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Pris 10 Øre.

PROFESSOR MAX REINHARDT,
den mest ansete og derfor ogsaa den mest efterspurgte Sceneinstruktør i Verden. Professoren, der bor i Berlin, har i de sidste Aar
virket meget i London, hvor han for Tiden er optaget af Forberedelser til Opførelsen af „Miraklet", dette Kæmpestykke, hvor de op
trædendes Antal alene er over 2030, og paa hvis pragtfulde Iscenesættelse der er anvendt en hel Formue.
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— Og hvorfra stammer Blodet paa Kniven?
Akszonov vilde svare, men kunde ikke faa et
Ord
over sine Læber.
AF LEO TOLSTOI.
— Jeg . . . jeg forstaar ikke . . . jeg . . .
Oversat af Carl Nutzhorn-Kjersmeier.
Kniven . . . tilhører ikke mig . . .
Da sagde Politiofficeren:
DEN lille By Vladimir boede en ung Køb
— I Morges fandt man Købmanden med overmand ved Navn Akszonov. Han ejede to skaaret Strube. Ingen anden end du kan have
Butikker og et Hus. Af Udseende var han gjort det. Vi har fundet den blodige Kniv i din
høj og blond — overhovedet en køn Fyr. Vadsæk, og man kan ogsaa læse det paa dit
Han var altid oplagt til alskens Lystighed. Da Ansigt. Hvor mange Penge har du røvet fra
han var ung, havde han holdt meget af et godt ham?
Glas, og naar han havde drukket, var han slem
Akszonov svor ved alt, hvad der var helligt paa,
til at yppe Kiv. Dog efter at han havde giftet sig, at han ikke havde gjort det, at han ikke havde set
blev han ro’.igere, gik sjældent paa Værtshus og Købmanden, efter at de havde drukket Te sam
yppede næsten aldrig Kiv.
men, at han kun havde 8000 Rubler af sine egne
En Sommer skulde Akszonov til Markedet i Penge med sig, og at Kniven ikke tilhørte ham.
Nischnij-Novgorod. Før han tog af Sted, sagde Men han stammede i sin Tale, hans Ansigt var
hans Kone til ham:
ligblegt, og han rystede af Angst som en For
— Ivan Dmtrievilsch, bliv hjemme! Jeg drømte i bryder.
Nat, at da du kom tilbage til Vladimir og tog
Politiofficeren befalede sine Soldater at binde
Huen af, var dit Haar blevet helt graat.
Akszonov. Da han sad i Troikaen, begyndte han
Men Akszonov lo blot og tog saa Afsked med at græde. Man tog hans Bagage og Penge fra
sin Familie. Paa Vejen traf han sammen med ham og bragte ham til det nærmeste Fængsel.
en Købmand af sit Bekendtskab; om Natten tog I Vladimir anstillede Øvrigheden Efterforskninger
de begge ind i samme Kro, drak Te sammen om, hvordan Akszonov var, og alle Købmændene
og gik til Ro i to Værelser, der laa lige ved og Indbyggerne fortalte, at Akszonov i sin
Siden af hinanden. Akszonov vaagnede midt om Ungdom havde holdt meget af at drikke og
Natten, vækkede sin Kusk og befalede ham at yppe Kiv, men at han ellers var et godt Men
spænde for, thi det var behageligere at køre om neske. Derefter blev han stillet under Anklage
Morgenen, medens det endnu var køligt. Der for Mord.
efter gik han ned i Skænkestuen, betalte sin Reg
Akszonovs Kone begav sig sammen med sine
ning og kørte af Sted.
Børn til Fængslet, hvor hendes Mand sad., I Begyn
Da han havde kørt 40 Verst, gjorde han atter delsen vilde man ikke tillade hende at faa ham
Holdt i en Kro, for at Hestene og han selv i Tale, men til sidst blev Fængslets Forstander
kunde hvile lidt ud. Netop som han sad i Skænke rørt af hendes Bønner og Taarer og førte hende
stuen, kørte en Troika op for Døren, og en Politi ind til hendes Mand. Da hun saa ham klædt i
officer og to Soldater steg ud. Den første traadte Fangedragt og med Lænker om Hænder og Fød
hen til Akszonov og spurgte ham, hvem han var, der, besvimede hun, og det varede længe, inden
og hvorfra han kom. Akszonov gav ham Svar paa hun kom til sig selv. Saa spurgte hun ham ud
alt og bad ham om at drikke et Glas Te med om alt, hvad der var sket. Han fortalte hende alt
sig, men Politiofficeren blev ved med at trænge og sluttede:
ind paa ham med ny Spørgsmaal: hvor han havde
— Det er ikke muligt, at en uskyldig kan
tilbragt den sidste Nat, om han havde været alene blive straffet.
eller sammen med en Købmand, om han havde set
Hun strøg med Haanden kærtegnende hen over
Købmanden om Morgenen, og hvorfor han havde hans Haar og sagde:
forladt Kroen saa tidligt.
— Ivan, min Ven, din Hustru kan du rolig
— Hvorfor spørger De mig dog saadan ud? sige Sandheden: har du virkelig ikke gjort det?
spUrgte Akszonov. Jeg er da ikke nogen Tyv
— At d u kan tro det om mig! udbrød Akszonov,
eller Røver — jeg kører i Forretningsanliggender. og idet han skjulte Ansigtet i sine Hænder, be
Da kaldte Politiofficeren paa Soldaterne og gyndte han at græde.
sagde:
En Soldat kom ind og sagde, at Akszonovs Hu
— Jeg spørger dig ud, fordi den Købmand, du stru og Børn nu maatte gaa, og de 'tog Afsked
overnattede sammen med sidste Nat, er bleven med hinanden.
myrdet. Lad os se din Bagage!
Da Akszonov kom til at huske paa, at selv
De begyndte at undersøge hans Kuffert og hans hans Hustru havde spurgt ham, om han ikke
Vadsæk. Pludselig drog Politiofficeren en Kniv havde myrdet Købmanden, saa tænkte han ved
frem af Vadsækken og spurgte :
sig selv: Ingen uden Gud kan vide Sandheden
— Hvem tilhører denne Kiiiv?
— man maa bede til ham og sætte sin Lid til
Akszonov fo’r sammen ved Synet af den blo hans Naade.
dige Kniv, der var blevet draget frem af håns
Og han begyndte at bede til Gud.
Vadsæk.
Akszonov blev dømt til livsvarigt Tvangsarbejde

Fangen.

I
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i Sibirien og sendt af Sted dertil sammen med
mange andre Fanger.

Akszonov levede som Fange i Sibirien i 26 Aar.
Hans Haar var nu blevet hvidt som Sne; al
hans tidligere Munterhed var borte; han talte kun
lidt, lo aldrig og bad ofte til Gud.
I Fængslet lærte han at sy Støvler. For de
Penge, han tjente derved, købte han „De hel
lige Martyrers Legender" og læste deri hver Af
ten. Paa Helligdagene gik han i Fængselskir
ken, læste i „Apostlenes Historie" og sang med
i Koret, thi hans Stemme var endnu god. Hans
Foresatte holdt meget af ham paa Grund af hans
ydmyge Væsen; hans Medfanger agtede ham og
kaldte ham „Bedstefad" og „Den Guds Mand".
Naar de vilde bede Fængselsforstanderen om no
get, brugte de altid Akszonov til Fortaler, og
naar der opstod Strid mellem Fangerne, blev han
altid valgt til at mægle dem imellem.
Han fik ingen Efterretninger hjemmefra og vidste
ikke, om hans Kone og hans Børn endnu var
i Live.
En Dag kom der ny Fanger til Fængslet; de
gamle Fanger begyndte straks at udspørge deres
ny Lidelsesfæller: om hvorfra de var, og for hvad
de var blevet dømt. Akszonov sad og hørte til.
En af de n)' Fanger var en høj, kraftig Mand paa
omkring 60 Aar. Han fortalte, hvorfor han var
blevet straffet:
— Jeg er kommet hertil, Brødre, fordi jeg havde
spændt en Hest fra en Mands Slæde. Jeg blev
grebet deri, og man sagde: Du har stjaalet!
Jeg svarede: Jeg vilde kun forsøge paa at komme
hurtigere af Sted og derpaa lade Hesten løbe. Des
uden er Kusken min Ven. Passer det ikke?
Nej, sagde man, du har stjaalet. Man kunde
ikke overbevise mig derom, men alligevel sendte
man mig hertil, endskønt jeg er uskyldig.
— Hvorfra er du? spurgte en af Fangerne.
— Fra Byen Vladimir. Mit Navn er Makar Semjonov.
Akszonov løftede Hovedet og spurgte:
— Semjonov, har du ikke i Vladimir hørt Tale
om Købmand Akszonovs Familie? Er der endnu
nogen af den i Live?
— Jo, hans Sønner lever; de er nu rige Køb
mænd — Skade, at deres Fader er i Sibirien.
Dog, han maa vel være en Synder ligesom vi
andre. Men hvorfor er du her, Bedstefad?
Akszonov holdt ikke af at tale om sin Ulykke;
han sukkede kun og sagde:
— For mine Synders Skyld er jeg her.
— Og hvad er det for Synder?
Akszonov sagde, at han ikke vilde tale derom,
men de andre Fanger fortalte Makar, hvorfor Aks
zonov var kommet til Sibirien. Da han hørte
Grunden dertil, saa han ransagende paa Akszonov
og sagde:
— Hvilket Under! Du er rigtignok blevet noget
til Aars, Bedstefa'r!
Fangerne spurgte ham, hvorfor han blev saa
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forbavset, og hvor han havde set Akszonov; dog
Makar svarede ikke, men sagde kun:
— Et Under, Børn, et Under!
Disse Ord fik Akszonov til at tænke paa, pm
Semjonov maaske skulde vide, hvem der havde
slaaet Købmanden ihjel, og han spurgte:
— Maaske har du hørt, hvem der slog Køb
manden ihjel?
Makar Semjonov lo og sagde:
— Aa, det har vel han, hos hvem man fandt
Kniven. Og selv om en eller anden havde lagt
Kniven i din Vadsæk, saa er det dog ikke givet,
at netop han var Morderen. Og hvordan skulde han
for Resten have baaret sig ad dermed? Vad
sækken laa jo ved Siden af dit Hovedgærde, og
du havde i saa Fald sikkert hørt det.
Næppe havde Akszonov hørt disse Ord, før
han var klar over, at det var Makar, der havde
slaaet Købmanden ihjel. Han stod op og bort
fjernede sig. Hele Natten kunde han ikke sove;
han var tung om Hjertet, og hele hans Liv drog
forbi hans indre Øje: han saa sin Hustru og
sine Børn, før han tog af Sted til Markedet;
han saa ogsaa sig selv, den Gang han endnu var
ung og munter. Han saa sig selv for Dommeren,
saa Lænkerne og sit 26-aarige Fangeliv. Og han
var saa bedrøvet, at han var lige ved at lægge
Haand paa sig selv.
— Og alt dette er denne Slyngel Skyld i! tænkte
han.
Og han følte et saadant Had til Semjonov, at
han brændte efter at hævne sig paa ham, om
han saa selv skulde gaa til Grunde derved. Hele
Natten bad han, men hans Hjerte faldt ikke til
Ro. Næste Dag undgik han Makar og værdigede
ham ikke et Blik.
Saadan gik der to Uger. Akszonov kunde ikke
sove om Natten og var saa tung om Hjertet,
at han troede, han skulde dø.
En Gang gik han ved Nattetid gennem Fan
gernes Sovesal og saa da, at der laa en stor
Jorddynge under en af Sengene. Han blev
staaende og saa nøjere efter. Pludselig sprang
Makar frem under Sengen og stirrede forskræk
ket paa Akszonov. Denne vilde gaa videre, men
Makar greb hans Haand og fortalte ham, at han
og nogle af de andre Fanger var ved at grave en
Gang under Muren, og at den udgravede Jord
hver Dag blev ført ud i deres Støvleskafter, naar
de gik paa Arbejde.
— Ti blot stille, Bedstefa’r, og vi skal tage
dig med, sagde han. Hvis du forraader os, bli
ver vi pisket halvt ihjel, men du selv skal hel
ler ikke gaa Ram forbi, thi da slaar jeg dig
ihjel!
Da Akszonov nu stod overfor sin Modstander,
kunde han ikke styre sin Vrede længere, men
strakte Armen ud og sagde:
— Jeg vil ikke flygte sammen med dig, og
du behøver ikke at slaa mig ihjel, thi du har
slaaet mig ihjel allerede for længe siden. Gud
vi! sige mig, om jeg skal angive dig eller ikke.
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Næste Dag, da Fangerne gik paa Arbejde, lagde
Soldaterne Mærke til, at en af dem rystede Jcrd
ud af sit Støvleskaft. De foranstaltede en Un
dersøgelse i Fængslet og opdagede den paabe
gyndte Gang. Fængselsinspektøren led straks af
holde Forhør, men alle sagde, de var uskyldige.
Da vendte Inspektøren sig mod Akszonov og
sagde:
— Sig du mig da Sandheden, gamle!
Makar stod, som om der intet var sket, men
Akszonov vovede ikke at se paa Inspektøren. Hans
Hænder og Læber skælvede, og han kunde længe
ikke faa et Ord frem. Han tænkte: Skal jeg
hjælpe den, der har styrtet mig i Ulykke? Lad
ham nu bøde for alt, hvad jeg har lidt. Men
vil mit Hjerte føle Lindring derved? Og han
sagde:
— Jeg har intet set og ved intet!
Og saaledes blev det ved med at være skjult,
hvem der havde gravet Gangen.
Den følgende Nat, da Akszonov laa paa sit Leje,
kom en ind og satte sig ved hans Fødder —
det var Makar. Akszonov sagde:
— Hvad vil du? Gaa, eller jeg kalder paa
Soldaterne!
Semjonov bøjede sig hen mod Akszonovs Øre
og hviskede:
— Ivan Dmitrievitsch, tilgiv mig!
— Hvad skal jeg tilgive dig?
— Det var mig, der slog Købmanden ihjel;

jeg vilde ogsaa have dræbt dig, men hørte i det
samme Larm ude i Gaarden; saa l?gde jeg Kni
ven i din Vadsæk og krøb ud gennem Vinduet.
Akszonov tav og vidste ikke, hvad han skulde
sige. Makar knælede ned for ham og sagde:
— Ivan Dmitrievitsch, tilgiv« mig for Guds Skyld!
Jeg vil tilstaa, at det var mig, der slog Købman
den ihjel, og man vil frikende dig, saa at du
kan vende hjem!
— Du kan let tale, som du gør; men hvad
har jeg ikke maattet lide! Hvorhen skulde jeg nu
gaa? Min Hustru er død, mine Børn har glemt
mig. Hvor skulde jeg vel gaa hen?
— Ivan Dmitrievitsch, tilgiv mig! Jeg vilde
hellere have ladet mig piske end nu se dig i
Øjnene. Du kunde have angivet mig, og alligevel
havde du Medlidenhed med mig. Tilgiv mig for
Guds Skyld! Tilgiv mig, den forbandede!
Og han begyndte at græde.
Da Akszonov hørte dette, begyndte han selv
at græde og sagde:
— Gud vil tilgive dig — maaske er jeg et
siettere Menneske end du!
Og pludselig følte han sig let om Hjertet. Han
længtes ikke mere efter sine kære og brød sig
ikke om at komme ud af Fængslet, men tænkte
kun paa sin sidste Stund.
Makar Semjonov tilstod over for Dommeren,
at han var skyldig, men da Akszonov blev fri
kendt, var han allerede død.

FRA EFTERAARSJAGTEN.
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De unge Piger nu til Dags.

De gider ej i Huset gaa,
men paa Kontor de alle maa,
thi »fint« det skal jo være.
De hvide Hænder skaaner man,
de kan ej taale Sæbevand
og ej en Gryde bære.

De kan ej koge Havregrød,
men gør dog Manden ganske blød
med deres Kundskabsfylde.
Og bli’r de gift, hvad stundom sker,
saa ser man let, at her de er
paa den forkerte Hylde.

Før slog de Øje ærbart ned
paa rette Tid og rette Sted,
og rødmede saa yndigt.
Nu gør de ugenert Kommers,
og somme laver endog Vers,
saa det er ganske syndigt.

Nej, unge Piger nu til Dags
er ikke af den samme Slags,
som vore Forlidskvinder.
Og om et lidet Spand af Aar
jeg Huslrunavnet Pladsen spaar
blandt vore Fortidsminder.

B. D.
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LI OSSTAAENDE TegI
ning af to usædvanlig
smukke Pelsgarniturer
burde egentlig være frem
komne som et Vink til den
lykkelige Ægtemand, der
derigennem maaske kunde
have faaet Lyst til at glæ
de sin unge Frue med en
lignende Julegave.
Men
selv om vi virkelig havde
paataget os Hvervet som
Raadgiver med Hensyn til
Julegaven, frygter vi alli
gevel for, at det kun vilde
have været faa af vore
københavnske Damer,
som havde faaet Lej
lighed
til
at fryde
sig ved saa smuk en
Gave som det her afbilde
de Pelsværk. Naa, mindre
kan vel ogsaa gøre det; og
naar vore Damer gaar ned
ad Strøget, nydelige og
fikse, med deres mere be
skedne Kraver og Muffer,
søger ind i Palmehaven til
Eftermiddagsteen og un
derholder sig med hinan
den om de overstaaede
Juleselskaber, kan de trø
ste sig med den Tanke, at
de med deres ringere Pragt
har Glæder, som i de stør
re Byer undertiden er næg
tede deres Søstre indenfor
samme Klasse, fordi de alt
for ivrigt følger i Mada
me la Modes Fodspor.
Deres Dragter er nemlig
tidt saa kostbare, at der
intet bliver tilovers til Fornøjelser, og man kan med
god Grund undre sig over, hvad Glæde de i
saa Fald har af al deres Pragt.
Men Kvindesjælens Hemmeligheder er uud
grundelige, og vi kan kun udtrykke Ønsket om,
at vi herhjemme maa modstaa Fristelsen til at
overskride Grænsen.
Ingen Kvinde interesserer sig for sin Sjæl,
før hun begynder at miste sin Teint.
Dorothy Dix.

*

*

Det vilde ødelægge en Mands Sjælefred, hvis
han vidste lige saa meget om sig selv, som an
dre Mennesker véd om ham.

*

*

*

Den Dreng, som opvokser under ikke alt for

Hø jeste Elegance.
Eller har vi maaske allerede overskredet den,
og skyldes det, at vi stadig har vore Fornøjel
ser i Behold blot den kendte danske Letsin
dighed? Vi lader Spørgsmaalet gaa videre til
vore Læsere.
Baronesse Polly.

fattige Forhold, har større Chancer for at kom
me frem i Verden end den Dreng, som er alt
for rig.
Lord Mayor of London.

*

*

Hvis vi gav os en lille Smule mere Tid, vilde
vi slippe for mange Ærgrelser. Tiden tager
lige saa meget, som den giver.
Madame de Seingny.
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EN UDSTILLING AE 80,000 DUKKER TIL FATTIGE BØRN.

En sjælden irsk Knipling.

Blev skænket til Dronningen af England i Anled
ning af hendes Rejse til Indien.

I ONDON’ER-BLADET The Evening News
arrangerede i Aar en stor Indsamling af
pyntede Dukker lit fattige Børn i London. Ind
samlingen foreslodes af en Damekomilé, hvis
Medlemmer overvejende tilhørte det højeste Ari
stokrati. Alle Vegne fra strømmede Juledukker
ne ind, bl. a. ogsaa fra Dronning Alexandra,
Dronning Mary, Dronning Maud og et Utal af
Prinsesser, og Resultatet blev aldeles overvæl
dende. Ikke mindre end 80,000 Dukker bliver
nu uddelte til smaa, fattige Stakler, hvoraf man
ge Tusind aldrig før har ejet en saadan Skal,
Udstillingen aabnedes af Hertuginden af Suther
land (yderst tilhøjre paa Billedet).

FUGLEKÆRGAARD.
Spise- og Læsestue.
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g ELSKABET »De Hjemløses Venner«, der i Aare
nes Løb har hjulpet over 3000
Personer paa en eller anden
Maade, har fornylig opført en
ny Bygning, »Fuglekærgaard«, som ses paa omstaaende Billede.
Som Selskabets Byggeud
valg har fungeret d’Hrr. Dyrberg, Nielsen-Grøn og Rom.
Bygningen har Plads lil 25
Alumner og afgiver tillige Bo
lig for Forstanderen o. fl.
Virksomheden, der nu er
betydelig udvidet, vil som før
blive ledet af Hr. Forstander
(¿hr. Bang, der har været i
Selskabets Tjeneste fra den
Dag, det blev stiftet.
»F uglekærgaard« har en
Værdi af ca. 80,000 Kr.
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SAMFUNDETS STEDBØRN,
Overalt i Storbyerne træffes disse hjemløse Stakler. Ogsaa København
huser en Flok ulykkelige, der maa være glade for en Bænk som Natteleje,

STORMVEJR VED BRIGHTON.
Brighton, hvor den ineget omtalte Udstilling af danske Malerier eventuelt skal finde Ste d, er
i disse Dage blevet hærget af en Storm. Vort Billede viser de mægtige Bølger, der skyllede
ind over Strandbredden.
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Kuriøse Amatørfotografier.

En lille Frederikshavner ønsker Glædeligt Nytaar.

Vore Amatørfotografer.
r\ET er os en Glæde i Dag at kunne bringe
nogle Billeder, som venligst er bievne os
tilsendte af nogle af vore Læsere. Det første, der
nærmest maa betragtes som en fotografisk Nytaarsspøg, viser os det ved Havet saa smukt be
liggende Frederikshavn. Det andet Billede, som
Indsenderen kalder »Fata Morgana over Cairo’s
engelske Villakvarter«, er i Virkeligheden taget
i Armstrong Parken i den engelske By New
castle og er fremkommet ved, at der er sket to
Optagelser paa samme Plade. Endvidere brin
ger vi to nydelige Billeder fra Faaborg, der er
bievne os tilsendte fra Hr. Gymnasiast Eskild
Bondesen, som herved afslører sig som en ud
mærket Amatørfotograf.

Fata Morgana«.
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»Tre Venner

Vesterport i Faaborg.

En Julefest til Indtægt for det røde Kors.

Varehuset i Frederiksberggade foranstaltede umiddelbart før .Julen en Fest med tilhørende Ud
salg i Forretningens Lokaler. 25 pCt. af alt, hvad der solgtes ved denne Lejlighed, blev givet
til velgørende Formaal. En Mængde kendte Damer forestod Udsalget.
Fra højre til venstre sés: Fru Cornelius, Fru Krieger samt Danserinden Frk. Grethe Dethlevsen.

Fot. spec, for „H. 8 D." A. Miechelsen.
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Et Kæmpeforetagende.
VERDENS største Varehus,
* William Whiteley’s Etab
lissement i London, aabnedes
forleden af Lord-Mayoren i
Overværelse af en uhyre Fol
kemængde. Etablissementet
beskæftiger omtrent 7000
Mennesker og indeholder alt
mellem Himmel og Jord. Den
gamle William Whiteley, der,
som bekendt, blev myrdet for
nogle Aar siden af sin illegi
time Søn, var anerkendt som
den mest talentfulde Forret
ningsmand i England. Han
satte en Stolthed i at kunne
levere, hvad som helst Folk
forlangte, og averterede dag
lig sine Bedrifter. Fjerde
Mand til en Whist eller Tea lerledsagere, Heste, Køer,
Hunde og Elefanter er biev
ne bestilte med kort Varsel
og leverede af Firmaet, men
en Dag var det lige ved at gaa
galt. En rig Herre fra Austra
lien. der skulde rejse hjem
Dagen efter, bestilte en Kone
med Præst og Bryllupsfest i
Tide til Afrejsen. Mr. Whiteley klarede Situationen ved at
lade store Plakater opslaa i
Etablissementet, og i yderste
Øjeblik fandt han en velvillig
Sjæl, der lod sig smede til
Australieren.

Verdens største Varehus.

FRA OVERSVØMMELSEN 1 VENEDIG.
Venedig er vel nok den By i Verden, der er bedst forberedt paa at modtage en Oversvøm
melse, og hvor Oversvømmelser gør mindst Indtryk paa Beskueren, da man jo i denne skønne
Stad, hvor man hverken ser Automobiler eller Fleste, er vant til at se Vand saa at sige over
alt. Ikke desto mindre har den nuværende store Oversvømmelse anrettet stor Forstyrrelse i
den ældgamle By.
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Hævnen.
En lille Historie fra Revolutionstiden.
Ved Ellen Aaris Raae.

ET var om Aftenen den 2den Juni i
Aaret 1793. Over Paris, hvor Revo
lutionen rasede, hvælvede der sig en
graa, skytung Himmel.
Ediktet, der var udstedt mod de mistænkte,
havde bevirket, at ingen mere vidste sig sik
ker. Revolutionære og Aristokrater, Klude
kræmmere. og Medlemmer af Konventet, alle
var de udsatte for naar som helst at skulle dø
under Guillotinen.
Omtrent Klokken 8 den omtalte Aften
kom Borger Poirier, en svær rødmosset
Mand med et noget brutalt Udtryk i Ansigtet,
gaaende igennem Rue de Richelieu, drejede ind
i Rue Neuve des Petit Champs og satte sig ved
et af de zinkbeslaaede Borde udenfor Café
d’Italie.
Værten kom med et Glas Vin og stillede det
foran Gæsten.
2— Tak, sagde Poirier. Skriv det paa min
Regning.
— Men, Borger, sagde Værten spagfærdigt.
I skylder mig allerede —
Poirier svarede ikke. Han løftede blot Ho
vedet og saa skarpt paa den ulykkelige Vært.
Denne slog Øjnene ned, gik atter ind i Caféen
og stillede sig bag Disken, hvor der sad to Mænd
og drak. Den ene. af disse var meget høj, den
anden lille.
— Han sidder udenfor, sagde Værten, idet
han lod, som om han havde travlt med at
tørre et Glas af.
— Hvem? spurgte den høje Mand.
— Poirier.
— Aah, det Uhyre! Del var dog mærkeligt,
at han skulde komme, netop som vi talte om
ham. Det ser ud som et Fingerpeg af Skæb
nen — hvad, Bompard?
Den lille Mand lo.
— Jeg har svoret Hævn over ham, sagde
han. Ja, < det ser virkelig ud som et Fingerpeg
af Skæbnen. Lad os følge efter ham, naar han
gaar. Maaske vi kan finde en Lejlighed til at
afgøre vort Mellemværende med ham — selv
om vi til Slut maa tage vor Tilflugt til denne.
Han slog Kappen til Side og pegede paa et
Knivskaft, som stak frem af hans Lomme.
Poirier havde givet disse to Mænd gyldig
Grund til det Had, de nærede imod ham.
Han var en af disse frygtede Personer, som
levede af at angive andre for Konventet —
eller af Trusler om Angivelse. Han var Skyld
i ni,anges Død, og et af hans Ofre havde været
den skønne Marquise de Villecourt.
Han var afholdt af Konventet, netop fordi
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han havde været Skyld i den smukke Marqui
ses Henrettelse, og nu førte han en sorgløs Til
værelse. Han levede paa Kredit, som ingen
vovede at nægte ham.
— Dersom vi følger efter ham, og han ser
os, hvad saa? spurgte den høje Mand og læ
nede sig ind over Disken.
Den lille Mand svarede ikke, men tog et
Stykke sort Tobak op af Lommen, skar en ube
tydelig Smule af med sin Kniv og lagde det
paa Bunden af et tomt Glas. Derpaa tog han
sin Vens Glas, der var halvt fuldt af Cognac,
og hældte lidt af denne over Tobakken.
Den høje Mand, hvis Navn var Nicholas
Poussepoin, stirrede uforstaaende paa ham.
— Hvad er det dog, du bestiller, Bompard?
sagde han.
I samme Øjeblik hørte man et Glas blive
slaaet itu mod et af Bordene udenfor, og der
paa lød Poiriers Stemme:
— Hallo, du derinde, et Glas til, men det skal
gaa i en Fart!
— Jeg tænkte det nok, sagde Bompard, og
idet Værten gik hen imod Døren med den be
stilte Vin, standsede Bompard ham og hældte
en Theskefuld af Tobaksekstrakten i Vinen.
Poussepoin vendte sig til Bompard:
— Er det et nyt Trick?
• — Nej, det er saamænd gammelt nok, sva
rede Bompard. Jeg lærte det i Marseilles af
en Sømand. Det gør en Mand beruset paa et
Øjeblik; det vil sige, han bliver forstyrret i
Hovedet, men kan alligevel gaa meget godt og
sikkert paa sine Ben. Du skal se, vor Ven Poi
rier bilver saa svimmel som Noah, da han kom
ud af Arken. Vent bare lidt, saa bliver der
Løjer.
Efter ti Minutters Forløb sagde Bompard:
— Nu gaar han.
Poirier havde rejst sig og var i Færd med
at forlade Caféen.
— Kom! sagde Poussepoin. Lad os følge ef- t
ter ham.
Poirier slentrede af Sted med Piben i Munden
og Hænderne i Lommen. Da han naaede Hjør
net af Rue Richelieu, bldv han staaende et Øje
blik og saa sig om. Uden at ane, at han blev
forfulgt, fortsatte han derpaa sin Vej, gik over
Boulevard Montmartre og henad Rue de Pro
vence.
Denne Gade var kun svagt oplyst og var næ
sten mennesketom. Poirier stod netop i Be
greb med at vende om igen, da han fik Øje paa
en ung Pige, som gik henimod Rue de Mont
Blanc.
Som en Kat, der jager efter en Mus, listede
han sig efter hende og naaede snart op paa
Siden af hende.
— God Aften, Borgerinde!
— De er sent ude, Madame la Comtesse.
Hun svarede ikke.
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Ved en Gitterport, der bares af to firkantede
Stenpiller, standsede hun.
Poirier strakte Haanden ud for at lægge den
paa hendes Skulder, men hun smuttede fra
ham.
— Se, sagde Bompard. til sin Ledsager, me
dens de sneg sig efter deres Fjende. Har du
nogen Sinde set en Mand være saa beruset? Se,
han taler ud i Luften, som om der stod nogen
foran ham, og saa er han dog ganske alene.
— Ja, han er virkelig alene, sagde den an
den. Men se nu blot.
Poirier greb atter efter Kvinden. Han hørte
hende le. Saa lød der en Raslen og Klirren,
som om Porten blev smækket i. og hun var for
svunden.
Han greb fat i Jernstængerne og ruskede i
dem som en rasende. Saa tog han et Stykke
Kridt op af Lommen og tegnede et Kryds paa
Stenpillen tilhøjre for al kunne kende Stedet
igen.
Idel han vendte sig om, fik han Øje paa
Bompard og hans Ledsager, men genkendte dem
ikke i Halvmørket.
— Hjælp, Borgere! skreg Poirier. Jeg var ved
at fange en af de forbandede Aristokrater, men
hun slap fra mig. Hun havde Juveler paa alle
Fingrene. Se at faa fat i en Jernstang, saa skal
vi snart fange hende.
Et Øjeblik efter genlød Gaden af Bombards
og Poussepoins Raab, og en Flok mørke Skik
kelser med blinkende Bajonetter kom til Syne.
En Afdeling republikanske Tropper, som patrouillerede i Rue de Provence, havde hørt Raabene. De fandt Bompard og Poussepoin med
Poirier imellem sig. Han var aldeles forbløf
fet og kunde paa Grund af sin Omtaagethed
ikke udtrykke sig tydeligt.
— Han talte med en Dame — en Aristokrat,
raabte^ Bompard.
— Hun gav ham et Brev, sagde Poussepoin.
— Og da vi greb ham, skyndte han sig at
sluge det.
Soldaterne greb Poirier.
Tre Dommere, der alle sad og halvsov, lyt
tede til Anklagen imod ham, og Poirier kunde
kun svare:
— Del forholder sig ikke rigtigt. Damen slap
fra mig og gik ind i Huset. Jeg kan vise jer
Huset igen, hvis I vil føre mig hen i Gaden; og
naar I trænger ind i Huset, vil I finde hende.
Og hertil svarede Dommerne:
— Ved Daggry kan I føre ham hen i den om
talte Gade. Og hvis I finder Kvinden, faar vi
se, om han er uskyldig eller ej.
Ved Daggry blev Poirier under streng Be
vogtning og ledsaget af sine to Anklagere ført
hen i Rue Petit St. Nicholai, hvor han havde
indhentet den mystiske Dame.
En Skare Pøbel fulgte efter Optoget: de
hujede og skreg og sang og raabte, at de tør
stede efter den Anklagedes Blod.
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Poirier havde aldrig før anet, hvor hadel han
var. Men selv nu tabte han ikke Modet, thi
han vidste jo, at han havde været saa forsig
tig at sætte et Kryds paa en af Stenpillerne, der
bar Porten, gennem hvilken hans Offer var
undsluppet.
— Vis os saa Huset! sagde den Officer, som
fulgte med Poirier.
Poirier betragtede nøje de Huse, som de kom
forbi. Da saa han pludselig sit Kryds paa en
Stenpille.
— Her er det! sagde han.
Men i næste Øjeblik maatle han klamre sig
til Porten for ikke at falde om.
Porten førte ind til en gammel Kirkegaard,
som intet Menneske havde betraadt i Aarevis.
Borger Poirier blev ikke guillotineret. Pø
belen gjorde kort Proces og hængte ham paa
Kirkegaardsporten. Den sidste Lyd, han hørte,
forekom ham at være den mystiske Kvindes
spottende Latter. Hvem var hun vel? Et Fo
ster af hans Fantasi eller en fredløs Sjæl, der
var steget op af sin Grav?

En Mands sociale Værd beror lige saa meget
paa, hvor lidt han ødsler bort, som paa, hvor
meget han frembringer.
Dean of St. Paul.
*
*
Den Mand eller Kvinde, som foruden sit Ar
bejde har en eller anden Kæphest — literær el
ler videnskabelig — er i Reglen mere værd end
den, som ikke har det.
Sir Eustace Gurney.
.$
*
* En Kvindes første Pligt er at holde sig sund
og rask.
Dr. Jane Walker.
*
*
*

Ingen Kvinde forstaar at sæl te Pris paa en
fornuftig Foræring før efter sit femogtredivte
Aar.
Dorothy Diz.
*
*
*

Der er ingen Philosophi, selv den mest dyb
sindige, som ikke kan udtrykkes i jævne dag
ligdags Vendinger.
Henri Bergson.
*
*
*
Der var en klog Mand, som sagde, at han,
naar alle Mennesker diskuterede en ny Bog, gav
sig til at læse en gammel Bog.
The Times.
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Traadløs Telegrafering.
Marconi Stationerne
i de danske Amerikaskibe.
ved C. Reiffenstein-Hansen.
AAR man for nogle Aar siden rejste til
Amerika, var man afskaaret fra Omver
denen lige fra det Øjeblik, Skibet afsejlede, til det atter lagde til Land. I
ca. 14 Dage anede man altsaa ikke, hvad der
foregik rundt om i Verden. Det betød natur
ligvis ikke saa meget paa en Tid, da Telegraf
og Telefon ikke eksisterede, thi da var man
øvet i Taalmodighed med Hensyn til Efterret
ningsvæsenet; men nu til Dags, hvor enhver
Begivenhed af Interesse er kendt Verden over
i Løbet af nogle faa Timer, forstaar man, hvil
ket Savn det maatte være for det moderne
Menneske, der føler sit Hjerte banke i Takt med
Tidens Puls, i 14 Dage at være komplet afskaaret fra Omverdenen.
Siden de store, transatlantiske Dampere er
bleven forsynede med traadløs Telegraf, behø
ver ingen at savne sine daglige Nyheder ude
fra den store Verden. Den traadløse vedlige
holder Forbindelsen med den gamle Verden
paa omtrent Halvdelen af Rejsen, og paa den
øvrige Del er der Forbindelse med Amerika.
I Det Forenede Dampskibsselskabs Amerikabaade údgaar der under Sejladsen til og fra
Amerika en daglig Avis, »The atlantic daily
news« (News received daily by wireless tele
graphy), som bringer Underretning om de væ
sentligste Begivenheder rundt om i Verden, Den
europæiske Station, der sender Nyhederne ud
til Skibene, er Poldhu (i Cornwall) og den ame

N

llen traadløse Telegrafs Installation ved Kysten.

rikanske Cape Cod. De nævnte Stationer sen
der deres Meddelelser ud i Verdensrummet til
en bestemt Tid hvert Døgn, og Telegrafisten
maa altsaa være paa sin Lyttepost til dette Tids
punkt.
Ombord er den daglige Avis Genstand for
megen Opmærksomhed, og Nyhederne, der som
oftest i Nattens Stilhed er gnistret Hundreder
af Mile gennem Luften, drøftes ivrigt. En Dag
bragte Skibsavisen Meddelelse om, at en Mand
med et kendt Navn var død i Amerika. Ombord
befandt sig en Dame, som befrygtede, det val
kendes Mand. Skibet var 7 å 8 Dagsrejser fra
Amerika, saa den traadløse kunde ikke række
til den Side. Da Damen absolut vilde have
nærmere Besked, blev der sendt et Telegram til
Europa. Scheveningen i Holland, som kablede
Telegrammet videre til Amerika, og fire Timer
efter modtoges Svaret pr. traadløs via Bou
logne sur mer (i Frankrig) .Damen blev lykkelig,
thi Svaret meddelte, at hendes Mand var i bed
ste Velgaaende. Et andet Eksempel paa hvor
ledes den traadløse arbejder. Et godt Stykke
ude i Atlanterhavet paa Vej til Danmark skulde
der afsendes et Telegram til København. Den
Station, som man kunde vente at naa Forbin
delse med, var Scheveningen. Telegrafisten
kaldte nogle Gange uden at faa Svar. Det var
om Natten, da Strømbølgerne rækker omtrent
tre Gange saa langt som om Dagén. Saa blev
der pludselig meldt: »København her, skal jeg
tage Deres Telegram?« Det var naturligvis en
behagelig Overraskelse for Telegrafisten at kun
ne afgive Depeschen direkte til Bestemmelses
stedet.
At den traadløse spiller en vigtig Rolle som
Meddelelsesmiddel mellem Skibene indbyrdes i
rum Sø, siger sig selv. Hører Telegrafisten Sig
nalet cqd (come quick danger), véd han, at et
Skib er i Fare, og melder det straks til Kaptaj
nen. Det nødlidende Skib har samtidig med sin
Kalden opgivet sit Navn, og hvor det befinder
sig;'mange Menneskeliv og store Værdier er paa
denne Maade bleven frelste.
Apparaterne i D. F. D. S.’s Skibe tilhører Mar
coni Selskabet, og Telegrafisterne ansættes og
lønnes af Marconi. I Marconis Tjeneste er
7—8T unge danske Telegrafister, der er gaaet
uden for Nummer i et Aar og i den.Tid sejler
som traadløse Telegrafister dels med danske,
dels med udenlandske Skibe.
Paa Billedet ligeoverfor ses Telegrafisten i
Virksomhed med Telefonen spændt paa Hove
det. Det er selvfølgelig ikke den menneskelige
Stemme, som høres i denne Telefon, men de
telegrafiske Tegn, som afsendes med den nævnte
store Telegrafnøgle, og som benyttes af Tele
grafen hele Verden over. Telegrafisten maa alt
saa omsætte Tegnene i almindelige Bogstaver,
naar han nedskriver Telegrammerne.
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DEN TRAADLØSE TELEGRAF.
Telegrammet optages og nedskrioes

ombord paa Dampskibet.

DANSERINDEN Mile. T ROU HANOVA,
der skal spille en af Hovedrollerne i det store Udstyrsstykke »Miraklet«, som Professor Max
Reinhardt sætter i Scene. Frøkenen, der hører til de berømteste blandt de russiske Danser
inder, er meget populær i London.

DANSERINDEN GERTRUDE HOFFMANN,
som Zabeide i Balletten »Scheherazade«, der grundet paa den pragtfulde Iscenesættelse, har
gjort enorm Lykke i Paris. Danserinden, som er Amerikanerinde, optræder for Tiden i
New York.

EN JÆGER FRA STILLEHAVSØERNE.

Vort Billede viser, hvorledes de Indfødte forklæder sig som Fugle, og ved at efterligne disses
Skrig lokker dem ud fra Skovene for at dræbe dem.
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EKSENTRISKE PERSONLIGHEDER.
PERSONALHISTORISKE SKILDRINGER
FRA

IND- OG UDLAND.
„Virkelige Begivenheder er ofte mere interes
sante end de vidunderligste Fantasier."

Den lille „Prinsesse".
REVERNE af Mar og Kellie har mangt
et dyrebart Arvestykke paa deres Slot
te, Alloa House og Kellie Castle, men
intet, som de er mere stolte af end den
Kurvevugge og de Børneklæder, som genkalder
følgende romantiske Episode i SlægtensHistoric:
En Vinteraften 1763 sad Adam Gordon sam
men med sin Hustru foran et flammende Baal
i Hallen paa Castle Ardoch. Det var et frygte
ligt Vejr med Storm og Slud; Regnen piskede
mod Ruderne, og Vinden hylede mellem de
smaa Taarne og jamrede og klagede i Skorste
nene, medens Slottets Mure skælvede under de
rasende Vindstød.
Det var da en frygtelig Nat!« sagde Adam
Gordon til sin Hustru, idet han trak sin Stol
nau-mere hen til det brændende Ved. »Der gaar
sikkert mange Menneskeliv tabt ude paa Søen
i Nat, ja, det er virkelig den værste Storm, jeg
nogen Sinde har oplevet!« Han havde næppe
udtalt disse Ord, før der gennem Stormens
Rasen lød den svage Drønen af et Kanonskud.
»Ja!« udbrød han, da denne skæbnesvangre
Lyd var døet bort. »Jeg tænkte det nok! Hørte
du det? Det er et Skib, som er strandet paa
Klipperne derude. Gud hjælpe alle, som er
ombord, for der er intet Haab for dem!«
Det var kun et Øjebliks Sag at kalde paa
Karlene og drage ud i den mørke Nat for at
søge at bringe Hjælp til de ulykkelige. I for
rygende Modvind, gennemblødte og udmattede,
stred den lille Flok Mænd sig ned til Strand
bredden, som laa et Par Hundrede Alen borte,
og anstrengte sig af al Magt for at se ud over
det vilde, larmende Hav. Jo, derude stod det
dødsdømte Skib, kun et Stenkast fra Kysten, og
kæmpede sin haabløse Kamp mod de grusom
me, takkede Klipper, som værner Kysten mel
lem Ross og Cromarty miod Nordsøens vilde
Rasen.
Et eneste Blik var tilstrækkeligt — Skibet
var i Sandhed dødsdømt! Ingen Baad kunde
klare sig et eneste Øjeblik i en saadan Sø. Alt,
hvad de kunde gøre, var at vente og holde
Udkig, for det Tilfældes Skyld at en eller an
den af Besætningen skulde blive skyllet i Land.
Gennem de lange, mørke Nattetimer blev de
taalmodigt paa deres Vagt, og de saa Skibet
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slaas i Stykker, i samme Øjeblik, som den før
ste svage Morgenrøde farvede Himlen mod Øst.
Et Øjeblik efter lød der et Raab, og Mændeno,
som havde spredt sig i forskellige Retninger,
skyndte sig ned ad Strandbredden, hen til et
Sled, hvor en af dem stod bøjet over det sæl
somste Stykke Vraggods, som nogen Sinde var
bleven skyllet i Land af del vrede Hav.
Det var en Kurvevugge, af en underlig frem
medartet Form, og i den laa et lille Barn, hvis
store, blaa Øjne saa smilende op i de mænge
forstyrrede Ansigter, som omgav det. Og dette
lille Barn i Vuggen, som saalcdes ved et Mi
rakel var bleven skyllet i Land, var alt, hvad
Havet gav fra sigr af det ulykkelige Skib — det
og saa nogle løse Vragstumper, som imidlertid
ikke gav nogen Oplysning om, hvad det var for
et Skib, og hvor det hørte hjemme.
Det var en glad og tilfreds Procession, som
i den tidlige Morgen vendte tilbage til Castle
Ardoch.
I Spidsen gik Adam Gordon, med det lille
Barn omhyggelig indsvøbt i sin varme Frakke;
og det var et hjerteligt Velkommen, der blev
denne lille Fremmede til Del af Adam Gordons
Hustru, som lagde hende i den varme Seng
mellem sine to smaa Døre, uden at drømme om.
at dette lille Barn i hver af sine smaa Hæn
der holdt en Grevekrone, som skulde komme
dette Hus til Gode. For, som Historien senere
vil vise, var det Skæbnens Bestemmelse, al
hun i kommende Dage skulde hjælpe til at gøre
begge sine smaa Sengekammerater til Grev
inder.
Hvem var da dette Barn, som var drevet i
Land fra Havet og Stormen og havde fundet Ly
i Adam Gordons gæstfri Hjem? De søgte for
gæves at skaffe en Løsning paa Mysteriet, men
der var intet, som kunde give mindste Oplysning
— ialfald ikke af nogen Værdi. At Kurvevug
gen, denne skrøbelige Baad, som paa en saa
vidunderlig Maade havde baaret Barnet frem
over de rasende Bølger, var af udenlandsk
Form og Fabrikat, kunde der ingen Tvivl væ
re om. Men hvor den stammede fra — det
var Spørgsmaalet!
Barnets Klæder var smukke og kostbare, og det
var klart, at hendes Forældre maatte have været
velhavende; men udover to broderede, sammen
slyngede Navnetræk, som ingen Ting meddelte
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med Hensyn til hendes Navn og Herkomst,
var der heller ingen Oplysning at hente ad
denne Vej. Barnet fra Vraget var et uforklar
ligt Mysterium, lige saa sælsomt som den Maade, hvorpaa hun var kommet til sit nye Hjem;
men ikke desto mindre var hun en kærkommen
Gæst, som Adam Gordon og hans Hustru be
handlede med samme Omhu og Kærlighed som
deres egne smaa Piger.
Saaledes fandt »Prinsessen«, som Adam
Gordon kaldte hende, et nyt Hjem hos gode
Mennesker, og de beklagede aldrig den mørke
Stormnat, som havde skænket dem denne Ga
ve. For hvert Aar, der gik, blev hun smuk
kere og mere indtagende. Hun var en glad
lille Sjæl og vandt alles Hjerter, som hun
kom i Berøring med, fra sine Legekammerater
og Fostersøstre til de barske Mænd, der alle
som én var villige til at gøre, hvad det skulde
være, for den lille »Frøken«, som de havde red
del fra at drukne.
Saaledes gik Aarene i Glæde og Lykke. »Prin
sessen« var nu en usædvanlig smuk, ung Pige
paa seksen Aar, og Fostersøstrene var lidt æl
dre, da Tæppet gik op for anden Akt af dette
rørende Drama. Det var atter en stormfuld
Nat med mange Ulykker paa Søen; atter lød
Nødskuddet gennem Vindens Brølen og Havets
Larmen, og atter, som hin Gang for seksten
Aar siden, drog Adam Gordon og hans Mænd
ud i den mørke Nat for at komme de ulykke
lige til Hjælp.
Nu, som før, blev Skibet knust mod de død
bringende Klipper, og kun en af de ombord
værende slap bort fra de graadige Bølger og
ind til Kysten. Det var en Mand, forslaaet og
bevidstløs og surret til en Stump af Vraget.
Til alt Held var der endnu Liv i ham, og han
blev hurtigt baaret til Castle Ardoch, hvor han
blev kaldt til Live ved styrkende Midler og bragt
til Sengs.
Den følgende Morgen kunde denne anden
Overlevende fra Skibbruddet takke sine Redningsmænd og forklare, hvem han var, og hvor
ledes det var gaaet til, at han var bleven deres
Gæst. Han fortalte, at han var en svensk Køb
mand fra Gøteborg, og at han havde været paa
Vej til Skotland, da Stormen havde drevet hans
Skib ind mod Klippekysten mellem Ross og
Cromarty. Et Par Dage senere var han til
strækkelig rask til at deltage i Familiens Maaltider, og saaledes gjorde han da Bekendtskab
med sin Værts Døtre og deres Fostersøster, den
smukke sekstenaarige »Prinsesse«.
Adam Gordon fortalte ham selv om, hvad
der var sket hin anden Nat, da denne velkom
ne Gæst var kommen til hans Hjem, og den
Fremmede lyttede med stigende Interesse og
Ophidselse. »Det er i Sandhed en højst forun
derlig Historie,« sagde han, da den anden tav,
»og for mig er den af særlig Interesse. Jeg
skal sige Dem hvorfor. Det er nu seksten Aar
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siden, at min Søster forlod Indien med et Skib,
som ingen senere har hørt noget om. Et Rygte
vilde vide, at det var forlist paa den skotske
Kyst, men der var ingen, som med Bestemthed
kunde sige noget om dets Skæbne. Og hvad
der var endnu mærkeligere — min Søster hav
de sit spæde Barn med sig, en lille Pige, som
kun var et Par Maaneder gammel. Hvor for
underligt vilde det ikke være, om denne unge
Dame«, han pegede paa »Prinsessen«, »virkelig
skulde vise sig at være min afdøde Søsters
Barn. Maa jeg se den Vugge, som Barnet drev
i Land i?«
Kurvevuggen, som var bleven omhyggelig
opbevaret, blev nu hentet frem, og Købmanden
undersøgte den. Det var utvivlsomt fremmed
Arbejde, og den kunde meget godt have været
indisk. »Har De ikke andet, som kan tjene til
Oplysning?« spurgte han. Saa blev Barneklæderne hentet frem, og ved Synet af de sammen
slyngede Navnetræk udbrød den Fremmeder
»Ja, det maa være saaledes. Det er min Sø
sters og hendes Mands Forbogstaver. Denne
unge Dame, der ligesom jeg selv er bleven skyl
let op for Deres Dør, maa være min Niece, min
elskede Søsters Barn.«
Men denne Opdagelse, som i saa høj Grad
glædede den svenske Købmand, fremkaldte
ganske andre Følelser indenfor Adam Gordons
Familie, for de frygtede, at de nu vilde miste
den unge Pige, som de elskede saa højt.
Deres bange Anelser viste sig kun at være
alt for vel begrundede, for Købmanden vilde
ikke give Slip paa den Søsterdatter, han paa
en saa forunderlig Maade havde genfundet.
»Jeg véd meget godt,« sagde han, »at det er
en daarlig Betaling for Deres store Venlighed
at berøve Dem en af Deres Døtre. Men jeg er
en rig Mand og barnløs, og jeg skylder min
kære Søster at tage hendes Plads som Barnets
naturlige Beskytter. Vil De ikke i det mindste
tillade mig at tage hende med mig og beholde
hende hos mig i et Aar? Hvis hun saa, naar
Aaret er omme, ønsker at vende tilbage til Dem,
saa skal jeg ikke lægge hende Hindringer. i
Vejen.«
:
»Aah, -jeg er saa lykkelig heri« bad den lille
Prinsesse. »De maa ikke tage mig bort her
fra!« Adam Gordon og hans Hustru, som føl
te, at de — hvor ondt det end vilde gøre dem
at skilles fra deres lille Plejedatter — ikke
turde lade hende afslaa et saa udmærket Til
bud, føjede deres Overtalelser til Onkelens,
men til ingen Nytte. Det var kun paa den Be
tingelse at en af hendes Søstre maatte faa Lov
til at ledsage hende, at hun tilsidst, med man
ge Taarer, gik ind paa for en Tid at forlade sit
elskede Hjem.
Saaledes gik det til, at Købmanden, da han
forlod Castle Ardoch, ledsagedes ikke blot af
sin Søsters Datter, men ogsaa af en af sin
Værts Døtre, som saaledes omplantedes til ert
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ny Verden, med Glæder og Fornøjelser, som
de aldrig havde kendt i det fredelige skotske
Hjem. I Gøteborg kom de ind i, hvad der for
dem var en sand Hvirvel af Adspredelser, og
det varede ikke længe, før de to smukke Piger
havde Tilbedere og Bejlere i Snesevis.
Blandt Anne Gordons Tilbedere var Thomas
Erskine, en rig Købmand i Gøteborg og Efter
kommer af en gammel skotsk Slægt. I Løbet
af kort Tid havde han vundet den unge Piges
Hjerte, og da det ogsaa i andre Henseender
var et udmærket Parti, var Adam Gordon og
hans Hustru ikke sene til at give deres Sam
tykke.
Men udmærket som Partiet var, er det sik
kert nok, at Anne Gordon, den Gang hun stod
foran Alteret i Gøteborg og gav Thomas Erskine
sit Ja, ikke var forberedt paa, at hun snart
skulde blive Grevinde. For ganske vist var hen
des Ægtefælle af adelig Sælgt og kunde se til
bage paa en lang Række fornemme Forfædre,
hvoraf den ypperste var Sir Robert, Kammer
herre hos Kong Alexander den Anden af Skot
land, ligesom han var beslægtet med Greverne
af Kellie. Men paa det Tidspunkt var der fem,
seks sunde* og raske Mænd mellem ham og Tit
len, og hvis nogen paa Thomas Erskines Bryl
lupsdag havde fortalt ham, at han skulde kom
me til at bære Titlen Greve af Kellie, vilde han
have let højt.
Imidlertid var der ikke gaaet ret mange Aar
efter Brylluppet, før Titlen tilfaldt ham, og
Adam Gordon oplevede at se sin Datter som
Grevinde, takket være den lille »Prinsesse«,
som paa en saa forunderlig Maade var bleven
Medlem af Husstanden paa Gastle Ardoch.
Før Anne Gordon havde været ret længe
gift, kom hendes Søster Johanne til hende for
som hendes Gæst at tilbringe nogle Maaneder
i Staden Gøteborg; og der traf hun og kom
til at holde af Methven Erskine, hendes Søsters
Mands yngre Broder, og for anden Gang lød
Bryllupsklokkerne for en af Adam Gordons
Døtre og en Erskine.
Methven Erskine var ligeledes en velhavende
Købmand i en af de svenske Byer, og da Tho
mas, den niende Greve af Kellie, døde, kom
Methven til at bære Titlen efter ha'm, saaledes
at ogsaa Adam Gordons anden Datter kom til
at bære Grevindenavnet. Og paa den Maade gik
det til, at den lille Prinsesse bragte to Grevinde
kroner i sine Barnehænder, den Gang da hun,
i sin Kurvevugge, blev skyllet op paa Skotlands
Kyst hin Stormnat i 1763.
Hvad »Prinsessen« selv angik, skaffede hun
andre fornemme Titler, men hun selv naaede
aldrig sine Plejesøstre i Rang og Stand. Hun
søgte det heller ikke, for hun fandt al den
Lykke, hun ønskede, hos den Ægtefælle af jævn
Byrd, som havde vundet hendes Hjerte. Han
var den rigeste af alle Gøteborgs Købmænd,
og da den lille »Prinsesse« ogsaa arvede sin
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Onkels betydelige Formue, kunde hun med
Rette bære det Navn, som Adam Gordon helst
havde kaldt hende ved, og hun kunde udvise
en Gæstfrihed og Gavmildhed, som gjorde hen
de elsket og afholdt som ingen anden i hele
Gøteborg.

Fugle-Samaritanen.

Fugle-Fod ringshuset FØNIX.
\T I er nu midt i de kolde, mørke Vinterdage
* med Sneens hvide Tæppe, som dækker
Jorden. Smaafuglenes strenge Tid er inde og
maner Fuglevenner til Hjælp med et Maaltid.
Thi det véd vi alle: Smaafuglene lider ofte Nød,
og netop derfor er der ogsaa opsat Fugle-Fo
dringshuse i vore Haver og Anlæg.
Fugle-Fodringshuset Fønix, der er konstru
eret af den unge Maler Vilhelm Søderberg, Teglgaardsstræde 9, er et meget billigt Fodringshus.
Det kan anbringes udenfor Vinduet eller opstil
les i Haven, saa man daglig kan se Fuglene gøre
sig til Gode.
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Svensk Vid og Tegnekunst.
Ægteskabet.

Søndags-Nisse.
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Svensk Vid og Tegnekunst
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Skandinavisk Teater.
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Gutter ombord.

Forfatteren til »Gutter ombord«, Hr. Axel Thiess.
Dette Ungdomsportræt fra Tiden, da Stykket blev til, er ikke
tidligere offentliggjort.

Det lader til, at Gasinos blaa Gutter bringer
Skuden frelst gennem alle Skær derude i Amaliegade.
De mange morsomme og maleriske Optrin
ombord i en Orlogsmand: Ankerletningen, Spu
lingen, Spillopperne med Køjerne, Stormnatten
med Sejlrebningen og den smukke Ceremoni ved
Flagets Hejsning ejer den samme Magt over de
folkelige Sind nu, som da Stykket for 20 Aar
siden havde en fænomenal Succes paa Gasino.
Det flinke Personale, med Hr. Rolling i Spid
sen, gaar paa med frejdigt Mod, og det er som
om det saltvandsfriske Humør og de glade Sø
mandssange har fejet de sidste lumre Operette
minder bort fra det gamle Teater.
Som Kuriosum bringer vi et Billede af den
ene af Forfatterne, Tegneren Hr. Axel Thiess,
som han saa ud, da han som værnepligtig Sø
mand paa Togt ombord i en Orlogsmand skrev
det første Udkast til »Gutter ombord«.
Det andet Billede forestiller en saakaldet
»Lappedag« ombord med Fru Dagny Schyberg
og Hr. Foiling som Hovedpersonerne.

Scene-Billede fra »Gutter ombord«.
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ker et Glas sammen, er kommen fra? Jeg hør
te forleden, at Klinkningen bare indførtes for
at tilfredsstille den femte Sans. »Naar De drik
ker,« sagde den Herre, jeg talte med, »ser De
først det Stof, De drikker, saa rører De ved
det, lugter til det og smager paa det. Men keg
Mærke til, at Deres Øre slet ikke endnu har
haft noget at gøre. Og det er selvfølgelig Grun
den til, at man fandt paa at klinke.«

* ■

AFTNERNE begynder allerede nu at blive
kortere, men det vil De næppe mærke noget
til, hvis De for Tiden tilbringer Deres Aften
i et af Privatteatrene.

*

*

*

DEN NYESTE Flyvemaskine kaldes »Det
usynlige Aeroplan«. Det Navn synes jeg egent
lig, at de fleste af vore Flyvere forlængst kunde
have givet deres Flyvemaskiner.

*

*

*

DER SIGES med Bestemthed, at i Kina er
en Svigermoder ligefrem almægtig. I saa Fald
kan man kun undre sig over, at Revolutionen
derovre ikke forlængst er udbrudt.

*

*

*

NU DA den engelske Stat er i Færd med
at opkøbe samtlige Telefonlinier i England (og
noget lignende bliver vel Tilfældet ogsaa hier
inden meget længe), er det af Interesse at se,
hvor lidt der fór ikke saa forfærdelig mange
Aar siden blev budt for de Telefon-Monopoler,
der nu koster Millioner.
Fem Ottendedele af Retten til at udnytte Te
lefonsystemet i England blev saaledes solgt til
en Mand for den beskedne Sum af 2000 Kr.,
og Køberen tilbragte fire Maaneder i London
uden at kunne finde nogen, der vilde sætte
Penge i hans »dumdristige Foretagende«.
Et af Datidens Blade skrev: »Telefonen maa
nærmest betragtes som et pænt Stykke Legetøj.
Den morer nogle Mennesker, men staar dog
langt tilbage for vort saa udmærket indrettede
Talerør-System.«
Først da en ung Sangerinde, Kate Field, fik
den Idé at synge en Sang for Dronning Victoria
gennem en Telefon, sejrede Telefonens For
kæmpere.
Dronningen blev nemlig saa begejstret, at
hun bad Professor Bell, Edisons Kompagnon,
om at sælge sig to Telefoner, og hermed var
Interessen vakt i det engelske Publikum.

*

*

*

HAR DE nogen Sinde tænkt over, hvor den
Skik at klinke med hinanden, naar man drik

*

*

VI HAR længe vidst, at intet var helligt fol
den videnskabelige Forsker, men alligevel vir
ker det næsten som et Slag, naar vi i et nylig
udkommet videnskabeligt Værk ser Øen Juan
Fernandez — bedre kendt som Robinson Crusoes 0 — betegnet som den »ideelle Beliggen
hed for en biologisk Station«. Det er nu om
trent to hundrede Aar siden, at Matrosen Alex
ander Selkirk vendte tilbage til England og
forbløffede Samtiden med Beretningen om
sit ensomme Liv paa Øen Juan Fernandez, et
Ophold, der udstrakte sig over »fire Aar og fire
Maaneder«. Det er, som bekendt, denne sand
færdige Begivenhed, der gav Stødet til Daniel
Defoes verdensberømte Robinson Crusoe, alle
Børns trofaste Ven, som har fundet talrige Ef
terlignere lige op til de seneste Tider.

*

*

*

DE SNÆVRE Nederdele har sat mange Sind
i Bevægelse, siden de kom frem paa Markedet;
de har forvoldt Bærerinderne store Ulemper, og
nu har de endog givet Anledning til en Strike.
I Reglen frembyder en Strike ikke mange op
livende Momenter, men i den Henseende dan
ner den Strike, som fornylig er udbrudt mel
lem Fabrikspigerne i Northampton, en hæder
lig Undtagelse. Det fremgaar, at disse Fabriks
piger hidtil har været beskæftigede med at lave
Underskørter, men efterhaanden som de snæv
re Nederdele har fortrængt alt overflødigt Un
dertøj, har Fabrikanterne sat dem til at lave
Forklæder, øjensynlig for en lavere Betaling.
Følgen er, at Fabrikspigerne lavede Strike og
drog gennem Gaderne med store Plakater, der
bar Indskrifter som: »Vi vil lave Underskør
ter, vi vil ikke sy Forklæder!«
Men hvad skal de arme Fabrikanter gøre?
Ingen kan forlange, at de skal blive ved at for
arbejde Artikler, som der ingen Efterspørgsel
er efter, og det synes, som om det eneste, Fa
brikspigerne har at gøre, er at lægge Pres paa
Forbrugerne og forandre Indskriften til: »De
skal gaa med Underskørter!«
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< UGENS PORTRÆTGALLERI >

Docent Marti/? Knud$f/j.

GfíHaSemarm.

/t’í/ TtjQp^ |^ei!ic-V\6

påstop Chr. WeldiPd-

TANKEN om et Akademi for naturvidenskabelige Interesser
bliver nu endelig til Virkelighed.
Geheimekonferensraad, Fabrikejer G. A. Hagemann har sam
men med Docent Martin Knudsen udformet Planerne, og man
kan vanskelig tænke sig bedre og mere kompetente Mænd til et
saadant Arbejde.
Akademiet skal i lige Grad være Samlingsstedet for Videnskab
og praktisk Arbejde.

EN AF Firsernes større Forretningsmænd, Direktør Otto
Marstrand er nylig død, 63 Aar gammel.
Den Afdøde, der var Leder af det bekendte Bryggeri paa
Vodrofsvej, drev det med sin store administrative Dygtighed op til
et af de mest ansete Bryggerier i København.
Ved Bryggeriernes Sammenslutning rejste M. til Britisk Colum
bia, hvor han ogsaa oparbejdede en stor Bryggeriforretning. Han
blev dansk Konsul 1905, men maatte allerede 1906 rejse tilbage til
Danmark paa Grund af den Hjertelidelse, der nu har gjort Ende
paa hans Liv.
PASTOR CHR. WELDING fra Vor Frelsers Kirke er nu ud
nævnt til Sognepræst ved Helligaands Kirke og bliver saaledes af
døde Edw. Blaumüllers Efterfølger.

Pastor Welding, der er ualmindelig afholdt paa Christianshavn,
vil ved Helligaandskirken, hvor han i sin Tid begyndte sin Præ
stegerning som Kapellan, sikkert hurtig erhverve sig Venner blandt
Menigheden, baade gamle og nye. Pastor Welding er gift med en
Datter af afdøde Biskop Rørdam.

SKUESPILLERINDEN FRU THORA MEINCKE, der fornylig
holdt en Viseaften i Palads-Hotellet, er pludselig død.
Fru Meincke, der var en Søster til Fru Anna Larssen og gift
med den bekendte Sportsmand og Læge Dr. Meincke, opnaaede
aldrig rigtig at slaa igennem som Skuespillerinde. Derimod var
hun meget afholdt uden for Scenen, og hun efterlader sig mange
Venner.
MED PROFESSOR C. P. JÜRGENSEN, der forleden afgik
ved Døden, har vi mistet en dygtig Tekniker og Opfinder, og
Navnet „C. P. Jiirgensens mekaniske Etablissement" er sikkert
kendt af de fleste.
Han opfandt Skrivekuglen, der var Forløberen for den nuvæ
rende Skrivemaskine, og han udførte de første elektriske Anlæg
herhjemme.
Professor C. P. Jurgensen blev 73 Aar gammel, men stod i
sine senere Aar udenfor de forskellige Foretagender, han med saa
stor Dygtighed havde startet.
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„HVER 8 DAGS
ÆG TESKABSKONKURRENCE
(Kupon Nr. 2).
NB. Kupon Nr. 1 findes i de to nærmest
foregaaende Numre.

VORE to sidste Numre omtalte vi ud
førligt den Konkurrence, som vi har
aabnet for vore Læsere, og da vor
Idé har slaaet langt stærkere an, end
vi havde turdet haabe, hvad bedst fremgaar
af det store Antal Eksemplarer, vi har solgt
af disse to Numre, gentager vi den efter
manges Opfordring igen i Dag, for at alle
kan følge med.
Lad os da begynde med det vigtigste, nem
lig: Hvad kræves der af »Hver 8. Dag«s
Læsere, for at de kan deltage i Konkurren
cen og saaledes gøre sig Haab om at vinde
én eller flere af de mange større eller min
dre Penge-Præmier, der vil blive uddelt.
Opgaven, der stilles, er, som man vil se,
ikke mere vanskelig, end at selv Børn kan
løse den.
Som man vil bemærke, er der udeladt et
Ord i nedenstaaende Rim, og det er dette
manglende Ord, man skal finde. Et lignen
de Rim findes i »Hver 8. Dag« for i Dag
og i det derefter nærmest paafølgende
Nummer — saaledes alt i alt tre ganske
lette Rim.
Rimet i vort første Nummer lød:
Kærlighed forgaar —
Hver 8. Dag..........
Naar Læserne nu har gættet det mang
lende Ord, er alt, hvad de har at gøre, at
nedskrive det paa Kupon Nr. 1, tilføje ty
delig Navn og Adresse, klippe Kuponen ud
og opbevare den.
Det samme gøres saa i denne Uge og igen
Ugen derefter.
Først saa indsendes alle tre Kuponer,
samlede i en Konvolut, til *Hver 8. Dag«s

I

Præmieafdeling, Vingaardsstræde 25, Kø
benhavn K.
Vort Rim i Dag (Besvarelsen finder Sted
paa omstaaende Kupon Nr. 2) lyder:
Hver 8. Dag gaar frem, gaar frem
og læses snart i hvert et ....

Samtlige Besvarelser nedlægges saa i en
dertil indrettet, forseglet Kasse, der aabnes
paa Redaktionskontoret i Overværelse af en
Kontrolkomité, der sammensættes af Abon
nenter paa »Hver 8. Dag«, og hvis Navne
senere skal blive offentliggjorte.
Efter at Kassens Indhold er blevet godt
omrystet, udtrækkes saa i Kontrolkomité
ens Nærværelse en af de indsendte Besva
relser, og den, hvis Navn staar under den
rigtige Besvarelse paa de tre Kuponer, bli
ver saa Vinderen af Første Præmie: Fem
Hundrede Kroner.
Den næste, hvis Besvarelse udtrækkes, er
holder saa anden Præmie: To Hundrede og
halvtredsindstyve Kroner og de følgende
Halvtreds hver en Opmuntringspræmie paa
Fem Kroner, eller med andre Ord lige saa
meget, som »Hver 8. Dag« koster for et helt
Aar.
Samtidig med, at Vindernes Navne offent
liggøres i det nærmest paafølgende Num
mer af Bladet, erholder De Beløbet, som
De har vundet, tilsendt ved en Anvisning,
hvis Paalydende udbetales i Guld paa »Hver
8. Dag«s Kontor til Ihændehaveren. Denne
Anvisning kan dog, om ønskes, ogsaa be
nyttes til at gøre Indkøb for hos enhver
Handlende, der averterer i »Hver 8. Dag«
(i København eller Provinserne). Ønskes
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det, kan Beløbet for de store Gevinster for
deles paa flere Anvisninger, saaledes at Vin
deren ikke behøver at gøre sine Indkøb paa
et enkelt Sted.
Anvisningerne maa benyttes senest én
Maaned efter Udstedelsesdagen.
Skulde de to store Præmier tilfalde en
ugift Dame og en ugift Herre, og. disse ved
at gøre hinandens Bekendtskab skulde be
slutte sig til at indgaa Ægteskab, forpligter
»Hver 8. Dag« sig yderligere til:

Det eneste, »Hver 8. Dag« forlanger, er
Navnene og Adresserne paa de Damer og
Herrer, der er i Besiddelse af Præmieanvisningerne, og Meddelelse fra dem begge om,
at de ønsker at indgaa Ægteskab.
Det er indlysende, al jo flere Besvarelser,
man kan indsende, deslo større Udsigter har
man til at vinde. Vi lilraadcr derfor alle,
der vil deltage i Konkurrencen, at skaffe
sig saa mange Kuponer som muligt, — til
hver enkelt Besvarelse kræves, som sagt,
tre Kuponer.
Altsaa:

1. at afholde de Udgifter, der er for
bundne med deres Vielse,
2. at skænke Bruden en elegant Brude
kjole m. m. fra Varehuset, Frede- 1. Udfyld Kuponen i det Blad, De her læ
ser og det nærmest foregaaende. Klip
riksberggade, hvor den vil blive ud
dem ud og opbevar dem.
stillet i et Vindue ud til Frederiks2. Anmod Venner og Bekendte, der ogsaa
berggade kort efter Nytaar.
læser »Hver 8. Dag«, om at overlade
3. at bekoste en Luksusbil fra Autotaxa
Dem
deres Kuponer, hvis de ikke selv
til at bringe Brudeparret til og fra
benytter dem.
Kirken.
Eller:
4. at betale Bryllupsdinér paa indtil
3. Køb saa mange Numre af »Hver 8.
100 Couverter i Hotel Bristol,
Dag«, som Antallet af de Besvarelser,
5. og at afholde Udgifterne ved en
De
maalle ønske at indsende, for al faa
Bryllupsrejse til Paris med Ophold
størst
Chance til at vinde Præmierne.
i otte Dage paa et første Klasses
4.
Husk,
at én og samme Person ved en
Hotel.
For at letteliggøre Konkurrencens Hovedformaal: at bidrage til at gøre et Par unge
Mennesker lykkelige, bemærkes det udtryk
kelig, at enhver har Lov til at afstaa sin
Præmie til en anden, saaledes at en Fader
eller Moder, der maaske vinder en af Ho
vedpræmierne, kan give dem til en Datter
eller Søn, en Broder til sin Søster eller om
vendt, en gift Veninde til en ugift osv. osv.

heldig Skæbne jo godt kan vinde saa
mange Præmier, som Vedkommende
selv har indsendt Besvarelser, og al der
saaledes for Eksempel ikke er noget i
Vejen for, at den, der har indsendt 3
enslydende Besvarelser, i heldigste Til
fælde godt kan vinde baade første og
anden Præmie samt en Opmuntrings
præmie.
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Paa Diæt.
HENRI DUVERNO1S.
Autoriseret Oversættelse af Josephine Aarbye.

FU SCHLACK, femogtredive Aar er i den
henrivende Alder, som kaldes Efteraarets
Vaar. Hendes lille, fine Skikkelse synes
udelukkende at være bestemt til at tjene som
Stativ for et pragtfuldt, meget omtalt Perlehalsbaand. Hvis hun ikke havde det paa, vilde
hun have en sørgelig Lighed med et tomt Ju
velskrin. Det er hendes eneste Ærgærrighed
at skabe sig en »Kreds«, og med det Maal for
Øje ser hun altid ud, som om hun vilde byde
Folk en Kop The, naar hun taler med dem.
Hr. Schlack halvtreds Aar. Kolossal rig.
Naar han er udenfor sin Forretning, gemmer
han sine Proletarhænder og sine vældige Fød
der og bevarer en haardnakket Tavshed. Ved
de store Fester, han giver, kæmper han med
Søvnen, og naar han ser paa sine Gæster, er der
et Udtryk af mild Bebrejdelse i hans Blik.
Fru Barigoule, en Dame i sort og hvidt med
en ekstravagant Frisure og paatagne engelske
Manerer. Tiltaler Folk efter deres Byrd og
Formuesomstændigheder. Tjenstvillig og med
en Mani for at præsentere de mest forskellige
Mennesker for hinanden.
Hertugen af Bellefeuilles, elegant.
Hertuginden af Bellefeuilles, elegant.
Joseph, Køkkenchef.
Eusébe, Tjener.
Scenen foregaar i Hr. og Fru Schlacks Sa
lon, der er møbleret med et ægte Møblement
fra Ludvig den Sekstendes Tid.

FØRSTE SCENE.

Fru Schlack, Hr. Schlack, senere Eusébe og
Joseph.
Fru Schlack er iført en let nedringet, paafugleblaa Kjole, da man jo ikke maa fordunkle
sine Gæster. Hun ordner' nogle Blomster i en
Vase. Hr. Schlack i Kjole følger hende æng
stelig med Øjnene.
Hr. Schlack: — Har du Hertugindens Brev?
Fru Schlack: — Jeg tog kun for fem Hun
drede Francs Orkidéer, jo enklere det er, jo fi
nere er det .... Hør, du maa ikke sige du til
mig, naar de kommer .... Ja, jeg har Brevet.
Hr. Schlack (undselig): — Læs det for mig
igen.
Fru Schlack: — Du maa da snart kunne det
udenad. Hvor er du dog en Plageaand! Naa,
hør saa: (Hun læser) »Kære Frue, Vi modtager
med største Glæde Deres venlige Indbydelse til
den 31. December, men vi gør Regning paa,
at der efter Aftale ikke kommer andre, saa vi
kan faa os en rigtig fortrolig Passiar. Jeg sy
nes saa godt om Dem, og min Mand glæder sig

til at gøre Hr. Schlacks Bekendtskab, da hans
frugtbringende Virksomhed ikke er os ube
kendt ....
Hr. Schlack: — Tak, saa behøver du ikke al
læse mere. Der staar virkelig hans frugtbrin
gende Virksomhed! Det var den Sætning, jeg
gerne vilde høre igen. Du maa give mig Lov
til at skrive den af.
Fru Schlack: — Ja, værsaaartig! Du skulde
saamænd sætte den paa dine Prospekter!
Hr. Schlack: — Hvor gamle er de?
Fru Schlack: — Femoghalvfjerds.
Hr. Schlack: — Femoghalvfjerds?
Fru Schlack: — Ja, tilsammen.
Tjeneren kommer ind.
Eusébe: — Køkkenchefen vilde gerne tale
med Fruen.
Fru Schlack: — Ja, lad ham komme.
(Joseph kommer ind med et Stykke Papir i
Haanden. Han er umaadelig fed).
Fru Schlack, gaar fra Blomsterne: — Naa.
er det Dem, Joseph. De véd, hvad jeg har sagt
Dem: Hertugen og Hertuginden af Bellefeuil
les skal spise til Middag her i Dag. Hvis vi er
fornøjet med Deres Mad, giver Herren Dem en
Dueør paa hundrede Francs. Men De forstaar
jo nok, at Middagen skal være enestaaende! Lad
os høre Menuen endnu en Gang.
Joseph (med højtidelig Mine): —
Creme de volaille å l’ancienne.
Consommé å la Royale.
Petiles bouchées å la Nantua.
Turbot au vin de Bourgogne.
Médaillons de filet Swan Bay eldi.
Ris de veau å la Régence.
Timbale de canards Rachel.
Granité å la mandarine.
Faisans dores trufTés flanqués d’ortolans.
Poulardes å la parisienne.
Salade Monselet.
Bouquets de points d’asperges.
Fonds d’artichauts å l’italienne.
Poires crassanes glacées.
Dessert.
Fru Schlack (til sin Mand): — Tror du, at
det er tilstrækkeligt?
Hr. Schlack: — Ludvig den Fjortende spiste
seks forskellige Supper, og Ludvig den Attende
spiste tolv Koteletter .... Men Tiderne skifter
jo. Hvilke Vine skal vi have?
Joseph: — Grand Porto 1848, Ponlet-lanel.
Chablis Mon tonne, sød Champagne og tør Cham
pagne, Chateau-Yquem 1874, Chateau-Latour
1875 og Chåteau-Schlack 1908.
Hr. Schlack: — Sæt 1862 for at det ikke skal
se ud, som om jeg lige har købt mit Gods. Del
er godt, Joseph, saa kan De gaa.
Fru Schlack: — Sig til Eusébe om at kom
me her ind. (Til sin Mand): Jeg har læst Reg
lerne for god Tone igennem, og heldigvis fandt
jeg en Mængde Anvisninger i Bogen, som jeg
ikke vidste Besked om. (Til Eusébe): Jeg (ir
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meget nervøs, Eusébe, saa De passer jo iiok
paa, at alt gaar, som det skal!
Joseph: — Fruen kan være ganske rolig; jeg
har faaet min Lærdom i adelige Huse.
Fru Schlack: — Ja Tak, saa var der ikke
mere .... Jules, hvad synes du om min Kjole?
Hr. Schlack (uden at se paa den): — Den er
storartet!
Fru Schlack: — Naar de kommer, kalder jeg
dig ikke Jules. Ikke fordi det er min Hensigt
at fornærme dig; men Jules og Schlack lyder i
mine Øren, som om jeg fik et Klask paa hver
Kind. Jeg kalder dig »min Ven!«
Hr. Schlack: — Ligesom man siger til sin
Portner!
Fru Schlack,: — Klokken er straks fire, saa du
kan vel indse, at jeg ikke har Tid til at beskæf
tige mig med din Selvfølelse.
Eusébe (melder): — Frue, Fru Barigoule er
derude.
Fru Schlack: — Bed hende endelig om at
komme ind.

De godt klare Dem med den. Hertuginden in
teresserer sig kun for Musik.
Fru Schlack: — Det eneste, jeg kan huske,
er Valse bleue, og den kan jeg endda ikke helt.
Fru Barigoule: — Den bliver de saamænd
henrykte over.
Fru Schlack: — Jeg glemte helt at ønske til
Lykke med dit nye Pelsværk. Se dog, min Ven!
Fru Barigoule: — Det er Zobelskind. Min
Mand gav mig det til min Fødselsdag. Det er
ikke saa meget, fordi det har kostet hundred
tusind Francs, men det er den gode Mening,
jeg paaskønner. Siméon véd ikke, hvor godt han
skal gøre det for mig. Nu skal du høre, vi gi
ver tolv store Middage i Vinter, og til hver af
dem inviterer vi en Digter. Min Boghandler op
giver mig Navnene paa dem. Naa, Colette, Joy
mig saa, at du telefonerer i Morgen tidlig og
fortæller mig, hvordan det gik.
Fru Schlack: — Det lover jeg dig. Paa Gen
syn, kære!
(Hun gaar).

ANDEN SCENE.
Fru Schlack, Hr. Schlack og Fru Barigoule.
Fru Schlack: — Hvilken behagelig Overraskel
se. kære du!
Fru Barigoule: — I Kjole .... og i Selskabs
toilette Klokken fire om Eftermiddagen!
Hr. Schlack: — Ja, vi skal have Hertugen og
Hertuginden af Bellefeuilles til Middag, og i
saadanne Tilfælde plejer vi altid at holde Ge
neralprøve.
Fru Barigoule: — Det vidste jeg nok, og jeg
vidste ogsaa, da jeg præsenterede Dem for Her
tugens, at De straks vilde sympatisere. Det er
nogle storartede Mennesker. Men jeg gaar med
det samme, jeg ser, at jeg forstyrrer.
Fru Schlack: — Aldeles ikke.
Fru Barigoule: — Lad mig se lidt paa dig,
Colette. Din Kjole er henrivende! En Drøm!
En Paafugledrøm! Dine Hofter forsvinder fuldstamdig i den.
Fru Schlack: — Mine Hofter?
Fru Barigoule: — Du ligner et Pastelmaleri.
Og de smaa Krøller, de bedaarende smaa Krøl
ler! Naar man ikke har en saa vanvittig Bunke
Haar paa Hovedet som jeg, gør man klogt i
at arrangere sig en lille, 'morsom Frisure. Det
minder mig om dig som lille Pige, Colette, del
maa du have et Kys for ....
Fru Schlack: — Vi vilde saa gerne have bedt
dig med i Aften, men Hertuginden skrev og bad
mig om ikke at invitere andre. Hun ønskede,
at vi kun var fire.
Fru Barigoule (spidst): — En Bridgemiddag!
Aa ja, det kan der jo være noget i. Hertugen
holder meget af at tale om Litteratur ....
Hr. Schlack: — Fy for Pokker! Jeg har al
drig læst andre Bøger end: Den unge Anacharsis Rejse.
Fru Barigoule: — Med lidt Behændighed kan

Fru Schlack: — Nu maa vi arrangere os lidt.
Jeg sætter mig hen til Klaveret og spiller Valse
bleue — for Hertuginden! Du læser i en Bog.
(Hr. Schlack gaar med resigneret Mine hen
og henter en Bog og begynder at læse i den).
Fru Schlack: — Det haster ikke. Hvad er
det, du læser?
Hr. Schlack: — Haandbog til Brug ved Ba
desteder, skrevet af en Læge. Den er udmær
ket! Og sikken Indbinding!
(I samme Nu kommer Fru Barigoule farende
ind ad Døren).
Fru Schlack: — Har du glemt noget, kære?
Fru Barigoule: — Om jeg har! Ja, det jeg
kom for! Hvordan lyder Menuen til jeres Mid
dag i Dag?
Fru Schlack: — Creme de volaille, peti/tes
bouchées, turbot ....
Fru Barigoule:----Hold op, hold op! Jeg hav
de glemt at sige dig, at Hertugen og Hertug
inden er paa Diæt. De spiser kun Æg, der er
meget lidt kogt, Nudler uden Salt og Kom
pot ....
Fru Schlack (askegraa i Ansigtet): — Del . .
Det er forresten morsomt!
Fru Barigoule: — I kommer til at spise jeres
Mad selv, medens de ser til. Jeg fandt, al det
var min Pligt at lade dig det vide. Blødkogte
Æg, Nudler og Kompot.
Fru Schlack: — Saa maa jeg bestille det hele
af. Tak for din Ulejlighed .... Det kunde jeg
jo ikke ane .... og vi har lavet en Menu Saa
lang som et ondt Aar ....
Fru Barigoule: — Stakkels du! Hvor ser du
dog ulykkelig ud! Man skulde sandt for Dy
den tro, at jeg spillede den onde Fe her i Hu
set, fordi jeg ikke er bedt med! .... Men nu
er det Alvor, at jeg gaar ....
(Hun gaar).
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Fru Schlack (overvældet): — Jules, giv Or
dre til, at de ikke laver videre paa Maden, og at
.Joseph laver Mad til Diæt. Vi siger saa, at vi
ogsaa holder Diæt. Blødkogte Æg og Nudler!
Jeg gaar op i mil Soveværelse, jeg maa have
Luft og græde ud.
Hr. Schlack: — Vi hælder Mineralvand i os
med det gladeste Smil. Du gode Gud, sikken
Tid vi lever i!
(Tæppe).
FJ’ERDE SCENE..

Hr. Schlack, Fru Schlack, Hertugen og
Hertuginden.

Samme Salon. Klokken er otte paa Kamin
uret. Fru Schlack spiller Valse bleue, og Hr.
Schlack er fordybet i en gammel Udgave af Den
unge Anacharsis Rejse..
Hr. Schlack: —Middagen kommer til at vare
i ti Minutter. Det bliver en lang Aften.
Fru Schlack: — Ti dog stille; jeg er aldeles
overnervøs.
Hr. Schlack: — Jeg har et Forslag at stille
dig: lad os holde op med at se Folk hos os.
Fru Schlack: — Er du fra Forstanden? ....
Hr. Schlack: — Vi kunde jo være saa høf
lige at underrette alle vore Bekendte deröm, og
hvem véd, om det ikke blev en Modesag at ef
terabe os! .... »Hr. og Fru Schlack tillader
sig at gøre Dem bekendt med, at de ikke mod
tager nogen Indbydelse, og at de har lukket de
res Hus.« Det vilde blive en herlig Hvile for
dine Nerver, og saa kunde vi have det lidt for
os selv.
Fru Schlack: — Jeg gider ikke gøre mig
vred. Jeg har haft Ulejlighed nok med at lave
Menuen om.
Hr. Schlack: — Hvilke modbydelige Relter
skal vi have?
Fru Schlack: — Først skal vi have friske Æg.
Det lader til, at Køkkenchefen har haft en utro
lig Møje med at skaffe dem, og at de koster'en
Franc Stykket. Meget friske Æg koster fem
ogtyve Centimer; fuldstændig friske Æg koster
tredive Centimer, men friske Æg uden anden
Kommentar er de eneste, der er garanteret fri
ske. Nudlerne er blcven købt hos en Italiener,
som kun laver dem til en halv Snes Familier,
der har Privilegium paa dem, og alt, hvad der
kan tænkes af eksotiske Frugter, er bleven brugt
til Kompotten, der desuden er overhældt med
den fine Champagne fra 1812.
Hr. Schlack: — Jeg vil underholde Hertugen
om Den unge Anacharsis Rejse, den eneste Bog.
jeg har læst. Da jeg stod paa Vagt en Nat, me
dens jeg var Soldat, kom Obersten ....
Fru Schlack: — Lad os være fri for dine Sol
daterhistorier; for det første kender jeg dem, og
for det andet synes jeg, at jeg hørte et Auto
mobil holde her udenfor.
Hr. Schlack (lytter): — Ja, du har Ret.

Fru Schlack: — Mine Hænder er iskolde.
Hr. Schlack: — Nu kommer de op ....
Fru Schlack (hurtigt): — Husk nu, at du kys
ser Hertuginden paa Haanden, at du ikke sig. r
du til mig, at du ikke fortæller Hertugen dine
kedsommelige Jagthistorier, der aldrig faar En
de; al du hverken taler om Revolutionen eller
om dine Forretninger eller ....
(Der bliver ringet paa. Fru Schlack spiller
Valse bleue. Hr. Schlack trykker i sin Forvir
ring Hertugindens Haand og kysser Hertugen
paa Haanden. Fru Schlack søger at faa Sam
talen i Gang).
Hr. Schlack: — Hvad synes Hertugen om
Den unge Anacharsis Rejse
Hertugen: — Den er der ikke meget ved. Lad
os hellere tale om Deres Forretning, den inter
esserer mig umaadeligt ....
Fru Schlack (til Hertuginden): — Jeg vil luk
ke mit Klaver. Jeg generer mig for at spi’le
for Hertuginden, der er en saadan Kender .
Hertuginden: — Er jeg? Aldeles ikke. Jeg
gaar i Operaen en Gang imellem for at faa mig
en Passiar, medens fantastisk klædte Herrer og
Damer synger Arier, som jeg ikke har den r’ngeste Forstand paa. Der er, naar jeg skal være
ærlig, ikke noget, jeg holder saa meget af. ri
høre som Banjo. Kender De Banjo? Det er el
bedaarende Instrument, som Negrene spid'
paa. Jeg holder ogsaa kun af smaa Middage
som denne her hos Dem. for til de større tror
Folk sig nødsaget til al give mig en tysk Pianisl
eller en italiensk Tenor til Bcrdkavaller. Og jeg
er jo nødt til at finde mig deri, naar Folk nu
en Gang tror, at jeg er musikalsk ....
Fru Schlack: — Det fortalte Fru Barjgoule
os ogsaa.
Hertuginden: — Ja, Barigoule er dejlig! Hun
véd alt, hun ser alt, og hun siger alt, hvad hun
véd, uden rigtig at tænke sig om!
Fru Schlack: — Hun er min Veninde, det vil
sige, det, vi Kvinder kalder Veninde, uden at
der lægges videre Betydning i den Benævnelse.
Hendes Venlighed tiltaler mig ikke, fordi den
altid dækker over en eller anden lille Spydig
hed. Naar hun siger til mig: »Hvor du ser rask
ud!« véd jeg, at Meningen er: »Hvor du er rod
i Hovedet!« Roser og beundrer hun éns Dragt,
tier hun altid midt i sine Lovtaler, for at man
kan gætte sig til de Indvendinger, hun har paa
Tungen. Der ligger altid bag hendes Smiger
en hel Mængde »men’er«.
Hertuginden: — Det passer vistnok godt nok.
det, De dér siger, kære Frue, men jeg finder,
at Fru Barigoules værste Fejl er, at hun altid
lader, som om hun véd saa god Besked med
andre Folks Sager.
(En uhyggelig Pavse).
Fru Schlack (urolig): — Hvorledes befinder
De Dem nu, Hertuginde?
Hertuginden: — Aldeles udmærket.
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(Eusébe kommer til Syne i Døren, slaar Hæ
lene sammen, lukker Øjnene og melder, at der
er serveret.
Hr. Schlack byder Hertuginden Armen og
Hertugen byder samtidig Fru Schlack Armen.
De gaar højtideligt gennem det lange Galleri,
som fører ned til Spisesalen.
Hertugen: — Hvor det er mig en Glæde, kæ
re Frue, at tilbringe Aarets sidste Dag i Deres
Selskab. Særlig maaske, fordi De, uden at vide
det, vil give mig en herlig Nytaarsgave. Tænk
Dem, at jeg lige fra sidste Nytaarsaften har væ
ret paa Diæt. Min Læge havde beordret mig en
Diæt paa et helt Aar, og i Aften er mit Marty

rium til Ende. Jeg er saa glad som en Skole
dreng, der har faaet Ferie! Blødkogte, halvraa
Æg! Usaltede Nudler og Kompot! .... Puh,
jeg kan bogstavelig ikke taale at tale derom!
Jeg, der er fra Bourgogne og nok holder af el
godt Glas Vin og Trøfler og en lækker Dyre
ryg! De kan tro, Frue, at jeg skal lade Deres
gode Mad vederfares Retfærdighed, jeg, der
ikke har faaet noget at spise i et helt Aar! Jeg
siger det paa Forhaand, for at De ikke skal
forbavses over min Appetit .... Men hvad fej
ler De? .... Faar De ondt? .... Hr. Schlack!
Hr. Schlack! Deres Frue besvimer! ....
(Tæppe).

VORE DAMER

Smukke AI ellemkjoler.
Efterhaanden som del er bleven Skik, at en
hver rigtig Teateraften skal efterfølges af en
Souper paa en af vore større Restauranter, og
smaa fikse Bridge-Middage til en vis Grad har
afløst de tidligere store Repræsentationsmidda
ge, hvor Paaklædningcn var fuld Gala, er den
elegante Mellemkjole, som ogsaa er brugelig til

Hat, bleven en absolut Nødvendighed. Mest
praktisk er den selvfølgelig i mørke Farver, men
ogsaa den korte, lyse Mellemkjole er et meget
yndet Klædningsstykke, og vi har derfor meril.
at ovenstaaende Skitser muligvis vilde kunne
komme dem af vore Læserinder til Gode, som
ikke allerede har forsynet sig for Vinteren.
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Skitse Nr. 1, som iøvrigt er den letteste,
ungdommeligste og billigste af de tre Kjoler, er
fremstillet af hvid Liberty, med en Overkjole
af hvid Silkemousselin, kantet hele Vejen rundt
med en hvid Silkefrynse. Nr. 2. bestaar af
en Underkjole af cremefarvet Silke, forsynet
med en Overkjole af marineblaat Panné, som
forneden og langs Ærmernes nederste Kant er
forsynet med en temmelig bred Skunksbesælning. Nr. 3 er derimod lavet af tynd, blød,
hvid Silke og smykket med svære Broderier,
dels af imiterede ægte Perler og dels af de for
Tiden saa moderne Porcellænsperler.
Som.man vil forstaa, er det ret kostbare Kjo
ler at fremstille, men den Dame, som har en
fiks Syjomfru og selv forstaar den vanskelige
Kunst at planlægge et Toilette og sige Besked,
kan selvfølgelig ved Hjælp af de »gamle Klude«,
som enhver velklædt Dame besidder, gøre Un
derværker. Det ligger i Sagens Natur, at Un
derkjolerne meget godt kan være gamle Sel
skabstoiletter, som ikke mere kan bruges i deres
oprindelige Skikkelse, men kan gøre Tjeneste en
Gang endnu, naar de bliver forsynede med en
smuk, ny Overkjole. Skunksbesætningen kan

erstatt.es f. Eks. af Marabukanter, hvis man da
ikke er saa heldig at besidde et umoderne Sæt
Pelsværk, der med lidt Tillæg kan omdannes til
Kanter, og enhver fingernem Dame kan selv
fremstille et Broderi. som det, der giver Skitse
Nr. 3 sit Særpræg.
Derfor til Slut blot følgende gode Raad:
1. Kast aldrig noget bort, før det er saa med
taget af Tidens Tand, at det ikke kan anvendes
i nogensomhelst Skikkelse.
2. Hold en Gang imellem Mandtal over gam
le Klude og søg at anvende, hvad der paa nogen
Maade kan benyttes.
3. Opøv Dem selv til at planlægge et Toi
lette, hvor De gør Brug af de mange smaa eller
store Ting, De selv er i Besiddelse af.
4. Find en dygtig Syjomfru, som kan udføre
Deres Idéer, om mulig i Hjemmet.
Hvis De følger disse Raad, vil De med for
holdsvis ringe Udgift kunne fremstille Kjoler
som ovenstaaende Skitser, og saafremt blot en
eneste af vore Læserinder paa den Maade kan
erhverve sig et smukt og dog billigt Toilette,
vil disse Linjer have opfyldt deres Mission.
Baronesse Polly.

SVENSK VID OG TEGNEKUNST

— Hade jag vetat, att det var så svårt att få skilsmässa, så hadde ja då aldrig gått å gift mej!
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FORHENV. STADSLÆGE HOFF,

^t. A. Micheisen

som Justitsministeren har udnævnt til Dr. Muus’ Efterfølger soin Formand for Sundhedssty
relsen mod Flertallet af Lægernes Ønske.

Fot. A. Micheisen.

INDENRIGSMINISTER JENSEN-SØNDERUP,
der for Tiden ligger syg efter et uheldigt Fald
paa Gaden.

KONSEJLSPRÆSIDENT KL. BERNTSEN
i Samtale med en Repræsentant for Pressen,
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Det franske Gæstespil.
— Nej, De skal skam ikke barbere Skæg
get af!
Del er Forfatteren Jens Pedersen, som jeg
sidder sammen med paa Fortovet foran en
Boulevard-Café, der affyrer ovenstaaende Re
plik mod mig. Jeg er netop — paa hans An
befaling — gaaet i Lag med en Servering af
hans Livret »Huitres portugaises«.
— Det er bare hjemme, de barberer Østers.
De er nu blevet saa fine paa det derhjemme.
Damerne gaar jo nu ogsaa til Manicure. I gam
le Dage bed de Negle. Voici monsieur! A pre
sent!
Jens Pedersen presser en Kæmpecitron over
det portugisiske Skaldyr og stikker det ud.
— Ah!
Ved Benedictineren bagefter er Jens Peder
sen forberedt paa den mere alvorlige Del af
Festen: Interviewet.
(Tidspunktet er vist kommet for Indskydel
sen af en Bemærkning om, at den kendte Kø
benhavner — vor Hovedstads eneste Boheme
— de sidste to Sæsoner har indtaget Stillingen
som »Secretaire« ved Lugne Poé’s Teater).
— Det bliver i Januar, vi aflægger Visit i
København med »Hedda Gabler« og »En Folkefjende« — siger Jens Pedersen. Lugne Poé og
Suzanne Després er jo i Forvejen gode Venner
med Københavnerne; men Madame spiller dog
ikke denne Gang. Det er Gréta Prozor, som skal
spille Hedda. Mademoiselle har paa to Sæso
ner indmejslet sit Navn blandt Kunstens store.
Hiin har sejret med Ibsen. Tournéen slutter
snart i Østrig. Overalt dér har Begejstringen
Yæret svulmende for Gréta Prozors Hedda og
Lugne Poé’s Doktor Stockmann. Begge Styk
kerne spilles efter Professor William Blochs
Tilrettelæggelse, saa København kan let følge
Scenegangen.
For Resten er Poé. siden han sidst gæstede
København, bleven en Fører indenfor Teater-

PARIS 1 AFTEN BELYSN IN G.
Boulevard Montmartre.

Jens Pedersen læser »Hver 8. Dag« paa Boule
varden i Paris.

livet hernede. Han er »Théåtre de l’Ouvre«s
Direktør, og hans Scene nyder Statsunderstøt
telse. Det er nemlig ogsaa Tilfældet i Paris,
at der ikke tjenes Guld paa den ædleste Kunst.
Naar Østrig-Tournéen straks efter Nylaar er
til Ende, drager vi nordpaa.
Jens Pedersen, der har siddet mageligt til
bagelænet og mellem Sætningerne dampet ener
gisk paa sin Shagpibe, farer pludselig op.
— Se! siger han og peger ud paa Gaden, hvor
en Hest, forspændt en af de tohjulede Cement
vogne, er styrtet. Dyret har ikke langt igen.
Dets Bagkrop hviler paa Træbrolægningen. End
nu kæmper det for sit usle Liv, og med strakte
Forben søger det at holde sig oppe. Øjnene
stirrer smerteligt fremefter, og Tungen hænger
ud af dets Mund. Fra Cafébordene styrter Pa
riserne og Pariserinderne til for at se
Skuespillet paa nært Hold. Saa ende
lig ser man, det er forbi. Dyret raller
og falder sammen; men i samme Nu
— saa hastigt som Tanken fødes —
river en lille Boulevardpige, som inter
esseret og deltagende har set til, sit Slag
af og kaster det ned paa Gaden, netop
saa betids, al Dyrets Hoved falder blødt.
— Et Øjeblik staar alle tavse og grebne.
Mangt et Øje er dugget. Saa hvirvler
en fremfarende Cirkustrup Tilskuerne
ud af den trykkede Stemning.
— Ja! siger Jens Pedersen — det
er Paris. Det gjorde ingen Verdens
Kvinde hende efter.
Oscar Petersen.
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Fo1.. Riloh.

Dronning Maud af Norge og Prins Olaf til Hest
udenfor Sandringham Slot.
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Det grufulde Dobbeltmord i Whitechapel
i London.
Morderen, en ung, russisk Jøde arresteres. Han havde tabt alle
sine Penge i sine Ofres Spillebule.

FRA OVERSVØMMELSERNE I WALES.

Spec. Fot. H. 8. D.

London.

Rilledet aiser Toget i det Øjeblik, da det kommer ind paa Glynnest Station, som er ganske
oversvømmet paa Banelinien.
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MONUMENTET FOR PROF. EMIL CHR. HANSEN.
I)cr er i disse Dage ved Carlsberg Laboratoriet bleven rejst et pragtfuldt Mindesmærke for Prof.
Emil Chr. Hansen, hvis Navn i saa mange Aar har været knyttet til delle.

DEN MINDSTE DAME I VERDEN.
Lady Lit Ile« hilser paa den største Dukke paa den store Dukkeudstilling i London, hvorfra
vi sidste Uge bragte et Billede.
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EKSENTRISKE PERSONLIGHEDER.
PERSONALHISTORISKE SKILDRINGER
FRA

IND- OG UDLAND.
„Virkelige Begivenheder er ofte mere interes
sante end de vidunderligste Fantasier."

En Grevindes Brøde.
ADY FRANCES HOWARD, som i 1593
første Gang saa Dagens Lys paa sin
Faders Slot i Nærheden af Saffron Wal
den, tilhørte en Slægt, som talte sin ri
gelige Andel af »sorte Faar«. Der fandtes knap
den Forbrydelse, som ikke en eller flere af hen
des Forfædre havde gjort sig skyldige i, og
mere end én af dem havde maattet lade Livet
paa Skafottet. I fem Generationer var næsten
alle hendes Faders umiddelbare Forgængere
død en voldsom Død — tre af dem paa Ska
fottet og én af dem, den første Hertug af
Norfolk, paa Bosworth Field. Hendes Fader,
Thomas Howard, den første Jarl af Suffolk,
havde ikke gjort sig skyldig i større Forbry
delser end Underslæb i stor Maalestok, men
hendes Moder havde et meget daarligt Rygte
som en Kvinde, der stod i Erkefjenden Spani
ens Sold og desuden havde de slappesle mo
ralske Grundsætninger.
Men hermed er den mørke Historie ingen
lunde endt, for af Francés’ syv Brødre og to
Søstre — Børn af en Bedrager og en Skøge —
findes ikke én, hvis Minde ikke er plettet af en
eller anden vanærende Episode.
Med saadant Blod i Aarerne vilde det maaske
snarest have været mærkeligt, om Frances Ho
ward havde bevaret sit Navn uplettet; men in
gen, der saa hende lege som et uskyldigt Barn
i Barnekamret paa sin Faders Slot, skulde ha
ve drømt om, at hun vilde komme til at ind
tage en Plads i Historien som en af de mest
notoriske Forbrydersker, der nogen Sinde har
levet. Hun tilbragte hele sin Barndom og før
ste Ungdom i Ro og landlig Ensomhed, og der
var intet i hendes hele ydre Fremtræden, som
varslede om al den Siethed, der var nedlagt i
hendes Sjæl og senere skulde komme til Ud
brud. Hun besad alle de Egenskaber, som gør
Mænd til en Kvindes lydige Slaver — Skønhed,
Munterhed, en sjælden Charme — og, hvem
véd? maaske kunde hun endda være kommet
til at spille en hæderlig Rolle i Livets store
Drama, saafremt hun ikke i den allermest mod
tagelige Alder var kommet ind under sin Grand
onkel, Lord Northamptons Indflydelse.

I

Lord Northampton, som den Gang nærmede
sig sit halvfjerdsindstyvende Aar, var en af sin
Tids vittigste Hoveder og mest indtagende Mænd
— Lærd, Skønaand og Hofmand. Men han
havde ogsaa Familien Howards Blod i sine Aarer, og det var, som om han var fuldkommen
ude af Stand til at »følge den lige Vej«. Han
var den fødte Rænkesmed, som ikke kunde
holde fast ved nogen Sag, der ikke enten kildre
de hans Forfængelighed eller kom hans Pung
lil Gode; en berygtet Udhaler, selv midt i en
udsvævende Tid, og en Mand, som fandt en li
gefrem djævelsk Glæde i at forgifte unge Sjæle
og fordærve deres Moral, som stod paa Livets
Tærskel. Det var en stor Ulykke for hans skøn
ne Niece, at hun skuidé komme under Paavirkning af denne Mand, hvis Indflydelse paa sam
me Tid var saa skæbnesvanger og saa uimodstaaelig. og hvorledes det end gik til, at han fik
hende i den Grad i sin Magt, er der ingen Tvivl
om, at hans Indflydelse i høj Grad blev bestem
mende- for Udviklingen af de uheldige Egenska
ber, der gav hendes Liv en saa sørgelig Retning.
Lady Frances fik ikke som ung Pige megen
Lejlighed til at prøve sin Magt over Mænds
Hjerter. Før hun endnu havde faaet lange Kjo
ler, blev det bekendtgjort, »at Jarlen af Essex
og den unge Lord Cranborne er bleven forlovede
med to af Lord Suffolks Døtre. Formælingen
skal finde Sted i Løbet af kort Tid, under Kon
gens forestaaende Besøg, som forventes at ville
indtræffe i Løbet af den kommende Uge.« Af
de to vordende Brude var Frances paa det Tids
punkt kun tretten Aar gammel, medens hen
des Søster, Catherine, var et Aar yngre. Af de
to Brudgomme var Jarlen af Essex en Skole
dreng paa fjorten Aar, og Lord Cranborne var
kun lige fyldt atten Aar.
Robert Devereux, Jarl af Essex, den af
de to unge Brudgomme, som her vedkommer
os, var Søn af Elisabeths ulykkelige Yndling,
som et Par Aar forinden var død paa Skafot
tet. Han var bleven genindsat i de Værdighe
der. som hans Fader havde mistet, var ble
ven opdraget sammen med Kongens egen Søn
og var, trods sin unge Alder, udnævnt til Dr.
philosophiæ ved Oxford Universitetet.
Saaledes var den Ægtefælle, som Lady Fran-
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ces skulde række Haanden i et af de kongelige
Paladser, skønt ingen havde spurgt om hendes
Mening, og hendes Hjerte sikkert ikke havde
noget med den Sag at gøre. Denne Parodi paa
en Bryllupshøjtidelighed var bleven udført ved
Hoffet en Dag i Januar 1606, og Formælingen
blev fejret med en straalende Turnering og et
endnu mere pragtfuldt Maskespil, skrevet af
Ben Jonson. Da Festlighederne var til Ende,
vendte den ungdommelige Brud og Brudgom
hver især tilbage til deres Hjem, og det var først
fem Aar senere, da Essex havde foretaget »den
store Tur«, at de kom sammen som Mand og
Hustru.
Et Ægteskab af den Art, hvor Manden var
ligegyldig og Hustruen modvillig, kunde ikke
blive andet end ulykkeligt. Endvidere havde
Lady Essex, medens hendes Mand turede rundt
ved fremmede Hoffer, fattet en lidenskabelig
Kærlighed til Robert Carr, Kongens Yndling,
som var bleven forfremmet til Lord Rochester
og senere skulde blive gjort til Jarl af Sommer
set — en usædvanlig smuk Mand, en fuldendt
Hofmand og en mægtig Betvinger af Kvindekøn
net, som allerede havde gjort mange Erobrin
ger, før han vandt Lord Essex’ Barnebruds
Hjerte.
Men selv uden denne sidste Forvikling var
der tilstrækkeligt til at gøre Lord Essex’ og hans
Hustrus Ægteskab til en sørgelig Fiasco. Skønt
han uvægerligen behandlede sin Hustru med
Venlighed og Høflighed, viste hun ham til Gen
gæld aldrig andet end Kulde og Foragt, og hun
nægtede rent ud at leve som én Mands Hustru,
naar hun havde skænket en anden sit Hjerte.
Hun nøjedes imidlertid ikke med at behandle
sin Ægtefælle med Haan og fornærmelig Lige
gyldighed. Han stod i Vejen for Opfyldelsen af
hendes højeste Ønske, og han maatte fjernes.
Hun henvendte sig til Folk, som gav sig af med
Troldom, og betalte dem i dyre Domme for at
øve deres Kunst, dels for at rydde hendes Æg
tefælle af Vejen, og dels for at binde hendes
Elsker, Rochester, til hende med endnu stær
kere Baand.
Til Mrs. Turner, en bekendt Heks og Giftblan
derske, skrev hun: »Min Herre og Mester er
saa rask som nogen Sinde, saa De kan tænke
Dem, hvilken elendig Forfatning jeg er il« og
til en »Troldmand«, Dr. Forman skrev hun:
»Min Herre og Mester er sund og glad og drik
ker med sine Mænd. Jeg bliver vist aldrig lyk
kelig her i Verden.« Og som om disse Vink ikke
var tilstrækkelige, har vi Mary Woods Vidnes
byrd, som gaar ud paa, at Grevinden gav hen
de en Ring, med Løfte om Tusind Pund, hvis
hun vilde skaffe en Gift til Jarlen, »som kunde
virke indenfor tre eller fire Dage«.
Men da Gift og Troldom ikke bragte hende
nærmere til Opnaaelsen af sit forbryderiske
Ønske, tog hun sin Tilflugt til Skilsmisse,
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for paa den Maade at kunne slippe af
med én Ægtefælle og knytte sin Skæbne til den
næste. Qg efter mange Omskiftelser og en fryg
telig Skandaleproces lykkedes det hende omsi
der at faa Ægteskabet lovformelig ophævet, væ
sentlig paa Grund af Kongens Mellemkomst. Paä
den selvsamme Dag, da hun saaledes genvandt
sin Frihed, begyndte hun at træffe Forberedel
ser til et nyt Ægteskab, denne Gang med sin
Elsker, den Mand, som havde vundet hendes
falske Hjerte — Lord Rochester, som Kong
James, i den højtidelige Anledning, gjorde til
Jarl af Sommerset.
Sjælden har det engelske Hof været Vidne til
en saa pragtfuld Bryllupsfest. Alene Bryllups
gaverne, skriver en samtidig Historieskriver, be
løb sig »baade i Værdi og Antal til mere, end
hvad der før er bleven nogen af Kongens Undersaatter til Del, — Guld- og Sølvkar og Ju
veler, som var sande Formuer værd.« Det ene
pragtfulde Maskespil afløste det andet; Borgme
steren gjorde, efter Kongens Ønske, en Fest for
Brud og Brudgom, og som Afslutning paa Fest
lighederne opførtes en vidunderlig smuk »Blomstermaske« i Festsalen paa W’hitehall.
Med saadan Glans og Pragt indvarsledes La
dy Somersets andet Ægteskab. Men snart blev
al denne Lykke og Herlighed formørket af en
frygtelig Tragedie, der for bestandig brænde
mærkede Frances Howard i Samtidens og Efter
verdenens Øjne. Ti Dage efter, al hun ved Ræn
ker og Bestikkelser havde genvundet sin Fri
hed, døde Sir Thomas Overbury, under frygte
lige Lidelser, i Tower, og Folk begyndte at ymte
om, at han var bleven forgivet.
Den ulykkelige Sir Thomas var en af sin Tids
mest begavede og retsindige Mænd. Som gan
ske ungt Menneske havde han truffet og sluttet
et varmt Venskab med Robert Carr (den senere
Jarl af Sommerset), og ved hans Indflydelse var
han steget højt i Kongens Gunst. Han blev gjort
til Ridder, og Lykken syntes i fuldt Maal at
tilsmile ham, da han var saa uforsigtig at bcgaa to skæbnesvangre Fejltrin. Han fornær
mede Dronningen og blev som Følge deraf for
vist fra Hoffet, og hvad der var endnu mere
skæbnesvangert — han modsatte sig Forbindel
sen mellem sin »fidus Achates« og »det neder
drægtige Kvindfolk«, Lady Essex, ja, han mod
satte sig den saa kraftigt, al han bød Rochester
vælge mellem sin Ven og sin Elskerinde.
Saaledes skaffede han sig mægtige Uvenner,
ikke alene Dronningen, men ogsaa sin fordums
Ven og især den Kvinde, paa hvis Vej han var
en saa farlig Anstødssten. Selv Kongen, som
hidtil havde skænket ham sin Gunst, vendte sig
imod ham og lod sig, uden synderlig Vanske
lighed, af Rochester overtale til at indespærre
ham i Tower, under det let gennemskuelige
Paaskud, at han havde faaet Ordre til at
rejse til et fremmed Hof som Gesandt og havde
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nægtet at efterkomme Befalingen. Saaledes fin
der vi da Sir Thomas som Fange i Tower, med
formaaende Fjender ved Hove, hvoraf i det
mindste én aldrig glemte en tilføjet Krænkelse,
og det varede da heller ikke længe, før deres
Hævntanker begyndte at tage Form. Det første
Skridt var at fjerne Fæstningskommandanten
og anbringe et mere bekvemt »Redskab« i hans
Sted. Northampton, som selv havde en Finger
med i denne hæslige Historie, fik en af sine tro
faste Haandlangere, Sir Gervase Elwes, ansat
med en anden af sine Haandlangere. Richard
Weston, som Arrestforvarer.
Da Vejen saaledes var fri, begyndte Bestræ
belserne for at rydde Sir Thomas af Vejen. We
stern forsøgte først at hælde hvid Arsenik og
ætsende Sublimat over Fangens Kager og Ge
léer. Lady Essex (som hun den Gang endnu
kaldtes) sendte ogsaa Kager og Geléer til Fangen,
og hun paalagde Elwes at sige, at Kagerne ikke
kom frä hende, samt advarede ham imod at
’ade sin Kone og sine Børn smage paa dem.
Men det var, som om Forsynet vaagede over
Sir Thomas Overbury og skærmede ham mod al
denne Gift, for ganske vist blev han meget syg,
men han kom dog stadig over Anfaldene, maaske fordi hans Tjener skaffede ham Modgift
derimod. Men hvert mislykket Forsøg gjorde
blot Lady Frances saa meget mere rasende, og
tilsidst henvendte hun sig til en Apotheker,
James Franklin, som gav hende syv Slags kraf
tig virkende Gift, der blev givet til Fangen, den
ene efter den anden, indtil han efter flere Ugers
frygtelige Lidelser og saa tapper en Kamp for
Livet, som nogen Mand nogen Sinde har kæm
pet, omsider blev befriet ved Døden.
I samme Øjeblik som Northampton hørte
denne »glade Tidende«, skrev han til Elwes:
»Ædle Kommandant, hvis den Slubberts Lig er
forpestet, saa brænd det straks — jeg skal nok
tage Ansvaret for Følgerne.« Resultatet var, at
Overburys Lig blev jordet et Par Timer efter
hans Død, og Lady Essex fortsatte med et Let
telsens Suk med Forberedelserne til sit andet
Giftermaal.
Men den nybagte Grevinde fik ikke Lov til ufor
styrret at glæde sig over den Lykke, hun havde
købt sig med saa forbryderiske Midler. En ny
Yndling, George Villiers, indtog hendes Mands
Plads i Kongens Hjerte, og hans Lykkestjerne
var øjensynlig i Dalen. Rygterne om, at Sir
Thomas Overbury var ble ven forgivet, blev me
re og mere højrøstede, og tilsidst blev Lord og
Lady Sommerset, med alle deres Medsammensvorne, indstævnet for Domstolene. Den ene
efter den anden blev dømt og led sin velfor
tjente Straf — Mrs. Turner, der blev hængt
med gule, stivede Pibcstrimler, Sir Gervasc
Elwes, som ogsaa maatte betale for sin Andel
i den Forbrydelse, der havde fundet Sled i
Tower, Apothekeren James Franklin og Arrest

451

forvareren Weston — ja, selv Lord Sommerset
og den værste af alle de Sammensvorne, hans
Hustru, blev dømt til Døden, for i sidste Øje
blik at blive benaadet af Kongen, som desfor
uden gav sin fordums Yndling en Pension paa
4000 Pund om Aaret.
Og hermed vil vi lade Tæppet gaa ned for
dette Drama, hvor Lidenskab og Forbrydelse
spiller en saa fremherskende Rolle. Sommerset
og hans Hustru overlevede deres Dødsdom i
adskillige Aar, som de henslæbte i stor Elen
dighed ved hinandens Side. Der siges, at de
inden deres Død hadede selve Synet af hinan
den og tilsidst aldrig talte sammen.
Til al denne Vanære og Ulykke kom, for
Frances Howards Vedkommende, en »hæslig
Sygdom«, som hver Time paa Døgnet beredte
hende de frygteligste Lidelser, og saaledes le
vede hun, til hun en Dag i August 1632 trak
sig tilbage fra Livets Skueplads, hvor hun hav
de spillet en saa skændig Rolle.

Hvor kan man sige, ’at Mænd ikke forstaar
Kvinder, naar der er saa mange uforbederlige
Pebersvende?

*

*

Kendsgerninger er kun værdifulde, i samme
Forhold som vi selv kan iagttage dem.
♦
*
*

Kvinder lever længere end Mænd, skriver en
æret Samtidig. Dette er fuldkommen korrekt.
Vi kender en indtagende ung Skuespillerinde,
som har optraadt i femogfyrretyve Aar og nu
kun er toogtredive Aar gammel.
*
*
Der er to Grunde, hvorfor fattige Folk ikke
kan faa Kredit. Den første er, at de ikke er
kendt, den anden, at de er det.
*
*
*
En af de behageligste Bestillinger, en ung
Mand kan vælge, er den at være født rig.

*

*

*

Hvad Mænd (undertiden for sent) forlanger
af deres Hustruer, men er tilbøjelige til at se
bort fra hos deres Kæresler og de Damer, de
gør Kur til i Selskabslivet, er netop de Egen
skaber, som Kvinder forlanger af hverandre —
Fornuft, Paalidelighed, en nogenlunde god For
stand og Æresfølelse.
Daily Cronichle.
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En Molorvogn under Vceddekør sel helt hævet fra Jorden.

Eugleperspectii) af Calcutta, som nu ophorer at være Hovedstaden i Indien.

£)ET mest opsigtsvækkende under
det engelske Kongepars Rejse i
Indien var den Dag, da Kongekejse
ren ganske uventet proklamerede,
at Delhi fremtidig skulde være In
diens Hovedstad i Stedet for Cal
cutta. Meddelelsen vakte, som ri
meligt er, særlig Opsigt i England
og Kongekejserens Bestemmelse vil
ved hans Hjemkomst give Anled
ning til Interpellationer i Parlamen
tet, hvis Samtykke mærkværdigvis
ikke er bleven indhentet, forinden
et saa vigtigt politisk Skridt blev
foretaget.
Flytningen af Residensen i Indien
vil blandt andet medføre en øjeblik
kelig Udgift paa ca. 100 Mill. Kr.
alene til nye Regeringsbygninger,
da ingen saadanne findes i Delhi.
Gadescene i Delhi, den ny Hovedstad i Indien.

HVER 8 DAG; PORTRÆT OG BILLEDGALLERI
JANUAR 15, 1912.

FRA KRONINGSFESTLIGHEDERNE I INDIEN

FoL T* H- Aver?

Kongen og Dronningen af England forlader Regcringsbygningen i Bombay, efter at have spist
Frokost hos Guvernøren og hans Frue, som ses i Baggrunden.

FRA DEN SKANDINAVISKE JULEFEST I BERLIN.

Spec. Fot. Hver 8. Dag

Ved Julefesten, der fandt Sted Juledag, var Professor Hans Dahl Vært for 300 Gæster, blandt hvilke saas flere bekendte dan
ske, norske og svenske Kunstnere, foruden Legationssekretær Kruse, Kancilist Friis og Generalkonsul Schuchardt med flere.

FRA DEN STORE SØLVBRYLLUPSFEST I HOTEL d’ANGLETERRE.
Fot Carl SonneHr. V. Hansen og Frue fra London, der begge er fødte i København, fejrede fornglig deres Sølvbryllup med en Fest for gode
Venner og Bekendte, bl. hvilke ses Konfe rensraad Lorck, Kmli. Departementschef Zahle, begge med Fruer, Kommandør Drechsel
m. Fam., Kapt. Christmas, Hofjuveler klicheisen, Grosserer Alf. Blom, begge med Fruer, Sangerinden Frk. Otta Brønnum, Fru He-

Fot.: forstørret ØjebliksfoC

DEN NORSKE BARK »SALUTO«S STRANDING PAA CORNWALLS KYST.

De stærke Storme, der i den sidste Tid har raset omkring England, har, som bekendt, haft man
ge Strandinger til Følge. Blandt disse vakte »Saluto«s Stranding særlig Opmærksomhed,
men det lykkedes heldigvis at redde hele Besætningen.
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uheldigvis skulde hendes Mand netop den Af
ten ud med en Forretningsforbindelse, saa det
lod sig desværre ikke gøre .... »De véd ikke,
hvor de spiser?« spurgte unge Hansen. »For det
var jo dog tænkeligt, at han kunde faa Lyst og
se sit Snit til at stikke af fra Forretningsfor
bindelsen lige efter Middag.« Jo, Fruen vidste,
at han var i Hotel —’s Restaurant, og hun
skulde saamænd gerne telefonere. Som sagt saa
gjort, hvorpaa der udspandt sig følgende Kon
versation i Telefonen:

FORLEDEN AFTEN fik den unge Hr. Han
sen den Idé al gaa op til sin gode Ven, Gros
serer Petersen og hans Kone, for at indbyde
dem til at gaa med sig i en Varieté. Fru Pe
tersen takkede meget for Elskværdigheden, men

»Halloh! Er det Restauranten i Hotel —?
Ja, jeg vilde gerne vide, om min Mand er der?
Ikke! Er De helt sikker paa det? Naa, godt!
Men hør nu en Gang, hvor kan De egentlig saa
bestemt vide, at min Mand ikke er der, da jeg
endnu ikke har faaet sagt Dem mit Navn «
> Jo, Frue, for her hos os spiser aldrig nogen
Dames Mand, naar han ikke har sin Kone
med,« svarede den lige saa ærværdige som er
farne Overkellner.

En Ordens-Affære.

ingeniør Aage Westénholz.

Generaldirektør Marcus Rubin.

There is something rotten in the state of Denmark.
(Shakepeare.)

Proprietær Grut-Hansen.

To be or not to be that is the question.
(Shakespeare.)
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Luftens Erobring.

Forskellige F ly vemaskiner.
1. Latham's Monoplan.
2. William Wright’s Biplan.
3. Blériot's Maskine.
4. Farman’s Maskine.

RODS Storm og Uvejr, trods talrige
Ulykkestilfælde fortsætter Aviatikerne
deres kække Felttog i de høje Regio
ner. Det, der for blot en halv Snes Aar
siden vilde være blevet betragtet som en ha
sarderet Spøg eller en Jules Vernesk Fantasi,
er nu en Kendsgerning, som intet fornuftigt
Menneske tvivler om. Mennesket er i Færd med
at erobre Luften, og selv om det koster svære
Ofre, er Sejren dog sikker. Navne som Blériot,
Farman og Brødrene Wright betegner en Ræk
ke glimrende Bedrifter paa Luftsportens Omraade. Skandinavien kan ganske vist ikke mø
de frem med en lignende Liste, men kan dog
ogsaa opvise en Række smukke Præstationer.
Vi minder her blot om Flyverne Svendsens og
Cederstrøms Bedrifter.
Det er altsaa blot et Tidsspørgsmaal, hvor
længe' det vil vare, før vi kan bevæge os i Luflen med lige saa stor Sikkerhed som paa Jor
den og Vandet. Men der bør maaske netop
derfor gøres opmærksom paa, at Flyvningen
ikke er et Problem, der kun har beskæftiget
Menneskeheden i de sidste Aar. Allerede for
mange tusinde Aar siden har der været Men
nesker, der forsøgte at efterligne Fuglenes
Flugt. Det gamle græske Sagn om Ikaros er
et Vidnesbyrd herom. I den indiske Mytologi
fortælles der om Abekongen Hanuman, at han
forstod den Kunst at svinge sig op til Solen. Og
i vor gamle nordiske Gudelære spiller Fjeder
hammene en stor Rolle. Blandt andet flyver
Thor paa Fjederham til Utgarde-Loke for at
hente sin Hammer. Det er altsaa ikke nogen
ny Idé at foretage Rejser gennem Luften. Men
det er ganske vist vor Tid, der har Æren af at
have gjort Flyvningen til Virkelighed.
Flyvekunstens største Hemmelighed er at
overvinde Tyngden, denne Naturkraft, der

T

uimodstaaelig drager Maskinen mod Jorden.
Den første, der overvandt denne Vanskelighed,
var Joseph Montgolfier, der i 1783 opfandt
Luftballonen. Men herfra og til det styrbare
Luftskib er der et stort Spring. I 1852 byg
gede CrifTard en Luftballon, der blev drevet frem
af en Dampmaskine. Men Ballonen kunde ikke
gaa imod Vinden. 30 Aar senere lykkedes de
Franskmændene Renard og Krebs at foretage e
Cirkelflyvning med deres Luftskib »La France
der blev drevet ved Elektricitet. Men først da
de lette og kraftige Benzinmotorer blev opfund
ne, kunde Luftskibene forsynes med tilstræk
kelig stærke Maskiner. Man naaede da til en
Hastighed af 3—6 og 1% Mil i Timen. I 1905foretog Grev Zeppelin sin første, vellykkede
Fart med sit store Luftskib, og selv om han
senere flere Gange er blevet forfulgt af Ulyk
ken, har han dog praktisk talt løst Problemet
og konstrueret et brugbart, styrbart Luftskib.
I Modsætning til Luftskibet — der arbejder
efter Principet: lettere end Luften — gør Fly
vemaskinen sig ikke nogen Samvittighed af at
være tungere end Atmosfæren. Flyvemaskinen
genoptager den gamle Idé med at efterligne
Fuglenes Flugt. Ved Hjælp af Fotografien val
man efterhaanden bleven klar over, at Fuglene
under Flugten næsten stadig holder Vingerne
udspændte og saa godt som slet ikke bevæger
dem. Naar de først har sat sig i Bevægelse, gli
der de frem gennem Luften. Paa samme Prin
cip hviler Flyvemaskinernes Teknik. De bestaar
af en eller flere skraatstillede Flader, der dri
ves saa hurtigt frem ved Hjælp af Skrue, at
Luftmodstanden holder dem svævende. Den før
ste, der drev det til at flyve i Europa, var vor
Landsmand Ellehammer, som i 1906 fløj et
Stykke Vej paa Lolland. Men ellers er det de
amerikanske Cyklehandlere, Brødrene Wright,
der bærer Prisen. I 1908 fløj Wilbur Wright
uafbrudt 2 Timer 31 Minutter ved Les Mans i
Frankrig. Men ogsaa her lurer Faren. Hans
Broder styrtede ned og forslog sig slemt. En
Passager, han havde med, dræbtes paa Stedet.
I 1910 fløj Pariseren Chavez over Alperne, men
blev livsfarligt saaret ved Landingen og døde
faa Dage efter. Dog, Eventyret har en forun
derlig dragende Magt, og der er stadig mange,
der indlader sig paa nye, dristige Forsøg.
Luftskibets og Flyvemaskinernes Fremtid er
altsaa sikker nok. Foreløbig har de kun fundet
praktisk Anvendelse til Sport og i militære Øje
med. Men det aldrig hvilende Menneskesnil le.
der har overvundet saa mange Vanskeligheder,
vil sikkert vide at klare de resterende, saa at
vi f. Eks. kan opleve at stige ind i Luftskibet
i København og i Løbet af kort Tid kløve Luf
ten og stige af ved Friederichsstrasse i Berlin f
A viator.

1IIVF2R 8. DAG«, 14. Januar 1912.

455

MONOPLANENS SIDSTE FREMSKRIDT.

De nyeste Typer paa Flyvemaskiner udmærker sig ved Vingernes Bevægelighed. Monoplanen
»Marcey«, som ses her paa Billedet, ligner saaledes mest af alt en Kæmpebille med sammen
foldede Vinger. Vort Fotografi, er taget paa Flyvepladsen ved Issy-les-Moulineaux i Frankrig.
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„HVER 8 DAG“S
ÆGTESKABS
KONKURRENCE
(Kupon Nr. 2).
NB. Kupon Nr. 1 findes i de to nærmest
foregaaende Numre.

FTER Opfordring fra mange, der ik
ke har kunnet forskaffe sig Kupon
Nr. 2, som fandtes i sidste Nummer
'.af Bladet, bringer vi den igen i Dag
for at give saa mange som muligt en Chan
ce til at være med i Konkurrencen.
Det sidste Rim samt Kupon Nr. 3, hvorpaa det skal besvares, vil saa findes i næ
ste Nummer.
Samtidig gentager vi det vigtigste: Hvad
kræves der af *Hver 8. Dag «s Læsere,
for at de kan deltage i Konkurren
cen og saaledes gøre sig Haab om at vinde
én eller flere af de mange større eller min
dre Penge-Præmier, der vil blive uddelt.
Opgaven, der stilles, er, som man vil se,
ikke mere vanskelig, end at selv Børn kan
løse den.
Som man vil bemærke, er der udeladt et
Ord i nedenstaaende Rim, og det er dette
manglende Ord, man skal finde. Et lignen
de Rim findes i »Hver 8. Dag« for i Dag
og i det derefter nærmest paafølgende
Nummer — saaledes alt i alt tre ganske
lette Rim.
Rimet i vort første Nummer lød:
Kærlighed forgaar —
Hver 8. Dag..........
Naar Læserne nu har gættet det mang
lende Ord, er alt, hvad de har at gøre, at
nedskrive det paa Kupon Nr. 1, tilføje ty
delig Navn og Adresse, klippe Kuponen ud
og opbevare den.
Det samme gøres saa i denne Uge og igen
Ugen derefter.
Først saa indsendes alle tre Kuponer,
samlede i en Konvolut, til *Hver 8. Dag«s

E

Præmieafdeling, Vingaardsstræde 25, Kø
benhavn K.
Vort Rim i Dag (Besvarelsen finder Sted
paa omstaaende Kupon Nr. 2) lyder:
Hver 8. Dag gaar frem, gaar frem
og læses snart i hvert et . . , .

Samtlige Besvarelser nedlægges saa i en
dertil indrettet, forseglet Kasse, der aabnes
paa Redaktionskontoret i Overværelse af en
Kontrolkomité, der sammensættes af Abon
nenter paa »Hver 8. Dag«, og hvis Navne
senere skal blive offentliggjorte.
Efter at Kassens Indhold er blevet godt
omrystet, udtrækkes saa i Kontrolkomité
ens Nærværelse en af de indsendte Besva
relser, og den, hvis Navn staar under den
rigtige Besvarelse paa de tre Kuponer, bli
ver saa Vinderen af Første Præmie: Fem
Hundrede Kroner.
Den næste, hvis Besvarelse udtrækkes, er
holder saa anden Præmie: To Hundrede og
halvtredsindstyve Kroner og de følgende
Halvtreds hver en Opmuntringspræmie paa
Fem Kroner, eller med andre Ord lige saa
meget, som »Hver 8. Dag« koster for et helt
Aar.
Samtidig med, at Vindernes Navne offent
liggøres i det nærmest paafølgende Num
mer af Bladet, erholder De Beløbet, som
De har vundet, tilsendt ved en Anvisning,
hvis Paalydende udbetales i Guld paa »Hver
8. Dag«s Kontor til Ihændehaveren. Denne
Anvisning kan dog, om ønskes, ogsaa be
nyttes til at gøre Indkøb for hos enhver
Handlende, der averterer i »Hver 8. Dag<
(i København eller Provinserne). Ønskes
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det, kan Beløbet for de store Gevinster for
deles paa flere Anvisninger, saaledes at Vin
deren ikke behøver at gøre sine Indkøb paa
et enkelt Sted.
Anvisningerne maa benyttes senest én
Maaned efter Udstedelsesdagen.
Skulde de to store Præmier tilfalde en
ugift Dame og en ugift Herre, og disse ved
at gøre hinandens Bekendtskab skulde be
slutte sig til at indgaa Ægteskab, forpligter
>Hver 8. Dag« sig yderligere til:

1. at afholde de Udgifter, der er for
bundne med deres Vielse,
2. at skænke Bruden en elegant Brude
kjole m. m. fra Varehuset, Frederiksberggade, hvor den vil blive ud
stillet i et Vindue ud til Frederiksberggade kort efter Nytaar.
3. at bekoste en Luksusbil fra Autotaxa
til at bringe Brudeparret til og fra
Kirken.
4. at betale Bryllupsdinér paa indtil
100 Couverter i Hotel Bristol,
5. og at afholde Udgifterne ved en
Bryllupsrejse til Paris med Ophold
i otte Dage paa et første Klasses
Hotel.

Det eneste, >Hver 8. Dag* forlanger, er
Navnene og Adresserne paa de Damer og
Herrer, der er i Besiddelse af Præmieanvisningerne, og Meddelelse fra dem begge om,
at de ønsker at indgaa Ægteskab.
Det er indlysende, at jo flere Besvarelser,
man kan indsende, desto større Udsigter har
man til at vinde. Vi tilraader derfor alle,
der vil deltage i Konkurrencen, at skaffe
sig saa mange Kuponer som muligt, — til
hver enkelt Besvarelse kræves, som sagt,
tre Kuponer.

Altsaa:
1. Udfyld Kuponen i det Blad, De her læ
ser og det nærmest foregaaende. Klip
dem ud og opbevar dem.
2. Anmod Venner og Bekendte, der ogsaa
læser »Hver 8. Dag«, om at overlade
Dem deres Kuponer, hvis de ikke selv
benytter dem.

Eller:
3. Køb saa mange Numre af »Hver 8.
Dag«, som Antallet af de Besvarelser,
De maatte ønske at indsende, for at faa
størst Chance til at vinde Præmierne.
4. Husk, at én og samme Person ved en
heldig Skæbne jo godt kan vinde saa
For at letteliggøre Konkurrencens Hovedmange Præmier, som Vedkommende
formaal: at bidrage til at gøre et Par unge
selv har indsendt Besvarelser, og at der
Mennesker lykkelige, bemærkes det udtryk
saaledes for Eksempel ikke er noget i
kelig, at enhver har Lov til at afstaa sin
Vejen for, at den, der har indsendt 3
Præmie til en anden, saaledes at en Fader
enslydende Besvarelser, i heldigste Til
eller Moder, der maaske vinder en af Ho
fælde godt kan vinde baade første og
vedpræmierne, kan give dem til en Datter
anden Præmie samt en Opmuntrings
eller Søn, en Broder til sin Søster eller om
vendt, en gift Veninde til en ugift osv. osv.
præmie.
KLIP MIG UD!

>Hver 8. Dag*s Ægteskabskonkurrence.
Kupon Nr. 2.
Det manglende Ord er .............................

Navn
Fornavn

Stilling ................................................
Adresse

NB. Navn og Adresse bedes skrevne me
get tydeligt.

Blot det blev os, Ellen!*
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VIS nogen skulde føle sig trykket af den
danske Regnperiode og ærgre sig over
Gadernes Søle, har vi et godt Raad at
give. Forlad det snavsede Kongens Ny
torv, gaa op ad Magasin du Nords brede Trap
pe og videre frem gennem den Skare, der
ustandseligt myldrer ud og ind. Stig med Ele
vatoren op til tredje Sal, og naar De er kom
men saa langt, sæt Dem da til Rette i en lille
blød Sofa og forlyst Deres Øje, som er træt af
alle de snavsede graa og gule Farver udenfor,
ved Synet af de mange tindrende og fine Far
ver, som her indenfor har sat hverandre
Stævne.
*
*
*

H

En Kjoleafdeling i et stort Magasin er noget
af det fornøjeligste, man kan se.
Og heldigvis er Kvinderne nu bievne saa klo
ge, at de har Lyst til at være dejlige hver Dag
og ikke blot ved Bryllup og Konfirmation.
Det gamle, franske Ord, at ingen Kvinde be
høver at være grim, naar hun forstaar at klæde
sig paa, er saa sandt, som det er sagt, og be
kræfter sig daglig. Og at en skøn Dame bliver
endnu skønnere ved smukke Klæder, véd vi
alle.
*
*
♦

»Ja, der er Forskel paa vore Bedstemodres
Tid og paa vor,« siger den unge Dame, idet
hun breder den ene Kjole efter den anden ud
over Borde og Stole oppe i Magasin du Nords
store Prøvesalon. »Den Gang rynkede man et
Stykke Tøj om Livet og lod det hænge og kaldte
det en Nederdel. Nu er en Kjole noget af et
Mysterium. Man ser, at Helhedsindtrykket er
en Skønhedsaabenbaring, men Nuancerne er
saa mange og saa fine, at det er umuligt for
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den uindviede at sige, hvoraf Virkningen ska
bes.«

*

*

*

Og lige foran os ligger et saadant Mysterium,
som vi vil prøve at give vore Læsere et Begreb
om — andet og mere bliver det ikke, thi det
gaar her som saa ofte — det skal ses. ikke be
skrives.
Men altsaa —
Først en flødefarvet Underkjole af Liberté,
derover en klar Tyils, som forneden afsluttes
med en halvanden Alen bred, indvævet Rosenbort. Selve Kjolens Stof er lilla Chiffon med
indvævede Buketter af Fløjlsroser, og det lig
ger som et Svøb om Hofterne og op mod Ud
skæringen, der er dyb og skæv, og det knyttes
bagpaa saaledes, at de to lange og brede Ender
hænger ned med Underkjolens spidse Slæb og
kantes med rige, lilla Chenillefryndser. Slæbel
selv er kantet med mørkt Skind, som hjælper
med til at holde det tynde Stof nede, og som
danner en vidunderlig Skillelinje mellem det
og den flødefarvede Silkekant, der lige skim
tes.

*

♦

♦

Vore Læsere har formodentlig for længe siden
opgivet at komme gennem denne vanskelige Ud
redning, og vore Læserinder, hvis Fantasi selv
digter videre ud fra det givne Motiv, drømmer
maaske deres egne slanke Legemer gemt i Fodragtens Blødhed. Eller maaske opgiver de den
for deres eget Vedkommende og forlanger at
høre om en anden, mindre fordringsfuld og paa
sin Vis lige saa indtagende Dragt.
Her er en, som især vil passe for mørke Da
mer med et pikant Ydre.

♦

♦
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Champagnefarvet Silkeunderkjole. Overkjo
len af Silkeetamine med indvævede Perlestriber,
skiftevis en sort og en hvid. Udskæringen skæv
©g kantet med sort Fløjl, ligesom de korte Ær
mer. Bæltet af samme Stof og anbragt lige un
der Brystet. Slæbet er spidst, Bagbredden
løs og skraa, og forneden kantet med en bred
Bræmme af sort Fløjl, der afsluttes af en Perle
frynse. Livet er arrangeret med det saa mo
derne Marie Antoinette Tørklæde, syet af selve
Stoffet og kantet med Perlefryndser.

give sig god Tid. Det skæpper svært, naar man,
som f. Eks. i Magasin du Nord, kan spare 33
pCt., og med Hensyn, til Linned er det jo uden
Betydning, at det skal vente lidt paa at tages
i Brug.
*
*
*
Der siges, at Klimaet i Danmark har foran
dret sig, og at vor Tid intet kender til den
Kulde, vore Bedsteforældre maatte døje.
Dette er virkelig en sjælden lykkelig Him
lens Tilskikkelse. For om saa Kulden var tagen
til i samme Grad, som den siges at være tagen
af, saa vilde dog vore Bedsteforældres Lag al
Og dette er blot to af de mange, mange.
Skørter, deres tykke Strømper og højhalsede
Desuden er der et Ud
Underliv have været ufor
valg af Fløjlskjoler til me
enelige med de moderne
get moderate Priser, og her
Kjoler, i hvilke Kvinderne
er da endelig engang et
har en vis Lighed med
Tilfælde, hvor det moder
Slanger, baade hvad Slankne falder sammen med det
hed og Glimren afgaar.
økonomiske. For ingenting
Men skal vi kun have
kan være mere praktisk
ganske lidt Undertøj paa,
end en saadan Fløjlsdragt.
saa maa det til Gengæld
Den kan taale at børstes
være des mere lækkert.
og vaskes, den kan, hvis
De moderne Benklædeden efter lang og tro Tje
skørter er yndige, og det
neste skulde se medtaget
nyeste nye paa dette Omud, dampes og blive som
raade, der kan ses i Maga
ny.
sin du Nord, er at udstyre
dem forneden med Mellem
*
*
*
værk og Kniplinger som
Saa maa vi endelig som
sædvanlig og saa indsætte
et Kvarter bredt Festons
Sæsonens allersidste Mode
nævne de afpassede Perle
Mellemværk, der gaar fra
rober. Vi saa en bedaaden øverste Kniplings do.
rende, med blaa Perlebro
og opefter, og som saalederier paa støvfarvet Chif
des erstatter Tøjet.
*
*
♦
fon, og drømte den drapJeg havde endnu meget
peret over en rosa Silke
underkjole. Og en anden,
at sige Dem, men for i
Dag maa det være nok.
med Silkeperler, der danNyeste Vintermode.
nede store Firkanter om-.
Kun én eneste Ting vil jeg
kring et Mønster af sorte Perler, og som var tillade mig alvorligt at lægge Dem paa Sinde.
kantet med ’fen tre Kvarter bred Bort af sorte Husk, at der findes et, alt for lidt anvendt Klæd
Perler, der endte med Sølv. De er ikke billige, ningsstykke, som forhaahentlig snart vil kom
men med Forsigtighed kan en saadan Robe me i Højsædet — en Underkjole. Kun over den
vandre fra en medtaget Underkjole til en ny kan en følsom og forfinet Dragt sidde, som den
og blive uigenkendelig.
bør. Naar Kjolerne er ud i ét, er det yderst for
kasteligt at anvende Skørt, der bindes eller
*
*
*
knappes i Livet. Kun en Underkjole kan give
Januar Maaned er i del hele en herlig Maa- de rette, tilbørlige ubrudte Linjer. Lav den af
Silke, af Kniplinger, af Moll. Udstyr den, som
ned.
Man begynder det nye Aar med at faa dob skulde dens Gemmested være Dronningen af
belt saa meget for sine Penge, som man fik i
Sabas gyldne Bryllupskister, og husk, at intet
Slutningen af det gamle.
har saa megen Krav paa nænsom Forkælelse
Har man en Smule Forstand paa at købe, som det, der er skjult for de manges Blik.
og lidt Taalmodighed til at se sig om, kan man
Antoinette.
i de store Januarudsalg lægge Grunden til frem
tidig Velstand, saavidt Talen er om Paaklædningspengene.
Men ved disse Indkøb gælder det mere end
nogen Sinde, at man skal have god Tid og

æfåSæ
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' UGENS PORTRÆTGALLERI
L'zZZ .GAv

HR. FØRSTELÆRER MARTIN ATTRUP fra Hørby ved Hol
bæk blev forleden paa Hovedbestyrelsesmødet i Aalborg valgt til
Formand for Danmarks Lærerforening.
Hr' Attrup er kendt som en dygtig og interesseret Skolemand,
og Danmarks Lærerforening vil sikkert faa baade Gavn og Glæde
af det Valg, den har truffet.
FORFATTERINDEN FRU EMMA GAD kan den 21. Januar
fejre sin 60-Aars Fødselsdag. Den meget virksomme og elskvær
dige Dame har, foruden at skrive Bøger, beskæftiget sig med tal
tåge andre Ting, og der findes sikkert mange, som paa denne Dag
gerne vilde sige hende Tak for den Iver og Redebonhed, hvormed
hifn bestandig har stillet sin Tid og sine Kræfter til Raadighed,
naar Gennemførelsen af en eller anden Sag udkrævede hendes
Tilslutning. I Forudfølelsen om en anstrengende Tid er Fru Gad
da ogsaa rejst til Syden, for sammen med sin Mand at fejre sin
Fødselsdag i forholdsvis Ro og Stilhed.
PIANISTEN OG MUSIKPÆDAGOGEN, PROFESSON ANTON
HARTVIGSON, som fomylig er afgaaet ved Døden, blev ca. 65
Aar gammel.
Han var i mange Aar en kendt Koncertspiller herhjemme,
rejste saa til England og gav sig, efter sin Hjemkomst, særlig af
med Undervisning i Forbindelse med musikhistoriske Foredrag,
ligesom han var Musikanmelder ved forskellige Hovedstadsblade.
Han var Musiker til Fingerspidserne, et bravt og elskværdigt Men

neske og nød almindelig Agtelse paa Grund af sin store Indsigt
i og Forstaaelse af Musik.
HR. TØMMERHANDLER FR. THYKJER, som er død i en
Alder af ca. 73 Aar, har i mange Aar drevet Købmands- og Tøm
merhandel i Grenaa. Ved sin Energi og Dygtighed skabte han
sig en meget betydelig Forretning og beklædte, som rimeligt var,
en Del Tillidshverv i den By, hvor han hørte hjemme.
FRA HELSINGFORS er der indløbet Meddelelse om, at den
danske Musikdirektør, Chr. Krause, pludselig er afgaaet ved Døden,
ramt af et ^Hjerteslag. I sin Tid spillede Chr. Krause i Casino,
Frederiksberg Teater og senere paa Klampenborg. Saa var han
en Aarrække knyttet til Aug. Rasmussens Provinsselskab og fik
derefter Ansættelse som Kapelmester i Stockholm, hvor han blev
i 20 Aar, og i hvis Forlystelsesliv „Papa Krause*1 var en kendt
og afholdt Personlighed. Sine sidste fire Aar tilbragte han i Hel
singfors, hvor han en Tid var Direktør for Brunnshuset.
MED PROFESSOR A. C. GRØNBECK, som i den forløbne
Uge er afgaaet ved Døden, har den danske Lægestand mistet en
af sine mest fremragende Repræsentanter. Han tog medicinsk
Embedseksamen i 1883 og valgte til Speciale Næse-, Øre- og Hals
sygdomme. Han virkede i mange Aar ved Polikliniken, men er
maaske, for det store Publikum, mest kendt som Indehaver af den
kendte og meget søgte Klinik paa Gammel Torv.
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Fru Pedrins
f. Thielemanns

Virksomhed.

INTERVIEW.

NDE i Byens Centrum, i Walkendorffsgade
19, bor en ældre, elskværdig Dame, som
ved sin daglige Gerning udøver en sam
fundsnyttig og velsignelsesrig Virksomhed.
I de 30 Aar, Fru Pedrin har virket med sin
Kunst mod den hæslige Sygdom, Drikkesygen,
har hun reddet utallige Hjem fra den sande
Ruin, og bragt mangen fra Nedværdigelse til
bage til samfundsnyttige Medmennesker. Vi
søgte Fru Pedrin og bad hende fortælle lidt om
sin Virksomhed og fik beredvilligt Svar.

I

»Spiritus foraarsager mange Ulykker,« siger
Fru Pedrin, »lægger Hjem øde, og lader dyg
tige Kræfter gaa til Grunde. Hang til Drikke
er af dobbelt Art. Der gives dem, som af Let
sindighed bringes paa Afveje, der er andre, som
kommer der, fordi de er syge. Der er saale
des noget, som hedder Drikkesyge, ligesaa vel
som der er Halssyge, Mavekrampe, og hvad
Sygdommene ellers kan hedde. De, der lider af
Drikkesyge, kan være dygtige og brave Men
nesker, som gerne vil holde sig paa ret Køl, men
saa snart Sygdommen kommer, gaar det galt
for dem. Saadanne Mennesker er meget at be
klage. Det røber ringe Menneskekundskab, naar
nogen siger, at de kan jo lade være med at
drikke; det er det samme som at sige til den
halte, at han ikke skal halte, og gaa, som raske
Folk gør det. Derfor skal den, der er syg, søge
Helbredelse for sin Sygdom, og jeg kam hjælpe
Folk; jeg har en Medicin og en Kur, som nu
er prøvet i utallige Tilfælde, og som virkelig
har hjulpet mange udover den uhyggelige Syg
dom, og som Bevis for at det er virksomt og
gavnligt, har jeg Sundhedsstyrelsens Tilladelse
til at praktisere. I de første Aar sendte jeg mine
Patienter til Stadslægen, for at han kunde kon
trollere min Kur og mine Resultater, men der

blev sagt mig, at det behøvede ikke mere, det
var betryggende som det var. Og senere har
jeg ogsaa høstet Anerkendelse og Imødekom
menhed af den danske Lægestand, og mange
Læger har sendt mig Patienter.
Mine Patienter kommer baade her fra Dan
mark og Udlandet, navnlig i Sverig har jeg man
ge gode Resultater at fremvise.
Med Hensyn til Helbredelse efter min Kur, ja
saa er der kun yderst faa, der ikke er hjulpne,
og det maa maaske nærmest tilskrives, at det
har været saa yderst svage Mennesker, som ikke
har haft Vilje til at fortsætte Kuren; men hel
digvis kan jeg i de fleste Tilfælde notere i mine
Bøger, »helbredt« eller »veltilfreds«; og hvor
mærkeligt det end lyder, de gamle Drankere,
Brændevinsdrankere, er som oftest hurtigst
hjulpne, i Løbet af en Maaned eller to, ellers
kan Helbredelsen jo nok trække ud over en 3—
4 Maaneder, enkelte til et halvt Aar. Og Hem
meligheden ved min Metode er ganske ligetil, jeg
har en Mixtur, som har den uvurderlige Egen
skab at den betager En Lyst og Trang til be
rusende Drikke, samtidig med at den styrker
Nerverné og Livsfunktionerne, jeg sælger den i
Flaskevis til 2 Kr. 50 Øre pr. Stk. og saadan en
Flaske slaar til til en Uge saa det kan selv Ube
midlede overkomme.«
Det som vi her fik at vide af Fru Pedrin, viser
hvad et klogt og godt Menneske forstaar at ud
rette overfor en af Samfundets store Laster og
Onder, og Fru Pedrin kan med rette se tilbage
paa sin Livsgerning med Stolthed og Tilfreds
hed og den Paaskønnelse fra hendes hjulpne
Klienter i de utallige Takskrivelser, som hun i
Aarenes Løb har modtabet, maa i og for sig
for et Menneske være den højeste Løn, man kan
ønske sig.

H. F.

MIN AMERIKA-REJSE.
AF VICTOR RAKOSI.
Oversat af P. H.
Den lykkeligste Dag i mit Liv var sikkert den, da min
Redaktør spurgte mig:
— Kunde De have Lyst til en Rejse til Amerika?
— Der er intet jeg hellere vil i denne Verden!
— Saa kan De repræsentere vort Blad ved Udstil
lingen i Chicago. Skaf Dem saa hurtigt som muligt el
Pas!
Først nu faldt det mig ind, hvad min Hustru vilde
sige dertil. Etelka er meget nervøs og har læst mange
Romaner, i hvilke Personerne lider Skibbrud; hun har
heller ikke videre Begreb om amerikanske Forhold; hun
ved, at Amerika blev opdaget af Kolumbus, men fra
Aarene efter Opdagelsen erindrer hun ikke andet end
nogle Skalperinger og frygtelige Ulykkestilfælde. Hun
maatte forberedes paa det skaansomsle.
Jeg begav mig derfor først til min Kones Onkel,.
Guszti Macsi, som jeg havde udset til at forberede min
Hustru; hans Hustru turde jeg ikke tale til om Sagen,
da jeg vidste, at hun ikke kunde holde tæt dermed et
Øjeblik. Jeg trak derfor Onkel ud i hans Arbejdsværelse
og sagde
— ¡Kære Onkel, jeg vilde gerne bede dig om at gøre
mig en Tjeneste ....
— Naa, hvad er det?
— Jeg har til Hensigt at rejse til Amerika .... Rejsen
har jo sine Farer .... vil du derfor ikke forberede min
Hustru derpaa ....
Onkel Guszti blev ligbleg. Jeg sprang op fra min
Stol:
— Hvad er der i Vejen, Onkel? Skal jeg hente el
Glas Vand?
— Nej, det behøves ikke; hvor længe bliver du borte?
— Aa, en 2—3 Maaneder .... Vil du saa forberede
Etelka?
Onkel tøvede et Øjeblik; saa sagde han med fast
Stemme:
— Ja, jeg skal gøre det, naar du beder mig derom!
Jeg trykkede den gamle Mands Haand og skyndte mig
af Sted til Indenrigsministeriet for at faa udstedt et Pas.
Saasnart jeg havde fremført mit Ønske, dyppede en ung.
blond Mand sin Pen i Blækhuset; Navn og Stilling gik
let fra Haanden, og da han spurgte mig, hvorhen jeg
vilde rejse, raabte jeg glædestraalende:
— Til Amerika!
Den unge Mand sprang op, som om han var blevet
bidt af en Slange. Han stillede sig lige overfor mig og
fikserede mig skarpt:
— I saa Fald kan jeg ikke udstede noget Pas til Dem.
— Hvorfor ikke?
— De maa have en Legitimationsattest af Politiet.
— Men det vil jo vare forfærdeligt længe, inden jeg
faar den.
— Hvis De har Bekendte her i Ministeriet, saa hen
vend Dem til dem.
Jeg havde ikke blot én, men hele tre Bekendte: en
højvelbaaren, en velbaaren og en æret Herre. Den ene
sagde »du« til mig; med den anden var jeg »dus«; den
tredje sagde jeg »du« til. Først opsøgte jeg den højvelbaarne Herre.
—- Hvad kan jeg tjene dig med?
— Aa, ikke andet end ved at udstede en Legitima
tionsattest.
Hans Høivelbaarenheds Ansigt lysnede op, og han greb
straks sin Hat:
— Den Sag skal vi nok faa i Orden. Hvor vil du
egentlig hen?
— Til Amerika.
— Saa? Hm ....

Han knappede sin Frakke lige op til Halsen, stak Hænerne i Lommerne og sagde i en skødesløs Tone:
— Der er meget langt dertil.
— Det er sandt.
-- Har du en Legitimationsattest fra Politiet?
— Nej.
—- Ja, uden den kan jeg ikke gøre noget for dig.
Og dermed gik han. Jeg stirrede forbløffet efter ham
g begav mig derpaa til min velbaarne Ven. Han mod
ig mig vderst venligt, bad mig tage Plads, bød mig en
igar og spurgte, hvad jeg ønskede. Jeg fortalte ham
t jeg gerne vilde have ham til at udstede en Legitimaonsattest, da jeg skulde rejse til Amerika.
— Til Amerika? udbrød han. Saa maa De se at
nde en anden til at bevidne Deres Identitet. (Vi havde
æret »dus« i ti Aar).
Jeg skyndte mig ned til den ærede Herre, der var en
¡ærn Slægtning af mig. Da den unge Mand hørte, hvad
et drejede sig om, udbrød han forfærdet:
— Jeg beder Dem .... jeg er ved Begyndelsen af min
løbebane .... hvorfor skal jeg drages ind i den Slags
'ing Jeg har intet set, intet hørt! Gaa til Politiet!
Jeg tænkte, at den ulykkelige unge Mand maatte være
levet vanvittig og forlod straks Ministeriet. Jeg begav
aig direkte til Politimesteren, for hvem jeg fremførte
lin Begæring. Han kaldte straks paa sin Politiassistent,
ammen med hvem han begyndte at hviske en hel Del.
'ilsidst bad han mig om at komme igen næste Dag.
I Porten løb jeg paa to civilklædte Herrer; paa Vejen
ijem mødte jeg dem endnu to Gange, og da jeg var
ommet op i min Lejlighed, saa jeg dem gaa op og ried
mder mine Vinduer. Hvad vilde disse Mænd?
Jeg sagde ikke noget om alle mine Fortrædeligheder
il min Hustru, og Resten af Dagen forløb i Ro.

*
Næste Morgen, da jeg og min Hustru endnu laa i dyb
¡øvn, kom min Svigerfader og Svigermoder styrtende
rid i Sovekammeret. De kyssede og omfavnede os beg;e. Svigermoder græd, og Svigerfader trak mig, inden
eg endnu var blevet rigtigt klædt paa, ind i mit Ar
bejdsværelse.
— Carl, sagde han, om hvor meget drejer det sig?
— Jeg forstaar dig vist ikke, Svigerfa’r.
— Jeg har taget 3000 Gylden med. Jeg kan skaffe
ige saa mange til.
— Men til hvad? Forklar mig for Guds Skyld til hvad?
Han trak et Telegram ojd af Lommen og læste:
— Carl vil rejse til Amerika; kom hurtigt og red
am. Guszti.
Det var paa denne Maade, Onkel Guszti havde forcredt min Hustru!
Jeg brast ud i en øredøvende Latter:
— Men hvordan kunde du dog tro saadan noget?
’aa mit Æresord ....
—Dit »Æresord«? udbrød min Svigerfader spottende.
— Men jeg har jo ikke det mindste med Pengekasat gøre.
Mit Blik faldt tilfældigvis ned paa Gaden. Dér stod
e to ubekendte Mænd fra i Gaar, med Blikket rettet
lod mine Vinduer. Alt blev mig pludselig klart: det
ar Detektiver! Jeg fortalte min Svigerfader hele Saens Sammenhæng, og derefter begav vi os til min Redak>r, hvem jeg forklarede, at jeg umuligt kunde rejse til
merika. Saa gik Turen til Politimesteren, hvor jeg
taffede mig de to Detektiver fra Halsen.
Men saa ofle jeg møder min højvelbaarne, min velaarne eller nuværende Ven, stirrer de forbavset paa
lig:
— Naa, han er altsaa endnu i Europa!
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CICERO: Der er ingen Tvivl om, at De er en brav, fred
sommelig og elskværdig Person. Megen Fuldkornmenhedsstræben, en Del Ærgerrighed, som dog ikke
ledsages af en tilsvarende Kraft, og endelig et sundt,
lyst Livssyn.
II. B. H.: Gør ikke mange Krumspring. Meget følsom,
naar det angaar Dem selv, overfor andre kold og
udeltagende. Forstaar Dem særdeles godt paa For
retninger, sammenblander aldrig hinanden uvedkom
mende Ting og er noget kort for Hovedet.
Nr. 43: Tilbageholdende, sky, ængstelig, økonomisk. Al
tid paa Selvopgivelsens Rand. Indadvendt, melan
kolsk samt altfor beskeden. Lader Dem let kujo
nere. Sandhedskærlig.
MOSTER: Usikker i Deres Optræden. Forstanden og Fø
lelsen kæmper stadig om Overherredømmet. Koket,
giver efter for pludselige Indfald.
JOHNNIE WOLKER: De er hjertelig, af et godt Humør
brav, men svag. Har ikke Tankeklarhed nok til al
lægge Planer, og endnu mindre Kraft til at gennem
føre saadanne. Omgivelserne sætter Præg paa Dem
Bliver en Bold for Tilfældighedernes Spil.
P. S. K.: I det familiære Liv vil De gerne give Tonen
an. Ikke fri for en vis Særhed, der kan udarte til
stædig Selvraadighed. Har intet overbærende ved
Dem og foragter Folk, som trygler. Derimod ser De
op til Mænd, som handler rask og flot. Samvittig
hedsfuld og pinlig nøjagtig i Deres Gerning.
DORIS H.: De ser paa Livet med et praktisk Blik, og
som den Egoist De er, lader De Dem aldrig hen
rive saadan til Begejstring, at De et Øjeblik skulde
glemme Hensynet til Dem selv. Pragtelskende og
forsigtig i alt andet, undtagen i Pengesager.
TUSH: Trods og Egenkærlighed er Dominanter i Deres
Karakter, skønt de mildnes ved Deres Naivitet.
ALLRIGHT: Diplomatisk snu; meget lunefuld, ubestan
dig og uberegnelig. Man véd aldrig, hvor man har
Dem.
NAP. BON.: Utilgængelig, gnaven, vanskelig at stille til
pas, hemmelighedsfuld, ugidelig.
GIGANT: En rask, godmodig Fyr. Naturlig, gør Dem
ikke bedre, end De er. Ikke meget fintfølende. Gør
ikke mange Omstændigheder.
VABS: De er frygtsom og kælen paa samme Tid som
.en Kattekilling. Ubeslutsom, vaklevorn.
C. R. D.: Man maa kende Dem intimt, inden man faar
Øje paa Deres Elskværdighed; thi De er saare kræ
sen i Valget af fortrolige Venner og ødsler ikke med
Følelser. En kølig, klarhovedet Skeptiker.
SAMSON: Vrede og Ærgrelse lagrer sig ikke i Deres Sind,
slig at De efterhaanden faar et mørkt, menneske
fjendsk Livssyn. Heftigheden er ganske kortvarig
og giver straks Plads for hjertelig Forsonlighed. De
er jovial, praktisk og virksom.
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Man skal ikke tro —
ASTOR GOTTLIEB stod ved Vinduet i
sit Studereværelse og røg smaat paa sin
lange Pibe, da han saa en sortklædt
Kvindeskikkelse dukke frem af den
taagede Decemberskumring, der slørede Gaslyg
terne og gjorde alt saa fjernt.
Straks efter hørte han Laagen til den lille
Have foran den beskedne, lave Præstebolig
smække. Saa ringede det Og skønt den Tid,
i hvilken han plejede at tage imod, lige var
udløben, sagde han dog »Værs’god«, da Pigen
meddelte, at der var en Dame, som vilde lale
med Pastoren.
Saa stod hun i hans Stue.
»Hvormed kan jeg tjene Dem?« spurgte Pa
stor Gottlieb venligt, idet han bød den Frem
mede en Stol.
>Jeg kommer, Hr. Pastor, for at bede Dem
bringe Doktor Harder Alterens Sakramente.
Men det haster. Saa jeg haaber, det er Dem
muligt at gaa derhen med det samme. Det er
ikke langt herfra . . ..«
Hun gav Præsten
Adressen. Det var en Gade lige i Nærheden.
Og han lovede at begive sig af Sted med det
samme.
Den sortklædte Kvinde takkede ham inder
ligt Hun var lille og spinkel. Bleg og med
tyndt, graat Haar halvt ned over de indfaldne
Tindinger. Hun saa* saa bekymret ud. Det
maatte være alvorligt med Doktoren, tænkte
Pastoren og havde helt ondt af hende.
»Jeg skal nok skynde mig,« sagde han.
»Tak, Hr. Pastor. Jeg gaar i Forvejen.« Og
saa forsvandt hun, stille, som hun var kommen.

P

Dr. med. Jens Harder, Konsultation 12—2,
stod der paa et Porcellænsskilt nede i Porten.
Klokken var henad halvfire.
Pastor Gottlieb, der var i Ornat, gik op med
Elevatoren til 3. Sal. Da han traadte ud paa
Trappeafsatsen, slog det ham straks, at der paa
Doktor Harders ene Entrédør hang et lille
emailleret Skilt, paa hvilket man læste Orde
ne: Venteværelse. Døren er aaben.
Det var dog besynderligt, at det ikke er ta
get ned, tænkte Pastoren. Men maaske er Dok
torens Sygdom kommet pludselig paa.......
Han tog i Døren. Den gik op. Og i Vente
værelset sad der tre, fire Patienter. Her lod
ikke til at være noget som helst usædvanligt
paa Færde.
Men maaske har Doktor Harder en Amanuen
sis .... faldt det Pastor Gottlieb ind. Eller
muligvis besørges hans Praksis under hans For
fald af en Kollega ....
I det samme gik Døren til Konsultationsvæ
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relset op. En bleg ung Pige traadte ud, og bag
hende viste der sig en yngre, kraftigt bygget
Mand med høj Pande og Ilaar, der var graasprængt ved Tindingerne, men frisk og spænstig. Hans Guldlorgnet glimtede i Lyset fra
Venteværelsets skarpe Metallraadslamper.
»Værs’god, den næste!« sagde han i en for
retningsmæssig Tone.
I det samme fik han Øje paa Pastor Gott
lieb og følte sig øjensynligt overrasket ved
dennes gejstlige Ornat.
»De undskylder,« sagde han til den Patient,
hvis Tur det var. »Men det er bedst, jeg først
taler med Pastoren. Værs’god.«
Pastor Gottlieb fulgte ham hurtigt ind i Kon
sultationsværelset.
»Det er Doktor Harder, jeg søger ....< be
gyndte Præsten.
»Ja, det er mig!*
»Dem!« udbrød Pastoren tvivlende.
»Det synes at forbavse Dem. Med hvem har
jeg den Ære ....?«
»Jeg er Pastor Gottlieb.« Og nu fortalte Præ
sten i faa Ord om det Besøg, han for et Øje
blik siden havde haft af den sor Iklæd te Dame,
der bad ham hurtigt begive sig hen til Doctor
Harder for at give denne Alterens Sakra
mente. «
»Det gør mig ondt, Hr. Pastor, at man har
ulejliget Dem,« tog Doktoren til Orde, »men
det maa være en Mystifikation. Som De ser, er
jeg sund og rask og trænger hverken til Deres
eller nogen andens Assistance. Det maa være
én, der har villet have Dem til bedste, kære
Hr. Pastor,« lagde han til, idet han nedkæm
pede et Smil ved Tanken om, at man jo dog
før havde hørt Tale om Præster, der til Tider
var lidt naive.
»Den Dame, der var hos mig, vilde, ikke
have nogen til bedste,« svarede Pastoren al
vorligt.
»Hvem var det da?« spurgte Lægen.
»Sit Navn sagde hun ikke; men jeg fik det
Indtryk, at hun stod Dem nær og var meget
bekymret for Dem,« lød Svaret.
»Det lyder jo unægtelig mærkværdigt. Jeg
kan ikke et Øjeblik tænke mig, hvem ......
Doktor Harder rynkede Brynene og saa ud,
som om han ransagede sin Hjerne. »En eller
anden hysterisk kvindelig Patient . .. .« be
gyndte han saa.
Men Pastoren rystede paa Hovedet.
De to Mænd saa et Øjeblik hinanden ind i
Øjnene.
»Det er, saa vidt jeg véd, første Gang, vi
to staar Ansigt til Ansigt,« udtalte Præsten,
»skønt jeg er Deres Sognepræst,« føjede han
til. »Og den mystiske og uforklarlige Karak
tér, dette vort første Møde har,« fortsatte han,
»faar mig til at tro . ...«
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»Undskyld, at jeg afbryder Dem, Hr. Pastor,
men jeg har et kært Mundheld, der lyder saaledes: Man skal ikke tro, man skal vide.«
»Tror De maaske heller ikke paa Sjælen?*
»Siden De spørger mig saa direkte, saa skal
jeg svare Dem, at Nietzsche efter min Mening
er den, der kommer Sandheden nærmest, naar
han siger: Sjæl er kun Navn paa en Egenskab
ved Legemet.«
Doktor Harder rejste sig, samtidig med at
han sagde dette, og tilføjede i en afsluttende
Tone:
»Som sagt, jeg beklager meget, at De har
haft Ulejlighed til ingen Nytte, Hr. Pastor. De
kan vel ikke have laget fejl af Navn eller
Adresse?«
»Nej, det anser jeg for udelukket.« Præ
sten stod op. /
»Ja, ja .... men Pligten kalder mig, Pastor
Gottlieb .... De undskylder ....«
»Bevares, jeg skal ikke opholde Dem læn
gere .. . .«
»Maa jeg — for at De ikke paany skal gaa
gennem Venteværelset — ledsage Dem ud gen
nem min Privallejlighed.«
Idet de to Mænd passerede Doktor Harders

Dagligstue, standsede Præsten pludselig foran
et Maleri og udbrød:
»Det var den Dame, der var hos mig og bad
mig komme ufortøvet.«
Lægen studsede et Øjeblik. Saa svarede han:
»Nej, det er umuligt, Pastor Gottlieb. For
det er min Mo’r. Og hun døde for to Aar siden.*
Præsten saa op og mødte Lægens Blik.
»Det var nu hende,* udtalte han med fast
Stemme.
Doktor Harder trak paa Skuldrene, da han
havde aabnet Entrédøren for Pastoren og tryk
ket hans Haand til Afsked.
»Hvad var dette for noget forrykt Tøjeri?«
tænkte han, idet han gik tilbage gennem Dag
ligstuen og skottede flygtigt til det store Ma
leri, der altid havde virket saa levende paa
ham. »Mo’r .... min egen, kære Mo’r,«
tænkte han. »Nogen, der lignede dig, har jeg
da aldrig truffet.«

Barnet.

bedres, et naturligt Følelsesliv vilde igen kal
des til Live blandt Folk, Landet vilde igen befolkes. Hvor tiltalende vilde det ikke være
at kunne sige med en kendt tysk Forfatter: »Vo
re Mødre har selv givet os Bryst, og det er vore
Hustruers inderligste Ønske at slægte dem paa.
Gid deres trofaste Pligtopfyldelse maa høste
sin Løn, saa deres Hjerter kan faa Lov at føle
den reneste Kærlighed og den højeste Lykke
paa Jorden! Ikke blot deres Mænd vil de fore
komme ædlere og skønnere, men Naturen be
lønner det Offer, de bringer, idet der deraf for
dem selv følger en rigere Udvikling baade aandeligt og legemligt.«
Ængstelsen for ved Diegivning at staa i Fare
for at blive for tidlig gammel og miste sin Skøn
hed er falsk og taabelig. Kvinden bliver først
med Diegivningen rigtig Kvinde, hendes Lege
me bliver mere blomstrende, hendes Farve fri
skere. hendes Øjne mere straalende
Der kommer mellem Moder og Barn et langt
inderligere Forhold, naar Moderen selv giver
sit Barn Bryst. Thi ogsaa Mælken er jo en Del
af det Stof, som danner Grundlaget for det
aandelige Liv, og saafremt man altsaa ønsker,
at Moderens aandelige Egenskaber skal forplante
sig til Barnet, da er Ernæringen med Moderens
egen Mælk en velsignelsesrig Fortsættelse af

AF LÆGE E. BØCHER.
I.
Giv dit Barn Bryst!
Vigtigheden af og Fordelene ved selv at give
sit Barn Bryst.
Allerede i de første Uger af et Svangerskab
giver Naturen den vordende Moder at forstaa,
at hun ikke blot skal bære sit Barn »under
Hjertet« og føde det, men at hun ogsaa skal
være den, der giver det den første Næring. Kun
Modermælken burde danne Barnets Næring, i
det mindste i det første Halvaar; thi det kan
ikke gentages for ofte: det er den lettest for
døjelige og den sundeste af al Føde. Det er
ganske uforsvarligt, naar en Moder af Doven
skab eller Fornøjelsessyge fornægter sin Natur.
En berømt fransk Forfatter forudsagde for
over hundrede Aar siden sit Folk dets Tilbage
gang, fordi Mødrene ikke længere vilde være
Mødre, og vore Dage har kun set hans Spaadom gaa i Opfyldelse.
Vilde Mødrene, siger samme Forfatter, beslut
te sig til selv at give deres Børn Bryst, saa
vilde ogsaa den almene Moral af sig selv for

To Dage efter døde den kun 40-aarige Dok
tor Harder pludseligt som Følge af en Blod
forgiftning.
Niels Th. Thomsen.
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hendes Indflydelse paa Barnet, den, hun tidli
gere udøvede ved Ernæringen med sit eget
Blod, og som hun nu gør endnu stærkere.
Overordentlig mange Farer, for hvilke smaa
Børn bliver Ofre, vil slet ikke findes for det
Barn, der faar Bryst, og ligeledes bliver den
diegivende Moder forskaanet t for talrige Lidel
ser, der ellers nok er egnede til at forbitre en
Kvindes Liv.
Oldtidens Folk, som vel muligvis med Hen
syn til Videnskab og Kunstfærdighed, men in
genlunde i Henseende til Livsvisdom stod til
bage for os, betragtede det, at Moderen gav
sit Barn Bryst, som en Selvfølgelighed, og lov
priste det som det eneste fornuftige og Gud
velbehagelige; det var hos Jøderne, Grækerne,
Romerne og Germanerne fast Regel og Skik,
og Overtrædelse deraf straff edes med alminde
lig Foragt, og forresten ogsaa ofte ifølge Lov.
Af Ulyst eller Modehensyn ikke at give sit Barn
Bryst er ogsaa nu til Dags en Synd mod Na
turen, der aldrig forbliver ustraffet.
At kunstig Ernæring er betydelig mindre
værdifuld end Modermælken, det beviser alle
det spæde Barns Livsytringer: Hudens Farve er
mindre rød og sund at se til, og Musklerne mere
slappe; Legemsvægten stiger langsommere;
kunsternærede Børn drikker meget mere end
Brystbørn til Skade for Mave og Tarmkanal;
man ser det paa Barnets hele Maade at være
paa: kunsternærede Børn skriger mere, fordi
de Jider mere af Fordøjelsesbesværligheder (Ma
vekneb, Kolik), fordi de overhovedet er for
trædelige og mindre velfornøjede. Men man
ser ikke blot Forskellen i det spæde Barns før
ste Levetid, den viser sig endnu i lange Tider
derefter ved en formindsket Modstandskraft
overfor Sygdom; disse Børn hjemsøges især af
Stofskifteforstyrrelser, af den engelske Syge
(Rhachitis) og af Skrofulose (Tuberkulose). —
Dette er kort sammentrængt de uheldige Føl
ger, som kunstig Ernæring kan føre med sig,
og omvendt lærer vi deraf de Fordele at ken
de, som Barnet inddrikker med Modermælken.
At give Bryst giver ikke blot Barnet Sund
hed og Styrke, det byder ogsaa Moderen store
Fordele. Bortset fra at Kvinder, som ikke gi
ver Bryst, lider under Ubehageligheder og Be
sværligheder fra Brysternes Side, fordi disse
bliver meget spændte og ikke udtømte, bringer
Diegivningen ogsaa Moderen positiv Fordel.
Sugebevægelsen paavirker nemlig ogsaa Mo
derens Underlivsorganer; Eftervéerne, Livmo
derens Sammentrækninger forøges og bliver
intensivere derved. Herved genantager Livmo
deren bedst sin oprindelige Skikkelse, og et
eventuelt senere Blodtab undgaas lettere.
Men ganske forbavsende er Diegivningens
Indflydelse paa Nervesystemet.
Diegivende
Kvinder føler sig veltilpas og er i godt Humør,
og mange, som før led af nervøse Mavebesvær-
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ligheder, Blodfattigdom og Hovedpine, er gen
nem Diegivningen bleven raske, sunde og
glade.
Den almindelige, saakaldte »Nervøsitet«
alene er ikke Grund nok for en Kvinde til at
undlade at give Bryst. Derimod er der andre
og alvorligere Lidelser, hvor man absolut bør
lade Lægens Afgørelse være raadende i saa
Henseende, f. Eks. ved tilstedeværende Lunge
tuberkulose, Nyrelidelser og Hjertefejl, men den
sunde Kvindes Hovedlov bør, som sagt, være:
Giv dit Barn Bryst!

Kærlighed er en særlig kraftig Overdrivelse
af Forskellen mellem den ene Person og alle
andre.
G. Bernard Shaw.
*
*
*
Kærlighed til Penge er Roden til alt ondt,
men det ser alligevel ud, som om det er den
Slags Kærlighed, der faar Verden til at dreje
rundt.
*
*
$
En Mand vil betro mere til den Kvinde, som
venter og lytter, end til den Kvinde, som pres
ser paa og spørger ham ud.
E, S. Stevens.
*
*
*
Kvinder er kun rigtig gamle i fem Aar, og
det er i Alderen mellem femogtredive og fyrre.
Efter den Tid vil deres Ungdom komme tilba
ge, det vil sige, hvis Forsynet har skænket dem
et Hjerte. Det er maaske ikke den Ungdom, der
viser sig i de straalende Øjne, men i Ud
trykket i Øjnene. Det er ikke den Ungdom,
som kommer frem i Mundens Linjer, men den
Ungdom, som ligger i de Ord, der udgaar fra
deres Mund.
E. Temple Thurston.

*

*

*

Det er ofte lettere at faa Folk til at tro en
Løgn, end det er at faa dem til at tro en
Sandhed.

•

*

♦

Mænd er i Virkeligheden mere ondskabsful
de mod hverandre end Kvinder. Der er kun den
Forskel, at de gemmer deres Ondskabsfuldhed
til færre og mere vigtige Lejligheder.

*

*

♦

Inspiration kan defineres som noget, der kom
mer i Morgen — naar man er mere oplagt lil
at arbejde.
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Ogsaa en Indbrudstyv.

LILLE AARSAG, STOR VIRKNING!
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JEG ser af Bladene, at den meget omtalte Er
klæring, Justitsministeriet forlangte af Sund
hedsstyrelsen, er gaaet forhcnv. Stadslæge Hoff
imod. Det synes jeg er meget kedeligt, da det
velsagtens vil give Anledning til, at Striden mel
lem Lægerne indbyrdes nu blusser op paany,
maaske til Moro for Publikum, men næppe
til Gavn.

*

:|i

*

DER er sikkert dem, der synes, at det kan
være os andre ligegyldigt, om Lægerne har Lyst
til at slaas indbyrdes, men det er nu ikke min
Mening. Tænk dog blot paa den Nervetilstand,
de vil komme i, hvis Justitsminister Bülow bli
ver ved med at irritere dem! For kommer Læ
gernes Nerver først i Uorden, hvorledes vil dét
saa gaa deres stakkels Patienters? Jeg synes,
at Hr. Bülow skulde tænke lidt paa det
store Ansvar, han derved let kan paadrage sig.
For den Side af Sagen har han næppe over
vejet før.

*

*

♦

PAQUINS Repræsentant i New York meddeler,
at hver enkelt af de Damer, som er til Stede ved
Concours Hippique (Sæsonens største Begiven
hed), gennemsnilig anvender 1.600 Dollars om
Aaret paa deres Klædedragt. Han hævder, at
den amerikanske Dame er den bedst klædte i
Verden. Denne Paastand hører man ogsaa
fremsat i Paris, hvor mange Dameskræderinder
aabenhjertigt erklærer, at de ikke bryder sig
om engelske Kunder. »Vi vil have fat i Ame
rikanerinderne,« siger de, »de køber seks Kjo
ler, hvor Englænderinderne nøjes med én.«
Amerikanske Damer besidder endvidere en for
bløffende Evne til at tilpasse sig efter Omgivel
serne, som meget hurtigt forvandler dem til Pa
riserinder, og efter nogle faa Maaneders Op
hold i Paris kan de knap skelnes fra Seinestadens egne, mest elegant klædte Damer.

*

*

*

EN UNG PIGE kom en Dag ind til sin Fader
og sagde: »Kære Fa’er! Du er saa gammel og
fornuftig, du har rejst i saa mange Landsdele
og derfor set og oplevet saa meget, vær saa sød

og sig mig, hvad der efter din Erfaring interes
serer en Kvinde mest i den hele vide Verden?«
Den gamle Herre sad et Øjeblik stille, som
for at overveje. »Mit Barn,« svarede han saa
pludselig, »det, der interesserer en Kvinde mest
i Verden, er Manden.«
Den unge Pige rødmede svagt, idet hun sag
de: »Og hvad interesserer saa en Mand mest i
Verden, kære Fa’er?«
»Kvinder, mit Barn,« svarede den gamle Her
re uden at betænke sig.
Den unge Pige rystede smilende paa Hovedet.
»Nu forsnakker du dig vist lidt, kære, kloge
Fa’er,« sagde hun. »For da jeg spurgte dig,
hvad der interesserede en Kvinde mest, svarede
du Kanden, men da jeg rettede det selvsamme
Spørgsmaal til dig vedrørende en Mand, sagde
du Kvinder, hvorfor jeg maa antage, at du i
det Tilfælde kom til at forveksle Enkelttal méd
Flertal?«
»Mit Barn,« sagde den gamle Herre — og
den unge Pige syntes at kunne spore et Glimt
af Skælmeri i hans Øje— »mit Svar til dig skyld
tes hverken Forsnakkelse eller Forglemmelse,
men netop den store og modne Erfaring, som
du selv omtalte, samtidig med at du rettede det
første Spørgsmaal til mig«.
Hvorpaa den unge Pige forlod Stuen med et
lidt bedrøvet og forlegent Udtryk i det smukke
Ansigt.

*

*

*

EN Amerikanerinde. har henvendt sig til
Domstolene for at faa sit Ægteskab opløst, idet
hun paastaar, at hendes Mand har hypnotise
ret hende til at gifte sig med ham. Hvis Man
den virkelig forstaar sig paa Hypnotismé, maatte han være godt gal, hvis han ikke hypnoti
serede Dommerne til at efterkomme hendes
Ønske.

*

*

*

MAURENE skal være det Folkeslag, hvor
fede Kvinder staar højest i Kurs. Jo mere
sværlemmet og fyldig en Kvinde er, desto mere
beundret og højaglet. Ja, i disse Egne af Afrika
er den Kvinde, som er saa svær, at hun kræ
ver en Kamel til at bære sig, hver Gang hun
skal udenfor Hjemmet, absolut den mest re
spekterede. Som Følge deraf er det blevet god
Skik hos Maurene, at deres unge Piger ligefrem
sættes paa Fedesli med et godt, Ægteskab for
Øje. akkurat som man paa sine Steder feder Gæs
paa en speciel Maade for at frembringe den fine
ste Leverpostej. Og Mødrene generer sig ikke for
at traktere deres unge Døtre med Stokkeprygl,
naar de vægrer sig ved at spise den modbyde
lige Føde, som anses for at være den hurtigst
virkende, naar det gælder om at fede en ung
Pige. Denne Føde bestaar af en Slags Deig, der
rulles i Kugler og bagefter dyppes i Olie.
En europæisk Afmagrings-Kunstner, der tje
ner en Formue her, vilde dø af Sult, hvis han
skulde praktisere hos Maurene i Afrika.
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Fra de „13“s Udstilling.

