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Sø er De· post? 
men tinder veien stængt overalt, fordi De mangler den nødvendig~ teoretiske utdannelse I bokholderi, korrespondence, 

regning og skrivning, bør De ikke vente, men straks indsende nedenstaaende rekvisition til 

Norsk Korrespondenceskole, Kristiania, 
der underviser pr. korrespondence og som, i den tid den har drevet, har kunnet glæde sig ved hundredevis av tilfredse elever, 
nu paa grund av de kundskaper, de har erhvervet, har opnaadd utmerkede stillinger. Husk, at kun gjennem økede kundskaper 

hvoru mange 
kan De skaffe 

VI vil anbefale l::?seme I egen Interesse 
at læse nedenstaaende, som forklarer 

korrespondence• 
metoden: 

J realiteten kan m:!!! ;c si, al systemet 
~undervisning pr. korresp ndence 1 har 
bestaat 11elt siden den første avis utkom. 

Men da det, som læses i en avis, som re!!el gaar ind ad del ene 
øre og ut av det andet og jo heller ikke e- beregnet paa at være 
belærende i pædagoglsk forstand, har aldrig avisernc - selv 
ikke fa" pressen - kunnet tilfredsstille a: men hetens behov o~ 
higen efter kun ds kaper. 

Ideen til undervisning pr. lcorrespondence er utsprunget i Ame
rika, og her blev da ogsaa den første korrespondenceskole stif1et 
i byen Scranton i Pennsylva11icn i De forenede Stater i aaret 1891 
av endel praktiske o:: t0:·doill ... trie mænd som forstod, hvor stor 
værd denne ide bar i "~· n ;:: Jet viste sig •nart, at disse mæn<.I 
lik ret. Skolen lik paa kun tid en v" Idig SAkn 'ng, og da det 
viste sig, at tusenvis av eleveme ganske snan lik gode post~r, 
steg elevantallet med en raskhet, som ingen skole i verden hadde sel 
maken til. Allerede i 1898 kunde skolen u:sende en redegjørelse, 
hvori nævntes navn og adresse paa over 4no,ooo - fire hundrede 
tusen - elever over hele Amerika. I sandhei et storartet resultat. 

Senere har systemet gaat sin seirsgang over hele verden tiltrods 
for al den motgang, det har møtt av fordømme og ukyndighet. 
I E~land og Tyskland er der nu korrespondenceskoler i prak· 
tisk· talt hver by, og elevantallet gaar op i millionvis. Selv i et 
saa litet land som Sverige er der 7 å S store korrespondence
skoler, som underviser tusener av el !ver om aaret. Al meddele 
unden•:snin.f! pr. korrespondence er saaledes hverken et eks
periment c!ler noget nyt og uprevet, men et system, som har 
1111n{fet foljæste og anerkjendelse over hele verden, før vor 
skole begyndte at praktisere det i Norge. 

Trods kritik og trods motstand fra enkelte hold, er korre
spondenceundervisning nu anerkjendt som det bedste middel tor 
de% som vil eke sine kunskaper uden at forsømme sit daglige 
arbeide og dermed sine indtægter. 

De bør dertor i el!'en interesse sende Deres navn og adresse 
paa hosstaaende rekvisition, og vi sender Dem gratis og franko 
pr. omgaaende post vor store, illustrerte prospekt og plan, som 
forklarer Dem alt vedkommende korrespondencemetoden. 

Husk, at nu er tiden til at begynde, saa De kan bli færdig med 
<kolen til sommeren. 

Dem økede indtægter. 

Hvilke fordeler 
har korrespondencemetoden? 

1. l\orrespondenceundervtsnlngen tilgjængelig for alle. 
2. Eleven undervises I sil eget hjem i sin fritid. 
3. Eleven er helt uavhænl(ig av ka,mmerater. 
4. Undervisningstiden passer saavel for yngre som ældre per

soner. 
>. Undervisningstiden kan tilpasses efter den enkelte elevs 

anledning. 
6. Al undervisning meddeles skriftlig, saaledes at eleven til 

enhver tid har all, hvad han har lært, forhaanden, og der
ved har anledning til at repetere paa egen haand . 

7. Undervisningen koster kun en brøkdel av hvad skolepenger, 
111atcrialer og ophold paa en almindelig skole utgjør. 

En del uttalelser 
om Norsk Korrespondenceskoles virksomhet. 

Nedenfor gjengives el litet utvalg av de mange rosende ut
talelser. vi i det forlApne aar har motta! fra fa.!?"folk og elever. 
Vi tillater os at gjøre opmerksom paa, at uttalelserne er ind
kommet uten anmodning fra vor side. 

Tidligere elev ved N. K. S., medlem af Tune herredstyre, hr. 
Martin Karlsen, Greaaker, skriver: 

Naar nu kurset er lærdig, nlaa jeg faa lov til at uttale min 
fulde anerkjendelse og tak for det arbeide, skolen har ofret paa 
mig. jeg er godt lornøiel over resultateme - ja, det er sogar 
over forventning. 

Det er en fornøielse for mig at kunne konstatere, at Norsk 
Korrespondence~kole virkelig gir valuta for pengene. Kurset er 
overordentlig billig, samtidig som undervisningen er grei og ind
gaaende. Det er den attest, jeg vil gi skolen. 

Kristiania, •1,, 1914. 

jeg har hat anledning til at gjennemgaa undervisningsbrevene 
fra Norsk Korrespondanceskole, og jeg finder, at deres greie og 
klare fremstilling ee-ner sig fortrinlig for dem, som pao anden 
n1aate ikke kan skaffe sig undervisning i fagene. jeg anbefaler 
et kursus ved skolen paa det bedste. 

Arne Kubberud, stud. fil. og lærer. 

Bemerk nedenstaaende original-uttalelse fra verkmesteren og 
kontorchefen ved A,S. Dale fabrikker. , 

",s Dale Fabrikker" §,./-i~1 . ..{.?.~·Jun ~ .. 1915 

Undertegnede er bli t forevist de av 
frk. Constance 810.cher utførte eksa
mensopgayer til kursus 1 bokholder1 ved 
Norsk Kor re spondence Skole_ 

Den korrekte og vakre utførelse av 
opga11erne. tjener saavel elev som skole 
tll ære. og bevis tor praktisk under~ 
v1sn1ngsmetode. 

Vi kan forsikre. at frk. Blllcher har 
utført arbeidet paa egen haand og uten 

'· benyttels~ !lV hjælpemidler. 

0. Solberg (sign.) 
Fabr1kmester. 

M. ). Langhelle (stgn.) 
Kontorchet, 

~ekvisition til 

Norsk Korrespondenceskole, 
Box 4 St. H. - Kristiania. 

Send mig pr. omgaaende Deres illustrene prospekt og plan med 
uttalelser av elever og fagfolk. 

Navn 

Adresse ______ _ ____________ _ 

····----------------
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Da. kammertjeneren hadde lukket guttene inde og Marie hevnede dem. 

l. "Han har stængt os inde, og vi faar slet ikke 
komme ned og leke med dig," sa guttene mismodige, 
ror det var det nydeligste veir. "Hvor væmmelig," sa 
Marie medfølende, ,.men det skal han faa betaltl" 

4. Og ned for kammertjeneren, og - ganske riglig 
- der plasket guttene nok5'3J3. lystig avsted like for 
næsen paa ham "Ja, nu skal dere faal" fræste han, 
kastet støvler og strømper og hoppet ut. 

2. Saa hentet hun guttenes lange stylter og stilte 
dem op mol muren. "Sæt dere op i vinduskarmen 
og ta dem paa," sa hun, "og spring saa . ned til 
sjøen og vad saa langt ut i den dere kan." 

5. Men han hadde jo rigtignok ikke tænkt sig, at 
guttene hadde styller paa. Fiskene var henrykt over 
at fa.a en saadan fin herre til selskap, og guttene ropte 
hurro1 for den opfinclsomme Marie. 

-~-" I 
....:: - • J ~-?' .... , . 

3. Det lot guttene sig ikke si to ganger. O.a kam
mertjeneren kort efter stak sit forbausede hode ut av 
det tomme vindu, saa stod Marie smilende nedenunder 
og spurte om han lette efter noget. "Gullene er nede 
og vasser i vandet," la hun engleblid til. 

6. Til alt held Laa gamle skipper Laurits med sin 
ba.at i nærheten. Han fisket nu kammertjenerens yn
kelige skikkelse op av det va.ale element, og saaledee 
skaffet den opfindsomme .Marie gullene bu.de friheten 
og hevn. 

'f 
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Byen Scutari i N ordalbanien, :o;om ø!'iterrikerne har besat. 
Cnder dP lo Balkankrige kjæmpet montenegrinerne paa del heftigste med t)Tkerne om besiddelscn av Scutari og om det høilliggcndc fjelcl 
kastel Tarabo.sch, som man ser tilvenstre paa billedet. Under Tarabosch ser man selve Scutari by. hvor elvene Drin og Bajana løper sam

men 1og falder ut i Scutari-sjø·en. Ved freden i Bukarest tilfaldt Sculari Mon~enegro, men nu har de østerrikske tropper efter l\fontrnegros 
kapitulalion i.Jesal byen og kast·ellet. Originaltegning av Zeno Diemer. 

Enereproduklionsrellen for Skandinavien erhvervel av "All'ers Familie-Journal ". 6 0 
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E n v i I d r o s e. 
Av 

E. A. Rowland. 
[Autorisert oversættels'e.) 

(Fortsat.) 

(Snmmendrag 1av foregaaende kapitler.) 

~lary Ballnstou er blit bedraget og forlatt av sin 
ma 111<1, eu fordrukken musiker, i en liten by, Riving
ton . i Eugland. I truppen er der en ung mand, 
Dcring. som ønsker al hjælpe Mary, og da han vet at 
hun ingelu penger 'har til at betale ror sig i hotellet, 
læ gge'I· 'han en 1lrnnvolut p:ta bordet og sier at den er 
fra lrn1nde.s rruand. Den næste dag reiser selskapet vi
dere , 111eJ1J Mary er for syk til at staa op. Da Dering 
ua-ste morgen 'kommer tilbake for at se efler hende, 
er hun reis-t bort og. han sørger over at ha tapt hende. 
P:r.11 De'riag er en søn av lady Emily Hungerfo.rd og 
11ar slullet sig til operettes,elsk,apet av lyst til at se 
iivc.l, nu reiser han hjem til sin mor og sin søster, 
Lanri. Hos hans ronkel og tante, lord og lady Hunger
t'orcl, e'l' oo miss Marston i besøk. Hans tante øn
sker et parti mellem Paul og den unge pike, men 
Paul tænhe1· bru-e paa Mary, og da han faar et tele
grnm fria London om at hun er død, falder han gan
sh sammen. 

.. Paul er syk," sa ll'Un, idet hun hurtig 
sprang gjennem værels,et, fulgt av sin mor. 
Laur;i knæUe ned J5oran den unge mand, som 
var sunkiel ned paa en stol. Det første hun 
gjorde var at ta telegrammet ut av hans 
sammenknugede haand. 

"Del har rintet at bety1 - bli ikke ræd, 
kjære mor. Hvor er Dawson? La hende 
komme. Kjæreste Paul, la mig følge dig 
opo,-er trappen. Tante Jane, vil du sørge 
for mor iog miss Marston? Jeg gaar op med 
Paul. Det ,er en følge av hans nervøsitet -
han har klaget ov,er hodepine i hele dag. 
Kj ær e, søte mor, }eg ~orsikrer dig, du be
hø\·er ;ikk,e at være ræd. Kom nu, Paul." 

~Jens Lau~i saaledes talte trøstende og 
IJeroligend~, fik hun moren til at gaa ind 
i spis,esluen igjen; saa la hun sin sterke arm 
om sin bror, løftet ham næsten op av stolen 
og førte ham opover trappen. Skjønt hun 
talt e saa l'Olig og trøstende, blødte dog hen
d es hjerte for den elskede bflor. 

.. Del maa være naget meget galt," tænkte 
11 un sorgmodig, idet hun saa broren vakle 
i 11d i sit værelse og kaste sig paa siofaen. 
Lauri vaaget ikke at følge efter ham ; hun 
l'o lte al hans sorg var for dyp, for hellig til 
;I[ hli delt aY nogen, ikke engang ,,,- henc'lr. 

V. . 

:\fary Ballaston var ikk:e død. Hun laa i 
en liten, trang jernseng i et. langt, luflig 
rum, fuldl av lignende senge, der hv,er inde
holcll sin byrde av menneskelig lidels,e un
der de blaa og hvite tepper og de gron.• . 
mer.. rene og hvite, lakener. Flere sykeplei
ersker .i lyse kjoler og med hvHe kapper og 
forklær bevæget sig lydløst omkring .i væ
relserne, bragte mat til en paLienL modi
cin til .en anden, og 1ot hist og her et del
tagende ord dier en munter bemerkning 
falde, og spriedte en atmosfære aY trøst og 
opmuntring 'Om sin friske, venlige. i mnn
gc tilfælder vakre person. 

Det var et hospital i London, og Mary 
IH1dde ligg.et paa denne stue like fra den 
dags aften, da hun hadde forlatt Rivington. 
fuld av g,rænseløs sorg og fortYilclse over 
den sidste grusomme uret ht-ndes mand had
de begaat mot hende. 

Hun visste neppe lwor~or hun reislc til 
London. Der var ,intet siom stod klart for 
hende, undtagen følelsen av hendes forlatt
het nod og ,elendighet og ;OJY en ydmygdse, 
som var haardePe og tungere al hære end 
alt det andre tilsammen. l kneles stoHc, Jor
pinte s'jæl gysle tilbake for den ilcl1iro,-l. 

o hnn vilde komme til at gje11ne111gn: 1. l11·is 
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hun 'mølle nogen 1av de menneskier som had
de kjendl hende ~ alle disse fryg~eligc maa
neder. 

Hun Yar meget syk; en voldsom feber 
brændte i hendes aarer, og hun følle en 
stikkende smerte i sit bryst hver gang hun 
trak pusten. Hun føUe at ,en alvorlig syg
clom truet hende, og bev,issthe~en he1,om gav 
hende .kræfter; hun maatte reise bort fra 
denne by mens der endnu var den mindste 
krafl og vil}e tilbake i hendes sva1~e le
geme-. 

HuE Yilde slet ikke høre paa Yerlindens 
venligc pmt,ester. Vigtige forrietninger kaldte 
hende bort sa hun. Hun følte sig ganske 
frisk ·og kunde godt taale at reise. 

Hendes hjerte snørte s,ig sammen av angst 
da hun fik 1efterretning om Paul Derings be
søk den fopegaaende aften, og hans bebudede 
ankomst den næste dag. Hun følte at hun 
heller vilde dø end høre meddelelsen om sin 
skam og ydmygelse av noget andet menne
skes læber. Hun var i dette øieblik ikk·e 
istand til at tænke saa ineget, at hun kunde 
se forskjel mellem Paul og de and~e med
lemmer av selskapet; det sbod neppe klart 
for hende, at det var ham som ønsket at 
tale med hende. 

Hun ønsket bare at flygle langt bort fra 
al beklagelse, al medlidenhet. Hun gav 
!Qort 1og bestemt ordre om ikke at la nogen 
komme ind til hende, og besluttet at forlate 
huset saasnart hun kunde faa fal paa en 
vogn. Hun kunde ikke senere forkla11e, hV'or
ledes del var lyktes hende at faa paa sig 
klærne og komme avsted. 

Hendes hode og øine gj1orde saa Yoldsomt 
ondt, at alt svømmet ~ taakce for hende. Hel
cligvjs hadde hun pakkcet sin kuffert den 
f1oregaaende dag, og nu husket hnn at hun 
hadde undret sig 1over, at der Yar saa faa av 
hendes mands klær. Nu forstod hun at han 
hemmelig hadde tat med sig hvad han had
de bruk for, iog det beviste jo at han hadde 
handlet ,efter en vel ovierw~ict, i forYeien til
rette! agt plan. 

Al: være befridd for denne mands nærvær 
kun.do baPe være en lettdse for hendes finl
følende, kultiverte natur. Det hadde været 
en absolul tortur fior hende at leve under 
samme tak som Hugh Ballaston, og det vai
bare den frygtelige skam og ydmygel~e og 
tanken paa hans grusomme hensynsløshet, 
som nu voldte hende en saa bitter smerte. 

Nu hadde jo hendes taapelige egensindig
het, hendes synd, om denne v:i.ldfaPels,e kun
de kaldes ved et saa haardt navn, bragt 
straffen over hende - en straf som var stør-
1·e end hun kunde bære. Hun gav sin vert-
1inde fuld betaling. Hadde hendes tankqr væ
ret mindre forvirret, hendes sind mer klart, 
vilde hun kanske ha tvilt paa sandheten 
a\' paastanden om, at disse penger kom fra 
Hugh Ballaston. 

Heldigvis for hendes forpinte hjertes 
skyld tvilte hun ,endnn ikke paa det, men 
den tid kom da sandheten dæmret for hen
de," og ela stoltheten fik det hete blod til at 
rarv0 hendes kinder ved bevisstheten om, 
hv1s ædelmodighet hun skyldte denne hjælp. 
For øieblikket kunde hun ikke tænke paa 
andel ·end sin flugt fra dette sted, bort fra 
alle de som kunde pine hende med bekla
gelser eller medlidende blik, hvilket vilde 
foraarsake hende større lidels1e end den ster
keste legemlige smerte. 

Hun kom til stationen, nebop som et tog 
skulde gaa til London. Det var hendes 
J~usk som hjalp hende til at komme avsted. 
Uan kastet hendes bagage incl i postvognen, 
og M.ary, der likesom i en drøm adlød hans 
grove stemme, fandt sig pludselig sittende 
~ 1en tom tredi,e klasses kupe, mens de rim
hcdæk te busker og trær utemor gled forbi 
hende. Nu Yar hun altsaa kommet saa vidt 
- 111, var hun paa , -ei bort fra alt det hun 

.:\ r. I~ 

frygtet og hadet; hun bleY nu med slørre o:: 
større fart fort bort fra del gamle sl cd I : I 
et nyl li Y, hvoi'Om hun in let Yisstc ~ig I« ir 
hvilket hun ikke hadde lagt nogen planl·1· 
Det var denne forhastede og ubomerlu·clt
avr,eisc som hadde gjort Pauls eftertorsk 
ninger saa vanskelige. Nu sat hnn samrnen 
kropon i 1en krok av clen kolde, hanrdr ku 
pe, skjælvende over hele legemet og d 11!_! 

brændencle varm. 
"Jeg maa tænl.;,e - jeg maa Lc:cnkc:· :-. a 

hun atler og alLer lil sig sch' paa en sl !<J\._ 
aandsfraværende maa.le; men videre kom 
hun aldrig, 1oig litt ener lill vugget støi c·n 
aY elet raslende ~og og wignens ~lingren 
hende i en slags drømmende tilstand , ei 
tilstand fuld av 1nnderligc drømme om frem 
mede skikkelser og stccLer, og da hun vaak
nel la2. hun i denne jernseng, og dor stod 
1en hø: skjerm ·omkring hende og en kvind (· 
med d godt ans,igt bøide sig over hend l'. 
Det blev hende likke tillatt at aapne l:l'
bernc for at komme med et spørsmaal om 
noget, iog hun følte sig ogsaa saa grænselø ..., 
svak 1og mat, at hun ,ikkie ønsket noget an 
det ,end at ligge stille i sin seng og son· 
tungt op dypt. Hun var gjenstand for stor 
'.interesse og nysgjerrighet fra sykepleier
skerne paa det værelse, lwori hun var bli t 
bragt 1en kold, bitende eftermiddag av cu 
jernbanefunktionær, som hadde fundet hen
de liggende bevisstløs i en kupe i et to~ 
som var kommet til London. Han hadclt· 
værcl saa menneskek'jærlig paa egen bekost
ning at bringe hende til det nærmcsle h(•
spital. Her hadde Mar)~ ligget i mange ch1 -
go svævende mellem liv og død. flere ganger 
haclclc del sel ut som om den sval.;:e livskral'l 
,ebbet helt ut, men lægen, som behandlet h<"n 
dc, og den syk,epleiersk1e som fra først ai· 
hadde overtal hendes pleie, var begge fas l 
h~steml paa at gjøre sit bedste for at redcl t: 
denne tilsynelatende 1ensomme, forlallr. 
vakre unge skabning fra dødens mørke skyp.
ger, saavidt menneskelig dygtighet og m<' n
neskclig taalmodighet kunde gjøre det 

Og defles bestræbelser biev kPonet med 
held, netop da haabet næslen holdt paa at 
sYincle, og da den s~ope krise var overstaat 
hlev Mary sterkere og sterkere for hver dag 
som gik. Der var sat et skjermbret for hen
des seng mens hun fantaserte, og syk,epleicr
sken l1adde latt det bli staaencle ogsaa er
terat hun langsomt hacld-e gJenvundct sin 
bevissthet. Denne kloke, frisfoe kvinde, som 
hadde valgt sykepleien til sit kald i livet. 
var selv en fin, dannet dame av god familie. 
iog hun hadde straks set at Mary var hendeo. 
like, at 'hun snarere sLod OYer end under 
hende. 

Lægen, 1en mand paa fem og lredive aar. 
med 'et alvorlig, bestemt og kl,okl ansig!. 
,ikke pen, men intelligent og mandig. hadde 
likesom sykepleiersken straks set, at denne 
patieut, som hadde voldt ham sa:L megen 
ængslelse, ,ikke tilhørte den klass,e srom i 
almindelighet blev bragt ind paa disse syke
stuer. Han slod nu v,ed siden av hendes 
seng og saa ned paa det uttærede, yndige 
ansigl, del magre legeme og ele gjennemsig
tige hænder. Det var den dag ela krisen var 
overstaat 1og døden endelig jagd fra hendes 
Jejc. HaCT s~od taus i nogen minuller med 
sammenlrukne piebryn og likesom hensun
ken ,i tanker. Endelig rev han sig løs fr:t 
sine tanker og sukket. 

"Hvem v,el - kanske vi har været gni
somme mol hende ved at rive hende ul <li" 

dødens armer! Stakkars barn, elet ser ikke 
ut til at hun har fundet livet lyst - " 

,,Hun 1er saa ung cndnu og kan begynde et 
nyt liv," sa sykepleiersken. 

I almindelighet var hun en praktisk, rn
lig kYinde uten følsomhet; men Mary hadde 
herørl en særlig streng i hendes hjerte· -
en strrng, s,om fineles hos ele fleste kYin-

I' 
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der. og hun Yar kommet til al holde meget 
t\· sin Yakre palienl. 

(.)corge Carlwright bøidc sig ned og strøk 
l!aard forsiglig bort fra den bleke pande. 

"Del første hind 1er skrevet," sa han mer 
li l sig selv end til den anden, "skreviet i sorg 
og med taarer av blod." 

Han tidde og vedblev næslen ømt al 
~trykl' del bløte haar tilbake. Saa reiste han 
sig hurllg, vekslet nogen profossionelle ord 
med sykepleiersken og gik gjennem den lan
ge sykestue med sin fasle gang og ranke 
holdning. 

Langsomt, meget langsomt vendte MarJi til
bake til livet og bevisstheten. N oget av det 
første hun bad om var at faa bort skj•erm
bretlet. 

"Jeg Yil gjerne se verden, " sa hun med 
et svakt smil. 

"De skal faa Deres vilje, " svarte sy~e
pleiersken muntert. 

Mary laa og lot sine store, brune øine svæ
\·e rundt i værelset. Eftermiddagssolen 
skioto klart ind gjennem de sLore vinduer. 
\f ogen av sykepleierskerne stod i en grup
pe i ,et av vinduerne og lo og snakket sam
men; med undtagelse av den lang1e rad j1ern
senger og ,en svak hosten ·av og til og en 
clæmpet klynken hist og her, var der intet 
som tydet paa sygdom og Lidelser. 

"Det s,er meget ly,st og ven.l.ig ut," sa Mary 
g saa op paa sin sykepleierske. ,1Men det 

er saa stort," tilføiet hun halvt tankefuldt; 
.,jeg kan først litt efter litt vænne mig til 
del." 

SykepJei,ersken salte igjen skjermbrettet 
foran sengen, •og var glad over at gjøre det. 
Hun hadde tat MarYi sæ,rlig under sine vin
ger og Viilde gjerne holde hiende borte fra de 
andre patienter. 

"Skal 1jeg læse litt for Dem?" spurte hun 
og satte sig ved sengen. 

Mary svarte ikke, men lill efter spurLe 
hun: 

"Hvor længe har Jeg været her?" 
"De blev bragt hit om eftermiddagen den 

:·m december." 
"Og hvilken dato har vi nu?" 
"Den 27. 'januar." 
\far)~ Jaa taus d øieblik. 
"N æsten ,en maaned," hvisket hun lill ef

ler. Sykepleiersken kunde se at det a.n
slrcngle hende at tale. 

"En maaned!" gj-entok hun og tidde saa 
igjen. 

"For en fredelig, barmhjertig maaned det 
har været," tilføi-et hun. 

"Doktor Cartwright har sagt at jeg ikke 
m aa la Dem faa lov til at snakke meget," 
sa sykepl>eiersken blidt. Hun la me1~kie til 
to røde Hekker paa påtientens kinder. 

"Aa, det gjør mig bare saa godt!" sa l\fary 
lill ivrig. Hun laa og saa paa. sine smaa 
hænder, som var saa hvite og saa. ly,nde, 
saa lynde. "Naar blir jeg frisk?" spurte 
hun saa.. 

"Hvis De 1er snild og gjør alt hvad jeg 
sier og saa spiser godt, siaa vil De nok bli 
frisk om tre uker, ja kanske om fjiorten 
dage." 

Den svake fane pa.a Marys kinder blek
net. 

"Saa snart.,. mumlet hun. Men sykeplei
ersk<!n hadde opfanget' ordene. 

"N nar De i"eiser herfra, saa bør De reise 
ti l el sted hvor der er frisk og varm sjøluft!" 
sa hun mildt. .,Det kan De kansk,e faa ar
rangert." 

li un vilde saa nødig saare det stolte sind, 
der lyste ut av de store, brune øine. 

"Kanske," svarte Mary. Saa lukket hun 
sine øine. 

Sykepl~i·ersken, som trodde <ll Jmn vilde 
-.nve. lislel sig hort. Men det var ikke søvnen 
" ' 1111 kom \il ~fary - det var nH'get snarere 
np\';1<1g11i11ge11. Hal\'l ubevisst og Lankel hacl-
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de det stakkars barn i ele sidste dage fo1"e
slillel sig selv, at nu var hendes fred s:nart 
forbi, at hun nu snart maatle tænke igjen og 
lægge planer for fremtiden. Men hun had
enclnu ikfoe følt det saa klart som i dette 
øieblik. 

Hun Jaa meget stille, sa.a stille at man 
maatte tro hun sov; men hendes sind var 
bare altfor vaakent, det var fuldt av ængste
lige tanker, av nervøsitet, av angst og frygt. 

Hendes sygdom hadde gjort hende svak 
baade i aandelig og legemlig henseende. 
Hun hadde altid været tapper og freidig, 
men for øieblikket var hun ingen av delene. 
Alt hvad der var hændt vis-le sig nu saa 
tydelig for hende, for at pine hende og knuge 
hende til jorden; foran hende laa verden 
- den kolde, haarde, grusomme verden, 
hvor hun ,ikke kjendte et eneste tilflugts
sted der kunde by, hende fred og hvHe. 

Hun var i London - i det store, støi
ende, smudsige, stygge, vakre London - den 
by som var saa rik og dog saa frygtelig 
fattig. Om tre uker - kanske fjorten da
go - v,ilde hun bli utskrevet som frisk. Saa 
maatt0 hun forlate hospitalet og reise -
hvorhen"! Hun hadde ,ikke en eneste ven 
som kunde hj,ælpe hende. Før sit egteskap, 
i de lykkelige dage, da hun levde paa Shrap
stonc Court, hadde hun en gang været i 
London sammen med !sabel •og 1onkel Henry. 
Hvilken deilig tid hadde det 'ikke været! 
Hvor hun hadde moret sig. Hvilke deilige 
teatre! Og alle de vakre toiletter og hatter 
i vinduernei Og de glimrende og funkknde 
junler ri guidsmedbu tikkerne! Og parken! 
Parken med dens mylder av fine folk, dens 
hester og vogner! Mary kunde tydelig hu
ske ,at hun var blH ganske tr~t av at beundre 
og nyde saa meget. Da de hadde sillet for 
at reise tilbake til del stille liv paa Shrap
slone, hadde hun klynget sig til onkel Henry 
1og lagt sil vakre kind op til hans arm. 

"N aa, har saa min lille ~Lolly moret sig?" 
hadde han spurt med sin venlige stemme. 
Og hun hadde draget let ,dypt suk, der var mer 
veltalende end ord. Der hadde virk>elig ikke 
Yærel en 1enes le sky1 som hadde formørket 
det hErllge besøk i L·ondon - ikke andre 
end de smau skyer som Isabels skinsyke al
t.id fremkaldte. 

Mary trak sine bryn tæl sanunen. 
Ihorfor kom hun til at tænke paa denne 

re,ise til L•ondon? Det var j>o saa henge 
s iden. Hv10rJ.edes kunde den hjælpe hende 
nu·! lh&Ll nyttet del at rippe op i gamle 
mintler? Var ikke hendes sorg og uly,kke 
st01· nok i foneien? Hvorfor knnde hun 
ikke la fortiden hvile i sin grav'! 

liun lrak brynene ,endnu lællerc sammen 
'°6 klemte sine l,æber tæl sammen. Hun 
nJC:atle Lænke paa fremtiden - den uende
lige, frygtelige fremtid! Hvacl skulde · hun 
g'jøre - hvor sktllde hun drage hen. naar 
clennc Jrc<lens liaYn bk;v lukket fo1· hende? 

Hi.::n ~kjendte paa sig selv og kald.te sig 
e11 kry~tcr ; men den grænselose sYakhet og 
::.vkfæl't<::lse, som hadde O\·enældet hende. 
vilde h,t 'gjorl 1en kryster av endog en meget 
sterkere ,og kraftigere natur end hendes. 

Hu11 Yar bokstavelig Lall uten penger -
hun eide ikke en øre. Die faa penger hun 
hadde· hat paa sig hadde sy~"epleiersk•en ef
ter hendes ønske gil den jernbandunk
lionær, som hadde bragt hende hit og som 
nu og ela kom for at sporre til den unge 
dame han hadde 'hjulpet. 

".T eg betalte ikke for min bill el. Det hu
s~cr jeg nu," hadde hun sagt til sykepleier
sken, saasnart hun var blit frisk nok til at 
hør.e: beretningen om hvorledes hun var 
kommet hil paa hospita.lel 1 1og om jernb<:lUe
beljenlens godhet mot hende. "Og han kjorle 
mig jo hil. Vær saa snild al gi ham de pen
ger som er i min pung naar han kommer 

-. 

næste gang. Naa.r jeg blir helt frisk vil .i t '!!; 

takke ham hjertelig for hans godhet.'· 
Sykepleiersken hadde føiet hende, skjon l 

0
det hadde gjort hende ondt at se de faa pen 
ger der var i pungen, og manden hadde og
saa betænkt sig paa. at motta pengene ; men 
Mary fik sit ønske opfyldt. Men nu eide 
hun ikke ·en eneste øre mer, og om fjorten 
dage vilde hun være frisk og skulde ut av 
hospital et. · 

Der gik ·en skjælvende trækning over hen 
des søte ansigt, og en fortvilet klage kjæm
pet sig fl'em fra hendes hjerte. 

Aa, om hun bare var død mens hun 
hadde ligget i feberdvale! Aa, om hun bare 
fik dø nu! 

Der var nogen som i delte øiel)lik kom 
bak skjermbrettet, som stod omkring hen
des seng. 

Hun forsøkte at glatte ut sin pa.nde. for· 
søkte endog paa at smile. 

"Jeg - jeg sover ikke, søster," sa hun 
og aapnet sine øine. · 

Det · var Likke den venlige sy,kepleierske 
som stod ved siden av hende og saa alvorlig 
og opmerksomt ned paa hende, men hendes 
læges høie, mandige skikkelse. Han salte 
sig ned, men talte ikke straks. Såa boide 
hau sig pludselig frem, sa.a skarpt paa hen 
de •og spurte kort: 

"Hvorfor ønsker De at.dø?0' 

Marys øine var fulde av forbauselse. 
"Hvorledes vet De at jeg ønsker det·)" 

spurte huu med sin trætte stemme. 
"Det stod nelop nu skr,evet i Deres ansigt. 

Det 1er altid skrevet i Deres hjerte." 
"Er De 1en troldmand, doktor Carlw1:ighl ·1" 

spurte Mary med iet svakt smil paa sine 
bleke læber. 

,;Nei" •jeg studerer bare den menneskC'lige 
natur." 

,,Har De studert mig?" spurte !Jun. 
"Jeg har forsøkt paa det." 
Mary Jaa taus og stille. Hun løftet :-.rne 

fine, 'vakr,e hænder og saa tilsynelatende op
merksomt paa dem, men saa dem i virke
ligheten slet ikke. Det var noget hun hadde 
vænnel sig til at gjøre •efterat hun \'ar hlit 
rd;:onvalescenl, og denne bevægelse fortalte 
mer talende end ord · hendes læge om det 
aanddigc tryk dei;. hvilte over hende og om 
den sjælekamp finn maalle ha gjennrm
gaat. 

.,J•eg 1er ræcl for at jeg ,ikke avgir n ogl'l 
interessant 1eller lærerikt iemne til studinrn. " 
sa hun efter en lang pause. 

,J el! maa Lilla te mig at ha en anden m ('
ning, mrs. -" doktor Carlwright stanse!. 
"Jeg tror ikke at jeg endnu har hørl Drres 
navn .. " 

Mary .rodmel. Denne rødme gjorde h l'll
de 1endnu ynt1igere. 

"Jeg vil være ærlig mot Dem," sa hun med 
anstr·engelse. "Jeg vil ikke si Dem mil vir
kelige naYn - det vil jeg saa gjerne glem
me, hvi:. jeg ba.re kunde. Kald mig mrs. 
Barn es. 1\Iil fornavn •er Mary." 

... Det peneste navn i verden, '· Sil Georg e 
Carlwrighl lavt. 

Han sa( lilbakelænet i stolen med kors
lagte ben og sine lu-ender foldet om sinl' 
knær. 

?\'l'c1ry saa inleress·ert paa ham. Han Yar 
øiensynlig fordypet i lanker, og hun kun
de uforstyrret hetragte ham. Hun hadde al
Lid likt ham godt; der var nogel mandig. 
kraJLig, beskyttende utbredt over hele hans 
person , nogel s•om virket velgjørende og ind
gjød Lrøsl. Hans mørke, <llvorlige ansig t 
Yirkel sympatisk paa hende. 

.. .Jeg vil ·gjerne hå !;am til ven. ' · !;enkle 
hun ·mens hun saa paa ham. ' 

George Carlwright vendte sil hode Olll. og 
hans staalgraa øine niøtle hendes. 

"Og hvodor ikke?" spurte lrnn ganskl' ro
lig, som om hnn hadde ylrel sil onske hoil . 



