skal være med Staalet i 
Hænder.

Frem I Unge, 
Og kast d e t paa Dør, 

Der mødes af Pøbel kun med et 
„Hør“.

I, som skal stænges med Bogstav og 
Ord,

1 maa nu vise ved Gerning stor, 
At Maalet er fuldt, og I finder, det ej 
Er Ret, at gaa fremad paa fordums Vej.

Og kast saa paa Baalet 
De Pøbelens Ord, 
Og lyt ej til Skraalet, 
Er Massen end stor;

Men brænd saa ogsaa den Flertalsret, 
Der knækker den Ret, som er Mindre

talsret,
Og skab saa et Rige, ja om I saa vil, 
Et Samfund, hvor Mennesker bliver 

til.
A. K.

»Ich weiss nicht was soll es 
bedeuten« —

For ikke ret lang Tid siden drøf
tede man Affæren med den forbudte 
Læsebog her i Danmark. Nogle 
husker maaske, at Sagen endte med, 
at vi ydmygt bøjede os for Tysklands 
Ønske..

Nu er de danske Gymnaster for 
kort Tid siden blevet udvist af Søn
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derjylland, men alligevel tager danske 
Gymnaster til en T h u r n f e s t 
i Leipzig. Ikke paa nogen Maade vil 
man demonstrere. Tyskland behand
ler os paa en hensynsløs og ufor
skammet Maade, men vi lader som 
om det ikke rører os i mindste Maade. 
Vi synes ikke at krænkes af Tysklands 
Handlemaade.

Ja, at Nationalitetsfølelse og Æres
følelse ofte faar sig et lille Blund her , 
i Danmark, det synes jeg ofte vi har 
set Beviser paa, men det maa dog , 
forbause og bedrøve os, at den natio- I 
nåle Lunkenhed giver sig Udslag paa | 
denne Maade.

Hvor nedtrykkende maa saadan 
noget ikke virke paa de danske Søn
derjyder, der trods alt holder Stand i 
Kampen for Bevarelsen af deres Na
tionalitet? Samtidig med, at Dansk
heden, som det seS af de sidste Valg, 
gaar frem dernede, synes den at gaa 
tilbage herhjemme.

Anerkender da virkelig de Danske, 
at Tyskerne har Ret til at handle, som 
de handler i Sønderjylland? Eller tør 
de ikke aabent give deres Mening til 
Kende?

Rønne, 17 Maj 1913.
P. J.

Chr. Jørgensen:
Linealen.

(Monolog ) 
(Fortsat).

O, gid jeg var død, o, gid Jeg var 
kreperet,

Og gid jeg gravet var tre Alen ned 
i Leret.

Nej, det er sandt, man nu med Meter 
regne skal.

Oh, det forøger stærkt mit stakkels 
Hjertes Kval!

En Helt, der regner si e.t, e r 
meget at beklage 

Oh, Skæbne! Hvi lod du mig denne 
Kalk, da smage?

Naa, den skal blive tømt paa helte
mæssig Vis.

Den Regning skal jeg kunne klare 
som en Mis.

Om end jeg stod paa Ho’det eller 
laa paa Halen.

Lad se: En Meter er omtrent halvan
den Alen.

Halvanden Gange tre; det giver lige 
fem.

Den klarede jeg fint, skønt den var 
vældig slem.

Hvor var det nu jeg slap? Jo: Gid 
jeg var kreperet!

Og laa med Snuden op fem Meter 
under Leret.

Jeg dør mig rent ihjel! Mit Liv sin 
Ende faar.

Jegstaardetikkeud, detover 
Skrævet gaar!

(Fatter sig).

Men d.og! Jeg er en Helt, og over 
Helte raader

Slet intet uden Skæbnen! Det mit 
Hjerte baader.

(Tager Linealen).

Den bliver Skæbnens Bytte, mærk 
det alle vel!

Det ene Skæbnen er, der hersker 
i min Sjæl.

Tilskuer! Dadl mig ikke; jeg er ej 
af Lave:
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Jeg ene og alene bliver Skæbnens 
Slave.

Og tro ej jeg er blevet ganske split
tergal.

Det Skæbnen er, der stjæler 
denne Lineal.

(Han gaar).

Slutningstableau.
Aandekor bag Scenen. 

(Baggrunden aabner sig og man ser kun 
blaanende Skyer.)