OPHÆNGNING AF BILLEDER.
Man ser fra venstre: Otto Nielsen, Edsborg, Michael Pedersen, Boldt, Lange, Bonnén, Ebba
Carstensen og Ingrid Olsen.

INDUSTRIBYGNINGEN, hvor de »13« ud
stiller, lister i denne Tid Impressionismens
Aand omkring paa Sivsko, de unge Kunstnere
tror det i hvert Fald. Vi tror rigtignok, at den
er stærkt af taklet.
t
Man ser paa Billederne, hvor utrolig lidt,
Kunstneren egentlig har paa Hjerte — de lyser

én i Møde, tomme og indholdsløse, ganske vist
med en god Portion Farve paa. Hvorfor søger
de unge Kunstnere sig ikke større Opgaver?
Kan saadanne Motiver som: Strømper, Agurk,
Aal, Citron, Bordben, Vækkeuhr etc, — kan
de virkelig interessere en Kunstner saa meget,
at han udstiller dem offentlig?
Alligevel er der meget Talent paa denne Ud
stilling, og det spaar jo godt for Fremtideii.

Folmer Bonnén:
PIGE MED STRØMPER.

Ebba Carstensen:
LANDEVEJ.

I
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Demonstrationsmøde paa Trafalgar Square i London.

Arbejderne fra Jernværkerne ved Themsen forlanger, at Regeringen skal bygge nye Krigsskibe.

Arbejdernes Sønner truer med ikke at ville lade sig hverve til Marinen, hvis deres Fædre ikke
faar Lov til at bygge et nyt Krigsskib.
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Indisk Fyrstepragt.

Rajahen af Nawanagar med Følge i sin Vogn af massivt Sølv,

FAE indiske Fyrster, Konge-Kejserens Vasaller har, som bekendt, udfoldet en vanvit
tig Pragt under Kroningsfesterne i Indien. Det
synes, som om disse rige Herrer ved denne Lej
lighed ligefrem har villet overbyde hinanden
og den Sølvvogn, som f. Eks. Fyrsten af Na
wanagar kom kørende i, og hvoraf vi ovenfor
bringer et Billede, skinnede i den Grad under
Indiens bagende Sol, at selv Kongen og Dron
ningen af Englands Vogn gjorde et fattigt Ind
tryk i Sammenligning. Som det vil ses, dækkes
Vognens Aksel af en Krokodille, og større Raf
finement kan vanskeligt tænkes.
ET MORSOMT KØRETØJ.
En indisk Fyrstes Vogn, forspændt med
Kameler.
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En Maskine til Ødelæggelse af moderne Krigsskibe.

EN LUFT-TORPEDO,
der kan sendes over Land og Hav med en saa
dødbringende Virkning, at den menes at ville
oiH^ndre moderne Krigsførelse helt og holdent.

Mr. ARTHUR WEYRAM,
australsk Ingeniør, Opfinder af Luft-Torpedoen.

OPERASANGERINDEN LILIAN RUSSELL,
kaldet Amerikas skønneste Kvinde, som ml har

De engelske Stemmeretskvinders Leder, Mrs.
Pankhurst, der hverken lader sig afskrække af
Fængsel eller Bøder, naar det gælder »Kvin
dernes Reft.

forbavset Verden ved at ville gifte sig for fjerde

Gang. Hendes sidste Erobring er Mr. Moore,
Udgiveren af Bladet »Pittsburg Leader*.
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Radium.
Det dyreste Stof i Verden.
Det ny Radiumsinstitut i Lon
don har den største Beholdning
af Radium i Verden.

Radium vejes paa den fineste
Vægt og iagttages samtidigt med
et meget kraftigt Mikroskop.

KLITNEDSTYRTNINGERNE VED DOVER OG FOLKESTONE.
Sa* store Klitpartier styrtede ned under Stormen forleden, at de ligefrem dannede Øer i Havet
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EKSENTRISKE PERSONLIGHEDER.
PERSONALHISTORISKE SKILDRINGER
FRA

IND- OG UDLAND.
„Virkelige Begivenheder er ofte mere interes
sante end de vidunderligste Fantasier.“

En Bortførelse i det 17. Aarhundrede.
DRONNING Elisabeths senere Regeringsaar var en af de mest kendte og ansete
Købmænd i England Sir John Spencer.
Fra den Dag, da han forlod sit Hjem
paa Landet for at vinde Guld og Anseelse i
London, var det, som om Lykken vedholdende
havde tilsmilet ham. Han havde ingen anden
Kapital haft til at begynde med end et godt
Helbred og den faste Beslutning, at han vi’de
frem i Verden, men han gjorde saa god Brug
af den, at han faa Aar efter at hans Lære
tid var til Ende, stod som Indehaver af en
betydelig Forretning og med Kæmpeskridt slylede frem mod sit Maal — Erhvervelsen af
den Rigdom, han tragtede efter. Han havde
mange Mennesker i sit Brød, og det var, som
om alt, hvad han rørte ved, forvandledes til
Guld. Før han endnu vår, hvad man kalder
en midaldrende Mand, var han kendt langt uden
for Londons Mure under Navnet den »rige«
Spencer, og da den Tid kom, hvor han blot
behøvede at række Haanden ud for at blive
Borgmester, kunde han installere sig i Crosby
Hall med en Pragt, der langt snarere søm
mede sig for en kongelig Person end for en
af Byens Borgere. Crosby Hall, som en Hi
storieskriver hundrede Aar forinden havde be
skrevet som en »meget stor og smuk Bygning
og det højeste Hus i London«, havde lige siden
de Dage, da det blev opført af den værdige
Oldermand, som det var opkaldt efter, væ
ret den stolteste Bolig i Byen og havde været
beboet af en Række berømte Folk, fra Konger
og nedefter.
Men Sir John var ikke tilfreds med at bebo
det mest herskabelige Hus i London — han
maalte ogsaa have sit Landsted, hvortil han
kunde trække sig tilbage, naar han var træt
af at skrabe Penge sammen, og i det Øjemed
købte han Canonbury Tower med de tilhø
rende Jorder af Lord Wentworth. Der for
tælles, at Sir John gjorde en meget god For
retning, den Gang da han købte delte Sled,
men til syvende og sidst var han nær kommen
til at betale det med sit Liv. Det synes, som
om Efterretningen om den ,,rige« Spencers ko-

I

lossale Formue var naaet helt over til Fast
landet og havde fristet en kendt Sørøver fra
Dunkirk, som undfangede den Plan at lage
Købmanden til Fange og beholde ham i Fan
genskab, til han gik ind paa at betale en stor
Løsesum. Papilion fortæller om denne dristige
Plan, og om hvorledes det gik til, at den mis
lykkedes.
»I Dronning Elisabeths Dage,« siger samme
Krønikeskriver, „lagde en Sørøver fra Dunkirk
Raad op med tolv af sine Kammerater om
at bortføre Sir John Spencer, og hvis deres An
slag var lykkedes, vilde en Sum af 50,000 Pund
ikke have været tilstrækkelig til at løskøbe ham.
Sørøveren og tolv Musketerer sejlede over Ha
vet i en Chalup, og da Natten brød frem, lagde
de til i Barking Creek, hvor de seks af Mændene blev ved Baaden, medens Anføreren og
de andre seks drog videre til Islington, hvor
de skjulte sig i Grøfterne i Nærheden af den
Vej, langs hvilken Sir John altid kørte til sit
Hjem. Men ved Guds naadige Forsyn blev
Sir John ved denne Lejlighed ganske mod Sæd
vane nødsaget til at blive Natten over i Lon
don, og da Mændcne blev bange for, at de skul
de blive opdagede, søgte de i Nattens Mulm
og Mørke til deres Chalup og naaede velbehold
ne tilbage til Dunkirk. Det var,« tilføjer Pa
pilion, »en dumdristig Plan.«
Men hvis Sir John Spencer var stolt af sine
Pengesække, var han endnu stoltere af sit ene
ste Barn Elisabeth, Arvingen til hans uhyre
Rigdomme, som, da hun voksede til, blev saare
skøn af Ansigt og Skikkelse. Saa dejlig var
hun, at Dronning Elisabeth paa en af sine
mange Ture gennem Byen lagde Mærke til
hendes slraalende Øjne og smukke Ansigt i et
Vindue i Cheapside, og hun lod Vognen holde,
kaldte den unge Pige ud til sig, klappede hen
des blussende Kinder og forsikrede, at hun hav
de »det sødeste Ansigt, jeg endnu har set i min
kære By.«
At en ung Pige med saadanne personlige
Egenskaber og en kolossal Formue i Vente
maatte faa en hel Hærskare af Tilbedere, var
uundgaaeligt. En indtagende Hustru, som en
Gang vilde blive Ejeriride af eri hel Million,
var i Sandhed en attraaværdig Pris, og der for-
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tælles, at mere end én Grevekrone blev lagt
for den fortryllende, unge Arvings Fødder, før
hun var vel ude af Skolestuen. Men skønt disse
Tilbud skulde synes tilstrækkelig fristende for
en Købmandsdatter, vendte Elisabeth stadig det
døve Øre til sine Bejleres Bønner. »Det er ikke
mig, de vil have,« sagde hun leende, »det er
min Faders Penge. Jeg vil leve og dø som min
Navne, Dronningen, i hellig Jomfrustand.«
Mangen atlraaværdig ung Jomfru har sagt
som hun i sit uberørte Hjertes Overmod, men
for de fleste kommer tilsidst den Eventyrprins,
for hvem alle Udenværker falder. Den, som
besejrede Elisabeth Spencer, var William, den
anden l ord Compton, en af de smukkeste,
højest begavede og mest indlagende Mænd i Lon
don. Baade hans Person og hans Stilling var
uangribelige, og han var tilsyneladende den
ideelle Bejler, selv for den rigeste Arving i
London, saa det var intet Under, at den smuk
ke Købmandsdatters Hjerte bankede hurtigere,
og at en stærkere Rødme farvede hendes Kin
der, naar denne elegante Kavaller, hvis Ero
bringer, selv paa de højeste Steder, var almin
deligt bekendte, gjorde hende sin Opvartning.
At hans Ry i Kærlighedssager ingenlunde var
det bedste, at han var lige saa ødsel, som han
var fattig, det bekymrede hun sig ikke om —
ja, det er muligt, at disse Svagheder gjorde ham
endnu mere romantisk i hendes Øjne og fik hen
de til at sætte endnu mere Pris paa hans Kur
mageri. Men for Sir John var den unge Adels
mands Rygte og frem for alt hans Fattigdom
meget væsentlige Mangler. Han var stærkt mis
fornøjet med Udsigten til at faa ham til Svi
gersøn, og han gjorde alt for at sætte en Stop
per for sin Datters dumme Forelskelse, ja, der
siges endog, at han gik saa vidt, al han spær
rede hende inde i hendes eget Værelse og luk
kede sin Dør for hendes Tilbeder. »Hvis De
res Rygte var lige saa upaaklageligt som De
res Navn,« sagde han rent ud, »og hvis Deres
Formue stod i Forhold til Deres Families An
seelse, vilde jeg ikke have noget at indvende
mod Deres Bejlen. Men som Sagerne staar, si
ger jeg Dem rent ud, at jeg hellere vilde se min
Datter død end gift med en Mand som Dem.«
Han var lige saa ubøjelig, naar Datteren
bestormede ham med sine Bønner. Ellers kun
de hun have forlangt, hvad det skulde være,
og han vilde med Glæde have givet hende det,
om det saa havde kostet ham hans halve For
mue; men han vilde ikke have været en saadan Datter værdig, hvis han havde givet sit
Minde til denne Daarskab. Da Spencers Datter
indsaa, at hendes Bønner ikke hjalp hende til
at naa sit Maal, viste hun, at hun havde en
Vilje, der var lige saa stærk som Faderens, og
hun slyngede ham i Ansigtet, at hun vilde gifte
sig med Lord Compton, med eller uden hans
Samtykke.
Sir John blev rasende, og en Tid lod den
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snedige Elisabeth, som om hun var faldet til
Føje, ja, hendes Fader begyndte endog saa
smaat at haabe paa, at den Sorg var slukket.
Men at han ikke kendte ret meget, hverken til
sin Datter eller hendes Tilbeder, vil bts af det
følgende.
En Dag, et Par Uger efter Sir Johns harm
fulde Forbud, kom en ung Bager til hans Hus,
bærende paa en stor Kurv med et fladt Laag.
Han gik straks efter bort igen, og da han mødte
Købmanden i Haven, hilste han ærbødigt paa
ham. »En høflig ung Mand!« sagde Sir John
til sig selv, idet han spadserede videre. »Jeg
synes, jeg har set hans Ansigt før!« Og han
maatte nok sige, at han havde set det Ansigt før,
for Bageren, som havde hilst saa høfligt paa
ham, var ingen anden end den adelige Døge
nigt Compton; og i den Kurv, som han tilsyne
ladende bar uden mindste Anstrengelse, laa
Købmandens eneste Datter og Arving, som hen
des Elsker, paa denne dristige og lidet cere
monielle Maade, bortførte lige for Næsen af
hendes Fader.
Det varede ikke længe, før Sir John opda
gede, at han var bleven ført bag Lyset. Hans
Datter var intet Sted at finde, og ingen af Tje
nestefolkene vidste det mindste om, hvor hun
var bleven af. Angsten vendte sig til Mistanke
og Mistanken til en rasende Forbitrelse mod
Datteren og den unge Slyngel, som saaledes
havde narret ham. Der blev udsendt Folk i
alle Retninger. for at søge efter Flygtningene,
men Planen var alt for snedigt lagt til at kun
ne mislykkes. Før Sir John igen saa sin Dat
ter — som nu var rørende angergiven — var
hun Lady Compton, gift med den Mand, som
hendes Fader mindst af alle havde haft Lyst til
at faa til Svigersøn.
For den »rige« Spencer var det en frygtelig
Ydmygelse. Det var galt nok, at hans egen
Datter havde vovet at trodse ham og holde ham
for Nar, men at vide at den dyrebare Skat,
han havde mistet, var faldet i Hænderne paa
en saa lidet heldig Person, var usigelig bittert.
Hans Hjerte var dødt, hans Hjem stod tomt
og øde, og i sin Forbitrelse og Harme svor han
paa, at han aldrig vilde anerkende sin Datter
som sit Barn, og at ikke cn Skilling af, hvad
han ejede, skulde tilfalde Lord Compton og
hans Hustru.
Saaledes henlevede Sir John et helt langt Aar
i Vrede og Nag, da han en Dag, til sin store
Overraskelse, blev tilsagt til at møde hos Dron
ningen, som havde vist ham stor Venlighed i
de Dage, da han var Borgmester, hvad han
altid mindedes med Glæde og Taknemlighed; og
der fandtes ikke en sloltere og gladere Mand
i hele England, end han var, da han til den
fastsatte Tid ærbødigt bøjede sig for sin høje
Herskerinde og kyssede hendes Haand.
»Jeg har sendt Bud efter Dem, Sir John,«
sagde hendes Majestæt, »for at bede Dem gøre

484

»HVER 8. DAG«, 21 Januar 1912

mig en stor Tjeneste. De véd, at jeg ikke ofte
nedværdiger mig til at bede, og jeg vilde hel
ler ikke gøre det nu, hvis jeg ikke vidste, at
jeg ikke havde nogen mere pligttro Undersaat,
end De er, og at selve det, at jeg retter en Bøn
til Dem, er ensbetydende med, at denne Bøn
er opfyldt. Jeg interesserer mig for to unge
Mennesker, som har været saa uheldige at for
elske sig i hinanden mod Damens Faders Øn
ske, og som paa den Maade har forspildt hans
Bevaagenhed. Det, jeg nu vil bede Dem om, (
Sir John, er at gøre mig og det unge Par den
Glæde at tage Faderens Plads og være deres
første Barns Gudfader.«
Paa en saadan Anmodning fra Dronningen
kunde Sir John kun svare, at han med Glæde
vilde gøre, som hun ønskede. Han svor, at han
vilde gøre meget mere for at glæde hende, og
han var ikke blot til Stede ved Daabshøjlide
ligheden, men gav, efter Dronningens Ønske,
Tilladelse til, at Barnet kom til at bære hans
eget Fornavn. »Ja, og hvad mere er, Deres
Majestæt,« erklærede han, »da jeg nu ikke mere
selv har noget Barn, vil jeg med Glæde an
tage denne nyfødte Dreng som min egen.«
»Deres Godhed, Sir John,« svarede Hendes
Majestæt, straalende af Glæde, »skal ikke for
blive ubelønnet, for det Barn, De i delte Øje
blik har givet Plads i Deres Hjerte og gjort til
Arving af alle Deres Rigdomme, er i Sandhed
Deres eget Kød og Blod — Deres Datters og
min gode Veninde, Elisabeth Comptons, første
fødte Søn.«
Med andre Ord, Sir John havde i sin Iver
for at tjene sin Dronning forpligtiget sig til at
antage som sin egen Sønnen af den Datter, han
for bestandig havde udslettet af sin Tilværelse.
»Og nu, Sir John,« sagde Dronningen, »nu, da
•De har gjort saa meget for at gøre mig lykke
lig, vil De saa ikke gaa et Skridt videre og
paany give Deres egensindige, men angergivne
Datter en Plads i Deres Hjerte?«
Hvad kunde den stakkels Købmand gøre,
naar hans Dronning nedværdigede sig til at
bede, og han i sit ensomme Hjerte kun havde
det ene Ønske at gøre, som hun bad? Før der
var gaaet mange Minutter, holdt han sit Barn
trykket tæt ind til sit Bryst og hilste endog
venligt paa hendes Døgenigt af en Ægtefælle.

tilkomme mig, og jeg beder og bønfalder Jer
da om at tilstaa mig, Eders kærlige og venlig
sindede Hustru, en Sum af ét Tusind Pund om
Aaret med Udbetaling hvert Fjerdingaar.
»Desuden vil jeg, foruden den Aarpenge.
jeg beder Jer om, gerne have seks Hundrede
Pund om Aarét, at anvende til Almisse og an
den Godgørenhed. Endvidere maa jeg have tre
Heste til mit eget Brug, og dertil to Jomfruer
af ædel Byrd, til min Opvartning, for det Til
fældes Skyld, at den ene skulde blive syg.
»Endvidere vil jeg have disse to Jomfruer
til at ledsage mig, hver Gang jeg gaar paa Fal
kejagt eller anden Jagt, eller hvis jeg skal i
Besøg fra et Hus til et andet, og derfor maa
jeg have en Hest til hver af de ovennævnte
Jomfruer. Endvidere vil jeg have seks eller otte
Kavallerer og to Karme, én foret med Fløjl til
mig selv, med fire meget gode Heste, og en
Vogn til mine Jomfruer, foret med fint Klæde.
»Endvidere vil jeg have to Kuske, én til
mig selv og én til mine Jomfruer. Endvidere
vil jeg, naar jeg rejser, ikke blot have Karos
ser og Heste til at skifte med til mig selv og
mine Jomfruer, men ogsaa saa mange Vogne,
at alt kan ligge i god Orden, saa mine Sager
ikke skal generes af mine Jomfruer, ej heller
deres af Kammerjomfruernes eller deres igen
af Vaskepigernes.
»Hvad mit eget personlige Udstyr angaar, vil
jeg have tyve Kjoler om Aaret, seks af den
fineste Slags, otte til Brug paa Landet og endnu
otte udmærkede Dragter. Endvidere vil jeg
have otte Tusind Pund til at købe Juveler for
og seks Tusind Pund til en Perlekæde. Eders
hengivne Hustru
Elisabeth Compton.«

At Lady Compton blev en trofast og pligt
opfyldende Hustru for sin Herre og Mester, er
der ingen Grund til at betvivle, men at hun hav
de store Tanker om sin egen Betydning i Ver
den og var bestemt paa at faa sin Andel af
Faderens Rigdomme, kan man se af følgende
Brev, stilet til hendes Ægtefælle:
»Min dyrebare Ven! — Nu da I, efter mit
Raad, staar i Begreb med at gøre Jert Bo ep.
forekommer dét mig, at Tidspunktet er kom
met til at bestemme, hvad der med Rette kan

Hvis en Pebersvend aldrig føler sig alene og
aldrig er sentimental, er der al Udsigt til, at
han aldrig gifter sig.

Der er ingen, som véd noget om en Kvindes
Hjerte — ikke en Gang hun selv.
e

Ensomhed er en langt større Faktor i Vor
den end Kærlighed, for det er den, som er Op
rindelsen til næsten al Kærlighed.
*

De Folk, som selv ønsker at kende alle Men
nesker, er dem, som ingen bryder sig om at
kende.
e

Rettelse:
Ved en beklagelig Fejltagelse er i Musikstyk
ket »De unge Piger nu til Dags«, der fandtes
i »Hver 8. Dag« (Nr. 15). udgaaet foroven:
Alegretto giocoso.
E. fíechmann

HVER 8 DAG; PORTRÆT OG BILLEDGALLERI
JANUAR 22. 1912.

ET MINDESMÆRKE FOR DEN FRANSKE REVOLUTION.
Et nyt og meget pragtfuldt Monument for National*Konventet i Pantheon i Paris, udført af
Billedhugger Sicard.

unge Mands Liv og Lemmer.

FRA KRONINGSFESTERNE I INDIEN.

Kongen og Dronningen af England viser sig for Befolkningen i Delhi,
proklameret som Indiens Hovedstad.

efter at den er blevet
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UOENS PORTRÆTTER.

Grosserer Adolph Seligman.

GROSSERER ADOLPH SELIGMAN, som i den forløbne Uge
er afgaaet ved Døden, er født i Nakskov den 2. Marts 1839 og blev
saaledes knapt 73 Aar gammel. Afdøde kom 13 Aar gammel i
Lære i Bremen, rejste derefter til København og etablerede her
for ca. 50 Aar siden en en gros Forretning i Læder- og Skoma
gerartikler, som han, tvungen af en fremadskridende Hjertesygdom,
ophævede ved Udgangen af 1911.
Adolph Seligman var en ualmindelig afholdt Mand, bramfri og
godgørende i det stille, og han efterlader sig mange Venner.
DET ER i disse Dage 50 Aar siden Urtekræmmerforeningen
dannedes, i hvilken Anledning der blev afholdt et festligt Møde i
Urtekræmmer-Stiftelsens Forsamlingssal og afsløret et Billede af
den afdøde Formand Chr. A. Munch.
• Den nuværende Formand, Hr. Cordius Hansen, af hvem vi
ovenfor bringer et Billede, har været Foreningens Næstformand i
23 Aar.
DEN BEKENDTE Sproglærerinde, Frøken Mathilde Knudsen,
fejrede fornylig sin 80-aarige Fødselsdag og modtog i den Anled
ning talrige Beviser paa, hvor afholdt og højagtet hun er. Frøken
Knudsen har, som bekendt, været Lærerinde for Kongehusets Børn
i en lang Række af Aar. Det var saaledes hende, der lærte Dron
ning Alexandra Engelsk, da hun for mange Aar siden skulde rejse
herfra for at blive Prinsesse af Wales, og baade Dronning Alex
andra og Kejserinde Dagmar har altid været trofaste mod deres
gamle Lærerinde, som de aldrig glemmer at besøge, hver Gang de
er her. Frk. Knudsen har ogsaa været Gæst hos Dronning Alex
andra i England, og den hjertelige Maade hun blev modtaget paa,
saavel af Dronningen som af afdøde Kong Edward og deres Børn,
hører til hendes kæreste Erindringer. Frøkenen, hvis Helbredstil
stand nu desværre ikke er saa god som tidligere, er bekendt som
en meget livlig og interessant Fortæller, og trods den høje Alder
er hendes Interesse for, hvad der rører sig i Tiden, ganske
usvækket.

Hr. Cordius Hansen.

Frk. Mathilde Knudsen.
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Varehusets Udstilling af Brudeudstyret.

Dansk Rejsebureaus Kontor, hvorfra Billetterne til Paris leveres.

Spec. Fot. Hver 8 Dag.

Spec Fot. Hver 8 Dag

487

nVER 8. DAG«, 21. Januar 1912.

»Aufofaxa’s« Luksusbil, der skal fore Brudeparret til og fra Kirken.

Spec. Fot. Hver 8 Dag.

Sneen i Velgørenhedens Tjeneste.

Spec. Fot. Hver 8 Dag. A. Michelsen.

Snegrisen fra Frederikssundsuejens Brandstation, der nu indsamler Penge paa Raadhuspladsen.

488

»HVEH 8, DAG«. 21. íanuar 1912

Svensk Vid og Tegnekunst
Hur dom gör sin entré på restaurantcaféet.

1. Stamkunder. 2. Knodd. 3. Försök till ledig (gratis) entré. 4 o. />. Mindre ledig entré. 6.
Vasariddare med familj (utnämningsdagen).

»HVER 8 DAG«, 21

Januar 1912
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Svensk Vid og Tegnekunst

Han: — Nå, fröken har väl hört, att »Par si f ah ska komma hit*’
Hon: — Jag intresserar mig sä lite för luftskepp.

(Nya Nisse.)
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„HVER 8 DAO“S
ÆGTESKABS
KONKURRENCE
(Kupon Nr. 3).
NB. Kuponerne Nr. 1 og Nr. 2 findes i de tre
sidste Numre af Bladet.

I bringer i Dag det tredje og sidste
Rim, der skal gættes for at kunne
deltage i vor store Ægteskabskon
kurrence.
Det lyder:

V

Betragter man Bladet for eller bag,
Det er og blioer .................

Besvarelsen finder Sted paa omstaaende
Kupon Nr. 3.
Samtidigt gentager vi vore to første Rim,
der lød:
I.

II.

Kærlighed forgaar,
*Hvcr 8. Dag* ..............

*Hver 8. Dag* gaar frem, gaar frem,
Og læses snart i hvert et ....

og vi gør opmærksom paa, at disse Rim
maa besvares paa Kupon 1 og Kupon 2.

NB. Naar alle tre Kuponer er udfyldte
med Besvarelse af Rimene samt Navn og
Adresse, indsendes de samlede i en Konvo
lut under Adresse:
»Hver 8. Dag«s
Præmie-A fdeling,
Vingaardsstræde 25,
København K.
Samtlige indsendte Besvarelser nedlæg
ges saa i en dertil indrettet, forseglet Kasse,
der aabnes paa Redaktionskontoret i Over
værelse af en Kontrolkomité, der sammen
sættes af Abonnenter paa »Hver 8. Dag«,
og hvis Navne senere skal blive offent
liggjorte.

Efter at Kassens Indhold cr blevet godt
omryslet, udtrækkes saa i Konlrolkomiléens Nærværelse en af de indsendte Besva
relser, og den, hvis Navn slaar under den
rigtige Besvarelse paa de tre Kuponer, bli
ver saa Vinderen af Forste Præmie: Fem
Hundrede Kroner.

Den næste, hvis Besvarelse udtrækkes, er
holder saa anden Præmie: To Hundrede og
halvtredsindstyve Kroner og de følgende
Halvtreds hver en Opmunlringspræmie paa
Fem Kroner, eller med andre Ord lige saa
meget, som »Hver 8. Dag« koster for cl helt
Aar.
Samtidig med, at Vindernes Navne offent
liggøres i det nærmest paafølgendc Num
mer af Bladet, erholder De Beløbet, som
De har vundet, tilsendt ved en Anvisning,
hvis Paalydende udbetales i Guld paa »Hver
8. Dag«s Kontor til Ihændehaveren. Denne
Anvisning kan dog, om ønskes, ogsaa be
nyttes til at gøre Indkøb for hos enhver
Handlende, der averterer i »TTvcr 8. Dag«
(i København eller Provinserne). Ønskes
det, kan Beløbet for de store Gevinster for
deles paa flere Anvisninger, saaledes at Vin
deren ikke behøver at gøre sine Indkob paa
et enkelt Sted.
Anvisningerne maa benyttes senest én
Maaned efter Udstcdclscsdagen.
Skulde de to store Præmier tilfalde en
ugift Dame og en ugift Herre, og disse ved
at gore hinandens Bekendtskab skulde be
slutte sig til at indgaa Ægteskab, forpligter
»Hver S Dag« sig yderligere til
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1. at afholde de Udgifter, der er forbundne med deres Vielse,
2. at skænke Bruden en elegant Brude
kjole m. m. fra Varehuset, hvor den
for Tiden er udstillet i et Vindue ud
til Frederiksberggade.
3. at bekoste en Luksusbil fra Autotåxa
til at bringe Brudeparret til og fra
Kirken.
4. at betale Bryllupsdinér paa indtil
100 Couverter i Hotel Bristol,
5. og at afholde Udgifterne ved en
Bryllupsrejse tij Paris (Billetter fra
Dansk Rejsebureau) med Ophold
i otte Dage paa et første Klasses
Hotel.
For at lellcliggøre Konkurrencens Hovedformaal: at bidrage til at gore et Par unge
Mennesker lykkelige, bemærkes det udtryk
kelig, al enhver har Lov til at afslaa sin
Præmie til cn anden, saaledes at en Fader
eller Moder, der maaske vinder cn af IIovedpræmierne, kan give dem til en Datter
eller Son, cn Brodér til sin Soster eller om
vendt, cn gift Veninde til cn ugift osv. osv.
Det eneste, »Hver 8. Dag« forlanger, er,
at det hele gaar ærligt til, og at Navnene
og Adresserne paa de Damer og Herrer, der
er i Besiddelse af Præmieanvisningerne, ind
sendes sammen med Meddelelse fra dem
begge om, at de har bestemt sig til at indgaa /Egtesab.

Det er indlysende, at jo flere Besvarelser,
man kan indsende, desto større Udsigter har
man til at vinde. Vi tilraader derfor alle,
der vil deltage i Konkurrencen, al skaiTe
sig saa mange Kuponer som muligt, — til
hver enkelt Besvarelse kræves, som sagt,
tre Kuponer.
Altsaa:

1. Udfyld Kupon Nr. 3 i det Blad, De her
læser, og Kuponerne i Nr. 1 og Nr. 2,
der findes i de tidligere Numre. Klip
dem ud og send dem samlede ind.

2. Anmod Venner og Bekendte, der ogsaa
læser »Hver 8. Dag«, om at overlade
Dem deres Kuponer, hvis de ikke selv
benytter dem.

Eller:
3. Køb saa mange Numre af »Hver 8.
Dag« som Antallet af de Besvarelser,
De maafte ønske at indsende, for al faa
størst Chance til at vinde Præmierne.
4. Husk, at én og samme Person ved en
heldig Skæbne jo godt kan vinde saa
mange Præmier, som Vedkommende
selv har indsendt Besvarelser, og al der
saaledes for Eksempel ikke er noget i
Vejen for, at den, der har indsendt 3
enslydende Besvarelser, i heldigste Til
fælde godt kan vinde baade første og
anden Præmie saml en Opmuntrings
præmie.

KUP MIG UD!

»Hver 8. Dag*s Ægteskabskonkurrence.
Kupon Nr. 3.
Det manglende Ord er .............................

Navn

Fornavn
Stilling

Adresse
NB. Navn og Adresse bedes skrevne me
get tydeligt.
>Blot det blev os, Ellen! <
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Verdenstrafikken.

erdenstrafikken har i den seneste Tid faaet
ny Virkemidler, der betegner imponerende
Fremskridt paa ethvert af de Omraader,
der nu til Dags samler Bestræbelserne om
sig: Hurtigheden, Størrelsen og Komforten.
Den 31. Maj forlod Verdens største Damper
„Olympic" Harland & Wolffs Vænt i Belfast, og
samme Dag sattes Søsterskibet „Titanic" i Van
det
Disse Skibe, der tilhører den verdenskendte
„White Star Line", er Verdens-Vidundere i SkibsArkitektur og Skibs-Ingeniørkunst.
At beskrive dem er en Umulighed, det vilde
blive et Værk, og alligevel vilde det være ufuld
komment; de maa ses eller rettere studeres for
at faa et Indtryk af deres Storladenhed og deres
enestaaende Indretning. Deres Lige findes ikke
paa Oceanet. Omendskønt saa enorme, er de
pragtfulde. Enhver Ting ombord er blevet nøje
— i mange Tilfælde genialt udtænkt og beun
dringsværdigt udført, og Passagererne vil finde
Luksus, Vederkvægelse og Hygiejne i de pragt
fulde Saloner, de mægtige Promenadedæk, Gym
nasiet, Tennisbanen, det tyrkiske Bad, Svømmebadet, Palmehaverne, Verandaerne etc. Virkelige
Soveværelser med Senge, og ikke Kahytter med
Køjer, danner ved Beliggenhed, Rummelighed og
Udstyrelse fuldendte Hvile- og Rekreationsopholds
steder, hvor Søvn og Hvile ikke afbrydes af
Støj eller anden Forstyrrelse. Komfort, Rumme
lighed og Sikkerhed er de Egenskaber, som Nu
tidens mondæne Passagerer kræver, og i „Olym
pic" findes de i Overflod.
For at kaste en Slags Strejflys over den Stor
stilethed, der findes ombord, skal nævnes enkelte
Tal, som venligst er meddelt os af Selskabets
herværende Repræsentant, Direktør Joachim Prahl,
der lige er hjemkommen fra England. „Olympic"
er 882 Fod lang, 92 Fod bred, Højde fra Kølen
til Kommandobroen er 104 Fod (Runde Taarn
115), 45,000 Tons med 46,000 H. K., Rorstam
mens Længde er 78 Fod 8 Tom. og 23l/o Tomme
i Diameter. Rorets Bredde er 15 Fod 3 Tom.
Skibet har 2 Master, hver 250 Fod over Vand
linien, og 4 Skorstene, hvis Højde over Vand
linien er 150 Fod. Skibets Fart er 21 Knob.
Der findes 7 Passagerdæk, 350 Kahytter for
1ste Klasses Passagerer, deraf 100 beregnede til
een Passager og 69 Suites, Soveværelse med
eget Badeværelse og Toilet samt Dagligstue og

V

om ønskes Spisestue. Ialt er der Plads til 750
1ste Klasses Passagerer.
Der er 3 Elevatorer til 1ste Klasses Passa
gerernes Afbenyttelse, 3 Promenadedæk, det
øverste 200 Fod langt og Skibets fulde Bredde,
fuldkomment aabent. Under dette findes et Pro
menadedæk over 500 Fod langt og indtil 30
Fod bredt, aabent til Siderne, under dette atter
et Promenadedæk over 400 Fod langt og 13
Fod bredt, lukket paa Siderne med store fir
kantede Vinduer til at skyde op og ned.
Paa det mellemste Promenadedæk findes en
Læse- og Skrivesalon 41 X 41 Fod, en Mod
tagelsessalon 59 X 03 Fod og en Rygesalon
65 X 61 Fod med 2 Veranda-Palmehaver hver
30 X 25 Fod.
Dækket nedenunder rummer en a la carte Re
staurant 60 X 45 Fod.
Paa Salondækket er en stor Modtagelsessolon
i Skibets fulde Bredde, 92 Fod, og 54 Fod lang stø
dende op til Spisesalonen, som ligeledes er i
Skibets fulde Bredde og 114 Fod lang og sam
tidig rummende 532 Passagerer (ved Smaabordek
Disse Saloner og Kahytter er alle beregneae
for 1ste Klasses Passagerer.
For 2den Klasses Passagerer, af hvilke der
kan medtages 550 i 2 og 4 Mands Kahytter,
findes en Spisesalon paa Salondækket i Skibets
fulde Bredde, 71 Fod lang, hvor 394 Passage
rer kan spise samtidig. Bibliotek og Læsesalon
58 X 40 Fod findes paa øverste Dæk, og en
stor Rygesalon paa Promenadedækket. Endvidere
er der Elevator og 2 store Promenadedæk i
Fortsættelse af 1ste Klasses Promenadedæk.
For 3die Klasses Passagerer er der ogsaa sør
get paa en næsten overdaadig Maade. Der fin
des store Promenadedæk, hvoraf et overdækket,
Rygesalon og Konversationssalon paa øverste
Dæk, 2 store Spisesaloner, som strækker sig i
Skibets fulde Bredde, og som tilsammen er 100
Fod lange, med Plads til 473 Passagerer. 3die
Klasses Passagerer befordres kun i lukkede Ka
hytter til 2, 4 eller 6 Personer.
En fuldstændig Redegørelse for dette Storværks
Enkeltheder vilde kræve adskillige Numre af „Hver
8. Dag"'; men Billederne og de anførte Tal
vil forhaabentlig give Læseren det Indtryk, som
er det rette, at man her staar overfor en gi
gantisk Frembringelse, skabt af en ualmindelig
Virketrang og Handleevne.
Sigurd.

DE POKKERS DRENGE!

Den, som ej vil høre, maa føle,
Og saa nytter det ikke bagefter at brøle.
Nej, vent nu blot, til Mo’r kommer hjem,
Saa kommer som Tilgift skam Riset frem!

Svensk Vid og Tegnekunst.

Kand. Berggren erklæredes for haabløs syg af Lægerne paa Sygehuset, hvorfor hans Ku
rator og nogle Venner blev tilkaldte. Berggren bevægede Læberne, og man hørte ham hvi
ske: »Opvarter, skænk mig en stor Snaps og lad Flasken blive staaende.i
Berggren kom sig.
(Stnx.)
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FRA DET MØRKE FASTLAND
En sanddru Oplevelse fra Skaane.
AF
CARL NUTZHORN-KJERSMEIER.
A Sommeren nærmede sig, begyndte jeg ivrigt
at spejde efter et fredeligt Sted, hvor jeg kunde
hvile ud efter alle de Anstrengelser og Fortræ
deligheder, som et Liv i Kulturens Midte nødvenigvis medfører for en yngre, stræbsom Skribent. Jeg
avde allerede i flere Aar spekuleret paa Skaane og
øble derfor en Uges Tid i Træk alle de sydsvenske
lade. Her var det, jeg en Dag faldt over følgende fri
ende Annonce: »En pæn Herre kan faa godt og roligt
□mmerophold paa en mindre Gaard, der er smukt beggende ved Skov og Strand. Billet mrkt. »Landophold«
3des sendt til Lunds Annoncebureau.«
Jeg indlagde Billet. Stedet viste sig at være en lille
lække to Mil Nord for Lund. Prisen var yderst beceden; jeg greb til med begge Hænder, og en skønne
•ag kunde man i alle Københavns Blade læse, at den
nge, haabefulde Forfatter N. N. var afrejst til det nordge Skaane for dér at lægge sidste Haand paa en Digttmling, som til Efteraaret vilde udkomme hos Gylendal (dette var dog ikke ganske overensstemmende
æd Sandheden).
Jeg tog med Damperen til Malmø, kørte derfra med
arnbanen til Lund og ankom ved Aftenstid velbeholden
1 mit foreløbige Hjem. Min Vært modtog mig paa
et elskværdigste (her var god Lejlighed til at udslynge
t Kaos af Lyrik og Løgne om hans store og sjældne
¡genskaber, men da denne Fortælling har sin Stvrke i
in Nøgternhed, nøjes min Beskedenhed med Forsikingen om, at han var som Folk er flest — hverken
ærre eller bedre end hin Klasse af Medborgere, der le
er af Næstens Lyst til Forandring).
♦

Jeg kedede mig — ærligt talt — grufuldt de første
»age; heller ikke syntes jeg, jeg blev beriget med nye
adtryk: Menneskene havde Næsen mellem begge Øjne
gesom i Danmark og diskuterede Politik, Landbrug og
^vedkommendes Anliggender med samme Nidkærhed
□m i mit Fædreland.
At jeg alligevel var kommet til et fremmed Land med
ye Sæder og nye Skikke, gik først op for mig efter
we Dages Forløb: en Aftenstund drev jeg nvnnende hen
d Landevejen; mit Hjerte var tungt af Hjemvé. Ved
n Omdrejning saa jeg pludselig to Mænd komme mig
Møde; saa snart de fik Øje paa mig, bukkede de sig
urtigt og samlede en stor Flintesten op, som de omyggelig gemte bag paa Ryggen. Mit Hjerte begyndte
t banke heftigt; jeg rankede dog Ryggen, og da jeg var
ge ud for dem, tog jeg, fuld af Frimodighed, Hatten
ybt af (maaske i det lønlige Haab at formilde mine
trenge Avindsmænd); de blottede ogsaa deres Hoveder,
g et kraftigt »Guds Fred« tonede fra deres Læber, hvoraa de roligt og besindigt fortsatte deres Vej. Jeg gjorde
rold paa min Forbavselse og raabte dem an; de vendte
•m og kom hen imod mig (med en vis indre Tilfredstillelse konstaterede jeg, at de havde ladet Flintestenene
aide). Jeg spurgte dem, hvorfor de ved Synet af mig
traks havde bevæbnet sig til Tænderne, hvortil de svaede en hel Del, der kan sammenfattes i følgende: »Tja,
nan véd jo aldrig . . . . «
Hvorpaa vi skiltes med huldsalige Miner.

*

De følgende Dage hengled i stille Mangel paa nye
)plevelser. Jeg havde allerede begyndt at repetere Haald Kiddes samlede Værker, for her at søge Trøst og
Jusvalelse i min Ensomhed, da Forsynet en Aften lod
någ møde Karin henne ved Gadekæret.
Karin var en 20-aarig, kraftig og rødmosset Bonde
rige, som tjente i en Gaard, der laa en halv Snes Minut
ers Gang fra den, hvor jeg boede. Vor Samtale, der

Saavel mandlige som kvindel
^B$. Private Opdagei

'
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Dir-: Fru MARTHA NIELSEI
Bagerstræde 3, 1. Telefon Vester
Kontortid 10—3. Privat 1—3 og 6
TELEGRAM-ADR.: PINKERTON.

til at begynde med kun berørte forholdsvis neutra
Emner, gik efterhaanden over til at blive af mere pe
sonlig og intim Natur. Den første Alten indskrænke«
jeg mig til al følge hende til Gaardcns Port, den næs
avancerede jeg helt ind i Porten, den tredje beundre«
jeg Forstuens hvide Kalkloft og den fjerde hendes eg
nysselige Join frukaminer.
Mit Liv havde nu faaet nyt Indhold; jeg forsage«
Harald Kidde og alt, hvad hans var, og sværmede
Stedet for de lune Sommeraflener med Karin i Mai
og Eng.
Og ak! denne Idyl kunde være blevet ved, hvis j<
ikke en Aften havde givet Karin det skæbnesvangre Løf
al lage ind til Lund og købe et »Perle«halsbaand ni«
vedhængende Ravhjerte til hende som Pant paa v<
unge Kærlighed!

*

Næste Morgen tog jeg af Sted. Karin var listet hjer
mefra, for at følge mig paa Stationen.
Ak! jeg mindes endnu, hvordan hun viftede til m
— den bortdragende — med sit rødlærnede Lomm
tørklæde!
Jeg ankom til Lund og besørgede mit Ærinde. Da j«
henimod Aften alter tog Plads i Toget, kunde jeg m«
veltilfreds Hu se tilbage paa denne minderige Dag. Ikl
alene laa »Perle«halsbaand 4“ Ravhjerte i min Inde
lomme, men jeg havde ogsaa faaet Tid til at »bese« Dor
kirken (d. v. s. jeg havde løbet 3 Gange omkring Kirke
og kigget op til Taarnel, saa at jeg var blevet hell si
i Nakken, og været henne og ruske i Porten et Utal ;
Gange, men uden Resultat).
Toget standsede. Jeg sprang hurtigt ud og begav m
med lette Fjed af Sled til Karin, thi det var min A
allerede i Aften at overbringe hende Symbolet paa v<
Kærlighed. '
Jeg sneg mig gennem Porten og kravlede med tilbag
holdt Aandedræt op ad en hæsligt knirkende Trapp
der førte op til Karins Værelse. Jeg aabnede Døren <
traadte ind i min Elskedes kyske Kammer, der kun bl«
svagt oplyst af Fuldmaanens blege Skær. Henne i Se:
gen var der en hvid Skikkelse, der rejste sig op <
udbrød:
— Herre Jesus, Røvere!
I næste Nu hørte jeg el skarpt Knæk, og samtidig svi
rede en Kugle fra en Browningrevolver tæt forbi ir
Øre. Jeg udstødte el Vræl og slvrtede ud — bagved m
hørte jeg endnu 5 skarpe Knæk ....

*
Næste Morgen, da jeg sad ved min Kaffe, og for Gud véd hvilken! — Gang gennemgik Nattens Begive
heder, bankede det paa min Dør. Jeg gik hen og skrue«
et af Sofabenenc af; man véd jo aldrig ....
Med dette frygtelige Vaaben hævet til Slag gik j«
hen og lukkede op. Udenfor Døren stod en lille, us
mindelig spinkel Mand; hans Mine var sælsomt ho
modig og truende, men ved Synet af mig og mit Vaab«
gled el affabelt Smil pludselig over hans Ansigt, og hi
spurgte med et let Buk:

— Undskyld, er det Hr. N. N., jeg har den Ære at
le med?
— Ja, svarede jeg og sænkede mit Vaaben. Værs’go’
' træd indenfor! Hvad skylder jeg Æren af Deres
esøg?
Han svarede ikke, men traadte tavs indenfor, afførte
g Hat, Handsker og Overfrakke og anbragte forsigtigt
sse Appertinenlier paa en Stol. Saa gned han sig i
ænderne, slog nænsomt Skøderne paa sin Diplomatakke til Side og satte sig.
— Mit Navn er Mons Svensson, Rejsende for Persson
Co., Isenkram og Maskindele, sagde han endelig.
— Glæder mig overmaade, svarede jeg, skønt Hjert sad mig oppe i Halsen ved Tanken om, at han om
Øjeblik vilde brede et helt Bibliotek af illustrerede
ataloger ud paa Bordet foran mig.
— Jeg er kommet for at tildele Dem en korporlig Rev
ise, fortsatte han. De har krænket min Kæreste ved
t trænge Dem ind i hendes Værelse midt om Natten.
Jeg stirrede paa ham, fuld af Maabén og Lettelse:
— Det var altsaa Dem, der skød paa mig i Nat?
purgie jeg.
— Tja, sagde han, Herren faar undskylde mig; men,
om sagt, jeg er kommet for at tildele Dem en korporg Revselse.
Han rejste sig sejrsbevidst, stak Hænderne i Lommen
g spankulerede et Par Gange op og ned ad Gulvet. Mit
fod steg adskillige Grader, da jeg opdagede, at hans
tag-lomme ikke posede af Revolver. Han satte sig atter
g tilkastede mig et ransagende Blik. Jeg saa haanligtiiedlidende paa ham: jeg var dobbelt saa stor som han
g kunde sikkert ikke risikere Liv og Lemmer ved selv
len haardeste Holmgang med ham.
— Hør nu, kære Ven, sagde jeg efter en pinlig Pavse.
)a De har været saa elskværdig mod mig, skal jeg gøre
icngæld. Kan De se det Uhr dér? Godt! Hvis De ikke
nden 5 Minutter er ude af den Dør dér, skal ieg give
)cm et gratis Kursus i Gang og Hurtigløb. Men lad vær
>g smæk med Døren, for ellers løber jeg efter Dem!
Han syntes at ville sige noget, men greb sig i det. Tavs
førte han sig sit Tøj og gik; dog, i Døren vendte ban
iig om og sendte mig et Blik, der kunde qg skulde sige
neget ....
En Time efter flygtede jeg til de danske Strande. Siden
íar jeg aldrig set Mons eller Karin.

„HVER 8 DAG“S GRAFOLOGISKE
BREVKASSE.
Red. af H. Trolle.
Indehaver af Graf. Inst, S. E.,
Kristiania og Kbhvn. 0.

Besvarelser efter indsendte Skriftprøver følger i kj
nologisk Orden samt altid under det Mærke, som c
gives. Pris Kr. 0,50 i Frim. for Bladets Abonnent
Kr. 1,00 pr. Anvisning for alle andre. Større Analys
(ca. 40 Linier) sendes til opgivet Adresse mod Kr. 2,C
Alle Skriftprøver bedes sendte til Grafologisk Institi
S. E., Kbhvn. 0., hvorfra de ufravigelig returneres.
F. H.: Selvfordybelse, Grundighed. Meget klar Tank
gang. Mangler indre Varme. Optræder taktfuk
formfuldendt.
Z. & F.: De er som en Sensommerdag: stille, mild. Di
høje Himmel (vid Horizont) lader os fornemme
Pust af Efteraarets Kølighed. Indadvendt, værd
og fuld af betagende Charme. Klæder Dem m<
Smag. Forkærlighed for ensfarvede StofTer. Forso
lig; kan ikke bære varigt Nag til nogen.
? A.: Et voldsomt Temperament, en Hidsighed, der pa
ret med en uvanlig Aabenhjertighed ofte forled
Dem til Misgreb og faar Dem til at forløbe Dei
Ærgerrighed, Idérigdom, Herskesyge, men tro<
alt meget hjertevindende i Deres gode Øjeblikke.
KISS: De er moderat i alle Deres Livsytringer. Af bæ
Forbeholdenhed og Angst for at støde tør De s
drig give Dem, som De er, men gaar maskeret gei
nem Livet.
HUBERTUS: De har opgivet al Tro og Haab. Livslec
og Menneskeforagt har mærket Dem. Intet kan a
vinde Dem et Smil eller gøre Dem glad. Kold, mi
tænksom. En Astrolog vilde sige, at De staar i S:
turns Tegn.
SPECTATOR: Med Deres sjældne Evner og ualmind«
lige Skarpsind, praktiske Duelighed og Energi ka
De godt staa scratch i Livet og uden Besvær in<
hente Forspringsmændene. Jeg tør dristig form
sige Dem en glimrende Løbebane, naar De holdt
igen paa Deres Hang til en opuleret Levevis.
ARCTURUS: Det lader sig ikke nægte, at De er stridba
hidsig og krakilsk. I alle Ting vil De have Ret, c
naar nogen overbeviser Dem om Deres Uret, blive
De ustyrlig heftig, ja, ude af Dem selv. Deres Ui
dergivne — hvis De har nogle, hvilket ikke ses
Skriften — er at beklage.
JOHN N.: De kan ikke siges at være enfoldig, men e
ejheller i Besiddelse af fremragende Kløgt. Rolij
behersket, en Type paa Gennemsnitsmennesket; Di
res Anlæg peger paa en praktisk Virksomhed soj
det for Dem naturlige.
C. W. O.: Hvis ydre Begunstigelser betinger Lykke]
har De ualmindelige Udsigter. De er følsom c
aabenhjertig, men handlekraftig og alt andet en
slap. Vogter egen Fordel og besidder resolut Kra
og snarraadigt Overblik til at gribe ind i retí
Øjeblik.
INGEB.: De er en betydelig Kraft, har Taalmod. Fas
hed og Ro i en Grad, som før eller senere vil føl
Dem frem. Fraregnet en normal Egoisme findes de
ingen udtalte Tegn paa onde Drifter hos Dem.
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Kornéi Vassiliev.
Af LEO TOLSTOI
Oversat af Carl Nutzhorn-Kjersmeier.
I.
ENGANG Korne! Vassiliev kom til Lands
byen var han lige fyldt 54 Aar. I hans
tætte, krøllede Haar var der ikke et ene
ste hvidt Stænk at se — kun hans sorte
Skæg var begyndt
graane i Spidserne. Hans
Ansigt var sundt og rødt, hans Nakke bred
og stærk.
20 Aar i Forvejen havde han, efter at have
aftjent -sin Værnepligt, aabnet en lille Butik
i en afsides liggende Landsby; saa havde han
solgt Butikken og slaaet sig paa Kvæghandel;
han tog til Tcherkassi og købte Kreaturer, som
han atter solgte i Moskva.
Han levede nu i Landsbyen Gai i et Sten
hus, hvor der foruden ham boede hans gam
le Moder, hans Kone og deres to Børn (en
Dreng og en Pige) og desuden hans Nevø, en
stakkels døvstum forældreløs paa 15 Aar,
samt en Tjener.
Korne'i havde været gift to Gange; hans før
ste Kone, der var svag og sygelig, var død
uden at have skænket ham Børn; en halv Snes
Aar efter hendes Død ægtede han atter en fat
tig, ung Pige fra en nærliggende Landsby; hun
var stærk og smuk og havde skænket ham to
Børn.
Korne! havde solgt sin sidste Kreaturdrift
saa fordelagtigt i Moskva, at han nu var Ejer
af omtrent 3000 Rubler. Da han havde erfaret,
at en Skov ikke langt fra lians Landsby var til
Salgs, havde han besluttet at købe den og dcrpaa give sig af med Tømmet handel.
il
Paa Vejen til Gai mødte Kornet den skel
øjede Kouzma; denne var fattig og holdt derfor
ikke af de rige, heller ikke af Korne!.
— Kan jeg køre med dig, Onkel Kouzma?
sagde Korne!.
— Ja, hvorfor ikke! Giv mig en Rubel, saa
skal jeg tage dig med.
— Hvad for noget! Mere end 70 Kopeker
vil jeg ikke give.
— Vil du virkelig strides med en fattig Mand
for 30 Kopekers Skyld? En Rubel eller ikke?!
— Jaja, lad gaa, sagde Korne! og tog Plads
paa Bagsædet.
Kouzma piskede paa Hestene.
— Naa, er der sket noget nyt hjemme i
Landsbyen? spurgte Korne!.
— Aa, ikke synderligt.
— Min gamle Moder har det godt?
— Ja. hun har, og din unge Kone med; hun
har taget en ny Tjener.

Og Kouzma lo — paa en underlig Maade,
syntes Korne!.
— Hvad hedder han?
— Euvstigni Bieli — han er fra samme
Landsby som hun.
— Ja saa, sagde Korne! eftertænksomt.
Dengang han havde giftet sig med Marfa,
havde Kvinderne snakket om en vis Euvstigni.
— Ja, saadan gaar det, Korne! Vassiliev, sag
de Kouzma. Kvinderne gør nu til Dags kun,
hvad de har Lyst til.
- Ja, hvad skal man sige til det? sagde
Korne!. Din Hest begynder nok at blive gam
mel, tilføjede han, for at dreje Samtalen et an
det Steds hen.
— Ja, jeg selv er heller ikke ung mere —
du forresten heller ikke, Korne!, svarede Kouz
ma og piskede paa sin udmagrede Krikke.

III.
Midtvejs laa der en Kro; Korne! befalede
Kouzma at standse og gik selv indenfor; Kouz
ma gav sig til at sysle med Skaglerne uden at
se paa Korne! — han ventede at blive budt
indenfor og faa noget at drikke.
— Kom dog ind. Onkel Kouzma, og faa
et lille Glas med, raabte Korne! og viste sig i
Døren.
— Ja, Tak, svarede Kouzma og lod som
om det ikke havde Hastværk.
Korne! bestilte Brændevin; Kouzma, der ikke
havde spist lige siden i Morges, blev snart be
ruset og begyndte at fortælle Korne!, at man i
Landsbyen snakkede om, at Marfa, hans Kone,
havde antaget sin gamle Elsker som Tjener.
— Ja, jeg beklager dig, Korne!, sagde Kouz
ma rørt; det er Synd, at du skal være til
Spot for hele Byen — ja det er!
Korne! lyttede tavs til, hvad Kouzma for
talte; hans Bryn trak sig sammen og Furerne
i hans Pande blev endnu dybere.
Da Flasken var tom, sagde han kort:
— Naa, lad os saa komme afstod!
Han betalte Værten og de korte videre.

IV.
Han kom hjem, da Natten begyndte at falde
paa. Den første han modte var Euvstigni Bieli,
som han ikke havde kunnet lade være med at
tænke paa hele Vejen. Korne! hilste ham God
aften. Da han saa’ den blonde Euvstignis blege
og smalle Ansigt, rystede Korne! forundret paa
Hovedet:
— Kouzma har sikkert løjet, den gamle Djæ
vel, tænker han. Men alligevel, vi faar at se!
— Naa, nu tjener du altsaa hos os? sagde
Korne!.
— Ja, et Sted maa man jo arbejde.
— Er Stuen opvarmet?
— Ja — Marfa Matveievna er der inde, sva
rede Euvstigni.
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Marfa var ved Lyden af Stemmerne kom
met ud i Forstuen. Da hun fik Øje paa sin
Mand, blev hun rød og modtog ham med en
paafaldende Ømhed.
Hun fulgte efter Korne! ind i Stuen.
— Naa, hvordan har I haft det saa længe?
— Aa, ganske som vi plejer, svarede hun.
Og idet hun tog den lille, toaarige Pige, der
klyngede sig til hendes Kjole, op paa Armen,
forlod hun med hastige Skridt Stuen.
Korneis Moder kom ind med slæbende Skridt.
— Velkommen hjem, sagde hun og rystede
paa Hovedet.
Korne! kom pludselig til al huske paa Kouzma og gik ud for at betale ham. Da han aabnede
Døren til Forstuen, fik han ude i Gaarden Øje
paa Marfa og Euvstigni; de stod og snakkede
ivrigt sammen, men da Euvstigni opdagede Kor
ne!, skiltes de hurtigt.
Korne! indbød Kouzma til at drikke Te med.
Før de drak Te, kom Korne! frem med de
Gaver, han havde med fra Moskva: hans Mo
der fik et Uldsjal; hans Søn Fedka en Billed
bog; hans døvstumme Nevø en Vest og hans
Kone Tøj til en Kjole.
.' Medens de drak Te, sad .Korne! tavs og
med rynkede Bryn; kun af og til smilede han,
naar han saa’ den døvstummes Glæde over
Vesten; denne lagde den sammen paa alle
Maader, prøvede den, kyssede paa Fingrene til
Korne! og lo.
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— Har Euvstigni været her længe? spurgte
han.
Med en rolig Bevægelse begyndte hun at
løse en af sine store Fletninger op — saa sva
rede hun smilende:
-- Euvstigni? Aa, en to—tre Uger omtrent.
— Er det sandt, at du lever sammen med
ham? fortsatte Korne!.
Hun lod Fletningen falde, men greb den
straks paany:
— Hvordan falder du dog paa det? Hvem
har bildt dig det ind?
— Tal! Er det sandt eller ikke, udbrød
Korne! og knyttede Hænderne i sine Bukse
lommer.
— Sikke noget Sludder! Skal jeg trække dine
Støvler af?
— Svar paa, hvad jeg spørger dig om.
— Han er meget dygtig, Euvstigni! Men hvem
har forsøgt at binde dig den Løgn paa Ærmet?
— Hvad var det, du sagde til ham ude i Gaar
den?
— Hvad jeg sagde til ham? Jeg sagde til
ham, at der maatte sættes en ny Stave i Tøn
den. Men hvad er det egentlig, du vil?
— Jeg vil, at du skal tale Sandhed! Jeg
kunde slaa dig ihjel!
Han greb hende i Fletningen — hendes An
sigt fortrak sig i Smerte:
— Hvorfor gør du det — hvad har jeg gjort
dig? Hvorfor har du revet min halve Fletning
af? Hvad er det, du vil? skreg hun.
Han greb hende i Armen og gav sig til at
gennemprygle hende.
V.
Jo liaardere han slog, desto stierkere svul
Da de havde drukket Te, gik Korne! ind mede hans Vrede i ham. Hun skreg og for
i det lille Værelse, hvor han selv, Marfa og søgte at rive sig løs, men han slap ikke sit
deres lille Datter sov.
Tag.
Marfa blev i Spisestuen for at tage af Bordet.
Barnet, der var vaagnet, klyngede sig til
Korne! sad ved Bordet inde i Soveværelset og sin Moder.
ventede paa hende; hans Vrede voksede fra Mi
— Mo’r, Mo’r! skreg det.
nut til Minut. Han tog en lille Tavle ned fra
Korne! greb den lille Pige i Armene og ka
Væggen og begyndte, for at adsprede sine Tan stede hende — söm om hun havde været en
ker, at regne ud, hvad han havde tjent. Medens Killing — hen i et Hjørne. Den lille udstødte et
han regnede, saa’ han af og til hen mod Døren. gennemtrængende Skrig — saa tav det nogle
Endelig gik denne op og Marfa viste sig med Øjeblikke.
den lille Pige paa Arrmen.
Bandit, du har dræbt hende! skreg Mar
— Er du træt efter Rejsen? sagde hun smi fa og vilde styrte hen til Barnet. Men han greb
lende og lod, som om hun ikke lagde Mærke til hende paany og pryglede hende endnu stær
hans mørke Mine.
kere, saa at hun tilsidst besvimede.
Korne! saa1 paa hende uden at svare og
Den gamle Moder styrtede med Haaret i
blev ved med at regne, skønt han allerede var Uorden og forvildede Miner ind i Soveværelset.
færdig.
Uden at lage Hensyn til Korne! eller Marfa,
Hun satte Barnet ned paa Gulvet og gav nærmede hun sig Barnet, der atter var begyndt
sig til at rede Sengen.
med sine fortvivlede Skrig, og fik det til at
Kouzmas Ord: Det er Synd, at du skal falde til Ro.
være til Spot for hele Byen, genlød stadig i
Korne! havde sluppet Marfa; han aandede
Korneis Øren. Han rejste sig, hængte atter Tav tungt og saa’ sig om, som om han lige var
len op paa Væggen og nærmede sig sin Kone.
vaagnet og ikke vidste, hvor han var, eller hvad
— Agafia sover allerede, sagde hun og pe der var sket.
gede paa Barnet.
Marfa løftede Hovedet og tørrede Blodet af
Og smilende satte hun sig paa Sengekanten. sit Ansigt:
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— Bandit! Ja, det er sandt, at jeg lever sam
men med Euvstigni og at jeg ogsaa har gjort
det før! Agafia er ikke din Datter — det er
hans!
Og hun løftede Armen for at afbøde de Slag,
hun ventede vilde falde.
Men Kornei stod, som om han ikke havde
forstaaet noget.
— Se. hvad du har gjort: du har knækket
Barnets Arm. sagde hans gamle Moder og viste
ham det skrigende Barns slapt nedhængende
Arm.

VI.
Kornei vendte sig bort og gik. Han gik gen
nem Forstuen og ud i Gaarden. Det var endnu
mørkt og koldt i Vejret. Gennem Døren hørte
han Marfas klagende Stemme og Barnets for
tvivlede Skrig.
Han gik atter ind. samlede de nødvendigste
Ting sammen i en Bvldt og bandt et Reb om.
— Hvorfor har du mishandlet mig? Hvorfor?
Hvad har jeg gjort dig? skreg Marfa.
Uden at svare greb Kornei sin Byldt og gik
henimod Døren.
— Bandit! Vent! Straffen skal nok ramme
dig! raabte hun efter ham. men nu var der
Vrede i hendes Stemme.
Stadig uden at svare, aabnede Kornei Dø
ren med et Spark, saa al den knagede i alle sine
Sammenføjninger.
Han gik ned og vækkede den dovslummc og
lod ham ved Tegn forslaa. at han skulde gaa ud
og spænde for; denne sprang straks ud af Sen
gen, klædte sig paa, greb en Lygte og gik ud
i Gaarden.
Det var allerede højlys Dag. da Kornei stand
sede ved Kroen, hvor han havde bedet med
Kouzma Aftenen i Forvejen.
Derpaa kørte han videre til den nærmeste
Station; den døvstumme saa ham tage en Bil
let, stige ind i en Waggon og nikke til Farvel.
Saa korle Toget og forsvandt snart ved en
Omdrejning af Vejen.
VII.
Foruden alle de Skrammer Marfa havde
faaet i Ansigtet, var to af hendes Ribben knæk
kede. Men da hun var ung, sund og stærk,
var hun efter en Maaneds Forløb fuldstændig
rask. Den lille Pige derimod blev Krøbling for
hele Livet: hendes Arm var knækket og blev
altid ved med at være stiv.
Ilvad Kornei angik, saa vidste ingen noget
om ham, siden han var rejst
han kunde
lige saa godt være død som levende.......

VIII.
17 Aar var gaaet....
Det var en Efteraarsaften; Solen var gaaet
ned, og Aftenen begyndte at falde paa. En ung
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Kvinde drev Faarene hjem til Landsbyen Andrievka. Hun var iført lange Mandsstøvler og
havde et Tørklæde om Hovedet. Hun løb paa
den ene Side af Vejen til den anden og gennede
Faarene frem.
Længere fremme paa Vejen gik en høj Ol
ding med hvidt Haar og hvidt Skæg; kun hans
tætte Øjenbryn var sorte. Han var iført en
pjaltet Dragt, og paa Ryggen havde han en
Byldt. Han slæbte sig kun møjsommeligt frem,
og ved hvert Skridt støttede han sig til en
Egetræstok.
Da den unge Kvinde indhenlede ham, sagde
hun med en blid og klangfuld Stemme:
— Goddag, Bedstefar!
— Goddag, mit Barn, svarede den gamle.
— Hvis du søger efter et Sted, hvor du kan
være i Nat, saa gaa hen til os, Bedstefa’r; det
er det tredje Hus ved Vejen; min Svigermoder
giver Nattely til alle vejfarende
naturligvis
uden at tage noget for det.
— Det tredje Hus? Del er altsaa hos Zino
viev? udbrød den gamle.
— Kender du dem?
— Ja, jeg er tilfældigvis kommet her forbi
for.
Den gamle Mand var Kornei. Den unge
Kvinde var Agafia, hvis Arm han havde knæk
ket for 17 Aar siden. Hun havde giflet sig ind
i en rig Familie i Andrievka, der laa 1 Mil
fra Gai.

IX.
Kornei Vassiliev, den stærke, stolte og rige
Mand var nu blevet en svag og gammel Tigger,
der ikke ejede andet end det Tøj, han gik i, og
sit Soldaterbevis.
Denne Forandring var skel lidt efter lidt, saa
at han ikke engang kunde sige, hvornaar den
var begyndt. Det eneste, han vidste, og som han
var fuldstændig overbevist om, var, at hans
Kone var Aarsagen til alle hans Ulykker.
Da han rejste, begav han sig straks til den
Mand, der vilde sælge Skoven, men den var
allerede solgt. Derpaa vendte han tilbage til
Moskva og gav sig til al drikke — i to Uger
var han ikke ædru. Da han atier kom til sig
selv, rejste han til Volga og begyndte at handle
med Kvæg, men det gik daarligt for ham, og
efter et Aars Forløb havde han af sine 3000
Rubler kun 25 tilbage, Saa blev han nødt til
at arbejde for andre; han drak stedse mere og
mere.
I et Aar var han Bogholder hos en Kvæg
handler. men da han blev ved med at drikke,
jagede denne ham bort.
Tilsidst fik han, takket være sine Bekendt
skaber, Plads hos en Vinhandler; men heller
ikke dette varede længe: da der blev opdaget
adskillige Fejl i Bøgerne, afskedigede man ham.
Vende hjem? Nej aldrig! Drengen er maaske
ikke engang min Søn, tænkte han.
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Det gik daarligere og daarligere for ham;
da han ikke kunde holde op med at drikke,
blev hari Kvægdriver; men snart var der ikke
engang nogen, der vilde have ham dertil.
Jo mere elendig hans Stilling blev, desto
stærkere anklagede han sin Kone og desto
større blev hans Vrede mod hende.
Den sidste Plads Kornei havde var som
Kreaturpasser; men da Kvæget blev sygt, jagede
Ejeren ham væk.
Kornei besluttede at vende hjem; da han
rejste fra Kiew, havde han kun 8 Rubler i
Lommen. Paa Vejen blev han syg, og da han
atter blev rask, havde han kun 90 Kopeker
tilbage.
Han begav sig atter paa Vej, men blev sva
gere og svagere, saa at han tilsidst ikke kunde
gaa mere end 10 til 12 Verst om Dagen. 200
Verst fra Gai slap hans Penge op, og han
begyndte nu at tigge sig frem.
Syg som han var, tog han to Uger om at
tilbagelægge disse 200 Verst, og han var nu
kommet til Andrievka, hvor han mødte Agafia,
som han ikke vidste, var hans Datter, og hvis
Arm han for 17 Aar siden havde knækket....

X.
Da han kom til Zinovievs Hus, bad han om
Tilladelse til at tilbringe Natten der, hvilket
han ogsaa fik Lov til.
Da han traadte ind i Storstuen, bøjede han
sig for Helgenbilledet og gjorde Korsets Tegn.
— Du fryser, Bedstefa’r! Sæt dig op paa
Ovnen! sagde Husmoderen, en gammel, rynket,
men overmaade livlig Kvinde.
Agafias Mand, en ung Bonde, sad ved Bor
det og satte en ny Væge i Lampen.
— Hvor du er vaad, Bedstefa'r, sagde han.
Men se nu til at blive tør!
Kornei tog sine Støvler af og kravlede op
paa Ovnen.
Agafia traadte ind i Storstuen med en
Krukke Mælk i Haanden. Hun havde lige dre
vet Faarene ind i deres Baas.
Hun rakte ham Krukken og et Stykke Suk
ker, som han takkende log imod.
Samtalen gled over paa Vejret og Høsten;
Kornet var ikke godt i Aar, Regnen begyndte
at falde, saasnart man vilde køre det i Hus.
Den unge Kone rakte ham en Kop Te.
- Hvorfor er din Arm ikke lige? spurgte
han og tog forsigtigt om den fulde Kop.
— Da hun var Barn, knækkede hendes Fa
der hendes Arm, sagde den gamle, snakkesalige
Moder.
— Men hvorfor dog det? spurgte han. Da
han saa nøjere paa den unge Kvindes Ansigt,
mindedes han pludselig Euvstigni Bieli, og hans
Haand, der holdt Koppen, skælvede saa stærkt,
at han spildte Halvdelen af Teen.
— Hendes Fader hed Kornei Vassiliev og
boede i Gai. Han var meget rig, men ogsaa
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meget hidsig. En Dag blev han saa vred paa
sin Kone, at han gennempryglede hende og
ved et Tilfælde kom til at knække Agafias Arm.
Kornei tav, men saa snart paa Agafia, snart
paa hendes Mand.
— Og hvorfor blev han vred? spurgte han
og bed i et Stykke Sukker.
— Ja, hvem ved? sagde den gamle. Det
var vist paa Grund af en Tjener, en dygtig
Mand fra vor Landsby; han døde saamænd i
vort Hus....
— Er han død? spurgte Kornei; og han
hostede.
— Ja, det er længe siden... Saa giftede
min Søn sig med Agafia....
— Og hvad blev der af ham, Kornei?
— Han er uden Tvivl død; han slog sig
paa Drik; nu er det allerede 17 Aar siden.
— Men nærer du ikke Had til ham, fordi
han knækkede din Arm? spurgte Kornei den
unge Kvinde.
— Nej, det var jo min Fader! Vil du ikke
drikke en Kop Te til, Bedstefa’r?
Kornei svarede ikke men gav sig til at hulke.
— Hvad er der i Vejen, Bedstefa’r?
— Ingenting! Gud velsigne dig!

XI.
Næste Morgen vaagnede Kornei tidligt. Han
kravlede ned fra Ovnen, trak med stor Møje
sine Støvler paa og greb sin Byldt....
— Vil du ikke blive og spise med til Fro
kost, Bedstefa’r? sagde den gamle Kone.
— Nej, ellers Tak.
— Tag saa idetmindsle dette Brød.
Kornei takkede og sagde Farvel.
— Naar du kommer her forbi igen, saa se
ind til os, hvis vi da lever.
En tæt Efteraarstaage dækkede alt; men
Kornei kendte Vejen — han kendte hver Busk
og hvert Træ, skønt der var gaaet 17 Aar. og
de gamle Træer var erstattede med unge, og
de unge var blevet gamle.
Landsbyen Gai var den samme som for —
der var kun opført ganske faa nye Huse.
I Nærheden af sit gamle Hus fik han Øje
paa en gammel Hoppe, der paafaldende lignede
den, som han selv havde købt Aaret før han
tog hjemme fra. Hesten blev trukket af en
Dreng med sorte Øjne:
— Det er sikkert Fedkas Søn, min Sønne
søn; han har hans sorte Øjne, tænkte Kornei.
Drengen rettede sit Blik mod den ukendte
gamle; bag ved ham løb en sort Hund, der lig
nede Korneis Voltchok.
— Er det Voltchok? tænkte han, men saa
kom han til at tænke paa, at det var 20 Aar
siden, den blev født.
Ude i Gaarden standsede han og sparkede
Sneen af sine Støvler. Saa aabnede han Døren
til Forstuen.
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— Hvorfor kommer du ind uden at banke
paa? hørte han en Kvindestemme sige.
Han genkendte Stemmen, og straks efter
viste hans Kone sig; hun var blevet gammel,
mager og rynket.
Kornei havde ventet at se den unge og
smukke Marfa, som havde krænket ham, og som
han hadede og vilde overvælde med Bebrejdel
ser — men i Stedet for fik han Øje paa denne
gamle Kvinde.
— Hvis du vil have en Almisse, saa beder
man om den uden for Vinduet, sagde hun med
skingrende Stemme.
— Det er ikke nogen Almisse, det drejer
sig om, sagde Kornei.
— Hvad er det da, du vil?
Pludselig standsede hun, og af hendes Ansigt
saa han, at hun havde genkendt ham.
— Der er nok af Tiggere som dig. Gaa,
og Gud velsigne dig!
Kornei lænede sig mod Muren og betragtede
hende skarpt. Men til sin Forbavselse følte han,
at han ikke længere nærede den Vrede mod
hende, som han havde gaaet og baaret paa
i saa mange lange Aar. En Slags Svaghed, Be
vægelse havde grebet ham.
— Marfa, din Dødstime kommer ogsaa nok.
— Gaa, gaa! Gud være med dig, udbrød
hun hastigt og vredt.
— Har du ikke andet at sige mig?
— Nej! Gaa blot! Tiggere af din Slags er
der nok af.
Og med hurtige Skridt gik hun ind i Stor
stuen, hvis Dør hun smækkede i efter sig.
— Hvorfor fornærmer du ham? udbrød en
Mandsstemme, og en ung Bonde med sorte
Øjne, og som lignede Kornei for 40 Aar siden,
viste sig i Døren; i Bæltet bar han en Økse.
Det var Fedka, som han for 17 Aar siden
havde bragt en Billedbog. Det var ham, der
havde bebrejdet sin Moder, at hun ikke havde
Medlidenhed med en Tigger.
Bagved ham kom den døvstumme Nevø til
Syne, ligeledes med en Økse i Bæltet. Han var
nu blevet en ældre Mand, rynket, med tyndt
Skæg, lang Hals og et fast og gennemtrængende
Blik. De to Mænd havde lige rejst sig fra Fro
kostbordet og skulde nu ud i Skoven.
Fedka gik ud paa Vejen, og den døvstumme
gik atter ind i Storstuen. Kornei stod endnu
lænet mod Væggen; kun med Møje holdt han
sine Taarer tilbage. Den døvstumme kom til
bage med et stort Stykke frisk Brød, som han
rakte Kornei.
Denne takkede for Brødet; den døvstumme
vendte sig om mod Storstuen og lod, som om
han spyttede — det var den Maade, hvorpaa
han viste sin Misbilligelse af Tantens Handlemaade. Pludselig nærmede han sig Kornei, som
om han havde genkendt ham.
Kornei kunde ikke mere holde sine Taarer
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tilbage; han vendte sig bort fra den døvstumme
og gikHan følte en underlig Blanding af Tilfreds
stillelse og Ydmyghed overfor disse to Mænd
og sin Kone, og denne Følelse voldte ham
paa engang Glæde og Sorg og sønderrev hans
Sjæl.

XII.
Marfa saa ud af Vinduet; hun aandede ikke
roligt, før den gamle var forsvundet om et
Hjørne af Huset.
Da hun havde overbevist sig om, at han
var borte, satte hun sig ved sin Rok og be
gyndte at spinde, men det vilde ikke gaa for
hende; hun standsede Rokken og gav sig til
at tænke paa Kornei, saaledes som hun nylig
havde set ham. Hun havde genkendt den Mand,
der vel havde mishandlet hende, men ogsaa
elsket hende af hele sit Hjerte; og hun blev
grebet af Rædsel over, hvad hun havde gjort.
Hun havde ikke handlet, som hun burde. Men
hvordan skulde hun da have modtaget ham?
Han havde jo ikke sagt, at han var Kornei...
Og paany satte hun sig ved sin Rok og
spandt lige til Aften....

XIII.
Kornei kunde med Nød og næppe slæbe
sig til Andreievka, hvor han paany bad om
Nattely hos Zinoviev.
— Hvad for noget, Bedstefa’r, er du ikke
kommet længere?
— Nej, jeg er ikke rigtig rask. Maa jeg blive
her i Nat?
— Ja, kom indenfor, Bedstefa’r, og varm
dig.
Hele Natten var Kornei et Bytte for Feberen.
Da han vaagnede om Morgenen, var alle Husets
Folk gaaet paa Arbejde; kun Agafia var blevet
tilbage i Storstuen.
— Mit Barn, sagde han med blid og svag
Stemme, kom hen til mig.
— Straks, Bedstefar, svarede hun. Vil du
have et Glas Mælk?
Han svarede ikke.
Hun nærmede sig med et Glas Mælk, — men
han tog det ikke; liggende paa Ryggen sagde
han, uden at forandre Stilling:
— Gafia! Nu er min Dødstime kommet. Til
giv mig i Jesu Kristi Navn!
— Gud tilgive, dig! Men hvorfor? Du har
jo ikke gjort mig noget ondt.
Han tav.
- Og gaa saa lien . til din Moder.... jog
sig hende.... at Tiggeren.... Tiggeren fra i
Gaar....
Han gav sig til at hulke.
— Har du været hjemme hos min Moder?
— Ja. Sig hende, at Tiggeren fra i Gaar
.... Graaden kvalte hans Stemme. Endelig fik
han sagt.... kom for at sige Farvel.
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Han søgte efter noget paa sit Bryst.
— Det skal jeg nok, Bedstefa’r, men hvad
leder du efter?
Uden at svare rakte den gamle hende et
Stykke Papir.
— Og hvis hun skulde spørge dig, saa giv
hende dette — det er mit Soldaterbevis.......
Og hans Ansigt antog et ophøjet Udtryk.
Hans Bryn hævede sig, hans Øjne stirrede mod
Loftet.
— En Kærte, mumlede han ....
Agafia forstod ham; hun tændte en Voks
kærte, og han greb den med begge sine Hæn
der ....
Agafia bortfjernede sig et Øjeblik for at
lægge Soldaterbeviset i sit Skrin, og da hun
vendte tilbage, holdt hans Hænder ikke mere
or Kærten; hans Øjne var brustne, og hans
B 5 st bevægede sig ikke mere.
Agafia gjorde Korsets Tegn og dækkede den
dødes Ansigt med et Klæde.......

XIV.
Hele Natten havde Marfa ikke kunnet sove:
uafladeligt havde hun tænkt paa Kornei. Om
Morgenen tog hun et Tørklæde om Hovedet

dg gik ud for at faa at vide, hvor Tiggeren
fra i Gaar var gaaet hen; man fortalte hende,
at den gamle var gaaet til Andrievka.
Marfa begav sig paa Vej til Andrievka; jo
nærmere hun kom til Landsbyen, desto mere
urolig blev hun:
— Jeg vil tage ham hjem til mig, og vi
vil begge se at sone vor Synd. I det mindste
kan han da dø i sit Hus, i sin Søns Nærhed,
tænkte hun.
Da hun kom til sin Datters Hus, saa hun,
at der var mange Mennesker til Stede. Nogle
stod i Forstuen, andre ude i Gaarden.' Alle
vidste allerede, at den rige Kornei Vassiliev,
som man for 40 Aar siden talte om paa hele
Egnen, var død som en stakkels Tigger i sin
Datters Hus.
Ogsaa Storstuen var fuld af Folk. Da Marfa
traadte ind, lod man hende komme frem, og
hun fik Øje paa Korneis afsjælede Legeme, der
allerede var lagt i Kisten. Ved Siden af den
sad Filip Konomitch og læste Bønner for den
døde....
Nu var det for sent til at tilgive eller til at
bede om Tilgivelse. Naar man saa den gamles
strenge og majestætiske Ansigt, var det umu
ligt at sige, om han havde tilgivet eller ikke...

Svensk Vid og Tegnekunst.

Tegning af Lange,

— Snälla sjöman, min man har så lätt för att bli sjösjuk. Hvad ska han göra när det kommer?
— Det behöfver frun inte fundera på. När det kommer så hittar han nog på det själf.
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Den ny Tennishal ved Idrætsparken.

Den i disse Dage aabnede Tennishal hører til de største og smukkeste i Verden og vil
forhaabentlig blive pooskønnet efter Fortjeneste af Byens mange Tennisspillere.
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Naar Sneen falder —

DEN FØRSTE SKØJTELØRERDAG PAA SØERNE.

ED Jubel hilstes den første Sne, der faldt, ærer med deres Nærværelse, nærmest til Glæde
og i samme Nu var dansk Vintersportsliv for Adel, Diplomati og det fineste Bourgeoisi.
vakt til Live igen. Forvænte med Sne er viFrosten plejer jo ikke mere at være af lang
jo efterhaanden ikke herhjemme, og saa megetVarighed her i København, og det gælder derfor
mere paaskønnes den, vi faar. Det Liv, der om at udnytte Tiden. Ogsaa Kildesøen, som vi
rører sig saavel i Ulvedalene som i Hareskoven bringer et Billede fra, er stærkt besøgt, og skønen Søndag, naar der er
Sne, er vel værd at læg
ge Mærke til. Men des
værre er den endnu kun
faldet saa sparsomt, at
man højest kan tale om
et Par enkelte Dages
virkelig Kælkning.
Til Gengæld har vi
haft det dejligste Frost
vejr, som straks bevir
kede, at de københavn
ske Skøjteløberforenin
ger fik travlt med at
aabne deres Baner, og
det er en Fornøjelse at
se den danske Ungdom
paa Skøjter, hvad enten
man passerer de popu
lære Søer eller den for
nemt tilbagetrukne Ka
stelsgrav, som selv vort
Kronprinsepar og Prins
Gustav i disse Dage be
SIDSTE SØNDAG PAA KILDESØEN.

M

»HVER 8. DAG«, 28. Januar 1912.

512

nere Naturomgivelser for en Skojteløberbanc
findes vel heller ikke i den hele Verden.
Som Klimaforholdene imidlertid har udvik
let sig herhjemme i de senere Aar, kan vi
selvfølgelig ikke, hvad Vintersport angaar.
hamle op hverken med Norge, Tyskland eller
Schweitz, hvorSneen aldrig svigter lige saa lidt
som Solen, hvis varmende Straaler gør den
nyfaldne Sne end mere hvid og fristende. Af
alle Vintersportsteder er vel endnu St. Mo

ritz det mest berømle i Europa, og de pragt
fulde Kurhoteller, der efterhaanden er bleven
byggede der, viser bedsi, i hvilket Omfang Til
strømningen tager til dér Aar for Aar. Desværre
er Opholdet dernede som rimeligt samtidig ble
vet dyrere og dyrere, og det er derfor kun faa
Danske, der kan tillade sig den Luksus at til
bringe Vintersæsonen i delte Eldorado, som nu
særligt besøges af rige Amerikanere og Eng
lændere.

SNESPORTENS PARADIS I UDLANDET.

BYEN ST. MORITZ.
Verdens fineste. Vinlcrkursled knor bl. u. Kronprinsessen og hendes Jtørn hitr opholdt sig i længere Tid,

DE TO MEST BEKENDTE KÆLKEBANER I ST. MORITZ.
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FRED 1 KRIGSTID.

Matroser paa Hjemrejse med et italiensk Orlogsskib nyder deres Morgenmad.

KRIG I FREDSTID.

Matroserne gør Landgang paa Ruinen.
Ved første Øjekast skulde man tro, at det drejede sig om en sønderskudt Fæstning — og ikke
rraget af det franske Krigsskib „Liberté11, der gik til Grunde ved en Eksplosion i Toulons Havr
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endda en tredie, nemlig- den, at ens berettigede
Lyst til at skælde ud vil fortage sig. Og den
Tid, man derved vil spare, er sandelig ikke
for intet at regne.

*

DER REKLAMERES for Tiden med en ameri
kansk Sparebøsse, som bl. a. skal have den For
del,, at har man engang lagt sine Penge i den,
kan man ikke tage dem ud igen efter Forgodt
befindende.
Hvor mange er der ikke, der har stukket
Penge, i et af vore mange Aktieselskaber med
akkurat selvsamme Resultat!

*

*

*

*

*

*

HVIS DET interesserer Justitsminister Bülow
at vide, hvad en af vore mest ansete Læger,
Hr. Professor Carl Salomonsen, mener om ham,
maa Hs. Eksellence ikke forsømme at læse
Berl. Tid; s Aftenavis for den 16de ds.
Det samme Raad vil vi give alle dem, der
lever i den salige Tro, at alt er, som det skal
og bør være i det rare lille Land Danmark. Den
Artikel er nemlig en af dem, der ikke er til at
lage Fejl af.

*

*

I UDLANDET er man begyndt at indføre
Automat-Telefoner, der skal have den store For
del, at Abonnenten kan betjene sig selv uden
at kalde paa Centralen. Fordelene synes mig
indlysende. For det første risikerer man ikke
som nu Gang paa Gang forgæves at kime paa
Centralen, og for det andet ved man for sik
kert, at faar man et galt Nummer, er det ens
egen eller Automatens Skyld og ikke Telefon
damens.
Som Folge af de to Fordele opnaar man

*

I DEN gamle Fabel var det et Mandfolk, der
raabte: „Ulven, Ulven!“ naar der ingen Ulv
var, og da han saaledes havde narret sine Na
boer nogle Gange i Træk, kom de ham ikke
til Hjælp den Dag, da Ulven virkelig indfandt
sig og aad ham.
Forleden var det en ung Dame, der skreg,
som i frygtelig Dødsangst. Hendes Naboer styr
tede ud, men da viste det sig, at hun slet ikke
var i Nød, men bare øvede sig paa et Parti
af en ny Opera.
Og saaledes gik det flere Gange. Men en
Aften brød en Indbrudstyv ind til hende og
truede hende paa Livet.
„Hjælp! Mord!“ raabte den skrækslagne unge
Dame.
„Det er sikkert en eller anden Ting af Strauss,
hun nu øver sig paa!“ sagde Naboerne med
et Skuldertræk, og ikke én kom hende til Hjælp.

*

EN STOR CAFE i Berlin har bestemt sig til
at engagere fire Orkestre, der skal spille seks
Timer af Døgnet. Takket være Hr. Neergaards
Foríystelsesskat er der vist ingen Fare for, at
en københavnsk Restauratør, følger Eksemplet.
DcL vilde som Følge deraf være uretfærdigt
at sige, at Forlvstclsesskatten ikke er god for
nogel

*

*

*

EN UNG MAND, der fornylig blev idømt
Fængselsstraf, erklærede under Forhørene, at
han var kommen paa „gale Veje“ ved at læse
nervepirrende Bøger. En Boghandler, der hav
de Ord for at spekulere i netop den Slags Literatur, blev ved at læse om Forhørene saa
indigneret, at han kastede Avisen fra sig, idet
han udbrød:
„Og saa nævner det Asen endda ikke engang
Titlen paa den Bog, der har paavirket ham!
Ja, er det ikke det, jeg siger, en Smule billig
Reklame kan man aldrig faa!“

*

*

*

HØRT PAA STRØGET FORLEDEN:
Herren: „Hør, Marie, hvem var nu det, du
igen hilste saa venligt paa?“
Fruen: „Herregud, det var ogsaa blot en af
min Broders Kammerater/4
Herren: „Naa, var det det! Ja, nu vil jeg
bare sige dig, Marie, at jaloux det er jeg ikke,
men jeg synes nok, at din Broder har lovlig
mange Venner, og hvad der er det værste ved
det hele, de ser alle ud til at være nogle rig
tige Lapse — Labaner!“

En Mand, som kan sidde oppe hele Natten
og spille Poker, falder tidt i Søvn over den
første Side af en Bog om, hvordan han skal
gavne sit Land.
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FRUER
RU Abel gik rundt i sin elegante Daglig
stue og ordnede alle Smaatingene efter
Stuepigens Støveklud og Børste. Til dag
lig lod hun Pigen besørge det hele, men
i Dag ventede hun Damefremmede til Te, og
skønt hun i ,det store og hele vidste, at det
vilde være overordentligt svært at finde noget
at udsætte paa hende og hendes Husstel, var
hun dog meget usikker overfor visse skarpe
Kvindeøjne.
Det var tidlig paa Dagen, og hendes Mand
var endnu 3 Færd med sit Toilette.
De smaa Ting, hun havde at ordne, kunde
godt have ventet til efter Frokost, men det var
ingen Skade til, at hendes Mand fik at se,
at der dog e r Ting, man ikke overlader til en
Pige.
Idet hun rettede paa dét bYoderede Klaverlæppe, stak et lille hvidt Brev et Hjørne frem
under Tæppel.
Som om hun havde stukket sig paa en spids
Genstand, skubbede hun det ind igen og gik
hen og aabnede Sovekammerdøren.
Hendes Mand var i Badeværelset; hastig
(rak hun Brevet frem, og halvhøjt, langsomt,
som om hun havde Besvær med at tyde Bog
staverne, læste hun Indholdet.
Det hele var i Grunden ingen Ting.
En Ungdomsven, som i sin Tid havde svær
met for hende, fortalte hende, hvor han den
Dag vilde tilbringe nogle Formiddagstimer.
Det var der da intet ondt i.
Det var bare saa rædsomt fjollet, at ens
Mand ikke kunde forstaa, at man trængte til
en Adspredelse en Gang imellem med Menne
sker, som ikke vejede og maalte hvert Ord
og hver Bevægelse, man gjorde, og som ikke
var hverken misundelige eller sladderagtige.
Fru Abel havde nu altid foretrukket mand
ligt Selskab for kvindeligt.
Det var naturligvis sørgeligt at maalte sige
det, men Kvinder var nu en Gang smaatskaarne
og ondskabsfulde.
Hvor mange Gange havde hun ikke maattet
sige et Alvorord til en og anden, naar Bøl
gerne var ved at skylle Næstens gode Navn
og Rygte over Bord, og hvor ofte havde ikke
hendes Mand rost hende, fordi hun ikke var
som de andre!
Nej, det var akkurat det, hun ikke var.
Hun var ikke saa dum!
Hun hverken pralede med sit eget eller ned
satte andres — hun udtalte sig aldrig om nogen
bestemt, men talte om Kvinder i Almindelig
hed, som om hun ganske stod udenfor deres
Kreds.
Det gav hende Anseelse og bortledte Mis
tanken om, at ogsaa hun fandt andres Mænd

F
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morsomst, selv om hun — naturligvis — holdt
mest af sig egen.
Og foruden at Kvinderne var ondskabsfulde
og misundelige, var de dumme, erkedumme —
især naar de var naaet til den Periode, hvor
det næsten var dem umuligt at erindre det
Aarstal, der stod paa deres Daabsattest.
Hændte der dem saa det vidunderlige, at
en Mand attraaede deres modne Følelser, selv
under de mest beskedne Former, var det dem
en Livssag at faa Vidunderligheden publiceret,
saa enhver kunde se, at de endnu var i deres
fulde Blomstringsperiode, og de stillede sig der
for ud i fuldt Dagslys til Beskuelse sammen
med den Genstand, hvis Nærsynethed havde
faaet deres Hjærter til at hamre under det
haardt spændte Bryst.
Fru Abel lo med en lille kort Latter og
puttede Brevet i Kaminen, hvor det blussede
højt i Vejret.
Ja vist var Kvinderne dumme, men Mændene! de havde da min Sandten heller ikke
opfundet Slibestenen.
Om det saa var hendes egen, rare, dygtige
Sagfører derinde, saa kunde man faa ham til
at tro det aller usandsynligste, blot man appel
lerede til hans sunde Forstand og Dømmekraft.
Han, som ellers vidste, at en Sag altid har
to Sider, saa i sin Hustrus Beretninger bestan
dig kun en, og det var altid den samme, som
hun talte ud fra.
Men del var jo for Resten kun godt, og
aldeles som det skulde være. Skade blot, at
der virkelig, trods alt, fandtes Ting, som hun
fandt det klogest at skjule — ja, det var kun
to Ting, men det var ikke langt fra at være de
vigtigste, nemlig Regninger og Ungdomsvenner.
I Begyndelsen, mens de begge var helt unge,
havde det kun været Regningerne, og det vid
ste hun, at end ikke hendes værste Fjende
kunde faa saa meget ondt op i hende som
de lumpne Penge, der aldrig havde kunnet slaa
til, og nu da hun var — ja, noget ældre, nu
var det endnu værre, for nu maatte hun baade
have det fineste og det dyreste, for altid at
være paa Højde med den Alder, hun havde
valgt til Stoppested. Og Vennerne! Ja, de kom
ligesom Regnen, naar Jorden trængte til Væde,
og Solen, naar Planterne stod og krøb sammen
i Skygge og Kulde — de kom, fordi de vidste,
at det er ikke godt for Mennesket at være ene,
og ene, det er man i Grunden altid i Ægteska
bet, fordi Manden som et Trækpapir suger en
hver Tanke og levedygtig Handling til sig ’i
de første varme Aar og siden lader En klare
sig med Resterne, mens han udvikles videre
gennem sit Arbejde og sit Liv blandt dygtige,
forstandige Mennesker.
— Naa! — Fru Abel slog et Par Slag i
den broderede Sofapude — det var nu alligevel
godt, som det var; hun klagede ikke; blot hun
altid maatte have det saadan.
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Nu var hendes Mand færdig.
Han havde faaet Kaffe paa Sengen, fordi
han trængte til at sove efter et Møde, som hav
de trukket lidt vel længe ud.
Ivrigt ordnede hun noget, som én Gang var
ordnet, da Manden kom ind.
Han sagde et Par venlige Ord, og med et
ungdommeligt Smil saa’ hun hen paa ham over
Skulderen.
Han var ked af, at hun havde saa travlt,
og der havde han ligget og sovet til langt op
ad Dagen. Aa, det maatte han ikke tænke paa
— det var jo ham, der skaffede hende alt, hvad
hun behøvede — og med smaa, raske Skridt
gik hun ind i Soveværelset, hvorfra hun et
Øjeblik efter kom tilbage med Favnen fuld
af nyvaskede Strømper, der trængte til Efter
syn. Manden saa’ beundrende paa sin flinke
Kone.
— Undskyld du — sagde hun og begyndte
at sortere — jeg burde blive i Spisestuen med
alt det, men det er saa sjældent, at du er
hjemme, saa jeg passer gerne paa Minutterne.
Nu skal jeg stoppe din Pibe, for du bliver
vel hjemme til Frokost, da du alligevel er ble
ven forsinket?
Hun saa’ spændt paa ham.
— Det kan jeg ikke, du — jeg har en Sag
halvét og gaar om et Øjeblik.
— Hvor det var kedeligt — nu troede jeg,
du havde kunnet underholde mig, mens jeg
fik dette Arbejde af Vejen.
— Véd du, Emma, at det klæder dig ikke
at sidde med alt det i Skødet — du skulde
kun sidde foran et spinkelt Sybord med et
fint Broderi.
— Og saa lade fremmede gøre mit Arbej
de, nej, min Ven! Det kunde jeg ikke finde
mig i. Nu maa jeg have det i Orden i Dag og
lagt bort — du véd, her kommer Fremmede til
The.
Sagføreren kyssede sin Kone, og i Gadespej
let sendte hun ham det sidste Vink, inden han
drejede om Hjørnet.
Saa ringede hun tre Gange.
— Vil De tage dette — sagde hun, da Stue
pigen kom — og saa snart De er færdig med
Soveværelset, sætter De Dem til at stoppe. Jeg
haaber, De er færdig til jeg kommer hjem.
— Jeg skal jo ogsaa dække Bord — vovede
Pigen.
— Det behøves ikke — jeg er ikke hjemme
til Frokost.
Hun lagde Strømperne i Armene paa Pi
gen med et strengt Ansigt.
— Nu ingen Smøleri — sagde hun — og
naar Fredy kommer fra Skole, gaar De med
ham ind til Tandlægen, men De maa ikke
glemme, at han skal tage noget andet Tøj paa.
Jeg tænker, de fremmede Damer kommer Klok
ken tre — skulde jeg ikke være kommen, til
den er halv, saa maa De dække Bordet, men pas,
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at Sølvtøjet er aldeles blankt og saa — — ja,
hvad var det nu — jo, De maa jo saa ogsaa
skære de Snittebønner til Middag, og paa Vejen
fra Tandlægen maa De gaa ind til Madam Ol
sen og bede hende sige til sin Mand, at nu
vil jeg ikke vente længere paa den Rullepølse
presse — og hør! Hvis Fredy skulde faa ondt
hos Tandlægen, for han skal nok have den ene
af Tænderne ud, maa De sørge for, at han faar
Draaber — har vi ingen, maa De købe, og saa
sig til ham, at Mor skal nok have noget morsomt
med til ham, naar jeg kommer hjem. Skulde
min Mand ringe og spørge efter mig, kan De
bare sige, at jeg er gaaet hjem for at se til min
syge Moder, og hvis min Svigermoder skulde
komme, siger De, at jeg netop lige var gaaet
hen for at besøge hende — — glem nu ikke
noget, og se saa at faa de Strømper af Vejen,
til jeg kommer hjem.

Clara. Koefoed.

Kunstnere er ikke indbildske; de inleresserer sig blot for sig selv.

♦

*

*

Vejen til — Socialisme er brolagt med gode
Forsætter.

*

*

*

Naar en Mand ikke kan blive enig med sig
selv om, hvorvidt han gerne vil tale med en
Dame for at se paa hende, eller se paa hende,
fordi han gerne vil tale med hende, saa gør
han klogest i at tage sig i Agt.

*

*

*

Hvor kedsommeligt vil det ikke være at leve,
naar ingen gider sladre om én!
Richard le G a 1 i e n n e.

*

*

*

Den ideelle Ægtemand er endnu ikke ud
død. Der er stadig mange Hustruer, som tror
paa ham, men desværre er der én Ejendomme
lighed ved ham, som man ikke kan komme
udenom. Han er nemlig først og fremmest altid
gift med en anden.

*

*

*

Kvinder fremsætter ofte dristige Anskuelser,
men trækker sig forskrækket tilbage, naar man
tager dem paa Ordet.

*

*

*

Himlen har givet Mændenc Sans for Humor
og Kvinderne Taalmodighed.
Leo Leipziger.

♦

*

*

-IVER 8 DAG: PORTRÆT OG BILLEDGALLERI
JANUAR 28. 1912.

LØJTNANT ULLIDTZ
Lederen af den ny militære Flyveskole paa Amager.

l'ot. A. Michelsen.

PROF. DR. PHIL. V1LH. THOMSEN
»-<»• H.-e<u Bii.se.
Anledning af hans 70aarige Fødselsdag d. 25. Jan. Den berømte Sprogforsker er .ualmindelig
afholdt og anset paa vort Universitet, og Festdagen vil utvivlsomt blive mindet indenfor
Videnskabens Verden, baade hos os og i Udlandet.

PROF. DR. PHIL. QEORQ BRANDES,
FoL Frc(1- niise'
en anden af vore Verdensberømtheder, fejrer sin 70 Aars Fødselsdag umiddelbart efter, den 4.
Februar. Dagen vilde sikkert være bleven fejret herhjemme, hvis Professoren ikke for kort
Tid siden havde taget midlertidigt Ophold i Paris.

PARTI AF VOLDGRAVEN VED FREDERICIA
bekendt for sine pragtfulde Aakander, som en af Byens Borgere for nogle Aar siden lod plante.
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200-Aarsdagen for
Frederik den Stores Fødsel.
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en ubændig Trang til at blande sig i alle mu
lige Affærer, og ve den formastelige, der vo
vede at trodse ham!
Uagtet Tyskerne plejer at fremstille Freden
rik den Store som en Slags Nationalhelgen, er
det dog en Kendsgerning, at han ikke agtede
det Lyske Sprog overvættes højt. Han udtrykte
sig tværtimod helst og bedst paa Fransk. Fransk
var ogsaa hans Smag og litterære Interesser.
Selv troede han, at han var en stor Digter,
men heldigvis for ham og Riget var han en
stor Hærfører og kun en maadelig Poet. Der
imod omgav han sig med et Hof af franske
Skønaander, hvoriblandt Voltaire en kort
Tid lyste som en Stjerne af første Rang. De
to geniale Mænd kunde dog absolut ikke ar
bejde sammen, og deres Venskab endte med
en Række gensidige Smaadrillerier, der var
dem begge uværdige. Det udartede bl. a. til
saadanne Latterligheder, som at Frederik næg
tede at lade Voltaire faa Sukker og Chokolade.
Til Gengæld rapsede Voltaire Vokslys i Kon
gens Forværelse!
Frederik var i del hele laget meget nøjsom.
Han havde kun een Galladragt og sparede alle
vegne, hvor han kunde. Ved sin Død i 1788
efterlod han Riget i en udmærket Tilstand
og fortjente fuldtud det smukke Monument,
der blev rejst for ham paa ,,Unier den kil
den" i Berlin.

RUNDLÆGGEBEN af Preussens Storhed,
den geniale Hærfører og stærkt interes
serede Skonaand Frederik den Sto
re saa Dagens Lys den 21de Januar 1712, og
„der alle Fritz" kan altsaa i disse Dage holde
200-Aars Jubilæum. Dagen bliver naturligvis
fejret med Pomp og Pragt overalt i Tyskland,
selv om der maaske nok vil blive skumlet en
Del i Krogene. Nogen Engel var den store Kon
ge nemlig ikke. Han havde arvet en Del af
den Despotisme, der udmærkede hans Fader
Frederik Wilhelm II. Denne Fyrstes største
Fornøjelse var som bekendt at købe, indfor
skrive eller ligefrem stjæle lange Karle til sin
Garde og at lade sin Knortekæp danse paa
Undersaatternes Rygstykker. Naar han blev
rigtig rasende — og det skulde der for Resten
ikke meget til
lod han baade Dronningen,
Kronprinsen og andre hojtstaaende Personer
vederfares samme Behandling.
Opvokset under saadanne Forhold stilledes
der egentlig ikke store Forventninger til Frede
rik, da han i 1740 overtog Regeringen. Men
det viste sig snart, at han var den rette Mand
paa den rette Plads. Trods mangfoldige Uheld
førte han sine Krige med Østerrig igennem uden
Tab, og ved Polens Deling erhvervede han
Resterne af et sammenstyrtet Hus, der nær
Vestpreussen. Han var en glimrende Admini
strator, sørgede for god Retspleje, var ret tole
havde krævet flere Menneskeliv.
rant og meget sparsommelig. Men han havde

G

Fra Orkanen i England.
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Den franske Spions Flugt.

FÆSTNINGEN GLATZ
hvorfra Kapt. Lu v undslap ved Udfoldelse af stort persouligt

KAPTAJN LUX.

J I GES A A pinlig en Opsigt den franske Spion
Kapt. Lux’s Flugt fra Fæstningen Glatz har
vakt i Tysklands militære Kredse, ligesaa stor
Begejstring har den vakt i Frankrig, hvor Kap
tajnen straks blev Dagens Mand. Ja, saa stor
var det franske Folks Begejstring, at det franske
Krigsministerium saa sig nødsaget til at forbyde
Kaptajnen at deltage i nogen som helst De
monstration, der kunde saare Tyskland — og
det saa strengt som stod hele Verdensfreden

paa Spil. I samme Fæstning hensidder for Ti
den den engelske Kaptajn Trench, der ogsaa er
dømt for Sjiioncri, og selvfølgelig lider han
nu for den franske Kaptajns vellykkede Flugt,
idet hans Bevogtning, i Henhold til Ils. Maj.
Kejserens Ordre, er blevet meget strengere.

Prinsesse Juliane af Holland.
Dronningen af Hollands eneste Barn.

Den smukke Amerikanerinde Miss Elkins
Forhaabningerne om, at Dronningen skulde skænke sit
Land en Tronfølger, er som bekendt atter bristede.

som blev verdensberømt ved sin nu hævede Forlovelse
med Hertugen af Abruzzerne, har nu igen været paa Tale,
ved at en Ingeniør fra Chicago har gjort saa demonstra
tiv Kur til hende, at han er bleven arresteret.
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Elevskolens Endeligt.
TILLE og roligt gik Elevskolen
den 16de ds. ind til den evige
Hvile. En nagende og farlig Sygdorii, Pengemangel, viede den for 3
Aar siden til en langsom, men sikker
Undergang, idet den Aar for Aar
svandt ind, til den kun bestod af
den lille Styrke paa 18 Elever, der
nu forlader det gamle Slot i Frede
riksberg Have. Med denne Skole for
svinder en Militærtype, som vi næp
pe vil kunne erstatte. Fra Ungdom
men opdraget gennem styrkende Le
gemsøvelser, stram Disciplin og god
teoretisk Undervisning udviklede de
smaa, fikse Soldater sig til intelli
gente og dygtige Bcfalingsmænd, der
særlig kom Artilleriet og Ingeniør
korpset til Gode, og hvor Savnet af
denne Tilgang vil blive stærkt følt.

S

EX TIME I TEGNING.

FREDERIKSBERG SLOT. ELEVØVELSE: SABEL VD!

Adskillige af vore høj eres taaende
Officerer, saasom Generalerne Balle
og Hansen, Kaptajnerne Mølgaard
og Ber thelsen, Generaltøj mester
Nørresøe, Oberst Sønderøxe, Direk
tør Hvalkof o. fl., har vist, at det
Grundlag, der lagdes paa Skolen,
ikke var uden Betydning for deres
militære Løbebane og for vort Mi
litærvæsen, og ude i det civile Liv
sporer man Skolens omfattende Paavirkning ved de mange betydelige
Mænd, der sidder i anerkendte og
gode Stillinger her og i Udlandet.
Nu er det altsaa Slut. — Gennem
det gamle Slots rummelige Sale skal
aldrig lyde de raske Elevskolesange,
der saa ofte lokkede Folk sammen
ude i Frederiksberg Have, naar
gamle Kantor Matthison-Hansen

svang Taktstokken over de unge
Drenge. Forsvinde vil lidt efter lidt
fra Hæren den Aand og det gode
Kammeratskab, som kun kan ud
vikles paa en Skole som denne, og
har vi ikke andet tilbage, et kan
man dog ikke ved Lovbud fratage
os, nemlig Mindet, — Mindet om
nogeL virkelig godt, vi ikke maatte
beholde.
Elev 28.
s»:

*

*

Der findes meget faa Mennesker, som
virkelig forstaar Skønhed; de fleste af os
nøjes med at glæde os over den.
*

*

*

„Musik uden Melodi", siger en bekendt
Komponist, .er som et Ægteskab uden
Kærlighed. I begge Tilfælde savnes Har
moni fuldkomment."

ELEVØVELSE: SPRING OVER HEST!
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„HVER 8 DAG“s
ÆGTESKABS
KONKURRENCE
(Kupon Nr. 3).
NB.

Kuponerne Nr. 1 og Nr. 2 findes i de tre
sidste Numre af Bladet.

I gentager i Dag det’tredje og sidste
Rim, der skal gættes for at kunne
deltage i vor store Ægteskabskon
kurrence.
Det lyder:

V

Betragter man Bladet for eller bag,
Det er og bliver................

Besvarelsen finder Sted paa omstaaende
Kupon Nr. 3.
Samtidigt gentager vi ogsaa vore to før
ste Rim, der lød:
I.

Kærlighed forgaar,
»Hver 8 Dag«............

II. »Hver 8. Dag« gaar frem, gaar frem,
Og læses snart i hvert et....
og vi gør opmærksom paa, at disse Rim
maa besvares paa Kupon 1 og Kupon 2.
NB. Naar alle tre Kuponer er udfyldte
med Besvarelse af Rimene samt Navn og
Adresse, indsendes de samlede i en Konvolut
under Adresse:

»Hver 8. Dag «s
Præm ie-A fdeling,
Vingaårdsstræde 25,
København K,
Samtlige indsendte Besvarelser nedlæg
ges saa i en dertil indrettet, forseglet Kasse,
der aabnes paa Redaktionskontoret i Over
værelse af en Kontrolkomité, der sammen
sættes af Anonnenter paa »Hver 8. Dag«,
og hvis Navne senere skal blive offentlig
gjorte.

Efter at Kassens Indhold er blevet godt
omrystet, udtrækkes saa i Kontrolkomité
ens Nærværelse en af de indsendte Besva
relser, og den, hvis Navn staar under den
rigtige Besvarelse paa de tre Kuponer, bli
ver saa Vinderen af Første Præmie: Fem
Hundrede Kroner.
Den næste, hvis Besvarelse udtrækkes,
erholder saa anden Præmie: To Hundrede
og halvtredsindstyve Kroner og de følgende
halvtreds hver en Opmuntringspræmie paa
Fem Kroner, eller med andre Ord lige saa
meget som »Hver 8. Dag« koster for et
helt Aar.
Samtidig med, at Vindernes Navne offent
liggøres i det nærmest paafølgende Num
mer af Bladet, erholder De Beløbet, som
De har vundet, tilsendt ved en Anvisning,
hvis Paalydende udbetales i Guld paa »Hver
8. Dag«s Kontor til Ihændehaveren. Denne
Anvisning kan dog, om ønskes, ogsaa be
nyttes til at gøre Indkøb for hos enhver
Handlende, der averterer i »Hver 8. Dag«
(i København eller Provinserne). Ønskes
det, kan Beløbet for de store Gevinster for
deles paa flere Anvisninger, saaledes at Vin
deren ikke behøver at gøre sine Indkøb
paa et enkelt Sted.
Anvisningerne maa benyttes senest én
Maaned efter Udstedelsesdagen.
Skulde de to store Præmier tilfalde en
ugift Dame og en ugift Herre, og disse ved
at gøre hinandens Bekendtskab skulde be
slutte sig til at indgaa Ægteskab, forpligter
»Hver 8. Dag« sig yderligere til:
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1. at afholde de Udgifter, der er
forbundne med deres Vielse,

2. at skænke Bruden en elegant
Brudekjole m. m. fra Varehuset,
hvor den for Tiden er udstillet
i et Vindue ud til Frederiksberggade.
3. at bekoste en Luksusbil fra
Autotaxa til at bringe Brude
parret til og fra Kirken,
4. at betale Bryllupsdinér paa ind
til 100 Couverter i Hotel Bristol,
5. og at afholde Udgifterne ved en
Bryllupsrejse til Paris (Billetter
fra Dansk Rejsebureau) med Op
hold i otte Dage paa et første
Klasses Hotel.

Det er indlysende, at jo flere Besvarelser
man kan indsende, desto større Udsigter hai
man til at vinde. Vi tilraader derfor alle
der vil deltage i Konkurrencen, at skaffe
sig saa mange Kuponer som muligt, — ti]
hver enkelt Besvarelse kræves, som sagt.
tre Kuponer.

For at letteliggøre Konkurrencens Hovedformaal: at bidrage til at gøre et Par unge
Mennesker lykkelige, bemærkes det udtryk
kelig, at enhver har Lov til at afstaa sin
Præmie til en anden, saaledes at en Fader
eller Moder, der maaske vinder en af Ho
vedpræmierne, kan give dem til en Datter
eller Søn, en Broder til sin Søster eller
omvendt, en gift Veninde til en ugift osv.
Det eneste, »Hver 8. Dag« forlanger, er,
at det . hele gaar ærligt til, og at Navnene
og Adresserne paa de Damer og Herrer, der
er i Besiddelse af Præmieanvisningerne, ind
sendes sammen med Meddelelse fra dem begge
om, at de har bestemt sig til at indgaa
Ægteskab.
KLIP MIG UD!

»Hver 8. Dag«s Ægteskabskonkurrence.
Kupon Nr. 3. *
Det manglende Ord er
Navn
Fornavn

Stilling

Adresse
NB. Navn og Adresse bedes skrevne me'
get tydeligt.

»Blot det blev os, Ellen!«
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UGENS PORTRÆTTER

Kamtnerraad EMIL JONAS,
Frederik VII.s Privatsekretær.

Forlagsboghandler J. FRIMODT

FØDT I SCHWERIN 14. Juli 1824, f i Berlin 6. Januar
1912. I en meget ung Alder kom Jonas til Sønderjylland,
hvor han blev Medarbejder ved „Dannevirke" og „Flens
borg Avis". Forskellige politiske Pjecer, som han udgav,
vakte Kong Frederik VII.s Opmærksomhed og Interesse for
Forfatteren.
Fra 1849 til 1863 var Jonas Privatsekretær hos Kongen,
og i dette Tidsrum blev han gentagne Gange betroet vigtige
Sendelser til Hofferne i Udlandet.
Efter Kongens Død lorlod han Danmark og rejste til
Berlin, hvor han udelukkende helligede sig sin literære
Virksomhed. Han har skrevet en Mængde Romaner og
Skuespil og i sin Tid oversat en Del af Perlerne i skandi
navisk Literatur til Tysk, saaledes Henrik Ibsen, Bjørnson,
H. C. Andersen, alt hvad Kong Oskar har skrevet o. m. a.
FORLAGSBOGHANDLER J. FRIMODT er for Tiden For
mand for den danske Boghandlerforening, der i disse Dage
har fejret sit 75 Aars Jubilæum med en større Fest hvortil
de mest bekendte Forlæggere i Norge og S verrig ogsaa var
indbudt. Boghandlerforeningens Betydning for dansk Bog
handel har været meget stor, og er Handelsforholdene inden
for Faget saa vel ordnede, og findes der et Sammenhold
mellem danske Boghandlere som man vanskeligt finder
Mage til andetsteds i Verden, skyldes det først og frem
mest Boghandlerforeningen, hvis Ledere altid har hørt til
dansk Boghandels allerbedste Navne.

VED GEORG ACHENS Død mistede Landet en af sine
mest sympatiske Kunstnere. Han var en fin Natur, en
ærlig Sjæl og en flittig Arbejder. Allerede som helt ung
udstillede han sine Malerier paa Chnrlottenborg uden dog
at vække synderlig Opsigt. Det var først efter et Ophold
i Udlandet, at han bragte Sejren hjem og skabte sig et
Navn som Interiørmaler. Hans let forstaaelige Kunst tiltalte
Folk og hans Malerier fandt let Købere. Og han ople
vede endda den Ære en Dag at modtage en Bestilling paa
et Billede til selve Luxembourg Musæet i Paris.

Kunstmaler GEORG ACHEN
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Professor VILH. ØSTERGAARD
Den saa populære Forfatter fyldte forleden 60 Aar, i hvil
ken Anledning han hædredes fra mange Sider.

Skuespiller HELLEMANN
der hører til de mest sympathiske blandt vore Scene-Kunst
nere, og som derfor med Vished ogsaa kan siges kun at
have Venner, fejrede forleden sin 60 Aars Fødselsdag,
beskedent og stille, som denne Kunstner lever i en Kreds
af trofaste Venner.

EN SOLSKINSDAG FOR FATTIGE BØRN

Billedet viser Børnenes glade Ansigter efter at Julegaverne er uddelte.

En Visit paa Fysikalsk Kuranstalt
Vesterbrogade 9 B.
Ved Siden af den nye Banegaard
i det store Kompleks ved Reventlowsgade er Københavns Fysikalske Kur
anstalt installeret. Vi var igaar der
ude for at tage det nyindrettede Inhalatorium i Øjesyn og traf Kur
anstaltens Læge, den elskværdige Dr.
Budde-Lund, som viste os rundt og
klargjorde Anstaltens Maal og Midler.
Skal [man forklare, hvad en saadan, Anstalt nutildags betyder for en
stor,By, da er det først og fremmest
som Klinik, der med Naturmidler hel
breder en£; Række syge og lidende
Mennesker' som ikke ser sig i Stand
til al søge Hospital og Badested og
somhverken Medicin eller Operation kan
hjælpe. Her ydes den saakaldte udvendige
Medicin, d, v. s. Paavirkning af Hudens Or

FIRCELLE-BADET

INHALATORIUM

ganer (Kar Nerver) og derigennem Refleks’
paa de indre livsvigtige Organer (Hjerte,
Lunge, Lever,) Disse Virkninger fremkaldes
ved Massage, Lysbehandling eller medi
cinske Bade, og Fysikalsk Kuranstalt op
fylder alle Krav i saa Henseende. Dr. BuddeLund har blandt meget andet paa sin Kli
nik indført den elektriske Buelysbehand
ling, hvilken har vist sig at være særligt
helbredende overfor mange Sygdomme.
Inhalatoriet, som vi særlig blev gjort
opmærksom paa og som er afbildet her,
er et Bad i et Rum, hvor man opholder
sig almindelig Stuetemperatur i en Taage
af uhyre smaa Partikler af Emsersalt-Opløsning; det har vist sig. at denne Luft
kan trænge ind i Bronchiernes fineste Grene
og virke bakteriedræbende samtidig med,
at den^ikke beskadiger Slimhinderne. Det
andet Billede viser os Fircelle-Badet, et
elektrisk Bad, hvor Strømmen ledes ind
direkte gennem de angrebne Lemmer, dette
er 'specielt godt for Nervelammelse eller
lignende. De øvrige Bade, Gytje, Naale-,
Romerske og Lysbade, er specielt egnede
for Gigt- og Nervelidelser og man vil ved
Henvendelse til Anstalten sikkert aldrig gaa
forgæves, naar det gælder om kyndig og
omhyggelig Behandling.
h. f,
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DE POKKERS DRENGE.

Onkel Hans: Naa, nu er Du da glad, saadan et dejligt Skib Du der har faaet?
Peter (misfornøjet): Det vil jeg nok si’e. Det er jo ikke engang stort nok til, at jeg selv
kan manøvrere ombord!

I den syvende Himmel.
Af Jørgen Bjørn.

De sad inde i Dagligstuen i Mørkningen.
Han og hun.
Hun sad i Sofaen. Hendes lyse Haar aftegnede si¿
mod den høje, mørktbetrukne Sofaryg, næsten som er
Glorie paa de gamle Helgenbilleder. Hun sad i det ene
Hjørne med Armen liggende hen over en stor Sofapude
Han sad i en stor Lænestol ved Sofaens modsatte
Ende.
De sad tavse og stirrede ind i den store, gammeldags
Kamin, der stod aaben, saa Ilden sendte en rødlig
glødende Lysglans ud paa Gulvtæppet og over paa Bor
det og kastede en svag Belysning over deres Ansigter
Oppe paa Kaminhylden lyste to store Porcellænsvasei
frem af Mørket. Den øverste Del af dem naaede op
i den halvdunkle Grænse, hvor Lyset fortonede sig
Mørket.
Ganske alene hjemme sad de der og stirrede, son
ventede de i den flammende Ild at finde Løsning paa
en Gaade, der oversteg deres Evner.
Han børstede noget Aske fra sin Cigar bort af Jakken
Det brændende Træ i Kaminen faldt noget sammen
saa Lysglansen veg lidt tilbage, men atter brød frem
idet Ilden med fornyet Knitren blussede op.
„Ellen.44
„Ja.44
„Ellen, jeg er kommen til det Resultat, at det ikkt
! vil være rigtigt af mig at holde Dig bunden til mii
, længere — — med de Udsigter, jeg har. Saa hvis---- jeg mener, saafremt Bæk igen skulde tilbyde sig, sai
— — har Du Din Frihed.44
Det bævede omkring hendes Mundvige, og hun kæm
pede for at holde Graaden tilbage.
„— Og Du er jo endnu saa ung og vil maaske snar
glemme mig, og jeg — — ja — 44
„Aa, hold dog op, Knud, hold op!“
Med Hovedet hvilende i sine Arme paa Bordkanter
brast hun i Graad.
Hurtig skød lian Stolen tilbage og satte sig i Sofaer
ved Siden af hende, tog hende om Livet, løftede hende:
Ansigt mod sit og kyssede hende.
„Lille Ellen, lille Ellen,4' trøstede han. „holder Di
virkelig saa meget af mig?44
Hun slyngede sine Arme om hans Hals og lagdi
sit Hoved mod hans Bryst.
Længe sad de saaledes i Sofaen, mens Vejret udenfor
paa Trods af alle Julefortællingernes poetiske Sne oi
Is, slog Blæst og Regn mod Mur og Ruder. Fra Tag
stenene dryppede det ustandseligt, dryp, dryp. Vinder
hylede gennem Skorsten og Kamin, føg omkring Hus
hjørnerne med en Hujen og ruskede Træernes nøgm
Grene, saa Gangen i den dyngvaade Have laa fuld a
afbrækkede Kviste.
„Knud, Knud, aldrig giver jeg Slip paa Dig, aldrig
hører Du?44
„Ja, ja, lille Ellen.44
„Knud, hvorfor kan vi da ikke gifte os?44
„Nej Du: Bankassistent med 125 maanedlig. Det e
umuligt. — Og selv om vi maaske kunde eksistere, sa:
ejer jeg næsten ikke en Øre til Udstyr o. s. v.44
„Du kunde da laane —44
„Gøre Gæld, begynde med Gæld, nej, Du. Det kai
jeg ikke. Gæld gør ufin.“
„Aa, hvor det er kedeligt, at vi ikke er rige. Ban
vi vandt den store Gevinst i Lotteriet, tænk! — Spille
Du ikke?44
„Nej, jeg har altid tabt i Spil; men jeg har jo også;
haft ualmindeligt Held i den anden Retning.44
„Aa, Du skulde alligevel prøve en Gang.44
„Jeg tror ikke, det nytter.44
Ilden var næsten brændt ud. og der var mørkt
Stuen.
Han rejste sig op.
„Kom. lad os gaa en Tur.44
„t det Vejr?44
„J’a. hvorfor, ikke. Jeg synes, det passer godt til Stem
ningen.44
Han hjalp hende Kaaben paa.
Nu stod hun og satte sin store, sorte Fløj elshat pa;
henne foran Spejlet.
Det var den Hat, der klædte hende saa s torar tel
syntes Knud. Han gik hen, tog hende i sine Arme
bøjede hendes Hoved tilbage og kyssede hende pa:

Panden, paa Kinden og paa Munden, knugede hende
til sig, indtil hun raabte: „Knud, mit Haar, mit Haar!“
Lidt efter gik de ud, ud i Regnen.
„Aviser, Aviser!" raabte Drengen paa Banegaarden.
Knuds Juleferie var forbi, og han skulde tilbage til
København.
„Lad mig faa den,“ han pegede paa et Blad og tog det
i Lommen.
De gik igen frem og tilbage paa Perronen.
Han og hun.
De talte ikke meget. Det gjorde de sjældent, og de
befandt sig altid bedst i hinandens Selskab, naar de
gik saadan med hinanden under Armen.
Uden for Stationssignalerne lyste en gul Plet frem,
større og større. Det var „Danmarksekspressen", Natiltoget til København, der brusede ind med Røgen og
Dampen fra Maskinerne omkring sig, hen over de regn
piskede Ruder og Vognsider, hvorfra Vandet drev i
Strømme ned paa Trinbrædtet.
Et Sug og en Snurren fra Bremse og Hjul, og Toget
holdt. Dørene blev slaaet op.
— „Fem Minutters Ophold". —
En Summen af Slemmer og et Mylr af Folk, Raab
fra Portørerne, dér kom kørende med Perronvogne fulde
,af Rejsegods og Post og derefter Ismækning af Dørene.
— „Rejsende Sydpaa over Fredericia til København
og Hamborg!"
„Saa maa Du ud," sagde Knud til Ellen, der var
fulgt med op i Vognen.
„Levvel og skriv snart!" raabte hun op til Knud,
som stod i Gennemgangen, idet Toget langsomt satte
sig i Bevægelse.
Nu var del forbi Signalmasterne; hun saa kun den
røde Lygte paa bageste Vogn, og saa var ogsaa den
borte.

Det var Morgen, men dog mørkt endnu. Kun i Ret
ning af Korsør var der som en Lysning i Skydækket.
Knud gik frem og tilbage paa øverste Dæk. Han
havde ikke faaet sovet Spor paa hele Rejsen og var
ikke fri for at være lidt søvnig nu. Koldt, nederdrægtig
koldt var det og fugtigt. Han stak Haanden ind i Frakke
lommen for at tage sig en Cigar.
Hvad var det? Aa, det var jo det Blad, han havde
købt paa Stationen. Naa, saa havde han det at forslaa
Tiden med fra Korsør til København.
Færgen lagde til med et Dump mod Lejet.
Han skyndte sig over i Toget, fik sin Bagage anbragt
og satte sig tilrette i et Hjørne. Det lod til, at han
skulde faa Lov til at være ålene i sin 2-Klasses Kupé.
Togel rullede bort.
Han tog Bladet frem, gav sig først til at se Billederne
og bladede det hele igennem, men standsede pludselig
ved en Artikel inde i Bladet. Han saa lidt paa Over
skriften og gav sig til at læse, idet han un deri rykte
en Gaben/
„Og hermed erklærer jeg Eder for rette Ægtefolk at
være. Amen."
Det var den gamle Provst, der sagde disse Ord til
Ellen og Knud foran-Alteret i den festlig oplyste „Frue
Kirke". Stolt skred han ned gennem Midtergangen med
Ellen under Armen, ud igennem Søjlerne, ud paa Gaden,
hvor Folk stod i tætte Stimer, holdt i Afstand af to
svære Betjente.
De steg ind i den store, flotte Automobil, der straks
satte i Fart ned ad Nørregade, over Torvet og ud gen
nem Frederiksberggade og op foran „Hotel Bristol".

Den glimrende Middag var overstaaet, og for sidste
Gang drak de næsten hundrede Gæster en Skaal for
Brudeparret.
Knud Log Ellen under Armen og forte hende ud af
Salen, ovenpaa. Hun saa saa lykkelig og sød ud i
sin hvide Silkekjole med Myrtekransen om det dejlige,
gule Haar, og Knud tænkte, at de mange, unge Damer
endogsaa i deres stille Sind maatte indrømme, at hun
var den nydeligste Brud, man kunde tænke sig.
Efter at være klædt om mødte de igen i Vestibulen

og fulgt af mange: „God Rejse“, „Lykkelig Rejse" og
„Paa Gensyn", skyndte de sig ud til Bilen, der hurtig
førte dem til Banegaarden.
De steg ind i en 1-Klasses Kupé.
„Endelig alene!" sagde Knud, idet Toget for ud i
Natten.

Otte Dage efter var de paa Hjemrejsen og sad nu i
Hurtigtoget Berlin—København op gennem Sjælland.
De glædede “sig til at komme hjem i deres hyggelige
Lejlighed med de kønne Møbler, der var kontant be
talte, hver en Stump. Det var rigtignok en Overraskelse
for Ellen, Udstyret, det flotte Bryllup og Pariserrejsen.
Som de havde turet rundt!
Fra det ene til det andet. De havde været i Versailles
og i Louvre, hvor de saa det Sted, hvor „Mona Lisa"
havde hængt. Nu sad der kun en stor, rusten Jernkrog.
Moret sig havde de og levet godt; men alligevel var
det rart, at de snart var hjemme.
Knud bøjede sig ud af Vinduet. De kørte ind til
Banegaarden nu. Men hvad var det?
Toget standsede dog ikke Farten, tværtimod syntes
lian, det gik hurtigere og hurtigere, og der langt henne
ved Indkørslen, var der ikke en stor, høj Mur for
Enden af det Spor, de kørte paa?
Som et Lyn slog det ned i ham: Fejlt Sporskifte!
Han vilde raabe, men kunde ikke, og Toget rasede af
Sted. Hjulene slog mod Skinnerne, hurtigere, stadig
hurtigere. Han greb fast om Ellen og ventede paa
Braget, lammet af Rædsel. — Nu maatte de være der.
Der gik et Stød gennem Toget, og med et Skrig
kastedes han over mod den modsatte Side og — —
vaagnede, idet Toget holdt i Hallerne paa Københavns
Banegaard. — Ved Siden af ham laa det Blad, han havde
læst i, da han kørte fra Korsør.. Paa den Side, der
vendte op, stod øverst med store Bogstaver:
„Hver 8. Dags Ægteskabskonkurrence."
G1 e m s o m h c d.
„Det Brev, som jeg gav dig i Morges, har du sendt
det af Sted?" spurgte den unge Frue.
„Nej, min Pige, det har jeg ikke," svarede Manden
dristigt.
„Det kunde jeg have sagt mig selv! Og jeg fortalte
dig endda, at det Brev endelig maatte af Sted i Dag!"
„Ja, min Pige!"
„Og selvfølgelig glemte du det alligevel. Hvor deL
ligner jer Mandfolk."
„Järnen, min søde Pige —"
„Jeg er ikke din søde Pige — jeg er vred paa dig!"
„Jamen, kære, se nu en Gang paa det Brev. Du har
jo glemt Adressen."

L ø v e t æ m m e r e n (til sin Medhjælper): Nu har du
igen ladet Løveburet staa aabent! Det ender jo med,
at der kommer nogen og stjæler den.
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Pris 10 Øre.

HERTUGEN AF FIFE
den engelske Konges Svoger, som for faa Dage siden er afgaaet ved Døden under et
Ophold i Ægypten, kun 62 Aar gammel. Det vil erindres, at han og hans Familie var
blandt Passagererne oaa „Delhi", der led Skibbrud ved Afrikas Middelhavskyst, og at det
kun under store Anstrengelser og Genvordigheder lykkedes at redde dem.
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En Bryllupsnat.
Fortælling fra Valencia
af VICENTE BLASCO IBANEZ.
Autoriseret Oversættelse fra Spansk
ved Johanne Allen.
, (Sluttet).
Han, der aldrig havde sænket sit Blik læn
gere end til den friske, altid smilende Mund,
og som havde betragtet Toneta som et af de
smukke Helgenbilleder i Guldmorskjole, hvis
Krop kun bestaar af de tre Stokke, der bærer
det skønne Hoved, tænkte med hemmeligheds
fuld Gysen paa, at det ikke var alt. Med sin
Fantasi saa han den frygtelige Fjende: Det
skønne Kvindelegeme med de runde Former
og bløde Gruber. Det mægtige Vaaben, hvor
med „den Onde“ omstøder selv den mest staalsatte Dyd.
Hvor han hadede sin Barndomskammerat,
den mørke Chimo! Han var en skikkelig Fyr,
men Visantet kunde ikke taale, at den plumpe
Karl skulde følge gennem Livet med den lille
Blomsterpige. Det burde aldrig have været til
ladt. Hvor han angrede, at han havde forrettet
Vielsen!
Men i næste Øjeblik skammede han sig over
sig selv. Han rødmede ved at tænke paa, at
det var Misundelse og Følelsen af Afmagt, der
indgav ham de bitre, oprørske Tanker. Han
led ved at se andres Lykke og være Vidne ti)
deres Kærligheds Udfoldelse. At Forholdet var
lovligt, gjorde ikke Præstens Lidelse mindre.
Han vilde gaa hjem. Han vilde ikke læn
gere være til Stede ved den glade Bryllups
fest. Men da han kom ud af Sakrastiet, stødle
han paa hele Brudeskaren, der ventede paa
ham; thi Sina Tona havde modsat sig, at de
foretog sig noget, uden at hendes kære Visan
tet var med.
Og hvor mange Indvendinger han end gjor
de, maatte han følge medt de andre gennem
Haven — den Have, der gemte saa mange Min
der for ham.
Mellem alle de blomstrende Kjoler i Foraarets lyse Farver, det straalende Silketøj og
glansfulde Fløjl, der spillede i Lyset, gjorde
den sorte, løsthængende Præstefrakke og den
store bredskyggede Hat, der langsomt bevægede
sig fremad, en bedrøvelig Virkning. Man skulde
snarere tro, at denne Dragt bares af en affældig
Olding, end at en kraftig Skikkelse, svulmende
af Liv, skjulte sig under den.
Og da de saa naaede Huset, blev hans Li
delser endnu større. Al den hensynsfulde Ven
lighed, der vistes ham, forekom ham som den
grusomste Spot
I sin Moderglæde vilde Sina Tona endelig
vise ham alle de Forbedringer, der var gjort i
Huset i Anledning af Brylluppet. Her skulde

Visantet se. Det Værelse skulde de unge have
til Sovekammer. Der stod Sengen. Det skin
nende hvide Tæppe med det kunstige Mønster
havde kostet Toneta en hel Vinters Arbejde.
Her vilde de unge Folk faa det godt!
Og den gamle Kone, som i sin Uskyldig
hed mente at vise Præsten udsøgt Opmærk
somhed, nødte ham til at føle paa de bløde
Puder og beundre hver lille Enkelthed ved Ind
retningen i det hyggelige, landlige Værelse, der
til Natten skulde være Tonetas Brudekammer.
Hans Lidelser fik ingen Ende. Brudgom
mens fortrolige Bemærkninger ramte ham som
Piskeslag. Den plumpe Karl generede sig ikke
for at tale aabent i hans Nærværelse; han spø
gede med sine Kammerater og gjorde saa lige
fremme Hentydninger til, hvad Natten vilde
bringe, at Kvinderne hvinede i vilden Sky og
halvkvalte af Latter skældte ham ud for et Svin
og et Asen. Toneta, der nu var i Hjemmedragt
med korte Ærmer, kom hen til ham. Naar
hendes bløde, brune Arme strejfede ham, kunde
han mærke Varmen fra den friske Hud gennem
Præstekjolen. Hun saa paa ham med et gen
nemtrængende Blik i de straalende Øjne, som
om hun vilde se ham ind i Sjælen, og spurgte
ham om, hvad han egentlig syntes om hendes
Ægteskab.
Gud i Himlen! De tog ikke mere Hensyn
til ham, end om det var en Død, de talte til.
Toneta behandlede ham med en Ligefremhed
og Ugenerthed, som hun aldrig vilde have vovet
over for en eneste af de Bondetampe, der var
med til Brylluppet. Han var ikke en Mand, han
var en Præst! Denne Tanke fyldte ham med
en nagende Bitterhed. Han syntes, at de alle
sammen saa paa ham med ærbødig Medliden
hed. En rasende Forbitrelse greb ham. Blodet
fo’r ham til Hovedet, og det flimrede for hans
Øjne.
Det var en dyr Betaling for den Ære at
høre til den gejstlige Stand og være løftet op
fra de fattige Forhold, hvori han var født.
Han, Don Vicente, den fornemste i hele Sel
skabet, den værdige Præst, saa med Misundelse
paa de jævne Bønderkarle i Skjorteærmer og
Bastsko.
Hvor han ønskede at være som en af de
forsorne Fyre, hvem de unge Piger ikke turde
nærme sig af Angst for at blive knebet og klemt!
Men det værste var dog at være Genstand for
Medlidenhed og blive betragtet som en hellig
Mumie, hvis Øren selv de slibrigste Bemærk
ninger gled uænset forbi.
Han følte sig mere og mere ilde til Mode.
Ved Bordet havde han Plads ved Siden af Bru
den. Det var næsten mere, end han kunde
bære, naar Tonetas friske, varme Legeme, hvor
fra en berusende Vellugt syntes at udstrømme,
kom til at berøre ham. I den trygge Bevidst
hed om ikke at udsætte sig for noget vendte
og drejede Toneta sig, uden Hensyn til om
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hun kom til at støde til Præsten; og hver Gang
hun bøjede sig hen til ham, omhylledes han
af hendes varme Aande. Og Chimo, den plumpe
Bondekarl, der i sit Hjærtes Uskyldighed men
te, at efter Vielsen om Morgenen var alt tilladt!
I sin hidsige Utaalmodighed tog han Toneta
under Hagen med sine tykke, klumpede Fingre,
hvilket vakte almindelig Jubel, eller han stak
Hænderne ned under Bordet, mens han saa
op i Vejret med den uskyldigste Mine af Ver
den.
Det var ikke til at udholde! Don Vicente
følte sig syg. En hed Blodstrøm skyllede hen
over hans Ansigt. Det var, som om den tørre,
brændende Vind, der skoldede Huden, var
trængt ind i hans Aarer. Hans Næsebor ud
videde sig og dirrede nervøst. Denne Luft, svan
ger med brutal, sanselig Lidenskab, hidsede
ham.
Han vilde intet se; han ønskede blot at
glemme, forsvinde, hensynke i en blid og sløv
Følesløshed. Instinktmæssig skyllede han det
ene Glas Vin ned efter det andet, og hver
Gang Glasset var tømt, sørgede man med landlig
Høflighed for straks at fylde det igen.
Han drak meget, men uden at det dæmpede
den Bitterhed og Misundelse, der opfyldte ham.
Han havde haabet, at en let Rus vilde sætte
ham i en løftet Stemning, hvor man ser alt
rosenrødt, lige som naar han og hans Kamme
rater paa Seminariet holdt smaa, muntre Gil
der og ved Desserten, med den urokkeligste
Tillid til Fremtiden, drømte om at blive Pave
eller fordunkle Bossuet. Men han opnaaede kun
at faa en frygtelig Hovedpine; det var, som
der laa en Blyvægt paa hans Hoved, og som
en endeløs Skrue borede sig ind i hans Pande.
Don Vicente var syg.
Selv Sina Tona kunde se det og maatte til
sin store Sorg indvillige i, at han gik hjem.
Skønt det susede for hans Øren og flimrede for
hans Øjne, gik Præsten med faste Skridt hjemad.
Hans Moder fulgte ham forskrækket. Hun var
ikke at formaa til at blive et Øjeblik længere,
ved Bryllupsfesten.
Det var ingen Ting, hun kunde være ganske
rolig, forsikrede Visantet hende. Det var blot
den lumre Vestenvind og Dagens Anstrængelser,
der var Skyld i hans Ildebefindende. Han
trængte blot til at sove.
Og da han naaede det nye Hus, hvor han
var flyttet hen efter sin Ordination, gik han
straks ind i sit Værelse. Han slængte Hatten
og Kappen fra sig, og uden hverken at tage
Bladkraven eller Præstekjolen af, kastede han
sig paa sin hvide, kyske Seng med Ansigtet
ned i Puderne og Armene strakt ud. Hans omtaagede Hjærne mistede øjeblikkelig det sidste
Glimt af Bevidsthed, og et tykt Mørke sæn
kede sig ned over ham.
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IV.
Det tætte Mørke fyldtes med røde, skinnende
Punkter, der fo’r omkring som Gnister fra et.
Kæmpebaal der spredes. Han følte, at han faldt
og faldt; det var, som han i en uendelig Tid,
der forekom ham som hele Aar, vedblev at
synke ned i en bundløs Afgrund; men pludselig
gennemrystedes han af et voldsomt Stød fra
Hoved til Fod og vaagnede, liggende udstrakt
paa Maven over sin Seng, ligesom han havde
kastet sig paa den Aftenen før.
Præstens første Tanke var, at der var gaaet
lang Tid.
Det var Nat Gennem det aabne Vindue saas
den gennemsigtige, blaa Himmel, besat med
uroligt blinkende Stjerner.
Det gik Qon Vicente som et Menneske, der
vaagner op af en Besvimelse og ikke straks ved,
hvor han er.
Hans Hjærne var endnu omtaaget af den
tunge Søvn. Det kostede ham Besvær at samle
sine Tanker, og det varede noget, inden han
opdagede, at han var inde i sit Værelse og
huskede, hvordan han var kommen der.
Men da han stod ved Vinduet og fortumlet
stirrede ud over de mørke Marker, vaagnede
hans Hukommelse. Lidt efter lidt dukkede saa
det ene, saa det andet op, indtil han havde
fuld Klarhed over alt, hvad der var foregaaet,
inden Søvnen overmandede ham.
Godt, Don Vicente! Det var en nydelig Op
førsel af en Præst, der burde være et Eksempel
paa Maadehold! Han havde drukket sig fuld,
ja, det var Ordet, og det i Nærværelse af sine
Sognefolk. Men det, der pinte ham mest, var
dog Tanken om det, der var Aarsagen til denne
Udskejelse.
Han var fortabt. Nu da hans Hoved var
klart, om end hans Sanser endnu var sløvede,
betoges han af Rædsel for Faren; han oprørtes
mod det kødelige Begær, der søndersled hans
kyske Legeme.
Hvilken Skam! Han som nylig var kommet
ud af Seminariet og altid havde levet under
rolige, sædelige Forhold ude paä Landet, langt
fra de store Byers fordærvede Atmosfære, var
nu lige ved at synke ned i den modbydeligste
af alle Synder. Nej, han vilde modstaa den
Ondes Forførelser! Han skulde faa Bugt med
Fristeren, der for at ydmyge ham havde hidset
ham til Oprør. Heldigvis havde den tunge Søvn
gengivet ham hans Sjælefred.
Han hørte i det fjærne Kirkeuret slaa tre.
Saa længe havde han altsaa sovet! Han følte
sig ogsaa ganske aarvaagen og oplagt til at
tage fat paa Dagens Arbejde.
Fra Vinduet, der var paa Husets Bagside,
havde han en vid Udsigt over Egnen med dens
Trægrupper og Huse, som skelnedes utydeligt i
Stjernernes flakkende Skær. Der herskede fuld
stændig Stilhed. Vinden havde lagt sig, men
Luften var lummer, og Nattens Lyde føltes som
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Luften var mættet af en ubestemmelig Duft,
de forbrændte Markers gispende Aandedræt.
og Præsten indaandede den begærlig, som om
han vilde styrke sine indre Organer med den
rene Luft fra Markerne.
Hans Blik flakkede rundt i Halvmørket; han
prøvede paa at finde de forskellige Steder, som
han kendte saa godt ved Dagens Lys. Denne
barnlige Adspredelse mindede ham om hans
Barndoms uskyldige Fornøjelser; men pludselig
faldt hans Øjne paa en lille, hvid Prik. Det
maatte aabenbart være Sina Tonas Hus, og
— nu var det forbi med hans Fred; alle hans
Forsætter om at kæmpe og være stærk forsvandt i samme Nu.

Det var et frygteligt Stød, en
fuldstændig Omvæltning. Al hans Ro
og Sindsligevægt var borte, den vel
gørende Slaphed forsvunden. Hans
Legeme vaagnede og afrystede den
tunge Sløvhed, der havde bemægti
get sig hans Sanser; og atter skød
en Udstrøm op i hans Kinder og
bragte ham til at tænke paa Hel
vedes Brand.
Det var, som et tykt Slør sønderflængedes. Han syntes, det endnu
yar i Gaar. Han følte de varme,
brune Arme berøre ham og opfan
gede den berusende Duft fra det
unge Legeme — dette Kvindelegeme,
hvis Mysterium han først nu havde
forstaaet.
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Og da den ulykkelige Præst i det samme
kastede et Blik ud ad Vinduet, var det ikke de
utydelige Omrids af det hvide Bondehus, han
skimtede, men det var Brudekamret, han saa,
indhyllet i vellystfuldt Halvmørke, og Sengen
hvis hvide Forhæng skjulte det, der for andre
var salig Lyst, men for ham en frygtelig Døds
synd, — det som han aldrig skulde kende, men
som drog ham med det forbudnes uimodstaaelige Magt.
Hans utøjlede Fantasi viste ham de bløde
Former og skære Farver i dette Legeme, som
han ikke kendte. Hans Ophidselse steg med
hvert Minut; han følte noget stige op i sig, hid
set af den Oprørsaand, der havde besat ham.
Hans Manddom hævnede sig over de mange
Aars Tilsidesættelse og bragte hele hans Orga
nisme til at dirre af Lidenskab. Det susede for
hans Øren og flimrede for hans Øjne. Det var,
som om det længe indeklemte Begær, der intet
Udslag kunde faa, skulde sprænge hele hans
Væsen.
Det var sandelig Fristelsen efter alle Regler.
Han tænkte paa de hellige Eneboere, og navnlig
paa Sankt Antonius, söm han kendte ham fra
Billederne, hvor han altid fremstilledes med
Hænderne for Øjnene for ikke at se de skam
løse Skønne, bag hvis forførende Skikkelser
modbydelige Djævle skjulte
sig. Men ingen onde Aander
var nærværende ved hans An
fægtelser. Han var ene med
sine fortvivlede Tanker i den
lumre Nat, hvor Luften var
tung som i en indelukket Al-

DON VINCENTE.

Originaltegning af Fr. Schwartz.
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kove, og Jordens hemmelighedsfulde Lyde føles
som Kys.
Derovre hvilede de, omgivne af det tætte
Mørke, der blufærdigt skjulte deres Indvielse i
Kærlighedens salige Mysterium, og her stod han,
udelukket fra Livets Lykke, en Snyltegæst i en
Vérden, hvor kun Kærligheden skaber Liv. Han
følte sig isnet gennem Marv og Ben af Kulden
fra sin enlige Seng.
Det var, som et hedt Vindpust ovre fra
det hvide Hus omhyllede ham og brændte hans
Legeme næsten til Aske. Han troede, at det var
Synet af dette Kærlighedsbo og den lumre,
vellystfyldte Nat, der hidsede ham, og han
flygtede bort fra Vinduet og famlede omkring
i det mørke Kammer.
For ham var der ingen Fred! Selv i Mør
ket saa han hende. Han syntes at føle hendes
bløde Arme om sin Hals og et friskt Kys paa
sine brændende Læber, ligesom hint Kys, der
havde vækket ham af hans Besvimelse, den
Dag da han læste sin første Messe. Hans Op
hidselse vedvarede uforandret. Det var nu ikke
blot hans Sjæl, der led; den voldsomme Nerve
spænding fremkaldte frygtelige, skærende Smer
ter.
Han maatte have Luft! Han maatte afkøles!
Og i det mørke Værelse lød i Nattens Stilhed
Piasken af Vand. Den stakkels Præst udstødte
et dybt, lettet Suk, da det iskolde Vand sva
lende skyllede ned over hans brændende Le
geme.
Langsomt gik han igen hen til Vinduet, be
roliget ved den kolde Overgydning. En dyb
Sørgmodighed greb ham. Han var frelst, men
kun for Øjeblikket. Han havde jo Fjenden inden
i sig. Synden lurede blot paa igen at faa Tag
i ham og besejre ham; og denne frygtefige
Kamp vilde begynde igen den næste Dag og
fortsættes Dag efter Dag; den vilde forbitre
hans Tilværelse, saa længe hans stærke Le
geme blussede af Ungdomskraft.
Hvor Fremtiden laa mørk for ham! Kæmpe
mod Naturen, føle i sit Legeme en Byld, der
stadig trykkede, og som kun hans Vilje kunde
bringe til at forsvinde — det var hans Lod!
At leve som et Lig i en Verden, hvor alt, lige
fra Insektet til Mennesket, undergiver sig Kær
lighedens Lov, forekom ham at være det tun
geste af alt.
Det var hans Ærgerrighed og Ønsket om at
frigøre sig fra de trange Kaar, der havde bragt
ham til at forsage Livets Lykke. Men idet han
troede at hæve sig til den attraaede Højhed,
sank han ned i et ukendt Dybs Mørke.
Hans fattige Kammerater, der led Sult og
Nød og maatte slide og slæbe for Udkommet,
var lykkeligere end han; de kendte den my
stiske Lyst, som Pligten bød ham for bestandig
at forblive uvidende om.
Hans Ophøjelse var dyrt betalt. Det var en
ulyksalig Idé af den gode Dame at ville gøre
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en kraftig Bondekarl til Præst. Langt mere end
til at dæmpes ned trængte hans Overmaal af
Livskraft til at faa Afløb.
Han var steget, ja, men lænkebunden for
bestandig. Han huskede fra sine klassiske Stu
dier Sagnet om Prometheus, og han saa sig
ved sin Præsteed lænket til Troens Klippe, for
svarsløs prisgivet Kødets Begær, der søndersled
hans Indre.
Med Bondens udprægede Religiøsitet veg han
forfærdet tilbage for Tanken om at blive en
skamløs Præst. Nu, da han var vaagnet til Be
vidsthed om sit Køn, brast ethvert Haab for
ham om at finde Fred. Fortvivlet ved Tanken
om Fremtiden, sank Præsten sønderknust sam
men. Han lagde Hovedet i Vindueskarmen, holdt
Hænderne for Øjnene og * græd over de Syn
der, han ikke havde begaaet, og over det Mis
greb, som han vilde lide under til sin Død.
Et køligt Pust bragte ham til sig selv.
Det begyndte at dages. Ude over Havet splittedes Nattens Mørke, og en lysende blaa Stri
be viste sig; de grønne Marker og Bjergenes
takkede Linier traadte tydeligere frem; Stjer
nerne blegnede; fra Bøndergaardene lød Ha
nernes skingrende Galen, og Lærkerne strøg
forbi de lukkede Vinduer og forkyndte med gla
de Triller Dagens Komme.
Det var en pragtfuld Solopgang. Maaske To
neta i dette Øjeblik efter blufærdigt at have
dækket sit Legeme, hvis Skønhed kun én Mand
skulde kende, sprang ud af Sengen og aabnede
Vinduet, for at den friske Morgenvind kunde
trænge ind og svale den hede, vellystfyldte Luft
i deres Brudekammer.
Præsten gik ud af sit Værelse med røde
Øjne og en dyb Rynke i Panden, — et evigt
Minde om denne Bryllupsnat, i hvilken hans
Barndomslegekammerat havde lært Kærlighe
dens Salighed at kende, og han havde formælet
sig med Fortvivlelsen, den mest trofaste af alle
Ægtefæller.
Nede i Køkkenet stod hans Moder og la
vede Morgenmaden i Stand. Den gamle Kone
kunde ikke forstaa det bitre, bebrejdende Blik,
som Præsten tilkastede hende, idet han gik
forbi.
Han gik som i Drømme gennem Gaarden;
men pludselig snublede han over en gammel,
hullet Sivkurv, der var bedækket med et tykt
Lag Snavs. Den var Mage til den, han som
Barn havde løbet med paa Ryggen.
Det var Fortiden, der rejste sig imod ham
og kastede ham hans Utaknemlighed i Ansig
tet.
Var han ikke blevet revet ud af sin Stands
trange Kaar? Hvad mere kunde han ønske? Han
havde jo sit rigelige Udkomme, foruden den
Tilfredsstillelse at blive betragtet som et højere
Væsen.
Det andet, det ukendte, det som bragte ham
til at skælve i heftig Bevægelse, var for Stak-
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lerne, for dem. der maatte kæmpe for Livsop
holdet.
Præsten stønnede fortvivlet; han følte sig
omgiven af Tomhed og Kulde. Han tænkte paa,
at hvis hans Hænder ikke var blevet indviede,
og han var vedblevet at slæbe paa den snav
sede Sivkurv, vilde han i dette Øjeblik ligge
mellem Brudesengens bløde Puder og betragte

Toneta, hvis kraftige, harmoniske Skikkelse teg
nede sig under det fine Lærred, mens hun smi
lende saa sig i Spejlet med en let Rødme ved
Mindet om Bryllupsnatten.
Og den stakkels Præst hulkede som et Barn;
og han blev ved at hulke lige til den gamle
Kirkeklokkes sprukne Toner kaldte ham til Mor
genmessen.

MIN MODER
af Herman Bang.

! hvorfor sér jeg bestandig
dit tungsindige Blik?
hvorfor hører jeg altid
din bedrøvede Røst?

J

Moder — er det fordi
det var den samme Jammer,
hvorunder du led,
hvormed jeg kæmper?

Var det den samme Sorg,
der bragte dig Døden,
Døden, den tidlige Død,
Blomstens, der knækkes, lig?

Herman Bang elskede sin Moder over all
i Verden. I sine „Digte* (1889) skrev han
disse skønne Strofer til hende. Nu da han
selv er gaaet bort, vil de blive læst med dob
belt Vemod.

Jeg ved det ej;
din Smerte talte ikke.

Men jeg, jeg vilde saa gerne
nu lægge mit Hoved i dit Skød,
og dine Hænder skulde stryge mit
Haar,
mens jeg skrifted mit Hjertes Nød.

Hvem ved? maaske gav det Trøst,
at der var samme Jammer,
— der kan føre til samme Død —
for dig, min Moder, mit Udspring,
og mig, i hvem du
forplanted din Nød.
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Set. Thomas By og Havn.

SCT. THOMAS BY OO HAVN.

en geniale Idé at skabe
en Verdenshavn ved vore
vestindiske Besiddelser syssel
sætter som det var at vente
stærktSindene baade paa denne
og hin Side Atlanterhavet. Et
saa storstilet Projekt, som
Etatsraad H. N. Andersens
— der meget minder om Tiet
gens Verdensforetagender —
maatte naturligsis møde Mod
stand hos de Parter, der me
ner at have andre Interesser.
Den mest kendte af disse Mod

standere er den store Skibsrheder, Sir Owen Philipps,
hvis Billede vi bringer. Imid
lertid gør man rettest i ikke
at tillægge denne Opposition
alt for.megen Betydning da Sir
Owen jo selv er saa stærkt
interesseret paa Set. Thomas.
Finansminister Neergaard har
jo nu forelagt Folkethinget et
Lovforslag om at give Kon
sortiet Koncession paa de pro
jekterede Havneanlæg, der aabner vide Fremtidsperspektiver.

D

Sir Owen Philipps.
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UGENS PORTRÆTTER.

Skoleinspektør G. BOHR.

Professor H. I. HANNOVER.

SKOLEINSPEKTØR, CAND. PHILOL. G. BOHR, der
fornylig afgik ved Døden, var en overmaade sympatetisk
og afholdt Mand. I 1889 blev han Skoleinspektør og var
senere i en Aairække Direktør for de Massmannske Søn
dagsskoler. Han udgav en/Lærebog i Geografi, der^blev
brugt i mange Aar i Skolerne. Den Afdøde var R. af D.
PPOFESSOR H. I. HANNOVER er blevet Direktør
Hagemanns Efteifølger som Direktør for Polyteknisk Lære
anstalt og^vil sikkert vide at fortsætte sin Forgængeis ud
mærkede Virksomhed. Professoren, der er kendt som'en
fortræffelig Videnskabsmand, Ftr tillige udnævnt til For
mand for frStatsprøveanstaltens Bestyrelsesraad. Sammen
med Afdelingsingeniør Fischer-Mølter har Prof. Hannover
fundet ud af at anvende Noleret paa Mors til lette Sten,
hvad der nu er blevet til en stor Industri.

SANGEREN KNUD GERNER er en Søn af afdøde
Skuespiller Gerner. Hr. Gerner er i disse Dage blevet
engageret til Hofoperaen i Stuttgart paa yderst gunstige
Vilkaar. Knud Gerner, der er i Besiddelse af en smuk
Tenor, vil faa sin Debut i Januar 1913.

Sangeren KNUD GERNER.

„Hver 8. Dag‘\ 11. Februar 1912,

Fot. Th. Kr. Thomsen Ribe.

Seminarieelever udenfor det ny Seminarium i Ribe
der blev indviet og taget i Brug d, 17, Jan. i Overværelse af Konseilspræsident Klaus Berntsen
og Kultusminister Appel.

ORIGINAL DEKORATION.

I den Dekoration Varehuset havde ladet udføre til dets „hvide Uge“, var ovenstaaende
tempelformede Bur et morsomt og originalt Led.
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EKSENTR1SKE PERSONLIGHEDER
PERSON ALHISTORISKE SKILDRINGER
FRA

IND- OG UDLAND
,.Virkelige Begivenheder er ofte mere interes
sante end de vidunderligste Fantasier.“

Bondedatter eller Grevinde.

der havde faaet en Stilling som Overbetjent,
og det tiaarige Barn hilste denne Forandring
AR Maria Stella, Lady Newborough, slet med Glæde, saa meget mere som det var ble
og ret Datter af en italiensk Bonde, eller ven hende lovet, at hun skulde faaa Lov til at
var hun Prinsesse af Blodet, og i Kraft af uddanne sig til Scenen. Og nu fulgte tre vid
sin Fødsel den fornemste Dame i Frankrig?
underlige Aar med Timer i Sang og Dans, og
Det var det Problem, som hendes Naade for hendes Lykke syntes fuldkommen, da hun en
gæves ofrede en Formue og sit halve Liv paa Aften stod paa Scenen og nejende modtog det
at løse, og som den Dag i Dag staar lige saa begejstrede Bifald, som hendes blotte Tilsyne
ubesvaret, som da denne ulykkelige Kvinde, komst, vakte. Ved Synet af hende — „skøn
Heltinden i en af de mest mystiske Skandale som en Drøm og yndefuld som en Sylfide" —
historier, der nogensinde har beskæftiget Sin overgav Florentinerne sig paa Naade og Unaade,
dene, med sit sidste Aandedræt stemplede Louis og før hun havde danset sin første Dans —
Philip, Frankrigs Konge, som en Bandit og en fortryllende, æterisk i sin lette Elegance — rej
ste de sig alle som en og hyldede hende med
Usurpator.
Lady Newborough blev født i den lille vanvittig Begejstring.
Landsby Modigliana, som ligger paa et meget
Blandt Tilskuerne ved denne hendes før
udsat Sted langs Appeninernes Skraaning. I ste store Sejr var en sat, midaldrende Mand,
Landsbyens Kirkebog findes følgende Notits om der i Florens var kendt som „den gale Eng
hendes Fødsel og umiddelbart derpaa følgende lænder", i England som Lord Newborough —
Daab: „I Gaar fødtes Maria Stella Petronilla, en Mand, som havde bortødslet Størstedelen af
Datter af Lorenz Ferdinand Chiappeni, Politi sin Formue og efter sin første Hustrus Død
betjent her i Landsbyen og hans Hustru, Vin- var rejst udenlands for at bringe sine Finanser
centia Diligenti, begge af dette Sogn, og hun paa Fode ved at leve et Par Aar i ukendte
døbtes den 17. April 1773.“
Omgivelser, der tillod en mere gennemført Øko
Hun var Landsbybetjentens førstefødte, og nomi end hans eget Hjemland.
da andre Børn fulgte efter, i hurtig Rækkefølge,
For denne engelske Adelsmand, som for
varede det ikke længe, før Landsbybefolkningen længst var mæt og træt af de Glæder, Verden
begyndte at gøre Bemærkninger om Forskellen havde at byde ham, var Synet af den vidunder
mellem den smukke, blaaøjede, lille Maria med lig skønne Danserinde, med det mørke, kastanie
de kastaniebrune Lokker og den yndefulde, for brune Ilaar, de blaa Øjne og de bedaarende,
nemme Holdning og de plumpe Bønderbørn, yndefulde Bevægelser, en sand Aahenbaring,
som hun kaldte Søstre og Brødre. Var del og hun fornyede i ham Trangen til de Ung
virkelig muligt, hviskedes der i Krogene, at de dommens Glæder, som han mente, at han for
kunde være Børn af samme Forældre? Man bestandig havde sagt Farvel til. Han maatte
lagde ogsaa Mærke til, at den fornemste Dame eje hende, hvad det saa skulde koste, og før
paa Egnen, Grevinde Camilla Borghi, viste en han gik til Ro, havde han opdaget, hvor hun
paafaldende Forkærlighed for den smukke, lille boede, og havde skrevet et Brev til hendes Fa
Pige, medens hun ingen Notits tog af hendes der, hvori han tilbød hende sin Haand — et
søstre og Brødre, og Sladdersøstrene hviskede: Tilbud, som var altfor fristende til, at Politi
„Ja, Grevinden véd sikkert mere end vi!“ hvad betjenten kunde modstaa det, saa meget mere
der ogsaa er højst troligt.
som det ledsagedes af en betydelig Pengegave.
Hvis den gode Grevinde ikke havde været,
Barnet blev rædselslagen over dette For
vilde Maria Stellas Barndomsaar have været slag, og hun protesterede med Taarer og Bøn
endnu mindre lykkelige, end de var, for skønt ner mod det foreslaaedé Giftermaal. Men hvis
hendes Fader, Politibetjenten altid behandlede hun var fortvivlet over Forslaget, saa fyldtes
hende med Venlighed og en vis Ærbødighed, hun med Afsky og Væmmelse, da hun saa’ den
var hendes ‘Moders Holdning overfor hende Mand, som ønskede at gøre hende til sin Hu
præget af Strenghed og Uvilje, som hun ikke stru. Han var mange Aar ældre end hun, og
en Gang gjorde Forsøg paa at skjule. Senere dertil langtfra tiltalende af Ydre, og hun tig
flyttede Familien til Florens, hvor Marias Fa- gede og bad om at blive fri for at gifte sig med
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ham — men forgæves. Hendes Fader, Politibe
tjenten, havde sat sig i Hovedet, at hun, hvad
enten hun vilde eller ej, skulde være „Hendes
Naade” og fylde hans slunkne Pung med Guld,
og efter et Par Ugers Forløb kunde Sir Horace
Mann, den daværende Minister i Florens, skri
ve hjem til England, at „Lord Newborough,
som siden 1782 havde boet i fuldkommen Ube
mærkethed i Florens, den 11. Februar 1786
havde indgaaet Ægteskab med en knap fjortenaarig Balletpige, som var Dattei' af en Politi
betjent/'
Et Par Ugers straalende Triumf, og saa, med
dramatisk Pludse
lighed, et kærlig
hedsløst Ægteskab
med en Mand, som
var mere end gam
mel nok til at være
hendes egen Fader,
saaledes var de Er
faringer, som hilste
dette skønne Barn,
over hvis hele Livs
skæbne der hvilede
el
hemmeligheds
fuldt Skær
paa
Tærsklen til den
nye Tilværelse, som
hun havde imødeset
med saa' glad For
ventning. At en saadan
Forbindelse
maatte blive ulykke
lig, var uundgaaeligt. Den unge Ba
ronesse hadede sin
Ægtefælle, og gjor
de ingen Hemmelig
hed af sin Modvilje
imod ham. Hver
I)ag kom det til ra
sende Skænderier,
som ikke sjældent
endte med Taarer,
indtil Lord Newbo
rough helt tabte
— — skøn som en Drøm
Modet og forsvandt,
efter i et Brev at have erklæret, at han havde
til Hensigt at begaa Selvmord. „Mit kære Daarekistelem,” var det eneste Svar, hans unge Hu
stru værdigede ham, „hvis De virkelig ønsker
at give mig et Bevis paa Deres Kærlighed, saa
maa De endelig skynde Dem at bringe Deres
Trusel til Udførelse.”
Denne kolde Douche fordrev helt Selvmords
tankerne fra Lord Newboroughs Sind. Han
vendte tilbage til sin lille „Arrigtrold, men efterhaanden blev hans Tilværelse saa uudholde
lig, med den fordringsfulde Fader paa den ene
Side og den genstridige Datter paa den anden,
at han greb Lejligheden til at vende tilbage

til sine Godser i Wales. Han tog sin unge Hu
stru med sig, og der fulgte nu nogle forholds
vis rolige Aar, i Løbet af hvilke Lady New
borough fødte ham to Sønner, og endelig i
1807 døde han, enogtyve Aar efter sit roman
tiske og ulykkelige Ægteskab med den unge
Balletpige. Tre Aar efter blev Baronessen at
ter ført til Alteret — denne Gang af en russisk
Adelsmand, Baron Ungern-Sternberg — men
dette Ægteskab blev ikke lykkeligere end det
tidligere.
Saaledes finder vi i Aaret 1820 Maria Stella,
nu en Kvinde paa syvogfyrretyve Aar, som for
at adsprede sig rej
ser en Tur til sit
Fædreland og dér,
af datterlig Pligtfø
lelse, aflægger et
Besøg i sine Foræl
dres beskedne Hjem
i Florens. Hendes
Fader var meget
syg, næsten døende,
men skønt hun øn
skede at pleje ham
den korte Tid, der
var tilbage, opda
gede hun til sin
Forbavselse, at der
blev lagt hende al
le tænkelige Hin
dringer i Vejen for
at se ham. En en
kelt Gang lykkedes
det hende i Mode
rens og
hendes
ældste Broders Fra
værelse — de to
gjorde sig ingen
Ulejlighed for at
skjule deres Uvilje
imod hende — at
komme til at til
bringe nogle Minut
ter ved hans Seng;
men skønt han var
meget venlig og glad
og yndefuld som en Sylfide.
ved at se hende,
var han alligevel mærkværdig tilbageholden og
tvungen i sin Optræden over for hende. Han
gjorde mystiske Hentydninger til den Uret, han
havde begaaet imod hende — som hun tænkle
sig, et Udslag af hans syge Sind; for da hun
bad ham være ærlig og sige, hvad han mente,
slog, han straks over i et andet Emne. At han
spekulerede over en eller anden Hemmelighed,
som førte ham tilbage til en fjern Fortid, det
vari midlertid sikkert nok. Men hvad kunde
det være for en Hemmelighed? Han døde uden
at give mindste Oplysning om den.
Et Par Maaneder senere blev Hemmelighe
den aabenbaret ved et Brev, som overraktes
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hende — et Brev skrevet af hendes Fader et være nogen anden end Landsbybetjentens Søn,
Par Maaneder før hans Død og betroet til en som saa grusomt havde berøvet hende det,
Ven, for at han kunde give hende det naar han hun med Rette kunde gøre Fordring paa. Kunde
ikke selv var mere. Det begyndte med den man vel tænke sig en mere forunderlig Si
forbløffende Erklæring: „Min Datter er du ikke," tuation? Mandens Datter var i Virkeligheden
og den Beretning her var bleven givet hende Prinsesse, og Prinsens Søn og den vordende
i Hænde, skrevet med rystende Haand, af den Konge var født til Bondekaar.
Forsynet med disse forbløffende Oplysnin
Mand, som hun altid havde betragtet som sin
Fader^ var ikke mindre overvældende. Et Par ger begyndte Lady Newborough at arbejde paa
Uger før 'Maria Stellas Fødsel, lød hans Histo offentlig at blive anerkendt som Hertugen af
rie, var en fornem Adelsmand, af fremmed Byrd, Orleans Datter, men hun mærkede snart, hvor
kommet til Mödigliana med sin Hustru og sit usigelig meget sværere det var at overbevise
Følge. Damen skulde snart være Moder, og det andre om at overbevise sig selv. I Begyndel
sen lykkedes det ganske vist over al Forvent
samme gjaldt Brevskriverens Hustru.
Det var af største Vigtighed for Adelsman ning. Da hun henvendte sig til Biskoppen af
den, at det Barn, hans HustrU skulde føde til Fienza for at faa sin Daabsattest forandret, ind
Verden, blev en Dreng; og de to vordende Fæ- rømmede han, efter at have foretaget den for
dre traf derfor den Overenskomst, at hvis den nødne Undersøgelse, at hendes Krav var fuld
fornemme Dames Barn blev en Pige og Bonde kommen berettiget.
Det stod nu tilbage at bevise for Verden,
konens Barn en Søn, saa skulde de to Børn
forbyttes — en Villighed, hvorfor Adelsmanden at Grev de Joinville var den samme, som Her
lovede Bonden en stor Sum Penge. „Hans Frue," tugen af Orleans, og at overtale Ludvig den
stod der i Brevet, „fødte en Datter og min Attende til at anerkende hende som Prinsesse
Kone en Søn; Børnene blev forbyttede, og jeg af Blodet, men paa dette Punkt begyndte hen
var efter vore Forhold en velhavende Mand. des Besværligheder for Alvor.
Grevinden, hendes Mand og Drengen og hele det
Hun rejste fra Sted til Sted for at faa sine
talrige Følge forlod kort efter Landsbyen, og Krav anerkendt, men overalt var Krænkelser
vi hørte aldrig siden noget til dem."
og Skuffelser hendes Lod, og saaledes gik Aa
Saaledes lød denne forunderlige Beretning, rene, indtil hendes Helbred var nedbrudt og
og medens Maria læste, veg hendes Forundring •'hendes stolte Mod og Forhaabninger knæk
efterhaanden for en Følelse af Glæde og Sejrs- kede. Til sidst greb hun til at offentliggøre
stolthed. Hun, som altid havde betragtet sig sit Livs Historie under Titlen: „Maria Stella,
selv som født i ringe Kaar, var i Virkeligheden eller Ombytning af en Pige af den højeste
Datter af en Adelsmand. Men hvem var da denne Rang mied en Dreng, født i Almuekaar," men
høj tstillede Mand, som havde været saa ussel Bogen var aldrig saa snart udkommen, før den
at forlade hende og antage som sin egen Søn blev beslaglagt i Følge Ordre fra Kongen —
nen af den simple Bonde, som hun havde Politibetjentens Søn, som var bleven Konge
kendt hos sin Fader? At trænge til Bunds i af Frankrig.
Fra den Dag nedsank hun i den dybeste
denne vigtige Hemmelighed blev hendes Livs
Lidenskab.
Haabløshed. I tretten Aar sad hun i sin Lej
Hun rejste ufortøvet til sit Fødested, hvor lighed paa Rue de Revalé, træt og ked af Til
hun fik sine første Oplysninger hos en Præst, værelsen, og saa’ fra sine Vinduer den Konge
der havde været Grevinde Borghi’s Skriftefa drage forbi, som havde frataget hende, hvad
der. Han erklærede, at hendes mystiske For der i Følge hendes Fødsel tilkom hende, om
ældre var Grev og Grevinde de Join ville, og givet af Billeder af den Orleanske Familie, som
denne Erklæring blev bekræftet af Grevindens paa én Gang mindede hende om alt det, hun
to gamle Tjenere. Da det saaledes var fast- var gaaet glip af, og tjente til at fastslaa den
slaaet, hvem Forældrene var, maatte det næste Lighed, som uomtvistelig bestod mellem hende
Skridt blive at finde Greven af Joinvilles Hjem og dem.
Og der saa Maria Stella, Lady Newborough,
sted, og ved at gøre en Rejse til Joinville lykkedet hende at faa oplyst, at dette var et Navn, bort fra al sin Sorg og Ensomhed, en Decem
som Louis Philippe, Hertug af Orleans, jævn berdag 1843, medens Kanonernes Torden for
kyndte, at Kongen stod i Begreb med at aabne
lig benyttede paa sine Rejser.
Det var i Sandhed en overraskende Opda Folkeforsamlingen, den Konge, som uden Skyld
gelse! Hun vidste nu, at hun ikke alene var for sit eget Vedkommende havde ødelagt hen
af adelig Slægt, hvad der allerede havde voldt des Liv, og som til sin sidste Dag, til Trods
hende stor Glæde, men ogsaa Prinsesse, Æt for sin Kongekrone, vedblev at være en Bonde i
ling af en lang Række Konger og en af de Ansigt og Væsen — Landsbybetjentens udtrykte
fornemste Damer, ikke blot i Frankrig, men i Billede.
hele Europa. Endvidere kunde Hertugens æld
ste Søn, som efter al Rimelighed en Gang vilde
blive Konge af Frankrig, paa den Maade ikke
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En Kæmpebrand i New York.

Livforsikringsselskabet Equitables Bygning paa Broadway i Flammer. Hvor stærk Frosten var
udenfor ses bedst af Dampsprøjten, der blev helt tilfrosset nnder Arbejdet
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Nyt Storstadskvarter paa Christianshavn.
HRISTIANSHAVN har fra gammel Tid hu

C set en Del store Handelsfirmaer, der bragte
Rigdom til Byen og kastede Glans over Kvar
teret. Bedst kendt er vel nok den fornemme
H a g e’ske Gaard. hvor i den sidste Tid „De
danske Dampmøller" havde deres Hovedkontor,
indtil det gamle Hus blev nedrevet.
Nu har det imidlertid rejst sig paany som
en Fugl Phønix i en fuldstændig ændret Skik
kelse. At det ikke blev benyttet i Spekulations
øjemed, men at der ogsaa blev taget betyde
lige Skønhedshensyn, er noget, der i første Ræk
ke tjener Bygmester A d o i p Ji s c n og Arki
tekt Philip Smith lil Ære. Ved den paa
en Gang smagfulde og praktiske Udnyttelse af
Arealet er Christianshavn blevet beriget med
et virkeligt smukt og fuldtud moderne Stor
stadskvarter.
Det Beboelseshus, der er opført her, nyder
i høj Grad godt af den gode Sol og Luft og
den fortryllende Udsigt over Havnens evigt
vekslende Liv. Men desuden er der her meget
sindrigt skabt en hel ny Gade -- Knippelsbro
gade -- der gaar fra Broen og til Strandgade.
Her laa tidligere nogle gamle, alt andet end
skønne Pakhuse og spærrede Vejen. De grim

meste af dem er blevet jævnet med Jorden. De
andre er ikke til at kende igen i deres nye, for
bedrede Skikkelse. Der er nu kommet Stil’over
hele Kvarteret. At Lejlighederne i det nye Kom
pleks er udstyret med al Nutidens Komfort,
bemærker vi kun for Fuldstændighedens Skyld.
Der er iøvrigt ikke sparet noget for at indrette
alt saa hyggeligt og praktisk som vel muligt.
1 Knippelsbrogadc ligger de store, efter
amerikansk System indrettede Kontorbygnin
ger, der sikkert inden længe vil blive taget i
Brug af Forretningsverdenen. Disse Ejendom
me har vist sig at være særdeles praktiske og
anvendes overalt i New York, Chicago osv. Det
er interessant at se, at en dansk Mand tager
Initiativet til noget nyt her hjemme, og vi tror,
at baade vor By og Hr. Adolphson vil faa Glæde
af Foretagendet.
„Hver 8. Dag", der med levende Interesse
følger alt, hvad der sker i og bidrager til Ho
vedstadens Trivsel og Forskønnelse, har ment,
at vor store Læsekreds kunde have Interesse
af at høre noget nærmere om dette nye Fore
tagende. Vi har derfor beskæftiget os noget
udførligere med det og bringer samtidig en
Del Billeder af Ejendommene m. m.

PARTI AE KNIPPELSBROGADE.

HVER 8. DAG: PORTRÆTFEBRUAR 11. 1912.

00
BILLEDGALLERI

DEN NY PRAGTBYGNING VED KNIPPELSBRO.

PLAN OG BELIGGE) AN KNIPPELSBORG
samt den nye Knippelsbrogade med de moderne om'de Kontorbygninger efter sidste amerikanske Monster.

HAGES BEKENDTE GAMLE GAARD,
som nu er forvandlet ti! Pragtbygningen Knippelsborg.
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CHARLES DICKENS

„Bill Sikes“

CHARLES DICKENS.

HARLES
DICKENS
er født iPortsea
den 7. Februar
1812. Forældrene
var John Di
ckens (Mr. Mi
cawber i David
Copperfield),
som havde en
lille
Bestilling
under Krigsmini
steriet og Elisa
beth Barlow
Dickens-Mærket.
(Mrs. Nickleby).
Da Dickens
var ni Aar gammel, kom Faderen, som imidler
tid var forflyttet til London, i pekuniære Van
skeligheder og maatte flytte ud til et af Byens
Fattigkvarterer, medens den vordende Forfat
ter blev taget ud af Skolen og anbragt paa en
Fabrik, „Waring Blacking". Sine Erfaringer fra
de Aar har Dickens senere skildret i „David
Copperfield", hvor han skriver: „Det forekom
mer mig ubegribeligt, at jeg saadan kunde bli
ve sluppet løs i saa ung en Alder. Det fore
kommer mig ubegribeligt — selv naar jeg tæn

C

„Squeers-.

ker paa, at jeg, efter at vi var kommet til Lon
don, var sunket ned til en elendig lille Slave
— at ingen, skønt jeg var et Barn med usæd
vanlige Evner, hurtig, ivrig til at lære, svag.,
og baade legemlig og aandeligt stærkt modta
gelig, fattede saa megen Medlidenhed med mig.
at de foreslog at skaane mig for noget af alL
dette, ved for Eksempel at anbringe mig i en
ganske tarvelig Skole. Vore Venner vare vel
sagtens trætte af at hjælpe, og der var ingen,
som gav mindste Livstegn fra sig. Min Fader
og Moder var fuldkommen tilfredse. De kunde
ikke have været mere velfornøjede, hvis jeg
havde været tyve Aar gammel, havde udmær
ket mig ved en eller andén Latinskole og nu
skulde afslutte min Uddannelse ved Universite
tet i Cambridge."
Blandt Dickens Erindringer fra de Dage,
som han ligeledes har foreviget i „David Cop
perfield", findes følgende lille Hændelse: „Jeg
husker, at jeg en Aften gik ind i et Værtshus
i Parliament Street og sagde til Værten, som stod
bag ved Disken: „Hvad koster Deres bedste 01
— Deres aller bedste — pr. Glas?" Det var nem
lig en eller anclen festlig Anledning, jeg har
selv glemt, hvilken — maaske var det min
Fødselsdag (min elleveaarige?) eller en anden
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Festdag. „To Pence!” sagde han. — „Vil De
saa,“ siger jeg, „give mig et Glas af det, men
det skal være godt fuldt.” Værten maalte mig,
over Disken, fra Hoved til Fod og smilede saa
underligt; derefter kiggede han om bag ved
Skærmen, i Stedet for at tappe Øllet af, og
sagde noget til sin Kone, som saa kom frem,
med sit Sytøj i Haanden og ligeledes gav sig
til at mønstre mig. Som jeg sidder her i mit
Studerekammer, kan jeg levende se Scenen for
mig — Værten i sine Skjorteærmer, som stod
og lænede sig op til Disken, hans Kone, som
stod og saa’ paa mig over den lille Halvdør,
og jeg selv, som stod aldeles forvirret Jog saa’
op paa dem udenfor Skillevæggen. De kom
med en hel Mængde Spørgsmaal, hvad jeg hed,
hvor gammel jeg var, hvor jeg boede, hvad jeg
bestilte qsv. osv. Spørgsmaal, som jeg, for ikke
at kompromittere nogen, besvarede med op
digtede Svar, som passede for Lejligheden. De
gav mig Øllet, skønt jeg har en lumsk Anelse
om, at det ikke var det stærkeste, de havde,
og Værtens Kone aabnede den lille Halvdør,
bøjede sig ned og gav mig et Kys, som var
halvt beundrende, halvt medlidende, men uen
delig moderligt og kærligt.” Vi skal her ind
skyde, at Dickens saa’ saa ynkelig og bleg ud,
at man som Regel nægtede at servere ham det
Glas 01, som han trængte til for at skylle sit
tørre Brød ned med.
Da Dickens var tolv Aar gammel, fik Fade
ren ganske uventet en Arv paa nogle hun
drede Pund, og Dickens blev taget fra Fabri
ken og anbragt i Wellington House Academy,
hvor han imidlertid kun blev til sit 15de Aar.

Ungdomsbillede af Chades Dickens efter Maleri af Maclisc.

