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En eolsharpe. 

Ftg f. 

Hængt ?P i vindusk.arm.en er diss,e glasstyk
ker istand til at frembringe en fin og klingende 

musik, et klokkespil! med sprøde toner, uten an
den reirclscskraft end det svake l.iufttræk fra et 

aapent vindu. 
Ut ,av en pen træskive skjærer man ut figur 1. 
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Cirklen som anvendes ved tegningen av figuren 
er ca. 16 cm. i diameter. Hos en glasmester 

kjø·per man for nogen faa ører nogen glasstyk

k.er, helst i mange forskjellige farver. Glasbe

tene kjæres til i kvadrater fra 3 til 5 cm. i 

kv&drat Paa kia.rton tegner man nogen figurer 

som to og tre i stø;rrelse og avpasset efter g1as
stykkerne, to stykker til hvert gl~s. 'Alle disse 
papornamenter overstrykes, naar de er tilklip
pet og ska.aret pent ut, med guldbronce og med 

sterkt lim klistres de paa glasstykkerne, to og 

to, saaledes som den store model1 viser, med 

smaa, kulørte silkebaand eller snorer og fastgjø

res oventil i træskiven paa den maate som fi
gur 5 viser. Det store glasstykke hænges i mid
ten og nederst paa denne rad av glasstykker fast
gjøres derpaa en liten træpinde, et stykke tynd 
silke eller papir. 
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Noter for dem som ellers ikke kan spille: 

Notebladet stikkes ned bak de 110rte tangenter, mens den øverste del av det brettes ned bak loket. Føtg zikzakstreken med øinene, anslaa 
tangenterne ;i den rækkefølge, streken angir, og hold tangenten nede l'ængere eller kortere tid, alt eftersom merkerne er bredere el!ler sma

lere, og føI1g sagte med i teksten stavelse fors tavelse. 

"Blaam.ann, Blaam.ann bukken m.in," 
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Naat den gamle Rothschild, stamfaren til de fem berømte pengefyrster, færdedes pa.a gaten i Frankrurt, var han stadig omgit av fattige folk, 
som han gav almisser og gode raad. Naar man paa gaten traf tilfredse og fornøide tiggere, visste man, at her hadde den gamle Rothschild 

nylig gæat fo!l"bi. - Se artikelieo "Av Rothschildernes saga" paa. side 12. 
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E n v i 1 d r o s e. 
'.Av 

E. A. Rowland. 
(Autoris-ert oversættelse.) 

(Fortsa.t.) 

Lauri bet Lænderne sammen; hun var i 
det tilfælde lat maatte opdigte en historie, 
og hun hadet usandhet i hvilkensomhelst 
form; men v,ed 1at se Pauls likbleke, av 
smerte fiortrukil!e :ansigt for sig, og ved be
visslhden 1om hv;ad han maatte lide, følte 
hun iat h'un maatte :avpa'l'ere tantens angrep 
med al Slin forstiUelseskuns1t. 

"En ven i utlandet!" gjentok lady1 Hun
gerlord. "Launi, det er då vel ikke lord 
Eustace Fitzla:uoe ?" 

"Nci, •! svarte Lauri rolig, "del er ikke 
lord Eustaoe FHzlauoe, tante Jane, det er 
Ikke en saa kj,endt og bety;delig person. Det 
er en ganskie almindelig, jevn ung mand, 
men en siom Paul holdt svæ,rt meget av, og 
hvis pludselige død er et haardt slag for 
ham.IC.! 

Isabel~ s1dm sat og lekte med sin gaffel, fæ
s ld sine kolde, skarpe øine paa Lauris an
s igt. 

,,Det er dkke en mand - det har noget 
'l t gjøre med en kvinde," tænkte hun, og 
føUe pluds,elig en varm, brændende skin
syke enten d den ene eller anden retning. 

Skjønt hun hadde set Paul Hungerford 
for første gang den foregaaende dag var hun 
allerede sk.insyk, fordi h;un gjorde sig ind
mldle forestillinger om en anden kvinde, 
der spiiUet en rolle i hans liv. Mindet om 
hans apati og likegyldighet overfor hende 
formindsk,et heller ikke denne følelse. Det 
gjorde hende meget oprørt, men det forøket 
ogsaa den interesse hun følte for alt hvad 
der. vedrørte den unge mand, og tilskyndet 
hend€: til ,at iverksætte de planer, tanker 
og ,ideer, som hadde opfyldt hendes hjerne 
I ike siden det øieblik hun hadde sel ham. 

Lady Hungerford var ik~e helt tilfreds 
med sin nieoes forklaringer; nu begyndte 
hun angrepet paa en anden maate. 

"Emily, hvis 'jeg v.ar dig vilde jeg telegra
fere til Goodheart og be ham komme imor
gen og s·e til Paul," sa hun paa sin mest 
i ndsmig11ende maate. "Der er ingen som er 
e:i saa stor au~orHet paa hj,ertesygdommes 
omraade som Goodheart - ialfald efter min 
mening."!.! 

Lady Emily blev naturligvis straks meget 
blek, og der kom et smertelig uttryk op i 
hendes blide øine, idet hun vendte sig om og 
saa paa sin datter. 

Lauri var forbitl'et paa sin tante, men nu 
tænkle hun bar·e paa sin mor. Hun begyndte 
at le. 

"Kjære tante Jane, hvorledes kan du tro 
at der er noget iveien med Pauls hjerte!" 
utbrøt hun. 

Lady Hungerford satte op en fornærmet 
mine. 

"Jeg synes ikke at det er noget at 1e av, 
Lauri,'· sa hun koldt. "Nog,et maa der jo 
være iveien med ham. Unge mænd besvimer 
Ikke for intet." 

,.Paul besvimte ikke; han blev bare ov,er
vældet av sorg," svarte miss Hungerford li
kesaa koldt. "Jeg ~r ikke særlig skrøpelig, 
men hYis jeg pludselig fik efterl'etning om 
en kjær Yens død, saa vilde jeg sikkert be
svime straks." 

,.Paul liguer mig," sa lady Emily blidt 
og med en bekymret klang i stemmen. 
"Jane, kan du dklm huske at jeg ofte be
S\imte for flere 1aar siden?" . 

Lady 11 ungerford gav en gryntende lyd fra 
sig, og det gjorde Lauri endnu mer forbitret, 
for cJc>t hideholdt saa megen foragt, som det 
\'ar mul.i.g at lægge i en lyd. 

A L L E R S F A M I L I E-J 0 U R N A L. 

Mien Lauri var baade klok og taktfuld; 
hun bel s;in vrede i sig og begyi11dte at snak
ke meC. !sabel, som hittil hadde sittet lans. 

"Jeg 1er meget lei over at denne aften skul
de bli saa kjedelig for Dem," sa hun. 

I sabel smil te svakt. 
"Det gjør mig bare ondt for mr. Hunger

fo!rd. Det er saa sørgelig at miste en av 
si.ne venner. Og det værsle er, at overfor 
saadanne sorger føler man sig saa hjælpe
løs, saa ute av stand til at yde nogen 
trøst." 

"Ja, det er meget vanskelig," sa. Lauri. 
Hun kom til at lik:e !sabel bedre denne 

aften. Hun hadde anset den unge dame for 
dndolient, men nu maatte hun indrømme at 
det var en 1ov·erilet dom. Miss Marston vandt 
ved nærmere bekjendtskap. Da de var kom
met ind i dagligstuen igjen sat de to unge 
piker og snakk<et sammen, mens lady Hun
gerford skildret sine velgjørende foreta
gender for sin svigerinde, som lyttet høflig 
til hende, mens hendes tank1er var ovenpaa 
hos hendes søn. 

!sabel la an paa at indynde sig hos Lauri. 
Hun hadde straks set at Pauls s~øster vilde 
bli en god ame11et, hvis hun gjorde sine sak1er 
godt overfor hende, men ogsaa at htm kun
de bli 1en stor anstøtssten, hvis hun ind
tok en fiendtlig stilling ov,erfor de som øn
sket at lægge planer for Pauls fremtid. 

Der kunde tilsynelatende ikke væriet no
get stort fæHesskap mellem to saa forskjel
lige naturer som disse to unge pikers; men 
!sabel gjorde netop regning paa den fior
skJel der var mellem dem. Hun visste hvior-
1,edes hun skulde vinde Laiuris kraftige, be
skyttende karakter. Hun gjorde s,ig selv end
nu mer blid, endn:u mer barnslig, endnu 
mer blyg, 1end hun nOjgcnsinde før hadde 
været, og det lyktes hende virkelig at for
trylle lady Emilys praldiske, kloke datter, 
som ellers var saa klartseende og kritisk. 

!sabel fortalte paa en likefrem, naturlig 
maate om sit h}em; hun lot La:uri fiorstaa, 
hvor uundværlig hun var for sin onkel, 
oberst Leicester, og for he1e omegnen av 
Sbrapstone Court. 

"Onkel kalder mig sin dronning, og sier 
at j'eg regjerer ham med 1et blik av mine 
øine," sa hun m1ed sin indtagende, barns
lige latter. "Det høres saa komisk ut, ikke 
sandt, naar man ser mig lille, svake, ube
tydelige skabning?" 

"N atur,er som ,er gode li dette ords virke
lige betydning har ofte større magt end en 
hel hær soldater," sa Lauri venlig. "Jeg 
t11or nok 1j1eg f1orstaar hvad oberst Leicester 
mener. Jeg vil en dag besøke Dem i De-
r ,es hjem, miss Marston." • 

Isabe! rødmet av glæde. Saa vidt var hun 
allerede ~ommet! 

"Jeg skuldc ønske jeg kunde ta Dem med 
mig naar 1jeg reiser hjem," sa hun ivrig. 

"Naa, jeg haaber De ;ikke reiser med det 
første," svarte Lauri. Saa r,eiste de sig og 
sluttet sig til de to damer, som sat ved ka
minen. Og lilt efter satte !sabel sig paa 
lady Hungerfords opfordring til pianoet og 
sang. 

Hun gjorde indvendinger med hensyn til 
patienten, men Lauri erklærte ivrig at det 
slet ikke kunde genene Paul. Saa sang !sa
bel,. og mens hun sang lykønsket hun sig 
selv ml de fremskridt hun hadde gjort. Hun 
hadde virkelig baar,et sig klokt ad. Sandt 
nok - man kunde jo ikk,e egentlig si at hun 
var kommet videre med hensyn til god for
staaelse med Paul Hungerford selv, men hun 
hadde opnaadd det næstbedste, nemlig at 
danne grundvolden til iet varmt venskap med 
hans søster. Og Isabel S'a til sig selv, at 
hun skulde regne meget galt, hvis ikke dette 
venskap i høi grad skulde hjælpe bende til 
al naa det maal hun hadde fol'esat sig : at 
bli gifl med Paul Hungerford. Denne af-
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ten, tilbragt under hans mors tak, hadde git 
hendes planer_ skarpere og tydeligere form . 
Isledelfor al vær·e usikre, vake, utydeligt' 
og problematiske hadde de nu vundet fa
stere form og skarpere omr.ids, og nu gik 
hele hendes trakten ut paa, at dis
se planer skulde gj'ennemføries - ved 
hvilke midler det saa end skulde skie. 
Isr~bel følte at hun hadde hindringer at 
overvinde - hindringer . som var me
get større, fordi de var ukjendte. Hun 
maaUe være forberedt paa mange vanske
ligheter; men uten at kjende det aller mind
sle lil den unge mands fortid følte !sabel 
iinstinklmæssig likesaa klart og ty,delig, som 
om del var sagt hende med rene ord, at den 
pludselige og uventede sorg, som denne af
ten hadde rammet Paul, hadde ryddet en 
stor, kanske den filler største hindring av
veien, og at hun nu hadde meget, meget 
støne utsigt til at naa det hun higet efter, 
end hun hadde bat for nogen faa timer si
den. 

Derfor kunde miss Marston med fuld føie 
ly,kønskie sig selv til de store frem&kridt 
hun aller.etle hadde gjort, og da hun den 
mørke .aften kjørte hjem med ladYJ Hunger
t1ord, følte hun sig opfy)dt av en trium
fierende glæde. Det var en hel ny følelse som 
hadde bemægtiget sig hende, og den re'' 
hendl' ut av hendes sedvanlige selvtilfredse, 
jndolente sindstilstand og fik hende til at 
gruble over hvad den foran(lr,ing, der var 
foregaal med hende, egentlig bety;dde. Og 
saa 1opdaget hun, at hun elsket Paul Hunger
ford med saa stor varme og styrke, som det 
var mulig for 1en saa smaalig, overfladisk og 
egenkjærlig. natur som hendes. 

~ • Z':·! ,, 
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lsabel Marston hadde nu været over en 
maaned paa Hungerford Park, og hendes be
søk syntes .at strække sig ut i det uendelige 
I-her gang hun gjorde bare den svakeste 
hentydning til, ,at hun maatte reise hjem 
til sine pligt,er blev hun straks bragt til taus
b el av lady Hungerford. 

,.Heise hjem? Det kan der ikk!e væl'e tale 
om'. De er jo ne~op ~ammet. Vi kan slet 
ik k,e undvær,e Dem, og det bør De helst 
skr1ve til oberst Leicester straks," var hen· 
des verlindes stadige svar paa s'like henty,d
ninger. Og for at være relfærdig mot lady 
Hungerford lnaa det sies at hun mente del 
oprigtig, for· hun var gjestfriheten selv, og 
hun var til og med indtat i !sabel. Lady
Emily sa noget lignende mer varmt og med 
penere ord, og Lauri erklærte rent ut, al 
hun vilde føle sig rent ulykkelig, hvis !sabel 
r·eiste. For Lauri Hungerford hadde virkelig 
fatlet 1en varm og oprigtig hengivenhet for 
!sabel Marston. Hun følte en likefrem trang 
til al beskytte og verge denne blide, barns
lige unge pifoe med hendes fine, skjær e, 
blonde skjønhet. 

"Hun e.J: en søt, liten skabning," sa hun 
ofle tH Paul. "Jeg er kommet til at holde 
meget av hende." 

Den unge mand nikket gjerne samtyk
kende Lil disse ord, men til Isabels store 
ydmygelsc og ærgrelse syntes han slJ.et ~kke 
at lægge merke til om hans tantes vakre 
gjest var nærvær·ende eller ikh.""'e. Skjønt 
hun gjorde kjæmpeskridt i sit venskap merl 
moren og søsteren, var hun ,ikke kommet et 
skridt videre i sit bekjendtskap med Paul. 
skjønt hun var meget sammen med ham. 
Han hadde snart overvundet sit ildebefin
dende. Dagen efter sit svakhetsanfald Yar 
han reist til London. Men han hadde bare 
været borte i lo dage og efter den reise bad· 
de han forholdt sig rolig paa Heron Abbedi 
og hadde beskjæftiget sig med at stifte be
kjendtskap med godset Hungerford og dt 
tilstøtende eiendomme. Han hadde paatat 
sig en inspeklørs pligter, og tok sig av drif-
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ten istedelfor onkelen, som endnu laa syk 
av gigt. Lauri utspurte aldrig sin bror; der 
hadde likk,e fundet nogen forklaring sted 
me1lem dem, men i sin kjærlige medfølelse 
hadde ihuu godt forstaat det svake haab, der 
b.adde faat harn til at reise til London, 
uten tvil for at søke oplysninger om den, 
hvis .død var blit meddelt ham saa kort og 
fyndig. Men nu lyste der intet haab 'ut av 
b.ans vakre ansigt; han saa ældre ut og 
d~r var srnaa furer om hans øine og hans 
læbeT. Han hadde altid 1en træt, aandsfra
\·ærende mine, og han røgtet sine daglige 
pligter mekanisk, som et mennesk,e der gaar,, 
taler og spiser som i drømme, uten at det 
staar klart for ham, at han foretar sig disse 
ting. 

Lauri var grænseløs urolig og bekymret 
ove11 den paafaldende forandring, der var 
fQregaat med hendes elskede bf\or. 

"Hvad kan jeg gjøre for at hjælpe ham?" 
var hendes ,eneste tanke baade dag og nat. 

Hws hun baTle hadde vaaget det, vilde h'un1 
gjerne ha utøst sin sorg og bekymring for 
ham; men hun følte at hans sorg var for 
stoii og hellig til at omtales, og at hun 
vild-e gjøre mer ondt end godt ved at tale til 
barn. 

I denne tid var Isabels nærvær en stor 
trøst for hende. Hun var altfor optat av 
sine egne tanker til at iagtta sin nye ven
!ode 'med sin sedvanlige skarpe, klart se
ende kråtik. 

Hvis forholdene hadde været ander1edes, 
var del mulig at Isabel med al sin klokskap 
og 1ist dog vilde ha fundet det vanskelig at 
vinde Lauri Hungerford saa absolut som det 
hadde lyktes hende nu; men under disse 
,_,mstændigheter bidrog alt til at hjælpe hen
de, og hendes .blide, smilende, barnslige 
ov·erf1ate biev av Lauri anset for at være ut
slaget av en egte kvindelig og barnslig elsk
væ.;rdig 1natur, der under den smilende uskyl
dighet .gj-emte en ædel og god kvindes var
me hjerte. 

Isabels ,interesse for Paul, s~m altid blev 
uttrykt paa den mest blide, naturlige og 
barnslig,e maate, vakte tanker og forhaab
ninger hos Lauri, der ,egentlig ikke var langt 
fra at overraske hende. 

"&id han bare vilde komme til at holde 
litt av !sabel! Jeg venter naturligvis ikke, 
at han straks skal glemme alt og forelske 
sig i hende. Men hvis han bare vil komme 
til at synes om hende, vilde det være godt 
for ham - hun er saa søt og elskværdig 
- hun vilde sikkert bli Lil slor trøst for 
ham." 

Lad.Yi Emily var i høi grad begeistret 
over sin svigerindes unge gjest, og det blev 
almi.ndelig bekjendt, at lady Hungerford en
deUg hadde fundet en pike, der i fulde,ste 
grad fortjente den beundring og de lovlaler, 
der av den ophøi,ede dame blev ødsl,et paa 
hende. 

Laur.i forstod paa en finere, mer stilfær
Jig maaLe 1at aapne sin mors øine for Isabels 
fortr~Hende 1egenskaper. Det bliev gjort grad
vis og ikke paa en plump, fremfusende 
maate, m·en trods aUe disse bestræbels1er var 
miss Marston selv den, siom bedst visste at 
hun var likesaa langt fra at vinde Pauls 
kjærlighet ,eller bare sympati, som maanen 
fra jorden. Han snakket med hende, spa
serte med hende, red med hende - og det 
var især rideturene !sabel satte sit største 
haab til. M,en baade paa rideturene som ane 
andl"e steder opførte Paul H ungerford sig 
paa en træt, apatisk maate, og hverken 
Isabels virkelige dygtighet til at ride eller 
hendes nydelige figur, der tok sig særlig 
godt ut ~ ridedragt, gjorde den forønskede 
vfrkning. Og ihun bliev meg,et, rne.get ærgerlig 
og sint over sine stadige nederlag. 

"Han eT 'en rigtig dum, kjedelig en! Jeg 
bader ham!" ' sa hun ofte til sig selv; men 
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hun visste godt at hun var langt fra at hade 
ham. Hun besmykket aldrig sandheten for 
s:ig selv. Hun visste at hun elsket ham saa 
høH som hendes egoistiske hjerte var istand 
til iat elske, og at det var ham selv hun 
vilde ha, og ikke bare hans rigdom, titel og 
sbilling. 

Eu morgen kom Lauri ridende over til 
1ady, Hungerford. 

,,Jieg har ,et forslag at gjøre," sa hun, 
da hun hadde bundet sin hest utenfor døren, 
og !sabel kom springende ut for at hilse 
paa hende - ny1delig og fortryllende i sin 
hvåle kjol,e, med et glinsende sølvbelte om 
li.vet. ,,Isabel, er du glad i at danse?" De 
to 'unge p,ik,er var blit saa gode venner, at 
de nu sa du til hv·erandf\e. 
M~ss Marstons graablaa øine straalte. 
"Aa, Laul'li, skal det væ,re bal her?" 
"For et stort barn du ,er!'' sa .Laud 

leende, Hun gik ind i hallen sammen med 
lsabel, der altid fik en følelse av skinsyke 
naar hun saa Lauri i ridedragt. Der var 
noget ganske særlig tiltrækkende, noget 
pragtfuldl over miss Hungerfords kraftige) 
av sundhet Momstrende skikkelse og hen
des friske, blændende hudfarve. 

Lauri utviklet saa sin plan. 
"Det skal være bal hos Massinghams i 

- shire Lorsdag i velgjørende øiemed. Mor 
er 1en av p1"1otektricerne; det er 1et meget men
nesk,ekjærlig øiemed - nemlig indsamlin
gen til 1et relwnvalescenthj1em i Whiterock 
for fattige, syke og ulykkelig stillede barn. 
Der blir i almindelighet hvert aar avholdt 
et bal ,eller git en teaterforestilling til for
del for dette hjem. Jeg har t:,ænkt mig at du 
kanskie kunde ha lyst til at v~e med. Da 
det er el velgjørenhetsbal kan vi selvfølgelig 
ikk,e vente at der skal være et absolut utsøkt 
publikum, men der kommer sikkert bare 
pene folk - · ~ 

"Aa ja, Lauri, la os 1endelig være med! 
Det vilde bli saa morsomt, saa morsomt!" 

"Paul bad mig 1engag,eæ dig til første 
va.Is," sa Lauri henkastet. "Han hjalp mig 
op paa hesten, og da jeg fortalte ham orn 
mit eænd, bad han mig overbringe dig denne 
hils,en." 

Lauri sa ikke noget om at det var hende 
selv som hadde foreslaat Paul det. 

"Skal jeg be !sabel om at holde av første 
dans til dig ?" hadde hun spurt, og den unge 
mand hadde nikket med det underlig skyg
geiaglige smil, som altid bedrøvet Lauri saa 
meget. 

"Ja, hvis du sy,nes det," hadde han svart, 
og saa hadde Lauri redet avsted. Men !sa
bel skulde ikke vite noget om hans nød
tvungne galanteri, og hun blev meget ov,er
raskel og oplivet av dette budskap. Hendes 
kinder bluss·et og hendes øine straalte. 

"Paa delte bal vil jeg fremtvinge en av
g'jørels,e," tænkLe hun. "Jeg er træt og l1ei 
aY denne 1evindelige vienten. Jeg vil skifte 
planer og fl"emgangsmaate - og jeg skal 
nok naa maalet. Jeg kan gjøre alt hvad jeg 
vil for alvor. Inden mange dage er gaat 
skal Paul Hunge.rford be mig bli sin hu
stru - hvis han er fri og kan gjøre dette 
spørsmaal. Hvis han ikke er fri -" 
Hun blev blek ved denne tankie, og den 
straalende glans f,orsvandt fra hendes øine; 
m~ hun jog bort denne tvil - hun vilde 
iia1fald ikk1e gi den rum før hun hadde sat 
Paul tilstrækk,elig paa prøve. - Naar hun 
mindsl ventet det kunde hun bli grepet av 
ildevarslende forutfølelser, men nu vilde 
hun ialfald sætte alt ind paa at naa maa
let, og hvis det overhiodet var mulig paa 
nogen maate, saa skulde_ og maatte det lyk
kes hende. 
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"Jeg sa jo, at det vilde gjøre Dem godt. ~ 1 

sa George Cartwright. Han stod med ryg
gen til kaminen i et hyggelig, litet væ
relse, hvis nye beboersfoe allerede hadde gi t 
det et pr,æg av skjønhet og hjemlig hyggt. 
Utenfor strakte det aapne hav s,ig, over
straalet av den klare vintersol. "De s1er al
lerede ut som en ganske anden.!! 

"Det føl,er j1eg ogsaa," svarte Mar_Y,. Hun 
sat ved 1et skrivebord med pennen i haao
den. Hun hadde endrru den samme gamle
slitte, sorte kjole, som hun hadde brukt 1 
de dage, før den store ~dmygels.e og sor9 
rammel hende; den var tarvelig og mege-t 
medtat av t.idens land, men i George Cart
wi'li.ghts ,øine var den som ,en dronnings fk1æd
ning, for dens bærersk1es stolte ynde ga' 
den 1en væ,rdi, som ingen anden kj1ole kundt 
ha i hans øine. Hun hadde en merkeli~ 
evne, tænkte han, til at forskjønne alt hvad 
der kom li berøring med hende og omga'" 
hende. Dette v,æ,relsie hadde han for eks
empel selv møblert og .indrettet til hende. 
og han hadde gj1ort det saa pent og hyggeli~ 
som mulig, men det hadde dog faat et gan
ske :andet præg s,iden hun hadde fl.YJttet ind 
i det. Han kunde ikke bestemt paapek!e. 
hvor:i. forsk:j,ellen laa, men den var der o~ 
var tydelig og iøinefaldende nok. 

"Liker Oe dette sted?'! spurte han litt 
ener. 

Marys ansigt blusset. 
"Aa ja, saa meget - saa meget! Jeg 10· 

ler mig næsten ly,kkelig igj'en herY Hun 
reiste sig, la fra sig pennen og gik uvilkaar
lig et skridt frem mot ham. "Jeg blir al
dvig istand til at tak.kle Dem nok for det 
De har gjort for mig, doktor Cartwrigbl 
- aldrig!'! 

"HYorfor florsøke det?·•:• sa han paa deo 
korte maate hun nu kj1endte saa godt. 

"Jeg stod i begrep med at bli saa egen
kj~lig og bitter,"' v,edblev Mar~, som om 
en usynlig magt drev hende til at tale. "J.eg 
var saa ioptat ,av mine ,egne sorger,, saa 1over
vældet av mine egne skuffelser, at '}eg had
de begyndt 1at indQilde mig at jeg var den 
mest ulykkelige skabning paa jorden, at 
j'eg -'· 

Hun tidde og gik bort til vinduet med 
sin særegne stolte ypde; hans øine fulgte 
hende. Hun kunde ikke tale for bevægelse. 

"Nuvel," sa han omsider, da hun foem
deles tidde, "dette ler netop det jeg har øn
sket skuldc 'komme. Dette som var mer nød
vendig for Dem 1end den varme sjøluft og 
den lægende sol. Jeg ·vjsste at synet av alle 
disse srnaa, lidende væsener vilde bringe 
Dem til denne erkjendelse og gjøre Dem 
godt. Sorg gjør los egenkjærlige, den for
kvakler og v:ildl,eder de bedste naturer. Jeg 
følte at De ivar altfor god lil at leve en saa 
bittier og trøstesløs fremtid som den De ut
malte for Dem selv. Den støtte De behøvde 
skulde ikke bare bestaa i matedel hjælp. 
Nu haaber ijeg De har indset, at livet iendnu 
ikke 1er færdig for Dem.!.! 

Mary, vendte sig bort fra vinduet · og gik 
litt rastløst frem og Wbake i værelset, idet 
hun der satte 1en stol tilrette, dier fly,Uet en 
bok. Del var helt ubevJisste handlinger. 

"Jeg føler nu,'~ sa hun pl'udselig med en 
klang av taarer ~ sin stemme, "nu føler jeg 
at livet netop begypder for mig. Synet ·av 
disse stakkars, lidende barn har berørt en 
streng her - '!hun sl10g sig for bry,stet - "en 
streng som jeg trodde var tau,s f1or bestan
dig - som 'jeg trodde var bristet dengang 
:- mit eget barn blev tat fra mig.!~ 

Han svarte ikke straks; det var førs'te 
gang hun hadde omtalt sit barn, og hendes 
ord og hendes stemme vækket en und·erlig 
skjæ.riende smerte ~ hans br~st. . 

Mary gik fremdeles rastløst omkring i 

( 
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væ1 ·elset, og hans øine hville med en øm 
tankefoldhei paa hendes nydelige skikkelse. 

"De kommer vel godt ul av del med miss 
Da vis?' spurte han lill efler. 

,.l drnerkel," svarle Mary og gjorde sig 
umake Ior al bekjæmpe sin sindsbevægelse. 
,,lJ tan er meget venlig og imølekommeude; 
del ·er eu klok, forslamlig kvinde." 

".1 a, huu forstaar sine ting," sa · doktor 
Carlwrighl. "Hun er ruegel glad i Dem," 
tiifoiel han korl. 

"Del glæder mig at hun liker mig," svarte 
l\lary med el av sine sjeldne smil. 

"J lun kan bare finde en feil hos Dem. 
Hun sier De er for ung." 

Duklur Carl w righl Lilføiet ikke, "og for 
pen'· - men llel hadde plei·emorien sagt. 

"Det er en feil som snart kan relles." 
"Ja, del vel jeg forresten ikkie." Han be

traglel hende da hun nu igjen satte sig ved 
borllel og Lok fal paa sine forrelningssaker. 
"li vor gammel er De"/" spurle han kort. 

H uu saa paa ham, idet en plud:::elig rødme 
skjøl op i hendes kinder. 

"Jeg ul ev to og lyve i august." 
"Saa er De jo enduu halvt et barn." 
Me1ry lo -lill. 
Han hadde· aldrig før hørt hende le; hen

jes laller var saa klar og vakker, men den 
blev slraks eflerfulgt av el suk. 

"Gud give jeg var et barn igjen!" sa hun 
tavl. 

"Man pleier jo at si, at barndommen er 
den lykkeligste Lid i ens liv," sa lægen. 
"Men jeg kan nu ikke si at det er min 
erfaring. Jeg hadde en haard og streng barn
dom.. Hvis del ikke vil kjede Dem, mrs. 
11arnes, saa skal jeg ·en dag fortælle Dem 
om mig selv." 

"De vet at det ikke vil kjed·e mig," svart·e 
Mary hurtig. Hun vilde si noget mer, og 
ban ante hvad del var. Naar tidens fylde 
kom vilde hun gjengjælde hans forlr·olig
ht>t. li un vilde forlælle ham historien om 
sin barndom og tidligste ungdom, om sine 
lykkelige dage og sin sorg og lidelse. Han 
grublel saa ofte over, hvad hun vel kunde 
ha oplevet; ban visste at hun hadde gjen
nemgaat meget. I sine feberfantasier hadde 
hun sagl enkelle ting, som kastet et svakt ly:s 
ov·er del hemmelighetsfulde i hendes liv. 
Hun hadde snakket om biller smerte og dyp 
sorg. Der hadde været andre øieblikkie, 
hvori huu syntes at ha glemt sorgen og 
lidelsen og i mindet gjennemlevet lykkelige 
dage. I saadanne øiel>likke hadde hun un
dertiJen ropt saa bedende paa en "onkel 
Henry", og hadde sagt delte navn saa blidt 
og ømt. Del var øiensyulig, al hendes sorg 
og lidelse paa en eller anden maale stod i 
forbindelse med denne "onkel Henry" og 
ogsaa med en "!sabel" - og tanken paa 
denne sidste synles al pine og martæ den 
stakkars, lrælle, forpinte b}erne. 

"Jeg maa snart faa vite all Hun maa ik
ke være saa ·ensom og alene, ikke kjæmpe sig 
gjennem verden uten støtte og beskyttelse. 
Hv1s der ·et eller andel sted er et hjem til 
hende, maa hun vende tilbake dit. Jeg vil 
ikke hvile før jeg har bragt hende tilbak·e 
til del sted, hvor hun hører hjemme." 

Delte batlde doktor Cartwright sagt til sig 
selv mange ganger, da hun hadde overvun
det sygdommen og var begyndl paa rek.on
"alesoentliden. Han var slet ikke særlig 
tiølsom, skjønt hans hjerte var stort og 
varmt; men det var en ganske egen sak med 
Mary. Rent burtsel fra hendes sjeldne ynde 
og skjønht>t, vilde hans menneskekjærlighet 
være blit vækket overfor denne unge kvinde, 
der saa ø~ensynlig slet ikke var skapt til at 
kjæmpc for tilværels·en. Hun var absolut 
uvant med legemlig arbeide. Og dog var 
hun henvist til d·ette - hun maatte tjene 
Siit brød - for hvorledes skulde hun ellers 
eks:istere 'f"I Det behøves neppe at sies, at den 
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plads George Cartwrighl hadde tilbudt Mary 
hadde han helt og holdent opretlet for hen
des skyld. Arrangementet av hans rekon
valesoenthjem hadde været fuldkommen i 
alle henseender. l\fon doktor Carlwright 
hadde indviet pleiemoren, en kvinde som 
hadde arbeidet sammen med ham i mange 
aar som sykepleierske, i sin fortl'olighet og 
hadde meddelt hende al han ønsl:<Jet at gi 
en dame av sit bekjendtskap plads som be
styrerinde av hjemmet, en stilling som med
førte faa og lette pligter og behagelige pri
vilegier. 1\1.ary hadde i fuldkommen god tro 
tat imot hans tilbud; hun hadde betragtet 
ham som sin redningsmand i sit livs, mør
keste time. Hun kastet sig med iver ind i 
det arbeide som var gil hende, og for første 
gang siden hun hadde forlatt sin onkels hus 
og hadde fulgt med Hugh Ballaston, følte 
hun et glimt av lykke. 
· Synet av barna hadde gjort hende uendelig 
godt og fyldl hende med nyt mod og ny 
livslyst. Hendes egne sorger o~ lidelsu fo
rekom hendt meget mindre; enu.'Jg den skam 
og ydmygelse hendes mand hadde bragt ov,er 
hende forekom hende mindrie og l'ettere at 
bære ved synet av al denne barnslige elsk
værdighct, taalmodighet og resignation. 

Hun følte at hun aldrig kunde takke den
ne mand nok for hans hjælp, og dog gik 
det hele riolig og forretningsmæssig til. 

Siden han først i februar hadde fulgl 
hende ned til Whitel'ock, hadde doktor Cart
wright ikke besøkt hjemmet før nu. Han 
hadde ov·erlatt til sin priotege at kjæmpe 
kampen ul alene, og han visste at han hand
let klokt i det. Han hørte om de frem
skridt hnn gjorde, og kort efter hendes an
komst til hjemmet hørte han ogsaa fra hen
de selv, og den friske sjøluft i forening med 
hendes kraftige konstitution gjengav hende 
snart hendes fulde sundhei. Der blev ofte 
sendt beretninger til den optatte læge inde i 
London, og det hørte til Marys pligter at 
skrive diss·e beretninger, og idetheletat føre 
korl'espondancen. 

Doktor Cartwright var av to grunde kom
met til Whiteriock. For det første var en 
av hans smaa patienter farlig syk, og derfor 
vilde han personlig behandle den liHe pa
ti·ent. For det andet skulde der, hvilket han 
meddelte Mary, avholdes et stort bal den af
ten paa ·et nærliggende herresæte til fordel 
for hans r·ekonvalesoenthjem, og han ansaa 
det for sin pligt at visfl sig der i det mindste 
en halv times tid. 