Kor af gode Aander: 
(Strofe. Melodi af „Nej“).

Fjernt fra Verdens Glæder, 
prægtig og med Hæder 
Dydsgudinden troner 
med sit sorte Ris.
Gode Aanders Toner 
synger Dydens Pris, 

og derfor kvæde de paa samme Vis.

Simpel er vor Vise, 
men vi Dyden prise:
Yngling er du blevet 
ganske splittergal.
Se, din Dom staar skrevet 
i dit Hjertes Kval;

og bare for en tosset Lineal!

Kor af onde Aander: 
(Modstrofe).

Kærligheden lindre 
Smerten i dit Indre, 
Yngling, du som bløder 
ramt af Amors Pil. 
Smerterne forsøder 
Linealens Smil, 

din store Smerte flygte vil pr. Bil.

Du i Livets Dage 
kærlig Ægtemage 
fik i Linealen,

Lykkens raske Ven, 
tog den trods Moralen. 
Hvad brød du dig om den? 

Du har opført dig som en rigtig Svend!

Dyden:
(Strofe. Mel.: Sangen har Lysning).

Ynglingens Gerning skar i mit Hjerte, 
kvalte den Glæde, der husedes der. 
Nær jeg forgaar ved den grusomme 

Smerte, 
som mig har stunget med tveægget 

Sværd.
Ramt i mit Hjerte til Jorden jeg synker 
dødet af Elskovens flygtige Aand!
Menneskehjerter! Jeg haaber, I ynker 
Dyden, der falder for Kærligheds Haand.

Kærligheden: 
(Modstrofe).

Ti dog, du dumme Moral, med din 
Klage, 

som skærer voldsomt i Hjertet paa 
mig.

Jeg bli’r nervøs paa de aldrende Dage, 
jeg taaler ikke en saadan Staahej. 
Edward var Manden, der rørte mit 

Hjerte,
han var en Mand i sin fagreste Vaar. 
Du ham beredte en metertyk Smerte, 
grumme Moral, saa urokkelig haard!

Skæbnen:
(Epode. Mel. af „Den glade Enke“).

I kan bare rive, kradse, sparke, slaa, 
Dyd og Elskov! Men hvem der skal 

Sejre faa, 
det bestemmer ene og alene jeg! 
Hold saa Kæft, 1 to Kanutter! Kom 

med mig!
(De siver alle ud gennem Sprækker 

i Kulisserne).
Tæppet falder og Tilskuerne klapper.

Chr. Jørgensen.
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Og jeg saa „Linealen“ —
Og Jeg saa „Linealen“, hvor var den 

dog dejlig!
Og Edward, hvor var han dog fjollet, 

den Tamp.
Dens flammende Vid tændte Brand 

i mit Hjerte, 
og jeg lo, og jeg lo, til jeg græd som 

en Svamp.

Og jeg saa dens Forfatter med Laur
bær om Panden, 

med glinsende Øje og selvsikker Ro, 
medens Publikum jubled’ ham henrykt 

i Møde.
Han smilede glad og slog ud med 

sin Klo.

Og jeg brøled’ af Harme, da Gideon, 
Bæstet,

skældte ud over Digt, over Arier, Alt; 
men mit Hjerte blev koldt, da du sva

red’ ham ikke, 
men faldt ham for Fode, da rigtig 

det gjaldt.

Og nu svæver du kummerfuldt tungt 
gennem Verden 

og ledes af Gideon efter hans Skøn, 
og nu griner man ad dig, fordi du 

gav efter.
Du Stakkel! Det blev Eftergivenheds 

Løn.
Jakel.

Man er blevet grebet af en ren Klipto- 
mani.

Nu vil Statsskolen ogsaa gerne 
røre sig lidt. Spørgsmaalet om en 
Tur til Rø har i den senere Tid været 
stærkt paa Bane, men man har ikke 
sporenstregs villet tage en Beslutning. 
Nu maaman dog betragte det som givet, 
at vi skal afsted paa Lørdag med den 
skinnende Nordbane, der baner sig Vej 
til Rø.

Fra Rø har man tænkt „at svinge 
sig til Gudhjem“ for at smage paa 
Hr. Jantzens Rabarbergrød.

Man vil ganske vist ved denne 
Klippetur blive klippet for nogle flere 
Penge end sædvanlig, men hvad . . . 
Vi var jo ikke afsted i Fjor.