,Hver 8. Dag”, 11. Februar 1912.
Han var, skriver en af hans derværende
Skolekammerater, Dr. Henry Dawoon, „en
smuk, krølhaaret Dreng, meget livlig og altid
oplagt til Narrestreger og efter al Sandsynlig
hed med til alle de Skarnstykker, der blev be
drevet paa Skoen. Saa vidt jeg husker, ud
mærkede Dickens sig aldrig særlig paa noget
Punkt og modtog ingen af de udsatte Skolepræ
mier. Det er min faste Overbevisning, at han
hverken lærte Græsk eller Latin i den Skole,
og man vil lægge Mærke til, at der heller ikke
findes nogen Hentydning hertil i hans forskel
lige Arbejder. Man kan trygt sige, at han var en
self-made Mand, og at hans vidunderlige Kend
skab til og Beherskelse af det engelske Sprog,
maa være bleven erhvervet gennem lange og
taalmodige Studier, efter at han havde forladt
sin sidste Skole.”
Fra Maj 1827 til November 1828 finder vi Di
ckens hos Sagføreren Edward Blackmore i
Grays Inn; i 19-Aars Aalderen bliver han Steno
graf i Parlamentet og siden Reporter ved „Mor
ning Chronicle”. I dennes Aftenudgave „Eve
ning Chronicle” samt i „Old Menthly Maga
zine” offentliggjorde han under Pseudonymet
Boz sine første Skitser, som senere udkom i
Bogform, illustreret af Cruishank. Disse tiltrak
sig det da nylig grundlagte Forlæggerfirma,
Chapman og Hall’s, Opmærksomhed, saaledes
at de opfordrede den unge Forfatter til at skrive
Teksten til nogle Sportsillustrationer af Sey
mour, og dette var den første Begyndelse til
Pickwick Klubben, som først skaffede
Dickens hans Verdenberømmelse. Den Opsigt,
som Bogen, der udkom i tolv Hæfter, vakte
i London, var uhørt. Dommerne paa Dommer
bænken og Drengene paa Gaden, Alvor og Daarskab, unge og gamle, de, som staar paa Livets
Tærskel og de, som er ved at tage Afsked med
det, alle fandt de Pickwick uimodstaaelig. „En
Erkediakon”, skrev Carlyle til en Ven, „fortalte
med sine højstegne ærværdige Læber en meget
lidt gejstlig Historie om en højtidelig Præst,
som havde bragt en Syg Kirkens Trøst, og
som da han gik ud af Døren, hørte den Syge
udbryde: „Naa, Gudskelov, Pickwick udkommer
da i al Fald jo om ti Dage!”
„Pickwick” udkom 1836—37. I 1838 fulgte
Oliver Twist”, 1838—39 „Nicholas Nickleby”, og
derefter i hurtig Rækkefølge de mange bind
stærke Romaner, der endte med den ikke fuld
førte „Edwin Droods Hemmelighed”.
Endvidere dramatiserede Dickens, som var
i Besiddelse af store dramatiske Evner, en Del
af sine egne Romaner, og disse gjorde stor Lyk
ke, ogsaa i Amerika, hvor allerede hans Ro
maner havde skaffet ham mange trofaste Be
undrere.
Dickens boede i mange Aar i London, først
paa Devonshire Terrace og derefter i Tawastock House. I 1858 flyttede han til Gadshill
Place, mellem Gravesend og Rochester, og paa

,Hver 8. Dag“, 11. Februar 1912.
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»DEN TOMME STOL". Efter Sir Luke Filde’s berømte Maleri.
Dickens Genfærd (i Anledning af Salget af Mærker til Indtægt for Digterens Slægtninge): „Er det Slutningen paa

min Verdensberømmelse, at man maa gribeztil saadanne Midler for at skaffe mine Efterkommere en Smule Indtægt!*

dette sit Landsted døde han d. 9. Juni 1870,
begrædt og savnet af sine Landsmænd.
2. April 1836 ægtede Dickens Catherine Ho
garth, men 1858 blev han skilt fra hende, og
Omsorgen for hans Børn blev betroet til hans
Svigerinde, Miss Georgina Hogarth, som Dickens
altid senere omtalte med den største Agtelse
og Hengivenhed.
Dickens Lig blev bisat i det berømte West
minster Abbedi, det eneste Sted, der var vær
digt til at huse de jordiske Levninger af en
Mand, hvis Navn var saa kært for England —
skrev „Times“, som tog Initiativet til Forslaget.

Fru Martha Nielsen.
TA en mest kendte kvindelige Detektiv er vel
nok Fru Martha Nielsen, som har sit Bure
au i Bagerstræde 3. Forretningen har nylig holdt
sit første Jubilæum, idet det er 10 Aar siden
Fruen startede med 2 Medhjælpere, nu omfatter
Forretningen et Personale paa 19 Personer. Det
synes saaledes, trods den almindelige Uvilje
mod Detektivarbejdet, at det har sin Beret
tigelse i Samfundet, idet der er mange Sager,
der slet ikke egner sig for Politiundersøgelse;
saasom Pengeafpresning, anonyme Breve o. 1..
der let og diskret ordnes af et privat Bureau.

„Han, over hvis Bortgang vi nu sørger,
var en Menneskeven, en Filantrop i Ordets
rette Betydning, en Ven af Ungdommen og de
Fattige, en Fjende af al Slags Undertrykkelse.
Vi læste ham, talte om ham, lo med ham og
harmedes med ham over Fattigdommens For
bandelse. Han hævede os til et storladent Syn
paa Menneskelivet. Ingen har været saa afholdt
og saa dybt savnet som han, der nu er gaaet
bort.“
Vi kender ikke Dickens Valgsprog. Men det
kunde passende have været: Med Gud. for
Folket!
E. J.

ANDETSTEDS I BLADET vil man finde en illustreret
Artikel i Anledning af 100 Aarsdagen for Charles Dickens
Fødsel. At den store engelske Digter bliver mindet paa denne
Dag ogsaa her i Landet, hvor hans berømte Værker har været
til baade Gavn og Glæde for saa uendelig mange, finder vi
lige saa naturligt, som at Forlæggerne gennem ny Udgaver
af hans Bøger i dansk Oversættelse, benytter Lejligheden tit
at søge at vække’ Salget af Dickens Romaner til Live igen her
hjemme. Men længer synes vi heller ikke, at vi skulde gaa_
*

*

#

AT OPFORDRE det danske Folk til at købe Dickens
Mærker til Indtægt for den store Digters mere eller mindre
bemidlede Efterkommere, forekommer dog at være i høj Grad
usmageligt, at vi af oprigtigt Hjærte vil haabe at Nationale
Forfatteres Formand, Hr. Alfred Ipsen, der var saa ivrig for
at skaffe sin Forening Eneforhandlingen af dette Mærke her
i Landet, maa faa liden Glæde af den Idé. De Folk, der
havde tænkt paa at købe Dickens Mærket vil handle langt
bedre og fornuftigere ved at give deres Penge til danske God
gørenhedsinstitutioner som Samaritanen og Foreningen for
fattige Mødres og Børns Bespisning, der i en haard Vinter
som den vi har faaet, nok har Brug for enhver eneste Ørev
Folk kan undvære.
*

*

IØVRIGT vil vi ikke undlade at henvende Opmærksom
heden paa, at Ideen med Dickens Mærket har vakt megen
Modstand ogsaa i hele Moderlandet England. Store og ansete
engelske Blade beklager, at Hoved-Komiteen for Højtidelig
holdelsen af 100 Aarsdagen for Dickens Fødsel har taget
Dickens Mærket med i sit Program, og efter hvad engelske
Blade siger, har Salget af Dickens-Mærket da ogsaa langt
fra vundet den Tilslutning i England, som Komiteen havde
gjort Regning paa.
*

Naar dette Blad læses, har vi lige højtideligholdt Hundredeaarsfesten for Dickens, og meget hurtigt vil det hele
være glemt. Hundredeaarsfester for Forfattere, der har ligget
fyrretyve Aar i deres Grav, er i det hele taget noget vanskeligt
vanskeligt noget at afholde, ikke mindst naar det som i dette
Tilfælde drejer sig om en udenlandsk Digter. Et literært og
anset engelsk Blad betvivler, at én udaf fem Hundrede unge
Englændere i Øjeblikket vilde være istand til at citere en
eneste Sætning, Dickens har skrevet —.
Gud ved, hvorledes det vilde gaa, hvis vi anstillede et
lignende Forsøg i Danmark. Hvad mener Hr. Alfred Ipsen?
*

*

EN UNG MAND udgav efter flere Aars anstrængende
Arbejde en humoristisk Roman, som var et Mesterværk.
Kritikerne anerkendte hans Dygtighed, men var alle som en
enige om det beklagelige i, at denne Forfatter ganske mang
lede Alvor.

HJEMMETS VEJVISER

Fortegnelse over københavnske Firmaer, hvis fleraarige reelle Forretningsførelse yder Kunderne
betryggende Garanti for samvittighedsfuld Betjening.
1 Kurvemagere. | 1

D ekoratører.
Larsen & Gording,

O. K luttof,

Holbergsg. 10. TIf. Byen 5110.

i Colbjørnsensgade 12.
¡Stort Udvalg. Billige Priser.

Georg Christensen,
Tlf: Nora 1708 x. Búlowsv; 38 C.

Fiskeforretninger.

F

1

iskehuset
1

H. M OLSEN
Blaagaardsgade 32.

Haararbejde.'

Ugentlige Afdrag
efter Aftale.
GentOftegade 4
MS. CENTRUM, Regneg a de 1.
/induespolering og Bygningsarbejde
udføres.
en smukkeste Ramme om Deres
Billeder faar De hos

D

A. E. ARNESEN,

Blekingsgade 2, Tlf. Amg. 596 u.

Gamle Pletsager »AladdIn“ JL
bliver som nye "X« il»ff:
Pianoer.

1

Største Udvalg i Uhre o«;
Kæder.

|
Vaskerier.

t
K o n s u 1 tat i o n
gr Brug Maltine!
10-4 og 6—7.
ShKakao * Kaffe* Kiks IjQggggi+IZ Undersøgelse
gratis.
vjfir Fabr. Maltax Kbh. Fineste Guldbroarbejfe.

Gmdrup
‘Dampvaskeri,

| 1

Tandklinik;

Dansk-amerikansk Tand-System.

Telf. 9919.

Gothersgade 21 St.

Frederiksborgg. 31.

Møbler.

|

A. PETERSEN
Lengangsstræde 87.
Telef. Byen 4644.
Kjøbenhavns største
Møbellager.

Alle gamle Møbler købes.

Avertér i
Hjemmets Vejviser.

— Grundlagt 1878. —

Vore Vogne køre overal

Telf. Byen 18 31 v.

Trikotage.

1

F. 0. Carlsson,

Amagertorv 31.

|

Maltpræparater.

1 Manufakturvarer. |

Indramning:
Rammer uden
Udbetaling.

Uhrforretninger.

Specialitet:
Husholdningsvask efter Væj

¡a

Fru ERSLEV
modtager afredt Haar til For
arbejdning. Spec : Fletninger
— Skilninger — Parykker, enestaaende Pasning. Nørrebrogade 74.

|

| I

S^A. M. SØRENSEN
Stilfulde Instrumenter 1
i nil Hovedvagtsgade 2.
MEBH
Dansk Arbejde.
H
Telf. 5360.
ThoraldBohm
||P*Stort Udvalg.
■IHH
— Fiolstræde
42. —
Billige Priser. ^y*®
-**
Telf. Byen 420 x.

ælledvej 18 ===
li ar erholdt Grand Prix og Guldinedaille i London for 1. Kl- Fisk.
Varerne bringes overalt.
Christiansen
Tlf. Nora 1330-

Lædervarer.

Opplettering.

|

Telf. Strand 2. ♦ Telf. Strand'

Strømper, Underbeklædning,

Alexander Høyer.

VJ
H

KØBMA6ER 6ADE 16.

jy>

Stort Udvalg til alle Priser.

(ffiSiJ:)
w

Aarliot Udsalg.

Reelle Fordele bydes Kunderne. FREA. er altid reel.

Vesterbrogade 40
ved det nye Theater.

O. K. Mathiesen,
Landemærket 25.

Benyt

Hjemmets Vejviser
naar De søger et ree
Firma.

Største Udvaig, Billigste Priser.
Masllngarn til en gros Priser.

HVAD ER MALTINE?
/VI ALTINE er et Uddrag af dansk BygMalt, hvor kun det ædle Stof af Malten
benyttes, og frembringes derved et Nærings
stof af stor Værdi. I Handelen udbydes „Malt“
i inange forskellige Former og opfattes af
mange som et temmelig underordnet og bil
ligt Stof, som fortjener ringe Paaagtning.
Dette er imidlertid en fuldstændig fejl An
skuelse, som nærmest rriaa stamme fra, at
„Malt“ bliver meget ofte forfalsket ved Ind
blanding af fremmede værdiløse Stoffer og
slet ikke kendes i ren Tilstand. Naar vi ved
vor Analyse af Maltine beviser, at dette
afgiver 7/2/4°/0 Ekstraktindhold, er det Bevis
for, at der af Malt, fremstillet af bedste Pro
dukter og uddraget paa rette Maade, kan
fremstilles et uerstatteligt Næringsmiddel
(Maltine). Der udbydes stadig ny Artikler,
som udgives for at indeholde store Nærings
værdier, og som, naar de komme fra Udlan
det, særlig blive modtaget med Begejstring
og betalt langt over deres Værdi. Mange
Sygdomme har deres Grund i, at der ikke
tages tilstrækkeligt Hensyn til Valget af Føde
midler, og de mange, som leve med svage
Maver og Nervelidelser, vil finde Lægedom

ved at nyde Maltpræparater, som er frem
stillet af retteø Raastof og paa rette Maade
(Maltine). *
B
Ä
Slaa Dem aldrig tiltaals med, at Malt er
Malt, hvorfra det saa end bydes, men køb
kun de Maltpræparater, som yde den fulde
Garanti for sit Indhold, og De vil ved Brugen
faa det Udbytte, De søger. Vi er i Danmark
indforstaaet med, at intet kan erstatte Kaffe,
The og Kakao, og da disse Varer i de fleste
Hjem nydes til Overmåal, giver de Spiren
til mange Sygdomme.
Ved at drikke Kaffe og The har flere
Mennesker ødelagt deres Helbred, end ved
at drikke Spiritus.
Fabriken Maltax, Gasværksvej 11, Telf.
9919, har sat sig som Opgave at fremstille
Maltine af fuldstændig ren, uforfalsket Byg
malt og har ved gentagende Forsøg opnaaet
at fremstille

Maltine Kaffe, Maltine Kakao,
Maltine Pulver, Maltaxdrik,
Maltinekiks.
Disse Varer anbefales til Sunde, Syge
og Børn.
Fabriken Maltax.
Gasværksvej 11. Tlf. 9919.
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„YA L E“ Smæklaas
Nr. 042 & 42
er absolut sikre.
-

Faas hos alle Isenkræmmere.
Paase at Navnet

<GL. HOF-TAPETFABRIK

CyälZ)

Telefon 3319.

staar paa Laassn

C.B. Møller & Co?

Meddelse fra Redaktionen.
VI HAR herved den Glæde at meddele, at For
fatteren J. I. Kro nstrøm fra Dags Dato er knyttet
til „Hver 8. Dag“, som Redaktionssekretær. Hr. Kronstrøm har som bekendt allerede udgivet flere Bøger.,
som ved deres sympatiske Indhold har vundet mange
Læsere, og hans Tilknytning til Bladet vil sikkert yder
ligere forøge „Hver 8. Dags store Læsekreds.
*

Cigaret
'aas overalt 10 Stk. 10 Øre.

Faas overalt i Tuber 0,50 0,75.

•____________________________ /

Dli FRFIlERIK'iEP
BOGBINDERI OG PROTOKOLFABRIK
11IL1U111111101111 Peder Skramsgade 12. Telf. 4612.
Kontor- & Biblioteksarbejde ♦ Dokumentæsker.
Bedrøvet herover henvendte den unge Forfatter sig til
en klog Kone om hvem det sagdes, at hun vidste Raad for alt.
„Jeg kan skrive humoristisk/4 sagde han, „men de
Lærde siger, at jeg mangler Alvor. Kan De ikke hjælpe
mig, vise Kone?44
„Det kan De tro, jeg kan,44 sagde hun. „Drik De denne
Flaske Medicin, saa skal De nok faa Alvor.44
Den unge Forfatter drak Medicinen, og efter igen at have
arbejdet flere Aar paa en Bog udgav han et tragisk Mester
værk.
Men nu sagde Kritikerne, at det var Skade, at denne
begavede Digter ganske syntes at have mistet den humo
ristiske Evne, som havde gjort hans første Bog til en saa
stor Succes.
Forfatteren gik igen til den kloge Kone.
„Hvad er der nu ivejen?44 spurgte hun, da hun saa
ham. „De har jo nu baade det humoristiske og tragiske
Talent, hvad mere kan De saa forlange?44
„Jo,44 sagde han, „jeg vilde gerne have noget Medicin,
som kunde bevirke, at jeg var sikker paa at behage Kri
tikerne44.
Den kloge Kone saa alvorligt paa ham og svarede: „Ja,
hvis det kun er det, De vil, saa drik denne Elixir, jeg her
har lavet Dem.“
Forfatteren gik hjem, tømte Flasken og faldt om med
et Skrig. Han var død.
Men næste Dag saas det af Bladene, hvor godt Elixiren
havde virket, alle Kritikerne var nemlig enige cm at hæve
den afdødes store Talent til Skyerne.
*

KEJSER WILHELM skal være en stor Beundrer af
Cinematographen, som han elsker alt, der er nyt og betegner
et Fremskridt —. Naar han opholder sig i Potsdam giver
han Ordre til, at alle ny Cinematografbilleder af Interesse
fra Ind- og Udland daglig skal forevises ham.
Saalænge Marokko-Krisen sttod paa, holdt han sig ajour
med alt, hvad der foregik paa den Del af Afrikas Kyst ved
Hjælp af Cinematographen.
„Den Slags Billeder/4 erklærede han flere Gange er som
et Spejl af selve Naturen. Jeg lærer mere af dem, end af
alle de Depecher, jeg faar fra mine Gesandter, og jeg har
størrre Tiltro til dem end til alle Avisernes Telegrammer.44

*

DEN KENDTE Oversætterinde, mag. art. A s 1 a u g
Mikkelsen, som i nogen Tid har været knyttet til
Bladet, vil vedblivende høre til vore faste Medarbejdere
og har bl. a. lovet at sende os interessante Bidrag fra
London, hvor hun om nogen Tid tager midlertidig
Ophold/
*

„Marquis”

*

*

*

„HVER 8. DAGS“ sidste Nummer blev igen samme
Dag det udkom, bortrevet fra Forlaget. Vi beklager som
Følge deraf, ikke at have kunnet efterkomme de tal
rige Anmodninger om Tilsendelse af Bladet, og tilraader
alle dem, der vil være sikre paa at faa et Ekspl. af
Bladet hver Uge, om :al tegne sig som Abonnent.
*

*

SOM det vil ses, begynder „Hver 8. Dag“ med
dette Nummer en ny Serie i Farvetryk, „Spøg og.
Skæmt — Fiver 8. Dag“. Disse Billeder vil sik
kert glæde ikke mindst Ungdommen i Hjemmene. Det
er derfor ogsaa vor Agt at lade „Professor Fabri“ og
„Den lille Jens Kresian“ muntre sig hver Uge i vore
Spalter.

Smaa Rejseskizzer.
1. Spilleren.
Oversat frn Fransk af Louise Gjøl Korch.

EURTOT staar hver Morgen op før Daggry, enten

det sner, regner eller blæser, gaar han paa Fabriken,
Hhvor
han arbejder haardt, for at tjene Brødet til sig:
og sine.
Han kommer hjem hver Aften, træt og overanstrængU
men hvor træt han end er, glemmer han aldrig al
give sin Kone — en høj og smuk, ung Kvinde med
rødgyldent Haar og store Øjne, friske, fyldige Læber
og et bedaarende Smil — det Kys, der siger hende, al
han elsker hende.
Heurtot er en brav og køn Fyr og en dygtig Ar
bejder, men — Ingen er jo fuldkommen — Spiller.
Spiller om en Hals.
Forstaar De? Spiller! Spiller! Den Ulykkelige, der
har Kone og Barn, og som ved alt sit Slid knap kan
tjene 30 Francs om Ugen, er Spiller til den Grad,
at han endnu ikke en eneste Lørdag er kommen hjem
med sin Ugeløn i Behold.
•••:

*

*

Klokken er 11. En kold og klam Vintertaage hviler
over Paris; Brostenene er vaade og glinsende, og der er
kun faa Mennesker paa Gaden.
Udenfor Vinduerne til en Beværtning staar en skæl
vende Kvinde og venter. Af og til forsøger hun at se
over Gardinerne, ellers gaar hun frem og tilbage paa
det modsatte Fortov. Træt af at vente banker hun
tilsidst paa Vinduet. Ingen svarer. Hun banker stær
kere — man hører Nogen bande, Døren aabnes, en
Mand kommer til Syne og siger rasende:
„Hvad! Er du ikke snart færdig med at ærgre migr
Du ved vel nok, at jeg har forbudt dig at komme her
hen?“
„Men, Heurtot, jeg kom jo ikke derind!“
„Naa, hvad vil du saa?“
„Aa, kom hjem! Tab ikke dine Penge; vi har jo
saa haardt Brug for dem til Huslejen og Plejepengene
for den Lille. Vær nu fornuftig!“
„Hvad, vil du komme her og lave Scener? Der er
5 Francs, lad mig saa have Fred, og se til at komme
hjem i en Fart!“
„Gaa hjem med mig!“
„Er det nu snart nok? Gaa dog hjem; du skulde jo
have været i Seng for længe siden. Det er en Skam

I

Frisøren: Har Skolebestyreren sagt, at Du skal ha’e dit Haar
klippet saa kort?
Drengeu: Næ, det har han ikke, men han er saa slem til at
trække i Haaret.

for en hæderlig Kvinde at gaa paa Gaden paa denne
Tid. Hvad tror du, man antager dig for? Se nu at
komme op og det lidt hurtigt!"
„Men kommer du snart ?“
„Ja!“
„Kys mig — du kommer lige straks, min Ven?“
„Om en halv Time!“
Efter at have kysset hende gaar Heurtot igen ind
i Beværtningen, og hun vandrer bedrøvet hjem.
♦

*

Det er over Midnat; den unge Kone, der sidder ved
sit Vindue og venter, bekvemmer sig til at gaa ned
igen.
Vejret er nu ble ven værre; det er brandmørkt, og
Regnen falder tæt. Med lange Mellemrum ser man
Politibetjentene som sorte Skygger og Omnibussernes
røde og grønne Lanterner lyse som Rovdyrøjne i Nat
ten. Butikkerne er lukkede. — Efter nogen Tøven ban
ker Fru Heurtot paa Vindusskodden. Heurtot kommer
øjeblikkelig ud med fordrejet Ansigt og rasende over
at blive forstyrret paany.
„Hvad, er du der igen? Og paa denne Tid af Natten?
— jeg har jo sagt, at du skal gaa op! Vil Du maaske
have dig en Omgang?“
„Jeg bryder mig ikke om, at du slaar mig, naar
du blot vil gaa med hjem!“
„Hvad er det i Grunden, du vil? Vil du have Penge?
Jeg har ikke flere, og det er din Skyld, at jeg har
tabt. Det er fordi, du kommer her og driller og ærgrer
mig; det har bragt mig Uheld!"
„Saa meget desto værre. Men gaa alligevel med; det
er jo det samme, der gentager sig hver Lørdag."
„Naa, hvad saa? Selv om det ogsaa er det samme
hver Lørdag. Er det maaske dig, der tjener min Uge
løn? Og forresten er jeg snart led og ked af det Liv.
Hvis du ikke er tilfreds, er det værst for dig selv.
Du tror maaske, at du gør mig en Fornøjelse ved at
gaa og lave Ballade?"
„Vil du ikke gaa med hjem, Heurtot?"
„Nej, nej, nej! Kan du nu lade mig i Fred! Og
gaa hjem og i Seng i en Fart."

„Jeg gaar ikke hjem uden dig!"
„Godt, bliv saa, til du ligger og kreperer!“
Og skummende af Raseri vender Heurtot tilbage til
Beværtningen.
Da den stakkels Kvinde er bleven alene, bedækker
hun Ansigtet med sine Hænder og brister i Graad.
*

Barselplejeartikler.

Sygevat.

Bækkener, Vand- og Luftpuder udlejes.

„SCT. THOMAS'*
Set. Thomasallé (v. GI. Kongevej).

Forbindstoffer.

'»".T

Telefon 7501
Spec.: Børneplejearlikler.

Kunst-Industri

Frk. R. Brav! Bértlni
Ved Undervisningen benyttes dansk eller fransk Konversation.
H. C. Ørstedsvej 12, 2. Sal.

TROPISKE
FUGLE

Normal-Toiletsæbe

Der eksisterer kun en virkelig Nor
mal Toiletsæbe, nemlig Schweizer
Magasinets; thi før denne i 1886 blev
bragt i Handelen, kendtes end ikke
Navnet Normal-Tolletæbe. Alle de
andre Sæber, der nu benytter dette
Navn, er følgelig Fabrikater, der søges
afsatte ved Hjælp af det veifortjente
den ægte Normal-Toiletsæbe i de
forløbne 16 Aar har vundet. Efterlig
ninger er alle mislykkede, fordi de
paagældende Fabrikanter ikke kender
den ægte Normal-Toiletsæbes Frem
stillings
maade,
som betinder
dens
spe- ielle
Egenó
skaber.
For al
sikre
Køberne
mod
disse
værdiløse
Efterligninger
forsynes hverl Stk. ægte Sæbe med
Schweizer Magasinets Firma og hosstaaende Varemærne.
Om den ægte Normal-Toilelsiebe
udtales i Bogen om .Hudens og Haarets Pleje* :
.Denne Sæbe anser jeg for den mil»dest mulige Form, hvori Sæbe over.hovedet kan anvendes*.
Samtidig med at Nomial-Toiletsæben virker beskyttende for Huden
som ingen anden Sæbe, er den letskummende med behageligt creméagtigt
Skum og den giver enhver det uund
værlige Toiletmiddel.
Efterligningernes Eksistens er jo
den bedste Anbefaling for den ægte
Vare, — men vi advare Køberne mod
at tro. at de kende Normal-Toiletsæben, fordi de have forsøgt, en Efter
ligning eller saakaldet Affald.
Den irgte Normal-Toiletsæbe koster
48 Øre pr. Stk.(ca. 1/4 Pd.). Den ekspor
teres til og forhandles! alle civiliserede
Lande ; i Danmark og Sverrig sælges
den- hovedsageligt paa Apothekerne.
Forlang med ovenstaaendeVaremærke

Schweizer-Magasinet.

Største Udvalg fra
1 Kr. 50 Øre Parret.
Smukke grønne
Pappegøjer, lære
nemme. 6 Kr. pr.
Stk, Enestaaende
Udvalg af talende
Pappegøjer ogKakkaduer. — Lager af
Fuglebare, Fugle
frø og Reder til alle
Arter Fugle. Guld
fisk,Terrariedyr og
Skildpadder.
L. Søncke's
Fugle- og Frøeksporthus.
Larsbjflrnstræde 12.

Tlf. Byen 1060 x.

EntabtTegnebog
kan De let erstatte, naar De ser
de Prøver og Partier af Portemonaier & Dametasker, der er opkøbt
og sælges for meget smaa Priser i

„PrøvehandlerT,
kun

St. Pedersstræde 33.

Heurtot spiller stadig. Han sætter sine sidste to
Francs ud — han vinder!
Han fordobler Indsatsen; han vinder mere; han
vinder bestandig — han vinder.
Klokken er to om Morgenen, da Værten smider sine
Gæster paa Porten.
Heurtot har vundet 200 Francs; det er en hel For
mue for den Ulykkelige, og stolt af sit Held vil han
nu forsøge at faa sin Kone til at forstaa, at han gjorde
vel i at spille. Han ved nu, hvorledes man skal bære
sig ad for at vinde.
200 Francs! Det er man ellers seks Uger om at
tjene.
Hans Kone staar ikke mere udenfor Døren.
„Den lille Stakkel; hun er nok gaaet op. Jeg har
været lidt for haard imod hende, men nu skal jeg
gøre det godt igen. Hun kan faa, hvad hun vil have,
og naar vi saa betaler Husleje for 2 Maaneder, har vi
Ro en Tid igen."
Han ser op til sine Vinduer, men alt er mørkt og
stille.
„Klokken er jo ogsaa .over to; hun sover natur
ligvis, den lille Stakkel!"
Han banker; Portneren lukker op og spørger:
„Hvem er det?"
„Heurtot!"
„Hr. Heurtot, jeg har Deres Nøgle."
„Min Nøgle! Er min Kone da ikke deroppe?"
„Nej; hun gav mig Nøgler og sagde, at hun kom
ikke tilbage."
„Hvor er hun gaaet hen?" spørger den Ulykkelige
med Graaden i Halsen.
„Maaske til sin Moder."
„Men hendes Moder bor langt ude paa Landet. —
Store Gud, hvad er der sket?"
*

#

*

Det var i et Kabinet i Brébants Nalkafé, Natten
efter Fastelavns Mandag, at en høj og smuk, ung Kvinde
med rødgyldent Haar, store brune Øjne, friske, fyldige
Læber og et bedaarende Smil, fortalte mig denne Hi
storie.
Hun stod op, lidt foroverbøjet, støttet til Kaminen,
medens hun med sin hvide, runde Arm løftet, holdt et
Glas Champagne, som hun lod dryppe ned over Ho
vedet paa en Ven.
„Og hvad saa?" spurgte jeg.
„Hvad saa? Der er ikke mere at fortælle!"
„Men hvad er der bleven af hende?"
„Hvor De er dum. Det var jo mig!"
„Dem!" spurgte jeg bestyrtet.
„Aah. ja; jeg er jo lidt forandret, men det er jo
ogsaa næsten en hel Maaned siden!"
Næsten en hel Maaned! Hvor man tager hurtigt
ved Lære her i Paris!

Hvorfor gifter smukke Kvinder sig
saa tidt med grimme Mænd?
COR det første fordi det nu en Gang ligger i den
menneskelige Natur at undervurdere det, vi selv
besidder. Det er en Kendsgerning, at smukke Kvinder i
Reglen ikke bekymrer sig saa meget om deres egen
Skønhed, som man paa Forhaand skulde være tilbøje
lig til at tro. Selvfølgelig vilde hun føle det som et
stort Savn, hvis hun pludselig mistede den, men el
lers er hun saa vant til den, at hun i det daglige Liv
ikke tænker ret meget paa, om hun er smuk eller ej.
Som Følge deraf er det ganske naturligt, at en smuk
Kvinde ikke forlanger Skønhed hos den Mand, hun
skal gifte sig med.
For det andet beundrer Kvinder grimme Mænd,
fordi de jævnlig er de stærkeste paa et eller andet
Punkt. De Mænd, som har udrettet de store Ting i

Verden, er sjældent de kønne Mænd. Pierpont Mor
gan kan ikke, selv af sine ivrigste Tilhængere kaldes
en smuk Mand, og dog beundrer Kvinder ham i høj
Grad. Det er som om alene det haarde og kantede,
der kommer i’en Mands Ansigt, naar han samler alle
sine Kræfter om det ene — at naa sit Maal — gør
ham tiltrækkende for Kvinder, selv de mest forvænte
og blødagtige.
For det tredie gifter smukke Kvinder sig tidt med
grimme Mænd, fordi Kvinden, hvor lidt begavet hun
saa selv er, som Regel beundrer Forstand hos Man
den. Og Forstand og Skønhed gaar hos Mænd meget
sjældent .Side om Side. Næsten alle højt begavede
Mænd har paa en vis Maade deres Ydre imod sig
—- Gambetta i Italien, Mirabeau i Frankrig og John
Wilkes i England var alle usædvanlig stygge Mænd,
og dog var hver især blandt de mest beundrede Mænd
paa sin Tid — beundrede af Kvinder. Hvorfor? Fordi
de var Mænd, som satte Præg paa deres Tid — de
sejrende Kræfter i Samfundet.
Kvinder beundrer, hvad de selv savner, og det
er Grunden til, at saa mange Kvinder føler sig tiltrukne af den rent fysiske Styrke. Kvinder er frygt
somme og bange for at prøve Kræfter med Verden
— derfor synes de om de Mænd, som „udretter no
get/4
Kvinder véd godt, at Mænd er forfængelige, og
dog afskyer de den Egenskab hos dem. Naar de ser
en Mand, som tager sig usædvanlig godt ud i Sel
skabsdragt, gaar de straks ud fra, at han er forfæn
gelig, og de foragter- ham.
Kvinder véd ogsaa, at den smukke Mand i Reglen
er flygtig, at han som oftest ikke bryder sig om sit
Hjem, og at de, hvis de vil være nogenlunde sikre paa
at blive lykkelige, hellere maa vælge en Mand, som
vil blive hjemme hos dem i Stedet for at gaa ud og
lade sig beundre. Den grimme Mand er sig bevidst, at
han ikke har samme Udsigter i Livet som sine mere
begunstigede Brødre, og han er følgelig baade en iv
rigere Tilbeder og en mere trofast Ægtemand.
Endelig er der det, at en Mand, som har kæmpet
med Verden og vundet Sejr, betragter en smuk Hu
stru som Kronen paa hele sin Tilværelse, det ydre
Symbol paa alt, hvad han har opnaaet. Han er stolt
af hende og værner om hende, og Kvinden, som ikke
ser, at hans Træk er uskønne og mærkede af Kam
pen for Tilværelsen, synes han er smuk — fordi han
er stærk.

SVENSK VID OO TEGNEKUNST
mdags-Nisse.

— Ännu en sak, innan vi komma cfverens — kan herri
,dera?
— Ja då, ja då ?
— Ja, da kan jag inte använda herrn.
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BREVKASSE.
Red. af H. T rolle.
Indehaver af Graf. Inst. S. E.
Kristiania og Kbhvn. 0.
Besvarelser efter indsendte Skriftprøver følger i krono
logisk Orden samt altid under det Mærke, som opgives.
Pris Kr. 0,50 i Frim. for Bladets Abonnenter, Kr. 1,00
pr. Anvisning for alle andre. Større Analyser (ca. 40
Linier) sendes til opgivet Adresse mod Kr. 2,00.
Alle Skriftprøver bedes sendte til Grafologisk Institut,
S. E. Kbhvn. 0., hvorfra de ufravigelig returneres.
HOMO SUM, Aarhus: Skarpsindig, kritisk, tænksom,
mangeartet interesseret. Tankegangen tager som of
test en høj Retning. Virksom, fornem, aandslivlig.
Over al Deres Tænken og ’Handlen er der Flugt
og Fart. Kræsen i Valget af Omgangsvenner, men
altid høflig og forekommende. Mathematiske Anlæg.
Noget ubeslutsom; beskedne, enkle Livsvaner. Faste,
moralske Principer; fremragende Intelligens.
EGO: En blid, føjelig, følsom Natur, utvivlsomt Kvinde
og af en ældre Aargang, men med et friskt, mod
tageligt Sind. Undertiden lidt sær; temmelig uøko
nomisk.
BERTHA: Alderen har ikke forbenet dette Sind, der
stadig er lyst, letbevægeligt, kærligt og modtageligt
for alt godt og skønt. En fremragende, original,
selvstændig Person, fuld af Kærlighed og Storsyn
og Tilgivelse.
MISSE: De gaar gennem Livet med lukkede Øjne og
er derfor hvert Øjeblik udsat for at plumpe i Fæl
der. De er nærmest uelskva?rdig, men forøvrigt saa
træg, at De hverken kan kaldes god eller ond.
E. G. Q.: De stiller Dem gerne kontrær og savner den
Sindets Umiddelbarhed, som skaber Medynk og Del
tagelse for andres Sorger. Paalagcr Dem i Deres
grænseløse Selvtillid gerne Ting, der ligger langt
over Deres Kræfter.
MOSTER, Provinsen: En sær, egenartet Karakter, snart,
urørlig rolig og snart heftig opfarende, snart intri-1
gant og snart saa ubestikkelig sanddru, at De virker,
som et Skræmsel blandt Rænkesmede.
JANUS: Formfuldendt i Deres Optræden, forstaar al.
vinde og beherske andre. Bag det smilende Ansigt
staar en ubøjelig Vilje, der fast og uden blødagtig
Hensynsfuldhed forfølger sine Maal. Kold som Staal.
THOMAS: Ligner Janus, men mere nøgtern, beskeden
og af et mildere Sind. Tanken er ogsaa her ldar
og altid anskuelig.
MANNA: er Kvinde og besidder mange af sit Køns
mest karakteristiske Egenskaber. Hun er saa be
snærende, erotisk, forfængelig, aabenmundet. Hører
til de faa Kvinder, der endnu ikke har tabt Agtelsen
for Manden.
HOMO SUM, Hjørring: Et stridbart, kolerisk Tempera
ment udmærker Dem. De forfægter med Kraft egne
Meninger, og det bereder Dem ligefrem sjælelig Vel
lyst at sige andre imod. løvrigt livlig og elskværdig.
M. P. V. V. 37.: De er et overordentligt stædigt, men
rettænkende Menneske. Sær, mistroisk og sandheds
elskende. Man skal dirke længe ved Deres Hjærte.
før det aabner sig, men sker det endelig, viser
det sig ogsaa at være af pureste Guld. Noget for
Dem selv og yderst kræsen i Valget af fortrolige.
M. W., Odense: De finder Dem af Frygt i mange For
nærmelser og siger ikke gerne Deres inderste Mening
for Fredens Skyld. Deres Sjæl er lige fjern fra
brede Lidenskaber som fra inderlig, opofrende, tro
fast Ømhed.
MISSE B.: En mærkværdig, ugennemtrængelig Karak
ter, fuld af Luner og hyppig affekteret. Megen Sans
for Erotik.
SALICATH: Impulsiv, fantastisk, overordentlig selv
stændig men let bevægelig. Trods Deres stærk kri
tiske Sans handler De nærmest efter pludselige Ind
skydelser. Stærk Modsigelseslyst.

Stri.v

SVENSK VID OG TEGNEKUNST

Man talar om likbränning: En likbränningssentusiast frågar
husägare Riickelman, om han inte tänkar låta bränna sig.
RUCKELMAN: (indignerad): — Om jag tänker låta bränna
mig! Nej de ska fan göre,

PAX: En intiativrig, meget principfast Mand, hvem Or
den i Tingene er den første Betingelse. Forstaar al
bevare Roen og lader aldrig Munden løbe over.
OLE: Til Deres Iver óg Ærgærrighed hører Kraft;
men har De den? Arbejdslyst og store Planer har
De nok af, Selvtillid ikke mindre, men De mangler
Klarhed, Ro og Grundighed.
REX: Stolthed og Noblesse udmærker Dem, men giver
dog Plads for Skaansomhed i Bedømmelse af andres
Liv og Færden. Af et sart, modtageligt, stemnings
bevæget Sind, fin, følsom og sværmerisk.
MAGDA S.: Fantasifuld, fuld af Følelse, Nåturbegejstring og en Rankhed i Sindet, som er sjælden i
vore Dage. Om De ogsaa af og til kan tage Hensyn
til egen Fordel — Kompromis, hvor Sandheden
lider Skaaf, gaar De ikke med til.
ZABER: Alle de Dyder og gode Egenskaber, man kun
finder spredt hos andre, findes samlet hos Dem.
Nok at sige, at De er nær Idealet.
W. N.. Selv om De er rolig, sat og fredelskende, saa
er De ingenlunde fordringsløs, men nøjeregnende,
kritisk, særlig overfor andre, mindre m. H. t. Dem
selv, samt uhyre regelmæssig.
MISTROISK, Nyborg: er De ikke mere, naar De har
læst dette. Hør da: De er en frejdig, selvtillidsfuld
Natur, uden Krymperi og med en naturlig Livs
glæde, som virker inciterende paa Deres Omgivelser.
I Deres melankolske Øjeblikke ser De Dem gal paa
alt og alle og skyr ikke at lade Deres onde Lune
faa Afløb ved at sige Deres Mening, som man kal
der det. Jovial, inderlig, brav og samtidig i Besiddelse
af god Fornuft og jævn sund Sans.

& „Spøg og Skæmt — Øver 8de Vag". Gø
Naar „Professor" Fabri drømmer.

Her ser vi den berømte Spøgefugl „Professor" Fabri
i sin splinternye Spidskjole, fint friseret og med Gamascher over Tøflerne. Han er inde hos den rige Grosserer
Gummesen, der har averteret efter en Kældermester. Og
da Fabri taler saa [dannet, engagerer Gummesen ham
naturligvis straks for en svimlende Gage.

Nu er de paa Vej til Vinkælderen, og Gummesen
betror Professoren, at han har saadan et daarligt Ben,
fordi han engang er blevet kørt over af en Automobil.
„Stakkels Mand" siger Fabri — og stiger straks en halv
Meter i Gummesens Agtelse.

Her staar de i de hellige Haller, og Gummesen over
rækker bevæget Fabri Nøglen til Vinkælderen. „Pas godt
paa den", siger han, „og sørg for, at jeg hver Dag faar
en Flaske af den bedste Vin, ellers gør det ondt i Benet".
Fabri peger paa sin intelligente Pande og lover at gøre
sit bedste.

Men ak — Loven er ærlig og Holden besværlig I
Den stakkels Fabri gaar meget samvittighedsfuldt til Værks
og smager paa den ene Flaske efter den anden. Han
maa jó prøve sig frem, for at vide hvilken Vinsort, der
er bedst.

Resultatet er i Sandhed overvældende. Efter at have
„eksperimenteret" et Par Timers Tid. ligger den brave
Professor fuldstændig bedøvet mellem et Bjærg af tømte
Flasker, hvor han er faldet i Søvn.

Da vækkes han pludselig ved, at en barsk Stemme
raaber til ham: „Op med sigi" Det er Bryggeren, der
kommer for at hente den Øltønde, hvorpaa Fabri var
slumret ind. Gummesens pragtfulde Vinkælder er borte.
Det hele var kun en Drøm. Men saadan noget tager en
Professor Fabri sig ikke saa nær 11

Gø „Spøg og Skæmt — Øver s. 9ag“. Gø
Jens Kresjans Spejder-Streger.

Jens Kresjari finder en Dag paa sin Morgentur et
gevaldigt Blæseinstrument. „Hov" tænker den begavede
Dreng, „den Tingest maa vi have noget Sjov medl" Og
som den raske Spejder han er, anbringer han snildt
Truthornet under en Italienersisvogn og vil stikke af med
Créme-Spanden.

Men — o Vel — der kommer Musikanten Tram-'
pelberg. Han har været tidlig ude og spille til Sølv
bryllup og ser derfor daarllgt. Han er meget glemsom
og kan ikke huske, hvor han har gjort af sit Horn. Jens
Kresjan sidder musestille under Vognen for ikke at røbe sig.

i. .Qa Trampelb.erg er gaaet, kryber Jens Kresjan frem
paany. Hornet (eller hvad nu det Apparat hedder) har
han fyldt med den lækre Creme og skal netop til at
smage paa Indholdet —

Da kommer Trampelberg tilbage igen. Jens Kresjan
stiller — for at undgaa videre Tiltale og Straf — Hornet
op ad Muren, og da Trampelberg spørger, om Jens ikke
har set hans Instrument, svarer Gavtyven nok saa uskyl
digt: „Dér staar det jo!"

, Henrykt over at have faaet sit dyrebare Horn igen
vil Trampelberg straks spille den populære „Au —au —
Augusta"; men i Stedet for Toner suser der et Væld af
Isklumper ud af Mundingen. „Det er naturligvis Italiene
ren, der har villet ødelægge Instrumentet 1“ hvæser han og
farer løs paa Ismanden.

Men En —to —tre er den ellers saa fredelige Italiener
over Trampelberg, og hvis ikke en Betjent havde lagt sig
imellem, kunde Jens Kresjan godt have telefoneret efter
Redningskorpset. Nu lister han bort — indtil vi næste
Gang hører nyt om hans Spejder-streger 1

Hindsbergs
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skeriet „DU NORD“,
Graabredretorv 12.
Telefon Byen 2012.
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Tøjet hentes og bringes. - Gardin
tørring paa Spændramme.
straks

Hurtig Levering.

—

Raajcbous^

ALADDIN

■>K05Vcd*^

Fabrik landskronagade 15 Kbh. Tlf. Strand 51 y

Elektrisk Drift.
qiver Fodtøjet én
vidunderlig Glans

Carl Clausen
Kjøbenhavns

flere Aar Operateur
i Frankrigs fineste
Atelier.
I. Kl. moderne
Indrettet.

Laane og Diskontobank

ATELIER

AMAGERTORV 24.

Købmagergade 12.
Telef. Byen 3312.
Fineste Udførelse
af Portrætter, Exterieurs. Interieurs.
Specialitet; Store
Billeder i Sort Ak
varel,Pastel og Olie.

VsVJiedler.

Modtager Indlaan paa
Kontrabog.
Indsætning kan ske pr. Post.
Checkhæfter tilsendes paa
Forlangende gratis.

Fabril^,
KREDIT GIVES i
HERRE -' DRHeJ
BORNEBEKLlCDNincl
HEO BILLIC
rORUQBETRUHG
1 — 2 KR! PR.UCE. i

Vil De
være rig
paa Minder
maa De
fotografere
Deres
Kære. Med

r

Ennas
Apparater
fra 6 Kr. komplet kan Enhver
straks fotografere overalt.
, Forlang Katalog.

AMATØRFOTOGRAFEN, Vimmelsk. 47.
København K.

Calcium Carbid.
H. Gabe, Monradsvej 13. Kbhvn F.

Schädtlers
[es] Sygekasse. |h]
Tyendeforsikring.
Selvstændig Forsikring.

Højbroplads 21. Telf. 3470.
Kontortid 9 - 4.

Fru 0. Dannesboe.
Mangeaarig Konservatorie-Lære rinde,
Kursus i Musik-Pædagogik anbefales unge
Musiklærerinder, der savner en bestemt
Undervisning-plan. Enetimer i Klaverspil
billigt.

st. Knudsvej 6.
Telefon Vester 567.

Lady Ashburton.
Et Øjebliksfotografi, taget medens Lady Ashburton er
ude at gøre Indkøb. Den smukke Dame, som før sit
Giftermaal var Frk. Francis Donnelly fra New York, er
meget beundret i London for sine smagfulde Toiletter.

Lykkelig Uvidenhed.
— Var De nervøs, da De friede til Deres Kone?
— Nej, men jeg vilde have været det, hvis jeg kund<
have set ti Aar frem i Tiden.

Udgiver: A/S Hver 8; Dags Forlag.
Chefredaktør: George C. Grøn.

Nr. 21.

København: Hver 8. Dags Hus, Vingaardsstræde 25.
London: 12, 13 & 14, Red Lion Court, Fleet Street E. C.

18. Februar 1912.

Pris 10 Øre.

DIGTEREN JOH. JØRGENSEN
Den bekendte, populære Forfatter, som nylig har haft megen Glæde af en Fóredragstourné i Belgien og som nu efter
Opfordring snart vil gæste sin Fødeby Svendborg og andre danske Byer som Foredragsholder og Oplæser, hvorefter han rejser
til Frankrig, ses her i Selskab med sin unge Frue udenfor Francesco Kirken i Assissi i Italien.

„Hver 8. Dag“, 18. Februar 1912.
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MASKER OG FARVER
Fastelavnsløjer af J. Carlsen.
RAAVEJR med Blæst... Og det en Faste
lavns Søndag ... Herregud, hvad skal det
blive til!
Den graa Farve faar mig til at tænke paa
en Afstøbningssamling. Gibs trætter og fordummer. Graaluften ligesaadan.
Og Blæsten — ja, om det var en orgelbru
sende Storm, der atter og atter gentog sig i
brudte Akkorder... Men dette er kun Blæst.
Blæsten er graa.
Fastelavns Søndag — Fattiggadens store Hel
ligdag — burde have Junisol og Oktoberglød
over sig.
Burde den? Hvor vi Mennesker dog er far
veblinde! Stirrer vi ind i Solens hvidglødende
Troldspejl, kan vort Øje kun se sort. Og det
for bare Lys.
Nu er Dagen gaaet. Sneen drysser over
Natten. Og jeg kan ikke se Natten for bare
Lys og Farver.
De kom saa blidt og listende, de Farver —
ganske af sig selv som Ord for et længe næret
Ønske.
Der var Lindetræerne... ja, vist husker jeg
dem.
Jeg gik jo ud om Middagen for at faa en
Mundfuld frisk Luft.
Og derude, hvor den friske Luft i Følge Bor
gernes Overtro havde at befinde — d. v. s.
i en Park klemt inde mellem Kaserner og gule
Villaer — derude stod gamle, høje Lindetræer
med sorte Stammer og stive Grene, der spid
dede Røgen fra en eller anden Skorsten —
som Landser et tyndt Sørgeflor.
Den svagt gullige Røg, Lindenes ru Mørke
og Himlen, der syntes svanger med lune Edder
dun — det var de første • Farver, jeg fandt i
Graavej ret.
Snart kom der flere.
Jeg mødte to unge Kvinder, som aabenbart
kom fra Kirke. Salmebogens blanke Guldsnit
tegnede sig som en Officerspaulet mod Kaabens festlige Fløjl. Og Sløret fugtedes af en
velsignet Stumpnæse, der var rød som Hy
ben af Kulden.
Var det ikke Farver? Jeg ser endnu den
lille, røde Næsetip.
Den er som en munter Vignet til et Karne
valsprogram. —
Jeg' gik ind i Fattiggaden. Den var øde
som en udtørret Sø. Hvor var alle Ungerne,
Hundene og de lange Knægte, som plejede at
staa og drive i Portene?
Aa, det er sandt: det er jo Fastelavnssøndag.
Og der skal være stort Knald i „Ryttervagten“,
vort gamle Hus.
Der er godt og vel tredsindstyve Børn i den
Kaserne.

G

Den højtidelige Handling skal foregaa Kl.
to. Børnene er altsaa ved at klæde sig om nu.
Enhver bringer det bedste, han eller hun formaar.
Udenfor Porten staar et Par skrutryggede
Smaafyre, som skeler misundelig til mig, idet
jeg gaar ind. Der er nemlig sat Vagt — „Ud
smider" — ved Porten, for at ikke Uvedkom
mende skal trænge ind og optage Pladsen for
Rigets Børn.
Porten er rummelig, men lav. Væggene er
malet med en fattig grøn Farve, som Fugtig
heden gør saftig og fin.
Luften derinde er krydret — skarp som
Vandsennop, irriterende og dog fængslende som
Salmiak.
Vandet i Kloaken har mærkelige Farver. Det
skinner som damascineret Staal.. . som blaalig
Bronze ... en djævelsk Blanding af Skarn og
regnbu-tindrende Stoffer.
Betonen ligger flad og graa ud over Gaarden — ligner et Gulvtæppe, hvor hver Farvetrevl er slidt bort.
Et Tov spændes tværs over Gaarden. Det
sætter større Skel mellem Festdeltagere og Til
skuere end selve Ækvator.
Tovet er nødvendigt, for Børnene begynder
at indfinde sig.
Træskoerne klaprer paa Trapperne. Husvant
rutsjer Ungdommen ned over de stejle Trin.
Der er Martin, Marius, Osmund, Sofie og
Madam Schwendsens Tulle — lutter grønne
Navne og iltre Smaafødder.
Alle er de maskerede og kostumerede med
en Fantasi, som omhyggelig er prøvet og vra
get, før den traf sit Valg.
Martin er Aviskone og bærer paa Ryggen
en stor Plakat, hvis Barnebogstaver demon
strerer for Ottetimers-Arbejdsdagen.
Og Osmund — den Skælm — er en arg
Spaakone, som har hele den plørebrune Kjole
oversyet med fedtede Spillekort.. . .
Det store Øjeblik nærmer sig, Tønden hæn
ges op midt i Gaarden. Der er ingen Kat i
den, men en pragtfuld, udstoppet Løjtnants
frakke med Hue paa Maskehovedet. Uniformen
er himmelblaa, Mandens Næse umaadelig lang
og rød. Paa Spidsen af Næsen sidder en højst
mærkelig Bille, som har tre Ben og en Bag
krop saa stor som en Valnød.
Børn og Voksne mylrer frem af usporlige
Skjulesteder. Røde, grønne, blaa og hvide Drag
ter bevæger sig hid og did. Et lille Barn løber
om i sin hullede Natdragt. Den kan ogsaa
bruges som Kostume.
En lille Flok unge Piger staar i et Hjørne
af Gaarden og hvisker. Der er korte Skørter
og slanke Smalben — sekstenaarige Livsspirer
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til godt og ondt. Ingen skulde ane, at en af
dem allerede har et Barn....
Sommerfarverne brydes af hvidt og Guld.
„Dagens Dronning" — en lille Syvaarspige —
viser sig.
Hun er klædt i noget hvidt Tyli, som er
overklistret med Guldstjerner. Hun har Armbaand og Diadem lavet af de store Chokolade
æskers Guldpapir. Det blonde Haar bølger kon
geligt ned over Halsen. Og paa Hænderne har
hun hvide Damehandsker, som er altfor store.
Gaarden fyldes af en beundrende Mumlen.
Den lille Dronning tager mod Bifaldsytringerne
som en retmæssig Tribut og har forresten nok
at gøre med at værge sit kostbare Slør mod
Venindernes Fingergrams....
Pluselig ses en lille brungraa Haand over
Mylret. I næste Nu drysser et Væld af Papir
konfetti ned over Hovederne. Smaa, runde
Stykker Silkepapir — blaa og røde — faar
Luften til at sitre som en Majdags vaagnende
Insektliv....
En rød Klat daler lige ned paa „Arme og
Ben“s Næse.
„Arme og Ben" er Spillemanden — den, som
skal glæde Festdeltagerne med sin kostelige
Trækharmonikas Toner. Hvad han hedder ved
jeg ikke; men han er radmager som et Koste
skaft. Han tager Plads ude i Gaarden. Til ham
er der hensat en Stol, som er betrukket med
rødt Plyds...
Kunsten maa selvfølgelig æres.
Han faar et Par Tæpper om sig, for tat
han ikke skal fryse. Saa lader han langsomt
og betydningsfuldt Pegefingeren glide ned langs
sin lyserøde Næse, anbringer Hænderne paa
Harmonikaens Klaviatur. Et Par hastige, vir
tuosmæssige Akkorder. Derefter en Pause. Han
skuer inspireret op mod Himlen. —
Rigets Børn iagttager alle hans Gebærder
med uskrømtet Andagt.
Aanden kommer over „Arme og Ben". Han
klemmer paa for fuld Kraft med Bjørneborgermarschen. Den højre Fod stamper Takten.
Som efter fælles Aftale løftes syv og tredive
skrækindgydende Knipler i Vejret paa en Gang.
Nu gaar det løs! I en stor Rundkreds marscherer Børnene om Tønden.
I Førstningen falder Slagene kun kort og
svagt. Selv de store Drenge er ikke rigtig dri
stige. Men det kommer lidt efter lidt.
Ved Snoren er Trængslen morderisk. Mangen
Gut gør Forsøg paa at krybe underneden og
paa den Maade snige sig ind i det forjættede
Land. Men der passes strengt paa.
— Vil du væk med dig, Dreng... Jeg skal
gi’ dig, din Nisse....
Det er morsomt at se paa denne Flok. Øjnene
lyser som Glasperler.
De syv og tredive Knipler gør et godt Ind
tryk paa Tønden. Løjtnanten hænger betænke
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lig med Næsen. Baandene løsner sig. Ud fra
Staverne falder Appelsiner og Strutter.. .
En lille Dreng græder gudsjammerligt. Han
har faaet et Knippelslag over Fingrene. Saadan
gaar det i Krigens Tid.
Alle Folk er i Vinduerne. Selv helt oppe
paa femte Sal ses røde, leende Ansigter. Og
inde i Naboejendommen har de sat en Stige
op mod Muren og derved frembragt et ypper
ligt Udsigtstaarn.
Folk morer sig over Børnene — disse halv
hundrede Lykkelige — der med god Samvit
tighed slaar løs paa Tønden.
Endelig maa den give sig. Selvfølgelig er det
Skælmen Osmund, der med et fiffigt Slag i
Bunden erhverver sig Titlen „Kattekonge", og
-• hvad der heller ikke er at foragte — en
Krone i rede Penge.
Begivenheden kundgøres ved et kannibalsk
Jubelhyl og smagfuld Touche fra „Arme og
Ben"s Harmonika.
Derefter tager de Voksne fat. En Soldat
slaar til Staverne, saa de fyger. De bliver ivrigt
opsamlede. De kan jo fortræffeligt bruges som
Brænde.
Midt i Gaarden dækkes der nu et mægtigt
Bord. Groft, hvidt Papir er Dug, derover drys
ses Konfetti.
Det er umuligt at tænke paa Graa vej ret for
alt dette Vaarflimmer.
Og saa Børnene rundt omkring! Med deres
graa Kinder og jordbærrøde Mund staar de
om Bordet som en dejlig Bort om et kæmpe
mæssigt Brudetæppe.
Hver har en emaljeret Tinkop med sig. Der
hvor Emaljen er slaaet af, viser Metallet sig
som en sort Rust.. .
Chokoladen bæres frem. Fra to store Ter
riner stiger Dampen op som en hvid Mosetaage.
Børnene drikker — rapt og med vaagne Øjne.
Det gælder om at faa saa meget som muligt.
Til sidst er de helt brune om Munden af Choko
lade. Det er ikke længere Barneansigter, men
pludrende Kokosnødder.
Der kommer noget sydlandsk over dem. De
slaar ud med Arme og Ben som spraglende
Sprællemænd. Og da der fra et Vindue ka
stes en Haandfuld Kobberpenge i Grams, styr
ter de sig over dem som sultne Maager over
fattige Sild. Man ser kun en Mængde arbej
dende Lemmer, der kroger sig fast til Gaarden.
Betonen ligner en Mark, overfyldt med store
Edderkopper og Tusindben .. .
Efter at Terrinerne er tømt til sidste Draabe,
tages Bordet bort. Der skal danses.
Orkesteret marscherer frem. Forrest „Arme
og Ben" med sin Harmonika. Derefter en ung,
blond Mand, som agerer Paukeslager, og en
til, der omgaas meget uforsigtigt med en Tri
angel.
Paukeslageren medbringer et Par store Blik-
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laag. Oven paa dem anbringes tre, fire Nøgle
knipper. Naar dette simple Instrument bear
bejdes forstandigt med et Par Pinde, gør det
omtrent lige saa megen Støj som et Batteri
Kanoner, der temmelig langsomt kører hen
over en Brakmark.
Saa dandses der. Unge Piger gaar ind i
Rækkerne og læner sig kælent til unge Mænd,
som skubber Kasketten bag i Nakken. Der
dandser de i deres slidte Søndagsstads. Men
Aly har paa Hovedet en rigtig Bondehue med
imiteret Guldnakke og lange, flagrende, røde
Baand.
Over hele Billedet er der noget violet —
blaa Uskyld, der er blodsprængt af hede Længs
ler.
Dandsemelodierne kan de ud og ind. Ofle
synger de med. Og saa leer de saa lyst og
grønt, naar de synger noget særlig menings
løst.
Der er nu for Eksempel disse geniale Strofer:
Valsen hør jeg,
kom og før mig,
gør mig glad.
Det bli’r herligt,
naar vi kærligt
følges ad.
Den der Hjærtet vinder
skænker mig da Ro,
Sorgen bort da svinder
fra mit Hj ærtes Bo.
Synges som Tekst til en Sagte vals med Tryk
og Knæk til venstre.
Ungdommen er utrættelig. Den dandser, fordi
den vil.... Vals, Scottisch, Mazurka følger
Slag i Slag.
Spillemanden er stiv og anilinblaa om Fing
rene af Kulde. Men den unge Mand ved Pau
kerne dundrer lystig løs. Hans Smil er stort
og godt.
„Lancier’en“ bliver ogsaa dandset. Og det
med en fin Usikkerhed, som her er ægte og
ædel. Navnlig Visitturen tager sig nydelig ud.
Og Musiken lyder slet ikke brutal. Den
klinger netop, som den skal — æggende, farve
rigt, festligt.
Mørket falder paa. Alle de sorte Skikkelser
bevæger sig regelmæssigt ud og ind som Aakandeblade paa Floden i den tidlige Nat. Hist
og her gløder en Cigaret. Overalt mødes Hæn
der til varme Haandtryk . . . .
Og ude i Porten skinner Lygten som en
Paaskelilje i Svøb. Lyset driver sit Narrespil
i de tindrende Øjne, røber snart en Haand,
der er paa gale Veje, snart en Mund, som
sukker efter Kys.
Umærkeligt mindskes de dandsendes Tal. —
Sporløst forsvinder de i Mørket — sporløst som
de kom.
Til sidst pakker „Arme og Ben“ Harmoni
kaen ind i et grønt Klæde, og saa gaar ogsaa
han bort.
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Stilhed ligger over Fattiggaden.
Kun hist og her høres en perlemorsblank
Latter.
I Gaarden er der mørkt. Himlen er sort,
med et svagt rødligt Skær af Byens mange
Blus.
Et enkelt Vindpust farer over Taget som
en forvirret Tanke.
Jeg aabner Vinduet og ser ned. Tomt, mørkt,
raakoldt...
Saa falder der et Snefnug. Og et til og
endnu et....
Mange, store, bløde Dun, der smelter paa
Haanden.
Jeg ser op mod Himlen. Det ildrøde Skær
har brændt sig fast i mine Øjne.
Smaafnuggene er ikke længere hvide. De
bliver blaalige, violette — bliver Syrinblomster,
der har ædel Duft og friske Farver.

Efter August Strindberg.
Babel og Bibel og Hammurabis — det be
viser jo blot, at Bibelen har Autoritet og Kil
der og ikke er bare Paahit. Den er jo endda
ældre, end man troede!

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Vi lever i Humbuggens perverse Tidsalder,
hvor det gode kaldes ondt, og det ubetydelige
kaldes stort.

*

Arbejd om Dagen, sov om Natten, vær maadeholden til daglig. I taler om at drikke! Men
det er endnu værre at fraadse, og Tobaksryg
ning er lige saa stor en Last som Drukkenskab!

*

De store Riger maa være meget nemme at
passe nu til Dags. Monarkerne ligger paa Lan
det — om Vinteren ved Middelhavet og om
Sommeren ved Ishavet. Kunde vi ikke klare os
helt uden Monarker? Der regeres pr. Damp
yacht — pr. Telefon!

*

Del Tidsrum, der nu er ved at afsluttes,
har været det materielle Fremskridts, Indu
striens og Økonomiens; er det da saa under
ligt, at det intellektuelle Niveau maatte synke,
mens det sanselige steg?

*

For at kunne skabe mine Værker har jeg
ofret min Biografi, min Person. Jeg har nem
lig tidlig følt det, som mit Liv var sat i Scene
for mig, for at jeg kunde faa Lejlighed til at
se det fra alle Sider.

,Hver 8. Dag“, 18. Februar 1912.

603

SHAKESPEARE I LONDON
Det af Georg Brandes Skrifter, der har opnaaet siørst Verdensry, er uden Tvivl Bogen om William
Shakespeare. Gyldendalske Bogh. Nord. Forlag fejrer Brandes 7O.Aars Fødselsdag ved at udsende dette Skrift i
illustreret Pragtudgave. Ved Forlagets Velvilje ser vi os iStand til at bringe nedenstaaende interessante Kapitel af Bogen.

Slutningen af det don, og havde navnlig Lyst til at gøre en Tur
16. Aarhundrede til Spanien.
tog en Fransk
Dertil behøvede han Bistand, og det synes,
mand, en Huguenot, som om Montjoy har forstrakt ham med 6
ved ‘Navn Montjoy, Pund til Rejsen, i vore Penge omtrent 48 Pund
rimeligvis som for (766 Kroner). I Slutningen af 1604 vendte han
dreven fra Frankrig, efter et kort Ophold i Spanien tilbage til Hu
Ophold i London, set og Boden paa Hjørnet af Silver Street og
nedsatte sig
som indtog der sin tidligere Plads. Paa dette Tids
Haararbejder og Pa punkt henvendte Madame Montjoy sig til en
rykmager, blev som Logerende, der allerede i ,en Aarrække havde
dygtig Mand efter- boet hos Familien, og som maa have syntes
h aanden velhavende hende særlig skaaret for Tungebaandet, for
og kom i Besiddelse standig og taktfuld, og anmodede ham om at
af to Huse, et i være Mellemmand mellem Familien og den
Brainford og et stort i
unge Bellot. Han burde lægge denne det nær at
London, med dobbelt fri til Mary og burde forestille ham, at han
Beboelseslejlighed,
ikke vilde komme til at fortryde det. Hvis de
beliggende i et anset to Unge blev et Par, vilde der blive givet Dat
Kvarter paa Hjørnet teren en klækkelig Medgift.
Jerndor/f som Narren.
af Mug well Street og
Her er det Punkt, hvor denne gamle Hver
Det kgl. Teater 1901.
Silver Street, hvori dagshistorie begynder at have spændende In
han selv boede og havde sin Butik. Han og hans teresse. Thi som det udvises af nogle Bundter
Hustru var begge franske; de havde et eneste Proces-Aktstykker paa Pergament, som en ame
rikansk Forsker Dr. Charles William Wallace
Barn, Datteren Mary.
I Aaret 1598 hændte det, at en Bekendt af i 1909 har fundet i Englands Nationalakriv
denne Mand, ved Navn Humphrey Fludd, som i (Public Record Office), var denne Logerende en
Frankrig havde giftet sig med en Madame Bel- vis William Shakespeare, gentleman, fra Strat
lot, overtalte Montjoy til at tage i Lære hans ford on Avon, da fyrretyve Aar gammel.
Hans Hverv lykkedes for ham, og 19. No
Stedsøn, Stephen Bellot, som allerede havde
været sat i Kost hos liam i et Aar; det unge vember 1601 fandt Brylluppet Sted.
Man var kommen overens om, at det unge
Menneske skulde oplæres i den Kunst at lave
Haaropsalser og Parykker, Efter den oprinde- Par skulde vedblive at leve i det fædrene Hjem.
lige Aftale skulde Foræl
drene holde ham med Klæ
der, Montjoy sørge for
lians Linned og Kost. Men
Aftalen gik i Glemme;
hans Mester, der var til
freds med hans Flid og
Nemme, forsynede ham
ogsaa med Klæder. I Værk
stedet arbejdede han sam
men med Monljoys Datter
Mary, der uddannedes i
Faderens Kunst. Efter seks
Aars Virksomhed som
Lærling gjorde Stephen
Bellot sit Mesterstykke og
kunde nu selv nedsætte
sig. Husets unge Datter
saa mildt til ham; men
han havde Ungdommens
Uro- i Blodet, ønskede at
se sig om i Verden, før
han slog sig ned i Lon
Scenebillede fra „Twelfth Night*. Engelske Skuespillere i 18. Aarhundredes Slutning.
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Men før et Aar var omme, vægrede Bellot sig
ved at blive der længere. Han flyttede med sin
Hustru hen til et andet Kvarter, hvor de lejede
sig et Værelse i et Værtshus, som dreves af
George Wilkins, en Dramatiker, der ikke man
ge Aar derefter ses samarbejdende med Shake
speare paa Dramcrne Timón fra Athen og Perikles, men som var Spisevært af Profession.
Halvandet Aar derefter, i Oktober 1606, døde
Madame Montjoy, og det unge Par vendte da
tilbage til Faderens Hus som Parthavere i hans
Parykmager-Forretning. Dog kun et halvt Aar
varede det gode Forhold; Faderen og Sviger
sønnen kunde ikke komme ud af det med hin
anden. Beskyldningerne var gensidige. Fade
ren paastod, at Bellot ikke betalte sin Del af
de løbende Udgifter; naar Montjoy f. Eks. købte
Sølvtraad for hele ti Pund til Forfærdigelse
af Parykker, brugte Svigersønnen deraf uden
Vederlag. Han hævdede ogsaa at have betalt
Bryggeren- tre Pund for Bellot uden at have
faaet sit Udlæg godtgjort.
Det er meget vanskeligt for os nulevende
at faa noget klart Indtryk af, hvad der er
hændt og kunne gøre Ret og Skel mellem de
Stridende. Thi Bellot nægter ikke blot, at Svi
gerfaderen i sin Tid har forstrakt ham med
de seks Pund til den spanske Rejse, men paastaar, at denne omvendt af ham har faaet 40
Shilling, som lian aldrig har givet tilbage. Og
delte er det mindste af det. Hvad Svigersønnen
beklager sig over og hvad han er saa oprørt

Engelsk Skuespiller som Anders Blegnæb (ca. 1850)^
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over, at han lader det komme til Proces, det
er, at den lovede Medgift aldrig er bleven ham
betalt. Han hævder, at Medgiften af Shakespeare
paa Familiens Vegnne var stillet ham i Udsigt
til cn Højde af 60 Pund. Han paastaar, at der
desuden gaves ham et Løfte om et Legat paa
200 Pund ved Mont joys Død. Som han imidlertid
ikke modtog nogen Medgift, saaledes lader Svi
gerfaderen sig nu jævnlig forlyde med, at Bel
lot ikke skal faa en Hvid efter ham, naar han
døer. Alt, hvad den unge Mand har faaet med
sin Hustru er nogle Møbler og noget Husgeraad.
som han specificerer og skildrer som gam
melt værdiløst Skrammel. Helt ringe har det dog
næppe været; et af Vidnerne anslaar dets Værdi
til omtrent ti Pund, et andet Vidne, Bellots ham
velsindede Vært George Wilkins antager, at Bo
havet var henved fem Pund værd.
I Maj 1612 stævnede Bellot sin Svigerfader
for Retten (den Ret, der tog sig af mindre
Gældssager, The Court of Request), og det er
denne Retssag, vi skylder enkelte nye Op Lysnin
ger om den moderne Verdens største Digter, si
den han her blev ført som et Hoved vidne blandt
flere andre Vidner.
Lad det straks blive sagt, at hans Vidnes
byrd i Sagen fik Bellot, der synes at have knyt
tet betydelige Forhaabninger dertil, ingen syn
derlig Glæde af. Thi om Hovedpunktet havde,
han intet at sige.
Vel indrømmer han siraks og villigt, at han
— hvad ogsaa flere af de øvrige Vidner véd
Besked om — paa Foranledning af Madame
Montjoy har været den, som bragte Forlovelsen
i Stand; vel indrømmer han, at Bellot (efter hvad
der er ham bekendt) i al den Tid, han var
Lærling, bar sig godt og hæderligt ad, var en
flink og flittig Hjælper; men han husker ikke.
Montjoy har sagt, at denne havde stor Gavn og
meget Udbytte af Bellots Tjeneste — hvad man
søger at lægge ham i Munden. Han indrømmer,
at han har hørt Montjoy og dennes Hustru
mangen en Gang sige og gentage, at Bellot var
en rigtig brav Fyr (a very honest fellow), lige
som Montjoy altid viste sin Lærling Velvilje
og Kærlighed; men hvad Hovedsagen angaar,
erklærer han, al Montjoy ganske vist gennem
ham lovede Bellot en vis Medgift (a porcion in
Marriadge), men at han nu ikke længer husker,
hvor stor denne Medgift skulde være, eller paa
hvad Tidspunkt den skulde betales. Endnu min
dre kender han noget til, at Montjoy har givet
Løfte om at efterlade sin Datter 200 Pund
ved sin Død. Han véd kun, at Parterne havde
mange og lange Konferencer med hinanden om
det forestaaende Ægteskab, som senere blev
fuldbyrdet. Han kender ikke til, hvad Husgeraad
Montjoy i sin Tid gav Datteren til at sætte Bo
med. Dette Vidnesbyrd, der (i Datidens Kancelli
stel) er nedskrevet af Retsskriveren eller retlere
af to Retsskrivere — thi Aktstykket fremviser lo
Hænder —, er undertegnet Willm. Shaks.
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Parti af London set fra Themsen 1616.
I Forgrunden liloenstre ses Teatret .Svanen*. tilhøjre .Haabet* (Fygningerne med Flag).

De øvrige Vidner i Sagen, den tidligere Tje
nestepige i Huset, Joan Jonson, nu gift med en
Kurvemager; Naboen Daniel Nicholas, Søn af
den tidligere Lord Mayor i London; ja selv den
unge William Eaton, nu Lærling hos Bellot,

kender alle Shakespeare og véd alle Besked
med det delikate Hverv, der var ham betroet.
Shakespeare har selv talt med Daniel Nicholas
om Sagen; Eaton har hørt Shakespeare og Bel
lot tale sammen om Medgiften. Vidnerne mener,

Parti af London set fra Themsen 1616.
I Forgrunden lilvenstre ses Globeteatret (Fygningen med Flaget).

606
al denne Medgift efter Løfte skulde beløbe sig
til en halvhundrede Pund; men saa lidet som
Shakespeare formaar, de med Bestemthed at
angive Summen, eller at meddele, paa hvad
Tidspunkt den var forfalden til Udbetaling. Ret
ten endte da ogsaa med at afvise Sagen og
henskyde Afgørelsen af Tvistemaalet til den
franske protestantiske Kirke i London.
Spørges der nu, hvad det historiske Ud
bytte er, som vi opnaar ved defte Fund af
gamle Pergamentslapper, der har gjort Wal
lace’s Navn vidt bekendt, saa lyder Svaret, at
saa ubetydeligt Fundet kan synes, er Udbyttet
ikke ringe.
Vi véd derved med Bestemthed, hvad vi
før blot kunde formode, at Shakespeare efter
lod sin Familie i Stratford og boede alene i
London. Vi véd, hvor han, at regne fra 1598, var
bosat, mindst indtil 1604, men højst sandsyn
ligt indtil han vendte tilbage til sin Fødeby,
ja rimeligvis endnu efter sin Tilbagekomst, da
han sikkert har bevaret sig et pied-å-terre for
sine Londonerophold. Vi ser da, at han trods
sin relative. Velstand endnu tretten Aar efter sin
Ankomst til London ikke var fornemmere bo
sat, end at han logerede — lejede et eller to Væ
relser — hos en indvandret Parykmager, og
omgikkes Familien saa ganske paa lige Fod,
at man naivt har gjort Brug af hans Evner, da
det gjaldt om at fastholde en dygtig Lærling
i Faget som Svigersøn og Kompagnon. Vi ser da
Shakespeare i jævne, folkelige Omgivelser. De
aristokratiske Sympatier, som Tolstoj saa li
denskabeligt dadler hos ham, har ikke hindret
ham i at vise sig hjælpsom og tjenstvillig i
den Haandværkers Hus, som var blevet hans
Hjem.
Hans Værtsfolk var ikke fattige; de tilhørte
den velstillede Mellemstand. Husene gav Mont
joy en aarlig Indtægt af 17—20 Pund om Aaret,
deri ikke medregnet, hvad den Logerende ind
bragte, og Montjoy havde endnu paa Proces
sens Tid en Logerende (sojourner) boende hos
sig. Det er sandsynligt, at denne da (1612) endnu
var Shakespeare; thi det ses, at Bekendtskabeter holdt vedlige, og det var Skik, at man boede
længe paa samme Sted. Shakespeares nærmeste
Fæller og Venner, Udgiverne af hans Skuespil
efter hans Død, John Heminge og Henry Condell, (den første hans Medejer til Huset i Blackfriars), som boede kun tre til fire Minutters
Gang fra ham, forblev den ene 32, den anden
29 Aar i samme Hus.
Tallet 1598 som Aaret for hans Tilflytning
naaer vi til, skønt han selv i 1612 erklærer, at
han har kendt Familien i ti Aar eller saa om
trent, idet han længere nede hævder, at han
hår været bekendt med den al den Tid, den
havde Bellot i sin Tjeneste (all the tyme of the
said complainannts service),^ altsaa i omtrent 13
Aar. Man var nemlig overhovedet i slige Vidne
forhør den Gang skødesløs med Talopgivelser.
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Endog naar Vidnet spørges om sin egen Alder,
føjer han til Tallet altid et „eller saa omtrent",
og vi ser da ogsaa, at Bellot siger, han har
været gift i 5 Aar, paa et Tidspunkt, da, som
Sogneregisteret udviser, det rette Tal var 71'2.
Men er Shakespeare flyttet ind i den franske
Familie paa Hjørnet af Silver Street 1598, saa
er det første Stykke, han der i Huset har skre
vet, hans Henrik V, og da slaar det En, ikke
blot, at han maa have dvælet ved Overens
stemmelsen mellem den traditionelle Benævnel
se af den franske Herold, Montjoy, og sin Hus
værts Navn, men at han her ved Familiebordet
har havt den rigeligste Anledning til at studere
de Brydninger mellem Engelsk og Fransk —
Engelsk talt af Franske, Fransk udtalte af En
gelske — som udgør Hovedmoroen i Scenerne
mellem Katharina og Alice, Katharina og Hen
rik. Han har her benyttet sin friske Kundskab
til, hvorledes franskf ødte udtrykte sig i Eng
land og hvorledes Englænderne mishandlede
Fransken. Han har her hørt de uartige Ord i
Fransk, som han indfletter i Dialogen. Og her
har han rimeligvis i Bell eforrests franske Over
sættelse først lært Historien om Hamlet at
kende.
Er det et rent Tilfælde, at Shakespeare har
taget Ophold i en fransk Familie? Det synes
ikke saa; thi der var i 1599 kun to fremmede
Husfædre bosatte i Silver Street og allerede i
1600 var Montjoy den eneste. Det forekommer
rimeligt, at Shakespeare med sin . Kundskabs- og
Dannelsestrang har sat Pris paa at indlogere
sig et Sted, hvor der for ham i hver Samtale
var noget at lære. Desuden var der ikke langt
fra dette Opholdssted et Kvarter, hvor en god
Del Fremmede, Italienere, Franskmænd og Hol
lændere havde slaaet sig ned, og i Nærheden
havde tilmed en Mængde Skippere og Sømænd,
der sejlede paa Middelhavskysterne, deres Til
hold, Mænd, hvem Shakespeare har havt stor
Interesse af at indlade sig med.
Gaden Silverstreet var efter Datidens For
hold en ret fin Gade. I sin Surveye of London
(1603) siger John Stowe om den, at den for
modentlig har sit Navn af de Sølvsmede, der
boer i den, og at der i den ligger adskillige
smukke Huse. Samtidigt karakteriserer Ben
Jonscr ' The Staple of News den som „Penge
nes Region, et godt Sted for en Aagerkarl“, og
— rimeligvis med en Hentydning til Montjoy’s.
Butik — hedder det i hans Stykke The silent
woman (omtr. 1609): Hendes Haar var fra Sil
verstreet.
En Hovedtiltrækning har Beliggenheden
øjensynligt havt for Shakespeare derved, at han
her befandt sig i Nærheden af sine fleste Ven
ner og Bekendte, af sit Teater og af sit Yndlingsværtshus.
Vi saa, hvor faa Skridt han havde til He
minge og Condell. Ganske i Nærheden i nord
lig Retning boede desuden Ben Jonson, Natha-
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niel Field, Thomas Dekker, Anthony Munday,
Dramatikere, han alle har kendt.
Vi véd da ogsaa nu, ad hvilken Vej han
daglig er gaaet ned til Floden for at lade sig
færge over til Globeteatret. Det var en Gang
paa blot ti Minutter, under hvilken han stundom
stoppede hos Heminge eller Condell, fra Silver
Street ned ad Wood Street, skraas over Cheap
side, ad Broad Street forbi det siden saa be
rømte Mermaid Værtshus og ned til Themsen,
hvor Baaden laa, der satte ham over paa den
anden Side. Efter Forestillingens Slutning kvin
de han da i Mermaid træffe Kunstfæller som
Ben Jonson, Chapman, Dekker, Beaumont og
Fletcher.
Vi føler os saaledes bedre lokaliserede med
Hensyn til Shakespeares daglige Livsførelse end
tilforn. Vi véd, hvorledes den ringe Bolig var
beskaffen, og hvor den var beliggende, i hvil
ken han, der tilbagevendt til Jorden nu vilde
kunne vælge mellem dens ypperste Paladser,
har skrevet Henrik V, Som Jer behager, Helligtrekongers Aften, Cæsar, Hamlet, Lige for Lige,
Macbeth, Othello og rimeligvis desuden Lear,
Antonius og Kleopatra, Troilus og Cressida.
Coriolan, Cymbeline, Vintereventyret, Stormen.
(Hint i Sandhed historiske Hus nedbrændte ved
en stor Ildebrand i London 1666.)
Der er imidlertid endnu to Skuespil at næv
ne, som han efter al Sandsynlighed liar skrevet
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her. Disse Stykker er Timón fra Athen og Perikles.
Det har været en Gaade, hvorledes Shakespear var kommet i Berøring med en saa ringe
Dramatiker som George Wilkins og hvordan
han kunde falde paa i hans svage og flove dra
matiske Væv at indflette de mesterlige Scener,
som alene giver de af Wilkins udkastede Skue
spil, Timón fra Athen og Perikles, deres Værdi.
Nu er det lykkedes at finde den Traad, der
oprindeligt har knyttet Shakespeare til Wil
kins. Han har gjort den fjorten Aar yngre Kalds
fælles og Kroværts Bekendtskab, da i sin Tid
det unge Par Bellot udvandrede til Wilkins’
Værtshus, som laa mindre end fem Minutters
Gang fra Silver Streets og Mugwell Streets Hjør
nested. Wilkins har forevist ham sine Udkast, og
Shakespeare har omkalfatret hele Partier af
dem, saa intet af det oprindelige blev tilbage.
Vi ser, at Wilkins holdt af at samarbejde
med andre, han har været Day’s og Rowlay’s
Medarbejder. Vi ser, at han i 1607 fik et Stykke
opført paa Globeteatret, det svage Arbejde The
Miseries of Inforced Marriage, skønt dette Te
ater ellers kun antog Stykker af Dramatikere,
der var knyttede til det, og ikke havde gjort
Undtagelse uden for Ben Jonson’s og Thomas
Dekkers Vedkommende, hvem Shakespeare per
sonligt skaffede Adgang. Han har da tydeligt
nok ogsaa lagt sin Indflydelse i Vægtskaalen
for Wilkins.

Scenebillede af Helligtrekongersaften (Kgl. Teater), l'ru Neiiendam, Johannes Poulsen, Mant/.ius og Olaf Poulsen.
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EKSENTRISKE PERSONLIGHEDER
PERSON ALHISTORISKE SKILDRINGER
FRA

IND- OG UDLAND
Virkelige Begivenheder er ofte mere interes
sante end de vidunderligste Fantasier."

Napoleon og Maria Walewska.
ER er tre Kvinder, som kan siges al have
haft en virkelig Indflydelse paa Napo
leons Liv, og disse tre er de eneste, som
man behøver at tage med i Betragtning,
man vil søge at danne sig et Skøn om hans
Karakter. Den store Kejser var til alle Tider
st^erkt modtagelig for kvindelig Skønhed, men
derfor var det alligevel yderst sjældent, at de
Kvinder, han beundrede, kom til at indvirke
paa hans Handlinger.
Kvinder var for ham Øjeblikkets Skabnin
ger, skønt han tilsyneladende kunde holde me
get af dem og vise sin Kærlighed til dem paa
en temmelig overdreven Maade, saaledes som
han gjorde i Forholdet til Mile Georges, den
smukke, men ret besværlige Skuespillerinde.
Madame de Staél tiltrak ham for en Tid, men
efterhaanden bragte hun ham til Fortvivlelse
med sit Hang til dybsindige Diskussioner. Na
poleon foretrak Kvinder, som var Kvinder i
Ordets egentlige Forstand og ikke Væsner, der
vilde sidde og tale med ham om Principperne
for en Stats Styrelse.
Af de tre Kvinder, som fik en afgørende
Indflydelse over hans Liv, maa vi først nævne
Josephine. Hun blev præsenteret for ham af
Barras, som hun var meget intim med, og den
unge Officer blev straks fortryllet af hende
— saa meget mere som hun var ældre end han
og en erfaren Kokette og Verdensdame. Da hun
giftede sig med ham, bragte hun ham i Med
gift Kommandoen over den franske Hær i Ita
lien, hvor han i Løbet af faa Maaneder fik
Tricoloren, baaret af pjaltede Tropper, til at
vaje sejrrigt paa de Steder, hvor indtil da Øst
rigs pragtfuldt udstyrede Hær havde været ene
herskende.
Hun var hans første Kærlighed, og hendes
Troløshed var maaske det frygteligste Slag, som
nogensinde ramte ham, men alligevel kunde
hun maaske have holdt ham fast til det sidste,
hvis hun blot havde skænket ham en Arving til
hans kejserlige Trone. Det var hendes Barn
løshed, som gjorde, at Napoleon stadig, om
end ikke med Glæde, tænkte paa, at han maatte
tage sig en anden Hustru, indtil han til sidst
lod sig skille fra Josephine og giftede sig med
den tyklæbede, sanselige Marie Louise af Øst
rig. Marie Louise havde en vis Indflydelse over
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ham, saa længe hun morede ham, og fordi hun
skænkede ham den længe ventede Arving, den
lille Konge af Rom. Men naar alt kom til alt,
var maaske ogsaa hun kun en Episode i Na
poleons Liv; hun forlod Kejseren, da Ulykken
naar
kom over ham, blev Grev Neippbergs Elskerinde
og lod sin Søn — Ørneungen — dø alene i et
fremmed Land, langt borte fra Frankrig.
Den eneste, hvis Indflydelse over Napoleon
maaske kan maale sig med Josephine, er den
Kvinde, hvis rørende Livshistorie, vi her skal
beskæftige os med.
Nytaarsdag i Aaret 1807, holdt Napoleon sit
Indtog i den lille polske By Bronia, paa Vej
til Warschaw, det polske Kongedømmes gamle
Hovedstad. Det var kort efter Slaget ved Auster
litz. hvor han havde slaaet de forenede øst
rigske og russiske Hære, og Rusland og Østrig
væltede sig i Støvet for ham. Saa havde Preus
sen vovet at trodse den overmodige Sejrherre;
men den preussiske Hær, den Hær, som selve
Frederik den Store havde opøvet, formaaede
intet imod ham, og paa en Dag vandt han de
to afgørende Slag ved Jena og Auerstadt. Han
havde opstaldet sine Heste i Hohenzollernes
gamle Slot, og han havde forfulgt Resterne af de
preussiske Tropper til den russiske Grænse.
Da han holdt sit Indtog i de polske Pro
vinser, flokkedes Folk om ham i Tusindvis og
hilste ham som Landets Frelser. Polakkerne
troede til det sidste, at han paany vilde gøre
Polen til et frit og uafhængigt Rige og fri dem
for Ruslands Tyranni, og det var derfor intet
Under, at de med deres brændende Fædre
landskærlighed saa paa ham med Følelser, der
næsten var Tilbedelse.
Soldater af alle Stænder flokkedes om hans
Bannere, og Fyrster og Adelsmænd samledes i
store Skarer om hans Person. Man havde en
Følelse af, at intet Offer var for stort for at
vinde hans Gunst, at man maatte give ham alt,
hvad han ønskede, siden han alene kunde gen
give Polen dets Frihed. Da hans Vogn kørte
gennem Bronia, omgivet af polske Lanseknægte
og franske Kyradserer, trængte Folket sig i
den Grad omkring deres beundrede Helt, at det
næsten ikke var ham muligt at komme videre.
Fra alle Sider hørtes høje Hurraraab og Bøn
ner om, at han vilde komme dem til Hjælp i
Nød, da pludselig en usædvanlig smuk og blød
Kvindestemme lød gennem Larmen.
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„Lad mig komme forbi!“ bad Stemmen.
„Lad mig se ham, om det saa kun er for et
Øjeblik!"
Mængden trak sig tilbage, og der stod en
ung Kvinde Ansigt til Ansigt med Kejseren —
en ung Kvinde med flammende, mørkeblaa Øjne
og det lyse, flagrende Haar som en Glorie om
det straalende Ansigt. Henrevet af Begejstring
raabte hun: „Tre Gange velkommen til Polen!
Vi har ikke Ord for at udtrykke vor Glæde, vi
Polakker, hvis Land De sikkert vil befri for
Tyrannens Aag!“
Kejseren bukkede og rakte smilende en stor
Buket Roser til den unge Kvinde, idet han
sagde:
„Modtag den som et Bevis paa min Beun
dring. Jeg glæder mig til at træffe Dem i Warschaw og høre min Tak fra saa skønne Læber.“
Et Øjeblik efter lød atter Trompeternes
skingrende Toner, Rytterne sluttede atter Kreds
om Kejserens Vogn, og den rullede bort under
larmende Raab fraden store Folkemængde, som
havde været Vidne til dette lille Optrin.
Den unge Kvinde, som saaledes havde til
trukket sig Kejserens Opmærksomhed, nedstam
mede fra en gammel, men stærkt forarmet polsk
Familie. Hun var kun femten Aar, da hun
blev gift med en af de rigeste Mænd i Polen,
Grev Walewaka, der var tre, fire Gange saa
gammel som sin unge Hustru.
Paa det Tidspunkt, da Kejseren holdt sit
Indtog i Polen, var hun atten Aar gammel og
af et romantisk Temperament, saa hun^glædede
sig inderligt til at gemme den Buket, som Euro
pas Hersker havde givet hende.
Men Napoleon var ikke den Mand, som
glemte, hverken livad der havde glædet ham
eller det modsatte, og det var ikke rimeligt, at
han, som, midt i alle sine store Planer, aldrig
tabte den mindste Enkelthed af Syne, skulde
glemme det skønne Ansigt, som havde vist sig
for ham et Øjeblik i Bronias overfyldte Gader.
Da han naaede Warschau, udspurgte han
straks et Par velunderrettede Mænd om den
skønne Ubekendte, og kun faa Timer efter ind
fandt Fyrst Poniatowski, ledsaget af flere andre
Adelsmænd, sig hos Grevinde Walewska og
overbragte hende Kejserens Indbydelse til et
stort Hofbal, som skulde finde Sted den følgende
Aften.
Grevinden blev meget forskrækket, og hun
følte en heftig Rødme stige op i sine Kinder.
Kejseren maatte altsaa have faaet at vide, hvem
hun var — hvorfor skulde han ellers søge
hende op og gøre hende en saadan Ære? Hun
fulgte sin første Indskydelse og sagde Nej, men
Poniatowski hævdede, at hun var nødt til at
gaa, om ikke for andet, saa fordi hun maaske
paa den Maade kunde gavne sit ulykkelige Land.
Alligevel holdt den unge Grevinde fast ved sin
Beslutning, og først da hendes Mand ligefrem
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befalede hende at modtage Indbydelsen, maatte
hun give efter.
Det var imidlertid med Hjertet opfyldt af
bange Anelser, at hun smykkede sig til atter
at møde Kejseren. Hendes Dragt var af hvid
Silke, og hendes eneste Prydelse var en grøn
Krans i de gyldne Lokker. Da hun traadte ind
i Salen, lød en beundrende Mumlen fra den
forsamlede Adel, óg et Øjeblik efter kom Ponia
towski hen og komplimenterede hende for hen
des Udseende, samtidig med at han overbragte
hende den Besked fra Kejseren, at han ønskede
at danse en Dans med hende.
„Jeg danser ikke,“ sagde hun. „Jeg ønsker
ikke at danse.“
„Men, Madame, Kejseren vil tage det meget
ilde op, hvis De nægter at danse. Det afhænger
af Dem, om Ballet skal blive til det, vi alle
har haabet."
„Det gør mig ondt,“ svarede hun, og hen
des Læber skælvede; „men jeg kan virkelig
ikke. Vær saa venlig at bede Kejseren und
skylde mig.“
I samme Øjeblik følte hun, at der var nogen,
som betragtede hende med et ejendommeligt,
gennemtrængende Blik, og hun følte, at Kej
seren stod og saa’ ned paa hende.
„Hvidt til hvidt er en Fejltagelse, Madame?
sagde Kejseren med sin blødeste Stemme. Saa
bøjede han sig ned over hende og hviskede:
„Jeg havde ventet en helt anden Modtagelse/'
Hun hverken smilede eller mødte hans
Blik, og efter at han et Øjeblik havde staaet
og set paa hende, vendte han hende Ryggen
og gik.
Med tungt Hjerte vendte den unge Grev
inde tilbage til sit Hjem, og medens hun laa
søvnløs paa sit Leje, opfyldt af en nagende
Følelse af, at hun havde baaret sig urigtigt
ad, bankede hendes Kammerjomfru paa Do ren
og bragte hende et Brev med et Par hastigt
nedkradsede Linjer. Der staar:
„Jeg saa ingen uden Dem, jeg beundrer
ingen u den Dem. Svar mig med det samme
og hjælp mig til at berolige mit hidsigt
bankende Hjerte. —
N.“
De lidenskabelige Ord rev med ét Sløret
fra hendes Øjne, og hun forstod, hvad Menin
gen havde været med alle hendes bange Anel
ser — Kejseren ønskede at gøre hende til sin
Elskerinde, og hun krøllede i sin opbrusende
Vrede Brevet sammen og smed det fra sig.
. „Der er intet Svar," sagde hun og brast
saa i Graad ved Tanken om, at han havde
vovet at behandle hende saaledes.
Men næste Morgen, da hun vaagnede, stod
hendes Kammerpige atter ved hendes Seng med
et nyt Brev fra Napoleon. Hendes Forbitrelse
steg, og hun vilde ikke engang aabne Brevet,
men lagde baade det og det forrige i en Konvo
lut, som hun bød bringe til Kejseren.
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Hele den Dag og de nærmest paafølgende
Dage blev hun bestormet med Bønner om, for
sit Fædrelands Skyld, at lade sine Betænkelig
heder fare og gøre som Kejseren bød, og selv
hendes Mand forlangte, at hun i det mindste
skulde indfinde sig ved den store Banket, som
Kejseren gav for den polske Adel, indtil hun
omsider var nødt til at indvillige.
Kejseren modtog hende med isnende Kulde,
lod som om han var fortørnet ¡over hendes
Opførsel, og først, da han saa’, at hans for
andrede Væsen havde gjort den forønskede
Virkning, og at hun angrede at have stødt
ham fra sig, saa’ han igen paa hende med sit
forunderlige dragende Blik, som kun faa Kvin
der kunde modslaa. Han vidste, at Slaget var
vundet, og da Damerne trak sig tilbage til
Salonerne, trykkede han hendes Haand og
hviskede hende et Par lidenskabelige Ord i
Øret.
Atter overvældede Gæsterne hende med
Komplimenter og Lykønskninger, baade paa
hendes egne og Fædrelandets Vegne, og selv
om Tanken om at blive Kejserens Elskerinde
stadig fyldte hende med Afsky, kunde hun ikke
helt frigøre sig for en Følelse af Triumf ved
Tanken om, at Europas mægtigste Mand tryg
lede om hendes Kærlighed. Da Gæsterne be
gyndte åt trække sig tilbage, fik Madame Walewska Ordre til at blive, og da de alle var
forsvundne, kom General Duroc, Kejserens For
trolige, til hende og rakte hende et Brev, som
hun brød med skælvende Haand. Det lød:
„Der er Tider, hvor al den Pragt, jeg
er omgivet af, kun er mig til Byrde, saa
ledes som jeg kun føler altfor bittert i
dette Øjeblik. Hvorledes kan jeg stille det
Hjertes Attraa, som -længes efter at kaste
sig for Deres Fødder, naar dets Indsky
delser paa ethvert Punkt hæmmes af vig
tige Statshensyn? Aah, hvis De vilde, kunde
De alene overvinde de Hindringer, som
holder os adskilte. Min Ven Duroc
vil gore alt let for Dem. Aah, kom,
kom! Hvert Ønske, De nærer, skal blive
opfyldt. Deres Land vil blive mig dobbelt
kært, naar de ynkes over mit stakkels
Hjerte.
N.“
l)et var, som om alle Sunde var lukkede.
Hun kunde befri sit Land, hvis hun føjede sig
efter Kejserens Vilje, og hun bestemte sig til
at møde ham alene, fortælle ham, at hun ikke
elskede ham og bønfalde ham om at frelse
hendes ulykkelige Fædreland.
Saa lod der en Banken paa Døren, og for
hun rigtig var- sig bevidst, hvad der skete, var
der én, som lagde en Kappe om hendes Skuldre
og dækkede hendes gyldne Haar med et tæt
Slør, hvorefter hun blev ført ned til en smukt
udstyret Vogn. Saa gik det i flyvende Fart
gennem Gaderne, og kort efter holdt Vognen
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udenfor en pragtfuld udskaaren Port. Hun blev
halvt ført, halvt baaret op ad Trapperne til
en Dør, som hastigt blev aabnet inde fra. Der
inde var Lys og Blomsterduft, og hun blev
anbragt i en magelig Lænestol. Kappen og Slø
ret blev fjernede, hvorefter Døren lukkedes bag
hende, og da hun saa op, mødte hendes Blik
Napoleon, som laa for hendes Fødder og til
hviskede hende beroligende Ord.
Kejseren var for klog til at bruge Magt,
men han fortalte hende atter og atter om sin
brændende Kærlighed til hende og om alt, hvad
han vilde gøre for hendes Land, saafremt hun
vilde gengælde hans Følelser, og saaledes svandt
Timerne, indtil der igen lød en Banken paa
Døren.
„Allerede?“ sagde Napoleon. „Naa, ja, min
lille klagende Due, gaa nu hjem og søg den
Hvile, De trænger til. De maa ikke være bange
for Ørnen. Med Tiden vil De komme til at
elske ham, og De skal byde over ham i alle
Ting.“
Saa førte han hende selv hen til Døren,
men han sagde, at han ikke vilde aabne den,
med mindre hun lovede at besøge ham igen den
følgende Dag — et Løfte, som hun gav med
saa meget større Beredvillighed, fordi han hidtil
havde behandlet hende med den mest udsøgte
Ærbødighed.
Den følgende Morgen bragte hendes trofaste
Kammerpige hende en Buket Violer samt nogle
vidunderlige Diamantsmykker. Madame Walewska slyngede dem fra sig og sagde, at de skulde
bringes, tilbage til den kejserlige Giver, hvor
imod hun beholdt Violerne og Brevet, som var
holdt i samme lidenskabelige Udtryk som de
tidligere.
Samme Aften skulde den store Banket af
holdes, som de polske Adelsmænd gav til Ære
for Kejseren, og Maria Walewska var atter
til Stede, men hun bar ikke engang de Blom
ster, som havde ledsaget den forsmaaede, fyrste
lige Gave.
Da Napoleon mødte hende, var Udtrykket
i hans Ansigt mørkt og vredt, og han talte
knap til hende under hele Maaltidet, medens
de som sad ved Siden af hende var endnu
endnu mere indtrængende i deres Bønner.
Da Gæsterne brød op, fik Madame Walew
ska, som den foregaaende Aften, Ordre til at
blive tilbage, og bagefter blev hun paany ført
til Kejserens private Gemakker.
Men denne Gang var Kejseren vred og talte
til hende i den kolde, skarpe Tone, som kunde
skræmme selv hans mest liaardføre Soldater.
Til sidst, da hverken Bønner eller Trusler nyt
tede, tog han sin Tilflugt til en List, som han
Aar tilbage havde benyttet overfor Østrigerne
ved Campo Tormio.
„Se, dette Ur, som jeg holder i min Ilaand!“
sagde han. „Ganske som jeg splintrer det i
Stumper og Stykker for Deres Øjne, paa samme

611

„Hver 8. Dag“, 18. Februar 1912.
Maade vil jeg ødelægge Polen, hvis De driver
mig til Fortvivlelse ved at støde min Kærlighed
fra Pem og nægter at give mig Deres til Gen
gæld. “
Og medens han talte, slyngede han med
frygtelig Kraft Uret over mod den modsatte
Væg, saa det splintredes.
Grevinden besvimede af Skræk, og da hun
kom til sig selv igen, stod Napoleon iog tørrede
hendes Taarer bort, saa ømt og varsomt, som
en Kvinde og med de bitreste Selvbebrejdelser.
Hendes Modstand var brudt, og hun blev
Napoleons Elskerinde, medens hele det polske
Folk betragtede hende som en Heltinde, der
havde ofret sin Ære for sit Lands Skyld. Hen
des Mand forstødte hende, men det var i Grun
den kun en ren Formsag, for i sit Hjerte bi
faldt hun fuldtud, hvad hun havde gjort. Dog
fik hun ikke den Løn, hun havde ventet for
sit Offer, for Napoleon holdt aldrig det Løfte,
han havde givet hende med Hensyn til Polens
Fremtid, og hun opdagede efterhaanden, at han
ikke en Gang nogen Sinde havde haft til Hen
sigt at holde det.
Naar Maria Walewska efter det endda ved
blev at være Kejseren tro, saa var det, fordi x
hun i Mellemtiden havde lært at elske sin fy
rige Tilbeder. I flere Aar var hun lians sta
dige Livsledsagerinde og fulgió ham til sidsi

endog til Paris. Hun var Moder til Napoleons
første fødte Søn, Alexandre Florian de Walewski, som blev født i Polen 1810 og senere blev
gjort til Greve og Hertug under det andet fran
ske Kejserdømme. Han var, i Paranthes be
mærket, en meget dygtig Mand, og Napoleon
den Tredje satte stor Pris paa ham og lod ham
beklæde forskellige betroede Embeder. I Mod
sætning til saa mange af sine Samtidige vilde
han ikke give sig af med mindre tilladelige
Børsspekulationer.
„Jeg er maaske kun en fattig Mand,:< sagde
han — skønt han ikke var fattig - „men jeg
vil i det mindste aldrig glemme min berømme
lige Fader og hvad jeg skylder hans Minde/’
Hvad Madame Walewska angik, saa blev
hun Kejseren tro, selv efter at han var bleven
forvist til Elba, hvor hun besøgte ham. Da
hun døde i Paris 1817, medens den afsatte Kej
ser sad som Fange paa St. Helena, var Napo
leons Navn det sidste, hun udtalte, før hun
lukkede sine Øjne fór bestandig.

En gift Mand kan gore, hvad han vil, hvis
hans Kone ikke har noget imod det; en Enke
mand kan ikke viere for forsigtig.
G. Bernard Sha w.

VINTERSPORTEN I NORGE.

Skiløbere paa Vejen hjem efter en (/od Days Sport.
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Forfatteren
Henri Nathansen
fik paa Georg Brandes Fød
selsdag Otto Benzons Digter
legat. Nathansen, der er født
1868 i Hjørring, debuterede
ppa det kongelige Teater i
1905 med det lille Lystspil
»Mor har Ret«. Senere er der
opført af ham »Den gode Bor
ger« (1967,; men d< t v-ar dog
først med det store Drama
»Daniel Hertz« at han slog
igennem i 1909. Som Forfatter
udmærker han sig ved en klar
kølig Tone, der ofte har en
Biklang af Ironi. Hans Re
plikbehandling er fortræffe
lig og han skildrer med Mester
skab jødiske Bourgeoisityper.
Blandt sine Koleger er han
meget afholdt og agtet paa
Grund af sin gen nemn o ble Ka
rakter.
Om kort Tid vil Henri Na
thansons nye Drama »Indenfor
Murene« faa Premiere paa
Kongens Ny tor ¿s Scene.

Pierpont Morgan.
Vi bringer her det nyeste Billede af den
kendte amerikanske Pengefyrste Pierpont
Morgan. Som man ser er han ikke nogen
Adonis — men det kan alligevel ikke nægtes,
at han har haft en fin Næse som Forretnings
mand. Morgan er født 1837 og ejer nu udstrakte
Jærnbane-, Dampskibs- og Telefonlinier baade
i Amerika og andre Verdensdele. Han er (trods
sit mindre skønne Udvortes) i den behagelige
Situation at kunne disponere over en Kapital
paa ikke mindre end 13,000 Millioner Kroner.

Den Kærlighed, som er blind, er ikke meget
værd, men den Kærlighed, som forstaar og til
giver, bringer Menneskene saa nær til Englene,
som det overhovedet er dem muligt at komme.
*
*
*
En Mands Rygte beror paa, hvad lian er —
en Kvindes paa, hvad hun ikke er.

Det er tidt svært at leve af sin Lon, men
det er da altid en Trost — det er sværere at
leve uden den.
*
*
*
Folk gaar mindre og mindre i Kirke og mere
og mere i Teatret.
Bernard . S, h a w.

HVER 8. DAG: PORTRÆT OG BILLEDGALLERI
FEBRUAR 18. 1912.

HS. MAJ. KONGEN

blev nylig angrebet af en ¡ettere Lungebetændelse, men er heldigvis i god Bedring.

DEN ENGELSKE INDENRIGSMINISTER WINSTON CHURCHHILL
der forleden viste saa stort personligt Mod ved at tale Selvstyrets Sag i den irske By Belfast uagtet
han er blevet truet paa Livet af sine Modstandere.

FRA KRONINGSFESTLIGHEDERNE I INDIEN
I Midten ses Kong Georg af England paa sin Jagtelefant. I Forgrunden ser man Tigeren
der blev dræbt ved Kongens Skud.

UNOE DAMER PAA SKØJTER.
olDet usædvanlige gode Skøjteføre vi har haft iaar er blevet stærkt benyttet af
de unge Københavnerinder, og det er en Fornøjelse at se, hvor godt de tager
sig ud, naar de ombytter de elegante Strøgtoiletter med de mere praktiske
Sportskostumer, Skøjteløbningen kræver.

,Hver 8. Dag“, 18. Februar 1912.

613
hvis landskendte Gaver til det danske Folk
utvivlsomt allerede maa anslaas til en Snes
Millioner.

I ANLEDNING af Charles Dickens Hundredaars Fødselsdag vil følgende lille Anekdote
være af Interesse.
Dickens var paa To urne i Amerika, li vor
hans Bøger den Gang gik af som varmt Brød.
Men desværre for ham var der den Gang ingen
Beskyttelseslov mellem de to Lande og han fik
derfor intet Honorar for de talrige Oplag, der
der udkom af hans Bøger i Amerika.
En Aften gav det literære Amerika en stor
Banket til Ære for den berømte Forfatter, og
mange ansete Forlæggere deltog i Festen. En
af de mest ansete bl. dem var endda udvalgt til
at holde Festtalen, der endte med vild Begej
string og et længe Leve Charles Dickens, ef
terfulgt af ni kraftige Hurraraab.
Da rejste Digteren sig langsomt op, saa
smilende ud mod Forsamlingen og sagde:
„Mine Herrer Forlagsboghandlere — Tak —
hjertelig Tak fordi I ønsker mig et langt Liv. Men
har I mon ogsaa tænkt, hvad jeg burde have
af jer, for at kunne leve, saalænge som I øn
sker mig det?“

*

*

*

DA FOLKETINGSMAND, Godsejer Johan
Knudsen ifjor optraadte som ivrig Talsmand for
Forlystelsesskattens Indførelse i Danmark, skaf
fede han sig mange Fjender ikke blot blandt
Teaterdirektører og Caféværter og de fattige
Musikere, men ogsaa blandt forlystelsessyge
Smaafolk, som nu, grundet paa den dyre Skat
sjældnere end det før var Tilfældet, kan tillade
sig en glad Aften udenfor Hjemmet.

*

*

*

FOR IKKE LÆNGE SIDEN var det saa til
en Afveksling Kapitalisterne Hr. Johan Knud
sen saa skævt til, da han i Anledning af det
saa stærkt omdisputerede Spir paa Frue Kirke
søgte at vække Tvivl til Betalingsevnen ved
at opkaste det Spørgsmaal: om Brygger Jacob
sens Sønner nu egentlig ogsaa kunde siges at
at være gode for Renten af de 100,000 Kroner,
der kræves til Vedligeholdelsen af Spiret. En
saa vidtgaaende Mistænksomhed havde Hr. Ja
cobsen sikkert ikke tænkt sig mulig, — han,

*

*

*

*

FORLEDEN forbavsede Hr. Johan Knudsen
os endnu en Gang ved ganske uventet at rette
sin Kurs mod selve Litteraturen og Videnska
ben. Netop som det danske Folk uden smaaligt
Partihensyn var sjældent enig omt om at fejre
Georg Brandes 70 Aars Fødselsdag, demonstre
rede Hr. Johan Knudsen ved at melde sig ud
af Studenterforeningen, fordi man der havde
vedtaget at opstille en Buste af denne vort
Lands største Litteraturforsker. Efter dette er
man meget spændt paa at erfare, hvem det vil
gaa ud over næste Gang, Hr. Knudsen drager
i Leding.

*

KEJSER WILHELM er som bekendt just
ikke en Ven af Bladrcportere, og følgende mor
somme Historie fortælles i disse Dage i den
Forbindelse. Paa en Rejse fra Potsdam var
Kejseren ivrig beskæftiget med at underholde
sig privat méd en Del af sit Følge, da han plud
selig lagde Mærke til, at en af Tjenerne i det
kejserlige Liberi syntes mere interesseret i, hvad
der blev sagt, end det behagede ham. Kejseren
vinkede ad sin Sekretær og forlangte Oplys
ning om, hvorledes den paagældende Lakaj
var blevet ansat ved Hoffet, og hvor han var
fra. Lidt efter kom Sekretæren bestyrtet til
bage og sagde, at det desværre havde vist sig,
at vedkommende slet ikke var Lakaj, men en
forklædt Journalist.
Istedetfor at blive vred smilede Kejseren til
almindelig Forbavselse, og gav Befaling til, at
Toget øjeblikkelig skulde standse. Den for
klædte Journalist maatte saa stige ud og fik
til Straf Lov til at spadsere fire Mil paa sine
Ben, før han kunde naa den nærmeste Station.

*

*

*

NAAR ALLE Skolebørn i Preussen i Anled
ning af Festlighederne for Frederik den Stores
Minde fik en Bog foræret, som foruden en Skil
dring af hans Liv indeholdt de mest bekendte
Uckbgn af den afdøde som Konge, skyldtes det
Kejser Wilhelm, der jo, som det vides, er en
meget varm Beundrer af Frederik den Store,
hvem han i mangt og meget har gjort til sit
Forbillede.
Og selv om det officielt hed, at den lille
Bog var skrevet af Professor Koser, var For
fatteren i Virkeligheden ingen ringere end Kej
ser Wilhelm selv, der har arbejdet paa Bogen
i de sidste to Aar. Tysklands Gesandter i Ud
landet var i den Anledning bievne anmodede
om at skaffe Kopier af ethvert Brev eller Doku
ment, de kunde faa fat paa og som de formente
kunde bidrage til at være Kejseren til Nytte
under hans Arbejde.
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UGENS PORTRÆTTER.

Etatsraad Hans Just.

Professor O. li. liø(/(/ild.

Med Etatsraad Hans Just mister Hovedstadens For
retningsverden en af sine typiske Repræsentanter. Han
var desuden en fortræffelig Forenings- og Selskabsmand,
hvis Død beklages af mange. Etatsraad Just blev 72 Aar
gammel.

Tømrermester H. C. Ernst, der fornylig fyldte 90
Aar, er født i Hannover, men kom tidlig til København
og var bl. a" med til at bygge den nu nedlagte Bane
gaard. Hr Ernst har bygget en Mængde Ejendomme paa
Frederiksberg og kan trods sin høje Alder glæde sig ved
et godt Helbred.
Professor O. B, Bøggild, er udnævnt til afdøde Pro
fessor Ussings Efterfølger som Professor i Mineralogi.
Bøggild er født 1872, blev Student 1890 og har i en Aarrække været Assistent ved Mineralogisk-Musæum. Siden
1890 har han desuden doceret Mineralogi og Geologi.
♦

Tømrermester 11. ('. Ernst.

x >:
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Har De Brug for
500 Kroner
kontant?
I

saa Tilfælde

bedes

De

læse

neden-

staaende, der utvivlsomt vil give Dem Lyst

Frimærker for et enkelt Nummer eller 30 Øre
for alle tre Numre.)
Til hver enkelt Besvarelse kræves som
sagt, at man udfylder de tre nævnte Kuponer
og indsender dem samlede i ¡en Konvolut
under Adresse:

„Hver 8. Dag“s Præmie-Afdeling,
Vingaardsstræde 25.
København K

tilsat "benytte den uhørt>tore Chance; »Hver

Efterhaanden som Besvarelserne indkommer
til „Hver 8. Dag“ nedlægges de i en dertil
indrettet forseglet Kasse, der i Midten af
af Bladet til om ganske kort Tid at vinde
næste Maaned vil blive aabnet i Overværelse
større og mindre kontante Pengebeløb.
af en Kontrolkomité, som sammensættes af
Abonnenter paa „Hver 8. Dag“, og hvis
Navne senere vil blive offentliggjort. Efter
f flere Breve, som vi i de allersidste at Kassens Indhold er blevet godt omrystet,
Dage har modtaget, ser vi til vor Be udtrækkes saa i Kontrolkomiteens Nærværelse
klagelse, at „Hver 8. Dag“s saa meget en af de indsendte Besvarelser, og den, hvis
staar under den første rigtige Besva
omtalte Ægteskabs-Konkurrence desværre Navn
af
mange er blevet opfattet helt anderledes end relse, bliver erklæret som Vinder af Hoved
den skulde opfattes, og at der er Folk, som præmien :
endnu tror, at det f. Ex. er en Betingelse
500 Kroner ;
for at kunne vinde de større Præmier, at
Den, hvis Navn staar under den næste
man skal være villig til at indgaa Ægteskab.
Denne Opfattelse er selvfølgelig ganske rigtige Besvarelse, der udtrækkes, faar anden
forkert og for at forebygge enhver yderligere Præmie:
Misforstaaelse skal vi derfor gøre opmærk
250 Kroner,
som paa, at den saakaldte Ægteskabskonkur
rence, som det vil ses, bestaar af to hinanden og de, hvis Navn staar under de følgende
vidt forskellige Konkurrencer, nemlig
halvtreds rigtige Besvarelser, faar hver:
8. Dag« giver Dem og enhver anden Køber

A

i. Rim-Konkurrencen,
hvori alle og enhver kan deltage uden Hen
syn til Alder og Køn eller til, om de er gifte
eller ugifte,

il.

Ægteskabs-Konkurrencen,

som kun ha»* Interesse for Vinderne af RimKonkurrencen og som det derfor vil være
unødvendigt at omtale nærmere i Øjeblikket.

Hvorledes kan man deltage
i Rim-Konkurrencen?
For at vinde én eller flere af de mange
udsatte Pengepræmier har man kun at gøre
sig den ringe Ulejlighed at gætte de tre gan
ske lette Rim, som fordres gættede, og ind
sende Besvarelsen paa de dertil indrettede 3
Knponer (Nr. 1, 2 og 3), der findes til Udklipning i „Hver 8. Dag“ for d. 31. Decbr..
7. Januar og 21. Januar.

(NB. De af vore Læsere, som mangler
et eller flere af disse Numre, kan straks faa
dem tilsendt ved Indsendelse af 10 Øre i

en Opmuntringspræmie
paa 5 Kroner.
Aled andre Ord: Chancerne for at vinde
her er lige saa stor, om ikke større, end i
de almindelige Lotterier, og den gives vore
Læsere ganske gratis.
Vindernes Navne og' Adresse offentlig1
gøres i det Nummer af „Hver 8. Dag“, der
udkommer lige efter at Udtrækningen har
fundet Sted.
Efter disse Oplysninger haaber vi, at en
hver Læser af „Hver 8. Dag“ vil benytte
den sjældne Chance, der saaledes gives til at
vinde de store Pengepræmier, blot ved at
gælte de ovenomtalte tre ganske lette Rim
og derefter indsende Besvarelsen paa de tre
dertil indrettede Kuponer.

NB.

Besvarelsen maa være indsendt senest

d. 29. Febr. 1912.

Denne Dag er

absolut sidste Frist for Modtagelsen
af Kuponer.

Redaktionen.
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Er vore Hustruer os lydige?
N UNG DAME har fornylig vakt Sensation
i England ved at undslaa sig for at love
at adlyde sin Mand i den hellige Stund,
hun stod foran Alteret for at blive viet til
ham.
I det meget traditionsstolte England har
Sagen som rimeligt vakt den største Opsigt —
og der er religiøse Blade, der gaar saa vidt, at
de hævder, at kan det bevises, at Damen vir
kelig har gjort sig skyldig i den nævnte Næg
telse. er det et stort Spørgsmaal, om hun i det
hele taget kan betragtes som lovmæssigt gift.
Jeg holder af ganske Hjærte, i Skind og
Ben, med den djærve, unge Dame — siger
vor Hjemmelsmand.; — Det eneste, der for
bavser og ærgrer mig er, at hun indlod sig
paa at love nogetsomhelst. For lad os være
enige om. at er det frygteligt at skulle love at
adlyde sin Mand, er det et endnu mere barbarisk
Forlangende at skulle love at agte og elske ham.
Jeg vil endda paastaa, at det ofte maa være
lettere for en Kvinde at „adlyde“ sin Mand end
at „elske“ ham. Ligesom det ofte kan være
lettere for hende at „elske“ ham end at „agte“
ham.
Utallige Kvinder adlyder deres Mænd, selv
om de hverken kan elske eller agte dem, og
utallige Kvinder elsker deres Mænd, uagtet
de meget godt føler, at agte dem kan de ikke.
Og derfor er det netop, at Ægteskabsløftet:
at tjene, lyde, elske og agte, er ligesaa
latterligt, som det er meningsløst.
*
Sandheden er jo nemlig den, at de Løf
ter, det forlanges, at en Kvinde skal afgive
foran Alteret, naar hun gifter sig, afgives uden
at hun hverken har til Hensigt eller føler blot
den mindste Trang til at holde dem.
Hvor findes vel den Kvinde, som for ramme
Alvor vil forpligte sig til at adlyde sin Mand? Er
der mon en enesLe Brud, som har sagt sit „ja“
dertil, uden at hun inderst inde har reserveret
sig i hvert Fald en lille Smule?
Og kommer vi mon ikke Sandheden aller
nærmest, naar vi siger, at af ti Kvinder, der
staar Brud, betragter de ni nærmest Ægteskabs
løftet enten som noget, der skal til, eller i hvert
hald bare som en antikveret Formel, som er
uden Betydning for det ægteskabelige Liv. Selv
de mest troende Kvinder betragter ikke disse
Løfter som bindende. Thi den fronuneste og
mest gudhengivende Brud er nemlig først og
fremmest Kvinde og saa Kristen. Hvis Ægte
skabsløftet om at skulle adlyde Manden var
at opfatte bogstaveligt, yar der vist meget faa
Kvinder, der overhovedet vilde indlade sig paa
at gifte sig, for selv en Engel af en Kvinde vilde
vist betakke sig for baade aandeligt og legem
ligt at være en Mands Slavinde for Resten af
sine Dage.
*
*
Er vore Hustruer os lydige? Findes der
med andre Ord en eneste Ægtemand, som tør
lægge Haanden paa Hjertet og højtideligt er
klære, at hans Kone adlyder ham? Hvis der
findes et saadant Fænomen, lad ham saa melde
sig og lad os faa hans Navn at vide. „Hver 8.
Dag“ skal saa bringe baade hans Portræt og
hans Forklaring paa, ved hvilke djævelske Mid
ler, han opnaaede det saa rent utrolige, at det
ligefrem vilde være et Mirakel.

Lad os øgsaa faa Lov til at bringe, et Billede
af den lydige Kone. Og lad os faa at vide, om
Vidunderparret er lykkeligt. Og lad Ægteman
den ærligt tilstaa for os, om det er ham en Ny
delse at være en saadan Despot — og lad os
faa at vide af hans Frue, om hun er henrykt
ved sin Slavetilværelse.
*
*
*
Er vor Hustruer os lydige? Jeg hører i
Tusindvis af Ægtemænd brøle i Kor: „Nej, nej,
og atter nej! Det véd Gud, de ikke er! Skønt
de lovede at adlyde os, var der ikke én af dem,
der havde til Hensigt at holde sit Løfte og ikke
én, der holdt det!“
Hertil kan saa føjes, at der vistnok heller
ikke er en eneste Brudgom, som har gjort Reg
ning paa, at hans Brud skulde holde delle
latterlige Løfte. Selv Præsten, der vier Folk,
véd meget godt, at det er en ren Parodi paa et
Løfte, og at enhver Brud, der afgiver det foran
Alteret, i sit stille Sind ikke tager det saa høj
tideligt, naar hun gør det.
*
*
*
Præsterne skulde vel for Resten nok
være dem, der var nærmest til at tro paa Mu
ligheden af et saadant Løftes Overholdelse. Men
er der mon en eneste Gejstlig, som turde afgive
den Erklæring fra Prædikestolen, at hans Hu
stru har været ham lydig i enhver Henseende
hver Dag blot en Maaned?
*
*
*
Som F o r holdene nu engang er, vilde
det derfor være langt mere tidssvarende, om
det var Mændene, det var forbeholdt at love
deres Koner Lydighed. For at det dog er dem,
der til syvende og sidst kommer til at lyde,
det er vist de fleste Ægtemænd enige om.
Lige meget om en Mand kan lide det eller
ej, saa kommer der dog en Dag før eller senere,
hvor han- faar at vide, at det i Hjemmet er
Konen, der skriver Lovene, og at han staar sig
bedst ved at holde sig dem efterrettelige.
*
*
*
Kort sagt, Kvinden er Mandens Hersker
inde, og hvorfor? Af den ganske simple Grund,
at Manden vil gøre alt for den kære Husfreds
Skyld, mens Kvindens Natur ogsaa i saa Hen
seende er hans stik modsat. Manden er skabt
til at lade sig regere. Det ligger ham i Blodet.
Og Kvinden er skabt til at regere. Det ligger
hende i Blodet. Det er Grunden til, at vi ad
lyder dem og de ikke os.
Og den Mand, der ikke kan indse det, og som
ikke paa Forhaand er paa det rene med, at det
før eller senere bliver ham, der maa lyde, gør
klogest i slet ikke at gifte sig. For Fred i Hjem
met faar han ikke under nogen anden Betin
gelse. Og det er som sagt den kan'e Fred, vi
Mænd vil have fremfor noget andet.
Ja, saaledes taler vor Hjemmelsmand, og for
Kopiens Rigtighed indestaar
Per Tot.

P. S. Hvad mener vore Læsere (baade de
kvindelige og de mandlige) om det Spørgsmaal?
Bidrag, der kan lede til dets Løsning, mod
tager „Hver 8. Dag“ gærne.
R^d.
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Henry Labouchere.
Den kendte engelske Politiker og Journalist
Henry Labouchere døde fornylig 81 Aar gam
mel i Florens.

Pater Blanche.
Den berømte Iranske Taler, Dominikanerpate
ren A. 1 b e r t Blanche, gæster i den nærme
sle Tid vor Hovedstad, hvor han vil holde en
Bække franske Conferencer i St. Ansgar Kirke.
Pateren, der er Dr. phil. og theol. er, skønt
kun 37 Aar gammel, kendt over hele Frankrig
ved sin store Begavelse, sit sjældne oratoriske
Talent og sit fine, rene Sprog. Hans Besøg vil
sikkert vække Glæde hos det fransktalende og
franskinteresserede København.

Ugen, som kommer.
(18.—24. Februar).
20. Februar 1694, Voltaire fødes.
21.
— Skuespillerinde Frk. Ingeborg Lar
sen fødes.
21.
— 1677, Filosofen Spinoza dør.
22.
— 1855, Astronomen Vilh. Nielsen f.
22.
— 1732, G. Washington f.
22.
— 1788, Filosofen Schopenhauer f.
23.
—. 1849, Dir. Ernst Bojesen f.
23.
— 1685, Komponisten Handel f.
24.
— 1786, W. Grimm f.

Frimærkebørsen.
l_J andelen med Frimærker er i de senere
* * Aar gaaet saa stærkt frem herhjemme,
at vi i Klosterstræde har faaet en hel «Fri
mærkegade«. 1 Klosterstræde Nr. 9 har og
saa det velkendte Firma Frimærkebørsen (V.
Walter) sine Kontorer kun 1 Minut fra
Strøget. Her findes Mærker baade for den
jævneste og den mest kræsne Samler. For
Begyndere er der 2, 3, 4 Øres med Masser
af Mærker fra Alverdens Lande og til smaa
Priser. Af særlig smukke og billige Sæt
fremhæves, Chile 10 forskellige 15 Øre og

Costa Rica 10 forsk. 18 Øre. For mere
fremskredne Samlere er her mange smukke
Ting, saaledes danske 2 Rigsbankskillinger og
Striber Blok etc. At Ting som Pincetter,
Albums, Dubletbøger o. s. v. ikke savnes, er
en Selvfølge. For øvrigt viser det sig nu,
at selv de almindigste Mærker har Værdi.
»Frimærkebørsen» vadsker og sorterer dem
og sender dem til Udlandet. Intet Under, at
Forretningen nyder Anseelse og Tillid i vide
Kredse, da den ledes efter saa gode Prin
ciper.

„HVER 8 DAG“S GRAFOLOGISKE
BREVKASSE.
Red. af H. T r o 11 e.
Indehaver af Graf. Inst. S. E.
Kristiania og Kbhvn. 0.
Besvarelser efter indsendte Skriftprøver følger i krono
logisk Orden samt altid under det Mærke, som opgives.
Pris Kr. 0,50 i Frim. for Bladets Abonnenter, Kr. 1,00
pr. Anvisning for alle andre. Større Analyser (ca. 40
Linier) sendes til opgivet Adresse mod Kr. 2,00.
Alle Skriftprøver bedes sendte til Grafologisk Institut,
S. E. Kbhvn. 0., hvorfra de ufravigelig returneres.

0. A.: En af de faa uskrømtet hjertelige Naturer, der er
tilbage i vor Tid. Hos Dem findes absolut ingen
ond Tanke, alt aander Fred, Harmoni og Velvilje.
Maaske lidt for medgørlig, hvad man kalder tossegod.
BO KAJ I.: Et livligt, modtageligt Sind, der aldrig stiv
ner i Vedtægt eller Pedanteri. Mangfoldig, forander
lig, ser altid en Sag fra flere Sider. Kæmper for
gæves en Kamp mod Deres rette Jeg for at synes
værdig og afmaalt i Deres Optræden. Selv gennem
Deres Alvor plirrer en Skælm i hvert Øje.
PORTIA X: Den Kunst at føre Dem under de mest
forskelligartede Forhold forstaar De tilbunds. De
tænker Dem altid om, før De handler, er over
ordentlig rolig, uhildet og nøgtern. Ringe Egoisme,
decideret Sandhedsven.
SISTER: Hvis Deres Hjerte rummer dybe Følelser, saa
forstaar De at skjule disse. Overfladisk, omgænge
lig og sorgløs i pekuniære Sager. Almindelige Men
nesker kalder Dem maaske en prægtig Karakter,
men denne Betegnelse dækker De ikke, naar der
stilles Fordringer til offervillig Hjælpsomhed og
kærlig Deltagelse.
SIDSE: Af en Kvinde at være er De langt fremme m.
H. t. objektiv Bedømmelse af Mennesker og Ting.
Følelserne leder Dem ikke, og De lider ikke af
sentimental Smægten. Derimod mangler De Evner
og Kræfter til at tage rigtig fat.
B. V. L. S.: Noget flygtig, kritisk, pirrelig og tidvis
opfarende. Oprindelig meget Initiativ, som synes
at være trængt tilbage ved en magelig Levevis. Godt
Humør fremherskende, spidsfindig, ingen store Fø
lelser og en Mand af faa Ord.
BELLO: Hjertet ligger Dem altid paa Læben; De er
ubeslutsom, ugrundig og glemsom. Giver tit efter
for øjeblikkelige Indskydelser.
TUT: En ganske besynderlig Blanding af Naivitet.
Uskyld og haartrukken Kløgt. Blid af Væsen, over
ordentlig ærlig, solid til Fingerspidserne, kender
ikke til Nervøsitet.
EKKODALEN: De er en fast pg bestemt Kvinde, der
vel af og til forledes til at tage lidt for haardhændet
paa Ting, der bør behandles med sart Finesse, men
som iøvrigt besidder en paaskønnelsesværdig Omhu
og Ordensans. Skønt der er megen Følsomhed,
slaar denne aldrig ud i brede Lidenskaber, og De
er paa Trods af alt en streng Dydens Vogter.
CIS: En livfuld, harmonisk stemt Kvindesjæl, hvis mest
fremtrædende Egenskaber er Smag, kølig Klarhed,
overlegen Intelligens, Finesse og kvindelig Kløgt.
Kritisk i Følelsessager.
BERTHA, Kolding: Meget livslysten, men paaholdende,
egennyttig og forsigtig, springsk, lunefuld, ubereg
nelig og nervøs.
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Ny a Nisse.

dimonsen & Weels titi
Teit. 6150.

Købmagergade 20.

Teit. 6ii

Aar ligt Udsalg.
Brude-Udstyr.

Tæppe & Gardiner. Senge-Udst
Rester af alle Varesort«

Humoristiskt G,-;/..:- og Fixer-Arli
Stort Udvalgi pfenié Beger ug Billi
•
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B. I. A. LAKSEN, kdle Kouqensgade
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C. LINDER-MADSENS tnek. Etabi.
Peder Skramsgadc Nr. 6. Tlf. ‘Byen 3494Leverer mek og elkt. Vinduesreklamer af
enhver Art Tegninger og Overslag gratis.
Leverandør til de største Reklamefirmaer
i Danmark.

I MUSIKHANDELEN faas:

,

-

„Det grønne Hæfte“ Koncerthættew
Indeholdende flere Nyheder (se Pressens Udtalelser).

Den sköna masken’. Tack för en glad kväll . . . Det är ju här
her Adolfsson bor?
Han\ - Hur vet ni att jag heter Adolfsson och bor här?
Hon’. — Kors, jag ä’ jo husa hos herrn.

OMEGA: Aldeles ubetænksom, tillidsfuld og ubeslutsom.
Flittig men ikke energisk eller ærgerrig. Klar Tanke
gang, jævn, beskeden Optræden, præget af Usel
viskhed. Noget lunefuld, stærk Ordenssans.
TON: En Mand, der er glad for sig selv og som ynder
at fremstille sig bedre end han er. Følelserne er
bl. a. hverken saa inderlige eller dybe, som han
selv angiver. Trøster sig let og er saare overfladisk.
K. A.: Meget grundig, tillidsvækkende og paalidelig.
Vel ikke meget meddelsom, men kan ikke lyve.
Har Magt over Dem selv i en saadan Grad, at
Luner eller tilfældige Stemninger saa lidt som ydre
Indtryk forandrer Deres Humør. Lader aldrig Deres
Ærgrelser gaa ud over andre. Stille, beskeden,
elskelig, godhjertet.
S. H. S. R.: Forfængelighed og Egennytte er Attributer
i Deres Karakter, men da Modet og Viljen er
svage, faar ovennævnte Egenskab ingen heftige Ud
slag.
S. U. J.: En fin, poetisk stemt Kvindesjæl med fornem,
ja exquisit Smag. Foragter ikke denne Verdens
Goder. Egner Dem ikke for haardhændet, prak
tisk Liv. Elsker Blomster og smykker Dem i uskyl
dig Forfængelighed.
ZULEIMA: Tænker mest paa, hvad der ligger for, og
giver Idealerne en god Dag. Sørger fremfor alt
for selv at have det godt og er nærmest ligeglad
med Resten uden derfor at være hvad man for
staar ved ond.
VANCOUVER: Baade pengegrisk og utaalmodig. Tager
hellere 10 Kr. i Dag end vente til i Overmorgen
paa 50 do. Deres urimelige Egennytte gør Dem
ubarmhjertig. Alle Tanker samler sig om dette
ene: Vinding.

Dansk Fabrikat.

Verdens allerstørste Dampere

OlympioTitanic,
.hvo

45000 Tons.

Uovertrufne Bekvemmeligheder.
Illustreret Rejsehaandbog med Tolk og Ind
vandringslov samt alle nærmere Oplysnin
ger gratis fra Selskabets Generalagent:

Joachim Prahl,

Nyhavn 5, Kjebenhavn.____

Gloria Olle Komp.
Tlf. 5226
København N.

Reumatisme

OVl^lNDIX V1U UU 1 CUlNEKUiNÖI
Nija Nisse.

hjemsøger gammel og ung,
rig og fattig, de Sygdomme,
der har sin Oprindelse fra at
Nyrene udskiller de fra Le
gemet skadelige Stoffer; mens disse
i Stedet føres med Blodet, sætter
sig i Arme, Ben, Skulder, Ryg og Lænd.
Naar en Sj edom skal bekæmpes, bør
man først søge Ophavet til denne.
Naar det er bevist, skal Midlet findes,
som kan ophæve Lidelsen. — Medicin ved
man af Erfaring ikke kan hjælpe; hvor
imod^ Elektricitet i alle Tilfælde bar fremvist
gode Resultater. Intet elektrisk Bælte og Batteri
overgaar det her i Skandinavien, overalt omtalte
og anvendte Tørre-Celle Legemsbatteri „Sol-Bælte",
der har sine to Elektroder placeret udfor Nerver
nes Centre og Nyrene, forsyner derved Legemets
Ojganer og Lemmer med sin milde kraftbringende
Strøm. Bæltet spændes Blot om Livet, der aabnes
for Strømmen og Resultatet vil snart opnaaes. Et
Legeme, der er indladet med Elektricitet kan ikke
huse Reumatisme. Aflæg os et Besøg og vi kan
bevise Dem, at Strømmen fra Sol-Bæltet kan cir
kulere igennem Deres Legeme. Kan De ikke komme til os, skriv da
og forlang en Bog „Vejen til Helbred0 (96 Sider', der oplyser Dem
om hvorledes Deres Sygdom kan hjælpes, hvad Sol-Bæltet koster og
hvorledes det anvendes. Bogen sendes gratis mod 10Øre i Frimærker
til Porto og Adr.; Internationalt Elektrisk Institut, Af ellng 8. Nørrebrogade 76. København. Tlf. Nora 3>5y. Aiben fra 11—7. Sol-Bæltet koster
kun det halve af de udenlandske Bælter og Batterier. Det garanteres
1 A ar.
N
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;; Saavel mandlige som kvindelige

Private Opdagere
Dir.: Fru MARTHA NIELSEN.
Bagerstræde 3, 1. Telefon Vester 1458.
Kontortid 10—3. Privat 1—3 og 6—7.
¡TELEGRAM-ADR : PINKERTON.

V. Lauritzen,

Hvorfor
har De endnu ikke
prøvet en af de be
kendte Vaskemaski
ner „Freja", der
ubetinget er den bed
ste og billigste.
Faas overaét.

Guldsmed & Gravør.

Søndergade 53, Nakskov.

Specialitet:

Platinerede Sølvsmykker.

Piano
DANSK

uden Udbetaling.
Afdrag ID Kr. pr. Md.

PIANO-MAGASIN

--------- Vingaardsstræde 25. ■ ■

—

J. Thomsen,
Vadum.

BROKBAAND
H. Heskjer,

faas bedst hos
Fællcdvej i & 3.
Specialt et i vanskelige Broktilfælde.
Guldrmedaille Paris 1900. Tlf. Nora 719 y.

SIKKERHEDS-GITTER

til Vinduer, Ovne, Entredøre, Udhængsskabe,
Diske, Pulte, Al.aner, Maskiner m, m., Kul
og Stenh rper,
Fletværksvæveri, Villahegn,
bedre og ikke dyrere end af Træ, Gravespalier,
Massefabrikation af alle Slags Facons i Traad,
Fabrik af
Fugleburc. Flyvebure og Papegøjebu e.

P»

Alt Metaltraadsarbejde udføres.

&E. Dederding, St. Kongensg. 102 K.

s----------------

Telefon 5603.----------------

Hon:
Harr.
Horr.

Bjud på champissupé så ska ni få en kyss,
Det biir en dyr kyss.
Nå så ta fler.

Forrædersken.
Af Carl Busse.
Ovérsat af Carl Nutzhorn-Kjersmeier.

ET var en Aften i Slutningen af Januar. En isnende

Østenvind peb omkring Huset; naar en Vogn kørte
D
forbi, hørte man Sneen skrige under Hjulene. Den

gamle Oberst Brettschneider, der for mange Aar siden
havde trukket sig tilbage fra Tjenesten, tømte tankefuld
sit Toddyglas.
— Ja, jeg kender denne Vind, sagde han. Vi plejede
at kalde den Polens Vind. Det var i 1863; det var den
Gang jeg laa ved Grænsen. Siden har jeg gjort tre
Felttog med og set og oplevet meget, men aldrig vil
jeg dog glemme det Aar.
Han tog nogle Drag af sin Pibe.
— De véd, mine Herrer, at i de sidste Maaneder ai
1860 brød Oprøret ud i Polen. Det begyndte i Warschau,
der blev erklæret i Belejringstilstand. Oprøret havde
dog ikke nogen videre Fremgang førend Konstantin Nikolaievitsch, Zarens Broder, bíev udnævnt til Polens

Guvernør; det var i 62; Polakkerne svarede med at
gøre fuldstændig Oprør; i Januar 63 naaede dette sit
Højdepunkt; enn Nationalkomité blev dannet — Po
lens hvide Ørn vilde bryde sine Lænker.
I Berlin fulgte man uroligt Oprøret efterhaanden
som det bredte sig. Medens Østrig forholdt sig fuld
stændig passiv, fik Grev Waldersee — Chefen for 5.
Armékorps — Ordre til at drage til den polske Grænse,
for at forstærke de derværende Garnisoner.
Som ung Dragonofficer greb jeg med Begærlighed
Lejligheden til at slippe ud af Garnisonslivets Ens
formighed. Grev Waldersee opslog sit Hovedkvarter i
Pleschen og derfra udsendtes Afdelinger til Grænse
landsbyerne og Skovkroerne. Det var i Januar. Smugle
riet blomstrede frodigt, thi Polakkerne behøvede Vaaben — Geværer, Krudt og Kugler. Hemmelige Agenter
indkøbte disse Ting i Frankrig, England og Belgien;
under falsk Varebetegnelse blev de transporterede gen
nem Tyskland til Grænsen. Her var der en eller anden
jødisk Kræmmer, der skjulte Vaabnene indtil Øjeblikket
var gunstigt til at føre dem ind i russisk Polen. For
disse evindelige Smuglerier var det, vi skulde sætte
en Stopper.
Jeg fik Ordre til sammen med 12 Mand at tage fast
Kvarter i en Kro tæt ved Prosna; en gammel Stabs
sergent havde med 12 andre Dragoner slaaet sig ned i
en elendig Flække, der laa et Kvarters Vej fra Kroen.
Da jeg overtog Kommandoen lover min Trop, var jeg
et Bytte for ubeskrivelig Glæde og Begejstring; efter
tre Dages Forløb havde jeg opbrugt hele mit Forraad
af Eder og Forbandelser; da der var gaaet en Uge,
havde jeg kun et brændende Ønske: at komme tilbage
til Garnisonen.
Den, der ikke selv har gjort Tjeneste ved Grænsen,
véd ikke, hvad dette vil sige. Dag og Nat var vi i
Sadlen, for at overraske Smuglerne. Næsten hver Dag
modtog jeg et anonymt Brev: næste Nat ved Il-Tiden
vilde flere Vogne ladede med Vaaben, passere Grænsen
paa et nærmere angivet Sted under Anførsel af den
berømte Smugler Jan Czarny, „Sorte-Jan“. Men disse
Breve havde altid kun lokket os paa Vildspor; vi kom
;til det angivne Sted, stod og knagfrøs hele Natten
igennem — og intet viste sig! Udmattede og gennem isnede af „Polens Vind“ vendte vi tilbage til Kroen,
hvor Værten, idet han skænkede os et Glas Brændevin,
næppe kunde undertrykke et Smil.
Jeg forsikrer Dem, mine Herrer, at alle mine Felt
togs Strabadser var Barneleg mod dette. Til sidst blev
vi saa trætte, at vi „tabte Interessen" og Smuglerne
gik nu over Grænsen lige for Næsen af os. Det var
til at blive gal over, og jeg og mine Folk svor^ at yi
vilde hugge de første Smuglere, vi fik fat i, til Pluk
fisk.
Da var det, at det skete, som jeg nu skal for
tælle.
En Januardag vendte jeg hjem til Kroen, efter
at have afpatrouljeret Omegnen med 5 å 6 Mand. Det
begyndte at blive mørkt og bidende koldt var det. „Po
lens Vind" fik Tænderne til at klapre i Munden paa os.
Som vi nu bedst red hen ad Vejen, der førte til
Kroen, hørte jeg et Raab, der skar gennem Vindens
Piben. Vi saa’ en menneskelig Skikkelse komme løbende
hen imod os, og gjorde Holdt. Snart kunde vi se, at
det var en Kvinde. Hun standsede foran mig. Hun var
saa forpustet af Løbet, at hun ikke kunde tale; hen
des Bryst bølgede heftigt. Det røde Tørklæde, hun bar
om Hovedet, var gledet ned over hendes Nakke; hen
des Haar var gaaet op og faldt i malerisk Uorden
ned over hendes Skuldre. Hendes Ansigt var rødt af
Vinden, Kulden og det voldsomme Løb; hendes Hænder
helt mørkeblaa. Hun kunde vel være 19 Aar. Jeg har
ikke set mange smukke Polakinder, men naar en Polakinde endelig er smuk, saa er hun det for Alvor, og

„-SpøgsSkæmt - HversDaG!”
Naar „Professor" Pabri drømmer.

Det knagfrøs. Situationen var alvorlig. Uag
tet det strider mod Professorens Principper at
arbejde, maa han dog se at faa noget at rive i.
og her ser vi, hvorledes han lader sig engagere
som Flyttemand.

Men trods det gode Forsæt, kommer han
som sædvanlig galt af Sted. Skabet er tungt,
Trappen stejl, og Fabri kommer langt hurtigere
ned end han og Fruen synes om.

Endnu værre gaar det med Klaveret. Bums!
— der rendte Professoren det lige mod Væggen,
saa det sang og klang i den kostbare Mahogni
træskasse.

Men rent galt blev det dog, da Fabri skulde
bære Fruens dyrebare Spisestel (københavnsk
Porcellæn) ned i Omnibussen. „Pas nu paa,
Kammerat, og hold Ørene stive!“ siger Flytte
manden.

Jo, det kan nok være, Fabri holdt Ørene
stive — men ritsh-ratsch, der gled Stablen fra
ham, og Postelinet knustes i tusinde Stykker.
Det var en rædsom Redelighed. Naada, hvor
Fabri blev skældt ud!

Uha, sikken et Spektakel der blev. „Profes
soren vaagnede ved det. Han havde sat sig
ned i en Kasse Tallerkener, der var udstillede
foran en Porcellænshandel. Han havde bare
drømt — og slet ikke været paa Arbejde. Og
saa var det Bal forbi.

„ JPØG CSKÆMT - HVER 8 DaG!"
Jens Kresjans Spejder-Streger.

Til sin Fødselsdag fik Jens Kresjan en Gede
buk af sin Onkel. Nu er han ude og ride paa
„Kaspar". Da ser han en Lirekasse staa udenfor
Boghan dlerbutiken.

Mens Kresjan gaar ind og køber „Hver 8.
Dag" nærmer „Kaspar" sig Kassen. Dens Horn
faar fat i Haands vinget; Lirekassemanden er
imidlertid kommet —

men før han kan forhindre det, har „Kaspar"
sat Spilleværket i Gang. Sange, Valse, Steppe
melodier klinger, og

Champagnegaloppen spilles i et saa forrygende
Tempo, at baade „Kaspar" og Lirekassemanden
gaar paa Hovedet.

Som Slutningseffekt ryger „Kaspar" lige ind
i Boghandlerens store Spejlglasrude, saa at den
splintres i tusinde Stykker —

og som man ser, er „Kaspar" heller ikke videre
høflig mod Forretningens Chef. Vi haaber dog,
at Jens Kresjan vil lære sin Gedebuk at op
træde paa en mere passende Maade i Frem
tiden.

Københavns Möbelmagasin
8) Vestervoldgade 8, Ny Rosenborg
Største Lager i København
Telefon
Telefon
af Møbler efter
Byen 3831
Byen 3831
kunstneriske Møbler.
Overslag og
Tegninger
1 Mah. poleret Dagligstue
leveres. 1. Kl.
1 Egetræs Spisestue
Arbejde. 10
1 Mah. poleret Soveværelse
Aars Garanti.
Specialitet: Chr. d. VIII. Møbler-

tr.lM

Køb den ægte originale

AALBORG JUMBE
Stedet for tarvelige Efterligninger.

Til Dato solgt 1200 Stk. over
hele Verden. — Leverandør til
Hds. kgl. Højh. Kronprinsessen
Skriv efter Prisliste.

Aalborg Vognfabrik
Peter Petersen, Telf. 162Uskadelig for
Mennesker og Husdyr.
Hus- o? Markmus udryddes fuldstændig ved An
vendelse af Museratin. Præ
paratet er meget billigt at
anvende, idet der kun skal
ganske lidt til for at frem
kalde Ratinsygdommen og der
let sker Smitte fra Mus til Mus.
RATINS SALGSKONTOR;

Pilestræde I.
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Tøjet hentes og bringes. - Gardin
tørring paa Spændramme.
straks Hurtig Levering.

—

Elektrisk Drift.

denne unge Pige var det: et romersk Ansigt, dristigt
svungne Træk, brændende sorte Øjne og en Mund, mine
Herrer!...
Jeg blev utaalmodig.
— Hvad vil du mig?
Hun maalte mig fra Isse til Hæl.
— Er De Løjtnanten henne fra Kroen?
— Ja, det er mig. Hvad vil du?
— Tale med Dem. Lad Deres Folk trække sig lidt
tilbage.
Den Haandbevægelse, hvormed hun ledsagede disse
Ord, var saa fyrstelig, at jeg ikke kunde lade være
med at smile. Paa et Tegn af mig red mine Dragoner
lidt afsides.
— Hvad hedder du? spurgte jeg.
— Pellasch No vicka.
— Og du ønsker?
Hun saa’ længe paa mig med urolige Øjne.
— Hr. Løjtnant, kender De Jan Czarny?
— „Sorte-Jan?“
— Ja, ja.
Og pludselig hviskede hun, skælvende over hele
Kroppen:
— I Nat fører han fire Vogne, ladede med Geværer,
over Grænsen.
Næppe havde hun sagt dette, før hun blev grebet
af en endnu heiftigere Skælven. Jeg blev forbavset, men.
betragtede hende alligevel mistænksomt; vi var jo saa
ofte blevet narrede!
*
— Hvis du véd noget, er det din Pligt at fortælle
os det. Alle Borgere bør hjælpe Myndighederne.
- Hjælpe Dem?
Og hun brød ud i en støjende Latter, der var fuld
af Haan og Foragt.
— Jeg kan hverken lide Dem eller Deres Uni
form, Hr. Løjtnant, men jeg skal sige Dem ad hvilken
Vej Jan Czarny kommer.
Hver Gang hun udtalte dette Navn, skælvede hendes
Stemme.
— Og hvis du nu leder mig paa Vildspor, Pellascha
Novicka? Du er maaske sendt ud for at bortlede min
Opmærksomhed fra det rette Sted. Og da du ikke kan
lide Preusserne...
— Gud velsigne Polen! udbrød hun og rettede sig
stolt i Vejret.
— Men der er vist en, som du hader endnu mere
end os — det er sikkert Jan Czarny. Hader du ham?
En ny Skælven rystede hele hendes Legeme; hun
bed sig i Læben og stønnede:
— Ja — ja — jeg hader — hader ham!
Nu vidste jeg, at Pellascha Novicka ikke løj.
— Hvad har han da gjort dig?
Hun rynkede Brynene:
— Det kommer ikke Dem ved, Hr. Løjtnant.
Jeg trak paa Skuldrene.
— Du maa følge med os. Du skal faa Lov at gaa?
naar vi har faaet fat i Vaabnene.
— Hvorhen?
— Til Kroen.
— Nej!
— Du skal. Det er vort Kvarter. Jeg slipper dig
ikke!
Hun brød ud i en kort Latter:
— Hvis Værten saa’ mig, vilde han gætte alt, og:
da kunde De lede længe efter Jan Czarny!
Jeg følte, at hun havde Ret.
— Naar du ikke vil følge med til Kroen, Pellasch
Novicka, saa vil du uden Tvivl ogsaa helst være fri
for at følge med os i Nat?
Hun tilkastede mig et lynende Blik.
— Hr. Løjtnant, jeg vil med mine egne Øjne se,,
hvordan...
1 . [
Hun talte ikke ud; jeg saa’, hvordan hun knyttede
Hænderne. Jeg besluttede alligevel at tage hende njgct
til Kroen — hun kunde dog ikke blive ude i denne
Kulde, og der var endnu seks Timer til Midnat. Værten
skulde jeg nok tage mig af!
Da vi naaede Kroen, lod jeg alle dens Beboere føre
sammen i den store Sal og stillede Vagtposter ved alle
Udgange, saa at det nu var umuligt at faa sendt Bud
til Jan Czarny.
Jeg saa’, at Værten tilkastede Pellascha et rasende
Blik.
— Denne Gang faar vi sikkert Held med os! tænkte
jeg' Í
(Sluttes.)

Udgiver: A/S Hver 8. Dags Forlag.
Chefredaktør: George C. Grøn.

Nr. 22.

København: Hver 8. Dags Hus, Vingaardsstræde 25.
London: 12, 13 & 14, Red Lion Court, Fleet Street E. C.

25. Februar 1912.

Pris 10 Øre.

GENERALKONSUL, ETATSRAAD H. N. ANDEDSEN.
Direktør for Østasiatisk Kompagni, der med Held har indført Diesel-Motoren i sit nye, store Skib
„Selandia*. Etatsraad Andersen, der tidligere har haft en meget betydelig Forretning i Siam, er
efter sin Hjemkomst hurtig kommet i første Række blandt de førende Mænd. Hans sidste store
Plan til Dansk-Vestindiens Ophjælpning vækker i denne Tid Opsigt baade herhjemme ogi Udlanndet.
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KUNSTENS TORNEVEJ
lexander Sommer, velagtede Skuespiller ved dermed kunde følge. Ja, Penge maatte der
Forstadsteatret, den kendte Indehaver af skaffes. Imorgen eller senest....
Ja........?
L de ældre komiske Rollefag, var paa Vej til
Aftenforestillingen. Med vanemæssig, lidt ind Alexander Sommer havde for Alvor faaet
studeret Værdighed førte han sig fyldige, noget Tommelskruerne paa, og han mærkede øjen
maveføre pére noble Skikkelses Similielegance synlig ikke videre til Kulden, medens Tankerne
langsomt men sikkert frem. For det kunde atter begyndte at arbejde — helt forfra. De
ikke nægtes: den flot pelsforede Overfrakke strejfede atter, men nu ganske ironiske, Be
var af en ældre Aargang, Cylinderen mindre ele grebet Forskud. Men nej, "der var forlængst
gant afstrøget, Handskerne lovlig afslidte. Kun drejet af, og Nøglen stukket i Lommen. Direk
den imponerende sølvknappede Stok var ægte tøren var da forresten heller ikke Millionær. .
i disse forrykte Tider... Og saa halsede de
nok — en velfortjent Jubilæumsgave.
Et Øjeblik standsede de smaa, scenesikre videre, Tankerne, grundig afsøgende alle de
Skridt; han var øjensynlig langt inde i sin egen gamle velkendte Kroge, støvende ud efter nye,
Tankegang, grublende, trods Kulden. Virrede vidunderlige Udveje....
Nej, det kom kun tydeligere og tydeligere
saa kort med Hovedet. Og Bevægelsen sagde
frem, hvor haabløst det hele var.
tydelig nok: Nej, det nytter ikke!
Den af Forstadspublikumet saa skattede Ko
Han naaede Teatret i absolut god Tid, som
miker saa forøvrig i Øjeblikket ikke saa til hans Vane var; han var som Regel Førstemand.
freds ud, som det er en Komikers absolute Kunsttemplet laa endnu ganske mørkt hen ude
Pligt. Tvertimod — det sunde, fyldige Ansigt og inde. Han nikkede ligegyldig til Portne
med de dybtgravede Kindfolder, der synes at ren, søgte over den bælgmørke Gaard og lod
være næsten ens hos alle gamle Skuespillere, Fødderne selv finde op ad de endnu dunkle
havde ganske mistet sit stereotype Halvsmil. Trapper. Rundt om paa Gangene var der gan
De tunge Bryn var mørkt sammentrukne; det ske roligt; nede paa Scenen skramlede det svagt
nøgne blodbarberede Underansigt domineredes af Dekorationsskifte, oppe paa næste Stokværk
helt af de gnavne Mundvige.
byttede den i Aften ordknappe Kunstner en
Han kom atter i Gang. Fra Boulevardens kort Hilsen med den travle Regissør, der altid
forholdsvise Stilhed, hvori Frostsneen skreg var paa Pletten.
svagt under Galoskerne, drejede han ind i Ho
Inde paa Paaklædningsværelset tændte han
vedstadens brede Ficrdselsstrøm, som paa den straks det store Blus; men den lille, noget lavtne Tid af Døgnet gled stridt udefter. Forøvrigt loftede Baas oplystes kun svagt af den flakkende
bemærkede han stadig kun halvt Omgivelserne, Gasflamme. Det blaatapetede Rum var jevnt
medens han gik sin daglige Vej, som han nu spartansk udstyret med et rummeligt Sminke
havde gaaet den i de mange Aar. Kun da en bord, en rund pladsbesparende Servante og
eller anden Purk pludselig begyndte at fløjte nogle uensartede Stole. De letskjoldede Vægge
falskt paa en Operettestump derude fra, lyttede var kunstnerisk udsmykkede med Kostumebil
han et Øjeblik efter: Jo, den var virkelig ved leder af betydende inden- og udenlandske Scene
at spille sig fast i Publikum........
kunstnere - ogsaa Alexander Sommer. Om
Alexander Sommer var i sort Humør.
kring Spejlet, dette Skuespillernes naturlige
Og naturligvis var det Pengekvaler. Penge — Kælebarn, slyngede sig en Krans af retrospek
Penge — Penge — det var sandelig tre farlige tive Fotografier, og Værelsets Ihændehavere,
Ting. Mønt skulde der vidunderlig nok altid forlængst gulnede af Gassens Varme. I Krogen
til. Hans repræsentative Hustru var, alle hen under den store Markartbuket, omslynget af Jr_des fortræffelige Egenskaber ufortalt, desværre bilæ urnets Laurbærkrans, bredte en magelig
langt fra anlagt for det økonomiske. Han selv Kurvestol sig. Paa Toiletbordet, midt i de ord
forresten heller ikke... Og desuden var 3er nede Kaos af Sminkerekvisiter, stod et Foto
de to store, uforsørgede Pigebørn. Noget Hus grafi i pralende Ramme; en smuk Familiegrup
maatte der ogsaa føres. Men som det kostede pe med den fyldige Frue og de to slanke Pige
alt. . . som det kostede...
børn i Bal toilette. Luften herinde var inde
Længe havde det naturligvis samlet sammen, stængt og støvet, med let Os fra Petroleumsov
— unægtelig under passende flot „Kunstnerisk nen, men efter Vejret derude var her lunt og
Sorgløshed", den, der er Scenens Børns lyk hyggeligt; og først heroppe mærkede han, at
kelige Særeje. Og nu kom altsaa dette til - han havde frosset.
midt i Kvartalsregningerne — den ganske for
Han prøvede paa at stampe Kulden af Fød
bistrede Gæld, der snart var saa aldrende, at derne. Saa tog han af sig. Og det kunde ikke
den helst maatte vandre, paa Gravens og Glem nægtes, den gamle veltjente Skuespiller synede
selens Rand. Og nu var det generende over bedst i det flatterende Overtøj. Han var stadig
hængende med passende bidsk Sagfører og hvad i udmærket Kondition — „fyldte" godt paa See-

A

»Hver 8. Dag“, 25. Februar 1912.

nen — men han var alligevel mere ældet, end
han sikkert selv anede. Det saas i Ansigtets
lidt for slappede Træk, i det blødt faldende
Kunstnerhaars stærke Tindingegraanen.
Det hamrede anstrengt i hans trættede Hjærne, medens hans langsomt tørrede den fugtige
Varme af Panden. Det var ham umuligt at
være i Stilhed, og saasnart han følte sig nogen
lunde optøet, kom han i Skjorteærmer og be
gyndte Omklædningen, — Paaklæder kendtes
ikke ved det lille Teater — og rutineret kom
han i det graatærnede Jankee-Sæt, de tunge
Snørestøvler og du gule Damasker. Hans ela
stiske Skygge fo’r forvildet om i de halvmørke
Kroge, uden at han anede det. Med Selestrop
perne ved Knapperne standsede han pludselig.
Tankerne var ligesom af sig selv begyndt at
snurre videre, til han nu atter bekymret spurg
te sig selv, hvad Pokker, hvad Pokker han dog
skulde gøre . . . ?
Atter en selvopgivende Hovedrysten, før han
gik videre. Forresten gik Paaklædningen næ
sten mekanisk. „Onkelen fra Paraguay0, hvori
han havde Titelrollen, det fra Amerika lijemvende Familiemedlem, hvis fornuftige Dollars
klarede alle Forviklinger, havde forlængst pas
seret de første 25 Gange.
Med den gamle Skuespillers udprægede Or
denssans lagde han fra sig hver Ting nøjagtig
paa sin Plads, saa det kunde ledes frem i Mør
ke. Han trykkede Parykken ned, et langt noget
uplejet Haar med en passende komisk „Maane“,
og hæftede omhyggelig det stride Hageskæg fast.
Tændte saa de to staaltraadsbeskyttende Blus
paa hver Side af Spejlet og begyndte at lægge
Masken. Med sammenknebne Øjne, lidt nær
synet op mod det skarpt belyste Glas, smurte
han i tykt Lag Fedtsminken> paa og gned den
med Harefoden omhyggelig ud til stærk brun,
solstegt Teint. Med øvede Fingre lagde han
Skygge under Øjnene og strøg forsigtig efter
med en Snip af Haandklædet. Brynene blev
trukket let forundrede i Vejret. Mundvigene
forlængede med stærkt skeptiske Linier.
Der havde været ganske stille herinde. Gas
blussene kogte svagt, Lommeuret paa Væggen
tikkede. Udenfor det bælgmørke Vindue rum
sterede Vindstødene svagt, forvildede klemt ned
i Gaardens Snæverhed. Men nu begyndte der
at blive Liv i Bygningen. Nabocellerne blev
befolkede. En Stemme fløjtede svagt Valsen.
... Ja, man kunde jo da. .. maaske laane ...
Paa Gangen derude tog Uroen kendelig til.
Samtale og Latter kom og gik. Kort efter lød
Regissørklokken første Gang. Og med det sam
me blev der Lyd af mange Fødders hurtige
Trin paa Vej ned mod Scenen: i Operetten var
Statistpersonalet stærkt udvidet.
. . . Laane til fordømt blodige Renter...
Han kastede et sidste, undersøgende Blik i
Spejlet; prøvede med. opspilede Øjne og en
langsom Mundbevægelse Masken. Den var fær
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dig — en kvækeragtig Blanding af Umiddelbar
hed og Fiffighed.
Det ringede atter; Regissørens ensartede Raab
lød, fjernere, nærmere. Ilsomme Efternøler trin
skramlede forbi derude. En ivrig Haand tog
i Laasen, men huskede i Tide, at Komikeren
først havde Entré ind .i Akten? Han gloede
irriteret mod Døren, rejste sig saa og slukkede
de to Blus. Gik hen og vaskede Hænder, saa
det som sædvanlig stænkede langt op ad Væg
gen. Derefter trak han afsluttende i den groftskaarne, toradede Jakke med Spændetampen.
Langsomt fæstnede han den massive RekvisitGuldkæde over den stortærnede Vest. ..
.... Nej, man kom aldrig ud af den Gæld,
naar man først var afhængig af en Menneske
ven ....
Han rystede lidt selvmedlidende paa Hove
det: var han ikke lige ved at tage sine egne
Manchetter paa. Det vilde nok ikke klæde
„Onkelen" at møde frem med den Slags euro
pæisk Luksus.
Men saa standsede han med ét, midt paa
Gulvet:
Ja, der var jo unægtelig Ellens Gudfader,
Justitsraaden. Han kunde, dersom han vil
de, den gamle velhavende Knark. Men . ..
Alexander Sommer tog fra Bordet den drabe
lige Læder-Tegnebog, fyldt med de store brune
Teatersedler. Han stod og bladede i dem, gan
ske mekanisk, medens han fulgte den nye
Tanke:
. .. Gamle Gudfader Dichmann var unægte
lig Manden. Men — men han var jo rigtignok
mindre behagelig — især i Pengesager. Ikke
altfor, meget med s a v o i r ...
De buskede Bryn sænkede sig et Øjeblik
tungt i den selvtilfredse Maske, medens han
mekanisk stak Tegnebogen i Frakkens Inder
lomme og omhyggelig knappede over. Men
straks efter gled de atter i Vejret:
Ja, Ellen kunde da selv... maaske... Hun
stod jo i Grunden højt hos ham. ..
Det strømmede lettende igennem ham, at her
var, muligvis, en Udvej, og han sendte pludse
lig Familiegruppen paa Sminkebordet et aner
kendende Blik. Et Øjeblik ligesom hvilede han
lidt i Tanken, med let døsige Øjne. Saa skul
de han ned og søgte mod Døren. Dér stod han
lidt, medens han trak de Hjorteskinds Hand
sker paa: rolig og Matador — sikker — uvilkaarlig glidende over i Rollens Værdighed:
Ja, Ellen maatte skam forsøge!
Og han slog det fast som endeligt Resultat:
Paa den Maade klarede det sig maaske alligevel!
Ude paa den oplyste Gang var der endnu kø
ligt. Luften var mættet med Blandingsduft af
Sminke og Essens. Der var en underlig tom
Ro heroppe efter Travlheden; men da han
naaede Hjørnet, slog den polstrede Dør dernede
et Nu op. og i og et svagt Pust af Musiken stod
op mod ham. Med et Ryk var han pludselig
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ganske inde i Rollen. Forøvrig var han absolut
flegmatisk. Figuren var niere end taknemlig
for en gammel Teaterrotte, og han havde let
Entré: alle de andre Spillende havde i Grun
den kun arbejdet for ham, saa at han blot havde
at vise sig for at tage sin Applaus. Forresten
var det en betydelig Lettelse al slippe bori fra
at være med, medens Spillet endnu knirkede og
knagede.

Langsomt steg han nedad Trappen. Den graa
Teaterkat stod og ventede med højt krummet
Ryg. En Brandmand hilste og forsvandt. Nede
paa Afsatsen tog Komikeren af Vane fat paa
al memorere første Replik, — med den lang
somme, bragende Tale, der smagte paa hvert
enkelt Ord:
Y es, B ø r n, h ere you h a v c d en rige
Unde fra Ammerrika...

VOR KAMP OM SLESVIG
Et Stykke Historie fra 1848.
/ 1848 var Lehnsgreve Knuth Danmarks Udenrigsminister. I en Bog af Dr. Alex Thorsøe
(Olaf O. Barfod & Co.s Forlag) om Grevens Liv og Person, finder vi følgende interessante Afsnit:
EN 20. Januar 1848 døde Kong Kristian delse af en Centralmagt, der kunde optræde
den Ottende, og hans Søn besteg Tronen med virkelig Myndighed. Men da de kontinen
som Frederik den Syvende. Hvad den tale Regeringer gennemgaaende indtog en afvi
politiske Konstellation i Europa paa det Tids

sende
Holdning overfor det liberale og nationale
punkt angik, da havde den antaget en ejendom Bevægelsesparti og stillede sig paa et strengt
melig Karakter. Det franske Borgerkongedøm konservativt Standpunkt, gærede Harme og
me havde trods sin revoluliomvrc Oprindelse Uvillie overalt saavel hos de oplyste Befolk
mer mel sig stærkt til de tre østlige Stormagter, ningsklasser som blandt den store Mængde, og
og Kong Ludvig Filip rakle venskabelig Haan Europa kunde sammenlignes med en ulmende
den til Kong Frederik Vilhelm IV. af Preussen Vulkan.
og Kejserne af Rusland og Øslerrig, hvis Re
I del danske Monarki var Forholdet mellem
geringer bekæmpede de demokratiske Ideer og den danske og den tyske Befolkning, mellem
Nationalitelsprincipet. I Modsætning hertil be de Dansk-Nationale og Sies vigholstenerne, saa
gunstigede England overalt den liberale og na spændt, at Kong Kristian den Ottende paa Syge
tionale Stemning, og Folkene saa derfor med lejet, med Døden for Øje. skal have sagt: „Nu
Sympati og forhaabningsfuldc Blikke hen til brister det derovre!“ Det Forfatningsudkast for
denne Stormagt, der var den konstitutionelle.1 Monarkiet, som han havde efterladt sin Efter
Sags Vugge og Beskytter. I Syd-, Mellem- og følger, dannede .Grundlaget for Forfatningsre
Vesteuropa herskede en almindelig politisk Gæ skriptet af 28. Januar 1848. Ifølge dette be
ring. der dels havde en demokratisk, dels en
budede Kong Frederik den Syvende, efter at
national Karakter, men hvor de historiske For „erfarne" Mænds Raad var indhentet, Indførel
hold førte det med sig, var begge Momenter sen af en fælles Stænderforsamling for hele Mo
forenede. I Frankrig undergravede republikan narkiet, i hvilken Kongeriget Danmark og de
ske Fraktioner de monarkiske Institutioner, lo Hertugdømmer, Slesvig og Holsten, skulde
som en paa Bestikkelse hvilende Parlamenta være repræsenterede af det samme Antal Med
risme iovrigt havde gjort til en Usandhed. 1 lemmer. Stænderforsamlingen skulde have
det udstykkede Italien higede den italienske Skattebeviilingsret og besluttende Myndighed
Nation efter at afkaste det østerrigske Frem- paa det fælles Lovgivningsomraade. De fire
medherredømme og gennemføre en italiensk gamle Provinsialslænderforsamlinger i Monar
Enhedsstat paa Grundlag af konstitutionelle kiet skulde vedblive at bestaa uforandrede.
Principer. I det tyske Statsforbund allierede Delte Forfatningsreskript, hvis Dato var Frede
Liberalismen sig med Nationalitetsideen, og rik den Sjettes Fødselsdag, mødte bestemt Mod
Folkestammernes Fordring var her: Konstitu stand baade i Kongeriget og Hertugdømmerne.
tionel Frihed som Regeringsprincip indadtil, Hist nedlagde man Indsigelse mod, at Hertug
og udadtil en national Forbundsstat under Le dømmerne i den fælles Stænderforsamling var
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kvantitativt ligestillede med Kongeriget, skønt
dette havde et langt større Indbyggerantal. I
Slesvig og Holsten stillede det separatistiske
eller sies vigholstenske Parti sig bestemt afvi
sende overfor Forfatningsreskriptet, da det ikke
vilde nogen Realunion med Danmark, altsaa
ikke nogen virkelig Helstat, men kun en ren
Personalunion. Saaledes var den politiske Si
tuation, da Budskabet om den franske Februar
revolution indtraf, om det orleanske Julimonar
kis Fald og Republikens Proklamering. Kata
strofen i Paris blev den Gnist, der tændte de
politiske Lidenskabers Flamme. Italien og Tysk
land blev Skueplads for revolutionære Bevæ
gelser af demokratisk og nationalliberal Natur,
og idet denne Strøm
ning forplantede sig
til det danske Mo
narki, gav den sig
her Udslag i del slesvigholslenske Opror
og et politisk Sy
stemskifte i Konge
riget. Under Paavirkningen og Tryk
ket af den national
liberale Opinion, der
især yltrede sig ved
Kasino-Mødet i
vedstaden den
Marts, afskedigede
Frederik den Syven
de det fra Faderen
arvede Ministerium,
lod Januarreskriplet
falde, og, medens
han omgav sig med
nye Raadgivere, er
klærede han, at han
herefter vilde be
tragte sig som kon
stitutionel Konge.
Saaledes blev .Mini
steriet af den 24.
Lehnsgreve
Marts 1848 under
Forsæde af Grev A. V. Moltke til, og saaledes
var Stillingen, da det overtog Magten.
Det var med stor Betænkelighed, at MoltkeBregentved, der siden 1831 havde været Gehejmestatsminister, overtog Stillingen som Pre
mierminister i et Kabinel, hvis politiske Far
ve væsenlig bestemtes af nationalliberale Fø
rere som L. N. Hvidt, A. F. Tscherning, Orla
Lehmann og D. G. Monrad, af „Kasino-Mændene“, som de kaldles. Men efter indtrængende
Forestillinger af Statsminister C. E. Bardenfleth, Frederik den Syvendes personlige Ven,
gav han efter og indlagde sig derved paa et
kritisk Tidspunkt en sand Fortjeneste af . sit
Fædreland. Moltkes Navn var overfor de kon
servative Stormagts-Kabinetter en Garanti mod
en overilet Fremskridtspolilik, og han repræsen
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terede saa at sige Kontinuiteten i Udviklingen,
idet han paa en Maade knyttede Fortiden til
Fremtiden. Men for at styrke sin Stilling be
vægede han sin Slægtning og tidligere Mynd
ling, F. M. Knuth, til at overtage Udenrigspolitiken i Forbindelse med den midlertidige Be
styrelse af det slesvig-holsten-lauenborgske Kan
celli. Knuth, der stod de Nationalliberale saa
nær baade i personlig og i politisk Henseende,
var et Mellemled mellem disse og Kabinettets
konservative Elementer: Moltke, Bardenfleth og
C. C. Zahrtmann. Dertil kom, at han som
Personlighed fortræffelig egnede sig til at for
handle med de fremmede Diplomater.
Den første betydningsfulde politiske Hand
ling under Martsmi
nisteriet var Frede
rik den Syvendes
Svar til den sies vig
holstenske Deputa
tion den 24. Marts.
Denne, der beslod
af 5 Medlemmer med
Kammerherre Neergaard-0 velgø n ne
som Ordfører, frem
satte Fordringen om
Foreningen af den
slesvigske og den
holstenske Stænder
forsamling til en
Fællesforsamling,
Forelæggelsen af Ud
kastet til en fri For
fatning for denne og
Hertugdømmet Slesvigs Optagelse i det
tyske Forbund. Herpaa svarede Kongen,
at han vilde tilslaa
Hol s len som selv
slændig tysk For
bundsstat en paa udslrakt Valgret grun
F. M. Knuth.
det fri Forfatning og
egen Regering med særskilt Finans- og Militær
væsen, ligesom han aabent vilde slutte sig lil
Bestræbelserne for Oprettelsen af el kraftigt
og folkeligt tysk Parlament. Hvad Hertugdøm
met Slesvig angik, da havde han hverken Ret,
Magt eller Villie til at indlemme det i det tyske
Forbund, hvorimod han vilde siyrke Slesvigs
uopløselige Forbindelse med Danmark ved en
fælles fri Forfatning, idet Hertugdømmets pro
vinsielle .Selvstændighed skulde beskærmes ved
egen Landdag og særskilt Forvaltning. „Vi øn
sker,“ hed det til Slutning, „i oprigtig Samvir
ken med vore kære og tro Uaidersaatter at
grundlægge Frihed og Fred i vore Lande, men
vi erkender det tillige som den legitime Fyrstes
helligste Pligt med al Magt at beskytte Lovens
Herredømme og Landefredens Opretholdelse/'
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— Dette Svar indeholdt det saakaldte store
Konge- og Folkeprogram. Som Medlem af
Martsministeriet delte Knuth Ansvaret for dette.
Heri var Standpunktet angivet, paa hvilket han
stillede sig som Udenrigsminister, og han gjorde
det med inderlig Overbevisning om, at han
havde valgt det Rette.
Lige forinden Deputationen kom tilbage til
Kiel med Kongens Svar, havde der allerede
her dannet sig en provisorisk slesvigholstensk
Regering. Forsædet i denne førtes af Advokat
Beseler, dens øvrige Medlemmer var Prins Fre
derik af Augustenborg, Grev Fr. ReventlowPreelz, Advokat Bremer og Købmand M. T.
Schmidt. Den udstedte den 34. Marts en Pro
klamation til Hertugdømmernes Befolkning,
hvori den erklærede, at en Folkebevægelse i
København havde tvunget Hertugen til at af
skedige sine hidtidige Raadgivere og indtage en
fjendtlig Holdning overfor Hertugdømmerne.
Landsherrens Villie var da ikke fri, og Landet
var uden Regering. „Vi vil," fortsatte Prokla
mationen, „ikke taale, at tysk Land prisgives
de Danskes Rovlyst. Store Farer kræver store
Beslutninger; til Grænsens Forsvar og Ordenens
Opretholdelse behøves en ledende Myndighed.
Idet vi følger den paatrængende Nødvendighed
og styrkes af den .os viste Tillid, har vi foreløbig
overtaget Ledelsen af Regeringen, som vi vil
føre i vor nedarvede Hertugs Navn til Genop
rettelsen af Landets og hans Rettigheder. Vi
vil straks sammenkalde den forenede Stænder
forsamling og tilbagegive den overtagne Magt,
saa snart Landsherren atter er fri, eller Stæn
derforsamlingen overdrager andre Mænd Ledel
sen af Landsanliggenderne. Vi' vil med al Kraft
slutte os til Tysklands Enheds- og Frihedsbestræbclser. Vi opfordrer alle Landets velsindede Indbyggere til at forene sig med os. Lad
os ved Fasthed og Orden give det tyske Fædre
land cl værdigt Vidnesbyrd om den patriotiske
Aand. der opfylder Slesvig-Holstens Befolk
ning/4 — Denne Proklamation, der mecí Hensyn
til Kongen personlig ikke stemte overens med
Virkeligheden, og hvori Fordringen om Slesvigs nærmere Tilknytning til Kongeriget beteg
nedes som Udtrykket for „dansk Rovlyst", fandt
levende Genklang baade hos Slesvigholstenerne
og hos de tysk-nationalliberale Partier, der i
Tale og Skrift begejstret tiltraadte den og var
overbeviste om Sandheden af de deri inde
holdte Paastande. I Tysklands aristokratiske
og strengt konservative Kredse nærede man vel
Betænkeligheder ved, at den provisoriske Re
gering egenmægtigt havde tilrevet sig Magten
overfor den legitime Hersker, men man troede
paa Sagens Retfærdighed Og Hertugdømmernes
„verbriefte Rechte",
Den si es vig holstenske Agitation og den re
volutionære Bevægelse i Tyskland indvirkede
gensidig paa hinanden og holdt den offentlige
Mening i stærk Ophidselse, medens Fyrsterne
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med uimodstaaelig Magt reves med af Strøm
mens Bølger. Danmark befandt sig i en fare
fuld og yderst vanskelig Stilling, og det saa
meget mere som Kong Frederik Wilhelm den
Fjerde af Preussen i et Brev til Hertug Kristian
August af Augustenborg havde godkendt de
slesvigholstenske Teoriers Fundamentalsætnin 
ger og givet Hertugdømmerne Tilsagn om sin
materielle Bistand. For at klare og præcisere
Situationen for den danske Regerings Vedkom
mende sendte Udenrigsminister Knuth den 26.
Marts den danske Gesandt i Berlin, Grev Wulf
Scheel Piessen en Note, hvori han meddelte
ham Frederik den Syvendes Svar til den slesvig
holstenske Deputation og' derefter fortsatte saa
ledes: „Af denne Erklæring fremgaar, hvor
ledes Kongen i sin dobbelte Egenskab af tysk
Hertug og dansk Konge anser det for at være
en hellig Pligt at lykkeliggøre sine Undersaatter dennesides og hinsides Ejderen med alle
de frie Institutioner, der svarer til Tidsaandens.
Fordringer og Folkenes Forlangende. Erklæ
ringen stadfæster Kongens Ønske om i Fælles
skab med alle Tysklands Souveræner al vir
ke hen lil en snarlig Omdannelse af det i sit.
inderste Væsen rystede tyske Forbund. Naar
Hertugdømmet Holsten, som en med det dansk
slesvigske Rige forbunden, men med selvstæn
dig Forfatning og Forvaltning forsynet Union
stat, konstitutionelt udso.ndres fra dets hidtidige
si alsretslige Nexus med Kongeriget Danmark,
saa vil, hvad der er indlysende, den tidligere
stedfindende og 1834 tilmed styrkede adminitive Forbindelse mellem Hertugdømmerne Sles
vig og Holsten ikke længere kunne bestaa. Det
te er kun for Fuldstændighedens Skyld bleven
udtalt i Slutningssætningen af det kgl. Svar,
for at Kongens alvorlige Villie om kraftigt at
opretholde Sies vigs provinsielle Selvstændighed
under dets fremtidige konstitutionelle Forbin
delse med Kongeriget paa Forhaand kunde
fremlræde klart og tydeligt. Kongen vil tage
alle passende Midler under Overvejelse for at
forvisse sig om sine slesvigske Undersaatters
Ønsker og Forventninger i nævnte Retning; kun
derved vil det kunne lykkes Kongen at give
Hertugdømmets ejendommelige Forhold en va
rig Garanti. Har Kongen til Hensigt at knytte
Hertugdømmet Slesvig ved en fælles Rigsforfat
ning til den danske Del af Monarkiet, saa tur
de det i sit Væsen kun betragtes som en følge
rigtig Konsekvens af de Anskuelser, ved hvilke
Kongen har følt sig bevæget til en aaben Til
slutning til Bestræbelserne for Oprettelsen af
et tysk Parlament. Skønt Kongen ingenlunde
har skjult for sig selv, åt hans Erklæring ikke
straks vil kunne sætte en Grænse for de sepa
ratistiske Bestræbelser i begge Hertugdømmer,
men Iver timo d vil støde paa Hindringer, hvis
Omfang paa Forhaand ikke lader sig bedømme,
saa er det dog altid en oplivende Trøst for
Kongen, at han med Tillid kan bygge paa den
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loyale Tænkemaade hos sine tyske Forbunds
fæller, idet han hengiver sig til den Forventning,
at ethvert Forsøg af tyske Undersaatter paa at
blande sig i vore indre Anliggender vil fra
vedkommende Forbundsregerings Side blive til
bagevist med tilbørlig Uvillie. I Overensstem
melse med Kongens Befaling beder jeg Dem
uforbeholdent at yttre Dem snarest mulig i
denne Aand overfor den preussiske Udenrigs
minister/4
Mens denne Udenrigsminister Knuths Note
var under Vejs til Berlin, foretog saa vel Op
rørsregeringen som den danske Regering mili
tære Rustninger. Sidstnævnte samlede under
Overbefaling af General Hedemann Tropper paa
Als og ved Aabenraa. En slesvigholstensk Hær
paa omtrent 6000 Mand rykkede under Gene
ral Krohn fra Rendsborg frem til Egnen Nord
for Flensborg. Regeringen i Kiel havde der
næst med den „slesvighol-stenske Landdags“
Samtykke opfordret den tyske Forbundsdag i
Frankfurt til at erklære Hertugdømmet Sles
vig for optaget i det tyske Forbund, og dette
skete den 12. April, otte Dage efter at For
bundsdagen havde overdraget Preussen i Spid
sen i Spidsen for de Stater, der stillede det
tiende Forbunds-Hærkops (Hannover, Olden
borg og Hansestæderne), at handle paa For

bundets Vegne i det dansk-tyske Spørgsmaal
og værne om Holstens statsretslige Forbindelse
med Slesvig. Endelig anerkendte Forbundsda
gen den provisoriske Regering, med Forbehold
af Hertugens Rettigheder og anbefalede den til
Preussens Beskyttelse. Den danske Forbunds
gesandt, Baron Pechlin, erklærede derpaa, at
han ikke længer kunde deltage i Forhandlin
gerne.

Kærlighed er mere end den største Digter
nogensinde har formaaet at udtrykke, og mindre
end den béskedneste Elsker nogensinde har
tænkt sig.

*

*

*

Den eneste sikre Maade at beholde en Mands
Kærlighed paa, er, ikke at gengælde.

*

*

*

Der fordres Mod til at tænke, og den menne
skelige Fejghed er Tidens mest karakteristiske
Træk.

Banen ryddes.

foi h.s.l

Unge nydelige Damer tager selv Kosten i Haand for at rydde Banen, saa at den blanke Flade
atter bliver synlig.