"Mien De reiser da vel ikke tilbake til 
London alleæde iaften?" spurte Mary al
vorlig. 

Hun saa opmerksomt paa ham; det fore
kom hende at han saa træl og anstrengt 
ut. 

"Jo, det maa jeg. Jeg har en konsulation i 
Harley Street klokken eHev•e imorgen," 
svarte han kort1 idet han v·endte sine øine 
bort fra hendes alvorlig spørrende blik. 
"Mrs. Massingham, som har været saa ven
lig at stille sit hus til disposrition til avh·ol
delsen av dette bal, har tilbudt mig gjest
frihet saa Længe j·eg vilde, men }eg maa 
absolut med nattoget, som avgaar fra Sea
CI'offt J unction." 

"Hvor ligger da mrs. Massinghams eien
dom? Ligg•er den like ved her?" spurte 
Mary. 

Med et · svakt smil rystet han paa hodet. 
"Nei, ikk·e saa ganske - vel 20 kilometer. 

.Man bruker en time med toget, og naar 
man kjører landeveien tar det selvfølgelig 
den tredobbelte tid. Jeg maa bryte op tidlig. 
Men jeg vil gjerne ha litt middagsmat før 
jeg reiser." 

"Saa maa vi straks til arbeidet," sa Mar~, 
og la alle bøker og papirer tilrette. "Dok
tor Cartwright, j'eg vil haabe at jeg ikke 
har gjort dumhet·t>J."?" sa hun alvorlig. 

Nr. 13 

"Absol ut ikke," svarte han. 
Han talte allid til hende paa sin korteste, 

mest avbrulle maate; han visste ikke selv 
hvorfor han paala sig selv en saadan tvang 
overfor hende. Han følte bare at denne 
tvang var nødvendig. 

"Jeg vil de svært gjerne ha Dem med mig 
paa ballet iaften," sa han pludselig, da d e 
var færdige med sine forretninger. 

Mary smilte svakt. 
"Jeg har aldrig været paa bal," sa hun. 

"Jeg tror ikke at jeg kan danse." 
"Jeg vil vedde hvad det skal være paa, al 

De kan det, og at De ovenikjøpet gjør det 
godt. "En 1dame der rider saa godt sam De, 
maa ogsaa kunne danse godt." 

Mary lukket sine nydelige øine helt op. 
"De har jo aldrig sel mig ride, " sa hun 

forbauset. 
"N-ei, men jeg har hørt Dem tale om det, " 

svarte Cartwright med en kort latter. "Jeg 
glemmer ikke let det v·eddeløpsridt vi tok 
med hverandre en dag sidst i januar, da 
De laa i Deres sterkeste feber! Vi kom 
først ind - " 

Mary blev blek. 
"Sa - · jeg meget av - denslags - mens 

jeg var syk?" stammet hun svakt. 
"Nei heldigvis," sa Cartwright kort, "el

lers vilde De ha tat pusten fra mig! l\Ien 
nu maa jeg ind paa sykestuerne. Det er 
sandl, der er kommet en mængde frugt og 
blomsler, som er sendt os fra en av vore 
ivrigste og mest ædelmodige protektricer, 
lady Emily Hungerford - en av de søteste 
elskeligste kvinder i heJ.e verden. De maa 
endelig besøke hende engang, mrs. Bar
nes; hun vil straks vinde Deres hjerte. Jeg 
har gil ordre Lil, at De altid faar Deres 
part av disse gaver. Prat - ingen indven
dinger ! Blomster er hverdagslivets poesi. 
De trænger til poesi, og jeg vil at min be
styrerinde skal ha alt hvad hun ønsker -
naturligvis indenfor rimelighetens grænser!" 
Doktor Carlwright snakket kort og bydende. 
"Jeg har ogsaa nogen violer med til Dem 
fra søster Bowden - hun sender Dem man
ge hjertelige hilsener. Hun savner Dem me
get." 

Mary knuget sine smaa hænder fast sam
men, og sa med skjælvende stemme: 

"DokLor Carlwright, jeg - jeg maa faa 
takke Dem før De reiser. Jeg maa si Dem 
hvad mit hj•erte er fuldt av - jeg -" 

"Tl'or De virkelig De behøver at si mig 
noget ?" sa han bløtt, og saa smilende ned 
paa hende. "Vet De da ikke at jeg er en 
tl'oldmand? Jeg kan læse Deres tanker. Jeg 
vet alt hvad De vil si til mig. Det staar 
skrevet i Deres ansigt, Deres øine, Deres 
gjenvundne helbred, Der·es ønske om at 
vinde kræfter og styrke. Jeg faar tilstræk
kelige svar og jeg blir tilstrækkelig gjen
gjældl naar jeg læser alt dette; tro mig, ord 
behøves ikke mellem os." Han holdt hen
des hænder et øieblik rolig i sine, gav hen
de nogen ordrer og gik saa. Da han var 
kommet bort til døren vendte han sig om 
og sa: "Jeg formoder De vil faa mange 
besøk de første dage. Mrs. Massingham 
har fortalt mig, at hun har hele huset fuldt, 
og de fleste av gjesteme vil sandsynligvis 
komme hit for at se det velgjørenhetsfore
tagende, til fordel for hvilket de skal danse 
iaften." 

"Ønsker De at jeg skal ta imot gjesterne 
og vise Dem omkring paa etablissementet?" 
spurte Mary, <>g talte likesom han i en 
t'orrelningsmæssig tone. 

"Ja, hvis De er frisk nok til det; men 
glem ikke at De fremdeles er rekonvales
oent og al jeg ikke tillater Dem at overvur
del'e Deres kræfter. Det er noget De selv 
maa bestemme, det kan ikke j1eg avgjøre, " 
svarte han kort og med et næsten strengt ut
tryk ~ sil alvorlige, energiske ansigt. "Men 
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jeg tror næsten, mrs. Barnes, al De endnu 
i d par uker skal avholde Dem fra at op
fylde saadanne repræsentati>onspligter. Det 
er ·el meget anstrengende ar beide at vise 
g}ester omkr.ing li hele dette stor«~ k·ompleks. 
Det er De ,:ikke tilstrækkelig sterk nok til 
endnu. Miss Davis vil gjøre det for Dem. 
Jeg .skal si det til hende naar jeg nu gaar 
ned." Han Jaa haanden paa dørhaandbket, 
men v·endte sig saa om igjen og sa : 

" J e~ ønsker meget at De saa meget som 
mulig opholder Dem i frisk luft midt paa 
dagen. Gaa ne.d til utkanten av haven, sæt 
Dem der li lysthuset og se utover havet og 
:indaand den friske sjøluft - det er det De 
lrænger til - saa vil De tilsidst bli en ren 
Goliat Farvel! Nu maa }eg gaa!" Og den
ne gang forsvandt han mk·elig. 

,,Han 1er ·en ·engel!" tænkte Mary. Hun 
gik frem og tilbake i vær.elset, mens hun 
graat a'' taknemlighel og dy.p indre bevæ
g.else. Hun var saa dypt rørt, saa overvæl
del a\' hans godhel. Del var en glæd~ for 
hende 1al husk·e alt lwad der slod i forbin
delse med ham - aldrig hadde han i mind
sle maate saaret hendes store, ømfindtlige 
slolthel. - Undertiden, naar hun sat i dette 
pene, liUe værelse, der helt og holdent var 
hendes •eget, forekom det hende, som om 
hun levde i en drøm, som om alt det hun 
hadde bplcYet ,i de tre sidste aar hadde væ
ret en s•erie av drømme. 

Del frygtelige liv i elendighet, fattigdom, 
lidelse og skam forekom hende nu at ha 
vær.et ien frygtelig natlemare - og detle nye 
liv med dels arbeide, dels fredelige glæder, 
dets fine, kultiv·erte tone kunde i en.b:elte 
øieblikk-c ogsaa forek<omme hende r 1ent uYir
kelig. Hun hadde lært sig selv ikke at tæn
ke .altfor meget paa fortiden, ikke at grunde 
o,·er den bitre skjæbne, der førte hende fra 
solskin og lykke ut i en malstrøm av 
smerte, skuffelse, sorg og anger. 

Hendes historie var i virkeligheten g<rn
ske j-evn og likefrem. Fra sin spædest·e 
barndom hadde hun bodd hos sin onkel paa 
Shrapslone Court. Hendes mor hadde væ
ret Henry Leiceslers kjæ.nesle søster, og da 
døden hadde berøvet 1\.1ary1 baade hendes far 
·og mor var det forældr·eløse barn kommet 
lil del gam1e, fredelige hus, for at r·egjere 
som en dronning 10ver dets vakre, alvorlige 
eier og all hvad han eide. 

Oberst Leicester elsk·et den lille pike høi
ere 1end iall andet 1i livet, hun var hans hjer
tes ;ideal. Han tilbad og beundret hende. · 
Del kosl·el ham næsten anstrengelse at 
skjænkc 1e11del av sin kjærlighet til en an
den forældreløs ni·ece, som skjæbnen over
gay til hans kjærlighet og beskyttelse. 

Isabel var •et vakkert barn, men hun lig
net ikk•e l\Lary. Isabel lignet formeget sin 
fai- til at behage Henry Leicester. 

Egteskapet mellem hans søster LucYi og 
Charles Marston hadde været en kilde til 
slor sorg og misfornø:Lelse for oberS:t Lei
cester, ·mens han altid hadde følt den stør
ste aglelse og hengivenhet for Marys far. 
De hadde været sammen som soldater å 
I ndi1en og hadde været de beds~e bunme
rater, og det hadde v.æret en stor glæde for 
Henry Leic.~ster iat hans kjæreste søster blev 
gift med hans gode, triofaste ven. 

Døden berøv·et ham baade søsteren og 
Yennen, næst·en før de endnu hadde følt 
ly,kkens fulde sødme, og lille Mary var alt 
lwad de nu hadde ·efterlatt den mand, der 
sørget saa bittert og dypt over tapet av dem. 

Da Mary var ti aar gammel kom Isabel 
med sin sykelige, skrantende mor til on
kel·ens hjem. ! sabel var bare et par maane
der ældl'e, men lignet i ingen hens·eende 
~fary . De V'Okste op sammen, men de kom 
lwerandre aldrig rigtig nær. 

M:rs. Marston døde straks -efteral hun had
de mottat sin ædelmodige brors gjestfrihet. 
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Del liv hun hadde ført sammen med en 
hensynsløs, brutal mand hadde været en 
rækk1e ,av sorger og skuUelser, og hadde 
undergrav·et hendes helbried, og nu var begge 
de unge pik·er overlatt til oberst Leicesters 
omsorg og beskyttelse. 

Del var bare ·et let og behagelig arbeide. 
Han var r.ik, han hadde aldrig været gift, 
han •elsket ungdommen, og de to unge piker 
blev opdraget som hans egne barn. · Isabel 
blev i alle henseender behandlet som Mary. 
Obersten gjorde sig umake f<or ikke at gjøre 
nogen forsk'jel mellem dem, men om han eind 
behandlet Isabel med ømhet og kjærligh1et, 
saa kom hun aldr,ig til at staa Henry Lei
cesters h'jertc saa nær som hans: lille 
"Mielly". Livet var idel glæde og solskin for 
de to unge piker, endog i deres skiol.etid, 
hvor de maatte arbeide flittig; og saaledes 
vokste de op og blev meget beundr.et av 
alle folk ii •egnen. Man antok oberst Lei 
cester vilde dele sin formue mellem sine to 
adoptivdøtre. Shrapstone Court vilde na
turligvis gaa OYer til den nærmeste mandlige 
slegtning, men de to unge piker vilde ulvil
soml arve formuen . Spørsmaakl om tilkom
mende arv foruroliget ikke Mary, men !sa
bel gjorde mange beregninger, og visste paa 
en pr:ik hvor meget hendes onkel ei.de og 
hvor stor part hun med tiden vilde faa . 
Bevisstheten om slu tilkommende rigdom 
var meg·et behagelig for !sabel Marston, og 
hvis hun bare kunde ha overvtmdet sin sta
dige, daglige skinsyke paa sin kusine vilde 
hun ha været fuldkommen lykkelig. Men 
den fremtrædende sl:illing Mar)~ indlok i hu
set - da hun blev voksen, lot oberst Lei
cester sin yndling indla pladsen som hus
frue og hersker.indc i sit vakre, gamle hjem 
- var en kilde til uavbrutt ærgrelse for 
!sabel. Hnn lok det meget li.Ide op at Mary 
var hævel ·el trin høiere op end hun s•elv, 
skjønl hun var ældre end Mar)~, og Isabel 
grep enhver leilighet til at ærgre og saare 
hende, om del end allid skedde paa hendes 
eiendommelige lure uttænkte, kloke maate, 
saa elet alt:id faldt Mary og alle andre van
skel1g 1at trække hende til regnskap for hen
des smaa plagerier og krænkelser. Skjønt 
Mary var paa det rene med den store for
skjel der Yar mellem Isabels y,clre fremtræ
den og virkelige karakter, vilde hun gjerne 
ha sluttet venskap med sin kusine, hvis del 
hadde været mulig; men det var nelop det 
del likke var; lo poler kunde ikke være fjer
nere fra hverandre end diss·e to unge piker 
var i deres tanker, følelser og naturer. 
Mary forsøkte allid at stille alt hvad !sabel 
gjorde i det bedste ly1s, og i sin store kjær
~ighet til onkelen gjorde hun sig altid uma
ke for at skjule Isabels feil for ham; men 
det var ofle meget vanskelig for hende at 
tie og taale, naar Isabel med sin tilsynela
tande barnslige troskyldighet bragte bryde
r.ier og disharmonier ind i hendes daglige 
liv. 

N aar Mary tænkle tilbake paa sit tid
ligere liv, følte hun ofte at hvis ikke Isabel 
hadde bragl al den disharmoni ind i hendes 
lykkelige liv, vilde hun aldrig ha indgaat 
den forbindelse, der skulde ende saa sørge
lig for hende. 

Hugh Ballaston var kommet til den lille 
kirke i Shrapstone som organist da Mary; 
var atten aar. Som søn av en gammel uni
versitetskammerat av oberst Leicester blev 
han mottal som en velkommen gjest. Alene 
hans talent og vakre utseende V'ilcLe ha sik
ret ham 1en venlig mottagelse, og for en 
stund gik alt godt 

Litl ·efter litt - Mary visste ikke selv 
hvorfor - grep hun sig i atter og atter at 
forsvare Hugh Ballaston mot Isabels skarpe 
tunge. Og l\laryJ som var begeistr et flor mu
sik, følte sig tiltrukket av denne mand, og 
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kastet over ham en fantasiklædning, væYel 
av ungdommens entusiasme og romantik . 

(Fortsættes. ~ 

Høstsol. 
Av L. Gnbalke. 

Pa:i. en solklar dag først i november møt
tes Aline og Alberl, efter mange aars forløp . 
paa 1en vei der førte over en gammel, ried
lagt kirkegaard. 

Skjønt klirkegaarden var omskapt til (' 11 

slags park passet den mindre godt ind i det 
livlige storstadsbiUede som omgav den. Me11 
hvad var der at gjøre ved det, livet skal k
ves, det maa taale at døden skrider frem 
tæt op til det. 

Kirkegaarden laa like ved siden av en 
kavalelikaserne, dens porter stod aapne 
hele dagen, og da Albert, som var indkaldt 
til militære øvelser, hadde overstaat et ridl 
med sin •eskadron, hadde han gaat like ncd
ov•er den brede, med kastanj·etrær li.ndfal
tede vei . eler førte tversover den gamle kir
kegaard. SoJ.en skinte varmt paa det brogede 
høstløv, naar 1et vindsløt rystet trækronerne. 
løsnet de gule blade og faldt raslende, n .. ---c
sren klirrende ned mol grusen i gangen . 

Aline kom fra universitetet, hvor hun had
de hørl •et foredrag over de mindste levende 
væsener. Hver for sig var de to mennesker 
paa vei til en restauration for at spise 
middag. Et øieblik stod de lo, som i livel!-> 
vaar hadde gaat sammen haand i ha:rnd , 
tause Uke overfor hverandre. 

Aline fallet sig først. 
"Saaledes skal \'i tinde lwcrandre igj1cn. " 

midl i storstadsvrimlen !" 
"Paa 1en kirkegaard." 
,,Jieg valgte denne vei, 

øieblik vilde befr:ies for 
"Kan jeg faa lov til 

stykke?" 
"Ja - ja - gjerne -" 

nelop fordi jeg et 
al gatelarm.'' 
at folge Dem et 

Aline nævnle den restauration hvor hun 
pleide al spise. 

Albert foreslog al ele skulde indl.a den~s 
miclclagsmaaltid sammen. "Ganske rolig og 
fredelig som to fornuftige mennesker, for 
del rr vi jo blil eflerhaanclen! " 

J\linc sv'arle uten nølen : , . .Ja! " og saa gik 
ele temmelig ordknappe el stykke Yed si
den aY hverandre. 

Løvet raslet under deres føtter, og mange 
ganger smuttet 1en spurv over gravene. 

Aline maatte bukke under for mindernes 
magl, hun vilde slaa imot, h'un vilde snakke 
om ·almindelige ting og sa: · 

".T eg gaar ganske vist med Dem, Albert, 
men likke som Deres gjest." 

Han saa først uforstaaende paa hende, 
men saa sa han leende: 

"N aa, saaledes, ja, jeg forslaar det, nu
lidskvinde, der ·er istand til at sørge for s-ig 
selv! ALine, 'j1eg tror ikke Yi skal bry vore 
hoder med denslags biting." 

Han kastet et litet sideblik paa sin led
sagerske. Hun hadde paa sig en mørke
grøn dragt, hvis gode snit fremhævet hen
des vakre, slanke figur, den graa fi'lthal 
skygget kanske litt vel meget ov·er ansigtel. 
men man kunde s·e at hendes mørkblonde 
haar likke hadde mistet noget av sin fylde. 
Hendes .ansigtstræk hadde mistet den ung
pikeagtige runding og bløthet, men han sy1n
tes al ommeisling·en til dype, alvorlige træk 
næsten klædte hiende endnu bedre. 

l\J•ens de gik videre sa hun: 
"Jeg tænkte netop, da jeg gik over kir

kegaarden og bladene raslet ved mine føt 
ter, paa hj·emmet - - kan De endnu huske 
vinhøs~en hjemme?" 
~,Om je.g kan huske den - aa, jeg I~ 

Dem, la os snakke litt om dengang." 
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"Ja, man maa lade de folk derhjernme, at 
de forslod at feire vinhøst, selv om druerne 
sj elden var helt modne." 

"De forstod at trøste sig med den gode 
Yin fra Deres fars kjelder; han hadde den 
bedste Rt1desheimer }eg nogensinde har 
smakt." 

" Ihor vi barn tok det høitidelig naar 
honoratiores fra omegnen lot sig bekranse 
med Yinløv - hvor morsomt det er at tænke 
paa det!" 

.,Nei, la os heller la være at kalde diss·e 
~lade minder tilbake, de virker nedtryk~en
ue, ·' avbrøt Albert med et svakt Yemod i 
slemmen. 

Saa gik ele tause igj'en, hver syslende med 
si1!e ·egne lanker. · 

D'l de var kommet Lil utkanlen av kirke
gaarden, sa Albert : 

"La os heller ta en vogn; det er umulig 
for mig idag at sitte i en sporvogn og se 
i nd i likegyldige menneskers ansigter ! Jeg 
,.H heller ikke kunne laale at de stirrer paa 
mig!" 

Hun gik ind paa hans forslag; mens de 
kj ørte sa hun: 

" Kan De huske ulsiglen fra bedstefars 
bjørnev;indu ?" 

Hau nikket. 
,) ::i, der stod nogen furulrær ved sk·og

kanten, de tegnet sig særlig skarpt mot af
Lcnhiml·en. Det var en kontrast, som gang 
paa gang henrev os til beundring. Furu
trærnes blaaliggrønne grener og aftenhim
lens dype røde eller skyernes grelle gule -
jeg ser det endnu for m.ig -" 

.,Og bi.rkene, der stod saa ensomme mel
lem akasier og bøketrær, de hadde gult 
løv-" 

"De saa ul som ti»æet, som vilde ha andre 
hlade - kan De huske det endnu ?" 

"Jeg har en god hukommelse." 
"Vil De tro at jeg endnu den dag idag 

længter efler denne ulsigt? Naar hjemveen 
griper mig - og det hænder nu og da -
saa dreier længselen sig altid om dette lille 
slykæe verden - nede i da1en, den lille, 
klare ·elv, de grønne enge med alle høsttids
lune, det gamle, forfaldne slot oppe paa 
høiden - 1jeg ser endnu det hø1e, røde tegl
stenstak - nei, det er bedr·e at vi ikke tæn
ker tilbak·e!" 

"Hvorfor ikke? La os bare tæ.nke til
bake, kanske vi derigj1ennem finder en sti 
ut mot fremtiden." 

Hun !rystet sterkt paa hodet. Han saa 
bort paa hende - der var et kjærlig ut
tryk i hans v-eirbitte ansigt. 

De s·elv var jo som træel, eler Yilde ha 
andl'e blade - " 

Hun saa forskrækket paa ham og tidde. 
:'\el kjørte vognen gjennem de larmende ga
ler. Men hans og hendes tanker var i dette 
øieblik langl fra hele denne my,rieflid. De for 
begge sammen da vognen stanset. 

Nu sal de like overfor hverandre ved det 
dækkede bord. Albert hadde sat sammen en 
liten menu. Paa hans indslændige bøn had
de hun tillat ham det. 

.. Fortæl mig litt om Deres liv, " bad han; 
hans stemme var ikke rigtig sikker, han 
va;- ikke sikker paa hvorledes hun vilde 
opta del 1elle.r om hun idethcletat vilde gjøre 
det. · 

Hun løftet glasset og holdt det op mot 
lyset. 

.,De bar selv med et par ord karaklerisert 
mit liY. Som træet, der vilde ha nye blade 
a\' glas, av guld, av grønt løv - jeg har 
ban· ikke naadcl helt til at ønske mine gamle 
naale igjen, det er ikke ganske som i even
tyret, Albert. :\fanden med sækken har end
nn ikke røYet mine blade, heller ikke har 
slormYinden splintret dem; den graadige gjet 
har endnu ikke gjort dem til sit bytte; men 
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jeg lilstaar, at mange illusioner er gaat tapt, 
men idealerne er blit tilbake - og træet, 
som vilde ha andre blade, er blit til et rig
tig træ, der ikke saa let lar sig bøie eller 
bryte - 1og nu De selv, Albert, fortæl nu De 
litt om Dem selv." 

"En mand slaar allid midt i kampen -
De vet, at jeg efter min brors uventede død 
overtok fabrikken. - De vet hvor megen nød 
der er rundt omkring. De tiltror mig for
haabentlig hjerte og forstand til at opfalte 
elet - ja, andet er det ikke at si om mit 
1. " • 

lV. 

"Har De ikke giflet Dem?" 
Nu lød hendes stemme lill usikker, det 

var som om hun følte, at hun ikke hadde 
rel til 1at gjøre dette sporsmaal. 

"N.ei." 
Hun tidde og løftet .igj en sit glas. Hun 

drak hurtigere ·end det stemte overens med 
hendes væsen, og sa: 

"Vinen ·er god." 
"Det •er det samme merke som Yi drak hin 

aften, da vi tok avsked med hverandre -
den ,aften, der aapnet frihetens dør for Dern, 
da vi kom overens med hverandre om, at 
det hadde været en daarskap med seksten 
og tY,Ve aar at avlægge et troskapsløfte." 

"For lre aar siden var jeg :lior første gang 
hjemme igjen," sa hun; ,.jeg har meget at 
takke Dem for. De holder bedstefars grav 
i nrden." 

.. N aar mit arbeide er endt passer jeg gra
ver - - naa, De var i H-? Hvorfor 1op
søkte De mig ikke?" 

Hun bet sig i underlæben og lidde. Saa 
kastet hun hodet ·en smule tilbake og sa : 
"Hvor~or skal jeg ikke tilstaa det? Jeg 

vilde ikke ses av noget menneske - - det 
var graven jeg længtet efter - - og saa 
fandt jieg den smykket - der var roser og 
eviggrønt - - og jeg - jeg . hadde ikke 
mod til at spørre efter Dem." 

"Ali ne~" 
"Det hadde ikke været mulig for mig at 

hilse paa Deres - hustru. " 
"Aline !" 
"Undrer det Dem?" 
"Nei - det undrer mig bare, at De til

staar det." 
"Har ijleg nogensinde været feig?" 
"Feig? Nei - men - du værdsatte al

drig min kjærlighet rigtig - ld.u h'odde at 'din 
frihet kunde lide hvis min kj1ærlighet bandt 
dig for fast. Du var saa helt gjlennemtræingt 
av din egen eiendommelighet, ~or dig dre~et 
lykken sig saa meget om dit eget 'J1eg'. Ak, 
Aline, hvor fri hadde du ik~e været, hvis du 
dengang hadde været istand til at opgi dig 
selv - -" 

"Der findes ting, som man først lærer at 
skatte naar man har mistet dem." 

Albert saa med •et langt, alvorlig blik ind 
i hendes lysegraa øine, saa lo han plud
selig høil og sa: 

"Der kan komme mange vakre høstdage 
endnu, og hjemme hos ·os forstaar man jo 
al feire vinhøst, selv naar druerne iklm er 
modne - hvad mener du? T:rior du ikke at 
vore druer er blit modne og søte i denne 
lange rækk·e av aar? Jeg tror næsten det er 
ti. aar, ikkie sandt? Skal vi feire en fest?" 

"Albert - - " 
"Du har jo hjemve efter furuti·ærne, der 

lonel sig saa vakkert mol aftenltimlen -
kom, la os dra ut i det frie." 

Saa kjørte de ut paa landet; her var det 
;ikke saa vakkert som i deres hjem, men 
ogsaa her var der en av solen forgyldt aften
himmel, og birketrærne tegnet sig med skar
pe omrids mot det dype røde. 

Birketrærne stod i gyldent bladsmykke, 
og i lupinmarkerne summet bierne. En 
vandrende svend kjæmpet med ien bi om en 
nedfalclen pære, som Jaa ved grøftekant,en. 
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.-\.lberl og Aline sat haand i haand og 
kjørte Iy,kken imøte. 

Hestsol! - - -

Det nye lys. 
Av P.A. Schettler. 

Endelig blev det da til noget, at vi skulde 
faa elektrisk lys. Jeg hadde faat sat det 
igjennem hos verten. Det kostet mig hele 
min overtalelsesevne og en frygtelig Lrusel 
om, at vi i motsat fald straks vilde se os 
om efter en "moderne" leilighet. 

Dette "moderne" hadde brutt den sidste 
rest av vertens motstand, men vi bodde iog
saa virkelig altfor gammeldags! }[en tænke 
sig, at vi endnu hver aften sat om familie
bordet ved en petroleumslampe. Ved en pe
troleumslampe! 

Og ved hvilken petroleumslampe! Ella, 
den yngste, mente at den vist maatte stam
me fr~ N oahs ti.el. Carl, som hadde mer 
positive kjendskaper til fortiden, mente, at 
N oah vist ikke engang hadde hat petrole
umslampe, men han var temmelig sikker 
paa, al den udmerket godt kunde stamme 
fra Ciceros tid. 

:M:ar.ia,. "backfischen", næret især uvilje 
mot den gamle petroleumslampe, og hun 
ytret ofte, at hun virkelig skammet sig hver 
gang der ~om et par v·eninder op til hende. 
0YeralL hadde man elektriske kroner, og 
man behøvde bare at knipse for at de skulde 
ly,se saa klart som dagens lys1, og saa lug
tet de ikke. Og hvor man ikke hadde elek
trisk. lys, der brændte man gas. l\fon pe
L.roleumslamper, det var eler ikke en ene
ste familie i hendes klasse slom hadde, og 
hun turde slet ikke si, at de hjemme hos 
hende var saa gammeldagse, eHers vilde 
hele skolen le av hend~, det visste hun be
stemt. Og forøvrig hadde hun næsten alticl 
ondt i sine øine av den daarlige bely,sning, 
og saa fik hun hodepine av lugten. 

Det f!'emgik altsaa av alt, at det var p aa 
høieste tid at vi fik elektrisk; ly,s. 

Saa kom da det øiebtik, da vor pelr.ole
umslampe fra Noahs og Ciceros tid skulde 
utranger.es, for at et klarere lys sk'ulde for
skjønne v-ore famiheaftener. 

"Imorgen kommer ·elektrikeren," sa jeg 
en aften da jeg kom hjem. De sat alLe som 
sedYanl'ig om det runde familiebord, hv.or
paa petroleumslampen tPonet hyggelig og be
skeden. 

Ved ordet "elektrike:rien" pustet hele fa-
milien 1etlere ut. 

"Endelig!" sukket Maria. 
"Br,illiant!" brummet Carl. 
"Doilig!' ' jublet Ella, "saa kommer det 

ell'ktriske ly,s." 
Og mor nikket velvillig. 
Det 'forekom mig, men jeg tok kanske feil, 

at petroleumslampen brændte en smule 
mørkere, som 1om 'mi.ne iord hadde frem.kaldt 
ell" dunkel anelse hos den, og j'eg hadde 
næsten medlidenhet med den, naar j·eg 
tænkte paa at den i aarevis hadde holdt os 
med selskap her paa det runde bord, og at 
den som bryllupspresent i sin tid hadde 
delt to lykkeliges ens•omme timer, og været 
det første lys i verden som det kommende 
hitte liUe menneskebarn hadde set, da dets 
øine aaPet efter aapnedes, og at mangt et 
natarbeide var lyktes for mig ved dens ski.n. 

V ar det saa ikke noget i lik.het med et 
forræderi mot en ven, naar man simpelt
hen utrangerte den? Naturligvis, det var 
jo bare en petroleumslampe, hverken men
neske eller dyr, men i ethvert fald en 
kjær erindring. 

Var da .ikke det nok til at nære blidere 
følelser overfor den? 

-
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Og jeg sa meget bcsleml: ,.:\line ~'.iæ.re. 
selv .om pelro1'eumslampen ogsaa maa vike 
plndsen, 'og del ·er kanske godt saaleciies. 
ror del gamle v,iker jo a!Licl for del nye, saa 
Jorurer jeg al den hverken blir gil hort 
eller solgl -" 

:\farin lo muntert. 
".Ta, del er mit al~or. og den skal l1cllcr 

ikkr' lrnslcs borl. Den skal still es' penl ha.rl 
paa mil bokskap. Har drre forsl:i:1I mig? ·· 

,,1\Jen du vil da vel 
ikke opbeYare den, 
far?" spurte Ella. 

"Jo, naturligvis vil 
jeg det Kanske jeg 
sener·e engang skj,æ.n· 
k er den Ul ·el museum. ' 

"Det kan d n sa a
men god l gjøre alle
r ed(· nu, '· 5a Carl. 

,,Den er jo gammel 
nok lil det." 

"Saa gammel som 
den er, saa kjær er 
den mig, barn . Men 
det forslaar 'jo ~kke 
dere." 

"Saa nu ·oser den 
sandelig igjen!" rop Lr~ 
mor, og skrudde den 
ned. De: andre bøide 
sig endnu dypere ned 
over sine skolearbei
der, og Ella mumlel: 
"Og mørkel hersket 
over vandenc, og jor
den var øde og 
tom."· .... . . 

Saa fik vi lys! 
V1or dagligstue slraal-
1.e i. usedvanlig glans, 
<lel mindel_ virk·elig lill 
om skabelseshis~ori,en. 
:\u sa2 urna forskjellen 
fra igaar og Ul idag. 
Fra 1en præglig lyse
kront:: fløt det sølvgLln
sende ly~ ned over os 

-· d 'et ny ·e lys. 
El almindelig "Aa !" 

hilste del. Elektrike
ren smilte. Sandsy,nligvis hadde han ofle 
set saa glade, overraskede ansigLer. 

Ella, Carl og i\Iaria danset lystig om i 
stuen, ·og mor sa me<l tilfreds stemme: "Saa 
gr.iser det ikke saa til som petroleumen." 

"Det Jugler iikke, det sætter ikke flekker 
og del sparer fyrslikker," jublet .Maria. 

Triumferende bar man pelroleumslampen 
ul og satte den :inde paa mit bokskap. Der 
skulde glemselens morke sænke sig ove•r 
den. 

Hvor deilig del var med det eld:lriskci 
lys. 

Alene del lette knep naar man dreiet knap
pen! Hvilk·en glæde, især for et barnehjerte. 
I\næk - ly;;t - knak - mørkt - knæk -
lyst - · knak - mørkt - knæk - lysl. 

"Barn, ljeg har allerede en gang sagt dem. 
at 1j1eg likke vil forstyrres naar jeg !æser, 
la nu lyset brænde." 

,)1.a, far, la mig bare faa lov en gang Lil. 
Carl ~mr gjorl det mange, mange flere gan
ger 1end jeg." 

"N aa, naa, ,.,barn, del er da inlel lekeløi ! 
I-frad lænker dere paa ?" skjend le mor, 
som under alt delLe knæpperi. hadde mislet 
en maske paa den slrømpe hun strikket paa. 

"Bare ·en gang, far," ligget Ella. 
"La gaa, 'en gang til. men saa er clel slul, 

hører dere!" 
"Hurra," rople Ella og dreiet kjækt paa 

knappen. 
Knak - rnørkl - knæk - l_vsl - knak -

mørk! - knæk 
Dypl mørke! 
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..1 h·ad rr del nu. vær saa god og drei op 
igjen. '· 

,,Jeg dreier jo alt hYacl jeg kan, men del Yil 
ikke' " lod del graalefærdig borle fr<l døren. 

.. La mig lffOYC," sa Carl. 
Knik - kruk - knik -
Endnu bestandig mgyptisk morke. 
,)I en barn da/' sukket mor. 
. .J\apnl nal11rligYis! '' skjcndlc jeg, .. ll\·or

ror skal dere ogsaa plukke YNl ].;onlaklC'll 

HYorlcdcs kinesisk natpoliti i bokstn;n~ligstc 
forst:rnrl vaaker OY<'l' byrn~ ro . 