Jakel.

Fredag den 6te Juni Kl. 4 afholder 
Aktieselskabet „Brage“ sin ordentlige 
Generalforsamling i Statsskolens Sang
sal.

Dagsorden:
Valg af Redaktionsraad.
Valg af Redaktør. 
Eventuelt.

Lister til Valget af Redaktionsraadet 
skal i Følge § 8 indsendes til under
tegnede senest en Uge før dette.

P. R. V.
Henry A. Gideon.

Klippetur.
Siden Nordbanens Aabning har 

Masser af Bornholmere maset til Rø. I
Trykt i P. Møllers Bogtrykkeri, Rønne.



Organ for Rønne Statsskole.
Udgivet af et Aktieselskab. Redaktør: Chr. Jørgensen.

Nr. 8.
1 !

Mandag den 16. Juni 1913. 1. Aarg.

Min Ven! bliv dig selv!
Lad blot dig ej rokkes af Tidernes Elv, 
følg altid dit Hjerte, gaa ej paa Akkord, 

kast Halvheden bort.
i

Husk: Ofret, de bragte i Dannemarks 
Nød, 

var Liv eller Død.

Ja, opfyld min Bøn:
bliv Danmark en trofast og hengiven 

Søn.
Læg Sten til den Bygning, der skal 

vorde Gavn 
for Dannemarks Navn.

Min Ven! bliv du til
en Mand, der paa egen Kraft bygge 

kun vil,
Byg ej over Evne, og byg ej i Hast; 

gør Bygningen fast.

Min Ven! bliv og til 
en Mand, der den lige Vej vandre 

kun vil.
Sæt højt du blot Maalet; men følg saa 

din Vej 
og svigt den saa ej.

Min Ven! husk paa dem, 
der blødte og stred for vort Fædrene

hjem.

Thi saa vil vi to
staa sammen i Tvivl, ile fremad i Tro. 
Vort Maal bliver stort: „Vi vil alt, 

hvad vi kan 
for vort Fædreland.

Torberg Skjald.
30. Maj 1913.
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/* redag den 6. Juni afholdt A/S 
„Brage“ sin ordentlige Generalforsam
ling paa Statsskolens Sangsal. Efter 
at Formanden havde forvisset sig om, 
at Generalforsamlingen var beslut
ningsdygtig, aabnede han Mødet. Det 
første Punkt paa Dagsordenen var 
Valg af en Redaktør. Dette Punkt 
fremkaldte en til Tider særdeles livlig 
Diskussion. Til sidst besluttedes det, 
at man skulde afgøre andet Punkt paa 
Dagordenen først Det var Valg af et 
Redaktionsraad. Da der ingen Lister 
var indleverede til Formanden, skulde 
man se at danne en Liste paa selve 
Mødet. Ogsaa her udspandt der sig 
en livlig Diskussion. Efter megen 
Talen frem og tilbage og om igen, 
blev man enig om at opstille følgende 
Aktionærer til Redaktionsraadet:

Georg Holbeck. 
Johannes Hauge. 
Aage Rohmann. 
Aage Engel. 
Frederik Petersen.

Ovenstaaende Aktionærer blev der- 
paa enstemmigt valgt.

Derefter gik man igen over til 
Punkt 1. Der blev forhandlet og drøf
tet, og Resultatet blev, at den nuvæ
rende Redaktør, Christian Jørgensen, 
blev genvalgt. Efter at der under: 
„Eventuelt“ var diskuteret forskellige 
mindre Sager, særlig angaaende Bla
dets Fremtid, sluttede Formanden 
Mødet med en Tak til de Aktionærer, 
der var mødt. Derefter holdt den 
gamle Bestyrelse sit sidste Møde an

gaaende Udgivelsen af det sidste 
Nummer af Brage i dette Skoleaar.

Tilskuer.

Paa Klippetur.
Søndag den 31. Maj Kl. 8'/t sam

ledes Statsskolens Lærere og Elever i 
Skolegaarden for at. starte til Røturen. 
Rektor holdt før man drog afsted en 
særdeles vellykket Tale om en engelsk 
Dronnning med Calais i Hjertet, og om 
Borgmesterdyden, og han fortalte, at han 
havde været oppe hele Natten for at 
faa Barometret til at stige. Han har 
vist samtidig tænkt paa sin Tale.