JI ver 8. Dag“, 25. Februar 1912.
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7VÆ4/? SNEEN LIGGER HØJT I GADERNE

ET PARADIS FOR GOURMANDER.
botHof,ot J- hersen x søn.
Interiør fra den elegante Udstilling af Kogekunst i Hotel Bristol. I Døren Fru Wilkening.
I
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EKSENTR1SKE PERSONLIGHEDER
PERSON ALHISTORISKE SKILDRINGER
FRA

IND- OG UDLAND
Virkelige Begivenheder er ofte mere interes
sante end de vidunderligste Fantasier/4

Lola Montez og Kong Ludvig af Bajern.
OLA MONTEZ: Ved den blotte Klang af
dette Navn kommer man til at tænke paa
pragtfuldt sort Haar, slanke Lemmer og en
smidig bøjelig Skikkelse, Hænder som er i
dig Bevægelse og funklende Øjne at Farve som
det sorteste Ibenholt. Det er dette Billede af
en spansk Skønhed, som, naar man hører dette
Navn, staar for ens indre Øje, og man kan i
Sandhed sige, at Lola Montez svarede til Bil
ledet.
Hun er ikke helt spansk, og dog var det,
som om de andre Elementer i hendes kvik
sol vagtige Natur blot yderligere bidrog til at
forhøje de kastilianske Træk og gøre dem dob
belt fremtrædende. Hendes Moder var spansk
.af Fødsel, men med Maurerblod i Aarene, og
hendes Fader var Irlænder. Med andre Ord,
cler var i hende det Hang til Drømmeri og Ro
mantik, man saa jævnlig træffer hos Spanieren,
det exotiske Element, som skyldtes hendes ori
entalske Forfædre. og Kelterens hensynsløse,
.til Tider ubeherskede Livslyst.
Denne Kvinde, som døde i en Alder af treogfyrretyve Aar, oplevede talløse Eventyr og
var Skyld i, at ialfald en Konge mistede sin
Trone. Hendes Pigenavn var Marie Dolores
Eliza Rosanna Gilbert, og hendes Fader var
Officer i den britiske Hær og Søn af en irsk
Baronet, Sir Edward Gilbert. Hendes Moder
var Danserinde og var kendt under Navnet
Lola Oliver. „Lola‘; er et Kælenavn for Do
lores, og det var som „Lola“, at den forhen væ
rendes Danserindes Datter blev kendt over hele
Europa, ja, langs udenfor Europas Grænser.
Hun opholdt sig fra Tid til anden i næsten
-alle de europæiske Lande, foruden i Indien,
Amerika og Australien. Det vilde være umu
ligt her at opregne alle de sensationsvækkende
Historier, hvori hun figurerede som Heltinde,
•og vi vil derfor væsentlig beskæftige os med
hende, som hun var, da hun stod paa sit Høj
depunkt og omstyrtede et Kongerige, medens
vi vil gaa let hen over hendes første Ungdom
og sidste Leveaar.
Lola var født i Limerick 1818, men hendes
Bedsteforældre vilde ikke have noget at gøre
med Sønnen og hans unge Hustru, den tidligere
spanske Danserinde. De rejste saa til Indien,
og i 1825 døde Faderen, og Enken levede nu
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i den dybeste Armod, indtil hun kort efter
paany indgik Ægteskab, denne ' Gang med en
højtstaaende Officer.
Den forhenværende Danserinde udviklede
sig hurtig til en meget korrekt Person, saa
staledes

at hun blev en værdig Mage for sin højst
korrekte Ægtefælle; men hendes lille Datter
havde ikke saa let ved at finde sig til Rette
i al denne Storhed og Fornemhed. De ind
fødte Tjenestefolk lærte hende mange Ting, som
hun aldrig burde have kendt, og en TDag fandt
hendes Stedfader hende i Færd med at danse
Mavedans. Det var det mauriske Blod i Mo
derens Aarer, som allerede nu gjorde sig gæl
dende hos Datteren.
Hun blev imidlertid sendt tilbage til Europa
og til forskellige Skoler, først i Skotland, saa
i England og tilsidst i Paris, hvor hun ko
ketterede saa ivrigt med sin Musiklærer, at
huri blev bortvist. Der var imidlertid ogsaa
andre Mænd, som fulgte hende hvor hun gik
og stod fra hendes femtende Aar, og samtidig
havde hendes Stedfader i Indien stiftet et Parti
mellem hende og en rig, men meget kedelig
gammel Dommer. En af hendes talrige Til
bedere fortalte hende om det paatænkte Giftermaal.
„Jamen hvad i Alverden skal jeg da gøre?“
spurgte lille Lola naivt.
„Selvfølgelig gifte Dem med mig!“ sagde den
snedige Raadgiver, Kaptajn Thomas James, og
næste Dag flygtede Parret til Irland og blev
i største Skynding viede i Meatle.
Lolas Mand var meget forelsket i hende,
men desværre var der mange andre, som ikke
var mindre modtagelige for hendes Skønhed.
Hun blev præsenteret ved Vicekongens Hof og
lagde alle for sine Fødder. Selv Vicekongen,
Lord Normanby, var stærkt betaget af hende.
Paa Grund af denne Adelsmands høje Stilling
kunde Kaptajn James ikke modsætte sig hans
Kurmageri, selv om det var af en saadan Art,
at Ægtemanden med Rette var rasende. Saasnart Lejlighed gaves, trak Vicekongen hende
hen i en Krog, og stakkels James kunde saa
staa og bide sine Negle, medens Skinsygen nage
de hans Hjerte. Hans eneste Udvej var at
flygte ud paa Landet med Lola, men efter et
Par Dages Forløb begyndte hun at kede sig, og
Kedsomhed dræber Kærlighed.
Senere rejste Kaptajn James til Indien, og
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tog Lola med sig. Hun var med paa et Togt
til Afganistán, hvor hun var Genstand for
megen Opmærksomhed fra Officerernes Side
og morede sig udmærket. Paa Tilbagerejsen til
London i 1842 traf Kaptajn James og Frue en
Kaptajn Lennax, og der opstod snart et meget
varmt Forhold imellem ham og den skønne
Lola, hvoraf Resultatet blev, at hun ved An
komsten til England straks søgte Skilsmisse.
Men skønt hun saaledes blev fri for sin Ægten
fælle, kunde hun, paa Grund af en Formfejl
ved Skilsmissen, ikke gifte sig med Lennax, hvis
Familie sikkert i hvert Fald vilde have mod
sat sig dette Giftermaal.
Et Øjenvidne beretter udførligt om de Be
givenheder, som indtraf kort efter Skilsmissen.
Lola søgte ivrigt at glemme sin Fortid og skabe
sig en ny og mere straalende Fremtid, og Be
skrivelsen af dette Forsøg lyder som følger:
„Den 10. Juni 1843 var Her Majesty’s Thea
tre fuldt til sidste Plads. Der stod en ny spansk
Danserinde paa Programmet — „Dona Lola
Montez." Det var hendes Debut, og Direktøren
for Teatret, Lumley, havde gjort en mægtig
Forhaandsreklame for hende, den specielle
Form for Reklame, som han var en Mester i.
Han havde henvendt sig til Lord Ranelagh,
som gav Tonen an i de unge teaterint eres serede
Adelsmænds Kreds, og havde givet ham følgen
de mystiske Vink:
„Jeg har en Overraskelse til Dem den 10de!
De maa endelig komme."
Følgelig indfandt Ranelagh og et stort Sel
skab af hans Venner sig i Logerne ved Siden
af Scenen, hvor saa mangen Skuespillers eller
Skuespillerindes Skæbne er bleven afgjort.
Lumley havde gjort sine Sager godt, og der
herskede stor Spænding i det overfyldte Teater.
Hun er vidunderlig smuk, lød Rygtet — og saa
disse vidunderlige spanske Danse! Taglioni,
Orito, Fanny Elssler, alle vilde de blive for
dunklede af den nye Stjerne.
„Ranelaghs Kikkert var ufravendt rettet mod
Scenen fra det Øjeblik, da man kunde vente,
at den nye Danserinde skulde komme til Syne.
Saa stod hun dér. Der gik en beundrende Mum
len gennem Teatret — men Ranelagh gav ikke
mindste Tegn fra sig. Og saa begyndte hun at
danse. Følte Folk sig skuffede? Aah ja, maaske, men hun var meget smuk og meget ynde
fuld — „bevægede sig over Scenen som en
Blomst, der svajer for Vinden" — ingen fremra
gende Danserinde, men en Skønhed, ja, det ved
Gud, hun var! Men stadig gav Ranelagh intet
Livstegn fra sig.
„Og alligevel! Hvad var det for en dæmpet,
hvislende Lyd? Og hvad var det for vrede,
forbitrede Udraab fra den højeste Domstol?
Lord Ranelagh vendte sig om mod sine Venner,
med lynende Øjne og Teaterkikkerten i Haan
den. Og saa igen det forfærdelige „Hys!" fra
den anden Loge, og derefter det samme Ud
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raab, nu blot højere og mere forbitret end
før — de historiske Ord, som beseglede Lolas
Dødsdom paa Her Majesty’s Teatre: „Jamen,
det er jo Betty James!""
Det var ganske rigtigt — det var Betty James,
og London vilde ikke anerkende hende som
Lola Montez. Hun forlod England, optraadte
kort efter paa andre europæiske Scener, og
vakte overalt stor Opsigt — hvad Franskmændene vilde kalde succés de scandale —
ved sit ubeherskede Væsen og sin utrolige Hid
sighed. Hun uddelte Lussinger til Højre og
Venstre, hvis nogen vovede at fornærme hende,
og en Gang gik hun saa vidt, at hun gav en
Politibetjent, der havde Ordre til at vaage over
Kongen af Preussens Person, en ordentlig Dragt
Prygl. I Paris forsøgte hun sig paany som
Danserinde, men heller ikke dér vilde man
anerkende hende. Hun drog saa til Dresden
og Warschau, hvor hun søgte at tiltrække sig
Opmærksomhed ved sine eksentriske Paafund.
Hun vrængede Næse ad Tilskuerne, smed sine
Strømpebaand lige i Ansigtet paa dem, og af
førte sig en Gang sine Skørter og endnu mere
nødvendige Beklædningsgenstande, saaledes at
hendes Direktør ansaa sig for berettiget til at
gøre en Ende paa hendes Engagement.
En engelsk Forfatter, som i de Aar saa og
hørte en Del til hende, skriver, at der ikke var
det mindste vidunderligt ved hende undtagen
„hendes Slankhed og Frækhed." Hun havde
hverken Talent eller noget af alt det, som gør
Kvinder tiltrækkende, og dog var der mange
betydelige Mænd, som forelskede sig vanvittigt
i hende. Den høj tbegavede unge Journalist Duj ar vier, Emile Girar den’s Medhjælper, var hen
des Elsker i Paris. Han blev dræbt i en Duel
og efterlod Lola tyve Tusind Francs og nogle
Aktier, saaledes at hun ikke længer var nødt til
at tjene sit Brød som Gadesangerske, hvad hun
havde gjort i'Warschau — hvorfra hun i Paranthes bemærket, til sidst var bleven udvist.
Til sidst kom hun da til München. Ludvig
den Første, den daværende Konge af Baj ern,
var mindst lige saa eksentrisk som Lola — en
højst besynderlig Blanding af Godhjertethed,
Idealisme og Særhed. Saaledes vilde han aldrig
bruge en Vogn — ikke engang ved højtidelige
Lejligheder, og han luskede jævnlig omkring i
Gaderne og slog Hatten af Hovedet paa alle,
hvem han mødte paa sin Vej. Ligesom sin
ulykkelige Efterkommer, Ludvig den Anden,
skrev han Vers, og han havde et Portrætgalleri,
hvor der fandtes Billeder af alle de smukke
Kvinder, han havde truffet.
Han klædte sig som en engelsk Rævejæger
med en højst besynderlig Hat, og alt hvad der
var sært og iøjnefaldende hos andre, behagede
ham, fordi han selv var saa sær i sine Vaner.
Da Lola første Gang optraadte paa Hofteatret,
var han følgelig ogsaa.henrykt over hende. Han
lod hende straks tilsige til A\udiens, og efter fem
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Dages Forløb kunde han præsentere hende for
sit Hof, med følgende Ord:
„Meine Herren, maa jeg forestille Dem
for min bedste Veninde/4
Inden Maaneden var omme, havde denne
eksentriske Monark givet Lola Titlen Grevinde
af Landsfeld. Der blev bygget et smukt Hus
til hende, og hun fik Løfte om en aarlig Pen
sion paa tyve Tusind Gylden. Men Grevinden
var ingenlunde populær blandt Münchens Be
folkning. De havde ikke saa meget mod Kon
gens eksentriske Paafund, fordi de morede dem
og ikke gjorde Landet nogen nævneværdig For
træd; men de var forbitrede paa denne skønne
Fremmede, med det hidsige, ubehagelige Væ
sen. Hendes Banden, de Lussinger hun ud
delte til højre og venstre, naar nogen mishagede
hende, den vældige Bulldog, som ledsagede hen
de overalt — alle disse Ting irriterede Mün
chens Befolkning over al Beskrivelse.
Hun var uhøflig mod Dronningen, foruden
at hun blandede sig ind i Landets politiske An
liggender, og hver især af disse Ting var til
strækkelig til at gøre hende hadet. Tilsammen
var de mere, end Bajerne kunde finde sig i,
og da Grevinden prøvede at oprette et nyt Korps
ved Universitetet, var det den Draabe, som fik
Bægeret til at flyde over. En Student, som vo
vede aL bære hendes Farver, blev gennempryg
le l af Münchens Befolkning. Lola kom ham
til Hjælp med sin sædvanlige Dristighed, men
Byen var i Oprør, og Lola blev forhaanet og
drevet tilbage. Den taabelige Konge fo’r ud
for at komme hende til Hjælp, og støttet til hans
Arm liaaede hun i god Behold tilbage til Pa
ladset. Da hun var naaet indenfor Porten,
vendte hun sig imidlertid og affyrede en Pistol
mod Mængden. Skudet ramte ikke, men allige
vel kendte Befolkningens Harme ingen Græn
ser. Kongen udstedte den Befaling, at Univer
sitetet skulde lukkes, men München var nu i Pøbelens Hænder, og Bajrerne forlangte højrøstet,
at Lola skulde forvises fra Landet.
Ludvig vendte sig kækt mod sine adelige
Raadgivere, da Befolkningens Forlangende blev
ham forelagt.
„Jeg vilde hellere miste min KroneIa svare
de han.
Bajerns fornemme Herrer saa paa ham i
ildevarslende Tavshed, og i deres Øjne læste
han sit Folks Vilje. Den følgende Dag blev
der udstedt en kongelig Befaling, som fratog
Lola Retten til at betragte sig som bajersk Bor
ger, og en anden, hvorefter hun skulde forvises
fra Riget. Pøbelen hylede af Glæde og brændte
hendes Bolig, og stakkels Ludvig stod og saa
paa den rasende Sværm ved Skæret fra det
brændende Hus.
Han var stadig forelsket i Danserinden og
forsøgte at beholde hende i sit Rige; men Re
sultatet blev, at han selv blev tvunget til at

frasige sig den bajerske Trone. Han havde
ofret alt for denne skønne, men halvt utilreg
nelige Kvinde, som ikke havde nogen inderlig
eller varm Kærlighed at skænke ham til Gen
gæld. Da han ikke længer var Konge, vilde
hun ikke have mere med ham at gøre, og saa
ledes mistede Ludvig baade den Kvinde, han
elskede, og Kongeværdegheden, som han maatte
overgive til sin Søn Maximilian.
Dette var i Slutningen af Fyrrerne, og der
efter formede Lolas eventyrlige Tilværelse sig
mere eventyrligt end nogen Sinde. I England
indgik hun paany Ægteskab med en ganske ung
Officer, men to Uger efter maatte hun flygte
til Spanien for at undgaa at blive arresteret
for Bigami. Hendes Mand druknede kort ef
ter, og hun giftede sig for tredie Gang. Senere
besøgte hun Australien, hvor hun førte den
samme urolige omtumlede Tilværelse, med sta
dige Skænderier og Pryglescener.
Til sidst naaede hun til Amerika, hvor hun
holdt en Række Foredrag, som var skrevne
til hende af en Præst, og som handlede om
Kunsten at være smuk. En Tid gjorde hun
stor Lykke, men det varede ikke længe, og da
hun ikke kunde tjene sit Brød paa anden Maade, slog hun sig paa Religionen og optraadte
som den bodfærdige Magdalene, en Rolle, hvori
hendes dejlige Haar, hendes Bleghed og hen
des vidunderlige Øjne kom hende til Nytte i
høj Grad. Men hendes hæftige Sind havde
gjort hende til et legemligt Vrag, og hun døde
af Apoplexi paa Long Island i Aaret 1861. Paa
hendes Grav paa Greenwood Kirkegaard, Brook
lyn, staar en Mindetavle med følgende Indskrift:
„Mrs. Elia Gilbert, f. 1818, d. 1861.“
Der er skrevet fjorten Biografier over den
ne mærkelige Kvinde, foruden hendes Selv
biografi „En angrende Kvindes Bekendelser/4
som imidlertid giver mindre Indbilk i hendes
Karakter end de almindelige Biografier. Hen
des Skønhed var uomtvistelig, men hun var
uden Moral og uden dybere. Følelser af nogen
Art. Maaske havde Dumas Ret, naar han sag
de, al hun fra Fødselen var bestemt til at
være deres onde Genius, som kom til at holde
af hende, og i alle Tilfælde skyldes hendes Be
rømmelse især det Faktum, at hun i Løbet af
tre Aar omstyrtede et Kongerige og var Skyld
i, at en Konge mistede sin Krone.

Mærkedage i
Ugen, som kommer.
(25. Februar—2. Marts).
25. Februar 1634, Wallenstein myrdes.
28.
— 1683, Fysikeren Réamur fødes.
29.
— 1792, Komponisten Rossini f.
1. Marts 1871, Preussernes Indtog i Paris.
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UGENS PORTRÆTTER.

Konferensraail .1. C. V. Petersen.

Pastor Pr. Jungersen.
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KONFERENSRAAD A. C. V. PETERSEN, den tidligere
Formand for Forsikringsraadet, blev kun 55 Aar gammel.
Ved Flid og Dygtighed arbejdede han sig fra smaa Kaar
op til en anset Stilling og blev en Autoritet paa Forsik
ringsområdet. Tiltagende Svagelighed tvang ham til at
trække sig tilbage fra sin Embedsgerning, hvor han havde
vundet mange Venner.

PASTOR FR. JUNGERSEN samlede i mange Aar en
stor Skare Tilhørere om sin Prædikestol i Valgmenigheds
kirken i Forhaabningsholms Allé. Han var en typisk
Repræsentant for det grundtvigske Livssyn, interesserede
sig levende for vort Forsvar og Sønderjylland og deltog
hyppigt i forskellige Diskussionsmøder. Pastor Jungersen
blev 76 Aar gammel.

MALEREN GUDMUNDSEN HOLMGREEN blev født i
Rønne 2. April 1858 og kom først i en sen Alder til
Kunstakademiet. Derefter uddannede han sig under Paavirkning af P. S. Krøyer til at blive en habil Genre- og
Portrætmaler. Mange af hans Billeder er solgte til Amerika.
Den sympatetiske Kunstners Død paa Rigshospitalet har
vakt Deltagelse i vide Kredse.

Maleren Giulinundsen Ilohngreen.
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Tyske Studenter i vore Dage.

En tysk Studenterduel..

Efter Malet i af Otto von der Wchl.

EN Dag i Dag er den tyske Student en at drive Sport og anden legemlig Idræt, og
karakteristisk Figur i „das grosse Vater- selv Myndighederne erkender, at Mensuren er
land“. Ganske vist adskiller han sig ikke et betydningsfuldt Led i Studenternes Udvik
mere fra sine Omgivelser ved sin Klædedragt
ling, derved at det vænner dem til at se Mod
— i det mindste ikke i store Byer og i det dag standeren frygtløst i Ansigtet, og at samle al
lige Liv, men ikke desto mindre er han en sin Viljestyrke om det ene — at føre sin KaarType, som ikke er til at tage fejl af.
de med den fornødne Sikkerhed.
Den Frihed, som den, tyske Student kan
De Æresbegreber, Som hersker inden for
glæde sig over, er i Virkeligheden ogsaa meget de forskellige Foreninger er meget strenge, og
stor. I England f. Eks. er Livet ved Universi en Krænkelse deraf kan kun udslettes med Blod.
tetet nærmest en Fortsættelse af Livet ved de At, Dueller udkæmpes efter de strengeste Reg
store Skoler som Edon og Harrow. Helt ander ler, er en Selvfølge, og der drages al mulig Om
ledes stiller Forholdene sig i Tyskland. Der sorg for at beskytte de ædlere Dele. Alligevel
lever Latinskoledrengene under Skolens og skal der et ikke ringe Mod til at staa overfor
Hjemmets strenge Tugt, indtil han har bestaaet Modstanderens Kaarde og uden at blinke lade
sin Studentereksamen.
sig flænge i Ansigtet.
Men i samme Øjeblik, som Studentereksa
Der er altid Læger til Stede for at forbinde
men er overstaaet, begynder en fuldkommen de saarede, og Studenter, indbundne i mange
ny Tilværelse. Han slipper paa en Gang bort Alens Lærredsbind, er ingenlunde noget ual
fra Hjemmets og Skolens Kontrol, kan vælge mindeligt Syn paa Gaderne i tyske Universi
sine Studier og Forelæsningsrækker, som han tetsbyer. De Ar og Skrammer, som er Følgen
selv ønsker og deltage i Studenterlivet, som i af disse Saar, er Studenternes Stolthed, og da
Tyskland netop er særlig udpræget. /Han kan Kejseren fornylig holdt en Tale til Studenterne
saaledes blive Medlem af en eller flere af de ved sit gamle Universitet i Kassel, opfordrede
talrige Studenterforeninger, som i gamle Dage han dem paany til at øve sig i at bruge Kaar
i Reglen havde et eller andet politisk Formaal, den. Ved samme Lejlighed raadede han dem
men nu nærmest er rent selskabelige, og inden til at drikke lidt mindre 01, og her rørte han
for disse Foreningers Rammer er det, at Stu ved et meget ømt Punkt, for den tyske Student
denternes mange Dueller finder Sted.
sætter sit Ølkrus lige saa højt — om ikke højere
Trods alle Love og Foranstaltninger er det end sine Studier. Hver Forening har sin sær
nemlig ikke lykkedes at sætte en Stopper for lige Restauration, og her samles Studenterne
det forkastelige Duel væsen. Den tyske Student daglig, i Reglen med deres Huer og Klubbens
er lige saa ivrig for at lære at bruge Kaarden, Farver? for at tilbringe et Par Timer i gemyt
som f. Eks. hans engelske Kaldsfæller er for ligt Samvær.
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I Kamp med Slanger.
ennem en Ven af Hv. 8. D. har vi mod

G taget ovenstaaende meget interessante Bil
leder fra Java, der viser Slangernes graadige
Appetit.
En Pythonslange paa 9 Alen angreb enVildsvinefamilic, Moderen forsvarede Ungerne, men
blev selv et Bytte for Slangen, Hannen an
greb da Slangen og sønderrev Skindet paa
flere Steder uden at Slangen dog tog synderlig
Skade deraf.
Den trak sig, da den havde slugt Vildsvi
net, ganske roligt ud af Kampen og hen til el
stille Sted for at fordøje i Fred.
Det nederste Billede viser Slangen, da den
blev funden umiddelbart efter Kampen, og i del
o verste ser man, i den flaaede og opskaarne
Slange, lydeligt hele Vildsvinet.

Naar en Mand, som har en eller anden Be
stilling, siger, at han har for travlt til at hvile,
saa siger jeg, at han er ligesom en Arbejder,
der har for travlt til at slibe sit Værktøj.
Dr. Hutchinson E e 1 y.
*

*

*

Ingen Mand kan forstaa den isnende, lam
niende Angst, som griber en ugift Kvinde, naar
det gaar op for hende, at hun ikke længere er
ung.
M abel Urne r.

Det Skønne rører Hjertet til det Gode.
Adam O e h 1 e n s c h läge r.

*

Jo mere Fusker, desto flere Spaaner.
H i p p el.

*

*

*

Publikum kan mangen Gang ved at bifalde
noget slet eller ved at forkaste noget godt, over
træde den æsthetiske Ret, men i sine perma
nente Domme gør Tidsalderen det aldrig.
I. L. H e i b e r g.

HVER 8. DAG: PORTRÆT-’OG BILLEDGALLERI
■FEBRUAR 25. 1912.

LANDET I SNE.

Fot. V. Rønnow jr.

Et smukt Parti fra Lundebierg Skov ved Aaby (Sydfyn).

CHARLES DICKENS STATUE.

H s- D-

Billedhuggeren John Tussaud i sit Atelier under Arbeidet paa Modellen
til Digterens Statue.

El UALMINDELIGl BEFORDRINGSMIDDEL.

Tidligere var det for Fjerenes Skyld, at Strudsen blev jaget. Nu synes
det, som om man ogsaa vil gøre Anvendelse af dens kraftige Ben.

SKØNNE DAMER I PRAGTFULDE DRAGTER.

Hermelin er stadig Favorit blandt alle de lækre Skindsorter, Damerne smykker
sig med. Skade, at den dels er saa kostbar, at kun faa herhjemme kan tillade
sig den Luksus at bære den, dels saa sart, at den hvide Farve vanskelig
taaler vort sludfulde Klima.
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DØDSSEJLEREN
af Gabrielle Miraben.
Autoriseret Oversættelse af Josephine Aarbye.

EN gamle Sømand aabnede et lille aflaaset Skab oven over hans snevre Køje
og rakte mig nogle løse Blade, idet han
sagde:
— Dem fandt jeg en Dag i svær Søgang
i en Flaske, som flød omkring i den meksikanske Bugt. Læs hvad der staar.
Jeg tog de gulnede Papirsblade, der var
tæt beskrevne med en kvindelig Haandskrift
og jeg læste:
„Hvorledes skal jeg beskrive den Mangfol
dighed af Indtryk, der overvældede mig i Be
gyndelsen af denne Rejse?
Nogle faa Timer efter Vielsen var jeg om
Bord sammen med min kære Husbond. Han
var nemlig Marineofficer, og da han just var
udkommanderet til Kuba for at bekæmpe Op
rørerne der ovre, ’havde jeg, der var forældre
løs og selvstændig stillet det som en Betingelse
for vor Forening, at jeg skulde følge med
Sanche.
Farerne i det fjerntliggende Land forekom
mig yderst tvivlsomme, medens vi sagte gled
forbi de vidunderligste Landskaber. Fortryl
lede Øer dukkede 'frem mellem den straalende
Himmel og Havet, der krusedes let af en mild
Luftning, og vi vuggedes vellystigt af de skin
nende Vande.
Det forekom mig, at hvad der end maatte
lure paa os der ude i det ugæstfri, fremmede
Land, intet vilde dog kunde udslette Minderne
om denne herlige Rejse eller formindske min
Taknemlighed mod ham, der saaledes havde
ført mig ud i den vide Verden under hans
Kærligheds beskyttende Vinger.
Og da Sanche en Aften satte en Ring paa
sin egen og 'paa min Finger, li vor der i Ste
nens Indfatning var skjult en øjeblikkelig dræ
bende Gift — i det Tilfælde vi skulde falde i
Hænderne paa Oprørerne — da lo jeg kun
af overstadig Glæde uden at forstaa Ulykken
eller uden at ville tro paa den.
Hvor var Havet dog stille og dejligt denne
Morgen, der var den hellige Paaskemorgen!
Jeg laa udstrakt i en magelig Liggestol paa
Alphonse den Trettendes Dæk, og lige
overfor mig sad min Sanche og lyttede med
straalende Øjne til 'min Oplæsning af nogle
skønne franske Digte.
Vi havde maaske ude paa disse, det umåadelige Oceans safirblaa Vidder, fjernet os en
Smule fra den Rute, som Skibene i Alminde
lighed plejer at følge, thi vi havde ikke siden
den foregaaende Dag set hverken det fjerne
Omrids af en Dampskibsskorsten eller en Sej
ler med vidt udspændte Lærredssejl.
Ved Tretiden viste der sig ude i den smalle
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Linie, der skiller Himlen fra Havet, en Baad
saa lille bitte, som var den et Stykke Legetøj.
Da den blev mere synlig, opdagedes der, at
den hverken havde Flag oppe eller Vimpel paa
Masterne. Den havde ikke den Kurve som vort
Handelsskib, men dens Forstavn sprang frem
som Skibssnabelen paa et Panserskib og det
varede ikke længe, før man blev klar over,
at der var Kanoner i Mærset, elektriske Pro
jektører og maaske endogsaa Indretning til
traadløs Telegrafering.
Damperen kom imod os med rivende Ha
stighed . . . Pludselig lød et Skud, der nedskød
Ræerne paa vor Fokmast.
Hvorfor mon de gjorde det? Hvad skulde
dette Angreb betyde?
Paa Dækket, hvor Træ og Tovværk ram
lede* ned, med et voldsomt Brag, lød høje
Kvindeskrig, og Passagererne søgte med bøjet
Nakke at naa hen til Kahytstrappen, hvor de
forsvandt. Officererne løb hen og tog Opstil
ling ved Landgangen og søgte at faa Samling
paa de bestyrtede Matroser.
Alphonse) den Trettende, der var
et Handelsskib, men som ofte sejlede i et Stats
ærinde, var et udmærket Bytte for Sørøvere,
da det ikke havde væsentlige Forsvarsmidler.
To gammeldags Kanoner strakte deres rustne
Mundinger ud over Dækkets Skanseklædning.
Vi forsøgte imidlertid ved en svag Kryds
ild at besvare det uforklarlige Angreb. Men
Besvarelsen af vore Skud, som næppe ramte,
lod ikke vente paa sig. Der var taget saa
nøjagtigt Sigte, at en Kugle ramte Næstkom
manderende, der stod ved Siden af Kaptajnen,
og dræbte ham paa Stedet.
Nu gik Signalflag til Vejrs paa Fjendens
Topmast. 'Man paabød Alphonse den
Trettende at holde op med Skydningen og
overgive sig.
Til hvem?
Overgive sig, ellers begyndte Blodbadet —=•
stod der at læse i de mangefarvede Vimpler,
som nu flagrede op mod den skyfri Himmel.
Alphonse den Trettende gik ind derpaa. Saa gled en Dampchalup ud fra det mær
kelige Skib med en Mængde Matroser og Offi
cerer om Bord og efterhaanden som de kom
nærmere, kunde man skelne deres elegante fan
tastiske Uniformer. Et Kvarter efter lagde Cha
luppen til.
Hvor var det Skue, der nu frembød sig
paa vort Dæk, forskelligt fra det vi ellers var
vant til. Hver Eftermiddag, naar det ved Fem
tiden blev lidt afkølet i Luften, laa vore Rejse
ledsagere ivrigt passiarende i de magelige Ligge
stole eller de stod lænet mod Rælingen og at-
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ventede de pragtfulde Solnedgange, der kastede
Guld over Bølgerne, og som selv de mest pro
saiske iblandt os blev betagne af.
Nu oprulledes atter det storslaaede Syn for
Alphonse den Trettendes Passagerer,
men nu udgjorde de kun en skælvende Hob.
Officererne stillede sig foran os, som om
de skulde forsvare os mod et pludseligt ube
føjet Angreb. Kaptajnen, der var en gammel
Søulk, vejrbidt af Havets Strabadser, stod for
rest i Skanseklædningens Aabning og saa den
guldbaldyrede Bande komme op imod sig, men
han bøjede ikke sit kække Hoved til Hilsen.
Det var ham, som saa yngst ud, men som
tilsyneladende var højst i Rang af de Ankom
mende, der først talte. Han havde Nordboens
kolde Ansigt med graa Øjne, uigennemskuelige
og haarde som Staal og et tyndt, lyst Overskæg
dækkede hans Læbe. Han sagde ganske roligt
uden at hæve Stemmen:
— Jeg vil bede Dem om at udlevere mig de
rede Penge, der findes om Bord, saavel som
de Pengebreve, der paa Handelens Omraade
er betroet Dem. Vil De bede Passagererne om at
lette mine Alænd Arbejdet. Vi gaar nu i Gang
med grundigt at undersøge Kahytterne.
Der gik en synlig Rædselsgysen gennem os
alle.
Kaptajnen kunde ikke tilbageholde et Vre
desudbrud, og han raabte:
— I er altsaa Sørøvere!
— Det kan De gerne kalde os, sagde den
unge Mand og trak paa Smilebaandet. Naa,
bliver det saa til noget?
— Jeg nægter at efterkomme Anmodningen.
Den unge Chef holdt sin Revolver op mod
den graasprængte Tinding og trykkede løs —
og den gamle, spanske Kaptajns Legeme faldt
med en dump Lyd ned mod Dækket.
Der hørtes Klageraab rundt om. Officererne
om Bord styrtede samtidig hen mod dem, som
den Afdøde havde kaldt Sørøvere, men disse
havde straks Vaabnene parat.
Et Stød i en Fløjte — og vor Skibstrappe
fyldtes i et Nu af en hel tæt Skare Matroser.
Aled de blinkende Revolvere i Hænderne
drev de hele Alphonse den Trettendes
Besætning ind i en af Salonerne, og Skildvagterne gik saa frem og tilbage uden for for at
bevogte den. Afmægtige paa Grund af Fjender
nes store Mængde og blege af Raseri blev
Officererne kastede omkuld og forsvarligt bund
ne, hvorefter Sejrherrerne med korte og fyn
dige Ordrer ledede Samlingenn af Byttet.
Kvindernes raslende Silkestoffer, deres
Smykker, som var blevet taget frem af de sønderbrudte Skrin, Postsækkene med Værdisager
og Varerne nede fra Skibslasten blev bragt op.
De stakkels udplyndrede Mennesker var med
bankende Hjerte og taarefyldte Blikke Vidne
til deres egen Ruin.
Den guldbaldyrede Skare gik rundt mellem
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Ofrene og lod, som om de med deres behand
skede Hænder kun legede med de kostbare
Vaaben.
Aled feberagtig Spænding holdt jeg Sanches
Haand fast i min.
Du store Gud, hvad vilde der ske? Det var
næsten uden Sorg, at jeg havde set mine Kjo
ler og mine Smykker gaa over i Røvernes Hæn
der. Hvad vedkom det mig, at man udplyndrede
os? Maaske skulde vi dø!
Den Tanke, at vi skulde dø sammen, be
tog mig Dødskampens Rædsel. Uden at kunne
stille mig det klart, var der noget jeg nærede
større Frygt for; en vanvittig, forventnings
fuld Angst, som var nær ved at kvæle mig.
Vore Sejrherrers Chef lagde øjensynlig Raad
op med sine Undergivne for at tage Bestem
melse om vor Skæbne. Efter hans Befaling gik
en ung Mand med sin Officershue i Haanden
hen til alle Kvinderne om Bord og efterhaanden, som han udpegede dem, greb Matroserne
dem og bar dem bort, trods deres øresønder
rivende Bønner og Angstskrig.
Nu kom Turen til mig. . . Vilde de ogsaa
tage mig?
Jeg knugede Sanchas Haand fast i min, han
trak mig med sig og vi søgte at Rygte bort
fra Matroserne. Men deres Arme favnede mig
allerede og hvor fortvivlet jeg end gjorde Mod
stand, kunde jeg dog ikke slippe ud af deres
Favntag.
Jeg saa min Mand kæmpe med ubændigt
Raseri, men de holdt ham stadig fast, blodig
og vildt skrigende . . .
Jeg forsvandt med en afmægtig Stønnen
ud gennem Panserklædningens Aabning.
Nogle Minutter senere var vi alle sammenstuvede i Chaluppens Salon. Nogle var be
svimede, andre laa paa Gulvet, viljeløse og
tanketomme.
Jeg styrtede hen mod en lille Luge for
om muligt at se Sanche endnu en Gang og
faa Vished. . . men nogle Kraftkarle passede
paa os. Det var unødvendigt, thi Lugerne var
saa snævre, at det var umuligt at faa Hovedet
ud gennem dem.
... Nu var Officererne naaet hen til Cha
luppen. Alan kunde høre dem sætte sig henne
paa Fordækket og tale sammen.
Maskinen sætter sig i Bevægelse. Vi glider
bort fra Skibet. . .
Aa, Sanche! Min Elskede!
Mit fortvivlede Blik møder kun det ne
derste af Alphonse den Trettendes
Skibsbeklædning... men efterhaanden som
Chaluppen staar ud efter, kan jeg se mere af
Skibet. Nu øj ner jeg Skanseklædningen, Dæk
ket og Alenneskene og ud over Rælingen, hvor
til de har bundet ham, ser jeg Sanche stirre
forskende efter mig.
Forbandelse over denne Baad, som saa
ledes forlader Skibet! Hvad har de Alennesker
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her udøvet, siden de nu har saa stor Hast
med at flygte derfra?
Vor Fart fordobles, vi sejler med en svim
lende Hurtighed. Jeg skriger af Rædsel og jeg
sender ham alle min Sjæls Tanker. ..
. . . Der lyder et mangestemmigt, grufuldt
Skrig og en Vandsøjle stiger op mod Himlen
fra Alphonse den Trettende, som de
har sprængt i Luften. Den ligger paa Havets
Bund med alle de Væsner, der bar Kærlighe
dens Skat i deres Hjerte og hvis Liv nu er udslukt. Jeg lever endnu. Til mine Ledsageres sto
re Forbavselse har jeg paa et Bord taget Papir
og en Pen, og jeg skriver.
Dette betror jeg til Havets Varetægt. I De
cember Maaned vil Aviserrie, som de hvert Aar
plejer, fremkomme med en Statistik over Aarets Skibbrud, og der vil i Meddelelserne staa:
„Alphonse* den Trettende gaaet under
med Mand og Mus i Atlanterhavet. “

Hvilke Dramaer skjuler der sig ikke bag
denne dagligdags Rubrik! Hvor mange Skibe
har dennne Bande Sørøvere, der lever af Mord
og Rov, allerede sendt ned paa Havets Bund?
Det vidtstrakte Hav er et godt Operations
felt for Banditterne, der kan de ikke let gri
bes. Men her er Opklaringen paa mange, man
ge Skibes Forsvinden. Jeg er en Kvinde, der
raaber min Smerte ud og kræver Retfærdighed
og maaske vil der laanes mig Øre.
Da jeg nu har udrettet dette, som jeg ansaa for min Pligt, ved jeg, hvad jeg har at
gøre. Jeg har Midlet i Hænde til at forenes
med den, jeg elsker, og som jeg føler mig bun
det til, selv i Døden . . .
Han gav mig det selv... jeg kender Meka
nismen. . . jeg trykker Ædelstenen i min Ring
mod mine Læber... og den rædselsfulde Tra
gedie ender i Forhaabningen om alt skønt. . .

Pater Hyacinthe.

Kloster. Men da han begyndte at kritisere for
skellige Forhold, vakte lian sine Foresattes Mis
tillid, og da han aabenlyst bekæmpede Ufejl
barlighedsdogmet, blev lian sat i Ban. Hyacin
the brød nu fuldstændigt .med Romerkirken,
giftede sig i 1872 med en Amerikanerinde og
stiftede „den gallikanskc Kirke“ i Paris. Her
virkede han en 'Aarrække som Præst og sam
lede ved sin glimrende Veltalenhed en stor Me
nighed.

EN kendte tidligere Karmeli Lermunk, Pa
ter Hyacinthe er død i Paris, 84 Aar
gammel. Han hed ’egentlig Charles Loyson og
blev født 1827 i Orleans, hvor hans Fader var
Rektor ved Akademiet. Allerede som Barn ud
mærkede han sig ved sjældne Evner, og kom
18 Aar gammel til Præsteseminariet 'St. Sulpice,
hvor bl. a. Renan var Discipel. 1851 blev han
præsteviet og samlede snart en stor Tilhører
skare i Notre-Damekirken. Hans stærke Reli
Kristelig Forening for unge Mænd
giøsitet bragte ham senere til at træde ind i
har bygget et nyt Forsamlingshus i London, der skal
Karmeliterordenen for at finde Fred i det stille

D

være det mest pragtfulde i Verden.
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Strejkeoptøjer i Frankrig.
Under Chaufførstrejken i Paris engagerede Selskabet nye Folk. Men saa snart Bilerne
viste sig, væltede de Strejkende dem over og overfaldt Strejkebryderne.

Motorskibet „Selandia“.
ed det store nye Motorskib „Selandia“ har

„Selandia“ er et ualmindelig smukt Skib, der

mange udenlandske Værfter har man i de sid
ste Aar arbejdet energisk paa at bygge store
Motorskibe, uden at Forsøgene er blevet kro
net med Held. Det er Burmeister & AV a i n,
der har Æren af at have konstrueret de Motorer,
der skal til for .at drive et saadant Skib.
0 s t a s i a t i s k Kompagni har ikke haft
Betænkelighed ved at gøre saa betydelige .Be
stillinger, at Tanken kunde realiseres. Hvilket
igen betyder, at der nu er Arbejde for en Mæng
de ledige Hænder og derved kommer hele Sam
fundet tilgode.

fort. Baade Dæksmaskiner og Spillene drives
ved Elektricitet. Selve Maskineriet optager
langt mindre Plads og vejer langt mindre end
Maskiner og Kedler i et Dampskib. Og Olien
lægger ingen Beslag paa store Lastrum, da den
opbevares i Skibets Dobbeltrum. Fordelene ved
det nye System er saa iøjnefaldende, at man
tør spaa det en stor Fremtid.
„Selandia“s Fører, Kaptajn F. M. Gabe, har
over tredive Gange gjort Farten til det fjerne
Østen og er en af de dygtigste blandt „O. K.“s
mange flinke Kaptajner.

dansk Teknik og Industri paany vundet en paa Prøveturene gik roligt og støt gennem Van
MSejr,
der vil spørges over hele Verden. Paa
det. Salonerne er udstyret med al mulig Kom
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Fra „Selandia“s Prøvefart.

Fot. ¡I. Damgaard.

Skibet staar ud af Havnen.

Det indbudte Selskab og Værterne, hvoriblandt ses Admiral RICHELIEU.

SVENSK VID OG TEGNEKUNST
Ny a Nisse

Professor
(Lommen).
Professor
Professor
Professor
Professor

A.: Jag går alltid med en half hästsko i fickan

B.:
A.:
B.:
A.:

Hvarför det då?
Det ska vara så bra för reumatism
Nå. har der hjälpt? (hjulpet).
Vet inte . . ’ Har aldrig haft reumatism.

Forrædersken.
Af Carl Busse.
Oversat af Carl Nutzhorn-Kjersmeier.
(Sluttet)

Medens jeg var borte, var der kommet et anonymt
Brev, der meddelte, at en Del Vogne, ladede med Vaaben, vilde drage over Grænsen ved Midnat i Nærheden
af Kviliez; netop lige overfor det Sted, Pellascha havde
angivet!
Jeg gav mine Folk Ordre til at være rede til Opbrud
Kl. 11. De havde allerede længe været paa det rene
med. at vi i Nat sikkert ikke vilde komme hjem med
tomme Hænder. Efter alle de Skuffelser, de havde lidt,
fyldte det dem med vild Glæde. Jeg sendte Stabssergen
ten i den nærliggende Landsby et Brev, hvori jeg be
falede ham Kl. 11 om Aftenen med sine Folk at besætte
et nærmere angivet Sted ved Grænsen.
Jeg havde ikke Tid til at give mig videre af med
den unge Pige. Hun sad inde i Krostuen, afsides fra
Soldaterne, tavs og mørk.
Aftenen faldt paa. Ved Il-Tiden befalede jeg mine
Folk at sadle Hestene og vi red af Sted, efter at have
ladet en tilstrækkelig Vagt blive tilbage i Kroen, for
at passe paa Værten og hans Familie. Hjertet bankede
heftigt i mit Bryst, som var det første Gang jeg skulde,
i Ilden.
Pellascha gik foran os med hurtige Skridt; hele
hendes Legeme, dirrede af Utaalmodighed. Vi red gen

nem Skoven, den ene bag ved den anden, uden at
tale.
Da vi havde redet en halv Times Tid, naaede vi
en Vej, der bugtede sig gennem Skoven. Pellascha vend
te sig om mod mig:
— Det er ad denne Vej, Vognene kommer!
Lidt efter meldte Stabssergenten sig hos mig. Vi
vilde falde over Vognene fra begge Sider. Ventetiden
var frygtelig for os; vi frøs saa Tænderne klaprede i
Munden paa os. Kun den unge Pige syntes uberørt af
Kulden.
— Jeg skal vise Dem Jan, mumlede hun.
Jeg tænkte, at hun maatte være frosset halvt ihjel
i sin tynde Kjole.
— Fryser du ikke? spurgte jeg.
— Nej, svarede hun kort.
Tiden syntes at snegle sig hen. Endelig hørte vi
en fjærn Lyd af Hjul, der knirkede hen over Sneen.
— Nu kojmmer de! udbrød hun.
Al hendes Ro var borte og hun skælvede over hele
Legemet.
Ja, Vognene kom virkelig; langsomt nærmede de
sig; i Spidsen gik en høj Mand med et Gevær over
Skuldren; han var iført en Faareskindspels. Af og.
til kastede han et skødesløst Blik omkring sig — han
syntes sikker i sin Sag.
Jeg vendte mit Blik mod Pellascha. Hun sagde
ikke et Ord, men greb om min Haand, saa hendes Negle
trængte dybt ind i Kødet. Jeg maatte bide Tænderne
sammen for ikke at skrige. Men jeg vidste nu, at den
høje Mand var Jan Czarny.
Foruden Jan Czarny var der 9 andre Mænd, der
alle var bevæbnede.
Da den første Vogn var lige ud for os, raabte jeg:
— Fremad!
Hvad der skete i de næste Øjeblikke, er jeg ikke
i Stand til at skildre. Vi foer frem spm et Uvejr. Svær
gende og bandende trak Smuglerne sig om bag deres
Vogne. Vild af Raseri raabte deres Fører:
— Forrædderi!
Alt er i den vildeste Uorden. Et Skud. Jan Czarny
har skudt. Forbi! Jeg har Møje med at holde mine Folk
tilbage.
Jeg opfordrer Smuglerne til at kaste deres V a aben.
De 9 adlyder og kaster deres Geværer. Kun „SorteJan“ staar endnu rede til Kamp og svinger sin Sabel
over sit Hoved.
Jeg hører en Latter tæt ved mig.
— Jan Czarny, raaber Pellascha med skærende
Stemme, hvorfor var dit Hjerte saa troløst? Hvorfor
har du forraadt mig? Nu forraader jeg ogsaa dig!
„Sorte-Jan“ skælver; saa bliver han grebet af vildt
Raseri. Han vil styrte løs paa den unge Pige, men mine
Folk spærrer ham Vejen. Medens nogle af mine Dra
goner. binder de andre Smuglere, opfordrer jeg endnu
en Gang ,„Sorte-Jan“ til at overgive sig.
— Aldrig! svarer han.
Jeg har indtil nu villet undgaa al Blodsudgydelse;
men nu da jeg ser, hvor mine Folk ryster af Raseri,
vil jeg give Signal til Angreb.
Da hører jeg Pellascha sige:
— Jan Czarny lader sig ikke fange — han er en
Helt, som Polen ikke har mange af!
Vi maa have en Ende paa det. Paa et Tegn af mig
springer to af mine Dragoner ind paa ham med dragne
Sabler. Endnu et Minut og „Sorte-Jan“ vil ligge blødende
for deres Fødder! Men da hører jeg et Skrig — et
Skrig, der faar Blodet til at stivne i mine Aarer. Lyn
snart har Pellascha bukket sig og grebet en af Smug
lernes Sabler, der laa paa Jorden.
— Jan Czarny! Elskede!...
Hun springer ind paa den Dragon, der trænger
ham stærkest, hugger efter hans Arm — men Kappen
tager Hugget af...
Alt dette har kun varet et Øjeblik. I næste Øjeblik
har en af mine Folk slaaet Sablen ud af hendes Haand.
Endnu et Hug og „Sorte-Jan“s Arm falder slappt ned.
Man binder hans Hænder bag paa Ryggen; en Dragon
gør Rebet fast til sin Saddel. Jan Charny skal løbe
ved Siden af Hesten. Eskorteret af mine Folk sætter
Vognene sig atter i Gang.
Jeg havde været saa optaget af at give de nød
vendigste Ordrer, at jeg havde tabt Pellascha Novicka
af Syne nogle Minutter. Nu ser jeg, at hun løber ved
Siden af „Sorte-Jan“; hendes brændende, fortvivlede
Øjne er hele Tiden stift rettede mod ham. Naar hun
kommer i Nærheden af ham, sjasker han efter hende,

De fem Sanser.
) Lugt. 2) Smag. 3) Syn. 4) Hørelse. 5) Følelse.
og hun bojer ydmygt Hovedet. I Smuglerens Øjne lyser
en uhyggelig, hadefuld Glød.
Jeg nærmer mig.
-• Jan Charzny, mumler hun, elskede!
— Pellascha No vicka, siger han uden at hæve
Stemmen. Der vil komme en Dag, da jeg faar fri Hæn
der. Den Dag skal du dø!
Det er alt.
— Ja, elskede, svarer hun.
Jeg rider hen til Fortroppen. Der kan vel være
gaaet en halv Time, da jeg pludselig hører et Skud.
Jeg vender min Hest og rider tilbage; Pellascha Novicka
ligger udstrakt paaa Jorden. Over hende staar Jan Czarny bøjet:
— Lige i Hjertet! siger han med en vild Latter.
Tak, Dragon! Bind nu mine Hænder saa fast som
du lyster!
Man løfter den unge Pige op. Den gamle Stabs
sergent viser mig et lille rundt Hul i hendes venstre
Side, hvorfra Blodet pibler frem:
— Lige i Hjertet, Hr. Løjtnant. Intet at gøre!
Lidt efter fortæller man mig alt: „Sorte-Jan“ hav
de bedt Dragonen om at løsne Rebet om hans Hænder
en Smule — det skar ham ind i Kødet, sagde han.
Soldaten var steget af. Hesten og havde løsnet Knu
derne. I samme Øjeblik havde Smugleren revet sin
højre Haand løs og lynsnart stukket den ind under sin
Faareskindspels. Før man kunde hindre det, havde han
givet Ild paa den unge Pige.
Hvad var der at gøre? Vi lagde Liget op i en af
Vognene og drog videre. Men det var ude med min
Sejrsglæde.

„Moder vil ikke tro paa, at jeg kommer saa ofte til
Dig, bare for mine Tænders Skyld, søde Carl. Hvad synes
Du, at jeg skal sige?
„Aa, vær Du bare rolig, min kære Pige, feg skal imorgen sende hende en Regning for Behandling af dine Tæn
der, og saa ændrer hun nok Mening.
lilällc.-«.

Mvucheu.

„HVER 8 DAG“S GRAFOLOGISKE
BREVKASSE.
Red. af H. T r o 11 e.
Indehaver af Graf. Insl. S. E.
Kristiania og Kbhvn. 0.
Besvarelser efter indsendte Skriftprover følger i krono
logisk Orden samt altid under det Mærke, som opgives.
Pris Kr. 0,50 i Frim. for Bladets Abonnenter, Kr. 1,00
pr. Anvisning for alle andre. Større Analyser (ca. 40
Linier) sendes til opgivet Adresse mod Kr. 2,00.
Alle Skriftprøver bedes sendte til Grafologisk Institut,
S. E. Kbhvn. 0., hvorfra de ufravigelig returneres.
CABOLlUs: De finder den højeste Tilfredshed i Virk
somhed, er sorgløs indtil ¡Naivitet og betror Dem
gerne |il andre, endog for ofte og Ting, som De
burde beholde hos Dem selv. Udsat for at narres
af andre. Viljen er svag.
TIM: Denne Mand er eller bliver noget fremragende,
saafrenit hans indre Ild ikke brænder ham op.
Viljen er ganske usædvanlig stærk og fast, Tanke
gangen lapidar-knap. En vældig Egoisme neutrali
seret af megen Retfærdighedssans. Naar Hjertet
taler slaar Lidenskaben ud i en mægtig Lue og
bryder alle Skranker. Kan trods sin Brutalitet være
overordentlig godmodig. Ærgerrig.
BELL.. De har del, som de fleste mangler: Ukunstlethed. lovrigt er Deres Optræden præget af Soli
ditet og De selv er i Besiddelse af en usædvanlig
Portion sund Sans.

AICTORIA. Bundhæderlig, beskeden og lel modtagelig
ja følsom indtil Ømtaalighed. Eftertænksom, vover
Dem ikke paa Glatis. Selv om De er en udpræget
Egoist, saa hæmmes den selviske Drifts Edvikling
a fovennævnte heldige Egenskaber.
INGER M., (H. C. 0. 39): Deres værste Fejl er, at De
er for god. En virkelig sjælden fin, lys, munter
Kvindena Lur, fri for alt Skaberi, Beregning, For
fængelighed og øvrige specifik kvindelige Lyder.
II. V. 508: Trods en vis forsigtig Mistro, der bevirker,
at De aldrig giver Dem helt hen i Fortrolighed,
er De en ærlig en venlig Natur, af og til dybt re
flekterende over Livets Ve og indadvendt.
PETER M.: Selvstændig, energisk, ærgerrig. Viljen fast
og Eolelsen kan aldrig hamle op" med Forstanden,
lige vidt fjernet fra Sentimentalitet og Passion.
11. L., ODENSE: Mangler Ærgerrighed, Kraft og Energi,
dertil er Selvtilliden undertiden fuldstændig svig
tende. Af den Grund tør jeg ikke prognosticere
nogen lysende Fremtid, forudsat at De derved for
slaar eii fremskudt Stilling; i del mindste naar
De næppe dertil ved egen Hjælp.
ASSY: En energisk, mangesidig interessant Dame, noget
sprælsk, ugrundig, men hverken blasert eller skep
tisk.
TROLD: Altfor ærlig i Livskampen. Melankolsk, ynder
Ensomhed, Følelserne ægte, men ikke stærke.
137: En djærv Egoist, uden Tvilv. Kølig, aldeles uden
Evne lil begejstret Henrykkelse eller inderlig Øm
hed.
SENSE: Deres Veje er uberegnelige, ingen ved. hvad
De i næste Øjeblik kan finde paa. Løber Linjen
ud. Søger al dække Deres kogende Indre med
en kold Skorpe, men Ilden bryder som oftest gen
nem.
SYVSOVERDAG: Stærk Selvfølelse. Klarhed over Maal
og Midler, megen Snusfornuft, fornuftig Resignation
og jovial Godmodighed er Egenskaber, som De
bl. mange andre besidder.
AI ARTS VIOL er en upassende Betegnelse; thi De er
hverken beskeden eller bly; derimod heftig, har
Følelser lil Overmaal, megen Lyst til at tyrannisere
andre, en overlegen Begavelse, stort Livssyn og
vældig Energi.
•GERTRUDE: En fin, yndefuld Kvindenatur, luid af
('harme, drilske Smaaluner og udpræget Takt.
ALFA 22: Har intet Hold paa Dem selv; ugrundig, uvirk
som, bryder Dem kun om Fornøjelser. For dybe
Følelser" er der ingen Plads i Dem, som lever ude
lukkende paa Overfladen.
OPTIMES: Kritisk, men godmodig, snedig og ret for
beholden. Lader Dem hverken blænde eller be
gejstre.
AM I EL: Deres Nervøsitet, Hidsighed og selvraadige
Trods nærmer sig del pathologiske. Højst vanske
lig at omgaas.
ELLEN: Er selvstændig, stærk ilroen paa sig selv
og milevidt fra alt der smager af Sentimentalitet.
REBEKKA: Noget af en storstilet Personlighed, fuldt
rustet lil Livskampen. Gaar aldrig paa Akkord
Naiv, hæderlig og trofast.
A N. (Randers): De ejer udpræget Godhed og jævne
naturlige Følelser. Forfængelighed og et brovtende
Væsen er Dem lige stærkt imod. Kan overvinde
Dem selv.
MELVI: Flot, overlegen, i Besiddelse af Formsans. Tviv
ler aldrig paa Dem selv og vil gerne være Mentor
for andre. Kritisk, skarpsindig Iagttager, har let
ved at finde andres Fejl. Er spøgefuld, livsglad
og praktisk.
X. (Berlin): En tiltrukket, ofte sær og selvraadig Karak
ter; glemsom og lunefuld. Skiftende fra føjelig
Eftergivenhed til brutal Trods. Vil have Ret. In
telligensen særlig fremragende, men staar i Egen
kærlighedens Tjeneste.
Y (do.): Uselvstændig, medgørlig; en af Dusinet; træller
gerne, sig selv uafvidende, for den snedige Leder.
Mangler Smag, personlig Dømmekraft og Initiativ,
men er redelig.

„ Jng e Skæmt — Hver 8 DaG!”
Naar „Professor" Pabri drømmen

Tju
det kan nok være, at det gaar stry
Professor Labri læser i „Hver 8. Dag“ om
Vintersporten, og da han er en Mand, der er gende! Fabri suser ned ad Bakken og paa
med paa Noderne, stiller lian næste Søndag i Vejen faar han sig en Passager: en pæn gammel
Mand, der er ude og se paa Kælkningen.
Ulvedalene med sin elegante Slæde.

Lidt efter faar han en ny Passager: en pæn
Nu begyndte „Professoren*1 at vække Panik.
gammel Kone, der ogsaa er ude for at nyde Fra alle Sider raabes, brøles og vræles der
det gode Vejr.
„Stands!“ „Stop“ — men Slæden fortsadter
sin ri vende Fart. Ingen ved hvorhen...

Og saa kommer Opløsningen. Fabri har selv
Da braser den med alle Passagererne ind i
en vældig Snedrive. Uha—uha—uha.... det følgelig igen drømt. Han var faldet i Søvn i
en Snebunke paa (ladehjørnet. Godmorgen,
sortner for den arme, Professors Øjne.
gamle Dreng, og vel opstanden!

. -Spøg b Skæmt - Hver s dmg ! ’’
Jens Kresjans Spejder-Streger.

Da alle ligger i den sødeste Søvn, kravler
Der skulde være stor Middag hos Grosserer
Gummesen. Alt Husets kostbare Sølvtøj var der to rædsomme Banditter ind gennem Vin
paa Bordet, og Tjeneren beder derfor vor Ven, duet for at stjæle. De aner ikke, at Jens Kre
den raske Spejder Jens Kresjan om at vaage sjan sidder gemt i den store Sølvlysestage —
om Natten over Kostbarhederne.

Som sagt saa gjort. Den anden Bandit lister
og de begyndte derfor Lillidsfuldt at stoppe
i deres Sæk. Hallo! da skinner der pludseligt hen og sætter Hætten over Lyset. Alt er paany
et Lys fra Stagen. „Sluk det Lys!“ siger den Mørke.
ene Bandit.

Men Jens Kresjan er klogere end som saa.
Men de var allerede opdagede. Da de kom
„Lad os nu se at komme afsted, inden vi bliver ud paa Trappen stod der et helt Korps Politi
betjente og ventede paa dem. Jojo, den Jens
opdagede!“ siger Banditterne.
Kresjan ved nok, hvordan han skal klare en
vanskelig Situation!

Et smukt Aftentoilette
af Musselinbrokade med en Silkestribe og besat
Guldbroderi i Kniplinger.

Meddelelse fra Redaktionen.
VI ERINDRER „Hver 8. Dags“ Læsere om, at Be
svarelser paa vor store Præmiekonkurrence maa være
indsendt senest den 29. Februar 1912. Denne Dag
er absolut sidste Frist for Modtagelsen af Kuponer.
*
*
*

SAMTIDIG BEDER VI de af vore Læsere, der
kunde ønske at træde ind i Kontrolkomitéen for Ud
trækning af de rigtige Besvarelser, som snarest muligt
at meddele os Navn og Adresse. De skal da høre
nærmere fra Redaktionen.
Mode r n c 11 i s l o r i c f o r s k n i n g.
La'reren: Naar kom Ansgar lil Sverige?
Lille Karl tier.
Læreren: Naa, ved du ikke del? Slaa op i Bogen.
Li’le Karl: Del troede jeg var hans Telefonnummer.
(Sondags Nissc\
*

*

*

*
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„
VICE-ADMIRAL A. de RICHELIEU
fyldte den 24. Februar 60 Aar. Admiralen kom 1814 i siamesisk Tjeneste, hvor han avancerede til
Manneminister. Efter sin Hjemkomst har han udført et stort Arbejde bl, a. i Det forenede Dampskibs
selskab, Østasiatisk Kompagni og Landmandsbankens Bankraad, hvor hans Dygtighed med Rette er
højt skattet.
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SIVAS LÆNESTOL
af

Georges de Peyrebrune.

Autoriseret Oversættelse af Josephine Aarbye.

O unge Damer kom ud fra Fru de Fon
tanes, hvor de havde gjort Visit, men ikke
havde kunnet blive til Femteen, da de havde
lovet sig et andet Sted hen.
Fine og slanke, som de var, spaserede de
af Sted i deres snævre, moderne Kjoler, som
ikke tillod dem at tage ret lange Skridt.
— Nej, ved De hvad! udbrød den ene af
dem, de Mennesker irriterer mig virkelig med
deres lille, gamle, trangbrystede Rottehund, der
sidder og troner i deres Salon, som om den
var et Afgudsbillede. Jeg holder virkelig me
get af Dyr, men der er dog Grænser, og dette
er ikke en Gang latterligt, det er høj komisk!
Hvorhen man end vender Blikket, opdager man
den dyrebare Siva. Den er hugget i Marmor
og staar paa en forgyldt Konsol, ligesom det
kunde være et Alter.
Den staar i Gibs midt i et Glasskab.
Den er malet og indfattet i en vidunderlig,
gammel, forgyldt Ramme, og, paa Bordet lig
ger et Album, der udelukkende er fyldt med
Fotografier af Siva.
Og dens Lænestol! En Lænestol i Ludvig
den Sekstendes Stil, betrukket med det dej
ligste gammeldags Silketøj og omgivet af en
lav Skærm, for at ingen anden skal sætte sig
i den! Nej, man faar min Tro, Lyst til al
træde det Kræ over Poterne.
Den anden unge Dame gav sig til at le,
men der var noget mildt, bevæget i hendes
Blik, da hun sagde:
— Stakkels, lille Siva!... De kender ikke
dens Historie... De har jo først for nylig,
gjort Familien Fontanes Bekendtskab. Hvis De
vidste . . . For Resten gør de ingen Hemmelig
hed deraf, men de har god Grund til at holde
af det lille Dyr.
— Har de det! Den har da vel ikke frelst
deres Liv?
— Jo, det kan man godt sige.
— Hvad for noget? Fortæl mig det!
— Ja, nu skal De høre. Lucile var tyve
Aar og var døn Gang ikke Fru de Fontanes
og havde maaske heller aldrig tænkt paa at
komme til at hedde saaledes, da en frygtelig
Ulykke ramte hende og hendes Moder. De blev
fuldstændig ruinerede.
Luciles Fader var en højtstaaende Embeds
mand, der slog stort paa pg ikke tænkte paa,
hvad Morgendagen kunde bringe. Han havde
ingen Formue og den store Gage, han oppebar,
giav han ud til sidste Hvid uden at tænke
paa, hvorledes det .skulde gaa hans Familie,
hvis han døde.
Der boede en gammel Bedstemoder hos dem,

T

og den Arv, hun efterlod sig, skulde være
Luciles Medgift. Den gamle Dame var sær og
gnaven og saa paaholdende, at hun ikke be
talte en Søn for at bo hos sin Familie,
S>aa meget des bedre, tænkte Luciles For
ældre, vor Datters Medgift bliver kun desto
større!
Den Gamle døde og der fandtes ikke Spor
af den Formue, som alle vidste, at hun ejede.
Det Værelse, hun havde boet i, blev un
dersøgt og endevendt, men der fandtes hverken
Papirer, eller nogen som helst Besked om, hvad
hun havde gjort med sine Penge.
— Pyt med det! sagde Luciles Fader, jeg
skal nok spare en Sum sammen til hende.
De blev ved med at føre stort Hus, men en
Morgen laa Faderen død i sin Seng. Han hav
de faaet en Hjernelammelse.
Man maa have set denne forfærdelige Ulyk
ke for at fatte hele dens Omfang.
Der sad to Kvinder, som var vant til at
føre det mest overdaadige Liv og som aldrig
havde behøvet at nægte sig noget og nu havde
de ikke Brødet at spise og ejede intet, absolut
intet!
Som det sædvanligvis gaar i den Slags Til
fælde, blev alle deres Ejendele solgt: Møbler,
Smykker, Vogne og Sølvtøj, og der kom natur
ligvis intet ind for det, fordi alt skulde sælges
i en Fart for at skaffe Penge.
Da de to stakkels Kvinders Gæld var be
talt, flyttede de, lejede en lille Lejlighed i
et ganske tarveligt Hus og møblerede den med
de gamle, forfaldne Møbler, som tidligere hav
de haft deres Plads paa Pulterkamrene.
Den eneste Luksusgenstand, de tog med sig,
var en sød, lille Rottehund, som Lucile en
Dag havde fundet paa Gaden, ganske stiv af
Kulde og halvdød af Sult.
Det var det mest velopdragne, lille Dyr.
Den var saa sirlig, saa lydig og munter og saa
køn, at den havde været hele Husets Kæledægge.
De kunde naturligvis have solgt den, - men saa
var Lucile vist død af Sorg.
— Lad mig beholde den, sagde hun til
sin Moder, ‘jeg skal nægte mig selv alt og jeg
skal tage fat og arbejde, men lad mig beholde
det lille Dyr. Naar den bjæffer, synes jeg, at
det lyder som Barnelatter, og de Bjæf melder
om Glæde og Haah; lad mig beholde den,
Moder! . . .
Saa tog de Siva med. Den blev først me
get forbavset og næsten fornærmet over at
sætte sine fine Poter paa et Gulv uden Tæppe,
men den fandt sig dog hurtigt deri.
Desuden faldt det ikke Lucile og hendes
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Moder ind, optagne som de var af deres Sorg
og Nød, at beskæftige sig med Sivas Nykker.
Alle deres Tanker drejede sig om den ene
Opgave: at arbejde og tjene til Livets Op
hold.
Men De kan nok tænke Dem, at det ikke
var let for saadan et Par forvænte Damer at
finde Arbejde. De forsøgte sig med Syning og
med Broderi, men de kunde ikke tjene til det
nødvendigste, skønt de sled af alle Kræfter.
De maatte finde paa noget andet. Men hvad
skulde det være?
Saa søgte Lucile Elever, men hun fik in
gen. Endelig blev der tilbudt hend een Plads
som Barnefrøken for nogle smaa Børn.
Saa maatte hun og Moderen altsaa skilles.
Hvor der blev fældet Taarer og hvor de
to Stakler fortvivlet sad Haand i Haand og
drøftede denne sørgelige Skilsmissel Alle Sor
ger skulde de altsaa døje!
Og hvad skulde der blive af Siva? Det var
som om det lille Dyr forstod, at en Adskil
lelse var nær forestaaende, thi den fulgte i
Hælene paa Lucile overalt, hvor hun gik og
stod.
Saa skete der noget, som gjorde hendes
Sorg dobbelt svær at bære. De havde tilfældig
vis for kort Tid siden konsulteret en ung Læge
og han var begyndt at komme hos dem. Han
var fattig, og i det Kvarter, htfor han boede,
havde han et Klientel, som ikke skulde gøre
ham rig.
Blot han dog kunde have lidt Held med
sig, saa han kunde forbedre sin Stilling! Men
det var der ingen Udsigter til.
De to Unge var kommen til at holde af hin
anden, men der var jo desværre ingen Udsigt
til, at de nogen Sinde kunde gifte sig.
Pungen var tom, Lucile og hendes Moder
vidste snart ikke mere, hvorledes de skulde
skaffe sig Føden, saa der var intet andet for
at gøre, end at de maatte skilles.
En Aften sagde Lucile dybt bedrøvet:
— Jeg tager imod den Plads, der er bleven
mig tilbudt. Jeg skriver til de Mennesker i
Morgen og lad os saa ikke tænke mere derpaa.
Hun saa sig i det samme om efter sin lille
Hund og opdagede, at den var travlt oplaget
af at skrabe løs i Sædet af en gammel Læne
stol, som var stillet hen til den, for at den
kunde ligge lidt blødt. Den havde allerede i
flere Dage skrabet i Stolen og Betrækket hang
i Pjalter, men den skrabede videre. Den knur
rede og viste Tænder og skrabede i Krølhaarene, saa de fløj den om Ørene og det var
umuligt at 'faa den derfra.
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— Aa, lad den have den Fornøjelse, siden
det morer den saa meget, sagde Lucile i en
klagende Tone til sin Moder.
Og saa lod de den more sig.
Endelig oprandt, den sørgelige Dag, da den
unge Pige 'skulde forlade sit Hjem. Hun stod
om Morgenen inde i sit Værelse og pakkede
sine tarvelige Klæder ned i en Kuffert, da hun
hørte en rasende Gøen. Derefter hørte hun
sin Moder raabe noget, hvorpaa der var en
vild Jagt gennem Stuerne.
Lucile kom løbende for at se, hvad der
var i Vejen. Lænestolens Betræk var fuldstæn
dig revet i Stumper og Stykker, Indmaden laa
paa Gulvet og Siva for gøende ind under Møb
lerne med en Pakke Klude i Munden, som den
ruskede af alle Kræfter og bed i.
- Den er jo helt tosset! raabte Moderen.
Hvad mon den dog har fundet i Lænestolen?
Saa snart Lucile kom ind, blev Hunden ro
lig. Vigtig, med opløftet Hoved og viftende
Hale kom den, med Pakken i Munden hen og
satte sig foran sin Ejerinde og tilsidst lagde
den sit besynderlige Fund for hendes Fødder.
Moder og Datter betragtede hinanden og
det samme Haab, som de ikke turde udtale,
gennemfor dem.
— Bedstemoders Lænestol! sagde Lucile ved
sig selv.
Deres Hænder rystede, da de forsøgte at
faa den sammenbundne Pakke løst op. Men
den var saa forsvarlig snøret sammen og bun
den i saa mange Knuder, at de med en Saks
forsigtig maatte klippe den op.
De har vel nok kunnet gætte, hvad det
var? Det var hele den lille, forsvundne For
mue, som låa der i Tusindfrancsedler, der var
rullet ganske smaat sammen. Det havde den
gerrige, gamle Kone moret sig med at gøre.
Der var oinjrent to hundrede Sedler. . .
Dien Aften var der andet end tørt Brød
paa Bordet, og den unge Læge var med til
Festmaaltidet.
Paa Hæderspladsen laa Siva paa den bed
ste Pude i Huset. Nu var den igen bleven rolig
og artig og man kunde slet ikke mærke, at den
var vigtig af, at den med sin fine Næse havde
opdaget Skatten, som bragte tre Mennesker Lyk
ken.
Nu er den lille Rottehund meget gammel;
den er over tolv Aar, men den bliver aldrig
glemt. Den er dette Hjems Kælebarn, dette
Hjem, som det lille Kræ, der blev samlet op paa
Gaden, halvdød af Kulde og Sult, har skabt.
Forstaar De saa, hvorfor Siva ligger i for
gyldt Lænestol?
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ERINDRINGER OM HERMAN BANG
a i Niels Th. Thomsen,
ET er nu 11 Aar siden, at den, der skriver saa en vis Skrivefærdighed, hvorfor skulde man
nærværende,. en Eftermiddag — i Marts saa ikke kunne blive Journalist?
Pressen sluger hvert Aar en Mængde unge
1901 — kom op til Herman Bang,
Mennesker,
som det saa gaar mer eller mindre
som, havde , vist mig den Venlighed at gennem

læse mine 'første literære Forsøg og skaffet godt, skal vi snarere sige daarligt. Paa denne
Maade tilføres der blandt andet den syvende
mig nogle Smaating anbragt.
Jeg husker endnu saa tydeligt, hvorledes Stormagt nye sorte Frakker... thi Ve
Bang under mit første Besøg hos ham sad og teranernes biir efterhaanden slemt slidte paa
’
iagttog mig længe og nøje, indtil han pludse Ærmerne!
Men hvis De bilder Dem ind, min go’e, at
ligt og uden fjærneste Forbindelse med det
Tema, jeg havde anslaaet, afbrød mig og — Dc kan leve af det, straks, saa tager De
Jeg siger Dem alvorligt: De tager fejL
med høj Diskant — næsten skreg:
— Hvad, er De forlovet? Saadan noget
For det kan De i k k e.
foretager man sig da ikke i Deres Alder!
De aner næppe, hvor mange bitre Skuffel
Han havde bemærket, at jeg bar glat Ring. ser denne Vej vil bringe Dem. Først synes
Efter indstændigt at have foreholdt mig det man maaske. .. eller rettere naturligvis,
letsindige i, at grønne Studenter gik hen og at det er morsomt at gaa gratis i Teatre og
gjorde unge Piger, som de alligevel ikke kunde Varietéer, blive indbudt til Fester og Gilder. . .
gifte sig med den første halve Snes Aar, ulyk arrangeret af smarte. Mænd for at bruge Jour
kelige paa denne Maade, gav Bang sig til at nalisterne i den velvillige Madstemning, i hvil
fremsætte nogle saare moquerende Bemærk ken de er saa tilbøjelige til at rose alt...
hvad det saa skal være.
ninger om mit Studium, Medicinen.
— Jeg tror, jeg kunde skrive en Farce om
Men efterhaanden kommer Lidelserne.
Læger! lo han.
Man bliver led ved det trættende og ofte
Men hastigt sprang han over til et nyt grumme uregelmæssige Journalistliv.
Emne. Goethes „Werther“ laa opslaaet paa Di
Den daglige Artikel bliver En en Lidelse,
vanen, hvor Digteren sad, med Benene truk som man gr.uer for længe ifor vej en.
ket op under sig, og røg Cigaretter, ustandse
Skrækkeligt! Skrækkeligt!
Derfor vil jeg raade Dem indstændigt fra
ligt.
Han pegede paa Bogen og sagde:
det, dersom det paa nogen mulig Maade er
— Tror De ikke, at de Folk, der kender Dem gørligt at tage en Embedseksamen.
Goethe her hjemme, kunde staa i dette. Væ
De er saa ung endnu. Og Ungdommen træn
relse?
ger først og fremmest til at lære noget. De
Virket i g' t kender altsaa . . . ikke bare aner heller ikke, hvilken Støtte det vil være
fra. Anthologierne. Thi det er jo dog ikke Dem siden hen i Livet, dersom De kommer
Anthologiberømmelsen, man bryder sig om! til at give Dem af med Journalistik. . . dette
Vel?
at vide, at De har et enkelt Omraade, hvor De
er fuldstændigt hjemme.
Hvor De er Fag m a n d.
Da jeg næste Gang kom igen — Bang boede
Thi det er mere og mere Fagmanden, der
dengang i nogle særdeles beskedent monterede
Værelser hos sin Søster Fru Nina Holst vil blive spurgt om i vor moderne amerikani
paa fl. Kongevej 25, Udsigt over Søerne — serede Presse. Lad os faa fat i den Mand, som
var det for at spørge ham, om han mente, jeg véd Besked. Lad os høre, hvad han siger. . .
Nu véd jeg jo saa udmærket godt, at disse
kunde blive Journalist.
— Journalist... ja, det kan De vist Advarsler og Raad 'ikke frugter det aller bit
terste . . . dersom De 'har sat Dem i Hodet,
godt blive! sagde Bang og fortsatte:
— Jeg mener i al Almindelighed, at naar •at De, absolument, vil være Journalist.
man er net af Ydre, har gode Klæder... og Jeg siger endnu engang: Betænk Dem!
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Men... skal det være, ja da indser ikke efter at have nydt et Glas, Champagne, saa
jeg, hvorfor ikke De ligesaa vel som saa man han ud over en halvtom Sal.
ge andre unge Mennesker før Dem skulde kunne
— Lad os rykke lidt sammen, mine Damer
faa en eller andén journalistisk Ansættelse. Og og Herrer! sagde Bang. Saa har vi det hygge
jeg skal med største Glæde skrive Dem en An ligere!
Man efterkom Forfatterens Opfordring. Men
befaling. Det er ikke udelukket. .. Bang smilte
sardonisk... at mit Navn et og andet Sted oppe paa den pinligt gabende Balkon sad der
vil være af Virkning .. .
et Par 'mandlige Tilhørere .. . Herrer vilde være
Der kom engang en ung Mand til mig... (en misvisende Betegnelse... og gjorde ikke
Mine til at ville flytte sig.
som nu De i Dag.
— Vil De ikke hellere sætte Dem ned i
Han var meget smuk... hvilket har stor
Betydning, meget stor Betydning! Naa, han vilde Salen, mine Herrer, raabte Bang høfligt op
være Journalist. Absolut! Der var intet, han i imod dem, saa hører De bedre!
— Vi er ikke kommen for at høre. Vi
den Grad havde Lyst til. Og j eg skulde hjælpe
er
kommen
for at se! lød det med grov Al
ham.
muerøst oppe fra Balkonen.
— Har De en hvid Vest? spurgte jeg.
Bang, der var i stram Jaket med hvid Kry
Jo, en hvid Vest havde han, tilmed af Silke.
santemum
i Knaphullet, smilte og trak paa
Thi han var et dannet ungt Menneske af god
Skuldrene.
Familie og blev bedt meget ud.
Hist og her i den lille sluttede Kreds blev
— Vil De saa komme op til mig paa Man
der
hysset og raabt Fy! i Anledning af den
dag Aften Kl. halv elleve og lade, som om De
grove Uforskammethed.
kom fra Middag.
Men då Bang efter en Pavse traadte ind
Mennesket sad og saa temmelig uforstaaende
for
at læse anden Gang, var de to plumpe
ud ... men gik saa sin Vej.
Mandag Aften indfandt han sig. Han var i Kumpaner nok saa nydeligt kommen ned i
Kjole og hvidt. Hans Ansigt blussede en Smule, Salen.
Bang havde sejret... endogsaa over
som havde han drukket adskillige Glas hed
Dumheden,
mod hvilken ellers selv Guderne
Vin... kort sagt: Han spillede sin Rolle som
kæmper forgæves. '
Middagsherre upaaklageligt.
Og saa?
Ja saa tog jeg ham med op paa en af vore
største Redaktioner. Han gjorde sig brillant.
Alle syntes ved første Øjekast om den høje,
mørke, unge Mand i den ulastelige evening
dress. Jeg anbefalede ham varmt. Og — Da
gen efter var han Journalist.
Men dersom De tror, h a n er tilfreds nu,
Hvad der skal leve udødeligt i Sang, maa
saa tager De fejl. Han har vel ca. 3000 Kr.
at leve af om Aaret; men han naar vanskeligt gaa under i Livet.
Schiller.
højere. Og dog var han — det viste sig —
*
*
*
en begavet Fyr. Dannet. Alsidig dannet... ja,
Hvad er det bedste Aktiv, cn Dreng kan have,
jeg siger Dem ikke, hvem han var.
— Har De Forstand paa Teater? (Det var naar det gælder at faa det mest mulige ud af
Tilværelsen? Utvivlsomt en stærk Vilje. Hvis
ét af Bangs pludselige Tankespring).
Ja, det er forresten ganske ligegyldigt, om han ikke har det, kan den mest fremragende In
De har det eller ej. De skriver bare Deres telligens og de rigeste aandelige Evner ikke naa
Mening, ligesom enhver anden Recensent skri til deres fulde Udvikling.
•tf
*
ver sin... eller sin Redaktørs. Og saa sto
Alt
er
hvirvlet
bort i Poesiens Historie, kun
ler De paa, at det, D e har sagt, er mindst
lige saa godt som det, nogen anden har fundet ikke de to gamle, vidunderlige Digte: Naturen
og Menneskehjertet.
Macaulay.
paa.
.•?:
*
Det tror den ægte Forfatter altid.
*
Den, der skal reformere Verden, skal ikke
Og den ægte Journalist!
ved Sæd bringe en aldeles ny Plante frem,
men ved Podning forbedre de gamle.
Aårene gik. Jeg var blevet Journalist og
Poul Møller.
*
sjc
sad i en jydsk Provinsby, hvor Bang en skøn
*
Dag tonede frem.
Bestandigt at kunne ‘ sysle med det samme
Han skulde læse op.
er et godt Tegn; thi det er kun Zigeunere,
Det nedstemte ham særdeles, at der, uvist der, naar de engang har været ét Sted, aldrig
af hvilken Grund, var meget daarligt solgt.
kommer der mere.
Om Aftnen, da han stod frem paa Tribunen
Søren K i r k e g a a r d.
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Kostymebal.
Af Gustav Hetsch.

Herren: 40 Aar.

Fruen: 30 Aar.

Herren (kommer oplivet ind i Fruens
Boudoir med et Brev i Haanden): Saa, Musse,
nu skal du høre noget, der vil more dig.
Fruen: Er det det Brev dér?
Herren: Ja, det er en Indbydelse fra Didriksens.
Fruen: Naa, er der nu igen en Indby
delse !
Herren: Ja, men det er ikke en af de
sædvanlige. Det er til Kostymebal.
Fruen: Naar da?
Herren: Om fjorten Dage. Du var jo
saa ked af, at du ikke kunde komme til det
hos Frandsens, saa nu maa du da være glad!
Fruen: Aa, jeg ved saamænd ikke. Hvad
synes d u, vi skal svare?
Herren: Naturligvis „Ja".
Fruen: Det synes jeg ikke.
Herren: Ja, men jeg har allerede sva
ret halvvejs „Ja", da Didriksen forleden, jeg
mødte ham, betroede mig, at der var en Ind
bydelse under Opsejling.
Fruen: Ja, det er jo en anden Sag. Men
jeg finder ellers, at du kunde have ventet med
at svare ham noget som helst, til du først
havde. talt med m i g om det. Men saa maa
vi selvfølgelig gaa der.
Herren: Nej — naar du ikke har Lyst,
saa. ..
Fruen (bestemt, krænket): Naturligvis gaar
vi der. Men har du nu ogsaa tænkt paa, at
det vil komme lil at koste dig en hel Del?
Herren: Det véd jeg skam nok. Det er
klart, at det vil blive en temmelig dyrebar
Historie.
Fruen: Ja, meget dyrebar. Jeg vil blot
sige dig, at det vil komme til at svie stærkt
til dig.
Herren: Det skal du ikke bryde dig om,
for saa sparer jeg saa meget desto mere paa
min egen Dragt.
Fruen: Det kunde ligne dig! Og naar vi
saa kommer sammen ind i Selskabet, saa skul
de j e g optræde med en usselt paaklædt Stod
der ved min Side! — Nej Tak, det skal jeg
dog ikke have noget af!
Herren: Jamen, min søde Pige. . .
Fruen: Ikke paa nogen Maade! Jeg
er ikke saa egenkærlig, Gudskelov! Hvis du
ikke bliver lige'saa fin i Tøjet som j eg, gaar
jeg slet ikke derhen! Saa kan du gaa alene.
Og hvorfor kan du i Grunden ikke ogsaa dét?
Herren: Hvor vil du hen! Jeg — gaa
der alene! Jeg 'gaar der jo k u n for din Skyld,
— fordi jeg mener, det kunde more dig!
Fruen: Ja, det var en rar Morskab!
Herren: Aa — naar du først er der, kan
du tro, du morer dig saamænd nok godt. Naa.

saa er det altsaa en Aftale, at vi begge to
tager derhen, — og begge to bliver meget
fine.
Fruen (med et Suk): Ja, ja, da! — Har du
tænkt noget paa, hvad du vil være?
Herren: Ikke endnu. Der er jo Tid nokt
Fruen: Ja, men lad os saa da tænke paa
det med det samme.
(De tier og tænker).
Herren: Der er altsaa to Ting at vælge
imellem. Enten er vi klædt paa ganske f o rskelligt, eller ogsaa maa vi være klædt gan
ske e n s paa, saa vi danner et smukt Par. For
— smukke, det skal vi da være, ikke?
F r uen: Hvordan vilde du have, jeg skulde
bære mig ad med ikke at være det?
Herren: Naa, naa, godt Ord igen! Saa
siger vi altsaa: samme Stil, samme Tidsalder.
Hvad mener du om to Holberg-Figurer? F. Eks.
Leonora og Leander?
Fruen: Du er for tyk til Leander.
Herren: Maaske. Men saa Jeronimus?
Fruen: Tror du, Leonora gaar paa Bal
med Jeronimus? Det vil jeg nok sige!
Herren: Det har du ogsaa Ret i. Det vilde
være imod Naturens Orden. — Men „spanske
Riddere" da?
F ru en: Saa maatte du have et flot Skæg.
— et virkeligt; jeg kan ikke fordrage de paa
klistrede, hvor Halvdelen falder af, naar man
bliver varm.
Herren: Jeg kan jo lade det staa i de
fjorten Dage.
Fruen: Ih, Gud fri mig! Ikke Tale om, at
jeg vil se dig med Overskæg i det daglige!
Herren: Naa, saa kan jeg altsaa heller
ikke være „spansk Ridder".
Fruen: Desværre — som Ridder vilde du
ellers være tilstrækkelig ukendelig for hele vor
Omgangskreds.
1
Herren: Naa, jeg kunde maaske være
Munk; — en Munk kan godt være med Mave
og 'skægløs.
F r u e n: Du vil da vel ikke foreslaa m i g
at optræde som Nonne, — om det saa blot var
for en eneste Nat!
Herren: Nej, det gaar vel heller ikkef
— Men vi Vil dog for Pokker ikke være neapo
litansk Fisker og Fiskerpige?
Fruen: Vi kunde være Pjerrot og Pjerrette.
Herren: Ja, det kunde vi.
Fruen: Saa vilde jeg være helt hvid —
hvide Silkestrømper, hvide 'Silkesko, hvidpud
ret i Haaret.
Herren (tager hende om Livet): Det vilde
sikkert klæde dig henrivende.
Fruen: Selvfølgelig! Og 'det er ikke saa
dyrt. Det er noget af det billigste, man kan
være.
H erren: Ja, det er storartet! Det er altsaa
en Aftale med de Pjerrotdragter. Er du saa
glad?'
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F ru en: Om jeg er! Du er en Knop, Frede
rik! Og nu er jeg ogsaa forfærdelig henrykt
for, at du liar sagt „Ja“ til Indbydelsen. Det
skal blive rædsomt morsomt at komme der og
vække de andres Misundelse.
Herren: Men — hvordan er det? En Pjerrette maa jo være i kort Kjole, ikke?
Fruen: Ja, naturligvis, meget kort oven i
Købet.
Herren (snurrer rundt paa Hælen): Ikke
Tale om! Det giver jeg dig aldrig i Livet Lov
til. Fodfri Kjole — det kan jeg gaa med til,
men kort — ikke ud af Stedet!
'Fruen (mut): Naa, saa kan du ogsaa be
holde det Kostumebal for mig. Jeg skal da ikke
have noget af at gaa der. Lang Kjole! — Jeg
tror, du er tosset, Menneske!
Herren: Ja, men synes du i Grunden
ikke ogsaa :selv. . . ?
Fruen: Jeg synes, du er* et utaaleligt Vrøvl
og et utrolig sippet Mandfolk, som jeg hver
ken gider tale med ,eller gaa paa Karneval
med. Saa bliver jeg hjemme den Aften og faar
Nellie herhen. Det er ogsaa meget morsommere.
Og det kan vel ikke genere dig. . .!
Stuepigen '(kommer ind): Undskyld, der
er en Herre i Telefonen til Herren (ud).
Herren: Hvad er nu det? (ud. Et Øjeblik
efter tilbage).
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Fruen: Du ser saa alvorlig ud. Det er
da ingen Ubehageligheder?
Herren: Vist ikke saa. Tværtimod. Det
var Didriksen. Hans Svigermoder er død. Hun
er i Formiddags blevet paakørt af et Auto
mobil . . .
Fruen: Naa ja, Automobil-Ulykker er der
da altid nok af!
Herren: — Og saa bliver der naturligvis
ikke noget af Kostymeballet, siger Didriksen.
Men det kan jo nu ogsaa være meget godt. . .
Fruen: Nej, det er da rigtignok forfærdelig
kedeligt! Dér havde da endelig været en Lej
lighed til at komme lidt ud at more sig!
Herren: Jamen, du vilde jo ikke med,
naar du ikke kunde faa Lov til. . .
Fruen: Snak! Man kan da være saa me
get andet end Pierette, og man kan da endelig
saadan en Aften vise meget andet end sine
Ben. Det er da rædsomt harmeligt med det
Afbud.
Herren: Ja — at den gamle Dame nu
ikke ogsaa kunde vente de fjorten Dage med
at lade sig køre over af det forbandede Auto
mobil!
Fruen (med et Hjertesuk): Det har du
saamænd Ret i! At hun ogsaa skulde gaa hen
og dø netop nu! (Hun græder. Manden søger
at trøste hende, men forgæves).

BJERQNINQSARBEJDE I SNESTORM.
Fisken bringes i Land fra en Damptrawler.

Fot. II. 8. D. London.
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I KULSTREJKENS TEGN.

2 500 fuldtlæssede Jærnbanevogne paa Qrimsbys Station parate til at sendes bort.

VINTERBILLEDE FRA KINA.
Den engelske Kirke i Hankow, de Revolutionæres Hovedkvarter.

Fot Worlds Pict.
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EKSENTRISKE PERSONLIGHEDER
PERSON ALHISTORISKE SKILDRINGER
FRA

IND- OG UDLAND
Virkelige Begivenheder er ofte mere interes
sante end de vidunderligste Fantasier/*

Pamela.
VEM var Pamela — denne mystiske, ro
mantiske Skabning, over hvis Livshisto
rie der hviler Slør af Hemmelighedsfuld
hed, som ingen nogen Sinde har formaaet at
gennemtrænge.
Da hendes glade Barnelatter for første Gang
hørtes i Hertugen af Chartres (den senere Her
tug af Orleans) Barnekammer, og den lette,
sirlige Skikkelse med det friske, rødmussede
Ansigt og de flagrende Krøller dansede hen ad
Korridorerne i det kongelige Palads, saa var
der ikke et Menneske i Paladset, fra den sta
telige Overgarderobemesterinde til den yngste
Køkkenpige, som havde mindste Anelse om,
hvor hun stammede fra.
Der var mange, som ymtede om, at hun
var Hertugens eget Barn. Der kunde ikke være
Tvivl om det, for var hun ikke sine smaa Lege
kammeraters udtrykte Billede? Andre erklæ
rede med lige saa stor Sikkerhed, at hendes
Moder ikke kunde være nogen anden end Ma
dame de Genlis, Lærerinde for Hertugen af
Orleans Børn og Hertugens Favorit, der, som
man sagde, kunde vikle ham om sin lille Fin
ger. Og hvis hun var Madames Barn, saa maatte
hun efter al Sandsynlighed ogsaa være Hertu
gens, for hvorledes kunde det ellers gaa til,
at hun blev modtaget med saa stor Venlighed
i hans Palads? Og saaledes blev det da slaaet
fast, til alles Tilfredshed, at hun, hvem hun
saa var, sikkert havde Ret til at være, hvor
hun var.
Madame de Genlis udtalte sig selv meget
aabenhjertigt om Grunden til den lille Piges
Tilstedeværelse i det kongelige Barnekammer.
Forklaringen var uhyre simpel og ligefrem —
hun var ansvarlig for de kongelige Børns Op
dragelse, og hun var kommet til det Resultat,at det vilde væi;e heldigt, om hun gav sine
Elever en lille engelsk Legekammerat, som kun
de deltage i deres Arbejde og Lege, og denne
Plan havde vundet Hertugens Tilslutning.
I den Hensigt havde hun sendt Forth —
en af Hertugens Kammertjenere og Englænder
af Fødsel — over til England for at finde en
passende Legekammerat til de smaa Prinses
ser. Efter megen Søgen havde han da i Hamp
shire fundet en lille Pige, som opfyldte alle
Madame de Genlis’ Betingelser, og af hvis Fa
milieforhold han gav følgende Fremstilling: For

en fem seks Aar siden, var Mary Simms, en
ung Pige af tarvelig Herkomst, bleven gift med
en Mr. Seymour, som stod betydelig over hen
de i Dannelse og Fødsel, og som havde taget
sin smukke, men fattig fødte unge Hustru med
sig til Newfoundland. Et Par Aar derefter var
Mr. Seymour død, og hans Enke kunde kun
med yderste Besvær ernære sig selv og sit
Barn med Syarbejde og anden Husgerning.
Saaledes var Enkens Stilling, da Madame
de Genlis’ Udsending gjorde hendes Bekendt
skab og straks blev slaaet af hendes lille Dat
ters sjældne Skønhed og indtagende Væsen.
Ved Hjælp af rigelige Pengegaver og gyldne
Løfter om Barnets Fremtid, saafremt hun blev
optaget i Hertugens Hjem, lykkedes det ham
at overtale den fortvivlede Moder til at skille
sig af med sit Barn og underskrive en Kon
trakt, hvorved hun opgav al Ret til hende i
Fremtiden.
Det var Madames Forklaring, men til Trods
for, at den lød meget troværdig, blev den alli
gevel modtaget med vantro 'Smil af hendes
skeptiske Tilhørere og bidrog blot til at give
den ondskabsfulde Sladder forøget Næring. Den
mere eller mindre mythiske „Nancy Simms“
forsvandt, og i Stedet for var der „Pamela",
det glade, smilende Barn, 'der var som en Solstraale i det kongelige Palads.
Hvis man kan tro samtidige Beretninger,
har intet Palads nogen Sinde haft en saa ind
tagende Beboer som denne lille engelske Pige,
om hvis Herkomst ingen med Bestemthed vid
ste noget. Hun var en henrivende Skabning,
saa yndefuld som en Sylfide, saa vilter som en
Alf og saa indtagende som selve Alfedronningen Titania. Før hun havde været en Man
ned i Paladset, var alle, fra Hertugen og ned
efter, hendes lydige Slaver, stolte og glade ved
at være med i hendes barnlige Lege og endnu
stoltere og gladere, naar det lykkedes dem at
fralokke hende ét Kys. Selv Madame de Genlis,
<der tilsyneladende behandlede sin nye Elev
med Strenghed, kunde ikke værge sig mod den
Fortryllelse, som den lille Pige o vede over
hende.
At Pamela selv tilbragte en saare lykkelig
Barndom i sit nye Hjem, ligger i Sagens Na
tur; men paa den anden Side taler det i høj
Grad til Ære for hendes Karakter, at al den
Forgudelse, som hun var Genstand for, ikke
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formaaedc at odelægge. Efterhaañdeii som Aarenc gik, blev liun stadig smukkere og mere
indtagende, indtil hun, da hun gik i sit seksten
de Aar, var almindelig anerkendt som den
' skønneste og mest fortryllende unge Pige i
de Kredse, som stod det franske Hof nær.
Mangen højtstaaende Tilbeder søgte at vinde
hendes Haand og1 Hjerte — Hertugen af Montpensier var maaske den ivrigste af dem alle,
men Pamela havde ikke Lyst til at ombytte
sin Frihed med Lænker — selv om de var
nok saa gyldne.
Og saaledes bevarede hun sit Hjérte ube
rørt, indtil hendes „Æventyrprins" viste sig —
Lord Edward Fritz Gerald, Søn af Hertugen
af Leinster, efter Sigende den smukkeste Mand
i Irland og ligesaa ædel og højtbegavet, som han
var smuk. Naar og hvor de to unge første
Gang mødtes, ved man ikke med Bestemthed,
men fra hint første Møde, som fandt Sled en
Gang i Løbet af 1792, var deres Skæbne be
seglet. Det var Kærlighed ved første Øjekast
og Kærlighed lil Døden.
Det hjalp ikke, at Madame de Genlis lagde
alle tænkelige Hindringer i Vejen for Forbin
delsen. Pamela havde skænket Lord Fitzge
rald sit Hjerte, og ingen kunde forhindre hende
i at 'gifte sig med ham, og saaledes gik det til,
at hun en Decemberdag stod for Altret i Tor
quay og med Glæde lagde sin Frihed i Hæn
derne paa den Mand, som allerede ejede hendes
Kærlighed.
Dette romantiske Giftermaal maatte nødven
digvis vække en vis Opsigt, og samtidig be
gyndte man paany at spekulere over Hem
meligheden ved Pamelas Herkomst. Ægteskabs
kontrakten, som stadig opbevares i Torquay,
meddeler om et Ægteskab, der er indgaaet mel
lem „Edward Fitz Gerald, Søn af den afdøde
Hertug af Leinster, og Stephané Caroline Anna
Simms, kendt under Navnet Pamela, 19 Aar
gammel og en Datter af William Berkeley og
Marie Simms."
Vi ved, at denne Opgivelse ikke stemmer
med Madame de Genlies Forklaring, hvorefter
Pamela var Datter af en Mr. S e y m o u r. Al
denr^e officielle Erklæring heller ikke vandt
almindelig Tiltro, ser man deraf, at „Masonic
Magazine" for 1793 indeholder en Meddelelse
om det indgaaede Ægteskab mellem „Lord Ed
ward Fitz Gerald og Madame Pamela Capet,
Datter af hans kongelige Højhed, den afdøde
Hertug af Orleans", og Thomas Moore fortæller
ligeledes i „Life of Lord Edward Fitz Gerald",
al Pamela var „Hertugen af Orleans Adoptiv
datter, eller som man sikkert, uden Betænke
lighed kunde sige, hans uægte Datter med Ma
dame de Genlis".
Pamelas Ægteskab bragte en stor Omvælt
ning i hendes Liv — fra det kongelige Hof,
med al dets Glans og Herlighed, til en for
holdsvis tilbagetrukken Tilværelse i landlige,
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tarvelige Forhold. Men hun vilde med Glæde
have givet langt mere end det, hun havde ofret,
for den Lykke, som Samlivet med den Mand,
hun elskede, skænkede hende i de næste fem
Aar — for det Liv, der, som hun siger, snarere
var som en „skøn Drøm end den nøgne Virke
lighed".
Det er et vidunderlig idyllisk og lykkeligt
Samliv, som Lord Edward beskriver det for
sin Moder, Enkehertuginden, dette Havblik før
Stormen, da han og hans skønne Hustru op
slog deres Bolig forskellige Steder i Irland, fra
Kildare til Blackrock, i Nærheden af Dublin.
Deres Hjem i Kildare beskriver Lord Edward
som „et lille Paradis".... livor vi har alt,
hvad der bidrager til at gøre Livet skønt.
Min elskede Hustru er henrykt over det, og
det klæder hende."
I Blackroek førte de en ligesaa idyllisk
Tilværelse — „et levende Digt" kalder han det
selv, og han giver en henrivende Skildring
af deres landlige Beskæftigelser. „Pamela er
travlt beskæftiget med at plante Ærteblomster
og Reseda, medens jeg skriver til min højt
elskede Moder.... Vi kom i Gaar, vaagnede
op til det mest henrivende Foraarsvejr, og
jeg sidder nu i det lille Bibliotek, med Vin
duerne aabne. De smaa Fugle synger udenfor,
og alt er saa vidunderlig smukt. . .."
Saaledes levede de to Elskende i landlig
Fred og Uskyld, „glemmende Verden og glemt
af den", lykkelige som kun de kan være, for
hvem Kærligheden til den anden er Livets
højeste Lykke, og som Tiden gik, dobbelt lykke
lige over det Barn, som var Pantet paa deres
inderlige Kærlighed. Kun Skade, at denne lyk
kelige Tid ikke kunde vare evig! Men der var
en medfødt Rastløshed og Uro i Fitz Geralds
Blod, som selv hans lidenskabelige Kærlighed
til Hustru og Barn, og det stille, fredelige Liv
ikke formaaede at holde i Tømme, og som
til sidst skulde bringe ham i Ulykke.
De urolige politiske Forhold 'i hans Fædre
land og den stadig stærkere og stærkere Mis
fornøjelse. lokkede ham bort fra Hjemmets
Fred og den Hustru, han elskede saa højt.
Han sluttede sig hurtigt til det irsk-patriotiske
Selskab og lod sig endog friste til at være
med i en Plan, som gik ud paa at vinde Irland
for Irland ved Hjælp af franske Tropper.
Planen mislykkedes, og da den ubesindige
unge Adelsmand indsaa, at hans Liv var i Fare,
søgte han al frelse sig ved Flugt. Vi vil ikke
dvæle ved de sørgelige Følger af hans skæbne
svangre Daarskab, som gjorde en Ende paa
hans — og hans Hustrus — lykkelige Tilværelse,
dertil er de alt for vel kendte af alle, som
interesserer sig for Englands og Irlands Hi
storie. En Tid fandt han et sikkert Tilflugt
sted i Dublin, hvorhen hans trofaste Hustru
fulgte ham. Hun fandt et Hjem for sig og sit
Barn i Nærheden af Merion Square, og derhen
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listede Fitz Gerald sig’ jævnlig, naar det ven
lige -Mørke sænkede sig över Byen, for at til
bringe ¡en kort Stund sammen med den Kvinde,
han -elskede højere end selve Livet, og for
at .blande sine Taarer med hendes over det
sovende Barns Vugge.
Selv .den Angst og Rædsel, som hvilede
over .disse stjaalne Møder, kunde ikke helt øde
lægge den Fryd, de følte ved at være sammen
men Blodhundene var paa Spor efter „For
ræderen", og snart blev ogsaa denne sidste
Glæde dem berøvet. Lovens Haandhævere fandt
til sidst Fitzgerald’s Skjulested, og en Nat blev
hans Dør sprængt af en Troppestyrke, som
havde Ordre til at fange ham, hvad det saa
skulde koste. Men Fitz Gerald var ikke den
Mand, som lod sig fange saa let — selv om
det var en ulige Kamp, og han intet Haab havde
om at kunne gaa af med Sejren. Med Ryggen
mod Væggen og Dolk i Haand kæmpede han
med et sandt Fortvivlelsens Mod. En efter en
faldt hans Angribere til Jorden, ramt af hans
dødbringende Dolk. Men Kampen var for ulige.
Han blev overvældet, kastet omkuld og bundet,
og medens Blodet strømmede fra en Mængde
Saar, blev han ført bort til Slottet. Da den
øverste Embedsmand paa Irland spurgte ham,
om der var nogen Besked, som de skulde bringe
til hans Hustru, stønnede han: „Nej, nej, men
fortæl hende det varsomt."
Pamelas Fortvivlelse, da hun hørte om denne
sin Mands sørgelige Skæbne, var hjerteskæ
rende. Hun tiggede og bad om at faa Lov
til at dele hans Fængselskab og pleje ham.
Hun solgte alle sine Ejendele, lige til Ringene
paa sine Fingre, og tilbød sin sidste Skilling
til sin Mands Fangevogtere for at faa Lov
til at se ham. Men det var altsammen forgæves.
Hun kunde ikke engang faa Lov til at se den
Mand, for hvis Skyld hun med Glæde vilde
have ofret sit Liv. Det tungeste Slag var maa
ske, da hun fik Ordre til at forlade Irland,
og da der, omtrent en Uge senere, kom Efter
retning om, at hendes Mand var død af sine
Saar.
„Hendes Fortvivlelse," siger Hertugen af
Richmond, som overbragte hende den sørgelige
Tidende, „var frygtelig, og i Begyndelsen var
det hende fuldkommen umuligt at beherske sig.
Men efterhaanden begyndte hun at blive ro
ligere, og selv om hun endnu sover meget lidt
og spiser endnu mindre, ligesom hun jævnlig
har Anfald af Krampegraad, nærer jeg alligevel
godt Haab om, at hendes Helbred ikke har
taget varigt Skade."
De senere Aar af Pamelas Tilværelse var
ligesaa formørkede af Sorg og Modgang, som
hendes Barndom og første Ungdom havde været
opfyldt af Solskin. Efter at hun havde tilbragt
nogen Tid under Hertugen af Richmonds gæst
fri Tag, skabte hun sig et Hjem i Hamborg,
men det var en ensom og trist Tilværelse, hun

der førte, og halvt af Ensomhedsfølelse, halvt
af Nød, giftede hun sig for anden Gang —
med en velhavende Bankier ved Navn Pitcaire.
Men dette Ægteskab, som baade Sjæl og
Legeme oprørtes imod, blev, en eneste lang
Lidelse, og ikke mange Aar efter finder vi
den ulykkelige Kvinde i Toulousé, hvor hun
tilbragte de sidste elleve Aar af sit Liv, ukendt
og ubemærket.
Her er det, som om hun omsider har fundet
nogen Trøst i sin Ensomhed og Sorg ved —
saavidt hendes egne beskedne Midler tillod —
at hjælpe sine fattige Naboer.
Firsindstyve Aar er nu forløbne, siden Helt
inden i denne forunderlige Historie . lukkede
sine Øjne og tog Afsked med en Verden, som
havde bragt hende saa megen Glæde og saa
megen ufortjent Sorg; og i firsindstyve Aar
har hun sovet sin sidste Søvn paa Montmartre
Kirkegaard, under en beskeden Gravsten, hvorpaa der kun staar det ene Ord — ligesaa my
stisk og uopklaret som den Gang, da det skønne
lyshaarede Barn for første Gang lod sin glade
Latter lyde i det kongelige Slot — nemlig Ordet
Pamela.

En eksentrisk Dame.

Flere af vore Læsere har bedt os bringe
et Billede af Lola Montez, hvis mærkelige
Livsskæbne blev skildret i forrige Nummer un
der „Eksentriske Personligheder". Det er os
kært at kunne opfylde dette Ønske i dette Nr.
Hosstaaende vil Læserne finde en Gengivelse
af Lolas karakteristiske Træk.
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Fashionabelt Bryllup.

Slutningen af sidste Uge blev Frøken
Emmy Tuxen, Datter af Direktør ved Orlogsværftet, Kommandør I. C. Tuxen, viet til
Landbrugskandidat Einar Hansen, Søn af
Etatsraad Hansen, Mullerup, i Vor Frelsers
Kirke. I det meget repræsentative Brude

I

følge saas de fleste kendte Navne indenfor
Aristokratiet og Bourgeoisiet. Efter Vielsen
indtoges en Bryllupsmiddag hos Frøknerne
Nimb, hvorefter det unge, nydelige Par rejste
til Paris, fulgt af deres Slægtninges og Ven
ners gode Ønsker.

Paa Togt mellem Grønlands Ismarker.
ort nord

det store,
mærkelige
Land nye
Hemmelig
heder. Fra
alle Sider vil
Planen blive
mødt med
Sympati,
ikke mindst
fordi Grøn
land synes
at gemme
virkelige
. Skatte un
der de blin
kende Is
flader.

Bi
Vligste
land udøver

stadig en
dragende
Magt paa
Forskerne.
I disse Dage
drøftes Pla
nerne for en
ny stor Eks
pedition,
der under
Kaptajn
Koch's kyn
dige Ledel
se vil søge
at afvinde

Fra Danmarks Havn i Nordøst-Gronland.
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Fra Livet mellem Ismarkerne.

Saadan ser en Polarfarers Villa ud. Huset er bygget af Kaptajn Koch i Nordøst-Grønland.

I Drivisen udenfor Nordøst-Qrønlands øde Kyst.
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UGENS PORTRÆTTER.

Mulermester STEG EM A NN.

Direktør V. .1. JUUL.

MALERMESTER STEGEMANN, den tidligere Older
mand for Malerlavet, er henved 80 Aar gammel afgaaet
ved Døden. Stegemann nød stor Tillid blandt sine Stands
fæller og beklædte en Mængde Tillidshverv. Han interes
serede sig ogsaa for Politik og var i 1892 opstillet som
Folketingskandidat, men blev dog ikke valgt. Personlig
var han meget afholdt, skønt han som en Mand af den
gamle Skole var en Del konservativ.
DIREKTØR V. A JUUL ved Statsbanernes Bane
afdeling blev kun 58 Aar gammel. Han var først ansat
ved de jysk-fynske Statsbaner, blev derpaa Kontorchef
ved og i 1901 Banechef for den københavnske Afdeling.
I 1904 udnævntes han til Direktør. I længere Tid havde
Dir. Juul opholdt sig i Norge for at søge Helbredelse
for den Hjærtesygdom, som nu har lagt den dygtige
Mand i Graven.

OVERRETSSAGFØRER CARL BECKER har fornylig
vakt en Del Opmærksomhed ved som Borgerrepræsentionens Formand at standse en Forespørgsel, der blev
stillet af den radikale Gruppe. Hr. Becker hævdede, at
han ikke agtede at sætte Sager af størxe. fin¿nsieL.Belydning paa Dagsordenen i den korte Tid, der var tilbage,
før de nye Valg finder Sted.

O øerretssagfører C. BECKER.

HVER 8. DAG: PORTRÆT- OG BILLEDGALLERI
MARTS 3. 1912.

DEN TRUENDE KULSTREJKE.
l'°‘- IL s- D1 de sidste Dage har der hersket en feberagtig Travlhed i Portsmouth for at forsyne
den engelske Flaade med Kul. Paa Billedet ses Matroser i Færd med at transportere
Kul fra Verdens største flydende Kuloplag.

PARLAMENTET AABNES
HDen engelske Rigsdag aabnes med en Pomp og Pragt, som man maa have set, for at danne
sig en Forestilling derom. Fotografiet viser den kongelige Qalla-Karet forspændt med otte
hvide Heste.

WINSTON CHURCHILL PAA REJSE
Winston Churchill er Dagens Mand i England. Vort Billede viser Ministeren paa Vej til sit
meget omtalte Besøg i Belfast.

DEN ENGELSKE SØ- OG HANDELSRET.
I Anledning af den store Damper „Delhi's1' Forlis blev der afholdt vidtomfattende Forhør, hvor bl. a. Kaptajnen
maatte afgive Forklaring. Paa Billedet ses han siddende i Forgrunden.
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Læsestuer for Børn.

Fru Dr. phi!. Valfrid Munch-Petersen, f. Palmgreen.

EM Adgang til god og sund Læsning er
et ypperligt Middel til at højne et Folks
Kultur. Stat og Kommune har derfor ind
rettet offentlige Biblioteker. De første har
vedsagelig en videnskabelig og historisk Op
gave, de kommunale Biblioteker henvender sig
derimod i første Række til de store, brede Lag
og bærer derfor ikke uden Grund Navn af
Folkebiblioteker. I Amerika har det længe
været saaledes. at Folkebibliotekerne staar i
den nøjeste Forbindelse med Skolerne. De fort
sætter ligefrem det Opdragerværk, Skolen har
begyndt og udvider det til al omfatte hele Livet,
ganske særligt det praktiske Liv. I Børne
bibliotekernes Læsestuer faar de Smaa Lov lil
at studere illustrerede Blade og Tidsskrifter,
selv om de ikke kan læse. Hvor stor Betyd
ning delte har for Ungdommen, siger sig selv.
Megen daarlig Paavirkning ved den løse Omstrejfen paa Gader og Stræder hæmmes. Mangen
en Spire til større Kundskab fremmes.

N

I England og Tyskland har Biblioteksagen
vundet udmærket Forstaaelse baade hos Be
villingsmyndighederne og ude i Folket. Begge
har indset, at Kundskab er Magt og stræber
derfor efter at gøre Folkebibliotekerne sa-a nyt
tige og kendte som muligt. I Norge har de
under Ledelse af den -dygtige og initiativrige Bib
liotekar H a k o n N y h u u s udviklet sig et
Mønsterbibliotek. I Sverige er det navnlig Dr.
phil. Valfrid Palmgreen, der har udført
et udmærket Arbejde. Vi bringer et Billede
af den unge Dame, dels fordi hendes Agitation
for Oprettelsen af Børnebiblioteker har bragt
saa gode Resultater, dels fordi hun ved sit
Ægteskab med Dr. Munch-Petersen nu har taget
.fast Ophold i København, og vi saaledes tør
regne med, at hendes Indsigt paa Biblioteksomraadet ogsaa vil komme Danmark til gode.
Det lader sig nemlig ikke nægte, at de kø
benhavnske folkebiblioteker staar en Del til
bage. Skylden herfor er vel næppe saa meget
Personalets som Ledelsens, der paa mange
Punkter har vist en mærkelig Mangel paa For
staaelse af Tidens Krav. Der findes saaledes
i Øjeblikket kun én Læsestue for Børn i hele
den store Hovedstad, og den er endda meget
lille og bestaar kun ved privat Hjælp. Til de
kommunale Læsestuer har Børnene kun Ad
gang i stærkt begrænset Antal, og det synes,
som om Ledelsen har mere Interesse for teore
tiske Eksperimenter end for virkelig at gøre
honoget

for Børnene. Da Bibliotekerne ikke i
Øjeblikket ejer en Mand, der er fremragende
og energisk nok til at kunne tage Sagen op,
var det ønskeligt, om Fru Valfrid Munch-Peter
sen vilde stille sin store og praktisk skolede
Erfaring til%Raadighed, saa at denne betydnings
fulde Sag kunde blive ført saadan frem, som
den har Krav paa. Det er jo ikke blot en
kulturel men ogsaa en social Opgave. Mangfol
dige Børn vokser nu op i Omgivelser, der kun
kan virke dræbende for alle Spirer til, hvad
der er godt og smukt. Naar man ser paa Bille
det af den svenske Læsestue, glæder man sig
ikke blot over den Hygge, der præger hele
Interiøret, men man faar ogsaa Tro til, at der
her saas en Sæd, som med Tiden vil bære
mange gode Frugter.

678
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Et nyttigt Oplysningsarbejde.

Læsestue for Børti i Stockholm, indrettet af Fru Dr.phil.Palmgren-Munch-Petersen (Damen
til højre). Læg Mærke til det hyggelige Interiør og de mange, ivrigt læsende Børn.

Børne-Reol paa kommunal Læsesal i København. Som det vil ses, er Udstyrelsen grumme spartansk.
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Hvalfangst paa Færøerne.

r^en bekendte Kø
benhavner, Gros
serer Elith Bloch har
velvilli gst o ve rladt
„Hver 8. Dag“ hosstaaende Billeder fra
Hvalfangsten paaFær
øerne, hvor han en
Tid opholdt sig, og
hvorfra han har med
bragt en Del udmær
kede Fotografier, som
han selv har taget
deroppe.
binJhnJtJiruiJitiibiÑüipJGnilhniiJinJüiÑ

Fiskere paa Færøerne begiver sig ud paa Hvalfangst.

Hvalen slagtes paa en Hvalfangststation paa Færøerne.

Amatørfot E. Bloch.

6ö0

Puck.
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SVENSK VID 00 TEGNEKUNST.

— Boston! — Får jag lof?
— (stram) Nej tack — men fråga någon af de andra damerna.
— De har jag redan gjort!

Hi CG A T^2*rrA foreSaar Forlagets
UaSOv
U store Flytningsudsalg!

I

Om kort Tid henflyttes hele vort store Varelager til vore nye og moderne Lokaler, Nørregade 7, hvorfor hele vort store
Lager af elegante og fortrinlige Bøger udsælges til Brøkdele af deres tidligere Pris.
Læser af denne Annonce bør i egen Interesse drage Fordel af dette enestaaende Udsalg. Et Blik paa
mmmwm nedenstaaende Prisliste vil straks overbevise Dem om, at her virkelig realiseres gode og kurante Værker til
Virkelig fænomenale smaa Priser. — — —
For flere Bøgers Vedkommende er Rest-Oplaget ringel Indsend derfor'straks Deres Bestilling! Alle Bøgerne garanteres nye,
fejlfri og uforkortede!

Enhver

—

Ved Bestilling bedes blot skrevet

Vælg selv!

Bogens eller Bøgernes Numre

1) CARIT ETLAR: Fredsfyrsten". Roman. 128 Sider. Indb. Før
31/2 Kr. Nu 35 Øre.
2) — „Fanø Folk". Roman. 64 Sider. Indb. Før 2 Kr. Nu

25 Øre.

3) A. VOLLMAR: „Uden Hænder". Fortælling for Børn. 62
Sider. Indb. Før 1 Rr. Nu 1O Øre.
4) KAPTEJN MARRYAT: „Percival Keene". Roman. 551 Sider.
Indb. Før 6V2 Kr. Nu 85 Øre.
5) CARL E. SIMONSEN: „Den gyldne Flod". Roman. 219 Sider.
Indb. Før 3^2 Kr. Nu 40 Øre.
6) — „Grænsefolk". Roman. 311 Sider. Indb. Før 6 Kr. Nu

75 Øre.

7) H. RIDER HAGGARD: „Kong Salomons Miner". 304 Sider.
Indb. Før 4l/2 Kr. Nu 70 Øre.
8) ALEXANDRE DUMAS: „De tre Musketerer". Roman i 3
Dele. 576 Sider. Stort Format. Indb. Før 12 Kr. Nu

85 Øre.

9) — „Tyve Aar efter". Roman i 3 Dele. Indb. i 3 Pragt
bind. 675 Sider. Før 12 Kr. Nu 1 Kr. 1O Øre.
10) WALTER SCOTT: „Lægens Datter". Roman. 256 Sider.
Indb. Før 3V2 Kr. Nu 40 Ør<*.
11) P. BLOMBERG: „Vintersol". Fortælling for Børn. 62 Sider.
Indb. Stort Format. Før n/2 Kr. Nu 15 Øre.
12) E. WERNER: „Et Ægteskab". Roman. 422 Sider. Indb.
Før 51l2 Kr. Nu 80 Øre.
13) KNUD SKYTTE: „Den onde Lensmand". Roman. 364 Sider.
Indb. Før 41/2 Kr. Nu 70 Øre.
14) LOUISE M. ALCOTT: „En gammeldags Pige". Roman. 352
Sider. Indb. Før 3 Kr. Nu 45 Øre.
15) — „I Rosentiden". Roman. 336 Sider. Indb. Før 5 Kr.

Nu 70 Øre.

16) VICTORIEN SARDOU: „Madame Sans Gene" eller „Napo
leons Vaskerpige". Roman i 5 Dele. 372 Sider. Indb. Dob
belt Bogformat. Før 12. Kr. Nu 1 Kr. 15 Øre.
17) MARK TWAIN: „Lille Toms Eventyr". Roman. 346 Sider.
Indb. Før 41/-» Kr. Nu 65 Øre.
18) HESBA STRETTON: „Jessicas første Bøn". Fortælling for
Børn. 62 Sider. Indb. Før 1 Kr. Nu 10 Øre.
19) CARL MUUSMANN: „Det lille Paradis". Roman. 249 Sider.
Indb. Før 3l/2 Kr. Nu 35 Øre.
120) E. MARLITT: „Hedeprinsessen". Roman. 457 Sider. Indb.
Før 7 Kr. Nu 90 Øre.
■21) FRITZ REUTER: „Hvorledes jeg fandt min Hustru" og andre
Fortællinger. 224 Sider. Indb. Før 3V?J Kr. Nu 35 Øre.
22) FR. COPPEE: „Hvem bærer Skylden" eller „Skyldig —
ikke skyldig". Roman. 299 Sider. Indb. Før 31/? Kr. Nu

65 Øre.

Nr. 312.

BESTILLINGSSEDDEL

lil Kunstforlaget Danmark, Valdeinarsgade 10, Kbhvn. K. (Kan for
sendes i aanen Konvolut for 2 Øre fra København, 4 Øre fra
Provinsen).
Undertegnede, der har læst Forlagets Annonce, hvori tilbydes
Bøger til meget nedsatte Priser i Anledning af Forlagets Flyt
ning, ønsker nedenstaaende Værker tilsendt.

paa nedenstaaende Bestillingsseddel.

23) CHARLES DICKENS: „Drømmen". Roman. 160 Sider. Indb.
Før 4 Kr. Nu 30 Øre.
24) — „Pickwick-Klubben". Roman i 2 Dele. Indb. i 2 Pragt
bind. Før 9 Kr. Nu 1 Kr. 50 Øre. 732 Sider.
25) H. BEECHER-STOWE: „Øen Orrs Perle". Roman. 224 Sider.
Indb. Før ^¡2 Kr. Nu 25 Øre.
26) CHR. BREDSDORFF: „Paa Feltfod". Roman fra Krigen 64.
327 Sider. Dobbelt Bogformat. 125 Billeder af Alfr. Schmidt.
Indb. Før 7x/o Kr. Nu 1 Kr. 10 Øre.
27) P. K. ROSEGGER: „Gudsdommen". Roman. 345 Sider. Indb.
Før 5 Kr. Nu 45 Øre.
28) ANTHONY HOPE: „Fangen paa Zenda". Roman. 263 Sider.
Indb. Før 4 Kr. Nu 70 Øre.
29) KR. OSTERGAARD: „Anton Arden". Roman om Nybygger
livet i Amerika. 251 Sider. Med 35 Billeder. Indb. Før 4^2
Kr. Nu 75 Øre.
30) GEORG EBERS: „Fru Borgmesterinden". Roman. 421 Sider.
Indb. Før 7 Kr- Nu 80 Øre.*
31) ELISABETH SCHøYÉN: „Dronning Margrethe". Roman. Indb.
296 Sider. Før 5 Kr. Nu 65 Øre.
32) O. C. MOLLBECH: „Et døende Folks Saga". En Samfunds
skildring. 248 Sider. Indb. Før 3’/2 Kr. Nu 60 Øre.
33) I. N. RISUM: „Vore Blomster". 220 Sider. 255 Afsnit. 127
Billeder. Indb. Før 2i/2 Kr. Nu 25 Øre.
34) NIELS FILSKOV: „Mennesker og Klæder". En kulturhistorisk
Fremstilling. 121 Sider. Indb. 52 Billeder. Før 2 Kr. Nu

20 Øre.

35) LAURITS JOHANSEN: „Over Taame og Tage". Dansk Luft
sejlads Historie. 109 Sider. Før 2 Kr. Nu 20 Øre.
36) J. L. HEIBERG: „Elverhøj". 94 Sider. Før n/2 Kr. Nu

15 Øre.

37) JULES MICHELET: „Jeanne D’Arc". Fortælling. 112 Sider.
Før 21/2 Kr. Nu 25 Øre.
38) J. ØSTRUP: „Profeten Muhamed". En folkelig Fremstilling.
96 Sider. Før 2 Kr. Nu 20 Øre.
39) 41 udvalgte Fortællinger af „1001 Nat". 284 Sider. Indb. 64
Friser og Vignetter. Før 6 Kr. Nu 75 Øre.
40) „Leg og Tidsfordriv". En fortrinlig Bog for Børn. 62 Sider
Indb. Før U/2 Kr. Nu 15 Øre.
41) „De forbudte Sange". Nordiske Digte i Udvalg. Med en
Indledning om den danske Sangs Vilkaar i Sønderjylland. Rigt
illustreret af Hans Nik. Hansen. Før 5 Kr. Nu 25 Øre.
42) „Kender Du Danmark". Et stort Pragtværk med 100 meget
fint udførte Billeder fra det smukkeste Danmark.* Før 10 Kr.

Nu 2 Kr.

Vis denne Annonce til Venner og Bekendte og
indsend i Fællesskab Bestilling paa de Værker, som
De ønsker. Benyt nedenstaaende Bestillingsseddel og
Ordren vil da omgaaende blive expederet. Dette
Tilbud gentages ikke oftere!

Iler skrives Bøgernes Numre: ......................................................

Kunstforlaget
Bøgerne skal afsendes omgaaende og skal svare nøjagtig til
Bestillingen. Er dette ikke Tilfældet eller er Bøgerne ikke al
deles nye og fejlfri, fordrer jeg Bet til at tilbagesende hele For
sendelsen mod fuld Godtgørelse. Bøgerne sendes med Posten pr.
Efterkrav plus Porto og 10 Øre til Emballage.

Navn.......................................................................................................
Stilling.....................................................................................................

Adresse.....................................................................................................

„DANMARK",
Valdemarsgade 10.
Aabent 8—7.

Telefon 8097.

Meddelelse fra Redaktionen.
DE AF HVER 8. DAGS Abonnenter, der kunde
ønske at indtræde i Kontrolkomitéen for Udtrækningen
af de rigtige Besvarelser paa vor store Præmiekon
kurrence, bedes snarest muligt meddele os Navn og
Adresse. De, der vælges til at deltage, skal da høre
nærmere fra Redaktionen.

*

*

*

VED EN BEKLAGELIG FEJLTAGELSE var For
fatte: en Frederik Skoubo’s Navn bortfaldet under For
tællingen „Kunstens Tornevej" i forrige Nr.

Mærkedage i Ugen, som kommer,
(3.-9. Marts).
5. Marts 1827. Astronomen Laplace dør.
5.
—
1827, Fysikeren Volta dør.
7.
—
1715, Digteren Kleist fødes.
8.
—
1905, Japanernes Sejr over Russerne
ved Mukden.
9.
—
1888, Kejser Wilhelm I. dør.

SKÆR DEM IKKE!

Kokkepigen (der har faaet Afsked paa Grund af
Uærlighed). De kan stole paa, at De vil komme til at
savne mig snart!
Herren: Aa, det er ikke værd at tale om —saa længe
vi ikke savner noget!
*
*
•ie
Moderne Turistliv.
— Da Du sidst var i Italien, var du vel i Rom
og Venedig?
— Det ved jeg skam ikke, det er altid min Kone,,
der køber Billetterne.

Et „Vaadeskud“.
Oversat fra Fransk af Louise Qjøl Korch.

E har sikkert ofte læst følgende Notits i et Pro
vinsblad: „Igaar har et sørgeligt Ulykkestilfælde
bragt Sorg og Fortvivlelse over en anset Familie
her i Byen. Hr. N. N.. der var paa Jagt sammen med
en \cn, vilde springe over et Gærde, da hans Bøsse
pludselig gik af, og han styrtede om, ramt af et Skud
i Brystet. En tilkaldt Læge kunde kun konstatere, at
Døden var indtraadt.“ — — —
Det Antal Personer, der selv faar en Kugle i Livet,
som de havde tiltænkt Vildtet, er hvert Aar saa over
raskende stort, saa man med sin bedste Vilje ikke altid
kan tage det for gode Varer, som Aviserne betegner
som Uforsigtighed eller „Vaadeskud“.
Jeg tror, at jeg en Gang har set et Eksempel
paa et saadant „Vaadeskud“.

D

*

*

Binard er Jæger, Jæger om en Hals, han er om
kring ved de Fyrre, lille og firskaaren. Enten han
er hjemme eller paa Jagt, bærer han altid det samme
Kostume: et Par Fløjelsbenklæder, der er stukket ned
i et Par gule Gamascher, en blaa Jakke med Bryst
lomme, og som er snøret ind om Livet med en Rem,
hvori han bærer et stortærnet Lommetørklæde. Hans
Haar er straagult, og over hans smaa, grønne Øjne
sidder der et Par røde Haartotter. Da hans Mund
er lille, men hans Læber tykke, ser han altid ud,
som om han surmulede. — Det var altsaa Manden!
Binard er gift; hans Kone er tyve Aar, hun er brunet,
smuk, livlig og frisk, som en nysudsprungen Rose —
en rigtig lille Djævel.
Binard siger, at han er elsket for sin egen Skyld.

*

*

Hvert Efteraar indbyder Binard en af sine Venner
til at deltage i Jagten, Nat og Dag maa hans Gæst
følge ham gennem Marker, Skove og Krat. Han siger,
at det er kun Søndagsjægere, der har Hunde, derfor
gaar han selv paa Sneppetræk, og Gæsten agerer Klap
per.

*

*

En Aften gik Binard ud paa sin sædvanlige Runde
i Skoven, efter at have kysset Godnat til sin Kone,
der var gaaet til Ro. Hans Ven, der var træt af Da
gens Jagt, snorkede lydeligt paa sit Kvistværelse. Bi
nard gik gennem den natdunkle Skov med Næsen mod
Vinden, da der pludselig faldt Draaber, dersom det
blot ikke blev ved, vilde der blive noget at gøre.
Han ventede lidt, men i Stedet for at holde op,
faldt Regnen kun stærkere; han slog Kraven op om
Ørene og besluttede sig til at gaa hjem.
'Langt borte fra kunde han se sin Bolig; det fore
kom ham, at Vinduerne var oplyste! Hvad skulde det
betyde?
Han gik stærkere til, og idet han slog ind paa
en anden Vej, for ikke at blive hørt, sprang han over
Hækken, der førte ind til hans Have. — Paa de op
lyste Gardiner tegnede to Silhuetter sig.
Binard løb hen til et af Udhusene, tog en Stige,
stillede den forsigtigt op ad Muren og klatrede op
ad den. —
Da Binard kom ned igen, var han bleg som et
Lig, han bed sine Læber til Blods, og to store Taarer
trillede ned ad hans Kinder.

*

*

Da han løftede Hovedet, var alt mørkt og stille
i Huset. Han listede sig ind i det lille Værelse, hvor
han sov, naar han skulde tidlig op öm Morgenen.
Binard sov ikke; han laa længe og tænkte, og da
det endelig blev lyst, byttede han Kuglerne om i sin
Bøsse og gik op for at vække sin Gæst.
Bum — bum! Klokken er mange. Skynd Dem
at staa op, vi har et drøjt Stykke Arbejde for os!
„Godt, vent bare to Minutter, saa skal jeg være
hos Dem.“
Et Øjeblik efter kom Vennen til Syne. Det var
en smuk ung Fyr med mørke, livlige Øjne og en høj,
elegant Skikkelse. De tog saa af Sted, Binard tavs og
indesluttet, Vennen i glimrende Humør.

*
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HJEMMETS VEJVISER
Fortegnelse over københavnske Firmaer, hvis fléraarige reelle Forretningsførelse yder Kunderne
betryggende Garanti for samvittighedsfuld Betjening.

Bogbindere. |

i

Haararbejde.

Bogbinder D. L. CLÉMENTs
Eftfl. Silkegade 13, Køben
havn. Telf. 3306, leverer alt
Bogbinderarbelde, enk. Bøjr som de. største Partier, i omhyg»ligste Udførelse, til rimelige Priser.

Børneudstyr.

|

modtager afredt Haar til For
arbejdning. Spec.; Fletninger
— Skilninger — Parykker, enestaaende Pasning. Nørrebro
gade 74.
_
___' _

CLARA PETERSEN
Kronprinsesse^. 7 (v. Kongens Have).

A. Nuppenau,

Telef. Nora 1360 y.

Dekoratører.
Larsen & Gording,

D

Georg Christensen,

Fiskeforretninger. |

F

iskehuset
ælledvej 18 =====

harerholdt Grand PrixogGuldmedaille i London forl. Kl. Fisk.
Varerne bringes overalt,
Tlf. Nora 1330.
Christiansen.

4

H. M. OLSEN
Fiske- og Vlldtforretng Blaagaardsgade 18.

Fodpleje.
J \ Frk. Basmussen, Ves ter—

-----...

en Sal.

Jvnldcr

12,2.

Træffes 12—6.

Bemærk'.

Glasmosaik.
Overslag gratis.

N. Jansen,
Pustervig 5.

Telefon Byen 2369 .t.

I

Vesterbrogade 40
ved det nge Theater.

Ö. K. Mathiesen,
Landemærket 25.

A Opplettering.

Telf. Byen 42ÜX.

R. H. Rasmussen. Borgergade 2.

Symaskiner.

Lomme- og Stueuhre i stort Udvalg
Billige Priser. 4 Aars Garanti.
— Etableret 1882. --

C. Konerding & N elsen,
6, Hoíbergsgade

6.

Grundl t868 Telf. Byen 7y.

Længste Garanti.

Afbetaling indrømmes.

Billigste Priser.

Tandkliniks

1

Konsultation
10-4 og 6—7.

Fineste Guldbroarbejde.

Dansk-amerikansk Tand-System.
Gothersgade 21 St.
Telf. Byen 1831 v.

1I

C. JESPERSEN
pornylig fejrede Grosserer C. Jespersen, Kronprin1 sensgade 2, sit Forretningsjubilæum under me
gen Opmærksomhed fra sin store Kundekreds. Hr.
Jespersens Underbeklædnings-Magasin er noget gan
ske for sig. Der findes maaske ikke engang i
Udlandet en saa smuk og fuldt ud moderne Spe
cialforretning i Trikotage. Det berømte Fox Nor
malundertøj har ved sin Soliditet og sunde For
retningsprinciper vundet Tidens Hævd for at være
det bedst egnede for vort sludfulde Klima, har sik
kert ogsaa Fremtiden for sig og vil altid være i
Stand til at hævde sin første Plads.

I
Tom Tjäder.

[

Vaskerier.
__________

1

Specialitet:
Husholdnings? vask efter Vægt

Gmdrup
Dampvaskeri,
— Grundlagt 1878. —

plages De af Rotter, Mus. Væggedyr,
■ Kakerlaker eller andet Utoj, da
henvend Dem Nybrogade 28 Stuen.

Telef. Byen 2496,

Reparationer al
øveJe Skrædere

b. D. BASTIANSEN
Uhrm . & Guldsmedforretn.Helgolandsg.7

Thorald B o hm

— Fiolstræde 42. —

Fabr. MaltaxKbh.
Telf. 9919

— Etabi. 1892 —

Tojrensningsanstalten.

Stilfulde Instrumenter
Dansk Arbejde.

Kakao-Kaffe-Kiks

Telf. Hellerup 317 y.

Masklnparn til en g£os Priser.

I Tøjrensningsanst. |

£iUe Slrandstrrrde lå
fjierredragt fra 2 oo
Damedragt • Z25.

Undersøgelse gratis.

v. Bernstorfsvej.

Største Udvaig, Billigste Priser.

|

Pianoer

Brug Maltine I

Billows Allé 8

Aarllot Udsalg.

Reelle Fordele bydes Kun
derne. FBEA er altid reel.

Gamle Pletsager »Aiaddin«
bliver som nye

Lædervarer.
A. M. SØRENSEN
Hovedvagtsgade 2.
Telf. 5360.
Stort Udvalg.
Billige Priser.
Maltpræparater. ""|

Malermestre^
P. M. SKOV,

|

Alle gamle Møbler købes.

Vjl De have en god Kop Cacao;
Vil De servere med fin Confect,
VilDe have finere fvldte Chokolade
Vii De have del bedste, De kan faa,
Saa bliv Kunde i »Pari S 8 Konfitureforr.
Blaagaardsgade 6. Aabent hele Søndagen.

I
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Stort Udvalg til alle Priser.
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|
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1. Kl. Haararbejde Afredt Haar købes

Trikotage til Voksne og Børn.
Strømper i stort Udvalg.

Frisørsalon anbef.
- Ingen Filialer. —
Nørrebrogade 421.

|

Fru ERSLE?

Vore Vogne køre overalt.

Telf. Strand 2. ♦ Telf. Strand 2.
Avertér i
Hjemmets Vejviser.

Efter godt og vel en Times Gang befandt de to
Jægere sig foran et Krat, til hvilket Indgangen spær
redes af en bred, dyb Grøft.
„Der er det!“
„Det var Pokkers!"
„Aah hvad; De kan jo let springe over, og saa
kan É[e hjælpe mig over bag efter."
„Naa ja, lad gaa!“ og Vennen tog Tilløb.
I det Øjeblik han sprang, stødte Binard leende
til sin Gæst, der faldt midt ned i Grøften, hvor han
sad fast i Mudderet.
„Aa, sagde han med en tvungen Latter; der tog
De daarligt Sigte. Binard, ræk mig Haanden.“
„Jeg er altfor lille; tag fat i min Bøsse!"
Og han rakte ham Bøsseløbet.
„Pas dog paa, er den ladet?"
„Vær De kun rolig!"
Den unge Mand tog om Løbet med begge Hæn
der for at trække sig op. Binards Øjne straalede med
en uhyggelig Ild; han kastede et lynsnart Blik paa
Krattet og Horizonten, — nej, der var ingen, — hans
Haand gled ned ad Skæftet, Fingrene trykkede paa
Aftrækkeren, og paf!
Kuglerne fra de to Løb borede sig ind i den Ulyk
kelige, der med et Skrig rullede om i Mudderet.
Da pinard, ligbleg og med mørkrandede Øjne,
skælvende af Feber og Frygt, kom hjem for at med
dele den Ulykkeliges Død, sagde Fru Binard roligt,
idet han vedblev at glatte sit Haar:
„Aah, den stakkels Fyr! Løb straks hen paa Po
litistationen og forklar Dig ordentligt, saa vi i det
mindste ikke faar Ubehageligheder for det."
*

¡i»

*

Dagen efter stod der i Aviserne:
„Endnu en Uforsigtighed, hvis sørgelige Resultat
har bragt Sorg over en hæderlig Familie her i Byen.
Hr. X, en ung, lovende Mand paa ca. 30 Aar var
paa Jagt sammen med sin gode Ven, Hr. Z. Idet Hr. X
vilde springe over en Grøft, forfejlede han Springet
og faldt ned i Mudderet; han rakte sin Ven Kolben
paa sin Bøsse, da de to Skud pludselig, ved et ufor
klarligt Tilfælde gik af, og den ulykkelige X styrtede
om, dødelig saaret. Hr. Z.s Smerte var ubeskrivelig,
man har endogsaa et Øjeblik frygtet for håns For
stand."
*

*

Mine Herrer, Jægere! Tag Dem i Agt for „Vaadeskud".

Grossereren (efter at have pruttet Prisen paa Billedet ned til
det Halve): og saa følger Rammen naturligvis med i Købet ?
Kunstneren, (spydigt): Selvfølgelig. Ogsaa to Alen Staaltraad
og en solid Messing Krog til at hænge det paa.

Er vore Hustruer os lydige?
I Anledning af Per Tot’s Artikel har vi modtaget nedenstaaende to Breve, som vi forelagde Forfatteren. Hr. Per
Tot blegnede ved Gennemlæsningen og lovede at sende os
et Svar, der baade har Næb og Klør. Svaret vil frem
komme i næste Nr. af „Hver 8. Dag11.
Ked.
Som Svar paa Spørgsmaalet: „Er vore Hustruer
os lydige“? vil jeg gerne have Lov til at fremsætte
følgende:
Først maa vi slaa fast som en Kendsgerning, at
der aldrig kan være Tale om Lydighed, mellem side
ordnede Personer. Der kan kun findes Lydighed hos
Underordnede i Forholdet til Overordnede. Og den
større eller mindre Grad af Lydighed afhænger væsent
ligst af, hvor meget han eller hun er underordnet et
andet Menneske. Den højeste Form for Lydighed finder
vi derfor hos Oldtidens Slaver. I de Lande, hvor Kvin
den endnu betragtes som Mandens Slave, kan man finde
Hustruer, som viser deres Mænd Lydighed. Det har
ogsaa engang for meget længe siden været saaledes her
i Landet, og det er maaske derfra Oprindelsen stammer
til det Løfte om Lydighed mod Manden, som Nutidens
Kvinder maa aflægge for Alteret. At det ikke er saa
ledes mere, er givet. Den moderne Kvinde maa betragtes
som fuldt sideordnet med Manden. Naar det er saa
ledes, kan der ikke mere være Tale om, at Hustruen
skal vise Manden Lydighed. Men hvorledes kommer
man da ud over det uhyre vanskelige Spørgsmaal, hvem
af Ægtefællerne, der skal have det afgørende Ord?
Hvis Mening, der skal være den gældende, naar der
opstaar forskellige Meninger imellem dem? I det prak
tiske Liv ordnes Spørgsmaalet derhen, at den stærkeste
faar Ret. Hvad enten det nu er i Kraft af sin fysiske
eller aandelige Overlegenhed. Men det er en uheldig
Maade, fordi Uretten paa den Maade ofte bliver gjort
til Ret, og den for det gode Forhold nødvendige Tillid
og Agtelse mellem Ægtefællerne paa den Maade Tid
efter anden nedbrydes.
Hvorledes skal opstaaede Stridigheder mellem Ægte
fæller da bilægges? Man skal saa vidt muligt undgaa
Strid; og det kan undgaas, hvis den klogeste altid
bøjer af i Tide. Hvis saa Ægtefællerne stadig husker
paa, at de er fuldt sideordnede, at den ene ingen Ret
har over den anden, saa kan det gode Forhold bevares.
Der kan derfor ikke være Tale om, at Manden kan be
fale over Hustruen, han kan bede om dette eller hint,
eller han kan udtale Ønsket om, at han gerne vil have
noget gjort paa den bestemte Maade, som stemmer
med hans Opfattelse, og hvis Ønsket er fremsat paa
rette Maade, vil én god Hustru føle det som en kær
Pligt at gøre det netop saaledes. Det kommer derfor
mest an paa, om Manden forstaar at forme sine Ønsker
saaledes, at de ikke lyder som en Befaling, da de saa
ikke bliver opfyldte, men vælger den Form, som Er
faringen har lært ham, passer bedst fór hans Hustru,
saa vil han opnaa at faa sine Ønsker opfyldte, og det
er jo Hovedsagen.
B r u n s h ø j.

*

*

Højstærede Hr. Per Tot!
Med Interesse har jeg læst Deres Artikel, uagteL
jeg er en afgjort Modstander af de Teorier, De forfæg
ter saa veltalende. De er aabenbart en ung, nybagt
og lykkelig Ægtemand, og Deres Forelskelse i Deres
Hustru gør Dem derfor blind. De opfylder (og hvor
let forstaaeligt er det ikke!) ethvert af. Deres Frues
Ønsker, søger at gætte dem, før hun har udtalt dem,
og i et ledigt Øjeblik gør De saa den Slutning, at det
er Mændene, der bør være deres Hustruer underdanige.
Men dette er dog at stille Sagen paa Hovedet, og jeg
søger af mit fulde Hjerte: Gud fri os for saadanne Til
stande, det kan saamænd være galt nok i Forvejen.
Hustruen er i hvert Fald i vor Tid ikke længere nogen
forkuet og undertrykt Skabning. Vi har kvindelige In-

geniører, Borgerrepræsentanter og faar vel ogsaa snart
kvindelige Rigsdagsmænd. Har de gode Damer saa egent
lig noget at beklage sig Over?. Burde ikke langt snarere
vi Ægtemænd organisere os til Værn af fælles Interesse?
Vor Tid er jo Fagforeningernes Tid, og jeg mener, at
en Forening til Hævdelse af Ægtemændenes Rettigheder,
maaske slet ikke var af Vejen.
Jeg ønsker altsaa paa ingen Maade det Løfte slettet
af Vielsesformularen, at Hustruen skal være Manden
lydig. Jeg er endog stemt for, at det blev yderligere
præciseret, og at d’Herrer Præster endnu mere end
tidligere ved Brudevielser understregede, hvad der dog
er den eneste fornuftige Ordning.
Af forskellige Grunde (bl. a. Hensynet til min kære
Kone, der sikkert vilde tage mig det ilde op) kan jeg
ikke sende Dem mit Fotografi til Offentliggørelse. Jeg
undertegner mig derfor i al Beskedenhed
Deres ærbødige
A n o n y m u s.

Naa saaledes.

— Det er dog Pokkers saa fin Du altid er i Tøjet.
Hvad giver Du for et Sæt Tøj?
— Aa, en 15—80 Kr. iberegnet Stævningen.
*

*

*

I P a m ek upé.
— Er du allerede færdig med din Chokoladecigar,
lille Johannes?
— Nej, jeg puttede den bare i Lommen, det er
jo ikke tilladt at ryge her inde.
&
T e a t e r s k a 11 e n s Virkninger.
Direktøren: Herregud Jensen, der er jo ingen
Mennesker i Teatret i Aften.
Kontrolløren: Ja, det er jo det, jeg siger, Hr. Di
rektør, lad os sætte Priserne ned, saa kommer der
nok dobbelt saa mange!
*
*

H os Køb m ande n.
Søren Pipperup: Je’ vilde gærne ha’ lidt vellug
tendes som a’ den Slavs, der kommer paa Lommetør
klædet.
Købmanden: S’gerne . . . Men hvor er Deres Lom
metørklæde, Søren?
Søren: Ja—æ— je’ snyder mej jo i mæ Fingre.

„Jpbgc Skæmt -HversDaG!”
Naar „Professor44 Pabri drømmer*

1. Professor Fabri, der holder meget af Musik,
køber for en billig Penge et gammelt, hava
reret Instrument og over sig paa det hver
Aften. Nu kan han næsten spille „Dejlige Dan
mark" fejlfrit.

2. Men Husbeboerne har mærkelig nok ikke
Sans for god Musik, og da baade Værten og
Værtinden gør Vrøvl, maa „Professoren" fore
tage sine Øvelser i fri Luft i en knagende
Kulde.

3. Nu bliver Folk helt rasende over at faa
deres Nattero forstyrret. Tøfler, Koste og andre
mere eller mindre ubehagelige Ting hagler ned
over den ulykkelige Spillemand. Se bare, hvor
de maser paa!

4. Fra et af Vinduerne sendes ham en kold
Straale, og da samtidig en eller anden Gavstrik
lukker op for Hovedhanen, er „Professoren"
snart vaad lige t il Skindet. Han forlader derfor
disse utaknemlige Mennesker. —

5. Da møder han pludselig en virkelig kunst
interesseret Mand, som deltagende rækker ham
en Flaske Whisky. Fabri er selv ved at blive
til Is og griber derfor begærligt efter den gode
Drik. —

6. Men ak, det hele var naturligvis kun en
Drøm. D. v. s. Kulden var ægte nok, for Fabri
vaagnede stivfrossen paa en Trappe. — Men
Whiskyen — aah, tag og stik Professoren en
25-Øre, saa vi kan faa Liv i ham!

„ «Spøg e Skæmt— HversDaG!”
Jens Kresjans Spejder-Streger.

1. Da Jens Kresjan en Dag var ude at spasere
paa Stylter i det stærke Snevejr, fik han Øje
paa den unge Digter Versberg, der uden Hen
syn til Vejret bragte sin Elskede, Frøken Ludovika, en Serenade.

2. Sneen faldt saa tæt, at den efter kort Tids
Forløb naaede Versberg til Halsen. „Kom, min
Elskede/4 sang han, „og lad os flygte sammen.“
„Hvordan skal vi komme bort i denne Sne
storm?44 spurgte hun. „Jeg vil hjælpe Jer!44
sagde Jens Kresjan.

3. Der stod nogle Tørrestolper udenfor Vin
duet. I en Fart fik han bundet dem paa Versbergs og Ludovikas Fødder. Og saa var det
lige saa godt som Stylter.

4. „Saa, nu er vi ovenpaa,44 sagde Jens. „Og
lad os nu bare komme af Sted i en Fart. For
dér har vi nok Fatter med Stokken.44

5. Som sagt saa gjort. Det gik udmærket. Og
Fatter — ja, han troede jo, at naar de andre
kunde gaa paa Sneen, saa kunde han ogsaa.'
Men plask, der dumpede han langt ned.

6. Versberg og Ludovika naaede velbeholden
København, og ved Bryllupsmiddagen paa Pa
ladshotellet sad Jens Kresjan paa Hædersplad
sen og fik de bedste Stykker af Stegen og Kagen.

Fra Karnevalet.
— .Hør du. .. du kan vel ikke laane mig en
Tikal. til du faar den igen?!
*
*
Lykkens Blændværk.
Hun giftede §ig med sin første Mand for Pengenes
Skyld og med, den anden af Kærlighed; men endda
var hun ulykkelig/Den første Mand giftede sig nemlig
med hende af Kærlighed — men den anden tog hende
for Pengenes Skyld!
*
*
Fra Rekrutskolen.
Sergenten: Naa, 37, hvorfor er saa Geværløbet rif
let indvendigt?
1
Nr. 37: Jó, for hvis det var riflet udvendigt, nyt
tede det ikke noget...
Det hjælper allig e vel.
Missionæren: Naa, hvorledes synes Søster Eva om
vor nye Missionstidende?
Søster Eva (gammel-, rig Enke): Nu er jeg for
gammel til at læse. Men Herren hjælper sine. Jeg
lægger den paa Maven, naar det er koldt, og saa var
mer det lige saa godt som Ordet!
*
*
Nye Tider.
Arbejdsmand Petterson (der har været arbejdsløs
de sidste tre Aar): Naar man er fattig, kan man ikke
blive til noget. Nu maa man ovenikøbet være rig for
at blive Socialist!
*
*
*
Fremgang.
— Naa, min kære Vivian, hvordan har din lille
Dreng det. . . Kan han allerede gaa?
— Nej, men han gaar og holder sig hele Dagen.
*
*

*

E t 0 p g ø r.
Hun: Saa meget kan jeg i hvert Tilfælde trøste
mig med, at det ikke var mig, der i sin Tid rendte efter
dig.
Han: Fælden render ikke efter Musen, men Bæ
stet kommer der alligevel.
*
*
*
Fra Manøvren e.
Generalen: Ja, nu er vi igen kommet til et Punkt,
hvor Kortet og Terrænet ikke stemmer overens; maaske Løjtnanten vil undersøge, hvilket af dem, der er
det rigtige.
*
#
*
Nu s tig fer den.
— Er det virkelig sandt, at Amanda nu bevæger
sig i de højere Kredse?
— Ih ja, hun har halvvejs forlovet sig med en
Luftskipper.
*
*

Mellem Ægtefolk.
— Hør, Karl, du har altid sagt til mig, at jeg var
din Verden.
— Jamen, nu er du den gamle Verden!

Faderen: Ikke en Øre betaler jeg af Din Gæld, Din
Døgenigt. Enten maa Du gaa fallit eller gifte Dig ... feg
har gjort ligesaadan!

Udgiver: A/S Hver 8. Dags Forlag.
Chefredaktør: George- C. Grøn.

Nr. 24.

København: Hver 8. Dags Hus, Vingaardsstræde 25.
London: 12, 13 & 14, Red Lion Court, Fleet Street E. C.

10. Marts 1912.

Pris 10 Øre.

FRØKEN GERDA CHRISTOPHERSEN.
Fot. Georg Lindstrøm.
Den populære Skuespillerinde er nu blevet Direktør for det Teater, hvor hun i sin Tid debuterede.
„Casino" gaar da forhaabentlig en ny og sikker Fremtid i Møde.
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PAPPAS NARKISSOS
af Dimetrios Bikélas.
Græsk Novelle, oversat af 71/z/za Thalbitzer.

ÆRE Kone,“ sagde Pappas Narkissos, da Værelset mørkt og koligt, og lagde sig paa So
lian var færdig med at spise og havde faen.
Lidt efter rejste han sig igen, hentede Tæp
slaaet Kors for sig; „jeg foler mig saa
pet,
søvnig; med din Tilladelse vil jeg sove lidt.
“ som laa paa Kisten, bredte det ud paa
„Sov saa meget du lyster; du kan nok træn Sofaen og lagde sig derpaa med et veltilfreds
ge til en Smule Hvile efter alle dine Anstrængel- Suk, medens hans Kone stilfærdig fortsatte sit
ser i Dag. Og der vil desuden heller ingen Arbejde som en god Husmoder.
Pappas Narkissos havde virkelig fortjent at
komme og forstyrre dig i Dag i denne bræn
hvile sig denne Søndag Eftermiddag.
dende Solliede.u
Lige fra Morgenstunden havde han været
Og Præstens Kone gav sig til at bære de
paa Benene. I Mangel af nogen anden Præst,
to Kuverter og Tallerkenerne fra Bordet hen
til Vasken for at vaske dem af, inden hun Degn eller Oplæser, var det ham, der havde
satte dem til Rette paa Hylden, som var op sunget til Froprædiken og forrettet Gudstjene
hængt paa Væggen tæt ved Ovnen, thi dette sten i den eneste Kirke i hans lille Landsby.
Værelse tjente paa samme Tid som Køkken, Efter endt Gudstjeneste havde han begivet sig
til Fods til et afsides liggende Sted paa Øen
Spisestue og Dagligstue.
Det lille Bord, ved hvilket. de begge lige for sammen med Fredsdommeren og nogle Vid
havde nydt deres tarvelige Maaltid, fire Stole ner at bestemme Grænseskellet af en Mark,
og en Sofa med Straasæde var de eneste hvortil en Nabo vilde gøre ham Rangen stri
Møbler.
dig. Han var kommen tilfreds tilbage, thi hans
Sofaen stod lige overfor Ovnen. Oven over Rettigheder var bievne officielt anerkendte, men
den hang der paa Væggen i en Ramme af sort Vejen havde været lang, og det var bleven
Træ, men uden Glas, et af Ælde gulnet Lito umaadelig varmt. Han var kommen for sent
grafi, som forestillede Kong Ottos Ankomst hjem til Middag, i det Øjeblik, hvor hans Kone
til Nauplia. I Væggen lige overfor Indgangen allerede begyndte at frygte for, at Maden var
var der tilhøjre en Dør ind til Sovekammeret, brændt.. Men den sultne Præst havde fundel
til venstre en anden ud til Haven; imellem alle Retterne udmærkede og havde gjort Maul
lido t Ære.
dem begge stod en stor, grønmalet Trækiste,
og paa Kisten laa der et lille, firdobbelt sam
Men ogsaa dette bidrog til at gøre hans
menlagt Tæppe. Væggen der over var prydet Øjenlaag tungere; Middagsheden, som paa en
af et andet Litografi, men dette var uden'Ram behagelig Maade dæmpedes af Værelsets Mør
me og fæstet til Muren med fire Søm og fore ke, den dybe Stilhed, som kun blev afbrudt af
stillede et tarveligt Billede af Kirken Evange- Græshoppernes Sang udenfor pg af hans Kones
listria paa Tinos, rimeligvis et fromt Minde fra sagte Bevægelser indenfor, medens hun ord
en af Præstens Rejser til dette Valfartssted. Lige nede Tallerknerne paa' Hylden, den mæt le
overfor var Indgangsdøren og paa begge Si Præsts Træthed, det gode Tæppe paa Sofaen, alt
der af den to Vinduer med lukkede Skodder. indbød til Søvn.
Den lille Dør var delt midt over i to Dele. Den
Præsten fulgte med halv tillukkede Øjen
underste Del var lukket, den øverste, som stod laag sin Kones Gaaen frem og tilbage, og hans
aaben, lod den brændende Middagssols slraa- blonde Skæg skjulte næppe et fornøjet Smil,
lendc Lys trænge ind i Stuen.
thi han tænkte paa, at om nogle Maaneder vil
Imidlertid rejste Pappas Narkissos sig op, de der staa en Vugge i deres Sovekammer.
aabnede Døren til Sovekammeret, gik iiid og Det var først i Gaar, at han havde erfaret den
hentede sin Hovedpude, lukkede omhyggeligt glædelige Nyhed. Hans Kone havde gjort ham
Døren, lagde Hovedpuden paa Sofaen, lukkede denne Tilstaaelse om Natten i Mørket, da hun
den øverstc Del af Indgangsdøren i for at gøre ikke turde fortælle ham det ved højlys Dag;

K
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og medens han ømt fæstede sine søvnige Blik
ke paa hende, allerede forestillende sig hende
med Barnet paa Armen, gensaa han som i en
Drøm forskellige Episoder af sit Liv, som i
deres hurtige og vage Flugt sluttede sig til
den behagelige Følelse af hans nuværende
Lykke.
II.
Kun i tre Maaneder havde Pappas Narkissos nydt den dobbelte Ære at være Præst og
Ægtemand.
Lige fra sin Barndom havde han baaret
Soutanen, thi allerede før han blev født, var
han bestemt for Kirken. I umindelige Tider
havde de ældste i hans Slægt været Præster,
der forrettede Gudstjenesten i den lille Upapandi Kirke, som tilhørte hans Familie, og
som var hele Øens Pryd og Stolthed og tillige
Valfartssted.
Hans Forgænger, som var hans Onkel, havde
ingen Børn haft; det blev derfor bestemt i Kon
trakten, da Onklen bortgiftede sin eneste Sø
ster, som var yngre end han, at hendes første
Søn baade skulde være hans Arving og Præst
ligesom han. Familiens Glæde, da hun fødte
en Søn, blev derfor endnu større, end det sæd
vanlig er Tilfældet hos os, hvor der ved en
uberettiget Undervurdering af Pigernes Fortrin
i Reglen bliver mere Glæde ved én Drengs Fød
sel end ved en Piges.
Den lille Narkissos blev som vordende Præst
ammet af sin Moder med Ærefrygt.
Til Legetøj gav man ham kun Rosenkranse
og Kors. Da han begyndte at tale, var de før
ste Ord, man lærte ham at sige efter M a m a og
Papa „Kyrie Eleison“. Ligefra han kunde støtte
paa sine Ben, nød han den Forret at bære
Vokskjerten foran sin Onkel, som lærte sin lille
Nevø A. B. G. af Børnebogens røde Bogstaver,
og som senere lærte ham at læse i Salme
bogen.
Men hverken de religiøse Øvelser eller Stu
dierne kunde tæmme den ungdommelige Gejst
liges Lidenskab for Leg, hvorved han erhver
vede sig en anden Slags Haandspaalæggelse af
sin vrede Moder, naar han kom hjem med Kjo
len sønderrevet af de skarpe Klippespidser, han
havde klatret omkring paa, eller ødelagt af
Kammeraterne i heftige Slagsmaal. I Følge Fa
milietraditionerne og for at ikke en altfor stor
Fortrolighed skulde forringe Hjordens Respekt
for dens fremtidige Hyrde, blev den lille gejst
lige sendt bort fra Øen, da han havde fyldt sil
tiende Aar. En af hans Moders gamle Onkler
havde trukket sig tilbage paa Øen Andros, efter
at have været Biskop i Salmathonte. Han hav
de frivillig opgivet sine hellige Pligter, men
ikke uden at have realiseret en lille Formue,
som tillod ham at afslutte sit Liv fredeligt paa
Cycladerne (Øer i det græske Hav). Det var til
denne Velærværdighed, at Narkissos blev be
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troet. Eks-Biskoppen af Salmathoute modtog
ham velvilligt og gav ham Tittel af Oplæser.
For at kunne udfylde den første Grad af Præsteværdigheden, fortsatte Narkissos sine Studier,
ikke alene i Skolen paa Andros men tillige
under Biskoppens Ledelse, som i Særdeleshed
underviste ham i de kirkelige Ting.
Det var i denne gunstige Atmosfære, at Bar
net forberedte sig til den Løbebane, det var be
stemt for. Saaledes forløb nogle Aar, og Op
læseren skulde forfremmes til Diakon (diacre),
da der kom Efterretning til Andros om hans
Onkels Død. Indbyggerne i hans Landsby op
fordrede ham nu til at komme og overtage den
hellige Arv.
Endskønt han var meget ung til Præste
gerningen, maatte han indtræde i sin Onkels
Funktioner lige efter ham, for at Familieprivi
legiet ikke skulde gaa over paa fremmede Hæn
der. Eks-Biskoppen af Salmathoute saa ikke
uden Misfornøjelse sin Oplæser og Diakon rej
se bort, men for imidlertid ikke at gøre sin
Slægtning og Protegé nogen Uret, sendte han
ham ud for at søge sig en Kone inden lian ordi
nerede ham.
Narkissos adlød uden Vanskelighed og uden
Misfornøjelse, thi allerede for længe siden hav
de han truffet sit Valg. Lige fra sin tidligste
Barndom havde han vænnet sig til at betragte
den lille Aretonla som sin fremtidige Livsled
sagerinde. De to Børns Forældre havde be
stemt dette Ægteskab halvt i Alvor, halvt i
Spøg, men den lille Narkissos havde lige fra
Begyndelsen af taget Sagen alvorligt og tog
altid sin yndige, lille Legekammerat under sin
Beskyttelse. Da han maatte rejse til Andros,
havde de to smaa Venner udvekslet Løfter
om at blive hinanden tro. Efter ti Aars Fravæ
relse genfandt han Aretoula som en yndefuld og
smuk, ung Pige, men Narkissos’ brune Ansigt
under Diakonens sorte Hovedbedækning sav
nede heller ikke Skønhed.
Den gamle Biskop, som ledsagede sin Nevø
hjem, velsignede de unge Ægtefolk, ordinerede
derpaa sin forhenværende Oplæser, først til
Diakon, dernæst til Præst (Pappas) og vendte saa
tilbage til Andros.

III.
I tre Maaneder havde han altsaa været Præst
og Ægtemand. Alt gik efter Ønske. Landsby
beboerne var fornøjede med hans smukke, sta
telige Udseende i Kirken, hans Stemmes Vel
klang, hans distingverede Væsen, og viste de
res Præst en Respekt, som han paa Grund af sin
Ungdom næppe kunde gøre Fordring paa.
Hans Hustru havde anmeldt ham en Ar
ving, hans Marker lovede ham en smuk Af
grøde. Kirkens smaa Indtægter var ikke bievne
formindskede under hans Ledelse, hvad mere
kunde han ønske sig?
Og endydermere var han hidindtil bleven
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forskaanet for en Præsts mest pinlige Pligter:
der var i disse tre Maaneder Ingen død paa
Øen.
Det var det, som Pappas Narkissos var mest
bange for. Det var den eneste Sky, men en me
get mørk Sky, som lige fra først af havde ka
stet sin Skygge over den Løbebane, paa hvilken
han, med Undtagelse af dette ene Punkt, kun
syntes at finde Ro og Lykke. Siden den Dag,
da man som ganske lille havde baaret ham
ind for at kysse sin Faders kolde, lukkede Øjenlaag, havde en uovervindelig Skræk for Døden
bemægtiget sig ham. Han havde dog medvir
ket ved talrige Ligbegængelser. Opvokset som
han var i Kirken og blandt Præsterne, var det
ofte hændet ham at maatte deltage i Ligbegæn
gelser, men han havde altid fundet Udvej til
at undgaa Synet af den døde, enten ved at holde
Blikket stift heftet paa sit Vokslys eller paa
Bønnebogen, som han holdt i Haanden, eller
ved at sænke Øjnene mod Jorden.
• Aldrig havde han turdet betragte Liget, som
laa udstrakt paa Baaren, aldrig havde han holdt
sig den sønderrivende Skik efterrettelig, under
Ligbegængelsen at gaa hen og kysse Legemet
af den døde, 'hvis Sjæl var flagret bort.
Men hvorledes skulde han nu som Præst
kunne undgaa Berøringen med Døden, og hvor
ledes skulde han paa den anden Side kunne
vænne sig til dette frygtede Syn?
Han havde rigtignok skriftet sine Ængstel
ser for Biskoppen, han havde betroet ham sin
Tvivl, han havde tilstaaet ham sin Svaghed.
Men Oldingen havde opmuntret ham, raadet
ham, skændt paa ham; han havde forsikret ham,
at han som alle andre Præster snart vilde vænne
sig til Opfyldelsen af dænne Pligt. Han havde
søgt at indgive ham Mod ved at foreholde ham
det store og hellige ved Præstens Mission ved
Dødslejet og ved Baaren. Narkissos havde la
det sig overbevise.
Han havde ladet sig overbevise, men hans
Bekymring varede ikke desto mindre stadig
ved.
I Løbet af disse tre Maaneder var han ble
ven bange, hver Gang der kom nogen for at
hente ham, for at det skulde være et Døds
fald, man kom for at melde ham, og hans
Hjerte krympede sig derved. Selv i denne Stund
hvor Søvnen blidt sænkede sig over hans tunge
Øjenlaag og lod behagelige Syner drage forbi
ham som Drømme, blandede det uhyggelige
Syn af det sidste Skriftemaal sig deri.
Men snart smeltede alle disse Syner sam
men, Indtrykkene udviskedes gradvis af hans
Aand, og hans halvttillukkede Øjenlaag luk
kede sig helt i, hans Haand faldt tungt ned
paa Tæppet, hans Kind sank ned i Hovedpu
den, og i det stille og kølige. Værelse genlød
den indslumrede Præsts Aandedrag højt og re
gelmæssigt. Efter at have fuldført sit Arbejde,
gik hans Kone for ikke at forstyrre sin Mands
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Søvn, paa Taaspidserne ind i det andet Værelse
og bragte en lille Pakke med sig tilbage.
Hun satte sig stille paa en Taburet tæt ved
den udslukte Arne, aabnede Pakken og udbredte
dens Indhold Stykke for Stykke paaa sit Skød.
Det var Børnetøj, som hun havde laant af
en Nabokone til Mønster for det Arbejde, hun
vilde beskæftige sig med.
Hun undersøgte det med en Langsomhed,
blandet med andre Følelser end selve Opmærk
somheden, medens hun fra Tid til anden til
kastede sin trygt sovende Ægtefælle et ømt
og kærligt Blik.
IV.
Pludselig blev Stilheden afbrudt af tunge
Skridt udenfor, som syntes at nærme sig Huset.
Skridtene standsede« udenfor Døren, hvis •
øverste Del ved et Stød udefra aabnede sig lidt,
hvorved en stærk Lysstraale pludselig kastedes
ind i Værelset.
Præstens Aandedræt forandrede Rytme uden
dog at standse, medens den unge Kone, idet ‘
hun vendte Hovedet mod den halvaabne Dør,
lagde Fingeren paa Læben for at paabyde Stil
hed.
I det oplyste Firkant viste sig Hoved og
Bryst af en gammel Bonde. Hans slidte Fez
var ombundet med et hvidt Bomuldstørklæde,
hvis Ender hang ned ad Nakken for at beskytte
hans rynkede Hals. Under Fezen lyste Oldin
gens livlige Øjne under tykke, hvide Bryn.
Sveden løb fra hans Pande ned i hans. tætte,
hvide Moustacher. Med sin højre Haand holdt
han paa en Stok, som hvilede paa hans Skul
der og paa Enden af Stokken hang en Kurv, be
dækket med Kaalblade. Præstens Kone rejste
sig og nærmede sig Døren uden at gøre Støj.
„Goddag, gamle Thomasi," hviskede hun,
„Præsten sover."
„Jeg ser det nok," svarede Oldingen, idet han
uden Held søgte at dæmpe sin grove Stemme.
„Det gør mig ondt, men han maa vækkes."
„Hvad er der paa Færde? Hvad vil De
ham?"
„Det er ikke mig, der vil ham noget, det
er den spedalske."
„Kyrie Eleison, den spedalske," gentog den
unge Kone. Og i samme Nu kom hun i Tanker
om sin Mands Rædsel.
Tanken om, at Prøvelsen skulde tage sin
Begyndelse med den spedalskes Død, fik hen
de til at skælve, for ikke at tale om Afstanden
derved, thi det var paa den anden Side af Øen.
at denne ulykkelige levede 'sin ensomme Til
værelse, og Heden var trykkende paa denne
Sommerdag.
„Jeg tror ikke, han har langt igen," sagde
Bonden.
„Kyrie Eleison," gentog den unge Kone, uden
at kunne finde noget andet Udtryk for sin
Angst, og vendte Blikket hen imod Sofaen.
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Præsten havde hørt det hele, men som i
en Drøm. Da Døren blev aabnet, var hans
Søvn bleven afbrudt, men hans Sanser var
endnu sløvede og Tankerne i hans Hoved for
virrede. Gennem sine lukkede Øjenlaag havde
han set Lyset trænge pludseligt ind i Værelset;
han havde hørt sin Kone tale med den gamle
Thomasi, han havde forstaaet, at det var den
spedalske, der sendte Bud efter ham.
Men da han hørte Oldingens sidste Bemærk
ning og sin Kones Kyrie Eleison, sprang den
kolde Sved frem paa hans Pande.
Han løftede Hovedet, lod Fødderne falde ned
paa Gulvet, og med Hænderne støttede mod
Sofaens Sæde, Øjnene fæstede i>aa Døren og
halvaaben Mund sad han ubevægelig og nedslaaet.
Betænkte han sig? Nej, han betænkte sig
ikke, men han syntes at se den elendige Hytte
for sig paaa den nøgne og ensomme Klippe,
til hvilken han for mange Aar siden, dreven
af barnlig Nysgerrighed, havde nærmet sig for
at se, hvad en spedalsk var for noget. Han syn
tes at se ham 'for sig i dette Øjeblik, Hyttens
ulykkelige Beboer, som han havde set ham
den Gang, siddende paa Jorden i Skygge af et
Cedertræ, i Færd med at tilberede sin Føde af
vilde Urter i et simpelt Lerfad. Han syntes
at gense det skrækkelige Ansigt, som han akku
rat naaede at se, idet den spedalske vendte
sig om imod ham, thi saa var han flygtet tilbage
til sine Kammerater, som, mindre dristige, ikke
havde vovet at følge ham, og som ventede paa
ham i nogen Afstand fra Hytten.
„Jeg beder om Forladelse, Pappas," sagde
den gamle Thomasi, „fordi jeg har vækket Dem,
men den spedalske er paa det yderste; han
ønsker at se Dem, det er en lang Vej derhen,
maaske De ikke en Gang kommer tidsnok."
Pappas Narkissos rejste sig op, pludselig
vakt af sin Døsighed.
„Kone, min Hue og min Kappe."
Konen adlød uden at sige noget, og gik ind
i Sovekammeret for at hente Huen og Kap
pen.
„Du vil vel ikke gaa den lange Vej til Fods?"
sagde hun.
„Nej, nej," svarede den gamle Thomasi; „jeg
gaar hen og henter et Æsel; jeg kommer straks
igen."
„Gaar du med mig?" spurgte Præsten.
„Sikkert."
Og Oldingen skyndte sig ud for at skaffe
et Ridedyr.
„Se," sagde Præsten til sin Kone, mens han
vaskede Ansigt og Hænder i Vasken, „se, den
gamle Thomasi er kommet saa langvejs fra til
Fods, han har set til den spedalske og bragt
ham Hjælp; og alligevel er han rede til at
gaa den lange Vej om igen sammen med mig,
af Menneskekærlighed. Og jeg, jeg skulde kun
tænke paa Rædslen ved at være til Stede og
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hjælpe med ved en Kristens Død; jeg skulde
tøve, naar det gælder om at opfylde min Pligt!"
Konen svarede ikke, men rakte Haandklædet til sin Mand. Præsten tørrede sine Hænder,
kyssede sin Kone paa Panden, tog sin Kappe,
satte Huen paa Hovedet og gik ud med Kirkens
Nøgler i Haanden.
Præstens Hus var det nederste i Landsbyen,
ensomt beliggende ved Foden af den bratte
Skrænt, hvis Sider var bedækkede med de an
dre Huse, det ene oven over det andet. I Midten
laa den lille Upapandi Kirke, en gammel Byg
ning i byzantinsk Stil, hvis taarnagtige Kuppe]
hævede sig op over Landsbyens ydmyge Tage.
Den snevre Gade snoede sig fra Præstens
Hus lige til Kirken. ‘Solens lodrette Straaler
gjorde Opstigningen besværligere end sædvan
lig. Vinduerne i de smaa Huse paa begge Sider
var hermetisk tillukkede, men hist og her stod
den øverste Del af Døren aaben, og Manden
eller Konen stod med Armene støttede til den
underste Del og ventede paa Præstens Kom
me. Den gamle Thomasi havde i Forbigaaende
fortalt, at den spedalske var ved at dø, og Ny
heden havde hurtig bredt sig. Præsten hilste
paa sine Sognebørn.
„Goddag, Mester Jean, Goddag, Mor Thano."
„Velsign os, Pappas!"
De havde gerne indledet en længere Sam
tale, men Præsten skyndte sig forbi.
Han ankom til Kirken helt vaad af Sved,
aabnede Døren, gik ind i det kølige Tempel,
tog ærbødig den hellige Kalk og sin Bønnebog
paa Alteret, viklede dem ind i sin Messehagel,
pakkede det hele ind i et firkantet, sort Stykke
Tøj og gik ud. Han havde næppe lukket Kirke
døren, før han hørte den gamle Thomasis Stem
me skynde paa Æslet, som syntes lidet oplagt
til at løbe i denne Varme. Præsten gik ham
i Møde, klappede Dyret, satte sig, efter at have
gemt den kostbare Pakke paa sit Bryst, op paa
det, og man begav sig afsted.
Den gamle Bonde fulgte efter til Fods.
De aabne Døres Antal var tiltaget, og de
fromme Landsbybeboere, som vidste, hvilke hel
lige Sager, Præsten bar under sin Klædning,
gjorde Korsets Tegn paa hans Vej. Paa Tærsk
len af sit eget Hus, som han igen maatte passere,
stod hans Kone og ventede. Han smilte, vilde
sige noget, men. der kom intet Ord over hans
Læber. Hun sagde heller ikke noget. Han smilte
igen, gjorde et Tegn med Hovedet til sin Kone,
som tvang sig til at smile igen, og idet han slog
Æslet over Halsen med det Reb, der tjente
som Tømme, fjernede han sig, ledsaget af Ol
dingen. Konens Smil forsvandt, og med Haan
den borttørrede hun en frembrydende Taare.
(Fortsættes.)
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ude, at det vilde være ganske urimeligt, om
du beklagede dig paa det Omraade.
— Du mener paa det Omraade ogsaa,
Af Clara Koefoed.
for du synes nemlig, at jeg altid beklager
LOKKEN var næppe tre.
mig, og at jeg aldrig har Grund til det.
Udenfor faldt Sneen i store Flokke —
Fuldmægtig Bang kunde i det tiltagende
Sporvognene ringede ustandseligt, Auto Mørke netop lige opdage, at en af hans ven
mobilerne tudede og Droskekuskene sendte de stre Haands Negle var mindre blanke end de
res hæse „varsko" ud i den tunge Luft.
andre, og han pudsede løs paa den uden at
Hos Fuldmægtig Bang laa Stuen i Halv svare.
mørke, og kun nu og da blussede. Samtalen
— For Resten kunde vi da heller ikke gaa
op mellem dens Beboere.
ud, selv om jeg, som du siger, absolut vilde.
Det var Søndag — Hviledag.
— Ikke det? Hvorfor ikke?
For at ogsaa Pigen skulde føle Hvilen, spi
— Jeg har ingen Kjole.
ste man til Middag Klokken tolv om Sønda
— Naa, har du nu ingen Kjole!
gen,
— Ja, det vil sige, jeg har Kjoler nok, men
Om Sommeren var det herligt — saa havde ingen, der passer til det Vejr. Det er næsten
man Dagen til sin Raadighed, men paa en Søn en Sommerkjole, jeg har paa.
dag som denne, mærkedes det, i hvor høj Grad
Fuldmægtigen svarede ikke.
Nutidens Mennesker er følsomme overfor Li
— Du tror vist, at du er meget flot med
vets Nydelser.
mine Paaklædningspenge, Hugo!
Jo længere Mindet om det sidste Maaltid
— Flot! -Nej — men jeg synes, at det er en
kom paa Afstand, uden der i passende For Sum, der passer til mine. Indtægter, og at du
hold viste sig et nyt i Horisonten, desto mere burde være tilfreds med det, du faar. Jeg for
betoges Familiens Medlemmer af en vis Slap langer jo ikke, at du skal være elegant, som
pelse — en energiløs Ligegladhed, der affødte de Koner, der kan bruge saa meget de vil,
lige saa lidt, som .jeg kritiserer den Mad, du
en skjult Bitterhed mod hverandre.
Fuldmægtigen sad i den store, massive Stol giver mig. Vi maa ordne os efter vore Ind
foran sit Skrivebord og gned sine Negle med tægter.
et Stykke Vadskeskind. Paa Sofaen laa Fruen
Inge slog Benene i Gulvet med et Brag.
med lukkede Øjne, og paa et Tæppe foran So
— Du sagde da noget om den Mad, vi fik i
faen laa den fjortenaarige Inge med Knæene Dag, Far!
trukket op under sig og begge Hænder bag
— Der var ingen, der talte til dig, Inge;
naar dine Forældre taler sammen, har du at
Hovedet.
tie. stille!
Fru Bang trak Vejret dybt.
Fru Bang rejste sig og gik ud paa Gulvet.
— Det er dog ogsaa et skrækkeligt Vejr!
— Naar Inge ikke holder med dig, maa hun
— Havde du tænkt noget? spurgte Fuld
aldrig lukke sin Mund op, men hun er snart
mægtigen.
— Jeg! tænkt noget! Nej, min Ven! Her saa stor, at hun har baade Øjne og Øren —
i Huset er der, som du selv har bemærket, kun det er meget rigtigt, som hun sagde: du var
en, der tænker.
misfornøjet med Maden.
— Jeg synes, at Fiskeboller og koldt Bord,
Fuldmægtig Bang tog et Skøn over sine
som ikke er altfor overdaadigt, er for lidt,
Negle.
— Ja—a — jeg vidste jo ikke — men det naar man knu faar det ene Maaltid. Du kunde
er da for Resten heller ikke Vejr til at gaa have givet os et Stykke Kød. For Resten har
jeg da Lov til at mene, hvad jeg vil — det
noget Sted, med mindre du absolut vil.
Der blev et (Øjebliks Tavshed, saa man hørte bliver saamæn ikke anderledes for det. Men
det var altsaa Paaklædningspengene, vi var
Uret i Spisestuen dikke ganske langsomt.
Pludselig satte Fruen sig over Ende i So- . ved.
faen.
— Ja, Hugo! Det kan gøre mig saa smertelig
— Hvad mente du egentlig med det, du ondt, naar du bebrejder mig, at jeg bruger
sagde, Hugo?
for mange Penge til mine Klæder.
— Jeg bebrejder dig jo ikke noget, Olga.
Hendes Mand saa spørgende paa hende.
— Med hvad jeg sagde? Jeg kan ikke en Det er da ingen Bebrejdelse, at jeg siger, at
Gang huske, hvad det var jeg sagde, saa jeg jeg giver dig saa meget, jeg kan. Bebrejdelsen
har vist ikke iment noget med det.
er tværtimod kommen fra dig?
— Sagde du ikke for et Øjeblik siden, med
— Du sagde: „hvis du ikke absolut vil",
maa jeg spørge dig, om jeg nogen Sinde forlan den Betoning, som jeg desværre kender: „Naa,
ger at komme ud? Om jeg blot saa meget som da jeg fortalte dig, at jeg ikke havde nogen
hentyder til, at jeg kunde have Lyst til noget? ordentlig Vinterkjole — jo, Hugo! Du bebrej
Maa jeg spørge dig om det!
der altid — ogsaa naar du ikke siger noget — —
— Naa — nej — men vi er da ogsaa meget du er en eneste stor Bebrejdelse mod alt, hvad
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jeg foretager mig, og nu er Maden heller ikke
god nok mere; det kunde jeg dog i gamle
Dage. Her gaar jeg og kniber og sparer for at
faa det til at slaa til, mens alle vore Bekendte
faar det flottere Aar for Aar, og aldrig klager
jeg; men jeg vilde bare ønske, jeg var død,
for jeg har ikke noget at leve for — du bryder
dig ikke om mig mere — du føler det som en
Lidelse at spise den Mad, jeg sætter paa Bor
det, fordi du skal sidde sammen med mig, og
dit eget Barn maa ikke tale i sit Hjem; vi
skal kues uden at kny------.
En Ringen paa Entrédøren afbrød Fru
Bang; hun tørrede sine Øjne og for med Hæn
derne glattende over Haaret.
— Aa, Gudskelov — sagde hun oplivet —
det er nok Bud fra Holms om vi vil komme der
hen, og saa gaar vi, Hugo!
Inge var straks gaaet ud for at lukke op.
Fru Bang stod. lyttende paa Gulvet; hendes
Ansigt var smilende, og der var noget forvent
ningsfuldt over hele hendes Holdning.
Pludselig faldt Trækkene tilbage i deres
vante Folder.
— Det er din Moder — sagde hun og gik
tilbage til Sofaen.
Fuldmægtig Bang hjalp sin Moder til Rette i
en stor Lænestol.
Samtalen vilde ikke rigtig komme i Gang.
Inge slog Haanden i Klaviaturet, saa den gamle
Kone blev forskrækket; hun fik Ordre til at
gaa ind og læse over paa sin Lektie.
— Mor — sagde hun i Døren — Ebba skal
ud af Skolen og ind i en, der er billigere.
Fru Bang var forbavset.
— Hvor mon det kan være? Hendes Mor
er rig.
— Rig, Olga! sagde Fuldmægtig Bang —
hvor kan man blive rig, naar man er Enke
med tre Børn og skal sy Hatte for Folk —
selv om det er finere Modepynt, som det
hedder.
— Hun tjener kolossalt, Hugo!
Svigermoderen rømmede sig.
— Hun gaar fallit, gør hun, min Pige, og
skal jeg sige dig hvorfor? Det er fordi Da
merne ikke betaler hende! Kredit, min gode!
Det føder man ikke en Familie paa.
Inge stak Hovedet ind.
—Farmor! kom ind til mig et Øjeblik, saa
skal du se alle mine Dukker — jeg har selv
syet Tøj til dem, og nu skal de i Selskab.
Farmor rokkede ud af Stuen.
Fru Bang slog Haanden i Bordet.
— Uh! sagde hun.
— Herregud, hvad er der nu, Olga?
— Hvad der er? Der er ikke andet, end
at din Moder altid skal sætte ondt imellem
os! Tror du ikke, jeg forstod det med Kreditten!
— Det gjorde jeg ikke, men det er maaske
ogsaa det bedste, hvis der overhovedet er noget
at forstaa.
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— Det er hver eneste Gang, man tror, at man
skal have et Par Timers Ro, saa kommer Ens
Svigermoder med sine Bemærkninger. Hvis der
gives lykkelige Ægteskaber, saa er det da kun
der, hvor Svigermødrene er døde!
— Du er et meget vanskeligt Menneske,
Olga!
— Og det har du virkelig Dristighed til at
sige netop nu, hvor du har dænget mig til med
Bebrejdelser og Fornærmelser i dit Barns Nær
værelse, hvor du vidste, at jeg hverken kunde
eller vilde svare dig — nej, Hugo! Det er dog
at gaa for vidt! Men du ved, at jeg bliver syg
af det — jeg er ikke rask, og den mindste
Smule tager paa mig, og derfor piner I mig alle
sammen, og du aller mest. Havde mine For
ældre levet, havde jeg dog haft nogen til at for
svare mig, men jeg staar ganske ene — — —
Fru Bang hulkede med Hovedet mod Bord
pladen. Hendes Mand gik et Par Gange frem
og tilbage.
— Jeg tror det er holdt op at sne — sagde
han.
Fru Bang græd stadig.
— Gud, hvor jeg er sulten, Olga! Hvis det
ikke var saadan et infamt Vejr, tror jeg, at jeg
lod mine sidste. Kroner springe og gav en lille
Middag i et festligt oplyst Lokale — man bliver
ganske melankolsk af dette tunge Mørke.
— Man har da Sporvogne — — Graaden
syntes at ville standse------ jeg har heller ikke
meget til Aften, nu din Moder er kommen------.
— Har du Lyst, Olga, saa gør vi det. Mor
vil saamæn ogsaa blive glad. Men bare du
ikke forkøler dig i den tynde Kjole!
— Nej, vist ej — jeg tager min nye Aftenkaabe paa, den er saa dejlig varm-----Fru Bang var med et Sæt henne ved Døren,
— Svigermoder! Hugo vil tale med dig!
Inge, skynd dig og tag din tærnede Kjole paa,
og kom saa ind og hægt mig i Ryggen — Far
vil ud og more sig!