De~1 som rnrslc gang ser en riglig kinesisk hy - ikke 
de europæisk prægcde harn<'ilyrr i Kina , men en 
usminket kinesisk slacl, f. eks . Canlon - kan ikk<' 
Ja Yærc al lænkc paa en myr<'l u<'. D<'r er no gel 
undC'rjordisk ved by<'n. gal<'rne er 11·m1g<' og mugnr 
og overdækkcl med oljepapir eller sLr~w.unallrr, og 
den myldrende menneskemnsse, som a.ldrig ser ut Lil 
at hvilt', minder paafalclendr om den kriblrnde og krah
le>nde masse, ele r hcfolkrr en myretue. Og dog er cl
hYelrl lilel kinesisk samfund, f. C'ks. del som heler 
Ca11Lo11 - hvorfra ovcnslaaenrle inleressnnle billede 
slammer, -- likesaa yeJordnel og likcsan fasl sammen
lomret vecl skrevne og uskren1e love som nogel myrc
samfund. Fm· nu bare al la en eneste side a'' en Jd
ncsisk hys liY1 p-0Jiliel, saa kan ekt ikke undr<'. nl 
el av ele sporsmaal ider straks Iæggcr beslag paa clen 
frcmmedes opmerksomhel. er: .,.Ta, men hvorledes er 
elet mulig nt harn1dhæYC ro og orden i denne rnyre
luc me<l sine trange, unclerjo rrliske gater og tusener 
av .sorte smulhuller?·' Inlel er imidlertid Jellere al 
forst.an, bare man blir gjort opmerksom pna Yisse 
grundprincippcr i kinesisk lænkemaale og bystyre. l\i
nC'Serne Yil neppe nogensimle l>cnytle dagen til al 
ive1·ksætte uroligheier planlagt i videre kredsr . Hele 
dc:res natur slridei; herimot. Og for at hindre nal
speklakler er <i<'l en ubrylelig Jo,· ov<'r hele del him
mC'lske rike, al all hvad der knldt>s porter lukkes ,-<'d 
so~dgang, ikke bare hyporlene. men ogsaa portene 
som ski1101· den ene gate fra den anden. Bare visse 
folk, mandiari.J1e·rne. de kristne missionærc.r som blir 
kaldt til syke. o. lign. fanr lov til om nallen at 
passere gjennem portene. Men for at nallepolitiel uhin
d:ret av portene kan læreles omkring i byen og fra 
clct hoie holde nie med lwud uer fo.rcgaa.r i g:ilcrne. 
C!r Ider OYer hele byen, fra lmsl:i.k li! hustak. anbragt 
lette. lul'Ligc bambushroer. som bare kan l>rc:re ('n 
m:md aY gangen. Del er saad:inne politibroer vi ser 
paa YOrl billede. Ikke sandt. det hele er ganske en
kell? ~tnn ska I bare være kineser for :i L fin de p:ia eler, 

losning nv spnrsmaaJe1 ~ ;-~ 
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!leir lid en?'· Og jeg folle mig frem i mør
kel henimot knappen. Jeg drei·el forst lil
høire, saa endog lilvenslre: men det Yar 
og hl ey mør kl. 

,,~u sitter vi nel i del! llvacl gjnr Yi nu 'I" 
Del var nogen som harket br>rlC' i del 

mørke hjørne. 
"Skal jeg ikke henlC' elektrikeren ·1· · 

~pmlc· Carl. 
.. .To. gjor del, min gul!" 

.,:\1 cu sa;1 l<.engc kn n 
Yi d:1 ikke silte i mor
ke," jamrel \fori:1s 
!'lemme el eller andel 
s~ed li i rra belgmor
kel, "jeg har cndnu 
en sl.il ai skrive rær
clig. '· 

"Og jeg skal lære 
'del fjerde lmd'," kl:1-
gel Ella. 

"Del kommer der a,· 
deres elekl..riske lys -
narrestreker, med den 
gamll• pelr-0leumslam
pe Ya1· det ikke hænrll 
os. " 

"Y! kan jo bruke 
clen igjen," sa mor, .. i 
elet minclst(' sua hen
ge ~ndlil den cleklri
sk·c belysning fungerC'r 
igjen. " 

Snar! slod den igjen 
J>aa fomiliehordC'L med 
sil Ji:-·ggclige , heskeclnC' 
lys , den gamle ])('lrn
leumslampC'. Og mens 
Yi brskjæmmel og 
nccllryki sal omkring 

den og arbeidet. Y<lr 
el c:l s·on 1 om •en Yi ss, 

siille overlegenhet 
spra1;g frem fra dens 
rnildC' lys. Vi sal stille, 
g;111ske stille, og Yna
grl neppe ni si el ord. 

Sa;1 kom endelig 
el eklri keren. 

Litt hodebrud. 
I b C d t f g h 

~ ... JI~ m11s 
L" q Jt f 7 . ~~ 

61 1 ~•,,,.w. B,,",Jlr ,,,E ll , 
5 •• ~ ;' ~ , • 5 

4 -~- ~ ~1 4 1. ~ ..... 1:··~, 
3 I• • ;..J. ?:t 3 

211 ·· ~.Jil ~P. B" 8 ,j •112 
I fl. i • •• ;~ _J I 
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j}n "halsstarrig". kabal. 
En kabal som ikke har noget navn og som kan læres i en 
baandvending, og trods at det nro!lten ikke er mulig at faa den 
til at "gaa op" virker den saa tiltrækkende paa folk, at de 
<tilerede efter første aften har vanskelig for at holde op med den. 

Kabalen hø-mr W det behagelige slags, som ikke lægger nogetsomhelsl tryk 
paa selskapet, den fordrer absolut 'intet tankearbeide og hindrer saaledes 
ikke s.amtalen, den fordrer bare e I1 kortlek, volder ingen vanskeligheter med 

blandingen og kan mege'l kt fyl<lc en hel aflen for· en. Og saa virker den 
slet ikke irriterende. Gang paa gang kan man IJegynde fra begyndelsen 

uten at fø.le sig biller en eneste gang og end da mindre bli i daarlig humør. 
Jeg har sel en ældre herre sille en hel aften - fra kl. 7 til henimot 12 -
uten at kunne faa den til al gaa op (naturligvis hadde jeg nær sagt) og 
allikevel følle lian del rent som <'Il triumf -da han var kommet saa langt, 
at der I.Jare var en ensom hjerterdame mellem ham og den sidste triumfen. 
Han hadde først lært kabalen <len aften, og jeg mistænker ham næsten for 
at han gik hjem og fortsatte. 
Det har hændt min svoger~ søster, al hun glemte al koke kaffe den arten, 

h u n lærte kal.Jel'c:n., og at glemme.det vilde være aldeles usedvanlig for hrnde. 
Om der bJandl læserne skulde findos nogen som anser sig at være i besiddrlse 

av en tilstrækkelig stor portion t.aalmodighel, saa er kabalen omtrent saaledes: 
Ta d spil preferencekod, bl:and dem og læ,g fire kort i rad paa bordet. Spillets 

ene.sle regel er: at et hø•iC're kort i sammo farve (ruter, hjerter. spader ell'er kløver) 
gj01r de' !<ivere fri. Essene er de høieste kort, og spill'ets maal er at de fire es sk::il 

lig~t· :1l'Pne tilsidst. - Om det for~tr gang Jigger r. eks. 

"_ .. " I : / hi""· " ~ "' . ••• 
••• A • 

kl i>ver ni 

+ + 
1!+!: 
1±_±1 

spader olle ~ + 
• sa:a gjø'l· kløver nis uærva:r, al man har l·ov til at ta bort kt·øver tre. 

r~a :j;:::r mu: :ter fi.re kor[ over:pc:Ja; .de andre. r. er~·:+ 
Intet hjerter ti • W kløver ni + f t spader 

M<in Jægger nu • + A -lo 
f. eks.' • • hjmt"· to • •p><d~ fico ~ftl rntec forn --
Rute1· sPb • U ~ 

olle '•1• • 
" . •__!.,._ 

Da det hek !itlen bare er de ø1verslc - "frie" - kort som ro.an har ](lv til at rø1re ved, gjør i 
•lette tilfælide hjerter to ikke hjerter ti fri, da jo denne ligger underst. Derimot gjør ruter seks 
uler fem fri. -Men derigjennem at rutc1· fem tas hort, kommer i;pndrr fire fri. N aar de næstc 

fire kort læ.~es 1..aa. ser raden sa.al'cdes ut 

. .~1 I+ 
Der hgger ra· + h1erter ti ~ kJø·ver ni 
Ruter seks I '• • + hjerter to • 

Man læg_~r I• • spader ni 
f. eks. : • ruter es 
Kle·ver knc.t!t . + .___, 

kløver 

N·u gjør kløve1· ku.ugc kl'øvt,r lmegt fri, hrnrig.icuucn1 J.gjeu ruter es gjør ruter seks fri Den der. 
i.ojennem opkomne ledige plads i de fires rad har man nu lov tH at utfylde gjennem at flytte 

et av de andre (øverste) kort dit, hvilket i dette særskilte tillfælde er en stor forcJel, idet ru. 
ter es derigjennem kan komme under s t i den ledige bunke. 

Vi behøver sikkert ikke al· vise kabalens forlsætlelse: Man skal' bare ufortrødent gaa 
videre paa den anviste ma'<lle. Der findes som sagt bare en regel: at det høiere kort 

g.jø·r de lavere kort i samme .,farve~ fri - med "farve" menes ikke s<>rt eller 
root, men det er ruter, hjerter, spader eller kløver. 

Ja sa.a er det nok ikke mer at si om d'enne eiendommelige kabal; dets to ho
v~degenskaper: at det næsten ikke er mulig at faa den m at gaa op og at det 

n.a:sten ikk.e er mulig at hotrde op med den igjen, er jo omtale nok Den har 
dog endnu en, hvilket kanske viI forbause <len meget som allerede har forsøkt 

den. og det er. at den virkf>lig kan gaa op. 

tJ L~J -lj 8 
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Anselm Rothschlld, søn 
ev Maler An1schel og 

cbef for huset I 
Frankfurt. 

Alphonse Rothschlld, 
grundlægger av filia len 

I Paris. 

Karl Rothscblld, chef 
for_fllla 1en I Neapel. 

Natban Rothscblld, chet Leopold Rotbscblld, 
for filialen I London. kompagnon øv sin 

Av Rothschildernes saga. 

1 slutten av det 18. aarhundre var Maier Am
:scht'l en fallig kjøbmand i Frankfurt am Main. 
Ha.ns slure maal, som lian aldrig el øieblik taple 
.avsyne, var at bli rik. Saavcl han som hans 
b.w.trJ, fru Gudula, salte alle kræfter ind paa 
.at deres fem sønner skuJde naa frem Li! den 
m.agl og ære som føl[er i en stor og grundmuret 
rigLloms kjølvand. ug før fru Gudula lukket 
sine øine, saa hun da ogsaa sine sønner som 
pengefyrster regjerende Europas finanser. Fyr
ster og statsmænd, kon~er og keisere hadde bare 
en vei, naar de skulae skaffe sine belrængte 
I.and penger, og veien het - Rolschild. 

Der vad ngcn nummere paa husene i Jødegaten 
i Fraoklurls ghetto; for at betegne hvor han b:id
de, a.nlwagte Maier Amshel derfor et rødt skilt 
over sin dø'r . Blandt naboerne kom det derfor 
snart W at hele huset med det "røde skilt", og 
sønnerne antok saa herfra navnet Tiothshild. Alle 
Maier Amschels sønner bi'ev 1.Jankierer; Anselm, 
dt>n :.clLl~le, i Frankfurt, hvor han ledet moder
forrelninp.en, Salomon i Wien , Nalhan i L,ondon, 
Karl i Neapel 'Og James i Paris. Av de penge
hus de starlel, er endnu tre - de i London, 
Paris og Wien - i hænderne paa ætlinger av 
de som grundet dem, mens de lo er nedlagt. -
Det var stamfarens ønske at hans eflerko111mere 
skulde gifte sig i familien, og detle ønske er 
i en gau~ke utprægel grad skedd fyldest. 

At gi en bare nogenlunde fyldig fremstilling 
av Tiolh~rhildernes historie vilde fordre en stor 
boks plads. Vi vil derfor her indskrænke os 
til, ved at berette betegnende episoder fra deres 
liv, at kaste streiflys indover den berømte fami
lies saga. 

Den gamle fru Gudul~, som først døde i 1849, 
opnaadde al se sine sønner som de slore p<'nge
fyrster, der i saa høi grad raarl et over Europas 
skjæl.Jne baade i krig og fred. En liten anekdote 

er Letegnende for 
hvorledes hun saa 
pna dem. En dag 
kom en Frankfurt1'r
kone til den gamlte 
mor Gudula, sum 
s tadig vedblcv at bo 
i hus<'I i .focle~alm. 
llun var meget ulyk
kelig: ,.Krigen hol
der paa al bryte ul," 
klaget hun, "og de 
vil ta min eneste 
søn fra mig, da jeg 
ikke har penirer 
til at kjøpe ham '"'rri 
fra milila•rtjene
slen." - "Vær bare 

ikke ræd,'" lr!3'slcl 
den gamle j odekone, 

"der blir ingfn krig. Mine søuner vil ikke le
vere p1:nger uerW - " 

• 
GodgJørenhet var et utpræget træk hos flere 

av familien H1Jlhschikls medlemmer. Som det 
syues h<Jr detle været en arv fra stam faren, 
g:.mle l\laier Amschel. "Den gamle Tiolhsd1ild;' 
fort~l'iler digler en 13ørne, "slamfaren til det re
gj<·n:nde dynasti, var en bra mane\, rrornhden 
og godmodiglwten ~elv. Hans ansigl var mil'dl 
og kl:t•dl'(ln1gkn mer enrl l>rskedrn, næsten fat
tig. Slik gik han rundt i Frankrurt, og hesl<in
dig var han rulgt av en hop fatt ige fol k, der 
omg:iv h<1111 som en hurstal, og hvC'm han gav 
al111isst•r 'Og gode raad; naar man paa g:1ten traf 
Uggt•re llll'd tilfn·dse og furnøierle ansigtr.r, visste 
man, a I her hadde gamle RoU1shild nylig pas
sert forl.Ji." 

bror Natban I London. 

Der findes en række beretninger, som paa en 
overmaade levende maate fo rtæller om Rolh
sch.ildernes evne till al ulnylle en siluation til 
fordel for sine egne økonomiske pl'aner. Hadde 
de sporet en ulsigt W at tjene penger, tok de 
alle midler i bruk for al utnylle situationen. Av 
de fem brødre var Londonerhusds chef, Nathan 
Hothschild utvilsomt den driftigste. En enkelt 
episode av hans historie ill ustrcrer det omtalte 
forhold paa den mest plausible maate. 

Da Napoleon var vendl tilbake fra Elba og 
for en lid igj en vaP' blit rrankrikes hersker og 
Europas store skræmmebillcde, var del ikke bare 
folkenes og fyrsternes planer som l.Jlev omstyr
tet, 'ogsaa pengemændene saa sine beregninger 
kttldkastet. For Nathan Tiotschild var det mæg
tige summer der stod paa spil, og hvis skjæbne 
var avhængig av den store eventyrers skjæbne. 
Han skyndte sig til Frankrike for al føl'ge begi
vt>nhrternes utvikling pna nært hold. Paa hin 
for Europa saa skjæbnesvangre dag, da Napo
leon kjæmpet sin sidste kamp mot Engl'ands og 
Tysklands allierte hære, opholdt Nathan Tiolh
schild sig ved frqnten. Da han saa, at Napo
leons sicl ste forsøk paa med sin garnl"e garde at 
slaa sig igjennem misl yktes, skyndte han sig uten 
at ·avvente slagets slutning fra Waterloo til Brys
sel, hV'or han uten at bekymre s ig om de store 
bekostninger leiet en vogn, der i rasende tempo 
fø1·te ham til Ost-
ende, hvorfra han 
sna vildr reise 
til England. Et 
øiebl ik saa det 
ul som om hans 
drist"ge pinn sku1-
de bli et offer for 
de vrede lrn vgu
drr. Der ra~te en 
slik storm, at in
gen, t rods alle til 
bud om meget 
stor færgelll'ta
ling vil de sæt te 
ham o ver. Til
sidst lvktes det 
dog den aldrig 
opgivende penge-
fyrste al finde en ung fisker, som erklær te sig 
villig til al vaa~e eksperimentet mot at Rolh
schild forut uluelalte hans kone 2000 francs . 
Overfarten gik godl, og da Holhschild naadde 
London, var der endnu ingen beretninger naadd 
frem fra \Vaterloo. 

Paa børsen i London var alt forvirring; der 
gik rygter om at l3lf1cher var slaat. All s~·nles 
tapt. Borte i el hjørne av horssall'n stoll Na
lhan TI.othschild, bl'ek og lidende, øuclagl av 1den 
forcerte reise. Under indlrykket av <!elle syn 
tok rygtern c yderligere 
fart; man folle sig klar 
ovrr, al den store pen
geryrste regn<'t alt fo r 
tapt. Da sa mtidig hans 
anC'nte:· ka-,trt sture 
n~t·ngder papirer ut 
paa markedet, blev alt 
pa11ik; kursernc faldt 
og raldl, alle vilde s:l'l
ge. l\kn rundt omkring 
i børssalen gik som op
kjø pere av de . ul huri te 
pa pi rer Na lhan Holh
schi!d" hemmrligl' a.u1·n- .:;..
Irr, som ing<'n k iendte. 
I holx' ,·is slrørnnwt p<l
pirernc til fahel ,agtig 
hi 1·e priser ind til d<'n 
lilsvneJtaknrle knu"le 
finansrnand. Den næste 
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dag naadde meddelel:serne om Bliichers og Wel
lingtons seire over Napoleon til L·ondon, og kur
serne steg høil over hele linjen. Del var ikke 
uten grund, Nalhan Tiolhschild den dag smi
lende i>elraadte børssalen; den drislige reise fm 
Waterloo W' London hadde indbragt ham -. 'eD 
fortjeneste paa tyve millioner kroner. , 

• 
Hvor mægtige faktorer, Rolhschilderne var ·,·i 

pengeverdenen, illustreres kauske belist gjennem 
en anden episode fra Londonerh us ets historie. 
- En dag indleverte Nathan Holhschild i "Bank , 
of England" en veksel1, som hans bror Anselm · 
i Frankfurt hadde trukket paa ham. Banken, 
neglet imidler tid at utbetale den med den mo
tivering, al den bare indløste sine egne papirer, 
men ikke utbetalte veksler fra private. Roth
schild. lovet sig at det skulde bli hevnet, og la 
straks planer tH sit felttog. I tre uker lot ban 
sine agenter England rundt opkjøpe hvad de 
kunde faa fat i av seddelpenger utstedt av 
"Bank of England". Derpaa indfandt han sig 
en morgen ved aapningstid. i banken og tok 
plads ved hovedkassen; av den fyldte mappe 
fremtak han en fempundsseddel med anmodning 
om al faa den vekslet i guid. Smilende rakte 
kassereren ham fem blanke guldslykker, som 
Rothschild efter en nøie undersokel<se lot Cor
svinde i en pose; derpaa fremtak ban en ny 
fempundsseddel, og scenen fra før gjentok sig. 
Seddel paa sedde1 kom op av mappen, mens · 
guJdet dynget sig op i posen, og ved l'ukkelid 
stod pengefyrsten 
der stadig like op
tat av al veksle 
sine sedler. Sam ti
dig med at Rolh
schild tok pk1ds ved 
hovedkas o- en, hadde 
hans agenter tat 
plads ved bankens 
ni andre kasser og 

ariJeidet dagen 
igjennem paa sam
me maate som sin 
chef. Resultatet var 
da ogsaa, al ban
ken, da den luk
krt, hadde maaltet 
ul] evere ca. 33/• 
mill. kr. i guid. Be
s tyrtelsen i banken 
vår stor, men end
nu større blev den 
den følgende dag, da de første kunder som ind- . 
fandt sig ved kasserne var Rolhschild og hans 
agenter, der ror lsalle hvor de slap den foregaa
cnde dag. Del blev da klart at man stod over
for en systematisk plan, som truet med at s tan se. 
hele bankens maskineri. Der var ikke andel at 
gjøre end al direktøren maalle gaa til Rothschild 
og forhore sig 0111 hvad meningen var. Svaret " 
lød kort og godt, at naar banken ikke kunde ak- : 
ceptere farnili<'n Rothschilds papirer, kunde 
denne heller ikke akceplere bankens papir cr l men· 
maalle forlange guid istedet. Samtidig rorl>e
redle han dem paa, at .han endnu i lo· ma11ne
der vilde opta kasserue med vekslingen. Direk
tøren var snart klar over, at her maalle hand- . 
les hurtig; direktionen blev sammenkaldt, og 
m::in vedtok at avsende en undskyldningsskri
velse til Nalhan Bolhschild med meddeldse om 
at del for fremtiden skulde være banken en 
fornøiclse at akceplere familiens papirer. 

Ogsaa paa den 
kj enr'sg;erning, at 
del al raadc over 

mange penger 
ikke er ensbety
dende merl at 

va·re ly}'kelig, 
frembvr llo th

sc:hilderncs hi~to
rie m:mge eks-
e111pler. Heine 

fort:dler s aalcdes 
et sted, at da en 
tysk digler en
gang spurte James 
Rolhsrhild i l'a
ris, hvorledes han 
hadde det, var 
svaret: "Jeg er 
gal." "Del tror 
jeg ikke, fur De kaster Deres guld ut av 
vi11duet," sa digleren. Hothschild avbrot ham 
su kkende . "llliu galskap vi:-er sig nel11fl dt' r i, 
at jeg .ikke orte 1·c kaster guid ut av l'inrlul'l," 
- . J\'alhan Hulhschild _levde _allid i frygt for 
snikmordere. lian la sig aldrig uten at ha en 
latt pistol med sig. Denne frygt kulllle ofte 
bringe ham i besynrlerlige situationer. En dag 
indfandl der sig sualedes to mænd hos ham. 
De Lukkrt dypt fur ham og lok derpaa nrrvøst 
til si.ne lommer. Rothschild tik den Lanke, at 

(Forts:-enes side 15.) 
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NYT FRA ALLE LAND 

Carmen Sylva. 
R1111urniens populære, gamle dronning el· av

gaat ,·ed døden i en alder av nær 73 aar. Hun 
var dattc1· av fyrst Hermann m· Wied-.N euwied 
og c.gtel i 1869 fyrst Ca rol I ;lV Rumænien, som 
i 1881 tmto k kongelilel. I sit egtrskap haude 
dr bare e11 liten datte1-, sum dade i en ganske 
ung :ild.er, og da kon,g C:arol1 dadc, gik lluni.-e
nit'll~ t ron-t· <),·er til hans Jirorson kronprins 17cr
dinand. d<!n nun-crendc kong('. Som dronning 
føde Eli:sabelh ·en tilbaketru kken lilv:\' rclse. Hun 
liy:-kl mere med velqj1;rcnhel rnd med polilik, 
og 5• •Ill digterinde ,-an elt hun sig megen brrom
melsl·. l ·ncler pseudonvrnet "Carmen Syl•v::i:' blev 
hun cfterhaanden kjencll i de neste l'a.nd vrd 
endd tiltalende og r.111t:1sil'11lde digtc og forlæl
JiJl~J". Paa Burgtcatret i \\"ien er o·gsaa oprnrt 
et mrget ,·irkning.sfuldt sknespil' av hende. Hun 
virket endvidere i stor ulstrækning som ovc1·
sæltcrin<le. Paa el slnl ,·rei Rhinen h::ir hnn 
grundla1-(t et inlernalin1rnl1t digtrrhjem. .Nogen 
Bær)i;.( fremragrnde l"odaltrrindC V[ll" (~armen 
Sylva H'~ ikke, men man b:ser dog alt:d hen
des µrodt1ktion med interessr En sterkt rnrd
virkorndf· grund til hendes IHTOmmel'se, var drn 
høfo '-lllllfundsstilJ:in,g hun i11dtok .,Den 1ivile 
dronnin!:!." som hnn o!!;<;:i.1 k;1ldles. Yar høil cl
sk<>t ;n· ,j[ roll, 

<tiarme:n Sylva, H.umæniens enkedronning, den IJe
rømte di~terinde, som nylig døde. 

Pnesideut Poincare og Ycrduns kommandant i 
miclten '". hilledet; ved fronten foran \"erdun 

Det "' tore slag ved Verduu . 
:\ledio mur.'> begyndte lrcdic akt av det blo

dige dranw ved \"erdw1, hvis to forste avsnit 
vel bragte> tyskl·rne rorskjellige taktiske fordelt-. 
men dog ikke forrnaadde at hitfore noget :wgju
rcndc res ulla l trods de uhyre ofre. Det rr kan
hænde de fleste som har hat rnnskelig !'or al 
rorstaa, hvorfor tysk.('rnu netop \·algtc Ycrdun 
Lil objekt for ~in rnldsomme ofl'ensiv. De , tod 
.iu hff o vC'rfur el av de sterke'>t hef'..est(·dl' punk-
11.'r paa lwk den franske front, del er mer C'ncl 
Jobbclt saa langt fra Verdun til Pa ri<> som fra 
So i~ons cllrr .\'oy un til Pari!>. O!! (\·;,ke offic'v
r·cr bar selv erkh~rl. at de franskt· ·ro r<;\·ar~ n·r
ker ved Yerclun t•r et munster pa:r bel'æstnings
kuns l. lkkt>dt·<.lumindre syntes hvC"rken de rran
-;ke dier dr h·skr militære forha n~rt over, at 
det just ble,· \ ·erdtm <>om slokt rl'ttedes mol. 
Verduns fald l'r i virkell~helen nødvendig for 
<·n tysk rn~mrykning m ot rrankrikes indre. Som 
t:>ll tand ,kjærer di..se befæstningsanlæg pa.a fron
t<"m n0 1· d n~tre h.iorne ind i de t~·~ke lin.irr, og 
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hYis tyskerne e.ftet· et brnd paa den franske 
fron ls midte Yilde foreta en marsj ind mot Paris, 
viJclo den fnuiskc hærs l'loic klemme sammen 
om dem som etpar kjævcr om sil bytte. Helt 
fra krigens begyndelsc var \'erclun et av tysker
nes vigtigsle man.I. Da Yerdun ho'1dl. var llt
l'alclct av .\farnesk1get paa forh::iru1d git. Kam
pene ved Yser var l>~t rc en diversion fra den 
oprindelige pl'an. nærmest som en folge av fron
tens Iorlængelisc helt lit til E.::inalrn. Offensiven 
1110 l Yerd LUl m ::ia ltc nochendig,·is gjcnoptas fra 
h·sk side, o;.: del m a a t t c skc ncl()p nu, da det 
s:1aY<:·l av milit.cre som av statsrrkonomi•ske grunde 
er hl it mer og mer nodwndig for t:vskcrnl' at 
skarre sig en saa,·idt mnlig avgjorende seir paa 
vrslfronten, hvis de skal kllnnc kl'are sig nogen
lunclc he)lskindct nt m· den rnnskeligc stilling,. 
lwori ele nn synes ::it bel'i11clr sig. Resnllatct blev 
cia, al man nord for \"crdun samlrt de mrst nt
va}ql<· a,·del'in!:(e r :w drn [\·skc hær: omtrrnt 
.)- ·600.000 m:u-id med en res.cn·e pna ca. ,100,000 
- ansna omtrent 1. million. \"t"l'SClltlig prcussere, 
po1111111 •rnnere. h:i 1111ovr>r::1nere og d1inlændere. 
Og man var \' islnok ikk~ i tvil om. at del prua 
en nkC's tid sl,ttldr l.\"l.~kcs at f;1a bragt Yrrdun 
lil fol([ ,·cd ell gnmdig anvendelsl' :1,· .,:\lackl'n
zrns p;itcnlmPIOdC'' ' : fin' dages fnrl":l•rdeJ~g bom
b:irclcml'nl nw<l derp:ia fnlgl'ntl e inl'anlrri:ingrep 
i d.\"Jl<' kolonnrr. Sl1a,grt wcl Yr rdtlll har imid
krlid nu \"<U'<'t en mnanrds tid, og dl'l rr for
holdsYis bcsfoeclne resultater t,·skernr hittil har 
npn::iaclcl \'Cd sinr slorl' ofrr. hr <'r r 1Hlnu b:1re 
naaclcl fr<'m til drn fcwsle, av de fr:rnskr hovl'd
fo rsnirslinjrr. Og l'flersmn l icll'n lrn r gaat. er 
nt$igirn til at sl:1gr-t ved Yl'rdun skulde kunne 
bringe en vrncling i krigen lJU stadig mindre. 
Som <'l utslag a,· sarnspillel nwllrm de allierte 
kan !JJ. ~t. n~l' vnrs at italienerne. for al hind.re 
fl \" f'rfnrsd av tyske tropper fra den ilalirnskt' 
rrnn! til Ycrdun. har o\·rrrasket verden YC'<1 en 
Yi rkninq;sful<l :iT;tivit<'l p:1a dr11:1e :i:irslid 

Por tugals pl'æ,: itlPnt Bt->rmn·do J)Iad1a1Lu. ~um har 
mottal Tvskl :inrl' l:t• tH!e ,·rnlrrlP krig~rrkla'ring 

V(lrdun . Deu ~amle del av byen . som ligger paa ve'>lsiden ;:i.,· din:n 
Meuse (~laas~. Yerdun er en ældgammcl by, men har ingen storre bt
tyd..ning utowr den roll'e den spiller i militær henseende orr som _iern
baneknn!e-punk t. Den h:.ir b :1rP 2'i.OOO indbyg~ere foruten garnisonen. 

F1·a k•1mpenP nol'(lenfor Yerua.n . Tyskerne forl:.i..• l ler. at de fr anskr stil
lin:g<'r her Y:lr meget sterke. )fan e-ested-; ,·ar piglraaden !'lettet sam
m<."n mf:'d grener. S()ffi dannet forhindringer. der maa S(.Jr:enges Yed 

hiælp av granater, før man .ktrndt· incll:ite sig pna ::it i,torme. 
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~k.i1'sreder O. B. Sørensen paa Trom
øen ved Arendal, som forleden dode 
80 aar gammel, sluttet at fare som 
"'kibsfører i 1868, da han bcgyndte 
:o-it foregangsvirke inden Arendalsdi
"triktet. Han startet hvalfangsten 
her, gik allerede i 70-aarene over fra 
c.eil m damp, bygget selv trædarn
pere paa eget verft i Brattekleven, 
var sin bygds ordfører i mange aar, 
~j::enket den en vakker kirke, byg
get veie og en bro paa egen bekost
nin!! - var i det hele en av distrik-

tets dPiftigste mænd. 

.\ L L E [{ S F .\.\I I L I E-.1 0 l. n ::-.; .\ L 

Det første land~gymnasium i Norge faar en overordentlig vakker belig
genhet i den centrale det av Voss paa en 50-60 rnaal stor tomt av 
Lekvemoen og Prestegaardsmoen. Der vil bli anlagt park, sportsplads 
etc. i nærheten, likesom der ogsaa skal bygges lærerboliger med videre. 
Til grund for opføretsen av gymnasiebygningen lægges de utkast, som 
arkitekt Henry Bucher i Kristiania har utarbeidet, og som nu er god
kjendt av alte autoriteter og inslitutioner som en heldig losning av op
gaven. Det nye landsgymnasium, som er firea11rig, skal a'lpnes til ho
sten i et leiet lokale, men til næste host an las del al kunne fl~r tte ind i 
sil eget hus. Denne bygning kommer paa ca. en kvart million kro
ner. Skolens drift for skoleaaret 1916-1S17 er beregnet til 26,300 kro
ner. Som landsgymnasiets rektor er utnævnt O\'erlærer ved Kristiania 
katedralskote P. Bl i x, hvis portnct man ser paa ovenstaaende billede. 

Nr. 13 

Generalmajor Hakon Hansen døde 
forleden, dagen efter at han hadde· 
fyldt -sit 70. aar. l\Ied ham er e11 
av del norske lru1dsforsvars mest for 
ljente mænd gaat bort. Efter et dyg
tig og lrofast militært virke siden 
han i 1866 blev officer stod han i 
de sidsle 15 aar av sin karriere som 
chef for generalstaben og som saa 
dan utforte han el stort arbeide merl 
ut~ormning og gjennemførelse av 
viglige forslag til forbedring av vort 
hærn""Csen, grænsefortene, jernbaner
nes utnyltelse i militrere øiemed etc. 

Der stromme1· g·uld til landet i disse tide1· - gulcl i store. uanede rnængder. Og del er ikke bare skibsfarten som skaffer millionerne tilYeie 
Ogsaa fiskerne har i denne tid hat sin fulde hyre med al ose ind av havets rigdomme. Forleden uke fiskedes der ved Haugesund saal'cdes 
!Qennemsnitlig for omtrent. en million kl"'oner pr. dag, og v<.<arsildfisket paa Vesll'andel hadde indlil 20. mars indbragt omlPent 29 mi!ll. kro
ner, sLorsildfiskel ca. 35 millioner. Ovenst. billede tilvenstre er hentet fra sildetrafikken ved K vilsoi, og billedet tilhoire viser hvorledes tra
rikken 1endog forplanter sig helt ind paa Crev Wedels plad:;; i Kristiania, hvor endel ov den va'luige mængde sildelander lagres op, ompak
ke<; oq om.;;alle<; fnr vinere transport Del er nalui-ligvis en stor nalionalokonomisk Ye!signelse ~1t ha denne guldstrommen - bare ikke ma-

~or n) e 111iubtc1· i Stockhol ru. dr. 
juris Francis Hagerup, er nu ca. 63 
<tar giammeL Efter at hia tal den 
.iuridisl<;e doktorgrad i 1885 blev han 
etpar aar s&nerc professor i retsvi
denska p ved Kristiania universitet, og 
~m relslærd har han skaffet sig eu
ropæisk ry. Flere ganger frnr mi
nister Hagerup sittet i den norske 
rcgjerin~, som stalsraad og som 
statsminister. Siden 1906 har han 
v;ere\ .'\'orges minister i Kjøbcnhavn. 

ten, selvom del saa er en skan-e sild. blev saa gr::csselig dyr! 

h.1·istiania skal ha nyt raadhus, og jur~·rn, som man ser paa ovenstaa
ende biUede har · et baadc vanskelig 1og slrævsom l, men Wlike sikkert 
overordentlig inleressar1t hverv al utfore ved gjennemgaaelsen og he
dommeJsen av de bOl"timol ha.J\·hundre utkast som er indlevert til> den 
forelobige konkurrance. hvis hensigt er al faa fastslaat, hvorledes Piper- · 
viken for fremtiden skal se llt og hvorledes raadhusets l'okaler i ho
vedsllkcn bor disponeres. Paa OY<'nstaa('nde billede ses fra venstre, 
i forresle række: den svenske arkitekt Oslberg, advokat Hieronimus 
Heyerdahl, komiteens formand, og den danske professor Nyrop, i an
den række: adv. Gustav Heiberg, arkitekt Harald Aars, redaklor Jep-

pesen, borgermester Arctander og arkitekt R E. Jacobsen. 
fot. Eyolfsson. 