Næppe havde Rektor endt, før Mu
sikken begyndte at spille. Man havde 
nær glemt Fanen, men det havde nu 
heller ikke gjort saa meget, for der 
er ikke megen Stads ved den. — I 
forreste Række gik selvfølgelig 
„Brages“ Formand H. A. Gideon.

Toget kørte Kl. 8,40. Syngende 
forlod man Rønne, hvis Beboere, syn
lig rørte over den pibende falske 
Sang, viftede med Lommetørklæderne 
efter de bortdragende. Det paastaas, 
at enkelte viskede sig en Taare af 
Øjet.

Saa vidt jeg ved, var Turen til 
Rø ret triviel. I vor Kupé afbrød Hr. 
Svendsen vor Søvn med en Tale om 
„at stige ned fra Tinderne“; men det 
var de fleste tindrende ligegyldigt, 
hvad han sagde.

Vi erindrer ikke, hvad Tid vi an
kom til Rø, men det gør jo intet til 
Sagen. — Fra det Sted, hvor Toget 
standsede — jeg husker ikke, om 
Stationen hedder „Helligdommen“ 
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eller „Hammershus“, gik man til For
eningen „Bornholm“s Lysthuse, hvor 
Lærerne og de „ganske smaa“ place
rede sig. Vi andre laa udenfor, nogle 
paa den dugvaade Jord, andre paa 
nogle Brædder, der efter Sigende skal 
være brugt til en Svinestald.

Efter at Frokosten var nydt, gik 
Eleverne paa egen Haand for at bese 
Klipperne. Det var en Del taaget, 
men hen mod Middag lettede Taagen 
saa Turen til Gudhjem foregik i det 
fineste Vejr. Paa denne Tur udmær
kede Hr. Folketingsmand Adj. Kofoed 
sig ved at standse en stor rød Ko, 
der var forsvarlig tøjret. Paa en Høj 
i Nærheden af Gudhjem holdt man 
Hvil. „De syngende“ forlystede os 
med nogle Fædrelandssange. Man 
sluttede med „Kong Kristian“.

I Gudhjem drak man „Chokolade“. 
(Ved en kedelig Fejltagelse stod der 
i sidste Nummer, at man skulde have 
Rabarbergrød.) Kl. 4l/2 sejlede nogle 
i Motorbaade tilbage til Rø; de andre 
gik. Baadene gyngede ganske godt, 
skønt man ofrede ret flittigt til det 
vrede Hav!

Man forlod Rø Kl. 7l/.2- Paa Hjem
turen var Stemningen overalt en Del 
muntrere end paa Udturen. Kl 91/., 
kørte Toget ind paa Hovedbanegaar- 
den, medens man sang: „Der er et 
ydigt Land.“

Klippeturens sidste Kapitel var et 
Bal i Sangsalen om Aftenen.

Ja kel.

Chr. Jørgensen:

Kilometermaalere.
(Sluttet). '

I Haanden holdt han en lille rund 
Tingest af Sølv med Guldkant, og 
gennem en lille Rude kunde man tyde
lig se, at der stod med lækre, røde 
Typer:

KÆFERT.

Kl. halv seks vaagnede jeg. Jeg 
holder ellers af et lille Blund paa 
Morgenkvisten, men i Dag — nej Tak! 
Jeg for op og kom i en Fart i Tøjet. 
Naturligvis havde jeg en frygtelig Ko
medie for at faa det Tøj paa, men jeg 
slap dog forholdsvis godt: jeg nøjedes 
med at smadre en Vandkande, rive 
det ene Ben af Sengen og vælte Pe
troleumsdunken. Efter ti Minutters 
Forløb var jeg færdig, og saa gik jeg 
i Byen.

Gaderne var ’ fuldstændig tomme, 
og naturligvis var alle Cykleværkste- 
derne lukkede. Jeg løb, løb, løb hele 
Byen rundt, men alligevel var der 
lukket. Kl. 7 var der endelig oplukket 
hos A—. i B—gade. Jeg gik ind og 
bad om en Kilometermaaler.