Jo mere man begrænser sig, desto mere op
findsom bliver man.
Søren Kirkegaard.
*

4c

*

Til ægte Kritik fordres et Gemyt, der kan
høre Græsset gro.
Gutzkow.
*

*

*

Nød er en herlig Kunstner.
Shakspeare.
*

*

*

Naturen er stum, Kunsten er den talendet
Natur.
B. Auerbach.

„Hver 8. Dag“, 10. Marts 1912.

695

Herman Bangs Kiste.
Den berømte Digter, der døde saa langt fra det Fædreland, han elskede, har nu fundet sit Hvilested
i dansk Jord. Fotografiet viser Kisten ved Afsendelsen fra Byen Ogden i Utah.

En virkelig Studie i Sort og Hvidt.
Et pragtfuldt Skuespil, der kunde se ud som om det skyldtes en fantasifuld Malers Pensel. Ikke
desto mindre er det en Scene fra den muntre Snesport i St. Moritz.
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Fra den engelske Kulstreike.

Fot H-s- '>■

Kulstreiken betragtes ikke uden Grund af alle Englændere som en Nationalulykke. Da den i første
Hække vil volde store Trafikforstyrrelser har Jærnbaneselskaberne allerede i længere Tid samlet sig
store Oplag af Kul.

Naar Kullene begynder at slippe op.

Fül-"■8 I).

Hvor store Vanskeligheder Streiken allerede har forvoldt ses af ovenstaaende Fotografi. Der er allerede
gjort et svært Indhug i det mægtige Kuloplag.

Jlver 8. Dag", 10. • Marls 1912.
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EKSENTRISKE
PEBSONLIGHEDEK
PERSONALHISTORISKE SKILDRINGER
FRA

IND- 00 UDLAND
»Virkelige Begivenheder er
ofte niere interessante end de
vidunderligste Fantasier.«

Dronning Elisabeth og Lord Leicester.
ER findes mange mere eller mindre ro
mantiske Fortællinger om Kvinder, som
har forandret Nationers Skæbne. Under
tiden har det været Kvindeskønhed, som
forrykket Magtens Centrum, undertiden har det
været en fornem Mands Datters store Medgift,
som har ført til langvarige og blodige Krige.
Men der findes ikke mange Eksempler paa,
at en eneste Kvindes Kærlighedsintriger har
forvandlet et helt Folks Livsvilkaar, og at en
Kvindes Liv er hengaaet med at tiltrække og
afvise Bejlere, som intet betød for hende selv,
undtagen forsaavidt som de ud fra et diploma
tisk Synspunkt kunde være hende til Nytte —
det er sikkert lige saa enestaaende som for
underligt.
Og det er'saa meget mere forunderligt, som
denne Kvinde fra Naturens Haand ikke var be
stemt til en saadan Leg med Bejlere, der for
hende kun var som Skakbrikker, meri tvært
imod var en varmblodig, livskraftig Natur, som
nedstammede fra en lidenskabelig, elskovsly
sten Slægt.
Naar vi ser paa denne Side af Dronning
Elisabeths lange og begivenhedsrige Tilværel
se, saa er der enkelte vigtige Momenter, som
vi først og fremmest maa tage i Betragtning.
Hun vilde bevare England for Englænderne —
det udelte England, med dets stadig voksende
Tankefrihed, dets Buer og Hellebarder, dels
nøddebrune 01, dets kraftige Bønder og dets
Trofasthed mod Konge og Parlament. Hun sag
de selv en Gang, næsten som om den Tanke
voldte hende Sjælekval: „Jeg elsker England
over alt paa Jorden!“
Og disse Ord kan sikkert tages for den fulde
Sandhed. For Englands Skyld lagde hun sine
snedige Planer. For Englands Skyld opgav hun
mange af sine kongelige Rettigheder. For Eng
lands Skyld gjorde hun sig skyldig i alle
sine Forræderier og fik Ord for at være en
fuldendt Løgnerske og mensvoren, som ganske
vist i Reglen havde Held med sig i sine Fore
tagender, og fordi hendes Planer for Englands
Lykke kronedes med Held, vil hendes Lands
mænd altid ære og agte hendes Minde, saa me
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get mere som Falskhed og Forræderi er For
seelser, som man lettere tilgiver en Kvinde.
For det andet maa man huske paa, at Eli
sabeths Kærlighedsintriger og foregivne For
elskelser i Reglen var en Del af hendes Diplo
har
mati, eller i det mindste en Tribut til hendes
Forfængelighed. At staa som den ypperste af
det engelske Folk, at være omgivet af de æd
leste, tapreste og smukkeste Kavallerer, ikke
blot fra selve England men ogsaa fra andre
Lande — det var i Sandhed en Nydelse, selv
om den intet betød ud over Øjeblikket.
Endelig var der det, at skønt hun til Tider
kunde være meget kold og gjorde sig endnu
koldere for at spille sit hensynsløse Spil med
de udenlandske Bejlere, som spillede lige saa
hensynsløst med hende — Kongen af Spanien,
Hertugen af Alencan, som var Broder til den
franske Konge, en østrigsk Ærkehertug, en bar
barisk russisk Fyrste, Erik den Fjortende af
Sverrig, og en anden skandinavisk Prins — saa
følte hun alligevel som alle Kvinder Trang
til en mere intim og øm Forbindelse, hvor hun
kunde give de dybere Følelser, som hun rum
mede i sit Bryst, frit Spillerum, uden at ud
sætte sig for de Farer, som opstaar, naar Kær
lighed og Diplomati skal gaa Haand i Haand.
Lad os da først tegne et Billede af denne
Kvinde, som hun i Virkeligheden var, for at
vi kan forstaa hendes mangesidige Natur —
hun som var en Mester i hver Kunst, som
skaber den store Statsmand, og hele Tiden
brugte sin Person som Lokkemiddel, en for
fængelig Dronning, hvis Trang til Smiger synes
at have været umættelig, og endelig, en Kvinde
med al en Kvindes Lidenskab, som pludselig
kunde sprænge ajile Baand, som udadtil paa
lagdes hende af hendes høje Stilling, og giver
sig de Lidenskaber i Vold, som hun havde
arvet efter sin Fader, Kon^ Henrik den Ottende,
og hans Hustru Anna Boleyn.
Elisabeth var omtrent femogtyve Aar gam
mel, da hun besteg Englands Trone. Det er ret
mærkeligt, at man ikke med Sikkerhed kender
hendes Fødselsaar, men dette maa sikkert for
klares udfra de mange Intriger, som udspandt
sig ved det engelske Hof, i Tiden før og om
kring hendes Fødsel, saa vel som udfra den
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Forudsætning, at hun som Prinsesse var uden
Betydning, naar det gjaldt Arvefølgen i Eng
land — forudsat at hendes Fader efterlod sig
mandlige Arvinger. Men saa meget er vist, at
hun, da hun besteg Tronen efter sin Broder
Edward den Sjettes og sin Søster Maries Død,
baade aandeligt og legemligt var en fuldt ud
viklet Kvinde.
Der findes Beskrivelser af Dronning Elisa
beth fra hendes senere Leveaar, livor hun skil
dres som et malet, udpyntet Skelet, koketteren
de med de unge Hofmænd, som i hende fore
gav at se den Skønhed, som de forgæves suk
kede efter, og for hvis Kærlighed de med Glæde
vilde ofre deres Liv. Men i sine unge Dage
har hun sikkert været i Besiddelse af en ejen
dommelig, ret raffineret Skønhed, saaledes som
man kan se paa det Maleri, der skyldes Italiene
ren Zucchero og nu hænger 'paa Hampton Court.
Paa dette Billede, der er malet medens Dron
ningen stod paa sin Magts højeste Tinde, ser
man, at hun havde den sjælden gennemsig
tige Teint, som jævnlig findes hos Blondiner
med rødgyldent Haar. Endvidere var hendes
Figur elegant og yndefuld og hendes Hænder
saa smukke, som de kun findes i den tudorske
Familie, hvor smukke Hænder er et lige saa
fremtrædende Kendetegn som den habsburgske Underlæbe indenfor det østrigske Kongehus.
Naar dertil kommer, at hun var en højtbe
gavet Kvinde, i Besiddelse af et Vid og en Liv
fuldhed, som man sjældent træffer hos Kvin
der, er det maaske mere forklarligt, at hun
øvede en saa stærk Indflydelse over sine Om
givelser og lokkede og tiltrak de mange, som
mødte hende — maaske halvt mod deres Vilje.
Det vil maaske være formaalstjenligt at betragte
Elisabeth som Kvinde, før vi betragter hende
som Dronning. Det er bleven sagt, at hun
havde arvet mange af sin Faders Egenskaber
— hans Dristighed, hans hurtige Dømmekraft og
samtidig den ræveagtige Snuhed, som dukkede
frem, naar man mindst ventede den. Hans
Svaghed for det andet Køn er velkendt, men
trods alt holdtes hans fyrige Temperament sta
dig i Tømme af en vis Sans for det passende,
hvad hans talrige, til Tider meget ulykkelige
Ægteskaber, er et Bevis paa.
Som ganske ung Pige skal Elisabeth have
gjort sig skyldig i alle Slags gale Streger —
ingenlunde altid helt uskyldige, og de fortælles
mange Historier om de Puds, hun spillede sin
Formynder, Lord Thomas Seymour, skønt hun
var en ganske ung Pige, og Sir Thomas yder
mere var ledsaget af sin Hustru paa sit Foraarsbesøg i Prinsessens Kammer.
Ogsaa Sir Robert Tyrwlutt og hans Hustru
blev udsendte for at forhøre hende. Thyrwlutt
var en klog Mand og særlig vel skikket til
Krydsforhør af den Art, medens Elisabeth var
en ganske ung Pige paa femten Aar, og dog
var hun den fuldendte Hofmands Overmand i
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diplomatisk Snille og Hurtighed i Replikken.
Han blev sendt ind for at faa lokket ud af
hende, hvor meget hun vidste. Trudsler, Smig
rerier, falske Breve og Tilstaaelser blev anvendt
overfor hende, men uden Resultat — hun vilde
ikke fortælle noget af Betydning, men nægtede
alt. Hun surmulede, hun græd, hun benyttede
sig af Kvindens Yndlingsvaaben — pludselig
at angribe dem, som angreb hende. Hun kom
med Modangreb mod Thyrwlutt og tvang sine
Fjender over i Selvforsvar. Kort sagt, Sir Tho
mas kunde ikke komme nogen Vegne med hen
de, og han var da Ogsaa klog nok til at ind
rømme sit Nederlag. „Hun har en fortrinlig For
stand/ sagde han eftertænksomt, „og det er ikke
muligt at faa noget ud af hende uden med
største Diplomati."
Kort efter døde Broderen Edward, og hen
des ældre Søster Marie, som i Reglen gaar un
der Tilnavnet „Den Blodige", kom paa Tro
nen. I den 'Tid aflagde Elisabeth sin tidligere
Dristighed og blev tilsyneladende en undsee
lig, troskyldig, ung Pige. Omgivet fra alle Sider
af Folk, som forsøgte at lokke hende i en Fæl
de, var der intet i hendes Væsen, som be
rettigede den Antagelse, at hun ønskede at be
tragtes som Lederen af noget Parti. Ingen kun
de være mere beskeden og fredsommelig end
hun var i hele sin Færd. Hun omtalte altid sin
Søster paa den ydmygste Maade og lod aldrig
den tudorske Heftighed komme til Orde, skønt
den i Virkeligheden var meget fremtrædende
hos hende.
Men da hun kom paa Tronen, kastede hun
Beskedenhed og Blufærdighed til Side og optraadte med ringe Selvbeherskelse. Folket som
Helhed havde meget lidt at indvende imod hen
de — dertil mindede hun altfor meget om sin
folkekære Fader — og de, som kritiserede hen
de, gjorde det kun ud fra visse Synsvinkler,
medens alle langt foretrak hende for hendes
mørke% strenge Søster, Dronning Mary.
Selvfølgelig maa man ogsaa huske paa, at
hendes Tilværelse strakte sig over et meget langt
Tidsrum, og følgelig maatte komme til at rumme
mange forskellige Episoder. Her gør de, som
forsøger at danne sig et Skøn om hendes Ka
rakter, jævnlig den Fejl, at de taler om de hi
storiske Personer, der omgav hende, som om
de tilhørte en eneste Periode. For dem havde
hun hele Flokken af Tilbedere paa en og sam
me Tid
Hertugen af Alencon, Kongen af
Danmarks Broder, Prinsen af Sverrig, den rus
siske Fyrste, Ærkehertugen af Østrig, som send
te hende sentimentale Epistler samtidig med
den sørgende Konge ,af Spanien, foruden en
Hærskare af Beundrere blandt Englands yp
perste Mænd — Sir William Pickerny, Sir Ro
bert Dudley, Lord Daruley, Jarlen af Essex, Sir
Philip Sidney og Sir Walter Raleigh.
I Virkeligheden strakte Elisabeths Tilvæ
relse sig over halvfjersindstyve Aar, og i den
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lange Tid var der mange Mænd og Kvinder i
hendes Liv2 Folk som hun gjorde Brug af og
kastede bort, eller Folk som hun brugte og
viste Taknemmelighed i Gerningen. Den unge
Soldat gik i Kamp for hende og døde paa
Valpladsen, den vise Raadgiver gav hende sine
bedste Raad, og hun tog mod alt, uden at be
kymre sig videre om, hvorledes det gik Mændene selv. Hun var en besynderlig Blanding
af Dristighed og Taabelighed, af Visdom og Let
sind, af Forlystelsessyge og ubehersket Egen
sind. Men med alt det elskede hun sit Folk,
skønt hun jævnlig førte det bag Lyset. For
Folket var og blev hun den „gode Dronning
Bess“, og hvad vedkom det Bonden og Jord
arbejderen, langt borte fra Hoffet, at Dronnin
gen efter Sigende bandede som en Matros og
dansede omkring i sin Natdragt? Der herskede
Ro og Velstand i Landet, Loven haandhævedes med Retfærdighed, om ogsaa med stor
Strenghed, og England var i Fred for Døds
fjenderne — den sortsmudsede Spanier og den
rænkefulde Franskmand.
Endvidere maa man huske, at den Stilling,
som Elisabeth gik ind til ved sin Tronbesti
gelse, ikke var uden Farer og Besvær. I Be
gyndelsen var hendes egne Landsmænd ingen
lunde enige om at byde hende velkommen;
en Snes graadige, begærlige Bejlere søgte hen
des Undergang eller i det mindste hendes Haand
for der igennem at ødelægge hende, og alle Evropas Stormagter forlangte enten en Alliance
eller truede med at knuse England under deres
egne Stridigheder.
x
Kun en uforfærdet Aand, som ikke lod sig
kue af sine Fjender og ikke var bange for selv
at øve Rænker, kunde have gjort, hvad Elisa
beth i de følgende Aar gjorde. Hun brugte
S verrig mod Danmark, Frankrig mod Spanien,
den østrigske Ærkehertug mod alle de andre
og sine engelske Tilbedere mod de forskellige
Partier i selve England. Først da hun naaede sit
halvtredsindstyvende Aar, begyndte hendes fore
givne Kærlighedsintriger at miste deres Betyd
ning. Hendes Magt var grundfæstet indadtil
og udadtil, og selv om den „uovervindelige Ar
mada" endnu ikke havde rystet England i sin
Grundvold, for .bagefter at gøre det dobbelt
stærkt og sikkert, kunde hun alligevel uden
Bekymring se Fremtiden i Møde.
Et Spørgsmaal, som aldrig er bleven fyldest
gørende 'besvaret, er, hvorvidt Elisabeth selv
nogen Sinde har ønsket Giftermaal. Maaske
gjorde rhun det i et enkelt Tilfælde, hvor hen
des Giftermaal vilde, have været ensbetydende
med en Alliance med Frankrig. Men her mod
satte Parlamentet sig Forbindelsen, fordi Lan
det paa det Tidspunkt var overvejende prote
stantisk, og maaske ogsaa fordi England, i Til
fælde af, at hun havde faaet Børn, vilde være
bleven en Slags Vasalstat til Frankrig. De øv
rige Tilbedere synes hun ikke at have skænket

en alvorlig Tanke, saa vi tør antage, at Ægte
skab som saadant har været af ringe Betydning
i hendes Øjne, selv om hun inderligt ønskede
sig en Søn, hvad der kommer tydeligt frem i
den Sammenligning, hun i sit Hjertes Bitterhed
anstillede mellem sig og Marie Stuart af Skot
land: „Skotlands Dronning har en dejlig Dreng,
medens jeg er som en ufrugtbar Stamme."
Men rent bortset herfra er det mindre in
teressant at tænke paa, hvem hun kunde have
syntes tilstrækkelig godt om til at gifte sig
med, end at beskæftige sig med de Mænd, som
hun frivillig skænkede sin Gunst fra sin tidlige
Ungdom til de Dage, da hun ikke længer kunde
røre sig, men stadig sminkede sine magre Kin
der og indrammede sit Ansigt i en hel Skov af
Pibekraver.
Der var mange, som liun paa sin Vis el
skede. Hun vilde ikke lade Sir Walter Ra
leigh besøge de amerikanske Kolonier, fordi
hun ikke kunde udholde den Tanke at skulle
undvære ham saa længe. I enkelte Øjeblikke
nærede hun en virkelig Lidenskab for Jarlen
af Essex, og dog underskrev hun tilsidst hans
Dødsdom. Men dybest gik maaske hendes Fø
lelser fór Jarlen af Leicester, et Forhold, som
Walter Scott har skildret overordentligt liv
fuldt og med betydelig psychologisk Finfølelse i
Romanen „Kenilworth".
Vi ser her, hvorledes Elisabeth af al Magt an
strenger sig for at dele sin Gunst ligelig mel
lem de to Adelsmænd — Jarlen af Sussex og Jar
len af Leicester, og hvorledes den første aldrig
formaar at vende Dronningens Hjerte, fordi
han mangler den Charme og det indtagende
Væsen, som gjorde Lord Leicester til Dron
ningens stadige Yndling. Vi erfarer ogsaa her
om Lord Leicesters tidligere Ægteskab med
Amy Robert og hendes tragiske Død, og endelig
viser Scott, hvorledes Lord Leicester nærede
den samme brændende Lidenskab for Dronnin
gen som hun for ham. ■
For Datiden har der sikkert været meget
ringe Forskel, paa den Maade, hvorpaa Elisa
beth behandlede Lord Leicester og de øvrige
indtagende og betydende Mænd, som skænkede
hende deres Hyldest. En samtidig Historieskri
ver bemærker meget skarpsindigt: „Alle andre
skænkede hun Magt paa et eller andet Tids
punkt — kun ikke Leicester." Og hvorfor det?
Forklaringen er simpelthen den, at hun el
skede ham højere end alle de andre, og da hun
vidste det, vidste hun ogsaa, at hvis hun des
foruden skænkede ham Magt eller Indflydelse,
vilde hun snart ikke længer være eneherskende
i sit eget Rige, men vilde enten lade sig for
lede til at ægte ham eller lade ham beherske
sig og der igennem det England, hun elskede saa
højt.
Af disse Grunde kan man sikkert trygt sige,
at medens Elisabeth i Forholdet til sine andre
Tilbedere var flygtig og ubestandig, skænkede
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hun denne smukke, dristige og højt begavede
Englænder en Kærlighed, der var helt for
skellig fra de Følelser, hun skænkede andre.
Det var maaske det eneste Tilfælde, hvor hun
for Alvor tænkte paa at gifte sig, og derfor har
Shakespeare knapt helt Ret, naar han beskriver
hende som „den kongelige Vestalinde“, der
skred bort „i jomfrurene Tanker, elskovsfri.“

„Hver 8. Dag“, 10. Marts 1912.

Mærkedage i
Ugen som kommer.
(10.—16. Marts).
10. Marts 1776: Dronning Louise af Preussen
fødes.
10.
—
1906: Den tyske Politiker Eugen
Richter dør.
10.
—
1906: Stor Grubeulykke i Courriéres.
11.
— 1544: Den store Digter Torquato
Tasso fødes.
12.
— 1821: Prins-Regent
Luitpold af
Bayern fødes.
14.
1862: Digteren Maxim Gorki fødes.

Prins Frederiks Fødselsdag,
LZ RO N PRINS Christian’s ældste Søn,
J V Prins Christian Frederik Franz Michael
Carl Valdemar Georg fylder den 11. Marts 13
Aar. Prinsen, der med Tiden vil komme til
at bære Danmarks Kongekrone, blev ligesom
sin yngre Broder, Prins K n u d, for nogen Tid
siden angrebet af Skaalkopper og maatte tage
Ophold paa Professor, Dr. med. JensSchou’s
kendte Klinik paa Martins vej. Sygdommen for
tog sig dog heldigvis ret snart, og begge de unge
Prinser dyrker nu med Liv og Lyst al mu
lig Friluftssport. ’

Amatørbillede.

Vinteren synger nu forhaabentlig paa sit sidste
Vers. Vi har ogsaa haft mere end nok af Sne —
saaledes som det ses af ovenstaaende, der ikke er
Sne i Alperne, men en nu forsvunden Snedrive i
Dyrehaven.

HVER 8. DAG: PORTRÆT- OG BILLEDGALLERI
MARTS 10. 1912

Fhv. Konseilspræsident Grev HOLSTEIN-LEDREBORG.
Uagtet Grev Holstein-Ledreborg i længere Tid havde lidt af en alvorlig Hjærtesygdom,
kommer Budskabet om hans Død dog overraskende for de fleste. Ikke blot hans Person
men ogsaa de Anskuelser han repræsenterede hørte til de betydende indenfor dansk Politik.
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GENERALDIREKTØR FOR POST- OG BEFORDRINGSVÆSENET V. O. KI0RBOE, K- Dbm.

l'ol. spec, for ..lirer 8. Day*. ('.hr. Christiansen.

Den smukke Bygning, der er opført i Tietgensgade efter Tegning af Arkitekten,
Professor H. Wenck, under Samraad med Generaldirektoratet.

INTERIØRER FRA DEN NY POSTGAARD.

BR.EVPOSTAFDELINQEN I STUEETAGEN.
Fra København afgaar daglig ca. 200,000 Breve.

l'»'Chr.

Nr , Huer s. Dag'.

Christiansen.

PAKKEPOSTAFDELINGEN I KÆLDEREN.
Bygningen blev taget i Brug d. 4. Marts 1912, men først i September vil alle de mange
Lokaler staa fuldt færdige.

EN PRÆMIERET ANGORAKAT.

Fot H. 8. D.

Flere Læsere har i Anledning af Professor Georg Brandes vittige Kronik om Angorakatten
bedt os bringe et Billede af det nydelige Dyr. Vi opfylder herved deres Ønske og har
direkte fra Paris skaffet ovenstaaende smukke Fotografi.
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UGENS PORTRÆTTER.

Skoleinspektør C. A. Paulsen.

SKOLEINSPEKTØR C. A. PAULSEN i Kastrup er
efter længere Tids Sygdom afgaaet ved Døden 71 Aar
gammel. Den Afdøde, der tog sin Afsked for nogle
Maaneder siden, havde i over 50 Aar virket i Skolens
Tjeneste og var meget afholdt af sine talrige Elever

DIREKTØR WILHELM PETERSEN fyldte i forrige
Uge 60 Aar, hvad der dog tilsyneladende ikke trykker
ham det fjærneste. Som mangeaarig Leder af „Nørrebros
Teater" har Direktør Petersen v. ret med til at berede
baade sig selv og os andre en Række glade Aftener, og
det er jo ikke nogen ilde Maade at holde sig ung paa.
Et Forlydende vil vide, at Direktøren paany agter at
træde i Spidsen for et Teater.

MALEREN W. E. VELSCHOW hører til de helt nye
Navne indenfor Kunstnernes Kreds. Hr. Velschow har i
disse Dage i „Den frie Udstillingsbygning" udstillet en
Samling Billeder, som vel langtfra alle er lige gode,
men dog roses stærkt af de Sagkyndige for det afgjorte
Talent, de udviser. Navnlig nogle Portrætter og Figur
billeder gør med Rette Lykke.

Maleren W. E. Velschow.
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„Hver 8. Dag“, 10. Marts 1912.

ER VORE HUSTRUER OS LYDIGE?

Hvorledes Etatsraadinde Petersen modtog Budskabet om, at hun skulde være Manden underdanig.

Og hvilket slaaende Argument Madam Petersen fra Ryesgade anvendte.

I Anledning af Hr. Per Tof s Artikler bringer vi disse to Illustrationer, der bedre end
mange Ord klarlægger Situationen.
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Naar Damer tager en Forhindring.

Et Møde.
Oversat af Emmy Ahrenfeld.

N Søndag Eftermiddag i Midten af Juli
sad den blinde Frøken Graham ude paa
den bagerste Veranda i den store, skygge
fulde Have, der hørte til hendes sjæl
den smukke Villa.
Hendes store, magelige Stol var stillet tæt
hen ved de dejlige Vinranker, der dannede som
et Skjul mod Forbipasserendes nysgerrige Blik
ke. Frøken Graham var i dette Øjeblik ene,
ikke just fordi liun skyede Selskab, hun hørte
netop til den Slags Mennesker, der elskede at
høre Nyheder og at faa en god og hyggelig
Passiar. Men naar det hændte, at man var nødt
til for et Øjeblik at lade hende være ene, da
var Verandaen saadan et passende Sted at an
bringe hende paa, og selv var hun altid tilfreds
med det, man fandt bedst for hende.
Ved hendes lille, fine Haandled hang der
en Sølvfløjte i en Kæde. Den havde hun faaet,
for at hun kunde tilkalde Tjenerskabet, hvis
hun ønskede noget, men Frøken Graham be
nyttede den sjældent, da dens skarpe, gennem
trængende Klang generede hendes Hørelse.
Nu var Solen ved at gaa ned, som en stor,
rød Kugle sank den ned i Horisonten. Luf
ten var mild og varm, men en svag Brise
satte nu Vinrankerne i sagte Bevægelse. Frøke
nen løftede lyttende Hovedet. Det interessere
de hende at høre de forskellige Sommerlyde,
Biernes Summen og nu og da et sagte Fugle
fløjt. Hun nikkede saa smaat, men rettede sig
op igen. Hun vilde ikke falde i Søvn. Hun
syntes, det var, ligesom hun blev narret for
noget, naar hun sov, mens hun sad herude.
Det var saa dejligt at sidde her og drømme og at
mærke Livet i Naturen; det bragte hende saa
mange lykkelige Tanker. Der var saa meget at
være taknemmelig for, syntes hun. Hun syntes

E

ogsaa, at hun var altfor ung til at tage det, .man
kalder Middagssøvn.
En Mand traadte pludselig ind ad Havelaagen, han undgik den grusbelagte Gang og
slentrede tværs over Græsplænen. Frøken Gra
ham hørte straks Trinene og flyttede sin Stol en
Smule frem. Den knirkede svagt. Disse slæbende
Trin kendte hun ikke. Det var maaske den nye
Gartner. Manden kom nærmere, men blev saa
staaende og saa’ skarpt paa Frøken Graham.
Han kneb Munden sammen, og den Bøn, der
laa ham paa Læberne, kom ikke over dem.
Han stod stiv af Forfærdelse, uden at kunne
flytte en Fod. Men saa gjorde han en Bevæ
gelse, som for at trække sig tilbage.
— Hvem er det? Frøkenens Stemme lød
rolig og venlig. — Jeg kan ikke se Dem, jeg
er blind.
Da hun intet Svar fik, løftede hun Fløjten
op fil sine Læber.
- Nej, kald ingen herud, Ellinor! lød nu
en hæs, hurtig Hvisken. — Jeg er Albert —
Albert Leath! Men Ellinor, er du virkelig blind?
Frøken Graham strakte sine Hænder følen
de frem foran sig. — Er det dig, Albert? Ja, jeg
er blind. Jeg har været det i syv Aar. Hvor
er din Haand? Aa, Albert! Tænk paa, hvilken
Sorg du blev skaanet for.
Manden tørrede sine snavsede Hænder paa
sit luvslidte Ærme. Et forunderligt Smil fo’r
over hans vejrbidte Ansigt. I hans forvildede
Hjerne fremstod en Idé. Ellinor kunde jo ikke se
ham. Han rakte hende Haanden, men trak den
straks til sig igen. Han velsignede Brisen, som
blæste imod ham, og han anstrengte sig for
at gøre sin Stemme klar og pæn. — Aa, Ellinor!
Hvor det dog gør mig ondt! Jeg kan næsten ikke
tale, saa bevæget er jeg. Tænk — at skulle møde
dig, og saaledes! Jeg gik herind for at spørge,
hvad Klokken er. Mit Ur er gaaet i Staa, og
jeg har travlt, da jeg skal med Toget. Hans
Stemme syntes at svigte ham.
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— Klokken har lige ringet syv! sagde Frø
ken Graham. Aa, Albert, kan du ikke blive?
tilføjede hun. Jeg burde ikke opholde dig, men
hvis du kan, saa skænk mig et Par Minutter.
Jeg har tænkt saa meget paa dig alle disse
Aar. Du skal ikke have Medlidenhed med mig,
Albert. Jeg har alt, hvad jeg kan ønske mig,
og jeg er vidunderlig lykkelig og tilfreds med
som alt har føjet sig. Tolv Aar er en lang Tid’
Jeg synes, det er saa længe siden den Gang.
Men nu kan vi da se, at min Fader ikke gjorde
Synd mod os. Uden at ane det har han været
som en god Engel for os, da han forhindrede
os i at faa hinanden. Havde han ikke gjort
det, vilde du nu have været bundet til en blind
Kone, min stakkels, kære Albert. Det har været
min Trøst i disse Aar, at min Ulykke ikke
kom til at gaa ud over dig. IIvis jeg blot kunde
se dit Ansigt en eneste Gang endnu, saa vilde
jeg være glad. Men det er maaske bedst, at jeg
heller ikke kan det.
Manden svarede ikke, men det var tydeligt
nok, at han var af samme Mening som hun.
Det var ham en ubeskrivelig Tilfredsstillelse -at
vide, at denne trofaste Kvinde i sit Mørke tænk
te sig ham, som han havde været i sine lykke
lige Ungdomsdage, da de havde elsket hinanden.
Hans dybe Fald og det skamløse Liv, han hav
de levet, kunde ikke bebrejdes hende.
— Du har naturligvis haft rigtig Held og
Lykke med dig? sagde hun mildt og godhjertet.

— Ja, jeg har vel haft saa meget Held, som
jeg fortjente, svarede Leath med Fasthed.
— Aa, Albert, du véd ikke, hvor det glæder
mig! Er — er du gift?
— Nej! lød det "korte Svar. Han ønskede nu
kun at kunne slippe bort hurtigst muligt.
— Nej, jeg har aldrig giftet mig, Ellinor.
Han syntes, at det var, som hendes An
sigt lyste af Glæde, men det var maaske kun en
sidste Solstraale, der faldt paa det. Saa greb
hån hendes Haand, trykkede den hastig, hvi
skede et sagte Farvel, og før hun kunde svare
ham, var han gaaet.
Frøken Graham sank tilbage i sin Stol, og;
et drømmende Smil gled over hendes Læber.
— Han har ikke giftet sig, mumlede hun.
Han maa dog være en smuk Mand. Albert kun
de aldrig miste sit smukke Udseende. Han sagde
ikke meget, men det var vel Gensynet, der tog
saa stærkt paa ham. Aa Gud, hun forstod jo
saa godt, at det pinte ham at se hende, og at
han gik saa hurtig bort. — Hvor er jeg dog
taknemmelig baa.de paa hans og mine Vegne!
mumlede hun.
Den unge Gartner kom netop fra sit Arbejde,
da Leath skyndte sig ud af Havelaagen og over
mod Jærnbanestationen.
— Det var en slem Vagabond! sagde han. Det
er da en Lykke, at Frøken Graham er blind.
Hvad man ikke kan se — bliver man ikke
bange for.

En Pryd for Hjemmet.
CT stilfuldt
Møblement
er en Pryd for
Hjemmet. Vort
Billede viser
et hyggeligtlnteriør, der er
skabt af det
kendte Firma
Th. Schmidt,
GI. Kongevej
124, Hjørnet
af Bülowsvej.
Det er udført
i røgfarvet Eg
efter Firmaets
originale Teg
ninger og har
bl. a. den prak
tiske Egen
skab, at det
baade kan an
vendes som Herreværelse og Dagligstue. Hr.
Schmidt der har faaet Diplom for udmærket
Arbejde paa den sidste Møbeludstilling i Ti
voli, har desuden udført en Række andre

stilfulde Aløblements, og ingen vil fortryde at
aflægge et Besøg i hans store, smukke Ud
stillingslokale.
Sigurd-

Er vore Hustruer os lydige?
Et Gensvar.

Hr. Anonymus!
Egentlig skulde jeg vel nok have tituleret Dem „Højst
ærede Hr. Anonymus", men gjorde jeg det, vilde jeg
lyve, og jeg lyver ikke. Ære Dem højt eller bare en
lille bitte Smule kan jeg nemlig ikke efter Deres Brev
i „Hver 8. Dag“ for forrige Uge — et Brev, der kun
altfor tydeligt viser, hvad De maa være for en Stakkel
af et Stykke Mandfolk.
LAD MIG begynde med at sige Dem, at De tager
ganske Fejl, hvis De tror, at jeg er en ung, nybagt
Ægtemand, og at min Forelskelse i min Hustru gør
mig blind. Jeg er tværtimod en ældre Kavaler med
megen ægteskabelig Erfaring, og takket være, at jeg
har forstaaet at udnytte denne dyrekøbte Erfaring paa
rette Maade, er jeg nu en lykkelig Ægtemand i et Hjem,
hvor den kære Husfred-æres og højagtes fremfor
noget andet. Jeg er nemlig for anden Gang gift, skal
jeg betro Dem, og var end første Ægteskab saa ulykke
ligt, at det snart førte til en uundgaaelig Skilsmisse,
var Grunden muligt den, at jeg den Gang var naiv nok
til at tro, at en blot nogenlunde normal Kone vil finde
sig i at blive regeret af sin Mand eller være ham „lydig
— lydig — lvdig —" for at bruge et Citat af selve
Henrik Ibsen?
DA JEG giftede mig for anden Gang, var jeg derfor
saa klog straks at lægge Scepteret i min dejlige Hustrus
fine lille Haand, og jeg fortryder det endnu ikke. Og
at ogsaa Forsynet har været denne min Beslutning
naadig, synes mig bl. a. at fremgaa af, at medens
jeg i mit første Ægteskab, der varede syv lange og
magre Aar, kun fik et Barn, er jeg i mit andet, der
knapt endnu er fire Aar gammelt,, saaledes blevet
velsignet med hele tre!
DE SER selv nu, hvor ganske Fejl De har taget af
mig. Derimod er De selv ikke til at tage Fejl af.
Thi at De hører til disse ynkelige Skrydere, der fører
det store Ord ude, netop fordi de ikke har et Muk
at sige hjemme, det røber De kun altfor tydeligt gennem
Deres Epistel, som vilde have været udmærket, hvis De
i Stedet for at undertegne Dem Anonymus havde
skrevet von Buddinge, Ægtemand.
EN ÆGTESKABELIG von Buddinge er nemlig lige
hvad D e er, og skulde De nogensinde ønske at lade
Dem fotografere sammen med Deres „kære Kone“, og
De er i Tvivl om Stillingen hun og De rettelig bør
indtage, vil jeg henlede Deres Opmærksomhed paa et
fransk Maleri, der hedder: „Madame la Generale"! og
hvor man ser den Hr. General, der sikkert er en vældig
og herskesyg Herre, naar han færdes blandt sine Sol
dater, ydmygt siddende ved Skrivebordet hjemme, mens
hans Hustru i tætsluttende Ridedragt og med Pisken
i Haanden dikterer ham sin Dagsbefaling. Sender De
et saadanl Billede af Dem selv til Optagelse i „Hver
S. Dag", tror jeg ikke, at De behøver at være ængstelig
for, at Deres „kære Kone" vil tage Dem det ilde op,
for at slutte med et Citat af Deres eget Brev, som jeg
haaber hermed er afsluttelig tydeligt besvaret.
Per Tot.
P. S. Jeg haaber, at De har læst Hr. Brunshøj’s
Indlæg i Sagen. Deraf vil De nemlig lære, hvorledes
en fornuftig, ærlig Mand ræsonerer.
„Man skal saavidt muligt undgaa Strid," skriver Hr.
Brunshøj; „og det kan undgaas, hvis den klogeste altid
bøjer af i Tide."
Jeg forcslaar følgende lille Ændring: „og det kan
undgaas, hvis Manden bøjer af i Tide," saa er han
nemlig altid den klogeste.
P. T.

Stik den!
Pastor Blomqvist, der er kendt for sine Svovl
prædikener, møder en Dag gamle Fisker-Anders,
der er i Færd med at bygge sin Hytte større.
— Goddag, Anders, du er nok i Færd med at ud
vide dig. For hvem er det, du bygger?
— Det er for Badegæsterne, Hr. Pastor.
— Da vil det gaa dig ilde, min gode Anders, for
Badegæster har onde Lyster.
— Aa, hvad....... hvis der ikke havde været onde
Lyster i Verden, saa havde vi hverken haft Præster
eller Profeter!

Meddelelse fra Redaktionen
BRYGGER, DR. PHIL. CARL JACOBSENS 70aarige Fødselsdag er blevet fejret under almindelig
Hyldest, hvortil „Hver 8. Dag“ ganske slutter sig.
Naar vi ikke bringer noget Billede af Dr. Jacobsen i
dette Nr. har det sin Grund i, at vi agter at over
raske vore Læsere med et Billede, der tages specielt
for os ved hans Hjemkomst fra Udlandet.

*

*

*

GRAFOLOGIEN har maattet udgaa af dette Nr.
paa Grund af den overvældende Stofmængde. Vi kan
imidlertid berolige vore Læsere med, at der for Frem
tiden — i Lighed med Udlandets store, illustrerede
Blade — hver Uge vil findes to Sider af dette
interessante Stof i „Hver 8. Dag“.

Hvad man kan opleve i Amerika.
Scenen: En ensom Landevej i the far west. En
Turist kommer tilsyne.
Turisten: „Hvad er det? Er der ikke anbragt en
Avtomat henne paa det Træ? Jeg maa undersøge Sagen
nærmere. “
Turisten gaar hen til Avtomaten og læser:
„Læg en 10 Øre i Slottet, og du vil faa noget
uventet at se.“
„Det er en glimrende Idé, det vil jeg forsøge.“
Han fremtager en Tiøre og lægger den i den dertil
bestemte Revne i Slottets Tag.
I det samme forsvinder Slottet og en Revolver kom
mer tiisnye. Neden under staar der at læse:
„Læg alle dine Penge, dit Ur og dine Værdisager
i Avtomaten eller den eksploderer i Løbet af et halvt
Minut. “
Turisten: „Gud i Himlen, jeg maa skynde mig.
Her tag det altsammen. Det’kan man kalde at blive
udplyndret pr. Avtomat. “

Vore Aandsevners Udvikling.
et gammelt Ord, som siger, at „man kan,
DERhvader man
vil.“ En eller anden Spøgefugl har saa

her tilføjet Eftersætningen: „forudsat, at man ikke vil
andet end, hvad man kan.“ Vedkommende har fuld
stændig Ret. Der er en vis Begrænsning, som vi ikke
naar ud over. Hvor mange har ikke som Barn f. Eks.
sværmet for Napoleon, uden dog i mindste Maade at
komme til at ligne den store Korsikaner. Der manglede
baade ydre og indre Betingelser. Men bortset fra denne
Indrømmelse af vore Evners Begrænsning, slaar det
gamle Ord godt nok til. For at kunne noget og for at
naa noget, maa man ville det. Og her staar vi maaske
ved noget af det, som er Aarsagen til, at det paa mange
Omraader er saa sløjt bevendt med os og vor Tid:
Viljen er slap, Viljeslivet forsumpet. Der er saa mange
Ting, der optager og adspreder Menneskene, at de glem
mer at pleje deres Aandsevner. Og dog er det herfra
de vigtigste Livsstrømninger udgaar.

HJEMMETS VEJVISER
Fortegnelse over københavnske Firmaer, hvis fleraarige reelle Forretningsførelse yder Kunderne
betryggende Garanti for samvittighedsfuld Betjening.
Indramning;

Møbler

Rammer uden
Udbetaling.

Bogbinder
l_____ D. L. CLÉMENTs

Eftfl. Silkegade 13, København. Telf. 3306, leverer alt
Bogbinderarbelde, enk. Bøir som de største Partier, i omhygjligst^Jdførelse^ilHÅmeligt^Hser.

Ugentlige Afdrag
efter Aftale.

Trikotage.

J

Strømper, Underbeklædning,
Alexander Hoyer.
KØBMA6ER6ADE16.

Larsen dr Gording,
Holbergsg. 10. Tlf. Byen 5110"

Stort Udvalg til alle Priser.

N. P. Hansens Møbelsnedkeri
ST. PEDERSTRÆDE 41.
Telf. Byen 1341 x.

Aarliot Udsalg.

Gentoftegade 4
en smukkeste Ramme om Deres iste Klasses Mørler efter originale Tegnin
ger til Fabrikationspris. Tegning og OverBilleder faar De hos
A. E. ARNESEN,
Trikotage til Voksne og Børn.
Blekingsgade 2, Tlf. Amg. 596 u.
Strømper i stort Udvalg.
|^_OppletterinLg^_^J
A. Nuppenau,
A|S. CENTRUM. Regnegade 1.
26 Grønneg. 26. L'lf.ByeiVkS^c. Vinduespolering og Bygningsarbejde
udføres.
Fiskeforretninger. |
a. c. hansen;
Wesselsgade 2.

Børneudstyr.

[

D

Telf. Nora 452.

Bygningsarbejder udføres.
Ruder indsættes.

iskehuset

Konfiturer.

F

|

Vil De have en god Kop Cacao.
Vil De servere med fin Confect,
har erholdt Grand Prix og Guld
Vil De have finere fvldte Chokolade
medaille i London for 1. Kl Fisk.
Vil De have det bedste, De kan aa
unde i , Paris" Konfitureforr,
Varerne bringes overalt,
BlaagiHir(Lcrade^6>^
^^ven^hel^^øndagen^^
Tlf. Nora 1330.
Christiansen.

ælledvej 18 =====

H.~M ~OLSEN
Fiske- og VlldtforretIng Blaagaardsgade 1Kb

Fodpleje.

|

y\Frk. Basmussen, Vester___ J vol dg. 12,2. Bemærk:
Træffes 12—6.

len Sal.

Glasmosaik.

|

Overslag gratis.

M. Jansen,
Pustervig 5.

Telefon Byen 2369 x.

Haararbejde;
------- tru ¡ERSLfeV

I
'

modtager afredt Haar til For
arbejdning. Spec ; Fletninger
— Skilninger — Parykker, enestaaende Pasning. Nørrebrogade 74-

ienyt

Hjemmets Vejviser

laar De søger et reelt
"irma.

Reelle Fordele bydes Kun
derne. FREA er altid reel.

I

Kurvemagere

|

Stole som Tegning
8 Kr. pr. stk.
Aage Jensen*
Peter Hvidtfeldtsstræde 8.

F, C: Dahl,
Frederlksborgg- 31.

Kakao-Kaffe* Kiks
Fabr. Maltax Kbh.
Telf. 9919

Største Udvaig, Billigste Priser.
Masklngarn til en gros Priser.

Lille Slranfatrade 18
9ferredragt [ra 2.oo
2>amcdragl • J.2S.

Thorald B ohm

— Fiolstræde 42. —
Telf. Byen 42Ux.

C. Konerding & N elsen,
6, Holbergsg. 6
Længste Garanti.

I

Reparationer s
øvede Skræder*

UHrforretninger.

F. 0. Carlsson,

Symaskiner.

Grundl 1868 Telf. Byen

Tøjrensningsanstalten.

teT

Stilfulde Instrumenter
Dansk Arbejde.

qy.

Dansk-amerikansk Tand-System.
Gothersgade 21 St.
Telf. Byen 1831 v.

Maltpræparater^J

Brug Maltine!

Ö. K. Mathiesen,
Landemærket 25.

Gamle Pletsager »A,addin“
bliver som nye X'í
Pianoer.
]

Afbetaling indrømmes.
Lædervarer
Billigste Priser.
Å. M. SØRENSEN
Tandklitlik.
Hovedvagtsgade 2. I
Telf. 5360.
Konsultation
Stort Udvalg.
rane
10-4 og 6—7.
________
Billige Priser.
Undersøgelse gratis.
Manufakturvarer. |
Fineste Guldbroarbejde.
Bedst og billigst

Vesterbrogade 40
ved det nye Theater.

Amagertorv 31.

Største Udvalg i Uhre og
Kæder.

Vaskerier.

Specialitet:
Husholdningsvask efter Væg

Gmdrup
Dampvaskeri,
— Grundlagt 1878. —

Vore Vogne køre overall
plages De af Rotter, Mus. Væggedyr,
■ Kakerlaker eller andet Utøj, da
henvend Dem Nybrogade 28 Stuen.

Telef. Byen 2b96

Tom Tjäder.

Telf. Strand 2. ♦ Telf. Strand!
Avertér i
Hjemmets Vejvisei

MITTWEIDA, der staar under Statstilsyn, er et højere teknisk Institut til
TECHNIKUM
Uddannelse af Elektro- og Maskin-Ingeniører, Teknikere og Værkmestre, og tæller

ca. 2000—3000 Studerende om Aaret. Undervisningen saavel i Elektroteknik som Ma
skinkonstruktion er i de sidste Aar betydeligt udvidet og støttes i høj Grad af de righol
dige Samlinger, Laboratorium for Elektroteknik og Maskinkonstruktion, Værksteder og Maskinanlæg etc. Sommersemestret begynder 16. April 1912. Der linder daglig Optagelse
Sted fra Midten af Marts til de gratis Prøvekursus, der begynder den 25. Marts. Udførligt
Program med Beretning sendes portofrit fra Technikum Mittweidas Sekretariat, Kongeriget
Sachsen. Volontører finder Optagelse til praktisk Uddannelse i de med Anstalten forbundne
3000 □ Meter store Lærerværksteder. Technikum Mittweida har for sine Præcisionsværk
steder modtaget Udmærkelse paa alle de Udstillinger, det har deltaget i, nemlig Byen
Plauens Udstillingsmedaille paa Industri- og Haandværkerudstillingen i Plauen, den kgl.
Statsmedaille paa Industri- og Haandværkerudstillingen i Leipzig, Guldmedaille paa Industri
udstillingen i Zwickau, Prix d’honneur paa den internationale Verdensudstilling i Lüttich.

Hvor ofte hører man ikke, naar Talen er om en
eller anden fremragende Mand — det være sig nu en
Kunstner, en Opfinder eller en Politiker — Folk siger:
„Ja, han er et født Geni." Denne Tro paa de fødte
Genier er i den Grad udbredt, at den er lige ved at blive
en Overtro. Selvfølgelig er der Mænd og Kvinder, som
fra Fødslen’besidder usædvanlige Evner; men hvis man
derfra vil slutte, at de kommer sovende til deres Be
rømmelse, saa tager man fejl. De Evner, vi fødes med,
er egentlig kun Anlæg. De maa plejes og udvikles,
ellers, faar de ingen Værdi. Og hvor tidt har det ikke
vist sig, at Folk har taget fejl og dømt rent forkert om
Fremtiden. Der er ikke faa Børn, som til deres Ulykke
fra Barnsben er blevet udnævnt til at skulle være Vid
underbørn, og som senere hen i Livet kun har formaaet
at frembringe højst middelmaadige Resultater. Omvendt
har man Eksempler paa, at Børn, der åf Forældre og
Lærere er blevet anset for at være sløve og svagt be
gavede, senere har udviklet sig til at blive dygtige
Mennesker. Hvori ligger nu det, at den ene gaar tilbage,
mens den anden gaar fremad? Ja, der kan naturligvis
gøre sig mange Omstændigheder gældende. Sygdom er
blandt andet hver Mands Herre. Men som oftest vil
det vise sig, at Aarsagen ligger i Viljelivets Udvikling.
Det forkælede Barn vænner sig til at faa alt bragt lige
ind ad Døren og forsømmer derfor at udvikle sin Energi.
Hvorimod det Barn, der udvikler sig langsomt, lidt
efter lidt lærer at indse, at hvis det vil frem og gøre
sig gældende, maa det bruge sine Evner. Det er en
kolossal Misforstaaelse at tro, at geniale Anlæg er noget,
man kun fødes med. I ethvert Menneske er der Spirer til
noget godt og smukt, som naar det bliver rigtig plejet
og passet, med Tiden vil sætte Frugt. Der gives næppe
et Menneske, som ikke i en eller anden Retning vil
være i Stand til at præstere noget fortrinligt og derved
gøre sig nyttig for hele Menneskeheden. Men Betingel
sen er, at man har Øjne og Øre aabne, og at man har
forstaaet at „trænere" sin Vilje.
„Ja (vil man maaske indvende), det kan være godi
nok; men nutildags er det umuligt at komme frem,
naar man ikke har Penge eller indflydelsesrige For
bindelser. I gamle Dage var det meget lettere; .men nu
er der overfyldt overalt." Hvad skal man svare hertil?
Ikke andet end, at det ret beset er langt nemmere at
„slaa igennem" nu end i de saakaldte gode, gamle Dage.
Vi har Masser af tekniske Hjælpemidler, som de gamle
ikke kendte. Det er sikkert langt behageligere at være
Forfatter nu end paa Homers Tid, da man hverken kend
te Papiret eller Bogtrykkerkunsten. Eller skal vi minde
om, at det kun er godt og vel hundrede Aar siden, at
selv velhavende Folk oplyste deres Stuer med osende
Olielamper og Tællelys? Og hvor vanskeligt var det ikke
for et fattigt Barn at gøre sig gældende, i en Tid, hvor
Lavsaanden og Klasseforskellen spillede saa stor en
Rolle! Nu er alt dette ændret. Samtidig med, at det
elektriske Lys straaler i vore Stuer, aabnes der i vi
dest Udstrækning Børn fra fattige Hjem Adgang til
Undervisning og de højeste Poster i Landet. Paa alle
Omraader kan der noteres et vældigt Fremskridt, og
der er ingen Grund til at tro, at vi har naaet Højde
punktet. Det er en psykologisk Erfaring, at den ene Idé
trækker den anden med sig. Vi skal derfor ikke gyse
tilbage, men bør langt snarere gøre os fortrolige med,
Kvad der er oppe i Tiden. Paa den Maade bliver vi i
Stand til at følge med og gavner derved os selv. Der
sker stadig noget nyt, dukker stadig nye Ting og nye
Brancher op. Her skal blot nævnes, at de moderne
Varenuse har affødt en hel ny Virksomhed, nemlig Be
stillingen som Vinduespynter, der baade her hjemme
og i Udlandet er meget højt gageret. Og det vrimler
med Eksempler paa Folk, der har arbejdet sig op fra
saa at sige ingenting, til store og indflydelsesrige Stil
linger. Carnegie var Bydreng og har nu en aarlig
Indtægt paa ca. 40 Millioner Kroner. Edison maatte
som Dreng sælge Aviser paa Jærnbanen og er nu en
verdenskendt Opfinder. Der er Plads og Brug nok for
enhver Dygtighed. .Men sovende kommer man ikke til
det. Der maa arbejdes.
Saa bliver Sporgsmaalet: Hvorledes udfører man
bedst dette Arbejde? Det er jo givet, at der maa være el
vist System i det, saa at man ikke spilder Tiden med
unødvendige Ting, men gaar lige løs paa Sagen. Dei
gælder om at udløse de Værdier, der ligger i vore
Aandsevner, paa den mest praktiske Maade. Og det vil
da vise sig, at det er et Stykke Arbejde, som man selv
ii-.in van
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genial Opfinder osv. Man maa selv arbejde paa at
bringe det mest mulige ud af sine Evner. Men der gi
ves visse Metoder og Hjælpemidler, som kan lette Ar
bejdet. En Del af dem finder man i C. L. Po efil
ma nn’s Bog „Das Geheimnis des genialen Schaffens"
(München 1910). Om nogen „Hemmelighed" er der for
saa vidt ikke Tale, som det hele drejer sig om en Række
praktiske Anvisninger, der navnlig gaar ud paa at skær
pe Iagttagelsesevnen og Hukommelsen. Men Forfatter
ren gennemgaar Æmnet med megen Grundighed. Han
paaviser, hvorledes .Kærligheden til Sagen og Begej
stringen spiller en vigtig Rolle ved alle betydningsfulde
Arbejder og hvor vigtigt det er at samle sig om en stor
Idé. Derfor spiller Koncentrationen saa stor en
Rolle ved Udviklingen af vore Aandsevner. Man skal
samle sig om en bestemt Ting og sætte al sin Viljestyrke
ind paa at bliye saa dygtig som muligt paa dette Omraade. Der er ikke noget, der ødelægger et Menneskes
Fremtid saa meget som det, at sprede sig over mange
mere eller mindre forskellige Felter. Paa den Maade
opstaar der kun Halvhed og Fuskeri. Vore Aandsevner
er som en frugtbar Mark, der giver rigelig Udbytte,
naar den bliver omhyggelig passet. Men man maa ikke
forlange, at der samtidig skal vokse Jordbær og Kar
tofler. Poehlmann har fuldstændig Ret, naar han siger,
at Koncentrationen — Samlingen — er Midlet til Sejr
saavel i Politik, Krig, Handel og i alle Ytringer af men
neskelig Kraft. Jo stærkere den er, des stærkere vil vi
ogsaa selv være.

Herren: „Er Chefen at træffe?*
Kontordrengen — Ja, hvis det er en Regning De vil
betale. Ikke, hvis det én De vil ha’ betalt.

Otteogtyve Dage.
En lille Roman i Breve.
Oversat fra Fransk af Louise Qjøl Korch.

Fru Coutelier til Hr. Coutelier.
Den 4. April.
ah, min Elskede, hvor jeg er bedrøvet, nu da jeg
jeg er ganske alene med Pigen; hvor jeg keder
mig! hvor jeg længes! At tænke sig, at det kun
er to Dage siden, du rejste, og at du skal være borte
fra mig hele 26 Dage endnu, ja, næsten 27, naar vi
regner den Dag med, da du rejste! — —
Der er ikke Spor af Mening i, at Regeringen tager
en kær Mand fra hans lille Kone, tre Maaneder efter
Brylluppet. Og til hvad Nytte, maa jeg spørge? Hvad
skal du være ved Infanteriet i Brest for, medens jeg
er ganske alene i Paris? Passer det for en første Fuld
mægtig i et Ministerium at lade sig kommandere af
den første den bedste Underofficer? Og saa kunde jeg
endda forstaa dine otteogtyve Dage i Brest, da du boede
i Bretagne hos din Moder, men nu da du har faaet
Ansættelse i Paris — ? Ser du, min egen Ven, det er
ganske meningsløst, og det er meget naturligt, at der
er saa mange, der er misfornøjede med Republikken.
Din Kollega, Simon, har været her og hilst paa
mig. Det lader til, at du har bedt ham aflægge mig
nogle smaa Besøg under din Fraværelse for at holde
mig ved Selskab og fortælle mig, hvad der foregaar

A

uppe i iviiuisienei, lur ai jeg saa Kd.11 öklivc ucl m
dig bag efter.
Han var meget elskværdig og velopdragen, men
da jeg hørte ham tale om Kontoret og Assistenterne
og alt det, du plejer at fortælle mig, gjorde det et saadant Indtryk paa mig, at jeg gav mig til at græde
og næsten ikke kunde holde lop igen. Den arme Simon
vidste ikke, hvad han skulde gribe til. Jeg tror ikke,
at han kommer ret ofte, thi hans første Besøg her
var ikke videre opmuntrende for ham.
Farvel, min Elskede, min eneste Kærlighed! Din
lille Kone kysser Spidsen af dit Overskæg og vil nu
gaa i Seng og drømme om sin Jacques, der er saa
langt borte fra hende.
Charlotte.
P. S. Jeg fik Brev fra din Moder, hvori hun skriver,
at hun gerne vil have, at du kommer og tilbringer
otte Dage hos hende, naar du er færdig med Tjenesten.
Det manglede blot.
Den 12. April.
------ Jeg forsøger at forjage 'min Søvnløshed ved
læse. Men du ved nok, at jeg bryder mig ikke meget
om Læsning; det anstrenger mine Øjne uden at give
mig Lyst til at sove. Og saa er der altid i Bøgerne
Folk, der elsker hinanden og kysser hinanden; jeg
tænker paa os to, og saa kommer jeg til at græde.
— Din Kollega -Simon vedbliver at besøge mig.
Han kommer nu hver anden Dag. Jeg har megen
Fornøjelse af at tale med ham, men mellem os sagt,
min Skat, tror du ikke, at det er lidt farligt med saa
hyppige Besøg hos en ung Frue? Sandelig ikke for
mig! Den Mand, der kunde faa mig til at glemme
min lille Jacques er ikke født endnu. Men for ham?
Han er ung og ugift, og jeg er ikke grim, vel? Det
forekommer mig, at han betragter mig paa saadan en
underlig Maade i den isenere Tid. Det er jo ingen
Nytte til, at han blev ulykkelig for vor Skyld? Skriv
til mig, hvad jeg skal gøre, saa skal jeg rette mig
derefter.
P. S. Det er ikke for at sige dig noget ubehage
ligt, men ved du hvad, min Skat, din Moder er virkelig
altfor ihærdig! Hvad forhindrer hende i at tage til
Brest og besøge dig? Hun kunde jo være sammen
med dig hver Dag, naar du var færdig med Tjenesten.
Charlotte.
Den 16. April.
— — Det er ikke pænt af dig, at du skriver til
mig, at alle Kvinder bilder sig ind, at naar en Mand
blot ser paa dem, er de straks forelskede i dem. Jeg
forsikrer dig for, at din Kollega Simon begynder at
sværme for mig. Du kan nok begribe, at det er mig
ret ligegyldigt, men det er jo ingen Nytte til, at Fyren
en Dag gaar hen og forløber sig? Tror du ikke, at det
vilde være bedre at bede ham i al Elskværdighed blive
i sit Ministerium? Naa — men som du vil! —
Jeg keder mig hjemme og kan ikke bestemme
mig til at gaa ud. Aah, kom snart tilbage, min egen
Skat! Jeg trænger til at have dig hos mig igen! —
Hvis du oven i Købet tilbragte otte Dage hos din Mo
der. naar du var færdig med Tjenesten, er jeg bange
for, at naar du kom tilbage til Paris, vilde du ikke
mere finde din Charlotte. Saa vilde jeg være død,
død af Sorg. Du kan nok forstaa, at du ikke kan
tage hen til din Moder. Lover du mig det?
Den 17. April.
Hvis disse Linier kommer dig rettidig i Hænde,
beder jeg dig i dit Svar tillade mig at give din Kollega
Simon Løbepas. Jeg skynder mig med at sige, at han
aldrig har været uforskammet overfor mig, men hans
Øjne gør mig bange.
Jeg kan ikke lade være med at tro-, at han pønser
paa et eller andet. Naar han nu er inde i Dagligstuen
hos mig, lader jeg Pigen blive i Spisestuen med Døren
paa Klem.
Din Charlotte.
Den 22. April (Brudstykke).
— Det er vi enige om, ikke sandt, at du ikke
mere er vred over min Tavshed i de tre sidste Dage!
Hvis du vidste, hvor jeg har været ulykkelig i disse

tre Dage, min Ven! Aah, uden Spor af Grund, det
maa du tro. — Det var naturligvis det daarlige Vejr,
eller jeg ved ikke hvad — naa, men jeg græd og græd
og kunde ikke beslutte mig til at skrive til dig.
Kom snart igen, min Skat, at vi kan blive rigtig
lykkelige sammen igen, hvad? Skriv til mig i næste
Brev, at vi skal være lige saa glade for hinanden
som før dine otteogtyve Dage?
Tusinde Kys fra
din Charlotte.
P. S. Jeg har lagt otte Kroner paa Pigens Løn.
Du husker nok, at vi talte om det i forrige Maaned,
■og hun har vist sig meget hengiven imod mig i den
Tid, jeg har været alene. — Det er en brillant Pige.
Du har vel ikke noget imod det, vel?
Den 27. April.
------ Endnu et Brev fra din Moder. Den stakkels
Kone vil absolut have dig hos sig i otte Dage, ganske
alene „før hun dør,“ skriver hun. Jeg er virkelig rørt
over hendes Brev. Jeg har lidt meget under din Fra
værelse, saa jeg kan forstaa, hvad det maa være for
hende, der ikke har set dig saa længe. — Gør, hvad
du synes, der er rigtigt, min Ven; jeg vil ikke være
Skyld i, at du ikke faar din Moder at se mere, hvis
hun skulde gaa hen og dø.---------— — Naa ja — er du saa glad? Du havde Ret!
Din Kollega Simon var ikke forelsket i mig. Han
har endogsaa betroet mig, at han tænkte paa at gifte
sig. Det var det, der optog ham saa stærkt. — — —
Den 4. Maj.
— — Forresten har jeg det meget bedre. Nu, da
jeg ved dig i god Behold hos din Moder, er jeg mere
rolig; det kan du nok forstaa, min Skat? Da du var i
Brest, tænkte jeg paa Aftenerne i den store By med
alle dens Fristelser og med Kammeraterne, der trækker
én med, og da jeg ved, at min Jacques er en smuk
ung Mand, forestillede jeg mig en Masse skrækkelige
Ting; jeg var jaloux. Naar du er paa Landet hos din
Moder, er jeg mere rolig. Jeg vil endogsaa foretrække,
at du forlænger dit Ophold der noget, hellere end at
■du skulle forlade mig igen om nogle Maaneder for at
tage ned at se til hende.
Farvel, min Skat. Kys din rare Moder fra mig
og tænk lidt paa din lille Kone, der elsker dig.
Charlotte.
P. S. Du bebrejder mig, at jeg ikke mere omtaler
din Kollega Simon. Gud, hvor han interesserer dig,
din Kollega Simon! Naa, han har det godt, din Kollega
Simon. Jeg ser ham af og til, men ikke saa tit som
før. — Naar jeg tænker paa at jeg et Øjeblik har
kunnet tro, at han var forelsket i mig! Jeg maa jo
have været gal! Tal ikke om det til din Moder, min
Skat.

Fruen: „Hør nu, Karen, paa Lørdag giver vi en Middag
med Dans, og saa haaber jeg, at De vil gøre Dem rigtig
nyttig«
Pigen. „Det skulde jeg gærne, Frue, men jeg danser
desværre ikke«

„^PØGGSKÆMT - HVER8DaG!"
Naar „Professor" Pabri drømmen

1. Naadadada, nu gaar den godt igen! Her ser
vi „Professoren" i det allerflotteste Jagtkos turne,
direkte fra Jens Kjeldsen. Han skal ud og
skyde Ryg og Genvej og har vældig travlt.
Jagtsæsonen er inde.

2. Ude hos sin Ven, Baron v. Habenichts, faar
han overladt Baronens ædleste Ganger, der
er stribet som en Zebra og bærer det poetiske
Navn „Rosinante“.

3. Men aldrig saa snart er Fabri kommet op
paa Ryggen af Rosinante, <før Bæstet sætter
afsted i susende Galop og
pladask! — der
ligger „Professoren" i Grøften.

4. Omtumlet af Faldet kravler Fabri besværligt
op. Da møder han et skrækindjagende Uhyre.
Er det en Tigerkat — eller er det en almindelig
Ræv?

5. Uhyret gaar løs paa den stakkels Professor.
„Hjælp! Hjælp!" raaber han. Det er et grue
ligt Øjeblik. Han mærker allerede Biddene. —

6. Da vaagner han heldigvis. Det var Hunden
— og ikke Uhyret, der bed ham. Det hele var
kun et muntert Landevej sæ ven tyr •— og af
den Slags har „Professor" Fabri jo oplevet
adskillige.

„ «Spøg b Skæmt — Hver 8 DaG!”
Jens Kresjans Spejder-Streger.

1. I Julegave fik Jens Kresjan et stort dejligt
Lokomotiv af sin Onkel. Og en Dag spørger
Urtekræmmeren Jens, om han ikke vil køre
Varerne i Byen for ham for en stor 25-Øre,
da hans Bydreng har gjort Strejke. Jens er
straks villig.

2. Men desværre bliver de andre Bydrenge na
turligvis rasende, og deres Fagforening ved
tager enstemmigt, at den Splejs skal ha’ sig
en Dukkert, som han ikke saa hurtigt vil
glemme.

3. De lægger sig i Baghold, og før Jens Kresjan
rigtig kan sanse, har de entret hans Lokomotiv
og hældt hám lige paa Hovedet i Rendestenen.

4. tøen Jens var aldrig bange og udspekulerede
en frygtelig Hævn. Lige om Hjørnet har Kul
manden en Kælder, Jens binder et Tov fast
til Lemmen, og

5. da Fyrene kommer, hejser han Lemmen op,
saa Lokomotivet og alle prengene forsvinder
ned blandt Kullene. „I glemte nok, at her
er Stoppested!“ 1® Jens haanligt.

6. I en Fart fik han halet sit Lokomotiv op
og susede bort, mens de andre først senere
dukkede op og da sortere end deres egen sorte
Samvittighed mere lignede Negere end hvid?
Menneskebørn^

Et mislykket Forsøg.
Om den kendte parisiske Modeherre, Prinsen af
Sagan, fortælles følgende lille Historie, der oven i Kø
bet skal være sandfærdig:
Som bekendt var Prinsen i de sidste Aar af sin
Levetid bleven fuldstændig sløvet, saa sløvet, at han,
den tidligere fuldendte Verdensmand, hensynsløst til
sidesatte alle Former. Naar han saaledes en sjælden
Gang kom sammen med sin Hustru, fra hvem han
levede fraskilt, havde han den Vane først i nogen Tid
at betragte hende stift, for derefter med dyb Overbebevisning at udbryde: „Ko!“ (Ko er et meget alminde
ligt fransk Skældsord).
I Anledning af et Bryllup skulde der en Gang
afholdes et større Familieraad, ved hvilken Lejlighed
Prinsen og Prinsessen ikke kunde undgaa at mødes.
Der var imidlertid ingen som helst Udsigt til, at Prin
sen for den Dag skulde opgive sin pinlige Vane. Nu
var gode Raad dyre! Endelig fik en blandt Prinsens
Omgivelser en lys Idé. Mødet skulde finde Sted paa
et af Prinsens Sommerslotte, og med Varmen som Paaskud blev det indrettet saaledes, at Familieraadet skulde
afholdes i Haven paa en Plads, fra hvilken der var
Udsigt til en Mark. Ved at lade en Ko græsse inden
for Prinsens Synsvidde opnaaede man, at hans Ord
nok med lidt god Vilje kunde udtydes saaledes, at en
beklagelig Skandale kunde undgaas.
Dagen oprandt. Sceneriet med Koen var i den
skønneste Orden, og Mødet finder Sted. Som sædvan
lig betragter Prinsen af Sagan først stift sin Hustru,
hvorpaa han med dyb Overbevisning udbryder: —
„Kamel!"

„Jeg ser, at De igen søger Dem en Kasserer. Det for
bavser mig, da De jo fik én for kun kort Tid siden ?u
— „Ja, det er netop ham, jeg søger efter*
♦

*

Frihedens Triumf.
Kontoristen (til Bydrengen, efter at Fuldmægtigen
har sagt en daarlig Vits): Hvorfor Pokker griner du
ikke med, Einar?
Einar : Det behøver jeg ikke... Jeg har faaet en
Opsigelse.
Maaske dog —
Læreren (til Skoledrengen): Sig nu blot Sandheden,
Peter. Det kan jo alligevel ikke nytte, at du nægter.
Peter : Ja, det er da ikke godt at vide, Hr. Lærer!
*

*

Krage søger Mage.
A. : — Der siges, at den nydelige lille Fru Peter
sen ikke passer godt sammen med sin Mand.
B. : — Sikken noget Snak. Manden er Idiot, og
de er altsaa ligesom skabte*for hinanden.
Barnlig Omsorg.
Lille Elses Fader er bortrejst, hvorfor hendes Mo
der har lært hende at sige i sin Aftenbøn:
— Kære Gud, vaag du selv over Far...
Til Moderens Rædsel hører hun Barnet tilføje:
— Og det skader ikke, at du ogsaa holder et Øje
med Mor!
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EN VISIT
af F. N,
ADAM Andersen vaskede Storvask for Gros
sererens paa 3. Sal.
Gennem den aabenstaaende Kælderdør
vældede en tæt Em ud i Gaarden, og Madam Ander
sens høje Sopran hørtes nu og da skingrende, se
kunderet af den ublide Behandling hun gav Spande
og Baljer. Det hørtes over hele Huset, naar Madam
Andersen var i Vaskekælderen, og hun sang altid
til Arbejdet, for saa gik det bedst.
Den lille, blege Grossererfrue havde et Øjeblik
været nede i Kælderen, og Madam Andersen, der
netop var midt i „Lille Karen" stoppede op med et
vredt Blik til Fruen, som forsigtig spurgte om noget
kulørt, der vel endelig ikke var kommen med i
Kedelen. Madam Andersen svarede kort og godt
„Nej!“ og saa skyllede hun Tøjet, saa at Vandet
sprøjtede til alle Sider; der blev Oversvømmelse i
Kælderen, Baljerne ligefrem sejlede, Fruen maatte
skyndsomst fortrække. Madam Andersen gjorde et
næsten øredøvende Spetakkel. Spande og. Kar væl
tedes mellem hverandre, og Vandhanen kom paa
fuld Kraft. Madam Andersen brugte Mund. „Naar
Tøjet ikke kunde taale den Behandling, hun gav det,
saa saa det værst ud for Tøjet. Det var da kun sket
en Gang, at hun havde været uheldig med et rødt
Forklæde, der havde farvet tre af Herrens Skjorter
og Fruens to Frisertrøjer, samt nogle Servietter,
men det var noget der kunde ske for enhver. Og
nu kom Fruen og gav hende Anvisning paa Tøjets
Behandling, men hun skulde vise dem, at det var
sidste Gang, hun vaskede deres Tøj. Ganske vist fik
hun fire Kr. pr. Dag, varm Frokost og god Middag
— gudbevares — samt tre Gange Kaffe i Løbet af
Dagen, men rent ud fornærme hende paa den Maade
med Anvisninger — — der var dog Grænser. Og
saa havde Fruen tilmed taget noget fint broderet
Juks af Kjoler til Side, havde Stuepigen sagt, for
dem vilde Fruen selv vaske, de var ikke Madam,
Andersen betroet--------- 7 men man var da heldig
vis ligeglad------ " Madam Andersen blev pludselig
afbrudt i sine blide Betragtninger ved at en venlig
Stemme spurgte. „Är det icke Fru Andersen ?“
Madam Andersen saa öp og nærmede sig Døren,
idet hun strøg Sæbeskummet af Armene. „Ih, men
dog, det er jo Frøken Hulda Svendson."
„Ja, snella Fru Andersen, det är mig." En lille
korpulent Dame med gult Haar og fyldig Barm
kom til Syne i Døren og nejede trods den meget
stramme Kjole. „Ni känder mig igen söta Fru
Andersen. Ach, att jag skulle träffe är, det var en
lycka."
Madam Andersen var et stort Smil, og hun
trykkede Frøken Hulda Svendsens Haand i den
hvide Bomuldshandske. „Naa, saa nu er de igen
kommen til København. Velkommen!"
„Tack så mycket, ja, jag är kommen tillbaka
till denne vakre stad, Bakken åbner snart, ock
Direktøren har skrivat till mig."

„Nej, tænk har han det. Men hvordan fandt de
mig, Frøken Svendsen?"
„Är sön följde mig hid."
„Min Søn, den Drivert, er han med dem?" Ma
dam Andersens Ansigt antog en stram Mine, og hun
bøjede sig frem og saa over Gaarden mod Kælder
gangen til Gaden.
„Kära Fru, säg icke så, är sön är en vacker ung
mann, ja, han är ute paa gatan ock vänter. Jag
traf han i den blaa blomma, ni vett — jag är kentt
där."
Madam Andersen lo. „Javel, og nu — — —
hvor skal De bo."
„Ja, det är jo detta, jag skulde fråga om ni,
kära Fru Andersen, ville lämna mig det lilla, nette
rum, hur jag sidste sommer trivedes saa bra?"
Madam Andersen saa et Øjeblik tvivlraadig ud
for sig. Hun mindedes et og andet uregelmæssigt
ved Frøken Andersens sidste Indkvartering. —
Gilder, der tiltrak sig Naboernes Opmærksomhed —
et Par Slagsmaal, hvor baade Venner og Veninder
deltog, og de alle endte paa Politistationen. — —
Men hvad, Madam Andersen mindedes pludselig
Frøken Svendsens mange gode Egenskaber. Trakte
ment med Vin og Chocolade og gemytlige Aftener
paa Bakken, hvor det ikke altid endte saa godt, som
det begyndte. Madam Andersen maatte ret ofte
tage alene hjem, for Andersen og Sønnen var gærne
paa det Tidspunkt et Sted under Træerne efter de
mange vaade Varer.
„Lad gaa Frøken Svendsen."
„Tack saa mycket, kära Fru Andersen, ni är
snel; ja, saa ses vi i kväl; nu biler vi hem."
„Hvem biler?"
„Är sön ack jag, han är jo kavaljer, vet ni."
„Jo, pyt, den Drivert, han gider ikke tage fat
paa noget ordentligt."
Säge icke så snella Fru, han är högeligen intresseret i flyvning."
„Ja, han er helt tosset —------ . Men hvad jeg
nu vilde sige, jo, hør Frøken Svendsen, er De for
lovet?"
„Nej, icke med honom Tjenaren ni vett — utt
av øgen utt av sinn." Frøken Svendsen lo.
„Han var ellers saadan et pænt Menneske, hvad
— nydeligt, Frøken Svendsen".
„Alla har varet vackre människar, de jag har
älskat, ty Smag har man da."
Madam Andersens unge, haabefulde Søn nær
mede sig. Han kom slentrende med Hænderne i
Lommen. Da Moderen fik Øje paa ham, løftede
han Straahatten med to Fingre og smilte med et
Sideblik til Frøken Svendsen. „Fiks Pige, hvad?"
„Nydelig!" sagde Madam Andersen og saa be
undrende paa Frøken Svendsen. „Og altid i godt
Humør."
„Humør ja, och nu dansar jag til mine sanger,
ock det gör stormende lycka." Frøken Svendsen
løftede op i sin meget snavsede Nederdel og tog et
Par Dansetrin. Madam Andersen lo himmelhøjt,
og Sønnen fløjtede, idet han steppede baglæns.
Mange af Husets Beboere laa langt ude af Vin-
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duerne, gjort opmærksomme paa Besøget i Vaske
kælderen ved Frøken Svendsens skarpe, gennem
trængende Røst.
En stærkt brændt Lugt trængte med et ud af
Vaskekælderen.
„Kludene svi’es, Mutter,44 oplyste den unge Mand
og lo højlydt af Moderens bestyrtede Mine.
„Ih, du forbarmende/4 Madam Andersen var i
to Spring nede i Kælderen og rørte ivrigt i Kedelen.
„Kära Frue!44 Frøken Svendsen bøjede sig ned
over Trappen og saa ind i Kælderen. Madam An
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dersens blide Stemme meddelte noget om — de Par
brændte Klude, det var ikke noget at tale om44.
„Naa, addä nu ock paa gensyn i kväl til chokolat i det lilla, nette rum------ addä snella!44
Madam Andersen stod i Døren og nikkede smi
lende efter de to. Bilen holdt et øredøvende Spetakkel ude paa Gaden, og hele Huset saa dem køre
bort.
Fra Vaskekælderen lød lidt efter Madam Anderserfs skingrende Stemme, „Kom Maj, du søde,
milde44.

E)r vor Sandsning stind?
Nogle Interessante Forsøg, som enhver bør anstille.
OR TIDS STÆRKT PULSERENDE LIV
stiller store Krav til den menneskelige
Organisme. Fra Morgen tidlig til Aften
sildig og ofte Nætterne med er vi Genstand
en Masse Paavirkninger, der ikke gaar spor
løst hen over vort Nervesystem. Følgerne viser
sig oftest som en stærkt forøget Irritabili
tet, der i mangfoldige Tilfælde ender med et
stærkt nedbrudt Sjæleliv eller, naar Sanserne
er stærkt angrebne, som uhelbredelig Sinds
syge.
Naar Legemet o veranstrænges, indfinder
Trætheden sig som et Varsko om, at nu bør
der hviles. Følges Vinket ikke, indtræffer der
snart Slappelse eller andre alvorlige Lidelser.
Ligesaa med Sanserne. Den overtrætte Hjerne
kræver ogsaa Hvile. Men her er det ikke gjort
med at sætte sig hen i en Stol eller med at
gaa i Seng. Hjernen bliver ofte ved at fun
gere ligesom et Svinghjul, der en Gang er sat
i Bevægelse. Tankerne kommer og gaar, Søv
nen vil ikke indfinde sig, Hvilen udebliver.
Nervøsiteten tiltager med foruroligende Fari
og en skønne Dag indtræffer Katastrofen. Gid
Folk derfor i Tide vilde give Agt paa de
Advarsler, deres .egne Sanser giver dem
og søge Hvile før det er for silde!
Vi er ikke allesammen lige begavede, og
hvad den ene kan byde sine Nerver uden at
det generer ham, ødelægger maaske hurtigt den
anden. Men der gives alligevel en Gennemsnits
type, som nogenlunde passer ¡for alle Mennesker
i vort Samfund. Det er den, vi her beskæftiger
os med.
Det Menneske, hvis Hukommelse svig
ter Gang paa Gang og som ikke har nogen
skarp Opfattelse af sine Omgivelser, bør tage

V

sig i Vare. Hans Hjerne er overbebyrdet. Vi
kender alle Eksempler herpaa fra det daglige
Liv. Professoren, der lteder efter de Briller,
som sidder paa hans egen Næse, Kontoristen,
for
der med Penneskaftet i Haanden, løber om og
søger efter det osv. — altsammen vidner det
om en Mangel paa Koncentration (Samling),
der bør opfattes som ’et Vink om at tage Reb i

7.

Hurtighedsprøve ved
at tegne Cirkler.

Fig. 2.
Koncentrationsprøve med en farvet Skiv e
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Sejlene, mens Tid er. Ganske vist behøver det
i k.k e at være Tegn paa frembrydende Sinds
syge, at f. Eks. en stor Videnskabsmand som
Newto.n stod med Ægget i Haanden mens
Urel spilkogte i Kasserollen. Det 'er i og for
sig blot et humoristisk (Bevis paa. hvor fuld
stændigt en Mand kan gaa op i sine Tanker
— altsaa netop et Tegn paa stærk Koncentra
tion. Men som oftest skyldes dog den Slags
„Fejltagelser" ikke saa meget anspændt Op
mærksomhed som en Slappelse i Hjerneorga
nismen og er da straks en betænkelig Sag.
Der gives imidlertid en Række ydre Tegn
paa, at der er Fare paa Færde. En aabentstaaende Mund med hængende Underlæbe er el
Kendetegn paa aandeligt sløve Personer. Lige
ledes Mangel paa Orden og Overblik over Tin
gene. Det normale, sunde Menneske har fuld
stændigt Herredømme over sit Legeme. Den
unormale eller nervesvækkede gaar uregelmæs
sigt, farer nervøst med Hænderne gennem Haaret eller knuger dem sammen om Panden. Han
sidder grimt og unaturligt med Benene og træ
der sig selv over Fødderne. Alle disse smaa
Symptomer er Forløbere for det voldsomme
Udbrud, der før eller senere vil berøve Stak
len ethvert Herredømme over sig selv — hvis
der ikke gribes ind i Tide.
De farlige Former, hvori Sindssygen op
træder, giver sig tydelig Udslag. De mere skjul
te kan være vanskelige at komme under Vejr
med for udenforstaaende. Dog viser den syge
lige Irritabilitet sig ofte i. at Individet ganske

umotiveret føler Tilfredsstillelse ved at bide
i sine Negle eller ved at slaa Glas o. lign, i
Stykker. Der mangler med andre Ord Selv
kontrol. Ofte skyldes denne Irritabilitet Arv
fra Forfædrene. Men lige saa ofte er den et
sørgeligt Resultat af vor overspændte Tid, hvor
Kampen for Tilværelsen er saa haard.
Et Par smaa Forsøg "kan let overbevise os
om, hvorvidt vore Sanser er i Orden eller ikke.
Tegn paa et Stykke Papir treds Cirkler og slaa
derefter en Streg gennem hver af dem. Den
Tid det tager, er et Vidnesbyrd om, hvor hur
tigt Haanden følger Hjernens Bud. Det hele skal
kunne gøres paa c. 12 Sek. (Fig. 1) Iagttagel
sesevnen prøves ved nogle Øjeblikke at se
paa en Del hvide Pletter eller Cirkler og derpaa angive deres indbyrdes Beliggenhed paa
et andet Stykke Papir. Evnen til Koncentration
ses af at betragte en roterende Skive, som dels
er blaa, dels orange (Fig. 2). Ved en vis Hastig
hed vil de to Farver smelte sammen, og jo læn
gere det varer, des mindre er Koncentrationen.
Sindssyge Folk skal være i Stand til at kunne
skelne de to Farver overordentlig længe. Lige
ledes er det karakteristisk for det unormale
Menneske, at det tegner en Cirkel fra højre
til venstre — i Stedet for fra venstre til højre.
Naturligvis bør man vogte sig for overilede
Domme. Skelnelinien mellem Genialitet og Van
vid er ofte haarfin. Det gælder om at samle et
saa stort og omhyggeligt Materiale som mu
ligt. saa at man er fuldstændig sikker i sin
Sag.

PAPPAS NARKISSOS
af

Dimetrios Bikélas.

Græsk Novelle, oversat af Anna Thalbitzer.

(Sluttet )

V.
Vejen gik frit nedad gennem Marker og
Vinhaver, som hørte til Landsbyen, saa steg
den atter op igennem en tæt Olivenskov, som
strakte sig lige til Toppen af den lige overfor
liggende Høj, hvor to Vindmøller ventede paa
et Vindpust for at bevæge deres stillestaaende
Vinger. Derfra udbredte der sig en skraanende
Slette,* som endte paa Øens sydlige Side med
spidse Klipper. Vejen var trang og daarlig ved

ligeholdt, men den gamle Thomasi og hans
Æsel syntes vante til Skærverne, som bedæk
kede den. Paa begge Sider strakte lave Sten
gærder uden Murværk sig langsmed Vinhaver
ne. Efterhaanden som man kom frem, afløstes
Vinhaverne af allerede afliøstede Marker. Oven
over den dyrkede Strækning hævede Plateauet
sig til venstre, idet det dannede en Række
Høje, bedækkede med Buskads, medens det til
højre sænkede sig gradvis ned mod Havbred-
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den. Længere borte strakte det ægæiske Havs
blaa Vande sig, plettet af andre fjerne, bjerg
fulde Øer. Det var i Sandhed et smukt Syn,
men Præsten saa det ikke. Han saa kun den
spedalskes skrækkelige Ansigt for sine Øjne.
Naar man paa en daarlig Vej i en glødende
Solhede skal holde Trit med et rask og stærkt
Dyr, er man ikke særlig tilbøjelig til at snakke,
selv om man er yngre end Thomasi.
Derfor tav Oldingen stille. Endelig lagde
Præsten Mærke til hans pustende Aandedræt,
og idet han trak Rebet til sig, standsede han
Æslet. Bonden fremskyndede sin Gang og ind
hentede ham.
„Hvad er der i Vejen, Pappas? Hvorfor
standser De?“
„Jeg vil staa afj min gode Mand, saa sæt
ter du dig op, og vi skifter igen, naar jeg er
bleven træt.“
„Hvad behager? Jeg skulde ride paa Æslet
og lade Dem gaa til Fods!“
„Du er træt, gamle!"
„Jeg træt? Vær rolig, jeg har endnu gode
Kræfter! Har man nogensinde set en Præst
gaa til Fods bag efter sin ridende Æseldriver?
Afsted!"
Der var ingen Grund til nogen længere Dis
kussion, saa meget mere som Dyret adlydende
Oldingens Stemme, ledsaget af et kraftigt Næve
slag paa Krydset, hurtig havde sat sig i Be
vægelse igen.
Men Præsten sagtnede Farten, for at Oldin
gen bedre kunde følge med.
„Tror du, vi finder ham i Live endnu?"
„Hvem ved, han var meget daarlig."
„Hvordan saa han ud, da du forlod ham?"
„Aa, min Gud, som et Menneske ser ud der
skal til at dø."
Det var netop det, Præsten gerne vilde vide.
Hvorledes saa et Menneske ud, der skulde dø.
Oldingens Svar sagde ham intet.
Han vilde gerne have en Beskrivelse af
det Syn, han frygtede, inden han skulde se
det.
Maaske haabede han saaledes at gøre sig
fortrolig med den instinktmæssige Rædsel, han
havde følt lige fra sin Barndom. I hans Sjæl
stredes den fejge Angstfølelse med den ædle
Pligtfølelse. Den Ligegyldighed, hvormed Ol
dingen omtalte Dødskampen, den Iver, han ud
viste ved at vende tilbage til den døende spe
dalske, forøgede den hemmelige Skamfølelse,
som Præsten nærede overfor sin egen Man
gel paa Mod.
„Hvorfor er du egentlig fulgt med mig?
Er det for at holde mig med Selskab?" spurgte
han.
„Ja, men især for at hjælpe den spedalske
i hans sidste Øjeblikke. De, Pappas, giver ham
den sidste Olie, og vender saa tilbage; men jeg
bliver hos ham. Den stakkels Mand har til
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bragt hele sit Liv ene og forladt, det er rime
ligt, at han har i det mindste én Kristen hos
sig i sin sidste Time."
Præsten følte sin Strube snøre sig sammen.
„Du er i Sandhed en god Kristen, min gode
Thomasi, men deilne Pligt er min, og jeg vil
opfylde den, det er mig, som skal lukke hans
Øjne."
Oldingen svarede ikke, og dé fortsatte Vejen
i Tavshed. Vejen var ikke mere omgiven af
Stengærder, den gik gennem Buske af vilde
Myrter og Jordbærtrær pg sænkede sig ned
mod den stejle Skrænt.
Snart bøjede den af til venstre, og idet
de drejede om en nøgen Høj, saa Præsten
pludselig i nogen Afstand det ensomme Ceder
træ, som skyggede, over den spedalskes Hytte.
Det var femten Aar siden, at han i Skyggen
af det samme Træ havde set den ulykkelige,
som havde tilbragt hele sit Liv paa dette en
somme Sted, forladt og ene, langt fra menneske
ligt Selskab.
Hver Dag saa han Solen staa op og gaa
ned uden at bringe nogen Forandring i hans
sørgelige Tilværelse. Han bar paa Byrden af
en arvelig Ulykke, som han ikke havde for
skyldt, han levede uden Haab, uden Trøst,
uden Maal. Forældreløs, fattig, üden Forsørger
var han allerede som Barn bleven angreben
af denne rædselsfulde Sygdom. Landsbyens Be
boere havde tvunget ham til at afsondre sig
og til at indtage Pladsen efter en anden spe
dalsk, som var død for nogle Aar siden i den
samme Hytte, og de havde paataget sig at
holde ham med Klæder og Brød. Den Byrde,
Kommunen saaledes havde paalagt sig, var i
Sandhed ikke tung.
Den gamle Thomasi, som havde en Jordlod
tæt ved den spedalskes Hytte, havde paatagét
sig hver Uge at bringe ham hans Brødforsy
ning, men Bondens Godgørenhed holdt ikke
op dermed. Han hjalp den ufrivillige Ene
boer med at dyrke sin lille Have, han gjorde
hans Værktøj i Stand, forsynede ham med Frø
og gav ham gode Raad.
Den største af hans Velgerninger var dog
selve hans Nærværelse. Han passiarede med
den ulykkelige over Havemuren, thi han havde
efterhaanden vænnet sig til den skrækkelige
Sygdom, og den spedalske ventede paa ham,
tællende Dagene og Timerne til hans Besøg.
Den gamle Thomasi var det eneste Baand, der
bandt ham til den øvrige Verden. Intet an
det levende Væsen vovede at nærme sig til
ham. Af og til henvendte en forbigaaende Bonde
et Par Ord til ham paa Frastand eller lagde
maaske en Skærv til ham paa en nærliggende
Klippe, hvor han kunde se den, men ingen
vovede at betragte ham nær ved. Saaledes hen
randt hans Liv, og saaledes fulgte de lange, en
somme Dage, den ene efter den anden. Haven
omkring hans Hytte var omgiven af en Hæk,
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som han selv havde plantet, og i hvilken han
havde moret sig med at blande Myrter, Laur
bær, Roser og Guldregn imellem hverandre.
Ud imod Havet var der en Aabning i Hækken,
to Sten betegnede Indgangen.
Hvor ofte havde han ikke siddet paa disse
Stene foran det uendelige kretensiske Hav og
betragtet Bølgerne, naar de slog vildt imod
Klipperne, eller naar de døde sagte hen for
hans Fødder. Hvor ofte havde han ikke ved
at betragte Skibenes hvide Sejl misundt Ma
troserne, som sunde og raske kæmpede med
Elementerne, sejlende fra Sted til Sted, indtil
de vendte hjem til en elsket Families Skød,
medens han selv, lænket til den øde Klippe
ensom og bedrøvet, kun ventede paa Døden I
Det var der, ved Indgangen til Haven, at
Pappas Narkissos steg af. Den gamle Thomasi
bandt Æslets Forbén sammen for at begrænse
den Frihed, han gav det, og idet lian gik foran
Præsten, traadte han ihd i det lille, veldyrkede
Indelukke, som omgav Hytten.
„Sæt Dem et Øjeblik paa denne Sten, Pap
pas/1 sagde han. „Jeg vil gaa ud og se, hvordan
det igaar med den ulykkelige." Præsten studsede.
Han tog den kostbare Pakke frem af sin Klæd
ning, løste Snoren op, satte Kalken med dens
Indhold forsigtig paa Stenen, lagde sin Hue
ved Siden af og blev staaende barhovedet med
korslagte Arme og ventede paa Oldingen.
Han var meget bleg.
Mod hans Vilje havde et brændende Ønske,
en skyldig Tanke bemægtiget sig hans Sind:
Hvis nu dén spedalske allerede var død! Hvis
nu den gamle Thomasi kom tilbage for at sige,
at der ikke var andet at gøre end at begrave
ham? Han forsøgte at forjage denne Tanke,
han bad om Himlens Hjælp; han slog Kors for
sig, og idet han tog sin Bønnebog frem af
Messehaglen, gav han sig til at læse de skønne
Dødsbønner.
Hans Øjne læste Ordene, men hans Sjæl
var i Hytten.
„Hvorfor tøvede Thomasi saa længe?"
Han gik henimod Hyttens Dør, men stan
sede paa Halvvejen og betænkte sig.
Han vilde kalde paa Oldingen, men han
turde ikke hæve Stemmen. Endelig kom Tho
masi ud.
Præsten tilkastede ham et spørgende Blik.
„Han var slumret ind, jeg havde Møje med
at vække ham, man kan knap høre hans Stem
me. Hans udslukte Øjne levede op igen, da
jeg sagde ham, at De var her. Gaa, Pappas,
og giv ham den sidste Olie.“
Præsten gik tilbage til Indgangen, iførte sig
Messehaglen, tog med Ærefrygt det hellige Sa
krament i Haanden og gik med faste Skridt
henimod Hytten.
Kun hans Bleghed forraadte hans Sjæle
kamp. Da han naaede Døren, berørte Oldin
gen, som fulgte efter ham, ærbødigt hans Klæd
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ning. Præsten vendte sig om med den ene
Fod paa Tærskelen og med det lange Haar
flagrende om Halsen.
„Pappas,“ sagde Thomasi, „rør ikke Ved det
Klæde, som bedækker hans Ansigt, det er ham
selv, som har ladet mig lægge det om ham,
for at De ikke skal se ham.“
„Det er godt,“ sagde Præsten alvorligt, „kom
ikke før jeg kalder paa dig.“ Og han gik ind i
Hytten.
Den gamle Thomasi satte sig ned ved Ind
gangen og ventede. Han ventede længe, for
bavset over ikke at se Præsten komme ud
igen eller høre ham kalde. Han havde Lyst til
at gaa og se efter ham, men den Tone, hvor
med Præsten havde paalagt ham ikke at komme
ind, var en saadan, at han ikke turde andet
end adlyde ham. Han ventede derfor taalmodigt og betragtede det blaa Hav, som sagte
bevægedes af en let Brise. Solen begyndte at
synke, Lærkerne, som steg lige op mod Him
len, fyldte Luften med deres Sang. Naturen
var stille og rolig, medens den spedalske udaandede i sin Hytte.
Pludselig hørte Oldingen en Lyd af Fod
trin, og han saa Præstens Kone nærme sig
Hytten.
Han rejste sig op og gik hende i Mø de.
„Hvorledes er De kommen paa den Tanke,
Frue, at komme den lange Vej herhen til
Fods?"
„Jeg tænkte at møde jer paa Halvvejen/'
sagde hun, „men lidt efter lidt naaede jeg
helt hertil. Hvor er Præsten?"
„Han er derinde hos den spedalske."
„Lever den spedalske endnu, eller er han
død?"
„Jeg ved det ikke."
„Gaa og se efter."
„Præsten har forbudt det."
Konen tav stille, derefter sagde hun med
Ængstelse: „Natten vil overraske os her."
„Hvad saa! Det er Maaneskin. Men De,
hvorfor er De kommen?"
„Jeg har bragt ham hans Kappe."
Og hun viste ham Pappas Naridssos’ Søn
dagskappe, som hun bar omhyggelig sammenfol
det paa sin Arm.
„Hvorfor dog det? Han havde jo en Kappe
med, og det er ikke koldt."
„Han kommer maaske til at trænge til den,"
sagde Konen.
Efter nogle Øjeblikkes Eftertanke spurgte
den gamle Thomasi: „Er De maaske bange for
at tage den anden Kappe med hjem?"
„Det ved jeg ikke."
Idet han udtalte disse Ord, var de naaede
hen til Indelukkets Indgang.
„Sæt Dem her, De maa være træt."
„Nej," svarede hun, „jeg er ikke træt."
Og efter et Øjebliks Taushed sagde hun:
;,Hvad om jeg gik derind?"
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„Som De vil, men Præsten vil maaske ikke
synes om det.“
Hun satte sig paa Stenen. Hvert Øjeblik
vendte hun Øjnene mod Hytten, hendes Æng
stelse var øjensynlig.
Den gamle Bonde havde ondt af hende.
„Vær rolig,“ sagde han, „jeg vil gaa ganske
sagte hén og se, hvad der gaar for sig.“
Han nærmede sig langsomt Hytten og lyt
tede efter ved hvert Skridt.
Da han kom til Døren, standsede han.
Præsten mumlede noget.
Thomasi kunde næppe opfange Lyden af
hans Stemme.
.Han stak Hovedet indenfor.
Han kunde ikke .se den døendes Ansigt,
som skjultes af Præstens Skuldre.
Denne laa paa Knæ paa Gulvet med bøjet
Hoved og fremsagde en Bøn. Det hvide Klæde,
hvormed Thomasi havde bedækket den spe
dalskes Ansigt, laa paa Gulvet ved Siden af
den døende. Den gamle Bonde trak sig stille
tilbage og vendte sagte tilbage til Haven.
Præstens Kone havde uden at røre sig fulgt
alle hans Bevægelser med Øjnene.
„Hvad saa du?“ spurgte hun.
„Intet.“
I samme Øjeblik kom Præsten ud af Hytten
og gik med langsomme Skridt gennem Haven.
Han havde ingen Kappe paa.
I sine opløftede Hænder bar han Bogen
og den hellige Kalk. Han skred fremad med
hævet Hoved og opløftet Blik, medens Vinden
bevægede hans flagrende Lokker. Han var som
forvandlet.
H an nærmede sig Oldingen og sin Kone
uden at ytre nogen Forundring over at se
hende der.
Ingen af dem havde rørt sig fór at gaa ham
i Møde. De henvendte ingen Spørgsmaal til
ham, de ventede paa, at han skulde tale.
„Han er død,“ sagde Præsten.
Konen og Oldingen gjorde Korsets Tegn.
„I Morgen tidlig kommer vi og begraver
ham/ tilføjede han.
Hans Stemme havde en alvorlig og høj
tidelig Klang, som hans Kone ikke kendte.
Hun lyttede efter og fik Taarer i Øjnene,
hun følte, at denne Prøvelse havde styrket
hendes Mands Sjæl for bestandig.
„Skal jeg blive her i Nat?“ spurgte den
gamle Thomasi.
„Gør, som du vil, jeg kommer tilbage i
Morgen tidlig/4
Og da han saa sin Kone række hans Kappe
hen imod ham, sagde han:
„Du har gjort vel i at tage den med til
mig. Jeg har lagt den anden over den døde
for at dække ham til/*
Og Side om Side gik Præsten og hans Kone
hjem igen til deres Hus.
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Bzrneportræt efter Maleri af W. E. Velschoiu.

Lille Harry!
Solen er klarest,
Bøgene lysest,
Himmelen blaaner
Dybest om Vaaren.
Højest da Englærken
jubler og stiger,
Af Vinde, der dufter,
Mod Himmelen baaren.

Ikke er Solen
Klar som din Pande,
Ikke er Himlen
Dyb som dit Øje,
Mors lille Harry!
Gid dine Tanker
Blive som Lærkesang,
Pene og høje!
Flora Andersen.

Der er intet bitrere Had paa jorden end
det, hvormed slette, forulykkede og tillige, for
dærvede Kunstnere forfølger dem,' som har
naaet den Højde, hvorefter de andre forgæves
stræbte.
C. Hauch.
/■'
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*

*

,

•

Aanden er altid ny, kun det aandløse ladet
sig gentage; ,
B. J. Fö g.
-

....

....

Kortfattet Tale bringer de, der tænker smukt.
Sophokles.
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SOPHUS NEUMANN
EUMANN er død. Uvilkaarlig ■mindes man
Wessels berømte Linier under Komikeren

N

Londemanns Portræt: Man sukker for han
jr ej mer — Man husker, hvad han var, og
er! Uden Tvivl er Sorgen over Neumanns Bort
gang stor og ægte. Han var ikke blot afholdt
if det store, teatersøgende Publikum, men og
saa af sine Kammerater, der beundrede hans
loble Karakter og trofaste Sindelag. Men samidig med Savnet stiger Erindringen om en
[lække pudsige Figurer frem, et Galleri, der

Sophus Neumann som „Skomager Mørupu
(„Min egen Dreng“.)

Sophus Neumann i sin Have.

omfatter saa grundkomiske Typer som Fyrst
Auran, den indbildte Syge og mange andre. Vi
skylder ham alle Tak for en Række fornøje
lige Aftener, der ikke var en larmende Sam
menblanding af mere eller mindre taabelige
Abestreger (en Genre, som desværre altid er
sikker paa at tage Bifald!) men ægte, ofte yp
perlig fremstillet Kunst.
Sovende kom Neumann ikke til sit store og
velfortjente Ry. I mange Aar maatte han slide
haardt i det, før han naaede frem blandt de be
tydelige. Men han var i Besiddelse af en ube-
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tvingelig. Energi, samtidig med, at han troede
paa sit Talent. Det skal straks siges, at denne
Tro ikke gjorde ham indbildsk. Han var tvært
imod en beskeden Mand, som stillede de stør
ste Fordringer til sig selv. Han var tillige en
from Mand, der lige til sin Dødsdag bevarede
en smuk, barnlig Tro paa en velsindet Magt,
som styrer Menneskers Skæbne til det bedste.
Denne Opfattelse fik bl. a. et gribende Udtryk
i hans Fremstilling af Skomager Morup i „Min
egen Dreng“.
Hjemme i sin Villa i Hellerup syslede Neu

mann med forskellige litterære Sinaating. Kendt
er en Bog b Glade Aftener", der indeholder en
Række humoristiske Smaastykker. løvrigt dyr
kede han sin Have og indstuderede sit vældige
Repertoire. Han havde en glimrende Hukom
melse og var altid meget omhyggelig med sine
Ting.
Mindet om Neumann stiger da frem for os.
belyst af Smilets glade Solskin. Sorgen har nu
kastet sine mørke Skygger derover — men
Mindet om ham vil leve og bære hans Navn
til den kommende Slægt.

Sophus Neumanri som „Excellencen" i „I)e flotte Drenge".
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Sydpolen, dens Opdager, Kaptajn Amundsen og hans Skib.
Hilst af Begejstring fór Rygtet over hele Kloden, at Sydpolen var naaet af den kække, norske Kaptajn,
en værdig Efterkommer af de gamle Vikinger.
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UGENS PORTRÆTTER.

Malermester CHR. MATHIESEN.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□O

GREV SCHEEL-RYEGAARD, som døde i forrige Uge,
var i lang Tid Medlem af Landsthinget, hvor han slut
tede sig til den konservative Fløj. Greven, som blev
78 Aar gammel, deltog iøvrigt ikke meget i det offent
lige Liv.
MALERMESTER CHR. MATHIESEN i Silkeborg er for
ganske nylig afgaaet ved Døden efter nogen Tids tilta
gende Svaghed. M. var født d. 5. Juni 1841 i Tyrstrup
ved Christiansfeldt, og lige til det sidste fulgte han sine
Landsmænds Kamp for Bevarelsen af' deres Modersmaal
med den største Interesse, og det var ham saaledes en
stor Glæde at høre om Danskhedens Fremgang véd de
nys afholdte Valg i Sønderjylland.

PASTOR BENT LINDHARDT er for nylig blevet ud
nævnt til dansk Præst i Berlin, hvorved den danske Ko
loni, der tæller ca. tre Tusind Medlemmer, har faaet et
længe næret Ønske opfyldt. Den danske Gudstjeneste
afholdes hver Søndag Formiddag í Bethlehéms Kirken i
Berlin.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Pastor BENT LINDHARDT.
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RIVIERA-LIV.
Nizza og Monte-Carlo i Højsæsonen.
EG ved ikke noget herligere end at forlade
København en ækel, raakold Vinterdag med
dens klamme, isnende Taage og Snesjap
og saa et Par Dage senere at sidde paa Nizza’s
berømte Promenade des Anglais og pri
se Sommer i hvide Flonelsbenklæder, med
Straahat paa Hovedet, omgivet af smukke, gladsmilende Damer i lyse Sommertoiletter, me
dens Sydens lægende Sol behageligt bager ens
Ryg, og Middelhavets grønblaa Farve ligefrem
smiler en ind i Øjnene.
Den behageligste Maade at rejse til Rivie
raen paa er, som jeg gjorde det, at tage over
Paris, nyde Storbyens elektriserende, pikante
Liv en Dag eller to og saa lade P. L. M.s be
rømte Pariser-Ekspres, der er det hurtigste Tog
i Verden, føre en til Cannes, Nizza eller MonteCarlo. Den store Strækning tilbagelægges nem
lig paa mindre end fjorten Timer, idet man
forlader Paris Kl. 9 om Morgenen og allerede
er i Nizza ved Il-Tiden samme Aften. Kun
maa man huske at bestille sin Billet senest
fire og tyve Timer før, man vil rejse, da disse
Tog kun medfører et begrænset Antal Rejsende,
ligesom man ikke maa glemme, at man kun
kan rejse 1ste Klasse, og at Billetten selvfølgelig
er adskilligt dyrere, end naar man benytter
et almindeligt Tog.
Den, der tror, at det at tilbringe en Ferie
paa Rivieraen er ensbetydende med at drive
og slikke Sol fra Morgen til Aften, tager ganske
Fejl. Vil man være med og rigtig deltage i
Livet hernede, gaar man sandelig lige saa træt
i sin Seng som efter en anstrengende Arbejds
dag hjemme. I den Grad er her meget at
sc og at tage sig for. at man som Regel kun

1

Spillebanken i Monte-Carlo.
Hovedindgangen længst tilhøjre.

Marts Maaned.
ønsker, at Dagen havde fire og tyve Timer
i Stedet for tolv, eller at man i hvert Fald
kunde nøjes med en tre, fire Timers Søvn.
Aldrig har Solen skinnet herligere hernede
end netop i disse Dage, og Promenade des
Anglais er da ogsaa for Tiden et sandt moderne
Babylon i Minia tur, hvor alle Tungemaal hø
res, alle Aldre ses, ligefra den lividhaarede
Olding, der med Plaiden over de magre Ben
sidder og indaander den milde Luft saa efter
tænksomt og nydende, som skulde hvert Drag
lægge et Aar til hans Liv, og til Børnene, som
sorgløse og i munter Legen Tag-Fat behændigt
snor sig i Menneskevrimlen og viser deres solbrune Arme og Ben, saa at man drømmer
sig hensat til Hornbæk eller Skagens guddom
melig dejlige Strand paa en varm Sommerdagl....
Jeg er, som jeg plejer, naar jeg er i Nizza,
taget ind paa Hotel du Luxembourg, der ligger
lige ved Vandet, og hvorfra man har den herlig
ste Udsigt over Promenaden og Middelhavets
store, blanke Flade. Jeg har været saa heldig
atter i Aar at faa et Værelse helt oppe, med
rummelig Balkon, og her nyder jeg i smældende
Solskin min dejlige Morgenkaffe med frisk
bagt Brød og usaltet Smør, kun iført Pyjamas,
Badekaabe og Tøfler, saa snart jeg paa Slaget
halvni springer ud af Sengen. Og mens jeg
læser Avisernes Temperaturangivelser fra de
forskellige Lande, griber jeg mig i, lidt skade
fro, at tænke paa Vennerne derhjemme i Kulde
og Mørke en dansk Vintermorgen.
Tilstrækkelig gennem varmet af Nizzasolens
Straaler, tager jeg saa mit tempererede Styrte
bad, hvorefter jeg klæder mig paa i Ro og
Mag, saa at jeg lidt over ti
kan være nede paa Prome
naden. Efter en rask Tur
frem og tilbage anbringer jeg
mig magelig henslængt i en
fauteuil, som jeg flot har be
talt med tyve Centimer — i
Modsætning til de fleste, som
altid skal spare paa de gale
Steder og derfor sidder ube
kvemt paa en almindelig Stol
til ti — og glæder mig saa
over Synet af de mange Da
mer og Herrer, der ustandse
ligt passerer forbi. Her er
sandelig nok at se paa, jeg ke
der mig ikke! Et sandt Kalejdoscop: russiske Fyrster og
andre Russere, som kan se ud
til allehaande, amerikanske
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nerinde af god Familie, som
har det bedst af allé Kvin
der i den ganske Verden.
Hun er nemlig saa lykkelig
stillet at kunne gøre ganske
som hun vil, og paa en Prik
at vide, hvad det er, hun vil.
Som det sig hør og bør, rej
ser hun altid med en gammel
Tante, der tjener
som
Skærmbrædt i Nødens Stund
d. v. s. naar Miss Mabel gaar
videre, end „Selskabet"' til
lader og betragter som com
me il faut. Tanten ser man
ellers ikke meget til, hun er
dresseret til at kalde sig svag
Teatret i Monte°Carlo
og lil helst at ville opholde
der staar i Forbindelse med Spillebanken. Fotografiet er taget
sig
i Palmehaven til det
paa den berømte Terrasse.
store, pragtfulde Hotel i
Millionærer og Amerikanere, som bare ladel' C i m i e z, som Miss Mabel, der betaler, i Aar
som de er det, tyske Professorer med Prop har valgt til sit Opholdssted. Miss Mabel er
trækkerbukser, Solskærm, Taske og Kikkert velset overalt og færdes lige ugenert, hvad
dinglende paa de runde Ølmaver, og mauge enten det drejer sig om en stiv Eftermiddagste
andre Slags Tyskere, der demonstrativt gaar hos den amerikanske Præst eller om en ultra
rundt som en levende Illustration paa Kej mondæn Soiree hos selve Hertugen af Pomar,
serens sidste berømte Slagord: „Plads for alle denne gamle, gemytlige Ungkarl, der stadig
Tyskere i Solens Rige.“ Engelske Lorder, Stats- staar ¡i; Spidsen for Nizza’s fineste Selskabs
mænd, Præster og Jockeyer og Englændere, liv, takket være et anset Navn, et pragtfuldt
hvem det er nok bare at være Englændere. Palæ og en meget betydelig Formue. Miss Ma
Franske flotte Kavalleriofficerer, unge lyslok bel er med over alt, og intet foregaar af Be
kede „Parisienner“ med kirsebærrøde Læber tydning, uden at man Dagen efter i Aviserne
og kulsorte Bryn, fede Ammer fra Bretagne ser hendes Navn figurere blandt Deltagerne.
I Dag vil hun en Sviptur til Monte-Carlo,
med Krinoline og brede, flagrende Silkebaarid,
virkelige Prinser og Prinsesser bare af Navn. og jeg er for meget Mandfolk til ikke straks
Naturapostle som M e v a, skiftevis gnavende at bukke under for Fristelsen ved at tilbyde
paa et Æble og et tørt Stykke Brød, polske at ledsage hende. Da jeg af Erfaring ved, at
Patrioter og Polakker, som helst vil lade, som hun hader den halve Times Jernbanekørsel
de er Russere, jødiske Bankierer, der kan høre i en varm og støvet Kupé, faar jeg hurtigt fat
hjemme hvor som helst. Enkelte danske, en i en Bil, og selv om det nok er lidt dyrt,
veritabel Kammerherreinde, en Etatsraad og fortryder jeg det ikke. Skønnere Tur end fra
en almindelig Grossererfrue, højttalende Nord- Nizza lil Monle-Carlo paa en Dag som denne
mænd, elegante Svenskere og
endelig massevis af Italiene
re, som aabenbart følte sig
mest hjemme i dette Virvar
af alle Nationer.
Jeg bliver afbrudt i mine
Betragtninger af en skælmsk
Ungpigelatter, som jeg synes
jeg skulde kende. Og ganske
rigtig er det Miss Mabel B.
en henrivende ung Amerika
nerinde, som jeg gjorde Be
kendtskab med i Monte-Carlo i Fjor. At møde Miss Ma
bel,
naar Solen skinner
varmt, og Himlen er blaa, er
ensbetydende med at faa en
dyr, men dejlig Dag. Miss
Mabel er Typen paa den
Café de Paris.
unge, velhavende Amerika
Monte Carlo’s bekendte Restaurant lige o verfor Spillebanken.
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Spille- og Forfængelighedsskat, har den omsigværende
Spillebank altsaa paa den
ne simple Maade skaffet sig
en nem lille Biindtægt paa
over en halv Million om
Aaret. Stablerne af Hundredefranos Guldstykkerne og
de ikke faa Tusindfrancs
Banknoter, man ser paa de
grønne Borde, viser, at der
er livlig Omsætning ved
Rouletten. Men en rigtig
Bankplukker faar jeg des
værre ikke Øje paa. Den,
som eRer Sigende skal ha
ve gjort den bedste Forret
En af Roulet-Salene i Monte-Carlo’s Spillebank.
ning i- Aar, er Don Jaime
de Bourbon, den spanske
langs Middelhavet og de blomslerduftende Ha Tronprætendent. Han kom en Aften ind i Salen
ver med Alpes Maritim es1 s snedækkede med en velspækket Tegnebog paa 60,000 Fres, i
Bjerge som Baggrund og en smuk og. livlig, franske Banknoter. Til at begynde med tabte
ung Dame ved sin Side, eksisterer nemlig han nok noget over 40,000, men saa meldte
ikke.
Lykken sig, og da han nogle Timer senere
Vi ankommer lige til Frokost, og selvføl rejste sig fra Bordet, var Banken godt og vel
gelig vil Miss Mabel dejeunere hos Ciro, Mote- 400,000 Francs fattigere.
Miss Mabel er imidlertid kommet til at tæn
Carlos aller chikeste Restaurant blandt de fine
ste. Og ligesaa selvfølgelig har Miss Mabel selv ke paa, at det kunde være rart at drikke Te
følgelig Ret. Vil man se Monte-Carlos Berømt i restaurant de la Réserve i Beau
heder samlede paa saa at sige et Bræt, skal lieu, og uagtet jeg af Erfaring véd, at det er
man gaa til Ciro enten ved Frokost- eller Mid et meget dyrt Sted at drikke sin 5 o’clock,
dagstid, helst begge Dele. Det er ganske vist saa trøster jeg mig med, at det vistnok allige
lidt dyrt, men man har i hvert Fald den Trøst vel er billigere end at fortsætte i Spillebanken.
Paa Vejen aftaler jeg med Miss Mabel, at vi
at faa noget reelt for sine Penge, baade Mad
saa god, som den overhovedet kan skaffes, i Aften skal dinere i den vidunderskønne Jetée
og det mest interessante Publikum, tænkes kan. Promenade restaurant i Nizza, hvor
Da Miss Mabel heldigvis er saa ladylike at man er omgivet af Vand til alle Sider, idet
hun frabeder sig Champagne om Formiddagen, dette Fépalads er bygget ude i selve Middel
bliver Regningen kun 37 Fres, inklusive Drikke havet. Bag efter skal vi saa i Operaen og der
penge. I berettiget Henrykkelse herover bestil fra til Veg l i o n e-B a l i Casino Municipal
ler jeg mig straks en af Restaurantens lange, med smaa Afstikkere til de dertil hørende
lyse Havannaer til to Fres., ligesom jeg uden mondæne Spillesale. Og i Morgen er det saa
at blinke giver Knægten, som bringer vort Tøj, Meningen til en Afveksling at nyde Vinterspor
den obligate Franc, hvorved vi har bevist at tens Glæder paa Bjerget Peira Cava (en
være i Besiddelse af saa megen savo ir viv r e, Times Kørsel fra Nizza pr. Bil), derefter at
at han mener at kunne forsvare at følge os tage til Væddeløb og saa igen en Tur til MonteCarlo, hvor vi skal spise til Middag.
helt til Døren.
Du gode Gud, hvor er Livet i Nizza og MonteEfter at have passeret Café de'Paris,
hvor hvert et Bord udenfor er optaget af et me Carlo dog skønt, blot man rigtig lever med.
get blandet Publikum, som her nyder Kaffen Kun Skade, at det ogsaa er saa nederdrægtig
efter Pensionatets mindre lukulliske Frokost, dyrt. Og navnlig Skade, at gør man det mindre
staar vi et Øjeblik senere inde i selve Spille dyrt, bliver det straks mindre dejligt.
Bonu i vant.
]
helvedets store, forgyldte Sale, hvor der alle
rede er Trængsel omkring Bordene. Miss Ma
P. S. Jeg har lige tilbragt en pinlig halv
bel er imidlertid, som alle chike Damer, Med Time med at gøre Regnskab. Mit Häab staar
lem af de saakaldte „ny Sale“, og jeg faar nu til min kære Onkel Hans, som jeg ret
nu den behagelige Overraskelse, at Adgangen indtrængende har bedt om at sende Penge. Fortil disse Værelser i Aar koster 100 Fres., d. v. s. haabentlig har han sendt dem, inden dette
det dobbelte af, hvad det kostede i Fjor. Og kommer i Bladet. Ellers er jeg bange for, at
da efter Sigende noget over seks Tusind Men de ikke arriverer. Og saa bliver Resultatet, at
nesker i Løbet af Sæsonen er lige saa taabe- jeg meget snart maa hjem. Og det synes jeg
lige som jeg til at aflægge denne nyopfundne nu ligegodt vilde være Synd for Miss Mabel.

HVER 8. DAG: PORTRÆT- OG BILLEDGALLERI
MARTS 17. 1912.

PROMENADE DES ANGLAIS I NIZZA.
Tilhøjre i Baggrunden ses Hotel des Anglais og ved Siden deraf Hotel du Luxembourg.

FRA DEN „SORTE STRIKE".
Billeder fra Livet i en stor engelsk Kulmine, hvor Arbejdet nu er nedlagt.

FRA KVINDEUDSTILLINQEN „DIE FRAU IN HAUS UND BERUF",
som i disse Dage afholdes i Berlin. Vort Billede viser Kvinden i Kolonierne, paa samme
Tid huslig og samfundsnyttig som Læge og Sygeplejerske.

FYNSKE VIKINGER.
Unge raske Mænd tager sig et Morgenbad ved Nyborg.

Fot Martin Behnke, Nyborg.

RUDYARD KIPLINQ SOM SPORTSMAND.

Rudyard Kipling er ikke blot en verdensberømt Digter, som med fuld Ret fik Nobel-Prisen
i 1907, men ogsaa en passioneret Frilufts- og Sportsmand. Fotografen har taget et Lyn
skud af ham, som han staar i Begreb med at foretage en Udflugt paa Skøjter fra Engelberg.

733

„Hver 8. Dag\ 17. Marts 1912.

Grafologen H. Trolle omgivet af Haandskrifts-Prøver.

Vor Haandskrift og vor Karakter.
TT VAD Gr af o lo g i er, behøver vi ikke at
fortælle „Hver 8. Dag“s Læsere. Uge
efter Uge har vi bragt Rækker af interessante
Haandskrifts-Analyser, der — som Læserne vil
have bemærket — skyldes den udmærkede Gra
folog Hr. H. Tro Ile. Overalt i udenlandske
Blade findes saadanne Oversigter; men det
nytter jo ikke at skjule det: mange af dem er
langt fra saa samvittighedsfulde, som de kunde
og burde være. I saa Henseende kan Læserne
trygt betro sig til Hr. Trolle, der ikke blot er
diskret men ogsaa har hævet den grafologiske
Kunst til en Videnskab. Gennem et aarelangt
Studium er det lykkedes ham at samle et uhyre
Materiale, der selvfølgelig er ham en uvurder
lig Hjælp ved Bedømmelsen, som mange Gange
kan være vanskelig.
Det er imidlertid utroligt, hvor meget
den kyndige Forsker kan læse ud af et Par
Linier af et Menneskes Haandskrift. Det er
ikke blot Vedkommendes Karakter i Alminde
lighed, men ogsaa de særlig individuelle Træk,
som aabenbarer sig. Hvilken Betydning dette
har i det praktiske Liv er let at indse. For
retningsmanden kan f. Eks. gennem en grafolo
gisk Analyse faa Underretning om sit Perso
nales Duelighed, Interesser og Paalidelighed.
Den unge Pige, der er ved at skænke sit Hjerte
til den Mand, hun elsker, faar gennem en gra
fologisk Bedømmelse et udmærket Indblik i
hans sande Væsen o. s. v., o. s. v. Ingen vil
fortryde at gøre Bekendtskab med denne inter
essante Videnskab, som omfatter alt menneske
ligt.
Ved at indsende en Skriftprøve (et Brev

el. lign.) samt 2 Kroner i Frimærker til Gra
fologisk Institut S. E., København 0., vil en
hver af „Hver 8. Dag“s Abonnenter kunne faa
deres Haandskrift bedømt. Besvarelserne følger
i kronologisk Orden samt under det Mærke,
der opgives.
Indsendte Manuskripter tilbagesendes kun,
naar der vedlægges frankeret Konvolut.
Skulde nogen ønske en mere udførlig Un
dersøgelse, er Prisen herfor 5 Kr. Bedømmel
sen sendes da direkte til den opgivne Adresse.
Alene en flygtig Gennemlæsning af nedenstaaende Analyser er tilstrækkelig til at vise,
i hvor høj Grad Hr. Trolle paa nogle faa
Linier formaar kort, klart og udtømmende at
skizzere en Persons Karakter. I en større Ana
lyse bliver der naturligvis Plads for endnu
flere Detailler.
Der aabnes som sagt et vidt Felt for inter
essante Undersøgelser her, og vore Læsere vil
sikkert vide at gøre Brug af det.

„HVER 8 DAG“S GRAFO
LOGISKE BREVKASSE.
Red. af H. Tro Ile.
Indehaver af Graf. Inst. S. E.
Kristiania og Kbhvn. 0.
Alle Skriftprøver bedes sendte til Grafolo
gisk Institut, S. E., København 0.
TANTE GRETHE: Livlig, ærgerrig og saa for
fængelig, at De ikke kan kaldes beskeden
end sige ydmyg. Sindet er meget ung
dommeligt, De er utaalmodig og glemsom.
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A. M. F., HELSINGØR: Godmodig, noget inde
sluttet, betænksom og grundig. De for
haster Dem ikke gerne. Saa føjelig, at De
er let at lede for en ^nogenlunde stærk
Vilje.
MEMENTO: Sær, højst lunefuld, ofte frastø
dende ved et yderst barokt Væsen. Tager
intet Hensyn til Omgangsformerne, naar
det stikker Dem.
TROLD, — KOLDING. Vægelsindet, forfløjen,
uregerlig, men trohjertet og ærlig. Kan
ikke paatage Dem et Arbejde, der kræver
Anspændelse, udelt Opmærksomhed og
Kraft.
HAKON P. (Præstø): Udrustet med en leven
de Indbildningskraft, der ofte bjergtager
den besindige Fornufts Overvejelser. Flot
anlagt. Egennyttig, skønhedsdyrkende, om
stændelig, retsindig og sværmerisk.
KA TANKA: Ungdommelig, næsten barnlig. In
gen slette Spirer men en Enfold, som ikke
blot er Hjertets.
PIXIS: Praktiske Interesser er overvejende.
Megen Virkelighedssans. Langt fremme for
Alderen, ærgerrig.
SGHUPPCHEN: Was ich aus Ihren Schriftziigen ersehe? U. a. dass Sie voll Wiederspruchgeist sind, z. R. sinnig geschlossen,
in sich gekehrt und dennoch neugierig
mit regem sinnlichen Neigungcn. Ta tig,
schnelle Auffassungsgabe.
VIPS: Velviljen selv; fortrolig, sanddru og
helt igennem naturlig, uforstilt hjertelig.
AENNCHEN: (Marienborg) . Slap, blødagtig,
holdningsløs, føjelig, uvirksom, smaattet,
sanselig, men net godmodig og sandheds
kærlig.
G. W.: Egenartet, blændende, overlegen In
telligens, stærk Uafhængighedstrang. Sand
dru indtil total Ubestikkelighed.
GYP: Trods Deres store medfødte Elskvær
dighed er Dei ikke fri for en vis Snerpet
hed overfor det andet Køn, der ofte for
tolkes som Kulde. Lever Livet efter be
stemte Grundsætninger.
GISSE: Overordentlig kvindelig i Fejl som i
Fortrin. Fejlene er: Forfængelighed, kold
sindigt Koketteri, Uefterrettelighed og
smaattet Snerperi. Dyderne vil De selv
kunne finde — eller vi taler derom en
anden Gang.
F. N. H.: Noget nær et Unikum af kvindelig
Kraft, Skarpsindighed, overlegen Intelli
gens, aandeligt Storsyn, fin Tænkemaade og knap Klarhed. Det hos Dem, som
støder andre mest, er utvivlsomt en ubøje
lig Vilje der er i Slægt med Despoti. Ego
isme forsvindende,
Retfærdighedssans
fremtrædende.
K. W. (Odense): De er en forunderlig lys,
opadstræbende Natur, der skarpt skelner
mellem Forstand og Følelser, holder de
sidste ud fra de første, er virksom og
af en urokkelig* Tro paa Livets gode Mag
ter.
RIRGITTE: De er saa svær at blive klog paa
for svage Menneskekendere, for De rum
mer i Dem et uendeligt Fond af Modsæt
ninger og er i saa ualmindelig Grad sam
mensat af godt i ondt med haarfine Græn
ser og bløde, næsten umærkelige Over
gange, at der umuligt kan gives en
Karakteristik her. Tag en stor Analyse.

Hver 8. Dag“, 17. Marts 1912.

L. E. A.: Tung, langsom, drævende, flegmatisk.
Meget ligegyldig med Dem selv. Aldrig
slaar et Pust fra Fantasiens Rige mod
Dem. Fatter kun, hvad der ligger for
Haanden og er i ringe Grad perfektibel.
DEN GAMLE: De jager efter de mest grov
kornede verdslige Nydelser, er sanselig,
pirrelig og vilde virke plump, hvis ikke
Deres gode Humør kastede et forsonende
Skær over Deres Fremtoning. Dreven og
mistænksom og alligevel forstaar De at
gøre Dem afholdt.
MISS E.: Saa lad, at De faar mere Tid og
Lyst til at iagttage andres Færden end
'handle selv. De virker indtagende ved
overfladigt Bekendtskab; i Længden deri
mod føles Manglen.
FAUSTINUS: (Viborg) Økonomisk, forstandig,
optaget af de praktiske Sider i Livet. Sle
ben, omgængelig, ingen skarpe Kanter.
Signaturen ilde valgt, thi De er alt andet
end okkult og har intet med Livets Nat
side at skaffe.
JUPITER: Følg mit Raad: Sky dette Menne
ske, der er saa nær, det der förstaas ved
djævelsk, som man kan komme. Af et
saadant Forhold kan aldrig spire noget
godt.
A. KIHL: Rørende godmodig trods en lille
Hage af Egenkærlighed. Endskønt De
endnu er saa ung, har De allerede sagt
Farvel til Ungdommens Drømmerier og
taget et praktisk Greb i Livet.
JULIUS CÆSAR: Frembyder det Særsyn at
være en kraftig, forfængelig Egoist og
samtidig meget liberal i Pengesager. For
standen leder alle Defes Handlinger, Deres
Liv gaar efter en Snor, Tilfældighed spiller
mindre Rolle for Dem end for andre.
NUL: Selvstændige Meninger, udpræget Skøn
hedssans, Egenartet, kritisk Sans, Skarp
sindighed og Selvbeherskelse.
EN VIDEBEGÆRLIG: Da, De saa aldeles formummer Dem og kun synes at ville stille
Grafologien paa Prøve af ren Nysgerrig
hed, vil vi forbigaa Karakterisering og kun
sige Dem, hvilken Ductus Deres Skrift
henhører til. De er en Mand, mere end
midaldrende, Akademiker (Theolog?), gam
meldags af Anskuelser og Væremaade, —
streng moralsk og kritisk, dog aandrig libe
ral i Kraft af mangeartede Studier.
NIELS: En vægelsindet, men kløgtig Person,
der dog har vanskelig ved at naa frem,
grundet en for stor Ligegyldighed og total
Mangel paa Egoisme, der her nærmest
virker som en Fejl, da den hindrer Dem
i at varetage Deres egne Interesser.
SOFFI NURDUG: Her er sentimental Efter
givenhed parret med, en til Tider vranten
Selvgodhed. Reflekterer lidet. Ikke paalidelig, nærmest af ligegyldig Sløvhed.
ELLIS: Uegennyttig, frimodig og af et lyst
og venligt Sind, der vel er noget flygtigt
men ikke overfladisk eller uvederhæftigt.
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Redaktions-Meddelelse.
MANDAG DEN 18. MARTS KL. 12 FORMIDDAG udtrækkes Besvarelserne paa „Hver
8. Dag"s Ægteskabs-Konkurrence.
Ved
Udtrækningen, der finder Sted i Hver 8. Dag’s
Hus, Vingaardsstræde 25, 1ste Sal har enhver
Abonnent Ret til at være tilstede, saavidt
Pladsen tillader det.
Navne og Adresser paa dé heldige Vindere
offentliggøres i Bladets paafølgende Nummer,
dateret 24. Marts.

Fjorten Dage senere, den 8. April, udbe
tales samtlige Præmiebeløb, og Vinderne af
Hovedpræmierne maa inden den Dag ind
sende Meddelelse, saafremt de ønsker at re
flektere paa vore Ægteskabskonkurrencer for
at opnaade dermed følgende Fordele.
København d. lO^Mart$1912.^

A/S. HVER 8. DAG s ADMINISTRATION.

Mærkedage i
Ugen som kommer.
(17.-23. Marts).
18. Marts 1813, Digteren Hebbel født.
21. —
1813, Afrikaforskeren Livingstone f.
21. —
1685, Komponisten I. S. Bach f.
22. — 1599, Maleren v. Dyck f.
22. —
1832, Goethe dør.
23. — 1907. Pobjedonoszew, Generalprokurør f. d. hellige Synode i St. Pe
tersborg.
Mange Mennesker føler omtrent som en lille
Pige, der stod op en Morgen, opfyldt af gode
Forsætter, som hun dog ikke sagde et Ord om
til nogen af sine Omgivelser. Da Dagen var
til Ende, kom hun ind til sin Moder, højt græ
dende og ude af sig selv af Vrede. „Den mod
bydelige Barnepige!“ raabte hun. „Der har jeg
gaaet og været saa sød hele Dagen, og saa hø
rer jeg hende sige til Anna, at hun meget godt
vidste, at jeg spekulerede paa en eller anden
Gavtyvestreg, fordi jeg havde været saa artig
hele Dagen. I Morgen skal jeg rigtignok være
en slem Pige!“

Hjertets Stemme.
Frøken Henriette har modtaget to Frier
breve og sidder nu med de to Frieres
Portrætter foran sig ved sit lille fikse
Skrivebord.
„Hvem skal jeg vælge?“ mumlede hun
hen for sig.
Og hendes Øjne flakkede fra det ene
til det andet.
„Hvem skal jeg vælge?" gentog hun,
idet et dybt Suk steg op i hende.
„Karl er mørk — jeg elsker mørke
Mænd!"
Hun klappede i Hænderne og kyssede
Karls Billede.
„Men Georg er dog god og ædel!"
En flygtig Rødme gled hen over hen
des Kinder------ Hendes Tanker dvælede
nu ved det andet Billede.
„Men en af dem maa jeg jo vælge!"
„Hvilken? Hvilken?"
Pludselig lyste et Smil op i hendes
Ansigt.
„Jo, saaledes maa det være!" raabte
hun.
Atter sad hun i nogle Sekunder og be
tragtede de to Billeder.
„Hvis jeg gifter mig med Karl, saa vil
Georg — —"
Hun betragtede Georgs Portræt meget
eftertænksom.
„Ja, saa vil Georg give mig en Bryl
lupsgave. Men gifter jeg mig med Georg,
saa vil .Karl af Ærgrelse herover ikke
skænke mig en Ørel"
Atter hengik der nogle Sekunder.
„Ja, raabte hun endelig, „jeg gifter mig
med Karl!"
Og hendes Ansigt straalede af Lykke
og Glæde.
*
*
En øm Svigersøn.
„Er det muligt! Du gør sammen med
din unge Kone en Rejse til Italien og
tager din Svigermoder med?
„Ja, hun siger altid: Se Neapel og
dø!"
♦
*
♦
Sandheden fremfor alt.
Dommeren: De tilstaar altsaa at have
stjaal et Svinet; har De nogen Undskyld
ning at fremføre?
Den Anklagede: Ja, min Læge har be
ordret mig til hver Aften' at indgnide
mit Bryst med Svinefedt!
*
*
Menneskevenlige.
A.: Der er nogen, der raaber om Hjælp
— lad os skynde os. — Maaske kan vi
tjene en Krone i Vidnegodtgørelse.
*1»

*

ff ’ ■ '

Grand Prix
paa den Inter
nationale Hygi«
ejne=Udstilling i
Dresden 1911

Jlaar fivsmoöet svigter,
forsvinder Energi og Arbejdskraft.

der anbefales af
mere end 15000 Læger.

Den berømte engelske Forfatter, Sportsmand og Parlaments^
medlem Sir Gilbert Parker skriver efter Brugen af Sanatogen:

har anvendt Sanatogen med overordentlig stor Nytte.
Det er efter min Mening et virkeligt opfriskende Middel,
som giver Nerverne Næring, øger Energien og giver en over*
anstrengt Sjæl og et overarbejdet Legeme friske Kræfter.«

»Jeg

Den moderne Næringsterapies
Grundlægger: Gehejmer., Prof.
E. von Leyden, Berlin, skriver:
„Saavel paa min Klinik som i
øger Nervekraft og Energi, min Praksis har jeg ofte oggerne
anvendt Sanatogen til svage Pa
fremkalder Livslyst, Livsmod ogen tienter og jeg er overmaade til
udpræget Følelse af Tilfredshed.
freds med Resultaterne.“

FORSØG OG DØM SELV!!
SANATOGEN faas paa alle Apotheker
i Originalpakker å 50- 100 - 250 Gram.

SANATOGEN CO.
Frederiksberggatie 10,2 - København.

*

Fra Skolen.
Læreren: Kan du sige mig, Hans, hvad der sker
med et Menneske, der forsømmer sin Sjæl og kun
tænker paa at pleje sit Legeme?
Hans: Han bliver fed.
*

Naar man er uheldig.
Landstrygeren: Et forbandet Uheld jeg ogsaa har
med mig. Nu, da jeg endelig en Gang finder et Penge
stykke, saa er det kun en Femøre; havde en anden
fundet det, saa havde det naturligvis mindst været
en Krone!
*

Han:
Hun:

Sanatogen

Hvorfor være modløs,
nervøs, overanstrengt, søvnløs,
træt og mat, naar der gives et
Kra tnæringsmiddel som

I Hvedebrødsdagene.
Vil du nu ogsaa elske mig evigt?
Ja, — mindst!

Begrundet Spørg*smaal.
Lille Hans (da hans meget korpulente Tante er paa
Besøg): Mama, er Tante virkelig ogsaa kun en Ægtehalvdel ?

Tankesprog.
Den, som meget var, er for det meste intet.
♦

Hurtig
Musiklæreren (til en
ham): Undskyld mig et
og give en Time; om
igen!
*

*

♦

i Vendingen.
Ven, der er paa Besøg h
Øjeblik. Jeg skal bare h
tyve Minutter er jeg li
'
♦

Beroligende.
Kokkepigen: Vil De nu ogsaa altid være mig tr
Infanteristen: Kære Ven, du kan fuldtud forlade c
paa min Appetit!
♦
•
F ornærmet.
Kadet A.: Hvorfor lader du dig ikke mere barbe
hos Møller?
Kadet B.: Nej, det Menneske kan jo ikke, naar h
barberer mig, være alvorlig!

Verdens største og bedste Roman! Garanteret uforkortet dansk Udgave!

1 Krone!
pnnn sikkert Verdens største og mest fængslende Roman,
vJLJlC, omfatter 6 meget store Dele, der hver for sig danner

D

6 anselige Bøger

Millionoplag
er dette anselige Værk trykt i Verden over, og ikke uden Grund hører „Greven
af Monte• Christo* til de mest læste og skattede Bøger. Der hviler en Trylleglans over denne mærkværdige og forunderlige Bogs Titel, skønt der er henrundet over et halvt Aarhundrede, siden den blev skrevet. I ingen anden af
sine Bøger er Alexandre Dumas naaet saa højt som i denne. I ingen anden
Bog har han bedre skildret sine Medmenneskers Dyder og Laster, Glæder og
Sorger, Følelser og Lidenskaber, Hævn og Had som i dette mægtige Værk.
Det er umuligt at frakende denne Roman Originalitet, umuligt ikke at be
undre den Umiddelbarhed, hvormed den er skreven, og den Højde og Stolt
hed, der kendetegner Hovedpersonen. Interessen taber sig intet Øjeblik, og
dens Situationsskildringer er pragtfulde. Alexandre Dumas har i dette Arbejde
vist sig som langt den ypperste blandt alle Romanforfattere. Ved sin sindrigt
udtænkte Handling, ved sin aldrig svigtende Fantasirigdom hæver han sig
højt over vor Tids Romanforfattere. „Greven af Monte Christo" maa fuldtud
siges at være berettiget til en Plads indenfor det bedsle af, hvad der i det 19.
Aarhundrede er frembragt paa Romanlitteraturens Omraade.

B G stillingei*
g

(Meget stærkt formindsket Gengivelse af Værket).
Værket indbundet i 3 solide, komponerede
Pragtbind, som Tegningen udviser, er Prisen for hele
Værket 50 Øre mere, altsaa 1 Kr. 50 Øre for alle de 3
Bind. Bemærk dette, naar De udfylder Bestillingsseddelen,
k et den ene af de 2 nedenstaaende Bestillingssedler er
gældende for uindbundne Eksemplarer, den anden for
indbundne. Ønskes flere Eksemplarer af Værket, kan dette
bemærkes paa Bestillingsseddelen; aaben Plads .¿til Be
mærkning herom er angivet.

Ønskes

Ar- Mt.

maa indsendes

nu i disse Dage,

g

□ da Forlaget kun raader over et begrænset Antal Eksemplarer. Det □
□ eventuelle Restoplag sælges efter 15. April kun til Bogens almingelige □
g
□ □ Pris 8 Kr. □ □
g

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Bestillingsseddel.

(Kan forsendes i aaben Konvolut for 2 Øre fra København
og 4 Øre fra Provinsen).
Undertegnede bestiller herved..............Eksempi. af

Kunstforlaget „DANMARK"
Valdemarsgade 10. København V.
Aabent 8—1.

Telefon 8097, 5847, 9992, 9993.

Forudbetaling modtages ikke!
Nr. 312.

(Kan forsendes i aaben Konvolut for 2 Øre fra København
og 4 Øre fra Provinsen).

Undertegnede bestiller herved..............Eksempi. af

„Greven af Monte Christo44

„Greven af Monte Christo44,

indbunden i 3 komponerede Pragtbind for 1 Kr. 50 Øre
for alle 3 Bind. Værket skal garanteres at være uforkortrt,
nyt og fejlfrit; er dette ikke Tilfældet, forbeholder jeg mig
Ret til at returnere Vær; et mod f-ld Godtgørelse Værket
ønskes tilsendt snarest med Posten pr. Efterkrav plus
Porto og 10 Øre til Emballage.

Bestillingsseddel.

uindbunden for 1 Kr. Værket skal garanteres a være
uforkortet, nyt og fejlfrit; er dette ikke Tilfældet, forbe
holder jeg mig Ret til at returnere Værket mod fuld Godt
gørelse. Værketønskes tilsendt snarest med Posten pr. Efter
krav plus Porto og 10 Øre til Emballage.

.ViHUi

Navn.............

Stilling

Stilling........................................ \................................. ............

Adresse.........................................................................................

Adresse ................................................................. ......................

HVEM REQERER?
— „De kan hænge det Billede op i min Stue* Marie,
— „Ja, men¡ Fruen Jiar sagt, \at det skal hænge i
Spisestuen*
— „Lad være med at modsige mig. Hæng det saa
ørst op inde hos mig, saa kan De bagefter hænge det op
' Spisestuen.

Hellig er Hævnen.
En Fortælling fra Montenegro af Sima Matavulj.
Oversat af Carl Natzhorn-Kjersmeier.

EDE ved Zetafloden laa to unge Hyrder og snakkede
sammen. De var Fætre; Minga var lang, mager
og blond med store, blaa Øjne og kruset Haar.
agosch var mindre og mørkere i Huden, med smaa,
orte Øjne og glat, sort Haar. Minjas høje Pande og
¡ammenknebne Læber tydede paa Egensind og Trods;
Iraks ved første Blik kunde man se, at naar han
mgang havde sat sig noget i Hovedet, var han ikke
il at faa fra det. Jagosch derimod var en mere blid
)g forsonlig Natur. Montenegrinerne havde træffende
ldtrykt Forskellen mellem de to Fætre saaledes: Minga
t en Helt, Jagosch en klog Helt. Enhver Pige vilde
;traks blive forelsket i Minga, men en Mand vilde
íellere vælge Jagosch til sin Ven. De to unge Mænd
com, trods deres forskelligartede Karakterer, fortræffeigt ud af det; i flere Kampe med Tyrkerne ’ havde
le frelst hinandens Liv, og nu, da der var sluttet
?red og Gæste venlighed med Arvefjenden, støttede de
linanden med Raad og Daad. Ved Siden af dem laa
o af de moderne Geværer, som Fyrsten for faa Dage
iiden havde uddelt til sit Folk under den Forudsætning,
d der ikke løsnedes noget Skud uden efter hans udrykkelige Befaling.
De laa og; talte sammen, da Minja pludselig udbrød:
„Hører du ikke Hestetrav?“
Inden Jagosch kunde svare, viste en Rytter sig ved
Omdrejningen af Vejen.
Det var en høj, statelig Mand; hans Hoved var
imviklet med en tyrkisk Turban og en rød Kappe
rar kastet over hans Skuldre.
„En Tyrk!“ udbrød Jagosch.
Rytteren red henimod dem og holdt sin Hest an
'oran dem; han var bevæbnet baade med Bøsse og
Sabel ;hans Overskæg, naaede helt ned til det skinnende
Brystkyrads; under Turbanen skimtede man hans brede
Pande; hans Øjne var saa store som en Okses.
Han hilste paa de to unge Mænd.
„Ved I, om Sunjo Radosevitsch er hjemme?" spurgte
tian.
„Nej,“ svarede Jagosch; „ban rejste i Gaar til Or¡aluka."
„Det var kedeligt, men jeg maa alligevel træffe ham.
leg har kendt ham i ti Aar, og for mere end fem
lar siden sluttede vi Fostbroderskab."
Da han saa de to unge Mænds forundrede Miner,
fortsatte han:

N

HJEMMETS VEJVISER
Fortegnelse over københavnske Firmaer, hvis fleraarige reelle Forretningsførelse yder Kunderne
betryggende Garanti for samvittighedsfuld Betjening.
Haararbejde. | I

Bogbindere. |

cla'aTeiersen
Kronprinsesseg. 7 (v. Kon
gens Have). 1. Kl. Haar
arbejde Afredt Haar købes.

Bogbinderi). L. CLÉ UENTs

Eftfl. Silkegade 13, Køben
havn. Telf.; 306, leverer alt
Bogbinderarbeide, enk. Bø
ger som de største Partier, i omhyggeli^st^lJdførelse^iljåmelis^Priser.

Børneudstyr.

Indramning:

Rammer uden
Udbetaling.

|

Trikotage til Voksne og Børn.
Strømper i stoit Udvalg.

Ugentlige Afdrag
efter Aftale.

A. Nuppenau,

^^^26Grømieg^^i_ifByen 457 x.

I Damefrisørsaloner |
Ida Jansons

Frisørsalon anbef.
- Ingen Filialer. —
Nørrcbrogade 12 L

J

Gentoftegade 4
en smukkeste Ramme om Deres
Billeder faar De hos
A. E. ARNESEN,
Blekingsgade 2, Tlf. Amg. 596 u.
A|S. CENTRUM, Regnemåde J.
Vinduespolering og Bygningsarbejde
udføres.______

D

Telef, Nora 1360 y.

Larsen & Gording.

Holbergsg. 10. Tlf. Byen 5110'

G r>rg Christensen,
Tlf: Nora 1708 x Bülowsv. 38 C

I Fiskeforretninger, |

Vil De have en god Kop Cacao.
Vil De servere med fin Con'ect,
VilDe have finere f\ ldteChokolade
Vil De have det bedste, De kan aa
Saa bliv Kunde i .Paris® Konfitureforr
Blaaga ardsgade 6. Aabent hele Søndagen.

I

Kurvemagere.

Telefon Vester 1004 x. .

N. P. Hansens Møbelsnedkeri
ST. PEDERSTRÆDE 41.
Telf. Byen 1341 x.

Frk. Rasmussen, Vestervoldg. 17 a, 2. Bemærk:

[

Glarmestre.
A. C. HANSEN,
Wesselsgade 2.

Bedst og billigst

F, C: Dahl,

]

Pianoer.

O. K. Mathiesen,
Landemærket 25.

Stilfulde Instrumenter
Dansk Arbejde.
Thorald Bohm

— Fiolstræde 42. —

Største Udva g, Billigste Priser
Masklnoarn til en gros Priser.

I Tøj rensnings a nst,

Telf. Byen 42Ux.

Bjrensningj
anstalten.

Symaskiner
Lille Slrand’lrcrde lå
Jicrredragf [ra 2.00
Da medrag! ■ J25.

C. Konerding & N elsen,

- C» B- D-

Billigste Priser.

Tandkliniks
"ørne

J

Konsultation
10-4 og 6-7.
Undersøgelse gratis.

Fineste Guldbroarbej ’e.

Dansk-amerikansk Tand-System.

R. H. Rasmussen. Borgergade
Lomme- og Stueuhre i stort Udv;
Billige Priser. 4 Aars Garanti.
— Etableret 1882. --

[

Vaskerier.

Specialitet:
Husholdning
? vask efter Va

G*»ther*gade 21 St.
Telf. Byen 1831 v.

Fabr. Maltax Kbh.
Telf. 9919.

Avertér i
Hjemmets Vejviser.

„I undrer Jer maaske over, at en Tyrk har sluttet
Fostbroderskab med en Montenegriner ?“
„Nej . . . nej ... vi ved godt, at Jeres tapre Mænd
allerede i gamle Dage plejede at slutte Fostbroderskab
med vort Folk,“ svarede Jagosch. „Og du selv...,,
undskyld, jeg ved ikke dit Navn.“
„Behir.“
„Du er jo ogsaa en tapper Mand, Behir, og dine
Forfædre.... Af Hvilken Slægt er du?“
„Af Slægten Pisjak.“
Min ja blev pludselig bleg og knugede Græsset i
sine Hænder. Ogsaa Jagosch rystede over hele Legemet.
„Sig mig, Behir,“ sagde Min ja med skælvende Stem
me, „var du med Smail Aga Gengie, da han faldt over
Tuschina?“
„Ja, jeg var.“
„Og har du dræbt den berømte Sava Kadovitsch?"
„Ja, jeg....“
Han fik ikke talt ud — et Skud bragede, og Bekir
sank saaret til Døden ned fra Hesten.. .

Benyt

Hjemmets Vejviser

bastíanse

Uhrm . & Guldsmc
forretn.Helgolandsi

|

Brug Maltine!

Reparationer
øveJe Skræde

UHrforretninj

Frederiksborgg, 31.

Maltpræparater.

Glasmosaik.

Telefon Byen 2369 x.

Vesterbrogade 40
ved det nye Theater.

Længste Garanti.

Kakao - Kaffe* Kiks

Overslag gratis.
M. Jansen,
Pustervig 5.

Reelle Fordele bydes Ku
derne. FREA er altid re<

Afbetaling indrømmes.

Telf. Nora h52.

Bygningsarbejder udføres.
____ Ruder indsættes.

Aarligt Udsalg

Gamle Pletsager »Aladdin
bliver som nye

Grundl 1868 Telf. Byen 77.

i

Træffes 12—6.

Stort Udvalg til alle Prisel

6, Holbergsg. 6

Lædervarer.
A. M. SØRENSEN
ælledvej 18 =====
Hovedvagtsgade2.
har erholdt Grand prix og Guld
medaille i London forl.Kl Fisk.
Telf. 5360.
Varerne bringes overalt.
Stort Udvalg.
Tlf. Nora 1330.
Christiansen.
Billige Priser.
UIBB
H. M. OLSEN
F i c k q , og Vildtforret- I Manufakturvarer. |
nin£^Blaaoaardsgad€^H«^^^^

2den Sal.

Strømper, Underbeklædning
Alexander Hoyer.
KØBMAGER6ADE16.

Oppletfering.
I_____________

|

iskehuset

|

Trikotage«

iste Klasses Mø ler efter originale Tegnin
ger til Fabrikationspris. Tegn ng og Over^^_^tag^r^is^^^jrun^ag^898^

8 Kr. pr. S’tk.

Fodpleje.

plages De af Botter, MuS Væggec
■ Kakerlaker eller andet Utøj,
henvend Dem Nybrogadíe 28 Stu
Telef. Bye/t_24ggJ_Trom_2r^ädei

J. Christensen, Enghavevej 4.

Aage Jensen,
Peter Hvidtfeldtsstræde 8.

F

|

Stilfulde Møbler

|

Konfiturer.

D ekor atør er.

Møbler.

Gmdrup
Dampvaskeri

naar De søger et reelt
— Grundlagt 1878. —
Firma.
Vore Vogne køre overa
Telf. Strand 2. ♦ Telf. Strand
„Hvad har du gjort, Min ja! Gud se i Naade til
dig!“ raabte Jagosch jamrende.... „Minja, Minja!“
Minja var styrtet af Sted; sit Gevær havde han •
ladet blive liggende tilbage; Røgen drev endnu ud af
Bøssemundingen. Nogle Montenegrinere, der havde hørt
Skuddet, vadede over Floden, men inden de kom til,
var Bekir allerede død.
Jagosch fortalte kort, hvad der var sket og styrtede
derpaaa som en Gal hjem til Landsbyen. Montenegri
nerne stod tilbage som forstenede: Minja havde handlet
mod Fyrstens Befaling; Bekir var bleven snigmyrdet
— Montenegrinerne havde først brudt Venskabspagten.
Minja maatte sone sin Brøde.

*

*

Næste Morgen havde omtrent et halvt Hundrede
Mænd samlet sig om Landsbyens Domhus. De sad alle
paa Stensæder med Ryggen vendt mod Muren. Ingen
af dem talte — kun naar en ny kom til, hilste de ham
med et dæmpet „God Dag.“
Snart efter gik Døren til Retssalen op, og Kreds-

„At man ikke vil binde mig i Morgen!“
„Ske som du vil,“ svarede Kredsforstanderen og
bortfjernede sig hurtigt.

¿¿s

ft
4

■lili

*

Kliniker
Sygepleje
Hygieine IL

Dr. med. AXEL TROLLE.
Konsultation i Fordøjelses- og Underlivssygdomme,
atklinik og Bopæl: Dronningens Tværgade 40. Tlf. 7960. Tr. 12—1.

Tandlæge AAGE CALLISEN.
en 2184 x.
Købmagergade 1. Hj. af Amagertorv.
Byen 2184 x.
Broarbejde. — Kunstige Tænder uden Gane. Tr. 10—4 og 6—7

LINIK.

Tysk eksam. Massøse. — Ude og hjemme fra 12—6.

Fru HETY OSCHMANN,
15, Fiolstræde 15, St. Tlf. Byen 4497.

kontor:
KØBENHAVNS UDDAMPNINGS- OG
Vesterbroer.25.
elforretn.
DES INFEKTIONS ANSTALT,
Tlf. 61*8.
Jddampning og Bangning af Sengetøj m. m. Hentes og bringes samme
Udrydning af Møl i Møbler m. m. Vaar vadskes. Desinfektionen
;aar ved Damp.
Niels Jensen.
Badeanstalten „København”
illige
Studiestr. 61.
AR- & DAMPBADE 35 Øre.

Onsdag og Lørdag efter Kl. 5:
icinske Bade & Massage-Institut.

p IpH I p]V(

25

Ør.

(med Have) for æld e og svage. Pris fra 75 Kr. (Eneværelse). Sygepl. P. Jacobsen, Strandboulevard 92.

forstanderen og fire Dommere traadte ud. Mængden
rejste sig; de Yngre hentede en Bænk og et Bord.
Efter en kort Pavse fortsatte han:
„Sæt Jer!“ s(agde Kredsforstanderen til Mændene.
„Brødre! Retten vil raadslaa i hele Forsamlingens
Nærværelse, saaledes som det er Sæd og Skik fra
gammel Tid.... Før ham ind!“
To Mænd kom til Syne med Minja imellem sig;
hans Hænder var bundne. Bag ved ham kom Jagosch.
Minja traadte hen foran Dommerne, han var rolig,
ikke en Muskel fortrak sig i hans Ansigt.
„Minja Radovitsch! Har du skudt Behir Pisjak?“
spurgte Kredsforstanderne.
„Dommere!“ svarede Fangen. „Jeg taler ikke, saa
længe jeg er bunden. Jeg har selv stillet mig for Ret
ten, endskønt jeg vel vidste, hvad der ventede mig.
Jeg kunde have flygtet til Albanien eller Østrig, men
en Radovitsch flygter ikke for Døden... Jeg beder
om at maatte blive løst.. .“
Kredsforstanderen gav en af Mændene et Tegn;
Minja blev befriet for sine Baand.
„Hvorfor dræbte du Tyrken ?“ fortsatte Kredsfor
standeren.
„Fór at hævne min Onkel Sava, som han havde
dræbt i Tuschina."
„Da Bekir dræbte Sava, var der Krig, men nu er
der Fred og Venskab mellem os. Vidste du det?“
„Ja, jeg vidste alt — men det andet sejrede i
mig ....“
„Hvilket andet?44
„Vort gamle Ord: „Hellig er Hævnen!“ Det var
min Pligt at hævne min Onkel, og jeg tænkte den
Gang ilkke paa vor Fyrstes, Befaling. Nu angrer jeg
det, men ikke for at frelse mit Liv — tro mig, selv om
I vilde benaade mig, vilde det ikke glæde mig. Thi
man vilde da se paa mig med underlige Øjne... Det
er alt, jeg har at sige.“
Kredsforstanderen nikkede til Skriveren, der hur
tigt skrev noget ned i sin Prøtokol. Han jog Dom
merne talte nu en Stund sammen.
„Det gør mig ondt for dig, Minja,“ sagde Kreds
forstanderen dybt bevæget og rejste sig; „vort Land
vil miste en tapper Mand i dig, men vi maa dømme
dig til Døden . . .“
„Jeg takker jer, Dommere, og beder jer om en sidste
Gunstbevisning.“
„Om hvad, min Søn?“

»
*
Minja blev ført tilbage til Fængslet. Jagosch blev
hos ham hele Dagen. Først hen paa Aftenen forlod
han Fængslet. Sent paa Natten vaagnede Minja ved,
at Nogen rørte sagte ved hans Skulder.
„Hvem er det?“ spurgte Minja.
„Jagosch. Flygt, Minja. Vægterne sover.“
„Fy, Jagosch, hvor kan du tale saaledes! Skulde
jeg unddrage mig Fyrstens Dom!“
En Hulken hørtes, Døren knirkede, og alt blev at
ter stille.
*
«
«

, Tidligt næste Morgen blev Minja af Kredsforstan
derne og 8 bevæbnede Mænd ført ud til Eksekutions
stedet nede ved Zetafloden. Her stod! hele Landsbyens
Befolkning allerede opstillet. Paa den modsatte Flod
bred holdt 50 tyrkiske Ryttere fra Nikschitsch.
Minja trak sin Frakke af. Da Jagosch saa’ dette,
brast han i Graad.
„Græd ikke, Broder — hvis du da ikke vil, at jeg
skal dø som en Kvinde!“
Han vendte sig mod Kredsforstanderen og hans
Mænd:
„Gør jeres Pligt!“
„Tilgiv os, Broder, tilgiv os!“ raabte hele Lands
byens Befolkning.
„I er tilgivne, tilgiv ogsaa mig! Jagosch, Broder,
lev vel! . . .“
„Læg an — giv Ild!“ komhianderede Kredsforstan
deren.
Otte Skud faldt samtidig. Da Røgen trak bort, laa
Minja udstrakt paa Jorden. . .
Folkene fra Nikschitsch sporede deres Heste og
red bort i Galop. Men Montenegrinerne bar Minjas Lig
til Kirkegaarden.

— Med ett ord, mina damer, samtliga männens på
ståenden äro direkt gripna ur luften — alla stora drott
ningar, kejsarinnor, målarinnor och författarinnor, ha de
inte alla varit kvinnor?!

Magnoliaen.
Et kinesisk Eventyr af Li-Tsao-Pé.

det indre Kina levede for mange Hundrede Aar si
den en Familie, der bestod afl tre Brødre. De boede
under samme Tag og spiste den samme Suppe og
den samme Ris. De levede Alle i den skønneste Enig
hed, men da den yngste Broder giftede sig, — de to
Ældste havde allerede længe været gifte, — begyndte
der at komme Splid i Familien, thi den Yngstes Hu
stru, der var stolt af at have bragt en større Medgift
end sine to Svigerinder, kunde ikkef finde sig i at skulle
nøjes med at spise den samme Mad som de.
Nat og Dag beklagede hun sig her over til sin
Mand, idet hun paastod, at hendes Formue var i den
ældste Broders Hænder, og at han' skaltede og valtede
med den efter sit eget Hoved. Hun blev saa længe ved
med at plage sin Mand, at han lovede at tale med
sine Brødre om Sagen. I Begyndelsen vilde de ikke
høre Tale om nogen Deling, men da han blev ved med
at trænge ind paa dem, indvilligede de tilsidst deri.
Alt, hvad Familien ejede af Jord,. Korn og Penge, blev
delt i tre lige store Dele.
Men midt i Gaarden stod der en aarhundredegam
mel, prægtig Magnolia, som en af de tre Brødres Forfædre havde plantet. Den stod netop nu i fuld Blomst.
Brødrene vidste ikke, hvordan de skulde forholde sig
med den. Den Ældste, til hvis; Raad de andre Brødre
gerne lyttede, foreslog, at de skulde hugge Træet om
og dele dets Stamme og Grene i tre lige store Dele.;
De to Yngste sluttede sig til hans Mening, og det blev
bestemt, at Træet skulde fældes, naar de havde under
skrevet Adskillelsesdokumentet. Samme Dag vilde Brø
drene give en stor Fest, hvortil der blev udsendt Ind
bydelser til Venner og Bekendte.
Den Dag, hvor Dokumentet skulde sættes op, var
kommen. Om Morgenen gik de tre Brødre ud for at se
til den store Magnolia, hvis Liv nu stundede mod sin
Ende. Men hvad saa' de? Det prægtige Træ, der endnu
i Gaar var fuldt af Liv* og smykket med talløse Blom
ster. var nu dødt og vissent.
Hulkende faldt de tre Brødre paa Knæ, og den
Ældste sagde:
„Se, det er et Tegn paa, at vi tre Brødre, hvis vi
skilles, hver for sig maa gaa til Grunde!“
De to Yngste blev dybt bevægede ved hans Ord og
omfavnede hinanden, hulkende som Børn. De vilde
ikke skilles fra hverandre mere, men leve som før
— bo under samme Tag og spise samme Suppe og Ris!
Kort efter begyndte Gæsterne at indfinde) sig. De tre
Brødre fortalte dem om deres ny Beslutning. Alle bil
ligede den og lykønskede dem.
Derpaa satte man sig til Bords, og Festmaaltidet
forløb paa bedste Maade, thi Alle var glade over de
tre Brødres ny Beslutning.
Efter Maaltidet gik Alle ud i Gaarden, for at se til
den stakkels Magnolia.
Under!
Magnoliaen var atter begyndt at blomstre og løf
tede som før sine grønne Grene mod Himlen. Alle
raabte:
„Et Under er sket! Et Under er sket!“
Under al den Glæde, der nu opstod, kom en højtstaaende Mandarin til. Han indberettede det skete til
Vice-Kongen; denne lod Sagen gaa videre( til Kejseren,
som befalede at rejse en ‘Triumfbuei ved Indgangen til
Landsbyen, for at de kommende Slægter kunde mindes
dette Under og lægge sig det paa Sinde.

I

Moderne Tu ri sti i v.
Den Rejsende har paa Hotel Royal i Pærekøbing
betalt sin Regning, der er sat paa Skruer efter de bed
ste Mønstre —:
— Har De et Fem-Øres Frimærke?
Portieren: Ja, saa gærne!
Den Rejsende: Hvor meget koster det?

Gengældelsen.
En Fortælling fra Australien

af

Edward Dyson.

Oversat af Carl Nutzhorn-Kjersmeier.

ARRIE var borte — hun var flygtet ud i Busken
for at undgaa hans Vrede. Aftensmaden stod endnu
paa Bordet og dampede — han havde ikke rørt
den. Den synkende Sol kastede et rosenrødt Skær ind
i Stuen og belyste Andy Chrichton, som han sad der paa
den lave Skammel med Ansigtet1 skjult i sine Hænder.
Alt i Værelset var, som det havde været gennem Aar
— kun at Carrie ikke skænkede Te.. . Og en Følelse
af den yderste Forladthed sneg sig over ham.......
Skæbnen havde besvaret hans Kamp for Lykken med
Slag paa Slag — lige nu havde det sidste og tungeste
Slag ramt hans Hoved. Igennem Aarene var lians
Hustru og to Sønner døde, og nu havde hans Datter
saaret hans Hjerte til Døden.
Han havde stræbt som ingen anden for at skabe
et Hjem for en sund og lykkelig Familie — det var
derfor, han og hans Hustru, dengang de var unge,
var taget ud i Busken.... Og hvad Resultat havde
de naaet? Hun var blevet en Martyr, han gammel,
værkbruden og bitter før Tiden, og hans Datter en
vanæret Skabning — et Legetøj for en fræk Fjende.
Thi Familien Me. Andrew havde altid været hans Fjende
— først Faderen, siden Sønnen. Ved Tanken herom
knugede Chrichton sine skælvende Hænder, og en rød
Blodtaage steg frem for hans Øjne. Saa kom han atter
til at tænke paa sin Datter, og Taarerne randt ned ad
hans vejrbidte Kinder. Han sad og rokkede frem og
tilbage, halvkvalt af Hulken, et Bytte for sin Sjæls
Svaghed. Thi han elskede sin Datter af hele sit Hjerte
— alt sit Haab havde han sat til hende. Da hun
skriftede, for ham, havde han i Vrede jaget hende bort;
men hun vilde nok komme tilbage.... Han slæbte
sig hen til en Stol i en Krog af Stuen og blev siddende
der og lyttede efter hendes Skridt....
Maden paa Bordet var bleven kold, Mørket havde
bredt sig ud over Jorden, og hun var endnu ikke
kommet. Hans Smerte veg for en uimodstaaelig Uro.
Kunde der være tilstødt hende noget?
Andy Chrichton traadte med usikre Skridt udenfor
Døren og raabte hendes Navn ud i Mørket. Men der
kom intet Svar. En Time ventede han udenfor Huset,
saa gik han barhovedet udover Markerne og kaldte
paa sit Barn. Ved Midnatstid stod han foran Me. An
drews Lade, en stor Træbygning, opad hvilken der
stod lænet tre store Høstakke.
Hadet bruste op i Chrichtons Sjæl, da han saa’ al
denne Rigdom. Hvor let var Me. Andrew ikke kommet
til alt dette! Han tænkte paa Me. Andrews to Døtre,
med al deres Koketteri, alle deres elegante Toiletter!
Han saa’ sin egen stakkels Datter ligge og hulke et
Steds ude i Busken; han tænkte paa den unge Jack
Me. Andrew, og Hadet gik over til Hævnbegær. Han
maatte dræbe; men han var gammel og svag og havde
ingen Vaaben med sig. Jo — han havde et Vaaben
i sin Lomme i en Æske Tændstikker. Chrichton over
vejede ikke — han var grebet af et Ødelæggelsens
Raseri. Han gik fra Stak til Stak og kastede brændende
Tændstikker i det tørre Hø. Saa styrtede han bort —
bagved sig hørte han Ildens Syden, og da han vendte
sig om, saa’ han tre Ildsøgler løfte sig mod Himlen.
— Give Gud, at Ilden maa naa Me. Andrew i hans
Seng, stønnede Chrichton. Nu har jeg i det mindste
en kakkel, ved hvis Lys jeg kan lede efter mit Barn!
Andy Chrichton blev ved at søge; af og til vendte
han sig om — bagved ham var alt et Flammehav! Han
kunde skimle Silhouetterne af fantastiske menneskelige
Skikkelser, der tegnede sig mod Ilden — nogle af dem
var kvindelige. Maaske var Carrie ogsaa søgt derhen’
Han ilede tilbage til Brandstedet. Folkene gav kun
lidet Agt paa ham, optagne som de var af Sluknings
arbejdet. Hele Laden stod i Flammer. Ilden havde bredt

C

sig til Haven, hvis Træer brændte som Fakler. Mc.
Andrew stod midt i en Klynge Mænd:
— Det kunde have været værre, sagde han. Jeg
har Gud være lovet godt forsikret!

*

*

Carrie kom ikke hjem om Natten, og næste Morgen
traf et Bud fra Me. Andrew Andy Chrichton staaende
graa og ældet foran sin Husdør.
— Der er sket noget forfærdeligt hjemme hos os,
Hr. Chrichton, sagde Manden.
— Ja, jeg ved det — Ilden! svaredé Chrichton lang
somt — han havde næsten glemt sin Gerning for Sorgen
over sit Barn.
—- Nej, det er endnu forfærdeligere. Vi har fundet. ..
et Lig . . . inde i Laden....
Chrichton vaklede, han maatte læne sig mod Døren
for ikke at falde. Saa sagde han med en Stemme,
der var saa sagte, at den ikke lignede lians:
— Mener De, at. . . det er en... der staar mig nær...
Han kunde ikke faa et Ord mere frem.
— Det er Liget af en ung Kvinde, hviskede Manden.
Chrichton udstødte et Skrig og styrtede af Sted
over mod Me. Andrews Hus, ravende som en blind;
og medens han løb trængte et vildt, halvdyrisk Skrig
sig frem fra hans stønnende Bryst....

Det mekaniske Menneske*

En amerikansk Opfinder, Hr. Wilson i Philadelphia,
har fornylig konstrueret en Mekanisme, der skal være
i Stand til at kopiere de menneskelige Bevægelser paa
enj træffende Maade; Det maa da være et taknemligt
Objekt for Hr. Neergaards Forlystelsesskat.

„ «Spøg g Skæmt - Hver 8 DaG!”
Naar „Professor" Pabri drømmen

1. „Professor" Fabri var en Dag i Skoven
og aflagde samtidig Visit paa Dyrehavsbakken.
Fabri kan jo godt lide at more sig, og han
gik derfor hen foran Mester Jakels Telt.

2. Men pludselig kom Jakel ud, saa et Øj^
blik stift paa Fabri og trak ham, trods Pro
fessorens højlydte Protester med sig ind i
Teltet.

3. „Ser du, gamle Dreng,". sagde Jakel til
Fabri, „vi skal netop til at spille det glimrende
Sensationsdrama: „Den forbyttede Flæskesteg",
og der har vi netop Brug for saadan en Svend
som dig."

4. „Nu øver vi os lidt, før Tæppet gaar op"
— fortsatte Jakel. „Du skal se, du gør nok
Lykke, bare du hænger i og gaar paa med
krum Hals, saadan — tju..."

5. Det haglede ned med SLokkeslag over
Fabri. Han saa Sol, Maane og elleve Stjerner
og steppede rundt som en Vild.... til Slut
blev han hængt — og det var ganske forfærde
ligt! —

6. Da vaagnede han. Det hele var blot en
Drøm. Foran ham stod en gammel Fyr og bad
at faa en Skilling. i„Jeg har desværre glemt
min Tegnebog hjemme!" svarede Fabri flot.

„-Spøg g Skæmt - Hver 8 DaG!”
Jens Kresjans Spejder-Streger.

1. Jens Kresjans rare Onkel har bl. a. ogsaa
•en Gaas, som Jens er bleven saa fine Venneir
med, at de læser „Hver 8. Dag“ sammen. Men
en Dag hører han Onkelen og Tanten tale om;
at Gaasen skal slagtes.

2. „Nej, det bliver der ikke noget af,“ siger
Jens Kresjan. I en Fart faar han af en Gulerod,
et Kosteskaft og en Dyne lavet et Uhyre sam
men, som nok kan ligne en Gaas.

3. Og da Onklen er temmelig nærsynet,
tror han det ogsaa, medens Jens Kresjan og
den rigtige Gaas sidder inde bagved og er færdig
ved at revne af Grin.

4. For det er et rædsomt Slid at faa drejet
Halsen om paa den Gaas. Onkel maa have
fat i sin store Brændeøkse. Naa — tju —
der fik han dog en Ende paa det.

5. „Kan du se, at jeg klarede den?“ siger
Onkel stolt til Tante. „Jamen jeg synes, at
det er Fjer altsammen, lille Fatter!“ „Hva’
er’et?“ spørger Onkel befippet.

6. I det samme hørte de en høj Latter.
„Du har ødelagt min bedste Dyne!“ jamrede
Tante. „Saa skulde da ogsaa —“ bandede Onkel.
Men Jens og Gaasen Høj bort til et bedre
Land. Sikken et Par Gavstrikker.

Stilfuld Aftenkaabe
af graat Fløjl med Guldbroderibesætning. Pels-Kraven
er af Skunk.

Har De tabt noget?
En gammel Herre, der saa ud til at være Viden
skabsmand, Statistiker eller lign., gik og saa adspredt
ned ad Gaden.
Pludselig gik han lien til en Person, som stod og
ventede paa en Sporvogn, rørte let ved hans Arm og
sagde:
„Undskyld, men De skulde vel ikke have tabt en
Hundredkroneseddel?“ Og han strakte en Seddel hen
imod ham.
Den adspurgte saa paa Sedlen, fik et forskrækket
Udtryk i Ansigtet og gav sig hurtigt til at gennemsøge
sine Lommer.
„Jo vist,“ udbrød han, „og jeg har ikke en Gang
lagt Mærke til det!“
Han rakte ivrigt sin Haand frem efter Sedlen.
Den gamle Herre tog langsomt en Notebog op af
Lommen og sagde: „Ja, jeg kunde næsten tænke det,"
hvorpaa han noterede den lalendes 'Navn og Adresse,
stak Sedlen i Lommen og vendte sig om, som for at
gaa.
„Ja men," sagde den anden, „De tænker da ikke
paa at beholde det hele i Findeløn?"
„Aah — jeg har ikke fundet nogen Seddel," svarede
den velvillige gamle Herre; „men det slog mig, at i
en saa stor By som København maatte der blive tabt
en hel Del Penge. Jeg har hørt mig for og finder, at
De er den en og tre di v te Person, som nu til Mor
gen har tabt en Hundredkroneseddel!"
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BRIGGEN „ØRNEN“S FORLIS
En Sømandshistorie ved J. K.

flere Dage havde der raset en hæftig Storm
over Nordsøen. Uagtet Briggen „Ørnen“ var
en solid Skude, drev den dog om som et
Bytte for'Stormens og Bølgernes Magt. Brig
gen skulde sejle med Cement og Trælast fra
England til Esbjerg, og Kaptajnens Ansigt blev
mørkere Dag for Dag. Det kunde dog ikke
være Vejret alene, som bevirkede dette; thi
Jørgen Holm var en stovt Sømand, der mange
Gange før havde taget en lige saa haard Tørn.
Saa man nøjere til, vilde man se, at der var
noget usædvanligt over hele Kaptajn Holms
Væsen. Det var som gik han omkring og bar
paa en tung Byrde, som han gerne vilde men
ikke kunde kaste fra sig. Den, der først lagde
Mærke til det, var hans Hustru Karen. Naar
hun talte til ham, hørte han kun med det ene
Øre og svarede som oftest paa noget helt an
det end, hvad hun spurgte om. Han var ganske
som forandret, og hun kunde ikke forklare
sig Grunden. Uden at nogen bestemt kunde
paavise, hvorfra den stammede, bredte der sig
lidt efter lidt en underlig Uhyggestemning
blandt hele Mandskabet.
Karen Holm var Datter af en Fisker paa
Vestkysten. For tre Aar siden havde hun ægtet Kaptajn Holm og efter Brylluppet jævn
lig ledsaget ham paa hans Rejser. Samlivet
mellem Ægtefællerne var overmaade lykkeligt.
Men de havde den Sorg, at deres Førstefødte
— en smuk og livlig Dreng — døde efter
et Aarstids Forløb. Karen havde imidlertid faaet
en stræng religiøs Opdragelse og søgte nu Trøst
ved Hengivelse i Forsynets Villie.
Alligevel foruroligede hendes Mands Adfærd
hende stærkt. Hvorfor havde Jørgen givet Or
dre til at holde Redningsbaadene klar og for
synet dem med Proviant, Søkort og Instru
menter? Der var jo ingen overhængende Fare
paa Færde. „Ørnen“ kunde sagtens ride den
Storm af. . .
Saa var det, at hun en Nat saa Jørgen staa
op og liste sig ud af Kahytten. Han troede,
at hun sov, men hun saa, at der var et under
ligt vildt Udtryk i hans Øjne. Hun sneg sig
efter ham og saa ham forsvinde ned i Lasten.
Dernede arbejdede han ivrigt med at stable
tomme Trækasser, gammelt Tovværk og Olje-

1

tøj sammen om Formasten. Pludselig greb en
forfærdelig Anelse hende. Hun krøb ned ad
Stigen og raabte skælvende af Angst:
— Jørgen, Jørgen. . . for Guds Skyld svar
mig... hvad er det du er i Færd med?...
Jørgen Holm sprang op med en Ed og
snappede efter Revolveren. Aandeagtig bleg stod
hans Hustru foran ham i sin hvide Natkjole.
Kaptajnen lod Haanden synke og mumlede lang
somt:
— Hvis det havde været en af de andre,
havde jeg skudt dig ned paa Stedet... Gaa
straks op i Kahytten og læg dig. Hører du,
Karen!
Tavs vendte hun ham Ryggen og gik til
bage. Men den næste Dag talte Kaptajnen ikke
et Ord til hende. Derimod mumlede han noget
om, at „Ørnen“ var en gammel, raadden Plim
soller. Hvad der var en skammelig Bagvadskelse, eftersom Briggen var bygget af de bed
ste Materialier. „Ørnen“ var en halv Snes Aar
gammel og havde aldrig haft nogen Lækage
af Betydning.
¡
Der gik en. .. to... tre Dage, og Uhygge
stemningen føltes endnu knugende. Stormen
vedvarede, Bølgerne fraadede omkring Skibet;
men der var stadig ikke Land i Sigte.
— Hvor er vi nu, Herman?.. . spurgte Ka
ren Styrmanden en Dag, da han tog Højden.
Styrmanden lagde Sekstanten fra sig og vi
ste hende Stedet paa Kortet.
— Og hvornaar er vi ved Dogger b a nk e n*)
— Hvis Vinden holder sig, vil vi være der
omtrent ved fire Glas...
Da Klokken dæmpet slog fire Glas, knælede
Karen ned i Bagstavnen, medens den synkende
Sol kastede et magisk Skær over hende. 1
Haanden holdt hun nogle hvide og blaa Tøjblomster, der tydelig nok skrev sig fra en
gammel Barnehue. Med Taarer i Øjnene slyn
gede hun disse dyrebare Rester ned i det skum
hvide Kølvand. Saa foldede hun sine Hænder
til Bøn og skjulte sit blege Ansigt i dem. Gre
bet af den Højtid, der var udbredt over hende,
listede Matroserne om paa Taaspidser paa Dæk
ket.
*) En farlig Grund i Nordsoen.
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Den Nat laa Kaptajn Holm igen i sin Køje
og kunde ikke sove for de tunge Tanker. Da
mærkede han pludselig en varm Arm om sin
Hals og en Stemme hviskede til ham :
— Husker du, hvor det var, vi sejlede i
Dag?
— Nej... svarede han mut.
— For kun et Par Timer siden passerede
vi det Sted, hvor vi i Fjor sænkede vor kære,
lille Dreng ned i hans vaade Grav. Aa, jeg
glemmer det aldrig, Jørgen — og da vi i Dag
passerede Stedet, lagde jeg nogle Blomster paa
Graven og bad en Bøn. Og nu maa du ikke
blive vred paa mig, Jørgen; men lov mig for
vor lille Drengs Skyld, at du ikke vil sætte
Ild paa Skibet.. . Lov mig det, for din egen
og for min Skyld!
Kaptajn Holm havde ondt ved at frigøre
sig for hendes bedende Arme. Endelig slap
han løs.
Lad mig nu have Fred, Karen... Jeg
lover dig, at det ikke skal ske.
Karen kyssede ham ømt og lagde sig lil
at sove. Men Jørgen Holm kunde ikke finde
Hvile. Tankerne kom og gik, og stadig var
det den samme skrækkelige Scene, der duk
kede op atter og atter — Scenen paa Rhederens
lurvede Kontor, hvor Jørgen Holm solgte sin
Sjælsro for det lokkende Guld. Han hørte paany Rhederens sleske Stemme, da han hviskede:
— Brænd den, sænk den, lad den rende paa
Grund... gør, hvad Fanden De vil inden De
naar Esbjerg, Holm, og De skal faa en god Bid
af Assurancesummen. Skuden. er assureret i
Newcastle for det dobbelte af dens Værdi, saa
jeg behøver ikke at knibe paa Skillingerne.
Og De vil jo gerne have Deres eget Skib, ikke
sandt? Med de Penge, De faar, kan De saglens
købe „Svanen“.
Holm brændte af Begærlighed efter at blive
sin egen Mand og føre sit eget Skib. Tanken
om at blive Ejer af den prægtige Slaalbark
„Svancn“, gjorde ham svimmel og døvede Sam
vittighedens Røst. Han slog til og skrev un
der paa de Papirer, Rhederen lagde foran ham.
Og nu stod det ikke til at ændre. Han fik sin
Frihed —- og blev lil Gengæld Forbryder.
For et Par Dage siden havde han prøvet
paa at udføre den Udaad, han havde forpligtet
sig til. Da var det, at Karen kom bag paa ham.
I Nat havde hun igen mindet ham om, hvad
det var, han stod i Begreb med at- gøre. Hun
og Barnet havde ligesom forenet sig om at
faa ham til at afstaa fra sit onde Forsad. Og
nu ...
I det samme blev der banket haa rd t paa
Kahytsdøren. Styrmanden Herman kom ind
med en Lygte i Haanden.
— Hej, so ver De, Kaptajn... raabte han.
Jeg er bange for, at der er noget galt paa
Færde.
Holm tornede ud paa Dækket. Jo, det var
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ikke til at tage Fejl af. Dæksplankerne var
helt varme. Kaptajnen befalede at aabne For
lugen. En tyk, kvælende Røg slog op fra La
sten.
— Luk Lugen!... raabte Holm.
— Selvantændelse.. . sagde Herman.
Gennem en lille Luge blev der sprøjtet
Vand ned i Lasten; men Mandskabet saa ikke,
at Vandet langtfra naaede det gamle Træ- og
Tovværk, der var stuvet sammen om Forma
sten. Cementen dryssede ud af Fustagerne, ved
de voldsomme Eksplosioner, der rystede Ski
bet, og størknede til Sten. Lugerne fløj op,
Flammer slog ud som uhyre Slanger og ind
hyllede hele Skibet i Røg. Mandskabet arbej
dede tappert ved Pumperne. Men „Ørnen“ stod
ikke til at redde. Skibet var viet til Ødelæggelse.
— Hal los!... brølte Kaptajn Holm gen
nem Raaberen. Alle Mand i Baadene!
Han banede sig Vej til Kahytten. Ved Do
ren mødte han sin Hustru. Selv i Brandskæ
ret var hun bleg som en Dødning. Hendes Blik
var en tavs men frygtelig Anklage. Han greb
hende i Armene og mere slæbte end bar hende
af Sted. Hun svarede ikke, da han talte til
hende.
-- Sørg for, at min Kone kommer i en af
Baadene!... sagde Holm til Matroserne og
skyndte sig tilbage til Kahytten. Lidt efter vend
te han tilbage med en Pakke Dokumenter un
der Armen. Han sprang i den sidste Baad
og „Ørnen“ var nu kun et brændende Vrag.
Ligesom et saaret Dyr rystede Skibet fra overst
til nederst. Sejlene blaffede for Vinden. Brand
skæret lyste grelt over de mørke, fraadende
Vande...
- Hvor er min Kone?.. . spurgte Kaptajnen.
— Hun maa være i den første Baad. . . sva
rede Matrosen.
— Karen, er du dér?... raabte Kaptajnen
i Retning af Baaden.
Der kom intet Svar. „Ørnen“ drev for fyld
te Sejl langsomt bort.
-- Karen! .. . raabte Kaptajnen igen.
— Fruen er ikke her... lød det over Bøl
gerne.
1 selvsamme Øjeblik saas Karen Holms hvi
de Skikkelse staaende højt i det brændende
Skibs Bagstavn. Det var som om hun vilde sva
re paa Kaptajuens Kalden. Fra Baadene lod
et Skrig af Forfærdelse.
— Hæng i, Folkens! . . . skreg Holm. Og Ma
troserne trak paa Aar erne af yders te Evne.
Men „Ørnen" var ikke til at komme nær. Rundt
om paa Bølgerne drev brændende Planker.
Spring ud, Karen . . . spring ud!... raabte
Kaptajnen fortvivlet.
Karen Holm stirrede paa ham med sine vidlopspærrede Øjne. Ved Flammeskærel saa han
endnu engang denne tavse Anklage, der stod
at læse i dem. Ligesom en Martyr paa Baalet
stod hun dér med Masten som en kæmpemæssig
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Mar lerpæl bag sig. Hænderne var foldede. Nu
bad hun. Over hende, lyste de store Topsejl
som rødligt Guld. Det var en Scene af ube
skrivelig, grufuld Skønhed. Det brændende Skib
indhylledes mere og mere i Røg. Snart hørtes
en Række dumpe Knald. Ildgnister regnede ned
over Vraget. Ved Daggry begyndte det at sne.
Men da var „Ørnen" forsvundet. Stormen havde
rimeligvis drevet den i vestlig Retning.
To Dage senere lagde Baadene til ved Nor
ges Kyst.