Vor nye minbter i Kjolu:~nha ,-n, jo
hannes Irgens, er 47 aar og tok i 
1892 jmidisk cmbedseksaml'n. Efter 
i nogen aar at ha tilhorl konsul'.<1l 
ctaten virket han en tid som advo
kat i l\risliania. I 1905 var han den 
no·rske regjerings u tscnclin.~ i W ;i
shing~on . Efter etpar aars virke som 
legationssckrelær i London blev han 
i 1908 Fridtjof Nansens cfterfokl'r 
som minister sammesteds. I 1910 

var han utenriksminister. 



Nr. 1:3 

(Fortsættelse fra ~ide 12.) 

han stod overfor et par mordere, der hadde 
pist·olerne gjemt i lommcrne. Øieblikkclig tok 
han o.ffcnsivcn, grep en tung bok og . slynrret 
den efter de formodede mordere. Boken bfev 
fulgt av ruidr~ gjenslande samtidig med at han 
stadig I"opt<" paa hjælp. Da personal•et kom ilende 
lil, •og saken blev undersøkt, viste det sig at de 
to mænd, som hadde foraarsaket hele opstan
delsen., var to skikkelige bankierer, som, idet 
de stod ansigt til ansigt med den store penge
fyrste, var blit forfjamset og forgjæves gjennem
sokte sine J.ommer efter de introduktionsskrivel'... 
ser, die førte med sig. 

" 
Om baron James i Paris findes der en række 

anekdoter. En dag fik han besøk av en gam
mel, iavfældil{ mand, som gav ham en me-
get ynkværdig skildring av, hvorledes 
han efterlrnanden hadde mistet alt 
hvad han eide. Han hadde endnu 
bare tilbake et praglfuldt ser
vice, ISOm han stadig hadde 
haabet al kunne bevare. 
men nu tvang noden 
ham til ogsaa a t 
skfilie sig ia v 

.\ L LE H S F A .\11 L l E-J 0 li Il~.\ L. 

med det. Om baronen ikke vilde kjoipe del 9 Og op 
av sin pose trnk ·han en pragtfuld dekorert tal
lerken, som viste hvorledes servicel saa ut. Rolh
schild, som var en stor kunslkjender, saa straks 
at det var et meget værdifuldl kunstverk. Paa 
spcrsmaalel om prisen svarte sæl'geren: "Jeg 
er en gammel mand, som neppe har lang tid 
tilbake, det er mig om at gjøre at være fri for 
næringssorger de aa.r jeg har .igjeu. Vil De gi 
mig 500 franks om maaneden sa,a længe jeg le
ver?'' Rolhschild betænktc sig ~itl, men endte 
med a t slaa till og belalle straks manden første 
utbetaling. Da der hadde gaat en maaned, kom 
en ung, kraftig mand ind i baronens kontor og 

anmodet om al faa sin lin·enle ut
betalt. Rolhsehild protesterte og 

erklærte, at det var en gammd', 
nvfa.•Jdig mand paa mindst 

80 aar, han hadde hand
let med. Den unge hæv
dcl, at det var ham, idet 
han t"lfoiet: ,.Takket 
være hr. baronens ædel
mod ighet er jeg saa 
overraskende hurtig blit 
sund og sterk igjen." 

+ 

~ 
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For landbruket og dets binæringer. 
Redigert av BERNT HOLTSMARK. 

Koens jur. 

Det kan vel ikke hjælpe os naget til at faa 
mere melk av vor ko, om vi faar vite, hvordan 
<lens jur er bygget. Men det kan bringe os hjælp 
til <lt forstaa, hvordan jurets virksomhet er. Og 

,det al· forstaa virksomheten hos de ting vi ar
beide1· med, det er allid meget nyttig. Nu har 
vi fra et amerikansk fagblad nogen udmerket 
~ode bilJ.eder, som med litt forklaring gir os 
~odt kjcndskap til jurets indre bygning, og der
lor vaager vi at gi vore læscre J'itt at læse om 
et vanskcl~ emne. 

Juret er det redskap, hvormed koen lager mclL 
ken; denne blir altsaa ikke laget færdig naget 
andel· sted inde i kroppen. Slike redskaper el
ler ·o r gan e r, som dyrekroppen bruker for at 
lage tit visse væsker, kaldes k j ert l er. Le
veren, som lager til galden, nyrerne, som lager 
urinen er kjeTUer. De er al'le like deri, at de er 
fulde av fine rø•r og bl'ærerum, saa smaa og fine, 
at do ikke kan seis med bare øiet. I disse ror 

---~= "-'::.::.::.:...:::: ~ 

Fig. 

V 

Fig. 2. 
og blæren 11ages den væske, som flyter ut av 
kj-ertelen gjennem et større avlopsror eller 
s·om del gjerne kaldes '_ en ull'øpskanal. 

Juret har almindelig Hre uU.øpskanaler, nemlig 
gjennem de fire store patter. Indvendig er juret 
dell langsefter ved et seneblad, som gaar fra 
bukvæggen oventil og lodret ned til del underste 
jurskind. Det tjener lil al holde juret oppe 
Melken kan ikke flyte igjennem fra den ene til 
den anden sidehalvdel av juret. Hver sidehalv
del er dell i to· kjerUer med hver sit utløp; 
men det er dog aapen forbindelse meJllern dem. 

Vi forstaar saaledes, at melken ikke kan fø.res 
over fra: jurets høire til dels venstre side eller 
vmvernlt, hvis begge palterne paa den ene side 
blir lælle. Derimot kan melk føres fra den ene 
til den anden kjertel• paa samme side, ialtsaa 
fra forkjertel til' bakkjertel eller omvendt, hvis 
en patte blir tæt. Men hvor let dette gaar for 
sig, vel vi ikke; "i vet bare at det virker til at 
ka.en melker mindre, naar en palle bl'ir tæl. 

Selve jurmassen indenfor skindet er bygget 
-0p av fine, sammenflcllede bindevævslraade; 
denne flelning er bnre stoiltcverk for del fine 
rørverk og blæreverk, som er det apparat, der 
lager melken. !\len melken lages av blod; derfor 
nrna der fores blod ind i jw-et, og blodet maa 
fordeles till dct fine rnr- og blæreverk (melkeror 
og melkeblærer. Det nodvendige fordclingsnl't 
av blodaarer ligger som haarfine eller endnu 
finere røi· rundl omkring mclkeblæren og mel
kerørene. Men virksomheten i det hele skal' s•ly
res av nen-cr; derfor grener det sig fine nerve
trn:ide frem overalt til' hver eneste blære. 

Hvis vi kunde ta et jur og fylde dets ror fra 
p.attespidsene av og indover med smellet, rod
rarvcl voks, saa vilde 1·i , naar vi Jol jurel fryse 

i::; 

og skar det igjellllem paatvers, faa se et billede 
omtrent-som fig. 1; alle de mørke flekkene paa 
billedet vilde være fyldt med rødt voks. Disse 
rum er storre og større ned mot pallerne; det 
er rum, som melken samler sig i eftersom den 
blir laget færdlg i de fine roir og blærer, som 
vi ikke kan se med bare ø•iet. 

Fig. 2 viser os, hvordan aarerne grener sig i 
juret; dette er de grovere aaregrener. Halvde
len av dem fører blod til. juret; de er p ul s
a are r og er betegnet ved boJ,:slaven A, dette 
blod gir det materiale, som ·melken lages av ; 
den anden halvde1' fører det tiloversblevne av 
blodet bort fra juret; de kaldes vener og 
er betegnet ved bokslaven V. Endelig ses- svakt 
nogen ne r ve s t renge r, som er merket N. 
Delte er allsammen ·grovere (støirre) ting. 

Fig. S. 
Hvis vi saa kunde bruke mikroskopet, vildt: 

vi fa a se de fineste ror og blærer, og da vilde 
vi faa se noget som fig. 3; der har vi likesom en 
drueklase av melkeblærer og omkring disse et 
fletverk av pulisaarer (A), vener (V) og nerver (N). 
l\fen tænker vi os diss·e set paa med endnu ster
kere forstorreise, saa ser vi, at mel'keblærernes 
vægger er bygget av smaablærer, celiler (C); i 
hver ceJllc:i en kjerne, der er tegnet som en sort 
flek. Disse ecJl!er er det, som lager melken; fra 
den siver den ind i blærerummet og fra dette 
flyter den ned till de store rum over palterne. 
Underlig er det at lænke paa at virksomheten i 
hver eneste av de snrna celler styres av nerv-er. 
Se paa fig. 4; der ser vi to nervetraader, som 
ligger utenom en melkeblære; fra disse 
ydre traader gaar fine nervefibrer ind i hver 
eneste celle for at styre dens arbeide. Derfor 
blir melkedannelsen avhængig av nervesystemet. 

Fig. 4. 

Det er ve1 nok, at "koen melker av tanden '·, all
saa av det for den faar. l\Ien den nrna ogsaa ha 
sit nervesystem iordeu. Derfor skjønner vi, hvior
fo.r slikt. som forstyrrer koens I'O eller slikt, 
som sælter den i daarlig humø.r - saasom fl'yt
ning osv. let gjør, al den melker mindre. Det 
er den store forskjcl paa maskiueme o~ de 
]evende væsener, at disse sidsle har nerver, som 
er ydersl følsomme; de kommer let i ulage, og 
da blfr det ogsaa Jlct ugreit med virksomheterne 

dyrekroppen. 

Sættepotcter fra sandjord. 

Del er en gammel mening at sæltepotell"r t'ra 
sandjord gir storl fold, naar de bruli:es paa lier
jord. Del er gjort prø\ce paa dette i Tyskland 
i aarene 1910, 1912 og 1913 og resullaterne har 
hekræflel den gamle mening. 

--
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EN UTVALGT I. 

ROMAN- OG NOVELLESAMLING 

Bare en ung pikes 
kjærlighet. 

( . \ 11 to i-isci-l owrsættelsr efter eng<' I sk). 

(Fortsat.) 

\'.-i: reiset dannel en passende ramme om 
han :~ skikkelse; det var et egtc maleratelier, 
u~·ddig, uordentlig, malerisk. Færdige og 
ut'a 1·dige malerjer hang paa væggene eller 
lænel si.g op til dem; antikke rnaben og 
foemmedartede koslumer laa spredt omkring 
paa gulvel dier laa henslængt paa middelal 
derlige stoler, mens bøker, hvorav no~en 
var inclbundet j ·et bind som kunde ha faal 
en kjcnders tænder lil at løpe i vand, laa 
aapne paa bordet eller var ·opslablet ~ 1cn 
krok a,· værelse!. Over al d~nne mal·eriske 
uorden herskel der en ophoiet stilhel. 

Kunstneren foran slaffeliet sat ~n slund 
hensunken i drømmende bcunclri11g ~n- n~ 
lurcn~; skjønhcl, indtil el kirkeur nede fra 
l~dsbYien begyndte at slaa. Saa reisle han 
sig med -et sæt, tok sine pensler og vendte 
sig jgj>en mot sl affeli·et. Der gik nogen li
mer og han arbeidet staoig; maleriet vokste 
u11dt1· llans magre. d.:ygl.igc hændcr; skyer11Jcs 
purpurfarvc.r bleknet og aflenen hadde ut
foldet sin mørke kaape, for al bre den oYer 
den av dagens arbeide tr:..cllc Yerden, før 
mal,eren la fra sig sjne pensler. Saa Yendtc 
han maleri-et om paa staffeliet, gjk gj-enncm 
Yærels'Ct, hvilket kostet ham lilt hcsncr, paa 
grund a,· alle de Ling som laa spredt om
kr.ing, og ~ok en gammel J'osenl ncpipe. Ef
t<.,Tal ha tændl den, sank han igjen ned i 
slol1e11. og med oincnc fæslel paa del vakre 
soencri ulenfor faldt han i den tidligere 
dromlllendc tilslaud, en tilst;iml, der var 
megel karaktedstisk for ham. 

lian var saa hensunken i siuc dt·ømme, 
at han ~kke la merke til at døren ble,· aap
nel Den blev aapnel meget forsigLig og lang
somt, ,og 1efterat ha slaat paa dørtreskelen et 
0ieblik gl,ed en ung pike lydløst ind i væ
relsel, og stud 10g stla paa den ubevægelige 
skikkvise borte ved vinduet. Pludselig saa 
han ·op og opclagel hende. Da sa hun hur-
...: (f . 
~•o . 

"Er De James Etheredge?" 
Male.ren for sammen. Del var ikke or

derl'e. men touen og slemmen som forbauset 
h am. og det varte litt før han svarte. Saa 
reiste han sig, og idet han saa spørrende 
pa.:i hende sa han: 

"Ja. det ·er mit navn. Jeg er James Ethe
rodgc. " 
"Kjend~ du mig ikke? .Jeg er Stella -

din iJ..ieoe Stella," sa hun naturlig. 
"Min niecc - Stella - Haralds daller? 

Hviorledes ,er du kommet hit? Jeg biodde 
du var 1i skolcinstitutel i Fl orens. Har du 
rcist hlt ganske alene?" 

Hendes ø'ine vandret fra hans ansigl til 
de maleriske omgivelser og den. vakre utsigt 
uLeufor, og i dette øieblik lignet hendes oine 
og utseende hans. 

"Ja, j ,~ ,er kommet alene, onkel, fordi jeg 
er ulykkdjg. De var saa haarde og UYen
l'ige. Kanske de 'mente det godt, men det Yar 
ikk1e Lil al holde ut. Og efter fars død har 

jeg fult mig saa ensom. Onkel, jt-5 holdl det 
ut saa længe }eg kunde, men saa reisle jeg 
hit til dig. ,. 

Den ·gamle mands øine blev fugtige. 
"Stakkars barn! Stakkars barn!" mumlet 

han. "Mien hvorfor har du ~klre skrevet til 
mig og fortall mig hvorledes du hadde del?" 

Der gik 'Cl smil OYer den uugc pikes an
sigL 

"F,orcli yj aldrig fik lo,· til al skri ,-e, mul
la~·en eft er deres diktat. Ingen broYer maatte 
aYsendes fra skolen før bcstyrcri.nden hadde 
læsl dem. Yi Yar aldrig alene ule~ ellers 
Yildc jeg hemmelig ba sendt tlig el brev. 
Nei, 'jeg kunde ikke skrive, og saa bestemte 
jeg mig til al rømme. Aftenen cflcrat jeg 
haddt~ 'faal de penger du plc!de al seudc 
hv,ert kvartal, hestak jeg · en av tjenestepi
k-erne lil al la døren slaa napen . .Tc.g kjendle 
veien til kysten og 'isste naar skibet gik. 
Jeg gik ombord i det og kom til London . 
Del ,-ar akknrat penger lil at jeg kunde 
konmH· l1il , og saa - ja, ctel er del h ek 
onkd." 

,.Del hele?" nrnmlel han ... El s\·akt, ungt 
barn som du har i~eist hele den lange vei 
aJ,ene: Nu maa du bli hos mig, Stella, hYis 
du ikke vil finde det ensomt. !hor gmnmel 
er du, kjære barn?" 

,.NittcL aar, onkel," var svaret. 
. , Nil~en aar - et halvt barn!" Saa belrag

tel han hende opmerksomt og mumlet 1-i.rc

slen uly.delig: ,,Yakker som en engel!" 
Men 'hun hadde 'hørt hvad han sa, og blev 

blussende rød, men straks efter s.aa hun fri
modig og troskyldig op paa ham. 

"Det vildc du ikke si h\iS du hadde sct 
min mor. Hun var vakker som en engel. 
Far sa saa ofle, at han ønsket du kunde 
ha siet hende, for saa vii.ldc du vist ha faat 

. ly.sl til a l male h ende. Ja, hun v:ll" meget 
pen." 

"Javist. :Men mit kjære barn, er du syk?" 
utbrøl han pludseli.g, da han saa at lrn11 blev 
aldeles blek. 

Hun smilte op til ham. 
"Kei, nei. bare litt tTæt og -" tilføict hun 

med naj\· troskyldighet - " saa. lror j1cg uok 
j1eg er litt sulten - for ser du , jeg hadde 
bar.e })enger til reisen - " 
"H~mlen tilgi mig !" utbrøt han og sprang 

heftig op, saa hun b1ev l'Cnt forskrrokkeL 
"Her har jeg si.ttet og drømt, mens barnet 
holder paa at dø av sult. Jeg er en 1·igtig 
lankelos klods '" 

I sin j\·cr :ririgte han saa sterkl paa klok
ken, al det lød som en brandsprrøiles kimen 
og klemten. Man hørte hurtige skridt uten
:t1or, døren blev re,·ef op, og en middelal
drende kv:inde kom springende med et ild
rødt, forfærdet ansigt og den hvite. kappe 
skj,ævl paa hodet. . 

"Du gode Gud, sir, lwad er der iveien?" 
utbrøt hun. 

Mo:. Etheredgc slap kLokken, og uten et 
forklarend~ ord sa han: 

"Kom med noget spiselig, mrs. Penfolcl 
- straks. E.om -ogsaa med vin - det stak
kars barn holder paa at dø av sult." 

Husholdersken stirr·et paa ham med en 
forbauselse, som forøkcedes i høi grad. da 
hun ''etl al sic sig om i værelset ikke kunde 
opdage noget 'stakkars barn', fur Stella var 
skjult av ·en stor, høiryggct stol. 

l'\-r. 1 ·; 

,.Slakkars barn - lw;td er eld for d stak
kars barn '! De maa jo ha drømt, mr. 
Ethcredge! " 

,:Nei, nei," svar le han roligere. ,.det er 
sandt, mrs. Pcnfold. Hun er kommet hit den 
lange vei fra Florens uten at ha faat noget 
at spise." 

Nu II"eisle Slella sig fra sil skjulested. 
"Ikk1e hele veien fra Florens, onkel,' · for

klarle hun. 
Bel gav et sæl i mrs. Pcnfo.ld, og hun 

stirret paa den nkjendte gjest. 
"Aa beYarcs, hYem er hun?" ulbrøt h1.ln. 
"Har j.eg ikke sagl Dem del? Det er min 

niece Stella. Ilun er kommel fra Italien , og 
- vil De ikke komme med litt mat og en 
flaske Yin '! Sæt dig ned og hvH dig, Stelbt 
Det 1er mrs. Penfold - hun er min hushol
derske og en bra kone." 

Mrs. Pcnrold kom nærmere. 
"Deres nic.ce: sir? \'el ikke mr. lf:trnlds 

datter. om hYem De saa ofte har snakket? 
:Men hvorledes er De kommet ind , miss ·1 ·· 

,)ei; fandt døren aapen." sv<irlc tSel1 ;1. 
"Mien ~vwcs. del nrna ha været en lime 

sid:en ! Og De, sir -- " her saa hun I 1ehrci
de11dc paa den i'orlumlede kunstner - .. har 
lall den søle dame sitte her med liat og 
kaape paa , cfleral ha rei.st den lange vci, 
og Be har ~kk<.' ~endt bud efler mig·! Følg 
med mig, miss," till'oiet hun og wndle sig 
mot den unge pike. 

Stella fulgte med husholdersken opover 
lrappe11, og den venli.gc kone hjalp hende 
med :al glalte haarel og ordne hendes dragt. 
Dri. '111111 igj,cn kom ned til sin onkel v:u- cter 
servert el m;wllid til hende. Iluu hadde 
sulLet i flere limer og tok med gb:cde for 
sjg a,· rcllcrne. 

Det v;u· en deilig aflcn, og da Stella var 
færd.ig med at spiise gjk hun bort Lil vin
clnet og saa paa maanelyset, hv;is slraaler 
faldt hcnoYer hende. "For el iY11dig stw 
dette er, onkel'. " utbrøt huu . ,.Dn maa \ ":\Te 

megel lykkelig her. ,_ 
"J.a,'' mumlet lrnn dnJmmende . .. Ja. Tror 

du, al du kan bli lykkelig her, Stella.!" 
"J ~, " svarte hun la\"\ . .. lykkeligere t:11d 

jf'g bn si." 
"Kommer du ikke lil at fole del eusomt 

hos 1en gammd mand, som h;u· sagt rar
vel lit Yerden og næslen glemt den?" 

"0iei , nei, og Lusen ganger nei !" lod sva
reL 

Tilfreds m ed Slellas sYar satlc maleren 
sig veet Yinducl for al røke sin pipe. mens 
hans nieec gik rundt j værelset og S<ta paa 
maleriernc. Pludsclig sto<l hun foran et bil
lede av en mane! med mørkl, krollel haar, 
et sturt "kongelig" hnde og ultryksfn leie, 
mørk c oinc. 

"Hv·em 1er det, onkel?" spude huu. 
"Det? Aa, det er lord Trevorne," sYar~e 

hende::: onkel. "Han er søn av grev \Yynd
ward - lorcl \Vyndwarcl, sont han allid kal
des her. De bor paa \V:111dw ard lfoll. Kom 
hit - - du kan se det herfra.· ' 

Ste-Da skyndte sig bort til vinduet. 
"Er den st-OI'e, hYite bygning der \\"y11d

ward Ilall ? For 1et præ,gti.g sted l I Ltalie n 
vilde man kalde det et palads, onkel. " 

"Det 1er ogsaa et palads her, men vi er mer 
beskedne. Vri nøicr os med at kalde det Hall. 
Det 1e1- 1et gammelt sled, som eies av en ~am
mel, ,ans,el slegt." 

"Fortæl mig om dem, " sa hun, .. er del ven
ner .av dig?" 

"Ja, det ·er mine venner - forsnaYidt som 
der kan væN· v·cnskap mellcm en t'allig m a
ler og greYen av \Vyndward. Folk kaldcr 
dem stolte, men de er dog iklæ for stolte 
lil iat be J arnes Etheredge til middag, og de 
heskylder ham for at Yære stolt, fordi han 
negler at avbryte ensomheten og stilhoten i 
sit liY ved at ta imot dei-es gjestfrihet. Se 
tih"enstre, Stella. Saa langt dine øinc række1·, 
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sli·ækker Wyndwards eiendomnte sig - de 
strækker si.g mange mil mellem høiderne 
hit1\ Lord og lady, Wyndward bor paa The 
Hall med en datter - stakkars pike! " 

. .Ifrorfor sier du stakkars pike?" spurte 
Stella. 

.. Fordi. al hendes s1egts rigclom og gbns 
ikke kan gjøre hende til andet end en gjen
stm1d for øm medLidenhet Hun er krob
Hug. I(an du se vinduet der - det eneste 
som er oplyst ·?" 

.. Ja." 
,.Det ,er vinduet i hendes vævelse; der lig

ger hun hele dagen paa en s·ofa og ser ned 
i dalen .'· 

"Stakkars pike!" mumlet Stella. Der her
s~et el ·øieblik taushet. "l\.Len j1eg sypes du 
sa. at 1'ord Tr.eYorne var gr·evens son, onkel. 
Uor ikk!e han der ogsaa ?" 

.. lklm al tid," srnrle hendes onkel efler
Lænksomt. "Undertiden kommer han dil -
]Jeycester er hans navn - men han er næ
<.ten alti.cl i London, h,~or han ødsler bort 
t ri,Ygtelig mange penger. D-et f(r godt at 
\Vyndwards 1er saa rike som de er, ellers 
-.,ilde der vist ikke være noget tilbake. L~y
ccste1· har al tid væl.'et letsindig." 

"Er han da saa sJiem ?" mumlet Stella. 
Hendes onkel smilte. 
"Slem 'er et mildt uttryik, Stella - og dog 

har jeg sel hans ansigt bløtgjort av et smil 
50tll el uskyldi.g barns; jeg har hørt denne 
mand le saaledes som - som man kunde 
lænk,c sig en binde le, før denne verr-dcn 
l:i.a;· dræpt al latter .i hende. Men jeg sit
e. · her og snakker om ting, der ikke kan 

\nteressere dig. Vil du ikke spille litt f.or 
mig. barn~ Der staar et gammelt orgel borte 
i hjornet. " 

Sile.Ila forstod at han ikke ønsket at snakke 
m~ om lord Trevorne, og hun gik derfor 
stille bort til orgelet, satte sig ved det og 
begy ndlc at spiUe. Hun spilte ikke en glim-
1·t:-ncic marsj, men en jeYn og simpel floren
biusk sa.line, som hun hadde hort lyde fra 
k\im.lerne~ andægtige læber, naar de knæltc 
'!°oran alt1:rel i tkn store kirke i Florens. 
Saa bcgyn.dte linn :tl synge. Da de første 
klar<.' . rene toner lod g-jcnnem aftenens stil
r1 et, rettet den gamle mand sig op, saa be
riækkcl han sil ansigt med hænderne og falcll 
htn ·i drømmerier. 

Da salmens toner nu· død langsomt hen 
reist<· han sig op, men med en haandbeYæ
gelc;;,e betydet han hende al hun skulde bli 
sittende ved orgelet. 

,.Stella. du har din fars slemme ; S)~ng litt 
rner." 

Hun s.ang en rnunt..rere sang, men med et 
'.lustrCJk av viernod i omkvædet. Da h\J.n var 

• (ænlig hørte hun sagt,e støi, og da hun 
Yendh: si,g om, saa hun sin onkel reise s[g 
·ug mecl skjælvt>nde læbcr gaa henimot dø
rm. Den unge pikes sote stemme hadde 
:.a.a le.viende mindet ham om fortiden og hans 
:mgdom. at han gik ut for al skjule sin 
store bevægelse. 

Stelhi reiste sig og gik bort lil vinduet og 
<;aa n l. :\faanelysel glimtet owr el Yen i det 
:"it rn(' og skink paa slellen v·ed hemles føt
ter. IIalvl ubevisst aapnet hun ,-induet, der 
·-;om en glasdør gik like ned til jorden, gik 
ut og befandt sig nu i en liten have. Hun 
;fulgte h:-iv·cga~en, som gik i siksak og førte 
n ed li l en liten træporl, ved h Yilken haven 
\ :tC' adsk ilt fra den inclelukkede vei utenfor. 
Stella plukk·el nogen violer, og fik saa øie 
paa nogen Yak re syrener, som vokste utenfor 
p.aa Yeien. 

Hun aapnel porten og sprang med lette 
skridt over ipaa den ianden side av vei.en; men 
hun saa stadig nere blomster, og kom efter
haanden længer og længei- nedover veien. 
indtil hun plndselig hørt,e lyden av en ga
!\o1,,erende. hest .i nogen avstand. 

Et øieblik bleY lrnn saa forskrækket over 
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denne uventede lyd, at hun blev staaende 
og se i den retning, hvorfra den kom. Og 
næsten i samme øieblik dreiet en hesl med 
sin rytlet· omkring hjørnet og kom ·i fuld 
galop henimot det sted hvor hun stod. Stella 
saa sit. om efter den lille, hvite port, men 
opdagel bare at hun slet ikke km1de se den, 
og ,al lnrn hadde gaat meget længer llort end 
hun hadde trodd. Det kunde slet ikke nytte 
at forsøke· ;Jt komme tilbake før 1~ytteren 

haddiu naadd hende - der var bare tid til at 
slrippe bort fra den smale vei. Hun sprr-ang let 
bort til kanten av den og op paa grøftekan
ten, hym· hun stod •under et syrentræ og 
YenleL Hesten og rytte.lien dukket nu op fra 
mørkel og fod i maanelY;set. For Stella saa 
de begge umaadel,ig store ut i det nsikre, 
bleke lys , men det var ikke ryttel"1cns stør
r.else, men hans stilling som vakte hendes 
'opmerk somhet. 

Huu kunde ikke se hans ansigt, men hans 
skikkelse var høi, kraftig og spænstig. Da 
tan kom litl nærmere la hun merke lil al 
han var klædt i selskapsdragt, med und
lagdsc aY haiis frak, der var aY fløiel 
og hang løst men elegant om hans kraftige 
skikkelse. De kom opover veien, som om 
hest og rytter ,-ar et. Snart var de like 
ve<l hende. 

Ryllcren var aldeles uvidencLe om hen- . 
des næn-ær, men det var ikke heslen; <lens 
hurtige. flakk,ende øine hadde opdagel el 
glimt a,· Stellas kj:oJ,e, og med et kast med. 
hodet sprang den tilside og stod stille. -
Rytttln:. n vilde med ma,gt og med ulaalmodig 
vrede clrive dyret frem, men det r eiste sig 
p~a bakbenene og neglet at lystre. 

"For pokkier, hvad er det iveien 'l" utbrøt 
dens herre. "Avsted, din tosse!" 

Hesten spidset ører ved lyden av den 
kj,endtc stemme, men ble~ staaende stille og 
skalY oV'er hele kroppen_ Stella saa at ryt
teren gjorde mine til at ville slaa hesten 
mfld •p.isken, og u~en -at hun selv visste om tlel 
nltrøl hun uvilkaarlig: 

"Aa, ne,i, nei - " 
Ved lyden av hendes h-rige, bedende slem

me lot ryneren haanden falde og l rnng he
sten bori til hækken. 

"Hn•m ·er del'! Hvor er De?'· spurte lian 
sint. "Hv~td -'· saa stanset han pluclselig 
og slirrel maalløs paa Stella, som stod der 
for~m ham i hele sin unge, barnslige skj m 1-
hct. J\Ien han fatlet sig sh·aks. 

"Undskyld," sa han, ·idet han sprang a,· 
hestt'n og gik bo1·t til hende. "Jeg har 'ist 
skræml Dem. Jeg trodde jeg var alene h1:r. 
Vil De tilgi mig?" 

Stella sa::i paa ham med en sYak rødme 
p«a sine kinde·. 

,,Det >CT mig som maa be om undskyldning; 
jeg bl,ev ikke ræd, men Deres h<'st bleY 
bange for mig:' 

Ha11. kasLel et blik paa hesten, som nu 
stod ganske rolig ved siden av sin herre, 
som liaddr kastet tømmen OYCr armen. 
"Den er rigtig dum," sa han hurtig ... den 
er en egensindig herre og pleier aldrig at 
bli ræd for noget. Det er saamen bare et 
pnaskud av den. \ilen hry Dem i.kke om den. 
Kom, lr>. mig hjælp~ Dem ned.· ' 

Stella smilte og tok imot hans hjælp. 
"De ·er kold; ' sa han, idet han tok hendes 

haand. "Vaar<1ftenerne er lumske. Har De 
langt al gaa ·1" 

"Jeg fryser ikke," srnrte hun. 
"Har De langt at gaa ?" gjentok han med 

en stemme, som, skjønt den ...-ru- venlig, dog 
vidnet om at han var en mand som var vant 
til at faa besvart sine spørsmaal. 

"N oi, ikke langt; jeg skal bare bort til 
den lille, h'ite port derborte." 

"Den lillt>, hvite port siom fører ind til 
Etheredg·es - kunstnerens - bolig~" utbrøt 
han forbauset. .,Bor De der?'· 

,.,L1.·' 

li 

"Jeg har aldrig før set Dem i Wynd
ward. ' · 

"Ne!. j-eg har heller ikke været her før 
iaften.'· 

"Ikk't' før iaften?" gjentok han . "Ja. jeg 
visste jo at jeg ikke hadde set Dem før. ' · 

ner var noget i hans stemme som bragte 
rodmen- op i Stellas kinder, skjønt hans 
ord slet ikke hadde noget tilfælles med en 
almindelig kompliment . 

Nu hadde de naadd bort til porten; han 
gik veci. siden av hende med tømmen om 
armen, mens den store hest travet rolig ved 
siden av ham som et lam. Saa stanset Stella. 

"Goclnat," sa hun. 
"Godnat," svarte han. - "Men vent litt. 

Jeg skal reise bort. Hvis De bare er her 
iafteH, saa faar •j-eg ikæe sener,e vite. Deres 
navn -· vil De ikke si mig det?" 
,)e~ heter Stella Etheriedge. Jeg er en 

niee..:~ av mr. Etheredge." 
"Stella!" gjentok ban. "Stella! Tak - jeg 

skal ii.k~c glemme det Og mit navn - " han 
løUet slin hat - "er Trevorne - Ley;c.ester 
Tuevorne." 

"Del visste jeg," utbrøt Stella uYilkaar
lig. 

"Viissk De det!" sa han. "Og dog er De 
først kommet hit iaften! Hvodedes er det 
gåal til?" 

"Meget enkelt," svarte hun, ,.jeg saa De-
res billede hos onkt::l, og - gjenkjendte 
Dern . ' · 

Han smilte med et eiendommelig smil. 
,,i\ aa, saaledes! Ja, godnat da!" 
J~odnat. og lev vel!" svarte hun og rakte 

ham sin haand. 
Hans øine uttrykte ingen OYerraskclse. 

hvad han s·aa end følte, da han tok hendes 
og holdt den i sin. 

"Nei," sa han, idet han slap den igjen. 
"lkkie lev w~l - jeg har skriftet sind. Jeg 
reiser ikke. Det er a.ltsaa bare g,iodnat.'" 

Saa sprang han med et smil op paa sin. 
h<'st Ofr red bort.. 

Ill. 

Stella Ycntel indtil den store, brune hest 
saml dens rytter var forsvundet; saa ble...
hun slaaende ,en 'lJi.ten stund til, hensunken i 
drømme, ,indtil hun hørte sin onkels stem
me fra haven. 

"Jiv.or har du været, Stella?" sµnrte hall. 
da hun kom springende bort til ham. ,,Jeg 
~rodd<' næslen du hadde skiftet siud og var 
flygtet tilbake til Italien. Mirs. Penfold le
ter ·efter dig fille steder. " 

Stclh lo og slynget sin arm om hans hals 
"Ne!, du blir ikke kvit mig saa let, on

kel. Jeg gi.k bare litt nedover veien -\-ed en
den av baYen. Se her, her er nogen blomster 
-· er de ikke nydelige? Men blomsterne er 
ikk1;:- hek utbyttet av m.in Yandring, onkel;· 
vedblt>v hun. "Jeg har oplevet et eventyr.' · 

I-lar~ slentret Yed siden av hende med pi
pen i munden og hænderne paa ryggen. 

"Et eventyr?" 
"Ja," sa hun og nikket. .. Jeg har møtt 

lord Tr·evornt>." 
,;Lord T1~eYorne?" gjen~ok mr. Elheredg.e. 

,,J,eg visste sl'Ct ikke at han var hjemme. 
:Ugner mit biUede ham?" tilføiet han og saa 
sm.Hende paa hende. 

"Ja, det ligner onkel, men saa L)~delig kun
de 'jeg ,ikk<.! se ham; det er jo maaneskin. 
Han rC(l paa en stor, kastanje.bru u hest. " 

"1 a, clel pleier han," mumlet onkelen, ,,og 
saa ior han naturlig\is avsted som et galt 
menneske. Han for vel forbi dig som en 
meteor': Du kunde naturligvis ikke se ham 
og k <in derfor ikke dømme om mit billede 
ligner ham eller ikke!" 