() 

Igjen blev M.ary blussende rød. 
"Vie maa virkelig . være en tI'oldmand t ' · sa 

hun halvt alvorlig, halvt leende, men en li
ten smule nervøs. Hun hadcJ.e encJ.nu aldrig 
truffel nogen som lignet denne man.d. 0 

"Mrs. Barnes, jeg vil være ærlig mot Dem, 
likesom De har været det mot mig. De har 
vist mig .en viss tillitl, og jeg vil gjerne vise 
Dem 1al jeg ikke er uv.ærc.tig til den æI'e De 
har visl mig. Jeg vil saa gjerne hjælpe Dem 
- jeg vilde væ.re stolt hvis jeg fik 1ov til at 
r·egnc mig blandl Deres venner. De vet jo 
at læger !lar .visse privilegier - og det maa 
VA:re miu undskyldning forcli jeg berører en 
sak som ellers ikke vilde vedkomme mig, 
og fordi jeg vaager at tale saaledes til Dem 
som nu. 

Mary, svarte tikke straks. 
"Doktor Carlwr.ight," sa hun litt efter, 

"jeg Yil ta imot Deres tilbud. Der er no
ii. rrug som sier mig at De vil være min virke
lige v·en. De har læst mine tanker saa godt, 
at jeg kanske ~kke engang behøv·er at si lJ·em, 
at jeg befinder mig i en fortvilet situaboo. 
Jeg er v·enncløs og peng.eløs - men det er 
i1orsyneb vilje al jeg skal leve. J.eg skal 
vedbli .at leve - at lide, at kjæmpe som 
}eg -" hun avbrøt og klemte sin ene skjæl
v·endc haantl mot sine øine. Men da hun 
igjen talte var hun ganske I'olig. 

"Siden jeg nu ikke faar dø, saa er spørs
maalel for øieblikket: Hvor skal jeg hen 
naar jeg ikke faar 1ov til at være her læn-
ger?" · 1 1 

"De skal reise til mit rek:onvalesoenthj-em 
i Whilerock." 

• Doktor Carlhwr.ight sa delte ganske I'O-
lig og likefrem, paa samme maale som han 
vilcle ha tiltalt Mary hvis hun hadde været 
en millionærpalient, og han hadde tilraadet 
hende at reise til Hiviera·en fior at faa luft
florandring og varme. 

"Det ·er virkelig et pent og hyggelig sted," ' 
vedblev han, "og jeg vil tilstaa for Dem, 
mrs. Barnes, at dette hjem er mit kjæJ.e
barn. Jeg oprettet det for tre aar siden for 
barn fra fallige, berygtede kvarteI'er og an
dre stakkars, smaa, lidende skabninger, som 
jeg faar under behandling i denne stoI'e, for
sultne, lidende verden av fattigdom, nød og 
el·endighel som findes her i London. Til 
min store glæde har foretagendet lyktes over 
fon ·enlning. Egnens folk har faat interesse 
f·or del og hjælper mig paa alle maater, og 
barna, som det ·er beslemt for, er glade over · 
at v.ære der. Det er en udmerk•et luft for 
Dem der; Whiterock har sol hele aanet rundt. 
Et par ukers ophold der vil gi Dem fuld 
kraft og sundhet tilbake, og saa kan De be
gynde ,al vareta Deres pligter, hvilke De 
sikkert ikke vil finde strenge eller vanske-
1.ige -" 

"Mine pligter ?" 
.\f,ecl svak stemme gjentok Mary disse ord. 

Hnn Jrnnde se paa hende at hun var ,i sterk 
beY,ægels·e. 

"Ja - " han reis te sig mens han talte -
"jeg har .i lang tid søkt ·efter en dame til at 
beslyl'e hj·emmet. Der 1er naturligvis en 
pleiemor og en oversykep1e1eirske, men de 
har ane hæ.nder fulde, og vi trænger til en 
dame som staar lover dem. En dame som er 
i besiddelS~e av intelligens, dannels·e og evne 
til at styr·e hele maskineriet, som kan be
sørge korrespondancen og motta folk, som 
ønsker at ta stedet i øiesyn. Det s1og mig 
straks, al De passet til denne stilling - det 
er min LI'olddomsevne som har sagt mig det! 
Men jeg har bare hat betænkeligheter ved 
at foreslaa Dem en sa ad an plan - " 

Mary, grep hans haand mellem begge sine 
smaa hænder, det forekom George Cart
wright, som om 1en god fe pludselig hadde 
indhyllet hele hans person i en straale-
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glorie, idet han nu følte berøringen av de 
&maa, syake fingre og av hendes he.ber, som 
pressetles mot hans haand. 

I-J urtig lrak han sin haand tilbake . . En 
underlig følelse, som han aldrig før hadde 
kjeudt, gjenncmrLlet ham. / . 

"Samtykker uer spurte han. Hans dype 
stemme var ikke fuldt saa fast som før. 

Mary svarte ikke med ord; hun laa til
bake paa sin pute med haanden trykket mot 
sine øine; men de store, kla.l'e laarer, der 
pitl.et frem mellem hendes fingI'e og trillet 
nedover de bleke kinder, var bedre svar end 
. mange ord. 

Georgt> Cartwight s~od et øieblik og saa 
L\.ilraadig paa hende, en varm rødme had
de pludselig lagt sig over hans mørke an
s,igt. 

Men hau overvandt den pludselige svak
het og sindsbevægelse, der et øieblik hadde 
overv,ældel ham. Da han talte igjen var 
hans slemme rolig og fast som før. Han 
la ·en av sine sterke, kjølige hænder paa 
hende~. varme pande. 

"Altsaa om fjorten dage," sa han. -
"Whiterock rekonvalescenlhjem vil med glæ
de ta imot sin nye bestyrerinde og gjør·e 

. sit bedsle for at gjengi hende kræfler og 
sundhel 1og skjænke hende fred og lykke." 

M·ens han sa dette hadde han latt sin 
haand bli liggende paa hendes pande. Saa 
gik han, og Mary var nu alene, og skulde 
nu forsøke paa gradvis at forstaa og fatte 
det som var hændl. Hendes hjerte var fuldt 
av inderlig glæde og laknemlighet og av 
en underlig dyp bevægelse, som var umulig 
at beskrive, likesom det var umulig for hen
de at uttrykke den. 

Yl 
Lady Hungerfiord var naturligvis t'uld a ,. 

ildevarslende forutsigelser om Paul og om 
del pl udsel.ige ildebelindende 1som hadde ode
lagt aflenen paa HeI'on Abbedi. Hun var 
ogf>aa meget nysgjerrig efte1· at faa vite hvad 
der Yar hændt. Paul hadde jo uten tvil væ-

. Pet ganske frisk mens de før middagen op
holdl sig i dagligstuen; han hadde værel 
ganske frisk like lil det øieblik, da hushoY
rnesleren hadde git .ham te1egrammet ute i 
hallen. 

"Jeg ha.aber at Paul ikke har faat daar
lige efterretninger," sa hun med en sur og 
slram mine, da Lauri kom springende ned
over trappen for at hviske nogen trøstende 
ord ind i morens øre. 

".J.o, del har han desværre, " svarte Lauri. 
Da hun var kommet opov·er trappen hadde 
hun set paa telegrammet, og hun hadde følt, 
at dets indhold maattc berettige broren til 
al la sig ov·ervælde av et øiebliks svakhet. 
Lauri føl te, al naar Paul var saa angrepet 
maaUfl hun vite noget om det som var hændt, 
f.or al kunne være beredt i paakommende 
lilfælde. Bal'e av den grund hadde hun læst 
det t·elegram, der hadde hragt et saa fryg
teUg budskap. 

M,ens hun læsoo det var hun blit svært 
blek. Hun hadde i sine tanker og forestil
linger tat saa inderlig del i den hemmelige 

· sorg, ,i den fremmede, ukjendte, sælsomme 
magi, der hadde frembragt en saa stor for
andring hos Paul, at det slag som hadde 
rammel 1rnm, ogsaa ranun·et hende og snørte 
hendes 11jerte sammen i en kvæilende angsl 
fo:· broren. 

Men .hun hadde fattet sig helt og var gan
ske rolig og munter som sedvanlig, da hun 
ig'jen kom ned til middagsbordet. 

"Kjæreste mor, han er ganske frisk igjen," 
sa hun til lady Emily, "ganske frisk, men 
ban• litt træl og angrepet. T·fan har faat 
hud iom en _kjær vens død." 

Nr. 12 

"I-hor sørgelig!"' mumlet !sabel Marston. 
Lady Hunge.riord var dog ikke saa helt 
ijlfredsslilleL. 

"H vall er del for en ven, Lauri? Er del 
nogeri Yi kjender, eller - " 

"Nei! Det er en ven han fik mens han var 
i utlandet. Vi kjencler ham ikke." 

(Fortsæltes.) 

Fra alle kanter. 

Den forsonede aand. 

En ung •engelsk embedsmand i Indien be
nyttet sin ordlov til en utflugt gjennem en 
vil<l, avsidesliggende egn paa .Malabarkysten. 
Den unge, kraftige mand blev midt i jung
len ~angrepet av en slerk feber, og blev av 
sine indfødte ledsagere ført til en landsby, 
hvor harr kort tid .efler døde. Efteral han 
Yar begravet, fik de indfødtc skrupler iln
. gaaende den avdødes aand, og de raaidslog 
om, paa hvilken maate de vel kunde tilfreds
stille denne aand, da de efter deres religiøse 
anskuelser frygtet al den vilde v.ise sig for 
dem ·eller skade og forfølge dem. Ifølge deres 
begrav·elsesskikke mente de det ogsaa i dette 
tilfælde for nødvendig at bringe den "en
gelske aand" et utsøkt engelsk off.er for at 
holde den i godt humør. Skjønt landsbyen 
laa over hundre engelske mil fra den nær
meste ·europæiske plads, begav-en liten skare 
iindfødte sig dog paa vei, og kjøpte, overlydet 
om derved at glæde den engelske aand - en 
naske whisky, to flasker selters: og en 
k.asse cigarer. Dermed vendte de tilbake og 
la andægtig det medbragte ned paa den av
dødes grav. Offeret syntes at ha tilfreds
stiHel 1englænderens aand, for man har ikke 
hørt noget om al den har vist sig erteVloren 
eller forsøkl at skade nogen. 

En misforstaaelse. 
Av 

UJli Brandt. 

Lille fm Else bel nervøst j penneskaf
tet. Del var virkelig slet ikke saa let endda 
at lage den inclkjøpslisten l II vorl-edes var 
det nu'! Var det ni ·eller ti merker gjedde 
hun skulde ha? Fortvilet rys tel hun paa 
hodet ; hun kunde slet ikke komme paa del. 

"Hanne! " 
.Men der kom ingen Hanne - selvfølgelig. 

Saaledei-. var del allid; naar man hadde bruk 
for hende var hun der aldrig! Naa, det var 
nu forresten sandt; hun hadde jo selv for el 
ø.ieblik siden sendt hende bort Lil konditoren 
f1or at bestille is. Ba.re hun nu med det 
samme husk.el paa kransekal~en. Fru Else 
vippel nervøsl tøflen op og ned og la pen
nen fra sig. Hun va,r jo nødt til at venle til 
Hanne kom tilbake igjen. Hun samlet mor
genh.jolen tætterc om sig og la sig træt til
bake i stolen. 

Bal'c del lille middagssdskap var overstaal 
-- godl oYerstaat, vel at merke. For naar 
man ;ikko er mer end tyve aar og bare har 
væ1~et gift i tre maaneder, saa er saadant 
slet ikke saa let endda. Men de hadde jo 
været nødl til at gjøre dette lille selskap, 
s':l.a roe.gel som de hadde været ute. Naa, 

· det gik ·Yel det ogsaa. N aar nu ' bare fru 
Benlzen vilde la stanglorgnetten bli hjem
me, for del var da til at bli nervøs over at 
se hend1~ nøiagtig undersøke alt hvad hun 
kont i nærheten av. Og naar nu bare Hanne 
kunde komme ov·er·ens med de to piker som 
skuldo varte op - for ellers - fru Else 
kjendtc nok Hanne, det var ikke f:or intet 
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hu 11 hadde fulgt med hen.de fra det gamle 
hjem, og hadde kjendt hende fra hun Yar 
en l<ilen pj]-:,e. 

"Naa, hvorledes gaar det, Else?" 
Det igay iet nervøst sæt ri den unge frue. 
"Na::i , ·er det dig, Paul! Du skræmte mig 

r~nt ::' 
Han saa for skende paa hende. 
"1\'.fon, kj1ære, hvad e r · .eler ,iveien med clig, 

du s·er saa nervøs :ut?" 
"Aa, ~kk~ nogel særlig; jeg sat bare og 

1spekulerte pan hvorledes det hele vel vil 
ga:t iaHen." 

"N aa, saa min lille pik,e har lampefober ! " 
lo lrnn. "Det hadde jeg dog. ikke tænkt 
mig; ljeg l1~odde netop det vikle være noget 
for clig saalecles rigtig at vise dig i din vær
cii!ghet som husfrue." 

"Aa, du ·er 1en riglig erlekrok, er du! Men · 
du skulch~ baPe ane hYor vanskelig denslags 
ling ter, saa 1v:ilc1e du ikke gjøre nar av mig." 

Fru Else utstøtte et dypt suk. 
Hendes mand forsøkte foqfjæves at un

dcrlrvkk(; 1et smil. 
"G.]cre nar, Else. hvor1'edes kan du tro 

det? '· 
"Jo, jeg vel g0clt at du gjør det; men slik 

er dere mæncl altid. De1re regner slet ikke 
kvinderne 1og deres arbeide for noget!" 

Har!. hrasl i latter, lok hende med begg1e 
lita>J.1der 1om hodet og lukket hendes mund 
med ·el kys. 

"Se, saaledes. lille Elsemor, faar man bugt 
med kv:indel1ogik og kvindemosofi ! Fortsæt 
~a'J. diskussion.en om du tør!" 

" J,a, lie du bare, Pa:ul, men det er m t 
sandt bvad 1j1eg si,er." 

H!an tok l'Pem sit ur. 
,;'.\/ aa, klokken 1er nok Mit mang,e, s·er jeg ; 

jeg ·maa YCl se at komme avsted. Mien klok-
1.cen tolv har du m.ig igj,en til frok1osL Far
Yel s;:ia længc, kjære du!" 

,,Aa, Paul,·' fru Else la sin haancl paa 
hans arm, ;,var det [kkc mulig, at du for en 
gangs skyld kunde spise frokost 'Ute, hare 
!dag, for jeg skal si d ig, Hanne og jeg har 
s:>..~1 meget som skal ordnes og lages ~stand 
Lil iaften, saa Yi vil sa<1 nødig hefte os; 
Yil du jkk'e gjøre det?" 

Han saa sm~lencle paa hende-. 
"Del skal .ieg nok, kjære Else, siden du 

lJcr mig saa pent 1om det! Saa kommer jeg . 
altsaa 1ikkc hjem før Uokken f·em. Og la 
mig saa se, at min lille pik·e eir helt færdig 
med :allsamrnen, saa g,i'esterne ~kke skal faa 
se dea værdige husfrue forjaget og segne
rærdig ;:i v lræthet. Yil du love mig det?" 

"J.a, :ja, Paul, men skynd dig n:u baiie av
sLecl ; jeg h:u· v,irkelig ikk,e tid til at dovne 
mig 1 ænger ! " 

":X aa. del maa jeg si, du har sandelig et 
fr_yglelig hastYcrk med at bli lnit mig! .Ja, 
ja da, farv,el saa længe." 

Lil1c fru Else for ut og ind. Bedst som 
hnn stod ute i kjøkken.e~ opdaget hun pl'ucl
sc]jg 1et eller andet, hun hadde glemt at gjøre 
inde i stuerne, og ikke føi· hadde hun skyndt 
sig ind, før hun h 'usket paa en besked h tun 
,1b!' oi.ut med del samme maatte ut li kjøk
kenet og gi Hanne, .ellers var hun sikker 
paa ·at gl.eJnme det. Og saa avsted ul lil 
I-IaHne jg}ep.. 

Hanne .. har De husket krydclerierne ?" 
"Ne,!!" Den gamle pik,e stod borte ved 

komfuren, uanfcgtet av den 'unge frues ner
·q ;se trCJY1elhet. 

. ,f\1,en Hanne ela - -" 
Det ringte. 
. .SHa. H'L! manglet det bare at der skulcle 

komme visitler!" Line fru Else var næsten 
gr~al1efærdig. Hanne gik ut. Hun stod 
spændl og ly.Ltet. Hvad kunde det Yærie? 
Hanne kom tilbake med et telegram. Fruen 
saa ængsLelig op paa den gamle pike. "Et 
telegram ,· Ha nne, fra lwem ?" 

AL L E R S F A i\I I L I E-.l 0 C R N A. L. 

" Det Yet jeg virkelig ikk e; men fru en kan 
jo lukke del op, saa faar De nok vite det, " 
og Hanne gik hocleryslende ul. 

Frn Els·c pl ukket nerrnst paa leleg1:ammel. 
Hva~l kunde der dog være paafærde? I\.an 
skci del var fra moren, at eler var noget 
,iYeien 'med hende; hun hadde jo ikke været 
fr,isk i den s i ds~e tid. Eller kanske det sna
rere Yar fra søster·en - eller - - lille fru 
Else blev pludselig ganske blek. Bare elet 
ikke var noget med Paul! Sæt at der Yar 
hændL ham noget! Hun reY op ldegrammel. 

"Møl mig paa hotel 'l\1clropor klokken. 
tolY, ·vær·else nr. 3. Længter efter at se min 
lille E lse ig}en. Teddy." 

Fru Else saa glæelesstraalencle op. Tænk 
at ban virkelig var kommet tilbake - efter 
f·em iaars forløp. Skulde hun fortælle del 
til Hanne'1 Nei, det var ikke værd; hun 
Yilde bare sladre. Det kun.de ikke gaa an. 
Mien, hvor hun maatte skypde sig, hvis hun 
skl1klc naa dit i rette lid. Klæ sig maallc 
hun ela ogsaa. Hun saa ned paa sig. Hun 
lamell' da ,ikke møte Teddy, i morgenkjole. 
Da \',ilde han straks raa n.oget at ·erle hende 
med, 1akknrat som i gamle dage. l\1en traYcl
heten '. Aa pyt! Nu fik virkelig Hanne vise 
hvad lam dudele til. Nervøsiteten var som 
blaasi. bort. Hun la fra sig telegrammet paa 
stolen ,o.g skynclle sig ind f1or at k1æ sig om, 
og 'fen:: minutter 1efter forbauset hun Hanne 
'~ed at komme n t i kjøkkenet med ylter
løi,el pm' sig. 

Den gam}e pike saa forundret paa hen
des smiJ.ende 1ansigt. Gud vet hvad der had
de staat ~ det teLegram ! N aa, elet kmn jo 
strc11gt tal slel ikke hende ved. 

"Aa, Hanne, jeg gaar hare en lur, for al 
Yæn: frisk til i aften, saa De sørger nok for 
r ·esten; det kan De jo. l\Ien forovrig tænkc;r 
'jeg næsten., al jeg kan væ1'e tilbake ved tre
fir,e tiden. i\Iin maud kommer nemlig ikke 
før fem! " 

"Ja, men frokosten? ' ' 
"De skal slel iikke sørge for andre end 

Dem selv, Hanne. Jeg har bedt min mand 
om at 'spise :ute, og selY skal ~ieg nok faa naget 
pa,t veien. Naa , farvel ela! " 

Og li Ile fru Else gik. 

Del var virkelig slet ikke saa morsoml al 
spis·c frokost alene! Or. Lange saa mis111,o~ 
clig n I gj1ennem restaoraliionens store glas
rute. Og saa tænke sig, at han for bare faa 
ma~meder siden hadde været nodl lil at 
gjøre elet lwer dag. Ja, man var sandelig 
likke længc om 1at bli forvænt! Klokken slog 
1el. Dr. Lange saa iop ·mot uret. Et! Saa vilclo 
elet ,aHrna 1endnu være firei timer til" at han 
ig.ien skulde faa se Else. Det stakka1·s1 skind! 
Nn gik h1un naturli~·is derhjemme ~g bleiY 
m.C1· og mer nervos. Det var vårkelig ·synd 
pa·1 hende 1 Bare han ki.mdei fincle paa et 
1eller andet som rigtig kunde glæde hende! 
Han lænkte sig om et øieblik. Der var jo 
forskjellige ling hui1 hadde ønskd sig i ele 
sidstc dage. Bare han nu visste hvacl han 
helsl skulde vælge. Der var tjo for eksem
pel del vakre skincltøi hun hadde været saa 
bege.islret for. Skulcle han kjope elet, eller 
skuldc: han heller bestemme sig' for den lille 
cliamanb·ing hun hadde s·et inde i by:en? 
nen vilde lmn vist forresten bli mest glad 
10\'er. Hvor han glæclet sig til at gi hende 
den.! Hurtig betalte han sin regning og 
skyndte sig ind til byen . 

En 'halv time senere stod han utenfor Yil
la,en . Skulde han ringe paa? Han betæn.kte 
sig 1et øi,eblik. Nei, det vilde være meget 
moTsommere at komme bak hen.de . . Hvor 
oye:rrasket hun Yilde bli! Og lwad vilde hun 
s i lH ringen 'l Nøklerne kom frem' og forsig
tig lukkel han op doren. Han stod et oie
blik ute· i en t reen og lyllet: Nei, Else hadde 
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sikkert ikkt hort ham 1 Han lis tel sig ov0r 
gulYCt, borl. lil dagligstuen og lukket den lyd 
løst op. Yærels·et Yar tomt. Naa, saa var 
hun Yel i spisestuen. Han k ikket ind. Dei
Yar heller ingen. Eller i herreYærelsel ·? 
Heller 1ikke. l\Icn kanske i soveværelsel? 
Dr. Lange hleY mer og mer skuffet. Han stod 
stille i den aapne clo t· og tænkle sig om. 
Aa, Jn·or dum han Yar' Else Yar selvf<Jlgelig 
li te i kjøkkcnel. Hur tig gik h an dilul. 

"Hanne!" 
Den gamle pike nnclle sig hurtig om fra 

vr,sli en. 
"l\Ien ·er herrcJJ ;:illerede ele r. Fruen sa .. al 

herren ikke kom hjem for klokken fem! '· 
"Del. y;:ir ogsaa meningen, Hanne, men -

jeg hadde glem l noget, som jeg absol n t 
maatto h'jern for 1 al hen le. :\len h rnr er 
fruen?'' 

"Hurr ,er gaa l !" 
"Gaat?" 
"Ja, del er allerede henge siden. Lit l for 

klokken loh· fik fruen et telegram, som hu n 
sikkert blcY meg.et glad oYer, for hun saa 
saa. straalencle ut da hun lilt efter kom hitut 
for at si fane! til mig." 

,,l\Ten gin· fruen Dem slet ingen besk.cd. 
H:ume'?" 

"Nei, fruen sa ikke andel end al hun 
trængte litt frisk luft og ikke kom rør ved 
tre-fire tiden, saa j~g skuldc sørge for re
sten ." 

"Jasaa," dr. Lange belæn.k.te sig el oicblik. 
"men del ·er beclst, Hanne, at De ~kk,e f\or
tæll er fruen at jeg har været hjemme. lh1 11 
vil han: bli lei ·o\·er at hun ikk,e har været 
hjemme. ' Saa kommer 'jeg altsaa klokke n 
fem . Farvel, Hanne! " O.g doktoren gik. 

Et oieblik dte r slod han ved vinduet i 
d i1gl,igsluen og saa Lank:efu Id 11 l i haven . 
- - lhorfor var Yel Else gaat og hYor var 
hun Yel gaat hen? Og hYem kunde ha lek
grafert til hende og faat hende til fuldslæm
dig al glemme sin traY·elhet og n.ei·vøsilet. 
I-lnn hadde jo Yæret sa a optat av forberc
clelserne til aftenen, al hun enclcla hadde 
bedt 'ham om ;at spise fook,ost ute - for fø r
st,e :gang. For der laa Yel ~kke noget under 
dette.; Dr. Lange t1,ommet nen·ost med fing
rene paa karmen. Aa nei, ln-orledes ku i1-

d e han tro det'. Hans lille Else! Nei, _de t 
var en for umulig tank·e - - men hvo1· 
Yar 'hun gaal hen og fra lwem var telegram
mel '! Det kunde jo forresten væ.rc, al elet 
var nogen aY hendes familie som pludsclig 
var blit syk 1eller kommet til noget - m en 
ne.i, da vil de sikkert Else ha telefon.ert li I 
ham, iog saa v,ilde hun ikke ha set saa glad 
ul liY ad kun.de det saa være? - - N <ln . 

det nyt~el 1jo ikke ,at spekulerif! mer onr 
det; han fik 1jo yj.te det av Else selv naar 
hur;, kom Lilbak,e. Han vendte sig om , og 
skulde netop til 1at gaa, da han i elet samml' 
fik oie paa 'el stykke papir paa en av sto
lene. Han tok det op for . at lægge del p<i a 
bordel - - men hvacl var det'/ Var del 
ikke telegrammet? Nu kunde han 1jo med 
det samme faa lost gaaden. Han brettet del 
ut og læste: 

"l\Iøl mig paa hotel ' l\Ielropor klokken 
to],·, vær.else nr. 3. Længter meget efter :1t 
se min lille Else igjen. Teddy." 

Dr. Lange lot papiret sy,nke. Alt i værel
set syntes at gaa rundt for ham, og aldeles 
mekanisk gj,en.tok han den ene gang efter 
den 1anden: "T,eddy, lwem er Teddy?" -
Han ransagel sin hukommelse, men nei, hn11 
k}enclte ikke det naYn. - selYfølgelig ! For
t\·,il el satte han sig ned og gj<emte ansiglcl 
1i hænderne. rhorledes kunde hun gjøre del. 
hans lille Else! Hadde han ikk,e fuldl u l 
stolt paa hende, saa Yilde ikke slaget ha ram-

. met sa::. haarcll. HYorledes kun.de hun s;1~1 
hell glemme . al den kjærlighet h:m hacld r 
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odslet paa hende, og som hun Lilsyp.elatcncle 
i saa rikl maal hadde gjengjældt? Hvor
kdes kun ele hun? "JI1en kunde ikke elet hele 
lwro paa en misforstaaelse 9 Han saa op. 
.\a· nei, beviserne var for lydelige. Tele
sraounet var mer end nok. Og allikevel! 
I hm ku n de ikke saaledes uten videre 
sl.ippe troen paa hende; han maatte først 
riglig trænge tilbuncls i saken og gjøre sig 
;lit klart. Hurtig i-eiste han sig. fhilket 
h0lcl var elet nu de1· sl-0cl? Han saa efter. 
Higtig: hot el ,)fotropol ". .-\ltsaa til hotel
lcl. 

·.,I-had ønske r herren?" Portieren paa ho
! el ;)\Ictropol" s l anset dr. Lange, som var 
p ;1; ; Yei opover trappen. 

"Ik ke noget; jeg skar bare op mecl en be
sk.ed Lil en av g}esterne," svarte han i for
bifarten og gik hurtig videre. Visste han nu 
håre lwor nr. 3 laa. Ly,dløst gik han bort
(\ver den teppebelagte gang. Jo ganske rig
tig, der var elet. Han stanset et øieblik og saa 
-;!g omkring. Der Yar ingen at øine, men 
i ndc fra værelset hørte han stemmer og av 
og til en cl æmpet latter. Skulcle han gaa incl? 
!\ei, det var vist beclst først at bli sikker i 
s!n S<lk. Han lyttet spæHclt og kunde nu 
ly,tlelig skjelne stemmerne. Han for med 
h;1;111tlen OYer oinene. ..\a, Gud, der var in
gen tvil! Det var Elses stemme. Han trak 
pnslen dyp!. SelY om han hele lillen hadde 
trod<l det, saa holdt nu vissheten paa at over
mand<1· ham. Hans lille. Else, som han hadde 
st,olt sa<l sikkert paa! .U hun kumle! -
Stemmerne inelefra blev høier e, og nieel korte 
nwlkmrum kunde han hore brudstykker av 
samtalen: 

"An, Teddy, du aner ikke hY01· glad jeg 
er over 2 l se dig og hvor pen du er blit. 
.leg synes r enl 11t <1t du er blit hoiere og 
kra fligere. '' 

"Og du , Else ! Jeg hadd e sa,unen næslen 
ikk1: 'kjcmll dig igj en; skjont smilehullerne 
-- og oinene - og haaret - - jo, elet er 
:r! Jikevel elet samme. Men si mig, kjære du, 
hvorledes k111Hle du falde paa at gifte dig 
mens jeg var borte r· 

Or. Lange h oldt puslen og ly,Llet anndc
los tl'ter SYaret. Han kunde med nod og 
11 eppe opfange hendes stemme. 
"~ei , Yet du hvad, T,eddy, ln·is jeg skulde 

ha ventet til }eg Lrodclei du ~om hjem, saa 
var jeg Yisl imens blit en gammeil pike, og 
desuten -" 

Resten nr for utydelig. Et oieblik lod 
samtalen inclefra som en utydelig lwisken, 
men nu: 

,.Hør nu, Els,e, hvad vil du egentlig si til 
din, manel naar du kommer h'j'em, og han 
spor dig Jn·or du har Yæret i al denne 
lid•l" 

"Aa pyt,- · sa hun leende. lworfrn skulde 
ha n faa Yite elet? Og hvis det virkelig 
skuldc hænde, saa kan jeg da fortælle ham 
en -eller anden sandsy,nlig historie; man er 
da heldigvis ikke kvinde fot· ingenting." 

"Ja, det er bra nok, Else, men hvorledes 
skal vi ordne det iaften, uten at din mancl 
opdager <let 1" 

.,Aa, Teddy, du dumme gul! Ilar kanske 
ikke \"i to mange g<1nger for laget en hi
storie alcleks"paa egen haan.cl, uten at nogen 
ha r ant noget om elet"?·' 

.. .J.o, ganske Yist, men saa har din ærede 
h r. gema l riglignok ikke hort til disse 'no
ge n·.·' 

Stemmerne blev igjen ulyclelige, og sam
ta len hortes nu bare som en SYak mumlen. 

Dr. Lange stod endnu e t oieblik og lyttet 
efter, men nei, han kunde ikke opfange mer 
- og clesuten, hadde det ikke været fulclt 
ut lilstrækkelig? Skulde han gaa ind? :\ei, 
de l vild e Yist være bedre at la elet Yær e for 
.,,in egen - og ikke mindst fot· Elses skyld. 
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Else - hans egen lille pike, paa hvem 
han hadde stolt saa trygt! Langsomt og 
lu ngl gik han tilbake bortover gangen, ned
over trappen, ()gut paa gaten. Hvor skulde 
han gaa hen? Ind til sin klinik? .\a nei, 
han kunde allikevel ikke arbeide. Ellier 
hjem? Hjem - det lød næsLen som en 
haan. Hvad skulde han egentlig der? Hvi
leløs begyndte han at gaa - gate op ,og gate 
ned, mens de samme Lanker uophørlig kred
sel rundt .i hans hode. Ja, hjem, det maatte 
han Yel engang - aa, elet var jo sandt, mid
dagsselskapet ~aften. Skuldei han virkelig 
være nødt til 1at sitte som en underholdende 
og elskvæ,rdig vert for gjresterne endnu paa 
denne dag, ela det frygtelige var hændt? 
Kunde han elet'! Nei - umulig! llfon al
likeYel -· vilde elet ikke væ,re hans pligt at 
undgaa skandale - ialfald iaften? Aa jo, 
der Yar Yist intet andet valg - for Elses 
skyld. 

,,Hvor blir det dog av Paul?" 
Fru Else . gik nervost fra det ene 

Yærelsc l il det 1111clel. . \ lt var Iærclig. 
Bordel rn1· dækkel, hun selv omkhcdt, 'Og 
før en halv lime kunde gjesterne være eler. 
Ilun g!J;: bort til vinduet, trak gardinet fra 
,og saa ul. :\Ien nei, hun oinet ingen. Bare 
dCi' ikke var hændt noget! Unch-,es om han 
iclelhelelal Yar gaal fra klinikken 1 Ilnn 
kunCLc jo ialfald telefonere ditincl. 

"Hallo, er del ce11lralen? - 7089! - Er det 
Dem, frk. Bang? - Det er fru Lange. -
Er min mand gaat fra klinikken? - H vad 
si,er De·: - Alleæde ved tolvtiden! Har han 
ikke Yæ.rel der siden? - Nei tak, frk. Bang, 
del var bare det jeg vilde vite. Farvel. " 

I-Jun la fra sig roret. I-I vad skulde del 
si '1 .Ta, ela m a att c eler jo ha hæ nclt el' 
ulykk e. Taarerne h oldt paa at bryte frem, 
m en hun forsokte at beherske sig. N oget 
nrnaLL1.:. linn gjore! Naar hun bare visst1: 
hn1d. - - Men hn1cl Yar det? Var del 
ikke cn Lrcdoren som gik? Hun for ut. 

"Aa, er clcl dig, Paul! H ,-odor kiornmer 
dn sa;l sent? Du sknlde bare Yile hvor 
r æd je& har været for clig!" 

Graatendc slog lille fru Else sine armer 
om hans hals. 

"Jasaa!" Dr. Lange l'rigj,orde sig uvilli~ 
fra hende. ,)len la. mig nu faa l.;commei ind 
og klæ mig om." 

Fru Else saa forunJret eflerr ham, ela haJT 
hurtig gik forbi hende ind i soveværnlset. 
HYacl skulcle dette beily? Undres om Paul 
hadde hat ,en dier anden ærgrelse - kanske 
sorg - nei, umulig, da vilde han sikkert ha 
betrodd sig lil hende ; men lwacl var de.v 
saa iveien? 

. \ llc gj es tenrn Yar samlet, men 'end nu vai• 
man likke blil buden tilbords. De sat rundt 
omkring i forskjellige smaagrupper, ivrig 
leende og passiarende, mens de av og til 
skulte bort mot spisestuedø1ien. Sk'nlde de 
ikk~· st1art spise·! Dr. Lange blev mer og 
mer nervøs. 

"Skal eler ikke snart gjores ende paa 
denne \"Cnt·etid ?" Han la sin haand paa sin 
h usl rns arm. "Du ser Yel at gjesterne hol
d er paa at bli utaalmodige." 

"J,a, Paul, ja," hun saa .ængstelig op paa 
ham, '· "det vil si - - " 

Det ringte. Hun ly,ltet spændt. Det lysnet 
op i hendes ansigt, og med et smil vendte 
hun sig om mot sine gjester. 

"Dere nrna. undsky,lde, at elet har varet 
litt længe for Yi kunde gaa tilbords; men 
nu horer jeg at den sidste gjest er kom-
1nel. ·' 

Dr. Lange saa forbauset paa hende og der
fra borl lil doren, som blev aapnet i det 
samme. En herre kom ind. Fru Else gik 
mol h am. 

"Godaften , Teddy, og Yelkommen !" 

9 

Hun førte ham midt ind i stuen. 
"Og nrna jeg saa præsentere: ~lin bror, 

ingeniør Bruhn, som netop idag er kommet 
Lilbake fra Australien, hvor han har ophqlrlt 
sig de siclste fem aar. ·' 

Dr. Lange saa raacl,ild op. Men med et 
s111il gik han saa mot srngeren. 