Men „Ørnen"s Skæbne var endnu ikke ud
spillet.
Sneen slukkede langsomt Branden og Vra
get drev op forbi Skotlands Kyster hen mod
Færøerne. Her strandede det paa et Skær og
borede sig ned med Forstavnen opad. Den ene
Mast og Bugsprydet trodsede baade Ildens, Stor
mens og Bølgernes Angreb, og ragede truende
op mod Himlen.
Aar ud og Aar ind hvilede Vraget paa Klip
pen. Tangplanter snoede deres slimede Ranker
op langs Skroget. Talløse Fugle byggede Reder
og rugede omkring i Smuthullerne. Et helt nyt
Liv udfoldede sig efterhaanden paa Resterne af
den stolte Skude.
Saaledes gik der syv Aar. Da steg Vandene
i Regntiden med vældig Kraft og slyngede paany „Ørnen" ud i Havet. Et Stykke Jord fulgte
med. Det hele lignede en svømmende 0 og drev
snart i nordlig, snart i sydlig Retning. Øen blev
hurtig de Søfarendes Skræk. Engang lagde den
sig i Vejen for en Amerikadampér, en anden
Gang kolliderede den med en Tremaster, som
led betydeligt Havari. Overalt talte man om
den mærkelige, svømmende 0. At møde den
blev betragtet som et ondt Varsel.
En skønne Dag styrede en prægtig Staalbark ud fra Newcastles Havn. Den skulde med
Stykgods til Hamburg og derfra med Maskiner
til Sydamerika. Let og elegant fløj Skibet over
Nordsøen for fulde Sejl. Men en Nat stødte
Skibet pludselig og med et voldsomt Brag mod
en mørk, uformelig Masse. Skuden fik et storl
Hul i Læsiden og Vandet strømmede ind. I
samme Øjeblik Sammenstødet skete, styrtede
en tung Mast om og lagde sig tværs over
Staalbarkens Dæk. I Faldet ramte den Kaptaj
nen, knuste hans Skulder og tilføjede ham
svære Saar i Hovedet.
Barken begyndte hurtigt at synke. Folkene
kom i Baadene og tog den haardtsaarede Kap
tajn med sig. Fra Vraget hørtes gennemtræn
gende Skrig af de mange Fugle, der havde fun
det Ly i Toppen af Masten. Skrækslagne roede
Folkene hen mod det svømmende Uhyre. Da
de kom det nær, skimtede de en Skibsstavn
rage op over Tangplanter og underlige Buske.
De klattrede derover og mærkede en slimet
Jordbund under Fødderne. Kaptajnen lagde de
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varsomt ved den spøgelsesagtige Forstavn og
stillede en Skibslanterne ved Siden af ham.
Den Døende aabnedc Øjnene og hviskede:
— Hvor er vi?
— Paa det Vrag, vi strandede paa. . . sagde
Styrmanden. Der vokser Planter og Buske paa
det. Det maa have ligget længe i Søen.
Og hvor er mit Skib, Herman?
-- Gaaet til Bunds, Kaptajn... mumlede
Styrmanden bedrøvet.
En af Folkene tog Lanternen og gav sig til
al stave de udviskede Guldbogstaver, der stod
at læse paa Stavnen.
- „0 - R — N — E — N . . . Ørne n," sag
de han.
Styrmanden drejede overrasket Hovedet og
saa op. Da den døende Kaptajn hørte Navnet,
gav del et Sæt i ham.
Sagde han „Ørnen"?.. . hviskede han.
—- Ja, Kaptajn — „Ørnen" . . . Det er vort
gamle Skib!
Besværligt rejste Kaptajnen sig op paa Al
buerne. Hans Øjne var vidtaabne og saa ud
som om de vilde træde ud af Hulningerne.
-- „Svanen" er gaaet til Bunds, men „Ør
nen" flyder stadigt paa Bølgerne... Og det er
syv Aar siden, at jeg saa den drive- bort i
Natten som en brændende Fakkel!... Der er
en Guds Styrelse i dette. ..
Jørgen Holm saa endnu en Gang for sig
det Syn, han aldrig havde kunnet glemme.
Han lukkede Øjnene i Smerte. Matroserne stod
lavse rundt omkring ham, grebne af Øjeblik
kets Alvor. Lidt efter sank han tilbage paa
Jorden, og en ophøjet Ro bredte sig ¡over hans
Ansigt.
— Herman . . . sagde han svagt... med mig
er det forbi, Men jeg føler, at hun. .. Karen...
er her. Lad mig saa finde Hvile her, ved Siden
af hende, som var min Hustru... og... her
paa mit gamle Skib, som var vor Brudeseng
og vort Barns Vugge. . . og blev hendes Kiste ...
Lov mig det, gamle Ven. .. saa at vi kan være
samlede til Havet tager os!
Ved Daggry gravede Matroserne med deres
Aarer en Grav i Mulden paa „Ørnen"s Agter
dæk og lagde Kaptajnens afsjælede Legeme
deri. En af Matroserne skar et simpelt Træ
kors og satte det paa Graven.
Den næste Dag optog en engelsk Damper
de Skibbrudne og førte dem tilbage til New
castle.
i
Men „Ørnen" drev videre med den ensomme
Grav. Den krydsede mangfoldige Skibes Vej,
og der blev lilsidst klaget til Regeringen over
det farlige Vrag. Saa dampede der en Kanonbaad afsted og sendte det et Par velrettede Skud
i Grunden. •
Langsomt lukkede Bølgerne sig over Gra
ven, og Havet slettede hvert Spor ud.
Men dette fandt Sted kun en halv Mils Vej
fra Doggerbanken.
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HERTUGEN AE FIEES BEGRAVELSE.

FRA DEN SORTE STREJKE.

Fot. Hver 8. Dag London

Dybt fra Jordens Skød kommer disse stærke Ntænd, hvis Krav om en menneskelig
J.øtl sætter help VPrriph i RomcpctoJco
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EKSENTRISKE PERSONLIGHEDER
PERSON ALHISTORISKE SKILDRINGER
FRA

IND- OG UDLAND
Virkelige Begivenheder er ofte mere interes
sante end de vidunderligste Fantasier.*4

En ung Adelsmands forunderlige
Skæbne.

fjerde, Baron Altham og Mary, Datter af Her
tugen af Buckingham — Efterkommeren af en
hel Række ridderlige Aunesley’er, der kunde
Georg den Andens Dage græd det engelske føre deres Stamtavle helt tilbage til Erobrere
læsende Publikum mange Taarer over en rens Dage. I sine første Leveaar havde denne
Bog, soni udkom under Titlen „En ulykkelig, Søn af en Baron og Sønnesøn af en Hertug væ
ung Adelsmands ¡Hændelser", hvori der for ret omgivet af al den Luksus, som tilkom hans
taltes en Historie saa usandsynlig, ja næsten Rang, indtil hans Forældres Skilsmisse og hans
utrolig, at den mest dristige Romanforfatter Faders vanvittige Ødselhed havde foraarsaget
vilde have betænkt sig paa at byde sine Læse en sørgelig Omvæltning i hans Forhold. Hans
re noget lignende. Helten i denne Fortælling Fader var ikke alene ligegyldig for ham, men
havde i sit korte Liv oplevet flere Omskiftel ligefrem hadede ham, maaske særlig fordi Bar
ser og overraskende Hændelser, end der nogen nets Tilværelse hindrede ham i at skaffe sig
Sinde er faldet i noget Menneskes Lod — i de Penge, som han i sin van villige Ødselhed
al Fald noget Medlem af det engelske Aristo altid trængte saa haardt til. Han blev, som
han selv sagde, taget ud af den store Skole,
krati.
Dette forunderlige Drama begynder i en en hvor han gik med de „fineste Klæder" og flyt
gelsk Landsby. En pjaltet, barfodet Dreng paa tet øver til en anden, hvor han, da hans Fa
omtrent fjorten Aar staar omringet af en Flok der ikke vilde betale Skolepengene, blev me
store Landsbyknøse, som lader det regne ned get slet behandlet og sat til at gøre det simples te
over ham med Hug og Stød og alle Slags Arbejde.
Han blev „pryglet paa det ubarmhjertigste,
Ukvemsord. „Jeg er hverken Bølle eller Ban
dit," stønnede den ligblege, opbragte Dreng, og naar de andre Drenge besørgede deres Skole
midt under denne Regn af Forhaanelser. „Jeg arbejde, blev han sat til at trække Vand op
er bedre end nogen af jer, for min Fader er af Brønden, pudse Knive og Støvler og lig
Baron, og naar jeg bliver voksen, b li ver jeg nende Tjenergerning. 1 to Aar fandt han sig i
ogsaa Baron!" en Meddelelse, som blev mod denne ydmygende Behandling, men saa kunde
taget med Jubel og endnu flere Knubs og Stød han ikke udholde den længere. Ilan løb sin
Vej i bort vi vielse for at finde den Fader, som
for Tiggerdrengen, 'd en „lille Baron".
I det samme blev imidlertid Døren til en saa grusomt havde forladt ham. I mange Uger
Hytte i Nærheden aabnct, og en gammel Kone havde han vandret omkring, uden Maal og
kom ud, friede Drengen for hans Plageaander Med, for at finde ham, ligget og sovet under
og fik ham bragt i Sikkerhed i sin egen Hytte. Gærder, i Lader eller Kirkeporte, indtil han,
„Sig mig," spurgte hun, da han var kommen som vi har set. af den gode Kone blev befriet
lidt til sig selv, „hvorfor de kaldte dig Ba for Landsbydrengenes Brutalitet.
ron?" „Jo," lød det overraskende Svar, „min
Skønt Drengen ikke selv vidste af det, var
Fader er Lora Altham og min Moder Lady Alt han paa sine Vandringer kommet i Nærheden
ham; men hun er rejst sin Vej, og de siger, at af sin Faders Hus, og den Kvinde, som havde
jeg aldrig mere vil faa hende at se." „Jamen, givet ham Husly og vist ham -Gæstfrihed, satte
hvem sjger alt det?" spurgte den gode Kone. sig øjeblikkelig i Forbindelse med Baronen.
„Jeg ved det meget godt," svarede Drengen, Men Baronen erklærede, at Drengen slet ikke
„jeg levede en Gang i et stort Hus og havde var hans Søn, og nægtede ligefrem at se ham.
min egen Tjener, ja, og jeg blev regnet for den
Et Par Dage senere kom imidlertid Dren
fineste af Drengene paa Skolen og havde de gens Onkel, Richard Auneslev, og bad om al
bedste Klæder. Senere blev jeg flyttet over til maatte se ham. „Hvad er det for et Navn, du
en anden Skole, og der mishandledc de mig har taget?" spurgte han strengt. „Jeg har ikke
forfærdeligt, fordi. d«e sagde* at min Fader ikke laget noget andet Navn end det, jeg er født til!"
vilde betale for mig. Det var den Historie, som lød Svaret. „Ingen tør sige, at jeg ikke er Søn
„Tiggerdrengen" fortalte sin Velgørerinde, og af Baron Altham." „Ved hvem?" spurgte den
saa utrolig som den lød, var hvert Ord sandt.
fremmede Herre. „Ved hans Hustru, Baronesse
Del pjaltede, barbenede Barn var i Virke Allham." „Saa," svarede hans Onkel, „er du
ligheden James Auneslev, Søn af Arthur den en elendig Bastard, for din Moder var en slet
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Kvinde." „Hvis jeg var en voksen Mand," sva
rede Barnet opbragt, med Taarer i Øjnene, „saa
skulde De ikke faa Lov til at tale paa den
Maade, hverken om min Moder eller mig."
„Skønt du ikke er min Broders Barn og
følgelig heller ikke min Brodersøn," nedlod
Gæsten sig omsider til at sige, „saa vil jeg allige-vel sørge for dig, som det sømmer sig for vor
Stand." Og et Par Dage efter blev Drengen ta
get fra sin Velgørerindé og anbragt paa et Skib,
som skulde gaa til Pensylvanien, og hvor Kap
tajnen havde Ordre til, ved Ankomsten, at sælge
ham til den højstbydende. Vi vil ikke tale
om alle de Rædsler, som Drengen udstod paa
Overrejsen og da han kom til det fremmede
Land. Baade Kaptajn og Søfolk behandlede
ham med enhver tænkelig Grusomhed og lod
ham lide de bitreste Ydmygelser, og naar han
endelig tabte Besindelsen og græd eller prote
sterede, blev han lukket ned i Lasten.
Da Skibet omsider naaede sit Bestemmelses
sted, blev James Aunesley straks solgt som
Slave til en rig Plantageejer ved Navn Drum
mond i Newcastle County, og der begyndte nu
et nyt, forfærdeligt Liv for ham, samtidig med.
at hans Fader døde i England og hans Onkel
efter ham blev Baron af Altham. Til denne
Titel føjedes senere Titlerne af Jarl af Anglesey,
Vikomte af Valentía og Baron af Mantuarris, og
til dem alle var Slaven paa den brutale Drum
monds Plantage, den retmæssige Arving.
Vi maa ‘forestille os den unge Baron som
Slave hos en grusom Herre, i stadig Angst for
Pisken og slidende mange Timer daglig med
at fælde Tømmer, et Arbejde, som langt oversteg
hans svage Kræfter. „Jeg kan ikke," skrev han
i senere lykkeligere Aar, „tænke paa de Rædsler,
som jeg da udstod uden at gyse. Det var et
sandt Helvede, fhvor det eneste Lyspunkt var en
gammel Slavinde, der var som en virkelig Mo
der for ínig. I fire Aar, indtil hun døde, vaagede hun over mig, skærmede mig og passede
paa mig og lærte mig alt, hvad hun selv vid
ste. Et Aar efter hendes Død fandt jeg mig i
Trældommen, i den daglige Undertrykkelse og
Nedværdigelse. Saa kunde jeg ikke udholde
det længere, men flygtede, uden andet Vaaben
end en Buskhugger. I mange Dage vandrede
jeg, som oftest uden Føde, omkring i Skovene,
indtil der indtraf en Begivenhed, som nær havde
ødelagt mig for bestandig.
En Aften laa han, træt og med ømme Fød
der, for Foden af et Træ, da han hørte Lyden
af Heste, som gallopperede i Retning af ham.
Snart kom da ogsaa to Ryttere til Syne, og
den ene havde en ung Kvinde bag sig paa Sad
len. Da de var nogle faa Alen fra det Sted,
hvor den unge Mand laa, steg de af Hesten,
anrettede et festligt Maaltid og gav sig til at
gøre sig til Gode med de medbragte Spisevarer.
Synet af Maden var for stor en Fristelse for den
forsultne, unge Adelsmand, som gav sig til
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Kende for Selskabet; og da han havde fortalt
dem sin Historie, opfordrede de ham til at dele
deres Maaltid og ledsage dem ned mod Havet
— de havde nemlig til Hensigt at indskibe sig
til Holland.
De kom da ogsaa af Sted, men før de var
naaet en Mil bort, blev de indhentede af en
Flok Forfølgere, og efter en kort, men hidsig
Kamp, blev de taget til Fange og anbragt i det
nærmeste Fængsel. Der fik Baronen at vide,
at de var Forbrydere, som flygtede for deres
Straf' — de havde plyndret en rig Plantage
ejer, gift med den unge Dame, som havde be
nyttet sig af Lejligheden til at flygte bort med
sin Elsker. I fem Uger sad Baronen fængslet;
l^an saa’ sine tre Ledsagere blive henrettede
og undgik med Nød og næppe samme Skæbne
og kun for paany at blive overgivet til sin
gamle Tyran og Herre, som behandlede sin
bortløbne Slave med større Grusomhed end
nogen Sinde.
Til sidst lagde Myndighederne sig imellem
og tvang hans Herre til at sælge ham til en
anden. Efter tre Aars Lidelser hos sin nye
Herre, slap han igen bort, og denne Gang var
han naaet ned til Havet og havde fundet cl
Skib, hvor de vilde tage ham om Bord, da han
paany blev taget til Fange og dømt til fem Aars
Slaveri, i Stedet for det ene Aar han ellers
havde haft tilbage.
Delle nye Slag var for meget for den unge
Adelsmand. En dyb Sørgmodighed greb ham,
og han blev til sidst saa syg, at hans Herre
— af Frygt for at miste sin Ejendom — tog
ham ind i sit eget Hus og overgav ham til sin
Hustrus og Datters Omsorg -- hvad der for en
Tid var meget behageligt, men bagefter bragte
nye Vanskeligheder og Bcsvicrligheder over den
unge Mands Hoved.
Plantageejerens Datter forelskede sig saa
vanvittigt i den smukke unge Mand, at hun
kun var lykkelig, naar hun var sammen med
ham; og til sidst satte hun al Blufærdighed
til Side og bønfaldt ham om at gengælde hen
des Kærlighed. Dette var i sig selv en ret
generende Situation for en Slave, selv om han
var af ædel Byrd, men den blev tifold van
skeligere, da Plantageejerens Datter fik en
Medbejlende. En af hans Medslavinder, en
ung, meget smuk Indianerpige, fattede en lige
saa heftig Lidenskab for den unge Baron og
gjorde saa lidt som sin Frøken nogen Hem
melighed af sin Kærlighed. Hun. svor paa, at
hun vilde ægte ham, naar hans Trældomstid
var udløben, og at hun vilde arbejde saa
haardt for ham, at hun vilde spare ham Ud
giften for to Slaver. Havde nogen Sinde no
gen ung Mand været i en saa ubehagelig Si
tuation — at være Genstand for sin Herres
eneste Datters heftige Kærlighed, samtidig
med at hans Herres Slavinde svor paa, at hun
vilde ægte ham? Forgæves erklærede han, at
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de begge var ham fuldkommen ligegyldige.
Begge fortæredes af den heftigste Forelskelse,
begge var af en skinsyg og hævngerrig Na
tur — og der var Tragedie i Luften.
En Dag, da Baronen atter var rask, begav
Plantageejerens Datter, Maria, sig ned til en
Mark langt brote, hvor han arbejdede, og der
mødte hun sin Medbejlerske. Det kom til hef
tige Ord og Beskyldninger mellem de to Kvin
der. Indianerpigen for, i sin afsindige Harme
løs paa Maria, som en Tigerinde, og det var
kun med største Vanskelighed og efter en hid
sig Kamp, at det lykkedes Plantageejerens Dat
ter at slippe fra det med Livet, medens Indianerpigen, som saa sig narret for sin Hævn,
styrtede hen til en Flod i Nærheden og der
endte sin ulykkelige Tilværelse.
Paa denne Tragedie fulgte der, for Plan
tageejerens Datters Vedkommende, en meget
alvorlig Sygdom, og af hendes Feberfantasier
kom hendes Forældre under Vejr med hendes
Forelskelse, hvorpaa hendes Fader, som gan
ske naturligt blev meget forskrækket, solgte
Slaven til en anden Herre, i Stedet for, som
han havde lovet, at eftergive ham Resten af
hans Slavetid.
En Tid oprandt der nu lykkeligere Dage
for Baronen. Hans nye Herre behandlede ham
med Venlighed, lod ham kun udføre lette Ar
bejder og gav ham — hvad der var det bed
ste af det hele — Lov til at benytte hans Bi
bliotek. „Dette var,“ for at citere James Aunesly selv, „det eneste Afsnit af min Slavetid.
som jeg kan udholde at tænke paa, for sam
menlignet med alle de tidligere Rædsler, var
det som at komme fra Helvede til Himmerig.
Desværre døde min venlige Herre imidlertid
efter tre Aars Forløb, og igen blev jeg solgt
som Slave, denne Gang til en Herre i New
castle County, i Nærheden af min første Plan
tage."
„I det Nabolag boede to Brødre til Turguoise, den unge Indianerpige, hvis Liv var
endt saa sørgeligt, og jeg erfarede, at de havde
svoret at dræbe mig, fordi de ansaa mig for
Aarsagen til deres Søsters Ulykke. De vaagede
nøje over al min Færden, angreb mig en Dag
i en Afkrog af Skoven og vilde sikkert have
dræbt mig, hvis ikke, ved Himlens Styrelse,
nogle Mænd, som var ude for at søge efter
en bortløben Slave, var kommen til Stede og
havde paagrebet de to Voldsmænd. Paa den
Maade slap jeg da bort med et Knivsaar i
Hoften, som imidlertid holdt mig lænket til
Sengen i to Maaneder."
Saaledes fulgte den ene Ulykke paa den an
den, og dette var ingenlunde det sidste. En
D^g kom den unge Slave ved et Tilfælde til at
høre en Sammensværgelse mellem sin Herres

♦

Hustru og en Slave paa en af Naboejendom
mene om at plyndre hendes Ægtefælle og sam
men flygte bort til Evropa. Han ventede til dé
to skyldige havde sagt Farvel til hinanden
og fulgte .saa efter sin Frue, som han fortalte,
hvad han havde hørt, og han overtalte hende
til at opgive sit Forehavende, medens han til
Gengæld lovede aldrig at røbe hendes Hemme
lighed. Denne Hændelse fik imidlertid ogsaa
ubehagelige Følger. Kvinden fattede en heftig
Lidenskab for den unge Adelsmand, og da han
nægtede at gengælde den, blev hún saa forbitret,
at hun ¡prøvede at forgive ham — hvad der
heldigvis mislykkedes.
Men denne Hændelse bestemte Aunesley til
at gøre et sidste fortvivlet Forsøg paa at gen
vinde sin Frihed. En Septemberdag i 1740 slap
han bort og efter frygtelige Savn og efter Gang
paa Gang at have været lige ved at blive
fanget af sine Forfølgere, naaede han omsider
ud til Havet og slap om Bord paa et Skib,
som gik til Jamaica. Han fortalte den venlige
Kaptajn hele sin besynderlige Historie, og Re
sultatet var, at han ikke blot vandt Tiltro, men
ogsaa blev sendt til til England for ad Lovens
Vej at gøre sit Krav gældende paa de Godser
og Titler, som han saa grusomt var blevet
berøvet.
Resten af James Annesley’s Historie for
tælles i faa Ord. Ved Ankomsten til England
fremstillede han sig for Familiens Sagfører,
og det lykkedes ham snart at vinde forskellige
højtstaaende Beskytteres Velvilje og Støtte. Han
blev genkendt af sin gamle Amme, som i samme
Nu, hun saa’ ham, udbrød: „Det er min egen
Dreng!" og slyngede Armene om ham i sand
Henrykkelse.
I Løbet af faa Maaneder fik hans Onkel
Richard, Jarl af Anglesey, Vikomte af Valentia
og Baron af Altham og Montuerris, Tilhold om «
at rømme sine Godser, og Sagen kom for den
irske Ret i 1743. Under Forhørene blev den
ulykkelige unge Adelsmands Historie fortalt i
alle Enkeltheder og „hilstes med Graad og
Udbrud ^.f Forbavselse og Sympati fra Tilhø
rernes Side". Det var til ingen Nytte, at De
fensor søgte at paavise, at Klageren var uægte
født. De Vidnesbyrd, som anførtes, var over
vældende og alle i hans Favør, og efter fem
ten Dages Forløb faldt Dommen, som i ét og
alt gik den Anklagede, Richard Annesley imod.
Og saaledes gik det til, at James Annesley,
Jarl, Vikomte og Baron, efter Lidelser, som
overgaar al Beskrivelse, omsider fik, hvad der
tilkom ham. Han tog Familiebesiddelserne, men
Titlerne lod han den uretmæssige Indehaver ben
holde — den Onkel, som havde baaret Jarlekronen, medens den retmæssige Ejer delte de
usleste Slavers Lod paa amerikanske Plantager.
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FRA BORGERREPRÆSENTANTVALGENE I KØBENHAVN.
Fot. for ,Huer 8. Dag“ af Chr. Christiansen.

Valghandlingen begynder i Raadhushallen.

Agitationskorpset gaar ud (13. Kreds).

Resultatet af Valgene var omtrent paa Forhaand givet, men der blev alligevel afgivet ialt 103,049
Stemmer. Efter Valget har Socialdemokratiet nu 21 Mandater i Borgerrepræsentationen.
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KAMPEN OM SYDPOLEN
Stormløbene mod den store Isbarriére.
ORDBOERNE har paany hævdet deres h a usen og L azare ff. De forlod Sidney i
ældgamle Ry som Verdens bedste Søfarere Avstralien i November 1820, drog langt mod
og Opdagelsesrejsende. Efter Kaptajn Syd og var de første, der saa høje Bjerge hæve
Roald Amundsens glimrende Bedrift sig
er bag Isen. Landet kaldte de efter den rus
Nordens Navn for evige Tider knyttet til Klo siske Kejser „Alexanderland“. Men et videre
dens sydligste Punkt. Det er en stolt Sejr Nor Fremstød var umuligt paa Grund af de væl
ge her har vundet; men den har ogsaa ko dige Ismasser.
I de følgende Aar prøvede andre Ekspedi
stet næsten overmenneskelige Anstrængelser. Vi
skal i det følgende i store Træk skildre, hvor tioner at trænge videre frem men uden Held.
ledes Kampen om at naa Sydpolen har for Først omkring 1840 lykkes det Englænderen
James R o s s at komme igennem. Ross, der
met sig gennem Tiderne.
De nordlige Polarlande har været langt tid sad inde med stor praktisk og teoretisk Viden,
ligere kendt end de sydlige. Grunden hertil er trængte efter uhyre Besværligheder ind i det
simpelthen den, at de nordlige Polarlande lig ukendte Land og opdagede midt imellem de
ger saa meget nærmere Evropa. Før 1750 var vældige Ismasser en rygende Vulkan, som han
ikke blot Sydpolen, men ogsaa alle dens Om kaldte „Erebus“ efter sit Skib. Vejen mod Sydgivelser i mangfoldige Mi
les Omkreds fuldstændig
ukendte. Man nærede nogle
højst fantastiske Forestillin
ger om, hvorledes der saa
ud. Først den berømte en
gelske Opdagelsesrejsende
James Cook (1728-1799)
kastede Lys iild i dette Mør
ke. Han undersøgte det stille
Hav og Sydpolarhavet i Aa
rene 1772 til 75. Med beun
dringsværdig Dristighed
trængte han ind i det store
Ukendte, passerede den syd
lige Polarkreds og kom i
Nærheden af store Pakismas
ser, uden dog at opdage no
get Fastland. Beretningerne
om den store Rigdom paa
Hvaler og Sæler lokkede
driftige Redere til at sende
Skibe derned. Men dette blev
hovedsagelig Forretnings
rejser og bragte ikke nye
Opdagelser. Hvalfangerne
var tværtimod interesserede
i at holde mulige Konkurren
ter borte og skræmmede de
Rejsende med Fortællinger
om den uhyre Kulde, de
frygtelige Storme og den
faretruende Drivis.
Det varede derfor saa
længe som til Aar 1819, før
en ny videnskabelig Ekspe
dition drog til de antarkti
ske (sydpolære) Egne. I dette
Aar udsendte den russiske
Regering en Ekspedition un
Nær Sydpolen ligger den store, virksomme Vulkan Erebus. Paa Billedet ses en
der Ledelse af BellingDel af Krateret og (til venstre) en hvid Taage af opstigende Dampe.

N
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Kaptajn Scoli’.s Skib „Terra Nova“ ved Afrejsen til
Sydishavet.

polen spærredes af en mægtig Isbarriére, og
Ross maatte i 1843 vende hjem til England ef
ter en Rejse, der ganske vist havde været over
ordentlig farefuld men ogsaa bragt glimrende
Resultater.
Efter denne Bedrift indtræder der igen en
længere Pavse i den antarktiske Forskining.
kelte forsøger ganske vist et Fremstød men
uden Held. Den vældige Isbarriére spærrer
Vejen som en uoverstigelig Mur. Først i 1892
sker der noget bemærkelsesværdigt. Da op
dager den norske Kaptajn Larsen paa Hval

fangeren „Jason" det store „Oskar IP's Land og
flere nye Vulkaner.
Fra nu af begynder Nordmændene at inte
ressere sig for Sydpolen. I 1894 drager Car
sten Borchgrevink ud paa sin første Eks
pedition. Det havde kostet ham store Anstrængelser at skaffe de nødvendige Pengemidler.
Endelig fik han i 1898 Hjælp af den engelske.
Tidsskriftforlægger Newnes og drog afsted med
sit Skib „Sydkorset" til Victorialandet. Han
maatte overvintre ved Kap Adare og tilbringe
den frygtelige Polarnat under saa ugunstige For
hold som muligt. Alligevel tabte han ikke Mo
det men trængte frem til den store Isbarriére og
besteg den. Borchgrevink var den før
ste, der foretog Strejftog paa denne vældige
Is-Højslette. Han beskrev den meget omhyg
geligt og vakte derved paany Lysten til at
trodse alle Farer og Besværligheder for at naa
frem til selve Sydpolen.
I 1897—99 udrustede Belgien en Ekspedi
tion under Ledelse af Adrien de Gerlache.
I 1901—1903 udsendte Tyskland ligeledes en
Ekspedition under Ledelse af E. v. Dry g al
sk i. Fra England kom Kaptajn Scott, fra
Sverige Otto Nordenskiøld og fra Frank
rig Charcot. Alle disse Ekspeditioner satte
sig til Opgave at naa længere frem end de
andre. Væddeløbet om Sydpolen var begyndt.
Kaptajn Scott blev hurtig Favorit. Me-

Kaptajn Scott og hans Motorslæde.
Skønt Scott ikke blev den heldige i Væddeløbet om at naa først til Sydpolen, har hans Dygtighed Krav
paa al mulig Anerkendelse.
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dens hans Skib „D i s c o v e r y“ laa i Vinter
hi i Nærheden af Vulkanen Erebus, drog han
paa Langfart med en Slædeekspedition og naaede den 29. December 1902 frem til 82° 17’ syd
lig Bredde og havde dermed sat Rekorden som
den, der hidtil var kommet Polen nærmest.
Det var dog ikke blot og bart et Væddeløb.
S c o 11 ’s Ekspedition bragte et rigt videnska
beligt Udbytte. Navnlig paa Mineralogiens Omraade hjemførte den overraskende Resultat. Det
lykkedes navnlig at finde fossile Plantedele
fra Fortidsperioden, hvoraf det fremgik, at
denne vældige Isørken en Gang i Tidernes Be
gyndelse havde haft et varmt Klima. I Juli
1910 drog Kaptajn Scott igen ud for at naa
Sydpolen. Denne Gang med Skibet „Terra No
va", som var glimrende udstyret med alle Tek
nikens Bekvemmeligheder. I November 1910
startede han fra New Zeeland i den bestemte
Hensigt at naa Polen. Men Forholdene var
ham ugunstige. Voldsomme Storme truede med
at ødelægge Skibet. Vandet trængte ind i Ma
skinrummet og slukkede Fyrene. Paa 179° vesti.
Længde kom „Terra Nova" ind i Drivisen, og
blev sinket meget. Og (hvad der sikkert har

Nansens gamle Skib „Fram“, der nu har va'iet med
Amundsen i de sydlige Polarlande.
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ærgret Scott meget) paa 164° vesti. Længde
for Greenwich opdagede de Roald Amund
sen med „Fram“. Amundsen startede fra
Kristiania i August 1910 med Fritjof Nansens
berømte Skib. Hensigten var oprindelig at dra
ge til de nordlige Polaregne. Med stor Konse
kvens hemmeligholdt Amundsen sine Pla
ner. Først i December 1911 fik Verden at vide,
at han var paa Vej fra Chile til Sydpolen.
Imidlertid havde en anden Englænder, E rnest Schack leton, slaaet Scotts Rekord.
Sammen med to Mænd var han under forfærde
lige Lidelser trængt saa langt frem, at han
den 9. Januar 1909 kun var 24 danske Mil fra
Polen. Over vilde Iskløfter og langs svælgende
Afgrunde banede de tre modige Mænd sig Vej
trods den uhyre Kulde og de forfærdelige Sne
storme. Den eneste Opmuntring var, at de
Dag for Dag kom Maalet nærmere. Men til
sidst maatte de standse. Vanskelighederne blev
for store. Alle Fødevarer var fortærede, og
deres Ponnyer var slagtede. Det var den visse
Død at fortsætte. Saa maatte Schackleton og
hans Mænd vende om efter at have været
127 Dage undervejs.
Det blev hverken Scott eller Schackleton,
der kom først til Polen men Roald Amund
sen.
Han er en ægte Vikingetype. Skønt han
kun er 39 Aar gammel, har han allerede et
betydeligt Navn i Polarforskningens Historie.
Med hans sidste glimrende Bedrift er det blevet
verdensberømt. I 1905-6 gennemførte han
Nordvestpassagen. Alene det var en Stordaad;
men at han den 14. December 1912 plantede det
norske Flag paa Sydpolen, vil bevare hans
Navn til de seneste Slægter.
Amundsen deltog 1897—99 som Styrmand
i Gerlaché’s Ekspedition til Sydpotørlandene.
Derefter gennemførte han, som nævnt, Nord
vestpassagen med sin lille Jagt „Gjøa", hvor
den danske Søofficer Gotfred Hansen var
Næstkommanderende.
Han har da fuldtud fortjent den Hæder,
som nu strømmer ind over ham fra alle Sider.
For Englænderne er det naturligvis en Skuf
felse, at det ikke blev deres Landsmand, der
sejrede. Men denne Skuffelse vil sikkert hurtigt
fortage sig og ikke efterlade nogen Bitterhed.
Man kan godt give Amundsen Sejerskransen og samtidig anerkende Kaptajn Scott’s
store Dygtighed. At det ikke blev ham, der
naaede Maalet, skyldes maaske til syvende og
sidst Omstændigheder, som intet Menneske er
Herre over.
Og forøvrigt — selv om Sydpolen er naaet,
er vort Kendskab til den og de Landstræknin
ger, som omgiver den, endnu meget mangel
fuldt. Den store Isbarriére er sprængt; men
der er endnu mangfoldige andre Opgaver til
bage at løse.
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General Booth.
en afholdte Leder af „Frelsens Hær" er
under en Rejse i Holland bleven fuld
stændig blind. Der er dog en svag Mulighed
for, at en Operation kan redde den gamle
Kæmpes Synskraft.
Den 8. Maj kan „Frelsens Hær" forøvrigt hol
de 25-Aars Jubilæum i Danmark. Dagen vil blive
højtideligholdt med en Række Festligheder.

D

Storhertuginde Marie Adelheid
af Luxemburg.
torhertugens Død har paany faaet Striden
om Retten til det lille Fyrstendømmes Kro
ne til at blusse op. Den afdøde Storhertug
var gift med en Prinsesse af Portugal, der var
Katolik, og de seks Døtre, hun fødte, blev
alle opdragne i den katolske Religion. Dette
faldt ikke i Befolkningens Smag og vil næppe
bidrage til den unge Storhertugindes Populari
tet. Luxemburg har i Øjeblikket ingen mand
lig Tronarving. Men en Søn af den afdøde
Hertugs Broder og Grevinde Merenburg har
gjort Krav paa Kronen. Han siges at have
gode Chancer. Hele Indbyggerantallet i det
omstridte Land beløber sig kun til 250,000.

S
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Kongevalgt Landstingsmand Anders Thomsen.
L-Ir. Anders Thomsen
* * har ombyttet sit
brydsomme Hverv
som Folketingets For
mand med det mere
rolige Mandat som
kongevalgt Lands
tingsmand. Tilfældet
er ret usædvanligt,
men da Thomsen er
en Mand paa hen ved de
70 Aar og fornylig har
overstaaet en ret far
lig Blindtarmsopera
tion, er det forstaaeligt, at han skaaner sig
saa meget som muligt.
Det er jo en opsliden
de Virksomhed at være
Præsident for Rigsda
gens største Afdeling.
AndersThomsen var
i en lang Aarrække
Lærer. I 1892 blev
han valgt ind i Fol

ketinget, hvor han
sluttede sig til den
Berg’ske Fløj. I 1905
blev han Formand for
Tinget. Anders Thom
sen vil sikkert blive
savnet, naar han nu
nedlægger Formands
værdigheden. Han var
afholdt af alle, som
kom i Berøring med
ham. Han forstod at
repræsentere paa en
jævn og tilforladelig
Maade, som gjorde et
godt Indtryk. Og han
stræbte altid at dele
Sol og Vind lige mel
lem de mange stri
dende Anskuelser, der
søger at komme tilOrde gennem Parlamen
tarismen Som bekendt
har Hr. I. C. Christensen
nu overtaget Præsidiet.

MANUFAKTURHANDLERFORENINGENS STIFTELSE
Arkitekt Bernhard Ingemann har faaet Københavns Kommunes Præmie for den smukke
Bygning i Bragesgade, hvor Manufakturhandlerforeningen har sin Stiftelse.

HVER 8. DAG: PORTRÆT- OG BILLEDGALLERI
MARTS 24. 1912.

KONG VICTOR EMANUEL AF ITALIEN.
En Anarkist, Antonio Dalba affyrede i forrige Uge tre Revolverskud mod Kongen,
men ramte ham heldigvis ikke.

ET PRAGTFULnLPELANDSKAB
I disse Dage, hvor Polarlandene er del almindelige Samtaleæmne, vise Masser af Bjerge og Is have Interesse. Billedet viser den berømte
Jernbanetunnel gennem »Jomfruen« i Alperne, et Kæmpearbejde ageniørkunst. Tilhøjre ses Turister, som forlader Stationen gennem
Tunnellen. Foroven til venstre en ze af det imponerende Baneanlæg.

MASKINRUMMET I »SELANDIA «

Fot. II. 8. I). London. |

hvis Motorer har vakt saa stor Opsigt og været Qenstand for den mest udførlige
og rosende Omtale i Verdenspressen.
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UGENS PORTRÆTTER.

Sognepræst P. C. Dyekjær.

Operasangerinde Fru Tille Dyhr.

SOGNEPRÆST P. C. DYEKJÆR fylder 50 Aar den
25. Marts. Pastor Dyekjær, der nu varetager en Landsby
præsts idylliske Gerning, vil være kendt af mange fra
den Periode, da han var Redaktør for „Kristelig Dagblad".
OPERASANGERINDE FRU TILLE DYHR, gift med
den kendte Kunsthandler Dyhr i Berlin, har i længere
Tid studeret hos fremragende tyske Musikpædagoger og
nu modtaget et meget fordelagtigt Tilbud fra Amerika.
Det vil sikkert ikke blive uden Overvindelse, at hun
bryder op fra sit smagfulde Hjem og den store Venne
kreds.
PAPIRHANDLER AAGE KOCH, som døde fornylig,
var en Lærersøn fra Randers. I 1888 aabnede han i Kø
benhavn en Forretning, som han med stor Dygtighed arbej
dede op. Ved sine originale Ideer til forskellige Fest
arrangements blev han kendt baade i Hovedstaden og i
Provinsen. Den Afdøde blev kun 48 Aar gammel.

tXXXXQXXxajt

Papirhandler Aage Koch.

. . . . .
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„HVER 8. DAG“S GRAFO
LOGISKE BREVKASSE.
Red. af H. Trolle.
Indehaver af Graf. Inst. S. E.
Kristiania og Kbhvn. 0.
Pris pr. Analyse i Bladet: 1 Kr. for 5Lin.,
2 Kr. for 10 Lin., stor Karakteristik til opgiven Adresse 3 Kr., Menneskespejl, ca. 100 Lin.,
5 Kr.
Alle Henvendelser adresseres til Graf. Inst.
S. E., Kbhvn. 0.
Obs. Skriftexperlise! Undersøgelse af Do
kumentforfalskning, Identificering af anonyme
Trusel- og Udpresningsbreve etc. under ga
ranteret Diskretion. Honorar efter Aftale.

Hvad berømte Mænd mener om
Grafologien.
SHAKESPEARE: Vis mig en Kvindes Haandskrift, og jeg vil fortælle jer om hendes
Indre.
ALFRED NOBEL: Vor Tids Oplysning og
Fremskridt! Og saa erkendes det endnu
ikke klart, at Haandskriften nødvendigvis
afdækker Karakteren.
C. du PREL: Grafologien er en erfaringsmæs
sig Sandhed.

Hvad almindelige Mennesker mener om
de praktiske Resultater.
Hr. Trolle! Kort og godt. Deres Analyse
er rigtig i et ,og alt.
24.-3. 1911.
Axel Andersen,
Red. af Skiens Dagblad.

Hver 8. Dag“, 24. Marts 1912.

Ikke ilde truffet.
8.-2., 1911.
,Rob. Gilroy Dall,
Maritimt Bureau, Kr.sund. N.

Karakterskildringen saa nøjagtig, , at jeg
skulde tro, De kender mig.
Skovvejen 22, Kr.a., 28.-2. 1911.
Enkefru Herdal.
Et charmant resultat! Det ena bravo-ropet
efter det andra hälsade uppläsandet af det
svar, jag erhållet.
Kungsholmgatan 4,
L. Bernhard,
Stockholm.
Efter at have læst Deres Karakteristik af
Lensmand N. Lem, interesserer det mig....
Einar Brun, Tandlæge,
Bergen.

Maa beundre sendte Karakteristik som al
deles træffende. Maa anbefale Dem, enten jeg
vil eller ej; thi dette er virkelig besynderligt.
Kr.a., 11.-6., 1911.
A. AV. Lie,
Institutbestyrerinde,
34, AVm. Thranesgade.
PETER forretningsmand, jævn, ordentlig, spar
sommelig, men ikke vindesyg. Knastør,
ufri og følelsesløs.
ARK: Fantasien og Skønhedslængslen tager
her saa stærk "Ovcrhaand, at den hæver
Dem over alt det dagligdags. Virkelighe
den er Dem kun en Drøm og omvendt.
De ejer ingen Dømmekraft i praktiske An
liggender. Extrem, uegennyttig, godtroende
og begejstret.
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LOTTE:Eftertænksom, omstændelig, rolig, ikke
i
overstrømmende hjertelig. Tankerne lo
gisk sammenkædede, men uden Dybde.
Ligner iøvrigt Peter.
REZZI: For denne ,Person kan De ikke ad
vares nok. Vær paa Deres Post, varsom,
aarvaagén og mistroisk. Lad Dem aldrig
blænde eller lokke til Tillid. Han er ej
intelligent, men durkdreven, ,og hans eneste
Tanke gaar ud paa egen Fordel. Skaanselsløs, underfundig og .brutal.
L’HOMME QU1RIT: Naar man jager efter Ide
aler, fanger man stundom, ja hyppigst,
disses Karikatur. Dette har De erfaret.
De ler! Ja, men hvilken sardonisk Lat
ter, hvilken bitter Sarkasme! De har tabt
Troen paa alt og spotter andres Begej
string. Negativ som Mefistofeles. Dermed
er alt sagt.
HENGEST OG HORSA: Glemt at sende BeLaling.
LIS: Jeg kan sige Dem, at De er en forvænt
og meget blødagtig Natur. Vel er der An
læg for Flid, men disse saavel som den
praktiske Sans slumrer. Mat og kraftes
løs; lider under en abnorm Følsomhed.
KIPLING: En kamæleonagtig Natur, der ofte
skifter Ham. Vel ,er Skriften i de 4 Prø
ver ret forskellige, men dog ensartet for
visse Træks Vedkommende, af hvilke jeg
bl. andre Egenskaber (ser følgende: en
aarvaagén, kritisk Sans, stor Retsindighed,
men ogsaa megen ^Forfængelighed.
SVEND: Særdeles beskeden, høflig og beleven.
En overordentlig Følsomhed .bevirker, at
De tager Dem Modgang og Skuffelser me
get nær. Røres let til Taarer, baade af
Harme og Medlidenhed.
SOLVEIG: Deres Sind er lyst og lettet for
alle Bekymringer. Pædagogiske Anlæg,
Børneven, hjertelig, uegennyttig, hurtig
Opfattelse.
ØDERINT. etc.: Et .Menneske, hvis Forkær
lighed for at smykke sig med laante Fjer
er fremtrædende. Selvgod, hemmeligheds
fuld og snedig. ,
INC: For Dem er alt ligegyldigt undtagen Dem
selv. Erotiken spiller ,en uforholdsmæs
sig stor Rolle i Deres Liv. Sentimental,
ubehersket, uordentlig og voldsom i De
res Følelser.
TANUS: Et ganske ungdommeligt, uforhærdet
Sind, uden Grundsætninger, .viljeløs og
modtagelig som Voks.
MISS. M.: Egoismen synes her at have naaet
sit Toppunkt. Hemmelighedsfuld, let for
tørnet, urimelig fordringsfuld.
ROLF: Flegmatisk og grundig, nøjeregnende,
praktisk, venlig, godt Humør, men faamælt.
HAKON: En Fantast, noget af en Sprade, forstaar ikke at beherske sig, overdriver alt
og giver sig ofte en fordærvelig Løsslup
penhed i Vold.
1234: Stemningsfuld, let bevæget, urolig, ube
slutsom. Humøret i stadige Svingninger.
Himmelhoch jauchzend, zum .Tode be
tru bt. Flygtig og altfor let paavirkelig til
nogensinde at være sig selv.
BRAGE 13:En indesluttet, sær, tavs og udel
tagende Person, uden Hjertelighed, ærlig
Fortrolighed og stort Syn paa Livet. Det
ér de værste Fejl, Dyderne finder De selv.

DUR: Skriften hidrører utvivlsomt fra en be
gavet Dame. Aandslivlig, men behersket,
afklarede Følelser, formfuldendt Optræ
den. Særdeles elskværdig, ja vindende og
en absolut sandhedskærlig Natur. Kunst
nerisk Sans, fast .Vilje.
SIG TRANSIT: Har ingen slemme Lyder. Mun
ter, livsglad, ret overfladisk, høflig, rolig
og stærkt interesseret i Livets Adspredel
ser. Mindst af alt indadvendt eller grub
lende.
HERMAN A.: Hos Dem beror alt paa Følel
sen. Handler for det meste ganske ander
ledes end tilsigtet, fordi De ligger under
for Instinktet. De er saa voldsom, at det
ikke tilstrækkeligt kån formanes Dem at
øve Selvbeherskelse.
ALFRIDA: Postkortets Skriver har Forkærlig
hed for Hykleri, Løgn og Forstillelse. Han
er hensynsløs, upaalidelig, .rænkefuld og
snedig. Men farligst er han grundet sin For
stillelse. Lad Dem ikke blænde af hans
Charme, men husk, hvad der gemmer sig
bag. De vil faa Lejlighed til at takke mig.

Det er bedre at give end at modtage en
Kurv.
$
*
*
Om 100 Aar vil der ikke findes Fattigdom
i Verden.
E d i s o p.
*
*
*
Ingen Mand er saa venneløs, at han ikke
har en eller anden Ven, der kan fortælle ham
om hans Fejl.
*
*
*
I Europa er Røverriddernes Tid forbi. I
Amerika er den lige begyndt.
*
*
*
Familiens „sorte Faar“ er ofte blondt.
*
*
*
Naar en Hustru siger til Manden: „Gør som
du vil,“ mener hun det sjælden altfor bog
staveligt.

Mærkedage i
Ugen som kommer.
(24.—31. Marts).
24. Marts 1603, Dronning Elisabeth af
dør.
24. - 1844, Thorvaldsen dør.
26. - 1827, Beethoven dør.
27. - 1845, Fysikeren Røntgen f.
28. - 1749, Astronomen Laplace
31. - 1727, Newton dør.
31. — 1732, Komponisten Haydn
31. - 1811, Fysikeren R. Bunsen

England'

f.
dør.
dør.
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„Hver 8. Dag“s Ægteskabskonkurrence.
Hvem blev de heldige?
I TAGER NÆPPE FEJL, naar vi skriver, at
i Mandags var der mange, som sendte „Hver
8. Dag“ en venlig Tanke. Maaske var Tanken
ledsaget af et lønligt Haab om at blive den
af Lykken begunstigede, der vandt en af de
store Præmier. I Dag vil der være Klarhed
over alle disse mere eller mindre vage Forhaabninger. Resultatet foreligger nedenstaaende.
De, der blev skuffede, beder vi imidlertid
ikke tabe Modet. „Hver 8. Dag“ har en Mængde
nye Ideer paa Stablen og vil ogsaa i Fremtiden
give sine Læsere Opgaver, som belønnes med
Guldstykker.
En saa interessant Begivenhed maa selv
følgelig foreviges. Vor Fotograf har derfor ta
get en fortrinlig Plade af det højtidelige Øjeblik,
da den store Gevinst blev udtrukket. Billedet
vil fremkomme i næste Nummer.
Gevinsterne blev udtrukket af Frøken Jenny
G u s t a v s e n, en Datter af Borgerrepræsentant,
Blikkenslager Gustavsen.
Præmierne udbetales mod Legitimation Lør
dag den 6te April, saaledes at de heldige Vin
dere vil kunne ,faa sig en glad Paaske. Vi
ønsker dem god Fornøjelse.

V

Maskinmester R. Rasmussen, Skydebanegade
11 B., 2.
Poul Poulsen, Frisør, St. Kongensgade 3. 1.
Mekaniker Fr. Larsen, Mars talsgade 42, 2.
Købmand Arnold Nielsen, Nyborg.
Postekspedient Joh. Zigler, Nyborg.
Elisabeth Jørgensen, Flin tinge pr. Flintinge,
Lolland.
Kommis Vilh. Christensen, Fjordgade, Løgstør.
Fru Nanny Wolt, Grundtvigs Hus, Studie
stræde 38.
Landmand Lauritz Romer, Hasselø pr. Væggerløse.
Restauratør Eckardt Steen, Albanitorv, Odense.
Officersaspirant Poul Lerche, Go tersgade 56, 3.
Fru Anna Marie Nielsen, Kongshøjsgade 3, 2.
Frk. Henriette Øckenhalt, Halskov, Korsør.
Damefrisørinde Gunilla Hansen, Dybbølsg. 30,2.
Bogholder Kai Larsen, Lykkesholms Allé 3B.
Fru Vanda Overby, Frederikshavn.
Johanne Hansen, Hesselbjerg pr. Haslev.
Else Iløfler, Aabenraa 32, 1. K.
Frk. Nanna Rasmussen, Sakskøbing.
Frk. Ingeborg Hansen, Raadhuset, Silkeborg.
Fru Johanne Petersen, Horsensgade 6, 3.
Frk. Valborg Wagner-Petcrsen, Husbestyrer
inde, Holmens Kanal 5, 2.
Frk. Inga Gronenberg, Nyvej, Maribo.
Mekaniker V. Henry Carlsen, Carolinevej 24,3.
Frk. Jenny Gustavsen, Korsgade 21.
Louise Henriksen.
Buffetjomfru Bertha Hansen, Solitudevej 4, 2.
Mogens Bech, Strandvejen, Svendborg.

Første Præmie 500 Kr.
Isidor Svendsen, Repræsentant. Sverrigsgade21.

Anden Præmie 250 Kr.
Christian Mortensen, Sadelmager og Tapet
serer. Vesterbrogade 19 2.

50 Præmier paa 5 Kr. pr. Stk.
Charlotte Pedersen, Skolen, Skaarup St.. Fyen.
Louise Henriksen.
Henrik Hansen, Overlærer, Falkonerallé 4. 2.
Frk. Frida C. Hansen, Villa Nybo, Middelfart.
Poul Kjellerup-Nielsen, Trafikelev, Præstø.
Chr. Rasmussen, Kelnerelev, Godthaabsvej
21 B, 1.
Preben Christensen, Tegner, Wibroesvej. Aal
borg.
Holger Hansen, Trafikassistent, Vejle.
Frk. M. Wagner Petersen, Ravnsborg Tvær
gade 4, 3.
Chr. Hansen, Forgylder, Gentoftegade 4. 1.
Fru M. Lund, Apoteket, Søndersø pr. Odense.
Købmand J. Brandt, Viborg.
Fru Nicoline Olsen, Mathildevej 1, St.
Fru C. Hansen, GI. Valdbygaardsvej, Villa Neva
Nr. 66.
Chr. Ulsøl Grandelag, Tømrer, Fredericiag. 12.
Holstebro.
Stud, polit. Regner Brincker, P. Skramsg. 24, 4.
Kommis Alf. Sørensen, Danmarksgade 18, Fre
dericia.
Frk. Inga Hansen, Fiolstræde 14. 3.
Husbestyrerinde M. Clausen Bjerg, Rødding,
Slesvig.
Telegrafist Evald Lund, Prinsessegade 17, Fre
dericia.
Kommis Carl Johan Friis, Østerbro 10, Nykø
bing Falster.
Frk. Elisabeth Bech, Ryde pr. Vinderup.

Advarsel.

ND Da den af os paaIlD begyndte Emballe—1 ringsmaade af Bol-

scber i Daaser (å ílNDRfGlSJRFRnCf’
15 og 25 Øre) stadig
optages og efterlignes
af flere Firmaer, bedes
Publikum ved Køb af
BoJscher paase, atLaaget paa Daaserne er
staaende indregistrerede Varemærke, der ogsaa skal
findes paa de Blikdaaser og Glas, hvorfra Sal
get i løs Vægt foregaar.

Da vort Produkt er 1. Kl. bør Publikum legen Interesse

altid forlange Evers' Fabrikata.

ægte Maltextrakt Bolscher
anbefales i de bekendte gule ovale Blikdaaser
å 15 og 25 Øre og i løs Vægt uden og med Til
sætning af Menthol, Ingefær, Frugt, Cacao
og Citron kongen af Danmarks Bol
scher, Alth ea b o lscher, Brystkarameller.
Forlang dem overalt.

Fabrik: Østre Fasanvej 15. Kjøbenhavn F.-■
Telefon C 3282.

SVENSK VID OG TEGNEKUNST.
Søndags Nisse.
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Du fick smörj i skolan i dag.
Ja, men det var af rektorn, så det gjorde inte'alls ondt.
Hvarför skrek du så väldigt då?
Äsch, det var bara för att göra gubbstrutten en glädje!

. H.

Cyklister!
Anmodning fra flere af mine Kunder i GummiEftervarebranchen
om ogsaa at fremskaffe en rimelig

en gros Pris paa Cykledæk, bar jeg tormaaet min
Fabrikant, til at overgive mig Enerepræsentation
for Danmark af dets verdenskendte næsten uop
slidelige Kvalitet, der maa udbydes direkte til For
brugerne til en Pris af 6 Kr. pr. Stk. med 15
Maaneders Garanti mod Efterkrav -|- Porto 0,35
(v. 2 Stk. portofri Efterkrav). Da jeg i eventuelle
Tilfælde, at Ombytning skulde være nødvendig,
selv overtager den af Fabrikken stillede Garanti,
Rigtig truffet.
Arbejdsmand Petersen, der aldrig er ædru, naar
lian kan undgaa at være det, er ’ blevet indlagt paa
Kommunehospitalet. Ved Stuegangen beder Professoren
en ung Kandidat stille Diagnosen. Kandidaten stirrer
haabløst paa Petersen og aner ikke. Jivad han skal
sige.
Professoren: Mon det ikke skulde være Alkoho
lisme?... Lugter han af Brændevin? .¡,.
Petersen (rejser sig op i Sengen og peger paa Kan
didaten): Ja, de’ ve’ Gu’, han gør, det lykkelige Asen!

tør jeg nok med Henblik paa, mit i over 10 Aar
landskendte Firma, imødese alle mine gamle Kun
der, saavel som Enhver, der i denne Sæson har
Brug Jfor Cykledæk, at give mig deres Ordre, da
Prisen sikkert ikke en Gang er Halvdelen af, hvad
der almindeligvis betales ¡andre Steder for tilsva
rende Kvalitet, der jo slet ikke kan sammenlignen
med de billige og simple Varer, der altid i Læng
den bliver for dyre, og som jeg forøvrigt ikke
vilde lægge Navn til.
Imødeser jeg gerne Deres ærede Ordre, der
altid kan ekspederes samme Dag Bestillingen indgaar.

N. K1RK, Aarhus.
Tale er Sølv Etatsraad X er blevet Enkemand og søger sig paa.
snie gamle Dage en Tjener, der kan være ham behjælpelig og læse Aftenaviserne højt for ham. Der melder
sig et Utal Ansøgere, deriblandt ogsaa en net, ung:
Mand, som desværre lider af en Talefejl.
Etatsraad X, der synes godt om Manden, spørger
deltagende: Stammer De altid saaledes?
Den pæne, unge Mand: N — n — nej, ku — n —
naar — je — jeg------ ta — ta — taler!

En dansk Reform.
sker ikke ofte, at vigtige Reformer indenfor
Dernæst er denne Opbevaringsmaade sund,.
Branche, der jo mere end Glas har absolut ingen Indflydelse paa Indholdet
DetdeNæringsmidlernes
fleste andre er international, har deres Hjemog
 man undgaar, at Indholdet forøges med Bliksted i Danmark.
Da der jo imidlertid netop paa dette Omraade
tør ventes at være rige Muligheder ogsaa for et
lille Lands Industri, har ethvert løfterigt Forsøg
Krav paa almindelig Interesse.
Under denne Synsvinkel er der blandt vore
Konservesfabrikker særlig Anledning til at rette
Opmærksomheden mod Gerner-Rasmussens, kun faa
Aar gamle Fabrik i Odense.
Det ny, Herr. Gerner Rasmussen har bragt sin
Branche, er en Opfindelse, der tager Sigte paa Em
balleringen af Konserves, og som frembyder Fordele
af saavel hygiejnisk som æstetisk og praktisk Natur.
Den hedder Konservesglasset „Export" og er
patentbeskyttet. —
Glassets Laag er Blik, er i Virkeligheden løst,
men det presses ved den atmosfæriske Lufts Tryk ned
mod en Gummiring, der ligger mellem det og Glassets
Aabning, og som bevirker, at Laaget slutter aldeles
lufttæt til Glasset. Giver man den ydre Luft Adgang
til Glassets Indre, blot ved at stikke en spids Ting,
f. Eks. en Proptrækker gennem Bliklaaget, da ligger
dette straks løst og kan uden mindste Besvær ta
ges af. Denne uhyre nemme Oplukningsmaade er
den praktiske Side af Sagen.
Selve Benyttelsen af Glasset til Opbevaring af
Konserves, rummer forskellige Fordele. —
Først den økonomiske, Glassene kan nemlig
anvendes paany, saa at man kan undgaa at betale
Emballage ved at returnere de tomme Glas til
Urtekræmmeren, der godtgør dem til fuld Pris.

spaaner, der ofte forefindes ved Undersøgelse af
aabnede Konservesdaasers Indhold.
Og endelig kan man se, hvad man køber, og:
af Varens Udseende drage Slutning med Hensyn
til dets Kvalitet, ikke mindst denne Fordel vil
mange Husmødre vide at vurdere.
Fabrikant Gerner-Rasmussen, der gennem sini
Uddannelse har indgaaende Kendskab til Grønt
sager og Frugt, har nu sat Fabrikation af Frugt
og Grøntkonserves i System med Anvendelse af
moderne, elektrisk drevne, tekniske Hjælpemidler,
og til Pakning anvender han udelukkende sit pa
tenterede Konservesglas, der ganske vist stiller store
Fordringer til Indholdets Kvalitet og gode Ud
seende. men som paa den anden Side jo ogsaa
virker anbefalende for velbehandlede Varer. —
Det har i Løbet af faa Aar vist sig, at Kon
servesglasset, i hvert Fald med det Indhold, Herr.
Gerner-Rasmussen har formaaet at give det, har
særdeles let ved at vinde Yndest hos Publikum.
Rundt om i Byerne og ansete Hovedstadsforretnin
ger stiger Omsætningen stærkt og sikkert, og uden
landske Firmaer f. Eks. londonske, arbejder med
Held paa Indførsel af Herr. Gerner-RasmussensProåukÅ.
Efter alle Solemærker at dømme gaar da her
en god dansk Vare i en ny dansk Pakning, en
god Fremtid i Møde, saa at den kan ventes at
danne Exempel paa, at Opfindsomhed og Initiativ,
ikke mindst for Næringsmiddel Branchens Ved
kommende, bærer sin Løn i sig selv, — ogsaa<
herhjemme.

Datteren: „Jeg synes han er kær. Rigtig en Mand
efter mit Hjærte**.
Moderen: „En Mand efter din Fa'ers Penge, skulde
du hellere sige.

Kortidens Skygger.
Af Alexis Bouvier.
Oversat fra Fransk af Louise Qjøl Korch.

EG kendte en Gang et udmærket Ægtepar; en god
og brav Fyr, der altid var beskæftiget i sin Forret
ning, og en ung, sød Kone, der altid var optaget af
sine Børn.
Naar man sagde til Berard: „De er en lykkelig
Mand!" svarede han smilende: „Det er jeg. Jeg gif
tede mig uden en Skilling, med en Kvinde, som jeg
elskede, og som elskede mig. I fem Aar har vi nu
arbejdet fra Morgen til Af I en og undertiden Natten
med, uden at bryde os om, at Folk trak paa Skuldrene
af os, naar de saa min Kone paa én Gang gøre en
Ammes, en Tjenestepiges og en Syjomfrus Arbejde, og
mig at være min egen Kontorist, Kasserer og Mægler —
Opgørelsen af det sjette Aars Regnskab har vist os,
at de havde Uret, men det har ogsaa lært os, at Tiden
var kommen, da vi maatte give dem Ret. Nu lader
jeg ogsaa andre arbejde for mig, tror De ikke, at jeg
har fortjent det?" — —
— Bérard forgudede sin Kone og sine Børn.

1

*

*

En Dag kom en Mand op hos Bérards; en Mand
af fordægtigt Udseende; man bad ham komme igen,
da Husets Herre ikke var hjemme; Fyren lagde saa
sit Kort.
Da Bérard kom tilbage, læste han Mandens Navn;
han blegnede, og efter at have tænkt sig lidt om, sagde
han: „Hvilken Tid eller Dag denne Mand end kommer
igen, er jeg aldrig hjemme for ham — aldrig, forstaar I?"
Manden kom igen ti Gange; den ellevte Gang blev
han uforskammet; Fru Bérard, der netop paa den Tid
var alene, hørte Støjen, og forbavset over denne Mod
stand, befalede hun, at man skulde lade Fyren komme
ind. — —
Da Manden var gaaet, var Fru Bérard bleg som et
Lig, hendes Træk var fordrejede, og med stive Øjne
gav hun sig til at klæde sine Børn paa, pakkede nogle
faa Nødvendighedsgenstande ind og begav sig hen til
sine Forældre, idet hun kun efterlod sig et Brev med
én eneste Linie: „Dersom jeg ikke havde to Børn,
vilde jeg have taget Livet af mig. Farvel."
Saa snart Bérard kom hjem, rakte Kontoristen ham
Brevet. Han læste det, blegnede og rettede sig derefter
rasende op og raabte:
„Hvem har ladet Jerdeun komme her ind?"
Han sagde disse Ord paa en saadan Maade, at Kon
toristen fandt det klogest at forsvinde, idet han for
sikrede sine Kammerater, at Chefen var bleven gal.
Da Bérard var bleven ene, rev han sin Flip op;
han havde en Følelse, som om han skulde kvæles,
og han gik op og ned af Gulvet, rev sig i Haaret og
vred sine Hænder i Fortvivlelse og raabte med fraadende Læber:
„Aah, skal jeg dog aldrig faa Fred! Jeg kan altsaa
ikke faa Lov til at leve som en hæderlig Mand."
Og som om en frygtelig Tanke tyngede ham, faldt

HJEMMETS VEJVISER
Fortegnelse over københavnske Firmaer, hvis fleraarige reelle Forretningsførelse yder Kunderne
betryggende Garanti for samvittighedsfuld Betjening.
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lages De af Rotter, Mus Væggedyr,
Kakerlaker eller andet Utøj, da
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Telef. Byen 2496

Tom Tjäder.

Vore Vogne køre overa

Telf. Strand 2. ♦ Telf. Strand

Til Sommerhuse
Ved Furesøen ved Holte, med skovbevokset Skrænt til Søen, å 30
Øre pr. Kv.-Al., ved Lyngby Se å 80 Øre pr. Kv. Al., ved Bakkevej i Birkerod (enestaaende Udsigt) å 15 Øre pr. Kv. Al., ved Tro
rød Hegn ved Vedbæk, med Udsigt over Sundet, å 15 Øre pr. Kv.
Al., ved Bagsværd å 20 Øre pr. Kv. Al.
Nærmere Oplysninger faas hos Sagfører Henning Hansen,

Nørrevold Nr. 12. Telefon 5850.

lian ubevægelig ned i en Stol og skjulte sit Ansigt
i sine Hænder, medens Taarerne piblede ud mellem
Fingrene. „Aah, Gud, Naade! Jeg er ikke mere, den
jeg var!“
Han sad saaledes i to lange Timer med Haanden
for Munden og bidende i sine Fingre for at undertrykke
den Hulken, som truede med at bryde frem.
Da han endelig var bleven lidt roligere, rejste han
sig og sagde: „Jeg maa se Faren lige i Øjnene! Nu
maa det briste eller bære!“
Bérard begav sig hen til sin Kones F’orældre; da
han traadte ind, var Familien allerede forsamlet, og
deres Miner bar Præg af streng Alvor.
Alle rejste sig, ikke for at hilse paa ham, men for
at tage Afstand fra ham. Kun hans unge Hustru, der
var krøbet sammen i et Sofahjørne, græd med Hæn
derne for Ansigtet.
Faderen løftede Ilaanden, pegede paa Døren og
sagde: „Gaa, min Herre; De har intet at gøre her.
Det vil nu blive Domstolene, der skal bryde Baandet
mellem Dem og min Datter."
Bérard vaklede, han maatte støtte sig til en Stol
for ikke at falde, og han vovede ikke at se op.

Der var en isnende Tavshed i Værelset, en Stilhed,
der kun blev forstyrret af Fru Bérards dumpe Hulken,
medens man i Sideværelset hørte Lyden af muntre
Barnestemmer. Det var den Ulykkeliges Børn, der løb
og legede, og den ene af dem udbrød fortrydeligt:
„Jeg skal sige det til Papa!“
*6
*

*

Bérard sagde: „Men hvis det kommer for Dom
stolen, vil det bringe Skam og Skændsel over mine
Børn, og deres Fremtid vil blive ødelagt."
„Domstolene vil udtale, at disse Børn ikke bør bære
Deres Navn.“
„Saa kender De ikke Loven," svarede den Ulykke
lige med et bittert Smil.
„Gaa, min Herre, De ser nok, at Damerne er bange
for Dem."
!
í U
„Bange! Bérard rettede sig — „ja, jeg skal nok
gaa, men først vil jeg tale med Marie."
„Mine Herrer," sagde den Gamle, „hjælp mig at
kaste denne Mand paa Døren."
Marie bønfaldt dem med foldede Hænder om at
tillade hendes Mand at forsvare sig.
„Marie, jeg vil ikke — jeg kan ikke retfærdiggøre
mig. — Det er sandt, — det er sandt."
Et Rædselsskrig lød fra alle de' Tilstedeværende,
og den ulykkelige Kvinde brast i Graad.
Med et usikkert Blik og en voldsom Anstrængelse
for at samle sig fortsatte Bérard, medens han af og til
tørrede Sveden af sin brændende Pande:
„Ja, det er sandt, jeg har en Gang slaaet en Mand
ihjel.
Jeg tog ham i Struben og borede min Kniv
dybt ind i hans Bryst. — Ja, det er sandt. Derefter
kastede jeg ham hen ad Gulvet og skubbede til Liget
med Foden. Ja! Jeg vil ikke fortælle Dem, at den
Fejl, han havde begaaet, gav mig Ret til at gøre det.
Jeg siger det ikke for at retfærdiggøre mig. Jeg vil
intet nægte. Jeg har dræbt et Menneske, men jeg er
ingen Morder; det er det jeg vil, at De skal vide.
Om det var i Vrede eller af Hævn, der er jo, lige
gyldigt! Jeg har ihjelslaaet! Domstolene har dømt
mig; jeg har udstaaét min Straf i Tugthuset; da jeg
var fri, skiftede jeg ikke Navn. Jeg arbejdede Dag
og Nat uden Ophør.
Da jeg vilde stifte Familie, mødte jeg Marie; hun
var fattig; jeg elskede hende; De var fattige, jeg har
gjort Dem rige! Jeg havde Loven med mig, da jeg
giftede mig med Marie; jeg havde udstaaét min Straffe
tid og havde ikke senere begaaet noget ulovligt. Loven,
der er mindre streng end Mennesker, mener, at ti Aars
Lidelser og Arbejde udligñer Forseelsen, Forbrydelsen,
der er begaaet i et Øjebliks Raseri. Jeg har baaret
mit eget Ñavn, det var Deres Sag at vide, hvem jeg
var. De spurgte mig: „Er De arbejdsom? Elsker De

u. Bise nott. 39, brønnegade 39 (forh. Adeigad
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..Jpcgc Skæmt - Hver 8 DAG!”
Naar „Professor" Pabri drømmen

1. En Aften, da Fabri sidder og læser „Hver
8. Dag“ og ikke aner noget ondt, træder der
pludselig en Fyr med Fez paa Hovedet og
foreviser ham en Skrivelse fra den tyrkiske
Sultan, hvori det befales ham straks at melde
sig hos Storadmiralen.

2. Naa, Fabri, holder ikke af at gøre Vrøvl,
og uagtet han hellere var gaaet i Seng, tra
sker han med den Fremmede ned til Told
boden, hvor en Motorbaad hurtig fører ham
til Admiralskibet. Her meddeles det ham, at
han er udnævnt lil Chef for en Undervandsbaad,

3. der skal bringe Krigskontrabande til Tri
polis. Fabri sværger ved Profetens Skæg,
at han vil udføre Ordren eller dø. Og saa
stikker han af med sin Undervandsbaad og
begiver sig til Krigsskuepladsen. Han klarer
sig stolt undervejs, men

4. lige udenfor Tripolis har Italienerne na
turligvis spærret Havnen med Miner, og en
af disse frygtelige Tingester styrer lige mod „
Professor-Skuden. Et Sammenstød er uund- A:
gaaeligt. Fabri faar lige Tid Lil at holde en "
Afskedstale til Folkene.
gg

5. Saa — tju — ryger Baaden med Profes
sor, Kanoner og hele Pibetøjet i Luften. Det
var en grusom Salbe, den ganske Arme blev
paa en Gang ruineret! Fabri er aldrig kommet
saa hurtig til Vejrs. Han var lige ved at tabe
Besindelsen.

6. Men det hele var ikke saa slemt. I)et var
bare en Dreng, der havde kastet noget Fyr
værkeri — en „Skruptudse“ — ind i Fabris
Værelse, hvor det lavede farlig Halløj. Fabri
døde ikke den Gang — men han afskyede fra
det Øjeblik Undervandsbaadene!

„JpøgcSkæmt- HvER8DaG!”
Jens Kresjans Spejder-Streger.

1. Naada, nu kniber den for den lille Jens
Kresjan! Alle de store Spejderdrenge er efter
ham og vil banke ham. Han vilde ønske, at
der var et Musehul, han kunde krybe i. Da
standser han udenfor en Legetøjsbutik. Han
har fäaet en Idé.

2. En—to—tre er han oppe paa en Pind og
ligner fuldstændig en af disse bevægelige Fi
gurer, vi alle kender. De andre Drenge spej
der forgæves efter ham. Æh, bæh, kan I regne
den ud? Nej, de kan ikke og derfor drager de
skuffede bort.
’ '

3. Da kommer den rare Hr. Petersen med
sine to smaa søde Børnebørn. „Aa, Bedste
far, køb den grinagtige lille Træmand til os!“
siger begge de to søde Børn. Og Bedstefade
ren siger straks Ja, for han holder saa meget
af dem.

4. „Tale, Skæbne, skal jeg nu sælges!“ tæn
ker Jens Kresjan. „Men den Gang ej, som
Tordenskjold sagde.“ I en Fart kom han ned
af Pinden. Og Hr. Petersen og de to rare Dren
ge fik sig en ordentlig Forskrækkelse, da de
saa, hvem det var.

5. I det samme viste Butiksmanden sig. „Nu
er det vist bedst, at jeg ser at komme bort,
før der bliver mere Vrøvl,“ sagde Jens Kres
jan. Saa tog han uden videre en Legetøj sflyvefhaskine og — vips '— fløj han bort over Ho
vederne paa dem.

6. Mens Legetøjshandleren forlangte, at den
rare Hr. Petersen skulde betale Flyvemaski
nen, svævede Jens Kresjan hjemad. Og saa
havde han den Triumf, at han nu med Sand
hed kunde sige, at han havde overfløjet de
andre Spejdere!

vort Barn? Kan De gøre hende lykkelig? Jeg svarede
Ja. Har jeg løjet? Har De spurgt mig om mere?
Og nu vil De tage mine Børn og min Hustru fra
mig. Spørg Marie, om jeg ikke elsker hende, og om
jeg ikke elsker hende, og om jeg ikke elsker vore
Børn; og spørg Eders Samvittighed, I Utaknemlige, om
I har Ret til at vanære mine Børn. Vil Deres Forbry
delse ikke være lige saa stor som min: De vil øde
lægge tre Menneskers Tilværelse. “

*

*

Der blev nogle Minutters Tavshed. Marie græd ikke
niere; hun betragtede sin Mand.
Børnene legede ikke længer, og man hørte den æld
stes Stemme: „Lad os gaa hjem; her er saa kedeligt.
Vi vil hen til Papa; han leger med os.“

*

*

Svigerfaderen trak paa Skuldrene og pegede igen
paa Døren: „Lad os nu faa en. Ende paa det. Forsvind!“
Bérard sukkede øg idet han betvang sin Bevægelse,
sagde han: „Farvel, Marie, lev vel!“
Men Marie havde rejst sig, og sagde nu til Bør
nene: „Kom, Smaabørn!“
Børnene fulgte deres Moder, hun tog tappert sin
Mand under Armen og sagde paa samme Tid som han
„Farvel".
Og de bestyrtede Slægtninge saa den forhenværende
Tugthusfange, hans Kone og hans Børn forlade deres
Hjem sammen.
Døm hende, hvem der kan!

Fra Modens Verden.
Pragtfuldt Aftentoilette for en gift Dame. Kjolen er af
hvidt Satin med Kniplinger og Quldbroderi.
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Da Karla og Hansemand flyttede.
Af J. I. Kronstrøm.

Endelig kom den -méd saa stor Spænding
AR OG MOR havde en Dag været ude af
spadsere. Da de kom hjem, fik de travlL imødesete Flyttedag. Det var forresten ikke
med at maale op i Lejligheden. Karla og den rigtige Flyttedag men længe før den sæd
Hansemand fulgte deres travle Færd med store,vanlige Tid. Karla og Hansemand havde for
længst tildelt sig selv de Roller, de vilde ud
undrende Øjne.
— Hvad tror du, det er, Far og Mor har for? føre ved denne Begivenhed. Og hvad mere var:
de havde faaet allerhøjeste Sanktion af For
hviskede Hansemand til Karla.
— Jeg véd det ikke. . . svarede Karla lige ældrene paa, at de skulde have Lov til at
medvirke ved Forestillingen. Glansnumret idet
saa sagte.
Lidt efter kom han igen og sagde lige ind hele var, at de fik Tilladelse til at sidde oppe
hos Kusken — saafremt der var Plads. Og
i Øret paa hende:
— Nu véd jeg, hvad det er Far og Mor gaar de to Børn ønskede af Hjertens Grund, at det
ikke maatte blive en tyk men én rigtig radmager
rundt og ser efter.
— Naa, hvad er det saa?... spurgte Karla Kusk, saa der kunde blive god Plads paa Buk
ken.
nysgerrigt.
Hansemand paalog sig sin aller mest hem
Deres Ønske gik i Opfyldelse. Kusken var en
melighedsfulde Mine og sagde:
lang, tynd Mand. Men hvad de ikke havde
— De ser, om der er Plads til den store regnet med, var Vejret. Og det stillede sig
Gyngehest, som staar ovre i Butikken . . .. *
saa ugunstigt som vel. muligt.
Men nu blev Karla ivrig.
Det blev nemlig en forrygende Snestorm.
— Naa, saa det tror du, din dumme Dreng. Kusken gned betænkelig Pegefingeren op og
Nej, jeg véd meget bedre Besked. De vil natur ned ad Næsen og sagde, at det var „Røg
ligvis købe den store Dukkestue, som jeg har vej r“. Hvad det var for noget, vidste Børnene
bedt saa meget om.
ikke. Men de skulde snart faa det at vide.
Og saadan skændtes de to Søskende længe,
I lange, hvide Bælter piskede Sneen ned
indtil' Gaaden en skønne Dag fandt sin natur over Tagene. Og da Omnibussen kom ud paa
lige Løsning ved at Faderen sagde:
Landevejen, stod Himmel og Jord i et. Fra
— I Morgen om fjorten Dage flytter vi! alle Kanter føg Sneen rundt om Vognen, og
Naada, hvor Karla og Hansemand fik travlt. de stakkels Heste havde haardt ved at trække,
Det var jo noget helt nyt for dem. 1 næsten det tunge Læs.
seks Aar havde de boet inde i Byen -- og
Far og Mor havde puttet Karla og Hanse
nu skulde de ud paa Landet, ud i en lille Villa, mand i en Droske, der kørte samtidig med
som Faderen havde købt. Det var ikke godt al Flyttelæsset. Men da Omnibussen var kom
vide, hvordan saadan noget kunde spænde af. met halvvejs ud, kunde Hestene ikke mere.
Der gik jo saa mange underlige Rygter om Kusken erklærede, at der maatte skaffes et
de Mennesker, der levede ude paa Landet. En nyt Forspand'. Og det tog Tid — og maatte
Dreng havde fortalt Karla, at derude bestilte betales i dyre Domme.
de ikke andet end at spise Grød hele Dagen
Karla og Hansemand var enige om, at de
— men det troede hun forresten slet ikke paa. aldrig mere vilde flytte, naar det var Vinter.
For Tante So og Tante Kat (saadan kaldte de
Endelig kom Hestene og med et flot Firderes Tanter Sophie og Kathrine) boede ogsaa spand rullede Omnibussen ligesom et konge
ude paa Landet, og de sendte da regelmæssig ligt Køretøj hen ad Vejen og svingede op foran
hver Jul et Par dejlige Ænder eller en Gaas Villaen.
ind til Byen.
Saa blev der travlt igen med at pakke ud.
Men saa var der jo ogsaa det, at dé skulde Men nu var der ikke nær saa morsomt for
pakke alt deres Legetøj sammen. Og Moderen Børnene. Det gjaldt om at blive færdig i en
havde givet s trænge Ordre til, at alt det gamle Fart, og de Smaa var kun i Vejen.
Skrammel skulde kasserers. Men hvad forstod
man ved gammelt Skrammel? Var den enbenede
Da Karla og Hansemand vaagnede den næ
Hest — Hansemands uundværlige Sovekamme ste Morgen, var der de dejligste Isblomster
rat — gammelt Skrammel? Eller kom Karlas paa Rudtrne i Soveværelset.
stærkt medtagne Dukkekøkken ind under den
— Uh, hvor det er koldt! . . . sagde Hanse
ne grusomme Betegnelse?
mand og puttede sig ned under Dynen.
Efter mange og bevægede Diskussioner ved
Mor, jeg fryser... Faar jeg ikke snart
toges det, at Hansemands enbenede Hest fik Te? . . . spurgte Karla.
Lov til at passere, hvorimod Karlas i sin Tid
Men de maatte vente længe. For alt stod
saa pragtfulde Køkken ubarmhjertigt vandrede Hulter til Bulter. Først kunde Mor ikke finde
i Skarnkassen.
Daasen med Teen, og da endelig den var fundet,
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havde Tepotten gjort sig usynlig paa en my
stisk Maade.
Da saa Børnene kom op og havde faael
den varme Drik, var deres første Ønske at
faa Lov til at komme ned i Haven. Det blev
bevilget; men først blev de pakkede ind i
tykke Sjaler som om de skulde til Grønland.
Det kan nok være, at der var smukt der
nede! Den skønneste, hvide Rim laa paa Træer
og Buske og funklede i Solskinnet som tusinde
Krystaller. Og fra Lysthuset kunde de se langt
ud over snedækkede Marker, der i store Li
nier bakkede op og ned, hist og her isprængt
med en Bondegaard. Lysthus var der forresten
ikke meget af for Tiden. Det hele var nogle
Pinde, der stod paa en lille Høj. Alle Haver
møblerne manglede.
Men der var alligevel nok at tage fat i for
Børnene. Gangene skulde skuffes, Hansemand
og Karla fik hver en lille Spade og kastede
sig straks med Iver over Arbejdet. Tiden gik
glimrende, og da Faderen senere spurgte, om
de hellere vilde have blevet inde i Byen i Ste
det for at komme ud paa Landet, svarede de
begge meget energisk: Nej. De kunde ikke tæn
ke sig noget bedre end det muntre og raske
Liv herude, og de bad om, at de hver Morgen
maatte faa Løv til at komme ned og „grave“
i Haven.
Villien var altsaa god nok. Det kneb lidt
med Udførelsen. Navnlig for Karlas Vedkom
mende. Hun holdt meget af at ligge længe om
Morgenen, og navnlig nu, da Sengen var saa
dejlig varm, vilde hun ikke gerne altfor tid
lig op i den kolde Stue. Men der hjalp ingen
Kæremor. Værelserne skulde jo gøres iStand,
og' op maatte Damen, enten hun saa peb eller
sang. Forældrene holdt ikke af den megen
Skænden, og derfor gik det mest med Sang.
Moderen havde lært Karla en lille Sangleg,
der begyndte saaledes:

Haren midt i Grøften sad og sov.
Er du syg, du lille Mand,
at du ikke hoppe kan?
Hare hop!
Hare hop! Hare hop!
Det lavede hun om til:
Karla trygt i Sengen laa og sov.
Er du syg, du lille Trold?
Klokken den er slaaet tolv.
Karla op!
Karla op! Karla op!

Og hvis det ikke hjalp, sang hun videre:
Men den lille Karla vilde ikke op.
For hun vår en Dovenkrop
og stod aldrig tidlig op.
Karla op!
Karla op! Karla op!
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Det kunde Karla dog ikke finde sig i, at
hun blev kaldt for en Dovenkrop, og hvor nø
digt hun end vilde, maatte hun finde sig i del
uundgaaelige. Ellers tog Moderen Dynen fra
hende.
Efterhaanden lærte Karla dog at forstaa, at
der ikke var nogen Mening i at ligge og snue,
naar det var lys Dag. Og tilsidst behøvede
Moderen ikke at synge det lille Vers for at
faa hende til at staa op.
Saaledes gik Tiden med Spøg og Skæmt.
En Dag begyndte Sneen for Alvor at smelte,
og der blev et farligt Søl i Havegangene og
paa Vejene. Der var kommet Varme i Luften.
Op af Jorden tiltede Vintergækker og Krokus
og nikkede med deres sijiukke Hoveder til
Børnene, som om de vilde sige: „Ja, vent bare,
saa skal I se, hvor kønt her bliver!“
Men Kulden var alligevel ikke saadan at
faa Bugt med. Den lignede en gammel, gnaven
Pedant, der altid havde noget at gøre Kvalm
over. Og det uagtet den godt vidste, at del
var forbi med dens Herredømme. For Solen
fik Dag for Dag mere Magt. Og det unge For
aar fulgte sejrende lige i Hælene paa den.
— Saa naaedc vi da P a a s k e, sagde Fade
ren, da de var kommet til Lørdagen før Fe
sten. Jeg véd ikke, hvor det kan være, men
jeg føler altid noget stort og stærkt røre sig
i mig, naar vi staar ved denne skønne Fest.
Det er som om Himmel og Jord, Luft og
Træer, Fugle og Mennesker gennemstrømmes
af en Følelse af Opstandelse, en Livets
Sejr over Døden, alle mørke Vinternætter til
Trods . . .
Karla og Hansemand hørte paa ham med
store Øjne. De begreb ikke ret meget af, hvad
han sagde; men de saa, hvorledes noget lyst
og godt bredte sig over hans alvorlige An
sigt.
Og nogle faa Meter fra Villaen vraltede
Ænderne og Gæssene i et langt Geled ned til
Gadekæret, mens Snakken gik lystigt fra Næb
lil Næb. Det var som et Forspil til Paasken,
et ufuldkomment men velment Forsøg paa at
snadre „Glædelig Fest, glædelig Fest!“
Ude i Køkkenet havde Moderen travlt med
de farvede Æg. Gennem Ruderne skinnede Af
tensolen lyst og venligt. Langt borte saas den
store By, hvor Klokkerne kimede og fyldte
Luften med en Sang af dirrende Malm. En
gammel Mand gik forbi ude paa Vejen, nik
kede mildt og sagde:
— Glædelig Paaske!
Karla óg Hansemand krøb op paa Kok
kenbordel, vinkede til ham og raabte:
— Glædelig Paaske!
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DET KONGELIGE TEATER
R. MANTZIUS’ Meddelelse om, at han
med Udgangen af denne Sæson ikke mere
agter at optræde paa det kongelige Te
aters Scene, har vakt almindelig Overraskelse.
Hvis der ikke forelaa en Lægeerklæring, som
ikke tillader nogen Tvivl, vilde de fleste ryste
paa Hovedet og spørge, hvad er Meningen?
Netop i de sidste Sæsoner har Dr. Mantzius
straalet paa Kongens Nytorvs Scene som maaske aldrig før. Han har i væsentlig Grad baaret Dagens Byrde og Aftenens Besvær uden
at der mærkedes nogen Træthed paa ham.
For blot i Flæng at nævne et Par Eksempler
fra den sidste Tid, var hans Grev Sten i
Helge Rodes „Grev Bonde og hans Hus" og
Antonius i „Julius Cæsar" ikke blot betyde
lige Roller, der krævede et stort Arbejde, men
blev ogsaa udførte saa glimrende, at ingen
Tilskuer har haft mindste Grund til at for
mode, at de blev spillet af en træt, endsige
syg Mand. Vi skal ikke opholde os ved de
Rygter af mere eller mindre proper Art, der
har svirret i Luften. Sladderen er jo altid sik
ker paa taknemlige Tilhørere og navnlig naar
det gælder Teaterfolk. Dr. Mantzius maa sik
kert have sine Grunde — og det meget tvingende
Grunde — til at forlade den Scene, hvor han
har tilkæmpet sig saa mange og saa velfor
tjente Sejre.

og

Dr. phil MANTZIUS

D

Dr. Mantzius modtages af sin Paaklæder.

Teinten lægges.

Som1 Skuespiller kan Dr. Mantzius se
tilbage paa en lang og indholdsrig Løbe
bane. Han debuterede i 1883 som J er o n i m u s i „Erasmus Montanus". Han
var då 23 Aar gammel, Student og i det
hele taget, vel udrustet til sin Gerning.
Som Søn af den store Skuespiller Kri
stian Mantzius (der ret hensyns
løst blev afskediget fra det kgl. Teater
uden Pension paa Grund af nogle Stri
digheder med Direktionen) havde han
saa at sige Teaterblod i Aarene. Kun
nogle faa Aar blev Karl Mantzius ved
det kongelige Teater. Fra 1887 til 1890
var han ved Dagmarteatret, men vendte
da paany tilbage til vor første Scene,
hvor han nu hurtigt blev en af de bæ
rende Kræfter. I Juni 1909 blev han
udnævnt til Direktør.
Det vil blive alt for vidtløftigt at
nævne blot Hovedrollerne af han store
og betydelige Repertoire. Her skal kun
omtales, at han har indlagt sig meget be
tydelige Fortjenester ved at have gjort
Shakespeare tilgængelig for det
danske Publikum. Ikke blot er hans
Præstationer som Shakespeare-Skuespiller („Kong Lear", „Richard den Tre
die", o. s. v.) ypperlige, men han har
ogsaa ved omhyggelig Instruktion og
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Iscenesættelse ladet den geniale Englænders
Værker fremtræde paa en Maade, saa at deres
store Skønhed kom fuldtud til sin Ret.
Dette hænger sammen med, at Dr. Mantzius
foruden ‘ at være en fremragende Skuespiller
ogsaa er en betydelig Videnskabsmand. Et Vid
nesbyrd herom er det store, fembinds Værk
„Skuespilkunstens Histori e“, der sam
men med en Række mindre Afhandlinger er
præget af omfattende Viden. I 1901 erhvervede
Mantzius sig den filosofiske Doktorgrad ved
Københavns Universitet, noget, der er ret enestaaende i Teaterverdenen. Af andre Skuespil
lere har kun den berømte Chr. Ryge (1780—
1842) baaret Doktorhatten, og det var i Egen
skab af praktiserende Læge.
At Dr. Mantzius længe har ønsket at blive
Chef for det kongelige Teater er en offentlig
Hemmelighed. Om han vil naa dette Maal er en
anden Sag. Foreløbig er han ganske vist Di
rektør, men Teatrets øverste Embedsmand er
tidligere Kontorchef i Kultusministeriet, A. P.
Weis. Hr. Weis, der er kendt for sin store
Dygtighed, blev Chef i 1909 og har siden da
varetaget den ingenlunde lette Administration
af Nationalscenen, hvor tre forskellige Kunst
arter søger at gøre sig gældende. Da der netop
til Efteraaret bliver en Departementschefspost
ledig i Kultusministeriet, var det jo ikke helt
utænkeligt, at Hr. Weiss foretrak denne mere
rolige Gerning for en Teaterchefs enerverende
Virksomhed. Imidlertid er det umuligt at sige,
hvorledes det vil gaa. Hr. Weis nærer saa

Masken udformes.

Dr. Mantzius som Philip i „Don Carlos/

stor Interesse for Teatret og har vist sig i Besid
delse af en saa heldig Haand, at der ikke er
nogen Grund til, at han skulde fortrække, hvis
han ikke selv ønskede det.
Men Dr. Mantzius da? Ja, ogsaa her maa
Tiden vise, hvorledes det hele vil udvikle sig.
Teatret er en Verden for sig, hvor vulkanske
Udbrud ikke hører til Sjældenhederne. Man
bør altid være forberedt paa Overraskelser.
Hvorom alting er, staar det fast, at Dr.
Mantzius ved sin Fratræden som Skuespiller
efterlader et Savn, der vanskelig lader sig er
statte. Enhver, der holder af lødig Kunst, skyl
der ham Tak for en Række ypperlige Skik
kelser, der ved hans Talent blev lyslevende
for Tilskuerens Øjne.
Af den ældre Generation er der nu kun Olaf
Poulsen, Jerndorff og Zangenberg
tilbage paa det kgl. Teater. En ny Slægt er ryk
ket frem med Johannes P o u 1 s e n og P o u 1
R e u m e r t i Spidsen. Vi glæder os over alt,
hvad der er ungt og sprudler af Liv. Men dette
forhindrer jo aldeles ikke, at man yder de
Ældres gode Arbejde fuld Anerkendelse. Dr.
Mantzius staar paa Grænselinien mellem den
ældre og den yngre Slægt, og netop fordi han
forener disses bedste Egenskaber, ønsker vi
ham bevaret som Skuespiller.

788

„Hver 8. Dag“, 31. Marts 1912.

Chef for det kgl. Teater A. P. Weis.

Ethvert Menneske er fra Undfangelsen be
stemt for et Livsformaal, der — naar Person
ligheden er modnet — en Gang vil bryde ind
over Bevidsthedens Tærskel som et Kald, der
ikke tør afvises. Dette er som en Kongegerning,
hvortil Individet er kaaret.
Det er jo egentlig det, der er Opdragel
sens store Kunst at være ung med de Unge og
Barn med Børnene.
Edv. Eg eb erg.
*

*

*

Tænk mindre — tro mere!
Harald Tandrup.
*

*

•

*.

*

*

Naar Instinktet raaber: Nu er Vingerne der,
nu skal der flyves, — da er det Livet om at
gøre at bryde Skallen. Da er Livet i det, som
skal komme, og Døden i det, som er. Aldrig
at svigte, det staar for mig som Livets højeste
Lov.
L a u r i d s B r u u n.

'
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EKSENTRISKE PERSONLIGHEDER
PERSONALHISTORISKE SKILDRINGER
FRA

IND- OG UDLAND
Virkelige Begivenheder er ofte mere interes
sante end de vidunderligste Fantasier."

En Skuespillerindes Roman.

lunde saa uvidende, som deres usle Levevis
gav Grund til at formode. Bissekræmmeren
ET nittende Aarhundrede har i det mind- Felix havde studeret hebraisk Teologi i det
stre frembragt tre store tragiske Skue Haab med Tiden at kunne blive Rabbi, men
spillerinder, som under deres Sejrsgang skønt dette mislykkedes, var han stadig meget
har bragt hele Europa for deres Fødder. De to
interesseret i Deklamation, Oplæsning og Frem
— Rachel Felix og Sarah Bernhard — var begge sigelse af Digte. Han var endvidere, paa sin
af jødisk Slægt, medens den tredje, Eleonora Vis, en ret betydende Kritiker, naar det gjaldt
Duuse er italiensk af Fødsel. Alle tre har Skuespilkunst, og længe tør lille Rachel havde
de fra Fattigdom arbejdet sig frem til Berøm fyldt sit tiende Aar, havde hun under hans
melse, men maaske er Rachel den, hvis Livs Vejledning lært at fremsige med megen Sik
skæbne frembyder flest forunderlibe Momen kerhed og Følelse lange Stykker af de bedst
ter.
kendte franske Dramatikere.
I Vinteren 1821 søgte en ussel Bissekræm
Børnenes Moder var paa sin Side en i
mer ved Navn Abraham — eller Jacob — højeste Grad praktisk og pengekær Kvinde.
Felix Ly i en forfalden Kro i Numpf, en Lands Hun sparede og kneb i alle de Aar, da Fa
by i Schweitz, ikke ret langt fra Basel. Det milien led Nød og drog fra Sted til Sted.
havde været et frygteligt Vejr hele Dagen, og Senere blev hun Børnenes Bankier, skønt hun
den lille Familie havde slidt sig frem gennem aldrig vilde laane dem en Skilling uden mod
Sne og Slud. Kroen var det usles te Skur, absolut sikkert Pant, men dette er at foregribe
men Ejeren nægtede alligevel at give den fat Begivenhedernes Gang.
Da det Barn, som senere skiilde erhverve
tige Familie Husly, indtil han fik at vide, at
Bissekræmmerens Hustru i Løbet af meget kort sig Verdensberømmelse, havde fyldt sit tiende
Tid skulde føde et Barn. Den selvsamme Nat Aar, var hun og hendes Søstre naaet til Paris.
nedkom hun ogsaa med en Datter, som først I fire Aar vedblev Marskandiserforretningen
fik Navnet Elise. Saa lidt Vægt lagdes der at bestaa. Faderen gav stadig Timer i Tysk,
paa denne lille Piges Indtog i Verden, at Borg og den ældre Søster, Sarah, som havde en
mesteren i Numpf kun ansaa det for nødven vidunderlig Sangstemme, gik rundt fra Kafé
digt at indføre i Bøgerne, at en omvandrende til Kafé i Byens fattigste Kvarterer, medens
Bissekræmmers Hustru var nedkommet med Rachel indsamlede Kobberpenge paa en Træ
et Pigebarn. Han omtalte hverken Familie tallerken.
En Aften i Aaret 1843 kom en Forretnings
eller Religion, og det var al den Notits, som
ved Fødselen blev taget af det Barn, der se mand ved Navn Moren ind i et Brasserie
nere ved sit dramatiske Geni skulde fortrylle og forlangte en Kop Kaffe. Der saa han de to
Pigebørn, hvoraf den ene sang med en usæd
og betage hele Europa.
1 ti Aar blev Familien — som voksede, vanlig indtagende Stemme. Hr .Moren kaldte
indtil den bestod af en Søn og fem Dø tre — den unge syngende Pige hen til sig og spurgte,
ved at fortsætte med sine Vandringer gennem hvorfor hun ikke gjorde bedre Brug af sin
Schweitz og Tyskland. Endelig slog de sig ned Stemme end at afsøge Kaféerne ved Nattetid,
i Lyon, hvor Moderen begyndte paa en lille hvor hun var udsat for Fornærmelser af den
Forretning med brugte Klæder. Faderen gav groveste Art.
„Jeg har jo ingen til at raade mig,“ svarede
Timer i Tysk, naar han da kunde faa Elever,
og den ældste Datter gik om Aftenen omkring Sarah.
Hr. Moren gav hende sin Adresse og sagde,
paa Kaféerne og sang den Slags Sange, som
i de Dage var paa Moden, medens hendes at han vilde arrangere et Møde mellem hende
lille Søster Rachel — hun havde nemlig for og en af sine Venner, som kunde være hende
andret sit Navn fra Elise til Rachel — ind til stor Nytte. Den følgende Dag sendte han
samlede Kobberskillinger hos dem, som havde de to Pigebørn til en Hr. de Choron, som var
Direktør for Konservatoriet for Kirkemusik.
en Kobberskilling tilovers.
Skønt Familien til Tider knap havde haft Hr. de Choron hørte Sarah synge og antog
det tørre Brød, var Faderen og Moderen ingen- hende straks som Elev, og efter nogen Tids

D
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Forløb blev hun optaget i Koret — saa stærkt blev endnu magrere og længere af Rædsel,
et Indtryk havde hendes smukke Stemme gjort de smaa, dybtliggende Øjne udspiledes, og der
paa ham.
kom et stift, stirrende Udtryk i dem, som om
Da han havde prøvet Sarah, kom han til hun for sig saa hele den forfærdelige Scene,
fældig til at lægge Mærke til det lille, magre og den dybe Stemme fyldte — trods sin let
Barn, som stod ved Siden af sin Søster. Han jødiske Accent — Tilhørerne med navnløs Ræd
vendte sig om mod hende og sagde:
sel, og fremsatte dem i al denne tænkte For
„Og hvad kan du, .min lille Ven?"
tvivlelse med en saa besynderlig Følelse af
„Jeg kan fremsige Digte,“ svarede hun.
Virkelighed, at det var umuligt at ryste Uhygge
„Kan du det,“ sagde han, „lad mig høre." fornemmelsen af sig, saa længe Oplæsningen
Rachel var mere end villig. Hun havde en varede."
ejendommelig, haard, skærende Stemme, og en
Men endnu var Tiden ikke kommet, da
hver anden, end en meget øvet Dommer, vilde hun skulde slaa helt igennem. Hun var stadig
have opgivet hende med det samme. Men Hr. saa lille og ubetydelig af Skikkelse, hendes
de Choran, som
Ansigt lignede
var en meget ind
mere et Abe- end
sigtsfuld Mand,
Menneskeansigt,
lagde Mærke til
og hendes Stem
hendes korrekte
me var saa skur
Betoning og den
rende og ubehage
dybe Følelse,
lig, at kun de faa
hvormed hun ud
kunde skimte det
talte hvert enkelt
virkelige Geni hos
Ord. Han antog
dette
Rendeste
hende som Elev
nens Barn, som
samtidig med Sø
endnu ikke havde
steren, men satte
lært at gøre fuldt
hende til at stu
Brug af sine ejen
dere Talekunst og
dommelige Virke
ikke Musik. Hun
midler. — Tre Aar
maa have været i
senere debuterede
Besiddelse af en
hun paa Gymnasjælden Personlig
se, men det var
hed selv som
først paa Teatre
fjortenaar g, siden
Frangais, at hun
hun ikke blot
endelig blev aner
havde sin Stemkendt som sin
ne, men ogsaa sit
Tids største tra
Ydre imod sig.
giske Skuespiller
Hun var klædt i
inde. Dette var i
en kort SirtsesCorneilles berøm
kjole — rød med
te Skuespil „Ho
hvide Pletter —
race", og hun
Hendes Sko var af
viste med et Slag,
Den berømte Skuespillerinde Rachel.
det groveste, sorte
at hun havde Ev
Læder. Hendes
nen til at fængsle
Haar var skilt i Nakken og hang ned ad Ryggen Tilskuerne og sætte deres Sind i den heftigste
i to Fletninger, som indrammede det barnlige Bevægelse. Konger og Fyrster besøgte Teatret
Ansigt, men samtidig underlig dværgagtige An for at se hende, og selv Louis Philippe lod sig
sigt med det usædvanlige alvorlige Udtryk.
tilsidst lokke til at være til Stede en Aften, da
I Begyndelsen blev der ikke lagt meget hun optraadte. Penge og kostbare Gaver strøm
Mærke til hende, men der kom en Tid, da hun mede ind til hende, og saa snart hun viste
forbløffede baade sine Lærere og sine Kam sig, holdt hun hele Teatret fastbundet ved sin
merater ved en offentlig Oplæsning. Det var medfødte Evne til at bedaare og røre.
S a 1 e m a i Ducis’ „Abufar“, en fortvivlet Mo
Det var ikke nogen behagelig Tilværelse,
der, som føder et Barn, medens hun selv van hun førte, denne attenaarige unge Pige, for de
smægter af Tørst i Ørkenens Sand. Madame andre Skuespillerinder haanede og drillede hen
de Barviera har givet en Beskrivelse af denne de, og hun besad kun ringe Kultur og Ud
Oplæsning, som det maaske kan være Umagen dannelse, medens hendes Faders Gerrighed og
Uværd at citere:
lidet tiltalende Væsen vakte en Bitterhed, som
„Medens hun fremsagde denne betagende Datteren maatte undgælde for. Hun var endnu
Fortælling, var det, som om det magre Ansigt ikke myndig, og derfor blev him udnyttet som
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en sand Guldmine af sine fordringsfulde For
ældre. Hun kunde højst optræde to Aftener
om Ugen. Hendes Skikkelse var skrøbelig og
spinkel, og hun truedes stadig af en Lunge
svaghed, som dog kun bidrog til at faa Folk
til at interessere sig dobbelt for hende. Aviserne
udstedte daglige Bulletiner om hendes Befin
dende, og hun belej redes af ængstelige Be
søgende, som kom for at spørge til hende.
Hvad hendes Forældres Pengegriskhed angik,
saa sagde alle, at det kunde hun ialfald ikke
gøre for. Og saaledes naaede hun fra Fattig
dom til Rigdom, fra usle Vilkaar til en vis
Pragt, fra Ubemærkethed til Berømmelse.
Der har været skrevet meget om hende,
og meget af det har været fuldkommen ukor
rekt. Folk har tillagt hende Dyder, som hun
aldrig har været i Besiddelse af, og det kan
i Virkeligheden med fuld Sandhed siges, at
hun slet ingen Dyder besad. Paa Scenen, saa
længe Inspirationen varede, var hun pragt
fuld. Uden for Scenen var hun lumsk, upaalidelig, lunefuld, graadig, utaknemmelig, uvi
dende og ukysk. Med en Slægt, som den hun
var kommen af, med en Barndom som den,
hvori hun havde henlevet sine første Leveaar, hvad kunde man saa ogsaa vente sig andet.
Hun og hendes gamle Moder skændtes om
Penge som to Lommetyve. Nogle af sine bed
ste Venner behandlede hun skændigt. Hendes
Gerrighed var grænseløs og kan belyses med
talløse Eksempler. Ganske vist strøede hun
gerne om sig med Foræringer, men naar hun
havde givet noget bort, helmede hun ikke, før
hun havde faaet det tilbage igen. Dette var
saa almindeligt bekendt, at hendes Omgangs
kreds ligefrem ansaa det for givet. En Gang
havde hun givet den yngre Dumas en Ring,
men han bukkede blot dybt og satte den til
bage paa hendes Finger med de Ord:
„Tillad mig, Mademoiselle, at give Dem
denne Ring tilbage for at fri Dem for den ube
hagelige Situation at skulle bede om den.“
Der fortælles en anden Anekdote om, at
hun en Gang spiste til Middag hos Grev
Duchatel. Bordet var overlæsset med de kost
bareste Blomster, men Rachel’s skarpe Blik
havde straks opdaget den store Sølvdekoration,
som dannede Midtpunktet for Udsmykningen.
Hun begyndte straks at udtale sin Beundring
over den, og Greven, som var stærk betaget af
hende, sagde, at det vilde være ham en Glæde
at forære hende den. Hun tog straks mod hans
Gave, men var bange for, at han skulde for
tryde sin Gavmildhed. Hun var kommet til
Middagen i en Droske og omtalte det for Gre
ven, som tilbød at sende hende hjem i sin
egen Vogn.
„Ja, det vil være storartet!“ sagde hun,
„saa behøver jeg da ikke at være bange for
at blive plyndret for Deres Present, som jeg
lige saa godt kan tage med mig (med det samme. “
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„Med Fornøjelse, Mademoiselle 1“ svarede
Greven, „men De vil nok være saa venlig at
sende Vognen tilbage ?“
I det hele taget havde Rachel den mærkelige
Manér at anmode alle, som hun traf, om For
æringer og Smaating, hvad enten de var værdi
fulde eller det modsatte. Hun skulde nok selv
sørge for at gøre dem værdifulde.
En Gang, paa et Atelier, saa hun en Guitar
hænge paa en Væg. Hun tiggede og bad om
at faa den, og da den var gammel og uden
Værdi, sagde Ejeren Ja. Lidt senere forlød
det, at den usle Guitar var bleven solgt til
en meget kendt Mand for tusind Francs. For
klaringen fulgte snart. Rachel havde fortalt,
at det var den samme Guitar, hvormed hun
som Barn havde tjent sit Brød paa Paris’ Ga
der. Og som Minde om den Tid var dens
Værdi steget fra tyve til tusinde Francs!
Det har altid været en Gaade, hvad Rachel
gjorde med de store Summer, som hun paa
forskellig Maade tjente. Hun var aldrig vel
klædt, og hendes Kostumer paa Scenen blev
altid betalt af Teatret. Da hendes Ejendele
efter hendes Død bortsolgtes ved offentlig Auk
tion, var hendes Billeder og Smykker fuld
kommen værdiløse, lige med Undtagelse af de
Ting, hun havde modtaget som Foræringer.
Hun maa have tjent Millioner af Francs, og
dog var det forholdsvis smaa Summer, hun
efterlod sig.
Der er dem, som siger, at hendes Broder
Raphael, som var hendes Impresario, var en
Ødeland, men i saa Fald er der Grund til at
antage, at det ikke var sin Søsters Penge, han
bortødslede. Andre siger, at Rachel spillede
paa Børsen, men heller ikke det er der ført
Bevis for. Det eneste, som er sikkert, er, at
hun altid var i Pengetrang — rimeligvis var
det hendes Moder, som paa en eller anden
Maade beslaglagde alt, hvad hun tjente.
En Del gik ogsaa tabt paa Grund af hendes
Luner, saaledes som følgende Eksempel vil
vise. Hun havde modtaget et Tilbud om at
spille i St. Petersborg for en Sum af tre Tusind
Francs, og paa Vejen kom hun gennem Post
dam. Kejseren af Rusland var netop i de Dage
Gæst hos Kongen af Preussen, og Rachel mod
tog da en kongelig Befaling om at optræde for
de to Monarker. Af en eller anden Grund fandt
hun paa at sige Nej, og hun fastholdt sin Væg
ring paa Trods af alle Fornuftgrunde og skønt
det vilde være ensbetydende med et meget
stort Pengetab, da hun efter denne Krænkelse
af den russiske Czar ikke kunde optræde i
Rusland. Men pludselig skiftede hun Sind og
optraadte for de to Monarker til alles Tilfreds
hed. Bagefter forklarede hun selv sin Hold
ning paa følgende Maade:
„Man tager absolut fejl, naar man tror,
at det var af Hensyn til Pengene, at jeg gjorde
det. Det var blot fordi, jeg fik at vide, at Czar
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Nicolas var den smukkeste Mand i Europa,
og saa bestemte jeg mig til at blive saa længe
i Potsdam, at jeg kunde faa ham at se.“
Ved dette Eksempel kommer vi forøvrigt
til en anden Side af Rachels Karakter, som
er ret uhyggelig. Hun var absolut hjerteløs,
og havde tilsyneladende ingen Følelser, med
Undtagelse af dem, som hun viste paa Scenen
og den Lyst til at drille og fortrædige, som
stadig irriterede hendes Omgivelser. Hun var
i Virkeligheden et Produkt af Rendestenen, i
Stand til at paatage sig ærbare og nette Ma
nerer, men i sit inderste Væsen plump, simpel
og fuldkommen ligegyldig for hvad der var
sømmeligt.
I hele hendes Tilværelse var der kun el
eneste Stænk af virkelig Romantik, og det bi
drager forsaavidt kun til at vække vor Med
lidenhed med hende, fordi hun skænkede al
den Kærlighed, hun havde at give bort, til
én, som aldrig kunde gengælde den.
Denne Mand var Grev Alexander Walewski, Søn af Napoleon den Første og den pol
ske Grevinde Maria Walewski, en ædel, ret
tænkende Mand, som under Louis Philippe be
klædte forskellige vigtige Embeder og blandt
andet havde Opsyn med de statsunderstøttede
Teatre. Han var Søn af en af de største Mænd,
som nogen Sinde har levet, hun var Barn af
omstrejfende Bissekræmmere og havde faaet
sin første Opdragelse i tilrøgede Værtshuse og
Kaféer. Trods sit Geni var hun paa mange
Maader en uren Kvinde, medens han var en
klog Mand med strenge Principper. Rachel, den

omvandrende Skuespillerinde, Rendestenens
Barn, saa op til denne højsindede Adelsmand,
og han løftede hende op til sig, saa hun for en
Stund kunde glemme al den Brutalitet og Sim
pelhed, hun havde mødt paa sin Vej og af
lægge den fordærvede Livlighed og det Jeg,
som ikke var hendes eget. Og saaledes mødtes
de to, som levede paa hver sin Side af en
dyb Kløft, men som dog, trods den store Væ
sensforhold, i Forholdet til hinanden lagde en
Alvor og Sanddruhed for Dagen, som de ikke
andet Sted kunde faa Lejlighed til at vise.
Stakkels Rachels sidste Leveaar bragte hen
de kun Skuffelser. Hun lod sig friste af, at
Jenny Lind havde tjent næsten to Millioner
Francs paa én Turné i Amerika, og fulgte hen
des Eksempel. Men Forsøget lykkedes kun ti]
Dels, for medens Musikken er en Kunst, som
kan förstaas overalt, kan det franske klassiske
Drama, selv naar det tolkes af et Geni som
Rachel, kun helt förstaas af Franskmænd, og
saaledes gik det til, at Besøget i Amerika baade
pekuniært og paa anden Maade ikke kom til at
svare til Forventningerne.
Rachel vendte tilbage til Frankrig, men Ade
laide Ristoris voksende Berømmelse var hen
de en stadig Kilde til Ærgrelse. Hun rejste
til Ægypten, men uden synderligt Udbytte, og
i 1858 døde hun i Nærheden af Cannes. Den
Mand, som elskede hende, og som hun selv
havde elsket, hørte med stor Bevægelse om
hendes Død. Han selv levede ti Aar længere
og døde kort før det andet Kejserriges Fald.

PAA VEJ TIL TEHERAN.

I Anledning af Urolighederne i Persien har Rusland udrustet et Slags Speiderkorps, der
pr. Automobil bevogter Landevejene.
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Den sidste Koncert for de Arbejdsløse.
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v^'chr.'’Sfríiti^‘

Ved Koncerten, der blev afholdt i den store Sal i Rømersgade, medvirkede bl. a. Operasangerinde
Fru BRUN og Kapelmusiker BARTHOLDY. Bifaldet var orkanagtig, og Arrangørerne havde megen
Glæde af deres smukke Idé.

Peter Hansens Væg paa den frie Udstilling.

Fol. for ,11. 8. D. af

Chr. Christiansen.

Den frie Udstilling indeholder iaar en Samling Malerier, der alle med Rette gør Krav paa Publikums
Interesse. Vort Fotografi viser PETER HANSENS store Portrætgruppe fra Faaborg-Musæets
Aabningsfest,
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Forligsmanden, Direktør Michael Koefoed.
AADE i Arbejdsgi-

B giver- og Arbejder
kredse har det vakt al
mindelig Beklagelse, at
Direktør Michael Koe
foed agter at trække sig
tilbage fra sin Stilling som
Forligsmand fra 1.
April. I og for sig kan
det ikke undre, at Hr.
Koefoed ønsker at komme
til at virke under roligere
Forhold. Hans Embede
som Direktør for Sta
tens statistiske Bu
reau giver ham i For
vejen nok at bestille, og
Posten som Forligsmand
er saavist ingen Sinecure.
Det er tværtimod en me
get ansvarsfuld Post, som
stiller betydelige Krav til
dens Indehavers DygtighedogdiplomatiskeSnille.
Men netop fordi Direk
tør Koefoed i fremra
gende Grad har vist sig
i Besiddelse af disse sjældne Evner, vil det blive
meget vanskeligt at erstatte ham. Forholdene

paa Arbejdsmarkedet har
i de sidste Aar været
overordentlig vanskelige.
Vi behøver blot at minde
om den store CementLockout samt Jord- og
Betonarbejderstrejken.
Begge disse Konflikter,
der næsten saa ud til at
være endeløse, er nu
bragt til Afslutning og
Æren herfor tilkommer
ikke mindst Direktør Koe
foed. Hans Funktionstid
udløber normalt 1. April
— idet han kun er ud
nævnt for 2 Aar — men
det maa alligevel øn
skes, at der træffes en
Ordning, saa at Hr.
Koefoed kan bevares for
den Virksomhed, hvor
til han trods alle Van
skeligheder har vist sig
saa fortræffelig egnet.
For Fuldstændighedens
Skyld tilføjer vi, at Direktør Koefoed ogsaa er meget anset blandt Statistikere og Videnskabsmænd.

Overpostmester Mørch
fratræder den 1. Maj sit Embede og er udnævnt til Konferensraad, Overpostmesteren
blev i 1856 ansat som Privatskriver ved Københavns Brevpostkontor og har altsaa
været ialt 56 Aar i Postvæsenets Tjeneste.
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ET HYLDESTTOG TIL ÆRE FOR KARDINAL O’CONNEL I BOSTON.
Efter at Kardinalen havde modtaget Pavens Velsignelse, blev han ved sin Hjemkomst budt velkom
men af en festlig Procession med Musikkorps i Spidsen. Sneen strømmede ned over Tilskuerne,
der mindst beløb sig til 100,000, men Begejstringen var saa meget des varmere.

NAAR KULLENE SORTERES 1 MINEN.
Nu er der øde og mørkt iKulminerne, og „ den sorte Strejke* har udviklet sig saaledes, at den ikke blotføles
som en Nationalulykke for England men ogsaa lægger sin døde, hæmmende Haandpaa Verdensmarkedet.
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KAMMERHERRE DE STEENSEN-LETH TIL HØJRIIS.

Kammerherre de Steensen-Leth til Iløjriis.

Monument for de Steensen-Leth.

NDER stor Højtidelighed fejredes Kammer

Kongen og Prinsesse Thyra. I Dagens Anled

Lejligheden til at sige Kammerherren Tak for
alt, hvad han har været for Morsø og dens
Befolkning. Der indløb Telegrammer baade fra

saa Hedeselskabet og mange andre Korporatio
ner sendte Hilsener til Festen. Det er en Dag,
som længe vil huskes paa Mors.

; Der gives bare én Lykke, hvis der gives no
gen, og den hedder Arbejde.
Peter Eg ge.

Jeg tror ikke paa noget tilfældigt. I det til
fældige ser jeg det, som de Gamle kaldte Guds
Finger— en Aabenbarelse af noget forudbe
stemt,, hvis Motiver vi ikke kender.
Laurids Bruun.

herre de S teen sen-L eth’s 70-aarige ning blev den populære Kammerherre udnævnt
UFødselsdag.
Hele Nykøbing pr. Mors benyttedetil Kommandør af Dannebrog af 2. Grad. Og

£

*

•!:

Vidste et Folk, hvad det skyldte sine store
Digtere, saa vilde det beundre dem endnu mere
end det gør.
H o 1 g e r D r a c h m a n n.
*

*

*

Kærligheden er vidunderlig. Den ér koste
ligere end Smaragder og mere værd end skønne
Opaler.
Oscar Wilde.

*

*

i

Lidelser og Smerter er uadskillelige fra vidtomfattende Kundskab og Hjertedybde. Virkelig
store Mennesker maa, synes jeg, bære en dyb
Kummer i sig her paa Jorden.
D ó s t o i e w s k i.

HVER 8. DAG: PORTRÆT- OG BILLEDGALLERI
MARTS 31. 1912.

GENERALMAJOR H. W. T. v. GERSTENBERG.
I en Alder af 67 Aar er General Gerstenberg død. Foruden at være en dygtig
Militær var General Gerstenberg tillige kendt som en smagfuld Oversætter af
Russisk. Hans Udgaver af Tolstoi, Gorki og andre Forfattere var mønsterværdige.

ENGELSKE STUDENTER DYRKER ROSPORT

Fot. H. s. d. London.

Ved de engelske Universiteter dyrkes Sporten i overordentlig stor Udstrækning. Hvert Aar
finder der store Kampe Sted mellem Studenter fra Oxford og Cambridge Universiteterne.
Vort Billede viser Cambridge-Holdet ved Starten.

DEN TYSKE KRONPRINS HYLDES AF FOLKET.

Den tyske Kronprins kan glæde sig ved stor Popularitet. Ovenstaaende Lynskud viser
Kronprinsen paa Vej til sit Palæ, hilst af den begejstrede Folkemængde.

FRA KRIGSSKUEPLADSEN I TRIPOLIS.

Et Kompagni italienske Soldater ved en Kilde.

ET BONDEBRYLLUP I HANNOVER.

I Hannover fejres Bondebryllupperne endnu med alle de gamle smukke og morsomme
Skikke, som Traditionen kræver. Nederst paa Billedet ses Bruden paa Vej til Kirke.
Foroven gaar Dansen lystig paa Grønsværet.
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Skal det tyske Rige forgaa
i 1913?
R DET MULIGT at se ind i Fremtiden?
Dette Spørgsmaal beskæftiger mange. Nog
le vil bestemt svare Nej, andre vil lige saa
bestemt svare Ja. Og hvad viser Erfaringen os?
At der er mange Profetier, som er slaaet fejl, og
en Del, der er gaaet i Opfyldelse. Vi skal ikke
her drøfte Spørgsmaalet nærmere, men kun
omtale en Profeti, hvoraf en Del allerede er
gaaet i Opfyldelse, men hvis Slutning maa ven
te til 1913, før man kan udtale nogen afgørende
Dom om den.
Det siges, at i Aaret 1849 lod gamle Kejser
Wilhelm af pure Nysgerrighed en Spaamand
kalde op til sig paa det kongelige Slot i Ber
lin. Kejseren var den Gang endnu kun Konge
af Preussen, og det tyske Rige bestod af en
Mængde selvstændige Smaastater. Kongen un
derholdt sig i længere Tid med Spaamanden, og
da denne var i Stand til at sige et Par Ting,
som forbavsede Majestæten, bad Kongen ham
besvare tre Spørgsmaal.
Det første Spørgsmaal var: „Hvornaar vil
Tyskland blive forenet til eet Rige?“ „Læg Tal
lene i dette Aars Chiffre sammen, saa har De
res Majestæt Aaret," lød Svaret. Som sagt saa
gjort.
Aarstallet var 1849
Chiffrenes Sum
22 (1—8—4—9)
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Tegn, som tyder paa, at det tyske Rige staar
paa svage Fødder. Utilfredsheden med de store
Militærskatter i Forbindelse med Socialismens
sejrrige Fremtrængen har udhulet Grunden.
Hertil kommer, at de forskellige tyske Smaa
stater kun ugærne bøjer sig for Preussernes
Overherredømme. De Uroligheder, som netop i
disse Dage finder Sted i Grubedistrikterne —
hvor det er kommet til blodige Sammenstød
mellem Politiet og Mængden — kan ogsaa let
faa en mere omsiggribende Betydning.
Der er næppe nogen Tvivl om, at Kejser
Wilhelm den Anden gør alt for at bevare
Freden baade udadtil og indadtil; men han er
jo ikke Herre over Forholdene. Udsigterne er
ikke de lyseste, og det kan derfor godt være,
at Spaamanden faar Ret. Den kendte franske
Kiromant, Madame de Thébes har forøvrigt
udtalt sig noget lignende i sin Almanak for
1912.

VORE ÆREDE ABONNENTER anmodes
høfligst om at forny deres Abonnement paa
Posten inden d. 31. ds. for at undgaa Stands
ning af Bladets Tilsendelse.
„Hver 8. Dag“s Ekspedition,

Ialt 1871
Som bekendt er denne Profeti gaaet i Op
fyldelse. I 1871 blev Wilhelm den Første kro
net som tysk Kejser i Versailles.
„Sig mig saa, hvornaar skal jeg dø?“ sagde
Kongen. Igen fik han til Svar: „Læg Chiffrene i
1871 sammen og læg denne Sum til Aarstallet."
Det var snart gjort. Summen af 1—8—7—1
giver 17. Altsaa
17 +
___ 1871_
ialt 1888

Kejser Wilhelm I. døde i 1888, og Profeti
Nr. 2 er altsaa ogsaa gaaet i Opfyldelse.
Det tredie og sidste Spørgsmaal, Kongen stil
lede Spaamanden, var: „Hvornaar vil det tyske
Rige forgaa?" Spaamanden bad igen Kongen
lægge Chiffrene i 1888 sammen og føje Sum
men til Tallet. Derved faas:
1888
+ 25 (1-8-8-8)

ialt 1913
Denne Profeti er ikke endnu gaaet i Opfyl
delse, men Tidspunktet nærmer sig, da man
vil faa at se, om den slaar lige saa godt til
som de to andre.
Helt umuligt er det ikke. Der er mange

Grossereren (der har haft en af sine Rom
misser til Middag og givet ham en daarlig Cigar
mens han selv har tændt sig en af de fine). Nu
vel, min unge Mand, nu maa De tænde igen.
Jeg ser Deres Cigar er gaaet ud.
Kommissen: Gør ikke noget, Hr. Grosserer,
saa nyder jeg Duften fra Deres saa meget desto
bedre.
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Ensomme Gamles Værn.
Et smukt Foretagende.
ORENINGEN „Ensomme Gamles Værn“ er 2000 gamle Mænd og Kvinder fra alle Kvarterer
et Led af „Studenternes sociale af Byen.
Foreningen har i Sommerens Løb haft den
Sekretariat", der udfolder en smuk
Række af filantropiske Virksomheder. ForTilfredsstillelse at kunne indvie sit første Al
eningen har fornylig udsendt sin første Aars- derdomshjem, beliggende Prinsessegade 47 A
beretning, hvoraf det fremgaar, at den er i paa Christianshavn, omfattende ialt 22 Værelser
med Have og med Plads til 18 Gamle, som mod
god og glædelig Trivsel.
Det var i Erkendelse af, at der i høj Grad Afgivelse af deres Alderdomsunderstøttelse, Pen
tiltrængtes en særlig Virksomhed for de mange sion eller lignende, opnaar Ene-Værelse, fuld
Kost og Pleje un
ubemidlede Gamle
der de hyggeligste
herinde i Køben
og bedste For
havn, at Studen
hold. Et mindre
terne i Efteraaret
Bløb forbeholdes
1910 besluttede at
dem selv til Smaadanne en fast Or
udgifter. Bestyrel
ganisation for et
sens Tilsynsfø
saadant Arbejde.
rende og Inspek
Denne har indtil
tør er Fuldmæg
D. D. naaet 733
tig, cand. juris E.
Medlemmer, som
Hall. Forstander
gennemsnitlig be
inden, som har 2
faler 1 Kr. i AarsMedhjælperinbidrag, for adskil
der, er: Frøken P.
liges Vedkommen
Thorsen.
de dog mere. For
„Ensomme Gam
eningen arbejder
les Værn" afholdt
iøvrigt med ak
i Sommer en stør
tivt virkende Dare Udflugt for
mekredse, som i
Gamle til Vedbæk
Aarets Løb ved re
og til Studenter
gelmæssige Symønes Landkoloni i
der tilbereder
Trørød. Til denne
Salgsgenstande ti
sidste Institution
Foraarsfesten i
har Foreningen i
Wittmacks Loka
Henhold til sine
le. 1 Marts MaaStatuter ydet en
ned afholdtes un
Gave paa 200 Kr.
der betydelig Til
Flere Venner af
slutning denne
Arbejdet er be
Aarets Hovedbegi
gyndt at betænke
venhed, ved hvil
ken Sagen blev
Foreningen ved
Interiør fra Hjemmet paa Christianshavn.
lagt frem, foruden
deres testamenta
af Formanden, af Borgerrepræsentant Fru Vi riske Dispositioner. I Aarets Løb har den saa
beke Salicath og Provsterne H. M. Fenger og ledes af Købmand Rasmus Michelsen Lund og
Hoick. Takket være velvillig Assistance af en Hustrus Legat modtaget et fast Aarsbidrag af
Række af vore bedste Kunstnere, fik Aarsfesten 100 Kr.
et overordentligt smukt og stilfuldt Forløb. I
Foreningens Bestyrelse er for Tiden: Pastor
Efteraaret 1910 og 1911 afholdtes endvidere i Hermann Koch (Formand), Grosserer Einar
Vartov Kirke godt besøgte Fester til Fordel for Voigt (Næstformand), Grosserer H. C. Petersen,
Sagen, og i Foraaret 1911 havde „Ensomme Pastorinde Hornbeck, Fru Vera v. Irgens-Bergh,
Gamles Værn“ gennem Byens lokale Menig Magistratsfuldmægtig, cand. jur. E. Hall, Hof
hedsplejer indbudt 740 Gamle til Aftensammen jægermester K. Post, Bispinde Fog, Pastorinde
komst i Wittmacks Lokale. Ved en Festgudstje Kalkar, Fru Oliemøller Olsen, Frk. A. Wandall,
neste i Holmens Kirke for $agen var det store Sekretær, stud, theol J. H. Bernow, Overrets
Kirkerum fyldt, og en Midsommerfest i Vartov sagfører C. Gudmon, Fru Anna Schwartz. „En
Grønnegaard havde en Juliaften samlet over somme Gamles Værn" har Kontor i Citygade 19.
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UGENS PORTRÆTTER.

Maleren Jens Vige.

ETATSRAAD GUSTAV HANSEN, som døde i forrige
Uge, blev 68 Aar, havde i de sidste Aar lidt af en
Hjertesygdom. Gustav Hansen var Søn af den kendte
store Handelsmand Etatsraad A. N. Hansen og fik en
udmærket Uddannelse i det rige. og alsidig interesserede
Hjem. En Tid var han Medlem af Landstinget og var
iøvrigt Indehaver af det ansete gamle Firma »Jørgen
Bech og Sønner". For Etatsraad Gustav Hansens store
Vennekreds er hans Død en stor Sorg, og han vil sikkert
blive savnet længeMALEREN JENS VIGE blev kun 48 Aar gammel. Han
var en Gaardmandssøn fra Slagelseegnen, blev Elev af
Kunstakademiet og af P. S. Krøyer. Hans Portræter,
Landskaber og Interiører gjorde et alvorligt og kultiveret
Indtryk og mellem sine Kunstfæller var den stille og til
bageholdne Maler meget afholdt.
ARKITEKT, MURERMESTER N. O. MYNSTER har
fejret sit 25aarige Jubilæum som Mester Hr. Mynster
har haft en Del store Foretagender i Entreprise, saasom
Hotel Bristol, den ene Halvdel af Raadhuset, den nye
Postgaard o. fl. a. Murermester Mynster här taget Arki
tekt-Afgangseksamen fra Akademiet og indenfor Murerlavet
beklædt Stillingen som Medlem af Lavets Voldgiftsret.

Arkitekt, Murermester N. O. Mynster.
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Grafologen H. Trolle, omgivet af Haandskrifts-Prøver.

„HVER 8. DAG“S GRAFO
LOGISKE BREVKASSE.
Red. af H. Trolle.
Indehaver af Graf. Inst. S. E.
Kristiania og Kbhvn. 0.
Pris pr. Analyse i Bladet: 1 Kr. for 5Lin.,
2 Kr. for 10 Lin., stor Karakteristik til opgiven Adresse 3 Kr., Menneskespejl, ca. 100 Lin.,
5 Kr.
Alle Henvendelser adresseres til Graf. Inst.
S. E., Kbhvn. 0.
Obs. Skriftexpertise! Undersøgelse af Dokumentforfalskning, Identificering af anonyme
Trusel- og Udpresningsbreve etc. under ga
ranteret Diskretion. Honorar efter Aftale.

Hvad berømte Mænd mener om
Grafologien.
Haandskriften er det mest karakteristiske
hos Mennesket.
W. v. Humboldt.
Grafologien er en eminent politisk Viden
skab, fordi den ikke behøver at have et Menne
ske for sig for at gennemskue det. Hvilken
mærkværdig Egenskab: at kunne dømme Men
nesket i Frastand.
A. Dumas fils.

Hvad almindelige Mennesker mener om
de praktiske Resultater.
Af de Oplysninger, vi hidtil har faaet,
stemmer næsten alt.
Julie Bonde,
Slotsgaten 26.
Kr.a.
Igaar saa jeg Deres Karakteristik of min
Søsters, Frk. Lily Schwartz Haandskrift, som
i det hele saa ud til at være meget rigtig
truffet...
Th. Schwartz,
Hammers Sanatorium.
Ljan. pr. Kr:a.
10. Juni 1911.
Læste en Epistel fra Dem, der var knu
sende træffende.
Emma Johnsen,
Frydenlundsgade 2.
Kr:a.

Som Helhed god, i Enkeltheder meget træf
fende.
Vilh. Greve,
stud, theol.
Drammen, 2. Maj 1911.
... En Gang tidligere faaet en meget træf
fende, kortfattet Analyse fra Deres Institut.
O. Strande,
Kungsholmsgatan 4, 3.
Stockholm, 22. Oktober 1911.

Den Kendsgerning er urokkelig: Skriften
er Menneskets Karakter.
Ad. Henze.

Takker for den tilsendte Analyse, som jeg
finder udmærket, noget saa intimt ved andre
lidet om.
H. Ellingsen.
Sigerfjord 12. Marls 1912.

Goethe har bevislig bedømt Mennesker ef
ter deres Haandskrift.
Prof. Prey er.

At ovenstaaende er Uddrag af de originale
Anbefalinger bevidnes.
P. OLSEN.
Faktor i Christtreus Bogtr.,
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AAGETAA: Rask i Vendingen, overlegen, lige
glad, tilfreds og vennesæl. Mere fuld af
Skæmt end dystert Alvor, hvilken er Dem
en Gru og som De slaar ned med Latter,
naar den møder Dem. Dog er De afmaalt
og forglemmer aldrig Hensynet til Dem
selv, kan endda af og til pukke paa Deres
Værdighed. Der er en Ting, som De skjuler
og nødig taler om, — en Hemmelighed?
EDVARD JOH.: Blanding af forslagen List og
grovkornet Skæmt. De mener hele Verden
tilhører Dem, og kan vise et grænseløst
Letsind. Da der ikke findes Ondskab, gaar
den forslagne Snuhed kun ud paa uskyl
dige Gavtyvestreger,. Mystifikationer o. lign.
Falstaff!
FRK. SALLY: En temmelig dubiøs Karakter,
som det er vanskeligt at faa Hold paa, da
Modsætningerne er saa stejle og mangear
tede. Det er min Overbevisning, at denne
Person bliver højst forskellig bedømt af
sine Omgangsfæller. Lad mig i en stor Ana
lyse opløse dette indfiltrede Væv.
FIE I AARHUS: Hører til de Kvinder, som
mangler Taget paa Manden. De kan ikke
forstille Dem, vil gerne, men falder idelig
uforvarende ud af Rollen. Ganske ube
hjælpsom og skødesløs, men samtidig jævn
og uden plagsom Forfængelighed. At holde
paa Deres Værdighed falder Dem svært,
at føle Interesse for, hvad der ligger uden
for Dagen og Vejen endnu sværere. Sensi
bel uden Finsans, altsaa sentimental bevæ
get og kraftløs.
P. C. N. H.: En lys, overlegen Natur. Værdighed
uden Arrogance. Tilgiver og glemmer let.
Aandsaristokrat, liberalt Tankesæt, ideale
Interesser, lutret Smag og sund Dømme
kraft.
H. M. H.: Æblet er faldet langt fra Stammen.
Flad, upersonlig, næsten ordinær; kolossal
Selvovervurdering, plump, uhøvisk, smag
løs, hildet i lave Drifter.
JULIE: En uvirksom, stillestaaende Natur, der
tager Tingene som de kommer uden at gøre
Forsøg paa at beherske og styre disse.
Megen Følsomhed, ringe Handlekraft. Bla
sert.
A. I. A.: Meget selvbehagelig, overfladisk og for
dringsfuld, men naiv, tillidsfuld og ret
sindig. Ej fremragende ved Aand.
KNOLD: En kraftfuld, kærnesund Natur med
naturlig Følsomhed, overordentlig Hjerte
lighed, godt Humør og klar Forstand. Alt
andet end skrupuløs" Meget ivrig, men
klarttænkende, ligegyldig for Smaating. Gør
Dem ikke mange Bekymringer og følger
Deres eget Hoved. De vil have Andel i de
jordiske Goder, og nægter Dem intet.
MIMER (Horsens): En beundringsværdig lys
Intelligens, der blot mangler Kraft og Hen
synsløshed for at gøre sig fortrinlig gæl
dende. De er kraftløs, en spekulativ Idea
list, der splitter sine Interesser paa saa
mange Felter og tænker mere paa andre
end Dem selv. Meget talende, hvorved De
ofte skader Deres egen Sag.
OLE: Hænger stærkt ved det vanemæssige,
næsten doktrinær. Vover ikke at følge
egne Tilskyndelser. Følelseslivet er fal
met, tager for alvorligt paa alt og er ej
fri for Pedanteri. Af moralske Grunde
renoncerer De paa Deltagelse i Hjerter
nes Leg og fordømmer Kødets Skrøbelig
hed. De har megen Forstand, men hvad
nytter det, naar samme kvæler Deres Fø
lelser.
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ONKEL AXEL: Højst ubeslutsom, føjelig, god
troende, for sentimental som Mand. Har
let til Taarer og smiler snart igen. Mod
og dristig Foretagsomhed skorter det al
deles paa. Kan ikke sætte Deres Vilje igen
nem. De er pyntesyg, adstadig og ikke
fri for mandigt Snerperi.
HUCK: Denne Mands Vilje kender ingen Græn
ser, hans Energi er Ild, hans Væsen Fyr
og Flamme. Hvor han møder Modstand,
slaar han sig frem. Ukuelig, ufølsom, og
hvilken Egoisme?!
SOLEMIS: Praktisk, verdslig, ganske godtro
ende. Taber let Modet. Følelserne trænges
tilbage med Vold. Romantiske Griller, der
er Mundsvejr, fordi de ej har Lidenska
ben som Baggrund og bærende Kraft. Høf
lig, men kølig. Ringe Fasthed og svag
Vilje. Daarlig økonomisk Sans.
WILLIAM: Er mærket af en Begivenhed i
Deres Liv. De er slap og vil desuagtet
gerne spille en fremtrædende Rolle, ja
virke protegerende overfor Deres Om
gang. Selvovervurdering. Følelserne her
sker paa Forstandens Bekostning.
INTER ARMA: Meget modtagelig, heftig, pirre
lig. Tavs, snedig, kæmper en stadig Kamp
om godt og ondt. Trang til sensuelle Ny
delser
I. SKRØBÉLEV P. Af den ældre Skole, men
modtagelig for moderne Idéer. De er ikke
ufølsom, men holder stadig igen paa Hjer
tet og har i Aarenes Løb tilegnet Dem
en kølig Skepsis. Livlig, skarpsindig, af
fast men hverken stærk eller voldsom Vil
je. Stor Iagttagelsesevne, intet undgaar
Deres Opmærksomhed. Idérig og saa man
gesidig, at De aldrig bliver forbenet. Grun
dig, en omhyggelig skarp Tænker. Forstaar at gøre Dem gældende uden at ty til
Anmasselse
EN I MINDERNES BY: Hvad der først falder
i Øjnene er Deres Trang til at hævde egne
Meninger, kommandere. Tænker for me
get paa Dem selv og er tilbøjelig at kæle
for Deres Svagheder. Føler Dem let for
urettet, grundet Deres Sensibilitet og er
unægtelig Selvbehagelighed. Betror Dem
aldrig fuldtud til andre. Sans for Huslig
hed men uden stort Syn og djærv Fri
modighed. Følelserne bliver til Føleri, og
Tanken gaar aldrig i Dybden, derimod vel
i Bredden.
EN HALVTREDSAARIG: De er et Menneske,
hvem Hjertet let løber af med og med et
mildt, fredsommeligt Sind, villig til Op
ofrelse. Minderne har en næsten for stor
Magt over Dem, De tænker stadig paa
det forbigangne og glemmer Nutiden for
Fortiden. De er meget umiddelbar og
og ukunstlet, fuld af Ømhed, som let slaar
over i en egoistisk Kærlighed, thi den. De
interesserer Dem for, vil De have for Dem
selv.
HEINS: Overfor underlegne Mennesker op
træder De nedladende og venligt protege
rende, medens De bliver forlegen af Ære
frygt og Etikette ved Sammentræf med
højtstaaende Personer. Mangler Naturlig
hed og en fast, ensartet Optræden. Vistnok
meget troende. Vekselvirkning mellem
højtflyvende, blodløs Idealitet og praktisk
Erhvervssans. Pedantisk grundig og kon
ventionel. Noget tvungent over Deres
Fremtoning.
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Indbrudstyven i en uhyggelig Situation.
Han har nemlig vækket den lille og har nu Valget mellem at give den Mad eller lade den vække hele Huset

8 DAGE

slutter

Forlaaets store Flytningsudsalg
——Benyt Tiden I

—

Enhvatt Læser af denne Annonce bør i egen Interesse drage Fordel af dette enestaaende Udsalg. Et Blik paa
nedenstaaende Prisliste vil straks overbevise Dem om, at her virkelig realiseres gode kurante og elegante
Værker til virkelig fænomenale smaa Priser.-----------For flere Bøgers Vedkommende er Rest-Oplaget ringe! Indsend derfor straks Deres Bestilling! Alle Bøgerne garanteres nye,
fejlfri og uforkortede!

—

1)

2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

9)

10)
11)

12)
13)
14)

15)

16)

17)
18)
19)
20)
21)

Vælg s elv I

Ved Bestilling bedes blot skrevet Bogens eller Bøgernes Numre paa nedenstaaende Bestillingsseddel.
23) CHARLES DICKENS: „Drømmen" Roman. 160 Sider. Indb.
CARIT ETLAR: Fredsfyrsten". Roman. 128 Sider. Indb. Før
Før 4 Kr. Nu 30 Øre.
31/2 Kr. Nu 35 Øre.
24) — „Pickwick-Klubben". Roman i 2 Dele. Indb. i 2 Pragt
— „Fanø Folk". Roman. 64 Sider. Indb. Før 2 Kr. Nil
bind. Før 9 Kr. Nu 1 Kr. 60 Øre. 732 Sider.
25 øre.
25) H. BEECHER-STOWE: „Øen Orrs Perle". Roman. 224 Sider.
A. VOLLMAR: „Uden Hænder". Fortælling for Børn. 62
Indb. Før 3!/2 Kr. Ntl 25 Øre.
26) CHR. BREDSDORFF: „Paa Feltfod". Roman fra Krigen 64.
Sider. Indb. Før 1 Kr. Nu 10 Øre.
327 Sider. Dobbelt Bogformat. 125 Billeder af Alfr. Schmidt.
Udsolgt.
Indb. Før 71/2 Kr. Nu 1 Kr. 10 Øre.
CARL E. SIMONSEN: „Den gyldne Flod". Roman. 219 Sider.
27) P. K. ROSEGGER: „Gudsdommen". Roman. 345 Sider. Indb.
Indb. Før 31/2 Kr. Nu 40 øre.
Før 5 Kr. Nu 45 Øre.
— „Grænsefolk". Roman. 311 Sider. Indb. Før 6 Kr. Nu
28) ANTHONY HOPE: „Fangen paa Zenda". Roman. 263 Sider.
75 Øre.
Indb. Før 4 Kr. Nu 70 Øre.
29) KR. OSTERGAARD: „Anton Arden". Roman om Nybygger
H. RIDER HAGGARD: „Kong Salomons Miner". 304 Sider.
livet i Amerika. 251 Sider. Med 35 Billeder. Indb. Før 4^2
Indb. Før 4l/2 Kr. Nu 70 Øre.
Kr. Nu 75 Øre.
ALEXANDRE DUMAS: „De tre Musketerer". Roman i 3
30) GEORG EBERS: „Fru Borgmesterinden". Roman. 421 Sider.
Dele. 576 Sider. Stort Format. Indb. Før 12 Kr. Ntl
Indb. Før 7 Kr. Ntl 80 Øre.
85 Øre.
31) ELISABETH SCHøYEN: „Dronning Margrethe". Roman. Indb.
Udsolgt.
296 Sider. Før 5 Kr. Nu 65 Øre.
WALTER SCOTT: „Lægens Datter". Roman. 256 Sider.
32) O. C. MOLLBECH: „Et døende Folks Saga". En Samfunds
Indb. Før 3V2 Kr. Nti 40 Ør?.
skildring. 248 Sider. Indb. Før 3 /2 Kr. Ntl 60 Øre.
P. BLOMBERG: „Vintersol". Fortælling for Børn. 62 Sider.
33) I. N. RISUM: „Vore Blomster". 220 Sider. 255 Afsnit. 127
Indb. Stort Format.. Før U/2 Kr. Ntl 15 Øre.
Billeder. Indb. Før 2^2 Kr. Nu 25 Øre.
Udsolgt.
34) NIELS FILSKOV: „Mennesker og Klæder" En kulturhistorisk
KNUD SKYTTE: „Den onde Lensmand". Roman. 364 Sider.
Fremstilling. 121 Sider. Indb. {52 Billeder. Før 2 Kr. Nu
Indb. Før 4x/2 Kr. Nu 70 Øre.
20 Øre.
LOUISE M. ALCOTT: „En gammeldags Pige". Roman. 352
35) LAURITS JOHANSEN: „Over Taame og Tage". Dansk Luft
Sider. Indb. Før 3 Kr. Nu 45 Øre.
sejlads Historie. 109 Sider. Før 2 Kr. Nu 20 Øre.
— „I Rosentiden". Roman. 336 Sider. Indb. Før 5 Kr.
36) J. L. HEIBERG: „Elverhøj". 94 Sider. Før P/2 Kr. Ntl
INu 70 Øre.
VICTORIEN SARDOU: „Madame Sans Gene" eller „Napo
15 Øre.
leons Vaskerpige". Roman i 5 Dele. 372 Sider. Indb. Dob
37) JULES MICHELET: „Jeanne D’Arc". Fortælling. 112 Sider.
belt Bogformat. Før 12. Kr. Ntl 1 Kr. 15 Øre.
Før 21/2 Kr. Nu 25 Øre.
MARK TWAIN: „Lille Toms Eventyr". Roman. 346 Sider.
38) J. ØSTRUP: „Profeten Muhamed". En folkelig Fremstilling.
Indb. Før 41A> Kr. Nu 05 Øre.
96 Sider. Før 2 Kr. Nu 20 Øre.
HESBA STRETTON: „Jessicas første Bøn". Fortælling for
39)
Udsolgt.
Børn. 62 Sider. Indb. Før 1 Kr. Nu 10 Øre.
40) „Leg og Tidsfordriv". En fortrinlig Bog for Børn. 62 Sider
CARL MUUSMANN: „Det lille Paradis". Roman. 249 Sider.
Indb. Før 1V2 Kr. Nu 15 Øre.
Indb. Før 3l/2 Kr. Nu 35 Øre.
41) Udsolgt.
E. MARLITT: „Hedeprinsessen". Roman. 457 Sider. Indb.
42) „Kender Du Danmark". Et stort Pragtværk med 100 meget
Før 7 Kr. Nu 90 Øre.
fint udførte Billeder fra det smukkeste Danmark. Før 10 Kr.
FRITZ REUTER: „Hvorledes jeg fandt min Hustru" og andre

Fortællinger. 224 Sider. Indb. Før 3^2 Kr. Ntl 35 Øre.
22) FR. COPPEE: „Hvem bærer Skylden" eller „Skyldig —
ikke skyldig". Roman. 299 Sider. Indb. Før 3V2 Kr. Nu

65 Øre.
Nr. 312.

BESTILLINGSSEDDEL

til Kunstforlaget Danmark, Valdemarsgade 10, Kbhvn. V. (Kan for
sendes i aaben Konvolut for 2 Øre fra København, 4 Øre fra
Provinsen).
Undertegnede, der har læst Forlagets Annonce, hvori tilbydes
Bøger til meget nedsatte Priser i Anledning af Forlagets Flyt
ning, ønsker nedenstaaende Væiker tilsendt.

Her skrives Bøgernes Numre: ......................................................

Nu 2 Kr.

43) Luxus-Korrespondance-Post. En smuk Æske indeholdende
25 Ark elegant Brevpapir og 25 fine Konvolutter, sorteret i
forskellige Farver. Før 1 Kr. 50 Øre. Il ti 45 01*e«

Vis denne Annonce til Venner og Bekendte og
indsend i Fællesskab Bestilling paa de Værker, som
De ønsker. Benyt nedenstaaende Bestillingsseddel og
Ordren vil da omgaaende blive expederet. Dette
Tilbud gentages ikke oftere!

Kunstforlaget

Bøgerne skal afsendes omgaaende og skal svare nøjagtig til
Bestillingen. Er dette ikke Tilfældet eller er Bøgerne ikke al
deles nye og fejlfri, fordrer jeg Ret til at tilbagesende hele For
sendelsen mod fuld Godtgørelse. Bøgerne sendes med Posten pr.
Efterkrav plus Porto og 10 Øre til Emballage.

„DANMARK",

Navn.........................................................................................................

Valdemarsgade 10.
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Adresse

Telefon 8097.

..................................................................................................
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Hvem det gaar ud over.
Naar Kapitalister og Arbejdere kives.

Trylleskillingen.
Et Æventyr.
ETTE Æventyr foregaar paa den Tid, da Menne

skene ikke var saa gnavne, som de er nu, men saa
D paa
Livet med et lyst og fornøjet Blik. Det er

altsaa temmelig lang Tid siden; men det udelukker
ikke, at en eller anden nok kan finde Behag i det.
Thi det ender med Herlighed og Glæde. — Og Glæden
vil vi jo allesammen gerne høre om.
Der var altsaa engang i længst forsvunde Dage en
gammel, fattig Kone, der boede i et lille Hus sammen
med sine to Døtre. Pigebørnene var noget af det nyde
ligste, man kunde se for sine Øjne, og de vilde for
færdelig gerne ud og se sig om i Verden. Men Moderen
sagde længe Nej, fordi hun holdt saa meget af dem.
Til sidst kunde hun ikke længere blive ved at sige
Nej og indvilligede i at Petra — den ældste Datter —
fik* Lov til at drage ud og prøve sin Lykke. Da hun
skulde sige Farvel, tog Moderen (der var en klog, gam
mel Kone) fra Skabet en Pose med Kobberpenge og
en Guldskilling og holdt dem frem, hver i sin Haand.
— Hvad vælger du nu? — spurgte Moderen. —
Megen Morskab eller en dyb Forelskelse?....
Petra slog med Nakken og svarede:
— Jo mere Sjov, des bedrej!
Derpaa snappede hun Posen med Kobberpengene,
gav Moderen et hastigt Kys og dansede ud ad Døren.
Næppe var hun kommet et Stykke hen ad Vejen,
før hun mødte en Faarehyrde, der drev en Hjord foran
sig.
- Sikken en kørn byr, du er... sagde Petra og
gav ham en Skilling. — Dig kan jeg godt lide. Tag
og giv mig en Bid af din Mad.
Faarehyrden aabnede sin Madpose og gav hende
det bedste, han ejede. Men i det samme red der en
ung Gaardejer forbi.
— Næh, sikken en dejlig Hest, du har... raabte
Pigen. —- Tag og giv mig en Ridetur.
Den unge Mand standsede Hestens Kaprioler og
satte hende rødmende op foran sig ved Fodersækken.
Saa trykkede hun ham en blank Kobberskilling i Haan
den. Han bad hende selv beholde den og skulde lige
til at fortælle hende, at han syntes meget bedre om
hende selv end hendes Penge, da de blev indhentede
af en flot Gig.
— Del var dog et dejligt Køretøj .... raabte Petra
højt....... Hvem mon den fine Herre er, som sidder
paa Bukken?
Det var en Kontorist hos en Sagfører, og han følte
sig meget smigret over, at den smukke Pige kaldte
ham en fin Herre. Han standsede øjeblikkelig og til
bød Petra Plads paa Sædet ved sin Side. Før Gaardejeren kunde se sig om, var Petra nede af Hesten
og entrede op paa Vognen. Kontoristen fik hendes
tredie Skilling, men før han begyndte at fortælle Løgne
historier om sig selv, mødte de et fint Herskabskøretøj.
Tnde i Køretøjet sad der en elegant Herre ganske alene.
Petra lænede sig frem, for at han skulde se hendes
kønne Ansigt.
— Aa, vær saa veniig at holde et Øjeblik! . . . raabte
hun.... Jeg har tabt en Skilling.
Og en — to — tre hoppede hun ned fra Giggen
og samlede Skillingen op lige udenfor Vogndøren.
— Maa jeg ikke faa Lov til at køre med?.......
spurgte hun den fine Herre.... Jeg er saa træt af den
Rumlekasse.
Herren nikkede, og lidt efter sad Petra mageligt
henslængt paa de bløde Silkepuder. —
Imidlertid var Tiden kommet, da den yngste Sø
ster — hun hed Minna — skulde ud i Verden. Moderen
hang Guldskillingen i et Baand om hendes Hals, kys
sede hende og sagde:
— Det er alt, hvad jeg har tilbage. Men tag du
den, og Vorherre være med dig!
Saa tørrede Minna sine Øjne og begyndte sin Van
dring. Men hun var saa bedrøvet over at skilles fra
Moderen, at hun hverken lagde Mærke til Faarehyr
den, Gaardejeren eller de fine Køretøjer. Overalt, hvor
hun kom frem, hørte hun fortælle om Søsterens mange
æventyrlige Oplevelser og undrede sig saare.
Omsider skete det, at hun træt satte sig ned paa
en Sten for at hvile sig. Da kom der en Mand, 'der
skulde samme Vej, og tilbød at bære hendes Vad
sæk. De snakkede fortroligt sammen, og da de skiltes.

han? — Ja, han hængte Guldskillingen om hendes Hals,
og saa var de alle tre lykkelige.
Minna, Petra og Manden (han hed for Resten Søren)
levede sammen til deres Dødsdag i den bedste Forstaaelse. De skændtes aldrig, havde altid Mad paa Bor
det og smukke Klæder. Folk troede, at de var meget
rige. Men det var de slet ikke. De ejede blot een
stor Skat. — Og det var — Tilfredshed! Eller
vi kan jo ogsaa sige: den gyldne Trylleskilling.

Den Gamle: Saa De ønsker altsaa at blive min
Svigersøn ?
Den Unge: Nej, det gør jegpaa ingen Maade. Men
vil jeg gifte mig med Deres Datter er der jo ingen anden
Udvej.

— Hvad er „ Gluten Flour1 ?
— Det mest nærende Husholdnings Mel.

Da Politiassistenten blev narret.
Om den i sin Tid saa meget omtalte og maaske
lidt vel strengt dømte Politiassistent Smit, der havde
sit Domicil i Store Kongensagde, fortælles der følgende
Historie:
Smit var en temmelig striks Herre. Især var han
slemt paa Nakken af nogle Levemænd, der boede i
Bredgade og Store Kongensgade, og som, naar de pm
Natten vendte hjem gjorde sig skyldige i forskellige
Optøjer.
Gang paa Gang blev de noterede og maatte betale
Bøder, som de vel afviklede paa Politistationen, men
som derfor ikke blev lavere.
Til sidst besluttede de at hævne sig.
En seks Stykker slog sig sammen og købte hos en
Tømrermester en stor Bjælke.
De lod sig udfærdige en Kvittering, og Klokken 11
om Aftenen kom de og hentede Bjælken.
Naturligvis var de ikke kommen langt, før de i St.
Kongensgade blev standset af en Betjent.
„Hvor har De den Bjælke fra?“
„Den er vor! — Vi er i Færd med at bringe den
hjem!“
„Nej, det er vist bedt, at I følger med til Stationen/'
De seks Herrer gjorde ingen Indsigelser, men fulgte
villigt med, slæbende paa Bjælken.
Paa Stationen blev de ført frem for Smit, der straks
optog et langt og vidtløftigt Forhør.

Endelig langt om længe ryKKeae en ai Herrerne irem
med Kvitteringen, og Smit var saa nødt til at lade dem
gaaa.
De seks Herrer forlod saa Stationen, slæbende paa
deres Bjælke.
Nu gik de ned ad Borgergade, hvor en anden Be
tjent end den, der før havde anholdt dem, patrouillerede.
Saa snart han saa det mærkelige Optog, traadte han
hen til dem.
„Hvor har De den Bjælke fra? — Den har De jo
stjaalet?“
„Nej, vist ikke! — den er vor! — Vi har købt den!“
„Naa, saa det har De — Vil De følge med til Sta
tionen !“
Da de atter ankom til Stationen, satte Smit et for
færdelig sur Mine op. Men denne Gang demitterede
han dem uden at forhøre dem.
Nu drejede de om ad Fredericiagade.
Da de havde gaaet et Stykke hør, blev de atter
stanset af en Betjent — og atter maatte de paa Sta
tionen.
Ved Synet af dem rev Smit sig fortvivlet i Haaret
dg raabte:
„Mine Herrer, nu er Deres Hævn fuldbyrdet. Men
maa jeg nu bede Dem om at gaa roligt hjem!“
„Saa gerne,“ svarede de. „Men for at vi skal blive
i Stand til at naa uhindret hjem, bliver vi nødt til at
efterlade Bjælken her. Den kan De saa beholde som
et Minde. “
Saa lagde de Bjælken fra sig i Gaarden og gik hjem.

Den berømte og smukke, franske Flyverske
Frøken Helene Dutrieu.
Ikke til at tage Fejl af.
Student Hansen, der var meget stedmoderlig behand
let af Naturen, er dn stor Beundrer af smukke Damer.
Ved et Foreningsbal trængte han sig hen ved Siden
af den nydelige Frøken Nielsen, betragtede hende længe
og udbryder endelig smægtende:
— De er saa smuk, Frøken Nielsen, og alt for
svinder ved Siden af Dem!
Frøken Nielsen: — Vær saa venlig at give mig et
Bevis paa- Rigtigheden af Deres Ord!

„-Spbg c Skæmt - HversDvG!
Jens Kresjans Spejder-Streger.

1. Jens Kresjan er ikke blot Spejder men
ogsaa Opfinder. Her ser vi ham paa hans
nye Vand-Motorcykle, som han selv har lavet
og hvormed han drager paa Æventyr ud i
den vide, vide Verden. Forst kommer han na
turligvis til Fidekinesien.

2. Paa Hjørnet af Fidekinesien og Naboløs
hører han en Stemme, der raaber om Hjælp.
Jens Kresjan vilde ikke være nogen ægte Spej
der, om han vendte det døve Øre til delle
Raab. Han stiger af Køretøjet, maser op 1 Hu
set, og

3. finder i en af Salene den grumme og
blodtørstige Prins Ching-Dinge-ling, der har
bortført den skønne Adelgunde med det gyldne
Haar. I en Fart har Jens Kresjan befriet Da
men og bærer hen<je ned til sin Cykle.

4. Saa gaar det afsted i susende Fart. ChingDinge-ling og hans Folk forfølger dem, og uag
tet Motoren skyder god Fart, vinder Forføl
gerne dog mere og mere ind paa dem. Situatio
nen bliver kritisk. Hvis Ching-Dinge-ling faar
fat i dem, saa siger jeg Tak!

5. Da kommer Tilfældet Jens Kresjan til
Hjælp. Bum! — der eksploderer Motoren og
en Masse Sømstumper og andre gode Sager
splintrer lige i Hovedet paa Ching-Dinge-ling
og hans Folk. Den Konfekt kunde de ikke
staa for.

6. Men Jens Kresjan og Adelgunde styrtede
sig i Havet og benyttede Ringhyl s Irene som
Redningsbælter. Paa den Maade lykkedes del
dem hurtigt at naa ud til et dansk Skib, der
bragte de to unge Mennesker velbeholdne hjem
igen.
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PAASKEMORGEN PAA HØJEJÆLDET.
Ord kan ikke skildre, hvilket pragtfuldt Syn det er, at se Paaskesolen staa op
over Norges snedækkede Fjælde.
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GIFTEFÆRDIGE DØTRE
Af Michel Provins.
Autoriseret Oversættelse af Josephine' Aarbye.

Adele .(forskrækket): Under fire Øjne? Det
EORGES PERROTON er rig, ugift og ser
særdeles godt ud — det synes i hvert er da ikke passende?
Fru Mongelin (ærgerlig): — Hvad der
Fald Mødre med giftefærdige Døtre. Han
er passende og ikke passende, det kan du lade
er i Besøg paa Landet hos- sine gamle Venner
Vallerays, hvor Dagen gaar med Spasereture, mig om.
Jagtpartier og om Aftenen en fortrolig Passiar
Mama Mongelin fortsætter med sine Forma
om Kaminilden. Det staaende Samtaleemne er,
hvorfor Georges dog ikke gifter sig, da han ninger og praktiske Vink, indtil Vallerays og
har alle Betingelser for at gøre en Kvinde Georges Perroton træder ind af Døren. Efter
lykkelig. Til sidst spørger han, om Vallerays at nogle Naboer, som ikke har Dø tre, er an
har et passende Parti at foreslaa ham, og Fru kommen, gaar man til Bords. Middagen er
Valléray, der som alle Damer er noget af en meget livlig, og der bliver skænket rigelig
Kirsten Giftekniv, har straks hele tre paa Haan Champagne. Ifølge sin Moders Raad drikker
den og tilbyder at præsentere ham for Fami hun meget for at faa Mod, og efter Bordet
lierne Mongelin, du Cernanz og Clapier, som trækker hun Georges med ind i en lille Salon.
alle hører til Egnens Honoratiores. Georges,
der finder Forslaget ganske pudsigt, gaar ind
Georges: — Det var rigtignok en hygge
derpaa. Mødre og Døtre er øjeblikkelig paa lig lille Krog at sidde og passiare i! Men hvad
Færde, da der er Udsigt til en Frier, og det tror De, Deres Forældre vil sige?
regner ned over Perroton med Invitationer.
A dele: — Pyt med dem! De keder mig
Han tager ganske rolig derimod og morer sig til Døde med deres evindelige Provinshistorier.
over al deres Forekommenhed med den skep Vore Meninger er saa vidt forskellige.
tiske Ro, som betegner den ægte indfødte Pa
(i e o r g e s: — Er de det?
riser.
A dele: — Ja, jeg er vild efter at komme
Det første Middagsselskab er hos Mongelin, til at bo i Paris.
hvor alt har et meget borgerligt Præg. Fami
Georges (som forstaar, hvor hun vil hen):
lien er ret velhavende, men vil gerne give sig — Kunde De virkelig tænke Dem at ombytte
Udseende af at være store Godsejere.
Deres rolige, fredelige Tilværelse med vor tom
me, indholdsløse Uro?
F r u M o n g c 1 i n (er i Færd med at irette
A dele: — Kald dog ikke de ædle KunsLsætte sin Datter Adele, der har en ganske flot og Sjælsnydelser for indholdsløse! I Deres Sa
Figur, men ikke har opfundet Krudtet og er loner og Teatre, der lever man, her lever man
saa provinsiel som vel mulig). — Da Hr. Per ikke, man vegeterer.
roton, efter at have gjort Visit her, har mod
Georges (ironisk): — Jeg troede, at De
taget vor Indbydelse til Middag, kan du jo nok tværtimod havde helt andre Meninger.
forstaa, at der stikker noget under. Vær nu
A dele: — Ja, De troede vist, at jeg var et
fiffig og lad ikke en saadan Lejlighed slippe rigtigt Guds Ord fra Landet? Men synes De
dig af Hænderne og begynd for Guds Skyld ikke-bedre om, at jeg ikke er det?
ikke med saadanne Dumheder, som da du for
Georges: — Hvad der tiltaler mig mest
leden fortalte ham Egnens Smaaskandaler og er, at De saa ærligt har sagt Deres Mening.
opvartedc ham med Sognepræstens Velgøren Man skal altid vise sig, som man er, saa kan
hedsforeninger. Han er jo Pariser, og du maa man bedre bedømme hinanden.
selvfølgelig underholde ham med Temaer, som
A dele (forlegen): — Ja, det har De Ret
interesserer ham, tal med ham om Teatrene, i. . . især naar man gerne vil lære hinanden
om Bøger, Kunst o. s. v.
at kende. Jeg havde straks Fortrolighed til
A dele — Jamen, Mama, naar jeg nu slet Dem. . . Det er, som om De længe, længe har
ikke synes om.. .
været mig en Ven.
Fru Mongelin — Gaas! Kan du da ikke
Georges (morer sig over hendes Naivitet):
begribe, at du skal lade, s Om om du sympati — Det er Sympatien.
serer med Perroton paa alle Punkter, for at
A dele: — Ja, det maa være Sympatien!
faa Fingre i ham? Er I først bleven gift, saa (ser ømt paa ham og sukker dybt). — Hvis De
kan du jo interessere dig for, hvad du lyster. blot vidste!
Nu skal du blot tale med ham om, hvad jeg
Georges: — Hvad skulde jeg vide?
har sagt og samtidig kokettere rigtig med ham.
A dele: — Nej, spørg mig ikke... Jeg kan
Jeg sørger for, at I faar en Samtale under dog ikke sige Dem det, det er jo saa kort
fire Øjne.
Tid siden... De vilde synes... men senere.
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Aa, jeg ser ogsaa i Deres Øjne Ting, som De
ikke saaledes ligestraks kan sige til mig.

Georges vil svare, men bliver afbrudt ved
Moderens Indtræden.
Fru Mongelin: — Hvor henrivende! —
Nej, hvor henrivende!
Georges: — Hvilket, Frue?
Fru Mongelin: — Den Gruppe... De
og min Datter! Hvor det er et nydeligt Par!
Georges: — De er virkelig altfor lidt kri
tisk, hvad mig angaar, Frue, men Frøken Adele
kan man nok sige om, at hun er nydelig.
Fru Mongelin (gør Tegn til Datteren, al
hun skal gaa): — Er hun ikke yndig? Og saa
god og kærlig og naturlig! Hende er der saamænd ikke noget forlorent ved. For Resten
synes jeg, at naar Folk har et sundt Legeme,
har de i Reglen ogsaa en sund Sjæl ■— og
Adele har et Jærnhelbred. De er vist ogsaa
sund og rask?
Georges: — Jo Tak, Frue, jeg liar det
rigtig udmærket.
Fru M o n g e 1 i n (anviser ham Plads ved
sin Side i Sofaen): — Hør, Hr. Perroton, jeg
bad Deres Venner, Vallerays, om at komme
herover engang til i .denne Uge og tage Dem
med, men de sagde, at de alle tre var inviterede
lil du Cernaux og Clapiers.
Georges: — Det er vi ogsaa. Alle paa
Egnen er saa elskværdige mod mig. . . men
hvis det kan passe Fruen i næste Uge. . .
Fru Mongelin: — Ja, det kan det ud
mærket! Paa Mandag arrangerer vi saa en Ud
flugt. (En Pavse.. I en anden Tone). — Har
Hr. Valleray fortalt Dem om vore Naboers
Familieforhold? Naa, ikke!... Ja, for De ved
vel nok, at „du Cernaux" ikke hedder mere
„du Cernaux" end De og jeg. Det lille „du“
har de selv lavet. Bedstefaderen var Notar, og
Fruen er Datter af en Vinhandler....
Georges: — Der er vist mange Penge?
Fru Mongelin: — Mange Penge! Det
havde* de maaske tidligere, men med det sel
skabelige Hus, db har ført i mange Aar!...
Forleden Dag maatte de da sælge en af deres
Landejendomme. Og Clapiers...
Georges: — Baron Clapiers?
Fru M o n g e 1 i n: — Pyt, ja, Baron fra Kej
serdømmets Tid, deres Stamfader var nok Sko
mager hos Napoleon. Og saa tager Baronen
til Paris en Gang om Maaneden.... Gud ved,
hvad han bestiller der!
Georges: — Han har vel Forretninger i Pa
ris.'
Fru Mongelin: — Maaske. Det kunde
jo ogsaa tænkes, at han, gaar paa Jagt efter
et godt Parti, og saa bliver det saamænd ikke
let for ham at faa Datteren gift.

Et Par Dage senere, før Gæsternes Ankomst,
giver Fru du Cernaux sin Datter nogle For
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maninger og raader hende især til at spille
den Naive, da Pariserne altid lader sig dupere
deraf. Hos du Cernaux er der langt elegantere
end hos Mongelins, og Datteren, Gilberte, der
hvert Aar tilbringer to Maaneder i Paris og
en i Nizza, har en Del Verdenserfaring, men
hun har, trods sin raffinerede Koketteren, endnu
ikke kunnet faa en Mand.

Gilberte (spaserer i Parken med Georges):
— Hvor er det herligt efter en mild Regn!
Alt dufter! Hvor jeg elsker Naturen.
Georges (som ikke lader sig dupere): Del forstaar jeg saa godt. Det maa være pin
ligt for Dem at tilbringe flere Maaneder af
Aaret i Paris og Nizza.
Gilberte: — Det morer mine Forældre,
og jeg maa jo rette mig efter dem; men jeg
føler mig først rigtig lykkelig, naar jeg er her
hjemme igen og genser mine Skove, mine Enge
og mine Dyr — jeg elsker nemlig Dyr — og
saa denne Fred og Stilhed. . . man bliver et
bedre Menneske i saadanne Omgivelser.
Georges: — De maa dog, ligesom andre
unge Piger, have et Ideal, Frøken?
Gilberte: — Mit Ideal er at møde en
Mand, som forstaar mig (med et Madonnablik),
som jeg kan se op til og elske, og som vil
samtykke i at føre en stille, lykkelig Tilværelse
her paa denne Egn med mig og en hel Bunke
Rollinger.
Georges: — Naa, en hel Bunke...
Gilberte: — Jeg mente et Par Stykker.
Naar de er velskabte, er Børn søde. Men min
stakkels Veninde Yolande, Frøken Clapier.
Georges: — Hvad er der i Vejen med
hende?
Gilberte: — Hendes ene Ben er kortere
end det andet, men him har vænnet sig til at
gaa paa en Maade, saa ingen lægger Mærke
dertil.
Georges: — kan det lade sig gøre? Hvor
ledes er det sket?
Gilberte: — Der siges, at det er Tuberkler.
Den stakkels Yolande, hun er en af mine bed
ste Veninder.
Georges: — Det er forbavsende, at Frø
ken Clapier skulde have Tuberkler, hun strut
ter jo formelig af Sundhed.
Gilberte: — Det kan man ikke altid døm
me efter. Der er nu f. Eks. Adele Mongelin,
der ogsaa ser ud som Sundheden selv, hun
er aldrig nedringet.
Georges: — Hvorfor ikke?
Gilberte: — Fordi hun bliver saa varm, og
saa bliver hun straks forkølet. Vi er nemlig
Pensionskammerater, skal jeg sige Dem . . . saa
ser man saa mangt og meget.
Georges: — Man kan blive ganske bange
over, hvad De der fortæller; man kan jo blive
godt narret, naar man gifter sig.
Gilberte (leende): — Ja, derfor er det vist
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ogsaa raadeligst for Mændene at se sig godt
for og nøje undersøge. . .
Georges: — Den Ide var for moderne til
al være udklækket i Skovens og Markens En
somhed.
Gilberte: — Fordi man holder af Mark
og Enge behøver man da ikke at være en
Gaas.
Georges: — Det gør man ikke, og jeg
hører, at Ensomheden og de store Vidder ind
giver Dem Anskuelser, som er ganske aparte.
Gilberte: — Finder De, jeg er morsom?
Hvad synes De i Grunden om mig?
Georges: — Det tør jeg virkelig ikke ud
tale mig om efter et saa kort Bekendtskab,
Frøken.

helst ikke om. Han er jo Republikaner! Jeg
paatager mig 'selvfølgelig ikke at give Dem gode
Raad, men efter min Mening er der Kredse,
hvor rettænkende unge Mennesker ikke kan
komme.

Hos Baron Clapier har alt et meget aristo
kratisk Præg. Ejendommen benævnes altid
„Slottet", og overalt hænger Familiens Vaaben, det er indvævet i Stolene, i Tapeterne,
paa Hundenes Dækkener og findes endogsaa
paa enhver Toilettegenstand. „Le Gaulois", —
Adelsavisen, ligger i alle Værelserne, og Sog
nepræsten er en fast Gæst om Søndagen.

Georges fortæller ved sin Tilbagekomst hos
Vallerays, hvorledes de tre Familier og de tre
unge Piger havde bagtalt hverandre.

Baronen (viser Georges rund i den temme
lig tarvelige Have): — Parken strækker sig hell
ud til de gamle Voldgrave, længere borte er
Udbygningerne til Vognremiserne, Hundegaardene (to Hunde), Boliger til Tjenerpersonalet:
Kuske, Staldkarle, Rideknegte og Avlskarle (en
Mand beklæder alle disse Stillinger). Alt dette
er naturligvis meget dyrt at holde, men naar
man hedder Baron Clapier, maa man holde paa
sin Rang og sin Fortid.
Georges: — Selvfølgelig (let ironisk). Naar
man har et historisk Navn.
Baronen: — Ja, ikke sandt? Min berømte
Stamfader gik ud og ind hos Napoleon, naar
det passede ham, og jeg er netop i Færd med
at nedskrive hans Memoirer — der findes Do
kumenter derimellem af stor litterær Værdi.
Af den Grund foretager jeg ogsaa hyppige Rej
ser ni Paris for at gennemstøve Arkiverne, og
disse Rejser, i Forbindelse med det interessahte Værk, jeg arbejder paa, optager næsten
hele min Tid, og det er mig en stor Tilfreds
stillelse, da her jo ikke er nogen Omgang at
faa her paa Egnen. . . det vil sige, ingen af
min Rang og Stand.
Georges: — Jeg troede dog, at du Cernaux?
Baronen: — Cernaux? De er af saa bor
gerlig Herkomst som vel mulig; det lille „du"
har de selv anskaffet. En dannet ung Mand
kan ikke ‘være tjent med at gifte sig ind i den
Familie.
Georges: — Ja, men saa er der jo Mongelins?
Baronen:’— Mongelins? — Dem taler jeg

Efter disse Oplysninger underholder Geor
ges en Stund med Frøken Yolande, der for
søger at imponere ham ved at fortælle om sin
adelige Slægt. Hun omtaler Adele og Gilberte
paa en temmelig nedsættende Maade; de kan
maaske være gode nok for sig, men Adele
er altfor rdum og indskrænket til, at man kunde
fatte Venskab til hende, og Gilberte var jo saa
rasende koket, at man ligefrem generede sig
for at være sammen med hende.

V a 11 e r a y: — Og dog forsikrer jeg dig for,
at de hver for sig er særdeles brave Menne
sker.
Georges: — Man kan altsaa se, hvad brave
Fok er i Stand til, naar det gælder om at
kapre en Mand eller en Svigersøn.
Valeray: — Har du saa bestemt dig?
Georges: — Ja, til at rejse min Vej! Disse
Fædre, Mødre og unge Piger kender virkelig
bedre hverandre, end jeg kender dem, og efter
de Udtalelser, de er komne med, foretrækker
jeg at tage Billetten.

Tre Maaneder efter meddeler alle Pariser
bladene Georges Bryllup, et fint Bryllup, som
der tales om i alle Kredse. Kor af de unge
Piger, efter at de ogsaa har erfaret den sensa
tionelle Nyhed:
Gilberte: — Naa, hun maa ikke mangle
Mod, naar hun tør gifte sig med den Fyr —
eller ogsaa er hun vel skeløjet eller pukkel
rygget!
Yolande: — Ja, I skulde bare vide, hvor
den Herre løb efter mig, saa hvis jeg havde
villet! . . ..
A dele: — Ih, du forbarmende, han har
saamænd ogsaa overfor mig gjort sig al den
Ulejlighed han kunde.
Gilberte: — Og I kan tro, han har gjort
Kur til mig, men jeg vilde ikke eje ham, ikke
for Alverdens Skyld! Uh, hvor han var grim
og indbildsk!....
A dele: — Og dum!...
Yolande: —Og tarvelig!. . .
Gilberte: — Tænk jer, han har knap
50,000 Francs i Rentepenge om Aaret. '
Yolande (med Foragt): — Ja, og ved I
hvad, lille Børn, man kan da ved Gud ikke
gaa rundt og hedde Fru Perroton?
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FRA DET HELLIGE LAND
ALÆSTINA er den Dag i Dag for Millioner samtidig fejrer deres Nytaar, er der larmende
af Mennesker det hellige Land, som Jubel baade blandt de Troende og de Vantro.
hvert Aar besøges af Pilgrimme i Masse Hele Karavaner drager ud til Golgatha. Og
vis. Dette gælder naturligvis i særlig Grad ompaa den lille Jernbane fra Jerusalem til Havne
Paaskeliøjtiden. Ved denne Højtid strømmer byen Jaffa er der en Trængsel som paa
der saa mange Pilgrimme fra Nord og Syd, Klampenborgbanen en smuk Sommersøndag.
Øst og Vest til Jerusalem, at Byen ganske
Siden 1517 har Palæstina været en tyrkisk
skifter Udseende og faar et helt andet kosmo Provins. Dette har naturligvis ikke Været Lil
politisk Præg. Jerusalem, der har 60,000 Ind Gavn for Landet, eftersom Tyrkerne ikke netop
byggere, er som alle asiatiske Byer snavset og er berømte for deres Kulturvenlighed. Et typisk
forfalden men rummer til Gengæld en Mængde Vidnesbyrd herom er, at da de græske Munke
Bygninger af historisk Interesse. Den største i et Kloster ved Jordanfloden køb'te en Mo
Seværdighed er „Den hellige Gravs Kirke", hvis to rbaad i Europa for at indrette en Turist
Indre er udstyret med fabelagtig Pragt. Kirken fart paa Jordan og det døde Hav, nægtede Sul
er forøvrigt bygget over en gammel Helligdom tanen at give dem den nødvendige Bevilling.
for Astarte (Venus) og Adonis. Paaskedag er Baaden gjorde en eneste Tur op til Klosteret
en Glædesfest for hele Byen, og da Araberne og har siden ligget fortøj et der. Fornylig har

P

Parti af Getsemane.
Et af de ældgamle Oliventrær, der ifølge Traditionen stammer fra Kristi Tid — og maaske ogsaa gør del.