"Han for slet i.kke avsted. Han vilde 
uten LYil ha gjort det, men hesten '<ilde 
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ikke. J.cg tror den blev r.æd for mig, for 
Jeg stod oppe paa grøftekanten under iet 
Lr;æ." 

"Stanset han?" spurte mr. Etheredge. 
"O.el var merkelig. Ja, en slik bagatel som 
at hes~ec blir sky er nok til at gjøre ham 
J'ent vild aY sinne! Saa han stanset!" 

"For<li ban var nødt W det," sa Stella 
med lav slemme, og der bredte sig en und::
selig rødme over.hendes ansigt, da hun hu
sket paa al del var hende som hadde stansd 
ham. · 

"Var han svært sint?" 
"Nei, han var saamen foom som et lam," 

sYarlic Stella med med klar laller. 
"Da maa han ha været i godt humør. 

Det var da merkelig at han er ute og rider 
iaflen. Der er fuldt av gjester paa The I-lall; 
mei~ del gjør naturligvis ingen forskjel for 
ham, hvis han faar isinde at ride ut. Naa, 
og mil billede?" 

"Ligner udmerket, onkel. Han er meget 
pen; han hadde paa sig en løst sittende frak 
av ganske mørkerød fløiel - jeg visste ik
ke lat herrerne bruker saadanne farver nu." 

"Det har været en slags hjemmedragt," 
forklarte ban. "Han har naturligvis fulgt en 
ø;i,eblikkelig iudskydelse - har selv sad
let sin hest og har redet over dw~n. N aa, 
nu varer det vist henge før du ser ham 
igjen, Stella. Han pleier aldrig at bli paa 
The Hall længer 'end en eUer to dage. Byen 
har en meget slør re liltræ.kning for ham." 

Stellas læber aapnel, sig, og hun vilde til 
at s'•are al . han pludselig hadde bestemt sig 
Lil .al bli; men noget - hun viss le ikke 
hv.ad - slansel ordene paa hendes læber. 

I det samme blev der banket paa døren, 
og mrs. Penfold kom ,ind med lys. 

"Do har jaget mig en ordentlig skræ.k i 
hviel, miss Stella," sa hun bebreidende, ,jeg 
trodde De var blit borte for os. Nu er De
res værelse ,iorden, miss." 

Stella gi.k bort til den gamle mantl og 
kysset hari1. Godnal, onkel," sa hun. 

"Go<lnal, mil barn," svarte han og saa 
ømt og alvorlig paa hende. "Godnat - og 
drøm godt og vakk.ert denne første nat ~ 

dit hjem." 
"M .il hjem!" mumlet Stella .. - "Mit 

hjem! Hvor snild du er mot mig, onkel!'~ 
Mrs. Penfold hadde gjort undere i den 

korte lid, og Stella fandt sig staaende alene 
i :et lilel, pent værelse, beskedent men smak
fuldt møblert. Mens hun saa sig om i væ
relset blev hendes øine fugtige. Det var 
en saa vidunderlig kontrast til det uhygge
låge~ tomme og øde værelse hun hadde delt 
i to triste, lange aar med en flok unge pi
ker, der hadde været likesaa ulykkoelige som 
hun s·elv, og det hele var hændt saa plud
sclig, at hun næsten ikk·e kunde tro at det 
var virkelig. Men ungdommen tar alle li
viets ioverraskelser saa let, og hun faldt sin.art 
i 1ea1 tryg, drømmeløs søvn, og vaaknet ikke 
før næste morgen. . 

Imens hadde lord Trevorne redet opovcr 
bakken tog gjennem skogen bort til den aap
ne plads foran The Hall. 

Huset laa i en park med kastanje- og 
ekelrær, og lord Trevorne red nu gjennem 
park·en 1og derfra [nd i hav·en. Han red op
OYe.r ialleen som førte op til huset. Her steg 
han av, o0g_ ·eHerat ha overgil sin hest til en 
staldlcnegl'1gik han ind i den lange hal, der 
strakte sig gjennem . hele bygningen. 

Hallen var dæmpet oplyst av flere lamper, 
dækkel med skjermer og hvilende paa stol'e 
broncefigurer De kastet et rødlig skjær 
ov1er 1alle malerierne, der hang paa de mør
ke dcetræs panelinger. Fra det hvælvede tak 
v>a'r der utspændt flere sønderrevne flag, 
hvorav de fleste var erhvervet ,i krig 
av de tidligere \Vyndwardere, og de svakt 
.oplyste kroker ~ hallen var fyldt med glin
send•r vaaben fra riddertiden, opstillet med 
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regelmæssige mellemrum paa det vakr·e mo
saikgul v. Og brede gardiner og portierer var 
hængt •op foran de tunge eketræsdører og 
de bøie vinduer. Hele utstyret og indred
ningen, 1endog atmosfæren derinde var ly,
pisk for en gammel og mægtig slegt. U agtet 
huset var fuldt av gjester, og et glimrende 
selskap .i dette øieblik var forsamlet inde 
ri dagligstuen, trængte ikke en lyd ut i den 
øde hal. To 1eller tre tjenere, som stod ved 
dørene eller sat paa bænkene, talte hvi
sk ende sammen, men tidde i samme øie
blik som lord Trcvorne kom ind, og en av 
dem kom mot ham for at ta imot ordrer. 

"Send Oliver ind til mig," sa lord Tre- · 
vorne, idel han gik forbi tjeneren. "Jeg gaar 
op pM mit værelse." 

Hau gik opover trappen, gjennem en stor 
og lang korrid.or og gik ind i et værelse, 
som vendte ul mot parken. Det hørte lil en 
rækkc værelser, som bestod av en daglig
stue, iet paaklædningsværelse og et sovevæ
r·else. Dagligstuen vidnet i hele sit utstyr 
om eierens smak og tilbøieligheler. Del in
deholdt en blanding av forskjellige gjen
slantle, som hørle indunder sport eller kunst. 
Ow'r gesimsen over den antikke kamin hang 
·et pnr boksehansker og nogen floretter, et 
geYær, ridepisker og andre lignende gjen
stande. Pa«. den ene side av væggen hang en 
samling sjeldne og kostbare raderinger, paa 
den andrn el halvt dusin oljemale1ier; op 
lll den Lredie side stod et piano, og paa et 
staffeli var der opstillet et lerret, som frem
stillet rn halvt fuldendt Venus, der steg op 
av bolgerue& skum. 

ll an kom ind i værelset, og •eftcrat ha 
kastet sin hal paa en stol strøk han sig Lan
kefuld gj1ennem haaret, men med et litt ner
vøst smil. 

"Stella!" mumlft han. "Stella! Det pas
ser jkke. En stjerne skal være lys og gyl
tlrn, all ved den skal være glans og sollys, 
mens hun - hm - hvilke øine ! Det var 
absolul del søteste, yndigste ansjgt man kan 
tænkc sig. Inlet under at jeg trodde det 
var 1et aandesyn, saa pludselig som del i hele 
s.in slraalende glans viste sig for mig! Der
som del ::msigt saaledes, som jeg saa det, 
næste vnar kunde smile til publikum paa 
vaarutstillingen - hvor mange taaper vilde 
saa ~kl<ce samle sig foran det og slirre og 
maape paa del? Hvis - ja, men hvem skul
de frembringe del? - Ingen - ingen kan 
gjø1-.e del'. Man kunde likesaa godt forsøke 
at fang~ sollyset paa sin pensel og sætte det 
paa lerrelel - man kunde likesaa godt -" 
Han avbrøt pludselig; hans øine var blit 
fanget av Venus Afrodite, som smilte fra 

· 1e.rretel som sbod paa staffeliet, og idet han 
gik bort til det, betragtet han det opmerk
soml. "Venus med et blekt, skjæ.rt ansigt 
og ullryksløse, blaa ø,ine, med flaut, gult 
h aar 1og ·et dumt, intetsigende smil! Saa
ledes vil aldrig Venus mer staa for mig! 
N·ei - hun vil bli slik som jeg saa hende 
~afLcn -· med morkt, silkeblodt haar og 
lange, buede øienvipper ovier et par mørke
brune øine, i hvilke man ser den rene, 
pkjønnc sjæl fra hele dens dyp. Det er 
V·enus - og ikke dette." Med et haanlig 
smil tok han •en pensel og trak en mørk, 
bred iog tyk strek over det lyse, skjære 
ansigt. "Saaledes slaar jeg for alUd en strek 
OY•er mine tidlige drømme om kvindelig 
sk'jønhet iog y,ncle. Ynde - jeg har aldrig 
før fafleu visst hvad ynde var! Stella! En 
stjerne! Jo - hendes navn passer dog til 
hende. Hun stod for mig skinnende som 
.en stjerne." 

Der blev banket paa døren, og Oliver, hans 
kammertj·ener, kom ~nd . 

Lord Trevorne stirr·et et øieblik aandsfra
værende paa ham, saa rev han sig ut av sine 
drømmeder. 

"Hvad 1er det, 01iv·er?" 
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,De hai· sendt bud efter mig, mylord." 
"Aa ja - det er sandt - det hadde jeg 

glemt Jeg vil vaske mig og skifte klær.'! 
Lydløst gik Oliver ind i det andet væ

relse og hjalp sin herre med at bytte den 
løstsillende fløielsjakke med ·en sort frak. 
Han ordnet det tykke, brune, kortklippede 
haat· 1og aapnet døren. 

"I-I vor •er de alles ammen? Er der nogen 
.i røkEværelset?" 

"Ja, mylord, lord BarLon og kaptein Hal
liday. l\larkien av Sandford og sir William 
er i billiarden." 

Lorci Trevorne nikket, og efterat ha gaat 
nedove1· trappen gik han ind i dagligstuen. 
Det var ·et praglfuldt værelse og likesom 
hele huset rikt dekorert og oplysl av voks
lys, som skinte gjennem svakt farvede kup
ler. I den ene ende av værelset slod et 
piano, ved hvjlket en dame nelop sat og 
spille og sang, mens andre stod rundt om
kring med kopper i hænderne. I nærheten 
av kaminen stod et bord, og paa delte bord 
stod ·el sølv-kaffeservice, ved hvilket gre-
vinclen var beskjæfUget. . 

Lady Wyndward var endnu i sin fulde 
ungdomskraft, uagtet Leycester var tre og 
tyve aar; hun blev gifl da hun var alteD 
aar, og stod nu i sin fulde, modne skjøn
het. Et eneste blik paa hende forklarte 
straks fra hvem Leycester hadde faat sin 
e,iendommelige skjønhel. I nærheten av 
hendr! stod en høi, tynd mand med et stolt,. 
markert ansigt og graat haar, som han bar 
langt og tilbakestrøket fra den hvælvede 
pande. Det var greven. Hans mørke, gjen
nemlrængende oine var fæslel paa gulvet, 
mens han stod og lyttet til musikken; men 
da Lcycesler kom ind løflel han hodet og 
trah. brynene lel sammen. Lady Wyndward 
sa'l denne rynkning av brynene, og saa sig 
om efler aarsaken Lil del; men hendes an
sigt uttrykte intet te:rn hverker µaa over,
rask else eller misfornøielse: Det var altid 
rolig og ubevægelig, som om dets eier for
aglel almindelige dødelige menneskers svak
heter. 

Leycester stod et øieblik og O\'erskuet 
hele scenen; saa gik han tversover gulvet og 
borl til bordet, hvor hans mor stod. 

Lady Wyndward saa op med >et alvorlig 
smil. 

"Leyoester, '"il du ha kaffe?" 
"Ja tak," svarte han. 
Hm: rakte ham en kop, og idet han tok 

den forlot en ung mand gruppen borte ved 
pianoet og kom leende hen til ham. Det 
Yar lord Grayford, Leyceslers bedste ven. 

"Hvor har du været, Leycester?" spurte 
han og la sin haand paa vennens brede 
skulder. 

Mdlem disse to unge herrer bestod der 
et næslen broderlig forhold. De hadde væ
ret sammen i Eton, hvor Leycesler, den 
slore, kraftige gut, altid hadde tat sin 
spinkle., litt svakelige vens forsvar og kjæm
pet mangen kamp for ham. De hadde bodd 
s&mmen i Oxford, hadde været de bedste 
kammerater under studietiden og var end
n1'. uadskillelige. Leycester var fra en hoi, 
sterk gut vokset op til en kraftig, muskulos 
m:md; lord Grayford var endnu spinkel og 
paa langt nær saa kraftig som sin ven. Han 
va1 1en lys ung mand, med de indolente be
vægelser, som for det meste følger med sYak
het og med en kvindes blide natur. 

Leyoester vendte sig smilende om mot · 
ham, mens greven saa lyttenpe op for at 
hø1'e svaret. Grevinden gav sig noget at be-: 
still0 med kaffeservicet, men lytt.et i vir-i 
k,eligheten lil~esaa opmerksomt. ' , 

"Jeg har redet mig en ordentlig galoptur,' 
Charlie. Dere sat jo og holdt paa at sovne
inde i røkeværelset, og da jeg for hundnede 
gang hadde hørt paa Ba.rtons indierhisltl
ri·er kunde jeg næsten ikke holde detut rnr:r. 
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Jeg kom W at tænke paa, at min brune slet 
.kke har faat røre paa sig de sidsle fem 
1kcr, og saa besluttet jeg at gi den litt 

molion.'· 
Gl'eYen rynket igjen panden og vendte sig 

...,m; lord Grayiiord lo. 
"Ja, du bærer dig virkelig pent ad! " ut

brøt han. "Og vi har gaat og lett efter dig 
1lle steder!" 

"Hvorfor k·om De iikke ind i dagligstuen 
til os, lord Treviorne?" spurte en vakker, 
ung pike som sat i nærheten. "Vi skulde 
i kk~ ha kjedet Dem med histori•er fra In
-d ien. •! 

"Men 1j·eg vilde sikkert ha kjedet Dem, 
lady Conslance," svarte han. 

"Del vilde De kanske," sa hun smilende. 
.. De er mer omtænksom end jeg hadde 
lrodd.'! 

Han satte sig ved siden av hende og be
.~ynd le al tale om alle de intetsig0ende ting, 
som fløl saa let fra hans læber - alle de 
' r;i.vialiteter, som hans vakre, klangfulde 
-s temme og indlagende smil sy;ntes at for
,·andle til aandrigheter; men mens han 
:-.nakket gik hans tanker til den mørkhaa
rede pike, der hadde vist sig for ham som 
-d slraalende syn fra sit grønne, duftende 
skjulested derute paa den maanelyse vei, og 
hau grep sig i at utmale sig hende i det 
lille værelse i huset ute paa den grønne 
-eng mrllem alle de merkelige ting i den 
,~amle kunstners atelier, og litt efter lilt blev 
hans svar adspredte og klorte. 

Snart efter reiste han sig og gik gjennem 
'"æ:relset, Mel han av og til stanset for at 
veksle •el ord med en 1eller anden. Hans 
høie, elegante skikkelse raget høit op over 
~Ile de andre herrers; hans vakr•e, stolt 
haarne hode var kastet tankefuldt tilbake. 
: ra damernes kreds fulgte mange beun

drende og tankefulde blik ham, mens han 
.g ik om mellem gjesterne, og ikke faa vilde 
ha utfoldet hele sin fortryllelse ·og ynde for 
:-t t holde ham ved sin side, hvis de ikke av 
-t' rfaring hadde visst, at naar han var i sin 
nuværende sindsstemning var han blind og 
tøv for alt. 

IV. 

Fra sil bord iagttok grevinden lord Tre
vorne, og ~det hun saa op paa greven mum
' et hun: 

,,Iaften er Leycester i sin rastløse, urolige 
-s iu<lstilstand." 

,.Ja," lindrømmet greven sukkende. "Un
d:ries hvad der er iveien - vet du det?" 

"Nei," svarte hun rolig. "V·ed middags
h<Jrdet var der intet jveien med ham." 

"Hvorfor kan han ikke være siom andre 
mennesker?" sa greven sukk-ende. "Kan du 
tænke dig nogen anden søn forlate sin fars 
.~jester for at ride omkring paa landet?" 
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"L•eycest·er har aldrig været som andre. 
Han 1er som han er, og intet kan forandre 
han1." 

G1iev·en lidde et øieblik; hans hænder var 
foldel over ryggen og hans mørke øine fæ
stel paa gulvet. 

"Har han fortalt dig om sin sidste gal
skap - sil sidste indfald ?" srpurte han med 
lav stemme. "Det er nrosten tyv•e lusen 
pund. Endog Wyndward kan føl1e saadanne 
ekstravaganccir ." 

GreYinden løftet sit h ode. 
"Jeg vel det," sa hun, "han har fortalt 

mig alt. Det var en æressak. Jeg forstod 
del ikke riglig; hesteveddeløp er en mor
skap som jeg har liten sympati fur, skjønt 
vi jo allid har eiet veddeløpshester. Der 
var nogen som hadde benyttet hans navn til 
ien uærlig handling, saa han tok hesten til
bake. Han sier at han under de omslændig
heter ikke kunde være med i løpet." 

Greven sukket. · 
"Jeg tviler ikke paa det. Men det er gal

skap - og det kan jkke gaa i længden. 
Hvorfor gifter han sig ikke?" 

Grevinden saa paa sjn søns vakre ansigt. 
"Han vil ikke gifte sig, uten med en kvin

de han ·elsker." 
Gre.ven saa sig om j værelset og betrag

tel ,alle de vakre, nydelige damer, som stod 
1eller sal rundt omkring, og sukket utaalmo
dig. 

"Det •er vanskelig at tilfredsstille ham. Det 
er virkelig paatide at han gifter sig og sæt
ter bo. For de fleste m ænd vil et aar eller 
to ikke ha noget at si, men for ham - jeg 
lik·er ikke at tænke paa, at titelen bare av
hænger av vore lo liv! Hvor for snakker du 
ikk·e til ham om det? Han vil gj øre alt 
for dig." 

Grevinden smilte. 
"Alt, men bare ikke det. Nei, j1eg kan 

"ikke snakke til ham om det; det vilde være 
aldeles unyttig. Jeg vil nødig svække min 
indflydelse ov·er ham." 

"La Lillian snakke med ham om det," 
sa han. 

"Lillian! Det vilde hun ikke gjøre. Hun 
ans.er ham for •et overmenneskrelig væsen og 
mener al ingen kvinde i verden er god nok 
til ham." 

Grev·en rynket panden. 
,:Dere har virkelig rent ødelagt ham." 
"Nei, vi har ikke. Han er det samme som 

mand som han var som gut. - Husker du 
hvad Nelsom sa, da Harby, spurte ham hvor
for «han ikke gjorde noget mens det ene 
av deres skibe kjæmpet med Lo av fiendens? 
'Jeg gjør all :hvad jeg kan gjøre - jeg iagt-
tar'." 

Før greven kunde svare kom en høitstaa
ende he1Te hort Lil ham og begyndte en sam
tale med ham. Grevinden reiste sig og gik 
over gulvet bort til en ældre dame, som sat 
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og saa li 'ffil mappe med kobberstik. Det Tar 
enkegl'evinden av Longforth, en liten, tynd 
dame med et magert, rynket ansigt og skar
pe, men venlige øine, der lyste op i hendes 
ansigt og gjorde det iøinefaldende. Hun var 
klædl saa prunkløst som en kvækerinde, med 
undtagelse av nogen gamle, kostbare knip
linger, som pyntet litt paa hendes ganske 
ienkle, graa silkekjole. Da den yngre dame 
nærmet sig, saa hun op og gjorde plads 
v·ed siden av sig paa sofaen. Lady Wynd
wartl satte sig taus ned, og det Tarte et 
minut før tausheten blev brutl Saa sa den 
ældl"'e grevinde uten at se paa hende: 

"Etbel, din søn blir penere for hver dag 
som gaar!" 

Lady, Wyndward sukket. 
"H vad er der nu iveien?" spurte den an

den med et smil "Hvad har han gjort nu? 
Har han tændt ild paa en kirke eller er 
han løpet bort med en bondepike?" 

"Han har ikke gjort noget særlig," svarte 
lady Wyndward. "Det er netop saken." 

"Jeg forstaar dig," svarte den anden, "han 
er farligst naar han er rolig - da er du 
allitl rætl for at han forbereder en eller 
anden gal strek. Naa ja, min kjære Ethel, 
siden du nu •engang har skjænket verden en 
saadan skabning, saa maa du ta følgerne -
du maa være forberedt paa at gjøre bot. 
Jeg vilde nu ikke ·ha noget imot at ta føl
gerne .av en saadan gjerning." 

,~Ak - du vet ikke -" sa gl"'evinden med 
et næsten høilidelig smil. 

"Jo, jeg vet det meget godt. Jeg mi1mndcr 
dig. .T eg elsker den gutten, Ethel. Der e r 
ikke ien kYinde her i værelset, fra den æld
ste til den i)7ngste, som ikke elsker ham. Du 
kan ikke vente, at en paa hvem guderne saa 
rikelig har ødslet sine gaver skal opføre sig 
som •en almindelig dødelig." 

"Hvorfor jkke? Men det var netop det 
Algernon sa til mig." 

"Det L.renkte jeg mig. Jeg iagttok dere . 
Men en ting maa du fremfor alt hindre: 
la ikke Algernon blande sig op i Leyces
ters affærer. Det høres nok underlig ut, 
men hans far er den som mindst av alle skal 
forsøke paa at lægge tøilen paa LeY,cester. 
Det ier bare os kvinder som kan ha nogen 
indflydelse paa ham." 

"Det 1er netop det jeg er ræd for," sa lady 
Wyndward. "Det er tanken paa hvad der 
kan hænde i den henseende som fy,lder mig 
med stadig angst." 

"Der •er bare en redning - la ham bli 
gil't," sa den gamle gre.vinde med et polisk 
smil. 

"Ja, del si·er ogsaa Algernon. Og dere si~r 
det begge to saa rolig, som om dere bad 
mig om al gi ham en kop te." 

"Hvor er L·eoruore Bea_uminsler? Hun er 
den eneste kvinde som kan gjøre noget vir
kelia indtryk paa ham. Inviter hende 1 hH "' ' ' 

.. ~ denne kork . silter rnil ig godt 
iast og holder ogsaa ful<Istændig tæl . 
Nu )!;an "jeg, .uten at la korken op . 
helde vand i nasken. \"il uen· tru 

"Naa, ikke det," sa Karl, idel han 
'vendte bunden op og heldte vand i 
den hule del av bunden. 

.. :Ilen se, nu kommer vi til et kunst
stykke som er betydelig vanskeli
gere. Uten at nogen av os to flytt~r 
os, skal jeg stille denne lysestake 
sanlcllcs, at vi alle kan se den, !Jare 
ikke du!'" 

,,Ja, prøv e ngang," sa mediet smi . 
le1ide, for han var vantr9. "Værs'go ," 
sa Karl triumferende og satte' ·1y, 
sestaken op paa hans hode ' 

den'' . 
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og la dem være sammen. Hun vil med glæ
dc: kiOmme." 

"Del er jeg ikke sikker paa; Lenore er 
stolt; hun gjretter kanske hvrorfior vi inviterer 
hende hit." 

Den gamle dame løftet sit hode saa stolt, 
som om hun selv var LeyFesters mor. 

"Og hvad saa? F~rndes der •kanske en 
ung pikie som ilili!e med glæde vil bli hans 
hustru? Jeg mener iik.ke :fordi han er ar

-vingen til Wyndward; han er nok i sig 
selv furu ten det" 

"Det er godt du ikke er hans mor - du 
vilde 'ba gjort ham til det han ikke er -
forfæn,gielig. " 

"J,eg v,et det godt Mien du tar feil med 
hensy,n til Leonore. Hvis hun 111ogensinde 
h~r brydd sig om nogen, saa er det Ley
cester. Hun ,er stolt, men kjærlighet m~er
vinder stolthet. Hvis hun vil kan ikke en
gang L,eiycester motstaa hende; hun maa bru
ke sin magt. Be hende hit og overlat re
sten til hende og forsypet" 

Gre-vinden sat taus et øieblik, saa la hun 
sine hvite fingre paa den ty,nde, rynkede 
haand, om hvis haandled der snodde sig et 
enkell guldarmbaand. 

.,J,eg har jo al'tid dig at ly til, " sa hun. 
.. .Jeg tror du forstaar ham bedre end hans 
egen mor." 

"Nei," svarte den gamle dame, "men }eg 
elsker ham n,æsten likesaa høit. " 

"J,eg sk,al skrive straks, ~! mumlet lady 
Wy:ndward. Hun reist,e sig og gik ind i et 
tilstøtende værelse, hvor der stod et skrive
bord blandt møb1'erne. Hun tok pen og pa
p.ir, og efterat ha tænkt sig om et oiehlik 
skTeY 'hun: 

Mrin kja~re Leono.r·e! 
Vit De komme og tilbringe en ukes lid 

hos os'1 V: har nogen venner i besøk, men 
sielskapet er ikke fuldst;ændig uten Dem. 
Si ikke nei, men kom. Jeg nævner ingen 
bestemt dag - den kan De sel'v fastsætte. 

Deres hell'givne 
Ethel :.W~pdward. 

E. S. Leycester er hjemme for tiden.'' 

Idec hun skr,ev de sidste ord hørte hun 
::..kddt bak sig, hvilk1e hun gjlenk}endte som 
LeY.cesters. Da han saa hende stanslet h'an, 
kom bort til hende og la sin haand paa 
hendes hW.te skulder. 

"Skriver du brev, mor?' ' spurte h an. 
Grevånden la sit brev sammen. 
,Ja. Hvor gaar du hen?'" 
Han pekte paa uriet, som stod paa en 

stander og tikket bøiti.delig. 
"Klokk,en er ti, mor." sa han m ed el 

smil. 
"favist, jeg ser det,!.! svarte hun. 
Han stod :et ø~eblik og saa paa hende med 

hele ien ung mands sønlige stolthet over sin 
mors skjønhet; saa bø;ide han sig ned, ky;s'
set hende paa k.indet og gi.k ut av v,ærelset. 

Gl"'evånden saa efter ham med et bløtt ut
lryk i sine øine. 

,~Hv.em kan ·andet end elske ham?"' mumlet 
hun. 

Mens Ley,cester nynnet en melodi fra den 
siidste opera, sprang han },et opover trap
pen og ~k_brnrtover lmrridor·en~ men da han 
kom til d"en ytterste ende av den og ban
ket paa en dør, som fandtes der, døde den 
muntre melodi bort paa hans læber. En 
sagte stemme mumlet: "Kt0m ind," og idet 
han stil1e aapnet dør·en gik han ind. Væ
l'lelset var baæ Litet, men ovierdaadig møb
J,eTt i en litt fremmedartet stil. Ved første 
blik vildf:; en fremmed føle sig slaat av de 
bløte, fine farver, som var fremherskende i 
hel,e værelset Der fandtes rikke en eneste 
sterk farv,e der:inde; teppet, gardinerne, møb
!,ern(', ja endog male-rierne var holdt i me
get dæmpede farver. som hverkJen kunde 
rælte øiet eller sanserne. Guh·et ,-ar be-
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drekkel med et tykt persisk teppe, som dæm
pet lyden av fottrin, ilden i ka.minen var 
diæmpet av en halvt gjennemsigtig, grøn 
skj1erm, og det ·eneste ly,s i værelset l"om 
fra 1en lampe, der hang i en sølvkjede ned 
fra tak,el, og var dækket av en tyk skjerm. 

Paa en sofa, som stod ved vinduet, laa 
en ung pike. Da Ley;cester kom ind reiste 
hun sig halvt op og vendte et blekt, men 
vak@ert ansigt om mot ham med el for
ventningsfuldt smil. 

"Er del dig, Ley,oester?" sa hun. ..,Jeg 
YissLe nok at du vilde komme. " 

Han gik bort til hende og kyssel hende, 
og hun slyp,get sine armer om hans hals, 
klemte sit ansigt mot hans og saa med om, 
beundr·ende hengivenhet ind i hans øine. 
"Hvor varm du er, kjære. Er det svært 
varml dernede?" 

"Frygtelig," sa han, idet han satte sig ved 
siden ay hende og begravet hæ.nderne i sine 
lommer. "Det er .ikke til at puste dernede, 
og hvis luften skulde forvilde sig ditind, saa 
vil nok far sørge for at faa den bort. Her
inde er det deilig kjølig, Lili - det er en 
nydelse: al komme hit." 

"Er det?" spurte hun ivrig. ,.Synes du 
virkelig ': Det glæder mig at høre dig si det. 
Hvad foretar de sig dernede?" 

"Del sedvanlige," svarte han. .,De spil
ler, synger, sµiller bridge og J.:jede1· hver
andre tildøde." 

Hun smilte. 
"o~" hvad har du roretat clig'I" 
"Hjulpet dem med den sidsle adspre

delse !" svarte han let. 
,,J1eg har hørl at du har neret ul e,· ' llvi-

skel hun. 
Han nikket. 
.,Ja , }eg red en tur paa den brune." 
,.Og forliot gjesterne den første aften! J l vor 

det ligner dig. Ley ! :Yien det er m herlig 
anen: jeg la merke til solnedgang,en. Hvis 
}eg hadde visst at du red ut, vilde jeg ha 
s1ei. efter dig. Jeg liker saa godt at se dig 
ride paa d·en store, brune hest. Reel dn 
tTersoHr engene?"' 

"Ja -- tversover engene. " Han tidde e l 
par minutter, saa utbrøt han ptudselig: 
"LHi, jeg har hat et aandesy,n iaften . Den 
vakreste pike jeg nogensinde bar set - med 
undtagelse av di_g !" 

Hun gjorde ingen indvendinger, men 
smilte. 

..En pik,e ·: Hvor1edes saa hun ut·?· · 
" Del ka:n jeg ikke si clig. Hun 'iste sig 

ganske pludselig for mig. Hesten saa h~nde 
t;ørst. og den var menneskelig nok til at 
bli slaaende ubevægelig, uten at ville gaa 
videre.'· -

"Kan du da ikkie beskrive hende"? '" 
"Nei: hvis j'eg gjorde det 'ilde du smile. 

Del gjør altid kvinder. Lili, du kan ikke 
la være al være kv.inde." 

"Var hun mørk eller lys ·?" 
"Mørk,'· svarte han. .}eg saa del ikke 

straks; naar man saa paai hende tænkte man 
ikke paa ,enten hun var ly:s eller mørk, men 
senere faldt det mig ind. Lili, husker du det 
billede jeg sendte dig fra Paris - billedet 
av den unge pike med mørke øine og langt, 
silkebløtt haar - ikke sort, men gylden
brunt i sollyset - med lange øiehaar og 
med læberne kruset ml et halvt :1lvorlig 
f-::rtil ?" 

"Ja. jeg husker del. Ley. Lignet hun 
det?'· 

" .Ja - men hun var jo levende. Tænk 
drig den unge pike paa billedet ilive. Du 
kan \islnok fioriesti.11~ dig hendes stemme. 
Blid og melodisk, men klar som en klokke 
og fultl av en bedaal'ende blanding av alvor 
og skøieragtighet, vid og sjæJfuldhet -' ' 

"Men, Ley, - du blir jo rent poetisk!" 
, " Poetisk? Det er den rene sandhet. Men 

dn h ar ret: et saadant ansigt og en saadan 
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slemme kunde gjøre tlen mest profaiske l1g 

haarclest<· mand til cligtcr ! '" 
"Ley, du er hverken prosaisk eller baard. 

l\ilien hvem er den unge pike - hvad heter 
hun?" · 

"B un heler - " han bel<l'nk te sig et oie
blik, 'Og hans stemme ble,· uten hans vi
dende forunderlig bløt og melodisk - .. Stel
la. - Hun er en niecc a.- den gam1e kunst
maler Etheredge, som bor i det lille hus 
derborte." 

Lilian spilte op sine øine. 
"Nei drkelig, LeYy ! . Hende maa jeg en

delig se." 
I-lan bleY rød da han saa paa hende. Hun 

opfanget hans iYrige spørrende blik. ng saa 
blev hun pludselig blek. 

"Nei ,' ' sri hun a!Yorlig. ..Jeg vil ikke se 
hende. Ley - du vil ha glemt hende imor
gen . La mig faa se paa dig." 

Han vendte sit ansigt om mot hende. mens 
hun saa like ind i hans øine, og saa slynget 
hun sine armer om hans hals. 

, .. \a, Ley - er det endelig kommet?"' 
"Hvad mener du?" spurle han, ikke sint. 

men mC'd el. :rnslrok :iv ~1lvor, som om han 
vnr ræ<l for svaret. 

,LP>·· " sa hun ... du nrna ikke se hende 
mer. Du reiser jo imorgen - ikke sa11dl ., .. 

"fhorfor ?" spurte han. .. Det lig1w r d1g 
ikke al sende mig bort, Lili. " 

" Nei, men denne gang gj ø r jeg del. .fe!! 
som altid har Længtel efter dig- som uen 
slørsle gLæde i mil liv, jeg sender dip: bor t. 
Ley. Hører du - du maa reise strak-.. -
baade ror din egen og hendes sky)d. " 

Han r eiste sig og sna smilende ll l'd p;1a 
hende. 

"Kanske for min egen sky)d, men ikke 
for hendes. Du taapelige pike, tror <lu at 
hel<! clil k'jøn er saa praktisk som du '1 Du 
har ikke .set hende saaledes som jeg s;aa 
hende iaften - har ikke hørt hendes 10tte 
spot paa min bekostning. For hendes <.kyl d ! 
Dn faar mig til at smile, Lili! " 

(Fortsæ tt~-. · 

J -.te haanda.rbeoide. 

Pyntefo1·kla' paa hvit mol nwd " ngel:sk brodl'r i. 

Paa fin, hvH mol broderes hu1'1ene med e11 -

gelsk søm. blradene 1ued platsøm eller fransk 

broderi I kanten paasys en -mal knipl'ing. 

... ~·. . ... .". ·.. . .. · 
··~···· ••• • Q. ::··· 

• • • . ·." ."' : .· :::·: . . . . 
"." 

Materi ;1 le : Paa tegnet mol, ga rn. knipliag. pn < 

kr. 2.50 gjennem .. Nordisk Mønster-Tide11de ·" 

b1·oderiavdeJing1 N e<:lre Volidgt. .5, Kristiania 
Bestillingsseddel find es i raad.gi,-eren si<!.~ :) 

• 
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Kjæmpen med det gode 
hjerte. 

Et litet eventyr. 
(S!ullcl) 

Torsdag morgen begav lletty sig avsted til 
kjæmpen; men paa veien dilnt møtte hun en 
slank, vakker ung mand, omlrenl saa høi som 
bendes egen onkel Robert og med el likesaa godt 
ans igl. Hun ventet at manden vil de gaa forbi 
hende, men han stanset, da han kom nærmere 
til hende. 