" :"faa, saa det er altsaa Teddy! I-ljcrlelig 
velkommen!·' og han trykket ham incle1·lig 
i haanden. 

Sa:·t salte man sig Lilbords. 

?\len 10111 aftenen, ela alle gjesterne Y<ll' 
gaat rog elet unge eglepae var alene lilbake, 
lok dr. Lange lille fru Else om li\·e t og saa 
hr.ncle længe ind i øinene. 

,)Iin lille, trofaste Else!" 
"Paul, vil du saa si mig, " smilende gj en

gj c.--c lclte hun hans blik, "hvacl det var flor en 
ond "djævel som hadde faret i clig idag?" 

" Det. var skinsykedj;æveien, lille Else, men 
nu haaber jeg at jeg ,er blit kvit den.' ' 

Hun saa forundret op paa ham. Saa fo1·
Lalt dr. Lange hende alt. 

" Stakkars, kj ære Paul," kjærtegnende lot 
fm Else sine fingre gli gjennem hans haar, 
"det har sandel ig Yæret en droi dag for 
dig. " 

Dr. Lange saa hevæget paa h emle og sa 
dæmpet : 

" Del er sand t, lille Else, men den end le 
dog som den lykeligste i mit liv, for den 
gj engay mig alter troen paa <.lig, og del 
skal jeg aldrig glemme. " 

"Og jeg haaber a t du aldrig m;1a mist e 
tlen i gi en !" s,· arte lille fru Else. 

Litt hodebrud. 
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En morsom talegenskap. 

Skriv el eU:er :andet tal med 3 cifre, hvorav 
elet forste er større ·end det sidsle, f. eks.: 

836 
Byl om fø1rste og sidste ciff·er .. .. 638 

og træk fra. 198 
nyt om heri første og sidste cifrer ... 891 

og læg dette ta~ til d-eit foregaaende. 1089 
Resu.ltatet blir 4a altid 1089, li~egyldig hvil 

ket trecifrel tal man gik ut ~ra. 
Denne Pegel ·er -et særl'ig tilfælde av en mer 

aJmjndelig Pegel, som man faar ved istedetfor 
trecifret al s i to- ·eli'er flercifret tal ; res ul latet 
er da for et anta! av 

to cifre 99 x 1 = 99 
tre cifre 99 x 11 = 10890 
fire cifre 99 ·x 111 = 10989 
fem cifre 99 x 1111 = 109989 osv. 

+ 
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Hvorledes en romersk skolegut bar sig 
acl med at regne ut, hvor mange timE>r 

der var i et aar. 

1. et bibliotek i Milano find:es der et worsornl 
manuskript, som viser, hvorledes en romersk 
skolegut bar sig ad med at regne ut, hvor mange 
timer der gaar paa et aar. Manuskriptet, som 
er paa latin, lyder i oversættelse saaledes: 

,,Multipi'icer CCCLXV med XXIV. CCC mul
tiplicerl med XXIV ·er VIICC. Dernæst vil LX 
mullipl'icert med XXIV ,Zi MCDXL. Diss·e tilsam
men gir VIIIDCXL. vg V $anger XXl V er 
CXX. Læg dette tal til det forrige, og tilsammen 
vil de gi VIIIDCCLX. Saa mange timer er der 
i et aar." 

Overført i vor.e tal er hans fremgangsmaalr 
denne : 

300 X 24 = 7200 
60 X 24 = 1440 

7200 -t- 1440 = 8640 
5 X 24 = 120 

8640 -t- 120 = 8760 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll;1111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Noter fo1· dem som ellers ikke kan spille: ese niledningen i nr. u 
"Je t e nte paa Kjøls t a ifjo.r" -

Notebladet stikkes ned bak de sort·e tangenter, mens den ø1v;erste del av det brettes ned bak 
tokel. Fø•l:g zigzagstreken med øinene, anslaa tangenterne i den rækkefølge, streken angir, 
o·g hold tangenten nede Iiængere eller kortere tid, alt eftersom merkerne er bredere eliler sma-

ler.e, og fø~1g sagte med i teksten stavelse for stavelsr. 
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Det maa dog bemerkes, at en strek sat over 
et romertal betyr. at dette skal' mulUpliceres merl 
tOOQ + 

Kampen med gyro
skopet. 

En forelæsning som hvert aat• samler tnf<!'llf'. ~· 

'". sterkt interesserte unp;e kineser!'. 

Del maa unegtelig være underlig at være .ki 
neser nu fm.· tid·en. Hele den vidunderverden 
:l\' moderne opfindelsel-, som euPopæeren l'itt 
efter litt har set utvikle sig, faar den moderne 
kineser saa at si præs·entert paa et bret. ,~Ti;olcl
mændene'· fra V•esten sprer sine underfulde mc
knnismer utover Kina, neppe saa meget for 01 

gjore dette land en tjeneste som for ved deres 
h.iælp at gjø1re sig til herrer i landet og at 
skaffe sig nyt marked. Med sto·re, forundrede 
øine stirrer kineseren paa aUe disse merkelig<~ 
o·pfindelser, l'ike fra dampmaskinen til den 
lraadlø<Se teliefon. Han forslaar som oftest ikke 
deres natur, men han bØ.ier sig for den kjends
gjerning, at de gjØT livets former rikere og mang
foldigere- - og akcepterer dem . 

En scene som stadig forncraar pa•a Kinas unge 
universiteber. Pmfess·oren har opfordret en av 
sine lilhø•r·el'e tiJI at forsøke at velte den magiske 
cirkelformed•e kasse, s·om, stik imot alle naturens 
love. hoJider sig opreist paa sin kant, u~en a L 

det er mulig utenfra 
at se hvad det d- som 
støller den. Tilbore
ren press•er av ·al krafl 
mot kassens o.vers te 
del, men lH:e meget 

a e ~· ' ~ - hj~lpe.r de~, den gj~n-:~-~,51---1--~r::·:· ~ ·· ~-~~;~;·Y;· ~~~~~Ft===t~~ s~~~ ~~~ lar 
. s~~ ikke v;eJ t·e. SeJ1,· 