812

„Hver 8. Dag“, 7. April 1912.

dog en Muhamedaner faaet Tilladelse til at
lade det døde Hav befare med en Motorbaad.
At der er bevaret nogle Rester af Gethse
mane skyldes absolut ikke Tyrkerne men de
katolske Franciskaner-Munke, der har opdyr
ket den sagnrige Jord. Haven er omgiven af
en hvid Mur, og Indgangen er saa lav, at man
maa krybe igennem den. Hvis man har tænkt
sig Gethsemane som en Park med ensomme
Træer og vildtvoksende Urter, bliver man skuf
fet. Den er sirlig som en lille Kolonihave og
indhegnet af et højt Staaltraadsgitter. Indenfor
Gitteret staar de otte ældgamle Oliventræer,
hvis faldefærdige Stammer forhindres fra at
styrte om' ved mægtige Stene, der er dyngede
op omkring Rødderne. Under disse Træer er
der en Række Bede med almindelige Potte
planter, hvis Tilstedeværelse paa dette Sted
nærmest virker komisk. Disse otte Oliventræer
stammer i Følge Traditionen fra Kristi Tid.
Helt umuligt er det ikke. Løvet paa dem har
en ejendommelig sølvgraa Tone, som er rig paa
Ynde og Stemning.
Et af de mærkeligste Steder i Jerusalem er
den Gaard, hvor Jøderne har deres G r æ d eplads, og hvor de — med de tyrkiske Mvn-

To Pigebørn ved Bethleliems Kilden

Jødernes Grædeplads i Jerusalem.
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(ligheders Tilladelse — en Dag om Ugen sørger
over deres tabte Herlighed. Det er en Del
af den gamle Tempelmur. Fredag Eftermiddag
er Pladsen fuld af Mennesker, og det skal
være et ejendommeligt Syn at se den brogede
Mængde og høre deres gribende Klagesange.
Under Anførsel af en Rabbiner istemmer Mæng
den, der mest bestaar af Kvinder, en Række
enstonige Sange, hvis Tekst hentes fra Profeten
Jeremias’ Begrædelsesbog.
Blandt de øvrige Byer indtager B ethlehem
noget af en Særstilling, baade ved sin Størrelse
(7000 Indbyggere) og ved det ejendommelige
Racepræg, som er karakteristisk for Beboerne.
Deres Udseende og Klædedragt vækker straks
den Fremmedes Opmærksomhed, og der er en
vis Sandsynlighed for, at den Tradition har
Ret, der hævder, at Bethlehemiterne nedstam
mer fra frankiske Kolonister, som paa Kors
togenes Tid nedsatte sig i Landet. Indbyggerne
i Bethlehem er næsten alle Kristne og har
forstaaet at sætte sig i Respekt hos Tyrkerne.
De er dygtige Forretningsfolk, driver en ind
bringende Vinavl og tjener navnlig gode Penge
paa udskaarne Perlemorsgenstande, der købes
af de mange Pilgrimme, som besøger Jesu Fø
deby. Perlemoret hentes fra Bunden af det
røde Hav og forarbejdes som Krucifix’er, Ro
senkranse o. 1. Produktionen har taget et saa
betydeligt Opsving i de senere Aar, at flere
Perlemorsfabrikanter har aabnet sig et Mar
ked udenfor Landet. Bethlehemitiske Købmænd
forhandler deres Varer over hele Europa (flere
har været i Skandinavien) og Amerika — til
stor Sorg for deres Hustruer, der næppe uden
Urund tvivler paa deres Mænds Troskab. Beth
lehemiterne er smukke, statelige Folk. Kvin
dernes Dragt er meget smagfuld og udmærker
sig ved stor Renhed. Til Dragten hører en
Del Guld- og Sølvsmykker, som bæres om Hal
sen og Armene.

kortninger. Han skal saaledes engang have ma
let den døde Kristus, set i Forkortning fra Fodsaalerne. Billedet findes endnu i Samlingen i
Milano. Hans Kærlighed for Antiken gav hans
Fremstilling af det nøgne Menneskelegeme en
særlig Kraft. Et Bevis paa, hvor højt Sam
tiden skattede ham er, at han blev Hofmaler
ved det markgrevelige Hof i Mantua.
Kunstmusæets Billede viser den Opstandne
siddende paa en Sarkofag af Porfyr. Han frem
viser sine gennemborede Hænder, og Ansigtet
er præget af Smerte. Den nederste Halvdel af
Legemet dækkes af Ligklædet. To Engle er i
Færd med at tage det bort fra Overkroppen.
I Baggrunden ses et Landskab, hvorpaa med
en for den Tid hyppig Mangel paa Sandsynlig
hed er fremstillet Golgata og — Byen Verona.
Paa Sarkofagens Fod staar med gyldne Bog
staver Mesterens Navn: Andreas Mantin i a.
Maleriet er rigt paa Stemning. Det har til
hørt Kardinal Valenti, der ejede en stor og ud
mærket Malerisamling, og blev ved eñ Auk
tion i 1763 købt af en Malerihandler Morell,
der købte Billeder for Frederik den Femte
og siden blev Kunstkammerforvalter. Paa den
Maade er ’det sjældne Stykke kommet til Dan
mark.

De færreste af os opnaar, hvad de ønsker
— men de fleste faar, hvad de fortjener.

*

*

Jo mindre Folk har at sige, des mere snak
ker de.

*

Andrea Mantegna’s „Pietå“ eller
Den nys opstandne Kristus.

*
*

*

Folk faar aldrig ud af Hovedet, at hvad der
tilvindes ved Slid og Slæb, er bedre, end hvad
der frit fortenes af Himlen.

*

*

*

Der gives Mange, der udtale blændende Ord
NDETSTEDS i Bladet bringer vi en Gen
givelse af den italienske Maler Andrea blot for at vinde Verdens Ros; men Grunden
Mantegna’s berømte Paaskebillede, hvortiler da ingen stærk Drift i Sjælen, men kun
Originalen findes i Kunstmusæet i Sølvgade og Forfængelighed, og deres Tale skal hen vej res
udgør en af denne Samlings største Sjælden-, som Røg, om saa Samtiden skrev deres Navne
heder. Da Maleriet ikke er meget kendt af i Marmor.
*
*
*
Offentligheden, skal vi fortælle vore Læsere
lidt om det og dets Maler.
Enhver Forfatter, enten han nu vil det eller
Mantegna blev født i Padua i det Herrens ikke, og selv da, naar han forstiller sig, ned
Aar 1431 og døde i Mantua 1506. Tidlig sluttede lægger Smaastykker af sit Fysiognomi i sine
han sig til den lombardiske Skole, hvor M a- Bøger. Det 'gælder kun om at løsrive dem fra
s a c c i o var den banebrydende Kunstner. Sær Rammen og at forbinde dem, for deraf at sam
lig kendt er Mantegna for sine dristige For mensætte hans Portræt.

A
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EKSENTRISKE PERSONLIGHEDER
PERSON ALHISTORISKE SKILDRINGER
FRA

IND- OG UDLAND
».Virkelige Begivenheder er ofte mere interes
sante end de vidunderligste Fantasier/*

end naar han anser sig for allermest sikker,
og saadan gik det da ogsaa Jarlen af Berkeley.
A FREDERICK AUGUSTUS, den femte
Da han stod - af Hesten ved Indgangen til
Jarl af Berkeley en Efteraarsdag red ind i den bedste Kro i Gloucester, faldt hans Blik
Gloucester, havde han sikkert ingen For paa et vidunderligt Billede af ungpigeagtig
Skønhed og Ynde — og det var ham ikke
anelse om den Roman, som med et Slag skulde
bringe ham til at glemme alt andet og først muligt at løsrive sig, da han først havde faaet
og. fremmest den Sag, som havde ført ham Øje paa det. Jarlen havde alt set mange skønne
saa langt bort fra hans mørke, fædrene Slot. Kvinder, men aldrig nogen saa frisk og ynde
Han var næsten fyrretyve Aar gammel, og fuld og dog saa uvidende om sin egen Ufor
endnu havde han aldrig været alvorlig forel lignelighed, samtidig med, at der var en Vær
sket. Mangen Jomfru „af fornem Stand og skøn dighed og Elegance over hele hendes Optræ
at skue" havde anvendt hele sit Batteri af den, som mangen Jarls Datter kunde have mis
Smil og Tillokkelser overfor denne Mand, Herre undt hende.
over et halvt Grevskab og med en Indtægt af
Hendes stolt baarne Hoved formelig tynge
50,000 Pd. Sterling om Aaret, men ikke én des af en Rigdom af brune Krøller; i den fuld
af dem hayde formaaet at gøre Indtryk paa komne Ansigtsoval — med den liljehvide Teint
ham. Og da han hin smukke Oktobermorgen straalede et Par mørke Øjne, med et Udtryk
med sin Tjener red henad Gloucestershires saa blidt og indtagende, at de lange, mørke
Markveje, vilde han sikkert have let højt, saa- Øjenvipper ikke formaaede at skjule det. Ro
fremt nogen havde fortalt ham, at han var paa senrøde Læber, buede og saa skønt formede,
det første Stadium af en af de mest roman som de sjældent ses med et bedaarende Smil;
tiske Rejser, som nogen engelsk Adelsmand Smilehuller, som legede Skjul i de fint rundede
nogen Sinde havde foretaget. Foruden sine store Kinder og en velformet Hage — saaledes var
Jordbesiddelser, sit historiske Slot og sin aar- Mary Cole, da Lord Berkeleys Blik første Gang
lige Indtægt kunde Jarlen af Berkeley nemlig faldt paa hende i en Gade i Gloucester.
Da den midaldrende Jarl i Oktoberskumrose sig af en Stamtavle, som med Hensyn til
Længde og Fornemhed knap havde sin Lige i ringen red til sit Hjem, blev det skønne Ansigt,
som han havde set i et flygtigt Glimt bestandig
England.
Før Vilhelm Erobreren nogen Sinde satte ved at staa for ham. Hvor meget han saa anFoden paa kentisk Grund, havde, efter Sigende, strengte sig, var det ham ikke muligt at for
den Mand, som blev Jarlen af Berkeley’s For jage det fra sine Tanker; det forfulgte ham,
fader set Dagens Lys i en Borg i Danmark. hvor han gik og stod i de Dage, der paafulgte,
Og selv om dette ikke er helt stemmende med indtil det stod ham klart, at han ikke vilde finde
Sandheden, ved vi i det mindste, at Robert Hvile før han atter og atter havde set det;
Fitzhardinge var Herre over Berkeley, en for- kort sagt, før den smukke Pige tilhørte ham.
Hvorledes han vendte tilbage til Gloucester,
maaende Mand ined store Besiddelser, medens
Henrik den Første bar Englands Krone. Og fra hvorledes han gjorde Bekendtskab med hende,
Robert var der gennem Aarhundrederne ned som saa helt havde ødelagt hans Hjertefred
stammet den ene stolte Herre af Berkeley ef og erfarede, at hun var Datter af en rødansigtet,
ter den anden, Mænd som opnaaede de højeste jovial Slagter der i Byen, om de mange vid
Titler og blandede deres Blod med Efterkom underlige Møder, de i al Hemmelighed havde, og
mere af Riddertidens fornemste Repræsentanter. som gjorde Jarlen mere og inere til den smukke
Saaledes var Jarlen af Berkeley — stolt Piges Slave, indtil det stod ham klart, at hele
af sin Slægt og sine mægtige Besiddelser, snart hans Livslykke afhang af, om det lykkedes ham
en midaldrende Mand, uden derfor at have at vinde hende for bestandig — alt dette vil det
skænket nogen Kvinde sit Hjerte, da han red være for omstændeligt at berette om her, og vi
i Retning af Gloucester, i Efteraarsdagens straa- vil indskrænke os til at sige, at Mary Cole, Slag
lende Solskin, en Mand, der, som det skulde terdatteren, et halvt Aar efter det betydnings
synes, maatte 'være sikker for Kærlighedsgu fulde Møde holdt sit Indtog som Borgfrue paa
dens Snarer. Men i Kærlighed gælder det, som Berkeley Slot, og at hun for Fremtiden bar
bekendt, at en Mand sjælden er i større Fare det stolte Navn Grevinde Berkeley, som før
Jarlen og Slagterdatteren.
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hende kun Kvinder af Landets bedste Familier
havde baaret.
Det lader til, at Jarlen havde bevaret sin
Hemmelighed saa godt, at ingen af hans højfornemme Naboer, fra Hertugen af Beaufort
og nedefter, havde mindste Anelse om, at den
nye Grevinde og Slagterdattereh Mary Cole var
en og samme Person, og det skønt Berkeley
Slot kun ligger tyve Mil fra Gloucester. Han
havde ført hende til Alteret under Navnet „Miss
Tudor“, et Navn, som i sig selv lød fornemt
nok, og skønt Naboerne i Begyndelsen speku
lerede en Del paa, hvem hun i Virkeligheden
var, blev al Mistanke hurtig afvæbnet ved den
Ynde og ligefremme Værdighed, vhormed hun
førte sig i sin nye, høje Stilling.
Saaledes henrandt elleve fuldkommen lyk
kelige Aar, og i Løbet af den Tid skænkede
Grevinden sin Mand fire Sønner og førte sig,
trods sin Fødsel, blandt sin Mands fornemme
Venner, som om hendes egen Vugge havde
staaet i et Slot. Saa førte Jarlen paany, til alles
Forbavselse Grevinden og sine Børns Moder til
Alteret — for anden Gang, med al tænkelig Høj
tidelighed. Hvad var Grunden til denne besyn
derlige Optræden? Det kunde jo kun betyde, at
Jarlen og hans Grevinde i alle de Aar havde
levet sammen som Mand og Hustru, uden Kir
kens Velsignelse. Saaledes spurgte og svarede
alle de skandalelystne Sjæle i Gloucestershire
og langt uden for Grevskabets Grænser. Men
Jarlen selv hørte paa alle disse Rygter med et
smilende Ansigt, hvis Udtryk ingen formaaéde
at udgrunde. Den eneste Forklaring han værdigedes at give var, at hans „første Ægteskab af
Grunde, som kun vedkom ham selv, havde været
hemmeligt, og at han derfor havde anset det
for formaalstjenligt at gentage Ceremonien med
saa stor Højtidelighed som vel mulig.“
Overfor en saadan Ligegyldighed og Ro,
maatte Bagtalelsens Røst omsider forstumme,
saa meget mere som Grevinden bar sit Hoved
saa stolt som nogen Sinde og spillede Rollen
som Frue paa Berkeley Slot, som om der aldrig
var kastet mindste Skygge over hendes Navn.
Atter henlevede Jarlen og hans Hustru fjor
ten lykkelige Aar med hinanden, og i den Tid
forøgedes Børneflokken paa Slottet med endnu
tre Sønner og en Datter. Men saa døde Jarlen
en Dag i August 1810, og ved hans Død be
gyndte et nyt og ret overraskende Afsnit af det
Drama, hvori den smukke Slagterdatter havde
spillet en Hovedrolle.
Da den ældste Søn, „William Fitzhardinger
Berkeley, almindelig kaldet Vikomte Dursley“,
indgav sin Ansøgning om at faa Sæde i Over
huset som den sjette Jarl af Berkeley, blev det
nødvendigt at bevise, at han var ægtefødt —
med andre Ord at fastslaa, at det omtalte hem
melige Ægteskab virkelig havde fundet Sted
paa Berkeley i Aaret 1785, og dette viste sig
ingenlunde at være nogen let Sag.
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Ganske vist havde Jarlen i sit Testamente
højtidelig erklæret, at Ægteskabet havde fundet
Sted i al Hemmelighed i Berkeley Kirke, men
da der iøvrigt manglede Beviser, kunde denne
Erklæring ikke blive afgørende i et saa vigtig
Tilfælde, som naar det gjaldt at en Adelsmands
Ret til at have Sæde i Overhuset. Regenten
henviste Lord Dursley Ansøgning til et Udvalg
af Overhusmedlemmer, og der blev iværksat en
Undersøgelse, hvorved der kom højst besynder
lige Ting for Dagen. Der blev tilkaldt lovkyndig
Bistand fra begge Sider, og der anstillede« de
mest indgaaende Undersøgelser med Hensyn til
Grevindens Fortid og Historien med den dob
belte Vielse.
Forgæves erklærede Sir Samuel Romilly,
sin Tids behændigste Advokat: „Vi har den af
døde Jarls Erklæring for hans første Giftermaal. Vi har ogsaa Grevindens Vidnesbyrd med
Hensyn til dette Ægteskab, hvorved det bevises
indtil de mindste Enkeltheder, og endelig har vi,
som det sidste og afgørende Bevis, en Medde
lelse om Ægteskabet i Berkeley Sogns Kirke
bøger."
Grevindens Vidnesbyrd med Hensyn til det
stedfundne Giftermaal syntes i sig selv fuld
kommen afgørende. Ved Ceremonien, som fandt
Sted tidlig om Morgenen den 30. Marts 1785,
havde fem Personer været til Stede — Præsten,
som forrettede Vielsen, Brudgommen og Bru
den samt to Vidner, hvoraf den ene havde un
dertegnet sig „W. Tudor". Det andet Vidne,
hvis Navn var Bornes, var ikke til at finde
— den omtalte Ceremoni skulde have fundet
Sted for et kvart Aarhundrede siden, og rime
ligvis var han i Mellemtiden død. Men „W. Tu
dor" blev fundet og afgav sit Vidnesbyrd, og
det viste sig, at han ikke var nogen anden end
Brudens Broder, som for Lejligheden havde
antaget Navnet „Tudor", det Navn, hans Sø
ster, som man vil erindre, sagdes at have baaret
for Alteret.
Foruden det Vidnesbyrd, som Grevinden og
hendes Broder aflagde i deres Egenskab af Ho
vedperson og Vidne — nemlig, at Vielsen paa
Berkeley havde fundet Sted, blev der i For
tegnelsen over Lysninger fundet en Meddelelse
om, at der var lyst til Ægteskab mellem de to,
skrevet med en Haand, som alle indrømmede
var den fungerende Præsts.
For saavidt syntes den unge „Jarl af Berke
ley'^ Sag at være uangribelig, men efterhaanden
som den oplystes i alle Enkeltheder, tog det
hele sig unægtelig anderledes ud. Da Kirkebo
gen blev fremlagt, viste det sig nemlig, at Ægte
skabet, som det blev paastaaet, ganske rigtig
var indført. Men i Stedet for at være indført
i selve Bogen, stod Meddelelsen paa en Lap
Papir eller Pergament, som var anbragt mellem
to Sider af Kirkebogen, der saa igen var klistret
sammen, saaledes at det i mange Aar var und-
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gaaet Opmærksomheden, naar Bogen blev un
dersøgt.
Endvidere erklærede den fungerende Præsts
Enke, at Ægteskabet, saavidt hun kunde sige,
ikke var indført med hendes afdøde Mands
Haandskrift, og alt kunde saaledes tyde paa,
at selv om der var bleven lyst til Ægteskab,
saaledes som Loven foreskrev, var Navnene i
Kirkebogen efter al Sandsynlighed falske. Og
overfor et saadant Vidnesbyrd formaaede den
døende Jarls Erklæring og Grevindens og hen
des Broders beedigede Udsagn ikke ret meget.
Endnu svagere blev den unge „Jarl"s Stil
ling derved, at Grevindens Moder — som havde
set sin ene Datter gift med en Jarl, en anden
med en General og en tredje med en Baring,
Medlem af en højt anset Familie — rentud be
nægte sin Datters Udsagn. Endvidere var der i
Meddelelsen om Jarlens senere, offentlige Æg
teskab gjort den skæbnesvangre Fejl, at han
var opført 'som „Ungkarl" og hans Brud som
„Ugift". Og saaledes gik det til, at Overhuset
efter en meget omhyggelig Undersøgelse som
paa det ubarmhjertigste afslørede alle Svaghe
derne ved „Jarlen af Berkeley"s Sag, nægtede
at anerkende hans Krav.
Slutningen af denne forunderlige Historie
kan fortælles i faa Ord: Lord Dursley, som
saaledes baade blev berøvet sin Legitimitet og
sine Titler, var nu kun slet og ret en Mand af
Folket. Men Slottet og de store Jordegodser var
hans, og som en Mand med uhyre Rigdomme og
den mest indflydelsesrige Jordbesidder i hele
Gloucestershire — lige med Undtagelse af Her

tugen af Beaufort — tilbragte han den næste
Snes Aar som Oberst Berkeley, levede med
ligefrem kongelig Pragt paa sit Landsted, en
stadig Gæst ved alle Væddeløb og en berømt
Jæger, og i London som en Mand, der var med
til alt, hvad det bedste Selskab foretog sig, for
uden at 'han var kendt bag Kulisserne i de
londonske Teatre og i alle St. James Spillebuler.
I 1831 blev han ophøjet i Adelsstanden som
Baron Segrave, og saaledes kom han til sidst
til at beklæde den Plads i Overhuset, som han
saa længe havde været udelukket fra; og ti
Aar senere genvandt han endelig den Rang,
han i sin Tid havde mistet, idet Lord Mel
bourne anmodede Dronning Victoria om at gøre
ham til Jarl af Fitzhardinge, som Belønning
for at han, der raadede over fem Pladser i
Underhuset, bestandig havde lagt sin Indflydel
se i Vægtskaalen til Fordel for Whiggerne.
Titlen af Jarl af Berkeley havde i alle disse
Aar med Rette tilhørt Mary Goles og Jarlens
femte Søn, Thomas Moreton Fitzhardinge, Ægte
parrets første Søn, efter den lovlige Vielse,
men med prisværdig, om end lidt for overdre
ven Selvfornægtelse, vægrede han sig vedhol
dende ved at bære den Titel, som — hvis han
modtog den — vilde sætte en Plet paa hans
Moders Dyd og hans afdøde Faders gode Navn.
Han foretrak at leve og dø uden Titel, og da han
ikke giftede sig, gik Jarletitlen, efter denne
Episode, som sikkert er af de mest romantiske
i den engelske Adelskalenders Historie, over
til en Fætter, hvis Søn for Øjeblikket er Jarl
af Berkeley.

FORA AR
er er Foraar i Luften bag mulmsorle

Der er Foraar for Hjærtet bag Sorgernes

Sky.

Sky.

Kræfterne kæmpe — Kulden maa fly.

Kræfterne kæmpe — Tvivlen maa fly.

Baskende, brusende Fjerhamme drage

Anende, bævende Længslerne mødes,

højt over Husene atter tilbage.

tryllende, svævende Fremtiden fødes.

Det dirrer, svinger og jubler i Gry:

Da føler Du stærkt i del straalende Gry:

Foraaret kommer,

Foraaret kommer,

Foraaret kommer paany!

Foraaret kommer paany!

J. I. Kronstrøm.
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DE OLYMPISKE LEGE
I STOCKHOLM 1912.
i Lighed med Udlandets Storbyer, blive op
ført Balletter paa den spejlblanke Flade.
„Stadion" er desuden smykket med Taarne
og Flagstænger. Fra et af Vagttaarnene til
kendegives Sejrherren i de forskellige Idræts
kampe ved Lursignaler. Der bliver Plads til
25,000 Mennesker; og i „Stadion" vil blive et
Centrum for nordisk Idræt. Men da Pladsen
er saa uhyre stor og Akustiken fortræffelig,
egner det sig ogsaa ypperligt til Afholdelse
af Sangerfester, Folkemøder og som Frilufts
teater.
Programmet ser i store Træk saaledes ud:
Fra 5.—12. Maj: Law n-tennis.
29. Juni—5. Juli: Fodboldt (Association),
L a w n -1 e n n i s og forskellige Skydeøvelser.
6. —15. Juli: Forskellig Slags Idræt, deriblandt
Parti af Tilskuerpladsen.
det store Marathonløb, Brydning,
Fægtning, Gymnastik og Svømning.
7. Juli: Cykleløbet Målaren rundt (ialt 315,385
EN 23. Juni 1894 besluttede den internatio
Meter).
nale Kongres, der var forsamlet i Paris, 7.—11. Juli: Moderne Femkamp.
paa Forslag af Baron Pierre de Cou 13.—17. Juli: Hestevæddeløb.
bertin, at genoptage de store Idrætsstævner,
18.—19. Juli: Rosport.
som var kendt i Oldtiden under Navn af de 20.—22. Juli: Kapsejlads.
olympiske Lege. Det vedtoges, at der hvert fjer
I Forbindelse med de olympiske Lege af
de Aar skulde ofholdes et internationalt Idræts
stævne, skiftevis i Verdens store Hovedstæder. holdes en stor, svensk Sangerfest i Dagene fra
Til at udarbejde Planerne og skaffe de for 12.—14. Juli. Heri deltager ca. 4000 Sangere.
nødne Pengemidler blev der nedsat en inter Sangerfesten afsluttes med et imponerende
national Komité, hvis Formand blev Baron de Folketog, hvori deltager 6000 Personer.
Coubertin, og hvori Danmark repræsenteredes
Protektor for den svenske Idrætskomité er
ved Kaptajn Torben Grut. De Tørste olym Kong Gustaf. Komitéens Sekretær er Hr.
piske Lege blev afholdt i 1896 som det sig Kristian Hellstrøm. Modtagelseskomi
hør og bør paa klassisk Jordbund, i Athen. téen har allerede nu draget Omsorg for, at
Derefter i 1906 i London. Nu til Sommer der vil være billigt og godt Logis at erholde
vil de blive fejrede under store Festligheder for de mange Besøgende. Vi tilraader derfor
i Stockholm.
de af vore Læsere, der kunde ønske at gæste
Forberedelserne har allerede længe været i den skønne Mälarstad under de olympiske Lege,
fuld Gang. I Stockholm er der for Statens Mid at henvende sig først til Stockholms Ulhijler opført en Bygning efter Tegning af Torben ringsbyiå, Kungstrådgårdsgatan 12.
Grut. Bygningen, der bærer Navnet „Stadion",
har kostet ikke mindre end 850,000 Kr. Men
den vil sikkert ogsaa afgive et pragtfuldt Skue.
„Stadion" er opført af svensk Tegl og Gra
nit og bygget amfiteatralsk i Form af en He
steskomagnet. Da der er Tag over hele Hu
set, vil Vejret ikke faa nogen Indflydelse paa
Festlighederne. Arenaen indeholder en Fod
boldsbane, Baner for Springning og Spydkast
ning samt en Løbebane, hvis indre Omkreds
maaler 383 Meter. Om Vinteren kan Arenaen
anvendes som kunstig Isbane, og der vil da,
Feslmtvrke.

D
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Død.
Hvis der ikke
uventet indtræder noget,
synes en Borgerkrig uundgaaelig.
Syndikalisternes Fører,
Tom Mann, er allerede
arresteret, fordi han op
fordrede Soldaterne til i
Tilfælde af Krig at nægte
at skyde paa Arbejderne.
Tom Mann, der er født
1856, stiftede sammen
med en anden kendt
Arbejder-politiker Keir
Hardie det saakaldte „uaf
hængige Arbejderparti".
Udrustet med en glim
rende Begavelse har han
selv arbejdet sig op fra
ingenting til sin ansvars
fulde Stilling, hvor han
nyder en stor Popularitet.
Hvor ivrige Myndig
hederne har været for at
sikre sig sig Tom Manns
Person fremgaar af, at
et Tilbud om at stille
Kavtion for ham blev
afslaaet. Han er dog nu
paa fri Fod.

England paa
Borgerkrigens
Rand.
□
FA en forfærdelige Kul
strejke — et af Ver
denshistoriens uhyggelig
ste Dramaer — fortsættes
stadig til Skade baade for
Arbejdsgiverne, Arbej
derne og hele Landet.
Nøden mellem Arbejderne
er ubeskrivelig, men at
ogsaa Grubeejerne lider
store Tab er en Selvfølge.
Alene det Tab Jærnbaneselskaberne har lidt ved
Driftenes Indskrænkning
beløber sig til over 27
Millioner Kroner.
Det er derfor intet
Under, at Desperationen
stiger Dag for Dag. Ar
bejdernes revolutionære
Fløj Syndikalisterne øn
sker Strejken fortsat med
en Kamp paa Liv og
Arbejderføreren Tom Mann.

De engelske Stemmeretskvinders Førere Fru Pankhurst og hendes Datter Frøken Christabel Pankhurst.
Frøken Christabel Pankhurst har foranlediget forskellige Optøjer og efterlyses nu af Politiet.

Hver 8. Dag“, 7. April 1912.
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SMEDELAVETS
400-AARS-JUBILÆUM.
FAen 15. April kan Smedelavet fejre sit 400Aars Jubilæum, og da det ikke er hver
Dag at man oplever en saadan Begivenhed,
har Lavet ment, at det var bedst at begynde
at fejre Festen i Tide. Derfor aabnes der alle
rede nu en Udstilling af Raamaterialier, Værk
tøjer og Hjælpemaskiner i Industriforeningen.
Denne Udstilling vil sikkert indeholde adskil
ligt af Interesse. Blandt andet kommer der
en Mængde interessante Ting fra Provinserne.
At de københavnske Smedemestre sender deres
seværdigste Sager er en Selvfølge.
I Forbindelse med Udstillingen har der
ogsaa været afholdt et Fagmøde, hvor der er
blevet holdt Foredrag af historisk og tek
nisk Art.
Endvidere er der i Stiftelsen i Meinungsgade blevet afsløret et Mindesmærke for gamle

Oldermand Ferd. Schæbel.

Ankersmedemester Holm, der
i 37 Aar var en dygtig For
mand for Foreningen.
Den nuværende Older
mand er Smedemester Ferd.
Schæbel. Han har beklædt
Stillingen siden 1908 og ny
der megen Anseelse blandt
sine Kollegaer.
I Anledning af Jubilæet
bringer vi et Billede af Ol
dermand Schæbel samt et
Fotografi af en gammel,
kunstfærdig Laas — et sandt
Mesterstykke for sin Tid.
Ligesom dette gamle Ar
bejde vidner om, hvor ud
mærket Smedelavet har væ
ret repræsenteret i svundne
Tider, ønsker vi, at Lavet
fremdeles maa føre de smukke
Traditioner videre og der
ved blive en Pryd for dansk
Haandværk og Industri!

Laas fra 17. Aarlnmdrede.
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ET GODT BLAD, ET SMUKT BLAD
OG ET BILLIGT BLAD.

gerne vilde være for de tusinde
Hjem i By og Land. Det er henimod det
Måal, Redaktionen stiler, og vi tror, at vi
uden at være ubeskedne kan sige, at det
fra alle Sider vil blive indrømmet, at vi
ikke sparer for at bringe det bedst mulige
Stof. Vi tillader os i Flæng at nævne nogle
Navne, som enten har haft Bidrag i de
senere Numre af »Hver 8. Dag« eller og
saa vil faa det i de førstkommende. Der
er Oversætterinden Fru Josephine Aarbye,
Forf. Aage Bar/oed, Forf. Andreas Beiler,
Redaktør Gustav Hetsch, Fru Gjøl Korch,
Forfatterinden Clara Koefoed, Forfatteren
J. I. Kronstrøm, Observator Thorvald
Køhl, Fru Aslaug Møller (f. Mikkelsen),
Fru Edith Rode, Forfatteren Peter Nansen,
Forf. Fr. Skousbo, Dr. phil. Alex Thorsøe,
Forf. Andreas Winding. Det vil heraf ses,
at Redaktionen søger at bringe et saa af
vekslende Stof som muligt. Naar vi hertil
føjer, at vi hver Uge har en Side »Spøg
og Skæmt« for Ungdommen og en gra
fologisk Brevkasse, der indeholder en
Mængde interessante og træffende Besva
relser — ja, saa tror vi, at have tilfreds
stillet alle de Fordringer, som stilles til et
godt Blad. Dermed er ikke sagt, at vi vil
slaa os til Ro med det allerede opnaaede.
Tværtimod! Vi vil stadig søge at gøre
Bladet bedre og bedre.
8. Dag«

bringer'vi en Mængde gode, aktuelle Bil
leder, hvoraf flere udføres paa specielt
Kunsttrykpapir. Vi staar i Forbindelse
baade med inden- og udenlandske foto
grafiske Firmaer, der jævnlig sender os
deres nyeste Optagelser. Vi tillader os
her at minde om, at »Hver 8. Dag« under
den store og skæbnesvangre Kul strejke
har bragt en Række fortrinlige Billeder,
som er taget direkte paa Stedet for denne
interessante og verdenshistoriske Kamp,
løvrigt møder vor specielle Fotograf ved
alle Begivenheder, som har aktuel Inter
esse. Vore Helsides Farvetryk bliver
omhyggelig udførte. Og for de af vore
Læsere, der ønsker et særligt smukt
Eksemplar af »Hver 8. Dag«, har vi for
anstaltet en Luksusudgave, der er en
sand Lækkerbidsken for Kunstelskere.

*

*

*

TRODS ALT DETTE er »Hver 8. Dag«
dog et billigt Blad. Vi bringer hver
Uge seksogtredive — 36 — store, illu
strerede Sider for kun 10 Øre pr. Num
mer — eller med andre Ord »Hver 8.
Dag« koster frit tilsendt i tre Maaneder i
Indlandet 1 Kr. 25 Øre. I Betragtning
af de mange Fordele »Hver 8. Dag« byder
sine Læsere er dette ganske overordent
lig billigt. For nylig udbetalte vi til vore
Købere kontant Et Tusind Kr one r for
Løsningen af en saare let Præmieopgave.
Ogsaa i Fremtiden vil vi byde vore Læ
sere Opgaver, der belønnes med klin
gende Guldstykker.
Hvis De derfor ønskei' et virkelig godt,
smukt og billigt Blad beder vi Dem
tegne Dem som Abonnent paa »Hver 8.
Dag« og iøvrigt virke for Bladets Ud
bredelse. Vor Ekspedition, Vingaardsstræde 25, København K. (Telefon Cen
tral 6822) besvarer velvillig alle Fore
spørgsler desangaaende.
Prøvenumre sendes gratis paa For
MEN VI STRÆBER OGSAA, at gøre langende.
»Hver 8. Dag« til et smukt Blad. Derfor REDAKTIONEN.

HVER 8. DAO: PORTRÆT- OG BILLEDGALLERI
APRIL 7. 1912.

ET AF VERDENS ÆLDSTE MONUMENTER.
Alvorlig og majestætisk hæver Pyramiden sig over Ørkenens Sand. Siderne, som i Fra
stand synes ganske regelmæssige, bestaar af vældige Stenblokke; men Araberbørnene klatrer
som Qemser om paa dem.

Millionæren A. CARNEGIE (til højre) og den amerikanske Gesandt JAMES BRYCE.
Carnegies store Heltefond vil nu ogsaa komme Danmark tilgode med ca. I'., Mill. Kr.

EN FANTASTISK ÆGYPTISK DANS.
Danserinden Sent Mahesa har nylig vakt Opsigt i London med sine originale
Danse fra Faraonernes Land.

'EN AF NUTIDENS MÆRKELIGSTE KVINDER.
Fru Steinheil er sikkert en af Nutidens mærkeligste Kvinder. Rig, smuk, begavet, beundret
af Alverden, deriblandt Præsident Felix Faure, blev hun for faa Aar siden indviklet i en
uhyggelig Mordproces. Fru Steinheil skriver nu paa sine Memoirer, og Bogen vil uden Tvivl
vække stor Opsigt.
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UGENS PORTRÆTTER.

Justitsraad I. C. JØRGENSEN

Ho f-Sadehnager mester THEODOR DAHLMAN

JUSTITSRAAD J. C. JØRGENSEN, tidligere Ejer af
Godset Rysensten ved Ramme, er død. Justitsraad Jør
gensen var Foimand for Bestyrelsen for Vemb-Lemvig og
Lemvig-Thyborøn Jærnbane, Medlem af Ringkøbing Amts
Skoledirektion samt Landvæsenskommissær for Ringkøbing
Amt. Fra 1883—1901 var han tillige Formand for Landbo
foreningen for Lemvig og Omegn. Justitsraad Jørgensen
blev 77 Aar gammel.

HOFSADELMAGERMESTER, FABRIKANT TH. DAHL
MAN blev kun 56 Aar gammel. Den Afdøde kom i 1870
i Lære hos sin Fader og overtog i 1884 sammen med
sin Fætter, Sadelmagerlavets nuværende Oldermand Lau
ritz Petersen, den gamle og meget ansete Forretning.
Foruden sit Fag interesserede Dahlmann sig stærkt for
Gymnastik og Figtning og var i lang Aarrække hen
holdsvis Kasserer og Formand for „Københavns Gymna
stikforening" og „Københavns Fægteklub". Ved sin brave
og elskværdige Karakter vandt han sig mange Venner.
FRU ANNA GNUDTZMANN, den kendte Koncert
sangerinde, har nylig afsluttet en særdeles vellykket
Turné paa alle de københavnske Stiftelser, hvor hun har
givet en Række Frikoncerter til Opmuntring for Tusinder
af gamle og syge Mennesker. Fru Gnudtzmann fortjener
baade Tak og Paaskønnelse for ¿it smukke, uegennyttige
Foretagende.

Fru ANNA GNUDTZMANN
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Fysiognomik og Menneskekendskab.
LLEREDE fra de ældste Tider har man tætsiddende Tænder, hængende Kinder, skin
bestræbt sig paa at finde en Sammenhæng nende, men tørre Øjne og uforholdsmæssig
mellem Menneskets Karakter og dets An smaa Øren. Denne Type, der er særlig kvinde
lig,
sigtstræk, saaledes at man ad en erfaringsmæs
 findes udpræget hos Messalina, (hvis Pro
fil viste Lighed baade med en Ged og et Svin)
sig Vej kan slutte sig til hin af disse.
Men Iagttagelserne var spredte og blev først Jocuncle, (en berygtet Courtisane, malet af Liosamlede til et System af Ziiricherpræsten Lava- nardo) Ninon de l’Encloz, Katharina II. o. m. fl.
Udstaaende Øren betegner en aabenhjertig,
ter, der, ledet af et mægtigt Instinkt og en
utrættelig Iver efter Menneskekundskab, sam paastaaelig og flittig Person.
Disse faa Eksempler, der kun fylder lidt i
lede saa mange Erfaringer, at han i 1775 kunde
udgive de berømte fysiognomiske Fragmenter, Lavalérs store Værk, vil let kunne overbevise
hvortil at senere Forskning paa dette Omraade mange, naar man praktiserer dem i sin egen
Omgangskreds.
støtter sig.
Lavaters Lære mødte ved sin Fremkomst
Enhver ved, at der. findes Mennesker, som
blot behøver at se en fremmed Person én megen hæftig Modstand, og særlig et Par bi
Gang flygtigt for at gennemskue ham dybere dende, vittige Angreb fra Lichtenberg og Muog fuldstændigere, end hans bekendte har for- säus tog saa haardt paa ham, at han helt af
maaet gennem aarelangt Samvær. En saadan stod at trænge videre ind i Fysiogmomikens
Menneskekender arbejder uden System, han Hemmeligheder og genoptog sin tidligere theofaar en intuitiv Fornemmelse — et stærkt Ind logiske Virksomhed, der førte ham paa lange
tryk af noget væsentligt hos en Person — og Rejser, bl. a. her til København, hvor han
prædikede i Reformert Kirke 1793.
afgiver derudfra sin Bedømmelse.
Intuitiv Indsigt er vel ikke en Videnskab i
Omstændighederne ved hans Død er særlig
sig selv, men den Grund, hvorpaa der bygges interessante, fordi der dertil knytter sig en
en Viden; thi hvad vi først fornemmer, det la sjælden Mystik. Nogle Aar før sin Død traf
der sig senere begribe og forklare. Fysiogno- han nemlig den geniale Sværmer Cagliostro,
miens Opgave er derfor at klarlægge de instink om hvem der paa den Tid cirkulerede de for
tive Indtryk og finde en logisk Sammenhæng underligste Rygter. Lavater saa længe den store
mellem et Menneskes Ydre og det Indre, som Mystiker, der som bekendt paaduttede sig en
aabenbarer sig deri, samt en erfaringsmæssig fabelagtig høj Alder, forskende i Ansigtet og
Overensstemmelse mellem disse. Dette kan for sagde endelig:
visse Udtryks Vedkommende .synes at være
„Min Herre, jeg læser i Deres Træk, at De
lykkedes Fysiognomiken, thi for enkelte Sær ikke har opfundet Livselixieren.“
egenheder i det menneskelige Ansigtstræk er
Hvortil Cagliostro, uden at lade sig forbløffe,
der et saa ubestrideligt Sammenhæng med Sin snappede Lavaters Haand, kiggede et Øjeblik
det, at det vilde være Daarskab at nægte det. i den og svarer:
Tynde, langstrakte Læber, t. Eks., tyder altid
„Og De, min Herre, vil dø en voldsom Død.“
paa en ond Karakter, Løgnagtighed, Svig, hjerte
Lavater vendte sig med Gru fra den mærke
løs Spot, ja Grusomhed. Fra denne Regel har lige Mand, der tidligere havde forudsagt Bajeg aldrig truffet nogen Afvigelse, og det vi] stillens Fald, i den faste Overbevisning at have
vist falde enhver vanskeligt at finde det. Kom talt med et overnaturligt Væsen.
mer dertil en spidsformet Næse, kan man være
Den 22. September 1799 var han i Færd med
vis paa at finde Gerrighed foruden de nævnte at pleje nogle Saarede paa Zürichs Gader, da
Dyder.
der fra en Stemme i Mængden blev slynget den
Tætte, nedhængende Øjenbryn, som beskyg lige saa farlige som forhadte Betegnelse, Ari
ger store, dybtliggende Øjne, forraader stedse stokrat, mod ham. I samme Øjeblik ramtes
Foragt, Trods og kold Haan. Støder disse Bryn han af et Skud i Siden, affyret af en fransk
tillige sammen ved Næseroden (det saakaldte Grenader i Massenas Hær.
Varulvbryn), saa har vi et farligt Menneske
Saaret var dødeligt, men han maatte des
for os, overfor hvem man ikke kan være for uagtet udstaa lange Lidelser, thi først den 2.
Januar 1801 udaandede denne Mand, der til
sigtig nok.
Et Menneske der, ved at aabne Munden, det sidste viste sit uforlignelige Ædelmod ved
blotter et anseligt Stykke af det øvre Tandkød, at vægre sig mod at opgive sin Morders Navn,
skønt denne var ham bekendt.
er en sløv, koldsindig Natur.
Folk med behaarede Tindinger er grusomme,
H. T roille.
voldsomme og stærk erotiske. Et andet ube
drageligt Tegn paa seksuel Udsvævelse og umæt
teligt Livsbegær er tørre Læber, der idelig og
ligesom uvilkaarligt fugtes af Tungen, korte,

A
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Grafologen H. Trolle, omgivet af Haandskrifts-Prøver.

„HVER 8. DAG“S GRAFO
LOGISKE BREVKASSE.

Hvad almindelige Mennesker mener om
de praktiske Resultater.

Red. af H. T r o 11 e.
Indehaver af Graf. Inst. S. E.
Kristiania og Kbhvn. 0.
Pris pr. Analyse i Bladel: 1 Kr. for 5 Lin.,
2 Kr. for 10 Lin., stor Karakteristik til opgiven Adresse 3 Kr., Menneskespejl, ca. 100 Lin.,
5 Kr.
Alle Henvendelser adresseres til Graf. Inst.
S. E., Kbhvn. 0.
Obs. Skriflexpertise! Undersøgelse af Do
kumentforfalskning, Identificering af anonyme
Trusel- og Udpresningsbreve etc. under ga
ranteret Diskretion. Honorar efter Aftale.

— og findes jo Analysen i de fleste Tilfælde
at svare ganske forbløffende godt til Virkelig
heden baade m. H. t. de gode og daarlige Sider.
Horsens, 26. Novbr. 1911.
Prokurist A. W. B.

Hvad berømte Mænd mener om
Grafologien.

— ja* det er vist ikke givet én blandt min
Omgangskreds at bedømme min Karakter til
nærmelsesvis saa rigtigt som De, Hr. Trolle.
Aalborg, 25. Jan. 1912.
Ag. P.

EDW. JOUNG: Jeg saa hendes Haandskrift og
forstod alt.

KNTGGE: Hos Børn har jeg bemærket, at de
ved et overfladisk Blik synes at skrive ens;
men naar man kender Børnene og nøje
iagttager deres Skrift, vil man finde de
samme Uoverensstemmelser i denne som
i deres Karakter. (Omgang med Mennesker,
Kap. 1, § 61).

Jeg er bestyrket i min Tro om Grafologiens
store Berettigelse — gid mange maa søge ad
den Vej for at komme til Klarhed over sit
eget Sjæleliv, dets Fortrin og Mangler; man
vilde da blive overbærende mod andre og stren
gere mod sig selv.
Fraz Hartmann.

Om Deres Evne til at stille et Menneskes
Karakteristik ved Hjælp af hans (hendes) Haand
skrift alene, kan jeg kun finde en Betegnelse
— det lille Adjektiv „glimrende1'.
Kbhvn., 1. Septbr. 1911.
H. K.,
cand. jur.

De har nemlig givet en Karakteristik af
en af mine Bekendte, hvilken var forbløffende
god.
1. Marts 1911.
K. Hiort,
Disponent,
Kort Adelersgade 31. Kr.

At ovenstaaende er Uddrag af de originale
Anbefalinger bevidnes.
P. OLSEN.
Faktor i Christtreus Bogtr.
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(Hver 8. Dag“, 7. April 1912.

RAPID: De undervurderer ikke Dem selv, staar
fast paa Deres formentlige Ret og er ikke
bange for at sige imod. Ser lyst paa Livet,
er stræbsom, selvsikker, noget forfængelig,
Hang til Komfort. Lægger ikke Snarer for
Deres Medmennesker. Trods en vis Kraft
er der en Blødagtighed over Dem, bl. a.
lader De Dem let fange i Kvinders Garn
og mister under Forelskelsen fuldstændigt
Kritik og Hold paa Dem selv.
AJA: Et arbejdsomt, selvstændigt og energisk
Menneske, selvfølende og heftig. De viser
kun ringe Mistro i Omgangen med Menne
sker, gør Dem ikke til ved megen Høflig
hed, er aldrig Spytslikker og kan være
grov. Tanken iler foran Handlingen, og de
praktiske Interesser optager Dem helt.
KATE: Ogsaa De er stridbar, men gennem
Egenkærlighed, trodsig Oppositionslyst og
kaustisk Vid. De har Lyst at blande Dem
i uvedkommende Anliggender og stiler kun
mod Fornøjelser.
G 4- 2: Sans for konkrete Ting, glimrende
Iagttagelsesevne. Overordentlig deduktiv og
logisk, men glemsom, ensidig og ofte yderst
ligegyldig.
C + B (Thisted): Fantasi, Tilbøjelighed for
Overdrivelse, men lutret Smag. Trods Stæ
dighed ret godmodig. Vil gerne give Tonen
an og Beherske Deres Omgangskreds. Her
til forslaar Intelligensen, men ikke Viljen.
De lader Dem ikke forbløffe, er taalmodig.
sejg dholdenude samt ikke lidet selvisk.
Giver Dem gerne ud for mere end De er
og vil binde Folk noget paa Ærmerne.
Overlegen, men solid og grundig.
JEPPE: Stolt, frimodig og ædel. Kraftige, ær
lige Følelser, Mod. Selvstændighed og vid
aandig Horisont. Meget liberal, men dog
egensindig. Gaar kun saa langt han selv
vil. En kultiveret Person.
LILLE NAPOLEON: Kamp mellem Fornuft og
Temperamentet. Føler sig selv og tillægger
Smaating for stor Betydning. Mangler Alvor
og Beskedenhed. Noget hensynsløs.
EGO: Handler efter Instinkter, er meget mod
tagelig, enkel, ligefrem, naturlig og uden
store Pretentioner. Moderat, dog ikke slap
eller viljeløs.

>

Hvad Digterne <
mener

Kvinden, og navnlig den unge Kvinde, der
er lige saa sjælstor som skøn, lader sig altid
af Naturen, Følelsen og Samfundet drive til at
leve det Liv, som disse kaster hende ind i.
Hvis dette Liv skuffer hende, kommer hun til
at gennemgaa de grusomste Lidelser, fordi den
første Kærlighed er den skønnneste af alle
Følelser.
Honoré de Balzac.
*

*

«

CLAUS: Kun faa Damer klæder det at være
jovial, De er det. Dertil heftig, brysk, en
overordentlig fin Smag, straalende Intelli
gens, overlegen Kløgt, hurtig Opfattelse, klar
Hjerne. Aldrig sentimental, kraftig Vilje.
FURI 28 K: Skriften er ikke meget expressiv.
Alvorlig, betænksom, spekulativ og omsorgs
fuld. Tør ikke modsætte Dem andres Me
ninger, naar disse ytres med Kraft. Et
bøjeligt, men indesluttet Sind. Kan vise
Iver, men aldrig selvstændigt Initiativ.
Trods ret stor Sensibilitet kommer De ikke
let ud af Ligevægt. Følelsen har aldrig
Overtag over Forstanden.
ALEXIUS: En pyntelig Person med et sukker
sødt Smil. Ser mere paa Skal end Kærne.
Rives aldrig hen Jil umiddelbar Begejstring.
Indlader Dem aldrig paa Ting De ikke kan
klare. Blid, fredsommelig, imødekommende
trods Deres Pertentlighed.
ADLIK AMORI: Fuldstændig slap og viljeløs.
Sky, forsagt, lettroende og sværmerisk.
Skræmmes let og tør aldrig et Øjeblik være
Dem selv.
MARJA RASS: Der er Liv i Dem, uafladelig
nye Idéer og Indtryk, hader Ensformighed.
Saa aabenhjertig at De rolig vedkender De
res Egoisme. Egensindig, haardnakket og
beregnende.
DREES: Er livlig, meget sangvinsk, overfladisk*
og munter. Vinder alle ved sit charmerende
Væsen, men stikker ej dybt. Mangler Alvor.
BET: Holder sine Følelser i Tømme. Hun er
naiv, trohjertet og uden Smidighed. Staar
ofte vaklevorn og ubeslutsom i vigtige Af
gørelser. Naiv Selvglæde. Flegmatisk.
ELLA R. BUTTERUP: Følsomhed og fsund Sans
rækker her hinanden Haanden. Energi, Vil
jekraft og en straalende Intelligens. Bli,ver aldrig plump, altid interessant og ægte.
HERVO: Fiskeblod i Aarerne. Giver sig aldrig
helt, blegnæbet, ugenerøs, noget undselig
og klam. Beskeden i Kraft af Ubetydelig
hed. Solid Gennemsnitsmenneske, der ha
der enhver Overdrivelse og stærkt Temperament.
AXEL X.: En urolig, søgende Sjæl, nervøs,
stridbar og opfarende. Har langt igen til
Selvovervindelse og Resignation.

Læse Lyrik vil Verden ikke — men høre den,
vil de. -Musik vil Verden — Toner — en Vise
— Ord, der hurtigt griber, fænger, flagrer bort
og efterlader en Stemning.
D r a c h m a n n.

*

*

*

En Mand har ofte lige saa megen Glæde
af at tie med en Hemmelighed som en Kvinde
af at fortælle den.

Nok et godt Rygte fløjten /
Hemmelig Bekymring. En lille Sportsmand.
Brudeføreren: Hvor er
Brudgommen bleven af?
Vennen: Han er blot gaaet
hen paa et Laanekontor et
Øjeblik! — Naar han nu bare
ikke sætter sin Forlovelses
ring ud!
*

*

*

*

Han kender deÜbedre.
(Herren og Fruen vender
hjem fra Teatret).
Fruen: Det er dog en
mærkværdig Staldlugt her
er i hele Huset. Skulde det
mon stamme fra Mejeriet
ved Siden af?
Herren (med et Sideblik
paa Kokkepigen): Nej, jeg
tror snarere, at det stammer
fra Kavallerikasernen her
overfor!
*

*

Han skulde dog ogsaa
have lidt.
Dommeren: Hvorledes kun
de det falde Dem ind endnu
efter Slagsmaalet at slaa De
res Nabo, som De mødte
paa Hjemvejen, til Jorden?
Bonden: Han havde jo ikke
været med i Slagsmaalet!
*

Flygtigt Bekendtskab.
A.: Hør, min Dreng, Du
kommer jo saa tidt her i
Huset. Har Du nogensinde
set Hr. Hansen, som bor i
Etagen nedenunder?
Skræderdr engen: Ja —
men kun i Forbiflyvning!
*

*

Fra Kasernegaarden.
49, De sætter jo et saa
dumt Ansigt op som en Flod
hest, der midt inde i Afrika
er kommen til at løbe paa
Skøjter.

*

Fot. H. 8. D.

♦

♦

En rar Nevø.
Tanten (vred): Man har
heller ikke andet end Skan
daler af Dig. — Og jeg som
havde lovet mig saa meget
af Dig!
Nevøen: Ja, kære Tante,
men det er jo dog ikke min
Skyld! — Jeg kan da ikke
gøre for, at Du lover mere,
end Du kan holde!

Og Herren sagde til Kain —
Fortælling af /. Carlsen,
ER KOM en Mand løbende i fuld Fart tværs over
Vejen. Med et rask Spring satte han over Grøften
og kastede sig forpustet ned bag Hækken. Hans
Jakke var knappet lige op til Halsen. Benklæderne og
Støvlerne var graa af Landevejens Støv. Hatten sad
langt nede i Panden og dækkede næsten fuldstændigt
et Ansigt, der var spøgelsesagtig hvidt. Et Par for
skræmte Øjne kiggede ængsteligt gennem det grønne
Buskads... Nej, der var ingen at se. Ikke en Vogn
eller et Menneske viste sig paa Landevejen.
Det var en dejlig Sommeraften. Tusmørket be
gyndte at lægge sin Kaabe over Mark og By. Det var
lyst nok til, at han kunde se — og dog ikke saa lyst,
at han blev opdaget, hvis han krøb ind i Skyggen.
Da han havde trukket Vejret lidt, sprang han op og
løb paany videre.
Husene laa ikke tæt ved Landevejen men et lille
Stykke tilbage, omgivne af Smaahaver. Men Vejen førte
ikke fremad i lige Linie. Sine Steder krydsedes den
af andre. Den bevægede sig i Snirkler og Sving. Og
pludselig standsede Manden og førte Haanden op til
Hjertet. En forfærdelig Anelse greb ham. Sæt, at han
var løbet rundt i en Cirkel og endte i den By, som
han netop vilde bort fra! Sæt, at de havde opdaget
det og var paa Spor efter ham....
Hvor skulde han skjule sig. .. Hvilken Vej skulde
han løbe... Det gjaldt jo Livet!
Fortvivlet stirrede Manden rundt omkring sig. Han
syntes, at han kendte disse Huse, disse/Haver, denne
Vej... og dog vidste han ikke levende Raad med,
hvordan han skulde frelse sig fra sine Forfølgere.
Hans Blik faldt tilfældigvis paa hans støvede, rev
nede Støvler, og han saa pludselig, at der var flere
mørke Stænk paa dem. Hvor kom de Pletter fra*?
Der havde ikke været Blod paa... Naa, ikke tænke
paa det. Han kiggede paa sine Hænder. Nej, der
var ingen Blod paa dem. Aa, det maatte vel være fra
Hunden, det forbandede Bæst, der hylende sprang op
ad ham, og som han huggede Kniven i Nakken.
Manden mumlede en Ed og gav sig til at gnide paa
Pletterne. Gid det dog havde været lidt lysere, saa
at han kunde se bedre!... Nej, gid det var mørkere,
saa at han ikke blev opdaget.
I det fjærne hørtes Hovslag af en Hest. Manden
kom i en Fart ned bag Hækken. Lidt efter sprængte
en Rytter forbi, uden Hat eller J akke paa. Naa, saa
havde de vel fundet Liget, og Jagten var begyndt.
Nu gjaldt det om at komme afsted, før der ble\
slaaet Allarm, og Landsbyens Beboere stimlede sam
men for at gribe den, der havde dræbt deres Ven
og Nabo ...
Da Lyden af Hovslagene døde hen, mærkede Man
den, at der indtraadte en underlig Stilhed. En eller
anden Lyd, som havde paavirket hans Øre, uden al
han havde lagt Mærke til det, maatte være hørt op.
Haha... nu vidste han, hvad det var. Det var Kirke
klokkerne. Kirken laa jo lige tæt ved ham, omgivel
af Træer og Buske.
Der gled ligesom et Lysglimt af Haab over Man
dens Ansigt. Et haardt og bittert Smil tegnede s^
om hans Mund.... Det var ganske vist et pudsig!
Paafund, men hvorfor ikke prøve det? For Pokker
han kunde da lige saa godt som enhver anden gas
ind i Kirken og hvile sig der, til det var blevet hel!
mørkt. Det var Søndag — der var altsaa Aftenguds
tjeneste.... Og hvem vilde falde paa at søge eftei
ham i Kirken!
Han knappede sin Frakke op, halede et snavse!
Lommetørklæde frem af Lommen og tørrede Sveder
af Panden. Saa slog han Støvet af Tøjet og slentrede
saa roligt, han formaaede, ned ad Kirkestien.

D

Før Sommeren begyndte, havde der været en lille
Disput mellem Præsten og Menigheden om Aftenguds
tjenesten. De fleste af Menigheden foreslog at stryge
Aftengudstjenesten i Sommermaanederne, da der ikke
kom Folk til den. Men det vilde Præsten ikke gas
med til, uagtet han baade var gammel og svagelig.

Økonomi

Gæsten: Giv mig en Tandstikker, Opvarter.
Opvarteren: Dem fører vi ikke, go’e Herre, men De kan

bruge en Gaffel eller en Svovlstik istedetfor. Det er hvad de
andre Gæster gør. Værten opdagede nemlig, at Folk tog
Tandstikkerne med sig og saa af skaffede vi dem helt, ka’ De
vel forstaa.•

— Hvad er Gluten Flour?
— Det mest nærende Husholdnings Mel. —

— I over 40 Aar har jeg været Præst, sagde han,
og hver Højmesse prædiket over Dagens Evangelium.
Oiri Aftenen derimod plejede jeg at slaa op paa Maa
og Faa i Guds Ord og holde en lille Andagt over det
Sted, jeg tilfældigvis finder. Langt fra at anstrenge
mig er det tvertimod en Glæde og Velsignelse for mig
— Lad mig beholde den Glæde.
— Men der kommer maaske kun en 2—3 Menne
sker ... sagde Købmanden, der spekulerede paa en lille
Ferietur til Hovedstaden.
— Jesus siger: „hvor to eller tre er forsamlede i
mit Navn, vil jeg selv være midt iblandt dem“....
svarede den gamle Præst mildt. Og saa fik han sin
Vilje.
Det viste sig, at Købmanden fik Ret. Den Aften,
da Manden sneg sig ind i Kirken for at gemme sig
blandt Menigheden, var kun de øverste Stolerækker
nærmest Prædikestolen besat. Hele det øvrige Rum
stod gabende tomt.
Da Manden kom ind i den øde Kirke, var hans
første Tanke straks at gaa igen. Men Orgelet spil
lede netop en Salmemelodi, som han kendte godt —
skønt det var mange, mange Aar siden, at han havde
hørt den. En underlig Træthed overvældede ham, han
kastede sig ned paa en af Bænkene ved. Døren.
Lidt efter gik Præsten paa Prædikestolen, han var
en ærværdig, hvidhaaret Mand med et klart og skarpt
Bilk. Efter en stille Bøn slog han op i den hellige
Skrift og læste med høj Røst:
„Og Kain talede med Abel, sin Broder, og det hændte
sig, der de var paa Marken, da stod Kain op imod
Abel, sin Broder, og ihjelslog ham.“
„Og Herren sagde til Kain: Hvor er Abel, din Bro
der? og han sagde: Jeg ved ikke: maa jeg være min
Broders Vogter?"
„Og han sagde: Hvad har du gjort? Din Broders
Blod raaber til mig af Jorden."

„Og nu være du forbandet fra Jorden, som oplod
sin Mund til at tage din Broders Blod af din Haand. “
„Naar du dyrker Jorden, skal den ikke ydermere
give dig sin Kraft; ustadig og flygtig skal du være
paa Jorden.“
„Da sagde Kain til Herren: Min Misgerning er større,
end jeg kan bære“ (1. Mosebog 4, 8—13).
Præsten lukkede Bibelen og saa sig om i den lille
Menighed. Da fik lian Øje paa Manden ved Døren.
Han stirrede forundret paa ham og begyndte derpaa,
som om han vilde holde sin Prædiken udelukkende
for denne ene Mand:
— Hvad har du gjort? Din Broders Blod raaber
til mig af Jorden!.... saadan sagde Herren til den
første Manddraber, og saaledes har han gennem Ti
derne talt til alle dem, der har udgydt deres Næstes
Blod. Guds Røst taler ikke nu direkte til Forbryderen
som i Edens Have; men den høres alligevel altid. —
Sommetider er det Loven og Myndighederne, der stiller
Spørgsmaalet. Andre Gange hæver Samvittigheden sin
dømmende Røst i Forbryderens Sjæl. Naar Loven ta
ler, sker Retfærdigheden Fyldest. Men hvis Forbryderen
forbliver uopdaget, véd vi, at der er En, for hvis
øjne intet kan skjules, En, som har Tid til at vente
og tilslut siger det sidste Ord. Herrens Veje er under
lige. Vi forstaar dem tidt ikke, fordi vor Viden er
saa begrænset. Hvis det er Guds Vilje, bliver Forbry
delsen opdaget, og Morderen faar sin Straf allerede
hernede. Men den Maade, hvorpaa Opdagelsen sker,
er tidt saare underfuld. ..
Den gamle Præst standsede et Øjeblik. Manden ved
Døren drejede sig uroligt frem og tilbage paa Bænken.
Pludselig fægtede han vildt med Armene og faldt ned
paa Gulvet. Øjnene stod stive i Hovedet paa ham.
Ilan aandede krampagtigt Men ved en voldsom Kraftanstrængclse blev han paany Herre over sig selv, rej
ste sig op og vaklede hen mod Døren.
— Mine Venner, lad os... sagde Præsten; men
han blev afbrudt i sin Prædiken af et langt, uhyggeligt
Hundehyl.
Midt i Hovedgangen stod der en stor Hund fuld
af Blod og Støv. Fra et gabende Saari Nakken dryppede
Blodet langsomt ned paa Kirkegulvet. Blodrødt Savl
hang ned fra Mundvigerne.
Grebne af Rædsel ved det uhyggelige Syn sprang
Tilhørerne op. Nogle Kvinder skreg og græd af Angst.
Andre truede ad Dyret med deres Stokke. Men Hun
den ændsede dem ikke. Knurrende spærrede den Gdgangen for den fremmede Mand.
Den eneste, der uforstyrret bevarede sin Ro. var
den gamle, hvidhaarede Præst.
— Er det Deres Hund?. . . spurgte han Manden.
Det varede noget, før den Fremmede kunde svare.
Endelig stønnede han besværligt:
— Nej, Hr. Pastor, det er ikke min Hund.... Det
var hans Hund....
Pludselig stormede nogle Mænd ind i Kirken. En
af dem gik frem, blottede ærbødigt Hovedet for Præsten
og sagde: „I Lovens Navn!“
Den fremmede Mand tyssede ad ham og hviskede .
næppe hørligt:
— Her er jeg... Tag mig bare... Jeg har ingen
Vaaben hos mig....
Beroligende.
Damen, der er i Færd 'med at søge sig en Sommer
bolig :
„Maa mine Drenge bade i Aaen?“
„Ja, saa meget de vil!“
„Jeg mener, om det ikke er farligt!“
„Farligt! — Ja, naar man er godt kendt med Aaen.
saa kan man jo nok drukne sig i den!“

Et V a n e m e ii n e s k e.
F ru A.: Hvem er det dog, din Mand taler med
inde i det andet Værelse?“
Fru B.: Med sig selv! — Han har nemlig begyndt
at barbere sig selv. Men da han nu en Gang er vant
lil, at Barberen fortæller ham en Mængde Historier
imens, saa er han nu ligefrem nødt til at snakke med
sig selv!
Nyt Ord.
„Deres Nevø er vist en rigtig V i n d b e u t e 1?“
„Ja, han er nok snarere en O r k a n b e u t e 1!“

. Bischoff. 39, Grønnegade 39

Læger

(forh. Adelgade)

Tapetserer og Dekoratør.
SPECIALITET: Herreværelse.

Kliniker
■ ti Sygepleje
J i jL Hygiejne

Fru D. Krabbe Wendrich’s s “«Æe
Ansigts- og Haarpleje anbefales. Midler til Selvbehandling,
Telefon Byen 2969 y.

Købmagergade 16,

5

I»

Vadskeriet »Ventegodt«.
Brøndshø|.

Dr. med AXEL TROLLE.
Konsultation i Fordøjelses^ og Underlivssygdomme.
Privatklinik og Bopæl; Dronningens Tværgade 40. Tlf. 7160. Tr. 12 — 1

Telefon Brøndshøj 94 og 96.
Lufttørring.

Tandlæge AAGE CALLISEN.
delæn ¡1/1/a ñamo l/o-fifa mcd Løvetand eller Malt, men brug
UulculJ IKIvC Uul UO IXClIlU Schoua Mokka, som faas overalt til
5 å 10 0. Pakken.

Byen 2184 x
Købmagergade 1. Hj. af Amagertorv.
Byen 2184 x.
Broarbejde. — Kunstige Tænder uden Gane. Tr. 10-4 og 6—7

Mod Efterligninger advares.

i/I HR I
O paa rimelige Afbetalingsvilkaar ♦ ♦ ♦
rlvDLClV chr. Hansen, Birke gade Nr. 4.

Serum=Behandling mod løse Tænder og kronisk Rod og Tandkøds
betændelser samt rheumatiske Tandsmerter. Onsdag—Lørdag2—3, Aim
Konsultationstid 9- 4. O. DRESCHER, GI. Kongevej 1 B.

Larhus

HJEM FOR ENLIGE OG SVAGE.

Den

folkelige

Førsamlingsbygning,

Østergades

Hotel*

Gode Værelser, Telefon 448.

<

Frk. ELLINOR WITTROCK

Fliv. Oversygeplejerske paa Prof. Rovsings \lir ik.

Lille Vibenshus. Tlf. Strand 401x. < Ref. Hr. Overkirurg Prof. Rovsing

. Odense Fagskole for Kjole- og Linnedsyning .*.
VESTERGADE 49. Telefon 2145.
snsionat for tilrejsende Elever.

Fortsættelseskursus for øvede Syersker,
Natalie Hansen.
Marie Hansen.

Ikeborg Seminariums Forberedelsesklasse. Det nye Skoleaar begynder d. 31. August,
ade mandi. og kvindl. Elever optages. Man maa helst melde sig inden 15 Juni.
P. J. M. Winther.

‘isbeiønnet
'ari« 1900

Kunst-Industri

Frk. R. Bravt Bértini

PaBr7."(Z.egd^e5)

ed Undervisningen benyttes dansk eller fransk Konversation.
H. C. Ørstedsvej 12, 2. Sal.

i
i
i
i
i
i

Statskontrolleret.

Statsanerkjendt.

„TRYG“
Livsforsikrings-Anstalt 4|5
Kjøbmagergade 42.
AKTIEKAPITAL: 1 Million Kroner, fuldt indbetalt.

|m

KLINIK. rysk

eksam. Massøse. — Ude og hjemme fra 12—6

Fru HETY OSCHMAÑN,
15, Fiolstræde 15, St. Tlf. Byen 4497.

Antiseptisk Fodpleje Manicure, Massage, livgejn., udd. i Ty ski. Fod;
Ansigtspleje, elektrisk Vibrations ogHaandpleje (Ekstraassist.) Søgned
massage.
10-6, Sønd. til 12, anden Tid pr. Telf
Fru Franciska Petersen,
Vester 5400y. Reventlovsg. 20, 2. Sal
Østergade 53, 2. Telf. Byen 116).
Fru Else Lange Schmidt, u. og hjem

Klinik. Antisept. Fodpleje, Mani
cure ogAnsiglspl. Sofie -ibrahamsen,
Fredksb ALé23. 1 r.11-5, samtOnsd.Aft.
fra 8.30-9.30. Tlf. V 5081 u. Ude 9-11.

Frimærker

Averter i Lægelisten.

Badeanstalten „K øb en li av
Studiestr. 61.

KAR- & DAMPBADB

35 øre.

Onsdag og Lørdag efter Kl. 5 :
Medicinske Bade & Massageinstitut.

NORDEN

25

Ør.

Sygeplejeartikler, Slagelsegade 14, 1. Tif.’Ø 226
Østerbros Sygebureau ved Fru C. Hansen.

Inøfifllt fik D ild Iltn Ansigts- & Haarbeh. samt Vask. Dampbad vedAl’l

Hlullllll Ur. Dcollie. af Urlcr

Massage, Vibration, elekt. Beh af
Fredenksbergg. d0. Tlf. 0(

General-Agenturet Gothersg. 16. Kbhvn. K.

sælges billigst i „Frimærkebørsen«
(V. Walter). Klosterstræde Nr. Q
(Bemærk Nummeret).
&

—

Kontor:
KØBENHAVNS UDDAMPNINGS» OG
Vesterbros 2Ü
Møbelforretn.
DESINFEKTIONSANSTALT,
Tlf. 61‘<8.
Uddampning og Bangning af Sengeløj m. in. Hentes og bringes samnu
Dag. Udrydning af Møl i Møbler m. m. Vaar vadskes. Desinfektioner
foregaar ved Damp.
Niels Jensen.
U

s
a
ifl

SYGEPLEJE=BUREAU=EKSPRES
N:.Farimgsg.7.By 807ySvgep. 3AarsUdd

Ældste Forretn. her paa Pladsen i
Gummiv. og Sygeplejeart. Prisl. mod
20 0. i Frim. Varerne sendes overalt.

Frimærker modt. som Betaling.

Calcium Carbid.
H. Gabe, Monradsvej 13.

Kbhvn F

Gratis
Prisliste til Enhver. Gamle Arki
ver, alle Slags Mærker købes til
Utrolig høje Priser og givr-s Ind
købsliste ligeledes gratis-

Graabrødretorv 12.
Telefon Byen 2012.
og jeg
kommer

BraiH-ciqor 5**500?
pr.iooit*.

Tøjet hentes og bringes. - Gardin
tørring paa Spændramme.
straks Hurtig Levering.

—

Elektrisk Drift.

HjplHfpmminQSPn!igadp20
Kobenhavn

KARLS BADERjj^

(ÍATÜRIICHES
SPRUDElSALZ
^^0^. istdasallein echte Karlsbader I
Vor Nachahmungen und Falschungen wird gewarnt"

<*rMISS

MAUD

i

ALLAN

Danserinden Maud Allan i sit berømte
Salome-Kostume.
Begrænset Fornøjelse.
A. : De har nok været paa en længere Udflugt nr
Deres Kone og Svigermoder? Det var vel rigtig fc
nøjeligt?
B. : Jo Tak — jeg har gennemgaaet megi
Fornøjelse!

HJEMMETS VEJVISER
Fortegnelse over københavnske Firmaer, hvis fleraarige reelle Forretningsførelse yder Kunderne
betryggende Garanti for samvittighedsfuld Betjening.

Barnevogne.

fih Barnevogne og Klapvogne.

»Forlovelsesringe alle Des

Andersen,

Bogbindere.""]

1

Fru ERSLEV

Bogbinder D. L. CLÉ MENTs

modtager afredt Haar til For
arbejdning. Spec : Fletninger
— Skilninger — Parykker, enestaaende Pasning. Nørrebrogade 74.

Eftfl. Silkegade 13, Køben
havn. Telf. 3396, leverer alt
Bogbinderarbelde, enk. Bo
er som de største Partier, i omhygeligst^Jdførelse^i^imelig^Mser.

Indramning:

|

Trikotage til Voksne og Børn.
Strømper i stort Udvalg.

Rammer paa
Afbetaling.

26 G røn neg. 26. 77/. Byen 1457 x.

Ugentlige Afdrag
efter Aftale.

A. Nuppenau,

D ekoratører.

|

Gentoftegade 4
""Earse^^^ordiñgT*
en smukkeste Ramme om Deres
Holbergsg. 10. Tlf. Byen 5110.
Billeder faar De hos
A. E. ARNESEN,
Blekingsgade 2, Tlf. Amg. 596 u.
stergaard, Nørre- A|S. CENTRUM, Regnemåde 1.
^¿^^brooad^l^T^Xora 1897y.
Vinduespolering og Bygningsarbejde
udføres.
Fiskeforretninger. |
Alt Glarmesterarbejde
udføres.
CARL STAPF,

Gardiner jssjssæ

D

Konfiturer.

F

Længste Garanti.

Christiansen.

Træffes 12—6.

Billigste Værkstedspriser.
P. Jensen, Sankt Hansgade Nr. 9.
N. P. Hansens Møbelsnedkeri
ST. PEDERSTRÆDE 41.
Telf. Byen 1341 x.

Telf. Nora 452.

Bygningsarbejder udføres.
Ruder indsættes.

Glasmosaik.
Overslag g ra ti s.

M. Jansen,
Pustervig 5.

Telefon Byen 2369 x.

DØRPLADER

i Messing, Porcellæn og Emaille.
Stort Udvalg i Stempler.

Kronprinsessegade 19,

Gothersgade 21 St.
Telf. Byen 18 31 v.

lages De af Rotter, Mus. Væggedvi
Kakerlaker eller andet Utøj, da
henvend Dem Nybrogade 28 Stue

P

Telef. Byen 2496

iste Klasses Møbler efter originale Tegnin
ger til .Fabrikationspris, Tegning og Over_____ slag gratis. Grundlagt i8q8.__________

Strømper, Underbeklædning,
Alexander Hoyer.
KØBMA6ERGADE16.

Snedkermester M. Pedersen,
Danmarksgade 6.

Stort Udvalg til alle Priser.

Tegning og Overslag gratis.

Opplettering.

|

ANNA PAMPERIN.

|

Falkonerallé 26. Tlf. V 2267 x.

Stort Udvalg i Tricotage.

Aarligt Udsalg.

Reelle Fordele bydes Kun
derne. FREA er altid reel.

Vesterbrogade 40
ved det nye Theater.

Pianoer

O. K. Mathiesen,

Stilfulde Instrumenter

Landemærket 25.

Dansk Arbejde.

Største Udvaig, Billigste Priser.
Masklngarn til en gros Priser.

— Fiolstræde 42. —

Lædervarer

I Tøjrensningsanst.

Telf. Byen 42U x.

Stole som Tegning
Aage Jensen«
Peter Hvidtfeldtsstræde 6,

I

A. M. SØRENSEN
Hovedvagtsgade2.

Telf. 5360.
Stort Udvalg.
Billige Priser.
Maltpræparafet\>|

Skoler.

Avertér i
Hjemmets Vejviser.

Til Sommerhuse

Tøjrensningsanstalten.

|

Marie StefTensens Skole.

Snitmønstertegning, Tilskæring og
Kjolesvniiig. Helgolandsgade II. Te
lefon: Vesier 2737y, tr. Kl. 12—2.

Skrædermestre.
Alt Stof modt. til Forarbejdning.
God Pasning og flot Arb. parant.
Stort Prøvel. Ægirsg.12. N. Ohlson

Ingen Mavekatarrh I Benyt
Brug Maltine Kakao.
Maltine Kaffe taales,
hvor Kaffe bør være
banlyst.
Maltinekiks. Tlf. 9919.

Tom Tfäder.

Trikotage.

Til billigste Fabrikationspriser

8 Kr. pr. Stk.

'TñduespolerliigTspecTeTTfoijvivate
[jern, P. Sønderby, Vesterbrogade
>7. Tlf. V. 1661 y.

A. C. HANSEN,
Wesselsgade 2.

Dansk-amerikansk Tand-System.

Thorald Bohm

Frk. Basmussen, Vestervoldg. 17 a, 2. Bemærk:

Giarmestre.

Undersøgelse gratis.

Fineste Guldbroarbejde.

STILFULDE MØBLER

i

O. Kinttof,
Colbjørnsensgade 12.

Konsultation
10—4 og 6-7

til Spisestuer og Soveværels r.

Stort Udvalg. Billige Priser.

Fodpleje.
den Sal.

Kurvemagere. |

°°6ane

Strandboulevard 901. Tlf. Øbr. 34 y.
Solidt og tort Materiale garanteres.

Gamle Pletsager »AIaddin“
bliver som nye

H. M. OLSEN
Sa^^^^^Fiske- og Vildtforreting Blaagaardsgade 18.

Tandkliniks

Brd. Hjertings Møbelsnedkeri,

ælledvej 18 =====

¿

Billigste Priser.

entral Møbelmagasinet
Telefon B,
2642x. Solide Folk indr.Ratebet. Fineste Gardinoph.
C. Paulsen. ______
Spisestuer og Soveværelser billigste
Værkstedspriser, Joh. Olsens Møbel«
snedkeri, Augustagade 8 o. G. Amager. Ratebetaling indrømmes_______
Til billigste Værkstedspriser

C Jernboneg. 5,

I

Tlf. Nora 1330.

Grundl. 1868 Telf. Byen 7 y.

Afbetaling indrømmes.

iskehus et

■ jyFTW<.

6, Holbergsg. 6

Møbler.

|

Vil De have en god Kop Cacao.
Vil De servere med fin Confect,
VilDe have finere fvldte Chokolade
Vil
De have det bedste, De kan faa
har erholdt Grand Prix og Guldmcdaille i London for 1. Kl Fisk- da bliv Kunde i , Paris8 Konfitureforr.
Blaagaardsgade
6. Aabent hele Søndagen.
Varerne bringes overalt,

C. Konerding & Nielsen,

F, C: Dahl,
Frederiksborgg. 31.

Tlf. Palæ 1358 y.

Haararbejde.

Symaskiner.

Redst og billigst

sins. Denne Annonce giver
10pCt. Gothersgade 58, Aug.

Fr. 7, Gade 4, Hj. af Nørrebrog.
Telf. Nora 1996 y. Afbetaling
indrømmes.
Itkin.

Børneudstyr.

Manufakturvarer. |

| I Guld- og Sølvvarer |

Hjemmets Vejviser
naar De søger et reelt
Firma.

sælges
meget billige
Grunde:

£iHe Sfrandstra-de lå
Tierredragl [ra 2 oo
Damedragt ■ ¡25.

I

Reparationer a
øve.le Skræderc

U lirforretninger.

F. 0. Carlsson,

Amagertorv 31.

Største Udvalg i Uhrc og
Kæder.

Vaskerier.

Specialitet:
Hnsholdnings* vask efter Væg

Gmdrup
‘Dampvaskeri,
— Grundlagt 1878. —

Vore Vogne køre overalt

Telf. Strand 2. ♦ Telf. Strand 2

Ved. Furesøen ved Holte, med skovbevokset Skrænt til Søen, å 30 Øre pr. Kv. Al., ve c
Lyngby Se å 80 Øre pr. Kv. Al., ved Bakkevej i Birkered (enestaaende Udsigt) å 15 Ør<
>r. Kv. Al., ved. Trørød Hegn ved Vedbæk, med Udsigt over Sundet, a 15 Øre pr. Kv. Al.
red Bagsværd å. 20 Øre pr. Kv. Al.
Nærmere Oplysninger faas hos Sagfører Henning Hansen, Nørrevold Nr. 12. Telefon 5850

„-Spøg c Skæmt - HversDaG!
Jens Kresjans Spejder-Streger.

„Naada, det var en køn Kop Te," sagde
Kresjan, da han kom paa Benene. Hvad
. . Jens Kresjan er heldigvis ikke raadvild.
faar fat i en gammel Fodboldt og hælder
Suppedasen i den. „Lad os se, hvad del
blive til," siger han.

1. Jens Kresjans Onkel, Landmanden, har
anskaffet sig en Ægge-Udrugningsmaskine. En
Dag, da Jens er i Besøg, sender Onkelen ham
over i Stalden, hvor Maskinen staar, med en
Pose Æg. Da fo’r en Bolte hen over Gulvet,
og — pladask — laa Jens der.

2.
Jens
nu? .
Han
hele
kan

3. Saa putter Jens Boldt og Indhold ned
i Udrugningsmaskinen. Det kniber med at faa
Plads til hele den store Byldl, men det gaar
alligevel. Jens lukker forsigtig for Apparatel
og er forfærdelig spændt paa, hvad der nu vil
ske.

4. Da kommer Onkelen og Baron Habcnichts, som ogsaa er i Besøg. „Nu skal De
se min Udrugningsmaskine," siger Onkelen og
lukker op for Apparatet. „Den er vist storartet,"
siger Baronen. „Det er nyeste Nyt," svarer
Onkelen stolt. Jens siger ikke noget men ser til.

5. Hille den gloende Ende af en Istap, det
var dog en grusom Redelighed! Ud af Kassen
sprang der el Gespenst, som hverken lignede
Fugl eller Fisk. „Hurra, Æggene er nok blevet
rugede ordentlig ud!" lo Jens Kresjan.

6. Men Onkelen og Baronen stak af, som
om de havde set Søslangen eller et andet Uhyre.
„Lad os bare ta’ den med Ro," sagde Jens og
gik ud og hentede en Kurv Gulerødder. „Nu
skal du faa ”noget at æde, for du maa vist
være meget sulten!"

Den bortløbne Brud. Det er et Telegram fra Fa’er.
Brudgommen (ivrig): Hvad siger hari?
Bruden (læser): Hvis Du lover aldrig at komme tilbage,
er alt Dig tilgivet.

Fru A.:
Fru B.:
for nær til
Fru A.:
lænder er!

Ih, du har nok faaet nyt Overstykke.
Ja, mit forrige blev ødelagt ved, at jeg kom
et nymalet Havegelænder...
Aa, søde du, tag og sig mig, hvor det Ge

#
*,
Centralvarmens Ulæmper.
Erik: Hør du, Ole, hvor kommer Børnene i Grun
den fra?
Ole: Med Storken, naturligvis. Og den flyver ned
gennem Skorstenen og derfra ud i Stuen.
Erik: Jamen saa kan vi jo aldrig faa Børn hjemme
hos os.
Ole: Hvorfor det?
Erik: Jo, for vi har Centralvarmeapparater*
*
Barnligt Ønske.
Faderen (der er i Biografteatret med sin lille Dreng):
Kan du se den Herre, som sidder her foran? Det er
den Tryllekunstner, vi saa forleden.
Siønnen: Jeg kan ikke se noget for ham. Sig til
ham, at han skal tage sit Hoved under Armen ligesom
vi saa ham gøre i Søndags!
*

Redaktionen paatager sig intet Ansvar for indsendte Manuskripter og;
Billeder, men benyttes de ikke, vil de saavidt muligt blive returnerede
hvis Porto vedlægges.
________
■
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Pris 10 Øre.

Fot. II. Damgaard.

Carl Martin Hansens Buste af Prinsesse MARIE
til Monumentet paa Langelinie.
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SKOLEKAMMERATERNE
En Maupassansk Studie af Frederik Skousbo,
I.
A BOMPARD Onsdag Eftermiddag paa
sædvanlig Klokkeslet kom hjem, laa der
Brev og ventede. Det var ikke saa lidt
af en Begivenhed. Efter Katastrofen havde man
trukket sig ud af al Selskabelighed, kom knapt
nok sammen med den aller snævreste Familie
kreds, og saa derfor næsten aldrig Skri velser
i Huset, — det skulde da være Værtens kendte
med Kvartalskvitteringen. Bompard blev da og
saa modtaget med ligefrem Spænding, og alle
rede i Korridoren fik han Nyheden af de snadrende Børn.
Bompard var træt, lidt sløv som altid, naar
lian kom fra Kontoret; dertil godt sulten. Han
havde lang Vej hver Dag; helt fra Neuilly og ind
til Rue Bienfaisance prés St. Augustin, og
han kørte aldrig, hvorledes Vejret saa var.
Alligevel kom 'han idag, dels smittet af Husets
almindelige Uro, dels fordi han selvfølgelig -og
saa selv var noget nysgerrig, hurtigere end sæd
vanlig i Hjemmefrakken og .Listeskoene og fik
det hemmelighedsfulde Brev overrakt. I tæt
Klynge af Konen og de tre Børn stod han under
højtidelig Tavshed lidt og stirrede paa den store
Kuverts talende „Privat“ med en højst spekula
tiv Mine, Poststemplct yiste Rouen. Haandskriften kendte han absolut ikke. Men Adressen var
tydelig nok og gjorde al Fejltagelse umulig.
Med en rnoget blandet Følelse af Uro og Tilfreds
hed brød han endelig den massive Konvolut og
foldede hurtig det store Ark ud. Og saa snart
han havde'gjort sig bekendt med Underskriften,
var han Situationens Herre. Det var ikke, som
det straks var røget gennem ham, en højtidelig
Skrivelse fra en eller anden glemt Kreditor; det
var tværtimod fra hans gamle, fortræffelige
Ven, Philip Langlois. Tænk... Ja, rigtig, for
resten, Langlois boede jo da ogsaa stadig i
Rouen . . . eller deromkring ...
Men hvad vilde han dog ham — efter de
mange Aar?
Skrivelsen var forresten ganske kort:

Kære Ven Bompard!
Som du heraf ser, har jeg ved et Slags Til
fælde opdaget din Adresse. Og jeg har nu faa el
den Idé, at det kunde være morsomt, om vi to
gamle Drenge atter kunde komme til at hilse
paa hinanden. Jeg kommer paa min sædvanlige
halvaarligc Terminstur til Paris paa næste Tirs
dag, og jeg bor paa „Hotel International". Kom
Kl. 6, saa spiser vi sammen. Afslag modtages
ikke. Skrivelse overflødig.
Venlig Hilsen fra din gamle Skolekammerat
Philip Langlois.

Bompard stod stadig og stirrede paa de
store, noget klodsede Bogstaver, et Øjeblik langt
borte: Herregud, den gamle Ven Langlois.. .
Og saa dumpede han pludselig ned i Virkelighe
den: Jame¡n, saa vidste han altsaa ikke det
fjerneste om Fallitejn . . .
Men han fik selvfølgelig ikke megen Tid
til længere Eftertanke, for straks efter lød det i
højst utaalmodigt Kor, hvad han saa havde at
fortælle?
Der blev helt livligt hos Bompards den
Eftermiddag. Bompard, som ellers i de sidste
Aar, i al Fald om Hverdagen, var noget sær,
noget hjemmeforvænt, ikke videre talende, fandt
idag alter Ord, medens alle gamle Ungdoms
minder levende strømmede ind over ham. Han,
som ellers var Sirligheden selv, glemte for
en Gangs Skyld, at Middags-soignere sig og
sad ved Bordet med fælt strittende Haar, me
dens han skinnende fortalte løst og fast om
den gamle, nogle Aar ældre Sidekammerat og
Ungdomsven. Og ingen lod til at bemærke
hans uregelmenlerede Ydre, medens man hørte
til i næsten andægtig Lytten. Ved Salaten, efter
at den 'værste Sult var stillet, blev ider almindelig
Diskussion om denne store Provinsmatador,
som pludselig var rykket dem saa nær, og
som de nu alle, selv den mindste (et Pigebarn
paa knapt syv Aar) skulde have en færdigsyet
Mening om. Og ved Jordbærrene (de rare, bil
lige Jordbær) sagde Fru Therese midt i Iveren:
— Ja, du tager vel derhen, Victor?
Spørgsmaalet kom virkelig Bompard gan
ske overraskende; den Side af Sagen var han
i Samtidens Hede endnu ikke naaet til. En
kort, indholdsrig Stund brødes forskellige Fø
lelser i ham; men han behøvede blot at erindre
sig den pekuniære Side af Sagen, for heroisk
at svare:
— Nej, min Pige,. . . absolut ikkel
Hvorefter han, lidt pludselig, hævede Bor
det.
II.
Dermed var Bompard atter ble ven lavs og
indadvendt, medens han møjsommelig forsøgte
at krybe ind i sine gamle Vaner. Da der var
tændt, overtog lian efter gammel Husskik So
faen sammen med „Petite Journal", som han
hver Dag omhyggelig udsugede Spalte for
Spalte.
laften gik Læsningen dog ikke med sæd
vanlig Rutine. Brevet, det famøse Brev, spø
gede stadig rundt i hans mildt ophedede Ho
ved. Der var især dette med dets udsøgte Ven
lighed ... Og atter slog det Bompard ikke uden
Tilfredshed, at Langlois absolut intet vidste om
den overstaaede Ulykke . . .

.Hver 8. Dág“, 14. April 1912.

Derefter gik hans opirrede Tanker paa
Langfart tilbage til de fjerne, spundne Aar,
hvor de ikke havde været saa længe, at det
næsten kneb for dem at finde de gamle Stier.
Som et Havs fjerne, stadig Brusen lød Stem
merne fra Erindringernes larmende Kor i hans
vidt aabne Øren. Først hans egen lille Historie,
som Hverdagen skaber dem i Tusindevis: Den
unge, friske, jevnt uformuende Mand, som Stor
staden lokker ind fra Provinsen; et Menneske,
ikke uden Interesser, heller ikke uden Energi.
I Løbet af nogle Åar har han skabt sig en gan
ske god Forretning, og gifter ’sig med 'den fattige
Pige, han holdt af. Og saa begynder Tragedien.
Kaution for en uhæderlig Svoger. Dertil da
lende Konjunkturer. Siden Sygdom. Nedad og
nedad trods alle ærlige Anstrengelser. Til sidst
det uundgaaelige: en hæderlig Fallit!... Reddet
sig med Stumperne op paa den nærmeste Plan
ke: en beskeden Plads paa et'Korn-Kontor (hans
gamle Branche), som gav et nødtørftigt Levevebrød. Og nu gled det altsaa videre over Til
værelsens stride Flod. Men dog med Strømmen.
... Derefter Vennen: Ja, han led1 ingen Nød,
det var almindelig bekendt. Hans Liv havde
været den lange, slagne Landevej. Forresten
— ganske naturligt. Han stod godt nok med
begge Ben fast paa Jorden. Allerede som han
huskede hajn fra øverste Klasse: sund, stærk,
selvtillidsfuld, langtfra overbegavet, tvertimod,
men ganske listig og beregnende, maaske ogsaa
en lille Smule hensynsløs, naar det fandtes nød
vendigt. Jo, han var af de uden overflødig Ba
gage, som nok skulde komme frem i Verden.
Og her blev Bompards Tanker sammen
lignende :
Ja, den Gang, da de begge havde haft
samme Fremtid... omtrent den samme Chance.
Det fjerne Havs Brusen var vokset frem
til den nære Brændings smeldende Dundren.
Saa rolig havde han ment sig i disse sid
ste Aar, efter at han havde slaaet af paa sine
Livsfordringer; engang for alle havde resig
neret. Han var ikke uden Kundskab og dens
Kultur. Og han havde kastet sig over sine
Ungdoms blandede Interesser med Graadighed,
i sin Famlen efter at skaffe sig billig. Under
holdning. Han gik kun sjælden ud, naar hari
først var kommen hjem, fik Smag for de smaa
Indendørs-Passioner. Han lærte, selv om hans
ydre Muthed ikke fortalte det, at sætte Pris
paa sit lille, hyggelige Hjem, Hustruen og Bør
nene. Maaske opdagede han da først helt,
hvilken god og trofast lille Kone han havde. . .
Han var bleven nøjsom af Nødvendighed.
Og nu i denne fredelige Aftenstund følte
han sig pludselig saa underlig urolig. I Dy
bet af hans Sjæl levede stadig, i Erindringen
fra de gode Dage, en blot kuet Trang mod
Rigdommens Skønhed, en Længsel mod Lys og
Fest og Glæde. Alle gamle, gyldne Drømme,
som han vel troede saa ganske besejrede, rej
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ste sig atter i ham i stærke fristende Billeder
med Vennen, med Langlois, som Midtpunkt.
Naturligvis søgte han næsten instinktivt at
kæmpe imod. Umuligt. Og derpaa begyndte
Misfornøjelsen sit Muldvarpearbejde. I Løbet
af en kort Time fandt han sig selv aldeles for
vandlet fyldt med Bitterhed, ophidset over al
Mening. Ja, den grundskikkelige Bompards
Hjerte var blevet ondt. Blodet sydede i ham
af dunkel Frihedslængsel. Sofaen, ellers hans
tryggeste Tilflugtssted, næsten brændte under
ham; Luften, han aandede, var fyldt med Ild.
Brevet! Han havde en dirrende Lyst til at fare
op og hente det og atter tygge det igennem,
Sætning for Sætning, Ord for Ord; fandt allige
vel ikke Mod. For Alvor fortrød han det, for
saa afgørende sagde han Nej!
Bompard havde demonstrativt foldet Avi
sen sammen, laa nu og stirrede Stuen rundt.
Alting irriterede ham! Hustruen, som sad der
henne under Lampen og syede, Børnene, som
de legede fortrolig derhenne i Kaminkrogen,
Værelset, hvis gamle, massive, næsten for kost
bare Møbler næsten for tydelig fortalte ham om
Skibbruddets eneste Rester. Bompard kedede
sig for første Gang i lange Tider; og han ga
bede ugenert. Saa mødtes lians Øjne med Hu
struens. Han havde atter faaet sin halvsure
Hverdagsmine frem men med en Tilsætning af
noget trodsigt ved Mundvigerne.
Hvilke Reflektioner gik der i denne Stund
gennem Fru Theréses rolige Hoved?.. . Hun
var en fornuftig Kone, og langt mere end han
anede det, vant til at spejde efter hans Sinds
stemninger. Maaske tænkte hun som Afslut
ning fra sin hurtige Tankerække, at Fornyel
sen af Bekendtskabet med denne Ven, denne
Kammerat med de mange, dejlige Penge, mindst
af alt kunde formindske Bompards Kredit. . .
Langsomt saa hun op fra det hvide, foldede
Sytøj og sagde helt frejdigt (om end maaske
med et lille, skjult Suk):
— Ved du hvad, Victor, jeg har siddet
og tænkt over det: Du maa virkelig hilse paa
din gamle Ven.
Bompard fik Piben af Munden, idet han
sendte hende et mistroisk Blik. Derefter trak
han, temmelig mislykket, paa Skuldrene:
— Synes du, Therese?
— Ja, Victor, du kan ligefrem ikke være
andet bekendt.
— Kan jeg ikke?
— Nej!
Bompard var som ved et Trylleslag atter
i Perlehumør.
— Nej, ikke sandt?
Hvorefter han altsaa med passende Tids
frist lod sig overtale til at tage af Sted kom
mende Tirsdag. For at bortrydde de mulige
pekuniære Skrupler (ikke mindst hos sig selv)
tilføjede han endelig, medens han kejtet strøg
det tynde, noget hængende Overskæg:
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at han for en Gangs Skyld svigtede Principerne. „Hotel International" fordrede absolut,
at man kom standsmæssigt. Allerede den højtloftede Forplads imponerede den skikkelige
Bompard. Den statelige Portier, den aristo
kratiske Tjener, hele den elegante, glidende
Menneskestrøm over Marmorflisernes Kvadra
ter forvirrede ham, han blev næsten distræt
' III.
af al den skinnende Stukpragt, han her dum
Den store Dag oprandt.
Bompard, der havde taget sig en halv Fri pede ned i, følte sig endog generet af sin egen
dag (hvilket var noget ganske usædvanligt), var fine Paaklædning. Den brede Mahognitrappe
henad Eftermiddagen i en Tilstand af mildt op til Restauranten fik ham til at snuble, og
pirrelig Ophidselse; han var i Virkelighedend hans Fødder sank hjælpeløse ned i Kaféens
langt fra saa grund-tilfreds med Situationen, tykke Tæpper. Han befandt sig i Virkeligheden
som han maatte give det Udseende af. Og ikke højst ilde i sin ganske forlorne og let gen
saa underligt. Forberedelserne havde været nemskuelige Værdighed, medens han bag den
mange. Udgifterne langtfra faa. Og nu, da fungerende Inspektørs ranke Ryg gik den uundalle Hindringer endelig var besejrede, stod Hu gaaelige Spidsrodsgang frem mellem de talrige
set, der stank af Benzin, omtrent paa den Gæsters kritiske Blikke; og hans Øjne søgte
anden Ende.... Alligevel: da han nu efter ihærdig fremefter...
at have glattet det allerede noget tyndslidte
Selvfølgelig var han absolut præcis. Men
Haar, tilsidst kritisk bevogtede sin pyntede Per Langlois var allerede paa Pletten. Der fremme
sonlighed (i Lejlighedens største Spejl) følte ved det lille, isolerede Hjørnebord rejste han
han sig saa temmelig beroliget og begyndte sig, stor og bred og hjertelig; han havde fun
ligefrem ät stole paa .Familiens beundrende det Bompard før denne endnu havde orien
Miner. Han var i Dagens højtidelige Anled teret sig; øjensynlig ganske hjemmevant, bød
ning ekstraklippet og studset, og den oppud- han ham med høj, ubehersket Røst sit: Vel
sede Bryllupskjole passede godt om hans tem kommen! ganske ligegyldig for, at den halve
melig høje, men noget magre og kantede Per Kafé interesseret vendte sig. Bompard, der stod
son og var særdeles præsentabel, ikke mindst med sit endnu frosne Smil, greb begærlig efter
ved Lys. Knirkestøvlernes svage Skrat, hver den store, fremstrakte Lab som nærmeste Red
Gang han rørte paa sig, ligesom understregede ningsplanke. Saa hjalp Tjeneren ham rutineret
Fornemheden... Og Bompard vanestrøg det af Tøjet.
i Spidserne let graa Overskæg — ikke uden
De sad paa hver sin Side af Bordet og
Værdighed; stillet lige overfor sit eget blæn saa undersøgende paa hinanden, med det før
dende Skjortebryst, kunde han kun være til ste Øjebliks lidt forlegne Smil; Langlois vel
freds med sig selv.
tilfreds efter sine tilendebragte Forretninger,
Men forresten var der ingen Tid at spilde. Bompard endnu med for meget af Hverdagen
Bompard tog altsaa, ikke uden Rørelse, Af i Kroppen.
sked med Familien, og der kyssedes flittigt,
— Naa, du ligner da ganske godt dig selv!
medens han modtog de aller sidste Forma
— Ja, du har da heller ikke forandret
ninger. Det var i Begyndelsen af Juni. Vejret dig, saadan . . .
var upaaklageligt. Den friske Luft gjorde ham
— Du er nok blevet noget magrere. ..
hurtig godt. Med opknappet Overfrakke, der
— Og du er nok blevet fyldigere. . .
liberalt lod enhver modgaaende Vejfarende faa
— Ja, det er jo ogsaa snart 10 Aar si
et indiskret Indblik i hans Velklædthed, van den ....
drede den 'forlængst af Vane sparsommelige
— Ja, det maa jo være ved de 10 Aar.. .
Mand værdig ind ad Avenue deRoule. Men
Der var dækket et flot Bord. Og straks
allerede inde paa Avenue des Termes efter de mest nødvendige Sætriuiger blev der
opgav han sit økonomiske Forsæt: at spad serveret. Langlois havde bestilt første Klasses
sere hele Vejen. „Hotel International" inde paa Dinér. Der var Vin til hver Ret. Den diskrete
selve Boulevard Hauss m a n,n — nej. Det Tjener kom og gik lydløst. Det blev ikke til
havde i Dagene løbet baade koldt og varmt nogen samlet Samtale. Bompard var i høj
gennem ham, naar han kom til at tænke paa Grad udsultet, og Langlois var øjensynlig me
det store Hotelkompleks, og nu kippede det get madkær. Han spiste ikke en Gang smukt.
ligefrem i ham. Han havde ikke sat sine Ben Men ved Dessertens Madeira løste Tungerne
paa en bedre Kafé i Aar og Dag, og følte næsten sig, medens man livede op Tomme for Tomme.
Ærbødighed, naar hans Vej en sjælden Gang Der var jo nok at tale om: hele det store La
førte ham forbi de indre Boulevarders monu ger af Skoletidens Drengestreger og Ynglinge
mentale Pragthoteller. Altsaa tog han en Vogn; periodens Oplevelser. I Glimt paa Glimt lukkede
— men først ved sidste Holdeplads, for at gøre de deres fælles Fortid op for hinanden, kørte
det saa billigt som muligt. Og han fortrød ikke, uden at trættes i Ring om det samme Tema,
— Ja, du, han inviterede jo...
Og ingen, selv de lyttende Børn, behøvede
at være i Tvivl om, at han mente:
... Saa betaler han jo ogsaa nok!
Resten af Aftenen spillede han Bezique
med Konen.
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medens de Gang paa Gang stødte de sprødt
klingende Glas sammen.
Omsider naaede de frem til Nutiden. Det
var Langlois, som lagde for med sit Skriftemaal. Og han sluttede med en tryg Mine i
det runde, skægløse Ansigt:
— Jo, som sagt, du, jeg har det udmærket
godt. ,Tjener gode Penge. (Rævepolisk Smil). Og
det er da sgu Hovedsagen. (Støjende Latter).
Og (du...?
— Han sad der og spurgte, medens hans
smaa, plirrende Øjne samtidig gav Svaret. De
sagde tydelig nok: Naturligvis er du ovenpaa,
det husker jeg godt. Det manglede bare. .. .
Og Bompard forstod med en hos ham sjælden
Konduite, at han kun havde at lyve. Det vilde
være en ganske direkte Fornærmelse mod den
andens Sikkerhed, dersom han stod frem og
erklærede sig for en fattig Fugl. Heldig paa
virket af .de gode Flasker, besluttede han uden
Skrupler at handle derefter. Og forresten gik
det hele glat nok. Han havde kun at sige
"Ja til det, som Vennen snakkesalig lagde ham
i Munden.
— Du har stadig din gamle Forretning?
— Ja.
— Vandt du ikke en Gang i Lotteriet?
— Jo ...o ...
— Ja, ikke sandt. Jeg har en storartet
Hukommelse.
Og efter saaledes at have fremtryllet for
Langlois Øjne et herligt Billede paa bred, jovial
Tryghed, forgyldte han det ydermere op ved
saa smaat at prale videre paa egen Haand.
Forresten var han virkelig ogsaa ved at
føle sig tryg. Langlois’ Overlegenhed overfor
Stedet havde ligefrem suggesteret ham. Han
sad her midt i de mange samtalende Stem
mers livlige Summen og nød uanfægtet sin
egen stigende Velvære, fik endog (Bompard
havde ikke svært ved at blive sentimental)
Raad til at sende nogle venlige og deltagende
Tanker ud efter Konen og Børnene... Og
efterhaanden som han fandt lidt af sin gamle
Rutine frem, fik han ogsaa Herredømme over
sin Iagtatgelsesevne. Han var ikke uden Men
neskekundskab, og ,han forstod snart, hvor
ledes Vennen ,og han i Tidens Løb mere og
mere var bievne diametrale Modsætninger. Han
betragtede Langlois, ,som han sad der og fyldte
Stolen, landlig og sund bag det skinnende
Kravebryst, og der kom Kritik i hans Blik.
Forresten var Langlois ikke svær at bestemme.
Hans stærke, selvglade Latter, hans ugenerte
Manerer, hans absolute Mangel paa Takt og
Diskretion udleverede ham. Forresten var han
i al sin Udvendighed ikke uden et vist smit
tende, om end noget klumpfodet Lune. ..
Naa, alligevel var og blev det jo hans
gamle Ven! —
Senere, ved Kaffen og Cigaren (Bompard
havde unægtelig en lille Svaghed for god To
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bak) kom selvfølgelig den store Fortrolighed.
Man rykkede sammen i den ikke brede Sofa,
man klinkede med eller uden Anledning. Man
slog hinainden paa Skulderen med Fortrolig
hed. Man skrabede Ungdomsmindernes Dyb
ned til Bunden. Om Lalnglois kunde erindre
den Gang, da de tilsammen omtrent kun ejede
et Par Sko og maatte skiftes til at blive hjem
me i Regnvejr?... Og Bompard mindedes sit
eneste Sæt Tøj, det sorte, som ha)n langsomt
maatte slide op, medens han var tvungen til
at sige Ja til enhver, som deltagende spurgte
haJm, om han havde Sorg?...
Omsider blev de nogenlunde mætte. Den
første Pavse kom. Senere kom Langlois ind
i det rørende Hjørne, medens hans store Haand
med de fladtrykte Negle trillede Brødkugler:
— Hør, du kære, gamle Ven, du maa skam
en Gang gøre Alvor af det og komme ned og
se til os. Jeg har en storartet Kone, siger jeg
dig ... ’
Men her opdagjede han, at han havde glemt
et meget vigtigt Spørgsmaal:
— Og du... ? Du...?
Midt i sin overjordiske Tryghed blev Bom
pard atter hæftig urolig. Han var virkelig me
get nær ved at sige Sandheden, men kom i
sidste (Øjeblik til at huske paa, at dersom
han erklærede sig for gift, maatte han ogsaa
byde Vennen hjem... i den tre Værelsers Lej
lighed Neuilly... Altsaa: lyve videre. Og
denne Gang gik det med Øvelsens Glathed.
Uden at blinke fornægtede han sin skikkelige
Kone og de tre umyndige Unger.
Og Langlois skraalede op:
— Ungkarl! Ja, tænkte jeg det ikke nok.
Hvor det ligner dig, du ser forresten ogsaa
nok ud til det. Lidt forsømt, altsaa: ha-ha-ha.
Men hør, du, du maa skam ha’ dig en Kone.
Jeg... jeg skal være med til at skaffe dig en.
Du maa have Arvinger, Gamle. Hvad Pokker
gaar du ellers og samler Grunker til?
Han sad, vistnok lidt rødere i Kammen
end før, og missede satyrisk med de let dug
gede Knaphulsøjne. Bompard skyndte sig at
lade Spørgsmaalet falde til Fordel for andre,
mere neutrale.
Klokken var næsten 9, da man kom paa
Benene, varme og oprømte. Tjeneren, som dis
kret havde fjernet sig, nærmede sig lige saa
diskret. Langlois, der var lidt grødet i Mælet,
bemærkede pludselig, uendelig ligeglad:
— Ja, vi kan jo dele. Saa skylder vi ikke
hinanden noget.
Da Bompard havde faaet samlet sig til
at forstaa Situationen, blev han et Øjeblik
absolut nøgtern — som efter et Kølleslag. Men
han kom hurtigt over det. Sagen var den,
at han ikke var uden Pengie. Kvartalshuslejen
laa og fyldte Tégnebogien, som han altid bar
paa sig. Han 'havde i Dagens Løb haft saa
megen Sindsbevægelse, at han tilsidst maatte
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reagere. Og nu, under den første Trætheds
Indflydelse, følte han sig til sin egen Over
raskelse mærkelig ligeglad. Der var endog i
ham en alvorlig Trang til at give noget ud . . .
det ligefrem laa i Luften her inde, at vise
sig flot. . .
Da de havde 'klaret, stod Langlois mied
en udmærket Idé:
— Du, Ungkarl, du kender jo då Byen!
Ikke sandt? Er du med?
Hans underlig ensartede Stemme havde
pludselig faaet en. ny Tone.
Bompard kendte selvfølgelig kun meget
lidt til Aftenens Paris. Men han var straks
med. Følte sig forresten ikke dummere, end
at han nok skulde finde paa noget. Og han
skyndte sig ved Hjælp alf hævede Bryn og
sammenpresset Mund at arrangere en hemme
lighedsfuld Mine.
De kom i Tøjet. Udenfor Hotellet tög
La’nglois straks en Vogn, dg Bompard gav flot
Kusken Navnet paa 'en kendt Varieté, som
Provinsmanden lige saa godt kunde have foreslaaet. De sad overfor “hinanden i den aabne
Droske, majgelige; hver med sin let skævtbrændte Cigar og stirréde paa hinandens let
plettede Kravebryst og allerede falmede Knap
hulsblomst . . .
Her skal ikke løftes noget Slør for den
ne livlige Aftens Oplevelser. De tvende Ven
ner var selvfølgelig adskillige Steder, hvor den
saakaldte Livsglæde blusser i hektisk røde
Flammer. Kun dette maa nævnes: De delte
stadig. Forskellige uklare Følelser bearbej
dede periodisk den ophedede Bompard. Ordet
„Ruin“ foresvævede ham længe. Men han føl
te sig hjælpeløs suget ind i en Hvirvel. Lang
lois — Pengenes — Magt var over ham. Han
havde kun at hoppe med i den andens lange
Spring.
Han kom sent hjem, Bompard, med en
slemt slunken Tegnebog. Hans Overskæg hang
slemt hverdagsagtigt, men han var højt oppe.
Og han var fyldt med en dyb og uovervindelig
Trang til at fortælle.

IV.
To Lange om Aaret mødes de to Skole
kammerater.
Hin glade Aflen tændtes der i den skikke
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lige Kopists Sjæl en snigende Længsel efter
i al Fald en sjælden Gang at kunne omgive
sig med Luksusens Lunhed og Tryghed. Der
som han den Gang kun havde moret sig paa
Vennens Bekostning, er det sandsynligt, at han
næste Dag atter rolig vilde være gledet til
bage i de gamle, nøjsomme Vaner. Det psyko
logisk interessante er, at netop det, at han
maatte øse ud af sin egen Børs, er blevet ham
den store Fristelse, som hærger ham. Han m a a
en Gang imellem give Penge ud med en Flot
hed, der helst skal være noget over hans Evne.
De seks Maaneder tager han, som før, vil
lig sit Aag op og træller videre, og han spinker Og sparer, ja savner 'med Glæde for de to
Afteners Skyld. Ingen af hans 'Kolleger og Be
kendte mærker noget paa ham. Men han ko
ger med Laag paa, og 'to Gange om Aaret farer
der en Djævel i ham og sprænger det i Vej
ret med et Knald. To> Gange om Aaret ud
holder han (trods alle hans lyse Øjeblikkes
kraftige Opposition) denne ligegyldige Provins
matadors Afgrund af Almindelighed; tvende
Aftener spiller han straalende Ungkarl og Vel
haver. Han har allerede Faaet fuld Rutine.
Han bevæger sig med nonchalant Flothed paa
de mest mondæne Steder, og han veksler uden
Blinken sine Guldpenge, saa selv Langlois fø
ler sig duperet.
Hustruen? Ja, Bompards Kone er jo, som
omtalt, en fornuftig og nøjsom Borgerkone,
som finder sig i del uundgaaelige, og lader
Manden løbe en Line ud, der ikke’er længere,
end at han kan hales ind igen. Siden dette
Ined den uhæderlige Svoger er hendes Mund
selvfølgelig ogsaa lukket for adskilligt. Og saa
faar de da endelig ogsaa lidt Fest hjemme,
naar Manden vender tilbage og skrydende for
tæller, hvad der passer ham.
Dertil er Bompard virkelig glædelig for
vandlet. Han har ligefrem faaet nyt Væsen.
Han, som i de senere Aar var halvsær og
trykket og irritabel, er nu atter flink, aaben
og hjertelig. Hans Liv har faaet Indhold, Ret
ning. Han har faaet en klædelig Selvfølelse,
han har ranket sig.
Naturligvis er han nu ikke uden en lille,
staaende Gæld. Men han lider aldrig af mo
ralske Tømmermænd. Han er glad, tryg og
lykkelig.
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Solformørkelsen d. 17. April.
Af Skolebestyrer, Observator Thorvald Köhl.
pCt. af Soldiameteren være dækket af Maanen
omtrent Kl. IV2 Eftm. For Landets sydligste
Egne gælder 98 pCt., for Skagen derimod kun
90 pCt. Selv om det ikke bliver fuldstændig
mørkt, vil Formørkelsen dog frembyde et inter
essant Skue, forudsat, at det lunefulde Aprils
vejr maa være i sit bedste Humør ved den Tid.
Da Solens og Maanens apparente Diametre
i det Øjeblik, da Formørkelsen er størst, kun
er ganske lidt forskellige fra hinanden, er det
vanskeligt at forudsige, om Formørkelsen gen
nem hele Europa kun bliver r i n g f o r m i g,
hvilket Greenwich-Astronomerne mener, eller
Kort over Solformørkelsens Gang,
om den virkelig skulde blive total i Spanien og
Frankrig, hvad de franske Astronomer har an
Almanakken læser vi, at der d. 17. April taget. I Spanien skulde Totaliteten vare 6 Sek.,
Kl. 12,11—2,46 Eftm. indtræder en stor, om ved Paris kun 2 Sek. Man vil nu med Spæn
end just ikke total Solformørkelse. Den bliver ding erfare, hvem der faar Ret.
r i n g f o r m i g i de os nærmest liggende Eg
En total Solformørkelse har stor viden
ne, som Centrallinien passerer. Denne Linie skabelig Interesse. Den 21. Aug. 1914 vil der
gaar tæt forbi Paris, Liége, Aachen, Düssel- indtræde en total Solformørkelse i det nordlige
dorff, Osnabrück, Liineburg, Schwerin og Stral Norge og S verrig, men her i Danmark kommer
sund, derefter lien over Østersøen syd for Born den næste totale Solformørkelse først d. 25.
holm og videre østpaa gennem Rusland.
Maj 2142, og — den kan vi jo ikke godt vente
I København skal ifølge Beregningen 96 paa!

I

Naar Himlens Lys formørkes.
Sagn og Overtro fra gamle Dage.
Tilslutning til Observator Thorvald Køhis
udmærkede Artikel om den store Solformør
kelse den 17. April, vil det sikkert interessere
vore Læsere at høre lidt om, hvilke Sagn og
overtroiske Forestillinger, der knytter sig til
dette storslaaede Naturskuespil.
Allerede hos de gamle Nordboere finder
vi Sagn, der knytter sig til Formørkelserne og
søger at give dem en mytologisk Forklaring.
I Edda fortælles om de to glubende Ulve Fenris og Maanegarm, der forfølger Solen
og Maanen og søger at opsluge dem. Troen
paa lignende Uhyrer var almindelig hos de
forskellige Folkeslag. Det er ganske vist en
naiv Forklaring, men den gav Fantasien frie
Tøjler.
Naar Maanen blev formørket, troede 1 nc a e r n e, at den var bleven syg, og at den,
hvis den døde, vilde falde ned og knuse dem.
Men da de ogsaa troede, at Hundene var Maa
nen særlig hengivne, trak de disse arme Dyr
længe og vedholdende i Ørene, for at Hun
dene ved deres Klagehyl skulde tiltrække sig
Maanens Medlidenhed og faa den til at blive
rask igen. Midlet viste sig altid probat, og

I

I Indien tror man endnu i de brede Lag, at Solformørkel
serne skyldes en Drage, der vil sluge Solen.
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Hundene har saaledes flere Gange reddet Ver
den fra Undergang — selv om det gik ud over
deres Ører.
Peruvianerne gik ikke saa voldsomt til
Værks. De paakaldte Maanen med de ømmeste
Navne og raabte: „Moder Maanel Moder Maane!" (Mama Quijla! Mama Quilla!).
Da Columbus paa sin fjerde Rejse be
søgte Jamaica, modtog Indbyggerne ham me
get fjendtligt. Men en Nat lod han de ind
fødtes Høvdinge kalde til sig, pegede paa den
klare Maane og sagde, at han til Straf for
deres Opsætsighed for bestandig vilde tage
dette Himmellys fra dem. Høvdingene rystede
vantro paa deres lokkede Hoveder; men se
— en Times Tid senere begyndte Maanen at
blegne, og lidt efter lidt forsvandt den. Nu
greb Skræk og Rædsel de Indfødte. Den hvide
Mand besad jo overnaturlige Kræfter, og paa
deres Knæ bad de ham give dem Maanen igen.
Til Gengæld lovede de at lyde og tjene ham.
Columbus befalede Maanen atter at komme
til Syne. Og den adlød Befalingen — ikke for

------

di den udgik fra Columbus, men fordi det var
den store Maaneformørkelse den 29. Februar
1504.
Kineser in e beregner ganske vist, hvornaar Formørkelserne vil indtræde, men tror
dog, at det er et Uhyre, der vil opsluge So
len. I gamle Dage samledes Rigets fornemste
Mandariner omkring Kejseren og sendte en
Pileregn mod Himlen for at redde den be
trængte Sol.
Ogsaa Hinduerne troede, at en kæmpemæs
sig Drage vilde tilintetgøre Dagens straalende
Dronning. Den Dag i Dag mener Tyrkerne
det samme og søger at skræmme Uhyret bort
ved at affyre Geværskud og gøre saa meget
Spektakel som muligt.
Det er forstaaeligt nok, at Formørkelserne
har fyldt Naturfolkene med Rædsel. De har
troet, at Verdens sidste Time var kommet —
og bogstavelig talt kæmpet for Lyset og Li
vet. Nu har Videnskaben taget Frygten fra
os og vist, at det hele er et Naturfænomen,
som gentager sig med ophøjet Regelmæssighed.

<--------

MAH PIJU’S ÆGTEMAND.
EN KÆRLIGHEDSHISTORIE FRA INDIEN AF J. CARLSEN.
AGEN havde været brændende hed, men
Aftenen blev kølig og klar. Badehotel
lets Gæster sad og passiarede paa Ve
randaen. En Kreds havde slaaet sig ned ved
et Bord omkring Løjtnant Holm bg trængte
ind paa ham for at faa ham til at fortælle
en Historie fra de fjerne Tropelande, som
han nylig havde forladt. Løjtnant Holm —
en flot Officersskikkelse med et kækt, sol
brunt Ansigt — smilte godmodigt, tog en Slurk
Whisky og sagde:
— Ja, naar jeg absolut skal til det, kan
jeg jo lige saa gerne sige ja først som sidst...
Der er for den Sags Skyld nok at fortælle
om.
— Jeg kommer til at tænke paa en af mine
Kammerater i Birma. De Indfødte kaldte ham
„Djævelen", fordi han var en Pokkers rask
Fyr til at fange alle de Landevejsrøvere og
Tyveknægte, som det vrimler af i Indien. Vi
andre holdt af ham og beundrede ham for
hans Mod. Vi kaldte ham aldrig andet end
„Bob".
Bob vilde have gjort glimrende Avance
ment, hvis han ikke havde begaaet et Fejl
trin, der var utilgiveligt i Europæernes Øjne:
han havde giftet sig med en birmansk Kvin
de. Racehadet er den Dag i Dag saa stærkt’
i Østen, at det betragtes som nedværdigende
for en hvid Mand at ægte en indfødt Kvinde.
Men Bob elskede Mah Piju og giftede sig
med hende paa Trods åf alle Fordomme. —
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Dog, jeg maa først fortælle, hvordan det gik
til, at de fik hinanden.
En Morgen kom Mah Piju og fortalte Bob,
at hun vidste, hvor Jamsut og hans Folk gemte
sig. Hvor hun havde faaet det at vide, spurgte
Bob ikke om. Han vidste, at han kunde stole
paa hende. Jamsut var en berygtet Straten
røver. Han havde fornylig skudt en hvid Offi
cer og havde dræbt adskillige forsvarsløse
Landsbybeboere. Det var en Æressag for Bob
at fange denne blodtørstige Røverhøvding og
straffe ham for hans Misgerninger. Og hvis
det lykkedes, vilde Bob sikre sig et hurtigt
Avancement. Der var altsaa ikke noget at be
tænke sig paa.
Den næste Dag marscherede han af Sted
med sine Folk, før Solen stod op. De mar
scherede uafbrudt seks Timer. Saa standsede
den indfødte Fører og løftede Haanden. Jam
sut var nær. .. den blodige Jamsut, som hav
de dræbt 'mangfoldige Mænd og skændet vær
geløse Kvinder.
Han havde gemt sig godt i et næsten
uigennemtrængeligt Junglekrat, hvor høje Bam
bus og sværdskarpe Græsstraa spærrede Vejen.
Bob vilde omringe Junglen med sine Folk,
men Føreren paastod, at der var en Sti, som
førte lige hen til Røvernes Lejr. Efter en kort
Raadslagning besluttede Bob sig — skønt mod
villigt — til at følge Førerens Anvisning. Mar
schen gennem det farlige Junglekrat begynd
te. De maatte krybe paa alle fire. Græsset var
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mandshøjt, og der var mørkt som i Graven.
Feberfuglens melankolske Skrig lød tæt over
Bobs Hoved. 'Han standsede overrasket. Det
var ligesom om den varslede ondt. I Jung
len herskede der *en uhyggelig Stilhed... Paa
ny lød Fugleskriget/ Det peb næsten, som om
det var Føreren, der fløjtede.. Men det var vel
bare hans opskræmte Fantasi, der fik Skriget
til at lyde saaledes.
Alt omkring dem var dyb Nat. Foran dem
gemte Jamsut og et halvt hundrede blodtør
stige Røvere sig. Maaske de sov, maaske de
havde Geværerne parat. Det var ikke godt
at vide. Men de maatte snart være der. Fø
reren sagde, at de var der lige straks.
Pludselig drejede "Vejen til højre, og Bob
hørte paany Fugleskriget tæt ved sig. Denne
Gang maatte det værevFøreren. Bob vendte
sig om íor at se efter ham.
Føreren var forsvundet!
Lidt efter lød Skriget over hele Junglen,
og et Sekund derefter knaldede Geværerne lige
løs paa Troppen. Bob ramtes af et Par Kug
ler i Armen og styrtede om. Saa blev der
paany tyst. Kun de saaredes og døendes Jam
ren hørtes.
Folkene fyrede ind i Mørket. Men det var
for silde. Jamsut og hans Mænd havde sneget
sig bort gennem det tætte Krat. Al Forføl
gelse vilde være umulig. Det gjaldt kun om
at slippe tilbage til Landsbyen.
Føreren havde lokket Bob i en Fælde.
Hjemmarschen tog 12 Timer. For der var
baade saarede og døde, som skulde bæres.
Bob blev baaret bleg og blødende ind i
sit Telt. Mah Piju, Junglens Datter, sagde intet,
da hun saa ham. Men der gik en nervøs Skæl
ven over hendes Ansigt. Lidt efter saa de hende
ride bort.
Den nærmeste Læge boede fem Mil derfra.
I Løber af en Timestid var Mah Piju hos
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ham og fik ham med sig. Lægen amputerede
Bobs Arm, men Feberen var allerede begyndt,
saadant som det hyppigt sker i Troperne. Bob
blev svagere Dag for Dag. Féberfuglen sad i
Tamarisktræet udenfor Teltet og peb ynkeligt.
Men Mah Piju var tavs. Kun naar hun var
alene og ingen saa det, strømmede Taarerne
ned over hendes Kinder.
En Dag blev der sendt Bud efter Præ
sten. Mah Piju kendte ikke meget til Euro
pæernes Skikke, men hun vidste, hvad det
betød.
— Det er ude med ham! stønnede hun.
Hun gik ned i sin Bambushytte, kastede
sig ned og bad Buddha om at spare den elskede
Sahibs Liv.
Inde i Teltet talte Præsten og Bob sam
men. Bob var klar over, at han skulde dø,
og han bad Præsten om at gøre ham en Tjene
ste. Præsten lovede det, og saa blev der sendt
Bud efter Mah Piju. Derpaa blev hun og Bob
viede paa Sengen. Mah Piju var nu Fru Bob.
— Han lever ikke Natten over! sagde Dok
toren, da han rejste.
Han har i hvert Fald handlet, som det
sømmer sig en Kristen.. . sagde Præsten.
Men Løjtnant Bob Levede baade den og
den næste Dag. Under Mah Pijus trofaste Pleje
kom han sig Dag for Dag.
Om Avancement kunde der ikke være Ta
le. Han havde ikke blot mistet Armen, men —
hvad der var meget værre — giftet sig med
en farvet Kvinde. Han var nu i de kristelige
Europæeres Øjne en „outcast4, et Individ, der
er stødt ud af sin Kaste.
— Buddha er god, tænkte Mah Piju, da hun
saa, hvordan Livet og Kræfterne vendte tilbage.
Løjtnant Holm tømte Whiskyglasset og
sluttede med et ironisk Smil:
— Naa, hun vidste jo ikke bedre.

Medens Marie Antoinette sad i Fængsel, søgte hun flere Gange at faa Forbindelse med sine Venner, for at
flygte. Den sidste Meddelelse, det lykkedes hende at faa sendt, var prikket med en Knappenaal paa et
Stykke Papir, hvorpaa der stod: „Jeg er under stræng Bevogtning og maa ikke tale med nogen. Jeg
stoler paa Dem og vil komme . . .“ Men det var forgæves. Kort Tid derefter maatte den stolte Dronning
vandre til Skafottet.
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FANTASI OG VIRKELIGHED.
Rytteren, der saa udmærket ligner en Indianer fra „the far west“, er en kendt engelsk Dame, der
for nylig vakte Opsigt i den store Albert Hall. Dragten er vurderet til ca. 3600 Kroner,
Det andet Billede viser et ægte Somali-Ægtepar, der har holdt Bryllup i London. De er i deres
fineste Puds og ser meget lykkelige ud.

Tavshedens
Hus.
I Byen Chelsea er
der et pragtfuldt
Hus, som længe
har været Genstand
for Indbyggernes
Nysgerrighed. Det
ejedes af en eksentrisk gammel Mil
lionær, der i sin
Tid købte det og
lod det udstyre paa
det prægtigste for
sig og sin unge
Brud. Hun døde
imidlertid et Par
Timer før Bryllup
pet skulde finde
Sted, og af Sorg
herover vilde Mil
lionæren ikke bo i
Huset. Der blev sat
Skodder for Vin
duer og Døre og
ingen fik Lov til

at komme derind.
Huset stod derefter
ubeboet i mange
Aar og blev almin
delig kaldt „Tavs
hedens Hus“. Først
nu, da Ejeren er
død, blev Dørene
aabnede, og man
fik da Lejlighed til
at beundre al dets
fantastiske Pragt,
der saa længe hav
de staaet hen til
Gavn og Glæde
for ingen, omgivet
af Romantik og
Mystik.
Alene et Blik paa
Facaden lader ane,
hvilken barokSmag
der har hersket her.
Og den triste Be
givenhed, vi omtal
te bidrog yderligere
til, at Huset ganske
blev noget for sig.

Hver 8. Dag“. 14. April 1912.
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UGENS PORTRÆTTER.

REDAKTØR FERDINAND BAUDITZ, som fornylig
døde, var en Søn af Kammerherre, Oberst Bauditz og
Hustru, født Komtesse Holstein-Ledreborg. Han blev Stu
dent fra Herlufsholm, deltog meget i Studenter- og Sel
skabslivet og blev senere ansat ved den Ferslewske Presse.
De sidste Aar var den ellers saa muntre og spænstige
Mand meget nedbrudt af Sygdom. Redaktør Bauditz blev
lidt over 65 Aar gi.

FORFATTEREN OG MALEREN WILHELM SCHORN er
død i en Aldtr af 77 Aar. I sin Ungdom besøgte han
Akademiet og udstillede i en Række Aar paa Charlottenborg. løvrigt underviste han i Tegning og Sprog i kø
benhavnske Skoler, og det vakte derfor en Del Forbavselse,
da han som 70-aarig debuterede med en nydelig lille Bog
„Da Voldene stod". Efter den fulgte iltre andre, der
alle var prægede af deres Forfatters noble og sympatetiske
Personlighed.
KONTREADMIRAL J S. C. ALBECK fyldte for kort
Tid siden 90 Aar. Allerede som 10-aars Dreng blev han
Lærling paa Kadetskibet og udnævntes i 19-aars Alderen
til Officer. Efter en lang og udmærket Tjeneste blev han
i 1885 udnævnt til* Kontreadmiral, samtidig med at han
tog sin Afsked fra Marinen. Den gamle Admiral kan
glæde sig ved et ypperligt Helbred og er meget afholdt
af sine store Familie- og Vennekreds. Alle, der kender
ham, skatter ham for hans Elskværdighed og levende Ret
færdighedsfølelse.

Kontreadmiral J. S. C. ALBECK.
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Abdul Hamids Harem.
Lige siden Krigen i Tripolis begyndte, er
Tyrkiets gamle Sultan Abdul Hamid blevet saa
strengt bevogtet, at han sandsynligvis ikke
aner noget om Begivenhedernes Gang. Men
der er Ting nok, som kan adsprede Manden
med „de blodige Hænder". Fire unge circassiske Slavinder er fornylig blevet sendt lil
hans Harem. Siden Krigen begyndte, har Ung
tyrkerne ialt sendt ham tyve af disse skønne,
forførende Kvinder. Det koster en hel Mæng
de Penge og strider egentlig mod Ungtyrker
nes eget Program, som hævdede „en Mand
og en Kvinde". Men alligevel kom de til det
Resultat, at det var bedst at holde Abdul Ha
mid udenfor Statssagerne.
Naar Sultanen ikke er i sit Harem, beskæf
tiger han sig med Sløjd eller diskuterer Me
nuer med sin Kok. Han holder meget af god
Mad og skriver hver Dag en lang Liste over
de udsøgte Lækkerier, han ønsker.
Forøvrigt er Tyrkiets Fremtidsudsigter me
get mørke. Det er ganske vist forbudt at ud
tale sig herom; men i indviede Kredse hed
der det sig, at selv om Abdul Hamid var en
blodig Tyran, var han dog en klog Statsmand.
Ungtyrkerne er derimod nok tyranniske —
men savner ganske det rette Statsmandsblik.

Kejser Wilhelm som Bilist.
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til Tider giver sig højst mærkelige Udslag, er
naturligvis ikke til Gavn for vor Tids Malere.
Et daarligt Stykke af Rembrandt eller en an
den afdød Kunstner, der for Øjeblikket er paa
Mode, opnaar let en svimlende Pris i Sammen
ligning med et Maleri af selv en betydelig nu
levende Kunstner. Delte generede dog ikke
den kendte engelske Maler Edwin Long,
der var meget efterspurgt under Dronning
Victorias Regering. Han havde nemlig det
Held at. komme frem, før Manien for de gamle
Mestre blev Mode. Flere af hans Billeder blev
solgt for over 50,000 Kr. pr. Styk, og ved
sin Død efterlod han sig en Formue paa ca.
I1/2 Million Kr., der udelukkende var tjent
ved Hjælp af Penslen.

Moderne Kniplinger.
Medens de gamle Malerier stiger i Prisen,
er del lige omvendt med de gamle Kniplin
ger. De moderne er lige ved at tage Luven
fra dem. Der fremstilles nu flere Steder gan
ske fortrinlige Kniplinger, som har fundet
højtstaaende Beskyttere ved de forskellige Hof
fer. Paa Øen Wight laves der saaledes nogle
Kniplinger å la Marie Antoinette, og det siges,
at Mønstret til denne skønne, spindelvævsfine
Pynt i sin Tid er kommet til Øen med franske
Adelsdamer, som flygtede dertil under den
store Revolution. Ogsaa i Irland drives der
en stor og indbringende Kniplingsindustri.
Burde Forsøget ikke prøves hos os? Vor Hedebosyning er jo allerede fordelagtig kendt!

Det grimme Hus.

Mange anser — ikke uden Grund — Bokse
kampe for at være noget af det væmmeligste
paa Sportens Omraade. Nu er der en Eng
lænder, som meget ivrig tager Boksningen i
Forsvar og hævder, at den er den sundeste
af al Sport. Navnlig er den god til at gøre
fejge Drenge til raske Mænd. .Den lærer dem
baade at give og staa for et haardt Slag, og
det vilde derfor være meget sørgeligt, slutter
Forfatteren, om denne gode gamle Sport skulde
ødelægges af sentimentale Hensyn. .. Mon?

Efter at Kultusminisleriet nu har sluttet
sig til Konsistoriums Indstilling, er Spiret paa
Frue Kirke altsaa sikret. Hermed har Bryg
ger, Dr. phil. Jacobsen vundet en Sejr, der
i Forbindelse med Metersystemets Indførelse
sikkert glæder ham. Hvis den store Mæcen
herefter skulde ønske en ny Opgave, hvis Løs
ning vilde indbringe ham samtlige Københav
neres uskrømlede Tak, vilde vi henlede hans
Opmærksomhed paa Panoptikonbygningen ved
den nye Banegaard. Ikke fordi Panoptikon
trænger til Spir, men fordi Huset i de nye
Omgivelser virker ganske ualmindelig frastø
dende. Da det Projekt, som Kommunen i sin
Tid prisbelønnede, og som indeholdt en meget
tiltalende Løsning af Spørgsmaalet, vistnok har
meget lange Udsigter (om det overhovedet
nogensinde bliver realiseret), maa det private
Initiativ jo tage fat. Ønskeligt var det, om der —
baade af Hensyn til os selv og Turisterne —
snart blev gjort noget ved Sagen, saa det
grimme Hus ikke i alt for mange Aar skal
inispryde Hovedstadens mondæneste Strøg.

Manien for gamle Malerier.

Vort Klima.

Kejser Wilhelm var en af de fors te Mo
narker, der anskaffede Automobiler, og har
siden da stadig købt nye. En Fabrik har for
nylig ialt leveret tolv Biler til Kejseren —
5 til hans personlige Brug, nogle store Trans
portvogne og en Del mindre Køretøjer. Ogsaa
Kejserinden ejer flere Automobiler — ialt fire
— og Datteren, Prinsesse Luise, fik til sin
Fødselsdag en meget smuk Bil af Forældrene.

Boksningens Velsignelser.

Den Mani for gamle Malerier, der gras
Nu, da Turist- og Landliggersæsonnen be
serer paa begge Sider af Atlanterhavet, og som ' gynder, er det ganske interessant at gøre sig
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bekendt med en Statistik over Vejrforholdene
i 1891—1910. Det fremgaar heraf, at Middel
temperaturen i Danmark i den sidste halve
Snes Aar er steget fra 7,3 Grader Celsius til
7,5 Grader. Vort Klima er altsaa blevet gen
nemsnitlig 0,2 Grader varmere. Det er jo ikke
imponerende, men dog altid værd at tage med
— navnlig da det skyldes de milde Vintre. Til
Gengæld er Sommermaanederne blevet køli
gere. Gennemsnitstemperaturen for Juni er
saaledes sunket fra 14,5 til 14,4 Grader, for Juli
fra 16,0 til 15,9 og for August fra 15,6 til 14,9
Grader.
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rede den Sætning, at Kvinden mangler Sjæl
og derfor ikke kan henregnes til Menneske
slægten. Denne Biskop led ganske vist et Ne
derlag og maatte bøje sig; men andre har
taget Spørgsmaalet op, og Udtalelserne er fal
det omtrent ligelig for og imod. Pierre O ester
by har i sin Tid samlet en hel Bog af saadanne Udtalelser, og vi skal tillade os at bringe
et Udklip. Nogle er særdeles smigrende
Milton priser Kvinden som „Himmelens
sidste og bedste Gave“, andre kalder hende
„Lykken", „Livets Blomsterduft", „Skabnin
gens Krone", og en Religionsstifter som Con
fucius siger: „Kvinden er Mesterværket", mens
Skandinavisk Fiskeriudstilling.
del for en Komponist som Wagner falder na
I Juli og August vil der blive aabnet en turligt at sammenligne hende med „Livets
stor Fiskeriudstilling i København. Der er Musik".
opført tre store Hovedbygninger paa Islands
Men herimod staar spydige Udtalelser som
Brygge efter Tegning af Tivolis Direktør, Ar „Kvinden er Naturens elskværdigste Fejlgreb"
kitekt Arne Petersen. D er' skal allerede — „Djævelens Snare" — „et nødvendigt Onde"
være anmeldt mange Deltagere baade fra Dan — „en Engel med en Djævel indeni" — „i bed
mark, Norge og Sverige. Udstillingen vil bl.
ste Fald en Modsigelse" — „en sød Hemme
a. omfatte Fiskenæt, Redningsapparater, for lighed — tilsløret, men den kan løses" — „en
skellige Sejl samt en Butik med Produkter Smilemaskine" — „Dumhedens levende Sta
fra københavnske Fiskehandlere og Røgmænd. tue".
Hvis Udstillingen blot bliver halvt saa inter
Kirkefaderen Chrysostomos er dog den
essant, som den tegner til, vil den blive meget strengeste i sin Dom over Kvinden: „Af alle
vilde Dyr er Kvinden det farligste!" siger han.
seværdig.
Søren Kierkegaard kalder den ene Dag Kvin
Mindesmærke for Edv. Blaumiiller.
den for „Mandens Drøm", den næste Dag for
Baade som Præst, Digter og Menneske var „hans Mareridt".
Schopenhauer ser i hende „et Væsen med
Edv. Blaumiiller afholdt i vide Kredse.
Der er derfor nu traadt en Komité sammen langt Haar og kort Forstand".
Ifølge et gammelt fransk Ordsprog er Kvin
for at rejse et Mindesmærke paa hans Grav.
Professor Joachim Skovgaard har givet Teg den „et nødvendigt Onde", mens Vilhelm Bergning dertil, og Komiteens Formand, Etatsraad søe sammenligner hende med „den Engel,
Bestie, Skindergade 45, Kbhvn. K., modta hvormed Satan lokker Sjælene i Fordærvelse,
ger Bidrag. Det er os en Glæde at anbefale men samtidig den Baadshage, hvormed Her
Sagen til vore Læseres Interesse. Edv. Blau ren trækker dem i Land efter Skibbrudet".
Et italiensk Ordsprog lyder: „Alt kommer
miiller var en overmaade sympatetisk Forfat
ter, og gjorde som Menneske meget godt i fra Gud, kun ikke Kvinderne."
De fleste af disse Udtalelser — undtagen
det skjulte. Hans Minde har Krav paa at
blive bevaret, og mange vil. sikkert være glade Kirkefaderens — gaar udenom det opstillede
for paa denne Maade at kunne bringe ham en Spørgsmaal, om Kvinden er et Menneske. No
get nærmere kommer vi Svaret i en norsk
Tak for, hvad han har været for dem.
Folkevise, hvor det hedder, at „Kvindfolk er
et Folk for sig selv". Og skæbnesvanger for
Kvindens Menneskelighed er Darwins Opfat
Fra Confucius til Gustav Wied.
telse :
„Det er altid farligt at tale om Kvinderne
ET er bekendt nok, at ansete Satirikere paa en teoretisk Maade; med dem er der ingen
som Holberg og Gustav Wied har bestridt Love, kun Kendsgerninger."
Kvindens Ret til at henregnes til Menneske Eller skulde Sagen være den, at Kvinden
slægten. Naar den unge Holberg gik paa Ga vistnok er et Menneske, men et uudviklet?
derne i Kristianssand, pegede Damerne Fingre „Enten tænker Kvinden paa ingenting, eller
hun tænker paa noget andet," siger Aleksan
efter ham og raabte:
„Der gaar han, som vil gøre os til Dyr!“ der Dumas fils.
Ak ja, de sagkyndige er som sædvanlig
Og naar Gustav Wied sukker: „Børn og
Kvinder og Dyr er lykkelige; men vi Menne uenige.... Og mens de bryder deres lærde
sker er det ikke,“ saa synes han at staa paa Hjerner, nynner vi med et Foraarsblink i
samme Standpunkt som hin Biskop, der Aar Øjet:
„Blomsten hos os — er den dejlige Kvinde!"
585 paa det store Kirkemøde i Macon forsva

Blomsten hos os —

D
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F. Krag-Juel-Vind-Frijs: Billeder fra min Rejse 1911.
(Høst & Søns Forlag.)

Caaledes hedder Bogen, som udkom fornylig, har været saa meget paa Tale og
som hvad Udstyrelse og Tryk angaar fuldt
ud hævder den Førsterangsplads, som dens
Forfatterinde, Lensgrevinde Frijs-Frisenborg
selv ubestrideligt indtager indenfor den danske
Adel.
Grevinde Fritze Krag-Juel-Vind-Frijs, af
hvem vi samtidigt bringer et fortræffeligt
Portræt, hører til Lykkens Udvalgte og derfor
til de Misundte i Samfundet. Rig ikke blot
paa fornemme Navne og pragtfulde Juveler,
men ogsaa paa de fleste andre af Livets
saakaldte Goder, saare skøn at skue, livlig
og interesseret og derfor lige velsét og feteret,
hvad enten hun færdes ved det danske Hof
eller blandt Indiens Storfyrster, der kappes
om at arrangere store Tigerjagter til hendes
Ære og Fornøjelse.
Bogen fortæller os om den lange og
kostbare Rejse hun har foretaget med sin
Mand og Datter som Ledsagere — og som en
ung Dame af Selskabet lidt hastigt og kritik
Gummitræet tappes.
løst nedskriver sine Oplevelser i den dertil
indrettede smagfuldt indbundne Dagbog hver har tilført det danske Sprog en Del nye
Aften før hun gaar i sin lune Seng, har Grev Verber, som vi betvivler at selve Telegrafen
inden gjort sine Rejsedagbogsoptegnelser i sin vil acceptere til almindelig Takst.
impressionistiske Telegramstil, saa at hun derved
De mange; Akvareller,¡^Tegninger og Foto
grafier, Jder ledsager Dag
bogsoptegnelserne—og som
vi bringer et Par Gen
givelser af — vidner om at
Grevinden tillige maa være
en meget flittig og energisk
Dame med ikke ringe Farvesans og Evne til at finde
maleriske Motiver.
„Billeder fra sin Rejse“,
er kort sagt en Bog som
Forfatteren sikkert har
haft ligesaa megen Glæde
af at udarbejde som Bog
trykker Bach har høstet
Ære for at have trykt saa
smukt, at den kan tjene som
Forbillede paa, hvorledes
en Rejsebeskrivelse helst
skal tage sig ud i Bogform.
Vor Kok.

Efter Akvarel af Grevinde Frijs.

g.

c, G.

HVER 8. DAG: PORTRÆT- OG BILLEDGALLERI
APRIL 14. 1912.

GREVINDE F. KRAG-JUEL-VIND-FRIJS,
r°‘ A,e,ier Harr« Paet:
hvis nysudkomne, interessante Rejseskildringer omtales paa den foregaaende Side.

HVORLEDES EN MODERNE DREADNOUGHTS DÆK SER UD,
Set fra Udkigstaarnets Top faar man et godt Indblik i Livet paa et Krigsskibs Dæk,
med dets vældige Kanoner og bittesmaa Mennesker.

LEVENDE BILLEDER OPTAQES PAA ET LOKOMOTIV.
Kinematografen har opnaaet en høj Qrad af Fuldkommenhed. Vort Billede viser
en dristig Fotograf, der trodser Faren og er klatret op foran paa Lokomotivet
for at tage Billeder under den rasende Fart.

FRA FORAARSUDST/LL/NGEN PAA CHARLOTTENBORO.

l'oL f°r Huer 8- ,)a<J N ('l,r- Christiansen.

Midt paa Væggen ses N. V. Dorphs udmærkede Billede af Brygger, Dr. phil. Carl Jacobsen.
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Fra Nikolai Taarn til Marmorpalæet
paa Kongens Nytorv.
Lidt af et dansk Assurance Firmas Historie.

Marmorpalæet Kongens Nytorv 6, hvor „Ska n <1 i n a v i a“ har sine Kontorer.

ORSIKRINGSVÆSE1NET har i de sidste
Aar tier taget et Opsving, der er saa me
get des mere glædeligt, som det baade
direkte og indirekte kommer en Masse Menne

F

sker til Gode. Igennem Policerne, der jo lig
ner ethvert Stykke Dokumentpapir, strømmer
der Millioner af Kroner ud til By og Land. Det
er Kapitaler, hvis Størrelse er meget forskellig,
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men som ofte har bidraget til at redde en Fa
milie fra Undergang, naar Døden eller en anden
pludselig Ulykke rev Forsørgeren bort. Særlig
Interesse knytter der sig naturligvis til saadanne Firmaer, der arbejder med dansk Ka
pital. Derved bliver det hele et nationalt Fore
tagende, som med Rette kan gøre Krav paa
Opmærksomhed hos enhver, der ønsker gode
og sunde Kaar for Folk og Land.
En af de betydeligste Forretninger paa Forsikringsomraadet er Firmaet Grøn & W i t z k e,
Genforsikrings-Aktieselskabet
„S k a n d i n a via", hvis Ejendom, Kongens Nytorv 6, er
kendt af enhver Københavner. Huset er det
berømte Marmorpalæ, der oprindelig blev op
ført for „Standard Life Insurance Company",
men som blev solgt til „Skandinavia" for den
nette Sum af 755,000 Kroner. Ligesom Selska
bets Navn kendetegner det som et dansk Fir
ma, vidner dets Hus ved sin Beliggenhed paa
Hovedstadens største og mest elegante Plads
om den fremskudte Plads, Firmaet indtager.
„Skandinavia" er endnu kun et ungt Selskab.
Det blev stiftet den 1. Juli 1899. Men det skal
siges, at det ikke sovende er kommet til sit
Ry. Naar Selskabet staar saa højt, som det
nu gør, skyldes det i første Række den Dyg
tighed, hvormed det ledes og den Samvittighedsfuldhed, hvormed det opfylder sine For
pligtelser. Herved har det erhvervet sig en
Anseelse og Tillid, som ikke blot er fortjent
men ogsaa afgiver et ypperligt Grundlag, livorpaa der kan arbejdes videre i Fremtiden.
Ihukommende det gamle Ord, at man skal
krybe, før man kan gaa, begyndte „Skandinavia ’
sin Virksomhed under ret beskedne Forhold.
Det var paa Højbroplads 13, nær det histo
riske Nicolai Taarn (som den Gang ikke havde
noget Spir), at det unge Firma Grøn & Witzke
opslog sine Pauluner paa første Sal. Der synes
næsten at have bestaaet en hemmelig Forbin
delse mellem Firmaets Trivsel og Nicolai Taarns
Vækst. I 1901 flyttede Firmaet til „Pilegaarden“ i det store og flotte City kvarter, hvor
det lagde Beslag paa ikke mindre end tre Eta
ger og beskæftigede over 125 Funktionærer.
Men ogsaa lier blev Pladsen for lille. Fra
„Pilegaarden" flyttede Selskabet til sit eget Hus,
„Standards" Marmorpalæ. Omtrent samtidig fik
Nicolai Taarn sit nye, smukke Spir. Naar Fir
maet næste Gang skal udvide sig, er „Maven"
forhaabentlig forsvundet og Pladsen omkring
Taarnet benyttet paa en værdigere og mere
sLilfuld Maade.
Firmaet havde Navn efter de to unge Chefer,
der trods deres Ungdom sad inde med stor
Viden og praktisk Erfaring paa Forsikrings
væsenets Omraade. Jægermester A. N. Grøn
var som Søn af den liøjt ansete Indehaver af
det gamle Firma M. E. Grøn og Søn vant til
at færdes i Handelskredse. Som 30-aarig Mand
havde han overtaget Generalrepræsentationen
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Fol. Chr. Christiansen.
Hovedtrappen. Opgang til »S k a n d i n a v i a s“ Direktion.

for det store Millionforetagende, Livsforsikrings
selskabet „New York", og faaet det godt ind
arbejdet her paa Pladsen. Direktør W. Witzke
var allerede tidlig gaaet paa Langfart og havde
dyrket Assurancefaget
med Søassurance som
Speciale — i Hamburg, Berlin og München.
Fuld af Ideer og Energi begyndte han nu,
kun 25 Aar gammel, sammen med Grøn sin
egen Forretning. Witzke havde faaet overdraget
Repræsentationen for en Række meget ansete
udenlandske Forsikringsselskaber. Under de to
unge Chefers kloge Ledelse gik Firmaet hurtig
frem. Der oprettedes Filialer og ansattes Korre
spondenter i Norge, Sverige, Finland og Rus
land. Flere betydelige europæiske og oversøi
ske Søforsikrings-Selskaber benyttede Firmaet
som Havariagenter — hvad der baade er en
ansvarsfuld og betroet Post. Og som det søm
mer sig Ungdommen, begrænsede Cheferne sig
ikke til et enkelt Felt, men udvidede Virksom
heden til bl. a. ogsaa at omfatte Glasforsikring.
Det er paa Baggrund heraf, at „Skandinavia"s Tilblivelse maa ses. „Skandinavia" blev
netop stiftet for at tilføre den danske For
sikringsvirksomhed noget af de vældige Sum
mer, der ellers gik til Udlandet.
„Skandinavia" blev som tidligere meddelt
startet i 1899. Foruden de to Chefer var en
Række af Handelens, Industriens og Assurance
verdenens bedste Navne knyttet til Selskabet —
deriblandt Konsul Hev (Odense), Etatsraad
Holm (Aalborg), Etatsraad Albech (København),
Konsul Lauritzen (Esbjerg), Wilh. Wilhelmsen
(Tønsberg), Grosserer Julius Heckscher (Køben-
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DIREKTIONS- OG BESTYRELSESVÆRELSE.

Fol. Clir. Christiansen.

SEKRETARIATET.

Interiør fra „Skandinavias" Direktions kontor og Sekretariat.
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EKSPEDITIONEN.

Fot. Chr. Christiansen.

SØFORSIKRINGS AFDELINGEN.

Et Par af „Skandinavias" lyse og stilfulde Kontorlokaler, Kongens Nytorv 6.
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havn) og Direktør Joh. Martens (København).
Som det ses, en yderst repræsentativ Samling
af ansete Navne, der yderligere forøgedes ved,
at Højesteretssagfører Carl Winther (Køben
havn) indtraadte som Selskabets Formand. Ak
tiekapitalen var paa 3 Millioner Kroner.
Det var jo ret betydeligt efter danske For
hold; men det viste sig ikke desto mindre
snart, al det samme Held, der havde fulgt Fir
maet Grøn & Witzke, overførtes paa Genfor
sikringsselskabel „Skandinavia".
Garantimid
lerne er nu voksede til den anselige Sum af
10 Millioner Kroner, hvoraf 4 Mill. Kr. var
Reserver. Men det bedste Overblik over, hvor
glimrende Selskabet har udvikler sig, faar man
ved at betragte nedenslaaende Fortegnelse over,
hvad der er udbetalt i Udbytte:
I Aaret 1901 udbetaltes der 4°,o i Udbytte.
— 1902
—
— 40/0
—
— 1903
—
— 50/0
—
— 1904
—
— 5o/o
—
— 1905
—
— 70/0
—
— 1906
—
— 5o'o
—
— 1907
—
— 80/0
—
— 1908
—
— 8%
—
— 1909
—
— 8“o
—
— 1910
—
— lO“o
Disse Tal viser — med Undtagelse af 1906
— en meget stærk Stigning, og Nedgangen i
dette Aar skyldes kun den store Jordskælvkata
strofe i San Francisko. De uhyre Værdier, der
gik tabt ved denne Lejlighed, mærkedes over
hele Verden, deriblandt ogsaa hos os. Men
Tabet var dog ikke større, end at Udbyttet igen
leunde stige allerede det næste Aar. „Skandi

navia" hviler paa en saa udmærket solid Grund,
at selv en saa mægtig Jordrystelse ikke spiller
nogen nævneværdig Rolle for Selskabet. Aktie
kapitalen blev udvidet fra 3 til 6 Millioner Kr.,
og Selskabet nyder overalt den største Anseelse.
Chefernes dygtige og omhyggelige Ledelse er
flere Gange blevet anerkendt. I 1903 deltog
saaledes Grøn & Witzke i Oprettelsen af det
gensidige Livsforsikringsselskab „Carentia", og
i 1909 bistod de ved Omorganisationen af For
sikringsselskabet „Absalon", der beskæftiger sig
med Ulykkes-, Syge-, Glas-, Vandskade- og Maskinforsikringer. De to Herrer kan med Sand
hed sige, at intet, der angaar Forsikring, er
dem fremmed.
Et Tegn paa, hvilken Anseelse Direktør
Witzke nycfer mellem sine Kolleger er, at han
i flere Aar har været Medlem af Tarifkomitéen
og af Forsikringsforeningens Bestyrelse. At
han paa disse Poster har udvist stor Dygtighed
og Sagkundskab, er det næsten overflødigt at
tilføje.
Det er et stort Spring fra Nicolai Taarn til
Marmorpalæet paa Kongens Nytorv. Naar det
har kunnet gøres paa forholdsvis saa kort Tid,
er det et Bevis for, at den Virksomhed, som
staar bag ved det, foruden megen Dygtighed
har raadet over betydelige Midler. Og vi er
lykkelige ved at tilføje, at det er en dansk
Virksomhed, som har naaet dette smukke Re
sultat. Hver Gang Flaget hejses over de hvide
Marmortinder, vil dets rød-hvide Dug fortælle
Beskueren, at bag disse Mure bor der Mænd,
for hvem det er en Glæde at gøre det danske
Flag Ære!
Sigurd.

SVENSK VID OG TEGNEKUNST

Domaren: Är Johansson här nu igen? Det är ju inte fjorton dar sedan han var här sist!
Johansson: De ä samma fylla (Kæfert), goa domarn!
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„HVER 8. DAG“S GRAFO
LOGISKE BREVKASSE.
Red. af H. T r o 11 e.
Indehaver af Graf. Inst. S. E.
Kristiania og Kbhvn. 0.
Pris pr. Analyse i Bladet: 1 Kr. for 5 Lin.,
2 Kr. for 10 Lin., stor Karakteristik til opgiven Adresse 3 Kr., Menneskespejl, ca. 100 Lin.,
5 Kr.
Alle Henvendelser adresseres til Graf. Inst.
S. E., Kbhvn. 0.
Obs. Skriflexperlise! Undersøgelse af Do
kumentforfalskning, Identificering af anonyme
Trusel- og Udpresningsbreve etc. under ga
ranteret Diskretion. Honorar efter Aftale.

Hvad almindelige Mennesker mener om
de praktiske Resultater.
Med Deres Udtydning af min Haandskrift
er jeg tilfreds og sender Dem vedlagt en ny
Skrift....
K. Sørensen.
Fjellerad pr. Waarst, 25. Sept. 1911.

— Det er mig en stor Glæde at kunne med
dele Dem, at den 1 ærede af 14. ds. specificerede
Analyse er næsten som et Fotografi af min
Karakter. — — — Deres Bemærkning inter
esserer mig yderligere, fordi jog nylig har ltcst
en ligesaa fortrinlig Analyse af et Menneske,
som jeg kender ud og ind. Ogsaa i den Karak
teristik havde De truffet Centrum.
Gentofte, 16. Feb.. 1912.
J. L.
Hovedbogholdcrske.

Jeg takker Dem meget for den modtagne
Analyse af min Karakter og fandt den virkelig
overensstemmende med mig selv.
Hal dis Johannesen,
Maso, Vest Finmarken, 23. Juni 1911.

Jeg er sikker paa, at Deres Analyse er rigtig.
Eilif E. Askland.
Mosvald Skole pr. Arendal, 2. April 191L
Med megen Interesse har jeg læst Deres gra
fologiske Analyse af en ung 'Dames Haandskrift
— mærkelig hvor det stemte med hendes Ka
rakter.
M'. Petersen,
25 Eugeniegade, Kr:a.. 8. Marts 1911.

— Saa er Grafologien jo alligevel en virkelig
Videnskab.
S. Jensen.
Svendborg, 21. Juli 1911.
Bekendt med Deres udmærkede Karakter tyd
ning af Frk. M. Dahl s og Hr. Einar Dahis
Skrift, skulde jeg ogsaa gerne ønske at faa
min Haandskrift skaanselløst tydet.
H. Sørbye,
Strømmen Station, 4. Juli 1911.

Det var meget interessant at se, hvorledes
især tre af Analyserne i det store og hele synes
at stemme med vedkommende Personer.
Gudrun Gjessing,
Lysaker pr. Kr:a, 25. Feb. 1911.

At ovenstaaende er Uddrag af de originale
Anbefalinger bevidnes.
P. OLSEN.
Faktor i Christtreus Bogtr.
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„le chat“: Signaturen daarlig valgt, for der
er intet som helst katteagtigt over Dem,
udover en stundom frembrusende, snærrende Heftighed. Le chien havde været et
bedre Motto. De følger Deres Overbevis
ning i deres yders te Konsekvenser, giver
aldrig op, er ordholdende og næsten stæ
dig, dog har De et rigt Indre, som sjældent
afspejles paa Overfladen. Vanemenneske.
Fuld af Trods og ukuelig Vilje.
WILH.: Forfægter haardnakket Deres Anskuel
ser og er meget opsat paa at gøre Deres
Meninger gældende; dog er De mere for
fængelig af Deres Ydre end af aandelig
Overlegenhed. De har en minutiøs Orden
i Deres Sager; er pyntelig og sober. Hvor
man søger dybt Hjertelag, finder man ga
bende Tomhed, men De forstaar at dække
herover ved en smilende, ikke altid ægte
Elskværdighed. De er mere udholdende
end foretagsom og viser usædvanlig Sinds
ligevægt.
VIDAR: 1 Dem ser jeg en Na Lur, der vel er
skaaret over en almindelig Læst, men dog
har et Anstrøg af Intelligens. Skønt De
aldrig svinger Dem helt op og ikke har
dybtgaaende Interesser, virker De mindst
af alt plump; thi De har en god omend
konventionel Smag og er liberal, imøde
kommende, velvillig, hjælpsom og gavmild.
Takt, fin Optræden, et let og lyst Sind.
PIERRE II: Hele Deres Optræden er præget
af Jævnhed, et høfligt, beskedent Væsen.
De ligger under for Deres Følelser og staar
Dem ofte selv i Lyset ved at vise over
bærende Mildhed, hvor der kræves Haardhed.
KNOLD: Hidsig, ofte galdesyg, men oftest god
modig og tilgivende efter Anfajdende. Følger
impulsivt sine Indskydelser og er mere In
stinkt- end Fornuftmenneske. Lidenskaber
hærger dette Sind uden Kontrol.
TOT: Kvinde, fantastisk, vidtsvævende med
Hang til Overdrivelse og Selvovervurdering.
Nervøs, ubeslutsom, men med en meget
klar Tankegang. Nysgerrig, elsker Spæn
ding.
554 a: Sær, intrigant og selvraadig. Indesluttet
til Hemmelighedsfuldhed. Er ikke til at
bringe fra et valgt Forsæt bg forfølger en
Plan med sej g Udholdenhed. Stærkt føl
som, pretentiös og exalteret. Ensomheden
bevirker i Forbindelse med stærke Drifter
at han er udsat for at misbruge sin Fri
tid til Udsvævelser. Kan hænge trofast og
inderlig hengiven ved et Menneske, han har
kær. Ubehjælpsom og tungnem.
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DICK: Er meget forlegen, ængstelig og uden
udpræget Selvstændighed. Mod og Selv
tillid mangler, og hvor disse Betmgelser
kræves, kommer De altid tilkort.
FRODE B.: Har Erhvervsans og er livlig. I
forbavsende Grad uegennyttig, hensynsfuld
og forekommende. Retsindig, beskeden og
fredsommelig.
GIVON: Kras og stærk oppositionel, pplagt
til at gøre kort Proces, fast og. naar Fast
hed ikke »længer forslaar, hidsig. Et lyst
Hoved, der giver Fanden i stærke Følel
ser. Alligevel forstaar De at skaffe Dem
Venner.
131: De er en selvstændig Kvinde, som gaar
efter Deres eget Hoved. Der ér Flugt over
Deres Tanker og Varme — tiden Føleri —
i Deres Følelser. Modstandsdygtig, snarraadig, vanskelig at sætte til Vægs. Aldrig
Tale om nedslaaet Selvopgivelse. Retliniet
men stolt.
„LA SOURIS“: En Kritiker, optaget med at
se alt an, hvorunder der glemmes at hand
les. Bliver let dogmatisk, er meget jævn
i Hjerteanliggender og uden stærke Drif
ter. Hjernen altid klar, Besindelsen glip
per sjælden, men der er ikke Spor af Var
me ej heller nogen fremtrædende Vilje
styrke. Uegennyttigheden er fremtrædende.
ERIK: En meget tilbageholdende og kølig Na
tur, i mangt og meget affekteret, kontrær,
sær og pyntelig.
MISSEN: Han er stolt, frimodig, men heftig.
Modig, sandhedskærlig, men paastaaelig og
ofte urimelig. Gaar kun efter - sit eget Ho
ved og kender lidet til at tage Hensyn.
Kraftfuld og bydende.
POUL: En tung, langsom, besindig Person uden
større aandig Kultur. Viljen stækket, meget
ligefrem og sanddru, ofte til Skade for sig
selv.
EGO (Viborg): Mere Ord end Handling. Trods
praktisk Sans megen Fantasi, næsten for
megen. Gør et stærkt Nummer fud af Smaating. Har Eventyrlyst, men savner Handle
kraft og skarpt Blik for Virkeligheden. God
modig, ofte tossegod Og uforsigtig.
K. D.: Viger ikke et Skridt fra den Bane, De
har afstukket Dem. En stolt uden Hoven
hed og lever et overordentligt regelbundet
Liv. Fast Vilje, men ensidig.
CHRISTMAS: Uhyre omstændelig, vil gerne
have andre til at tro, at De kan gøre noget
for dem og ynder at anlægge en beskyt
tende Mine. Har ingen Orden i Deres Sager.
Egensindig og let saarbar.

Cyklister!
T2fter Anmodning fra flere af mine Kunder i Gummivarebranchen om ogsaa at fremskaffe en rimelig
en gros Pris paa Cykledæk, har jeg formaaet min
Fabrikant, til at overgive mig Enerepræsentationen
for Danmark af dets verdenskendte næsten uop
slidelige Kvalitet, der maa udbydes direkte til For
brugerne til en Pris af 6 Kr. pr. Stk. med 15
Maaneders Garanti mod Efterkrav -|- Porto 0,35
(v. 2 Stk. portofri Efterkrav). Da jeg i eventuelle
Tilfælde, at Ombytning skulde være nødvendig,
selv overtager den af Fabrikken stillede Garanti,

tør jeg nok med Henblik paa, mit i over 10 Aar
landskendte Firma, imødese alle mine gamle Kun

der saavel som Enhver, der i denne Sæson har
Brug for Cykledæk, at give mig deres Ordre, da
Prisen sikkert ikke en Gang er Halvdelen af, hvad
der almindeligvis betales andre Steder for tilsva
rende Kvalitet, der jo slet ikke kan sammenlignes
med de billige og simple Varer, der altid i Læng
den bliver for dyre, og som jeg forøvrigt ikke
vilde lægge Navn.
Imødeser jeg gerne Deres ærede Ordre, der
altid kan ekspederes samme Dag Bestillingen indgaar.

N. KIRK, Aarhus.

I Grunden tilstrækkeligt.
Manden: Kære Barn, du er kun venlig imod mig.
naar du har Brug for Penge!
Fruen: Jeg kan da ikke godt være 'mere venlig,
end jeg er.
En Antimilitalrist.
Skrædder Hansen holder antimili taris k Foredrag i
Ungdomsforeningen. I Begejstringens Hede udtaler han:
— Man snakker om Militærlivets store opdragende Be
tydning; men det er en infam Løgn. Jeg har selv været
Rekrut, og I kan tro. man bliver bare Idiot af det. . . !

Uden Udbetaling
Afdrag 10 Kr. om Md.

Alle mulige R oilier.
Skuespiller A.: Jeg vilde gerne spille Samvittig
hedens Røst i „Preciosa".
Teaterdirektør B.: Det var sgu’ kedeligt, for den
har en anden lige faaet. Men hør. .. var det ikke
noget for Dem at spille Skurken i „De tre Djævle"?

Det var bare ham selv.
Lille Peter kommer ind paa Apoteket med en ynke
lig Mine og en stor Flaske i Haanden. Apotekeren
spørger deltagende: — Hvad skal du ha’, min lille Ven?
Lille Peter: Jeg skulde be’ om for 10 Øre ameri
kansk Olie. . . men saa lidt som muligt, for det er mig.
der skal have det!

Den Ældste.

man ikke at tvivle, naar man kendte Hr. Petermann.
Hvad Lia angaar, forenede hun alle de Talenter,
som de andre havde hver for sig. Hun kunde alt, denne
Lia.
Blandt andet spillede hun beskedent og himmelsk
Violoncel.
Jeg har endnu ikke omtalt Fru Petermann, saa
lidt Plads indtog denne lille, svagelige, magre Kone
i Samfundet. Det var ikke desto mindre hende, der
havde bragt denne Redefuld af kvidrende Siskener til
Verden. Men naar hun fulgte sine ni Døttre til Kursus,
og hun indskrumpet og gusten travede bag ved de atten
flagrende Fletninger, vilde man snarere have troet, at
hun var en gammel, udslidt Lærerinde end Moderen
til denne allerkæreste Ungdom.
Ikke destomindre nød denne tilsyneladende saa
ubetydelige Person stor Agtelse i det protestantiske Sam
fund.
Hun var nemlig en kødelig Søster til Pastor Agrippa
Curchod, en af deii reformerte Kirkes Spidser, og som
bl ,a. havde efterladt sig en „Protestantismens Hi
storie" i atten Bind og en Samling Prækener, foruden
et hundrede Brochurer om Kristendom og Fritænkri osv.
Fru Petermann talte ustandselig om sin berømte
Broder og kaldte ham aldrig andet end „vor kære
Agrippa". Hr. Petermann kaldte ham, mindre familiært
„vor Broder i Aanden".
I Petermanns Hjem var der altid Liv og Lystighed.
En Gang om Ugen inviterede Familien sine Venner
til The, og der blev da musiceret, læst op og leget
uskyldige Selskabslege. Der kom ogsaa unge Mennesker
til disse Sammenkomster, blandt andre Doktor Otto
Rosenzweig, en smuk, ung. belæst Mand, fin og munter
af Væsen, med et Anstrøg af Drømmeri. Han var Lias
højre Haand, og i de Lege, hvor man delte sig i to
Hold, kunde man være vis paa, at hvis Lia komman
derede det ene, førte han det andet. Han beskæftigede
sig med Lia, talte om alt muligt med hende, havde
døbt hende „Frk. Fornuft", men lod derimod, som lom
han betragtede hendes Søstre som Børn, deri indbefat
tet Noémi. den næstældste, en rigtig Vildkat, der tog

Af Jules Lemåitre.
Oversat fra Fransk af Louise Gjøl Korch.
R. FRANCK PETERMANN, Præst ved den refor
merte Kirke i Lausanne, var en streng Mand, som
Himlen havde skænket 9 Døttre.
Paa det Tidspunkt, da denne simple og tragiske
lille Historie begynder, var den ældste nitten Aar Og
den yngste ti. Alle var de buttede, blomstrende og vel
skabte.
De tre ældste Døttre bar bibelske Navne: Lia,
Noémi og Josabeth; de tre følgende engelske Navne:
Kate, Betsy og Nora; de tre sidste romantiske Navne:
Leonora, Désdemona og Donothée.
Alle var de som sagt nydelige og pikante, eller
i det mindste søde. Men den ældste, Lia, var smuk,
altfor smuk. Det var en henrivende, blond, ung Pige,
med et roligt og mildt Væsen, og da hun paa en Maade
havde været som en Moder for sine otte smaa Søstre,
havde hun beholdt et Udtryk af taalmodig og alvorlig
Blidhed, der uvilkaarlig indgød Tillid og Respekt. Hun
var absolut ikke koket, hvorimod man ikke kunde sige
det samme om de andre smaa Frøkner Petermann.
Præstens ni Døttre havde gjort, eller gjorde, eller
var i Færd med at gøre de mest omfattende Studier;
de ældste havde saa mange Eksaminer, som unge Piger
overhovedet kan faa, og de andre gik paa uendelige Kur
sus. hvor de altid var mellem de flinkeste. Jeg be
høver vel ikke at tilføje, at de alle talte Engelsk og
Tysk, men at de paa den anden Side, alt hvad der angik
Husholdning, Syning osv., ingen Hemmeligheder havde
for dem.
Endvidere havde Hr. Petermann, som en forud
seende Fader, i god Tid ladet sine Dø ttres forskellige
selskabelige Talenter uddanne. Noémi spillede Klaver,
Josabeth Violin, Kate Fløjte. Betzy havde en smuk
Sangstemme, Nora dyrkede Akvareller, Léonora dekla
merede rent vidunderligt. De to yngste havde endnu
ingen Specialitet, men det fik de nok, derom behøvede
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ham paa Ordet og optraadte som et forkælet Barn over
for ham.
‘Den smukke Lia kom til at elske Otto af hele sin
Sjæl. I de Sonater, som hun spillede med i, var det
for ham hun spillede, og hun lod sin Violoncels dybe
Stemme sige ham, hvad hun aldrig vilde have vovet at
udtrykke i Ord. Den Dag, da Ottos Fader, i Diplomat
frakke og hvidt Slips kom for at udbede sig /Eren af
en Samtale i Enrum med Hr. og Fru Petermann, skæl
vede Lia af Glæde, og hun ventede tillidsfuldt til Be
søget var til Ende.
„Naa, kære Fa’r,“ raabte hun. saa snart Ottos
Fader havde forladt Huset; „giver du dit Samtykke?“
„Du vidste det altsaa?“ svarede Hr. Petermann.
„Din Moder og jeg bildte os ind, at det var for din
Skyld, han kom.“
„Og nu kommer han og beder om Noemis Haand
for Otto,44 fortsatte Fru Petermann. „Det forstaar jeg
ikke. Havde du lagt Mærke til noget, Lia?44
„Naa, vi vil tænke over det,“ sagde Præsten.
„Min Ven,“ vedblev hans bedre Halvdel, „jeg spør
ger som sædvanlig mig selv: Hvad vilde vor kære
Agrippa have gjort og sagt i et saadant Tilfælde?44

*

*

*

*

*

Den stakkels Lia var syg og melankolsk en hel
Maaned. Saasnart hun havde det bedre, ægtede Otto
glad Noémi og rejste med hende til Bern, hvor han
havde faaet Ansættelse.
Familien Petermanns Teselskaber genoptoges atter.
Lia vedblev at føre an i de uskyldige Lege og at lade
sin Violoncel kurre ved Koncerterne. Men Violoncellen
klang saa bedrøveligt, saa det gjorde én ondt at høre.
En Dag præsenterede en Ven af Familien dem
en fransk Maler, en brav og smuk Fyr, gemytlig og
støjende, som hed Pierre Charbonneau.
Pierre blev snart intim Ven af Familien. Men han
beskæftigede sig kun med de smaa Søstre, talte knap
med Lia og betragtede hende kun i Smug.
„Er De bange for mig, Hr. Pierre ?“ sagde hun
en Dag smilende.
„Ja, Frøken,“ svarede Pierre roligt; „De er saa
smuk?4
Lia falt i Tanker. Pierre elskede hende, det var
jo klart, siden hans Opførsel var saa stik modsat Ottos.
Og hun? Elskede hun Pierre?1 Hun følte sig i det
mindste tilbøjelig til det. Men Dagen efter tog Josabeth hende til Side og sagde med en hemmelighedsfuld
Mine:
„Jeg har en stor Hemmelighed at betro dig. Hr.
Pierre har sagt til mig, at han vilde være saa lykkelig,
hvis jeg vilde blive hans Kone. Du, som er saa for
nuftig, maa raade mig. Hvad skal jeg gøre?“
Lia blegnede lidt.
„Og du, lille Josabeth, elsker du Hr. Pierre?“
„Det tror jeg, at jeg gør.“
Denne Gang blev Lia ikke syg, men hendes Øjne
var meget røde paa Josabeths Bryllupsdag.

*

Kort Tid efter dumpede der en ung Præst, Søn
af en af deres Venner, Hr. Ary Mikils, ned til Familien
Petermann. Han var blid og alvorlig og havde smukke
Bakkenbarter. Hän behagede Lia ved sin tidlige Mo
denhed og sin Sindsligevægt. Men Lia var nu paa
sin Post; hun havde lovet sig selv, at hun aldrig vilde
blive forelsket mere.
Hr. Mikils besad den Evne at kunne tilpasse sin
Tale og sin Optræden efter de Personers Alder, Køn
og Stilling, som han omgikkes.
Han var faderlig og munter overfor Leonora, Des
demona og Dorothee; munter og ærbødig overfor Nora,
ærbødig og galant overfor Lia. — Og Lia begyndte at
tænke: „Han ser godt ud, rigtig godt; og desuden op
fører han sig ikke overfor mig, som Otto, der var altfor
ligefrem, eller som Pierre, der var altfor tilbageholden;
maaske har han heller ikke deres grusomme Lige
gyldighed/4
Hr. Mikils prædikede flere Gange i den protestan
tiske Kirke, og han var veltalende som en smuk Ok
toberregn. Da Lia kompimenterede ham, svarede han:
„Aa, intet kan glæde mig mere end Bifald fra en
saa from Sjæl som De. Og forøvrigt — skal jeg sige
det? — Det er for Dem alene, at jeg har talt!44
Lia blev henrykt. Men da hun samme Dag kom
igennem Korridoren, overraskede hun Hr. Mikils, idet
han kyssede Kates Hænder, medens denne kun for
svarede sig meget svagt.

Denne Gang blegnede Lia ikke engang. Dagen
efter skændte hun dygtigt paa Kate, medens hun sam
tidig kyssede hende og forklarede, hvor frygteligt * hun
havde baaret sig ad. Efter sin store Søsters Raad gik
Kate, sønderknust af Anger, ind og kastede sig for Hr.
Péterrpanns Fødder og skriftede sin. Forbrydelse for
ham. Tre Uger efter var hun Pastor Mikils lykkelige
Hustru.

*

*

*

Et helt Aar forløb, uden at nogen virkelig Frier
fremstillede sig hos Hr. Petermann. Han havde endnu
fem giftefærdige Døtre tilbage (Lia regnede han ikke
mere med). De var ganske vist baade kønne og vel
opdragne, men han kunde ikke give hver af dem mere
end 20,000 Fres, i Medgift, og det er ikke synderlig
meget nu for Tiden.
Da spurgte Fru Petermann sig selv: „Hvad vilde
vor kære Agrippa have gjort?“ Og uden Tvivl svarede
en indre Stemme hende, thi en skøn Dag snørede
Truppen sin Randsel og rejste ud for at vinde nyt
Land. Hr. Petermann drog rundt med sin Familie
i alle de Byer, hvor de havde Slægt eller Venner,
og denne Runde havde det forønskede Resultat. Betzy
erobrede en Advokat fra Montauban; Nora løb af med
en Grosserer i Lyon, Leonora tilkæmpede sig en Læge
fra Strassburg, og Desdemona fik en Højskolelærer.
Og Pastor Petermann takkede Forsynet og smilede bredt
i sit Bukkeskæg.
Men ak! Hvor fornuftig end Lia var, hver Gang
en ny Frier havde fremstillet sig, troede hun, at det
var til hende, og hver Gang havde hun følt et smerte
ligt Stik i sit Hjerte. Hun var saa meget desto mere
ulykkelig, som de alle betroede sig til hende og bad
om hendes Raad, idet de betragtede hende som et
Vidunder af Fornuft og som højt hævet over alle men
neskelige Lidenskaber.
Men hun tav, og kun i de musikalske Soiréer,
hvor hendes Søstre blev præsenterede, havde hendes
Violoncel sunget hendes skjulte Sorg ud.
Og hvorfor giftede man sig da ikke med hende?
Hvem ved? Maaske ganske simpelt, fordi den første
Frier havde valgt den næstældste. De andre havde
saa taget i Rækkefølge af de smaa Frøkner Petermann.
Lia, det var den ældre Søster, Husets Skytsengel,
den anden Moder, Tanten. Og forøvrigt var hun virke
lig altfor smuk, altfor fuldkommen, altfor naturlig, alt
for fordringsløs og blottet for alt, hvad der hed Ko
ketteri. Hun indgød saa megen Beundring og Agtelse,
at man glemte at elske hende som en Kvinde.

*

*

*

Lia vendte altsaa tilbage til Lausanne, kun led
saget af Dorothée. Hun syede Børnetøj til sine Nevøer
og Niecer, hvoraf der allerede var en Vrimmel; det
opfyldte hende for en Tid, men saa begyndte hun
igen at kede sig; det gjorde hende ondt at se Børnene,
skønt hun holdt meget af dem og tilbragte Dagene
med at arbejde for dem. Forresten anede ingen af
hendes Omgivelser noget om hendes hemmelige Sorg,
men hendes Violoncels Toner blev mere og mere kla
gende.
Da var det, at Hr. Müller, en alvorlig, moden
Mand, Medlem af Forbundsraadet — og Pebersvend —
begyndte at aflægge hyppige Besøg i det Petermannske
Hus. Han var meget høflig mod Lia, omgav hende
med Opmærksomhed og overvældede hende med Kom
plimenter. Han talte ofte med hende om Ungkarle
livets Uhygge og Ensomhed, og hun forstod af visse
forblommede Ytringer i hans Konversation og paa hans
Sukke, at harb gerne vilde gøre hende til sin Hustru.
Naturligvis indgød han hende ikke nogen meget hæftig
Lidenskab, og han var lovlig gammel i Forhold til
hende (han var fem og fyrre, og hun var seks og tyve),
men hun havde megen Agtelse for ham, og idet hun
tænkte, at hun vel ikke blev ulykkelig sammen med
denne retskafne Mand, og at hun maaske ogsaa kunde
blive Moder, ønskede hun, at han snart vilde erklære
sig.
Det varede heller ikke længe. En Dag, da de
var alene sammen i Haven, tog Hr. Muller Mod til
sig:

„Frøken, jeg har et meget delikat Spørgsmaal at
gøre Dem, og jeg har Brug for al Deres Overbærenhed.
Jeg er ikke længere ung, men jeg er sund og kraftig
endnu. Jeg nyder nogen Anseelse mellem mine Med
borgere, og jeg tilføjer for en Fuldstændigheds Skyld,
at jeg har nogen Formue. Jeg føler mig i Stand til
et trofast og ømt Venskab og en uindskrænket Hen
givenhed. Tror De, at en Kvinde kunde blive lykkelig
med mig?"
„Det tror jeg virkelig!“ svarede Lia og slog Øj
nene ned.
„Men, ser De," fortsatte Hr. Midler med voksende
Forlegenhed; „Frøken Dorotée er jo lidt ung — tror
Dø, at hun vilde samtykke i at tage mig til Mand?"
sft

$

Lia overbragte Dorothée Hr. Midlers Forslag. —
Den lille Tosse, der kun var seksten Aar, blev hen
rykt over at være bleven udmærket af en saa be
kendt Mand, Medlem af Forbundsraadet.
„Betænk dig vel,“ sagde Lia til hende. Hr. Muller
er fem og fyrre tyve Aar.“
„Aah Du,“ svarede den Lille, „du er bare mis
undelig. Du vilde gerne tage alle vore Mænd fra os!“
Lia var den Aften inviteret til Bal hos en rig
Brygger i Lausanne. Hun tog derhen, men hendes An
sigt var lige saa hvidt som hendes Kjole. Hun dansede
flere Gange, næsten uden at lægge Mærke til det, med
en smuk, blaa Husar, en fransk Løjtnant, og i den
Sindsstemning, hvori hun var, bemærkede hun ikke,
at han holdt hende lidt fastere, end det egentlig var
strængt nødvendigt.
Husaren misforstod Situationen, og under den sid
ste Vals mumlede han hende i Øret:
„Frøken, De er smukkere, end jeg kan sige Dem.
og jeg elsker Dem lidenskabeligt. Jeg bor i Rue du
Lac. Nr. 6. Jeg venter Dem dér hele Dagen i Morgen."
Lias Øjne straalede, hendes Ansigt opklaredes, og
dog skælvede hun som et Espeløv. Men det varede
kun et Øjeblik, saa rev hun sig pludselig løs fra den
smukke Officers Arm.
*

*

*

Da hun var kommen hjem paa sit Værelse, aabnede hun sit Vindue og lænede sig ud af det, skønt
hun endnu var meget ophedet af Dansen. En umaadelig Fortvivlelse bemægtigede sig hende, hun tænkte
paa at dø; derpaa genkaldte hun sig Officerens Kær
lighedserklæring, og den ellers saa fornuftige Pige sagde
til sig selv: „Maaske —!“ Og for første bang spillede
et ironisk Smil om hendes Læber: „Hvad vilde vor
kære Agrippa have gjort i mit Sted?"
Men pludselig følte hun Nattekulden gennemisne
sine nøgne Skuldre. Hun gik i Seng med Feber. En
heftig Lungebetændelse bortrev hende i Løbet af tre
Dage. Hun døde uden at sige et Ord.
*

*1*

*

„Kære Ven," sagde Pastor Winkelmann til Pastor
Petermann, da de kom tilbage fra Kirkegaarden; „De
har i det mindste én Trøst i Deres Sorg. Deres kære
Datter er død som en sand Kristen, med en beun
dringsværdig Resignation."

I Vinstuen.
A. (løfter Glasset): Paa Deres Velgaaende, Hr.
Møller!
B. : Tak — men hvorfor har De den Sejlgarnsknude
om Fingeren?
A. : Hm ja — ja ser De — det er for at minde
mig selv om, at jeg har aflagt et højtideligt Løfte om
ikke at drikke mere!
B. : Men nu drikker De jo alligevel?
A.: Ja, Sagen er, at jeg altid først ser Knuden,
naar jeg efter at have drukket tørrer mig om Munden!
Efter Hvedebrødsdagene.
Hun (ømt): Hvorledes tror du, at dit Liv vilde
være uden mig?
Han (med Overbevisning): Billigere!

„JpøgcSkæmt- HVER8DaG!
Jens Kresjans Spejder-Streger.

a Jens Kresjan en Dag er ude at spad
sere i det gode Foraarsvejr, ser han, at der i
Pølsefabrikant Nullemands Vindu hænger en
stor Plakat, hvorpaa der staar: „En rask Dreng
søges“. „Det er vist lige noget for mig,“ tænkte
Jens og gaar ind i Butikken.

2. Efter en kort Samtale med Nulleman faar
Jens Pladsen, men til hans store Skuffelse vi
ser det sig, at han skal dreje Haandsvingel
paa Pølsemaskinen, og det er strængt Arbejde
for en lille Dreng. „Spyt i Næverne og hæng
i!“ griner Nulleman.