"Lille Betty, kjender du mig ikke," sa han, 
"jeg er jo kjæmpen; nu har jeg spist det sidste 
rosenhlad, og saa kom jeg till at se saalcdes ut; 
liker du mig nu?" 

Ja, del gjorde lletty, og hun spurte deltagende: 
"Er du riglig glad nu?" 
"Ja, del var saa bedrøvelig at være saa stor 

og at se alle folk være rædde for mig." 
"Men er du sikker paa at du allid vil: like at 

være s:ia li ten?" 
"Ja, det er jeg sikker paa," sa han og saa 

tilføicl h:in : 
"Jeg har ikke bestandig været kjæmpe." 
"H vad var du da?" 
"Jeg var en prins, men jeg var altid misfor

nøiel og ønsket allid at være en meget stor 
prins; jeg fik en lrylledrik som skulde gjøre 
mig høi, men den gamle heks, som solgte den 
til mig, glemte at si hvor meget jeg skulde ta, 
saa luk jeg formeget, og saa blev jeg en kjæmpe." 

"Og det blev du veI lei over?" 
"Ja, saa fryglelig lei; jeg kunde ikke selv gaa 

til skogalfen, fordi jeg var en kjæmpe og kjæm
per har ikke adgang der; men saa kom du søte, 
liMe pike, du hjalp mig." 

Saa kom der folk gaaende, og da de fik se 
den unge roa.od, saa ropte de: 

"Prinsen er kom met tilbake, hurra, hurra!" 

Saa lidde den 1n·e FrAkrn, men Ellen spurte: 
"Fik slet ikke Betl y nugen belønning av prin

sen?" 
"Aa jo! Han gav hende og hendes far mange 

penger og et stort .hu~ al bo i." 
"Jeg I ror hel10r _j"g vilde være en kjæmpe 

end en prins," sa Robert. 
"Du er en dum gul," sa Flora. 
"Godnat, SQV nu barn," sa den nye barnefrfll

ken. 

Overgekon~en Apella. 
Et folkesagn. 

I en liten fjel'dby i Måhren levde engang en 
rallig enke merl sit lille barn, en søt, rødkindct 

liten pike, der likesom moren het Maria. 
Men fattigdom er en h ;iard gjest; brø.dkurven 

i hytten maalle hænges hoiere og høiere, og bar
nets røde kinder begyndle at bli bleke og blev 
blekere og blekere lor hver d:ig som g.ik. · 

En morgen gik mor og barn hjemmefra 'Uten 
at ha drukket andet end en slurk vand, den sid
ste smule brød var spist og den sidsle draape 
melk, drukket, hvor intet er kan intet tas -
derfor gik mor og barn sultne hjemmefra. 

Del var saa stille inde i den store skog, stil
lere ·end ellers, syntes moren, der var en egen 
heilidelighet over all - ·hvad var det dog for 
en dag? Aa, nu husket hun det, hendes sorg og 
kummer badde faat hende W at glemme det 
for en stund - - det var jo langfredag, vor 
høie frelsers dødsdag I At hun kunde ha glemt 
det! 

Pludselig var det endnu en ting, hun husket 
paa. 

Lar..gfredag - - den dag, da iaJlle underjor
diske huler og paladser aapnet sig - - kan
ske det var sandt, kanske det var sagn, men 
det maatte prøves I 

Hun tok lille Marie paa armen og gik længer 
ind i sko.gen med hende, stadig i den re tning, 
hvor den store klippeblok, s·om efter sagnet l uk
ket for fj eldhul1erne, laa. Hun visste, likeledes 
efter garr\).e forlællinger, hvad hun skulde gjøre 
der. 

Var det sandt, saa ku nde dvergekongen ikke 
negle hende adgang idag I 

"Kong Apella, kong Apellal" ropte hun. 
Saa lytlel hun aand elø.s. 
Det bruste og larmet vi rkel'ig derinde -
Et brak - - saa sprang en klippedør op. 

en lang gang l'aa aapen fo r hende, med sin dat
ter paa armen gik hun bortover den og stod 
snart i en høi hal. 

Hun saa sig fo rvildet omkring, aldrig hadde 
hun Lænkt sig at raa se noget saa pragtfuldt. 
Et blændende lysskjær straalle ned fra usyn
lige l'am per, lysglansen k:istedes lil bake fra glat
slepne krystalvægger og overall laa der dynger 
av guid og ædle ~lener. 

Konens forgraatte øine blændedes ved glan
sen, hun maalle lukke dem el ø•ieblik; men den 
lille pike jul.Jlel og klappet i hænderne av glæde. 

Da hørte moren en mild slemme som sa: 
"Kom nærmere og la av disse skalte det du 

liker bedsl. Du behøver ikke at være ræd I" 
Konen tok mod til sig og saa op. Der sal den 

lille dvergekonge paa .sin trone og nikkel nok
saa godmodig til hende. 

Han vinkel venlig til hende, hun maalle gjerne 
ta av de myntede guldstykker som laa ved ro
ten av hans trone, og konen lok slraalende imot 
Wbudet. 

Hun satte hurtig barnet fra sig og fyldte s·aa 
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meget guld som hun kunde bære i sil forklæ 
Saa skyndte hun sig saa fort hun kunde mot 
utgangen, da hun var ræd for al det hele bare 
skulde være ·et drømmebillede, som fors.vandt 
likesaa fort som det var kommet. 

Men i det samme hun kom ut i det fri faldt 
klippeblokken med et dundrende brak i bak 
hende. - -

Førsl nu merket hun at hun hadde glemt sin 
lille Marie inde i hulen. ForgjæveS dundret hun 
paa klippeporlen; forgjæves ropte hun vd hun,
dreder av ganger paa· sit barn og dvergekongens 
navn; forgjæves klorte hun med sine nrgkr mot 
de haarde stener - - Porten var og blev lukket 

Hvad brydde h'un sig om guldstykkerne? i 
Fortvilet kaslel hun dem i den lille fjt>ldbæk 

som rislet forbi hende og saa kastet hun sig ned 
i mosen og graat, som om hendes hjerte s.kulde 
briste. ' 

Lill erter litt begyndte hun dog at falte et 
svakt haab. . 

Hun vilde vente ti.li næste langfredag -
bare den ene dag var jo de underjordiske huler 
aapne. 

Folk hadde medlidenhet med den stakkars 
kone, som hadde mistet sil barn saa phul.selig, 
de gav hende arbeide, hun tok flittig fat, og 
snart var den mest trykkende sorg for brødet 
beseiret. . 

Og dagene· gik, en erter en - - -
Hun ventet og ventet. 
Saa oprandt endelig den l'ængselsfuldt veq-

te1le dag - langfredag var kommet. · 
Ved det første morgengry stod · moren v~ 

fjeldporlen. li un banket og ropte; min ut efter 
minul, time efter time - -

Men denne gang aapnet ikke fjeldporlen siig ! 
Da solen endelig sank og alt haab maatte op

gis, kastet hun sig fortvilet ned paa mosen o'g 
graa l og hulket sig isøvn; hun syn les alt var 
fortapt. l\Ien da solen stod og forgy ldte skogens 
trælopper med sit forjætlende guidskjær, vaaknet 
haabet igjen og hun væbnet sig ined laalmotlig-
hel og ventet. · · 

Hw1 ven tet dage, uker og maaneder - - og 
saa var del igjen langfredag. 

Nølende og skjælvende nærmet hun sig por
ten som førte ind lil dvergekongens paJ ads. 

"Kong Apclla, kong Apella!" lød det med hen
des ængstelige rop. 

Og se, denne gang ropte hun ikke forgjæ ves. 
Porten sprang op og hun saa sil barn silte og 

leke paa det samme sted, hvor hun hadde for
latt det. 

Saa hørte hun igjen dvergekongens milde 
stemme: 

"V:cr ikke ræd. Jeg vild~ se, om det er sandt, 
at mo<lerkjærlighelen dog er slorre hos men
neskene end deres ·vanvittige guldlorst. Vær ikke 
sint, fordi jeg har fris tel dig - næsten over 
evne. Nu har du be.slaat prøven! ~Jolla dit 
barn av mine hænder, og som belønning !.kjæn
ker jeg dig dette guldeple, det vil bringe dig 
lykkr, dig og dit barn!" 

llulkrmle av glæde løftet moren op harnet, 
som slrakle sine hænder mol hrnde, og trykket 
del med Jidenskabelig kjærlighet til sil bryst. 

Og kong Apella holdt ord. 
Den lykke epl'et bragte var stille tilfredshet, 

arbeidsevne og arbeidsly_st. Disse skalle Llev al
clrig h<'r0v·el dem. 

Bar11e1w og fod:sPbdagskaken. 
"".-;ir-~~~-=:;:::::-~---,1 ---~~~~~~~-~---,=--· 

~ ~ 

Mur hadJe bali.t lutlsebdagska l..en, 
men den skult.le forsl paa hordel om 
eflermid1lagen. Per og Sofie var me
get lækkersullne. De kuude føle paa 
sig selv, al de ikke kunde vente li1 
om eftermiddagen. 

~ -= , f 

"'~ 
~aa raudt a" paa skøierslreker. Det 

er 11og<>I som l.."n ha•nde uskikkelige 
barn, aldrig Slliltl c. De l.Jandt mors 
store grntslever fasl til siue altfor 
korte lJen - -

\'7'"1 - - -~[- . 

reiste sig paa ,,tærne" og fa!dl 
for fristelse11. Og del srnaktt> sa a 
deilig, al de - saa utroli:.! •It-I end 
maa lyde - spiste <let all"ammen. 

=lJ~~~."~ ,~~~-f 

·1ykmave<.Je og \•elliJrredse gtk de 
derfra. De var blil saa tyk kt>, 11 I. •le 
ikke kumle bukke sig OL( luse ~1"ve11e. 
~lor kn.111 til ved stoien. · (11 un har 
cmlnu ikke lagt merke til at kåk<'n er 
væk, saa vi skyn<ler · os al slutte 
his torien her.) 
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Onkel tegner og fortæller. 
To scene• fpa livet i dyPeland. 

1. Da Dyreland fik elektrisk sporvogn. 

Nr. 13 

Det vakt~ opsigt, kan dere tro I Hittil hadde man maall<'l nøie sig mcd egne, naturlige befordringsmidler, nu skulde den elektriske prøves, og tilstrømningen var 
ualmindelig stor. Humøret var straalende, men der fore·faldt jo ogsaa nogen smaarivninger mellem konduktør og passagerer, for eksempel da der blev for 
dret dobbelt takst av fru Flodhest, fordi hun var ror tyk; deu uuge hr. Giraf fandt ogsaa sin plads litt ubeh~gelig, men forøvrig var de tilfredse dog i flertal. 
Der var ikke den opsigt som. i vort land, hvor barn :neppe fik lov til at sitte med benene ut av vinduerne og fisk'fl efter andre folks hatter, og del var ikke sa :i 
tet at komme til a t kjøre frit , som del er her for papegøien og slangen, der har sneket sig til en gratistur. Men alt ialt maa dc_t sies at rl<' komm!'r med der11k 

i Dyreland, og teialrr har de ogsaa faat; nu skal dere høre litt om det. 

2. Oa der hlev spillet "Rohinson" Dyreland. 

Det var et meget fint teatec, Dyreland hadde faat, og dtt var fint publikum, kan dere tro l Hr. og fru Flodhest sal paa gulvet midt for scenen, og fru Ape 
meld sin søn 'hadde fiaat en fin loge anvist, for at apegutten kunde se rigtig godt, for det var jo hans far, som hadde en av hoved.rollerne i stykket ; han var 
nemlig "Fredag"; det viar jo "Robinson" som blev opforl. S!3ngen spillet ikke med, men den gjorde nytte som opvarte:r og bød med stor ynde forfriskninger om, 
og de kunde nok trænges, for dels lo og dels graat tilskuerne, saa de blev ganske tørre i halsen. Især slutningsscenen, hvor Robinson skal forlate oen, vakl<' 
wn.aadelig bi.fald; gulerntter, epler og andre gode saker regnet ned over skuespillerne, og mødrene maatte love sine barn at de skulde faa. lov til at se "den 
yrui~ pantomime" igjen imorgen. Om de· holdt ord, det vet jeg ikke; men dere kan da forstaa at de har dct rigtig morsomt derute i D}Teland, ikke samH l 
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Hvorledes en __ gener~!_ 
tæmmes. !.' 

· - ·· Av· Priscilla Graven. 

Oversa l av P . . Terrnlorff-.TC',;~c11. 

I. 

Jimsys skarpe. blaa ø~n e vat· fæslel paa den 
gamle mand, som stod n o·lende paa forlauget. 
lilsyneJ;atepde: ængstelig over den sterke færdscl . 
lj cneralens h aar var meget hvitt, skjønt endnu 
l'yldig, og hans skikkel'se var litl bøiel av gigt. 
o.g derfor ·syntes <len ni aar gamle Jimsy natur
ligvis, al han var megel gammcl1. likesom han 
var ,sikker paa, at h an var fryglelig ræd J'o1· 
færdselens fal'er. 

Hvorledes kunde han vit e al generalen bare 
overveiet o m han sknlde gaa videre fill Rag og 
J'aa el parti bridge eJl'er være galanl og hesø·ke 
lndy Co trefil, hvis "visilda,g" del var, for at on
ske hend·e tilJiykke; med, at hc.ndes mand var blil 
gencr~l...adjutanl. Han var n elop blil enig med 
~ig selv om, at det ikke nytlel at slncvc eft<:>r nl 
bli anset fo1· ga•l'anl, naa.r d e t Yar almindclig he
kjendt, al han var en av de mest knarv•orne gamle 
"hugaf'er ··, 1som nogensinde var faldt for alders
grænsen, da han hørle en spæd barnestemme 
ved siden av sig. Jimsy hadde av to grunde 
l'olt sig kaJidet til at tilby sin tjeneste: for del 
l~orste, fordi Mary hadde lært ham, at han al
lid skuldc være venlig og opmerksom mot æl
drc folk , selv om de vaf· aldrig saa grætne, og 
for del andet, fordi speiderloven hød, al man 
skulde 1utfon.: i det mindsle en god gjerning 
hver d.a.g. 

" Kan je~ ikke hjælpe Dem over, sir ?·' spurte 
lian. "De Kan giodt stole paa mig - jeg er vant 
til al gaa •over gaten. " 

I øieblikket fattet generalen ikke rigtig ine 
ningen med det tilbud som blev git ham; men 
derefter trak de buskede, hvite bryn, der lladdr 
værel hans underordne.des sk.ræk sig sammen , 
og han be,,cryndte at utøse sin vredes skaaler over 
det lil'l·e, ubedækkede hode; for .Jimsy hadde 
høflig tat .sin gamle, slitte lue av sig. 

"Hvad fadbilder du dig ? Tror du, jeg er saa 
gammel og 1>kro1pelig, at je:g skal ledes over som 
en blind mand "! Kanske jeg er gammel'. men 
;l\·lægs ier jeg ikke endnu_'· 

Gener.alen ,-ar Lydelig formermet. Det ':ar hel
ler ikke mer end en dags tid siden han var bl'i l 
kaldt "avdanket· ' og "gammel'dags Torier". 

.Jimsy ·krympet sig litt ved den gnmles sinte 
tone. , 

"Jeg ber Dem mange ganger om forladds•e, 
sir; men jep: trodde virkelig at De ikke lrnddr 
rigtig mod lil :1l gaa o,·er. ·· 

I del samme ' 'endle generalen sig like om 
mot ham, saa .al hnn lydelig kunde se hans an
sigt -· "l\[en na - er det ikke genernl Draylon ·>·· 
- Hadde .Jimsy Lilfæltdigvis fundel en shillillg 
i rendestenen, kunde hans stemme ikke ha været 
mer glad overra.sket. Det var, som ·Om han haddt' 
rundel 1en læng1e savnet ven, og beundringen i 
gullens stemme lød s·om søt musik i general1ens 
r,rer. Hans pande .gla! ledes, og han begyndle 
al se med lill mer interesse paa gutlcn. 

,,Og hvis jeg nu var det ? Hvad vel du om 
mig, gut?" 

"En hel d el, sir, og jei;_ hai· ;;tltid onskcl al 
ran se Dem! Deit var jo vern, som red i spid
sen for dragonerne, da de gjorde indhug paa 
de sorte derover i Indien. Der var ingen som 
trodde flt De vilde komme \'e·l fra det; men De
res mænd fulgte læt bakefter Dem gjennem pas
set, og De slog Dem igjennem og · fik Victoria
korset. Jeg kan ogsaa se <let paa· Deres kind •·· 

.,Hvad kan du se-2'" 
,;Det hug, De fik, sir; men De vedblev ::it 

storme frem, heJt bedækkel med blod. Aa. hvor 
det vnr storarlet! Jeg blir saa gl~d , rniar jrg ho
rer nogen forlæUe det. " 

De graa oiine skinte som sljerner op mot det 
rynkede, gamle ansigt, og han saa ut som et 
barn. for hveni_ ·even lyre! IJlir lil' virkelighe t. 
Fl:m var saa 1•angt borle fra frcrdsel 'en i Lon
rl·ons gater. al gcner::ilcn bJic·v smitte t :w ham og 
rorrst.ille sig al hnn igjen r ed frem mol den visse 
rlod. I3lodet ruJl.el igjen med manddommens fart 
gj<'nnem hans aarer. og hans oine funklet vecl 
lnnkcn p·aa del ·sbolle øiebl'ik. .Ja, efter d<"lle 
indhug var hans navn og fortæJI:ing<'n om hans 
hcrlril'l f:irel helr Engl:rnrl r1111rll, og rkl rnr 
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og 

virkelighet 
.\v<lultcdo illustrerte 

fur1ællinger lli ~vegne fr1. 

mdda, ferr d er vær i10gC'll som h r l smaahfodc. 
Dengang var der ingen som hadde Jrnldt h am 
.,avd.ankel". 

"Ja, jn,-· mumlel han mer for sig seh· end lil 
gullen i den fatlicre dragt - " det var el stol I 
nieblik. i\fen hvorfedes gaa r del til at du kjen 
rler mig, min gut 9 Og hvem har fortall dig del 
om incthuggel ?" 

,.Min mor, .sir. Vi har fa a t e l bille de av Dem . 
som hænge1· paa væggen ved siden av min fars; 
ror min far har ogsaa være l solda t. Jeg selv c r 
speider. Jeg tror ogsa n a l min far h nr kj endt 
Dem, sir." 

Generalen saa ned paa ham og smilte o verbæ
rende. 

"Tjenl under mig kansk e. J eg har været an 
srnrlig for adskilUge tusen solda ler i min ti<l . 
Hva<l heler du ?'' 

" .Jimsy O'Brien, si1·.·" 
. ,1~aa, Jimsy O'Brien, del ghcder mig, al du 

er speidm·, skjon t om den bevægelse vil' gjore 
nogel videre gagn - " men nu husket han plud 
selig paa sin beundrers store ungdom og gjentok 
ikke de argumenter, som hnn dagen før med saa 
slor iver hadde fort i marken mot oberst Mor
riss, som var altfor latterlig snngvin•sk og oien
synlig ikke visste megen besked om det, han 
lalle ·om. Men jeg er ikke saa gammel , a t jeg he
llover al gi anledning lH en god gjerning av en 
speider. Se her, min gut," -- han pultel hann
den i lommen for nt findr en smaamynl. 

Men .Timsys ansigt, som vnr nyvasket og en 
lileu smulie fregnet, ble v nu blussende rodl. 

"Aa nei, sir - jeg gjord e det ikl' e for at fan 
penger! Det e r mig mer end nok at jeg har snak
kel med Dem - det lrodde jeg aldrig at jeg 
skuldc komme til. " Her stanset han, OlJ genera
len saa, at en ell!.er anden b1m syævet nam pan 
læben. 

" Naa. er der eJliers nogel , jeg kan gjore for 
dig? ·' spurt<' han næsten venlig. 

" Ja, vilde - viMe De ikke være saa snild at 
gi mig haanden. ·'' 

Hadde Jimsy anmodet om en aY generalens 
mange medalj<er, 'kunde han ikke ' ':ere hlit mer 
forbauset. 

"Paa mi11 æ re !"' Han hol<IL næslcn pan al le 
da han saa del <lype u:lvor i gutt·en s oine. linn 
var sytti, men han hadde ogsaa en gang v:cret 
ni , og bevisstheten herom frelste ham fra al 
hega.a en dumhet. 

" Javel, min gut. Del gl'æder mig al J;unnr 
veksle haandlryk med en son av en a\' mine 
gamle so'1'daler, og jeg haaber, M du ogsaa se
nere blir en lapper kriger.·' 

Snaledes utspilles denne lille scene midl i ver
rlen~sln<lem umaaclelige færdsel og tummel. Men 
Picaclilly er vant lil merkelige optrin, og syne t 
av cle11 hvilliaarede, gamle herre. som forsokte 
al rei te sig trods for si.11 gigl, og dC!l mngre, lil'le 
gatcgu l ' 'akte sleit ingen opsigL. 

Generalen skraaclde oYer ga ten, og Jimsy hil
ste paa militær ' 'is og gik videre. 

,.l,1ink filen gul! ·' mumlet generalen . "Der <'r 
lommer i ham lil en kj æk &ol'dal. Tæn k. at 
han kjendlc mig! " Han srnille san smant, mens 
linn i yder.sle oieblik vek tilside for en aulo
mobiJ. Mrn derefter gik smilet over til el Sllk: 
for .limsy mi.ndet ham om. hvad han prøvde ~1! 
gl<>mme - hans eneste søns dod for ni aar si 
den og de haah og <len lykke, som blev j-o·rd 
fæstel med ham. Hadde han cnddn ikke være1 
skyld i, at han bilev sendt ut til deit febersYangre 
distrikt ! Hadde han bare aldrig sagt deroppe i 
k1igsminisleriet. al han trodde hans sø·n kunde 
ha godt av al komme bort fni England en men 
stund! Hadde ha.n ikke altfor hurtig bl:andet sig 
i saken. saa '' ilde den kjedcl'ige affære nok hn 
r edet sig ul av sig selv. Hvor mangen ung mand 
hadde ikke forelsket sig i et ungt pent pike
ansigt og var kommet over del uten at være hlit 
scndt borl fra England! -

Den :irten spille generalen sin bricl!.(r y<krsl 
slet. og da han tilsidst slak sin makkcrs stik 
ovier med trumf, kastet han kortrne og vikle 
ikke spille mer. 

"Han bliJ' mer og mer hidsig og irr i tab el',·' 
sa hans makkrr. eflrral gent'rnl<'n lrnddt' frirl '<tll 
s<'lskapet. 

Den tredie 111cdspilliende slog 011 5L1·rk ov<·r 
grnrr;1Jens rcgnsknp. 
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.. Saalccl rs er h,111 l>lil. siden h~rns son doclr. 
De t g}or 111ig ondl ror ham - - Hvnd rornoielse 
kan <let \':t' re ·ror ham Ycd al ha hn·sll'l hermn
mels<' i forliclcn , nnar han nu slnar ,g:111ske ::ilene. 
Jeg lrn aher ikk e, snadanl skal lia.•n<le rn ig; jeg 
hai· jo fi re sonner. og skjont j eg tidl lrnur
rer 0Ye1· utgirterne. sa:t er jeg <log glad o ver. 
:il jeg ikke h ar utsi g! liJ at bli still e t <;OJ11 den 
gaml r !.(en ernl. · 

Jf. 

.limsy sl .Yrl !' L i11d i del lill e l"·islvæ relst' med 
l'n s<I adan f:11·L o.g voldsomhet, nL han n::cr h:.idde 
jugel sin haand mol synaalen , som hans mor 
slel m ed fra morgen til aften. naar hun d a ikke 
' nr for svak til at komme op m· sengen. 

,,i\len lil'.l e .Timsy da ! Fik du ikke n<rnkn i 
liaanden '1 Hvacl er der panfærde ?· ' ulbrol hun. 

".J c g har s e t ham !·' utbro•t .Jimsy, ganskr 
::mp11sle11 nY sil hastverk . "Og han h ar trykket 
min haand. m or ',, Med slranlcnde o·in e saa han 
med slollhel op i morens ansigt, som endnu 
maalle kaldes pent. skjonl det var meget m agert 
0"' ullæret 

"'.,Hvem e~· del , som h ar trykket din lrnand , min 
gut ?·' .spurte hun. 

" Det .er general Draylon, mor. ·• 
Han sprang hen li! biill·edet paa v:cggen og 

hørte ikke morens forbauselsesulbrnd. 
" Han lignrr sit bil'l-edc godL ; men naturlig1·is 

ser han ældre ut. Han sa at han h aa bel jeg og
s:ia engang \ilde bH soJdal , og del vil jeg og
sa a --- faar j eg ikke lov, mor ·r ' 

Nnalen var faldt ned paa del fin e mussl'Jin. 
som :mstrengte de Yakre, graabla.a oiine san me
get - egle i1-ske øinc - og hendes nnsigl rn1· 
blil saa besynderlig bl.ekt. :l\fen lrnn lok sig 
strnks sammen igjen; for hun vilde ikke vol'cll' 
sin kj ære gut nogen skuffelse. 

.,Hvorledes gik det til', Jimsy ? ·' SJ}Urle hun. 
Han fortal~e d en lille hændelse, og imens Llgl

Lok .M~ry ~'Brien har:is a~sigt med kjædi~e nine. 
Hun mdbtldte sig vtssehg, at han var 1dnkere 
end ,andre gutter paa hans alder; men fignet han 
i kke .akkurat sin far, som han stod der midt i 
væ rels et .og lot munden løpe som kjæp i hj 111. 
Dog -- der ' 'ar noget i hans nnsigt, som hadde 
manglet i farens. Fotografiet paa væggen visl\' 
en un.g rhand, som ,·ar meget pen; men der \'fir 
et visst svakhetsuttryk om munden, og trække1w 
om kindenC' og hnken t~·del paa litt ftll' megen 
goclmodjglJet og nydels~slysl . .fimsy gav lnrte 
om en faster e karakter, og skj ønl hun Jiadde 
clsket sin avdode mand ''" helle sil trofaste og 
s!mme hjerte, hadde hun dog ikke v;"Dret blincl 
for hans feil. 

"Det var vii-lrnlig meget interessant', sa hun, 
da Jimsy stanset for at trække pusten , "og el u 
har banret dig rigtig pent :id, lille Jimsy; men 
nu maa du lægge dig, min gul husk pna, ln'.ir 
lidlig du skal op imorgen:· 

Jimsy maatle up for klokken seks; for paa dl'l 
klokkesl'el skul.de han være · i den lille avislrnlik 
Ye.<I hjornet fot· at raa den pakke aviser. han 
sku.Ide del'l' ut om morgenen, for lian gik p:in 
skolen. 

Om natten dromlc .Jimsy, nl han i spidsrn for 
!'Il :\\'deling dragoner gjordr c: anfal'd ncctovrT 
l'icadilly og meiet n10to1'omnibusser og :mdn' 
kj creloier o m, som del slrnlde være græs, og <l;1 
m ol"'ens hnand vækkel ham, drømte han. 1al en 
guldmedalj<' LileY frt'slcl pnn hans lJrysl. l f~11 
aapnel o~nenr - ikke for at s·e majesteten. so111 
dek-orerl c ham, men el fattig ' 'ærelse, som Jn•er. 
ken ko·sl el!ier sto,·eklul kunde gi el renlig ut
seende : for tapetet haddr sittet paa Y<cggen i 
utall'ig•e anr, og taket var re·vnel og flekkrt m· 
rugtighel. Men Mary O'Bricn maalte værr glud 
n,·er at de i det hele la! hadde tak over horlPl. 

Del Yar ~n regnfuld morgen. og .fimsy l:iJde 
ikke regn, hvorfor ;'lfo,ry maalte minde ham 0111. 
al cn kjæk soldat nl"drig brukte paraply elln 
hop i skjul for det Yaall' . 

,.Min ,jakke er saa lynct. ·· sa .Timsy sukkende. 
.,jeg blir straks gjennembJ:ot, og saa sknl jeg 
silte med den hiek tiden pan skoJ·en. '· 

f (!en ll<C'SIC' time tr[l\'•et .Jims.\· 0f}0\"l'r utallig~' 
trapper; for de ne.ste ::t\• hans ;1bonnrnler i>oddt• 
megrt hciit lilveirs. ;\[en nu i>aclde h <1n bart' l'I 
par aviscr igjen. og saa kunde lmn springe hj.:111 . 
"Morningpoiit '· skuldr til nr. JO og .. T imes " 1il 
nr. J 1. 

Hnn skuldr netop lil ;it slikke den ~idslc i11rl-
11ndcr døirrn, da denne uYentet hlev lukket op. 

.. nei slrnl rlu ikkr g_jnrr - gi mig ilrn hrllrr: 
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Jim.sy stod som lamsl!aat ved siden av melke
spandet; for han saa, 1at det var ~eneral Draylon, 
som bodde i nr. 11. Det var aenne stormand, 
der iført en blomstret s1aabrok og med et for
færdelig mo·rgengræltenl. uttryk kom frem i 
døren. 

"Aa," sa Jim.sy, jeg visste slet ikke at De 
bodde her." 

Generalen skulde til at lukke døren uten at 
skjænke avisgutten saa meget som et blik; men 
nu blev han opmerksom paa stemmen, som han 
syntes at skull!e kjende. 

Han lukket d01"en helt op igjen. 
"Aa, er du den speider, jeg traf i Picadilty ? 

Gaar du med aviser?" 
"Ja, sir, l'ørr jeg gaar paa! skolen." Jimsy1 opfan

get et glimt av en vell møbleret forstue, paa hvis 
vægger der hang mange underlige vaaben. Ge
neralen saa, hvorl'edes han slukte dem med øi
nene, og han utstøtte en merkelig l~d, som vist
nok skulde være en svak l!atter - <i'.eu !ød saa
ledes, naar han var grætten. 

"Naa, du ser nok paa mine indiske v~aben 
- hvad? Har du lyst til det, kan du gjerne kom
me indenf.or og se litt nøiere paa dem."' 

"Mange tak, sir; skal jeg ikke ta meUken med?" 
"Melk! - er derr melik i det spandet? Ja, det 

er vist bedst du tar den med. Der er il~ke en 
tjenestepike i hele etagen ! Hvad mener du om 
det - hvad? Jeg maalte tale donner till min 
tjener igaaraftes - aapent brud paa disciplin -
forlatt huset uten permission - og saa pakket 
han og hans kone sit tøi og forlot mig med det 
samme. Nu er jeg ganske alene her. Jeg gad nok 
vite, hvorledes jeg skal! faa mig litt frokost." 

"Har De ikke faat frokost endnu, sir? Jeg kan 
qodt lagø le. Mor sier rigtignok, at jeg har for 
man,,~ bla de i; men saa kommer den jo ogsaa 
til at smakø bedre - og et egg kan jeg da sag
lens koke. Aa, hr. general, fa mig lage Deres 
frokost. Som speider har jeg naturligvis l'ært 
at tændo 1op et baal av kvist og faa en kjeU til. 
at koke, og - " 

"Vi er ikke i bivouak her," sa generalen og 
saa hjælpeliøs paa melkespandet. "Men herinde 
er kjøkkenet, og der er noget som kaldes et gas
apparat." 

Han længtet meget efter en kop te. Var det 
mulig 1at gutten ogsaa kunde besø1rge del? 

"Det kjender jeg godt," sa Jimsy fortrøstnings
ful<l. "Man skal! bare putte en penny i spræk
ken - naa, er det ikke denslags? Men aa! -
For et nydelig værelise !" 

Kjøkkenet var .saa stort at han blev rent borte 
I Elet, og generalen uttrykte ogsaa sin tvi}! om 
at han kunde utrette noget der. 

Jo, det kan jeg udmerkct, sir. Naar mor ikke 
er frisk, saa lager jeg al1tid mat til hende. Et 
egg skal kioke tre og et hatvt minut, naar det 
skal være bliotkokt, og hvis det skal være haard
kokt, saa skal det ha fire minutter. Det er for
resten svært saa dyre eggene er blit i den sid
ste tid; har De ikke ogsaa merket det, hr. ge
neral~" 

Jimsy hadde under det sidste spø•rsmaal faat 
fat i en kjel og fyl'dt den med vand borte ved 
vasken. 

"!\for og jeg har ialfal'd ikke raad til at faa 
et hver; vi maia nøie os med at dele et." 

"Hvorledes ialv•erden kan dere være to om 
et egg?" sa generalen, som begyndle at bl'i in
lere~ert i problemet. 

,.Mor spiser toppen, og saa faar jeg bunden 
I begyndelsen spiste jeg boppen; men det er 
saa vanskelig at 1av~jø1re, naar man er kommet 
til midten, kan De rorstaa, og jeg kan ikke for
dra,· ·at mor faar mindre end je.g." 

Generalens bilik blev saa underlig undvikende, 
og tilsidst fl1ygtet han med "Times" i haanden. 

"Kan du lage l!itt te til mig, saa skal du ha 
mange tak; men lag nu for himl1ens skyld in
gen eksplosion! Jeg vet ikke, hvad det s~al! bli 
til med tjenestefo1l'kene nutildags. Det er denne 
ber demoh.Tatiske aand -" 

. .\ t si at Jimsy glædet sig til1 at lage frokosten. 
vilde være el alltfo.r svakt uttryk; han var jub
lende henrykt. Hans fund av skinkebehofdnin
gen - ved hjælp av en kjø.kkensbol1 - hans eks
perimenteren med gashanerne - det var vir
kelig et stort under, at han ikke laget eksplosion 
- hans sø·~en efter brødet som han tilsidst 
fandt betænl{~omt gjemt i en stor lerkrukke, han~ 
nciagtig tidsmaalte eggekokning, beregnet efter 
det store kjokkenur, var kilder till den ene fryd 
sto1Te end den anden. Var kokkepiken uventet 
kommet tilbake, vil'de hun ha nydt hans forbau
selse •over skinkebeholdningens støirrelse - stor 
nok til en hell beleiring, syntes Jimsy - og selv 
den mest paapassclige husmor kunde ikke ha 
maalt teen med større omhu end den lille spei
der; han h.-unde ikke tænke sig, at der skulde 
!:;aa et eneste blad formeget till av generalen$ 
tedaase. 