i ~. //</ efterat der er kom-
.•. met en mand lil 

'P "· hjælp, bl'.ir resultatet 

~~~·· . 

det samme. Med al.le 
tegn paa den stierke
ste spænding følger 
studenternie bryt::kam
t>en, og naar profes
soren bakefter 1aapner 
kassen 0 1g viser, at 
den magiske kraft. 
s·om var de to studen 
ters ov·ermand, var el 
uskyldii;i', ganske ~el. 
r·oterena•e hjul an-

'I bragt i kassens indre. 
· 

1 
er tilhorerk.rieds·en. re
de til at ind!'ømme. 
at de her 'Staar over
for et fysisk fænomen. 
som der maa kunne 
.~jøres sto~-e prakti
.~kc :invenrl·else-r riY 
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Et av d e europæiske vidundere som har gjort 
størst l_ykke btandt kineserne, er gyroskopet, 
e11er som det mer populært kaldes - snurrebas
sen. Fra 10p1indelig a t være et rent og skjært l.'eke
tøi har den efterhaanden erobret sig videre og 
vi.dere plads i det praktiske '1iv. Den er det, 
som har muligg}orl - fo reløbig ganske vist nær 
most bare teoretisk - konstruktionen av en 
ensldnnebane, den har faat anvendelse som sta
bilisator i skibe, som er utsat for hø·i sjø, og 
i aeropfon er - for bare at nævne nogen anven
delser. Likesaa :tet som del er at se hvorledes 
den virker , likes.aa vanskel•ig er det i nogen
lunde le t lilgjængelig fo rm at forklaire dens teori. 
Store matema tikere har skrevet bindsterke bøker 
om dem, men bare de færn~ste har kunnet følge 
deres utviklinge.r . N aar de europæiske profes
sorer paa Kinas nydannede universit1?t gi r sig 
Uag med at forelæse om gyroskopet, b.P.gynder 
de derfor allid med at fo rcYise del i nogen 
en.kl~ og meget anskuelige forsøk. Og 
det har da ,·ist sig, at fa.a fysiske 
fænomener var ist.and til ·at fange 
t ilhørernes interesse som dette. 
I tusenvis har Ki11as studenter 
flokket sig ved . forel'æsnin-
gerne om ,.Pang hsuan chi 
tan ku.ei chae'" - den ki
nesiske benævnclse for 
den enskinne rle gyro
skopbane. 

Ved for~ølksl.Jordct 
staar professoren. 
F oran sig har 

hian en tilsynela
tende meget almin
delig cirkelformet me
talkasse. Utenfra er der 
Intet særlig merkelig 
at se paa den. Men litt 
mystisk maa der aUikeveJ. 
være ved den, for skjønt den 
slet ikke understøttes, holder 
den sig dog stadig opreist paa 
sin skarpe kant, bare med en liten 
heldning til den ene side; litt efter 
litt ·dreie1· den sig tangsomt rundt, men 
stadig blir den staaende paa sin kant. '.AfL. 
lerede dette syn faar tilskuerne til at stirre f 
forbauselse, men &tørre blir dog deres undren . 
da .professoren upfordrer en av stu.denterne til 
at komme bort til ham og prøve paa at velite 
kassen omkuld ved at trykke paa dens øverste 
del Overbevist om, at det maa 1være en let sak, 
lar ·han en s tang og be,,,crynder i al ro at klem
me den mot den øverste del av den magiske 
kasse. Han blir dog snart klar over, at det ikke 
er s.aa ganske let endda; han I:ægger flere og 
nere knerter ind, men l'ike meget hjælper det, 
kassen anfe.gt:es ikkoe derav, men blir uforandret 
i sin stilling. Tilsidst maa han gi op og indrøm
me, at han har fundet sin ovennand. Han faa.r 
lov at faa en mand til! hjælp; med forenede kræf-
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ler tar de kampen op, men like meget hjælpcr 
det, stadig er de de smaa. Saa slutter professor en 
kraftprøven og skrider til at aapne for mystik
ken. Med spændte øiine tølger studentcrne, hvad 
der nu forega.ar. De seir da, hvorledes kassen 
aapnes, og inde I er der bare et hurlig rote
rende hjul, som efterat det er bragt till stansuing 
viser sig øl være et ganske almindelig eykkel
hjul, hvor gummien ganske vist er erstattet med 
en ring av "bly. Det har altsaa væriet dette rote
rende hjul, der al,ene har bevirket mysteriet; 
for yderliger-c at fastslaa denne kjendsgj erning 
lukker professoren kassen igjen, eftcrat hjul et 
er bragt til at stanse, og nu er al't det magiske 
borte. Prøver man at sætte kass·en op paa sin 
kant, falder den uhjælpelig hver gang om. Kjæm
pen, som fik de to mænd til at gi op i styrke
takel, er død og kommer først tillive igjen, naar 
hjulet bringes til at rntere. 

H vad man ser gjennem nndervandsbaatens øie. 

N aar forsøket er over, begynder forelæsnin
gen, og man kan forstaa , at professoren nu 
ikke hår vanskelig for at faa sine tilh01reire til 
at forstaa, at naar et hjul av en saa let bygning 
og med den forholdsvis lille rotationshurtighet, 
som var git det,' kan yde en saa stor motsla.nd 
mot kræfter, der vil forsøke at ændre dets lod
rette still'ing, kan et større og svært bygget. hjul, 
der sættes i meget hurtig rotation, ogsaa ho,lde 
de st.o1 e rn.a.ssier, det dreier sig om ved den en
skinnede bane, opreist, selv om understøtnings
fl.aten ~ er meget liten. 

li 

H ·rnd man ser gjennem unaervan.ila- 1 

baatens øie. 

Henover en svakt toppet havflate baner m 
skumplet sig skyndromt vei. Den som kjender 
li tt m den moderne sjøkrigs snikveie, vil straks 
være klar over, at i dypet under skumplletteu 
ga.ar undervandsbaaten paa sin hemmelige rænt. 
Hvor skumpletten te.:,crner sig paa vandet, i>kyter 
den sit øie opoV1er havoverflaten. .Et underlig 
øie, men samtidig ·et vidunderlig fint og skarpt
seende øie. Nede i undervandsbaaten, h vC>r d~ 
lange periskoprøir, som fører l'ysstraalerne fra 
overf1aten ned i baaten, ender, staair en offlcer 
paia anspændt vakt, uavbrutt følger hans øie det 

billiede, der dannes nede i periskopets hund. 
Dette billede gjør ham det mulig paa 

en gang at se hele horisonten rundt . 
Ikke nok med, at han kan se 

ut over det stykke havflate.. 
der ligger foran i seil'retnin

gen, men ogsaa, hvad der 
ligger ved siderne og 

bak, ser han klart. Un
dervandsbaatens øine 
har s.aa at si gil ham 

ø'ine i nakken. 
Mens officeren saale

des staar og stirrer ut
ov;er hele havet, bllir han 

pludselig var noget mistæn
kelig. Der er skibe isigte. Er 

det fienden, eller er det fre
delige sei}lere? Nu interess'erer han 

sig bare for at utspeide det stykke 
av havet, hvor han har observiert ski

bene. Han dreier periskopet, til nogen be-
stemte prismer vender i den rigtige retning: 

og han kan nu gjennem et kikkertriØir se et sterkt 
forstørret billede av de mistænkelige skibe. Un
dervandsbaatens øie ser ikke mer hele horizonten 
rundt, men bare i den ene bestemte retnin~ 

Til gjengjæld ser det desto skarpere. 
+ 

~ 
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Karoline av Berry og hendes søn. 
En kamp om Frankrikes krone. 

Den '13. februar 1820 om aftenen myrdet stald
kiaren L 10 uvel ved et dolke1sløt hertug Fer
dinand av Berry, da han kom ut fna opera
huset i Paris. Hertugen av Berry var siøn av 
kong Karl den Tiende av Frankrike, han var 
arving til den franske trone, og Louvel;, som 
var en politisk fanatiker, ha.abet ved at rydde 
Berry avveien ·at se Bourbonne·rnes kongeslegts 
ældre linje dø1 ut. Han tilhørte de republika
nere som baade under .l\iapoleon, Ludvig den 
Attende og Karl den Tiende baabet paa repu
blikkens gjenopretlelse 0$ g.iennemføirelsen av 
deo store revolulions pnnc1pper. Naar Bour
honnerne var borte, var der en sten mindre 
iveien for republikkens tilbakevenden. Berry 
døde, men Louvel hadde skuffet sig med hen
syn til resultateme av deUe mord. For Berrys 
enke, .Mari'e Karoline Louise, født prinsess.e av 
J\eapel, fødte den 29. september 1820 en søn, 
Henri av Artois, der fik titten av hertug av 
l:lordeaux, greve av 'Chambord. 

Marie Karol ine av Berry var en kvinde, der 
vål' som ladet med i'energ:. Hun opdrog sin søn, 
hun var den uduelige Karl den Tiendes raadgi
ver, og da julirevolulionen 1830 brøt ut, og Bour
bonnerne igjen maatte flygte fra Frankrike, futgte 
hun nok med dem til Holyrood i En$land, men 
del var slet ikk~e derfor hendes hens1gt at opgi 

·den franske kongekrone. Den orleansk·e fæ!Ler 
Louis Philippe bar 
den nu; nuvel, hun 
vilde rive den av hans 
hode og sætte den p·aa 
sin søns, og for at naa 
dette maal vilde hun 
tænde oprø1rsild i aHe 
fire hjørner av Frank
rike. Hun pa,abe
gyndte den krig, som 
senere er kaldt den 
tredie bandekrig 
Vendee. 

Del hele var meget 
F()rklædte som neapolitan- plan.Uø-st, dumdristig, 
ske matroser maaLte Caro- paa forhaand dørn l til 
li.ne av Berry og hendes at ga~ istykker, men 
l~erske skjule' sig · i Karolme av Berry ~'a 
M~ill~ o.g andre syd- et saadant personlig 
franske byer, bestandig mod og en saadan ut-
dlersøkt av Louis Philip- holdenhet og lurhet 

pas politi. ' for dagen, at man 
· , uvilkaa1 Ng maatte be-

undre denne kjække ocr tapre kvinde, som kjæm
pel for sil umyndige barns formentlige l'etlighe
ter. Fra England reiste hun til sin fødeby .l\i ea
pel, her liciel hun ert li tel skib, "Carlo Alberta·, 
fik ialt 11 - elleve - bevæbnede mænd med 
sig og landet iden 29. apri1 1832 i Marseille. 
SJndsynligvis har N apolieons tilbakev·enden fra 
Elba sytten aar iforvei·en staial for hende i erin
dringt>n, men med seierherr·en fra Jena var det 
nogd andel. Han hadde endnu el mægtig parti 
i Frankrike, ban hadde hærens beundring, der 
stod eudnu en straale.glans 0111 ham, mens Ka
roline av Berry i den oVervældende del av det 
fransk· f,ulks ·Øine · b,are stod sum et medlem av 
dt ·n (urhadle Bourbonnerfamilie. Oprø,rsforsøket 
lc.ldt fuldslændig "til jorden og forklædl s1om 
Ut::"apulila.u~k matros maatte Karoline skjule sig 
i sjømanthhokll·erne i l\larseille, Toulon og 
Ct•lte. Louis Philippes politi var paa benene, 
dd letl1e efter hende i by efter by, men del gik 
dt•m suw 0~1ert'tlens gendarmer, de kom, naar 
all var forbi, naar Karoline var kommet til el 
aJ1dd sted I Hun saa, at ··del var umulig at faa 
n i~t et oprør i syden. N uvel, saa vilde hun 
fl~ ~tt> til del altirl mo.[ Frankrikes legitime kon
goer trolaste \'endee. 

V~ru..1~ er Frankrikes nordvestlige provinser: 
Bretagne og l'oilou. Befolkningen er fiskere, 
~jømæml og bøuder, herule bor nogen av Frank-
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rikes ældste adelsfamilier, forholdene er meget 
patriarkalske, menneskene er sterkt kato~ske og 
me~el monarkislfa,ke, og den store rev1olulion 
hande været en rædsel og avsky for dem. \'en
dee hadde gjort oprør mot den første repul.Jlik 
og .l\iapoleon, og først efter et frygtelig blodbad 
var der kommet ro. Et nyt oprø·r under Napo
leons 100 dage, mellem Elba og Waterloo, var 
ogsaa blit løilet, men , 1endnu var befolkningen 
ikke _kommet Lil ro. Karoline av Ben-y husket 
paa den gamle v1endeeske bondesang om, 1al hvis 
Frankrikes konger saa sine rettigheter truet, 
sl\_ulde de ba!"'e komme til Vendee. Nu vilde vel 
de lmfaste "Chouan
ner" deroppe ogsaa 
forsvare hendes søn 
kong Henri den Femte 
og >Skaffe brun hans 
krone. I hundrede,r av 
fo.rklædninger: som 

matros, som bonde
kone, som staldkar, 
som lakei. endog som 
gendarm d1,og hun fra 
.M.arseillie gjennem hal
ve Frank1 ike og kom 
til Nantes. Og i el av 
de adelige sl1otter, om
git ,av adelsmændene 
B~·ev de Monti, Saint 
lVlarc, Le Romain og 
andre og især av ba
ron de la Charclte, en 
søn 1av den gamle, 
henrettede ioprø1rsfø
rer fra revolulionsti
den, lot hun sin søn 
ut1'ope til Frankrikes 
konge under navnet 
Henri den Femte. 

Den gamle 1oprørs
afilld var virkelig igjen 

simple bondedragter 
vandret Garoline av Berry 
og hendes ledsagerske, 
frøkelll de Kersabiec, til 
Nantes, og p·a.a broen læ
ste Caroline her sit eget 
signalement, der "V'ar slaat 

op. 

vaaknet hist og her i Vendee. Adelen forsam
let sig paa sine slotter og holdt raa_d," bønderne 
bevæbuel sier 1en ny "Chouannerkng blev er
klært, og fr~' endel' landsbyer _drev man L<:HJis 
Philippes embedsmænd med hø1gafler og ple1ler. 
Inde i Paris var regj-eringen i· nogen uker ful~
stændig ikonsternert. Der blev sendt soldater til 
Vendee, byer blev erklært i beleiringstil-
stand politiet var paa klapjagt, men de 
sam~ensvorne fandt man ikke. Om nat
ten dl"'og "Chouannerne" ut, hrænclte re
crjeringskontorcrne, bortførte embedsmæn
dene og slag Henrik den Femtes pro
klamalioner op paa husmurene. 
MeUem byerne 
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La RocheHe og Nantes h2dde baron de I.a Cha
relle et lilet, halvt forfaldent slot ved navn 
Bel l e co u r, hvorfra han dirigerte hele op
røirsbevægelsen, o~ her holdt Karoline av Berry 
sig skjult. Den ~4. mai 1832 skulde det stoÆ
slag slaas, hele Vendee skulde reise sig til op-. 
rør. Men der var ingen plan, intet samhold~ 
o.g det hel·e faldt fra hverandre. 

Nu fulgte en even
tyrlig flugt, under 
hvilken den kjække 
kYinde viste alt sit 
mod og en vidunder
lig aandsnærværelse . 
.Forklædl som bonde
kone, med store træ
sko paa fø.Uerne og 
med en strikkestrøm
pe i hænderne gik 
hun mot l\iantes. Hun 
ledsagedes av frøken 
de Kersabiec, en ven
dCesk adelsdame, som 
var utklædt paa sam
me maate. Ov1eralt 
vrimlet l<>ndeveiene av 
gendarmer og spioner 
som skulde passe paa 
hende. Da hun kom 

En mand ved navn Deuu.. 
angav hende til politiet 
for at tjene den utsiatte 

belønning. 

li! l\iantes, var det netop markedsdag, en mængde
bønder kom ind til byen og det hjalp hende. 
Ilun ku.nde passere mer ubemerket. Paa broen 
var hendes signal·ement slaat op. Hun stanset 
og læsle plakaten, mens hendes ledsagerske· 
trænglc ind paa hende for at faa hende bort. 
Pludselig var del 1en som slag hende paa skul
deren. Det var en bondekone som sa: "Hø1r . 
smaapiker, kan del'e ikke hjælpe mig med at 
bæl'e mine epler bort til' torvet, saa skal dere 
faa et eple hver." De hjalp bondekonen med 
hendes kurver og kom bort paa torvet. Hvert 
andet menneske her var en spion, for regjerin
~en hadde faat visshet for, at hertu~nden v1ar 
.kommet lil l\i an tes. Enhver paa torvet olrev skarpt 
iagllat. Bondekonen salt·e sine kurver ned og. 
rakle Karoline et muggent, markspist eple. Hun 
avslo~ det, krævet el andet og bedre, trætt·el 
med bondekonen, fik sit eple og satte sig til at 
spise det paa kirketrappen. Det var ingen som 
had~e mistanke til hende længer. Om aftenen 
danset hun i et ball1okale for bønder og gik saa 
rolig om natten ti1t det hus, hvor venner ventet 
paa hende, og hvor hun holdt sig skjult i seks. 
maaneder. Bare fon-æderi røbet hende. En 
mand ved navn Deutz angav hende til politiet 
for at tjene en utsat belønning. Men Louis Phi
lippe ønsket ikke at l'andet l.Jeskjæfligel sig vi
dere med hendes navn, man spredte ut nogen 
skandaløse rygler om hende og nøiet 'sig med 
at landsforvise hende. Saa reiste hun ·w Rom, 
og her giftet hun sig kort efter med markien a'" 
Lucchesi-Pall"i, som av hendes far koncr Frantz 
den Første av Neapel bl'ev ophøiet til hertug 
delln Grazia. Hendes søn hertugen av Bordeaux, 
den senere greve av Chamhord, blev aldrig Frank
rikes lconge. Han kunde være blil det efter den. 
frani-.l--ty~kt' krig 1871, men han stilllet visse for · 
diingrr, 1.,1_ a Trikolorens avskaffels·e, som fransk
mænckne ikkr 1·ilde gaa ind paa, og han døde 
i landflyµli:.:ht ' l i Østerrike, sladi~ kaldende sig 
kon~ llenri dvn Femte av FrankriKe og Navama. 
K:iroline ill lkrry, hans mor, døde først i 1871), 
omtrent 7'2 aar gammel. 

Hun '~rlangtt' sil eple og satte sig til at spise det p111a kirketrappen. 
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NYT FRA ALLE LAND 

lEJ l{cliigert av 

Krigen . 

Ila T )·skland den fl. mars c rkl •ede Portugnl 
krig, \'akte dl.'L ingen u\·err:iskelse. :\L portugi . 
~:erne h ar sine sympa ti er paa d e aJllicrles, sa.' rlig 
Engl:rnd s. s ide har nem-J:ig ligget i d:1gen like s i
den krige n l.JC'gyndlc, og dn d e i Afrika (· ie1· 
t n 'kolo ni. som g r:v nsL'r umidckilb:1rt baade li! 
lv'k og lil Jwilisk 1·a11d omraacle d ern ede, h a r del 
1~:1-", m::111gll'L paa sl o.f til' J'rikti onC'r mellem de 
l-1• btnde . . ·\lkrndc i sl11llr11 :J \ ' Hll 1 ,·enlrl m an 
h.ri~su ll.Jrud rncll em d em s o111 l' olgc :1\·. at tyske 
l r~)pp~ 1· hr o1l ind i <l en purlu gisiske kolo ni An· 
!.: ·ul:.i, h\'C)r\il Tyskl:lnd \'islno k allerede he nge 
lrndck !t at L'L godl oir. Po rtug iserne h a! ,·d el de n
~;,11g '>in stilling. og kampen o m .\ngol a blev 
iJ.. ktl fo rlsa l rrn Lysk -.ide t·: rtcrhaanden som 
T ys.kl:mrl lllff og 1i1 p1· bliC v 'sa l ul :w spillE.'t som 
k•l•Jvnimagt i AJrik:1. omb~· LLCd l:' S r oJil ern e. Nu 
var <iet Po rlugal. som blC'v Jvslru p:ia ,·is~e for. 
de.Je dern eck paa T.vskbncls hekosl11 ing. Da saa 
cl<·n Jl"•rlu!! i'>i,ke re~_jcri n g i rchr uar u11cl e 1· h :<'Y· 

dl' h l' ;.1 v en Yiss l.Jes lern melsl' i dt·n t~·;,k-por lu· 
gi si• ke h an d0lst.r:ik ta l l.Jr c;l agl a en r:--e kk e Ln>kt· 
~kilw i 1>orlugi siske lw ,· ne. indlededrs d<"rmPd 
de n :1kl1o n. so m ro rlc Lil krigserkkrringl~n. A t 
de l Pr bri t iske inl t' ress.c r som staur h:1 k den pur
Lm:1"iskc r l:'.!.!j e ring'> opt r:c den synes a t ,·ære uten 
ro1· L\·j] N ou·en sæ r li " s to r beLYdnin!.! faar PO'I"· 
tu!..(<.1J.c; ·in d trOC.<lc n pa ~ krigsar r irn en · Llog n0ppc . 

l Lill'e·asien h a r rn"scrne e fk r ind tagielsen a,· 
E rze.1·um fortsa l sin frem aano ou ,·cd besættelsen 
:1\· .\luuch oq BiUis ,.l:'d fo l e~ :~· Ta urusfjeJ:dene 
a\·sk:i a ret forbind el sen mel·lem T \Tkiet og Per . 
sien sanH ~1ap11 <'l !>i~ :1d14:rng til en ro r l\Tkeirn e 
ge1w rcnde ron ' nin g :ff dr ru"si ske og engrlske 
slridskrærtcr derbm·t E.'. End viden· l" r '><lll d c; ' Il· 
liµh e ten fo r e l tyrki sk i'f lltog m ol .Eg:-·p len \·rd 
l\Tke rnt';, nedrrl a !.! i Lilleasien blil mindre 
eJJd llO!:;ensinrl•f. Paa \'estfronten u\,•ikk r 
L~·ske rn l' '\ tadi g <, Lo.r e olfe.nsh·e ans lrr-ngeh c· r. 
sa ri i!.\ i trakte rne ved \'eirdun. ~om d P ~c1k l' r 
:.il o mkJ .imre ,·ed koncentriske :uigrep ~ J s l- no rd 

no rrl\'C' '-l . )) I' hnr h<'rllndrr ~jort Pil J'1' C'll1 g <1 : 1 ~ 

1" .. 

Lan1h·e1·w,111aud" 11:-: 111ifl1la;!" l krigen 111:t a 111 :111 !: 1 
del ~0111 de l 1'<1 ltl r r sig. 

strn1 ,·i-.\: 1'. :il 111 :1 11 111.1 :1 r l'glll' med \'enluns f:.Ud 
so m en k:rnh :1· 11cl t· ikk e s;c1·d clcs fj L' rn mnJ.ighel. 
l·' :·1· sln ingl' rn 1· ha r imidledi d d-.1 s i!,( ;il spille 
!ilen r ull l' i d enn e krig. ln ·o r :ill sla :11· u ~ fal. 
de r m ed de hc,·a'grJigr tro ppe r Og m ens Ly ;-, ke rn" 
tlll ofrer tusene r p :1:1 llls,, 11 r r 11111.lc r s in o l' kn~ iv. 
il o ld Pr frnnskm:"1:" 11d e11 e sl:i di g sin e ho \·eclreser
,.cr int:i kl lil Lk a llil'rl es ;-,l nn · J':l'lleso rrl'll -. iv 

l .:111g u·a.ik kc11fl" i1alio · u ,.. J," kan o ne r· i C't !!'l ': l' ll:S<'[or1 - 1,) t l' l' 11 11 11 " u ,,,., ,,.," 
riksk stilline-. ;\hm e r i Li t· s L·1 H:1·v :in r ~ krigslcknik naadd -. a:.i 'idt. .; I 
nrnn med n"k ~a:i ~ 101 · p 1 -.vc- i ~ i 11 11 k:1 11 '> k_,·Lt· oYer rn :tY ~ tnnfi ;1\ :!li 

H u ,., " i"h•· ' \Jli.la l .-.1· paa ma1·s j i (-)a lideu. Efter d 1 1·11""i"I,;, · lh'lkdaµ f11r 
1·igt' :rn1· hJev Jet ha'\'deL at nuslancl nn ban• lrnddl' anden kl:1sS(·s ~ ol 
•t:~lt 1· i..: i< n Erzenuns l' robring syne~ do~ ikke al lyde, pa:i ri ~ ii ghrlr11 

hern\. 1-ol. \ '0rc·n . Fol ... \ m<; lcrrl:1111 kiln m\' l l' 1· . F11l . Sprr rl :mr! (;_. London. 

Dc•u rogypt iske miutærmusik spiller paa pro1nenadeu i Kairo. Enqlændernc 
om al der ikke vil s ke nogd a n grep paa Ægypten ellier paa St1ezkan:.ilen. 
hvite t rapper dernrde. og den in dfødtc hær er blit ay,·æ bnel. Det eneste, 

inrlf'c:·<!te o~ ror de saared<' en~l ~kc ~oJ<!atcr fra 

syn e~ al ,·ære fu ldslændig roli[.(<' for .t[.(ypl en. De er O\'tTbc \·i~l 
Som de for~igtige folk de er har de dog- samlf'I c·a. 200,000 mand 
den faar Jiov til at fo reta sig. er at spill(; p:1a pr1>mP111drrn\: for <IL' 
Gallipoli. - F'ot .. 'Jc"·sp. Ill, London. 
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Et of kl' fol' tyskemes skjæl'pcdc 1111-

dervauil;.krig bif v kaptein Bernt Sy
vert.seu, Drammen, hvis biHede ,. i 
her bringer. Han var 60 aar gam
mel, en dyrrtig sjømand og førte Kri
stianssandsbarken " Silius". s'Om la;1 
til.ankers paa Havres red, da en tysk 
u-baat efler at ha skutt den franske 
postd amper "Lousiane" isænk uten 
11oget \'arsel ogsaa sendle barken til
bunds. Foruten kapteinen omkom 2 
rnø.troser_ Da Silius var ubevæbnet 
h.ar a fræren vakt megen opsigt, og 
da 7 mand av besætningen var ame
rikanske borgere ventet man en 11,· 

tysk-amcrika n~k knnl'Jikt_ 
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gn ul1yggelig ti·agedie blev forleden utspi.lkt i ovenstaaende kosel ige · 
viUa, som ligger sh-aks ulenfor Skøien slalion ved Kristiania. Enkefru 
Sogn, den ifjor avdøde boktrykker ~ogr~s 74-aarigc: enke, blev om afte
nen fundet d cd i en sofa i et av s ine værelse r i anden etaue under 
fo rhold , som tydet paa, at hun ikke var død en naturlig dod. ~Der bl'ev 
rundet spo r av ydrc vold paa den gamle dame, og i værclscrnc var der 
rumste r t endel, trukket ut skuffer ele:. Da ingen kunde ha kommel 
op i leiligheten utenfra, faldt mi~l:rnken paa fruens 35 aar gamle son , 

som formoded es a l ha "oldt morrns død i et anfald av vilclelse. 
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El' ik Wullnm døde fo rleden (jl) a .1r 
gammel. Han var en av vort l1ands 
rn csl fremtrædende mænd - lands
kjendt især som pressemand . og fol
ke laler. Han forte en gl'imrende pen . 
mr en av de faa politikere hos os. 
som virkelig hadde studert vel1tale11 -
llel som kunst, og spillet særlig i 
1880-aarene en inclflydel'sesrik rolle 
som en av venstres politiske agila
lorer. I 1880 var lrnn chefredaktør 
i "Dagbladcl". Ved s iden av sin jour
nalistiske vi rksomhet har vVullum 
ogsaa ovet et inte ressant historisk 
forfatterskap. Hans bo r tgang ha r 

vakt vemod i l' ide kredsc_ 

Dpsk . ... Jupit e r". De l bergc.nske D<1111pskibsselskabs nye komfor ta bl e 
Englandsskib. ha r vist s ig at kunne klare turen fra Marstein til Tyne 
paa 24t / 2 lim e. Del bel.vr· n u c11 s tor Yindin!:! i Yore lrilf ikforhold . 

\'ol't sidstc sk iloperbillcdc denne !'æsong bli r a i;l agel ig ovenstaaendc tur
noiel ige gruppe av no rske skiløpere, som forle tlen vendle h jell} fra 5 , e: 
ri ge rikt belæsset med præmier som man ser det paa b ill cclel. 

....... ,-..) 

<-' 

'l'o ,;akre nybygning·er. 
fl.la ar 11 1<1 11 svi · p:1a el<: ro rsk j l'llige ny!J."gninge r. so rn i ,·01·c dage reiser sig omkring i landet. er det en glæde al kunne konslalcrc e n 111:1 ;ll
bev iss l oQ' gjl' nn crn g<1 aen de ,·cll~·kket s lræ bcn h os ,·on· ad;:il'ckler og el.em, so m reiser b~'gni~1ge r_-nc,. efter at skape egena rtet harmonisk skj on
he t, som stemm es ind i omgivclsern e og aYpasscs eller b.Ygnmgernes 01emecl. Paa ovenst. b1Ueue L1h·ensL1-e ser mnn d~ L \' åkre nye kremnto
l'ium med urnd_uncl, so lll 111 1 sk~~ opl'ores paa Be r~ens nyL .L>cgravel~esp~acls paa Solheim. Bygningen, som kom.mer paa ca. 100.000. kroner op
ror <'s rf tcr tegn 11 1g av :1 1· k1Lekl Srgurd Lunde. B1lleclc l Lll ho1 rc er g,1eng1t efter arkitekt Ol e J. Holms utkast Lt! dr. Holms nye kurhole! pa a 
\'et ta koll cn ved Krisliani:1 . i\Icns del gjcngiYnc kl-cnwlorium har sine moth·er fra de middd::ilderske kirker i Bergen, .:::r ku r holelle l h oldt i 

gammd lwrr ·c.!.!<1;1rclssli l med ln1rnkkl' moli,·,' 1-. llolellc:ts indre vil sva re til dets pra:-gtige ydre og faar en glimrende beliggenhet. 
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EN UDVALGT 

ROMAN- OG NOVELLESAMLING 

Nuramajas ring. 
Av 

Jrn.t.he voi1 Beeker. 
(Sluttet.) 

Han lidde. Del pinle ham, at han over
hodet hadde snakket 10 111 denne sak; han var 
Lilrnode 6.;0m 1om han lrndde vanhelliget noget 
hellig, nogel himmelsk. I detle øieblik syntes 
han, al de gyldne øine !Jare var kolde og 
haarde .. \a, nar, blinde nar, som han hadde 
,. n~re t. 

i\Ied et ryk frigjorde han sig for Karins 
haand, eler laa paa hans arm. 

,,1\fen del er nu ;1llikevel hende!" 
1 de gyldne øine glimtet der nu nogel som 

lignet vrede ·og had, og et ondt, haa.nlig ord 
svævd allerede paa hendes læber, et ord 
som ·vlld.e ha yæi·el mer egle og sandt end 
,l]]C' de ord hun hillil hadde sagt, men før 
llellc ord blev ullall, sa Charles Ma.clelon 
i slor bevægclse: 

,.\Icn vi trællcr jo om keiserens skjeg, 
mens vi jo let ved øiesyn kan overbevise 
us om sandhelen. Jeg vet hvorledes den 
\Tnja jeg leter efter skal se ut, og desulen 
<r jo.dngen det bedste kjendetegn." 

,,.\feTJ- hun kerer den ikke," utbrøt de 
l rc damer. 

"Del beviser hclfer ikke noget, men jeg 
vil sei hende og snakka med hende. Hittil 
har. hun ju værel usynlig, men ved Deres 
hjælp maa hun jo va~re at finde." 

,,J.n, naturligvis, min ven! Du skulde i 
:ille lilfrcldcr ha faal se hende idag. Jeg 
har jo bare ven tel li 1 Alex var færdig, sa a. 
vild<:; jeg lu fo1·estillcl dig for ham som min 
tilkommende herro og hersker. Men n~1 
kan han straks faa gjøre bekjencllskap med : 
sin . :uiden svoger. Vi vil sparre, om 
.\lex kan La imot os." 

,,Javist,'· sa fru v. Lebanoif, som allerede 
hadde faat lid til al Lænk;e over alt og i 
sit sLille sind lriumferL_e over, at Hans Ilen
rik v«u· lagt i fasle baa.nd før denne ube
hagelige opdagelse blev gjort. 

D'.l do km11 iincl i Alex's væl'else vendte 
han sig ærgerlig om. 

"Jeg vil ikke ha besøk - la dem - " 
Men moren, Ebba og Macleton stod alle

rede paa treskelen. 
Maclelon kastet ba.re et eneste blik paa den 

unge· pike, soni. hurtig reiste sig, og hvis 
mørl,{6' 1 øine saa forskrækket og ængstelig 
ut fr:.1 del yndige, bleke ansigt, før han uten 
belæ1'lkning slap Ebbas arm og skyndte sig 
bort lil hende med utPopet: "Maja!" 

Ilun for sammen og hendes øine fik et 
endm1 mer forskrækket uttryk, usikre gled 
ele henover det fremmede ansigt. 

"Nei, nci." slammet hun forvirret og løf
lel avvergende haanden. 

".Jo, j·o," nikket Macleton med straalende 
ansigl. "l\1aja v. Waldeneck - endelig har 
jeg fundel Dem! " 

1-1 an vilde ta den avvergende løftede 
haand, men Maja gik hurtig tilbake. Et 
øiebHk saa det ut som om hun forvirret 
og bestyrtet vilde flygte ut av værels1et; men 
saa rettet hun sig med en rask beslutning 
i veiret, løftet med et stolt kast hodet og sa 
fasl: 

"Ja. del er mig. men jeg forstaar ikke hvad 

De 'il mig; jeg h~il' ikke gjort naget urig
lig -" 

"Men nei, nei - Yær da ikke saa ræd, og 
lilgi overrumplingen, men uten den hadde 
De kanskc ikke røbet Deres hemmelighet, 
og elet Yar mig s;1a maglpaaliggencle al finde 
Dem." 

,,:'lfcn jeg forslaa1· aldeles ikke _" . 
Hendes blik var nu foldt paa del andel 

forlovede par. 
Ilun hadde jo været saa forberedt og had

de væbn<.'t sig mot det uunclgaaelige, men 
1111 gik der dog en skjælven gjennem. hele 
hendes legeme, og hendes ansigt blev endnu 
blekere end før. 

"D<.' skal straks faa forklaring paa all," 
sa l\1 aclcton beroligende, og tok nu virkelig 
deri slapt nedhængende haand. "Det gjor 
mig saa. ondt at jeg har maallet skræmme 
Dem. Nu bare et par hurtige, f01:·klarende 
ord. l\lin bedstefar er en onkel av Deres 
bedstemor, der ved et skibbrud paa den 
spanske kyst forsvandt som barn - passer 
elet?" 

"Ja, del passer med min bcdslemors hi
storie,-· sa Maja, som var helt oplat av den
ne historie, "saaledes som min nl!or har for
talt den. Nogen spanske fiskere hadde Lat 
sig aY barnet, som de fandt paa slrand
hreclden i armene paa et gammell, dødt lj e
neslelyende. Barnet bar paa. bryslel en me
daljon med billedet av· en vakker, ung kvin
de, under hvill:et navnet 'Maja' var indgra.
verl. Derefter fik barnet navn. Senere, da 
Maja maatle være omtrent oUe-li a.ar gam
mel, fik el velslaaende 1egtepar interesse for 
del sjelden vakre barn, og kjøpte det av 
plcicforældrene, og saaledes gik det til at 
min bcclslemor iik en. god iopdragelse og igjen 
kom ind i de kredse, lwori hun Lilsynela
lende hørle hjemme.'' 1 

"Og ringen·? Bar il;:ke Deres mor rin
gen r· 

"Ringen?" 
Maj~~ sendte Hans Henrik et hurtig blik, 

og nu Lraadle den unge mand frem. 
"Ja - ringen! - Nu fors.taar jeg hvorfor 

synel av den skræmte Dem forleden dag. 
Aa, 10111 jeg bare hadde Ialt Dem lale ut 
dengang, hvor ganske anderledes vilde saa 
ikk<.' alt ha været nu!" 

Han saa paa hende, saa. fortapt og smer
telig, al hun rødmet langsomt, uten helt al 
forslaa betydningen av hans ord. 

"Aa, dere kjendcr altsaa hverandre?" lød 
nu Karins slemme ved siden av ham, og 
der var saa. megen forbauselse og misbil
ligelse: i hendes tone, at han for forskræk
kel sammen, og rødmen paa. Majas kinder 
blev dypere. 

"Ja,•· sa han kort og rynket panden, 
"stormen blaaste av mig min lue bort foran 
frøkenens føtter, og i den anledning vekslet 
vi nogen ord." 

"J asaa. !'' Et megetsigende, spottende smil 
la sig om Karins læber. ,,I-I vad var det saa. 
med r.ingen ?" 

"Den var mig paa.faldende, fordi jeg eier 
en lignende, 1og det ·er iet meget sjeldent 
smykke, ' ' fremstammet Maja forvirret. 

"Men hYor er den da?" spurte Macleton 
,ivrig. 

"Førsl vil jeg gjerne vile hvorledes De 
har faat den ide al lete efter mig?" 

l) 

.. De skal faa vile allsammen i ro og sam
mcnhæng, kjære. lille kusine - saalcdes 
l<lnr jeg nl lov til al kalde Dem - for om 
det 1e11d er langt ute, saa er Yi dog lill i slegt 
med hverandre. Men med Dem, Sesenborg, 
man frk. v. \\'aldcneck Yrere kjødelig besleg
l et.'' 

,,Del kan v1 drøfte sammen. men ikke her 
i barneværelset," sa fru v. Lebanoff. idet 
hun gik nærmere. Nu hadde hun faat tid 
lil at tænke over alt og lok nu saken i sin 
baand. De to svigersønner var hende jo 
sikre; hvad Charles angik, saa var der over
hodet ingen fare, men ved Sesenborg var 
der noget hemmelighetsfuldl og foruroli
gende - her maalte der handles klokt og 
behændig, for ikke at fremmane ubehage
lige og uvelkomne muligheter. Man maatte 
overhodet gaa meget forsigtig og ''arsomt 
Liivcrks, for det var slet ikke behagelig plud
selig at skulle behandle den halvt avskedi
gedc barnefrøken som en llk1ebereltiget 
sleglning; men der var absolut intet andet 
valg. Derfor lilføiel hun i sin mest elsk
Yærdigc Lone: 

"Frk. '. Waldeneck er fra delle oieblik 
vor gjest." 

"Som jeg dog snarest mulig vil l.lerove 
Dem, kj~l'e mor," sa Macleton leende. ,.For 
tedstefar vil ikke la mig fa.a ro for han 
har Maja hos sig. Han ·elsker Dem fur De
res bedslemors skyld, kjære frk. l\Iaja, og 
clesnlen bestyrer han en liten kapital, der 
slammer fra Deres oldemor, 1og som imens 
har vokset til en ganske pen, !ilen sum. Og 
dissc1 penger vil han absolut lægge i den 
rette arvings hænder. " 

l\Iaja følle sig saa forlumict og forvir
ret - det var -s·om om hun drømte. Fra 
hel forlallhel og fa.lligc1om, uten venner og 
slegl, var hun pludselig kommet i besid
delse a\' kjærlige slegtninger og av en for
mul.! - lrnn hadde \'æret eflersokL og var 
tlit funclel, og nu var hnn hnvnel i .de 
relte forhold, akkurat som i ·eventyret om 
Guldmarie, i hvis fang hele verdens skat
ter var falclt ned. Og dog hac;!cle hun in
gen følelse av glæde og lykke, men stadig 
el knugende lryk over sjælen - den vanne 
Jængsel efter den ene, den· uopnaa.l'ligl', den 
eneslr som kunde bringe hende lykk en· og 
gi hendes liv glæde og indhold. 

Der sal uen elskede mand like Merfor 
hendr: ved siden av den vak.re, hovmodige 
pike, som lPods den anstand. hvormed hun 
fo.ndl sig i de for\lndrede fm:hold, var llke
saa fremmed og hemmelig fiendtlig overfor 
hende som hittil, den pike, hvis haand Jaa 
paa hans arm og hvem han lilhørtr. \fon 
hun følte den samme ubeskrivelige s:.tlig
h el naar hun laa ved hans bryst? 

Hvor godl det var, at hendes far, som 
allid hadde hat en sterk antipati mol det 
lrolddomstøis, som han kaldte hele den my
stiske historie, ikke hadde tillat hende at 
bruke ringen; nu kunde h'un lægge den i 
Hans Henriks haand, for at den"forbandelse, 
hvorom 1ogsaa han hadde talt, kunde brytes 
og bli til · velsignelse for ham. De mr 1jo 
kjødelige, om end fjerne sleglninger; han 
var det eneste menneske, som ved g~nle, 
hemrnelighelsfulde baand horte til hende. 
Kanske det bare hadde været det som hadde 
draget hende saa. sterkt til ham, kanske diet 
b:irn hadde været slegtskapets hemmelige 
kraft. 

".Jeg skal hen te ringen og gi Dem den," 
sa hun til Hans Henrik, idet hun reY sig 
ut av sin sælsomme drømmetilsland. "Det 
e1· ringenes bestemmelse at de skal komme 
sammen igjen, for at forba.ndelsen skal for
vandle sig til velsignelse. Saa.ledes har 1en 
zigøinerske engang sagt til min bedslemor, 
og jeg h'or det ·er saaledes. De skal faa den, 
for den tilhører Deres familie ." 

":Nei, den tilhører Dem, for del var Yed 
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en aY Deres slammodrc al mi11 h1111ilic kom 
i besiddelse aY den. " 

.. !\ :ia ja, kjære Scsenborg, den11e \"l.'lsign cl
scs hdydning ligger efter mill mening mc
gel dypere - men nu er del jo umnljg -
og del er jo ·ogsaa allsauunen ba r e laapelig 
saak og ovcrtr.o,'· iwbrøl Charloes ~Iacleton 
rorl·egcn. for Hans Henrik og l\Iaja Yar blil 
lllieke. og Karins kincler Yar blit bedækkel 
av en ni.ørk Hcdesrodme. "1-his De altsaa 
Yil h:1 ring.en - kanske sorn forlovelsesring 
til Deres Lilkom 111ende hustru, for al sa
ken kar. komme helt ind i det reltc spor 
- sua gjør 1el godt grep i Deres l·omme, for 
min bedstefar har alticl sagl, at den er el 
11æsten ubetalelig smykke." 

"Ja. nctop ubela1el·ig, kjære fæller!" av
llrøl ~Jaja lrnm med blussende kinder. -
"Denne: dng maa bare skjænkes som fri
Yillig gaYe. Del er dens beslcmmelse, og saa
Jed-es opfatler jeg den. .kg vil be baron 
Sesenborg so111 miu stammors enesle kjo
deligr slegtning :1l ta imol den som en g<l,·e 
av ni.ig. " 

"Drl mua jeg si, kj<l'l'e lrnsine, De gir 
l'yrstcligc ga w r. ·' 

"NalurligY.is ,·il jeg ikke la imol en saa
dan gaYc." ' sa Sesenhorg, Jwis kiml'e1· ogsna 
y31· blil 1ilegd rode. 

"Og jeg Yil .ikke bære den," Jod Karins 
sLem111\' kold og haard. ;,:\kd den paa min 
l1aan<I Yilde jeg føle mig lilmode s-om om 
jeg Y<tr smedet lil en kjede av li\-sYarige. 
11lykktT. Ri11grn Jyldte mig allerede mctl 
rædsel. da Jeg saa den første ga11g. ' · 

Hun smilte til Hans Henrik med sil mest 
rortryllemk smil og la sine fine fingre med 
d øml lryk paa hans haan.d. Men hau var 
ganskf kold '~g uimottagelig for hendes ynde. 
1 >e 11"ile fingre forekom lunn som lutter 
liviite slan,gcr, der snodde sig om lu\m, og 
hencJ·es oine ,·ar ogsaa som cu slanges. Det 
ltadde lian allerede følt saa ofte, og i delte 
o1eblik ble,· han giiepet saa sterkt ct\' denne 
rolelsc, al han hurtig Irak sin haand ul aY 
de fi1w fingre og sa i en skarp tone: 
~,Der gis ting som man ikke forstaar med 

forstam.len, mcu føler med følelsen - og 
hertil horer det gamle familiesagn, der knyl
lar sig til denne ring. Jeg skiller mig .al
drig :::n- med den, men Yil hccre den som min 
sk'jiælme Yil det - bær'e den til mit li ,·s c11-
de, 1enlen den l>lir lil forhandelse eller Yel
signels{' for mig. " 

Der. indtraadk eu lrykkct slemuing, hYil
ket ;alle følle, og l\Laclelou, som følte at han 
var skyld i dd YOO sin uf.m-sigtig<l ytring, 
forsokk al lede samlalen hort fra det far
! i ge (' nrn e. 

"Ja, rnan fristes jo næslen til denslags 
;1t1skul'lser! Og den kjendsgjerning, at jeg 
dter ul denne forgj,æves Leten v.irkelig har 
fnnde! frk. Maja, høI'er jo ogsaa til de nnder-
1 ig.e ting man kalcier tilfælder, og som dog 
,. ist 1e1· ·en ,av hundre hemmelige traader hrng
sc,ml saminenkny,tlet nodY·endighel og be
stemmelse. Vnr ikke det bil)1ede dengang 
raJ.dt i mine hæudcr, hadde Yd ·min bedslC
J'ar aldrig mer tænkt r'<1a sin forsnrndnc 
I iUe n i·eee." 

"Og d skille os saa usigelig nødig fra del 
1.illede," sa ~la.ia ivrig, ogsaa med den be
s træbelse al <l\'1ede samlalcn fra ringen. 
,.\lien vi h~de næsten brukl op vore pen
qer uncf.cr fars sy,gdorn, sorgerne og bekym
ring·ertH: slog sammen over Yore hoder -
og saa kom uetop ·en lidlige1·c el·o\· av min 
rar -- De kj1encler ham ,io ogsaa - da jeg ny-
1 ig tilfældig møtte ham her, og forlatte ham 
hvor jeg hadde faat plads, sa han ialfald at 
han kjoendte damerne - det er Tibor Re
" os een V - " 

"Aa/' utbrol Ebba forbauset og saa 11Yil
kaarlig bort p<la Km.in, hvis ansigt, der ved 
l fans Henriks avvis·ende svat· var hlit gan
ske mørk•erødl av vrede, nu ig.ien hle'T blekt, 

A I. L E I: S F .\ .\l I L l E-.J 0 {j H i\ .\ I.. 

mens hC'ndes haaml. ~om h a n i s.in oiebllk 
kclig opblussende anger hadde fot·sokt at la, 
skj.æ lnnde snodde sig ut a,- hans . 

"\fen han h1 ikk'c merke til elet, fol' han 
Yar selv faret sammen Yed al høre Ti bors 
naYn, •Og aUe hans tanker vendte sig igjen 
fra hans forloYede lil "'.\faja. 

Hun var Yel altsaa forlo ,·el med dellne 
Yakre, unge mand! Han hadde staat mcllem 
ham og hend~ til Tibor hadde hun flygtel 
for at undgaa ham - Hans Henrik - og nu, 
da forholdene saa pludselig hadde forandret 
sig, Yilcle hun aapenly.st Y·edkjende sig ham. 

1\uYcl - det Yar bra saaledes. Han hadde 
jo visst at hun lilhorle en anden, og derfor 
hadde ogsaa han bundel sig Lil en anden. 
Del Yar jo altsammen som det skulde Yære! 

Nu g1,ep han igjen efter Karins Lilbake
Yik encle haand, og 'denne gang kom den llam 
imøle 10g la sig inclsmig1·ende i hans. De 
knngel u\·ilkaarlig hYerandres hæ.ncler sam
me11 til beskyttdse mol sine ur-olige og krnl
l'u ldi:o tanker og følelser. 

" . .\a!'· 11lbrol nu ogsaa fru Y. Ld>an-off 
og smilte. "Del Yar allsaa den unge ma11cl. 
som man nylig en :1ften saa Dem spasere 
arm i arm med'!" 

Maju roclmet dypl. Den lone, hrnri ba
ronessen talte. sknemlc og saaret hende. 

"Ja," sa hun utnmgent. .,Han kj·endlc 
mig al1eredc som "Qaru .- og det Yar en trø sl 
for mig al mole ham her - saa det fon' 
kom mig ganske nal11rlig. al han bod mig 
sin .arm. - Jeg troclcle ikke der nH' nogel 
upassende ~ clC'l. ' · 

"Be,·:::1,es Yel --- nogl't upassende'. ~hor
lede-> kau De tro del'!" sa Maclelon bero
ligende. "J·eg kom sanmen ogsaa igaar Hrm 
i arm nl<ed Ebba -'· 

"Ja - kjære Charles - det er jo en an
den sal: - ·eller kanskc .ikke '!" sa fru '"· Le
banoff smilende og meget YCh-illig. - ,,M·en 
det Y·edkommer jo ,ikke ·os." 

"Jo, del gjor det," sa nlaja flammende 
rod. - "'f.ibor Revosceu_y har alticl Yærcl 
~om 1en bror for mig, og· som en saadan stod 
hau ogsaa ved min side, da alle sorger l()g 
bekymringer Yældel iud OYer os. Han forte 
bamv. d'Eclaff.e til os, for at han skulcle se 
p.aa fars billede, og ·11:,in overtalte far saa 
længc - med saa megen fornuft, klokskap 
('~ kjærlighet - at far tilsidst besluttet sig 
til .al skille sig av med det dyrebare bil
lede. som han hare hadde malt til sig seh·, 
{),g ~ldr,ig hadde Lænkt at sælgc. Men baro
nen ·vilde absolut ha billedet. - Nød er eu 
hmml ling: Det forekom ·os begge, som om 
-et slykke av vor sjæl gik bort med billedel 
av mill Y<:kre, straalende mor. - l\fon Tibor 
Hev-osceny, hadde ret - mor seh- vilde ha 
væ:rel deu første, som v,ilcle ha raadet os til 
at sælge biHectct for at beskytte os mot del 
v.æ.rs te.' · 

"Nu ·er del jo allsa'inmen for.bi . kjære, 
lille kusine !" Maclieton trykket Ycnlig de 
smaa, sammenslyngede hænder melliem sine. 
"Nu er j-eg som Deres bror. og min bcdsbc
fae samt mine fo1~ældre og min tilk·ommendc 
Irnstno. 1cr Deres slegtninger, og ,.i Yi I aHe 
gjø11e alt for al faa Dem til ~1l glemme alle 
sorger •og lidelser fra de forbigangne dage." 

"Ja, 'ja," nikk·et Ebba med sh-aalende oine, 
og tænktc i sit stille sind at hendes Charley 
yru· del bedste menneske, og at han hadde 
et hj-erle av guld. "Og naar vi er blit gi.fl 
kJom mer De til os -og bor hos os som vcw 
kjære søster, Ikke sancll, Charley'!'' 

"Il vis bedstefar gi.r slip pna hende, min 
ven. Men del lror jeg ikke. " 

.,Og hYis ikke frk "· \Yaldeneck til den 
lid c· 1· gift, ll\·ilket forekommer mig som det 
rim:eligste.'· sa fru Y. Lebanoff og smille 
likesa~ venlig eg bety1clningsfuldt som før. 

".'\a - nei, nei ." anier get l\faja hurtig og 
saa æ ngslelig ut av vinduet, bare for ikke al 
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mote' J lans II en1 ·ik!-> smerte li ge , hcngs.eh
fulde oine. 

Ihorfor saa hau slik paa hende'? - I-Lt 11 
var jo en lykkelig forloYel mancl og had<lt 
den vakreste p ike man kunde l~enk•e sig vl'd 
si.den av sig - I-horfor saa han ikke (")<t<I 

hende'! - Aa, bare hun nu YHr langt lwr
fra - horte fra ham! 