„Kilo, hva’ beha’r?“
„Kilometermaaler, for Pokker?“ 
„Hvad er det?“
Jeg løb uden at svare ham. Jeg 

løb igen Byen rundt, men ingen vid
ste, hvad en Kilometermaaler var. 
—x i —y—gade anbefalede mig at 
gaa til en Læge, og P— i Q—gade 
viste mig til en Skomager. Hos . . . 
i **gade fik jeg endelig det, jeg øn
skede.
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Saa gik jeg i Skole. Uha, hvor 
det var kedeligt. Selv Litteraturhi
storie, mit Yndlingsfag, kedede mig. 
Endelig kom dog den sidste Time. 
Det var en Matematiktime.

Den gik frygtelig langsomt. Jeg 
gjorde mig den største Umage for at 
følge med, men det var umuligt. Jeg 
stirrede paa Tavlen, men x’erne og 
y’erne løb sammen til en underlig 
graagtig Masse — jeg fik til sidst helt 
ondt i Hovedet. Pludselig for jeg op 
ved, at Læreren nævnede mit Navn.

„Hvad er Differalkvotienten af et 
Produkt?“

„47 km.! ! 1“
Én vældig Latter rungede gennem 

Klassen. Jøsses, hvor de lo! De lo, 
som om de ikke havde let i et Par 
Maaneder og saa pludselig læste en 
af Svend Edv. Kofoeds Redegørelser. 
Jeg blev saa rød i Hovedet som en 
Rødbede, der har stemt paa Hauge 
den 20. Maj og bagefter er kogt i 
Vand fra det røde Hav.

Endelig ringede det. Jeg for hjem, 
satte mig til Bords, lod være med at 
spise, for ud til min Cykle lige saa 
hurtigt som et Lyn, der bliver forfulgt 
af en Raket, og spændte Apparatet 
paa. Og saa — op med et flot Herre
sving og ned mod Torvet. Da jeg 
kom til Torvet, viste den 1 km. Det 
var virkelig morsomt! 1 km. i 
30 Sekunder, det var 2 km. i Mi
nuttet, 120 km. i Timen! Sikken [en 
Rekord.

Saa kørte jeg ud ad Store Torve
gade saa stolt som en Pave, der har 
faaet nye Træsko. Da jeg kom til 
1 km.-Pælen viste Maaleren 9 km. 
Det var mærkeligt, at de Folk, der 
har lært Ingeniørkunsten, ikke kan 
sætte en Kilometerpæl rigtigt!

Jeg kørte videre, gennem Skoven, 
udefter —. Da jeg kom til Villa, vi- 
Apparatet 37 km. Jeg begyndte saa 
smaat at tro, at den gik forkert. Eller 
maaske det ikke var Kilometer, den 

viste? Maaske det var Hektoliter? 
eller Temperaturen i Fahrenheit??

Endelig naaede jeg mit Maal, Hasle- 
værket. Her viste Maaleren 73 km. 
Den var dog lidt for grovkornet! 
Havde Dyret pludselig faaet Solstik?

Jeg stirrede ned paa den. Det 
forekom mig, at den skrupgrinede. 
Jeg blev rasende og sprang og ska
bede mig — jeg ved ikke, hvordan 
jeg bar mig ad, men Enden blev, at 
jeg laa paa Bunden af Graven, fortum
let og tilsølet af Rhæt Liasier.

Saa tog jeg min Hammer og be
gyndte at arbejde. Jeg arbejdede saa 
Sveden trillede af mig. Kl. halv syv 
præcis holdt jeg op og satte mig paa 
Cyklen.

Der var noget forsonligt over mig, 
da jeg den Aften kørte hjem med 
nogle Aspleniumaftryk i Lommen. 
Hvorfor var jeg vred paa Kilometer- 
maaleren? Den gjorde jo ingen Skade.

Kilometermaaleren sidder endnu 
paa min Cykle. Den er gavnlig til 
mange Ting, men til at maale Vej
længde med — dertil duer den abso
lut ikke!

Saaledes ærgres man af Livets For
seelser, men man glemmer Ærgrelsen, 
og man gaar dygtiggjort og belært ud 
af Skærsilden. Selv saadan en ubety
delig Hændelse som denne belærer 
idet den driller. Naar jeg ser Kilome
termaaleren, forsvinder Tallene og jeg 
læser:

Maal ikkeVejen! Vejlængde 
er et abstrakt Begreb!

Det samme gælder Kilometermna- 
lere, der viser rigtigt!

Maj—Juni 1913.

Trykt i P. Møllers Bogtrykkeri, Rønne.