Generalen, som forsøkte at l'æse "Times" inde 
i sin spisestue, lot sig pJludselig føre bak lyset 
paa en underlig maate av sin harseU OfJ hukom
melse. Han hørte sin gut plysb·e et eller andet 

A L L E R S J: A l\I I Ll E-J 0 U R .\J :\ L. 

sted i huset. Tom hadde hat den vane at han 
altid skullde plystre paa en egen maate, naar 
han folte sig rigtig glad og lykkeli~, og skjont 
generalen 1ofte hadde kommandert nam tiU .,at 
holde op med den avskyelige støi", hadde han 
dog i al hemmelighet elsket den. Tom var lyk
kelig, og han pliystret paany denne morgenstund. 

Tom? 
"Nei, det var jo ikke andre end gutten som 

kom med aviser. 
l\Ien generalen var allikevel blit bortrykket til 

fortiden, og han lot avisen fallde 1og bedækket 
øinene med sine hænder. Hadde han kunnet 
tænke sig, at det vilde ske, saa skul'de Tom 

Nr. 13" 

rigtig beundring ro r den unge speiders raad
snarhet og praktiske sans. Tom kunde nLl 11~: 
hat en saadan sen. 

Generalen fik vite av Jimsy at haus mor vat· 
enke og maatte slite haardt i det med sin søm 
for at tjene føde og husly tH de.m, at hendes øinc
begyndte al volde hende stor bekymring, og at 
hun ogsaa bekymret sig meget for, hvorledes 
det skulde gaa Jimsy, hvis hun fal'dt fra. Gene
ralen skrev op hendes adresse; for han hofd t 
paa at utruge en plan. En pen irsk enke kunde 
vist ikke ha noget imot at bli hushol!derske ho" 
ham. Det arbeide vilde ikke anstrenge hende~ 
øine, og hun vilde sikkert blli. ham mer taknem

lig og tro end de sedvan
lige ·overernærte kvin
der, han pleide ·at fa :> 
gjennem fæstekonlo
rerne. Naturligvis Y:l r 
der den hake ved det, 
at hun var bebyrde t 
med gutten; men - ge
neralen saa ned paa 
Jimsy, som holdt paa 
at skjænke ham han' 
anden kop te, og han 
skammet sig ved sin 
sids te tanke. Han 
maatte jo være glad 
over at ba denne tro
faste, lil'le gut i huse t 
og kanske se ham vokse 
op til en kjæk sofda l. 

N ogcn faa timer se
nere hørte Mary O'Brien 
en myndig banken paa 
doren. Hun holdt p::ia 
at lage middagsmatC'n
island til Jimsy. 

,,Kom ind!" ropte 
hun, men hun var gan
ske vist ikke bel.ave~ 
paa at se den ældre
herre, som stod paa tre
skelen. 1Hun blev staa
ende som rotfæst& med 
stekepanden i haanden. 
Var del nu end<ilig 
skedd? - Var hian kom
met for at ta hendes 
gut fra hende? 

"Nei, nei!" ropte hun 
ængstelig, "han et
m in! Jeg har opfool 
ham. Han er min! De 
kan ikke forlange ham 
eller ta ham fra mig '.· 

Jimsy stirret paa dette optrin med sto1·e øine. Generalen behandlet jo 
hans mor som om hun skulde væ1·e dronning. 

Generalen stod gan -
ske maalll(Js ved dette 
utbrud. Kanske ban 
slraks vilde hia gaal 
igjen i den tanke, al 
Jim.sys mor var for
styrret i hodet; men 
hans oine, som trods al

hellet· ha faat lov til at gifte sig med hvem det 
skuldc være, naar han saa kunde ha været hos 
ham. Saa kunde han nu ha hat sønnesonner, 
som ogsaa var speidere. 

I dette øieblik hørte .iteneralen en stemme som 
ropte: "Hr. general 1 ttr. creneral !" 

Han gik ut og lukket op doren. 
En liten gut som straal!te av stolthet. men al

likeveU var litt ængstelig for eg~et - for krnli
teten av et saadant er jo .altin uberegnelig -
stod utenfor. 

".Nu er det færdig, hr. general, og jeg har 
ogsaa smurt smorbrødet." 

"Det er udmerket - men hvor er det?"' 
"Det staar ule i kjøkkenet. Jeg vet ikke, om 

jeg hai· fundet den rigtige duk; men den er da 
ren nøk" 

Jimsy ·kunde ikke forstaa, hvorfor generalen 
lo. H rnr skullde han ellers ha dækket frokost
bordet·? Kjøkkenet var jo det fineste værelse 
man kunde tænke sig. 

Paa furutræsbordet, som bare delvis var dæk
ket av et stort, rent haandklæ, som \·ar bestemt 
til al torre gl!asser med, stod generalens frokost. 

Poreelænet passet ganske •ist ikke rigtig sam
men; for i Jimsys hjem fandtes der neppe to 
kopper. som var parret, og derfor saa han slet 
inlet stølende i, at koppen vat· forskjell'ig fra 
ska.alen; men i alle andre henseender var fro 
kosten saa udmerket som den knnde være. Og 
generalen spiste, drak og Yar taknemlig. Han 
kund~ ikke faa Jimsv til at ta andet end et bat"t 
stykke smØ'rbrod, som han klemte ned for at 
glæde sin helt; for han var altfor oplat av hele 
begh'enheten til at ha appetit. 

i\Iange underlige ting var hændt generalen i 
hans lange 'lli.v. Han hadde faat frokost av mange 
merkelige hænder, paa mange forskjellige ste
der og i mange forskjellige land - i leiren 
i urskoge, i simple trerskur, ja, seh· paa en hesle
ryg - men mellem sine egne poller og pander 
hadde han aldrig sp ist for. Han folte en op-

deren enclnu var meget skarpe, faldt i det sam
me paa de to fotografier paa væggen. Det ene· 
var hans eget, det andet var - Toms. 

Han gik nærmere bort til dem og stirret paa 
dem, Derefter vendte han sig mot den bleke 
kYindc, der stod i samme stiHin~ som før. 

,.H rnrledes - h v o r l! ed es er LJ e k o mme t 
li 1 de t f o to " r a f i?·' spurte han og pekte pa.u 
sin sons billede. Hans eget var bare klippet 
ut aY et mustrerl ukeblad; men det andet Yar 
et rigtig familiefotografi. 

"Hvorledes jeg er kommet till min mands fo 
tografi?·' sa hun med indignert værdighet. "Jeg 
har opdraget Jim.sy til at ære sin fars minde, 
skjont je~ aldrig hadde ventet at jeg sh.-ulde 
leve saa 1:ænae at jeg kunde føde og forsvare 
ham, til han blrev stor nok til at klare sig sclv. ·· 

Generalen for med haanden til! hodet som en. 
der ublidt vækkes or av en søiYn. 

"Deres mand!'' · hvisket han, og et uttryk a,· 
angst viste sig i hans blik. 

,.Han skrev det selv W Dem; men De vilde 
ikke anerkjende mig. l{anske det undrer Dem. 
at jeg har beholdt mit e."et navn; men naar De 
ikke vilde kjendes ved fimsy og mig, saa •ilclc 
vi ikke trænge os incl paa Dem." 

Et oieblik var der taushet, og general'en. som 
var en skarp menneskekjender, følte godt, at den 
kvind~ som stod foran ham talte sandhet. Nu 
husket han ogsaa at den unge pike, Tom hadde 
forelsket sig i, var irsk. O'Brien, ja, saaledes 
het hun Yisl ogsaa. Hun hadde staat i en blom
sterbulik. da hans son var blit forellsket i hende. 

Den unge kone Jiadde vendt sig om, og med 
r~·stende hænder lukket hun nu op en li.ten æskc 
Hun tok et papir frem og rakte ham det. 

.. Han var min mand," sa hun med stolt tøf
let hodr. .,Trodde De · kanske, at det bare Yar 
lom snak. at ban giftet sig med mig?·' 

\Iekanisk læste genera1len hvad der stod paa 
papiret. Jo, vielsesattesten var i god orden. 

.. Sa a er Jimsy altsaa ·' 
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"Deres sønnesøn - ja . men" - og hun sa 
·elet oom en løvinde der ser jægeren komme - · 
.. men først og fremst min son." 

"Tom har aldrig fortalt mig, at dere rn.r blit 
gil'!. Han skrev til mig og spurle mig, om jeg 
'ilde gi ham mit samtykke tir at han giflet sig 
med Dem, og derfor sa jeg nei. Derefter var det 
at jeg fik sendt ham til Vestafrika - De maa 
'.ro mig, jeg har slet ikke vissl - jeg har slet 
~ kke visst noget om dette. 

"Saa maa brevet være gaat feil," sa l\Iary 
Drayton. "Jeg saa selv paa at han skrev det, og 
han sa at han meddelte Dem. at vi var bl1it viet. 
'\'i hadde dengang været gift en maaneds tid; 
men jeg hadde ikke anelse om at jeg gjorde ham 
rortræd. ved at gifte mig med ham. Jeg elsket 
ham jo sa.a høit. Det var et par uker efterat 
han hadde skrevet brevet, at han fortalte mig 
at han skulde reise; men han vilde skrive lil 
mig hver 1uke, og naar han kom hjem igjen, vilde 
De kan.ske komme paa andre tanker. Jeg fik bare 
lo bre.ve -· saa saa jeg i ,aviserne, at han var 
d0'd. Jeg fik ikke engang hans farvel; men kan
ske han var for svk til at skrive - senere var 
<let, at Jimsy blev født - De kan ikke ta 
m in s ø n fra m i g ! ·' 

Generalen saa nu som ved el lynglimt det hele 
- sønnens svake karakter, han hadde Yæret 
ned for rat bekjende at han hadde giftet sig. der
for hø.dde han vill'et bryte isen ved at skrive 
og be om sin fars tilladelse. Da denne var blit neg
let ham, hadde han trøstet sig med at det ,-ilde 
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rn:re bedre al tilstaa det hele, naar han befandt 
sig langt borte; men saa var feberen kommet. 
l\Ien han hadde kanske paa det aller sidste gjort 
rorsck paa at sorge for Marys fremtid ved at 
skrive til ham, faren, om deres forbindelse. Ge
neralen haabet ial:fald at denne formodning var 
rigtig. Tom hadde altid været litt letsindig, men 
tillike meget ræd for sin far - og det var vel 
heller ikke helt uten grund. Men ialfald maatte 
l\fary aldrig faa den tro, at hans søn hadde svig
tet hende. Jimsy maatte aldrig faa vite, at hans 
far hadde været en svak karakter. 

Generalen rommet sig. 
"Jeg tviler i~e et øiebHk paa, at det er som 

De mener: Brevet maa være blit borte. Jeg har 
i hverl fald aM.rig faat det; tror De ellers, at jeg 
vilde ha iatt Dem saaledes i stikken?" 

llan saa med slort mishag paa de gule, hxslige 
væggea. 

,.Kjære mrs. O'Brien, er del nu forsenl for os 
at bli venner·?·' veclblev han meget mildt. 

Han tok hendes magre haancl, som var svært 
meatal av den evige syning, og løftet den til' 
sme læber. 

.Jimsy, som var kommet ind av døren , stir
ret paa dette optrin med store øine. Gener:.tlen 
behandlet j'o hans mor som om hun skul'de være 
dronning. 
. "Jimsy og jeg er allerede blil venner, vil De 
ikke ogsaa være min ven? Orr yJ! De ikke njore 
endnu litt mer for Toms sl~\'ld ~ Yil De "'ikke 
inclta den plads hos mig, so1n De har ret til', 
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pladsen som min datter? Jeg er en ensom, gam
mel, grætten mand, som næsten hver dag mister 
en ven on faar en uven; men hvis De vil komme 
og være hos mig, saa skal jeg gjøre mit bedste 
for at forandre mig og bli mer omgjængelig." 

Mary begyndte at graate sagte; men generalen 
forstod, at han paa sine gamle dage hadde faat 
baade en søn og datter igjen. Han vendte sig 
nu til gutten. 

"Min gut, vil du komme og være hos mig der
oppe, hvor du har været idag? Der er mange, 
mange forskjellige ting, som jeg skal vise dig, 
og som ikke har været fremme paa mange aar. 
Hvad sier du til det, min gode speider?" 

"Skal vi bo i det prægtige kjøkken?" utbrot 
Jimsy aldelies ~andeløs av glæde. "Mor, det er 
likesom et !llitel slot, og paa væggen hænger der 
sa:a mange ting, som er saa blanl<e at du kan 
speile dig i dem, og du kan ikke naa helt op 
til det ,ø,verst·e spiskammeret, om ogsaa du staur 
op paa en stol! Men, mor, hvorfor graater du·? 
Synes du ikke at det vil bli deilig - jeg synes 
vi skulde fliytte dit med det samme." 

Saa begyndte Mary at smile gjennem taarerne. 
og en lykkens regnbue strakte sig fra genera
lens feilighet til det lille kvistkammer med dels 
fatli~ utstyr. 

- -- - ~ 

Nu vet Jin1Sy, at eventyrene undertiden kan 
bli til' virke] ighet. 

JlllllNIHH!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll:llllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.lllllllllllllltllllll 

~ o~:::========================~==::::; -V'(P \)~ 

III. 

Da l~arl XII.s angrep paa Akershus, ialfald 
i11dtil videre, maatte indskræn.kes til en 
i det store og hele virkningsl·øs beleiring, 

gjaldt det for ham saavidt mulig at faa has paa 
den norsk'e feltherre, som under generaU Li'ttzow 
hadde> tat istilling ved Gjellebæ.k i Lier. Det Yiste 
sig dog snart, ait hellerikke denne del av kongens 
felttQgsplhll skulde lykkes. Allerede dagen efter 
sin ankomst til Kristiania søkte Karl ved hjælp 
av len rekognosceringsstyrke paa 600 mand ,at 
skaffe sig fornøden kundskap om den norske 
hærs stilling. Undersoke!serne gav imidlertid ef
ter nogen forpostfegtninger til resuJltat. at nord
mændene neppe lot sig drive ut av GjeHebæk
-;tiHingen ved frontangrep aJene. men kanhænde 
hvis ~t saadant kunde kombineres med et atliak 
i deres ryg. Kongen lot derfor oberst Axel von 
Løwen _med 600 ryttere den 26. mars bryte op 
fra Kristiania for over Hadeland og Ringerike 
u,·entet at falde nordmændene i ryggen samti
dig med, at den ved gaarden Ravnsborg i Asker 
stationerte sven~ke slyrke skulde gaa ill frontal
-:rngre.p. ·Ved et udmerket samspil meNem de nor-
ske militære og den civile befolkning, som mrd 

i,·er og paa forskjellig vis deltok i kampene mot 
fienden. lyktes (jet imidlertid her som i saamange 
andre tilfælder at tilintetg.jorc ele s\·enske anslag 
i 1716. Paa Harestuskogen hadde foged Lars 
l\Iickelsen og Gregers GranaYolden opkastet for
hugninge1· og med en haandfuld frhiJtlige l,vk
tes det dem her at sinke oberst Lowen en hel 
dag. Forst den 28. mars om kvelden 1iaaddr sven
skerne frem til Norderhov paa Ringerike. Her 
lok IOberst Løwen og hans officerer ind paa 
pre$legaarden, hvor fru Anna Colbj!}rnsdatter 
som en yderst gjestfri vertinde forstod at bi
bringe S\•enskerne en slik tryghetsfolelse at de 
bestemte sig for al sla.a sig til ro paa Norderhov 
for natten. General LiHzow hadde imicUertid 
faat 1underrelning om LO\YCns tog, og for at 
komm0 fienden i forkjopet og kvæle del tru
ende dobbeltangrep i fodselen. sendte han oberst 
YOn Oetken med .3 dragonkompanicr imøte med 
svenskerne. Samme kYcld som disse slog sig 
ned paa .\'ordcrhov. kom de norske dragoner 
til gaarden Sten, hvorfra man snart blev opmerk
som paa svenskernes lciril'd. Om natten faldt 
nordmændene saa i.1forvarende oYer s\·enskerne, 
at disse efter tre timers kamp rnr fuldslænclig 
splittet, dræpl eller Lat tilfange. 

Omtrent samtidig med balaljen paa Norclerhov 
Yar svenskerne ogsaa utsat for et ganske folc
lig nederlag paa en anden kant. Paa i\Ioss hadde 
kong Karl IQgt en besætning paa ,·el 400 mand 
til beskyltel'se for de syke og endel av trosset. 
Saa~nart kommand,anlen i Fredriksstad obersl 
P. J. Wilster fik n~·s herom, besluttet han at la 
en styrke paa angin.~lig hal\'tredie hundre mand 
under kaptein,e rne Hans Rr:me1- og Hans Steen 
samt løitnai1t Been uforvarende kaste sig over 
svensfoerne. Ekspeditionen lyktes ogsaa saa fuld
stændig. at størsteparten av den s\'enske garni
son maalte \'andre i norsk krigsfangenskap, mens 
dens forraad enten blev ødelagt eller ført til 
Fredriksstad. Affæren paa :\foss ,·ar en folge av 
den svenske gener:.tl Aschenbergs sendr;rgtighet 
med at utføre den ham stillede opgave: at inde
slutle Fredrikshalid o.g Fredriksstad. a ,·skjære 
fæstningerne her fra al tilforsel og opretholde 
den svenskoe hærs forbindelse bakut. som jo v~r 
truet saalænge nordmændene hadde frit spille
rum fra fæstningerne i Fredriksstad og Fredriks
hald. GeneraU Aschenberg var forst den 28. mars 
nåadd frem til Skjeberg med reser\'en. Yderst 
forskrækket ov·er affæren paa Moss. som han 
her fik meddelel~e om, og skræmt a\' de rygter. 
mnn sen·erte for ham. om at hjælpetropper fra 

.l c ., 

Danmark skulde være landsat i Fredriksstad, 
trak general Aschenberg sig over hal's og hode 
tilbake over grænsen allerede den 6.-7. ap.ril 
uten engang at meddele dette tH kongen eller 
oberst Falkenberg, som med 800 mand mr senål 
til Moss for at faa forbindelse med den svenske 
reserve. Saasnart tilbaketoget var bl'it kjend l, 
fik nordmændene det travelt med at forulempe 
de svenskoe posteringer og .avskjære svenskernes 
forbindelseslinj<er. Den 8. april blev saaledes oo 
svensk avdeling \'ed Enningdalens bro tilintet
gjort a,· en flok Fredrikshaldensere under løit
nant Even Kraft og klokker Ole Svendsen Bakke 
paa Id. Natten el'ter lykte.s det en avdel!ing in
f:.mtcrister og arbeidere fra Tistedalen at gaa 
over SYinesund og odelægge nogct bri:isl1agnings
materiel, hvormed svenskerne hadde tænkt al 
sta::nge færdselen paa Fredrikshald. Trods alt 
holdt \'Ort folk saaledes modet godt oppe under 
forsvarskrigen i 1716, og da de fra Danmark 
ventede forsterkninger begyndte at indfinde sig, 
bley utsigterne stadig !lysere for nordmændene, 
mens situaUonen fra dag til dag forværriedcs 
for Kong Karl, hvis officerer endog begyndte at 
fantasere om et nyt Poltava. Kr. H. 
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'l'o putenu· med heklet p,vut, fid:antl'r 

og mellcmverk . 
( llc'rlil !torer bill. 1-5.) 

B< ggc pulc1«11T11l· l'l" ~_ydt.l av ll\·ill, linl krrd clln 
:111tlcl rint vaskcsluf ug !tar r n slorrcbe aY hcnholds1·i• 
:>0 Y. lOP -0;; 'lli x 12 cm. lkggc lræk rr pyntet med 
lt l"k lrt.k firkanlt.·r og 111 cllrmverk heklet rnc'<.l lwkk;prn 
111· . UO. Dc'S•cfningcn inclsæltcs ca . .:i cm. rr" yll<"r-
kan lene. 

Forl:lari11g <: 11· furkurl<'ht.TIH' : L. (ful"l111"skt.• . I m. 
( l<1~I 'BHbkc '. sl. (slang- eller pindcmaske). 

U i I I. f Yiscr lyprn101t\lercl til h j ør u ,. f i r k a n
i <' r 11 e paa pulelra·k krl JJ i I f. l. Til !'irkan[C'll >lu:1:, 
"11 '181> I I l'o rslc r:it.l hckll's av1·ekslcmlc I sl. 
)i,.,,." lrcdicl'ul.c;t·11dc opslagsnwskt.• og mPll<'m ~l. hnr 
µa11g 2 f. Drn I. ,1. hoklcs i den niencl<' sidslc op
slag,1n":-.ke. J·:rtcr sichle ,1. :i I.. arbcidel l"<'llde::.. For 
liwr l"yl<JI. L~·Jlc hekles 1 sl. 2 Ycd siden ai· l1Ye!'aJ1clr1 • 
liggrnti .! lypcr ulgjur 7 st. liver lum typ1· g j.rlclcr ~ 
l. ug I sl . Til grtmdmunsl..rC'lle i hjorncrnlJ og l1Iu1n
s lr .rnc:; mi·dlc h~klt.•s slodsc :3 I.. I r. m. i ('Il ln·didol 
gcndo nrnsJ,c, :{ I. og: l sl. . i,a:i. .) I. og 1 ~I. i dl'll 
sjC'ltc·l"o lg1 il'lll' 1 11"'k~. Ug si:i•ale.dc, rad cflcr r"d 

~[ ( 11 c ,,, \' l' r I; c l hl'k]t.'' ci"(('r l~'Jll'l11011SLL'f'Cl " i I I 
.:; lJeltc 111l'ill'lll\'t.'f"k e1· lier l>l'rcgnd lil lJe;!gc pllfl'
l r;ek, nw11slt.·1·cl li I del no gel bred on· rotµ:cr sen~ri· 

Til h j 11 r n •C rir kan l c r n ,. li! b i I I 2 sl;.1;ar man 
"I' J Ill I. og 1h~'kler som rulger : 

J. r:id. I sl. i <k'n 1:1:i. I., dcrp:in ,(l'dst.· :ivvc.I"
ll''lllk 2 I. Oi! l :-.l i tlr11 lrl'tlil'lolg<'nde I.: lilslul . 
I.. arlH•idel \'l'lldt·'· 

~- rad: 1 :o.l. i d1·11 :!. sl. dcrpaa 2 sl. om lll"l'r 
'..! I. og i l1Ycr sl. 1 sl.: lilslut 2 l.11g l st. i den 
lrc•li·: mnd-I. . . ) I.. u rlJ c idcl Yl'IHh•-, 

::. n.cl 1 i den 2. sl.. :; :o.l. v1·d :.idl'n ;11· . 

dvr·p:i=l :1 g:t11J,.!cr ~' I. ug 1 I. 11 1 i <kil lrl'di<.'l"ol~c 1 ullJ 
111;1 sk1'. :1 I. o~ 1 sl. i den lrcrlil'l"11lgl'11<il' 111 askt .. -, I 

!!ill. 1 oµ; 2. 'l'o J1Utet1-.Pk nw<l 111o<le1·11c 
heklet pyut. 

Llill. .;. 'l'ypcmou:ster til mellemvc1·ket 
til putetl'ækkene bill. 1 og· ~-

~: .11 

··I ! 

i :iA 
ug 1 s l. i ckn sjctlelulgendc maske; der p·aa ti st. i li 
sl., J:) ganger :! I. og l st. i de.n lrediefø lgende ma-.. 
ske'; 15 sl. vefi siden a Y, 3 ganger 5 I., 1 st., 3 l., 1 
J'. 111. , ;1 I. og"! st., d·e·rpaa ;; sl. ved siden av, :! I. og 
l sl. 1 cLe1t :; . rand-I. , :.i I., arbeidC't vendes , og dr.r 
lidde:. videre efter bi 11. 3. 

MC'llemvcrJ, og hjorner forbindes ,. l'd fin e kastesting 
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st . lrælfC'r a llitl i den fjerdefølgende I., som bill. 
Yisl'I' drl. :; I . arbt.'idl'l Yendcs. 

2. rall ,11, 1· g rip"' ,Lcdsc J1ed i dl'i bakl'rsle 111:.i skt.·
ll'd l 2 sl. i :.! sl .. l gange r ;1 1·veks lcndr :1 1. og 1 I. 
111. i «lon 3. I. , :l I. og l l. 111. i d.:11 2. s l . ;11· sl.-g rup-
1w11 , cleqn1ri. 3 I.. I r. 111 . i tli.:11 3. I. . 3 I .. 2 sl. i 2 sl ., 1 sl. 

dc:i :J. r"nd-1.. :i I. a r beidl'l ventles . 
;;_ rml : 2 sl . i 2 s l .. 2 I. , l sl. i I. fur dt.'11 1. r. 

Hill. H. H<'kle1 hjor111c'fi1·ka11t ni p11t<'fr:rkk1•t bill. 2. 

Bill. .t. Typemøn~ter til den heklede hjornc
fil'lrnnt til putetrækket bill. t. 

Heklet 111ellemverk til vaskegjeu
:stand('. 

"H•·1·til horer bill G 

Forkl[J.rrng aY lcgnene. L. (J ultmaske, f. 111 (fa>I 
maske), st. (slang. eller pind emaske). 

~Jellemverkct, der ktin heldes i hi·ilkensomhelst Lrcd
d·e, er heklet med heklegarn nr. oO pa·a et opslag aY 
35 1. 

l. ratl. I sl. i t.len 32. 1., I ol. Yecl siden av, .1 

~:rngf•r av"eJ;, Jrnde .) I og :; '>l .. den t'urstc a,· de Cl 

Bill. (i. )lclle111n:rk. heklet paatn· r~ . 

01. , :.? !)L Yl'd sidl'Jl ~1Y. l ga.ugl't" aY\'t:kslcuUc ;, I. oc; :j 

st., dcrpa.<t 2 I., J sl. i elt.: 2 siclslc >.l. og dc:n :l. rand . 
I. , 3 1., arbeide t vendes. 

I. rad· 2 sl. , I ;!anger a vvekslcnde 3 I. og I r. 
:u. i den 2. sl.. t.ll'rp<w. 3 1.· og I I. m. i den ;; I . :i 
l. , l I 111 .. J I . :) :o.l.. :; I., arbcidel vendes. 

::i. rad. 2 sl. . :.i I.. I sl. i I. rur dc11 u ndcnfol . 
gendc I. 111. , '.! sl. 'et.I sidcu av, f ga ngl'r an·c i; sknd•• 
~ I. og 3 st .. 3 l., ;irlwidct wndrs 

6. raå : Som 2. rad 
7. rad Som 3. rad 
8. rad SDm J ra•d os1·. 
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ilnJL'Toba 
· W "J Il §o~~~~lt 
M U S I

• k ~k::•r;,.rr.er Pr1ell.u· 

• A. Th. Nilssons 
~I 1151 k ban<lPt. Norrki!plng. Mu,iklnalru
menter, Strenge og Tilloebør ba at OK 
Dlllipt. V10.llUff, Guit&rn, M~ssm~
•11-11 um .• Sex11·rnndt>r. tt_(Jlt M11!1åtbur_qcr
HflfTnt:milrnl':f'. M11ndharmonik:u-r m. ni 

Elgin urer! 
De tor sin godhet saa be
k jendte sto e og solide amer. 
tommeurer ira"Elgin· fabrlk 
kj0uer man billi1H 'ra 
Haalands l'hrforretntng. 

Stavanger U. N. 
Skriv efter illustr. prbkuranl. 

f\VGNIN6S~~!i~Kfl COMP. 

~
"Cobra" 

' Sko creme 
Iste Klasses Kvalitet 
faas i sort, brunt og 

hvidt. 

"Cobra" 
faas i Skoteifonetninger. 

Lager hos Jørgen I. Fjels tad, 
Storgaten 26, Kristi"n1a. 

11- · 
llb-llr:I ~ "" "' ", 

er vor 

altid sidste 

først. ..no del? 
Skriv efter 

nu straks! """' JllJP!lll katalog! 

AS F . ANl{E~. 
Stenrr,gate n 1, l<ristiania. 
Fjordgate n 34, Trondhjern. 

.A utori ... ~rt t. 

P~tralnmsuvn 
"KD311D~Dlit" 

v.rmer godtl 
o: er ikke! 
b:llig 1 b1u· I 

30'· ' "., I k·. 17,50 
60'" 91rt • ~50) 

Eneutsal • ea gr s og 
en d,1 . il. 

Inatra ·,1 A'i,•IMen. 

Jernv .rer&Kj ;kkenutstyr 
Torvgaten 4 Kristiania. 

Brokbl•n d ~terke og •ol'de. 
1 st ri Udv lg 
til bi li e P iser 

Aktieselskabet S A N l I A S, 
Øvre S lotsgade 7 Kristiania. 

Kneipp j\{altkajj ~, 
(Kathreiners Patent). 

Hvorfor ikke bruke denne sunde Drik 
i hvert Hjem, n1ar den har 

saa mange Fordele? 

Sund, nærende, billig. 
'!• og 1/ 1 Kg. Pakker 55 og 35 Øre. 
Brukes ublandet eller blandet med 
Bønneka i e. U:merket Drik for Barn. 
Spø.g efter den hos Deies Kjøbmand. 

F br;k oa lager: A. Chr is I en en Kri tiania. 

direkte fra Schweiz 
told- & portofrit I Hus. 

Paa for angr nde I!; mod lndscndclse ar et 20 
Øres frin-ærke faar De vore Prøver af g-a1 a"'terct $Ol1dc 

~')"he<"er til Drag1cr og Bluser: T.1ffetas, Cr<pes, Ch:ir· 
wcu~r, (i;ib3rdine, Eollenne, faille, Voile, CotrlC etc.1 

S · hveizcrbalist 12 · c/m bredt fra Kr. 1,50 pr Meter. Sær
deles righoldigt Udvalg i son sacvelsom i hvidL og kul.ert 

Samtidil! anbefaler vi vor nye Kollektion al Schweizer
Bro:lerier indeholdenJe 70 nye MoJcblaJe med brodere! Mønster, 
som viser den "vcro ·dentlig smJkk"' O'! solids Udf0Telse af vorc 

•er01nt_e Bro:lcrier og Katalogover Linn ed og S ·naa-Artikler med ægte Schw"iz.er· -- ---- f 
Uroden. lSlu.:)~.r szm~ l>rå~tcr til Da·ncr, ung~ P1ger oz 8 3rn i dat1st: Vv1le, 
Crepe, Organ.1e, Lærred etc. og 1 cJe ny"st' Silkcsloff.r fra Kr. 2,9o. Vor. 
brodor<dc Sager er 1kko •yot, o' mau kan •elv let forfærJ1ge dem efter eth· 
\'en Sni1m,.,n::.·1er. 

0 

torl; .ng endnu i Dag denne ngholdige Kollektion som mod ed 20 Ores 
frimærke fr~nko sendes Dem lil Gennem>yn. ' 

J ./! • r.. eCu3ern, Jf 1 Cnrueger & \.Q (Schweiz) 

Scf.weizer firma - Schweizer Vare 

Den bedste bland! de gode er I ~ Jern, Kloder, Metalle~, 
Kosmos'' Separatoren Malm, aen. r1asker, oa1oger, Taug, se.1 , 

" Tagg-el, Sække og _T0nd r, gl. S_ko, gl. 
Enkel, varig, letgaaende, letskjøttet. Skarpeste renskumning. Blikbo~se, n;rt B!1kaffald, P!lpiraffald 

Automoti;k smoreanordning. Selvcen t1 e ende kule. k10pes bl hø1este _D?gspriser. 
Skummeevne lave priser. Forlang Prisliste. • • • 

pr ti ne, liter ••• , 30 I 40 I 50 I su I JOO I 1301150 J c. Joh. Backes Eftf. Knstiama. 
•Y -... ko-tcr ler .••••• ?4r\036.no4'i~o7ii45 .00S0.001ss.ooj60.00] Telefon 3478. Telegramadresse: Backus. 

Sælges paa avhetaling. En maaned fri prove. Ti aars garanti. 
forlang vor ka'alog. Ag-enter amares. 

fn~forhandling for Norl!'e: A. S Heimdal Maskinforretning (Ths. Øye}, 
l,1i>tiania: S.orga'en 28. I Trond jern: fj 1d~a'en 15. \'elassorteret lager av 

før>terangs landbruksmaskiner og redskaper m. v. 

~A. LARSEN~ VINE 
Urmakere 

fournltur og verk· 
te1 lor 11rmakere. 

Billigst og bedst! 
Skrlw elter kala•oi: l 

A.k.nesdsk11bet "JUDITH" 
Cbrbtlanla !>&. tt. 3. 

lllltlltllllllllltlllllllllllllllltllllllllllltlllllllllllllllllltllllllllltllllltlllltlllltlllllllllllllllllltlllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllJJIJllJIJIJlllllllllllllllll 
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I • "A 1 1e rs F am i I i e -J o ur n a l"s S y k u r V .- i I 
--~ Ukenlll&:e tllskaarne sllkepaplrmønstre til dame• o&: barne&:arderoben. 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, oi: De vil pr. post portofri! motta nedens•aaende snitmønstr 

utklippet i silkepapir, færd ig til bruk. 

l\lorgenjakke til damer. 

Denne løstsittende morgenjakke syes av japansk stor. 
En ensfarvet stripe slof syes omkring halsen og ned
over del ene forstykke. Opslag paa ærmerne av samme 

.' 

Bestillingsseddel paa 

slags stor, likeledes en 
kant om lommen, der 
anbringes paia høire 
side. 

Der medgaiar 1s1, m. 
stof av 90 cm.s bredoe. 

Mømsteret, hvis stør-
relse er 48, besta,ar, 
som bill. viser, av 3 
dele. 
Fig. 1. Forstykke. 
" 2. Den halve ryg. 
" 3. Ærme. 
Ved tilklipn.in.gen læg

ges mønsteret langsmed 
stoffet, midten av ryg
gen langsmed s toffets 
bret. 

Sykurv nr. 13 ( 

EJ 

9 

~i.-~ I~ 
~ 
& 

" 

0 

32. bind. \Bilag til "Allers Familie-Journal" Nr. 13 

Den bleke engel. 

Den bleke en.gel', dødsengelen 
- hvem av os alle ,har ikke 
følt det kolde sus av hans vin
ger? Han kommer med lette 
vin.geslag til vort hjem, næsten 
før vi aner hans nærhet 
og han drager sjelden altene 
bort. Der utgaar isnende kulde 
fra ham, det er som om natte
frosten sænket sig over vore 
sjæle. Vi frygter ham, og dog 
er det som om Guds fred ly~er 
ut av hans øtine. Han bringer 
fred og ro med sig, selv det 
urol.igiste hjerte blir stille, naar 
han puster paa det. Still1e stry
ker haR over taaretunge øielok, 
og de sænker sig til fredel'ig 
slummer over trætte •Øine. Og 
hvis den han tar med sig nu 
ikke var gammel og træl, hvis 
han gjerne hadde dvælet her en 
stund til - - - ? Saa maa vi 
tro. ~t <ler i verden knnilt> h:i 

møtt ham tunge øieblik, at mørke 
skyer kunde ha trukk,et op over 
hans lyse sommerhlmme1, og vi 
maa bøie os for den visdom 
der leder alt De som har gaat 
bort har fred, det er de tilbake
blevne som ikke vil' la sig trø·ste, 
der er fredløse paa jorden ind
til de tærer at indse, at der er 
en større som leder og raader 
for alt. 