"Hm - ja-" sa l\Iaclc.:lo11 qg nikkel efle r
lænks-omL "Del vil j<eg dog ikke ønske t'oc 
min bedstefars sky)d. ~!en del er ialfald die r. 

. bedste, al jeg snarest mutig bringer hend e 
med mig hj·em, før der dukker op en elll'r 
anden, som snapper hende borl fra ham ." 

"De behover ikke at være rætl for d-el -
jeg lnr mig ikke su;)ppe borl, og der er 
heHcr ingen som har ly~t Lil at gjon· dr l,' ' 
sa :\Jaja med d und-erlig smil. ,,Men jeg 
længter saa inderlig efter at se og snakke 
med den giode, gamle hcnie, som vil va~re 
glad :i mig og som har kjrendl og elsket min 
IJedstemor. - Jeg er rede Li I al reise saa
snart De Yi I. " 

"Nu gaar jeg l'or at telegrafere nyheterne 
Lil New York. " 

* 

En Lime eHer kom lw11 tilbake. 
,,Tænk bare. T.iJ..)Or. den kraftige, unge 

mand, holdt uæs~en paa at besvime fur mig 
paa ga Len, akkurat som han gik allerbedst I 
.Jeg hadd·r. nær fant et tilfælde av skræk -· 
Øel gik nok temmelig hurtig over - han sa 
del vai· et anfalcl av h}ertekrarnpe, som han 
undC'rlidcn led av. - Men jeg vilde ikke la 
ha1J1 gan al·ene til hotellcl · - jeg har hragt 
hanr hil, skjønt han absolul ikke Yildc det -
derl'or ,·ark det saa l::e.ngc. Jeg Yilde ogsaa 
hente en kcge Lit ham, men det v.ilde han 
paa ingen maatc høre tale om. Han sier al 
han har el ufeilbarlig middel for sit g.ien
stridigl: hj-erte og ikke behover nogen dnk 
tor; men han var saa blek som el Jik og 
forekom mig aldeles rorvirrcl. - l\1en lwad 
er det nu med dig, Ebba ·! l>n er jo ogsaa 
ganske blek! Ble,· d11 saa forskrækket 't 
Mien hvad skal all dette bety ·! Jeg knude jn 
mcsten bli sk.insv.k ! " 

.Ta, Ebba Wll' virk'Clig hl il blek, og der laa 
en Yolds•om nngst i hencks oiu('. i\fon hu1 t 
l'r€•mfsang et smil. 

"Aa, Prat: Men man kan jo bli Jorskræk
kel oYer uoget slikt. - F1ortaJte dn ham om 
forloY.eJserne ?' ' 

"Selvfølgelig. -- !\ei, lille forfæn.gelighie L 
det rn1grep ham virkelig ikke saa slerkt elln 
knuste han~ hj-erle - han ønsket mig tvert
imot Lillykkc med el straalertdc ansigt. 

Hurtig trak h'nu llam med sig iud i væ
l'eiset, for al ,ikke l\faja, som sat med Alex 
pa:i balkoncn, skul<le hore hende. 

"Aai Charles, han ·elsker Karjn - har· 
elske~ hende i lo aar, og elet var for at 
avlede hans lank:er fra hende, al joe~ fo1·
Iedta dag hele tiden 1:1 beslag paa ham.· 

"Ja. saa - ! Saa sku Id e allsaa Km'.ins for 
lov1else ha gjort el saa sterkt ;indtryk peta 
ham? - ~fon - Ebb:1 -- da maa han j() 
heng!-! ha vissl, at ctc:n slol le ,·:1kre ikke hryrl
dc sig om hiam. ' · 

"Ja - a -' · s,·a r~c hun nøl-ende - "men 
han har dog haabet hele liden. ·· 

"Df, finder han sig nok snart Lilrctlt i de t 
uundgaael:ige! - SL-akkars menneske! - Han 
har tilsynelatende brændl sine Yinger sl.Jerk l 
-· og i hegyndelscn vil det nok hli tungt 
f.or ham. Lil og metl da han er et meget ,·arm
blodig menneske. " 

El skrik - skingrende ng kvalfuldl ::-.0111 

en doencks - Jod pludsclig for de1,es ører. 
Ear.in, hvem d bud netop hadde overbragt 

et brev, stod foran dem, langt foroverbø·icL 
med vidt aapne oine. der lyste a\- d{·ll dv
pest~ fortvll-else. og med ansigt-et fortrukk et 
av angst og skræk. 
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.. T.itor - Tibor! Han er død - han har 
skutt sig 1•• 

.\Bes øine venc!Le sig 1not hende: der stod 
skræk og iionirring i alles ansigter. 
Pludse~ sprang Earin bort til døren, 

u Len al si et ord. 
.. Karin•·' rople fru v. Lcban·off med en 

slemme som var lrnldzvalt a,· \Tecle og 
skr;ek. 

.,Karin'" ropte uu ogsaa EIJlta og stod alle
n.d<' ,-ed siden av hend1e, og sly,ngct sine ar
mer om den skj.rclYcnde skikkels•e. "Hvacl vil 
du gjøre?" 

.. .leg \il Lil ham! Opholcl mig ikke - jeg 
v!l til ham -" 

Da stod moren med lynende øine foran 
df"lren. 

.. Ikke et skridt videre! DtL er vatl\"itlig! -
Rl-sind clig dog! - Du er en andens for
l r . .-ed<: -" 

.,Jeg er ingens forlovede - slip mig - la 
mig komme ut! Ophold mig ikke - forsøk 
i.kkc paa al hinchie mig - j·eg vet lwad jeg 
gjør - .1eg kan ikke amlel ! - Alt andel er 
forbi. La mig komme frem, eller jeg hop
per ut a,- Yinclu·et'.'' 

Hun saa saa fodvilel energisk ul, al mo
r ·-n vek forfærdel tilside ocr renl fra sirr 

"' ""' sank ned pna en stol med en hysterisk hul-
kf·n. 

"Hun er nul\"ittig - vanvittig!" 
.,Charles, skynd dig -- hun er allerede 

rorlt. Yi. nrna efter hende. Kj<ærc mor, del 
:c 1.l'l• frygtelig - men Karin er nu ander

l·ede~. end dere allcsammen har trodd. Jeg 
h;n· v.isst del henge - hun lwr allid elsket 
heim'. - _\.k, (;n<l, hr. baron. jeg vet ikh 
h \·orledes dette vil ende - men tro m.ig, det 
a-:r bcdsl som d·cl er!·' -- .Fortvilel vred 
ELba sine hrendcr. "Men nu urna vi ga:1, 
Charley, vi m<1~ folge efter hende." 

Beggt stormet ut a,· værelset. 
i balkondøl'l'll stod ~laja blek og forskr:ek

kel. Hun haclde hørt altsammen, men for
slc.O. intet av del hele. En forlovet pik·e, 
de1· uten ·at ha el eneste blik tilovers for sin 
forlovede, i dC'n dy,pestc smerte og fortvi
l·E:lse styrter ,avslecl til en anden mands dods
~ei.<' - · det vidnet jo ikke om 11toge11 stor 
k'Jrerlighet til den mand, som hun var for
to~··et med - det nu· j-o - - Maja vaaget 
ikk~: :lt forfolgt· disse tanker videre. Æng
stelig og uten .al væl"C sig det bevisst, ~tl <ler 
laa den .inderligste ømhet og deltagelse i de 
m1uke, længselsfulde oine. saa hun over paa 
ffons Henrik. Han sbod i cten pinligste for
t:e..gtnt.el: og i~on~irrjng, men der lysLe en un
derlig glærle i hans øine, og da han opfangct 
M.a.1as blik fyldtes hans hj-erte a,- en nbe
skciv{ lig salighet. og hlodet rnllet hurtig vg 
vM·mt g'j·ennem hans aarer. 

-:Fri'. Fri! Det ord srocl f·or ham med 
i ld.bokstav-er; han kunde ikke tæ.nke paa an
dd -- Hans k;inder farv·edes røde, hans 
·:int: lyste - hun tilhørte ikke den anden. 

Ved hans dødsleri-e stod Karin, hans tidligere 
iorlo\ cde - Gud vrere lovet - nu var hnn 
<1Pt ikke mer! 

Ha11 følte slel ingen bedrøvelse over del 
som g_iorde ham fri - neppe 111ok forundring 
eller i-.kræk. Alt forsvaudt for det han læste 
i Ma_jas øine. Han hadde ogsaa rent glemt 
den 'hulkende mor, •og vendte sig nu for
skr.ækket t0m,_ da hun kom bort til ham og 
t'twh·!i I et 'j am:iie t : 

"Aa. ror •en skandal·e' Det overlev·er .i eg 
ikkJe: Og net·op Karin, min stolte datter! 
!-lun maa 'jo ha mistet forstanden' Ak, ba-
11r>n, at det skulde hænde Dem Yed en aY 
m~e døtre - " 

Da gik det op for ham, at cle1· mr hændt 
ai.gel n~edvanlig og sørgelig - 11!oget som 
h:1ddt· knust el menneskes forhaabnin~er og 
hragt et menneske til fortvilelsens ra'Ild . ~ 

De.i hadde v:""e.ret et haardt slag for fru v. 
l vhnnoff. del indsaa han nu. '.Vl·ed rid.der-
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hg medfolelse gik han bort til den graatende 
dame. 

.. Ta;_nk ikke paa mig, l.Jarouesse; jeg skal 
nok m·er·Yincle del som har hændt mig -· ' 
i sil stille sind skammet han sig m-c.sten over, 
hvor lel elet fald! ha111 al opl"yldc d<:lle lofte 
-- "je~ foler i clelle oieblik. al der ogsaa 
fra min side er IJegaal en reiltagelse cia jeg 
Iriddf· til Den·s dalter og Lrnddc al findc 
min lykke hos hende-: Yi passet slel ikke 
sammen.·· 

"Aa. hr. IJaron. del sier lk IJ<tre for al 
trøste- mig, og 'jeg er Dem taknemlig for det. 
men ....:..... aa, Gud . aa, Gud . jeg forstam· del 
slel ,ikke! Knr.in elsket jo Dem. Del er 
bare en o,kblikkelig sindsfo1·,·irring. en sterk 
medlidenhetsfølelse - ·· 

Hun stanset forl<eg-en . .Nei. hun Yilde ikke 
foic latterlighet lil skjendselen - efter den 
soenl.' ~om Yar forcgaat kunde intet mer bli 
godt, og h n n lUføiet resignert: 

"Jeg har ikke kj1endt min datters hjerle." 
"Nei, fru baronesse. Kanske frøken 1\.a

r ,in ikkf: selv har kj<endt sit hjerte før i 
det uichlik, <la der hie,· bankcl saa sterkl 
paa dei. i\Ian kj-ender ,-irkeli.g ofle ikke sil 
eget hjerles sterkeste og dypesle følelser," 

V-ed disse 01~<.L saa han bort paa Maja, s0m 
ikl~e rigtig visste lworledes hun skulde for
hoide sig og nol·ende og usikker hadde mer
met sig fru Y. Lebanoff. Under hans blik 
Qg orci ~rødmet hun clypt, og ogsaa i hendes 
hjerte vaaknet nn en anels·e om en kom
mende stor og frydefuld lykke. 

"Det ·er vel det be~ste, at jeg nu trækker 
mig tilbake," vedblev han nølende. "Kjære 
kusine, '.iq! haaber nl se Dem oftere, saa jeg 
kan fa~ gi Dem alle vigtige oplysninger om 
slegtsl, :i psforholdet mellem os.' · 

Han holdt hendes baand :i sin, og de saa 
hvcrandre dypt ind i øinene. Den vidun
derlige, nlt betagende Jykk·efølelse overvæl 
det ~gj·en. begge; for et øi1eblik glemte d<! 
hielc verden, og saa og følte ba11e at de hadcle 
rundet hverandre, og at de bare kunde findc 
Iykkeu ved lwerandres side. 

T detle o,i.eblik saa fru v. Lebaooff op, og 
i samm<' nn stod alt klart for hende. A.ltsaa 
dog'. Men nu var del jo ogsaa aldeles like
gyldig ~ m1 kunde det: hænde hvad der vilde 
- all vnr jo tapt allik·evel. Skjæbnen g.ik 
sin gang; den lot sig ikke f'ør·e ind i urigtigc 
baner, men hoppet ågjen ind i rette spor. 
Altsmnmen var hende likegyjklig: hun var 
sløv ·og træl; hun haabet .intel mer, hun 
tl"odde ikke mer paa noget efter det hun 
hadclc 1opkvel idag. Hun vilde ikke engang 
tænkc nærmere OYer hvad der skulde gjø
"l'es - det kund<' allsammen gaa som del 
bedsl kunde. Ebba var da forsørget - sna 
maatlc }o all <lei andel kunne bæres. 

Nu vi.Ide hun bare hvile - hvis dC'L dn 
var mulig nl lwile med slike tanker. 

Hun reiste sig med besvær. 
"Le,- Yel, kj;.-ei·e baron. Jeg kan ikke si : 

paa gjensyn. Kanske senere 1engang. - Frk. 
v. Waldeueck, hvis De har noget at avtale 
med Deres slegtning, saa 'il jeg he Dem om 
at benylle leiligheten. De vil ikke senere 
lræffe hnrn hos mig. Lykkelig reise, hr. 
v. Sescnhorg. " 

ll u11 forlot ,·ærels('I. og de lo ~tod laus<· 
og forlegne (lverfor hverandre. Hans Hen
rik pustet dypt. 

"Dc1t stakkars Tibor'. .leg tl'odde De el
sket hnm' De mølte ham dengang vi sidst 
skilles. Jeg v.isslc ganske 'ist ikke hvem 
han Yar. men j·eg trodde De var forlovet med 
ham. Derfor - ' · . 

Han tidde - men hun hadd~ forstaal 
ham, og hendes hjerte banket m· fryd . 

"Nei , jeg er ikke forlovet." 
"Maja•·· Han bet &i.g i læben. Endnn var 

det ikke Liclen til at tale til hende - de 
maat!t· vente. ,.Kjære kusine. 'i har encl
nu meget at si hverandre - der et· fra ~d-
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gammel tid el sammenknytningspunkt m d 
lem os, og -" 

"Ja, ringene." stamm-et hun fon·inel da 
han stånsel. 

.. JaYisl. ringene.· ' Hans oine ly,slt• . ..Jtg 
skal fortælle Dem den historien. som knyt
ter sig til ringene og de spaadomme som 
ogsaa staar i forbindelse med dem - men 
først senere. naar det er blit klart om os 
og i o~ - senere naar ,.i ses ig;jen, Maja!'· 

Og nn kysset han den lykkebr.iugende 
haancl. kysset den længe og inderlig, som 
om han samtidig m·la et løfte, og begge 
visste. a L ele fra nn av hørte uadskilleli. 
sammen. 

Ebba og hendes forl<Cn-ede vend Le lrn rtigen.· 
tilbake ·ene! bm'Onessen hadde venteL hegqt• 
bl·ek·e og bedroYede. 

"Mor. han lever endnu," sukkel EblJa. 
"Lægen 1nente al det •ilde \"æfle torbi om et 
par timer, men det kunde ogsaa vare maa
neder. Knl·en har ikke rammet hjertet. nwu 
lung·en. Endnn er han bevisstløs - ' · 

"Han - han -" for baronessen heftig op 
- - "hel«· tiden han - hvad vedkommer d~t 
forrykte· menneske mig? Det er Karin ]e!! 
vil YHe nogel om. Hvior er hull? Hun hø
rer til her -- ikke hos det fremmeck mt-11-
neskc. I lu 11 har traad t sin l:vkke 1111dt"r f~t
LeTn€. ·· 

"Ja. mor. det har hnn - ~or hendes l_vkk" 
er Tibor ReYosceny. Nei, kjære mor. IJli ikkt· 
siint - det er nu engang saaledes. Hun ha 1· 

elsket ham siden dengang h\m Læ.rte ham al 
kj:ende, og hun har vist - far Karin har jo 
aldrig snakket om sine l"ølelser - i ~i11 
stolthet kjæmpet mol sin kjærlighet. og .it'.'-: 
fonnoder at hendes oveliilede forlovelse bart.' 
har værel det sidste hjælpemiddcl mol d-e11-
ne kjærl.ighet. ·· 

"Saa skuldc hun ha holdt sig lil detl't' 
hjælpemiddel og ikke sprunget borl som t11 
vanvHtig. Den stolte, sterke Karin! Men 
hun •er likesom faren; naar de har bruk fo1' 
sin slyrke, saa falder de sammen." 

"Snak ~kk•e slik. mor! La ele død-c hvilt.'
og bedøm ikke Karin nrigtig. Hun bar vi!>t 
aldrig været sterkere end nn, og hnn hlir hm. 
ham.·' 

"Del skal hun ,ikke; del li1latcr jeg ikkt! !' . 
.,Kjær·e sv;igermor, Karin er my_ndig. og 

Kar.in har en karakter, som ikke lar sig bøie 
og som ikke lar sig befale over. Jeg saa 
h·ende bare .i fem minutter - del vai· \kkt
mer den Kacin }eg har kjendt - men hen
des vilje' syntes urokkelig; htnn hlir hos ham, 
lw;is liv hun har ødelagt." 1 

"Det gaar .ikke an - hun ødelægger jo ~it 
ry,gtc- for hele livet' - Hvem vil '~el gifte
sig med ·en pike, som kanske har sittet da~ 
vis ved en fremmed marrds seng -" 

"Mor. tæq.k ;ikk1e paa denslags tiug. K<f
r..in er færdig med sin ungdom og sine for
baabning.er nu. Denne ene time hm- hell 
foTnndkt hende.· ' 

"A 'l - sentimentale lalemaatcr -- romma -
fraser! Om kort tid er hun forvandlet igjen ! 
Mtin vakre, stolte datter tilhører livet og Iyk~ 
k·en; 'jeg taaler ~kke at hun i et øieblikk·eliu 
anfald a ,- svakhet ødelægge1· begge dreit'. -
Jeg vil gaa til hende, jeg vil hen~e hende -' · 

"Gjør det ikke, mor. du opnaar ikke n~>
gel ved del. Jeg trodde du kj<endte Kar:ins 
rasthet og viljestyrke; intet melll11eske faa1· 
hende fra den plads hun nu indtar." 

Hun hadde ret: ingen magt paa jord~n 
kunek skille Karin fra den døende manet . 
som hun koldt hadde støtt fra sig da han 
tilbød hende sit li,·. Hun ble\· hos ham. døv 
for all ll\·ad man sa til hende. 

Del er min pligt at bli hos ham; sa<l længe 
der endnn er et aandedræt i ham forlat•et' 
jeg ham !kke. Jeg kan ikke andet, og je~ 
,·il heller ikke andel. Graat ikke. Ebba. jeg 
lkre,11er den skjæbne jeg har skapt mig selv 
.-\l lykke i verden. alt lwarl jeg kunde ø.!l~ke 
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mig, ·holdt jeg i mine hænder, men jeg kac 
slcl det tankeløs fra mig. Nu tar jeg den 
tu1Te stav - 1enkestaven - for, Ebba, Char
Jc-; har besørget alle papirer og alt forno
dcnt, og imorgen blir jeg viet til Tibor. 
}f en si del: først til mor naar det er skedd." 

. ,:\a, J( arin, vil du virkelig la dig vie til 
ham'!'· 

Ebba sank hulkende om paa en stol og 
,., ecl sine hænder. 

.. Ja, del er det enes le jeg endnu kan gjøre 
for Lam - ham som jeg altid har elsket 
lwierc end all paa jorden. Jeg visste bare 
ikke hvor sterk min kjærlighet var. Først 
da ckdev la sin kolde haand paa h.ans 
hjcrle, følte jeg hvor sterk og dyp min kjær
lighet var.·' 

"Kjære Karin, hvacl skal det dog bli til? 
O~ senere, naar han er død -" 

,,Snak. ikke om det!" Likblek Qg med oine, 
hvis gyldne glans var bleknet av sorg og 
bitre laarer, trykket Karin Ebbas haand 
!'ast .i sin. "Jeg kan ikke tænke paa det 
som vil komme da! Endnu lever han, end
nu dsker han mig, ·endnu kan jeg med min 
kjærlighet forsøte den smule liv, som min 
grusomhet har latt ham beholde. Han er 
saa lykkelig siden han har fJlat sin bevisst
il et igjen og vet .at jeg er ved siden av 
ham - og hans lykke sønderriver mit hjer
te, 1naar jeg tænker paa -" hun stønnet i 
tilbakelrængl smerte. "Han har ikke et ene
ste IJebreiclencle. ord til mig - bare kjærlig
het'. Ebba, jeg ·har ikke før været ham 
vænl. Nu er der intet mer tilbake av den 
stolte, haarde Karin. Døden, som nærmer 
sig, hæver ham op over al,t jordisk, og hans 
kjærlighet hæver · ogsaa mig op over alt. 
;\ltsammen ·er saa ganske anderledes end 
for. Jeg er saa lykkelig som jeg kan være 
det me<l bevisstheten om min synd. Læg·en 
sier, al han endnu kan leve fire-seks uker. 
1-1 an vil gaa ut som et lys, og som hans hu
stru vil jeg være hos ham til hans sidste 
;i andedrag." 

Hun var ikke til at rokke i sin beslut-
11ing. Fru v. Lebanoff lok straks v·oldsomt 
paavei, men sank saa slapt sammen og er
klærte, ,at nu var der intet som holdt hende 
tilbake her, hun vilde bort saa snart som 
mulig fra delte sted, hvor folk maalte peke 
fingre av hende og hvor hun ikke turde vis·e 
sig poa gaten mer. 

Og ida der netop var kommet meddelelse 
fra ' New York om at. Macletons bedstefar 
var bedre og med længsel ii.møtesaa Majas 
•ankomst; beslutt-et man at fru v. Lebanoff 
· skYlck følge med over sammen med Ebba. 
· ·· Ebba! befandt sig i" en blandet tilstand av 
sorg og lykke; Karins triste skjæbne kastet 
dype· skygger over hendes glæde. Det faldt 
hende vanskelig at skilles fra søsteren, 

·skjønt hun jo ·indsaa at hun ikk~ kunde 
være dem til nogen hjælp eller nytte, og 
Kar.in hadde ikke tanke for andet end sin 
mand, og f.o1r, ·at opretholde den svake livs
gnist som endnu flakket i ham. 

· !Da.hun til avsked ky,sset den heftig graa
tcnde Ebba, smilte hun med et hjierleskjæ
rendc .smil. 

"Gr.aat ikke, kjære søster; vær ikke be
d·røvet for min skyld. Jeg har. jo al tid sagt, 
~t jeg· slnllde finde min vei i livet og at in
gen skuld~ bekymre sig for min skyld. Alt 
er bLit anderledes nu end der«~ hadde tænkt 
der-e del, men nu .er del ·engang saaledes. 
N aar han har forlatt mig, helliger jeg mig 
og mit liv til sykepleien. Du vet at 'jeg 
allid har hat talent til det, men har ikke 
,·illcl dyrke del Nu skal det for fremtiden 
vær e mil livsmaal - den tørre stav skal 
grønnes ,i min haand og bringe v·elsignelse. 
La os nu iikke snakke om mig mer. Besvar 
l•al'e endnu ·et spørsmaal : Hvorledes Lar S.e
senborg det ?" 

Ebba rodmet forlegen. 

A L L E R S f .\ M I L I E-.1 0 C H N .\ L. 

.,Ak, Karin - men - men det er k:rn ~k e 
det du helst vil hore - jeg tror ikk e h a n 
er ulykkelig. " • 

Karin smilte. 
"Del har ogsaa jeg La.·nkl mig - oYerfior 

ham har jeg aldrig hat samvillighctsnag . 
Han har aldrig elsket mig - han elsker 
l\faja." 

"Vel du del?" 
"Ja. men jeg YCL bare ikke hvad der fik 

ham til at forlove sig med mig. Kanske 
han vildc - likesom jeg - bygge en mur 
mellem sig og hende av en eller anden 
grund, og nu er han lykkelig over at denne 
mur sank sammen, •endnu for den blev byg
get hell op. Ser dere ham undertiden?" 

"Ja. Mor vilde det ikke, men Charles an
ser det for klokest at han kommer Lil os 
som før, og de ser jo begge to hverandre 
daglig, og de elsker hverandre, men de har 
endm~ ikke tilstaal sin kjærlighet for hver
andre." 

"Men nelop i det øieblik da Ebba sa 
dette med et lilet smil, sat Hans Henrik 
hos Maja og holdt den anden av ringene, 
som hun virkelig halvt forlegen og nølende 
hadde. gil ham, eftcrlænksomt i sin haancl. 

Begge var i avskedsslemning, i sterk indre 
hevægelse og fulde av hemmelig ure> og 
forventning. Hans Henrik hadde først nu 
fortall hende hele historien. om ringen, og 
clerpaa hadde han nølende og varsomt skild
ret sit sidsle møte med oldemoren. J\len 
endnu hadde han ikke fundet mod til al si 
elet ord, som daglig svævet ham paa Lun
gen. I mindet om sin overilte, tankeløse 
forlovelse med Karin vaaget han ikke al ut
tale det. 

Nu puslet han tungt, og hans sl.ernme var 
klangløs da han halvhøit mumlet: 

"Hvor har ikke de lo ringer allerede set 
lykke og sorg - og hvor megen ulykke har 
~kke min bragt! Og nu er de efter Lo hundre 
aars forløp igjen bl\t bragt sammen - bare 
for igjen at skilles!" 

Hans ord lod spørrende og han saa fast 
paa l\Iaja. 

Hun holdt øinene sænket og svarte ikke; 
over hendes ansigl laa der et eflerlænk
soml, smertelig h·æk, ela hun nu strakte ut 
haanden for igjen a t la ringen. 

Da forekom elet pludselig Hans Henrik 
som om >Oldemoren stod ved siden av ham; 
han næslen legemlig saa og folte hende, saa 
hendes fine, gamle haand læggc sig paa hans, 
mens hun smilende førte hans skjælvende 
fingre henimot Majas haand. Der la sig et 
slør for hans øine; gjennem elet saa han 
bar<? •en eneste av de hvite, slanke fingre, og 
nu gled ringen ogsaa likesom draget av en 
magnetisk kraft nedover netop denne ene 
finger. 

EL utrop undslap beigges læber; fy[ajas an
sigt glød~t idet hun saa op. 

.,Ringen!" 
Da holdl Hans Hemik allerede hele den 

vakn haand .i sin og førte den li l sine læ
ber. 

"Ja. nu er den paa sin rette plads. De 
længe adskilte ringer har endelig rundet 
hverandre til velsignelse for ·en ny opblom
slrende slegt. Hvis Nuramajas efterkom
merske. vil betro sig til en Se~enborg, saa er 
forhandel s·en løst, og jeg vil være en ube
skrivelig lykkelig mand." 

Nn laa hun .igjen ved hans bryst, og igjen 
blev hun overvældet av den deilige, vidun
derligr lykkefølelse; nu vissle hun al htm 
var hans, at hun tilhørte ham. 

En de. 
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Bare en ung pikes 
kjærlighet. 

(:\ u loriserl oversæ llel se efter rn gel<-. k 

I. 
En dlermiddag siclst paa hosten kjorte 

en vogn gjennem Florens. I \'ognen sat en 
mand og en ung pike: far og dalter. ::\fan
den var neppe middelaldrende, men -hans 
haar var næsten graal, og der var furer av 
sorg om hans fint formede mund og om hans 
øiekrioker. Likesom dalleren hadde han. 
skarpt skaarne Lræk, mørkt haar og syd
landske oine, sk.iont h:rn av fodsel Y~H' eng
lænder. Hans navn var IIaralcl EU1eredge. 
Il an var ingen rik mand og indtok ikke no
gen særlig fremskult stilling, skjønt han 
kunde være kommet i IJ esiddelse baade av 
rigdom og anseelse, hvis han hadde hat lyk
ken med sig; men skjæbnen hadde villet, at 
hans energiske slræben efter at naa ele maal 
de fleste av os kjæmper for al naa, skulcle bli 
knusl ·og tilintetgjort av en stor sorg og et 
tungt tap. 

Han hackk y;:fret en meget lovende forfal
ler, men nu var han i ntcl andel end slet o 
ret Harald Elhcredge. en •enkemaml. l1"is 
hjerte og ærgjerrighet Jaa begrav,el i gra
ven hos den k\·inde han hadde elsket med en 
grænselm; kjærlighet - med en kjærlighet 
saa. stor, al den overgik meget, meget uen, 
lwormctl han omfnllel den ganske ·unge pi
ke, som sal ved siden av ham. sk jont han 
var meget glad i hend e. 

"Sover du, Stella?"' hvisket han. da den 
gamle, klumpede vogn raslet henover- ste
nene i ·en av de rolige og tilsynelatende 
øde galer i poesiens by. Han lalle i en 
meget øm tone; men der var en :1patisk 
klang i hans stemme. som tydet paa en 
stor, indre slaphel og n1aLhcl. ,;~u er vi 
der snart.'' 

"Nei, jeg sover .ikke, kjære far,'" svar le 
hun mecl blid slemme .. ,llvor kjedelig det 
er al vi er der snart. Jeg skulclc ·onske at 
vi lo, du og jeg, kunde vedbli at kjøre saa
lede~; sammen i aarev.is. N aar jeg Lænke~ 
paa, al vi skal skmes. om det b~rrc er for 
en kort lid, saa blir mil hjerte saa tungt 
som bly - ja, del er næslen som om· det 
slaar ganske stille!'" 

,,.Jeg forslaar clig godL kj~"\'re b<lrn '.·' mum
let han. ,.Du vel al ogsaa jeg lider ·vell l<-in
kcn paa vor forestaacmh: adskillelse. Jeg 
skulde onskc <.Il jeg kundl' l>rholdr dig hos 
mig, men jeg lor ikke, hor ikke gjore del. 
l\lan sier al sorg gjør os mrnnesker egoisti
ske - og jeg vet godt al <len har -gjort mig 
og01islisk, men dog ikke i den grad, al jeg 
vil ødelægge dit unge liv og kaste en skygge 
over din fremtid. Slella, elet vilcle være stygt 
og grusomt av mig at beholde dig hos mig. 
Det vil vare længe før jeg igjen kari be
gyndl' al blande mig mellem menneskene. 
Jeg maa være alene en tid - jeg rnaå i 
mindet leYe sammen med den jeg har mi
stet. Hvi!; jeg beholdt cLig hos mig vilcle 
dit unge liv bli formørket av min sorg 'og 
smer~e. Del maa ikke ske; 111igdo111men 
tr,ænger til ungdom, likesom blomsterne 
trænger lil solen - den har intet lilfælles 
med sorg og vemod, de Laarer som falder 
fr11 de unges øine skal hurlig lorrcs av og. 
gl·emmcs - " 

,.Tror du al jeg nogens imlc glemmer 
mor?" hvisket Stella med undcrlrYL hul-
koo. · 

"Nei, Stella, men jeg stoler paa, at <lu 
snart \1ål komme li! al lænkc paa hende 
med ·en stille, rolig ømhel, hellighet ved 
ll<labet og forv isningen om, at du 'il møte 
hende hinsides i det land, hYor man al
drig skilles." 
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lfam ans.igl blev hlL:kere, hans læber 
skalv, og mens han talle, saa hans oine mPd 
et tomt, slirrende blik ut gjennem vinclnel 
og ut paa den mørke gale, hvor løglerne 
nclop bleY tændt. Han visste al han bare var 
opryldl ;.1y længsel dler at møtes med den 
kYind c han elsket, og at han bad til Gud om, 
al de1,es møle snart maatle finde sbed. 

•. .\i1ei1 la os nu ikke lale om hende iaften," 
Li 1 føiel han med en tvungen munterhet. 
"La os nu tænke paa din fremtid. Du rei
ser nu lil dette inslitut, ikke bare for at 
fulclende din opdragelse, men for at faa 
den omsorg iog det Lilsyn som en ung pike 
trænger til. Du maa glemme din sorg" 
Stella, saa du kan vokse op som andre u~
gc. glade piker her i landet - og du vil 
jo aldrig glemme; at det er dit fædreland, 
ikke sandt, Stella? Nei, det er 'jeg overbevist 
om al du likke vil. Jeg haaber at du vil 
bli lykkelig her, mit kjære barn. Det er en 
god og anerkjendt skole. Jeg har faat første 
klasse ~- anbefalinger, og bestyrerinden har 
shC\t:l el pent iog venlig brev til mig; men 
In· is elt, . ikke_ føler dig lyJ;:keli?, saa maa du 
shriYe l.Il nng og fo.rLæfle mig det, og da 
vil jeg naturligvis komme straks og ta dig 
med mi,g hjem. Jeg skal undertiden k<omme 
og se Lil dig - ikke allfor ofte, mit barn, 
for synel av mit bleke ansigt og mine sorte 
klær· skal ikke mi nde dig om vort fælles 
store tap. " 

l !u11 gjorclr sig umake for ikke at graale; 
11u11 visste :it del gjorde lrn rn ondt at se hen
de t;nate. og elet tremkaldte d forpint ut
-Lryk i hans oine, so111 om der Jaa Laarer 
'><1k <k ill. 

... leg er sikker paa at jeg kommer til al føl,ei 
mig lykkelig, fa1-," sa lHrn. "Naturligvis vil 
der ,g,aa 'en liten slund før jeg føler mig 
tilrette og før 'jeg har ophørl at se alt i hjem
mel og hen d·e saa tydelig for mig. Du maa 
endelig ikke være ængstelig for min skyld, 
kjære far. Og jeg vil ikke leke hele tiden, 
del kan du tro, men arbeide flittig og ivrig, 
saa du kan faa 'en rigtig klok datter naar 
hun er blit voksen, en datter som kan være 
dig Lil stølte 10g hjælpe dig med dit arbeide; 
for du begynder vel snart at arbeide ig}en, 
ikke sandt, kjære far? Det vil hjælpe dig 
til at glemme." 

, . .Ja. ja," svarte han, men der var .ingen 
inderlighet i hans stemme, ingen glans i 
haus ø.ine. Han visste, at for ham var livets 
arbeide forbi; hans ærgjerrighet var clræpt 
far allid, og hans livslyst og livskraft var 
borte: hans hustrus slemme kalclte med øm 

-og kjærlig klang paa ham fra den anden 
side av grav·en. 

Far og datter talte sammen med lange 
pauser; de snakket om fortiden som menne
sker der sørger over et fælles tap. Saa 
stanset vognen utenfor en jernport i 'en 
høi mur, og idet han undertrykte et suk, sa 
Harald Etheredge: 

"Nn er vi der, Stella." 
E. usken kravlet langs-omt og Uodset ri ed 

fn bukken og r .ingte paa klokken. 
En ældre kvinde med en stor, hvit kappe, 

<ler hell 1indrammet hendes ansigt, kom frem 
fra et litet rum, slog slaaen fra porten, aap
ne~ den halvt og kikkel ut med en blanding 
::iv mistro og forsiglighel, eler vilcle ha pas
set ror en portv_akl i et slot fra middel
alderen . Mr. Etheredge sa sit navn, og saa 
fulgte han og Stella efter porlnerkonen tvers
ovier gaarden og opover nogen trappetrin, 
derpaa gjennem hallen og ind i et værelse, 
som var dunkelt oplyst av en gammeldags 
lnmpc. Her venlel Stella og hendes far paa 
beslyrerinden. Kort el'ler blev døren a;ip
net, O!( en hoi. lrnnlel dame kom ind. Det 
,-,u- mrs. HO\Ycle11, skolens lwslyrerinde, med 
hnm Harald EtherecJge hadde korrespon
dert. llun kom mol dem rned et slesk smil . 
lw~" sanclc n;1l11r k:111skc l'orllln· skjull rm~ 
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mr. Elheredge i den lilt dunkle belysning. 
"Det er allsaa Deres kjære daller, mr. 

Ethe.redge -?" sa hun, efterat ha rakt ham 
haanden. M·ed hodet litt paa siden saa hun 
med det samme tilsynelalendc velvillige 
smil paa den mørkøiede pike. 

"Ja. del 'er min datler Stella," svarte hen
des far med sin dæmpede, lill matle stemme. 
"Jeg ber Dem om at være snild og overbæ
:riendc mot hende, mrs. Howden, for hun har 
hat en slor sorg, hvilket jeg jo skrev i mit 
br·eY til Dem. Hun har yærcl syk og er 
ikke riglig frisk endnu." · 

Damen smilte saa venlig og dellagende 
som del var mulig for hende. Hun hadde 
spillet denne rolle saa ofte, at hun kunde 
den til punkt og prikke, og hvis ikke sor
gen hadde optat Harald Etheredge saa me
get og døvet hans skarpsindighet, vilde han 
kanske ha opdaget at' hun ikke var oprigtig. 
De snakket sammen litt; mr. Etheredge be
talte hende nogen penger og reiste sig saa 
for ,at gaa. 

,}eg kommer snart, meget snart for at se 
til dig, kjære barn," hvisket han, idet han 
k;sne.t Stellas armer, som fast omklamret 
ham. "Vær lapper og forsøk at bli tilfreds 
og lykkelig." 

Uten .at ta spor av nolis av skolebeslyrer
;inden stod Stella med sammenknugede hæn
deil: 1og bøiet hode og lyttet efter farens hen
døende fottrin oct ~ner den klirrende lyd av 
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porten, der faldt ;i iefler hari:i, vg sori:i mi for 
sa.t mange fr.ættende, lange maaneder skul 
de skille hende fra den ydre verden. 

"Dn gjør bedst ,i at la være at graale; del· 
blir du bare syk av," lød skolebestyrerindens 
stemme, som nu !ikke længer var paatat blid 
og velv.illig, men haard og sarkastisk. 

Stella for sammen og stirret forbauset paa 
Lende; saaledes hadde aldrig nogen, aller
mindst en kvinde, talt til hende før. 

Damens læber kruset sig til et slags haan
lig smil. 

"Ser du, nu 'er du paa skolen," sa hun, 
"og det nytter likke at dL~ sætter op en vig
tig mine; det liker vi ikke her - det er vor 
pligt at rydde ut den slags ting fra roten." 
Mens hun talte, ringte hun paa en klokke, 
og til den bleke, unge tjenestepike, som foom 
lind og som saa forsulten og forkuet ut, sa 
hun i en skarp tone: "Det er miss Ethered
ge. Vris hende 1op i sovesalen - du bryr dig 
vel ,ikke om aftensmat? Naa, det var bra. 
Man sover bedre naar man ikke har spist 
sent Klokken halv seks ,imorgen tidlig rin
g.er klokken; du faar ekstraarbeide hvis du 
kommer forsent. Punktlighet er en stor dyd , 
og den maa dyrkes under delte tak fremfor 
alt andel. Godnat." 

Saalccles begynclte Stellas skoleliv i dette 
rinslilut, hvor St·ella i selskap med fem og 
tredivc andre unge piker lilbragle de ulyk
keligste maaneder i sit liv. Alle pikernevar 
ulyk kelige og forlvilede; eler fandtes ingen 
glæclei- ·O!:( ingen 111 u nlerhel i denne triste, 
sørgeligL~ bygning. sn::i elet var umulig at de 
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nogcnsinde kunde føle sig glade. De led 
allesammen; men kanske Stella led IJ.H~r end 
de andre, for hun hadde arvet sin fars kunst
neriske finfolelse og omfindUighcl, og de 
uhyggelige værelser, den sparsomme og 
daarlige kost, sk<olebesyrerindens s'kj ulte 
ilornærmelser og forhaanelser - al L dette 
var en fryglelig lidelse for hende. l\len hun 
fortalle ikke sin far om sine lidelser; han 
hadde handlet i den bedsle mening og var 
blit bedraget likesom de andre forældre, og 
derfor led hun i stilhel. Naar hendes far 
kom fo1· al besøke hende, sa hun al lid til 
ham, al hun var fulclkommen tilfreds, og 
han reiste· bort i den tro, at han hadde efler
latt hende li en lys og munter kreds aY 
jievnaldrende unge piker, og at han skaanlr 
hende for det mørke, der hviUe over hans 
liv, som han visste ba1'e vilde bli kort, for 
hans avdøde hustrus haand vinket til ham . 
og han higet bare efter at komme til hiende. 
Saa .en dag var det forbi. De fortalte Stelln 
at han var død, og da det hadde været hans' 
ønske at hun skulde bli hvor hun var, ble,· 
hun og bar for en tid stille og taalmoclig de 
daglige prøvelser •vg sit ensomme li..-s dag
lige elendighet. Men saa kcom den tid, da 
hendes laalmodi.ghet var ullømt, og ela blus
set hendes kinder av en hektisk rødme, og 
henclcs øine glødet av en ·energi, som var 
fødL av 1en fortvilelse, som ikke hadde sin 
plads i et saa ungt hjerte, saa ømt, saa usi
gelig skikket lil at elske og bli elsket 
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Det mr en vann u:l'Leu Lidlig paa som

meren; solen gik ned bak en laug række 
furutrær og takstrær, som beklædle de høic 
bakker, i dalen Jaa en rolig, fredelig el\·. 
som snodde sig mellem enge med friskt. 
grønt græ~; og helt gule, nelop ulsprungnl' 
engblomsler. Over alt delte glødet sky.erne i 
solnedgangens purpurfarver og oplyste hele 
landskapet, saa man i det fjerne saa. d 
glimt av London. · 

Det var ·et p~l1L billede - et saaclaut sce
neri, sonJ man bare ser i England og som 
vilde inspirere baade en digler og en in;1 -
ler. I detle øi.eblik inspirerte del oiensy11-
lig en av den sidste katego1i, for inde i et 
v.æl'else ~ ·et lavt, straatækket hus, som J;i :1 

ved kanten av engene, ·sat James Elhcrcdge 
vecl siden av sit s taffeli med øinene fæsld 
paa ekt vakre scener.i utenfor det aapne vi n
du og med haanden, som holdt penselen, 
liggende ledig i fanget. 

Ubevisst fremstillet maleren selv el bil
lede som var værd at studere. 

Høi, mager, fint bygget, med el blekt an
s.igl, ombølget av et bløtt, let kruset ha<1 r 
og med blide, drømmende oine, som altiu 
synbes al søke det uendelige, det ukjcndle, 
sa<l han u1· som ,en av diss·e figurer de gamle 
fl101ienlinske malere saa megiet yndet al 
sæUc paa sine lerreter. 

(Forlsæll<'s.) 

Smaa triks. 

.,Sc. hei· er et litct problem 1or 
clig. \"il du tro, al jl'g kan hegge 
nogcl i min venstre h:wnd. som 
hvnkcn clu eller nogen :1v de :111-
drc knn ta og Jægge ovr r i min 
hoi re~ " 

,.llvad du kan ta og læggc i 
din ene haa.ncl, kan jeg Ycl nok 
la og llyllc over i din a11den 
uten vanskelighet," mente tien 
tiltalte. 

,.Naa, sa~ det tror du. Pas saa 
p<-la. .Jeg læg0~r nu 111in hoire 
albu i min venstre bnand. \"a"·s go ' 
al læggc den o\·cr i min hoire 
haand1·· 
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Fakirens tre cirkler. 

Oel \'<li" rur::.ll' g<111g jeg 1·a1· i ludiL' Jl . .Jeg \'JJ" 

1'ummel til Bom ba ~· J'or l'l par dage sidl'll og s~1 l 
rn i cu t'orslt: khisses k 11 pe i ek.sprcsloget paa 
<:'i til mil bcsle111rnelscssled. De r l"<lr rorulen 

mi!! -bare en reisende li! i kuµeen, e11 Laus. graa
- 1.rængt herre. Han sal J'ord~·pel i sine aYise.r. 
-.,aa Yi hadde bare 1·pkslel en enc$ll' bemerkning. 
la han bad mig 0111 l'll r_vrslik li! siu <;[Jagpipe. 

I lvilkaaf"l:ig Ja jeg m erk e li!. at h;rn il;11T rnecl 
he.~vær kunde bruke sin høirc hnanrl. lb11 sYn-
1t;s ikke oplagt til samtale, og .il'g 1·;1r dcr"ro1· 
~lad . da to-gel slansel 1· pct en melk111slatio11: del 
1·a r aJtid l1itt avveksling. P,1a pcrronen f;1 .ieg 
11erke til ·en sortmuskel , burnusk.t:æcll f>iki1· . <.l~r 
-;.il paa huk paa sil leppe og spille ror t'11 u'ecl-
1·;1nJi•1 sLor brillcslan•"l'. so111 han nYli« h adde 
tal op fra dens sec!Y~nlige ophold::.~lecl.'"' en lei-
krukke. Han saa sig lils_vnd:alcnde 0 111 efler el 
otrer, som vilde hon-tn-erc en til.en rorc~I illiug, 
og hans mark<; oine ruldl paa mig . .leg hadde 
k.anske s-om rrcmmcd set litt ror ny~g}r rrig ut. 
Jeg grep i lommen efter en mynl. men roHe i 
delte øieblik lil min l'orhausclse min lause med
reisendes li ll ubehjæl1p~o111111e h c i1·e hn:111d p:i:1 
min arm. 

. .)ndlal Dem L'nddiig ikkl' med 1!..>11sl:1gs h-ei-
' "r. ·· sa han hø.flig. men kort. 

-'<'g saa litt OY,erraskel pa;i h;:ini. l)g . den l>11r
n usklædte skikkcl1se sendte ham el skummC'll ø1ie
kas t. som rik rniu rcisek<:nnmei-al til lL'n1mcl~g 
hurtig at h·ække gardinen ror Yinduel . 

Saa fulgte den mesl bes~rnderlige historie, jeg 
t'. ndnu hai· hort. og bare den rrcmmedes rolige 
væsen og sa[! den ubehj1l'lpsommr 111a;1Le hau, 
'-Om allerede bemerket. forll' sin huire h1aancl 
pa <• . ga~ o,·erfor mig historien elet l1-.1Y:\'roig
lw lcms pr•'Cg, sorn gjorde den inlere:-.s;Jn 1. 

Tildragelsen Jaa et par maaneder tilbakl' i Li
den Han vai· sammen med el par Yenner paa 
<~n liten ferieutnngl. oppe i rjeldenc. da l ' ll ar
ien samtalen paa holelver;)ndaen r<1lctt p:1:1 fa
kirernc o~ deres kunst.er . .-\ nledn itH;en laa likr 
to r haanaen. idet nclop en a,· dr uhyggdigr 
-.kikkelser med saml siJJ briHeslangc O!.( <wrige 
nerkelige habengut. hadde bredl ~il lcpµe ul 
lik(' unde1· Yerandat•11. hvor 111i11 n·ist'l';-el ·le og 
hans selskap sat. 

Endel av de mer dlc1· mindre forkladi~c tricks 
u·;; kunster, som hører til deres reperlnire, ble'" 
~jeni1ortalt og kritisert. og temaet bl1e,· ikke tat 
altfor høitidellig. Min medreisende hørte til de 
utpræ.get vantl'o overfor del 01·ernaturlige og re
ducerte gjerne efterhaanden de omtalte vidun
derligheter Lii slet og rei taskenspillerkuns.ter, 
og han gjorde det kansk·e litt mer h øfrøsteL 
end ban elliers vilde ha gjort. fordi han kunde 
se, at fakiren dernede paa fortauget forstod en
gelsk, og han gjerne vild e ben:vtte l eiligheten 
til "at si ham sandhetcn ·· . Han merket tH gjen 
gjæld godt. at den samm emunlme skikkel's·e , ha11 
lot sin spol gaa ul o,·er, a,· og tH likesom med 
vilje søkte hans blik, og al han s1ekundvis o>aa inc! 
i et par tilsynellatende hundløse pupiller 

Saa 1,"l()m den dramatiske historie om gul.ten 
ug ta'Uget paa tapetet. Historien om fakiren. som 
&ammen med sin liJllic søn stod midt i en rund
krøds av vantro europæere. som Yar fa~t be
sluttet paa at "avsl'o re " ham. og som ullrykke
li~ hadde suppliert sig m ed et pai· bekjendte læ 
ge r netOp av den grund" og do~ formaadde han 
at føre sil "kunststykke' · LUenae, ~aa ræd&el~n 
stod malet se11v i de kontrollerende Jægers fior 
færdede ansigter . Historien er jo almindetig b e
kjendt: Fakiren tar et langt, tyndt tang o p a '" 
sin kurv_ holder den en t> ende fast i v-enstr1' 
haand og slynger resten med et kraftig Lak op i 
dt>n klare, skyfrj Uuft . Taugel blir b æ ngendP 
som fast.gjort ved en usynlig krok ·oppe under 
himlen. "Saa lia.r fakiren sin lille søn klatre op
over tauget, og litt efter litt ser de forbl øffede 
tilskuere gutten bl~ mindre og mindre, eflersom 
han k ommer hø~ere og hoiere op, indtil han 
tilsidst forsvinder helt i Lien blaa luft. F aki
ren l'Oper et par uforstaa·elige sætninger up til 
gutten, faar svar oppe fra den tomme luft , r o
per igjen i en irritert tone, faar et hvast svar, 
og snart er et hidsig mundhuggeri igang m elllem 
rar og SØ!D . Saa griper fakiren i t ilsyne!latende 
ustyrlig ras~ri en 11ang kniv, tar den meUem 
tænderne 0%. begynder at ·entre opover ta ugel . 
Ogsaa han iorsvinder i d en blaa !luft, og et øie
blik er "scenen· tom . bare det fri t svævend l" 
taug hænger ned. hvor fø r fakir en og h ans søn 
Sl'IJd. 

Mau uiaa hele tide u ikke glemme, a l <le l ikke e r 
ganske dagligdagse mennesker som staar og ser 
paa disse undere. men e ndog skeptiske p ersoner. 
h vis hYen d e l er at avslø1·e en "taskens piller
kunst ' · 

De 'ser litt forbløffet paa liverandre o!.! "kal 
nelop til at diskutere rien foreliiggem.de silua lion. 
d a der hø~·es et langtrukkent skrik oppe frA 
l uften. Der gaar en <Tysen gjennem · forsa mflingen. 
en gysen som blir tti' el rædseJ~·uthrud. <b i rlet 
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samme gu ttens c1H' :1Yskaa1·ne arm J;ommcr s u
sende _g,ienncm luft en og r;1ldcr li! .iorden vt•d 
enden ;J\" tougel. Og i hnrlig r~ckkefolge kom
mer nu guttens anclc n ~1rm. hen, llocle og lil
sidsl. den blodige krnp. .\l lanke paa laske n
spillerb.lUlsl og hvad der tilhorer den. e r pa:1 
cl<'tle tidspunkt som bl:iasl borl aY rorsamlin 
gen og har gil placls fo r r<-eclsel og usigelig av~h 
ror den urnen neskelige 1':1r. 

Da begynde1· l<iugcl al !Je,·<l'gc si<;, og t1 c1Hh: li~ 
hflil O\'er de1·es hoder ser de rakir-ens irnrnus
ldædle skikkelse med rien bloddryppende kni\' 
melkm Læ11de1·ne komme klal1·ende hurtig ned
o ,·er del l~7Jlde laug. El oieblik efter sl~rnr Il-an 
midl ibl;.inclt dem og ser smilende ind i deres 
rorfaTdede ans i<>ter H.oli<>. tilsynelatende 1•ansk' 
upaa"irk<:'l a ' ' "'ct.el · r:\·d§el~fulde drama ~arnlcr 
han .gn ll e ns :1\'Skaa rn L' lPm m e1· ::.ammen i si11 
kun· l'or lllllicfdeJIJ:lrl rlerl'l'l t• r :Il 
l r æ k k <' li am 1 ,. s I t' ,. L' 11 d c r r c 111 a '" d c 11 

~Ji.n l"('isck;1111111 e'ral sa. :il man likefrem kund,: 
se. 11,·or den g;1111l e. 1·ynkedl' skik l;:el'sc 11ecll' u11 -
de1- ' r 1·;rnda e11 1wfl denne ro rl ::eJJ ing. rter l;.i111 
glans i hans flill<' og m:111 fik indtryk aY. al 
han sch ikk e Yar hell rrl'rnmed for clctle. ekspe-
1·i ment. op: del ,·ar derfor nll'd en Yiss hoYt>ren. 
:1t 111in ,·;111tro reisefæHc diskl'l op merl hi~lv
ril'll Olll del [1>logral'iSk{' app8ral. som dt'll ene 
:i\' lægernl' lu1clde lal llll'd si _g og pa<:1 11,·is pl"aler 
Jcl wd !'rr111k ;1ldel'sc11 visle sig. at l"aki re11 ht>le 
tirl.<'n 111Hkr dt•n frYgtelige srance i1addL' ~t:ial 
til>eY;l'gl'liµ S<lllllllen ml"cl sin søl!l midt i l~rcd
scn. l ~:i r l' i ele rorfrerclc:dc :msighlr:"l'k kundt' 
ntan ~pure. lw;1d der hæll(lle l'llrr rel.terl'. lwad 
de til~led·l'Y;tTL'Hcle lrorlrlc :1l der hænd1lc . . \fan 
kunde pa:l basis H\. dhsc nøgtcrne rotogrofier 
reduccrL· del hele til bypnnlisk p:1:1Yirkni11g. 
hY<'1·kvn llH' r vll~r mindre. 

.. Og er man rørsl klar m·c1· del. !; ;in 111;J11 :il
l.id YOgll' sig l'nr saa.dannl' 0Yr1-rumplingLT. · ~1 u !
tet han. idel han denn e gang fr i\·illig snkil' ra 
kirens spottl'nclr blik • 

Og S<W var · deL al ele! rncrkeligc ll:t'1Hlk. 
Den sullllllL'nsunk1H' "k.ikk'l'lse reisll" sig op. 

pu\lel slangen ned i b.rnkken og kom like bort 
11101 'L' lslrnprl . Han kom med L't par sl. ille be
merkninger llnl. :il han :iv samlalen hacldl~ for
~Laat. al del Yildc ,·ære Lao peliig al <lemonsti··~•·e 
sin kunsl for el Stla utsøkt selskap. men dp1· var 
likesom en spottendr nnderlone i h,111 -, toll' . 
Idel haJJ vendte sig om for al gaa. Leg1rnl turn 
med fingerspidsen tre cirklN sftyngel ind i hver. 
;UJdt·e i stø,,·et paa balustrudens m a rnwrpllale, 
og ide l h:an saa sth·t paa min reisefrclh>. sa 
han ertende: .. Sahib er klok. Se di%e tre rin 
~er tegnet jeg uten a l ln-ydse min l'gen "ei en 
eue'ile gang. K•m sahib gj on ' erter ·1 :\len lwis 
du ikk<.: er klok u ok, saa lo1rk- helle r borL fo1· 
din lrn::md Yil visne b ort, Jwis du fors øker o ~ 
krydser din ,·e i bare1 en cnest e gang. " Saa h adde 
l1an ~jort en ironisk b <Jining ng harlrlP sk~· 1Hll e t 
sig ind i smaa~atcr'n r'i · lab~-rint-. 

De Ln· rino e.r stQ<l •ra uske IYdcli" i d e l l:ell« 
<;ln-v on: -.;;,1,1 ~t:lledes ut som IL;'gnin~en 'i-.er det 
Furst hadde ~elskape l sel liill bclull e l ut o ve r 
denn e lilsy11el1atende ba r115J igllei. min r eisek am 
merat hadde begyndt a t lr. og man hadde 1'0 1· 
~r.kt 1at føre samtalen i.nd paa andre i>a n l'r. men 
uYiJkam·Hg vendll' d er es •>inc tilhake Lil de trP 
ringer i m.irmoirplalcns sløv · Og ll•i:' St,e n 
mol .;;in ,·il.ie . ''<I min r eis,ekam11wrnt. hadde 
h:rn begyndt ul spekulere OH' r 
problemet. Han s a l og tc n:ne t lill 
i luflen fo ran sig-. saa pl'udseli~ 
synte s han, a t han saa l øsning-en . 
bøide sig over ballustra den og fot 
fingren e gli i-1111d t !lang< f :1 k i
rens ringer m en det 
v.ir fcH og pludsl'l ig Q,l\ 

h an e l .skrik t r a '<ig 
han m angk t · 1'1-1 

h øire haand ! 
I-ha d der ful~LL nu . ,,., 

min reisefæHe. vild e h an 
helsl springe <Jvcr. Oere, 
førs te rædsel bk , . sn arl 
avl c1s1 av fng l for 
a l no.gen skuld·v· upd:1a 
deres ophidselsc: Il !! 
~p øn-c om gru11 deu 
For hvis det h el r 
bare ,·;ir rn indbild
uin!J. 
en 
Øti.e 
blikk t: 
lig ~ugge"Lio n , 

vildc de nelop pa a 

_'\I° il 

al hmmden Yirkelig man glet. Og som en " id ::.lc
rorlYilcl 11IY e.i hadde de S<1a igj en alle bn~:-· udt 
at a rbe id e med del lalterlig1e problem. som rnk.i
ren hodde ridset i støvel; li l e n begyudelsc 1·a r 
uel hahl ubeviss t, men sm1rl sat de alle ror 
dypet i del. Die kulorle lamper pna ,·enm<hen 
hegyncll.e at gaa ut, o_g eudn 11 sal de og lc!.!11et . 
cirkel \'ed cirk,el, uendelig og ulræltelig _ ~Llll!!e 
g;inger Jrnn del :1 ll·er enkfcsle p·ro-blern rnlile 
um:laclelig Y~111skelighete r o .~ saakcLes her l\.an
skc det mr deres op rC\'lll: sinclsstemnin.!!. ' om 
heYfrkel elet, men ro rsl lanp:t n'·<'r midna l L1 11d t 
de cndeli!.( f1øcsni.oge11 . Likelil og like ut "'" l;1 11-
de,·e1e11 nalurligYis. 

Del ''/·o r de et n:rsten lollcrii•' iudlrvk '.1 m il) 
r('i~ e l';r:J'"('. d;l ele fire hC'ITl'I" i "el e t J'la'J;Jier1' 1<' J\·s 

Q(S\J/\\ 

~PL 
r1·a e11 l,uJol"l papir_linllun -, Lod 11oict 11\.._1 1ur
m o 1· h;1Jlu<;lrnclrn1. og mi 11 rei5ekamm cra l 1 en 
tuickrliu r,•lJcrhel nphidsclSL" med sin ve nstre 
ha.an el forl1' <;j l lomme rr;J kk1•:-er111e i bts l.em1 e 
slyrn:\ninge r lie1101·er de l1;JJ\·1 11ldskecl e m c» rk et· 
:1 \" fakirens ringrl' i platens ~!OY. 

Og han s:1. :Jl de sikkert ,·ilde være bl'il me.r 
nn~rr;1skeL h\•is IH1anden i k k (" var komnwl til 
s»nc ig,ieri. end rl:i d e n Yit:kelig kom. 

l\anske forkhl ri n!len paa, al haand,en 11eL01) 
paa del lidspunkt ,·irkeli,!.! indtok sin gamk. na
turlige pllads. nelop k~n s 1~-k,es i denne dere, 
l';lste tro og lill'id [Wa d r 11s tilbakekomst 11aa 1 
.. opga\'en·· 1·,1r los! 

:\len især i den rors le lid el Ler .delh: c vL·ntv r 
hadde h an. sa min reisekammera t. de <.Jller 'i lØr 
sl<' b esværligheter med den haand. 

.-\ l den endnu ikke Yar komm e t sig helt, hadd€
.ieg jo selv hat l'eili<Thel til at konstatere . 

. ,J a_ det er denne liHe episode som har gjor t 
mig lill ængstetig O\'erfor dissie mystiske h<'rrer 
:\t del "ar mig, som tr.ak det konesbe slra.a . 
skal jeg Yil'li!! indrønune, m en det 1·:tr 1 Hs:ui, 



Nr. 12 

~ette mit kj 1endsk.ap til racen, som fik mig till 
at advare dem " 

Jeg kan bare gjenfortæUe denne lille historie 
som jeg fik den. At der virkelig findes en l•øs
ning til de tre rinner, at man med andre ord 
k:a n følge W:le strekerne i en forlløpende linje 
uten en eneste gang al k.rydse sin egen vei, det 
Il.ar jeg selv prøvet. 

Kanske en eUer anden av mine læsere har 
lyst lil at gjøre forsøket - man kan jo for
søke med 1en blyant, saa er det forhaabenllig 
bare den, som blir borte, hvis man skulde ta 
reil. 
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Kjæmpen mfd det gode 
hjerte. 

Et litet eventyr. 

Barna skulde ha en ny barnefrøken. 
"Jeg tror slet ikke jeg kommer til at like 

hende." sa Flora bes lem l. 
"Ikke jeg hellier," sa nobert, han kopierte al

tid søsteren Flora, men han mente egentlig ikke 
noget med det. 

Lille Ellen saa meget tankefuld ut. 
"Jeg vil se hende først,"' sa hun, "kanske hun 

kan fortællie historier, og jeg er saa glad i histio
rier." 

"Jeg er nysgj•errig efter at se hende," sa Flora. 
"Men dere har jo lagt dere, naar hun kom

mer," sa moren, "men kanske hun faar tid til 
at kikke litt op til dere før dere sover:' 

Og det fik hun virkelig, og hun saa saa sø l 
og venlig ut, at barna straks blev gode vien
ner med hende. 

"Vil du fortælle os historier?" spurte lille 
Ellien. 

Om kjæmper og drager, og ørner og giraffer, 
og hekser, og troldmænd og eJ.efanter ?" sa Ro
bert. 

"Aa, det var meget," sa den nye frøken og lo, 
.,alt det kan jeg ikke overkomme paa en giang, 
det maa komme litt ·efter lill; men iaften kan 
vi jo tre.gynde med begyndelsen av remsen og 
fortællie en liten historie om en kjæmpe. La 
det saia være den om kjæmpen med det gode 
hjertet·• 

Og saa fortalte hun: 

Der var engang en kjæmpe, som var meget 
tungsindig og som graal saa store taarer, at 
h~r av dem kunde fyld·e en tekop. 

Han var slet ingen ond kjæmpe, men folk 
trodde at han var det, fordi han var saa stor 
som et bius og ~ordi han saa saa morsk og trist ut. 

Han gjorde intet menneske fortræd, og han 
stjal aldrig hverken bøndernes korn eller kvæg, , 
men ernæl'el sig , av roer og urter, som han gra· 
vet op .av }orden og plukket i sk•ogen. 

Han var altid bedrøvet, fordi han var saa 
ensom ~g fordi al}:e var rædde fm ham og ikke 
turde komme nær ham. t.Ian elsket selskap og 
ønsket intet hellier end at være gode venner 
med folk, men saasnart han nærmet sig til no
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"Spring, spring, gjem dere i kjeldrene, kjæm
pen er der." 

Nu 'bodde der i landsbyen nær ved kjæmpens 
hjem en liten pike som het Bctty. Enn var den 
seteste 1og kjærligste lille pike i mange miles 
c:..akreds En dag var hun gaat ut for .a.. 
plukke vilde blomster og hun var saa optat 
av dette, at hun ikke la merke till, hvilken vei 
hun gik. 

Men ph.:dsel'ig hørte huu et dypt suk like 
ved sig, og da hun saa op, saia hun kjæmpen. 

Aa, hvor ræd hun blev! 
"Gjøir mig ikke naget ondt," bad hun graa

tende. 
Kjæmpen svarte venlig: 
"Vær ikke ræd, jeg gjør aldrig fofk naget ondt, 

hvis jeg paa naigen maat1e kan undgaa det." 
Betty blev meget overrasket over at høre dette. 
"Jeg trodde al iallie kjæmper var onde," sa hun. 
"Folk tror det," sa kjæmpen, "men jeg er 

det slet ikke. Tror du folk virkelig mener at 
jeg er det?" 

"Ja I" svarte Betty. 
"Da er det v·el derfor, at de fliygter for mig 'I" 
Saa saa han paa Betty og sukket igjen. 
"Kjære lil111e," sa han, "du kan tro, at det er 

megel ensomt at være kjæmpe, alle folk sprin
ger sin vei for mig, og jeg har ikk·e en ene1ste 
at snakke med." 

Nu begyndte Betty at faa ondt av kjæmpen. 
"Jeg s~ulde ·ønske jeg kunde hjælpe dig;' sa 

hun. 
Kjæmpen smilte gtad til hende. 
"Det kan du, det kan du, du velsignede barn," 

sa han. "Vil du virkel:ig hjælpe mig?" 
"Ja, hvis jeg kan," sa Belty. 
Saa fortalte kjæmpen hende, hvad hun skulde 

gjøre. 

11 

"Du maa gaa til feskogcn og se at finde skog
.alfen." 

"Y.en hvorledes skai , . .:. ··:"de dit?" 
"Aa, det er bare like om :..;C' -- ue::, der; men 

jeg kan ikke komme dit, det er f.J; t.!dt for 
kjæmper. Netop der vil d 11 fi11de al'ferne ~~lo 
sende foran 1en r _ s;:: 11L 'h':." 

"Hvad skal jeg :>1 .• 1 ~ : •• 1 ,.:~'fc n. h·.-;s jeg fin-
der ham?" 

"Si ham, at jeg er saa l1erl.·ø·vet og ensom 
og at folk springer sin vr' 10r mig, ~0rdi j·eg 
er en kjæmpe, og spøT ha · , hvad ,;.:g q_d} gjøre 
ved · det!" 

Lillie Betty lovet at t,iu"" hvad hun kunde, 
og sprang avsted. 

Borte v·ed hjørnet fandt hun den omtalte t!Ilg, 

og skogalfen var ogsaa der, det var en søt l!iten 
skatning med nellikfarvede vinger og gyldent 
haar; han hørte venlig paa hende og forærte 
hende tre rosenblade. 

"Si til kjæmpen," sa han, "at han skal spise 
et av dem imorgen tidlig, et om en uke og et 

det?" spurte Betty. 

naar det er fuldmaane." 
"Ja, er det det hele?" 

spurte Betty. 
"Nei, der er endnu et al 

bemerke; hver gang han spi
ser et blad skal han si tr·e 
ganger: ,Jeg ønsker at bli 
god I' Kan du huske det?" 

Betty tok de tre rosenbla
de, bragte dem til kjæmpen 
og fortalte ham, hvad skog
alfen hadde sagt. 

"Tak, min kjære pike,·• sa 
kjæmpen, "jeg skal gjøre som 
alfen har sagt. Imorgen spi
ser jeg det første blad, lia os 
se, h vad der saa hæmler." 

Det var Betty ogsaa meget 
nysgjerrig efter at faa vite, 
derfor sprang hun næste mor
gen, saa tidlig hun kunde, 
ut til det sted, hvor hu:o 
først hadde møll kjæmpen. 

Underlig nok fandt hun 
straks kjæmpen der; men der 
hadde hændt naget med ham, 
det kunde hun s·e straks, han 
var slet ikke saa stor og bred 
og han saa ikke sa.a tver -og 
grællen ut. 

"Har du · spist ' rosenbla-

"Ja, og jeg er i meget bedre humør, og j
1
eg 

kan ogsaa merke .at jeg er blit mindre, for jeg 
har maattet sage iet stort stykke av bordbenene 
inde ho·s mig. Jeg var jo næsten saa stor wm 
det høieste hus inde i byen, og uu er jeg ikke 
stort høiiere 1end en pen, liten villa." 

.l\iæstc uke gik den lille pike igjen ut til kjæm
pen, som nu var blit meget mim.Ire. 

"Har du spist det andet rosenblad ?" spurte 
hun. 

"Ja," sa kjæmpen, "og jeg er blit et godt 
stykke mindre; jeg var saa høi som en villia, 
og nu er jeg bare saa høi som en ladebygning. 
Onsdag er det fuldmaane, saa kommer du vel1 
torsdag for at se. til mig?" (Slutlec;). 

gen, saa skrek de: 
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Der var to sjømænd som hll<hle 
være' s:1a •11J, Idige at hli lal li·llange 
av de 'l'ilde. det vil si, del var hare 
dC'll ene av d~m, den amlen ha•ltlt 
s:<;::ll sig i !ellet. og saa nu bak 
paJ-ic!r'. 1''!t hv<'"I P<I<» to av de fæle 
fyre bevogtet kammers ten. 

I 

'-
Han sprang tilbake til teltet ror at 

lete erler vaaben, men randl ingen -
de maatte være sljaalet i mellem
lid.en. Han randl bare deres store 
ma.gnel. Del gav ham en ide, og han 
skyndte sig hurtig tilbake W den 
fangne kammerat. 

Let paa taa listet han sig lydløst 
bakp~a de sorte rangcvoglere, og rør
te med en hurtig haanclheva·.gelse 
ma.gn.-len op mol de svære spydlilade. 
De vihle hørle smeldel av sla-alet 
samti1lig med al sjømanden brølte: 
" ." in.g, kammerat I" 

Mens de to sorte slel i det fnr at 
komme løs fra hverandre - m"gne
tea gjorde sine saker 11rnll, - sprang 
de lo sjømænd av alle kræflPr nl'd 
til stranden, og emlnu lanlo(I ulP paa 
sjø.!n kunde de se de to " 'rle s'3a og 
slite i sine forheksede spyd. 



Mester Puk. Kyllingen og de slemme røvere. 
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L Rikard: "Goddag, lille kylling, vi er kommet for at invitere 
dig med paa en liten tur ut til markmusellle." 

K y 11 ingen: "Mange tak, tlet vil je'g saa fryglelig gjerne." 

~'~ 
3. Rikard: "Hvis vi er for tunge, lille kylling, saa si bare fra, saa 

kan vi godt gaal" 
Kylt ingen: "Aa, dere er saa !elle som fjær, jeg kunde godt bære 

dere tre hundre mil-" 

5. Røveren: "Ind i buret med dere, dere er for smaa til et godt 
mæa.ltid; jeg vil gaa ut og se at faa fat i nogen fler -

~o'~,1~4 
7: Ri kard' "Jeg har konen, mester Puk; bo Ider du paa røveren~" 

2. K y 11 ing e n: " Hvis dere nu var saa smaa som dere var, da jeg 
saa dere forleden dag, saa hadde dere kunnet krype op paa min ryg og 
ride derutl " 

Mest er P uk : "Det kan vi snart bli - en - to - tre. Saa, la os saa 
faa rideturen." 

4. Rikard: "Hjælp - det er vist en røver -" 
K y 11 ingen: "Mo-r, mo- r, mo- r - " 
Røveren: "Op med hænderne! Rører De dere, æter jeg dere med 

det samme!" 

6. pas paa dem saaJænge, kone, jeg kommer straks tilbake med en 
rel markmus, saa kanske det forslaar l" 

Røverkonen: "Gaa du bare, kjære man.el, jeg skal nok passe 
paa - " 

Mester P uk: "Bare ik.ke vær ræd; a.a.ar røveren kommer igjen, 
saa gjør jeg os store, saa glemmer han nok at æte os!" 

~-=;--~;; 
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8. Rikard: "Skal vi gjøre andet end binde dem, mester Puk?" -
M es ter P uk: "Nei, vi vil bringe dem bort i museriket og la muse
kongen selv ta bestemmelse over dem, det er jo hans folk som. lider' 
mest under deres grusomheter." - K y 11 ingen: "Nu er jeg slet ikke 
ræd læn.ger, nu roper jeg ikke mer paa mor - " - R ø ve r k o n en : 
.,Var jeg fri skulde du snart lære at være ræd, du lille dumpap -:, 
Men til held for kyllingen var hun ikke det. 



~r. t2 -\ l t c .i{ ~ f A M'. t L l E..J 0 u' H .l\i A I. ?;J 
-· ·-· .... - ·--- ·--·----·---- ---- . -------- __,___" __ _ _... ,......__,._ __ ~~""""" - - ·-

En kulhandler. 
Av Pan line Chase. 

Oversat av P. Jerndorff-Jessen. 

Dicky Dunmore stak ærgerlig blyanten gjen 
n('m sit balkort. 

" Ja, men kjære Dora," sa han, "jeg er ing€n 
handlingens mand, jeg har aldrig væl'et en hand
ling€ns mand, og jeg bHr aldrig en handlingen!' 
mand; jeg er ikke andet end en almindel"ig dag
driver. Jeg har aldrig følt nogen tilskyndelse 
eUer nødvendighet til at arbeide. Like siden jeg 
rorlot høiiskolen, har jeg klaret mig pent og be
skedent med mine fire hundre om aaret; jeg 
har redel lill og reist litt og spilt kroket, naar 
jeg ikke var fo,r dov·en til det. He11e delle for
slag er noget ganske nyt for mig. Jeg har jo al
Lid svoret, at kvinder var mig imot, og at jeg al
drig vi.Ide gaa hen og forel'ske mig og endnu min
dre gifte mig .. Men saa dukker du pludselig op, 
indtar mig med storm, før jeg kan tællle til tyve, 
og ovenpaa forlæll"er du mig sa.a, at fo·rdi din 
far eier -en hel del> dampskibe, saa er der ingen 
chance for ·en stakkars stymper uten peng.er og 
uten nogen utsigt til en tilet:, selv om han er 
yngste søn ~v en lord, medmindre han er "en 
handlingens mana", der kan "'utrette" nogcl. 
\)g som, naar han har f.aat dig, kan ta aktiv del 
i forretningen. Hvad k}ender jeg til dampskihe '1 

Ikke andet, 'end at det er nogen avskyelige. 
smudsige, stinkende tingester, og at jeg blir .s~· k 
~aasnarl. jeg gaar ombord i dem:' 

Dora ryslel paa hodet og smilte paa en maate 
~om tydelig sa, at hun st:et ikk,e hadde latt sig 
overbevis'e. De to var gaat fra baJsalen og 
hadde trukket sig tilbake til' en ensom krok i 
vinterhaven. 

"Jeg foler mig overbevist om at jeg aldrig 
kunde bli indtal i en ,dagdriver, " sa hun, "og 
da jeg er glad i dig, saa kan du allsaa ikke 
være en dagdriver. Jeg føler aldeles bestemt, at 
du kan utrette noget meget stort, naar du bare 
sætter dig det for. Kjære Dicky, kan du ikke 
l'orstaa, hvorledes det hænger sammen? I fl'ere 
aar har far giaat og haabet paa , at naar jeg giftet 
mig, saa skulde min mand træ ind i forretnin
g€n, ,og tilsidst er del bl'it en fiks ide hos ham. 
,Man. jeg være fri for disse lorder, som ikke 
duer til noget, ' sa han tili mig igaar; ,nei, det 
jeg ·ønsker mig, er en rigtig smart kulhandler -
en, som kan skaffe os en god kulkonlrakt !' HøL 
Dicky, du maa gjorc noget for at vise ham, 
hvor dygtig du er! ·' 

Dicky stønnet ! Del var saa kjedelig at skulk 
lænke. Men paa den anden side var Dona nok 
værd al gjoire sig endel ul,eilighet for, og da han 
kjørte hjem, svo,r han v,ed sig s,elv, ·a t han skulde 
og vi.Ide finde paa noget. hvorved han kunde 
vinde hende. 

• 
Skjønt den store kulmineeier Thomas Phil~ 

potls ved mer end en leilighet hadde erklært, 
al hans ko·nes yngste bror mr. Richard Dun
more var familiens dumrian, var han allikevel 
allid gl'ad 1over at se ham. Dicky v,ar nemlicr el 
av disse lykkel'ige væs·ooer, s·om er v,el anskre
vet hos enhv,er, kvinder saavelsom mænd. Hans 
nærvær var tilstrækkelig til at gjøire elhverl 
selskap vellykk,et, og da for øi-eblikket Middle
lon Han var opfyldt av en hel mæn,gde ikke 
altfor morsomme gjester, blev Dickys brev, h\"O ri 
han forespurte, om han kunde faa komme paa 
bese.k el par dage, straks hesvaret med et tele
gram, hvori det blev paalagt ham at komme 
hurtigst mulig. · 

Imidler tid var det like fra begyndelsen tyde
lig, at Dicky ikke rigtig var sig sel'v. Hans sed
vanHge, muntre livlighet syntes at glimre v'ed 
sil fravær, han klaget over hodepine, og ved 
den alllerførste middag aabenbarte han en paa
faldende brisl paa hukommelsen ved at for
tælle den samme historie syv ganger I Straks 
bleY detle opfatte1 som en spøk; men da han 
fortalte historien den femte gang med del mest 
gravaJv,or l1ige ·ansigt og øiensynlig i den tro, at 
f1an ikke nadde fortalt den føir, begyndte de 
andre at veks1'e blikke, der tydelig nok skulde 
uttale det spørsmaal·, om Dicky var rigtig v·el 
bevaret. Den sjette gang saa mr. Philpotts gan
ske ,ængstelig bort paa sin hustru, og den sy
vende brast Dickys to niecer, som hittil hadde 
forgudet ham og set op til ham som dPres irlea1· 
av en mand, i gra.al. 

;.< 

og 

virkelighet 
Avsluttede illustrerte 

fortællinger allevegne fra . , 
"i.· 

l\ æste morgen vakte han sensation ved al 
komme ned til frokostbordet med vrangen vendt 
ut paa sin jakke, og ved middagsbordet hadde 
han dek·orert sig &elv med saa mange naal1er, 
broscher og armbaand, som han hadde tilegnet 
sig fra sin søsters og sine ni,ecers toiletbord·e, 
at man for alvor begyndte at drøfte det Wraade
lige i al sende bud efter en læge. 

Klokken eJ.:1eve samme aften kom saa krisen. 
Herrerne hadde trukket sig tilbake til! billiarden. 
og mr. Ph.ilpotts og hans fornemste gjest hadde 
begyndt 1et parti, da Dicky kom til og sa, al 
nu vi.Ide han till at spille. Han vilde ikke la 
sig kommandere; han vil de spille, sa han, oi; 
da de meget lempelig forsøkte at faa ham til at 
vente indtil partiet var slut; tok han ballerne 
rra billiarden og kastet dem ut g}ennem vinduet. 

Dette fremkaldte naturligvis en pinlig forvfr
ring. Mens Dicky med magt og under rasende 
motstand blev ført op w: sit sovevæl'else, blev en 
rideknegl i slø~·ste hast sendl avsted efter hus
Jægen; men føir denne var ankommet, hadde 
Dicky barrikade.rl sin døir med all'e de møbler, 
som fandtes i værelset, og stod nu derinde og 
sang kjærlighetssange avveksle111de med, at han 
nlstøUe rasende trusler.· 

" Kjære doktor, " sa Philpotts ængstelig, "hvad 
skal vi gjøre? Han maa være bl'it helt vanvitlig. '" 

" Naa, na.a," &a doktoren, som slet ikk'e visste 
hvad han skulde gjø,re, eftersom han ikke kunde 
se si.u patienl og var ræd for under hans nuvæ
rende tilstand at t.il'tvinge sig adgang til ham. 
"De bø~· helst snakke · ham efter munden. La 
mig vite, naar anfaJdet er forbi, s.aa sk.a.l' jeg se 
hvad jeg kan gjø,re. " Dermed forlot han huset. " 

Im:.dlertid syntes anfaldet at skulle vare hele 
natten. Nu og da hørte de patienten rop.e: "Jeg 
vil sa.akke med min sø,ster I Jeg vill snakke med 
min sø·ster ! " Og derefter fulgte en saadan ban
ken og brøJen, at mrs. Phi.lpotls Mev nødt li! 
at staa op, og da han hørte, at hun var kommet 
til døren, fort~ngte han energisk to stykker kul 

Hans begjær efLer kulstykker syntes al1drig at 
kunne hli lil'fredsstillet, og naar hans forlan
g€nde bleY avsla.at, gjorde han et saadant spek
lakeJ, al de bliev nøat til at sætte en paa vakt 
ved. d øren 'O.g lilft'edssliUe efterspørselen, for al 
de andre kunde faa litt sovn. Mr. Philipotts, 
der pleide at gjøre all mulig for husfreds skyld , 
ofret sig og overtok vakten. Dette synt·es at falde 
i &rerdeJes god jord hos den vanvittige" og han 
faldl til'l'o, indtil klokken var blit tre, da et for. 
søk fra mr. Philpotts side paa at undg1aa en 
femte reise ned ,efter kul resulterte i et h~lt 
bombardement av speiler og porcelæn mot døren. 
Dicky vilde ha mer kul, og hans svoger, hvem 
det hadde lykt,es at l'ure sig til fem minuner!' 
søvn i stolen, der var sat ut paa trappeavsat
sen, maalte skynde sig at hente nogen flere styk
ker. Men da han kom tilbake, saa han W sin 
'overraskelse og - det kan ikke nytte at skjule 
det - ogsaa til sin ængstelse, at barrikaden 
var blil fjernet, og at Dicky stod og ventet paa 
ham ute paa trappeavsatsen, idet han med en 
mi51.ænksom mine var ifærd med at tæ)]lp kul
slykkerne. 

"Godmorgen, mr. Philpotts," sa han og vin
ket med en haandbevægelse sin svoger ned i 
sl,olen. " Jeg antar, at De nu har kontriakten fær
dig, saa at jeg kan se den! " 

"Kontrakt?"' svarte den forbausede mineeier, 
.. hvad ialverden er det nu du har fundet paa ?'· 

"Du kan da vel ikke," sa Dicky, "ha gl,emt 
\'Or sidstc samtale, under hvil'ken du gik inå 
paa at levere mi~ femti tusen t·on kull om aaret 
i ti aar til ti s11il'lings pr. ton, frit levert. 

,.Femti tusen ton -" 
,;Hvad! Har du allerede glemt det ' Gaar du 

kanske fra dil ord?" 
" Nei, nei, det gjør jeg naturligvis ikke," gisp-et 

den stakkars Philpotts, som jo skultle snakke 
patienten efter munden. "Nei, naturligvis, kjære 
Dicky; men hvad er det egentlig du vil!?" 

"Hvad jeg vil? Jeg vill naturligvis ba kon
trakten " 

.,V.il du jeg skall skrive en kontrakt?·' 
" Ja, det er det, jeg "il. Sæt dig straks ned og 

skriv den!" 
"Ja, ja, naturligvis - men hvor<lan c;k!il ie2 

skrive den - ?· ' 

-~ ~ Li-~ " 

:_ ;i 

Mr. Philpotts rev hurtig forsatsbladet ul av 
den bok, han forgjæves hadde forsøkt at Jæse 
litt i, og vilide til at skrive paa det; men Dicky 
rev blyanten fra ham og holdt den truende i 
kftct haand som en dolk 

,,Skurk !" fræsto han - "Skurk! Tror du, al 
du kan na.rre mig saaledes. Kom l Føl'g med 
ned i dit værelse! Jeg maa ha del paa g~· Idig 
maate, paa dit officieU:e kontorpapir.'' 

" Ja, ja, du skal fasa det som du vil! ha det! 
sa mr. Philpotts og skyndte sig nedover trappen 
med Dicky bak efter sig. Han skyndte sig al 
faa fat i papiret, og i Jøpel av faa minutter 
var kontrakten skrev,et efter Dickys diktat. 

"Naa," sa Dicky, da det va.r iorden, "nu ma.• 
,.i ha den undersh.Tevet av vitterlighetsvidner. 

"Ja, ja, del skal ske; ' sa hans svoger, som 
følle sig sterkt liettet ved at se at patienten blev 
roligere og roligere., og som gjerne vilde yder
ligere fremme denne tilstand. "Til iformidda~ 
skal jeg nok faa fat i et par vidner. " 

" Hvad !" tordnet Dicky, "til iformiddag! Fler·(' 
omsvøp! Nei, nu straks skal det være! Nu , 
paa staaende fot ! EUer dit blod sk,al komml' 
til at flyte!'' · 

"Ja, men kjære Dicky !" sa mr. Philpotts helt 
forbløffet, .,alte og enhver er jo iseng for oie
blikket!" 

,,Ja, hvad saa? De kan vel vækkes. \'æk dem~ 
sier jeg!" Og saa truende blev hans min,e igjen . 
al mr. Philpotts i sin fortvilelse vækket kjel 
dermester.en 'og en rideknegt, som meget søvn
drukne og endnu mer forbausede ti minuttel" 
efter kom ind og skrev under som vitterligheh 
vidner paa deres herres underskrift. 

Nu blev Dieky meget rolig og medgjørlig. l\fod 
kontrakten i haanden trak han sig tilbake til 
sit værelse, og efter igjen at ha barrikadert sig. 
Ja han sig i sengen og sov de retfærdiges søvn 
like m middag, hvorpaa han megel villig gik 
ind paa at snakke med lægen. 

Merkelig nok kunde denne slet ikke finde, :tl 
der var nogetsomhelsl iveien med ham. Egent 
lig tall trodde han - ganske privat -, al Dicky 
malle ha været meget beruset, og derfor vissl l' 
han ikke andel raad end at patienten helsl sku'l
de ha fuldsl.ændig ro paa e t andet ophol'dssted , 
hvilket mr. Philpotts sk~·ndte sig at fol'ebringr 
Dicky, som ogsaa straks føide sig herefter. Han 
forlot huset samme dag. 

" 
Det var med ikke liten ængstels-e, Dicky gik 

ind i Doras fa!rs kontor i City; f1or han følle 
sig slet ikke sikk,er paa, al han i del hele ta1 
kunde opnaa en samtale med denne store mand: 
men efterat Dicky hadde ventet i oYer en time, 
behaget del dog mr. Martin at gi ham foretrædc. 

" N aa ·- unge mand," sa den store skihsreder. 
"hvad kan De ha at tale med mig om?" 

"Saken - jeg skal si Dem, saken er," slammet 
Dicky og blev helt rød i ansigtet, - "at jeg 
elsker Deres datter!" I sin fortvillelse samlet 
han alt sil mod og ~ik t:ike til saken. "Jeg syn
tes, sir, at det var aet bedsre at taJ,e med Dem 
om ,saken og be Dem om till'adelse tit al elsk!' 
hende -· }eg mener i det mindste al gi mig 
lov m al si hende, at jeg e'lsker hende. N ei. 
nei, hun vel det jo all1erede, men jeg men<'r -
ja, sir, De vet vist nu, hvad }eg mener. " 

Dermed stanset hans veltalenhet brat, og d<'l 
var med stor tvil han iagttok rynkerne so111 
c;amlet si.er om mr. Martins bryn. 

" Se nu her, unge mand, "' sa ,1iederen ikke vider<' 
venlig, "det er ikke, fordi jeg ønsker at si Dem 
no.gel ubehaigeli~; men jeg vill dog spøn·e Dem. 
hvad ialverden nar De, der hverken er i bcsid
delse av nogen stillting eller nogen kapital, at 
by mi11 datter. De vet jo, hvilke forhold hun 
er vant til at liev'e under. Kan De foanske tilby 
hende 1en saadan J.evefot? Nei, det kan De vist 
ikke. Meu saa synes jeg, unge rna.nei , at <let 
vilde være mer hæderl'ig av Dem at venlr m<'d 
a t erklære Dem, indtill De kan! " 

Og den ston; mand. smilte paa en maiale, som 
tydelig sa at han fø.He sig ganske overbevbt 
om, al et saadant tidspunkt aldrig vilde ind
træffe. Dicky holdt paa at opgi haabel; men han 
tok dog endnu en gang mod til sig. Han vissle 
jo, at det nu maatte briste eller bære. 

"Hø~sl.ærede sir," sa han, " jeg maa si Dem. 
at jeg har tænkt over alt dettie; men derved er 
,ieg ogsaa kommet til at tænke paa. al eftersom 
De ikke selv har nogen sØlJl som kan overla 
forretningen efter Dem, saa kunde jeg jo hli 
i.stand til at tillby Dora - jeg mener miss Mar 
tin - den ~lillfog -;om hun rr <>ail v1 ·I skikket 
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til at indta, hvis De straks oplok mig som De-
res kompagnon i forretningen." . 

.. Naa - del maa jeg si!" utbrøl mr. Marliti. , · 
idet han sprang -ap, og del var ganske tydelig 
at h~n nu for alvoi· var vred. " De har den fræk
het ' al komme her og si mig, at fordi De indbil
der Dem, al De ·er forelsket i min datter, saa 
skal jeg forsyne Dem med midltr til at under
hol~le hende! La mig si Dem, sil·. at hvis min 
datter nogensinde gifter sig med mit samtykke, 
saa blir det med en mand med eu god forstand 
og megen forr·etningsdygtighel og ikke med en 
unyttig kavaler, som ingenting gidder beslilk, 
og som ikke har større hjerne end en r ødspette. 
Opta Dem som kompanon! Hvor Jænge 
tror De egenUig min forrelning vilde komme 
til at bestaa, hvis De bJiev efterlatt som eneste 
indehaver av den? Ikke el .aar, sier jeg Dem 
- nei, ikke •et aar ! " 

.. Del er desværre me
"•et sandt sir at j"" 
~l dato ha~· bef~tlet mi:': 
meget litiel med forrct~ 
ninger, " faldt Dicky incl, 
saasnart han kunde f1aa 
et ord indført: "men jeg 
tror dog al jeg har Yissc· 
fo1-LTin. ·' 

.,Fortrin'. N aa. ja. 
j eg kan tænke mig, al 
fordi Deres beclster:w 
blev gjort till lord , o.~ 
fordi De ei· Deres fars 
yng~Le søn , sau ~kal Do 
hetrn<>Le<; som et finl 
pai Li"' for min daller. 
L 1 mig da si Dem. sir .. 
a t der skal mere till 1'01· 
at min dattct· kan ind
gaa e t parti, eler ikk<· 
cT en lllf'S<J!iianec l'<W 
liende JJine forfærJ1-.e. 
sir, v~1r ærlige og stra_·h
somme arbeidere, dee 
o.;rnng sig op Yed sin t: 
ha'n<le1·s a1·bcide. da 
Deres ikke ,·ar :111del 
end liggere - ja. jeg 
s i c r tiggere! 0 g j •c g 
m en e r el c t: Jlen n n 
ikke mer 0111 den ting, 
De liar alliercclc spil elt 
nok av min tid fo1·
lrin - · jo. det ~-il j eg: 
si! " Og kokende :1\· 

sinne ringte mi-. JL1 r
i in paa kJokk<'n. 

" Det Yar ikke del, 
i<'" menle - jc<r mente 
slet ikko del. "· ~lammet 
Dicky. som var meget 
:ergerlig pa:.i sig sri ,., 
fordi han ikke hadde 
rremsat saken tycldigere . 
. (Jeg mener forlrin i 
henseende til nraklisk 
(lygligl1el. .Jeg kar.. 
bringe Dem tuseiwr og 
tusener om aarcl '." 
ropto han i forlvildlsc:, 
idet mr. Jim-Lins fulcl
mæf!li!j kom ind i Y:C-
1·l'I !>el. 
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encsle tap han lide1·, er, al han ingen fortjeneste 
faar paa de næn1le kul, og det tap kan han 
s<iglcns bære." 

,.Ja, men lworclan i a[\·erden har De faat 
lwm lil al w1derskrive en saadan kontrakt? \'et 
De, al den kan skaffe mig en fortjeneste paa et 
pai· hundre lusen pund?" 

.. Ja. jeg har tænkt mig, al det nok vilde belope 
sig lil S<la meget, -' svarte Dieky, som sandt al 
si ikke hadde skjænket gevinsten en tanke. 

,.Nuve!, unge mand, De maa tillate mig a t for
handle med Deres svoger om dette anl'iggende. 
Jhorlcdes De: hat· kunnet faa ham Lill delte, be
gripe1· jeg ikke, men jeg maa ha hans ord ror 
at '1rnn Lraklens gyldighet ikke ,rj]I bli bestridt. 
for kan jeg ikke ta nogen yc!t:!digere bestiutning_ 
H,·or i•alverden har De dog faat den icie fra Y 

.,Fra Dor.a, sir. Hun har sagt, ·at n aa r jeg b•u·e 
lrnnch:i utrelle nogel praktisk t"or at behage Dem 

,.Se engang pa<l 
dette." l'Ople han, idel 

"Naa - elet maa jeg si!" n,.;!Jl'ot mr. )lartin. iclet han sprang op. 

han k~1slet el papir paa bordet. ,.Hvis De be
nytter Dem av dette, saa mener jeg, a l de'l vil 
\':"\'.'re en god fonietning for firmaet.·• 

Jfr. Jlarlin tok dokumentet og læsle elet lang
somt igjennem. Derpaa Yendle ban op og ned 
paa det for ogsaa ait se det paa den kant, hvor
dter han endnu en gang læste dol igjenncm 
med stadig stigende ror ba us·els<'. 

,.De kan godt gaa, Banks. " sa han til ful'dmæg-
1 igell , og da denne ikke mindre forbausede per
son nlr rorsYundet, salle rederen sig v·ed ,,il 
borrl og la:ste dokumenlel igj·ennem enclnu e n 
~:ing. 

.. Hvem er vilterlighelsvidncrne ?" spurte han. 

.. :\lin sv-oge1~ kjeldermester og hans rideknegt.-' 

.. Skal idel forstaas slik, at delte er et tilbud til 
mig fra Der:i;os svo.ger, som er gjort i det lrnab, 
al nanr De hai· opnaadd, hvad De ønsker, saa 
,·il de1· ikke Mi gjo.rt . bruk av tilbudet 9 " 

... '\/ei , paa ingen maate, sir. ?lfr. Philpolts vet 
ikke nogel om, at jeg elsker Deres datter, ·og 
han Yilde ikke rore en finger for min skyld, 
sclY om han Yisstc det. Naar jeg skal være ær
lig, har han aJltid sagt. ~il .ieg var familiens 
dumrian, •og derfor syntes }eg al jeg ,-ilde spirle 
ham dette puds paa samme lid som .ieg saa min 
rordel den·ed. Konlraklen, som De har der, er 
lovformelig ;underskreYel og sl.:::mplel ·og fuld
~lændjg ·bindende i alle henseender, og jeg har 
isinde ·at forlange den opf~·lcll til punkt og pdkkc. 
Det vil ikke' kunne beror.:: hnm synderlig; del 

<JO' ti.llrækkc mi0 Deres opmerksomhct saa v:ir 
h~n sikker paa, "'at hun nok sknlde kJ:a;·e resl -
jC'.g mener, hun - hun --' 

.. Naa, saaledes hænger det ~ammen , " sa rede
ren og lo \•elllilfreds. "Hun skulde klare reslen 
- s~ta del skulde hun? N uveJ1, kjære ven, jeg 

skal slraks tel'donere tit mr. Philpotts, og lwis 
De saa \'il komme og spise middag hos :is iaf
len , saa kan ,-i tales nærmere ved 0111 saken. 
Jfen uu har jeg ikke Lid til al talle mei· med 
Dem - der kommer Banks med pos len ." 

Dieky har aldrig kunnet gjare rigtig rede for, 
hvorledes han tilbragte resten av eft.ermiddagen. 
l den mest oprømte sindsslemning gik han først 
hjem, •og ikke mindre henrykt Lok han senere 
derfra •og borl til Grosvenor Square, hvor den 
nul'glige reder hadde sin bolig. Al1t hadde gaat 
saare godt. ~fr. Philpolls hadde rigtignok be
g.rndt med at neg~e at han hadde kjendl noget 
li! den nævnle kontrakt; men i samme oieblik 
Dirk~-~ na,'n blev nævnt kom han med en gysen 
i L<rnker ·om den, og det gik tillike øieblikkelig op 
for ham, •at den w1ge skjælm hadde spill·et ham 
et ordenUig puds. Hadde det været enhvet· an
den end netop Dieky, saa vilde han ha betænkt 
sig to ganger, før han hadde opgit sak·en uten 
kamp; men for det forste kunde han ikke andel 
end beundre den maale, hvorpaa han var blit 
ro•rt bak I~·set, og ror det andd kunde han slet 
ikke fo r-1ikc; sig med den tanke, at histo1ien 
slrnlde komme ut bl•andt folk. Da han fik vite 
hele sammenhængen. foreslog ban derfor, al 11,111 

~r. 1'.! 

selv vilde fincle el kompaniskap til Dicky, h vi 
dennc unge herre virkelig for alvor ·t;cnkte pa.1 
al la fal paa praktisk virksomhet. i\Cen detl t 
vilde mr. Jfartin sl'et ikke hore Lale om. )-fo n 
kunde ikke, tænke sig, hvorledes Dick hadd .:; 
kunnet opnaa sit resultat, men han hadde op
naadcl at narre en saa gammel, dreven forr e t
ningsmand som mr. Philpotts. Dieky maalle 
aabenbarl væ re en meget smart ung mancl , o..: 
en smule ·utdannel'se og ledelse i den rigtigc rer. 
nin~ maa tte ganske sikkert kunne gj øre h:1m 
OYermaade brukbar. 

En dag i den pa::iføigcnde .uke h~v der derfor 
igjen i1witert til middag paa Gros-venor Squan , 
og ,-ed den blev de to gaml'c matadorer enige 
om sine saker, mens et ungt par, som ha<u1cl i 
haancl sat i et rolig hj ørne :.w dagligstuen, l:r 
planC'1· •om en meget rosenrocl fremtid uten i 
mindste maalc al ænse den uutgrw1dcJige. fa k
lor - skjæbnen. eler staar paa h·eskelen till et
ll\·en liY. m en som altid er usynlig for dem, d" ,. 
roler sig ]\·kk elige i kjærligh etens forstc rlrom m1 

Smaa problemer. 

1::11 l'l.\'\·er, som ei· ul e i L'l llydroaeroph1n
1 

tilbakelregger 2L km. i 21 minutter. H <t ;i 

kommer dolJIJcll s;ia ll11rlig rr~m i !urten 

som paa ntmlct, men Hyn;r allikevel et dob

belt saa slorl stykke Yei paa ,·andel som i 

lufl'en. Hvor mange minuller Y;u· hydru
acrop lanel paa rnndel ·1 

Losning pna opgaven i Io1Tige nr.: 

Del mindsle anlal folbalspillere som kan h :1 

vrc.rel med. er 7_ Dette resultat kan i11an fo:1 

paa 3 maater: 1. 2 med begge armer ubesk:1-

digel, 1 med beskadiget hoire arm og ·! med 

begge armet· beskadiget. 2. 1 med begge arm 1.' r 

ubeskadiget, 2 med høire arm beskadiget og :; 

merl begge armer beskadiget. 3) 2 med venst1«· 

arm beskadige!, 3 med hø:ire arm beskadiget. 2 

med begge armer beskadiget. 
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c-11 bcsl "rlclse O" forvirrin" sum l~ai-1 :\Il s 

pludsdige indmarsj i Norge hadde vakl 
hos de styrende i landet med dc-n stupide, 

,ti\'sindcde og nærige baron Frederik K1ragh som 
' iccst:aU1older i spidscn. ga1· sig ikke mindst ul
,J.ag i de møter. hrnnmder den i 170 l opr('ltede 
1·-egjeir.in::rskonim ission, slo lsl o wn paa , \ kc rsh us. 
fo rhandlet om Kristianias J'orsYar mot den r1,e111-
1·ykkcnd<' fiende. Resultatc-L •li' de rent tumultl<1-
·i~ke moter blev. at general' Lf1 Lzow med il<1:1-en 

h• k ;>ti lling ,·ed Gjcllebæk en mils 1·c-i o,.,lenfor 

'
"""' 

(l'~\ 

~~ 

slandkv<1 rle r i forstaden Y~tlerland i en gaanl 
som tilhorle den lyske gan·er Pol',vkarpus Rci
mann. der s.:immen med etpar andre personer 
for vindin_gs skyld necha.'rdigel sig til al ga.i ·i 
fieudens tj·eneste. Vaktland nu· dengang el 
yderst tarvelig beb:•gget falligsl rok med urcgel
mæssige gater 'Og trange smug. Til mindc orn 
Karl :\H.s celebre. men hoist ubudne besok gav 
byens .galante h-edre senerchen heltekongens naYn 
til <len <n· strokcls galer. ll\·or man indlil ror 
faa aar siden fandl Pol~·karpus Reimanns l<1rYc
lige gnarcl. Da Krisli1rni<1s rikc- borgere i hui og 
hast lrndcle rnml fra byen. i'<indl s1·enskerne slon: 

25 

lll<'' noclcr aY lcv11els111idl'er O" del kom "Odl med 
~ ' ::i ::;, 

ror soldaternr, som hadde hat haarde stral>adser 
al gjennemgaa. 1siden de forlot Sverige. De L1>k 
clog ogsaa godt til sig a1· andre ting. 

Da kong Karl jo ikke egentlig kunclc- sic;,; :il 
ha ho1·edsladen i sin besiddelse. for han O!!saa 
var hc-rre over fo:~stningen , rctlel han den 2:1. 111a1-,, 
el storman~ri·ep mol den. Fæslnings1·erker11c paa 
Akc·rshus var 1·istnok ikke i nogen førsleran!!~ 
forfalning. men murene var baade høie og solick. 
u.r forsvaret Jaa i Jw.'ndcrne paa en sterk "<l r
n'i~un nnde1· obc-rsl von Klen'ows dygtige k~111 -
m:111clo .. \ngrepet blei· i1 ten vanskelighet tilbake-

l'arl :\II .s stnuclkv.trler i I'risli<nii-1 · den Lyske gan.:er Polykarpus ne i-
111anns gaar<l . Tegningen illuderer kongen!:> møle n1e<l Polyka rpus. 

.-\kershus l':\'Slning. ··hvis solide llhlrl' og djeh·c- garni son motstod h elte
];onge ns :111gn' p. Billeclc-l Yiser f<t'sl 1~ing<'11 fra sjosiden omkring 1700. 

Dnunmen, 1men.s slotsloven fl yllel over til denne 
L>y, P.a.a denne maa~e kunde n1a11 dH~mme op 
hir · fiend,cn·s· videre fremtrængcn mol vcsl og 
"'amlidig fo.Lte adgangen 1.il at faa de fra Da11mark 
,·enteåc fo1·stcrkninger slullel sammen med lu-e
rcns hovedstyrke. I motsætning til de kdc-nde 
mænd i landet mertte s·elve folket fienden med 
-rt sindig mod og med et fædrclaridssind, som 
ikke 1Tk Lil bake for noo-et offer Bander ocr bY
ro1k meldte sig i store "skarer som frilillig7:, og 
p<'ngemænd•ene still'el betydelige belop Lil for
..,1·arets tjeneste. Fire fremtrædende borgc1·e paa 
Bragernæs paatok sig endog at sorge for forple i
n ing a1· hæren paa Gjellicbæk, en sak slolsloven 
~elv ikke. hadde maglet al faa iorden. 

Under slike forhold ntr del. a l Karl XII. rvk-
1,et mol Kristiania. ~'.led sin ha~ r drog han op
oYcr clc-n islagte Bunclefjo rcl ror langs foten <lY 
Ekebcrgaasen al besælte Noqies hovedstad, dc- r 
laa 5am •en aapen b~- foran ham. Dagen efter 
opbruddel fra J:Jolen, den 21. mars. naadde han 
.i ndenfor rækkc1-idden av .\kershns frcstnings 
kanoner. og disse gay ham en saa varm motla
,,:elsc. al han ikke kunde slippe forbi dem paa 
c ;.lsidc-n .av fjorden. Kongen nrnalle derfor sokc 
dækning med sin lu-rr bak Bkkoen og Hond
l'en i syd for fæstningen. Herfra Jol han saa 
~inc folk enkeltvis eller i smaal'lokkc-r med pas
,pncle mPlkmrum stikke onr isc-n til Bygclo. 
Det er denne næsten fornoielige episode vor 
tegner har fremstillet paa 01·cnslaaende frise. 
l respekll'uld avstand fra f;-eslningskanoncrne 
l Yktes del saa s1·enskerne ad om 1·eien om Garn].:! 
.\kers kirke uten motstand at naa incl i Kri
"\iania. som saaledes den 21. - 22. mars 1716 for 
ro r&te og eneste ga~ i byens historie maatl<' 
J'indP sig i at bl i besal :11· fiender. IZ ongen lnk 