Hvorledes lærer vi ikke all 
dette, naar vi en stillie dag gaar 
ul paa k.irkegaarden for at s·e 
til vore kjæres grav>e! 

Kirkegaarden har mange nav
ner pa•a de forskjellige sprog : 
"Guds - aker", "Fredsbo", 
"Sidste hvilested", "Gravl'und" 
osv., alle melder de om fred, 
ro og hvile. Og en l~s, men 
høitidelig fred hviler ovier 
blomsterne og ·kegger sig som en 
lindrende ba~sam over de syke 
hjerter. Verdens larm gjø·r 
holrlt verl kirkegaarilens porte. 
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,•...:il... 

--.... ] 
De kjender ikke Forde!en ved 

at spise Fiskeboller og Fiske

puddinger før De llar smakt 

~~ 
Gjør et Forsøk idag, men 

glem ikke, at det rnaa være 

af Bjellands anerkjendte. 

Alle ber nu fologralere, 
_W'!'!tffillllll!' naar man faar gode bil· 

leder med apparater til 
;;, kroner" 

Forlang katalog. 
H. Abel, Christiania. 

Elab!. 1864. 
Fotografisk reproduk

tionsanstalt for amatør· 
arb. og fotogr. brevkort. 

IlBn · bedste Gi[arBt 

HAVRE 

Bruk kua oymalet havre. 
,Frigg' havre er dato8ternplet. 

Brenna.hor"Werke · Bran.denbur~ (Havel1 
Grondlagt 1871. • ea. 3500 Arbejdere. 

fa<>.es i _enhver bedre Ba.rnevo{!nsforretnin!!? · 

[ Gebr. Reichstein Brennabor Werke. 
Filial: København, Tordenskjoldsgade 3. 

CRnem~nn 
Haand- og Stativ- Kameraer 

lndrettet W Benyttelse af Plader og Film, 
ele mest yndede Præcitlono Kameraer. Det er 

Tyske Mesterværker 
af Kamera-Bygningsteknik. 

Prisliste gratis. Faas hos ane 
nordi s ke Foto-Forhandlere. 

HemR.cRnfmJUm llG.DRtSDW. 269 
Photo-Kino-Werke. Optische Anstalt 

r···········••U•••u• Venus 
~ Hudcrem 
~ - 1.45. -
! Denne orien~ 
: talske - Yidundcr-
: crem bortt.ar paa 
:" •••••• ._.......... noglc dag~ ryn~ 

ker, fiiipenser, 
hudrødme og udslet og !l'ir huden en 
naturlig friskhet og skjønhet. 

Generende haarvekst borttas 
øieb likkelig med Venus Anticrem. 

I Anbef av -læger og garant. uskadelig 
for huden, pris 1.45. Fors. dis-

Norsk lmporttorretning avd. H, 
~aadhusgaten 9 - Kristiania. 

!lloå 
er 

Hurtige og moderne passagerski> e 
~ .JVO 101. direkte til New York. Ved mundllig I Røkens Klædesfabrik, Kongengaten 27, Kristiania, 

1 

krel. Betaling kan indsendes forskud 
plus 30 øre til porto, efterkrav 50 øre. 

20 Stk 30 Ø eller skriftlig henvendelse til general-
• re. t "' L" P · d ? c · Enestaaende fla Kvalitet. agen ' ' '· ie, rmsens ga e - c, hrt· 

E.neforh . Hans Rjelaas, Christiania. stiania, faaes alle oplysninger gratis. 

anbefaler moderne Dress, Dragt-, Sport- og Kaabestoffer samt Reiseplaid, Uld
tæpper og Sjal. NB. Uld og Uldstrik tages i bytte til h0ieste pris. Hentes ved: 

li Telefon 775&. Boy i alle farver ti l Fabrikspris . 1 

Frin1ærke-Samlere ! 
frirnærke-Udva lg 

billigst fra 
ISroderna Boreus, Borås. Sveril!' 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111n11111 1,,_ 

Selv den mest b·østes·iøse for
tvilelse, den nagende smerte, 
det kvælendie "Hvorfor?" bør 
man ikke ta med ind til gra
ven. Vi sk.al aapne vor sjæl 
for de sa,gte trøstende stemmer 
der taler til os fra gravene, vi 
behøver barie at la vort b}ik 
rølge gravbiaugenes mørke tuja
Lrær, der som med utstrakt·e 
ringre viser opad, og en still'e 
hengivelse vil sænke sig ned 
over os. De er "kaldt hjem", 
sier vi om dJe som er ~aat forut 
og vi føler, at vi ikke har ret 
til bitter hllage ov·er at vore 
kjær<~ er viendt hjem. 

Men ogsa•a en anden ting hvi
sker vinden til os gj·enneni tuja
trærnes griener, det er som sagte, 
advarende stemmeir : "Som de, 
der h vil•er vil! du ogsaia h vHe 
en_,,<11a11g. Tænk paa det, naiar 
verdens lyst vil! iomslynge dig 
med sine forføll'eriske armer, 
naar ærgjerrighet.en behersker 
dig, naiar du stræver efter at 
jage efter r:wtomer. En dag vil 
alt dette væl'e intet ~or dig, du 
har bare tilbake at aviægge 
regnskap for det. Tænk ogsaa 
paa det, naar soirger og bekym-
1·inger vil trykke dig :a~tfor dypt 
ned, naar skjæbnens tilskik
kelser rammer dig og dine sto!L 
teste forbiaabninger brister. Men 
lænk paa Idet med glæde, du vet, 
<1 t og·saa for dig kommer den tid 
da du blir kalidt hjem." 

50 

Da vH vi forslaa den Guds fred 
som straaler os imøte fra den 
bleke engers blik. 

Mistroiske mennesker. 

Svake mennesker har meget van
skelig for at tro paa andre menne
sk<lr; ved svake mennesker forstaas 
her mennesker med svak karakter. 
De kommer n:æsten aldrig ut over 
døn engang fattede mistro, og synes 
allid at ha en verden av falskhet 
at kjæmpe imot. Meget ofte er det 
især saadanne, som selv ikke mener 
det ærlig, og venter at finde den sam
me svakhet hos sin næste. De søker 
ivrig efter grunde, der kan bevise 
hvor slet og falsk verden er, men 
at de selv kanske ikke er rigtig ær
lige falder dem ikke ind. Med saa
danne "ra•lsksøkere" er det vanskelig 
at omgaas. For det meste er de me. 
get lette at sa>are. En uttalt sand. 
het taaler de sjelden, og selv tauS
het er dem mistænkelig. Selv med 
den bedsle hensigt ko=er man in
gen vei med dem. Kan man gaa av
veien for dem, gjør man bedst i •al 
gjøre det. 

Hjemmet. 

~aalepute av en grankongle. 
Et arbeide for barn. 

Først skoldles grankonglen med. ko
kende vand, saa skjellene aapner sig, 
derpaa tas to ender forskjelligf3!l"vet 
uldgarn (oliven og rosenrødt, creme 
og lyseblaat passer f. eks. ndmerket 
sammen) og vikler dem flere ganger 
paaskraa me'llem skjellene, den ene i 
den ene retning og den anden i den 
anden, saa!edes at der dannes· et penl 
korsmønster . Saa fæstes en kulør t 

' 
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silkesnor paa begge sider av gran
konglen, som naar man syr snor i en 
trøster, og ved. enderne og ved 
midten av snoren anbringes smaa 
sløifer eller smaa ponponer av uld
game ts farver. Saa stikkes knappe
naaler fast i den lille naalepute, og 
det pene lille arbeide er færdi g. 

Kasserollc-haandtaket . 

For at kunne ta bekvemt paa kaS
serolle-haandtake t uten at komme til 
at brænde fingrene, hekler man av 
uldgarn, hertil kan benyttes alle mu
lige resler, passende rør eller saa
kaldte "slaroger", som man trækker 
over haandlaket. 

Om reparation av lintøi. 

Na·ar man skal reparere eller stop
pe efter en storvask er det ikke saa 
ilde at ha kjendskap til nogen prak
tiske vink, da der derved kan spa
res megen uleilighet og arbeide. Saa
leides er det f. eks. meget le t at stop
pe et hul paa eIIJ stor duk, serviet el
ler haarndklæ, naar man, fø r man be
gyndeT at stoppe, traakler et litet 
stykke fin ty! over hullet og saa 
tr::ekker stoppegarnet gjennem hul
lerne paa dette, idet man forsøker at 
stoppe rigtig pent over kantene av 
hullet. Paa denne maate kan man 
ogsaa stoppe paaskraa, hvilket ofte 
passeT bedre til det væved.e mønster 
i dækketøiet. NaaT lak.enerne er blit 
tyndslitte paa midten er det ikke 
pent at sætte for store Japper paa, 
tlet er penere og holder ogsaa bedre 
naar man k!ippe'r lakenet over paa 
midten, falder det og kaster jarene, 
som før var i kanten sammen, saa 
da daruner midten. (Hvis man har 
brukt lakenlerret i enkelt bredde be
hover man jo bare al sprælte op 
taleier. og igj en kasle den sammen.) 

Store og smaa putevar lider me
get naiar de rulles, hvis de er for
synt metd knapper og lmaphulle:-, <1 a> 
knapp€1ne ofte trykker store huller ina 
i tøiet - man Ji.an klippe bort der~ 
breide fald, brette tøiet om til er
smal fald og sy snørehuller, hvor 
igjennem man trækker baand, lisser 
hvilket til og · med er meget mer 
praktisk end at lukke putevaren<
med knapper og knaphuller . 

Papirsaaler. 

Til fremstilling av overm>aade pr ah· 
tiske ind!ægssaaler behøves der b~
re avispapir, nogen stykker s tofa v
fald av hvilkensomhelst slags og lit 
sytraad. Først klipper man a v stoffet 
den øverste del til saalen. Til mø n
ster tar man en alminde!ig indlægs 
saale. Saa blir avispapiret lagt s:1m
men, omtrent tyve a fem og L~ · n 
ovCl!lpaa hverandre, og stofsaalen hel 
tes ovenpaa disse. Saa syes det h elP 
godt sammen paa symaskinen me<I 
saa store stin,g som mulig. Det uten. 
forstaaoode papir klippes sa:a bor1 
Disse saaler er saa billige at man b n 
skifte dem ·saa ofte man ønskl:'r d!-1 
Den smule uleilighet fremstillingen 
fordrer er næsten for intet at regne 

Fra "Nordisk Mønster-Tidendes" 
broderiavdeling bestiller underteg
nede herved portofrit tilsendt mot 
postopkrav komplet materiale til 
haandarbeide nr. 1. :>ris 2 kr. 
50 ør e. 

l •. ~ " .: ·I" 
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Smaa Modeller. 
Korte Anvisninger for finger

nemme folle 

En hjemmelaget. dreiebænk. 

Til en stor mængde hjemmearbeide vil en dreierbænk, 
7-elv om den er av tarvelig utførelse, være til stor 
oy tte. 

[ elet følgende er beskrevet en liten bænk, som er 
l()r bolds,is let at fremstille , og som er meget billig. 

I 4 stykker pap skjæres el hul i hvert, passende 
11øiagtig li! spindelen. 

- - --~12in~_e}en _ ~ip~res __ i~~--- i olje og grafil og samles 
nu meli spindelduk og papirskiver saaledes, al der 
blir 2 papslykker til hver leiebuk, et paa hver 
side av leiebukken . Disse papstykker skal hindre de t 
hvite melal i at løpe ut n aa r leierne støpes. (Se 
fig. 6.) , 

Veid hjælp av de 8 messingskruer indslilles nu spin
delen n øiagtig paralel med vangerue og i 15 cm. aY
stand fra di~se' ; papstykkerne sælles da fasl paa Jcie
bukke'lle merl tegnestifter. 

Gjennem bullerne i f støpes hvilt mela] ind i leie
bukkene (hvilt metal kan smeltes i en almiudelig 
kul~kuffe oYer et kokeapparat; hvis spindelen kan 
varmes !ilt med en loddelampe før stopningen, ,-il 

metallet løpe bedre. 

i;;:-- /oo -- Saas.ruart metallet er 
s tivne t, kan spindeJen 
trækkels ut og papstyk
kerne tas av. Smøre
huller bores i midten 
av hullerne ff. 

1 r V 
Jr I ~I It-! 

(), - __ ] I 

fig. 1 vis& vangerne, V, set fra siden, Jængden er 
"pindelduk, pinolduk og forsætter eller anlæg. 

En dreierbænk bestaar i hovedtræk av v•angeTne, 
paa figuren angit til 1 ro., roen dette maal kan 
naturligvis rette sig efter ønske. 

Paa et bord, a, av passende Jængde, ca. 15 cm. 
oredt og 2,

6 
cm. tykt, anbringes endestykkerne eller 

t..enene, b b, disse skjæres til av form og maal som 
nst paa fig. 2, de fastgjøres med skruer nedenfrra, 

gj€1DlleID a. 

C]&.i2G ._, 

5 ~ 
,s. <S> 

. 

. 

Vangerne be
staru- av 4 styk
keir helst haardt 
træ, 1 m. lan
ge og i tver
snit 5 X 2,0 

cm.; de skrues 

fast til benene som vist paa fig. 3. 
Spindeldukken er vist paa fig. 4, den besta.ar av 

9 stykker træ, c, d og e; i c og e skal leierne for 
spindelen være, de 3 stykker skal samles forsvrur -
ti.g med skruer. 

~tidtell av c og e, leiebukkene, merkes av, og i 
en høide av 15 cm. (bænken skal ha, hvad der i 
fagsproget kia.ldes 6" pinolhøide) fra vangerne bores 
... t bul i hver leiebuk med en diameter av 3,5 cm., 
J lll ciss.; huller er runde eller har en anden form 
spiller ingen rolle, saa i mangel av et passende bor 
i.:an hullerne stikkes med et stemmejern. 

Spindelen. fig. 5, lages m' et stykke 25 cm. langt 
' ' •" aksiestaal, der kan faas bos enhver smed, sam 
tidig med at man kjøper det, faar man ham til at 
<.kjære !/

1
" gevind i den ene ende pa:a en Jængde av 

~·.a . 2., cm., samt bore og skjære et S/8 " hul i samme 

~ ~- -~ ;- .. ~ 
' ' . ~ h - ~ \ 

<I> C!> 

en Cl) I_ ;i . _; 

~-4 

=de til en ·dybde av ca. 2 cm., en kassel't S/8 " rør
møtrik skjæres med en S/4 " tap, og skrues flast paa 
i;piru.ielen, denne møtrik danner brystet paa spin
delen, hvorimot patroner ne skrues; den skia.I derfor 
crære fuldstændig ret paa forsiden, dette kan dog 
!el opnaas ved at dreie forsiden av naar bænken er 

llE'lt færdig. 
Ovenfra bores et ca. 1,5 cm. hul, f, i hver leiebuk, 

&amt 4 huller pa5sende til træskruer, der skrues ind 
aom vid paa fig. 4. 1 disse huller anbringes 4 mes
siagskruer, som skal kunne skrues saa Langt ind i 
4> pindelhulleL, at de kan na·a spindelen, naar den er 

Paa Je:iebukken c '<ln
bringes en !ilen jernbøile med en skrue og kontra
møtrik som visl paa fig. 4; denne skrue skal ta ende
stykket paa spindelen. 

Fo:- a l kunn<! dreie spindelen rundt, skal der paa
sættes denne en skive, enten til en snor eller som 
vist, til rem, en enkelt skive er det letteste; men 
denne tillater ikke forskjellige hurtigheter, hvorfor en 
trappeskive er at foretrække. En saædan kan Jages 
av 3 skiver av forskjellige størrelse, saget ut av træ 
og samlet med lim eller skruer; er den første ikke 
saa god som deill kunde være, kan en bedre altid 
dreies paa bænken naar denne er færdig. 

. 
: ~-- PS- -· - -~ ~- -~.S. 

Trappe~b:iven sælles fast paa spindelen med en sæt
skrue. 

Spindeldukken fastgjøres til vangerne med 2 jern
bolte'r, som vist paa fig. 4. 

Fig. 7 viser pinoldukken; denne fastgj øres til van
gerne med en jernbolt; men da de!Illle ofte skal 
løsneis for at kunne flytte pinoldukken, forsynes den 
med en fløimøtrik. 

Under pinoldukken skal sælles en liten styrelist, som. 
p"sseir mellem vaugerne, dia den ellers vil gli til siderne.. 

Pinoldukkens spindel er en skrue merl s;4 " gevind 
paa b~le længden; for a t d anne en møtrik til denne 
skrue slikkes oven.fra ned i pinoldukken en hulning, 
som seinere. naar pinolskruen er paa plads og indsmu.rt 
me'd olje og grafit, kan støpes fuldt av hvitt metal. 

For at kunne fastholde 
pinolskrueu i enhver stil
ling, maa der bores og 
skjære'3 et amt for en skrue, 
g, ne:d. gjennem det hvite 
metal, der danner møtrik
ken; denne skrue maa dog 
ikke træ direkte paa pi
nolskruens gevind, et li.tet 
stykke kobber skal først 
p~ltes ned i hullel for sæt
skruen at trykke paa. 

I d<in forreste ende av 
pinolskruen bores og skjæ
res et sis " gevindhul like
som pa~ den anden spindel; disse huller er til at 
skrue pinolerne i. Fig. 8 viser en av de spidse pi
noler, der brukes til metaldreiningen, samt en træ.
tap, som ·anvendes til trædreini.ng. 

&j· 

Trætappcn k:m 
godt være av jern , 
men_ de spidse pi-

" ,J..v noler skal helst la-
-~P'\' ge!s av staal, og 

den, som skal sil
te i pinolsk.ruen. 
bør bærd~- En 
træskrue, hvor ho
det er saget a v 
og alminddig Sf,,'" 
gevind skaaret p aa. 
vil være av stor 
nytte til at fas l
sætte træslykker 

paa, som skal dreies av uten at pinoldukken_s pinol 
kan komme imot dem, f . eks. æsker eller skwer. 

Den bakerste ende av pinolskruen forsynes mP.d et 
litet ha.andhjul eller 
elO baandsv•eiY. 

Fig. 9 viser ant.æg
get for dreiestaaJet. 
Det bestaar av et 
stykke træ, k, 2,6 
cm. tykt, 20 cm. langt 
og 7 a 8 cm. bredt; 
paa midten skjæres 
en fure som ,;st, i 
de'llne anbringes bol- ~-l 
ten, der fastholder 
anlægget til vangerne, denne bolt skal ogsaa ha fløi
møtrik. Paa enden av k ruibringes en træklods, L 
som oventil er skaaret skraia.t av, og paa hvilken 
der skrues et stykke vinkeljern; hele bøiden skal 
være litt mindre end pinolhøiden. 

Kan man 
hos en jern-

!an!~~g~~e ~~~~~\\~~~ ol> 
jern, der i 
regelen kan 

stilles paa 
forskjellig 

høide, er en 
saa.dan at fo
retrække. 

Som under
del kan an-

b~ 
' - ) 

<B-j.~9- -:0 
k 0 , ,, 

--u_i--
vendes en gammel symaskinfot, eller ogsaa lages en 
underdel som vist paia fig. 10; den bestaar av 2 ben, 
m og n, av mindst 3 cm.s tykkelse. Akselen frem
stilles av 1" gasrør, og de 2 krumtapper av rør
vinkler og nipler. 

Trappeski.ven, o, skjæres ut i 3 lag, som derefter 
skrues sammen. Et ekstra tungt svinghjul, p, vil hjælpe 
meget paia gangen; kan et jernhjul ikke faas, kan en 
træskive med paaskrudde jern- eller blyklodser an
vendes. 

Akselen skal paa de to steder, hvor den løper i 
leierne, files bla.nk og pudses gLat av med smergell)apir. 
Leierne kan om ønskes, fores med hvit m.etal; meo 
dette kan undværes. En saadan aksel kan løpe flere 
aru- i træleier u ten noget nævneværdig slit. Hullet 
i benet, n, maa gjøres S.aa bøit (altsaa langaglig l 
vertikal retning), at krumtappen kan passere. 

J 
~ 
~ 
~ . 
J,/ 
0 

selve træbrettet er meget enkelt og behøver ingen 
omtale. 

i midten av hullet. 
.c l llltltllOJlllllllll"llUIMlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllll1l"llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllRllllUl.lllllllllllUUll1MlllllllllllllllllllllllllllUlllllll1111111111111•'11 • llllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllll 

Smaating. 

T i l l o lek e n d e. 

D amen: "Er den regnkaapen aldeles 
-va ndtæt ?'! _ 

Handel s.betjenten: "Vandtæt, frø-
ken; spør De om den er vandtæt? De kan 
'ell~ Dem saa meget De vil ute i rende
~ ten en, ne blfr ikke vaat." 

En dyr gave. 

F r u en: "Kjære mand, se denne nyde
lige sofaputen har }eg kjøpt til dig paa et 
utsalg, den kostet bare 98 øre; liker du 
den?" 

Herr en: "Ja, den er rigtig bra, kjære 

kone, du skulde ba.re ha ny fyld i den og 
saa anskaffe et solidere træk." 

Galt opfattet. 
Dommeren (til vidnet) : "Har De tid

ligere hat noget at gjøre med retten?" 
V id ne t: "Vel ikke dommeren det? Jeg 

har vasket for Deres frue og har hat ren
gjøring i retslokalet, da den faste rengjø
ringskonen Ya.r syk." 

Smaa problemer. 

L ø s n i n g p a a o p ga v e n i f o r r. n r. 

Hydroacroplanet tilbakela 16 km. over 
vandet i løpet av 19 miIL og 12 sek. og 8 
km. gjennem luften i 4 min. og 12 sek. Løsning paa "Fakirens tre cirkler" 

i nr. 12. 
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Den mislykkede &tudiercise. 

l. 

1 

t. Den store zoolog, hr. Bims, til Afrika er dragel, 
for oo benligger endnu mangt og meget uopdagel. 
De vilde dyr han vil studere for et verk at skrive, 
han ha.aber det berømmelse og ære skal ham give. 

3. Naa, saadan bærer aperne sig adl - Au, au, min næsel 
Det bliver høist interessant engang derom at læse. 
Ja, det maa jeg nolere mig: Naar aper bliver narrel, 
de hevner sig med kokosnøtter til en krone parrel. 

~ 

5. Ja, drik du kun, min lille ven, <let smaker efter mere! 
Du krummer ryg og knurrer sint, de t vil jeg mig notere! 
Nei, hvad er det! Det er for galt! Den veller hele huset! 
Min blyant og notisebok forsvundet er i gruset. 

Hvad der kan ~ke, na-r man ikke faar 
-w-• .------..--r-=-1 l,f"i I 1.-r-----. 

Det er belgmørkt utenfor, men han 
synes dog det tegner til at bli godt 
veir; han vil derfor ta sin floshat 
paa, det er saa længe siden den 
har været ute. 

.lllelkemandr;i synes at bli litt over
rasket. Han tror vist at han er den 
eneste, som kan komme op om mor
genen, tænker floshattens bærer tri
umferende. 

6 . 

2. Det maleri vil dem nok lokke frem av deres huler, 
de tror at det er rigtig viand, nu bak det jeg mig skjuler, 
saa kan jeg fra mit skjul iagtta deres skikke, 
naar de ved aften kommer ned til "elven" for at drikke. 

e@ 

4. Nu skal vi se hvad panteren, som kommer der, vil gjøre, 
at den er meget tørstig, kan jeg paa dens brummen høre. 
Se, hvor den sniker sig avsted og slikker sig om munden, 
den er vist glad, at den et saadant drikkested har fund en! 

_ _ J 
6. Det er vist bedst jeg skynder mig avsted, før den mig finder, 

for ellers bliver der av mig lilbake kun vist minder. 
Mit store verk om dyrene jeg hjemme helst maa lave 
og gjore stunier dertil i zoologisk have. 

søvnen rigtig av øinenc om morgenen. 

Men det er nok ikke bare melke
manden som blir forbauset, men det 
er simpelthen enhver han møter, som 
stirrer overrasket pa.a ham, og snart 
har han en hel hale av nysgjerrige 
efter sig. 

~) f11Qll]J 
i(?~ ~111 lQ \ 

~1;? ~ >" I ~ '::..! 
Han kan ikke forstaa hvad det er 

paafærde, men finder det dog rig
tigst at skynde sig hjem igjen; men 
selv i sin kones øine !æser han lat
termild forbauselse. 

(Ulykken skriver sig - som man k.an tænke sig. - fra lille Peters lyst til at leke ,,negerkonge" og hans derav følgende la.an av farens hat.) 
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Værdi 7 kroner 
sælges for kun 

3 kroner 45 øre. 

ALLERS F AM IL 1 E..J 0 UH NAL. 

Ægte Strudsfjær Ca. 46 cm. lange 
og 

ca. 14 cm. brede. 

&1 

,;-,\: ;;],:~~',,,,:,~~~,,_ . 

Nu er det slut paa vinteren, solen er atter begyndt at 
skinne varmt, det vil sige, at det nu er paa tide at tænke 
paa Vaar- og Sommerhatten og i særde:eshet paa pynten 
dertil. laar vil de ægte strudsfjær absolut blive yderst 
moderne, og alle bladets læserinder vil ogsaa være en ige 
med os om; at der ikke gis noget mere enkel og- child 
end en flot Og" elee:ant ægte strudsfjær til hattepynt. 
Vi har derfor i ~od tid, medens de endnu var at faa til 
rimelige priser, sikret os et større parti ægte, usæd
vanlig brede og fyldige strudsfjær 
ca. 46 cm. lange og 14 cm. brede til en værdi av 7 kro
ner or. stk" som vi som reklame for at skaffe os nye 
kunder, tilbyr bladets læsere til den yderst lave pris : 

Bestillingsseddel til 

Vareinagasinet A;S, Kristiania I. 

, ··;Q - ..,-::·::-:::~~~~~-· ~)\t.,~·\ ,~,_,~'I, .. 
i ' '- .~·~· -::.:~-~~~\' ·.-· . '~<> ' . ,·' ' " 
.• /~.··· .. :·~-~'""I·. ·",. :~>.•·. ·" ·I_,~::_·.·•;":::.~~,<'·-." . '" \>~. :?.>•,_..,,,>+'A __ ll'j, f'l .. H;,.-i . . · 

I. ,E-?': ""'"'. ~'. ··. . . I \\\ "'=.... . . """'"'"'. ~. ~-ti . 
i. ":c:. o;:fSi:: :": . . . . <i> . - ,. •r ,. K"C.t\. . . , 

3 kroner 45 øre 

Undertegnede ønsker sig tilsendt pr. efterkrav stk. 
av det averterte parti ægte strudsfjær, der skal leveres mig 
rn ca. halvdelen av værdien, nemlig 3 kr. 45 øre pr. stk. 
jeg fort eholder mig ret til at returnere strudsfjærene og erholde 
mine utlagte penge tilbake, dersom jeg ved mottagelsen er 
utilfreds med samme. 

Navn .. "-------------·-··-----·-·-"···----·-- ---". :~:;·~.'t~· '.'. '·'11];1..'"'' '•fr. .· "t'A~-~ : . : .,,:· _:.;·-~ .·.~. " ~... ' . 'f. ... ' ~ ~ ·. ;..:;,; ,1 
I ro,.'. • ,,' • ,_._,, ~·' , ·,.'i '~ ." ' ·~ ,• 

, : :",,; .:. . . '{ { ~ fr,.. (/. -;. . .. ... ,• ·':. ·~:tj:r~\.:·::·. 
pr. stk. Vi er overbeviste om, at de fleste av bladets læser
inder vil benytte sig av dette enestaaende tilbud, Ot?: an
befaler derfor i egen interesse at indsende vedstaaende be
stillingsseddel endnu idag, inden partiet blir utsolgt. 

Adresse.""·--·-----·--- --··--·-····--·----------"-

Vort forretningsprin cip: Fuld tilfredshet eller vi betaler Dem alle pengene tilbake. Husk paa den punkterte linje at angi, om De ønsker en eller. 
flere strudsfjær. 

Elektrisk Stakejern 1 

Dette strykejern, som er spedelt konstrueret for de norske 
hjem, utmerker sig ved enkel og smakfuld utførelse, litet strøm
forbruk (200 Watt) og høi effektivitet. Veier over 2 kg. Koster 
komplet med 2 meter snor og støpsel kun 

l{roner 8,50. 
Vi har nu forhandlet disse jern i flere aar, uten at vi hldtil 

har mottat en eneste reklamation. Vi betænker os derfor ikke 
paa at sælge vore jern med 

3 aars garanti! Skriv idag til: 3 aars garanti! 

Als Elektrisk Bureau, 
Telefon: 1153. 5833. Stortingsgt. Kristiania. Telafin: 1153, ~833. 

I 

' Sykehuser og anbefales av Lægerne tf ER RI • brukes paa en Mængde Hospitaler og 

som et fortrinlig bloddannende og 
styrkende Middel. Originalflaske å 

fiOO Oram Kr. 2,65. Ferrinpiller Kr. 1.25 pr. Æ ske = 100 Piller. 

Bruk kun 

va.aemecum 
Mundvand. Tandcreme. 

Tandpulver. 
Barnångens tekn. fabrik, Christiania. 

E . Thune-Larsen, 
Carl Johan!lgt. l. - Tel. 11592. 

Als Norsk Medicinsk Varehus 
Akersgaten 53, Kristiania. 

Rarnesæper og andre medlciaØe 
!liOPp<•r. 
Smokker, brystg11" taatenasker, 
Uilerl11;:cr. vaskesvamper, 
Gnn1111hn·amper. neglebønler, 
lrri!!ator4·r, spreiter i flere IOdlC. 
Bideer. underlivsbind og 
Damebind i lleu kvaliteter. 

}IUMORISTISK EKKO 

.- .... ---
...:" ~':. ..--.....,.- ~ 
~$-<"'.0~ 
~
: "La os be om regn, lille Sofie I Marie skal ha 
Selskap imorgen, og hun har ikke bedt os med." 

Vil De ha Haven 
pen, frodig, nyttig 
og smakfuld, saa 
forlang vor rikt illu
strerte og instruk
tive hovedkatal0g. 
Den koster intet. 

Herlofson's frøhandel, Kristiania. 

Hørdisk Musiklorreliling 1ls ~pecialileler i 
talemaskiner 

EC H 0 F 0 H Ho.1 
koster m. plater 

Kr. 55,-. 
ECHOFON Ho.2 
kost<r m. plater 

Kr. 80,-. 
Skriv eller avbe
talingsbelingel

ser, beskrivdse 
og nærmere oir 

lysninger. 
K'ordlttl1 ll11•tlif"nrretui 11 g A/S, 
avd. I. Pilestrædet 26 Il etg" Krbliania.. 

Frimærke·~ 
Avisen indeholderfordelagtistl 
:....;;:;,,;.;;;~~i..11i9hed.mlbud flbod pr. 
~æt og alle Ny heder. 

Prøvenumre gratis! Aarsabonnement Mk2,50 
Specielt: færdige 5ortimen1Mæfter fra alle lande. 
5elvde størsi? Rarite!er og 5amlinger paa Lager. 
2000 {ar.>/<ell~ fN alle LB~ Nk. Jo. - • · 
"5Krtgsmærlær/ra C~tralmag..rne Nlt.6,-

Benyt den gunstige Markkur.s !. J 

K.Mob hKe/e MSam/J'njer mocf ~~"['.f ~~:.~n1< , • a1er Friedrichstr.167 

I• 500 Frimærker 
... •'1 ° fArsl<ellig ·fra alleLandederibl. 

Il 
10 Stk. tyske Kolo
nim. med Skibe kun 
3 Kr. + Porto. Stor 
ill. Katalog gratis. 
11~1-iu1 wrJ.-,. Ile 1·•en, 

Klosterstr æd ' 9, 
~øbenha1n K 

. [""""""". 
Nore-es ~10.-.... te 
utv 1:: Forlang 
katalog. Avbetalme; 
indrømme:> sa.ide 

kjøpere. 

Imerslund & Co. A/s. 
Kristiania, Torvgaten 18. 

M usi k- & Fotohandel 

Christiania 
Uldspinderi & V æveri 
Postadr.: Christiania, Vareadr.: L}ngør. 

lndkjøp ~~~,::~~:~n;ra~~r e~~v::'~ 
udføres hurtig og diskret. Ingen om
kostninger for kjøperen . Skriftlig hen
vendelse til 

B.M. Olsen. Kristiania. 

Guidmedalje Berlin. 

Haartarvningskam "Margonal", 
lovbeskyttet. Talrike 
efterbestillinger be

""ii ,., ~· · ~.., kræfter dens ror
~ "! ~,:f.( trio1igt virkning, Uti 
"..," . ~.,, .q ~at ener rødt haar 

..,...,", """'".::..•""'• ~~~ blir farvet egte bload, 
l>1 " ""' brunt eller sort. 

Garantert uskadelitl'- Brukelig i nere aar. 
Kr. 4,00. Forhandlere søkes. 
Skandinavisk Handelskompagni, 

27, København N. 

Smuk, hurtig Ha~nd
•kri!t, Rundskrift og 
Bokholderi lærer 
alle ;;., selv ved 
min nyeste Lære· 
bok til kun 2 Kr. 
Skriv til 

Ta11«næs Skriveskole. I<ristiania. 

modwger Uld og Uldfiller til Rivning, Kar- Plater .og 
ding, Spinding, Tvlnding, Vevning og Be-
redning. Pre•er meddel~a. Teaer og Ga.ra 
aæiges. - Farvning alslag• besørges. ' Maskiner 
Remington lnstitut 

for 
Maskinskrivning & Stenografi. 

Undervisning hele Dagen. 
Undervisningsplan tilstilles. 

Remington Typewriter Company A/S. 

Kongensgt 18 KrisLa. Telef. 
• 15736 - 18862. 

llunthesg>te 25, Kristiania. 

A
verter I NurOo<\S :Hørsto 

Ugeolaa, . 
J LIÆltS •'A..Ull.f.t; . JOlJltNAL 

"Aa, du I Kunde vi ikke bytte stenografer et øieblik. 'I 
Jeg venter min kone!~! 

' , 

Utgit og trykt av A/S "Allers Familie-Journal''s trykkeri, Kri.slianla. 
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