~~~~:"=""'/ -- - ~ -
?$-

'"\·Si'- . 

.. Han hadde lungl nl bære pna: 
hans faders lik paa rygg ham Lin. 
der i nei han steg " 

D<'n 17-aarige loilnanl Koss YC'ncler tilbake lil 
. \kershu~ merl forens lik efter e l ulf:ild mul 

ri enden. 

sl<1<1L og kong Karl maalle nu indskrænkc sig lil 
en cernei-ing 11v fæslningen, indlil han rra (;oll'
borg kund~ faa del beleiringsskyts, som htrn tid
ligere merkelig nok maatte ha anset for al v:l'rc 
oYc- rfl odig. Yed \"or Frelsers kirke og Yl'd den 
nuv::crc-ncl<' Jolrnnnc-skirke, som ligger likr inrl
paa fo~ slningen. anla h an balleri•er - en silu.1-
lio11. som man nu næslen maa smile ad, na<1r 
nrnn lrenkcr pan de .aYslrande, lworfra fiendtlige· 
sliJlinger tas under ild i den nuncreude kr!~. 
1"or al gjore stillingen saa vanskelig som muli .~ 
ror garnisonen paa Akershus, overskar sven
skerne rnndrenderne. :\[en ela fik de beleirc<k 
sig en li len skadefro latter, for mens de st'h· 
kunek hcnl·e del herligste drikkevand i rikelig 
mængdL' fr<• en kilde indenror f::cstningsomn1a 
del, num Ll c beleirerne nøie sig med del skicl nc
rend cslensrnnd. Garnisonen hadde ogsaa rikeli~ 
pro1·ian l. saalænge beleiringen var le. l\[ens k1>11 .~ 
Karl i det store og hele indtil videre m aall<' 1:1 
J«-esb1ingen i fred . lol von El'cnow sine kanoner 
beskyte' byens galer. og mangen en fiende hie,· 
den11c-cl feiet v<.ck. Flere ganger lot han og~<1a 
soldaterne ved djerve ulfald fra ræstningen fo r. 
ulempe de s1·enskc tropper. Paa e l ai· di~~c 
slreiflog Lrængl l'. den lapre chef for del s kcds111»
ske kompani .Johan Christoph c-r ' 'Oll Koss ht•ll 
frem til Oslo. Her faldt han for en fiendtlig kuk. 
men hans son, den 17-aarigc loitnant Krisli<111 
rnn Koss. 1·ilde ikke eftcrt:atc sin fars lik i fil'll
dens hæncler, og mens hans vaabenfællcr 1·:1r 
faldt el'ler trak sig tilbake, slog den unge gul 
drabelig fra sig. tok liket paa sin rygg og n aaddc 
sch· blodig hjem til f•estningen med sin sorgdige 
byrek. Denne episode dannet bare et enkelt litd 
lr:-ek IJJan~li de. 1na.1_ige,- som 1·idJ1er ,·al;:kerl O lll 

11orcl1rnc-11ds l<l pperh e\ under smaakrigen 171fi . 
Kristian H. HoltYctlt. 
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Hill. 3. Illoude mel.I hjørnedannehe til reduken bill. 1. 

1.,o kaffe- eller teduker. 
Korsstingsbroderi og gjonnemtrækningsa1·beide 

i tyl. 
(Hertil hører bill . 1-·l.i 

Duken hi I J. 1 bestaar iav to, hver 1::m x 48 crn. 
'>lor<', linslykkcr (kan ogs'3Ja erstattes ved to store da
maskeshæa:ndkJær i den :ingivne størrelse), dei· for
bindes langs længdesiderne ved en 18 cm. bre.d. hvit 

)rlelylstripe (denne er brettet 1 cm. om). En likdt>dl';, 
18 cm. bre:d tylsblonde med hjørnedannelse er anbragt 
ved dukens ytterkant. Blondm er brettet 2 cm . om ved 
indersiden. Tyllens finhet vælges sa,aledes, at 3 hul
ler indtai· et rum av 1 cm.. Broderiet utføres med 
hvilt perlegarn. efter bi I I. 3 og 4. Ved ytterkanten 
avsluttes blonden med knaphulstunger; hertil anveådes 
likt'ledes perlegarn; knaphulsslingene syes over en 

traakletraad og griper 'hver ind over 
et hul i tyllen. For al gjore tungerne 
me'l· holdbare omhekles disse yder
ligere med faste masker, og har hver "~ ~-

Ill ., . .( \ 
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0 smaa takker (d. v. s. 3 luftmasker 
og 1 fast maske i den første av dis. 
~e), som det tydelig ses pail bill. ::! 

Duken hi l 1. 2 er sammensat av !l 

.\Jr 12 

cnkellc: dele av javaslol", pyntet med korsstingsbroden 
Mellemverkene er utført i kniplingsarbeide. Stoffet er 
:;:ulagti;.r tonet; 3 korssting, hver over 2 vævtl'aader 
i hoidei1 og brcduen, er lik med 1 cm Størrelsen av 
hele teppet med hlonde er I IR cm i 1;,·arfral !-;nr, 

stingene sye~ med bla•ll perlegarn i lo challeringer 
DC! lallfagtige striper maaler 62 x 32 cm.; her inde
hoMer de længste korsstingsrader 202 ~ting. Det samme 
anla! siing har ogsaa den indre firkants ytre slingrad 
Det er fonna,alsljenlig ved tilklipninge.n av stoffet font 
at tælll' det lornodne anta! vævlraader. 

Ty p em ø n s t r e t i 1 h j ø r n e o g b o r d bringe~ 
1 næstø nummer av "Hvad der interesserer <lamerne' 

Hve)· færdig brodert del avs luttes med en almindelig. 
smal fald, saaledes at falden ligger paa \Tangen 
Kniplingsmellemverkene er 7 cm. brede. Blonden. som 
•1mkanter den færdige duk, er 6 cm. bred. 

~~~""'----::.~ ~---· - . ~(~~~~J ~--..._ '\;;:-: ~Jj.( 
~"' .,.... 

Bill. 4. Mønster til mellemverket til tedukeu 
hill. '. 

Hill. og· 2. To kaffe- eller teduke. Korsstingsbroderi og gjenuem
tr:~kningsarbei<fo i ty!. 
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SærlijJ prakfisk paa Rejse:t od 

Ud.fluf!fer 
Brennabor~rke ·HrandenburfiCHavdl 
ea. 3500 Arbt-jdf're. G1·omllagt 1871. 

Gebr. Reichstein Brennabor Werke. 
filial: København, Tordenskjoldsgade 3. 

Den elektriske 
Kokke 

trænger sig frem til 
alle Hjem. 

2:;0 watt tilstræ~ 
kelig. Intet Tilsyn. 
Enorm Besparelse. 

G. MAGNUS. 

Barnevoitnsfor:tefnind ~ 

Deres· graa Haar 
gjenantager tin naturlig• farn Hd 
8 dages bruk av del prlabelønnede, 
wandklare, franske haarmladel 
Jouventlne de Junon. faan l 
kr. 2,50 pr. ftaske i partumerler, 
U.mefris1raaloner. Hova op;aget 

· I ~bnr, aom lider at Btegsot, Atmagrlng, Mavekatarrh, Appet1U.1llea eller 
fordølelsesbesværligheder, ber anvende 

Blæseinstrumenter 
fra det verdensberømte firma 

BohlanD & fuchs tat\9t~e\s 'e~s\nsaS\. Eneforhandler for Norge: 

passagerski e 

Olga Bakke, Akeragt. 20, Chr.L 

Ennas 
fotografi· 

Udtalelser haves fra ansete Læger om hurtig Helbreaelse al kronisk Mave
katarrh ved Brugen al Langebeks Pepsinsaft, selv i Tilfælde, hvor andre 
Pepsinpræparater har vist sig uvirksomme, og hvor en rationel Oiæt har 
været vanskelig at gjennemføre. Guidmed.: Paris. Sølvmed.: Kjebenhavn 
Neaoel. Malmø. Guidmed.: Stockholm 1897. faas kun paa Apotekerne. 

Olaf T. Ranums 
M usi khandel,TrondhJem. 
Forlang speeialkatalog, som øndt• 

gratis og fra~ko. 

Ved mundt:ig 
eller skriftlig henvende!se til general
agent 1'1r. L ie, Prinsens gade 2 c, Chri
stiania, 1aaes alle oplysnin::!er gratis. 

• Ba~g & Tegner & Co. 
- Medicinske 

I Sæber 

Exemsæbe 

a J1J•a1 ater ~r de ""'1ete, 
med dem kan enhver 
ILl&kS lot.ognlier_, OYet• 
al\. Pno !ni 6 lr. 
llompleL 

""AmHIØr• 
Fctl n:: 1·n ft."11·• Vim• 
rne11tane1 41 Kbnvø, 

Forlang prlallste I 

Dammann & 

It 
l{raft

»ouillontærning 
er de aller bedste. 

Helt norsk Fabrikat. 
Kraft.Bouillontær

ning-fabrik, r slia ia 

Baltzersen 
CH RIS'T'IANIA 

Massage er Lægevidenskab. 
Massage renser Blodet Ingen 
Skjønhed uden rent tyndt Blod. 
Mass •ge helbreder Sygdomme, 
hvor alle andre Midler slaar feil. 

Lærebog i Massage gratis og portofrll 
Venivici.agenturet, Carl Johansgd. 5. Kr.a. 

B I S t '' ftydande Pudtecreme 

' ' 

U e ar [omrk. Opfindeloe, 
norak Fabrikat] er, 

Verdens be~ste Pudsamlddel for Metaller. At Preaoens mange ro
sende Udtalelser' om ,,BL U E STAR" bidsættes: "Huamodereø": Ufeilbarlig mod Exem og andre ltud

sygdomme, sprukken, rød og rynket 
Hud, finner og fregner. faaes paa alle - VINE & SPIRITUOSA -

Intet kan 1 tDadan Fei og Fart ftive Sølv, Plet, Kobber og Mes
sing en "'"' nyskinnende o~ holdbar Glans som 1,Blue l'itar''. 
"Ørebladet'·: "Man staar hei· loran en Opfindelae, aer v naut 
frem Ul det fuldkomne øaa dette Omraade." apotek. Pris pr. st. 0.80. Forlang Prbkuranter 
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• "Allers Familie--Journal"s Sykurv o - li 
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Ukentlige tllskaarne silkepapirmønstre til dame• 01 barnecarderoben. J- 
Skriv navn og adresse paa nedenstaaende blanket og send den, tillike 
med et 5-øres frimerke, til .Allers Familie-Journal", Nedre Voldgate 5, 
Kristiania, og De vil pr. post porto fri t motta nedens1aaende snitmønster 11 

utklippet i silk~papir, færdig til bruk. ~ , 

Bluse av hvitt uldstof. 
Denne klædel'ige bluse er ikke foret og syes med fine læg og 

bærestykke. Den rundskaarnc krave oit ærmeopsl::igenc kan syes 
.av silkeslof. uluscn knappes f0ran. Der 
medgaar w, m. stor av 110 cm.s bred.de. 

Bestillingsseddel paa 

S~kurv nr. 12. 

Mønsteret sl. 45 
beslaar som biH. 
vis-ei· av 8 dele: 
fig. 1. Fontykke. 
Fig. 2. Den halve 
ryg. Fig. 3. Det 
h<-11·e bære~ tykke. 

Fig. 4. Ær
me. Fig. 5. 
Den halve 
krave. Fig 
6. Ærmd.n
ning. Fig. 7. 
Ærmeop

slag. Fig. 8. 
Den hdve 
bluselin-

ning. Ved 
lilklipnin

gen lægges 
mønsteret 
langsmed 

stoffet. 
-!Midten av 
rygg· n Qg 
bæ1 es tykket 

langsmed 
tøie ts bre l. 

~ 

r 
( 1. 

- ~ 
CI::J 
er::; 
~ 
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~aar dagen hel<ler. 

Dagen - - - livsdagen 
naar livsdagen helder ! Det ga.ar 
med menneskelivet som med den 
travle dag, det ene hjul1 griper 
ind i del .andet, fremov·er, alt 
skal fores fremover, fr.emover 
gjennem tummel og travelhet, 
fø•rst ved solnedgangstid fal'der 
der lill ro over sindene, aften
klokken ringer fr.eden ind. Er 
den kommende alderdom for 
mennesket det som • den burde 
være, saa ringer aftenklokken 
freden ind, bringer hvile og ro 
til .a t tænke, tH al se tilbake, til 
at glæde ,sig over Wlgdommen, 

. der freidig iler frem mol det som 
alderdommen gl'æder sig over at 
_ha naadd. Ungdommen smiler, 
den beklage•r hemmelig de gamle 
- den forstaar- ikke, at en mild, 
tilfreds gammel' mand sa, at al
derdommen hadde meget forut 
fo.r ungdommen - og <J.og 

hadde han ret, det vil si, naar 
alderdommen ,er, hvad den bA•r 
være. 

Og hvad er det alderdommen 
har fremfor de unge? 

Det er hj ·ertestilheten. 
Trangen til ~t naa et maal' ved 

store menneskelige .anstrengeliser 
har .stilnet av overfor umulig
heten. l\fan forlangrer ikke læn
ger .at storme V'erden over, læng
ter .efter ro og betragter dennr 
ro som den kosteligste gave. En 
forlanger tegemlig ro og større 
jordisk ' 1elbehag; ·en anden sø~ 

ker fr.ed og uthviJ.en efter on 
skernes rog lidenskapernes strid, 
og d e fle.sbe, -0g det er viel1 de 
kristne, troende mennesker . 
længter efter den tillstundende 
f1'<"d i fadcrb uset deroppe ! Alle
rede denne higen mot ro og 
hvile .danner ·endel av freden . 
De .gamle ·ser med større tillids
t'uldhet tingene utvikle sig, ser 
roligere paa kommende farer, 
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Chr. L. Øslergaard, ·1 Lotus 

·Lotus 
er den bed"t... 

Storgaden J7. Ch r.a. 
'1'1·1kota;:-efab1·ik 
oiz Ciiarnhnndel" 
Uld!t1.t1·ompc!r i 
mange Kvaliteter. 

Ei:-et Fabrikat .• 
En gros, en detail. 

istedetfor Natursmør. 

Telt{. 8 62.'>. Lotus sparer ca. Kr. 1,50 pr. Kllo. 
' 

Kunstige Lotus sælges hos de Handlende. 

lemmer, 
nlle slags bandager av celluloid og 
;æder. Rygholdere, brokbind . 01a
••ehi11d. elastiske strømper, Rulle 
"'"le. nato;tole, kunstige øine og 
horeror. 

1iJe /Orter Lotus koster Kr. 1,60 pr. Kilo. " I 

U1·i11aler !or dag- og natbruk. 

M. Gallus, 
Teatergaden 15 ved Pilestrædet, Kristiania. 

Bedste Mærke for Heunetik 

• 

~Qgorettes 
Te9 tilr poastao, at De aldrig bar 
Jrogl noget lignende. n»n-m 
leg tor ikkepoostoa,ot De vil like 
}den; men Je9 ber Dem prove.nn 

-' liedemann 
CC f0 .Sfh:- 35 Of"e ~ 

Nyegaard & Co. 
Fabrik for pharmaceutiske Præparater anbefaler følgende: 

Den bedste bland! de gode er 

"Kosmos" Separatoren 
Enkel, varig, letgaaende. Jetskjottet. Skarpeste renskumn,in~. 

Automatisk smøreanordning. Selvcentrerende kule. 
Skummeevne Lave priser. 

pr time, liter ... , 30 I 40 I 50 1 80 I 100 I 130 I EiO- , 
koster ln-. . . . . . 24.00 I 36.00 140.00145.00 I 50.00 jS5~00 I 60.00 
Sælges paa avbetal ing. En maancd fri prøve. Ti aars g-ur:lnti. 

-•~ Forlang vor katalo11:. Agenter antages. 
Eneforhandling for Norge: A S Heimdal Maskinforretning (Ths. Øy el. 
Kristiania: Storgaten 28. I Trondhjem: Fj " rdgaten 15. Velassorteret lager av 

førsterangs landbruksmaskiner og re~skaper m. v. 

CONCORD CANNING «?:. Stavanger. Ciloboid Acetocyl Ciloboid Blandspiller 
Haarkllppen•a~kine Anerkjendt mod lnfluenza og 

Hodepine. 
Bedste Middel mod Blegsot. udmerket god. 

klipper Opposum Pectorin Ægte russisk Frostbalsam. 
~ 3.5,Smm; 

~ ~ forniklet 
Kr. 3.75 

mot µost
opkrav fra 

Veismagende Hostesaft. 

Rostikon Pinethol Hostebonbons. 
(Furunaalspastiller). COWARD & THOWSEN, ~ 

Bedste Styrkemiddel. lgnol Rostikon med Jern 
Bloddannende Styrkemiddel. 

Øieblikkelig smertestillende 
Brandsalve 

Jiri:-•pakken ! ! 
10 forskjellige fine Krigsmærker. 

I 
G~ammophoner op: Plader, 1117 lor_skj. Nyheder •. alle fra 1911> 

Syrup Otto Oxygenol V1ol1ner. Mandoliner. Gi- (Lyboen, Tnpolos. Ouhangt 
tarer, Citaren "Heim - ·, 5 etc.'. I god Takkemanier. 

Mod Overanstrængelse. Nerve
styrkende. Faaes kun mod Recept. 

Tandcreme, Tandpøløer, 
Mund'Vand. 

klang•', Trækspil. elt ~ 500 almindelige 1u.frn l>1 " J-.ke 
Strenger og Dele til In- frimærker. 50 li landede Japan, 
strumenter m. m. Pris- I g-amle og nye, AU. ror kun Kr. 1.00 + 

liste paa forlani.rende. 0,20 Porto (Mod Efterkrav :10 Øre ,·kstra 
P. I •• Dit-"eth. Postgebyr). Stor Prisliste gratis. 

J o ungsgaden 7, Kristiania. O. Halvorsen, J. Aalls:rd. IO. ChristianiL 

Erholdes paa alle -~pothek. 
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111en ikke som om de menle, ,du 
n jo snart utover det; det 
,-ilde ,·æ1»e 'en egoistisk tanke, de 
L\amk. skal! jo ogsaa tænk!e paa 
de unge 'som kommer efter dem, 
11ei, den reUe tilfredshet bunder 

at de har erfaring, erfaring 
eler bærer haab i sig. De har 
lidt og ·ofte ·Sel, at det sorteste 
uveir har endt med en slraa-

46 -

sine bænder og bede: "Herre, 
la :nu din tjener farn hen i fred ." 

Og naar den jordiske solned
gangs sidste skjær blekner, er 
dagens slit og strid endt - - en 
va krer.e morgenrøde lyser for 
den bortgangne! 

\ 
Veien til forsonlighet. 

lende 1·,egnbue som I:yste gjen- .\poslelen Jakob sier i sine 
11 cm skylaget, og de har set, hvo1· formaninger, at hvert menneske 
Yidunclerhg, hvm· ufattel,ig der sk,al være hurtig till a t hø•re, lang-
lidt •og ofle har aapnet sig ntv·eie, som til at tal!e og langsom til 
rier h"or enhver dø'l· syntes luk- vrede. 
ket for sledse. De har set Guds Deru1e formaning blev paa en 
k jærlighets sot bryte gjennem egen, simpel maate gjentat av 
sorgens m ørke og de har følt, ~t en ft'Olll, gammel mand som var 
om end ikke korset helt er bl'it avholdt av al'le, og hvem mange 
lat 'fra deres skuldre, kunde det i 'S ine fodegenheler spurte Lil-
gjennem denne kjærlighel bli saa raads. 
,·idunderli,g 1'el at bære. En 'Lmg nrnnd i landsbyen, 

Derved kmnmer freden, tillids- som var blil grovl fornærmet, 
fuldheten, bevisstheten om al du kom rasende bort til den gaml'e 
røres og ledes .av en J'aderhaand, o,g erklærte, at han ø•iebl'ikkelig 
clu sdv; dine k,jære, dit fix~dre- vildc forJ:ange, at hans motslan-
l ~ind , dil f'o\{;. - - der skulde gjøt'e avbigt. 

Denne bevissthet gjør h,ierlel Den ;gamle mand, fader Harl-
sliUe, faar stormen til at lregg·e wig, kaldle man ham, sa venl>ig · 
sig og fredens due til al svæve "Min kjære unge mand, La imol 
oi·cr vandene. el 

1
god l raad av en gammel mand . 

Og saa Wsidsl foler man, g,jen- som elsker freden. Med en for-
nem de plager alderdommen dog nærmelse e r del, som naar man 
nia.a føre med sig, at tiden met·- er blit Lilslænkel i fa rlig føre. 
mer sig. da man kan Lrække 3 \ ' sl<.-cnkent' lar sig teltere børslc 
sig d{'n benyttede pilgrimsdragl av, naar de h ar faal tid lil a l 
og la·gg{' den haarde pil~rimsstav LØ'ITC. Vent lill. incllil' dere begge 
rr;i sig, og mens livels aften-,'-, · er hl it en smulie avkjoll. saa 
klokke ringer freden ind. folde '·:>:.:: ' 'il ~akc n kllcrc la sig hil:t•gg'!. 
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Hvis du gaar 
du kløften og 
og lilgivielisen 
ligere." 

nu, saa utvider 
gjør forsoningen 

meget vanske-

Vi kan tilføie, at den unge 
m:md fulgte raadet, og før den 
næste dag var tilende, Nom den 
hidsige fornærmer angerfuld og 
gjorde avb igt. 

Hjem.met. 

1,itt om <tt rense mødrn beuc
dresser. 

I almillJdcligbet blir hcrreløi sendt 
lil skrædde•ren for at renses, men 
man kan ogsaa fo rela rensningen 
hjemme, d:et kosler bare ea ubetyde
lighel ulover lid og uleilighet. Man 
kjøper puilajabark, overhelder tien 
paa sedvanlig maale med varmt vand . 
lar det slaa urnlten over, siler del a,· 
næsle morgen, og har saa væsken 
færidig til bruk, sterkere eller sva
kere efter ønske. Rensningsmelodcn 
passer især li! dragler av morkeblaa 
cheviot eller sorl kamgarnsloL Tøiet 
som skal renses borslcs og ban kes 
først godl, <lein muligens fette<le krave 
re nses saa godt som mulig med sal
miak, og saa lar man! fal paa drag
le'n. Man brer benklærne ganske glat 
ut paa et renskuret bord, helder lill 
av væske n i en Jlat skaal og paa
slryker saa mecl en. borsle puilaja
harken slrøkvis, saalcdes at der dan
neT sig et hvill saapcskw11. E[lerat 
ogsaa c:Let andel ben paa benklærne 
er behandlet saaledes, hæuger man 
l.>-enklærnc, ulcn a t skylle el ler med 
vand, o ve·r en bnile. lrækker dem 
i den riglige s tilling og lar dem sua 
lril svæv<:'nd•e løne hah·L. l\Ied frak
ken ell er jnkk cn hærer nHIJ1 s i.t; ad 
JHl :.l samme' mnatc~ ~1ir111 smo r c l· d~·!.!.-

tig paa med puilajabarkckstrakleu , 
uten at bekymre sig om vatterin3 
e ller mellemror, men man maa allid 
p asse paa, at tøie t ligger glat. J\lcn '> 
t.let tørrer over bøilen drar og s træk 
ke.r man i det iav og til , for at del 
ikke: skal krype. Sakerne strykes 
mens de endou er fugtigc. Over en 
mørkt overtrukket strykefjæl læggcr 
man nu benklærne nøiaglig breltel 
langsmed begge sømmer, trække1· dcnr 
glat paalangs og slryker dem saa, et
terat ha tagl el mørkt slykke toi 
over dem pa'a den retle siden. Dc r
pa·a blir hcnklærno bretlel sammen 
paa midlen, atler lrukkel gtat ut , 1'01· 

at bli fri for "c1C' stygge knær", o,: 
saa i'orsoke·r man paa at l'remln·ing~ 
den uundværligo slrykehrel. Frak
ken eller jaklqm slrykes ogsaa paa 
rcllen, men med slykke rnorkt Loi 
lagt O\•er. Gultedragler , · som endnu 
ikke er fo rsynt med mcllemfor, ka11 
man likefrem 1ægge i bløl i ·vasken. 
la doel ligge i mogcn limer. og Ma 
vaske del !el over. 

Et litet kjøkk.enfif. 

Na ar man skal hakke skolclccle 
mandler er del bra at slrø litt s"Lo~l 
sukker over dem, del hindrer. al de , 
som de saa ofte er lilboielige l i t. 
"hopper av fjælen" . 

'-

, " 

Nb. Mønsteret sendes kun mot iod• 
sendelse av denne seddel og 5 øre 

€ i frimerker. 
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R e di gert av BE RNT H O L T S MARK. 

Næper. 
Grønsaker· høit tilfjeMs. 

Dette gjæld1er matnæpe, ikke kunæpe eller tur
·njps_ Selskapet HaVledyrkningens Venner's for
søksvirksomhet har alt strakt sig høit op i en 
av vore fjelddalie, nemlig til Nordre Østerda
len i en sideda~ sydøst for Tolgen jernbane
station. I Hø dalen, 800 meter over havet, 
Trævegetatiionen rer fattig; gran og furu er borte, 
løvsko1gen forkrøbl'et. Poteten gir ikke lønsom 
avling. 

Her er det gjo,rt fors øk med grønsakveks·ter. 
De blev prøv·et dels paa varm, muldholdig sand
jord, dels paa utpræget mul'djord, som var no
gel myragtig; og pladsen har de'i's været be-

.skyttel, dels aapen. Prøven er fortsat i aarene 
1913, 1914 og 1915. Det er forsøkt med pilerter; 
grønkaal, knulekaalt, kiaalrot, næpe, gulrot, per
sillerot. 1rødbeteir, paslinak og skalotløk. 

N æ p e r g a v i 3-a a r e t e t s æ r d e 1 e s 

Melk av høi. 

Hvor meget melk kan vi faa av et skippund 
høi? Ell~r bedr·e: av 100 kg_? 

Sa·a længe siden som i 1829 bllev det git svar 
paa et saadiant spørsmaal. Det var i det lland
brukssk1ift, som den bekjendte Jacob Sverdrup 
gav 'ut. Det isbod der, at naar kreaturet bekom 
30 pund jgodt høi eller "høisurogat"' daglig, saa 
skulde der kunne vindes i gjennemsnit fra. 12 
til 16 pund (6-8 kg.) melk daglig. Efter de 
erfa1inger, vi nu har fra voæ kontr-olredskaper, 
regner vi 1at ØO pund, a.ltsaa 15 kg. høi (ruaar 
det er av bed.ste sort) skal kunne gi 12-15 kg_ 
melk i den tid, koien ·er i høii melk. Vi kunde: 
'saaledes ægne, at 100 kg. hø~ skulde gi 80 til 
100 kg. melk. Men regner vi for heJ1e aarsforet, 
saa ierfaver vi, at 100 kg. bedstc s·od høi ikke 
kan gi mer end 65-75 kg_ melk. 

En foo med stor melkeevne meliker ikke efter 
sin folde evne, hvis den faar bare høi. Det "fylL 
der" for meget, det gir ikke næring nok til en 

- ---- ------- · - - --- ----·----- ---..J 
orter av matnæpe. Som gode sorter anbefaler fors0ksstationen: Hvit- og rød h 10 det Mai-

1 ·:: n d -er til rsommerbruk; til senere sommerbruk ogsaa Snebold. Denne og især de guJr 
<-0rte1· Guldhold (Golden Ball) og Finlandske er velskikket til vinterforsyning 

god. t u t bytte. Utbyttet -er beregnet efter et 
bestemt plantelial1, som kunde staat paa jor
den. Og da k u n el e del bli t 5400 kg. næper 
pr_ tiaar. Det ·er ·en stor avling. Selv som for
av lin g regnet viMe det været pent. Disse ma1t
næperne eir næringsrike. Vi tar sikkert ikke feil , 
om vi 'Sier 1at de 5100 kg. næper i forværdi eir 

jevngodt . med 1100 kg. godt hø'i. 
Kaalrolavling<'n blev ogsaa pen, 2400 kg., det 

svarer i mat- eller fo.rværdi til 8 a 10 tønder 
poteter, ell'er 400 kg. hø~. Altsaa dog meget, 
meget mindre 1end næperne gav_ Av gulrot bllev 
det bare 800 kg. pr. maal, men det er da en a v
ling, som det I1ønner sig godt at ta paa et sted, 
hvor poteter ikke længer er nogenl1unde sikr·e. 
Rødbeter gav 'udmerfoet utbytte i 1913 og 1914, 
i 1915 gav de meget litet. Men det var jo et 
slemt aar, vet vi. - Erter gav daarlig resultat: 
de vokste færdig, men gav lilet erter. Mon der 
manglet kal'k 1og fosforsyre i jorden? 

Forsf1ksstatio11en sier: Som 1endelig res:ultat vil 
vi fastslaa, o.t det ikke ial1ene gaar 'an at dyrke 
gn<•111saker i disse høitligg.ende indl1andsstrøk; 
men <.tt mange av de vigtigste grønsaksvrekster 
end-o,!!; lar >'ig <!yrke med stor fordel '. 

stor melkemængde. 10 kg. høi om dagen er jo 
meget. Mren det er ikke næring nok til mer end 
omkring 8 liter melk. K.oen melker kansk<' 
me· like •efter at den har kal'vet; den melker 
huldet av sig. Men derefter minker mel'kemæng
den fort ned til 8-9 liter. Alene ved at bruk(' 
kraftf.o·r og rotfrugter kan vi faa lmen til al 
holde paa 11ænge at melke meget. 

Dyr kunstgjødsel. 

Indtil videre kan vi i .,Fællcskjøpel" faa sa<.1 
at si allie almindelige sorter kunstgjødsel. MC'n 
den er dyr. En sæk superfosfat (16 o;o) koster i 
Kristiania kr. 11.40; en sæk 37 pel. kalisaH koster 
kr. 14.95; Norgessalpeter koster i 50 kg." ton
der kr. 22.80 pr. 100 kg. ; chilisal'peter kr. 21.SO 
og kornet "norsk kalkkvæl's~of" (cyanamid \ mc<l 
14.5 pct. kvælst·of koster 19.00 kroner pr. 100 
kg.; det fine med 20 pct. kvælstof koslcr del 
samme. 

Priserne paa de kvælstofholdige gjndselmid 
ler er saalied·es noksaa rimelige, bakket være n 
gjer~ens forholdsr·egler. Meget dyrt er rosl'a
ter og kalisialrt. 

Bør vi nu bruke den dyre kunstgjl1dsel ·> \" i 
lør svare et ubetinget ja. Vi bor bruke rosfor 
syre og kali. h ,·or det efter <1lmindeli .~c· rc!_'.l•'l" 

2~) 

hot· brukes ; men vi faar knipe litt. Vi fa.u la 
n e re rat brul;:e disse stoffer der, hvor vi maask l 
brukte litt rikelig ifjor. 

Vi mener, at .vi faar bruke den dyre kunst
gjødsel, fordi vi ikke tør stol1e paa at det bli r 
clmindelig tilførsel av korn, kraftfor eller kjøll 
lmmmende h øst •og vinter. Vi maa gaa ut mi. 
a t matvarei'Ile blir dyre. Og da gjæl!der det ior 
os at producere mest mulig mat i vort egel 
land. 

Gjødselen fra fjærfæhnset. 

Fjærfæet gir jo som rimelig er ikke slon' 
kvanta av gjødsel - bare en liten beskeden 
brøkdel av den gjødselmasse som vore størr\' 
husdyr lever·er. Den aarlige gjødselmængde pr 
voksent fjærfæ, varierer efter dyrenes størrels<' 
fra ca. 3 og opover til 10-12 kg. Det ka11 
derfor synes som at denne fjærfægjøldsel er det 
ikke stort at bry sig om, ialfalid. naar det gjæl
der et mindre fjærfæhold; den forsllaar saa li tel 
.Men •om fjærfægj ødselen ikke "røiver" saa svær! 
i masse, sø.a er den til gjengjæM betydelig na.·
ringsrikere end den ø vrige husdyrgjødsel. Fjær
fæet faar jo en mindre vandholdig og mer kon 
cenlrerl kost end de større husdyr, og gjødse
len blir der~or ogsaa tørrere o_g mer næringsrik 
Fjærfæet optar desuten betydelig mere mineral 
stoffer forholdsvis end de større husdyr, derfoJ· 
udmerker fjærfægjødseJen sig ved et særiig stort 
indhold ·av minera.l~ke plantenæringsstoffer, s;1n
som fosforsyre, ka.li og kalk 

Sammenligner vi indholdet i f. eks. honsl' 
gjødsel med den gjøds·el1 som almindelig utgjo r 
hovedmassen a v gjødselbeholdningen pari l' ll 
gaard, nemlig kugjødseI1en, saa kommer vi til 
det resultat at høns·egjødselen indeholder om. 
trent 3 ganger wa meget kvælstof, bortimot :: 
ganger saa meget kali, og 35 gang.er saa megel 
fosforsyre. Med hensyn til mængden av sidsl
nævnte stof 1er det altsaa en rent voldsom fiorskj el 
Men kvælstofindhoM.et 1er jo iogsa.a. relativt sitorl. 
og slik kvællstofrik gjødsel har a.ltid let for a I 
komme i sterk gjæring, hvorV'ed endel av dellt· 
kostbare stof vil forsvinde i 11uften, hvis gj o·d-
5elen ikke blir passet som den ski!. Der bor 
brukes rikelig med torvstrø i fjærfæhuseL. "E 11 
balle torvstrø paa hønsehusgulvet er bedre end rn 
paa taket", skrev en binæringsmand nylig. Denn l' 
frie, spøkefulde ov,ersættel'se .av det gamle. 
k.i l;'.ndtc ordsprog indieholder en sandhet som er 
værcl at lægge merk·e till. Man maa. sikre si!.! 
lorvstro ber! Dette blandingsmiddel har jo e11 
særlig evne till a.t fastholde baade de flylcnd :· 
og luftformige bestanddeI:e som ellers kan uncl 
slippe fra gjødselien, iog desuten gjor det un
derlaget og }luften i rummet tø1-rere, saa d~· rT
nes vel væ1ie øker. 

En saa næringsrik gjødsel, som den fja.•rfæel 
gir, urna imidlertid bliandes svært op, ikke akn l' 
ror al den paa det vis kan beskyttes for sloflap 
men ogsaa for at undgaa at den virker allfo1· 
kraftig ved bruken. Er den litet opbllandcl. kn i
pcr det med at faa spredt den jevnt og tilslræk
kelig tyndt_ Man bør derfor foreta en yi.rkeli:~ 
k o mpostering av den efter a.t den n ta l 
u t fra fjærfæhuset, selv om man dier har brukt 
n oksaa rikelig med torvstrø. Boost er del on 1 
man bar oorget for tør, god jord til dette hnik 
fra h øisten av og kan lægge gjødselen op lagvi~ 
<;ammen med ri~elig jord for hver gang <Le11 
blir utbragt fra fjærfæhuset. 

Behandler man gj-ødseloo av dr smaa husdH 
pn.a nævntC' maate vil man om vaarcn ha t•: 1 

cl_vnge meg-et værdifuld gjødsel" som egnl'r si;..! 
udmerket, ikke mindst til bl~dvekster i hnvcn 
men til et grønf6rstykke, som man gjerne· \"il 
h~1 drevet fort fr-em. 

T. ~-
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Da onkel Peter satte guttene til at læse lekser om søndagen. 

1. "Dette her kan ikke gaa paa denne maalt',' · sa oukel Peler strengt 
lil gullene. "Hovedkarakterer paa 2.80 og 2 .. 90 det kau og vil jeg ikke 
fin.de miig i. Værs'go', da maia dere he'nytle sondagen lil at repetere paa! · 
Og onkel Peter la bakerne tilrette for den, dreiet 11okkelen om i døren 
og gik selv ut for at trække frisk luft. 

3. 

I [El tg s (~J]] 

----r~-....-:: ·- ~~ 

:;. Da onkel Peter kom hjem, stod allerede den ene lille synder færdig 
til at la sig e.ksaminere. Det gjorde slraks et godt indlryk paa onkel 
Peter. (Han kunde nemlig ikke se d<!'n mystiske slange og cykkelpumpen 
bak skjermbrettet.) " l\"aa. kan du saa dine ting?" sa han allikevel 
med barsk slemmt• 

5. Eller rettere sagt, det Yokslc. :\lens gutten ramset op sine lekser. 
om Napoleon som opdaget l\"ordpolen, om Cæs:ir som opfamlt rotbal, 
om Afrika, der er en kora lo i Malak kastræc\et ele. , ele. i samme dur. 
1.J\ev onkel Peler klar over, al guttens hode hadde tat skade. Han taldt 
paaknæ og bad forsynet om li lgivelscfor. ~t han hadde bebyrdet de deilige 

!!ullene med lekser 0111 sondagen. 

[f El El GEJ J) 

2 
2. Gullene lok fat med det samme, det vil si ikke paa lekserne natur

ligvis. nei, men paa skøicrstreker som sedvanlig; derav kom kanskc 
nelop de fæle karakterer paa henholdsvis 2,80 og 2,90. Foreløbig hadde dr 
travelt med ut male en hallon. saa <le'n lignet Hans saa meget som mu
lig. 

[[Ei E) EJ El il 

~- "Jo, on.kei , det tror jeg. .Jeg har gjeurnemga-:it baade verdcnshisto. 
rie og geografi, men jeg er ræd for jeg har overaustrengl mig lill. Det 
er som om mit hode ikke hell kan rummo del, jeg [øler likesom 
det er blil større." Onkel Peler stirret forfærdet paa gutlen. ror ganske 
rigtig, hau syntes ogsaa al guttens 11ode var blit storrc. 

6. '!en sa a sprang ballonen - denne gang i riglig egentlig fo rstand 
- og hvad der l'ulgte el'lerpaa, ja. det kan man visl tellere lænke end 
beskrive. 

Vasketøityvene. 
_" 

Del '"ar stiaidig galt med vasketøiet. Der ble,· 
slja,alr:I av det. ;'\u sidsle gang hadde de lræk 
k•• tyve eorlda nappe! l1elr kurven like ror 
11r<'sen f)<l·a Rasmns 

Saa gik der en uke. og igjen stud den rare 
vasketøikurv ruldt pakket i maanens stra:i
lcr. Det lot tyveknegtene s.ig ikke si lo gan
ger, men grf'p hurtig fal i kurven 

,l,cn denne gang lot Rasmus sig ikke narre, 
tor han sat i kurven. Han grep Lyvcne i nak
ke111 , blaaste av alle kræf'Ler i fløileu og over
!f'w:rlc triumferende politiet de lo syndere-. 



"Aha;' gryutel del ·lille piutlsvi11, 
"der staar jo Æselpeler og tar sig 
en middagslur. Saa kan jeg nok ta 
mig en liten husketur imens i tøm
men.." 

Og som sagt, saa gjort. Pindsvinet 
fik e:n deilig huskelur; men i det 
samme vaaknet uheldigvis Æselpeter. 
"Naa, saa du vil ha husketur, min 
kjære ven? Ja, nu skal du raa!" 

Og Æselpeter slog med hodet, og 
pindsvinet fik husketur, men meget 
mer end det syntes om. Og ÆseJ. 
peter satte stadig farten op. 

!\len liJsidst gik det allikevel gall 
Æselpeler husket pi°gsvinet saa stt-rkl. 
at det slog en kolbøtte hell <>ver 
Æselpelers hode, og dalle ned pai:• 
hans ryg - - men med piggeu. 
først. 
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Arbeidsuhret ,1Record". 
Amerikanske 

batterier I 
· Krigsmerker. 

Bosnien 191 4 5, 10 h • • • • • 0.25 
- 1915 5, 10 • . • • • • 0.30 

Ungarn 19 14 1-10 h (6) ••• I 00 
- 1915 1 - 10 c (6) ••• 050 

Østerrige 1914 5, 10 h • • • • 0.15 
(Kri ~sbilleder) 
1915 3. 5, 10 h • • • 0.15 

Enestaaende nøiagtig og holdbart uhr. fint forsølvet, sælges for 

øre. 
1915 3 - 35 h (5). • • 0.80 

Tysk Belgi en 1914 3, 5, 10, 25 c 0.35 
Rusland 1Ql4 l, 3, 7, 10 . . ' . 0.90 

"BECOBD", · · kun 7 kr. 50 
Folk, hvis beskjæf'igelse fører med sig, at de maa have et uhr, 

der ikke stadig skal skaanes for stov, støt og anden ublid behand · 
!ing, men som kan taale alt og endda være sikkert og nøiagt g· 
gaaende, bør i egen interess~ skrive efter vor1 arbeidsuhr :D Reco d e, 
!hi dette uhr er saa solid og hermetisk tæt, at det bokstavelig talt 
taaler , alt. Der kan ikke træng e ei støvg,-an ind i verket, naar for· 
og bli;kkapsel er fast paaskruet, of( foruten disse fordele besidder 
uhret et enestaaende fint og godt ankerverk, ri!!lig holdbart og 
særdeles omhyggelig regul~rt. Vi i' ·1befaler derfor ' Record • som 
noget særdeles enestaaende, >g vi 1 • r paa dette uhr vor længste 

Rumæ 1• i•· n 1915 Krigsm. 5 B. : . 0.10 
G1æ kenland 1914 1-25 I (6). . • 0.50 

Forlan (( pri,listerl Sendes gratis 011: 
lrnnko. Ul"al;: - billi)(e priser med 
hei •a tat - send es til samlere og for
hand ler<. I or no1ske me1ker betales go~e 
puser. Holms •"rim•·rlu,baodeJo 

værdi 15 kroner 
sælges for kun 

7 kr. 50 øre. 

garanti, nemlig i hele 5 - fen _ · Skriftlig garantibevis med· 
følger. Vi har i løpet av et sid~ ~olgt flere hundrede stk. 
av dette berømte uhr, vort Irra/' ) ede5 snart være utsolgt, · 
skriv derfor endnu i dag. Ae-'.,.i '"hver besti li1ig følger yderligere 
aldeles gratis en .n 0 t forgyldt panseruhr· 
kjede, meget bold.bar. 

Vort forretnin gsprincip: Fuld tilfredshet eller vi 
betaler Dem alle l>engene tilbake. 

Bestillingsseddel til 
Varemagasinet Als, I{rist:i.ania. 

Undertegnede ønsker sig tilsendt pr. efterkrav ... " ............ ... stk. 
av det berøm.te arbeidsuhr >Record· , der skal leveres mig til halv 
pris n emlig 7 kr. 50 øre stk. Med uhret skal følge Der es skriftlige 
gara 11 ti.for 5 aar, og jeg forbeholder mig ret at returnere uhret og 
erhold e mine utlagte penge tilbake, dersom jeg ved mottagelsen er 
ut ilfreds med uhret. Desuten skal der medfølge aldeles gratis en 
llot, lorgyldt panseruhrkjede, meget holdbar. 

Navn: -·········---·-·--··-·················-·····--·············-······················· 

Adresse: 

for lommelamper, 
uovert:ruffen kvalitet, 

selvladende. 
Sendes mod efterkr. for kr.0.80 pr.stk. 

Teknisk Compani 
Hj. E. R.øren & T. G. Hygen. 

Dronningensgaden 14, Chr.a 

Frimærke-
A"·1sen indeholderfordelagn,ge ;...:-.·"==• lejliJhed>lilbud Tilbud pr 

5æt og alle Nyheder . 

Molde. 

.Piano. 
De bedst:e Pianoer. 
De rimeligste Prisl'l'. 
De lempefigste Vilkaar. 

Wolds Pianolager 
Rosen ~tranlzgl. lndgangK~s~l:n~'..s1'.h•gL l 

Remington lnstitut 
for 

Maskinskrivning & StenowafL 
Undervisning hele Dagen.. 
Undervisningsplan /i/stilles. 

Remington Typewriter Company AfS. 
Kongensgt 18 Krist.a. Ttl•f. 

• 15716 • 1 l<l>02. 

3 3 Kr koster et co!. l:lordstel 
• til 12 Pers. 48 Dele fra 

JOHNSON BROTHF.RS 
Ratens Eftf. Christiania. Orænsen 19 x. 

Orgelfabriken 
Kapslerne er forsynede med gevlnner, 
altsaa til at skrue av og paa, som felge 

derav er uhret aldeles støvfri!. 

Prøvenumre gratis! Aarsabonnement Hk.2,5-0 
5pecielto færdi9e 5ortimentshæfTer fra aUe Lande. 
Selv de største Rariteter og Samlinger paa Lager. 
2000 (or.ske//{ge rra alle Lande Hk. ao. -
"5Krljsmær~rfra Cenlralmagrerne HA:G.-

Bei:iyt den gunstige Markkur.s! 
"'Maø "Keie M.sam1inr mod i1'EWtr~~:.~;,~4 

levertr glimrtndt OtJ?let 
fra 62 til 2000 kro1tr. 
Forlang rikt illusuut 
~ovedkatalog. 

L. ERIKSEN, 
Orgellabrik. DRAMMEK. 

Mot Snue og Forkjølelse ;J!a~i~s~at~:~:: / 
get v.rksomt, let

vindt og beh· gel!~ MidJel. Pris lir. 0 .50. Faaes paa ethvert Arotek 

Frels livet l&I~~ ~ ~ med redningsvesten .Sikker•. Bærer ~ili 
2_ mand i vandet. Pass.er. for alle paa 111l,,,9llil. llMlll~l(lr.-W••lll. llll". 
&Jøen. Eneste vest, t1lkJendt guid· 1--- -----
medaljer. Alm. vest kr. 7,00, finere 
vest kr. 10.00 + porto. Sendes pr. 
opkrav overalt, E. LEONAflO HASVOLD, 

Munthesgate 25, Kristiania. 

Frugttrær, 
bærbusker, roser. 

500 Frimærker Forlang prisliste. 
. •'1 • !·'r<kellig, fra alle Lande deribl. 

Il 
IO Stk. tyske Kolo· 
nim. med Skibe kun 
3 Kr. + Porto. Stor 
ill. Katalog gratis. 
11'ri111c1~rl.:Pllor•en, 

Klosterstræd • 9, 
København K. . i-----

1ls Norsk Medicinsk Varehus 
Akersgaten ~. Kristiania. 

Barneaæ1>er og"' andre medlcillåe. 
•:.Pp4ar . 
Smokker, brystglas, taateflasker, 
Bitf."rl n~Pr. vaskesvamper, 
G111n111i"'·a1nper. neglebørster, 
Jrrb:alor1·r. sprøiter i flere sorttr. 
Bideer. underlivsbind og 
Dnm"bind i flere kvaliteter. 

F RIMÆRKER 
Særlig tonlelagtig Prisliste gratis. 

PA Ul KOHL. li. m. b. H. Chemnitz 33 U 

Wangs Hand.elsskole, 
Hansteensgate 8. Kristiania. 

Ettaarige, halvaarige og tremdl. kurser. 
Undervlsnln&"splao tilstilles. 

Grudes PlanteskOle, 
Sandnes, .)æderen. 

F:rimærke-Samlere I 
!'>Il St. 

forskjellige Spanske Kolonier 
kun 1.2). 

Briiderna Boreus, Borås, Sverige. 

Wangs Kunst-
og Antikvitetshandel. 

Tordenskjoldsgt. 9. - Kristiania. 
l(jøb og Salg af: 

Malerier, Antikviteter. 

' 

Nordisk Mønster-Tidende 
koster kun 

';() Øre Kvartalet eller JO Øre pr. Num" ' 

-or gemytHge MennesRer 
umor1s tisk e Gemyt . fixer og Trylle 

Art1klert1~l1oro 1 Selskaber . illustrere! 
Prisl1•te s~ndes for 20 Øre 1 fl'lmær ks 
:JJA.LARSIN. L. ONGENSl.ADE 39 KBHV1 

. . a1er frledr ichstr.187 

En hel • serie præmier bortgives! 
l._- Benyt en anledning som denne! . 

Enhver, som indsender ordre paa 10 av vore nye, vakre, kolorerte prospektkort 
og medsender kr. 1.00 i frimerker for disse, samt løser hosstaaende rebus faar ab
solut gratis medsendt en av nedenstaaende præmier. 

los.i~fa{~ 
Præmierne bestaar av: 
Grammofoner, silke

st:offer, kaffeservicer, 
barberhøvler, bøker, 

broscber, lommelamper, 
uhrkjeder, albums, 

fyldepenne. 

..- . Alle faar præmie ! .._. 
Send ordre straks, kanske kan De da om faa dage spitte paa 
Deres egen grammofon. I ethvertfald faar De en av de opreg
nede præmier helt gratis sammen med kortene! Præmiefordelingcn 
foregaar paa den maate, at først utdeles alle grammofoner, derpaa alle silkestoffer o. s. v., o. s. v. 
indtil alle præmier er utdelt. Præmierne er nøiagtig bokført og utdeles under streng kontrul. 

.,.- l{ortene koster kun kr. 1.00 ~ 
som maa indsendes i frimerker, og kommer der da ingen ekstrautgifter til. 
Kortene og præmien sendes Dem franko. Kortene er kun nye, farvelagte 10 øres kort. 

Norsk Fabriklager, 
l{ristiania. 

Vi betaler 

1000 kroner kontant 
hvis nogen kan bevise, at ikke alle faar em av de 
opregnede præmier, naar de indsender o rdre paa 

10 kort og indsender beløpet kr. 1.00 i frimerker. 

,_ a_11._1 Bestillingsseddel. 
Herved bestilles 10 kort til kr. 1.00, som medfølgtt i fri

merker. En av de i præmielisten n.ævnte præmier maa medfølge. 

Navn 

Adr. 

Løsning _ _ _ ___ _______ -:-----

Lr!;:;~t o;:; trykt a\· :\'S ":\lkrs f'a~ilic-Journ:i.J'·s u·yti.kcr: Kri~tiania. 
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