3. Og Jens hænger i det bedste han har lært,
saa Sveden triller i store Draaber ned ad Pan
den paa ham, og Nulleman maa vifte ham med
sit store Forklæde. „Dette-hersens gaar ikke,“
siger Jens Kresjan, „en rask Spejder maa fin
de paa noget!“

4. Jens stak hjem, og lidt efter kom han
tilbage med sit store Lokomotiv og Skinnerne,
som han havde faaet til Julen.
„Nu skal den nok skære!“ sagde Jens Kre
sjan. „Ja, lad gaa med deL!“ svarede Nulle
man, „vi kan jo sagtens probere!“

5. Jens bandt Skinnerne fast til Haandsvingel, saa de dannede et helt Hjul. Saa satte
han Dampen op og fut — fut kilede Lokoinotivet rundt paa Skinnerne og satte Hjulet i
Bevægelse. Det kan nok være, iat Pølserne skød
Fart. Den ene Meter kom efter den anden.

6. Og Nulleman blev saa begejstret over Jens
Kresjans gode Idé, at han optog ham som
Kompagnon i Firmaet. I Vinduet blev der sat
et stort Skilt: „Alle vore Pølser tilvirkes ved
Dampkraft“, og Folk strømmede i flokkevis til
Nulleman & Co.s Butik.
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EN HVERDAGSHISTORIE
Af Charles Foley.
Autoriseret Oversættelse af Josephine Aarbye.

RODS sine halvtreds Aar er vor Syjom Dør, hvor vi stod og strøg, undertiden blev
fru, Froken Clémence vedbleven at viere de staaende og gjorde Kommers med de andre
yderst undselig og tilbageholdende. Hun Strygejomfruer, som ikke blev dem Svar skyl
sidder med sænkede Øjenlaag og mimrendedige.
Mund, iført sin evindelige sorte Kjole midt
Jeg sagde aldrig noget til dem, men jeg var
mellem de store Stabler af hvidt Linned. Hen jo ung ligesom de andre, og jeg tilkastede de
des flittige Hænder fører ustandselig Naalen raske Fyre et stjaalent Øjekast, medens jeg
frem og tilbage, og af og til griber hun Saksen, holdt det varme Strygejern op mod min Kind,
som hænger i en Staalkæde ved hendes Bælte, som om jeg vilde prøve, om det var saa varmt,
ved Siden af li endes Rosenkrans.
at det kunde svide Linnedet.
Da jeg forleden Dag .gik gennem Værelset,
Ganske kort Tid efter, at Soldaterne var
hvor hun sad, fik jeg pludselig Lyst til at kommen til Byen, var der én, som jeg hurtig
gore hende forlegen og spurgte derfor i en foretrak. Han var mørk, med et kastaniebrunt
spydig Tone:
Overskæg, og han var finere i Klæderne end
— Er De ikke hellig, Frøken Clémence?
de andre, hans Gamascher var snehvide, og
Hun skælvede næsten umærkeligt, og idet hun hans Negle var smukke og velplejede. Han
saa op paa mig med et Par Øjne, der lyste lo ad sine Kammeraters Vittigheder overfor
som Stjerner paa en mørk Himmel, svarede S tryg ej omfruerne, men han kom aldrig selv
hun med en Bestemthed, som jeg aldrig havde med nogle, og naar han saa hen paa mig,
tiltroet hende:
brændte mine Kinder, som om jeg havde sat
— Jo. Hr. Mathieu, det er jeg rigtigt nok, mit varme Jern op mod dem.
jeg er hellig.
Jeg var saa undselig og ønskede blot, at
Da jeg vilde lade, som om jeg ikke blev
han
ikke skulde se, hvor stærkt et Indtryk,
forbløffet over hendes oprigtige Svar, var jeg
han
gjorde paa mig, men min Tavshed og
taabelig nok til at spørge videre:
— Og hvorledes gik det til, at De blev hellig, Ivrighed ved Arbejdet, medens de andre slud
rede og drev, var mere talende end Ord.
Frøken Clémence.
Det blev ved saaledes i fjorten Dage.
— Det er af Kærestesorg, Hr. Mathieu. -En Søndag, da der var Musik i et Anlæg,
Jeg har oplevet en lille, dagligdags Roman,
ligesom saa mange andre stakkels Piger.... som ligger ved den gamle Domkirke, var næsten
det eneste usædvanlige ved min Oplevelse er hele Byen paa Benene. Folk skubbede og puf
maaske den overvældende Sorg, jeg har følt fede, men pludselig fik jeg et ganske let Puf,
derover. Hvis De har Tid til at høre paa og jeg drejede Hovedet for at se, hvem det
mig, og hvis det kan bidrage til, at De i var. Jeg genkendte straks Artilleristen. Han
Fremtiden ikke gør Nar af mig, tror jeg, al lalle ganske sagte til mig, men han var saa
del ikke er spildt Ulejlighed at fortælle Dem høflig og elskværdig, at jeg umuligt kunde
blive vred paa ham. Vi var imidlertid kom
derom.......
Nu forbløffede hendes Ord mig imidlertid, men ud af Stimlen, og jeg salte mig paa en
saa jeg ikke vidste, hvad jeg skulde svare, gammel Stenbænk under de tusindaarige Lin
men nikkede kun til Tegn paa, at jeg hørte detræer. Lige foran os laa den prægtige, gamle
Domkirke med sine mægtige Stenpiller og den
efter.
— Da jeg var nitten Aar, var jeg S trygejom lille Sideindgangsdør.
Han satte sig ved Siden af mig, men han
fru i en Garnisonsby. Det Vaskeri, hvor jeg
var beskæftiget, vendte ud, til en Allé med satte sig ikke tæt öp ad mig, og han friede
store Lindetræer, hvor Artilleristerne fra cn ikke straks. Det vilde jeg ogsaa have fundet
nærliggende Kaserne drev omkring om Afte lidt mistænkeligt. Han talte om, at han følte
nen. Soldaterne gik langsomt forbi den aabne sig saa ene, at han længtes efter sit Hjem, og
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al han trængte til at lette sit Hjerte for en
medfølende Sjæl.
Maaske laa der Svig bag hans troskyldige
Mine, og maaske anede han, hvor godtroende
jeg var. Eller maaske var han virkelig ærlig
og mente, hvad han sagde i det Øjeblik. Jeg
ved det ikke, den Gang var jeg for oplaget
af ham til at overveje det, og nu ligger det
saa langt tilbage i Tiden. Hans Blik skuede
lige til Bunden i mit, og hans Ord varmede
mit Hjerte, medens han sad der ved min Sid?
med de hvide Handsker paa Hænderne.
Han spurgte mig om mil Navn, og da
jeg var for genert til at sige det, skrev jeg
det i Sandet med min Parasol. Derefter bad
han, om jeg vilde laane ham Parasollen, og
han skrev saa sit Navn under mit; han hed
Jean Bruneau. Bundt om begge Navnene skrev
han en Streg, der dannede el Hjerte. Derpaa
talte han igen til mig om sit Hjem og om
det triste Liv, han forte paa Kasernen.
Skønt Himlen var ganske skyfri, forekom
det mig dog, at det blev tidligere mørkt end
sædvanligt. Gennem de mennesketomme Smaagader fulgtes vi til Kasernen., Han log ikke
min Arm, men hans Blik og hans Ord var
som ømme Kærtegn. Der lod en gennemtræn
gende Fanfare inde fra Kasernen, vi skiltes,
og for første Gang i mit Liv havde jeg en
Følelse af Tomhed og Ensomhed.
Næste Aften kom han igen, og saa kom han
hver Aften hen i Lindealleen, hvor jeg ventede
paa ham. Efterhaariden blev jeg mindre und
selig og forlegen, jeg fandt en Glæde i at vaske
hans Linned, kridte hans Gamascher og sy
hans Knapper fast. Da han beklagede sig over
Kosten i Marketenderiet, bød jeg ham hjem
til mit lille, trebenede Bord, og smilende saa
jeg til, hvorledes Maden smagte ham
selv
var jeg slet ikke sulten.
Han havde sagt, at vi skulde giftes, naar
han blev permitteret, og jeg troede fuldt og
fast paa ham, at jeg aldrig mere berørte det
Spørgsmaal. Hans Tjenestetid varede jo i tre
Aar, saa vi havde jo mange glade Dage for
os. I ti Maaneder varede min Lykke. 1 Slut
ning af August meddelte han mig, at det Num
mer, han havde trukket, gav ham Bel til en
Permission paa otte, ti Dage.
Jeg kendte ikke til Reglementet, men jeg
indsaa, at han følte en uendelig Trang til at
gense sit Hjem, og jeg opfordrede ham derfor
til at tage af Stied. Jeg pakkede hans Tøj.
og efter at alle Formaliteterne for hans Af
rejse var iagttagne paa Kasernen, kom han
for at sige Farvel 'til mig. Han lod til at
være saa forsbemt over den korte Fraværelse,
at jeg lo ham ud, men min Munterhed op
livede ham ikke synderligt. Da jeg mærkede,
at hans Bedrøvelse ikke vilde forsvinde, stak
jeg ham hans Vadsæk *i Haanden, gav ham
et rigtigt Trykkys og ^skubbede ham leende ud
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af Døren for at forhindre ham i at komme
for sent til Toget. ■
Der hengik en Uge, ’uden at jeg hørte fra
ham. Jeg skrev saa lil den Adresse, han havde
givet mig, men Brevet kom tilbage med Paaskriften: „Adressaten ubekendt';
Hidtil havde jeg efter lians Ønske og ligesaa
meget ifølge min egen 'Lyst, omhyggeligt holdt
mig borte fra Kasernen, 'men nu gik jeg der
hen for at passe ham op, skønt del kostede mig
megen Overvindelse. Det regnede, øg jeg
spændte min Paraply op. Jeg saa Artilleri
sterne strømme ud fra Kasernen, saa kom de
i smaa Afdelinger, saa kom de enkeltvis, øg
til sidst kom der ikke flere. •— Jean var der
ikke.
I min Kvide fik jeg Mod til at spørge Skildvagten. Han henviste mig til Vagtmesteren.
Jeg sagde til ham, at jeg ønskede at tale nu d
Soldaten Jean Bruneau. En Soldat, som laa
paa en Feltseng, rejste sig op og svarede:
-- Jean B(ruiieau spørger De om?... Han
hørte til mit Korporalskab... Han er rejst Tor
li Dage side il!
Det ved jeg nok. lian havde jo Petrmission. Men er han ikke kommen tilbage?
Korporalen slog en Skoggerlatter og og sagde.
- Han er hjemsendt, lille Dame, han var
en Enkes ældste Søn ... og skulde derfor kun
aftjene sin Værnepligt i ti Maaneder.
Jeg ved ikke, hvorledes jeg fandt ud af Do
ren. Jeg var svimmel, og det forekom mig,
at der lagde sig en tæt Taage for mine Øjne,
og at jeg gik paa gyngende Dynd. Ganske
instinktmæssig styrtede jeg ud i det mørke,
mennesketomme Anlæg ved Domkirken og sty
rede mine Skridt mod Lindealléen. Vaklende
og halvt afmægtig, som om jeg lige var kom
men ud af Hospitalet, sank jeg ned paa Sten
bænken. Jeg lagde ikke Mærke til, at Regn-n
styrtede ned, og jeg havde derfor ikke lukket
min Paraply op. Det stak og sved i mit Hjerte,
mine Øjne brændte, og min Strube var ganske
sammensnøre!, men græde kunde jeg alligevel
ikke.
t
Der løb saa mange Ting rundt i mit Hoved,
saa jeg var helt fortumlet og ganske mekanisk
forsøgte jeg al skrive noget i Sandet med min
Paraply. Jeg lænker, at jeg vilde skrive Jeans
Navn, men Regnen, som strømmede hen ad
Jorden og sivede ned ad Træerne, slettede
Bogstaverne ud, saa der stod Pol ved Pol,
men jeg begyndte stadig forfra....
Jeg blev pludselig saa bange ude i den
mørke Allé, og jeg gøs ved at se paa den
store Domkirke og ved at føle, hvor vaad og
kold den Stenbænk var, jeg sad paa. I den
Hjcrteiangest, som fyldte mig, i Bevidstheden
om, at jeg ikke havde et eneste Menneske
i Verden, jeg kunde hetro min Sorg til, ønskede
jeg kun, at jeg kunde græde, græde som Linde
træerne, livor Draaberne faldt fra hvert eneste
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Illad, græde som alle Spirene paa Domkirken,
græde hele min bitre Sorg ud....
Jeg sad saaledes hensunken i min Smerte,
da jeg saa en sort Skikkelse komme hen imod
mig i Mørket. En II,aand blev varsomt lagt
paa min Skulder, og en mild, mcdfolende Stem
me hviskede til mig:
— De maa ikke sidde her i denne voldsomme
Regn, mit Barn, det kan De blive syg af.
Jeg saa op og genkendte den gamle Vikar
ved Domkirken, som jeg saa ofte havde set
komme forbi i Processionerne.
Havde han gættet min Hjertesorg? Ja. det
havde han vist, thi lians Ansigt var ganske
blegt af Medlidenhed. I min Forvirring frem
stammede jeg denne taahelige Sætning:
— Jeg venter paa nogen, Hr. Abbed. .. jeg
\enler paa min Forlovede.
— Gaa De ind og vent paa ham i Domkir
ken, der sidder De bedre, og han finder nok
paa at søge Dem der....
Han gik i Forvejen, og jeg fulgte citer lige
som en Hund, der følger efter en tilfældig
Forbigaaende. Vikaren lukkede mig ind ad
den lille Sidedør, som han havde Nøgle til.
Derpaa trak han sig tilbage til Sakristiet, og
jeg blev staaende under Kirkens mægtige, tavse
Hvælvinger. Frygtsomt satte jeg mig ned paa
en lav Stol i et af Sidekapellerne. En kors
fæstet-Kristus saa ned paa mig, og det forekom
mig, at jeg ikke længer var ene. En Følelse
af Tryghed fyldte mit Sind, jeg syntes, der
var nogen; som vilde hore paa mig, jeg frem
stammede min Sorg, og saa blev del mig ende
lig forundt at græde.........
Minderne overvældede Frøken Gléimnc?, og
hun holdt inde et Øjeblik. Derpaa vedblev hun
med et sørgmodigt Smil:
- I det enfoldige Ilaab om, at det oplevede
kun var en styg Drøm, gik jeg den næste Dag
atter frem og tilbage i Lindealleen.
Det regnede ligesom den foregaaende Dag,
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og del var vist ganske instinktmæssig, at den
Fred og Tryghedsfølelse, jeg havde følt, randt
mig i Hu, og jeg gik hen 'til den lille Side
dør. Vikaren havde ladet den slaa aaben, jeg
gik ind i Kirken, og min Sorg formindskedes
atter, da mine Taarer fik frit Løb.
Efteraaret var saa regnfuldt det Aar, at jeg
hver Aften, efter at jeg forgæves havde ventet
en Stund i Alléen, vænnede mig til at gaa ind
og græde ud i Kirken. Saa kom Vinteren, og
da Sneen kom, kunde jeg ikke længer opholde
mig udenfor. I Foraars og Sommertiden var
der altfor mange Mennesker i Anlægel og i
Alleen, unge Par spaserede langsomt med hin
anden under Armen, og mit Saar blødte atter
ved at se de ømme Blikke, hvormed de be
tragtede hinanden. Jeg søgte da til Kirken
som mit Tilflugtssted....
Ja, hvad skal jeg saa mere fortælle Dem?
Efterhaanden glemte jeg at skotte hen til Dø
ren, Kristus tog mine Tanker fangen. Den
Bortrejste kom aldrig tilbage, men i Stedet for
vandt jeg Troen. Min Tro til Mennesker blev
skuffet; det har jeg nu forvundet, siden Haabel har skinnet ind i min Sjæl . . . og del Ilaab
kan kun Døden slukke . . .
D<er kom el forklaret Udtryk i Frøken Glémences Øjne, og hun sluttede med disse tro
skyldige Ord:
— Jeg vil ikke ønske ondt om Dem. Hr.
Mathieu, men skulde Sorgen en Dag ramme
I?em, saa søg til Kirken. Selv øm De ikke
har nogen stærk Tro, vil De dog komme til
den Erkendelse, at det er Stedet, hvor man
bedst kan græde sin Sorg ud.
En Forfatter maa have noget al’ Publikum
i sig; han maa kunne røres, glæde sig, le,
græde uden al lage det altfor nøje med, hvad
Kritiken i slrængeste Forstand siger.
Holger D r a c h m a n n.

Kort over
Kaptajn Scotts
Rejse,
□□
□
Der foreligger nu Beret
ning fra den berømte engel
ske Sydpolsfarer, hvoraf
det fremgaar, at han den
3. Januar 1912 har været
Polen nær, uden dog at
naa det attraaede Punkt.
Roald Amundsen er saa
ledes ene om at have op
daget Sydpolen.
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der Liv af hvidt, stukket .Tyil, som falder ud over
Armene og Brystet Til Dragten hører nn mørkeblaa
Silkepompadour, der naturligvis bæres i en lang
Silkesnor af samme Farve. Hertil svarer en sort
Straahat, hvis Skygge er foret med blaat Fløjl. Pyn
ten bestaar ellers kun af sarte Strudsfjer, der ligger
® rGinniGjnliriniGinJiJiNGinlGinJGi ñllnniGinltJinJGfñlinnJGifiJljinJlññJinRilnnJlnnJinlnl
Paris i April 1912.
fladt over Pullen. Oh, om jeg kunde se Dig i dette
Rite Can må ii i il.
Kære Kitty!
virkelig stilfulde Kostume, lille Kis.
U MENS jeg skriver dette, sidder Du og Ven
Men nu skal jeg beskrive Dig et ganske henri
inderne formodentlig ved Jeres Femté, mens vende Selskabstoilette til Sommerbrug. Det er en
det vidunderlige danske Klima tildeler Jer en halvKunstnerdrøm i grønt og hvidt og minder om den
Time Solskin for hver Times
senere Rococos noble Ynde.
Regn eller Storm. Men —
Livet bestaar af to Dele —
enfin — det skal jo være
det er af grønt Krep med en
Foraar, og selv om Baalet
Overfichu af hvidt Tyli med
knitrer i Kaminen, bør vi
Kniplinger. Ærmerne er lange
tænke paa, hvormed vi skulle
og slutter med Kniplingsvoklæde os og smykke os i
lanter. Bæltet udgøres af et
den kommende Sæson. Formeget bredt Libertybaand, som
aaret maa jo komme og efter
lukkes paa Siden med en stor,
Foraaret følger Sommer med
lyserød Fløjlsrose. Her fra
Solskin og Friluftsliv og Bade
falder Nederdelen i tre Afde
flirt og alt andet, hvad som
linger. For neden en meget
er dejligt. Prøv derfor at lade
bred, ligeskaaret Stribe af
dine viltre Tanker samle sig
grønt og hvidt broderet Mus
om disse Linier, der gør et
selin. Derover drapperes tre
fattigt Forsøg paa at skildre,
Rækker Valencienneskniplinhvad vore Herrer og Mestre
ger, som slutter sig til den
Skrædderne har fundet for
øverste Afdeling, der er af
godt at glæde os med i Forhvidt og grønt Musselinsbro
aarstiden.
deri. Derover falder en Tuni
Lad mig straks sige Dig,
ka af lysegrøn Slikekrep, der
at de graa Farver dominerer
gaar fra Bæltet og poser ned
alt. Det vil dog ikke sige, at
over Hofterne. Det hele er
drapperet over en hvid Tafts
vi skal være klædt i Sæk og
Underkjole. Paa Hovedet bæ
Aske. De snævre Nederdele
res en hueformet Hat, der
er ganske vist paa Retur. Vi
udelukkende bestaar af hvide
skal ikke trippe om som
Kniplinger og grønne SilkeHøns, men forfærdelig megen
musselinsplisséer. Paa højre
Plads faar vi alligevel ikke.
Side er der ogsaa her en stor
Jeg har set paa en meget
rød Fløjlsrose. . . Kan Du
smuk Spadseredragt at lysetænke Dig noget yndigere Ko
graa engelsk Cheviot. Neder
stume til en af Grevindens
delen er forsynet med en
udsøgte Sommerfester paa Ro
Slags Tunika. Paa Jaketten er
senholm?
der Krave, Manchetter og Lom
Men hillemænd jeg ser at
meklapper af graat og hvidKlokken er bleven mange, og
tærnet Stof. Hertil hører en
jeg skal klædes om til Mid
rund Hestehaarshat, der pry
dag hos den danske Minister.
des med sort-hvide Fjer. End
Jeg maa derfor slutte for
nu bedre synes jeg dog om
denne Gang — skønt jeg ellers
en Spadseredragt af mørkevilde have fortalt Dig noget
blaat Silke med en Masse
mere om Hattemoderne. Jeg
Soutage. Nederdelen en fodfri
maa nøjes med at sige, at jo
og delt i tre Lag, saa at det
fladere de er, des bedre.
minder stærkt om en Tunika.
Adieu, kære Kis, og skriv
I; Siden er der en Slids og
snart til
ned over den falder der fra
Din hengivne
Bæltet et langt, bredt Silke
skærf med Sølvbroderi. Trøj
Eleanor.
en er af en allerkæreste Ki
Elegant kniplingsbesat Selskabsloilelle
monofacon. Under den bæres
for Sommeren.
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EKSENTR1SKE PERSONLIGHEDER
PERSON ALHISTORISKE SKILDRINGER
FRA

IND- OG UDLAND
,.Virkelige Begivenheder er ofte mere interes
sante end de vidunderligste Fantasier."

George Sand.

geanlcr kælede for den lille Pige, legede med
hende og betragtede hende som deres eget
OR DEN, som interesserer sig for Kvinde Barn. Selv Fyrsten tog Notits af hende, og
psykologi, findes der næppe noget mere for at more ham blev hun til Tider iført en
indviklet Problem end den højt begavede lille grøn Husaruniform.
franske Forfatterinde, Amantine Lucile Aurore Efter et Par Aars Forløb blev hun imidlertid
Lupin, bedre kendt under sit Pseudonym Ge sendt til sin Bedstemoder, som boede paa Slot
orge Sand. Paa den ene Side var hun en stærkt tet Noliant i Indre Dalen, midt i et rigt og
erotisk Kvinde, som frit og dristigt søgte Mænds yppigt Landskab, der gav hende en Kærlig
Kærlighed - undertiden maaske blot af For hed til Naturen, som hun altid beholdt, lige
fængelighed — og paa den anden Side var som hun til sin Død stadig vedblev at virre
hun i Besiddelse af deL kammeratlige Instinkt, en trofast og forslaaende Veninde for Smaasom gjorde, at hun tidt var Kammeraten eller lolk og Bønder.
Bedstemoderen tog sig af hendes Opdragelse
maaske snarere Moderen i Forholdet til sine
men paa en underlig, tilfældig Maade, idet hun
Elskere.
For bedre at forslaa denne sammensatte Kvin lod hende gore og læse all, hvad hun fandt
des Karakter, maa vi et Øjeblik beskæftige for godt. Hendes Fader, som var en begavet
os med hendes Afstamning. Hendes Fader var og højt kultiveret Mand, havde derimod stor
Officer i den franske Hær, og hendes Bedste Indflydelse paa hende og var hendes gode
moder var ægte Datter af Marskal Saxe, som Kammerat, som lærte hende mange Ting, uden
igen var ægte Søn af August den Stærke af tilsyneladende at anstrenge hverken sig selv
Polen og den bedaarende Grevinde Aurora von eller Barnet. Men han blev dræbt ved et Fald
Königsberg — et Slægtskab,- som var ensbety fra Hesten, og Aurores Huslærer, som samtidig
dende med nedarvet Erotik, Stædighed, Fantasi. var en Slags Forvalter paa Godset, havde samme
Mening som Rousseau, at Born skulde op
Mod og Hensynsløshed.
Hendes Fader havde yderligere kompliceret drages saaledes, som deres egen naturlige Trang
Forholdene ved sit Ægteskab med en parisisk tilskyndede dem. Følgelig læste hun Digte og
Grisetie ved Navn Delaborde. Hans Datter, alle Slags BørneforlæRinger; hun erhvervede
som var født i 1801, pralede senere af, at hun sig en lille Smule Kendskab til Lalin, og hun
paa den ene Side nedstammede fra Konger dyrkede Musik og satte sig mod stor Iver ind.
og Adelsmænd, medens hun paa den anden i Begyndelsesgrundene til Naturvidenskab. Den
Side var en ægte Datter af Folket. Hun holdt øvrige Tid tumlede hun omkring med Lands
ogsaa meget af at fortælle om de sieregne Om bybørnene, kerte deres Lege og førte an i alt.
stændigheder, der knyttede sig til hendes Fød hvad de foretog sig.
sel. Hendes Fader og Moder var til Stede ved
Aurores eneste Sorg i disse Aar var, at hen
et Sommerbal hos en af Dupins Kammerater. des Moder var udelukket fra Noliant, for den
Pludselig forlod Madame Dupin Balsalen, men myndige gamle Bedstemøder vilde ikke laale
der var ingen, der tænkte noget særligt ved det, sin Sons Hustru under sit Tag, medens hun
og Dansen fortsattes. Efter knap en Times paa den anden Side tilbad sit Barnebarn. Men
Forlob blev imidlertid Dupin kaldt til Side bortset herfra var hun fuldkommen lykkelig
og fik at vide, at lians Hustru havde født en og viste fra sine tidligste Aar en Modtagelighed,
Datter. Det var Barnets Tante, som over som yderligere opelskedes af den Natur, hvori
bragte ham Meddelelsen med følgende Ord: z
hun levede, samtidig med, at del friske Fri
„Det maa da blive et lykkeligl Barn, siden luftsliv gav hende det stærke Helbred, som
hun saadan er fodt mellem Roser og til Lyden kom hende til Gode under hele hendes senere
Tilværelse.
af Dansemusik/4
Løjtnant Dupin var en af Fyrst Murats Offi
Da hun var tretten Aar gammel, sendte Bed
cerer, og baade hans Hustru og den lille Aurore stemoderen hende til en Klosterskole i Paris,
som hun kaldtes, fulgte med Hæren fra hun og her, som overalt, viste hun en forbavsende
Evne til at . tilpasse sig efter Omgivelserne.
var tre Aar gammel.
Det var et af Napoleons mest krigeriske og En Tid saa del næsten ud, som om hun skulde
ældste Regimenter, men de gamle, sirenge Ser- blive, hvad Franskmændenc kalder derobé.
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Hun hengav sig til mystiske Spekulationer og og simpel, hvorfor et Samliv mellem de to
udtalte endog Ønsket om at tage Sløret. Men da ogsaa i Længden var umuligt, og den unge
Bedstemoderen, der ikke ønskede, at hendes Pige indsaa snart, at hun, for at komme til
Barnebarn skulde blive Nonne, rejste skynd at begynde et nyt Liv, var nødt til at gifte sig.
somst til Paris og tog hende med tilbage til
Hendes Formue var ret betydelig, men ikke
Nohant.
tilstrækkelig til at tiltrække Mænd af hendes
Aurore var nu seksten Aar gammel, og lien egen Stand. Saa en Dag traf him en ung Mand
des sammensatte Natur begyndte allerede at ved Navn Casemir Dudevant, uægte Søn af
gøre sig gældende, saa meget mere som Bedste Grev Dudevant, en munter, fornøjelig Fyr, og
moderen, der aldrig forlod sit Værelse, ikke tilsyneladende et meget passende Parti, men i
i mindste Maade hindrede hende i hendes Be Virkeligheden en Mand uden naturlig Finhed
skæftigelser eller Fornøjelser. Hun læste med eller aandelige Interesser, som kun bekymrede
stor Iver Religion, Filosofi og Poesi. Hun var sig om sit Landsted, sine Hunde og sine Heste.
meget musikalsk og spillede baade Klaver og
Brylluppet fandt Sted i 1822, og i Begyndelsen
Harpe. En Tid klædte hun sig som en Dreng gik alt over Forventning godt. Aurore fødte
og røg Mængder af Tobak. Hun red som en sin Mand en Søn, Maurice Dudevant og en Datter
Mand, og da ingen
Solange. Hun elskede
bekymrede sig om
sine Børn, men i
hendes Gøren og La
Længden kunde hun
den, kunde hun gaa
ikke føle sig tilfreds
omkring, som hun vil
ved at leve ude paa
de og kokettere med
Landet med en Mand,
alle de unge Mænd i
som oprindelig var
Nabolaget til stor For
ubegavet og efterargelse for Befolknin
haanden udviklede sig
gen. — Landsbyens
baade til en Drukken
Præst tog hende i
bolt og en Gnier. —
Skole paa en alt an
Endvidere var han
det end taktfuld Maa
halvl skinsyg paa sin
de, og hun luevnede
Hustru, fordi andre
fandt hende aandfuld.
sig ved at nægte at
Han sagde hende med
sætte sine Ben i Kir
ken. — Saaledes var
rene Ord, at det var
Narrestreger, og at
hendes Tilværelse, da
hun maatte forandre
hendes Bedstemoder
sin Opførsel, og da
dude og efterlod hen
hun ikke gjorde det,
de hele sin Formue —
pryglede han hende.
fem hundrede Tusind
Dette førte til et Brud
Francs. — Da den un
mellem Ægtefællerne,
ge Pige kun var 17
som aldrig hel edes, og
Aar gammel, blev hun
. Ben berømte franske Forfatterinde Aurore Dude van I,
Casimir Dudevant,
stillet under en af
kendt under Navnet George Sand.
som altid havde ko
sin Faders Slægtnin
ges Formynderskab, men da Testamentet blev ketteret med Landsbyskønhedernø, levede nu
læst op, lavede hendes Moder, som var til Stede, aabenlyst sammen med sin Hustrus Kammer
en frygtelig Scene og hævdede, at hun var pige, medens hun sluttede, hvad hun selv kaldte,
sit Barns naturlige Formynder, og at ingen et platonisk Venskab — hvad det i Virkelig
heden ogsaa var — med en anset Jurist de Séze
skulde tage den Ret fra hende.
Den unge Pige var ganske klar over, at hun fra Bordeaux. Han fandt stor Behag i den
stod ved et Vendepunkt i sit Liv. Hvis hun begavede Kvindes Selskab, og Aurore troede
fulgte sin Onkel, vilde hun for bestandig kom fuldt og fast, at det var en ren og mystisk Liden
me til at tilhøre det franske Aristokrati, hvor skab, medens han paa sin Side ansaa det for
imod hendes Moder, trods sit Giftermaal, var en almindelig Forelskelse. Imidlertid var han
en Grisette, som kun omgikkes Grisetter, og en forfinet og fordringsfuld Mand, saa det pinte
hvis hun fulgte hende, maatte hun derfor ogsaa ham, at den Kvinde, han beundrede, var gift
søge sin Omgang mellem dem og deres Lige. iped en saadan Tølper og endog havde skænket
Det var en vanskelig Situation for en ung ham Børn, og det endte med. at Forbindelsen
Pige, og man kan kun beundre, at hun, trods mellem de to helt ophørte.
Kort efter fandt hun et Brev, som hendes
alt, valgte sin Moder. Bagefter viste det sig
imidlertid, at hendes Valg havde været et Fejl Mand havde skrevet, og som først skulde aahnes
greb. Aurore var højt begavet, kultiveret og efter hans Død. I det omtaltes hun paa en
meget belæst, medens Moderen var uvidende saadan Maade, at hun følte sig løst fra enhver
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Forpligtelse, bestemte sig til at rejse til Paris
med sin lille Datter og forlangte, at hendes
Mand aarlig skulde udbetale hende femten hun
drede Francs af den halve Million, hun havde
bragt ham i Medgift.
I Paris sluttede hun sig hurtigt til Bohémeverdenen, levede paa et Kvistkammer og skrev
Artikler til Le Figaro, hvor hun havde For
bindelser; men skønt hendes korte humoristi
ske Fortællinger og Boganmeldelser gjorde Op
sigt, tjente hun knap til Livets Ophold. Alligevel
tabte hun ikke Modet men slæbte fra den tid
lige Morgen til sent ud paa Aftenen, og ton
Natten drev hun, stadig klædt som en Mand,
rundt paa Kaféerne, hvor hun drak sin Vin
og røg billige Cigarer.
Medens hun saaledes levede fra Haanden og
i Munden, traf hun en 'ung Student og Forfatter
ved Navn Jules Sandeau, som Var syv Aar yngre
end hun. De to var altid sammen, havde samme
Interesser og samme Vanskeligheder at kæmpe
imod, og det varedie ikke længe, før han var
stærkt forelsket i hende og tryglede hende om
at flytte sammen med sig. I et halvt Aar
modstod hun hans Bønner, men til sidst gav
hun efter, og en Tid var de to meget lykkelige,
arbejdede sammen og tog deres Adspredelser*
i Fællesskab, medens Aurore, som før den
Tid — med Rettie eller Urette — sagdes at have
haft fire Elskere, gik op i sin nye Følelse
med en Lidenskab og Inderlighed, som hun
aldrig før havde kendt.
Sammen med Jules Sandeau skrev hun en
Roman ved Navn „Rose et Blanche”. De kunde
ikke blive enige om, hvilket Navn de skulde
sætte paa Titelbladet, men til sidst fandt de
paa Pseudonymet George Sand, det Navn, som
senere skulde blive saa berømt.
Det blev imidlertid den sidste Bog, de to
skrev i Fællesskab. Jules Sandau vedblev at
udsende Bøger under sit eget Navn, og Aurore,
der nu omsider havde fundet et Felt, som rigtig
passede for hendes Evner, skrev videre under
Pseudonymet George Sand. Ved „Indiana” og
„Valentine” slog hun sit Ry som Romahforfatterinde fast, og det fornemme Revue des
Deux Mondes tilbød hende en fast Sum
af fire Tusind Francs om Aaret, mod at hun
skulde skrive Feuilletoner til dem.
Den Tone, som gik gennem alle hendes Ar
bejder, var ny og højst pikant, for hun præ
dikede fri Kærlighed i Religionens Navn. Det
var ingen ny Teori hos hende, for lige siden
Brudet med sin Mand havde hun bestandig
hævdet, at Forholdet mellem Mand og Kvinde
kun var helligt, forsaavidt som de elskede hin
anden.
George Sand, som vi for Fremtiden vil kalde
hende, gik nu i sit syvogtyvende Aar. Hun
var ikke smuk, men der var noget ved hende,
som altid vilde tiltrække sig Mænds Opmærk
somhed. Hun var af Middelhøjde og temme
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lig slank; hendes Øjne var en lille Smule udstaaende, og der var altid et tvært Udtryk om
hendes Mund, naar hun var i Ro. Hendes
Manerer var en underlig Blanding af Dristig
hed og Generthed. I sin Dragt var hun saa
ligegyldig som nogen Mand, og dog kunde hun,
naar nogen vovede at gaa 'over Grænsen, an
lægge et vist aristokratisk, hovmodigt Væsen,
som tydeligt viste hendes Afstamhing. Kim
naar hun var stærkt optaget af et eller andet,
lagde hun sin usædvanlige Livfuldhed og Be
vægelighed for Dagen, og man saa da, at man
stod overfor en Kvinde, som var rigt begavet
fra Naturens Haand og altid "parat til at med
dele andre af sine Skatte.
Det var eri højst besynderlig Tilværelse, hun
i disse. Aar førte. Hun raflagde fra Tid til
anden Biesøg hos sin Mand 'og Søn i Nohant,
og naar Hr. Dude vant en Gang imellem kom
til Byen, bjesøgte han hende i den Lejlighed,
som hun beboede sammen hied Sandeau. Han
var langt fra nogen ¡fintfølende Mand, og saa
længe han havdie sin tidligere Hustrus Penge
i sit Eje, bekymrede 'lian sig meget lidt om,
hvordan hun fandt for godt at indrette sin
Tilværelsie. Hun og Sandau elskede stadig hin
anden mied samme Lidenskab. Naar hun var
i Nohant, skrev hun glødiende Breve til ham
og viste sig i høj Grad bekymret for hans
legemlige Velvære, ja, en Gang imellem sendte
hun ham endog Penge. Alligevel var der Ti
der, hvor hun havde en Følelse af, at For
holdet mellem hende og Sandeau ikke fuldt ud
tilfredsstillede hende. Han var ikke saa sjæl
dent syg og irritabel, hvad 'George Sand, med
sit heftige, fordringsfulde Temperament mindst
af alt kunde finde sig i. Hun elskede Sandeau,
som hun aldrig før havde elsket nogen Mand,
men det var, som om det, han kunde give
hende til Gengæld, ikke var hende nok, og
saaledes gik det til, at deres Kærlighedsforhold
ophørte pludselig og paa en ikke helt værdig
Maade. Efter den Tid havde hun mange El
skere, men ingen, som sjælelig set, stod hende
saa nær som den Mand% der trods sin For
elskelse ikke til Fulde forstod at vurdere den
Følelse, han havde kaldt til Live i denne’ejen
dommelige Kvindes Bryst.
I nogen Tid efter dette Brud undgik George
Sand alle Mænd og dyrkede især Venskabet
med den skønne Skuespillerinde Marie Dorval,
som senere skulde gøre et saa dybt Indtryk
paa Alfred de Vigny. De to rejste sammen
ud paa Landet, og der sad George Sand Time
efter Time ved Ilden og skrev, samtidig med
at hun var den kærligste Moder for sin lille
Datter Solange.
Men trods alt længtes hun efter sit kære
Paris, og efter at hun for en Tid havde trøstet
sig med den senere saa berømte Prosper Ma
ri mée — et Forhold, der kun 'varede en Uge —
følte hun, at hun maatte v^nde tilbage dertil.
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Her ser det ud, som hun en Tid lagde an paa
Victor Hugo, men han var alt for optaget
af sig selv til at bryde sig om -nogen Kvinde,
især naar hun samtidig var hans literære Ri
valinde; derefter fortaltes der, at hun stod
i Forhold til den bekendte Teaterkritiker, Gu
stave Plouche, men dette benægter hun selv,
og der er ingen Grund til at betvivle hendes
Ord, og saa, ganske kort efter, begyndte den
Episode i hendes Liv, som maaske har været
mest omtalt, nemlig Forholdet til Alfred de
Musset, som paa det Tidspunkt, da han traf
George Sand, kun var treogtyve Aar gammel,
men allerede havde opnaaet en vis Berøm
melse for sine Digte og Skuespil.
Alfred de Musset var af gammel Adel, nervøs
og sygelig, og tilbøjelig til Udsvævelser, som
blot bidrog til at gøre ham endnu mere nervøs
og til Tider ligefrem hysterisk. løvrigt var
han en usædvanlig smuk Mand, med drøm
mende Øjne, udspilede Næsebor og halvt aabnede, purpurfarvede Læber.“
George Sand, som var syv Aar ældre end
han, var intellektuelt set dobbelt saa gammel
som denne Dreng paa treogtyve, der trods
sine Udsvævelser endnu ikke havde prøvet ret
meget af Verden. I Begyndelsen søgte hun
hans Kærlighed snarere af Forfængelighed, end
fordi hun elskede ham, men efterhaanden ud
viklede der sig et Forhold mellem dem, som
baade er latterligt og rørende.
De rejste først til Fontainebleau for et kortere
Ophold, men der kunde de ikke blive, og de
bestemte sig til at rejse til Italien. Men først
ansaa de det for nødvendigt at indhente Alfreds
Moders Samtykke.
Hun havde set gennem Fingre med For
holdet, men at hun ligefrem skulde give sit
Samtykke til, at Sønnen levede sammen med
en Kvinde, som hun foragtede, det var nu
alligevel for meget. Saa tog George Sand en
Vogn Klokken ni om Aftenen, kørte til Madame
de Mussets Hus og lod sende Bud op, at hun
endelig maatte tale med hende, og da Mo
deren efterkom Opfordringen, overvældede hun
hende med sin Veltalenhed, lovede at passe
godt paa den unge, svagelige Mand og kørte
derefter, med sin Elskers Moders Samtykke,
hen og mødte Alfred i Gaarden, hvor Post
vognene holdt. 1 straalende Humør kørte Par
ret hele den lange Vej til Marseilles, saa tog
de med Damperen til Livorno, og endelig i
Januar 1834 tog de ind paa et Hotel i Venedig.
Hvad der her skete, kan ingen med Sikkerhed
sige, men rimeligvis var de begge trætte af
Rejsen og ude af Ligevægt, og selv om de senere
begge fortalte Historien om Brudet, hver paa
sin Maade, har sikkert ingen af dem meddelt
den fulde Sandhed.
Saa blev Alfred de Musset syg, efter at have
sat ti Tusind Francs over Styr i en Spillebule.
George Sand holdt ikke af syge Mennesker.
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Hun var selv saa stærk som en Hest og skrev
fra otte til tretten Timer om Dagen. Da de
Musset blev syg, sendte hun derfor ogsaa gan
ske simpelt Bud efter en ung Læge ved Navn
Rogelio, som hun tilfældigvis havde gjort Be
kendtskab med, og han helbredede ikke blot
Alfred de Musset, men ogsaa George Sand for
enhver Følelse for den nervøse, unge Digter.
Fra det Øjeblik, da George Sand forlod den
unge, italienske Læge, er det vanskeligt at finde
noget godt at sige om hendes moralske Vandel,
fordi der nu ikke mere er Alvor i hendes Fø
lelser for de Mænd, hun skænkede sin Kær
lighed. Hun led i disse Aar forskellige store
Ydmygelser, som for Eksempel da hun uden
Held forsøgte at gøre den store Kunstner Dela
croix forelsket i sig. Hun lagde stærkt an paa
Frantz Listz, men han overraskede hende med
at sige, at kun Gud fortjente Menneskenes
Kærlighed. En Tid lod hun ogsaa til at være
meget betaget af Dumas, men den godmodige
Kæmpe lo hende ud og gav hende nogle for
nuftige Raad, hvorefter hun blev hans gode
Veninde og uden alt Skaberi kunde komme og
sidde og ryge en Pibe i hans Studereværelse,
Saa var hun en Tid stærkt optaget af en
larmende Folkefører fra Bourges, som pla
gede hende med Socialogi, indtil hun var lige
saa træt af hans Snak som af hans Træsko,
hans grimme Frakke, hans Briller og hans
Kalot. Balzac var hun ogsaa en Tid meget
intim med, men han havde i Virkeligheden kun
Tanke for Madame Hanska.
Et af disse senere Kærlighedsforhold for
tjener maaske særlig 'Omtale - nemlig- For
holdet til Octave Feuillet, som — selv Aristokrat
af Fødsel -- havde skrevet nogle Romaner,
hvori han paa det mest skaansclsløse hudflet
tede den franske Adel. Hans Bog, „Sibylle^
opbragte George Sand i den Grad, at hun op
søgte ham for at skælde ham ud, men i Stedet
for endte det med, at han blev en i Rækken
af hendes talrige Elskere. De skiltes snart
efter, og Feuillet blev mere kynisk og bitter
end nogen Sinde, medens hun gav ¿g til at
skrive Bøger af en hel anden Type end de
Romaner, hvormed hun var slaaet igennem,
løvrigt tjente hun ikke saa meget ved sin
literærc Produktion, som man efter hendes
Popularitet kunde have haft Grund til at for
mode, og hun skændtes da ogsaa stadig med
sin tidligere Mand om den Afgift, hun havde
bragt ham, indtil det ad Lovens Vej lykkedes
hende at faa en Del -af den tilbage.
Det sidste Kærlighedsforhold af nogen Inter
esse, som George Sand indlod kig paa, var For
holdet til Frédéric Chopin, som ubetinget var
den mest geniale af de Mænd, der havde elsket
hende. Hun var meget ældre fend han, som
han skrev til en Ven, lille og tyk, med store,
vidunderlige, sorte Øjne, rolige og kolde sna
rere end fyrige og funklende. Hendes Øjen-
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bryn var smukke og forhøjede det Udtryk af
Styrke og' Værdighed, der var i hendes Ansigt,
men hendes Næse var grov og Munden simpel
i Linjerne. Alligevel elskede Chopin liende,
øg dette Forhold varede i otte Aar. Først rejste
de til Majorca, hvor Chopin fik Feber, og
George Sand, der som bekendt hadede syge
Mennesker, maatte pleje ham, hvad 'der ikke
bidrog til at styrke hendes Følelser overfor
ham. Saa vendte de tilbage til Paris og levede
aabenlyst sammen i syv Aar — et Forhold, der
har givet Anledning til megen Omtale i den
literær c Verden. Men efterhaandén blev den
midaldrende Kvinde snarere som en Moder
for den syge Komponist, indtil det endelige
Brud mellem dem fandt Sted i 1847. I 1848
gav Chopin sin sidste Koncert i Paris, og i
1849 døde han, efter nogles Udsagn dræbt af
den „Mcssalina“, som havde faaet ham i sine
Garn, medens det efter andres Mening var
samme „Messalina4-, som overhovedet havde
holdt Liv i ham.
Hvorledes Chopin selv til sidst saa paa

Forholdet, ved vi fra følgende Udtalelse, som
han fremsatte overfor en Ven:
„Jeg har aldrig forbandet noget Menne
ske, men nu er jeg saa træt af Livet, at jeg er
nær ved at forbande hende.. Og dog lider hun
selv under det — saa meget mere som hun
samtidig bliver ældre, efterhaanden som hen
des slette Egenskaber udvikler sig.“
Efter Chopins Død forandrede Geol'ge
Sand hele sin Tilværelse. Fra et Følelsesstand
punkt var hun som en udslukt Vulkan, me
dens hun intetlekluelt alt stod paa sit højeste.
Ilun sønderflængede ikke længere menneske
lige Lidenskaber, men skrev naturligt og lige
frem om Livet paa Landet og Fortællinger for
Børn. Hun havde levet stærkt, og drukket Li
vets Bæger ud til Bunden, da hun døde i 1876,
men trods alle hendes Elskovsintriger er det
vanskeligt at dømme hende — vanskeligt fordi
hun var et stort Geni, som fulgte Geniets sær
egne Love, og dobbelt vanskeligt paa Grund af
hendes ulykkelige Ægteskab og de Egenskaber,
hun havde faaet i Arv fra Forældrene.

Automobilrøverne i Frankrig.

Retten forfølger Forbryderne — men paa Krykker!

Hele Frankrig lever i en nervøs Ophidselse i Anledning aj de utrolig dristige Automobilrøverier,
som har fundet Sted. En Bande paa 5—6 Mænd drager Landet rundt pr. Bil, røver og myrder ved
Dagens Lys uden at Politiet kan forhindre det. Billedet foroven viser Stedet i Paris’ umidddelbare
Nærhed hvor det første Overfald fandt Sted. I Hjørnet forneden ses en Automobil, som Røverne har
bemægtiget sig og siden forladt ved Asniéres.
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Mellem Oliventrær og Palmer.
Naturens “Skønhed ved den solbeskinnede Riviera Kyst.

FAAREHYRDER MED DERES HJORD.
Tusinder gtvster Rivieraen for at besøge de mondtene Steder og Spilhban kei ne. Og dog er Naturens vidunderlige Skøn lud
paa denne Kyststrækning meget mere værdifuld end Selskabslivets og dei grønne Bords Glæder.

l'ISKERE VED KAJEN.
Rivierakysten indesluttes af en pragtfuld Ramme af slanke Palmetræer, hvis stolte Kroner vifter over Orangernes Løv,
hvor de gyldne Frugter skinner igennem. Baggrunden dannes af uhyre Skove, der strækker sig op over Højderne.
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Tegneren Mars.
En Pariserindernes Beundrer, som ikke
er mere.
Af Viggo Schiørring.

ANSKE Læsere al* det berømte franske
Vittighedsblad „Journal amusant" vil ofte
have lagL Mærke til den elegante Tegner,
hvis krigerske Navn staar ovenover disse
nier. Mars, hvis rigtige Navn var Maurice
B o n vo i s i n, er i disse Dage død i det Pa
ris, som han elskede, og hvis Kvinder han til
bad, 63 Aar gammel.
Det kan ikke skjules, at Mars i de senere
Aar kunde forekomme en lidt vel gammel
dags og stereotyp i sin Tegnemaade. En hel
Ungskov af ny, friske Talenter er jo skudt op i
den franske Vittighedspresse, og Mars hele Fa
con var unægtelig efter Haanden bleven en
Smule „demode". Dog, han havde sine Be
undrede. Og han har udfoldet en forbavsende
Produktivitet. Foruden det regelmæssige Med
arbejderskab ved „Journal amnsant", „L’Illustration", „The Graphic" etc. foreligger der fra
Mars’ Haand over en Snes nydelig udstyrede
„Albums", fyldt af flot henkastede Skitser —
ofte kolorerede — og altid forsynede med mor
somme og rammende „Legender", ja ofte til
med paa Vers. Mars var nemlig ikke alene Teg
ner, men ogsaa en fuldt ud moderne Journa
list og Poet.
Sine Studier gjorde lian mest ved de fran
ske og belgiske Badesteder. Ingen har som
han forherliget Ostende, Trouvillc, Etrelat etc.
Om Vinteren solede han sig ved Rivieraen og
skildrede det forfinede, blødagtige Liv paa den
blaa Kyst. Mars manglede ingenlunde satirisk
Gave, men han var decideret Optimist, Bon vivan t
om man vil. og han havde hovedsagelig Øjne

D

for Tilværelsens lyse og smilende Sider. En
særlig nydelig Evne havde han til at tegne
Børn (i Frankrig findes som bekendt de smuk
keste Børn i Verden); dem har han helliget
3—4 Albums, blandL hvilke „Nos chéris" er det
bedste. For den rejsende Englænders og Ty
skers smaa Latterligheder havde han et lunt
Blik.
Men først og sidst viede Mars sin Blyant
til den franske Kvinde eller rettere: Pariserinden. Han forelskede sig i hendes Figurs run
de, biode Linier, hendes smaa Fødder, hendes
dukkeag lige Fysiognomi med Stumpnæsen og
den lille Kirsebær-Mund. I titusinder af Teg
ninger og Skitser har Mars forherliget denne
Type, der — den Anke kan man rette imod
den flittige Kunstner - i Virkeligheden altid
var den samme, hvad enten hun optraadle
paa Stranden i stramt flatterende Badelrikol,
paa Gaden eller i Salonen. Pariserinden fra
1912 med ¿len myge, smalle Figur og del lange
Korset kendte Mars øjensynlig slet ikke. Han
vedblev haardnakket at tegne sine Modeller i
Skikkelse af det Ideal, han nu en Gang havde
dannet sig. Og paa dette sil Omraadc var han
Virtuos.
Paa den aarlige „Salon des Humoristes"
var Mars en sikker Gæst. 1 Aar vil der hænge
sort Flor om hans Tegninger. Pariserne el
skede denne udpræget franske, lidt gammel
dags Kunstner, der til sin Død levede som en
Li

velhavende
Aristokrat ude i sin elegante Lej
lighed i Rue Pierre Charron tæt ved Triumf
buen. Her besøgte jeg ham for en halv Snes
Aar tilbage. Maurice Bonvosin var en me
get smuk Mand og en stor Charmeur. Jeg
husker, at han fortalte om sin Glæde ved at
rejse og sin Længsel efter en Gang at se „Deres
pittoreske København." Han naaedc ikke at
komme herop. Men mange af os har han
sikkert nu og da beredt en lille Glæde. Pari
sen nden har jo Beundrere i mange Lande.

INDFALD OG UDFALD.
Der er bare en Ting, som volder større
Ulykker end Brænderin og anden Spiritus —
og det er Tørsten!

*

*

*

Der er vel nok nogle Ægteskaber, som stiftes
i Himlen, men de fleste ordnes forresten af
Pigens Moder.

*

*

*

En Mand bør gøre alt 'for at gøre sin Hustru
lykkelig. Om det er nødvendigt, maa han end
og skændes med hende.

*

*

*

Teaterdirektørerne er ikke de eneste Folk,
der sætter deres Penge i at vise sig for det
højtærede Publikum.
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Konger i Paris
en belgiske Konge og Dronning har af
sluttet et lille Besøg i Paris. I den An
ledning anstiller en Pariserjournalist
nogle Betragtninger over Fyrstebesøg før og
nu i Seinestaden. Han mener, at den yngre
Generationer af Fyrster og Adelige i det store
og hele lever tarveligere og mere efter Sund
hedens Forskrifter, end det var Tilfældet i
ældre Tider. Tidligere havde hver nogenlunde
betydelig Restauration i Paris et cabinet
particulier, hvorom det kunde siges, at
her havde snart dette snart hint kronet Hovede
glemt ikke alene Hensynet til Kronen men
ogsaa til Konen. Nu er det anderledes. Det
eksemplariske Liv, der leves ikke blot i den
belgiske men ogsaa i de russiske, engelske,
danske og tyske Fyrsteslægter gør saadanne
Kabinetter overflødige. Fyrsternes Liv bliver
mere og mere Bourgeosiets Liv. En gammel
Kelner i Voisins berømte Restauration ud
trykte dette ved at sige: „Alt er nutildags
bourgeois. En virkelig gourmet bryder
sig langt mere om, hvilke Mineralvande, han
skal nyde, end om ædle Vine og kostbare
Kelter"... Og saa siger man 'endda, at der
ikke er noget nyt under Solen!

Krupps 100-Aars Fødselsdag.
Et Firma, som ikke mærker noget til de
sløje Tider, er Krupp i Essen. Dets Grund
lægger, Alfred Krupp, blev født den 26. April
1812, og hele Tyskland vil om faa Dage fejre
hans 100-Aars Fødselsdag. Krupp tjente Milli
oner paa at lave Kanoner, og Firmaet beskæf
tiger nu ca. 45,000 Arbejdere. Et Barnebarn
af Alfred Krupp er Fru v. Waldhausen, der
er gift med den tyske Gesandt i København..
Vi har for nogen Tid 'siden bragt den nydelige
Frues Billede her i Bladet.

Berlinske Biografteatre.
Kejserstaden ved Spree er forlængst ophørt
at have Storstadsfornemmelser. Nu vil den
være „Weltstadt" og gør sig hæderlige An
strengelser for at naa Maalet. Et typisk Led
i disse Bestræbelsei’ er de store, flotte Biograf
teatre, der mere og mere fortræ nger de smaa,.
skumle Beværtningslokaler, hvor der forevises
levende Billeder. Allerede for to Aar siden
blev den vældige Koncertsal i Neues Schauspielhaus paa Nollendorff Platz omdannet til
Biografteater, hvor det lokale Aristokrati nu
flotter sig i Loger til 5 Mark. I Februar blev
der paa Potsdamer Platz ligeledes aabnet et
stort, pragtfuldt udstyret Biografteater, og i

Forbindelse hermed en lige saa pragtfuld Re
stauration. Nu bygges der lige overfor det
først omtalte Teater paa Nollendorf Platz et
nyt. som skal kunne rumme 2000 Tilhørere
— eller Tilskuere maa man vel sige. I den
nordlige Del af Byen bygges der Ogsaa et Teater
med 1500 Pladser. Det er altsaa ikke underligt,
at de berlinske Teaterdirektører er lige ved
at gaa ud af deres gode Skind af Fortvivlelse
over denne uimodslaaelige Konkurrent.

Herolds Qenoptræden.
Det har vakt almindelig Tilfredshed, at der
er truffet et Arrangement mellem Kammer
sanger Herold og det kongelige Teater, saa at
vi til næste Sæson igen kan glæde os over hans
prægtige Stemme herhjemme. Det hele bliver
dog kun et kort Gæstespil i November, De
cember og Maj. Men noget er jo bedre end
intet — og vi maa rvel være glade endda for,
at vor berømte Landsmand ikke helt svigter os.
Vi bringer Kammersangerens Portræt og et
Kostumebillede fra „Bajadser".

„Skjolds" 25-Aars Jubilæum.
Roklubben „Skjold" har tilsendt os et smukt
udstyret Festskrift, der er udgivet i Anledning
af Klubbens 25-Aars Jubilæum. Festskriftet,
der er rigt illustreret, er 'redigeret af Hr. Hol
ger S ebbelov og indeholder en livlig skre
vet Oversigt over Virksomheden fra Starten
og til Dato. Det var Trekløveret Forvalter Viggo
Jørgensen, Kontorist Helge Kjeldskov og Bankassist. Svend Kjeldskov, som stiftede „Skjold",
og i de syv første Leveaar stod i Spidsen for
Klubben. „Skjold" har siden været 1 god Triv
sel, tæller nu ialt 322 Medlemmer, ejer 12
Baade og har af Præmier vundet Mesterskab
5 Gange, øresundspræmien 2 Gange, Udfor
dringspræmier 27 Gange samt en hel Del andet
Sølvtøj — hvilket maa siges at være et sær
deles smukt Resultat. Foruden Rosporten dyr
ker „Skjold" om Vinteren Gymnastik og Bryd
ning, om Sommeren Fodture og Fodbold. —
Grosserer O. H. Bærenlzen er Bestyrelsens For
mand. Jubilæet fejredes med en Festsouper
paa Hotel Phøenix. Desværre fik vi 'Meddelelsen
saa sent, at vi ikke kunde sende vor Fotograf
hen og tage en Plade af den vellykkede Fest.

En Amundsen-Platte.
Maleren J. F. Willumsen har modelleret en
Platte til Forherligelse af Sydpols-Opdageren
Roald Amundsens Daad. Platten, der efter Ud
kastet at dømme, vil komme til at virke meget
dekorativt, bliver firkantet og fremstilles dels
i hvidt Metal (Sterling-Tin) dels i Bronze.

Industriudstilling i Maj.
Sidst i Maj Maaned arrangerer Industrifor
eningen en Udstilling af alle'Arter Haandværksog Industrifrembringelser, baade af dansk og
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frémmed Tilvirkning. Der er allerede nu ned
sat et Udvalg, som skal ordne Udstillingen.
Det bestaar af Hofjuveler Alfred Dragsted,
Hofmetalstøber Carl Rasmussen og HofPianofabrikant Møller. Den eneste af Ud
valget, der ikke er kgl. Hof, er Fabrikant R u d.
Nielsen — men han bliver det saamænd nok.

Frelsens Hærs Komme til Danmark.
I Anledning af Frelsens Hærs 25 Aars Jubi
læum den 8. Maj d. A. har den gennem Justits
ministeriet erholdt Tilladelse til at lade anstille
en Kollekt over hele Landet paa denne Dag.
Et lille Jubilæumsmærke i Skjoldform paa
trykt: „25 Aar“ vil paa Jubilæumsdagen blive
solgt over hele Landet til Indtægt for Ombyg
ning og Udvidelse af Frelsens Hærs Uddannel
sesskole for dens Officerer i Danmark. Det
er jo meget vigtigt for Virksomhedens Frem
gang, at dens ledende Officerer faar en saa
god og praktisk Uddannelse som vel mulig
for at kunne møde de Krav, der stilles til dem
hele Landet over.
I Betragtning af det samfundsnyttige Ar
bejde, Frelsens Hær har udrettet i det fjerde
dels Sekel, den har virket i vort Land, anbe
faler vi Jubilæumsdagen til vore ærede Læseres
Velvilje.
Man kan støtte Sagen ikke blot ved at købe
Mærket eller paa anden Maade betænke Frel
sens Hær, men ogsaa ved at stille sig til Dis
position til Salg af Mærket paa Jubilæumsda
dagen; thi en Hær af frivillige behøves i Kirke
sognene i København og paa Frederiksberg
samt i Landets øvrige Købstæder og Land
sogne.
Centralkommissionens Hovedkontor er Frede
riksberg Allé Nr. 9, København V.. Telf. 4192.
hvortil alle Henvendelser bedes rettede.
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i det. „Den sorte Panter"s Galskaber timer
med at blive en veritabel sort Fare for den
Skuespiller, som baade kan og vil noget.

En is-varm Magister.
Magister C h r. Ri me stad — der er en
ypperlig Kender af fransk Poesi — skrev for
nylig en Anmeldelse af Karin Michaelis’ Ro
man. „Elsie Lindtner". hvori forekommer føl
gende mærkelige Passus (Udhævelserne er af
OS):
„Disse Breve hører til det ypperste, Fru Mi
chaelis har skabt. Sjældent har en Kvinde
frembragt en erotisk Poesi saa lege m løst
glødende som denne. Fra første til sidste
Linje er den gennemtrængt af det begærfri
Sværmeris paa samme Tid ømmeste og
stærkeste Drift. De er kølige, men jo
nærmere man lærer dem at kende, des dybere
varmer de, en Varme langt inde fra. fra
det Usynlige og det Usanselige. De er som
Sneen, ligelige i deres resignerede Glædes ens
formige Sjæl, de er som Sneen, der er kold
og kysk, men som i Længden giver Legemet
en hemmelighedsfuld Varme og en ukendt
Lyst..."
Mon det skulde være under Indtryk af Paaskens skiftende Klima, at Magister Rimestad
har nedskrevet disse besynderlige Modsætnin
ger, der tilsyneladende ophæver hinanden?...
Vi klamrer os nemlig til Haabet om. at der
maa være en Mening med det!
1
H r. v. C r o n e.

Den sorte Fare paa „Casino*.
Hvis det skulde gaa retfærdigt til, burde
saadan noget — nok sagt, som Holger Ras
mussens Rædselsdrama: „Den sorte Panter“
øjeblikkelig slagtes som smagsfordærvende Vare
af Kritiken. Men da Skuespillet vel nærmest
bør opfattes som en Slags Velgørenhedsfore
stilling for det trængende Personale, skal vi
nøjes med at stemple Kvaliteten som lidt bedre
end Louis de Moulins Knaldromaner i „Revuen"
og betydelig tarveligere end den berygtede For
bryderfortælling „Rocambole". Det er med an
dre Ord et ypperligt Folkeskuespil. Det værste
ved det hele er, efter vor Mening, at en Del
af „Casino“s talentfulde Ungdom — f. Eks.
Aage Garde, Holger Madsen o. fl. a. — spilder
deres Talent paa at bringel noget ud af de
Roller. Holger Rasmussen har velsignet dem
med. De gør det ganske vist udmærket; men
det maa dog i Længden virke demoraliserende
Aften efter Aften at skulle sige det samme Vaas
saadan, at Folk tror, at der virkelig er Mening

I'ot Julius Aagaard.

Københavnernes nye Kælebarn, Elefantungen
Julius i Zoologisk Have, og dens Moder Ellen.
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KAMMERSANGER HEROLD SOM CAN1O I „BAJADSER".

UDENFOR GRAVKIRKEN KRUSALEM PAASKEAETEN.
I denjor Gravkirken i Jerusalem er der Paaskeaften en uhyre Trær af Pilgrimme, der med Lys i Haanden venier paa. at den »hellige«
lid skal lilive tændt inde i Kirken. Mængden, som hovedsagelig bestaf russiske, græske, armeniske og abysseniske Kristne, tror, at denne
Ild tændes ved et Mirakkel. Pudsigt nok er del muhamedanske Seer, der holder Orden paa den urolige og utaalmodige Folkemasse.

ET FUTURISTISK FOTOGRAFI.
Futurismen er det nyeste paa Malerkunstens Omraade. Grundlæggeren af denne mærkelige
Fremstillingsmaade, der søger at gengive Følelser og Stemninger, er Italieneren Marinetti.
For neden til højre ses hans Billede og over det de Stemninger, som har beskæftiget ham
under Optagelsen. Marinetti skal være meget tilfreds med Fotografiet.
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Fra de danske Spejderes Udstilling og Konkurrence.

Vore danske Spejdere har nylig afholdt en meget vellykket Udstilling i den gamle Banegaard. 1
Forbindelse med Udstillingen blev der foretaget en Konkurrence „Byen rundt11. Billedet til venstre
viser det sejrende Hold, der vandt en smuk Silkefane.

Et lille Lyn skud fra Kronprinsens Besøg
paa Skagen. Fotograf Nielsen, Skagen, har
sendt „Hver 8. Dag* dette Billede fra Kronprins
Christians Besøg i Paasken.

En Ven i Ord er ikke altid en Ven i Ger
ning.
*
*
*
Det er muligt at fordreje Hovedet paa en
Kvinde ved Smigeri — selv om hun er stiv
nakket!’
*
*
*
Den største Ære er ikke at være fejlfri, men
at rejse sig paany efter hvert Fejltrin.

Det danske Heltejond. Til Medlem af
Bestyrelsen for den danske Afdeling af Mil
liardæren Carnegies Heltefond er, som
Repræsentant for Arbejderne valgt Borger
repræsentant, Blikkenslager Qustavsen.
En Kvinde tilgiver lettere en Mand, der glem
mer at betale sin Gæld, end en Mand, som
glemmer at sige hende Komplimenter.
*
*
*
Kun den foragter Lykken, som aldrig selv
har været lykkelig.
*
*
*
For at en Dame skal synes godt om et Foto
grafi af sig selv, maa det være smukt.

886

„HVER 8. DAG“S GRAFO
LOGISKE BREVKASSE.
Red. af II. T rolle.
Indehaver af Graf. Inst. S. E.
Kristiania og Kbhvn. 0.
Pris pr. Analyse i Bladet: 1 Kr. for 5 Lin.,
2 Kr. for 10 Lin., stor Karakteristik til opgiven Adresse 3 Kr., Menneskespejl, ca. 100 Lin.,
5 Kr.
Alle Henvendelser adresseres til Graf. Inst.
S. E., Kbhvn. 0. •
Obs. Skriftexpertice! Undersøgelse af Dokumentforfalskning, Identificering af anonyme
Trusel- og Udpresningsbreve etc. under ga
ranteret Diskretion. Honorar efter Aftale.

Hvad berømte Mænd mener om
Orafologien.
Jo mere jeg sammenligner de forskellige
11aandskrifter, som kommer mig for Øje. des
mere bestyrkes jeg i den Tro, at disse er virvirkelige Udtryk for forskellige særprægede Ka
rakterer.
Lavater.
Gennem mit mangeaarige Studium af beremte Personers Ilaandskriftér har jeg haft
rig Lejlighed til at bes tyrke Rigtigheden af
Grafologiens 'Paastande.
Dr. Dorow.

Der er vel ingen Tvivl om at Haandskrifler staar i Forbindelse med et Menneskes Sind
og Karakter samt at man gennem Studiet af
Ilaandskriftér idet mindste kan faa et Begreb
om et bestemt Menneskes Væremaade og Hand
linger.
Goethe. 3-3. 1820.
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Hvad almindelige Mennesker mener om
de praktiske Resultater.
Deres Karakterbeskrivelse af mig er jeg
udmærket tilfreds med. Jeg skulde næsten tro,
at De kendte mig nøje, saa fuldstændig læ
skriver De mig.
Kbhvn. 30 3. 1912.
Constantin Hansen.
Hos en Ven har jeg set en usædvanlig
træffende Karakteristik af Vedkommende, mod
taget fra Deres Institut.
Fru Andersson,
31 1. Sorgenfrigade.
Kr.a. 19.-6. 1911.

Da jeg har set nogle interessante Skrift
analyser fra Deres Institut.
Kbhvn. 19.-5. 1911.
A. X., Lærerinde.

Deres Analyse af Fru S.s Karakter gennem
Ilaandskriften er saa forbløffende, at den maa
aftvinge Beundring.
Kbhvn. F., 8. 3. 1912.
Fru 1. X. X
Grafologien har i lang Tid interesseret mig
fordi jeg er fuldt paa det rene rriedfe at et Men
neskes Karakter lader sig aflæse gennem dets
Haandskrift. Kunsten er blot at kunne gøre
det! I saa Henseende maa jeg give Dem, min
Herre, min bedste Kompliment. Flere af mine
Venner har sendt Dem Skriftprøver til Grafologerittg, og det har interesseret mig me
get at læse Deres træffende Karakteristiker,
ikke mindst' af min Forlovede, hvis inderste
Væsen jeg dog kender godt!
Svendborg, 27.-2. ,1912.
Mar. A., Journalist.

At ovenstaaende er Uddrag af de originale
Anbefalinger bevidnes.
P. OLSEN.
Faktor i Christtreus Bogtr.
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GEDEBUK: De synes at være noget ugidelig
og vranten, lidet lærvillig, men dertil God
modigheden selv, naar man tager Dem. som
De er. Selvfølgelig er De trods „Bukken“
af Kvindekønnet.
JOHANNE MARIA: Fantasi, Smag samt et smi
digt, behageligt Væsen. Flygtig, overfladisk,
men iderig og modtagelig for Indtryk. Forstaar at værdsætte Dem selv. Helhedsind
tryk : Harmoni.
FOTO: Skjuler dybere b'ølelser og intime Tan
ker under et krampagtigt livligt Væsen.
Forbeholden og forsigtig, dog kan De ikke
lyve, og Forstillelsen, som er nødvendig
for Dem, volder Dem Pine.
ELISA: Er helt igennem Klarhed og af en na
turlig ellei’ tilkæmpet Ro. Karakteren er
udflydende, uden Egenart. Foretager sig
altid det mest passende, rettere det søm
meligste.
BELLA: Er en stilfærdig Natur, der pludselig
kan overraske sin Omgang med et uven
tet Udslag af et heftigt Temperament. Sligt
morer Dem og ægger til Gentagelser. De
er meget mere fantasifuld, viljestærk -og
frisindet end De giver det Udseende af.
GAINSBOROUGH: Brutal, haardhændet. des
potisk, udrustet med en vældig Fantasi og
en tilsvarende Iværksadtelsesevne. Over
hovedet en fremtrædende Person, der forstaar baade at gøre Dem gældende og be
mærket. Siger alle Mennesker imod. Trods
Signaturen og de mandlige Egenskaber er
De en Kvinde, hvilket maaske er det mær
keligste ved det hele.
EN VESTJYDE: Medfødt Godhjertethed stri
des med tilkæmpet Kulde og Reserverthed
i Deres Optræden. De er aldeles uden for
fængelig Ærgerrighed, ineget modstandsdyg
tig, udholdende samt af ikke ringe Tænke
evne. Kender ikke til Egoisme.
V. L. S.: Stemningsmenneske, heftig, livfuld
og fyrig. Overskrider gerne Grænsen for
det moderate og tager ikke større Hen
syn til hvorledes andre dømmer om Dem.
De er unægtelig indbildsk og nogen særlig
fin Smag eller Kultur tør De ikke rose
Dem af.
ELSE 24: Er uden Tvivl en prægtig Kvinde,
men saa glemsom, at liun bl. a. har glemt
at medsende Honorar.
ÆGIR: Trods stor Fasthed og en ualminde
lig Retsindighed parret med eminente An
læg, naar De ikke de store Maal. De sætter
Dem, da de ikke formaar at gribe slagfær
digt ind med hensynsløs Beslutsomhed i
de afgørende Øjeblikke.
EN ÆLDRE HERRE: Burde snarere have un
derskrevet sig yngre Dame. Fornem og
enkel i Deres Optræden, munter, livsglad
og hjertelig elskværdig. Overhovedet er
De en lys, ret foretagsom Natur, der
dog skal lede§ eller sættes i Gang af an
dre for at udrette noget virkeligt. De er
mere overfladisk end dybttænkende, mere
oplagt paa Elegance end Soliditet og vil
iøvrigt gerne blænde. Godt Humør, en kraf
tig Latter, meget selskabelig og vindende.
CLEOPATRA: En meget fredsommelig Kvinde
uden nogen Egenskab saa udviklet, at der
bliver Tale om Særpræg. De er lidt mere
fast (trodsig) end Agrippa, maaske ogsaa
af et mere" moderne Tilsnit, men hun er
Dem overlegen i Kløgt.
AGRIPPA: Ligner Cleopatra i det meste. For
moder mange Aars Samliv. Undrer mig, at
De vælger saa store historiske Navne som
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Signatur, da hverken Deres eller Clopatras Indre paa nogen Maade kan siges at
udfylde den store Ramme.
S. S.: Har fremtrædende kraftig Vijje, formaar
at gennemføre sine Planer, selv om det
hyppigst sker ad Omveje. Erhvervssans,
overvejende praktiske Interesser, ikke no
get inderligt følsomt Sind, men vederhæf
tig og ærlig.
RANDERS: Nervøs af for stor Samvittigheds
fuldhed, har oplevet meget. En klar Tæn
ker med lyse Indfald. Stort Hjerte fuldt
af Medynk. Sandhedskærligheden er ligesaa ualmindelig stor som Pligtfølelsen. Der
til et overstrømmende rigt Lune.
M. C. A.: Der er Livlighed parret med kritisk
Kløgt, ret megen Foretagsomhed. Ligger
aldrig under for Lidenskaber og forstaar
at udnytte en given Situation. Vil gerne
dominere.
GISSEMAND Nr. 1. Sætter de praktiske Hen
syn overalt, ingen unødige Bekymringer,
stor Aandsnærværelse, solide moralske
Grundsætninger, aldrig vidts vævende eller
drømmesyg. En smuk Type paa Normal
mennesket uden Bismag af Ordinaritet.
TOT (Kbhvn. B. 31—3.): De er et af de Menne
sker. som er ydmyge, saa længe de er de
smaa, men har Anlæg til hoven Stolthed,
naar de har for meget Held med sig. De
mangler dog ikke f. <T. ¡Selvfølelse; vil gerne
henlede Opmærksomheden paa Dem og
taaler ikke Tilsidesættelse. De er valen
i Begejstring, forbeholden i Ros men gaar
stærkt paa, naar De dadLer andre. Deres
Stolthed har ingen særlig Berettigelse.
ETHELBERT: Trang til Overdrivelse; admi
nistrative Anlæg, nogen Herskesyge. Gaar
ofte for meget op i Følelser og lader til
fældige Indtryk spille en uforholdsmæssig
stor Rolle. Har Orden i Tingene, ædrue
lig, proper, af et mere slebent end virkelig
hjertelig Væsen. Forstaar at vinde andre
for sine Ideer, megen Overtalelsesevne.
Trods ringe Kraft stor Udholdenhed.
FRODE: I Dem mødes mange Modsætninger,
bl. a. Ordenssans, pedantisk nøjeregnende,
og saa pludselige fantastiske Overdrivelser
og forfængeligt Stræb. I de fire Aar har
De udviklet Dem meget m. Hi, t. Frigørelse,
Fantasi, Egenart og Viljekraft. Før var
De meget bornert, apathisk og stillestaaende.
nu er der mere Liv Og Selvstændighed
over Dem, men samtidig har Deres Mod
sigelseslyst nærmet sig Krakileri, Deres Ud
holdenhed Stædighed og Deres rolige Selv
tillid forfængelig Stolthed.
CARLA (12 Maater Han, Galata. Konstanlinopel
Ligesom Tilda: lille Pennevinkel: En har
monisk, klar, tilforladelig Karakter. Selv
beherskelse og Ro. De har tidligere været
livlig og fremfusende, men synes nu under
Vanens Tryk at have tilsat hine Egenska
ber. Nu nærmest indolent uvirksom. Skønt
De ikke udviser stor Hjertensgodhed, er De
dog ikke i Stand til Haardhed. Hverken
nervøs eller pirrelig; af robust -Sundhed.
TILDA: (12 Haater Han, Galata Konstantinopel):
Elementær i Deres Følelser og underka
stet pludselige Indskydelsers Magt. De fore
tager Dem intet overflødigt, har lagt al
kvindeligt Sværmeri bort og tror kun Vir
keligheden. Tanken arbejder tungt og staar
næsten i Stampe., De er overordentlig haardnakket og taaler ikke meget. Hverken saa
livlig eller opvakt som Carla, ‘men om mu
lig endnu mere grundig, kraftig og stædig.
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UGENS PORTRÆTTER.

Direktør FREDERIK RING.

Redaktør REGNAR PETERSEN.

DIREKTØR FREDERIK BING er afgaaet ved Døden i
en Alder af 72 Aar. Bing var oprindelig Polytekniker,
og da Statsanstalten for Livsforsikring oprettedes i 1871
blev han - der var kendt som en dygtig Matematiker —
dens matematiske Direktør. Han beklædte denne Post til
for et Aars Tid siden, men vedblev dog at sidde i Be
styrelsen som Formand. Desuden var Bing Formand i
Arbejderbankens Bankraad og Bestyrelsesmedlem i Fore
ningen til Opførelse af Arbejderboliger.
REDAKTØR REGNAR PETERSEN, som døde under et
Besøg i København, var en i vide Kredse kendt og af
holdt Mand. Han var Søn af Grundlæggeren af „Næstved
Tidende*, og overtog i 1$86 Redaktionen af Bladet, som
under hans dygtige Ledelse arbejdede sig op til at blive
et af de største af Provinsbladene. Han beklædte derfor
ogsaa en Mængde Tillidsposter — var saaledes Formand
for Organisationen af Bladudgivere i Provinsen, Næstfor
mand for Foreningen af Venstreblade i Danmark og
Medlem af Journalistforeningens Repræsentantskab. Redak
tør Petersen blev 52 Aar gammel.

KØBMAND FREDERIK JENSEN i Randers kunde den
2. April i Aar fejre sit50-aars Borgerjubilæum. Købmand
Jensen er født i Ebeltoft 26. Novbr. 1832, begyndte
1847 hos Grosserer Hans Broge, Aarhus, indtil han i
April 1862 startede sin egen Forretning i Randers. Paa
Grund af sin Dygtighed og personlige Elskværdighed er
Jubilaren meget afholdt.
Købmand FRED. JENSEN.

Den grønne Væg,
Af /. /.

K-ronstrøm.

ET var «en Sommeraften i
Berlin. Dagen havde været
lummervarm. Nu støvregnede det.
Jeg sad paa mit Værelse og ventede
et Telegram. For at faa Tiden til
at gaa gav jeg mig til at læse i et
Nummer af „Berliner Tageblatt“ —
uden at begribe en Stävelse. Derpaa tændte jeg Glødelampen. Men
heller ikke det hjalp. Saa kastede
jeg Avisen paa Bordet og gav mig
til at trave op og iiied ad Gulvet.
Hvor Pokker blev det Telegram
dog af!
Haabløs stirrede jeg over paa
Væggen. Sjelvfølgelig hang der et
stort Billede af Kejseren. Tapetet
Grand Prix
var grønt med brede Striber. Uvilpaa den Inter
nationale Hygi=
kaarligt fulgte minie Øjne Retnin
ejne=Udstilling i
gen, indtil de standsede ved et lille
Dresden 1911
Bord, som dækkedes af et grønt
Tæppe, hvor Striberne imidlertid
gik paa den anden Led. Skærings
punktet mellem de lodrette og de
vandrette Linier drog med hypno
tisk Styrke mit Blik til sig. Den
forsvinder Energi og Arbejdskraft.
spændte Forventning bidrog natur
ligvis til at forøge min Nervøsitet.
Hvorfor være modløs,
|
‘Og pludselig var det, som om .Væg
nervøs
,
overanstrenge,
søvnløs,
gen blev levende for mig. 1
træt og mat, naar der gives et
der anbefales af
skarpe Skyggedrag vuggede den hen
Kraltnæringsmiddel som
mere end 15000 Læger.
¡mod mig. Kom nærmere og nær
Den berømte engelske Forfatter, Sportsmand og Parlaments*
mere.
medlem Sir Gilbert Parker skriver efter Brugen af Sanatogen:
Med et Skrig sprang jeg op og
»/eg har anvendt Sanatogen med overordentlig stor Nytte.
styrtede ned ad Trapperne forbi
Det er efter min Mening et virkeligt opfriskende Middel,
som giver Nerverne Næring, øger Energien og giver en over=
den maabende Portier.
anstrengt Sjæl og et overarbejdet Legeme friske Kræfter.«
Friedrichsstrasse laa for mig i
Den moderne Næringsterapies
tindrende Lys. — Automobilerne
Grundlægger: Gehejmer., Prof.
E. von Leyden, Berlin, skriver:
brummede og spruttede. Jernba
,,Saavel paa min Klinik som i
nen buldrede over Gaden. To bre
øger Nervekraft og Energi, min Praksis har jeg ofte og gerne
anvendt Sanatogen til svage Pa
de Menneskestrømme bølgede ned
fremkalder Livslyst, Livsmod ogen tienter og jeg er overmaade til
freds med Resultaterne.“
over Fortovene. Al denne Larm
udpræget Følelse af Tilfredshed.
rev mig med sig. Jeg sprang* af
............. FORSØG OG DØM SELV!! ....................
Sted, saa Sveden perlede ud mel
SANATOGEN faas paa alle Apotheker
SANATOGEN GO.
lem mine sammenknugede Hænder.
i Originalpakker å 50- 100- 250 Gram.
Frederiksberggade 10,2 - København.
Det var Ensomhedens døde
lige Angst midt i Menneskemylret.
Hvor længe jeg flygtede saadan
Og da var det, at jeg oplevede
om, ved jeg ikke. Jeg husker kun, Han sad bøjet over Bordet og holdt
at der var en Neger i guldspraglet om Tindingerne med begge sine noget. Jeg genkendte et Træk af
Uniform, der stak mig et Varieté rødblaa Hænder. En stor Cigar, mig selv i denne Mand, der ubarm
program i Haanden. Mekanisk læ der kun var lidt sortbrændt i Spid hjertig blev krævet til Regnskab for
ste jeg det og standsede ved Nr. sen, laa foran ham. Manden sad den fattige Nydelse, han havde søgt
11 — russisk Kosakdans. Jeg vid selv, som om han var u d s 1 u k t. i nogle Seidler 01.
Ved Mandens Side stod en grim
ste, at Kosakdansen er et af de
Saadan maa vi til den sidste
-mest støjende Udtryk for Slaver Lyk Kellnerinde med hvidt Forklæ Hvid betale Livet for hver Stump
nes Livsglæde, og Længslen efter de. Hun bankede den Siddende paa Glæde vi tager paa Borg. Der gi
at døve min Angst i denne hid Skulderen med sin brede, sortneg- ves ingen Pardon. Gælden skal be
sende Vildskab drev mig ind i Lo lede Pegefinger og sagde med hvi tales.
skende Automatstemme: „De maa
kalet.
Men først rejser Ensomhedens
Lad mig sige det straks: Det blev betale. Herre . .. De maa betale!“ dødelige Angst sin stejle Væg og
Jeg sad noget og saa paa de to spærrer alle Udgange. Og da sluk
en Skuffelse. Lokalet var daarligt,
og Kosakdansen under al Kritik. Mennesker; den bøjede Mand og kes lidt efter lidt alle de straalenMen jeg oplevede alligevel noget Kellnerinden — han, der var ud- de Livshaab. — —
derinde. Tæt ved mig sad en Mand slukt, og hende der krævede Beta
alene ved et lille, firkantet Bord. ling.

D

Jtaar livsmodet svigter,

Sanatogen

Canatogen

7 AtorD

DAME-HATTE
AFDELINGEN
SÆSONENS STORE MODE

\chañgeant\
Wagnerhat,

Situationens Herre.
En stor Damper var paa Vejen til
Amerika. Pludselig støder Skibet paa
en Klippe og begynder at synke. Gros
serer A. og Journalist B. redder sig paa
en Bjælke, og mens Grossereren klam
rer sig til Bjælken, stønner han:
— Det er dog en forfærdelig Ulykke!
Men Journalisten tager sin Fyldepen
og siger haanligt:
— Ulykke ... Hvor kan De sige saadant noget Vaas? ... Først nu begynder
Rejsen at blive interessant — og at be
tale sig.
Det Værste.
Lægen: Det staar meget slet'til med
Deres Frue; er De forberedt paa at høre
det værste?
Manden: Ja, sig det kun, er det Pa
ris, Karlsbad eller maaske endogsaa Ri
vieraen?

En Realist.1
Soldaten (til Kokkepigen): Anna, naar
Du absolut vil give mig en Kurv, saa
lad der dog i det mindste være noget
i den.

/

En lille Forskel.
Hr. og Fru Petersen fra Pærekøbing er paa Rejse i Italien,
ed et berømt Udsigtssted standser Fruen og siger:
— Gud, hvor her er dejligt, Holger. Hvis bare det Bjærg
er var borte og saa der var andre Trær i Stedet for disse her
ms Pinier og Cypresser og Husene saa lidt anderledes ud . . .
ia saa vilde her fuldstændig se ud som i Pærekøping!

Naturbegejstring.
Professor V. (til sin Hustru): O, Petræa, gribes Du ikke af
isse Bjærgmassers ophøjede Majestæt — og spørger Du ikke
»ig selv: hvorledes er disse Bjærge blevet dannede og hvad be:aar de af?
Fruen: Sikken noget Sludder, Valdemar. Du ved da nok, at
e er lavede af almindelige Sten!
Smigret.
Gæsten: Hr. Vært, der er noget paa Deres Bord, som ikke
ndes bedre selv paa det bedste Hotel!
Værten (smigret): Og det er?
Gæsten: Saltet.
'For meget forlangt.
Sagføreren: Hvormed kan jeg være Dem til Tjeneste,
rue?
Damen: Jeg vilde gerne skilles fra min Mand!
Sagføreren: Af hvad Grund?
Damen: Han har ikke holdt de Løfter, han gav mig før
ort Ægteskab.
Sagføreren: Hvad har han da lovet?
Damen: Han har sagt, at han vilde dø for mig, men det
ar han ikke gjort!

En Misfornøjet.
Urmager Hansen er ude med sin Familie i Skoven. Pludse
ligt bryder et vældigt Regnvejr løs og gennembløder alle Hanse
nerne lige til Skindet. Arrigt udbryder da Urmageren:
— Hvad Fanden kan det nytte, at man betaler sin Skat og
ikke drikker Spiritus, naar det regner saa forbandet om Søndagen!

I Parvenuhjem met.
Den lille Johannes siger, da han kommer hjem fra Skolen:
— Papa, Læreren har i Dag befalet mig at skrive Ordet Fat
tigdom 90 Gange, fordi jeg har skrevet det forkert!
Faderen (der er Millionær): Hvilken Uretfærdighed ! — Hvor
for skal min Søn kende Ordet Fattigdom!
A. : Naa, har De saa fulgt det Raad, jeg gav Dem imod De
res Søvnløshed, nemlig at blive ved at tælle?
B. : Ja.
A. : Hvor langt talte De?
B. : Til 50,000!
A. : Og saa faldt De i Søvn?
B. : Nej — — saa stod jeg op!

Etableret

Hlwd
K»J

Kløgtigt regnet ud.
Fruen: Du vil altsaa lade Kassereren faa vor Datter?
Manden: Javel — for hvis han løber bort med Kassen,
aa kommer mit Barn da ogsaa til at nyde godt af det.
Spydigt.
Hun: Jeg tror, at Slør vilde klæde mig!
Han: Jamen, saa skal det være et meget tykt Slør!

Naar De tager en Pille, tag saa en

jgW

Jranireth’s pille
Ren vegetabilsk, Altid virksom,

®

Helbreder kronisk Forstoppelse.
IBrandreth s Piller renser Blodet, Mavei
og Indvoldene og styrker Fordøjelsen. \ \
De ansporer Leveren, fjerner daarligGalde\
og fordærvede Afsondringer. De styrker, \
I regulerer og renser hele Systemet.
'
Forstoppelse, Svimmelhed, Søvnighed,
belagt Tunge, daarlig A a n d e,
Hovedpine, Mavesmerter, slet og s?
mangelfuld Fordøjelse, Leversyge,
Gulsot og enhver anden Upasse
lighed kommer fra urer«? Blod,

Der var engang —
a man ved Flyttedagstider maatte løbe fra Herodes til Pila
is for at faa fat i en Kakkelovnsmand, hvis man vilde have
yttet om paa Kakkelovnen i den nye Lejlighed. Den Tid er
u forbi. Skal man nu have udført noget Kakkelovnsarbejde,
nger man blot til Kompagniet, Set. Pederstræde 45, som altid
aranterer øvede og paalidelige Folk. Telefonen er 7672.

1752.

Før Billedet tæt op til
Øjnene og se hvorledes
Pillen gaar ind i Munden.

Sælges paa alle Apo < ker.

s«

Etableret

1847.

ÄLLCOCKS PLASTRE
s?

r

Universalmiddel mod Smerter.
Hvorsomhelst der er Smerter bør et
Plaster anbringes.

gpqg ^qg

^qg ^qg yqg gpqg
EEic£l Ebjtáí [jht¿í
EhcQ

Et nydeligt Selskabstoilette.
Dette smukke Kostume er udført i Silke og
Svanedun og udmærker sig ved sin enkle og
dog saa fornemme Stil. Over Livet og Tunikaen
falder en Slags Tyllsoverkjole, der er besat med
funklende Pailletter.

Dostojewskis eneste Ven.
Ben berømle russiske Digter, Dostojewski. som i
sin Ungdom paa Grund af politiske Forhold blev dømt
til livsvarigt Tvangsarbejde i Sibirien, men senere benaadcdes, har givet en Skildring af sit Fangcliv og
deri berettet et meget karakteristisk Eksempel paa Taknemmclighcdsfolelse hos en Hund.
Efter at have fortalt, hvorledes han mødte Uven
lighed, Haan og Spot endogsaa hos alle Ulykkesfæller,
skildrer han sin nedlrvkte Sindsstemning paa følgende
Maade:
,,Da jeg om Aftenen, efter at Arbejdet var endt,
vendte tilbage til Fængslet, træt og nedslaaet. kom et
dybt Tungsind over mig. Hvor mange tusend Dage
har du endnu tilbage, tænkte jeg ved mig selv, og
ville de alle blive lig denne? Tavs vandrede jeg i
Skumringen frem og tilbage langs Plankeværket bag
Kasernen, da jeg pludselig fik Øje paa Fængslets Hund
S j a r i k, som kom løbende imod mig. Den havde i
lange Tider levet i Fængslet uden egentlig at tilhøre
nogen og fodredes med Affald fra Køkkenet. Det var
en stor, sort Hund med hvide Pletter og med de skønne
ste Øjne, man kunde tænke sig. Aldrig faldt det nogen
ind at kærtegne den. Den 'forsle Dag, jeg var i Fængslet,
klappede jeg Hunden og gav den lidt Brod. Den stod
stille og lod mig stryge sig ned ad Ryggen, saa med
et trofast Blik paa mig og viftede med Halen. 1
mange Aar havde jeg været den eneste, som havde
bekymret sig om den, og Dyret glemte mig det ikke.
Da Sjarik den Aften saa mig saa nedtrykt, sprang den
under lydelig Gøen op ad mig. .leg ved ikke, hvorledes
det gik til, men jeg greb med begge Hænder om dens
Hoved og kyssede den. Dyret gøede og viftede med
Halen, lagde Forbenene paa mine Skuldre og slikkede
mig i Ansigtet. Se, der har du en Ven. som Skæbnen
sender dig, tænkte jeg ved mig selv, og hver Gang
jeg siden i denne første svære Tid kom lijcm fra Ar
bejdet. skyndte jeg mig straks ned bag Kasernen, hilste
paa min Ven, min" kære Sjarik. og kyssede hans Hoved,
medens en glad og paa samme Tid bitter Følelse genneinslrømmede mig. Jeg svælgede næsten i min egen
Ulykke; jeg følte en Art Vellyst ved Tanken om, at
jeg i. den hele vide Verden Ikke havde nogen Ven,
ikke en eneste, som holdt af mig — ingen anden end
den trofaste Hund Sjarik.“

Modeberetning. Om Foraaret, naar Moder Natur vaagner
sin Vintersøvn, og Træernes Knopper begynder at spire frem, længes
»saa den skønne Kvindeverden af en indre Drift mod noget nyt, og*
‘tte nye er Toiletterne for den kommende Sæson. For nu at løse det
r de ærede Damer saa vanskelige Spørgsmaal eller dog gøre det saa
t som muligt giver det særdeles velkendte Silkestof- og Broderi-Eksjrthus Schweizer & Co., kgl Hofl., Luzern D 5 (Schweitz) følgende,
)rte Modeberetning:
Det er længe siden, at Silkestoffer til Selskabs- og Promenadebrug
j til Aftenloiletter saa afgjort er bleven betragtet som det mest moderne
im i det kommende Aar. De Stoffer, som væsentligst fanger Interessen,
■: Foulard, Voile, Rayés, Crepe de Chine, Messaline og Reps-Vævning,
m ensfarvede Stoffer er der stadig stærk Efterspørgsel, og særlig stribede
» ternede Mønstre er yndet af mange. Af Farver kan særlig fremhæves:
lampagnegult og gyldent til kaki, svagtrosa til mørk gammelrosa, enddere gammelblaat til mørkt graablaat og særlig mørk marine samt
ørkegraat i alle Variationer. Sort spiller atter i Aar en fremragende
jlle og bliver ogsaa meget ofte anvendt til Besætning. K
Skjønt hvidt i de varme Sommermaaneder ikke kan fortrænges, har
an særlig ved broderede Dragter i Aar stor Tilbøjelighed for kulørte
ifekter, og byder vore Kollektioner ogsaa i denne Retning yderst orlnale Nyheder. I Pariser Model-Husene bliver der atter forarbejdet
zerordentlig mange Broderier, thi den nuværende Mode er ogsaa prakJk og begunstiger derfor særlig broderede Rober i Batist, Voile, Cacheire, Lærred, Shantung, Tyil. Silke-Chiffon og Crepe de Chine, der saavel
►m Silkestoffene leveres af os told- og portofrit i Hus.
Forlang allerede i Dag Mønstre af vore Nyheder i Silkestoffer saavel
m i broderede i Rober og Bluse med Modebillede, og bliver Varerne
jredvilligst tilsendt Dem gratis og franko.

Vil De af med Deres Rotter ?
Brug Statarterkendé Rat Exterm fra
A/s Eni/ Zusch/d^s Laboratorium]
' ■■■ ■ Kobenhavn, Løvs træde 3.

Frimærker
sælges billigst i ,,Frimærkebørsen«
(V. Walter). Klosterstræde Nr.
(Bemærk Nummeret).
**

Q

Gratis
Prisliste til Enhver. Gamle Arki
ver, alle Slags Mærker købes til
Utrolig høje Priser og givr-s Ind
købsliste ligeledes gratis-

Reumatisme
hjemsøger gammel og ung,
rig og fattig, Sygdommen
har sin Oprindelse fra at
Nyrene udskiller de fra Lcgemel skadelige Stoller; men at disse
i stedet føres med Blodet, sætter
sig i Arme, Ben, Skulder, Ryg og Lænd.
Naar en S'adom skal bekæmpes, bør
man først søge Ophavet til denne.
Naar det er bevist, skal Midlet findes,
som kan ophivve Lidelsen. — Medicin ved
man af Erfaring ikke kan hjælpe; hvor
imod Elektricitet har fremvist gode Resultater.
Intet elektrisk Bælle og Batteri overgaar det her
i Skandinavien, overalt og anvendte TørreCelle Legemsbatteri ,Sol-Bælteu. der
har sine to Elektroder placeret udfor Nervernes
Centrer og Nyrene, forsyner derved Legemets
O« ganer og Lemmer med sin milde kraftb ringende
Strøm Bæltet spivndes blot om Livet, der aabnes
for Strømmen og Resultatet vi1 snart opnaaes. Et
Legeme, der er indladet med Elektricitet kan ikke
huse Reumatisme. Aflæg os et Bese g og vi kan
bevise Dem, at Strømmen fra Sol-f æltet kan cir
kulere igennem Deres Legeme. Kan De ikke komme til os, skriv da
efter vor Bog „Vejen til Helbred® (96 Sider', der oplyser Dem
om hvorledes Deres Sygdom kan ophæves, hvad Sol-Bæltet koster og
hvorledes det anvendes. Bogen send < s gratis mod 10 øre i Frimærker
til Porto Adr.: Internationalt Elektrisk Institut, Afdeling H. 8. Nørrebrogade 76. København. Tlf. Nora 355y. A'tben fra 11 — 7. Sol-Bæltet koster
kun det halve af de udenlandske Bælter og Batterier. Det garanteres
1 A ar.

Skotøj i alle Husets4Etager.
J. Andersens

Køb Fodtøj her, hvor Lageret er koloss, stort,
oa de opnaar altid at faa nøjagtig den Fa^on,
De ønsker. Der vil vanskeligt kunne søges en
Facon eller Kvalitet som ¡Magasinet ikke fører
paa Lager. Mire bekendte Damestøvler til 7,50
49, Adelgade 49
—8—8,50—9--9,50—10—10,50 å 11 Kr. og Herre
København.
støvler til 9- 9,50-10-10,50 11-11,50 å 12 Kr.
Parret er enestaaende i Kvalitet
_ ____ og i nyeste
___ Facons
,
A
____
Specialitet:
Randsyede Dame- og Herrestøvier, lette, elegante og i moderne Facons til li
li,50-12 12,50 til højere Priser, og Lageret i hele Huset omfatter i Tusind
vis af Par at vadge imellem Provins-Ordre pr. Omg. og portofrit tilsendt.
Stærke Skolestøvler billigt.
Rp hillinp Priepr fremkommer ved de smaa Driftsudgifter i ForUG Ullllyu il lod retningens egen Ejendom, og store, direkte Ind
køb og Produktion uden Mellemhandlere. Min 24-aarige Virksomhed er
en Borgen for Realitet og kulant Ekspedition Har ingen Filialer, men kun
Eneudsalg Adeigade 49, St., 1., 2., 3. Etage. København.

SkotøjMagasin,

iRaajcbo« A LAD DIN
KREDIT GIVESi
HERRE - DRMeJ
BORNEBEKLTEDNlhcl
MED BILLIG ?
FORQÖ0ETHLING;
„ I-2 KR. PR.UGE.

n.THOMSEN .

Christianshavn: torv

Sagfører Thor Eibye,
Hyskenstræde 12 København

Eugen Jensen,
Willemoesgade I2. 0.
EIektro=mekanisk Etablissement
og Metalvarefabrik.
Elektriske Anlæg.
Stort Udvalg i Fotografirammer
(Metal».
Lommelamper fra 85’Øre.
Alt mekanisk Arbejde udføres.

Elegant Damefrisering.
Fru Kramer-Petersen.
Tordenskjoldsgade 3 J
v. a v. Kgl

lealer Tlf. Byan 5079x,

D. Bischoff". 39, Grønnegade 39

(forh. Adelgade)

Tapetserer og Dekoratør.
SPECIALITET: Herreværelse.

Kliniker

Fru D. Krabbe Wendrich’s 8,“<iX
Ansigts- og Haarpleje anbefales. Midler til Selvbehandling.
Telefon Byen 2969 y.

Købmagergade 16,

JB IH Hygieine

Vadskeriet »Ventegodt«.
Brøndshøj.

Dr. med. AXEL TROLLE.
Konsultation i Fordøjelses« og Underlivssygdomme.
Privatklinik og Bopæl: Dronningens Tværgade 40. Tlf. 7960. Tr. 12-

Telefon Brøndshøj 94 og 96.

Lufttørring

Tandlæge AAGE CALLISEN.
•*Ud«5y

ilzko
IKlxv

Roroc tfaffo mCil Løvetand eller Malt, men bruff
UulUo ixdllc Schoui Motka, som faas overalt til

5 á 10

0.

Pakken.

Mod Efterligninger advares.

MADI CD paa rimel gc Afbetalingsvilkaar ♦♦ ♦
XTl KJ D L 13 rv Chr Hansen, Birk gade Nr 4

Aarhus

Od6nS6

Den folkelige Førsamlingsbygnlng
(¡ode værelser, Telefon 448.

Østergades

HotJ.

Serumbehandling mod løse Tænder og kronisk Rod og Tandkøc
betændelser samt rheumatiske Tandsmerter. Onsdag —Lørdag2—3. Al
Konsultationstid 9 4. O. DRESCHER, GI. Kongevej 1 B.

<

HJEM FOR ENLIGE OG SVAGE.

Frk. ELLINOR WITTROC

Fhv. Oversygeplejerske paa Prof. Rovsings Klir ik.

Lille Vibenshus. Tlf. Strand 401x. + Ref. Hr. Overkirurg Prof. Rovsir

L- Wintelers Gymnasium

Indmeldelser modtages inden Sommerferien.

Odense Fagskole for Kjole- og Linnedsyning
VESTERGADE 49. Telefon 2145.
Pensionat for tilrejsende Elever.

Byen 2184 x
Købmagergade 1. Hj. af Amagertorv.
Byen 2184x
Broarbejde. — Kunstige Tænder uden Gane. Tr. 10-4 og 6—7

Fortsættelseskursus for øvede Syersker.
Natalie Hansen.
Marie Hansen.

Silkeborg Seminariums Forberedelsesklasse. Det nye Skoleaar begynder d. 31. August.
Baade mandi. og kvindl. Elever optages. Man maa helst melde sig inden 15 Juni.
P. J. M. Winther.

Kontor:
KØBENHAVNS UDDAMPNINGS« OG
Vesterbros.
Møbel forret il.
DESINFEKTIONS ANSTALT,
Tlf. 61'<8.
Uddampnimi og Bangning af Sengetøj m. m. Hentes og bringes sami
Dag. Udrydning af Møl i Mobler m. m. Vaar vadskes. Desinfektion
foiegaar ved Damp.
Niels Jensen.

Badeanstalten „København
Billige
Studiestr. 61.
KAR- & DAMPBADE 35 Øre.

Onsdag og Lørdag efter Kl. 5:
Medicinske Bade & Massageinstitut.

NORDEN

Ør.

Sygeplejeartikler, Slagelsegade 14, 1.. Tlf. 0 2
Østerbros Sygebureau ved Fru C. Hansen.

Fru F. Petersens Klinik for Anti- Massage, hvgejn., mid. i Tyski. Fc
sept Fodpleje, Manicure, Ansigtspi., ogHaandpleje (Ekstraassist.) Søgn
elektr. Vibraiionsmass. Gen. 11 aarv. 10-6, Sønd. til 12, anden Tid pr. T<
fjernes. Middel til Selvbehandl 2 Kr. Vester 5400v. Reventlovsg. 20, 2. S
Østerg. 53, ligef. Ilium. Tlf. Byen 1160. Fru Else Lange Schmidt, u. og hje
Klinik. Antisept. Fodpleje, Mani
cure og Ansigtspi. Sofie tbrahanisen,
Fredksb Al.c 23. r.11-5,samtOnsd.Aft.
fra 8.30—9.30. Tlf. V 5081 u. Ude 9-11.
General-Agenturet Gothersg. 16. Kbhvn. K.

Ældste Forretn. her paa Pladsen i
Gummiv. og Sygeplejeart. Prisl. mod
20 0. i Frim. Varerne sendes overalt.

Frimærker modt. som Betaling.

SYGEPLEJE«BUREAU=EKSPRE
N’.Farimgsg.7.By 807ySygep. 3AarsU<

-----

Averter i Lægelisten.

Calcium Carbid.
H Gabe, Monradsvej 13. Kbhvn.

Averter i Lægelisten. s-

Ratebetaling
For Folk, der køber Varerne paa Ratebetaling, er det al Betydning at
komme i Forbindelse med kulante Firmaer. Nedennævnte Firmaer nyder
i saa Henseende den bedste Tillid.

Ko,d
paa

Graabredretorv 12.

Møbelforretninger

Telefon Byen 2012.

H. SCHAFER, Rosenborggade 2

W. Andersen
øbler uden Udbetaling < < ♦ (ved H). af Fred'riksborggade) ikke Butik.
Nye og ældre Møbler. Fuld Garanti
Oplag i hele Huset.
øbler faas paa Kredit fra
5 Kr. maanedlig

M
M

____________ S. Boulevard 65________

Holm &. Larsen,
48, Falkonerallé 48.

Herreskræderi
„F1X“, Blaagaargsgade 11

Vaskeriet „DU NORD

og jeg

kommer

Tøjet hentes og bringes. - Gardin
tørring paa Spændramme.

straks Hurtig Levering.

—

Elektrisk Drift

Telf. 7155. Anb. sig med alt til Faget henhørende.

Brugte Møbler tages i Bytte.

Musikinstrumenter

Pathéfon

og 10-20 Plader leveres solide Kunder
mod Ratebetaling uden Prisforhøjelse.
Dobbeltsidige Herold-Plader
Kr.

DANSK FONOGRAFoMAGASÍN
Amagertorv 16.
Prisliste gratis.

Fodtøj

FODTØJ PAA AFBETALING
20, Fredensgade 20.

Eget Arbejde. Billige Priser.

'E'rtfll'CftT

J UUIHJ

l)aa Afbetaling.

Saxogade 3.

FODTØJ paa Afbetaling.
Nansensgade 11.

MUF istdas allein echfe Karlsbader r
Vor Nachahmu ngen und Fålschungen wird gewam

Miss Harriet Quimby
i sit pragtfulde Aviator-Kosty me, der kan tjene som
Model for alle Damer, der agter at indlade sig paa
Flyvesporten.
Det var Grunde n.
Efter en Jagtmiddag retlede Kammerjunker Peterskjold følgende' Spørgsmaal til en gammel Skovfoged:
— Sig mig en Gang, Skovfoged, jeg har gode Øjne
og en fortrinlig Bøsse, hvordan kaii det være, at jeg
aldrig rammer?
Skovfogeden tyggede lidt paa sin Cigar og svarede:
— Det maa vel skyldes de forbandede Idioter til
Ilarer.

*

*

Ogsaa et Ta n*k e s p r o g.
Satiren er et Billede, hvor man altid genkender
sin Næste, men aldrig — sig selv!

HJEMMETS VEJVISER
Fortegnelse over københavnske Firmaer, hvis fleraarige reelle Forretningsførelse yder Kunderne
betryggende Garanti for samvittighedsfuld Betjening.

|

Guld- ogSølvvarer |

Barnevogne og Klapvogne.

Forlovelsesringe alle Des
sins. Denne Annonce giver

Barnevogne.

Maltpræparater.

Fr. 7, Gade 4, Hj. af Nørrebrog.
Gothersgade 58, Aug.
Telf. Nora 1996 y. Afbetaling _______10pCt.
Andersen, Tlf, Palæ 1358 y.
indrømmes.
Itkin.
Dr. Tværg. 29 Mezz., Tlf. Palæ 1329 y.
Bogbindere. ] Th. Herss, Juveler og Guldsm. St. Udv.
i Guld, Sølv og Elektropletv. til bill. Pr.

Bogbinder D. L. CLÉMENTs
Eftfl. Silkegade 13, Køben
havn. Telf. 3396, leverer alt
Bogbinderarbelde, enk. Bo
er som de største Partier, i omhygeligste Udførelse, til rimelige Priser.

|

Børneudstyr.

Trikotage t. Voksne o. Børn samt
Skørter, Korsetter og Strømper
i stort Udvalg. A* Nuppenau,
^^GrønEeg^6^f//^Hj/en^457æ.

Haararbejde.

26, Smallegade 26.
Alle Mærker føres.

Dekoratører.
Larsen & Gording.
Holbergsg.10. Uf. Byen 5110.

Fiskeforretninger. |

F, C: Dahl,
Frederlksborgg. 31.

F

Ugentlige Afdrag
efter Aftale.

_______________ Gentoftegade 4
Den smukkeste Ramme om Deres
Billeder faar De hos
A. E. ARNESEN,
Blekingsgade 2, Tlf. Amg. 596 u.
A|S. CENTRUM, Regnegade J.
Vinduespolering og Bygningsarbejde
.
______ udføres.___________

ning. KunlstcKl Materiale anvendes.
Opforgyldning og Restaurering af gi.
Malerier Albert Christensen,
Kunshandel og Rammefabrik,

ælledvej 18 ==
har erholdt Grand Prix og Guldmedaille i London forl. Kl Fisk.
Varerne bringes overalt.
Tlf. Nora 1330.
Christiansen.

LAURITZ JOHANSEN
Falkonérallé 65.
Telf.
Godth.1165, anbefaler sig

Fodpleje.

med alt til Faget henhø
rende til Konfirmation og
Selsk. Provinsordre exped.
omgaaende og billigt.

Konfiturer.

|

) \ Frk. Rasmussen, Vester—.
_ Jvoldg. 17 a, 2. Bemærk:
Jen Sal. Træffes 12—6.

Giarmestre.
induespolering, specielt for private
jern, P. Sønderby, Vesterbrogade
7, Tlf. V. 1661 y.
Alt Glarmesterarbejde
iidføles.
CARL STAPF,
Enghavevej 15.
A. C. HANSEN,
Wesselsgade 2.

Telf. Nora M2.

Bygningsarbejder udføres.
Ruder indsættes.

Glasmosaik.

Vil De have en god Kop Cacao,
Vil De servere med fin Confect.
VilDe havefinere fvldteGhokolade
Vil De have det bedste, De kan faa
da bliv Kunde i .Paris* Konfitureforr.
Blaaga ardsgad c 6. Aabent hele Søndagen.

É

billigste Værkstedspriser.
Tegning og Overslag gra
tis. Poulsen, St. Annæ
Plads 10,1. og 2. Sal o.G

AÅrxklor
billigste Fabrikations1VJ0Uiei priser, N. P. Nielsens Mø
belsnedkeri, N. Søgade 15. Telf. Byen
5191. Tegning og Overslag gratis.'

M/iggo Henriksen, 47, Pr. Char«
lottegade 47. Hele Udstyr leve

res efter Tegning saavel som enkelte
Dele. Alt Snedkerarbejde udfores.

Spisestuer og Soveværelser billigste
Værkstedspriser, Joh. Olsens Møbel«
snedkeri, Augustagade 8 o. G. Ama
ger. Ratebetaling indrømmes

Billigste Priser.

Tandklinik^

Avertér i
Hjemmets Vejviser.

Tydeligt.

Ung Dame: „Nej, Hr. Doktor. De er skrækkelig med
Deres evindelige Spøgen! — Tal dog en Gang et alvor
ligt Ord med Mama.“

*

Undersøgelse gratis.

Fineste Guldbroarbejde.

Dansk-amerikansk Tand-System.
Gothersgade 21 St.
Telf. Byen 18 31 v.

lages De af Rotter, Mus Væggedyr,
Kakerlaker eller andet Utøj, da
henvend Dem Nybrogade 28 Stuen

P

Telef. Byen 2496

Tom Tjäder.

Trikotage.
Strømper, Underbeklædning,
Alexander Hoyer.
KØBMA6ER6ADE16.

Stort Udvalg til alle Priser.
ANNA PAMPERIN.

Falkonerallé 26. Tlf. V 2267 x.

Stort Udvalg i Tricotage.

Aarligt Udsalg.
Reelle Fordele bydes Kun
derne. FREA er altid reel.

Vesterbrogade 40
ved det nye Theater.

Landemærket 25.

Største Udvaig, Billigste Priser.

Tegning og Overslag gratis.

Maskingarn til en gros Priser.

Spisestuer og Soveværelser
til billigste Værkstedrpriser, Kbhvs.
Møbelindustri, St. Hansgade 9.

I Tøjrensningsanst. I

Telf. Noia 2259 x.

N. P. Hansens Møbelsnedkeri.
ST. PEDERSTRÆDE 41.
Telf. Byen 1341 x.

..................

Pianoer.

Reparationer af
øvede Skrædere.

I”Uhrforretninger. |

F. 0. Carlsson,

Til billigste Værkstedspriser

Brd. Hjertings Møbelsnedkeri,
Strandboulevard 901. Tlf. Øbr. 34 y.
Solidt og tort Materiale garanteres.

Opplettering.

,^ra- TøjrensnlngsÆWik anstalten.
Lillr Strandstrade lå
Jierredragt fra 2 oo
Damedragt • J25.

iste Klasses Møbler efter originale Teeninger til Fabrikationspris. Tegning og Over
slag gratis. Grundlagt 1898.

I
A. M. SØRENSEN
Hovedvagtsgade 2.

Ko n su Itat i o n
10-4 og 6—7.

O. K. Mathiesen,

Til billigste Fabrikationspriser
Snedkermester M. Pedersen,
Danmarksgade 6.

O. Kinttof,
Colbjørnsensgade 12.
.Stort Udvalg. Billige Priser.

Telf. 5360.
Stort Udvalg.
Billige Priser.

*

Lundén, Ilenr. Rungsg. 23-25.

Gamle Pletsager »Aiaddtn«
bliver som «ye X.-

Telefon Byen 2369 x.

Kronprinsessegade I9,

Mahogni Bogskabe, som Teg
ning 50 Kr. Antike Jøbler
restaureres. Snedkermester P.

I

Pustervig 5.

( Emaille. Stort Udvalg ai Stempler.

|

Stole som Tegning
8 Kr. pr. Stk.
Aage Jensen«
Peter Hvldtfeldtsstræde 6,

M. Jansen,

ØRPLADER i Messing, Porcellæn

□□

Kurvemagere. |

Lædervarer.

Overslag gra tis.

Møbler.

7*®^®nÜ0BeTmagaslnet
gr-fätel
Jcrnbaneg. 5, Telefon B.
S?|pjjjll2612x. Soiide Folk indr. Rateb?t. Finesle Gardinoph.
C. Paulsen.

Rammer paa
Afbetaling.

Konditorier« |

Fiske- og Vildtforreting Blaagaardsgade 18.

Længste Garanti.

Afbetaling indrømmes.

Bedst og billigst

Indramning:____ I

Stenosgade 3 v. Vesterbrogade.

H. M. OLSEN

Grundl. 1868 Telf. Byen 7y.

Fru ERSLEV

___________Nansensgade 88.______
Rullegardiner — alt Glarmester«
arbejde. „FIX“, Telf. Vester 3312.

iskehus et

6, Holbergsg. 6

modtager afredt Haar til For
arbejdning. Spec. Fletninger
— Skilninger — Parykker, enestaaende Pasning. Nørrebrogade 74.

Gardiner“stergaard,
Tapets.°S h L We- R.E.Lund, 8, Bagerstræde 8,
Nørre- Etablissement forl moderne Indrambrogade 114. T. Nora 1897 y.

C. Konerding & Nielsen,

Brug Maltine Kakao.
Maltine Kaffe taales,
hvor Kaffe bør være
banlyst.
Maltinekiks. Tlf. 9919.

Manufakturvarer. |

Severin E. Frendrup,

Cigar- & Tobaksforr.,
Vin saml Spirituosa,

Ingen Mavekatarrh!

|

1[

Cigarer.

Symaskiner.

|

I

Stilfulde Instrumenter
Dansk Arbejde.

Amagertorv 31.

Største Udvalg i Uhre og
Kæder.

_______ ]

Vaskerier.

Specialitet:
I Husholdnings
dvask efter Vægt

Thorald B o ti m

— Fiolstræde 42. —
Telf. Byen 42üx.

Skræder mestre.
Alt Stof modt. til Forarbejdning.
God Pasning og flot Arb. PT-rant.
Stort Proveí Atgirsg.12. N. Ohlson

Dampvaskeri,
— Grundlagt 1878. —

Vore Vogne køre overalt.

Telf. Strand 2. ♦ Telf. Strand 2.

I L e j e b i b 1 i o t h e ke t.
„Har De ikke en passende Bog til min Niece. San
gerinden?u
„Jo, her er for Eksempel: God Tone i alle Livs
forhold !“

„JpøgcShæmt- HVER8DaG!”
Jens Kresjan narrer Kokkepigen.

1. En Aften, mens Jens Kresjan havde Paaskeferie, skulde han lægge et Brev i Postkassen.
Han saa da (en Spejder 'maa jo bruge sine
Øjne), at Kokkepigen meget hemmelighedsfuldt
puttede et Brev ned i en af de store Vaser
ved Trappen.

2. „Det maa jeg læse,“ sagde Jens Kresjan.
og da Pigen var gaaet, krøb han op og fik fat
i Brevet. Det var naturligvis til Kokkepigens
Kæreste og lød saaledes: „Søde Klavs, Fruen
vil ikke give mig fri. lpen jeg haaber, at jeg
faar noget godt af dig til Pinse. Læg Svaret
i Vasen. Olga.“

3. „Naa, det er saadan fat!“ sagde Jens.
Den næste Aften passede han paa, og ganske
rigtig, der kom Klavs, tog Brevet i Vasen, læste
det óg lagde en Byldt og en Seddel deri.
Og hvad tror I, der var i Byldten? En Kanin.
— en rigtig lækker, levende Kanin!

4. En Timestid senere kom Kokkepigen li
stende. Tog Sedlen og knuste en Taare af
Rørelse. „Han sender mig en Kanin, den
søde Klavs" — sagde hun
„hvor det er pænt
af ham. Den skal smage godt, og Skindet
kan jeg bruge til en Muffe."

5. Saa vilde hun tage Kaninen. Men om For
ladelse! Der sprang et rædsomt Gedebukke
hoved op af Vasen og havde nær skræmt Livet
af Damen. For Jens Kresjan havde naturligvis
ikke kunnet dy sig, men laget Kaninen og
lagt Gedebukkehovedet i Stedet.

6. „Det skal du faa betalt, din falske Klavs!"
hylede Kokkepigen. Og da Fyren kom Lørdag
Aften og vilde hilse paa hende, benyttede hun
Gedebukkehovedet paa ovenstaaende praktiske
Maade, saa Mosjø Klavs i en Fart kom ned
ad Trapperne.

Snedkermesteren (til den ny Svend, der driver). „Da
véd nok ikke, at der staar i Skriften, at man skal æde sit
Brød i sit Ansigts Sved — men maaske forstaar Du det ikke
Svenden: — „Jo, det er da nemt nok at forstaa, at
man skal æde til man sveder, Mester!u

— Hvad er Gluten Flour?
— Det bedste Husholdnings Mel. —
Hævnen er sød.
Docent V. blev meget forarget, naar nogen af hans
Tilhørere kom for sent til Forelæsningerne. En Gang
kom Kandidat K. ikke mindre end 10 Minutter for
sent. Saa forsigtig som muligt sneg han sig ind paa
de nederste Bænke, men Docenten havde alligevel faaet
Øje paa ham, standsede sit Foredrag og gav sig til at
stirre stift paa den Ulykkelige. Da dette havde varet
noget, og Stemningen i Auditoriet var meget pinlig,
rejste Kandidat K. sig op, bukkede høfligt for Docenten
og sagde:
— Undskyld, jeg ser. jeg er gaaet forkert. Jeg troede,
at der var Forelæsning her.
*

❖

*

Det gælder om at dupere Rakket.
I et Selskab spurgte en ung Frue Teaterdirektør
X, hvorledes" det gik med hans Teater. X slog flot
ud med Haanden og svarede:
— Det gaar sgu storartet, enestaaende, brillant.
Der er bare nogle Timer om Aftenen, som iKKe er
saa gode!

Redaktionen paatager sig intet Ansvar for indsendte Manuskripter og
Billeder, men benyttes de ikke, vil de saavidt muligt blive returnerede
hvis Porto vedlægges.
Redaktionen :]

Chefredaktøren tra-fles Mandag og Lordag 11—12,
(Andre Dage efter Aftale). Telefon 6922.

Redaktionssekretæren træffes Mandag, Fredag og Lørdag 12—2. Te
lefon 6822. (løvrigt pr. Privattelefon Taga 46 y). .

Administration og Annonce-Afdeling:

Direktøren, hver Dag 12—2. Telefon 6822.
Kontoret daglig aabent 9—5. Telefoner 6922, 6822.
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Huer 8 Dag frit tilsendt i 3 Maaneder 1 Kr. 25
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do.
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men de Dage, han var alene. Boris blev jeg
aldrig præsenteret for.
Senere rejste jeg lil Rom, log jeg tænkte;
Af Aage Barfoed.
kun i Ny og Næ paa min østrigske Ven, som
Kogeskolen i Mariannengasse havde vi • (ruf man tænker paa et interessant Ansigt, man dog
let hinanden næsten dagligt. Han var Øst aldrig venler at gense mere.
riger, kommen oppe l'ra en. af de mehEt halvt Aar efter kom jeg alter lil Wien.
riske Provinser, og var nu ansat som Reserve Jeg ogsøgte mine amerikanske Venner
og
læge ved den store Øjenklinik.
atter blev jeg Stamgæst i Mari an nega sses Ko
Der var noget paafaldende ensomt 'over ham, geskole.
og for jeg havde læri ham at kende, havde
En Dag søgte mit Blik, som af gammel Vane,
jeg allerede forestillet mig ham som en lamilie- det lille Hjørnebord, og der sad — ja, for
los, maaske endog vennelos tilrejsende, der, del var ham! det maalte være ham! dette fuld
som utallige andre, af sine Studier var bleven komment forandrede Ansigt var trods alt. Graudreven herind til den store, livslystne Hoved b aclis!
stad.
Han genkendte mig og hilste, og da han
Kogeskolens Stampublikum var de medicin var alene, gik jeg hen lil ham.
ske Kandidater og Læger, der enten var an
Det gik, som saa of le, vat der, hvor man
satte ved det berømte Hospital, eller sogte der
hen for sine Studiers Skyld. Dette Stampubli helsL vil tale, faar man ingen Ting sagt. Vi
kum var broget som en Folkeudstilling. Her vekslede nogle Replikker om Rejser, om Rom,
var Japanere, Indere, Kinesere, og mærkelige om den alt for varme Sommer — lil han plud
selig sagde:
Nationaliteter fra Landkortets Afkroge.
— Jeg har ogsaa været borte fra Wien!
Del var Lo amerikanske laeger, der havde
-- Ferie? — spurgte jeg hen i Vejret.
fort mig herhen — og jeg var med det samme
—
- Jeg har været i Rusland.
Stamgæst.
1 Tonefaldet forstod jeg pludseligt, aL det
Man skulde synes, al i denne Forsamling maalte være hændet, som hans næsle Ørd be
maalte enhver gore et fredlöst Indtryk, og dog kræftede :
var der over denne unge østrigske Læge en
— Boris er død!
egen fjern og utilnærmelig Ensomhed, der slog
Jeg vilde nok sagl et eller andet, men han
mig i den Grad, at jeg Gang paa Gang maalte rejste sig pludseligt, hils le paa sin fjærne, util
se paa hans Ansigt, naar han sad ved det ise rmelige Maade og gik.
lille Hjørnebord og spiste sin Middag.
I den nærmeste Tid saas vi dagligt, vi talte
Den eneste, han talte med, var en russisk om Dagens Begivenheder, om Kunst og alt —
Kandidat, der, som de øvrige, studerede ved kun nævnedes aldrig hans Ven.
en eller anden af Hospitalets Afdelinger.
Saa var det en Aften, at en Portør fra Hospi
Dr. Graubach, Østrigeren, kom altid forst.
talet ringede paa vor Dør og bad mig følge
Ubevægelig stille sad han ved sit Bord, og med sig til Dr. Graubach.
hver Gang Døren gik, vendte han sit Ansigt
Vi sad i mine amerikanske Venners Lejlig
mod den Indtrædende, søgende, ventende, Lil hed, vi havde lige spist, Cigarerne var bievne
endelig et Smil fik hans Øjne til at lyse, naar tændt, Vinen stod paa Bordet, den ungarske
Boris, Russeren, kom ind. Ensomheden og Pianistinde spillede, og hendes Fætter, en ung,
Fjernheden forsvandt om ham, og i dybt inter ørnenæsel Græker, sad smilende og stemte sin
esseret Samtale indtog de to ‘Venner deres Maal- Guitar — midt ind i denne Stemning virkede
Lid sammen.
Hospitalsbudet som en sort Uhygge.
Sommetider kom Boris ikke. Graubach ven
Hurtigt tog jeg mit Tøj og fulgte ham.
tede da bestemt tyve Minutter, saa spiste han
Han forte mig til Graubachs Privalværclse
skyndsomst sin Mad og gik.
i Reservelægernes Bygning. Døkloren laa i
Ved en Tilfældighed var jeg en Dag kommen Sengen, en Sygeplejerske gik lil øg fra med
lil at sidde ved Bordet ved Siden af ham - . Ispøser — Dørene stod aabne.
det var en af de Dage, hvor Boris ikke kom
Graubach talte sagte men ophidset som i
— og ved en ny Tilfældighed — en .af disse Feber.
Almindeligheder, hvori man bagefter bilder sig
— Forbavser det Dem — spurgte han og
ind, at se et Skæbnens Vink — kom vi til at pegede paa en Stol ved Sengen.
tale sammen.
— Nej, — svarede jeg roligt og satte mig.
Da Graubach kom den næste Dag, hilste
— For De er fremmed, som jeg selv her —
han høfligt men med en Fjærnhed i Blikket, fortsatte han uden O verging — og kun til
der lod mig forslaa, at i Dag havde han Un Dem kan jeg tale! Og jeg maa tale, jeg m aa
derholdning nok. Ti Minutter efter kom Boris. tale, — gentog han, mens hans Tanker øjen
Ved en stiltiende Overenskomst blev det da synligt var langt borte.
saadan, at Graubach og jeg jævnlig talte sam
Jeg fik Tid til at se mig om. All bar Vidne

BORIS
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om en pludselig Katastrofe. Paa et Bord stod
en Genstand overdækket med et Lærred.
— En Maaned efter, at De var rejst — be
gyndte Graubach med ét — skulde jeg til Prag
— det var et Par Operationer — man havde
sendt Bud efter mig. Fjorten 'Dage — ja, nøj
agtigt fjorten Dage ødelagde mit Liv.
(Han kneb Fingrene sammen, som under en
uhyre legemlig Smerte.)
— Da jeg kom til Wien igen — var Boris
borte. Vi havde den Gang Lejlighed sammen
— ved De ikke del — jo, 'vi havde boet sammen
al den Tid, dcL er øver tre Aar — og nu var
han bor Le!
(Graubachs magre Hænder greb og famlede
uafladeligL hen over Tæppet.)
— Ingen vidste noget! Har De prøvet saa
dan noget? — Nej! Sygdom fog Død kender
vi alle til — men Tomheden, dette borte kan De forslaa det! Her gaar et levende Menne
ske, sati virkelig som en Ting, vi kan tage
og føle paa
og saa en Dag er der ingen,
der ved noget om ham! - Nej,'borte — forslaar
De det - borte!
(Han saa ud, som om han maatte anstrenge
sig for ikke at skrige højt af Smerte.)
— Jeg begyndte at /Søge. Vi gjorde alle,
hvad vi kunde, ogsaa — ogsaa — — —
(Han klemte sin Haand op mod Halsen, som
om han vilde vriste Ordene frem af Struben.;
— Ogsaa’ hun!
(Ofte er man en bedre Ven, naar man tier,
end naar man taler, og her vovede jeg ikke
at spørge.)
— Boris var jo forlovet, vod De — men et
Par Dage før min Rejse til Prag, havde hun
hævet Lorholdet! Hun havde gjort det —
horer De, det var hende!
(Med al sin Stemmes Kraft raabte han det
ud i S Lue n.)
— Det var hende — det var hende, der
gjorde det forbi!
(Hans Blik blev pludselig usikkert. Det saa
ud, som om selve Øjeæblet sitrede. Jeg maatte
lægge Is paa hans Pande.)
— Saa gik jeg en Dag langs Floden — Poli
tiet og alle var for længst sat i Arbejde og tilfældig moder jeg Lewis, De ved, Chirurgen -- han faar et stort Navn! — „Gaa med
ud paa La morgue,“ siger han (han anede
intet om Boris», der er fundet nogle Lig i
Donauen!“ - Ser De, han vidste intet óm
Boris og mig - det var et Tilfælde. Det er
Tilfældigheder, der er Livet!
(Graubach retlede sig op. Blot det at gen
fortælle Begivenheden udkrævede al hans Siyr
ke..)
— Jeg selv loflédc Olie-kapperne - fra Brædt
til Brædt gik jeg og trak Dækket til Side.
Nummer fem var Boris. Jeg styrtede om og
blev bragt her hen paa Hospitalet. Det er
to Maancdcr siden.
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(Han støttede sig mod Hovedgærdet, og nu,
da hans Øjenlaag faldt til, saa jeg, hvor tæt
Kødet var tæret bort fra hans Ansigt, saa
Huden bogstaveligt rynkede sig over selve Kra
niets Ben.)
— Jeg laa syg en Uge. Men jeg blev boende
her. Jeg kunde ikke tage hjem. Det er heller
ikke mine Møbler, jeg vil ikke se noget af det
alt sammen igen. Naa, ja, Livet skulde jeg
jø begynde paa igen. Det kommer jo hver
Dag og banker paa med sine Pligter og Krav.
Jeg synes ogsaa, jeg skulde komme over del.
Men saa for en Maaned siden — det var lige
efter Stuegangen om Morgenen — ser De, det
var ogsaa et Tilfælde, læg Mærke til, at det
er Tilfældigheder alt sammen — saa kommer
Professor Strollz ned gennem Gangen (han vid
ste heller intet om Boris — ellers havde han
værel en Forbryder — men jeg ved, han anede
ikke noget om Boris og mig), men paa Viden
skabens Vegne niaalle det foreliggende Til
fælde interessere mig, tænkte han jo, og han
lager mig i Armen og siger: „Gaa med ud i
mit Laboratorium,, jeg har et meget interes
sant Hoved til Obduktion. J-cg fulgte, men
underligt nok blev jeg pludselig kold af Angst
over hele mit Legeme. Paa Marmorpladen laa
min Vens afskaarne Hoved. Boris igen!
Den stakkels syge laa og sled i sine egne
Hænder, som om han vilde rive Leddene fra
hinanden for derved at do ve en endnu værre
Pine).
—■ Professor Stroltz ved den Dag i Dag intet
om Grunden til det Nervechock, der bandt
mig til Sengen i tre Uger).
(Graubach laa stille lidt. Da han alter'be
gyndte at tale, lød hans Stemme baade haard
og anslrengt. Han tog øjensynligt hele sin
Vilje fangen for endeligt at faa sagt det sidste
- det værste!)
Jeg har været i Moskwa, det sagde jeg
Dem jo, ikke sandt — jo, jeg er lige kommet
hjem. De havde sendt hans hovedløse Krop
til Rusland — Familien vilde have det! De
vidste jo ikke noget — ikke om noget! —
(Den syge stødte Ordene frem i en klanglos
II visken)
Og jeg maatte jo til hans Grav — for
min Freds Skyld -- for Boris skulde tilgive
mig — han skal tilgive mig i sin Himmel,
for jeg har ikke villet det, hører De, De skal
sige, at De tror mig, sige det højt, saa jeg
kan hore del! bor jeg har ikke villet det
jeg har ingen Skyld!
(Hans trætte Bryst arlæjdede besværligt).
— Jeg syntes ogsaa, der var Fred i at s ta a
paa hans Grav. Og jeg bad om et Tegn. 1
saadanne Timer beder vi alle, tror De ikke!
Jeg bad om /et Tilgivelsens Tegn fra Boris!
Men der skele ikke noget 1
(Han lav og saa mig henge ind i Øjnene;.
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— De har altsaa forstaaet, at det var hende,
der hævede Forholdet.
Jeg bøjede Hovedet, men saa dog spørgende
paa ham.
— Ja, sagde han saa og nikkede.
— Ja, gentog .han højt og skarpt — hun gjorde
det for min Skyld.
(Han faldt sammen. Hans Legemes Linier
under Tæppet syntes spinkle som en Drengs).
— Men jeg er uskyldig. Det skal Boris vide
helt indtil Evigheden, at jeg er uskyldig.
(Der kom en Pavse. Graubach laa ubevæ
gelig. Pludselig rettede han sig op).
— Jeg bad om et Tegn fra Boris. Se, Tegnet
er kommen!
(Graubach strakte sine magre Arme ud over
Sengekanten mod et lille Bord, der stod ved
Siden. Med en hastig Bevægelse rev han Lær
redet bort og afdækkede et hvidt Kranie. Det
slog mig, at alle Tænderne var bevarede.)
— Boris — sagde den syge og stirrede paa
Dødningehovedet — Boris for tredie Gang!
(Langsomt greb han om Kæbebenet og trak
Kraniet over paa Sengetæppet. Han tog min
ene Haand og pressede den mod det hvide Ben).
— Kan De se det grønne Lys, der straaler
ud fra Issen? Kan De se den lysende Aura?
Jamen Kulden, kan De da føle — ikke — føl
— koldere end det koldeste!

(Om det - var hans egen Uhygge, der gled
over i mig, ved jeg ikke, men min egen Haand
blev kold som et Ligs).
— Her er Tegnet! Det kom nu til Morgen
— her ind i denne Stue. Det blev sendt mig
af en velmenende Kollega i Videnskabens Tje
neste.
(Han stirrede forvildet paa mig).
— Hvad betyder det? Dette iskolde Kranie
— er det Tilgivelse eller Dom?
(Jeg undgik at se paa ham. En underlig
snerrende Lyd pressede sig ud mellem lians
Læber).
— Tilgivelse eller Dom!
(Hans Øjne begyndte atter at sitlre som i
Krampe).
— Tilgivelse eller Dom — det maa jeg tænke
paa, til jeg dør — til jeg dør — til jeg —-----Hans iskolde Hænder slap deres Greb og
faldt som livløse ned paa Lagenet. Jeg troede,
det var selve Døden, der kom og tog ham,
og jeg kaldte paa hans Kolleger, paa Syge
plejersken — i et Nu var Stilheden i Værelset
afbrudt af kommende og gaaende. Graubach
selv syntes at være falden i Søvn.
Da jeg Dagen efter kom for at høre til
ham, var han bragt over paa Sindssygeafde
lingen. —

Fra Englands Kyst under den sidste Orkan.
De høje Bølger styrter under tordenlignende Brag mod Kysten, medens Skummet hvirvler op
som kæmpemæssige Røgsøjler.
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»DE SIDSTE DAGES HELLIGE«

Udsigt otter Byen Utah med det store, pragtfulde Mormontempel.

N VARM Sommereftermiddag for et Aars Mangel paa. Tallet af Skrifter for og imod
Tid siden standsede en Automobil uden Mormonismen er uhyre. Her skal vi blot be
for et ganske tarveligt Beboelseshus i rette nogle Kendsgerninger.
Korsgade. Ud af Vognen sprang et Par Herrer, Mormonismen er grundlagt af Joseph Smith,
som ærbødigt rakte deres Arm til en disting der blev født 1805 i Sharon i Staten New-York
veret Olding. Da den gamle Herre var kom og dræbtes den 27. Juni 1844. Samme Aar over
met gennem Porten, standsede han ct Øjeblik rakte hans Apostle Dronning Viktoria »og Prins
og strøg smilende de aarede Hænder gennem Albert et kostbart indbundet Eksemplar af
sit smukke, hvide Skæ|g. Foran ham laa en Mormons Bog og formanede dem 'til at blive
stor, flot Missionsbygning. Han nikkede aner Mormoner. Efter Joseph Smiths Død blev Brig
kendende til sine Ledsagere og gik op i Temp- ham Young Samfundets Overhoved og Profet.
Den gamle Herre havde en flygtig Lighed Han var en myndig og klog Herre, der til
med William Both. Det var dog ikke Frelsens Fuldkommenhed løste den Opgave at føre Me
Hærs berømte General, men en Mand, der sad nigheden til det forjættede Land. Paa Grund
inde med langt større Magt. Det var Mormon af det tiltagende Flerkoneri blev Mormonerne
kirkens øverste Leder, Præsident Joseph F. nemlig drevne fra Sted til Sted og maatte til
Smith, som foretog en Inspektionsrejse gen sidst søge bort til helt nye og ukendte Egne.
nem Skandinavien.
I 1847 ankom Brigham Young til Saltsødalen,
Det vil maaske forbavse de fleste at høre, og det følgende Aar fulgte den øvrige Menige
aL der er 500 Mormoner i København. Man hed efter. Vejen var baade lang og besværlig.
har nok vidst, at „De sidste Dages Hellige" Den førte over øde Stepper og Bjærge uden
i en lang Aarrække har drevet en ivrig Agita Vej og Sti. Sult og Sygdom plagede dem paa
tion, men havde vel næppe tænkt sig, at deres Rejsen, mange vilde opgive det hele i deres
Antal var saa stort. Endnu mere forbavset Haabløshed; men Brigham Youngs Jærnenergi
bliver man, naar man hører, at der i sejrede til sidst. Endelig laa den naturskønne,
Utah findes 25,000 Danske. Til Sammenlig men ufrugtbare Utahslette for de vandrendes,
ning tjener, at der ved Folketællingen i 1880 undrende Blikke. I Midten laa den store Salt
fandtes 1722 Mormoner i hele Danmark.
sø, der er 25 Mile bred og 40 Mile lang. Sne
Det ligger udenfor vor Opgave at trevle de dækte Bjærge omgav den, Tropesolen spredte
religiøse Stridspunkter op. Vi overlader dette et pragtfuldt Skær over Søens mægtige Flade.
til dygtigere og mere indsigtsfulde Hoveder Intet Under, at de forpinte vejfarende glemte
— og dem har der egentlig ikke været nogen deres Trængsler og under Lovsange steg ned
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i del nye Kanaan. Med forøgede Kræfter tog
de fat paa at dyrke Jorden, og Aar for Aar
voksede de i Antal og Velstand. I 1850 blev
Brigham Young Guvernør over Staten Utah,
og da han døde i 1877, efterlod han sig et
blomstrende -Samfund, der i mange Henseen
der var ypperligt indrettet. 22 Enker og 90
Børn begræd deres hedensganglie Ægtefælle
og hader.
Saltsosladen har nu 80,000 Indbyggere og
bredere Gader end nogen anden By i Amerika.
Skolevæsenel siges at være fortrinligt indret
let. Der er opført et stort, pragtfuldt T e in p e 1,
som har været 10 Aar under Opførelse og
kostet 12 Millioner Kroner. Mangfoldige Fa
briker er i Gang. Det kooperative System
Brugsforeningerne — er i rask Vækst. Ikke
uden Grund anvender Mormonerne ofte Biku
ben som Symbol.
Desuden findes der store Teatre og For
lystelsesetablissementer. En halv Times Kor
sel fra Byen ligger der en stor Badeanstalt,
der bl. a. rummer en uhyre Dansesal, hvor
Parrene valser over det blanke Gulv- til Or
kesterets Toner. Der dJanses i det hele laget
meget i Utah. Man søger at gøre sig Tilvæ
relsen saa behagelig som muligt.
Den nuværende „PræsidenL" er som tidligere
nævnt Mr. Joseph F. Smi/th. Han er født i
1838 og er en Brodersøln af Mormonkirkens
Stifter. I sin Biaraidomstid maatte han flakke
meget omkring. Seinere blev h’an sendt som
Missionær til Sandwich Øerne. I 1901 valgtes
han til Præsident og styrer nu Kirken sammen

med Lo „Apostle", hvoraf den ene, Anthon IL
Lund, er Dansker. Foruden sin kirkelige Vær
dighed er han ogsaa Chef Tor det kooperative
Institut i Ul-ah, hvad der omtrent vilde svare
til. om Sjællands Biskop tillige var Direktør
for Bryggeriet „Stjernen". Det skal efter Si
gende gaa ganske fortræffeligt. Biskoppen -og
Direktøren kommer udmærket ud af det med
hinanden. Omsætningen beløber sig lil 21 Mil
lioner Kroner om Aaret.
I København har Mormonerne deres Mis
sionshus i Korsgade 11. Den store Forsam
lingssal ligner mere et Valglokale end en Kirke,
pyntet som den er med Vimpler og Flag.
Den 11. Juni 1850 ankom de første Mor
moner lil Skandinavien og gik i Land paa Kø
benhavns Tolbod. De kom siraks i Forbin
delse med Baptistmenigheden, og vandt en Del
Tilhængere blandt dem. Allerede den 15. Aug.
fandt den første Daabshandling Sted, idet 15
Personer (8 Mænd og 7 KvindeF dobles i Øre
sunds salte Vover, omtrent en kvart Mil nord
for København. I 1851 blev den nye Lære
bragt lil Norge, og to Aar senere til Sverige.
Siden 1850 er der døbt omtrent 25,500 i Dan
mark. 7,100 i Norge og 17,500 i Sverige. Ialt
35.000 er søm Sidste-Dages Hellige udvandrede
fra Skandinavien til Utah.
Delte er Statistik, og Statistik er lærerig men
ikke særlig morsom. Men da det er vor Opgave
at give en ganske nøgtern og upartisk Frem
stilling zaf Forholdene, maa de tørre Tal na
turligvis med.
J-m.

Det danske Carnegie-Heltefond.

('arnegie-Medaillens For- og Bagside.

Faa Forsiden ses den amerikanske Milliardærs skarplskaarne Træk.

et danske Carnegie-Heltefond har nu faaet sin
Bestyrelse. Udenrigsministeriet har valgt Folke
tingets Formand, Hr. I. C. Christensen til Medlem
af Bestyrelsen. Paa Forsiden af Bladet bringer vi et
Billede af den kendte Politiker.
Fondets Kapital er 125,000 Dollars, anbragte i 5
pCt.s Papirer. Fondets Formaal er efter Fundatsen
at udrede Belønninger for heltemodige Handlinger,
udførte i Fredens Gerning af Mænd eller Kvinder,

D

der for at redde Menneskeliv paadrager sig Skade
paa Helbred eller Førlighed eller selv omkommer.
Fondets Stifter Andrew Carnegie er født 1837 i
Skotland som Søn af en fattig Arbejdsmand. 11 Aar
gammel kom han til Amerika og arbejdede sig ved
Flid og Dygtighed op til at blive en af Verdens ri
geste Mænd. Han har skænket uhyre Summer bort
i filantropiske Øjemed.
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EKSENTR1SKE PERSONLIGHEDER
PERSONALH1STORISKE SKILDRINGER
FRA

IND- OG UDLAND
Virkelige Begivenheder er ofte mere interes
sante end de vidunderligste Fantasier.“

Goethe og Charlotte von Stein.
ET MODERNE Tyskland er Resultatet af
en Blanding af Lensvæsen og Handelsaand. I Middelalderen var der Baroner,
som kæmpede med Sværd og Skjold og midt
mellem Flammer og Strømme af Blod gjorde
sig til Herrer over Stater og Kongeriger. Paa
den anden Side var der Borgerstanden, som
holdt fast paa den Stilling, de havde vundet
i Kraft af de Formuer, de havde tjent paa
Handel, Borgerstanden, som grundlagde Fri
staterne og var lige saa uafhængige som deres
Lensherrer.
Senere begyndte de to Klasser at blande
sig, skønt de oprindelig havde været fjendtlig
stem't overfor hinanden. Den stolte Ridder
kunde uden at miste noget af sin Værdighed
forlange den rige Købmands Datter til Ægte,
og saaledes opstod der af denne Lens- og
Handelsstand et enigt Folk, af de Egenska
ber, de havde arvet fra deres Forfædre.
De forskellige Strømninger, som har været
medvirkende til Dannelsen af den tyske Folke
karakter, finder et slaaende Udtryk i den nu
værende Kejser. Han har altid været en for
underlig Blanding af Middelalder og moderne
Tidsaand. Naar han er midalderlig, er han
del i allerhøjeste Grad; naar han er moderne,
er han næsten mere moderne end den mest
energiske Amerikaner.
Bismarck prøvede at gøre ham reaktionær,
fik ham endog til at tage Afstand fra sin Fa
ders Politik og lærte ham, at han var Konge
af Preussen i Følge Guds Vilje; men han var
for hurtig til at nemme, hvad hans Lagrerneslei*
lærte ham. Hvis han var Konge i Følge en
guddommelig Tilskikkelse, hvorfor skulde han
saa finde sig i Indblanding fra Bismarcks Side?
Han rev sig løs fra Jernkansleren, og i mange
Aar var han enevældig Konge og Kejser. Intet
var for middelalderligt til at stemme overens
med hans Smag. De store Sale i hans Pa
lads lyste af Rustninger, naar han genoptog
en og anden af de gamle germanske Ridder
skikke og traadte frem selv klædt i funklende
Staal med en funklende Ørn lysende paä sin
Sølvhjelm. Enhver Form for Pragt og Højtide
lighed stod hans Hjerte nær; han forlangte
en Troskab af sine Undersaatter, som nær
mede sig Tilbedelse; og forsaavidt stod han
ikke ret meget tilbage for det ellevte Aarhundredes Monarker.

Men alt dette var kun et Udtryk for hans
Smag for det maleriske, lians skarpe Intel
ligens sagde ham, at Erobringer nu til Dags
gøres ved Hjælp af diplomatisk Snilde, ikke
ved Vaaben. Ingen har holdt saa flammende
Taler lil Krigens Pris, og dog her, paa den
anden Side, ingen Regent holdt sig Fredens
Forskrifter saa strengt efterrettelige.
Han var villig nok til at kujonere Frankrig
og Spanien i Marokko; men da de andre Na
tioner lagde sig imellem, trak Kejseren sig
forsigtigt tilbage og beklagede, at Østrig var
den eneste Forbundsfælle, som han kunde stole
paa.
1 sin Virken udadtil har han saaledes langt
snarere været en Repræsentant for Handelsaanden i det tyske Folk. Han har bygget en
stor Handelsflaade, han har udvidet del i For
vejen ret udviklede Jernbanesystcm og opmun
tret de forskellige Industrigrene, lian rejste
ned Lil de Krttpp’ske Kanonfabrikker, og han
behandlede den berømte Jernkonge og hans
Datter, som om de var af adelig Sla'.gt. Han
drog paa en Pilgrimsfærd til Jerusalem, hvor
han ansøgte Sultanen om Koncessioner. Han
har stadig sin Opmærksomhed henvendt paa de
tyske Kolonier i Afrika og det fjerne Østen,
og han har sine Udsendinge i de Forenede
Stater, hvor han ikke vilde Lro paa, at TyskAmerikanerne har skilt sig ud fra ham og
hader det prøjsiske System — det vil sige
det System, hvorved der vaages over Undersaatterne, som en Fader vaager over sine Børn
— samtidig med, at de elsker Tyskland.
Kejseren, søm er opfyldt af Romantik, af
Riddertidens Traditioner og gamle Legender,
er samtidig en meget haardhændel Forretnings
mand, som respekterer det nye amerikanske
Plutokrati, fordi Pengene i sidste Instans er
ensbetydende med Magt. Og i disse sine for
skellige Faser følger Kejseren hele det tyske
Folks Udvikling. Frederik den Store vakte en
Følelse af stærk Patriotisme i Preussen. Han
døde, og hans Hære blev krafteslose, medens
hans Generaler sank ned til al være blot og
bar Exercersergeanter, indtil Napoleon spredte
dem som Avner og tvang dem til at tjene det
franske Kejserdømme.
Saa kom en ny stor Opblussen af den tyske
Patriotisme; Napoleon den Tredje blev slaaet,
og Paris blev indtaget. Men igen skiltes del
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enige Tyskland, og i Olmiilz 1850 blev det en Mand, som havde vundet sine Laurbær paa
Østrigs reaktionære Indflydelse, som alter fik Slagmarken, men altid en Aandens Mand, en
Magten. Men stadig blev Historiens Pendul Mand med nye Tanker og Indbildningskraft,
ved at svinge. I 1866 hævdede Preussen paany en Mand, hvis Ord og Lære mere eller mindre
sin Stilling med Sværdet, og fire Aar senere ubevidst optages af hans Samtid, indtil de efter
rejste det forenede Tyskland sig for at knuse mange Generationer vinder almindelig Aner
kendelse.
Frankrig og beherske hele Europa.
Set i det Lys er maaske de tre største Mændr
Her ser man den evige Skiften i Tysklands
Historie. Først finder vi Handel og Krig som som nogen Sinde har levet, Homer, Shakespe
Strømninger, der eksisterer Side om Side — are og Johann Wolfgang von Goethe. Disse
to indbyrdes modstridende Elementer. Dernæst tre Mænd har nemlig fremsat vægtige Tanker
begynder Handels- og Krigsklasserne al blande og Følelser paa en saa tiltrækkende og over
sig, og saa efter en lang, aandelig død Periode, bevisende Maade, at de til sidst er kommet
hvor kun de forskellige Elementer kun halvt til at omforme eller i det mindste forme Millio
gaar over i hinanden, en stærk Bevægelse frem ners Sjæleliv, selv om disse Millioner tidt ingen
mod et fælles Maal. Vi finder i Tyskland, Anelse har om den Kilde, hvorfra deres- Over
bevisning skriver
stadig Landjunkeren,
sig. — Al disse tre
bisi og lier ogsaa en
Mænd var Homer igen
„Hojvelbaaren", som
langt den slørste. —
sukker for den Tid,
Hans Indflydelse be
der er svundet; men
gyndte Aarhundreder
Tysklands Magt be
før Kristi Fødsel, og
ror nu ikke længer
den Dag i Dag er den
paa dels Vaaben ale
ikke ophørt. For den
ne, men paa dels
græske Race var han
Handel og Folkets
Lærer, Profet,
Hi
Evne lil at udnytte
storieskriver,
Dom
alle Chancer.
mer, Sanger og Yp
Hvem skal vi da til
perstepræst, foruden
skrive denne Sam
at han var den mest
mensmeltning af de
betagende og let læ
nordtyske og sydty
selige af alle Digtere.
ske Racer?
Den græske Races Hi
1 Historien er man
storie, dens Ærgerrig
tilbøjelig lil at se paa
hed, alle de dybere
den store Statsmand
Tanker, som rørte sig
eller den særlig ud
i den, saa vel som
mærkede Soldat og
dens politiske Filosofi
sige, at det var ham,
finder Udtryk hos Ho
som som med et
mer.
Par Sværdslag opnaa— Han staar først
ede alt det, vi beun
GOETHE
drer, med andre Ord,
blandt dem, som har
at en Napoleon eller
øvet sin mægtige Ind
en Bismarck er den store Midterfigur i en flydelse, ikke paa en Nations, men paa mange
national Bevægelse. Det er sandt, al Soldaten Nationers Skæbne.
og Statsmanden i Reglen hosier Anerkendel
Som den anden i Rækken kan vi nævne
sen for at have bragt de Tanker frem, som Shakespeare, som dog er den mindst betydelige
saa længe har ligget og gæret i en Nation, af de tre, fordi hans Indflydelse forst og frem
og dog er de kun det Redskab, hvormed de mest er en literær Indflydelse, og han kun i
store Kræfter kommer til at sætte Blomst i anden Række kom lil at indvirke paa Folkets
virkelige Bedrifter. Saaledes var Napoleon det Karakter.
Johann Wolfgang von Goethe er forsaavidt
Sværd, hvormed Frankrig, efter Aarhundreders
usigelige Kval omstyrtede Feudalismen, og paa mere betydende end Shakespeare og staar i
samme Maade opnaaede Bismarck al fremkalde Indflydelse kun tilbage for den blinde, joniske
Skjald. Som Son af jævne Forældre, gennem
det nationale Krav om Enhed.
Men hvis disse Slatsmænd og Soldater saa gik han den sædvanlige Skole- og Universitets
al sige først kommer til hen imod Slutningen, uddannelse. Han fødtes i Midten af det attende
hvem er det da, som giver Stødet lil deresi Aarhuudrede, netop paa det Tidspunkt, da en
Arbejde? Hvem er det, som har saaet den Sæd, vis social Haabløshed havde sænkel sig over
Europa. Det var en Skepticismens Tidsalder,
de kommer lil at hoste?
I saa godt som intet Tilfælde har det vieret hvor Folk ikke blot tvivlede om Gud men ogsaa
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om de Love og Trosætninger, som gjaldt i den
Verden, hvori de levede.
Det var endvidere en meget sentimental Tids
alder, og paa samme Maade, som Mænd og
Kvinder af de højere Stænder smægtede og
sukkede for hinanden, arbejdede Middelklassen
under en Slags Haabløshed, medens der paa
Bunden af den flammede en Vildskab og et
Had, som skulde slaa ud i lys Lue i den franske
Revolution.
For den tyske Nations Vedkommende var
det, som om den ikke bestod af andet end
en Mængde kraftløse Væsner, som ikke kunde
tænke for sig selv, som tavse fulgte deres
respektive Konger, Hertuger og Fyrster med
sløvede Aandsevner og ude af Stand til at
tænke andet, end hvad de havde faaet Ordre
til at tænke
ikke for sig selv, men i en
Slags Skure.
Ind i denne Verden kom den unge Goethe,
en livsglad, ung Germaner, alsidig og i Be
siddelse af rige Aandsevner, som først tiltrak
sig Opmærksomheden paa Grund af sin lite
rære Begavelse, sin tiltalende Personlighed og
de mange Elskovseventyr, som stadig knyttede
sig til hans Navn. Der er skrevet hele Bøger
om Goethes Kærlighedsforhold, som — skønt
de i Øjeblikket kunde være betydningsfulde
nok — alligevel ikke havde nogen dybere Ind
flydelse paa hans Tilværelse. Goethe var vel
en ivrig Beundrer af det smukke Køn, men
hvis hans Følelser havde været saa dybe, som
de saa ud til at være, vilde han sikkert have
ægtet en af de mange smukke Kvinder, som
han havde elsket og forladt, før han havde
naaet sit tredivte Aar.
Navnene paa de Kvinder, Goethe for en Tid
' elskede og derefter forlod, er almindelig be
kendte — Friederike Briau, som han traf i
1771, og som i sin Betagelse gav sig til ham
med en Lidenskab, som Goethe i fuldt Maal
gengældte; Kätchen Schönkopf, Maximiliane v.
Laroche, Charlotte Buff, Anna Mönch, Antoi
nette Gerock og Lili Schonemann — nogle
letsindige, nogle alvorligt forelskede, nogle lige
saa villige til at glemme, ’hvad der ’havde været,
som Goethe selv — det er som en Bog om
skønne Kvinder, en Bog, som det knap er
Umagen værd at skrive, fordi ‘Enden stadig
blev den samme: „Han elskede dem og* red
sin Vej.“
Der er dem, som mener, at han var bange
for at skænke nogen Kvinde sin fulde Kær
lighed af Frygt for, at han derved skulde blive
.ude af Stand til at udføre de store Ting,
som han drømte om at udføre. Men i alle
de Aar havde han, skønt hans Navn var kendt
i vide Kredse, gjort meget lidt for at be
rettige de Forhaabninger, der stilledes til ham.
Det var Goethe med de straalende Øjne, de
flagrende Lokker og det muntre Vid, som var
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kendt baade i Frankfurt og Leipzig -- ikke
den store Digter eller Tænker.
Han havde skrevet nogle enkelte lyriske
Digte, som vel var rene Perler, men alligevel
knap forklarede hans Berømmelse; han havde
skrevet et enkelt Drama „Gotz“, som betog
alle ved sin Dristighed og Frislihed, som appel
lerede stærkt til det tyske Folks Selvtillid,
manende det til Selvstændighed og opfordrede
det til at sætte sig op mod alle Middelalderens
Traditioner. Men dette var næsten ogsaa alt,
hvad han havde udrettet, da han i sit tredivte
Aar aflagde sit første Besøg i Weimar, hvor
den unge Hertug Karl August nylig havde be
steget den Saxen-Weimarske Trone. I denne
By, som- næsten alle Tysklands store, literærc
Navne paa en eller anden Maade er knyttede
til, blev Goethe modtaget med aabno Arme, og
her begynder det Afsnit af hans Liv, som
maaske, naar alt kommer til alt, er det mærke
ligste i hele hans Tilværelse — de elleve Aar,
som hengik uden han faldt til Ro Og begyndte
at skrive de Kæmpeværker, som har gjort hans
Navn berømt over hele Jorden.
I disse Aar var det ogsaa, at Goethe kom
under Indflydelse af Charlotte von Stein —
en Indflydelse, hvis Art aldrig til Fulde er
opklaret. Hun var flere Aar ældre end Goethe,
og paa det .Tidspunkt, da han traf hende,
var hun gift med en af Hertugens Hofembedsmænd og Moder til syv Børn. Hun vnr ikke
særlig smuk eller grafios, knap nok livlig, og
dog var hun den eneste Kvinde, som for Alvor
kom I il at betyde noget for Goethe.
Naar man ser paa hendes og Goethes For
hold til hinanden, synes det, som om der kun
findes den ene Forklaring: De var Venner, i
Ordets bedste Betydning, og selv om deres
Forhold til Tider antog en lidt varmere Karak
ter, var det dog i det store og hele platonisk.
Hvis Goethe rejste bort, skrev han Snese og
alter Snese af Breve til hende, Breve, hvori
han anvendte alle Sprogets ømmeste Ord, og
dog var der ikke Tale om Lidenskab i deres
Forhold til hinanden, naar de var sammen.
Rimeligvis stod Fru von Stein for Goethe siom
et Udtryk for alt, hvad han havde beundret
hos de Kvinder, som havde været hendes For
gængerinder. Deres Venskab tilfredsstillede
hans Trang til Kvindeselskab samtidig med,
at der bestod et stærkt aandeligt Kammeratskab
mellem dem, og af den Grund fandt han sig
i, at hun øvede et Tyranni over ham, som ingen
Hustru vilde have tilladt sig og endnu mindre
nogen Elskerinde. Han, som hidtil havde været
uansvarlig og ligegyldig for Følgerne af sine
Handlinger, vænnede sig nu til en Selvbeher
skelse, som i tidligere Aar vilde have været
ham fremmed, ja ligefrem umulig. Det er
næsten, som om Forsynet havde bestemt, al
de skulde modes, fordi han uden hende aldrig
vilde have udført det Værk, som gjorde liam
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lil det tyske Folks Talsmand. De li Aar, som
laa mellem hans første og sidste Mode med
Fru von Stein, var Aar, som vilde have rummet
store Farer for en Natur som hans - saa
vulkansk, saa tilbøjelig til at lade sig beherske
af de Kræfter, der rørte sig omkring ham og
inden i ham. Skønt hendes Indflydelse i visse
Henseender var nedtrykkende, tjente den i del
mindste til at høide ham i Tømme, indtil han
kunde begynde paa sit sande Livsværk, ikke
ringere Kraft, men med mindre Voldsomhed
og Ubeherskethed.
Hendes Følsomhed var imidlertid sygelig, og
til sidst blev hendes Sentimentalitet ham lige
frem imod. De stadige Baand og Hindrin
ger, som hun søgte at paalægge ham, var endnu
mere stridende imod hans Natur, end de vilde
have været for de fleste Mænds Vedkommende,
men alligevel frelste hun ham — man kan
næsten sige for sig selv. — I)et var, som om
han var under en Slags Bedøvelse, indtil den

Tid kom, da han helt kunde gøre sig fri og
for Alvor kaste sig ind i sit sande Arbejde.
Og saaledes gik det til, at han, da Tidens
Fylde kom, vendte Weimar og Hofembedsman
dens Hustru Ryggen for bestandig og gjorde
en Ende paa hele denne kunstige, meningsløse
Kærlighedsleg og rejste til Italien med Sjæ
len opfyldt af ny Glæde og saa ivrig efter al
naa Rom, at han kun opholdt sig to Timer
i det smukke og højst interessante Florens.
Fra denne Dag til sit Livs Ende vedblev
Goethe at være sin egen Herre. Han levede
en Tid sammen med en ung, romersk Pige;
han giftede sig med en tysk Kvinde, Christiane
Vulpius og havde med hende flere Børn, men
han var altid paa sin Post overfor de Snarer,
som Sanserne lagde for hans Fod, naar der
var Tale om, at de kunde virke hæmmende
paa hans vidtflyvende Aand eller hindre ham
i Udførelsen af hans Livsværk.

En opsigtsvækkende Forlovelse.

Premierløjtnant Sigurd Bjørner og Fru Anna Larssen.
Baade i og udenfor kunstinteresserede Kredse har det vakt Opsigt, at Dagmarteatrets
nydelige, forhenværende Primadonna, Fru Anna. Larssen er blevet forlovet. Fru Anna
Larssen har jo nu desværre trukket- sig helt bort fra Scenen. Hr. Sigurd Bjørner har de
sidste Aar virket, som Sekretær ved Kristelig Forening for Unge Mænds Soldaterhjem i
Helsingør, hvor han har vundet mange Venner. Han er 37 Aar gammel.
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En dansk Videnskabsmand og hans Opfindelse.
ver Gang, der af dansk
Videnskab gøres en be
tydningsfuld Opfindelse, føler
alle — selv de, der ikke tilfulde fatter Opfindelsens sær
lige Art — en Stolthed over,
at vort Lands Navn har vun
det ny Hæder. Dette gælder
særlig, naar det drejer sig
om en Opfindelse, der vil
faa saa vidtrækkende Betyd
ning, som den Professor
H. /. Hannover har gjort.
Det er efter mange Aars
Eksperimentering lykkedes
Professoren at fremstille et
saakaldt Poremetal, der be
sidder den Evne, at det kan
optage en langt større
Mængde af indladet Elek
tricitet end alle hidtil kendte
Akkumulatorer. Metallet bestaar af porøst Bly, der
indeholder en Mængde mi
kroskopiske Porer og derved
frembyder en meget stor

Overflade for Indladning af
Elektricitet. Der vil navnlig
være udstrakt Anvendelse
for denne nye Akkumulator
saadanne Steder, hvor det
gælder om at gøre Maski
neriet saa let og pladsbespa
rende som muligt. Pore
metallet synes derfor at have
en stor Fremtid for sig i
Flyvemaskiner, Undervandsbaade, Automobiler o. s. v.
Professor H. I. Hannover
var i mange Aar Direktør
for Statsprøveantalten. I Fe
bruar udnævntes han til
Direktør for polyteknisk Læ
reanstalt. Han er baade her
hjemme og i Udlandet kendt
som en fremragende og sam
vittighedsfuld
Videnskabs
mand. Vi haaber, at han
maa faa megen Glæde af
sit Arbejde.

H

Professor II. I. Hannover.

CSd

Pastor BAST omgivet af sine smaa fattige Venner.
„Centralmissionen* s energiske og sympatetiske Leder, Pastor Bast, agter at oprette et Hittebørnshospital. Se nærmere under „Skiftende Horisonter*.
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S SKIFTENDE HORISONTER §
.□
□
Snobberiet i Amerika.
Skønt de nordamerikanske Pristaler er en
Republik, trives Snobberiet dog frodigt i
Ly af den demokratiske Regeringsform. For
otte Aar siden dukkede der en meget rig Dame
op i Washington og gjorde sig de latterligste
Anstrængelser for at blive anerkendt som Ade
lig. Noget af det første, hun anskaffede sig.
var et Stamtriv, der viste hendes /Herkomst
fra Karl den Store, Kong Alfred af England,
Isabella den Katolske og andre forlængst hen
sovede kronede Hoveder. Hun lod denne Stam
tavle trykke som en elegant lille Bog og sendte
den sammen med sit Visitkort til alle de for
nemme Familier, hun ønskede al omgaas med.
Hun havde dog ikke videre Held med sig og
er fornylig blevet anbragt i en Galeanstalt. hvor
hun formodentlig iogsaa bedre passer. En an
dén hovedrig Dame i New-York har ladet sig
portrættere af en Maler, der er Specialist i
at forevige fyrstelige Personer. Men Billedets
største Vierdi ligger dog i Rammen, der er af
massivt (iuld og smykket med smaa Budhafigurer. Fotografier af dette Billede er sendt
til alle amerikanske Blade med Oplysning øm,
at Rammen koster 90,000 Kroner.

Den tyske Kronprins.
Den 6. Maj fylder Kronprins Wilhelm 30
Aar. Det er jo ikke nogen høj Alder; men
den unge Mand har dog flere Gange henledt
Verdens Opmærksomhed paa sig — mest ved
forskellige Rivninger med sin kejserlige Fader.
Da 'han i Ef'teraaret offentlig demonstrerede
sin Misbilligelse af Kejserens og Rigskanslerens
Politik i den berømte Marokko-Affære, blev
han forvist til en Garnisonsby. Men hans sløre
Popularitet har næppe lidt noget Skaar ved
ved det. Kronprins Wilhelm er gift med en
Søster til Kronprinsesse Alexandrine af Dan
mark.

Litteraturen og Teatret.
Den kendte Forfatter A. II. Ko hl har
hos G. B. N. F. udgivet en lille Bog om dette
Æmne. Hr. Kohl søger at belyse Sagen fra
en Publikummers Standpunkt og slaar lige
straks fast, at vi befinder os i en Misere, som
det gælder om at ‘slippe 'ud af. Hvad er det da,
Publikum vil have? Er det Rædselsdramaer,
Gøgl eller- dumme Revuer? Ingen af Delene
(svarer Kohl). Det, vi allerhelst vil høre og
se, er Drømmen; det er Drømmens rystende
og dejlige Land, vi vil naa! Aa, de rode og
de hvide Ilosers guddommelige ‘og blodige Land
— hvorom i hvert Fald Erindringen fra vor
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Ungdom endnu undertiden hvisker i vort Øre.
Det klinger jo helt nydeligt og er vistnok
ogsaa rigtigt. Men der er langt igen, før vi
kommer saa vidt. Livet skal tages af mangen
Rabalderkomedies Sukces — før den ægte,
skønne Poesi kan faa Lov ‘til at trække Vejret
frit. I Mellemtiden kan man saa trøste sig
med, hvad den heller ikke ukendte Forfatter
G o e t h e siger' et Steds:
Selinsucht in’s Ferne. Kunftige zu beschwichtigen.
bescluiftige dich hier und hent iin Tüchtigen!

Den Suhrske Husmoderskole.
Medens det ellers staar ret slojt til med
den gode Smag herhjemme, kan vi dog paa
et Punkt notere en glædelig Fremgang. Den
ædle Kogekunst er gaaet frem i Alder og Vis
dom og formaar ofte at skabe den Ekstase,
som hverken Litteraturen eller Teatret kan
fremkalde. Et virksomt Middel til at Koge
kunsten staar saa højt herhjemme, har den
Suhrske Husmoderskole været. Den blev stiftet
i 1901 af Frøken I n g e b o r g S u h r, og under
hendes kyndige Ledelse, har den nu arbejdet
sig frem til en meget anset Posilion. I 1907
blev den statsanerkendt, og Ministeriet bevilgede
el Pengebeløb lil Uddannelse af ubemidlede
Elever paa Skolen. Elevantallet er derfor ogsaa
i stadig Stigning. Der er Husholdningskursus
for Begyndere, for Viderekomne, for Forret
ningsdamer og Husmodre; Kursus ikke blot i
Madlavning men ogsaa i Vask, Strygning, Skrædersyning og Modepynt — ja selv i Sygepleje.
Efter Indbydelse af Frøken Suhr besaa vi
forleden Husmoderskolens nye Lokaler i Pus lervig 8. Her findes ‘en Række Undervisnings
lokaler, der ikke blot skinner af Properhed
(hvad der altid er en udmærket Ting), men
ogsaa er praktiske og hyggelige. Her findes
ogsaa et Hjem for unge Piger, som vil lære
alt, hvad der vedrører Husholdningen.
Den 'Mand, hvis tilkommende Hustru er
blevet uddannet hos Frøken Suhr, behøver
aabenbart ikke at frygte for, al der er Klumper
i Grøden, eller at Støvet faar Lov til at ligge
urørt i Krogene.

Borgeradressen til Brygger Jacobsen.
Efter al Brygger, Dr. phil. Carl Jacob
sen nu er vendt hjem fra sin Ilaliensrejse,
er Adressen fra Københavns Borgere blevet
ham overrakt. Der var ialt 15,971 ’Underskrivere,
som bevidnede ham deres Tak for lians storslaaede Gaver lil Hovedstadens Forskønnelse.
Adressen blev overrakt Dr. Jacobsen af I ndu-,
striforeningens Formand, Ingeniør Foss, som
betonede, al det var Repræsentanter for Indu
stri og Haand værk, Videnskab og Kunst, som
nu overbragte den store Mæcen Borgernes Tak.
Dr. Jacobsen takkede i en smuk, lille Tale,
der viste, hvor glad han var for denne beskedne
Hyldest.
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Vi har allerede for længe siden lovet vore
Læsere at bringe et Billede af Dr. Jacobsen,
laget specielt for „Hver 8. Dag“ efter hans
Hjemkomst. Vi ser os nu i Stand til at indfri
dette Løfte, idet Dr. Jacobsen venligst har
stillet sig til Disposition for vor Fotograf, som
har taget en fortrinlig Plade af ham. Billedet
vil fremkomme paa Forsiden i næste Nr.

Galopløbene begynder.
Begunstiget af det herligste Foraarsvejr og
under en vældig Tilstrømning af Mennesker,
blev den forste Væddeløbsdag en afgjort Suk
ces. Langs Strandvejen og ud til Klampenborg var der en hel Folkevandring i stor Stil
med Biler, Landauere og Cykler i Spidsen. Ho
vedstaden lagde en ligefrem rørende Interesse
for Sporten for Dagen... Eller var det mon
for Totalisatoren? Trods de s’løje Tider blev
der dog omsat ca. 60,000 Kr.
Med I ndtagelse af et Par l held forlob Be
givenheden smukt. Det eneste, der med Betle
ankedes over, var, at Løbene trak alt for
længe ud. Mellem Publikum saas mange kendte
Ansigler, deriblandt Kronprinsregenten og Kanlatedigteren L. C. Nielsen.

Pastor Bast og Hittebørnene.
Andetsteds i Bladet bringer v ol Billede
af „Centralmissionen“s sympatetiske Leder, Pa
stor Bast, der gør et stort og godt Arbejde
for de fattigste i vor By. Pastor Bast har
faaet Tilladelse til at afholde en Slags Børne
hjælpsdag lil Indtægt for Virksomheden. Vi
synes ikke saa godt om denne Idé. Derimod
anbefaler vi med (ilæde hans projekterede Hittebørnshospital lil vore Læseres Interesse. Det
sker desværre all for ofte, at Moderen i de
smaa, fat lige Hjem ligger syg eller skal paa
Hospitalet, og at der ingen er til at tage sig
af de stakkels smaa Børn. For al bøde lidt
herpaa er del, at Centralmissionen vil indrette
et stort Børnehjem. Til Foretagendet behøves
mindst 8000 Kr. Disse Penge vil forhaabentlig
snart indkomme. Pastor Bast’s fortrinlige og
uegennyttige Virksomhed fortjener al mulig
Sympati og Stolle — blot han vilde forskaane
os for flere „Dage“. Vi har niere end nok med
dem, vi allerede har.
Eventuelle Bidrag til Hittebornshøspilalet
bedes sendt til Cenlralmissionens Kontor. Stockhusgade 2. Kbhvn,. K.

Hr. v. Crone.

En frygtelig Jærnbaneulykke i Amerika.
Eksprestoget mellem New York og Chicago, der tilbagelægger 965 (engelske) Mile i 18 Timer,
løb af Skinnerne ved en Bro. Fire Pullman Vogne styrtede ned ad den stejle Skrænt.
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WILLIAM STEAD
ikke at bringe sine Læsere Besked. Men han
var mere end Reporteren, han var tillige Agi
tatoren, og ogsaa dette i den store Stil. Han
af dette, at 1600 Menneskeliv er gaaet tabt. redigerede Blade og Tidsskrifter, han skrev
Hvad hver enkelt af disse lætyder for den Korrespondancer til Blade over hele Jorden,
større eller mindre Kreds af paarørende og og han udgav agitatoriske Pjecer, der læstes
Venner, de levede iblandt og virkede for, kan i Hundredtusinder af Eksemplarer. Han deltog
vi ikke overskue; og endnu mindre formaar i Kongresser, han talte paa Agitationsmøder
vi at maale det samfundsmæssige Tab, disse — han var netop ved denne Lejlighed under
1600 betyder. Hvor mange Traade i det ind- Vejs til New-York for at tale der ved et stort
filtrede Væv, som tilsammen udgør Arbejdet Fredsmøde — og han plejede diplomatiske For
for Menneskehedens Udvikling, er ikke derved handlinger. undertiden af meget vanskelig Art.
blevet klippet over? Og naar vil de atter være
Og spørger man om Grunden til, at han
erstattet med andre, saa Vævets Monster ikke øvede en saa mægtig Indflydelse, at hans Stem
skal lide noget Skaar? — Og dog: Lukkede me kunde skaffe sig Ørenlyd, selv i Diplomatiets
Havet sig ikke straks over det sunkne Skib? eksklusive Verden, maa Svaret utvivlsomt blive,
Efter kun faa Minutters Forløb var Overfladen at han altid kæmpede for en Idé, og ikke for
igen som før. Om for
personlige Interesser. Og
holdsvis kort Tid vil Li
han var ikke bange for
vet atter gaa sin vante
at sætte noget ind paa
Lang. Maaske var endog
sine Ideer; ved en enkelt
Ulykken selv et vigtigt
Lejlighed fik han endog
Led i Udviklingens Kæ
3 Mdr.s Fængsel for sit
de. Men dette ser vort
Arbejde; men hans Tan
kortsynede, Øje ikke
ke sejrede — Loven blev
straks. Foreløbig synes
forandret i den Retning,
Begivenheden at efterla
han havde angivet. Det
de sig ligesom et' gaben
var i det hele ikke Smaade Svælg, eller maaske
opgaver, han puslede
rettere en uhyre Bunke
med, nej, del var de
større eller mindre Hul
store Samfundsspørgsler, som det synes os
maal og de Udviklings
vanskeligt af faa udfyldt
bestemmende
Proble
paany.
mer, han greb ind i med
Det største af disse
kraftig Haand, som f.
Huller synes vel det at
Eks. Sædelighedsspørgsvære, som William
maalet, det sociale
Stead efterlader sig. —
Spørgsmaal, Fredssagen,
Han var en af Tidens
og nu til sidst ikke
Stormænd. Naar Talere,
mindst Spiritismen.
Til sidst et Par biogra
Politikere, Forfattere,
WILLIAM STEAD
fiske Data: — William
Kunstnere taler til Hun
dreder, taler Journalisten til Tusinder; men Stead er født 5. Juli 1849 og hlev saaledes ca.
blandt Journalister ragede William Stead saa 63 Aar. Kun 22 Aar gammel blev han Udgiver
højt op, at man dristigtkan sige, at han talte af et Provinsblad. 9 Aar senere blev han i
til Millioner af Mennesker paa begge Sider af 1880 Medarbejder ved „Pall Mall Gazette"" i Lon
Jordkloden. Og hans Taler blev hørt, ja, den don og var dette Blads Redaktør 1883—1889. Del
fængede og bar Frugt. Som Journalist forbandt var heri, han i 1885 skrev de Artikler om Pige
han dette at være Publikums Tjener og samtidig handelen i London, der vakle Opsigt over hele
dets Vejleder. I den første Egenskab var han Verden. 1890 startede han det stort anlagte
Reporteren i stor Stil, den Mand, der ved saa Tidsskrift „Review of Reviews". 1894—96 udg iv
at sige at være allestedsnærværende formaaedc han det spiritistiske Tidsskrift „Borderland
at bringe sine Læsere Førstehaands og selvsete hvori „Breve fra Julia" først saa Lyset. I 1893
Oplysninger om de store og betydningsfulde skrev han Bogen „Hvis Kristus kom til Chi
Begivenheders Centrum. Hvor naturligt, at han cago" og midt under Boerkrigen „Har jeg Bel
netop ogsaa skulde være til Stede, naar Tæppet til at slaa Boeren ihjel?" For ca. 3 Aar siden
gik op for det største Drama, der endnu er ud oprettede han „Julias Bureau" i London.
En mægtig Personlighed er gaaet bort.
spillet paa Søen. Han oplevede Skuespillet,
og som ved saa utallige andre Lejligheder spil Ære være hans Minde!
lede han selv med; men denne Gang naaede han
Chr. Lyngs.

HYRE er de Værdier, der er gaaet tabt ved

U „Titanic"‘-Katastrofen. Og hvad betyder
saa alligevel de materielle Værdier ved Siden
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DEN STORE SKIBSULYKKE I ATLANTERHAVET.

Kæmpedamperen „Titanic* s Undergang i Atlanterhavet er den frygteligste Skibsulykke i Mands
Minde. „ Titanic11 tørnede mod et Isbjærg og gik nogle faa Timer senere til Bunds. Henved 1600
Mennesker mistede Livet, deriblandt mange, der gjorde Turen som en Lystrejse med det prægtige
Skib. — Vort Billede viser foroven „Titanic" da det forlod Southampton for at tiltræde sin første
og sidste Rejse. Derunder ses Søsterskibet „Olympic", der paa sin første Rejse kolliderede med en
stor engelsk Damper. De punkterede Linier viser Ruterne og hvorledes Skibene er drevet ud af Kurs.

EN OCEANFLYVERS INDRE.

„Titanic* løb af Stablen 31. Maj 1911 og blev da af alle betragtet som et Vidunder baade med
Hensyn til Størrelse, Elegance og Sikkerhedsforanstaltninger. Ulykken har tilfulde vist, at Sikker
hedsforanstaltningerne ikke var tilstrækkelige. Men Størrelsen og Elegancen var uimodsigelig im
ponerende. „ Titanic* havde kostet 27 Millioner Kroner og havde et Mandskab paa henved 1000
Personer. Skibet var udstyret med overdaadig Pragt. Der var Sale i alle mulige Stilarter, Svømme
haller, Gymnastiksale og Tennisbaner, Alt i alt havde denne svømmende By syv Etager, og dens
Højde fra Kølen til Kommandobroen var som Rundetaarns. Nu ligger det altsammen paa Havsens Bund.

OCEANFLYVERNES FARLIGSTE FJENDE.

De store Isbjærge, der driver rundt i Havet, er Skibenes farligste Fjender. De knuser selv en
Kæmpedampers Skrog som var det en Nøddeskal. Det farligste ved dem er netop, at de er saa
vanskelige at faa Øje paa. Kun en Ottendedel af dem rager op over Vandet, mens vældige, klippehaarde Ismasser skjules af Bølgerne. Det Skib, der ikke passer godt paa, naar det møder et af
disse Isbjærge paa sin Vej, er dødsdømt. „ Titanic"s Kaptajn har sikkert haft altfor travlt med at
slaa Atlanterhavsrekorden og har derfor ikke opdaget Faren, før det var for silde".

MONUMENTET FOR KONG EDWARD DEN SYVENDE.

I London bliver der rejst et pragtfuldt Monument for den afdøde Konge i Piccadilly
ved den store Oreen Park.
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Karl Blank som Dragon.
Af L. 0.
Denne Skildring af en meget anset, fhv. Underofficer
vil sikkert interessere ved de Billeder, den opruller fra
Militærlivet.

ARL BLANKS Indtræden i det militære
Liv var en stor Skuffelse. Han havde
tænkt at skulde bo i en statelig Kaserne
og saa i Stedet blev han puttet ind i en grim
faldefærdig Bygning i en skummel Gade.
Uniformen, som han havde været saa stolt
af at skulde bære, skuffede ham endnu mere.
— Den var gammel, krøllet efter Vask og lappet.
Da han stod med de gamle Klude paa lignede
han nærmest en vaad Hund. Han fik lige
Tid til at vurdere det hele til 25 Øre, da en
brølende Tone kaldte ham og de andre til In
struktion. — Han fik her saa meget at vide
om militære Pligter, at det løb rundt i hans
fortumlede Hoved. Han huskede dog tydeligt
at større Forseelser kunde straffes med Rot
tingslag og Tugthusstraf.
Han havde faaet et Nr. som det meget ind
stændigt var paalagt ham ikke at glemme. Han
stod lige og gentog det for sig selv flere Gange,
da det blev raabt op. Han hørte det ikke,
saa optaget var lian af at indprænte sig det,
for det raabtes ind i Ørene paa ham. —
„Jeg tror Djævlen danser paa din Kasket
skygge/' tordnede Befalingsmanden. „Har du
tabt Mælet! hvad?“
Karl Blank skammede sig over sit Uheld.
H jemme var han anset for en af Sognets mest
opvakte Karle og nu stod han her som om
han ikke kunde tælle til 5.
Tiden i de første Dage gik mest med at
blive jaget fra det ene Sted til det andet med
Pisken hængende over Nakken parat til Slag.
Som et vildt Menneske, der pludselig var dum
pet ned fra en anden Verden søgte Karl saa
vidt muligt at komme først fra Sted til andet
uden at forstaa et Muk af det Hele; knap nok
Sproget. Han sled, han svedte, han frøs, han
spiste, han drak, han voksede og han sov
med II togsfart uden dog at være i Stand til
at tilfredsstille Befalingsmændenes strænge
Fordringer. Han maatte indrømme, at det var
strængt at tjene Fædrelandet i Fredstid, var
det værre i Krig betakkede han sig. — Han
var i Tvivl om, hvad der maatte være let
test, at leve eller do for sit Fædreland.
Der var vistnok gaaet en Uge, saa nøje
kunde Karl ikke bedømme Tiden under saa
forvildede Omstændigheder. Og hvorledes den
var gaaet, havde han kun en uldar Fores til
ling om. Baade Dag og Datoer var gledet ud
i et for ham. Blev det saadant ved vilde han
snart glide ud af sin egen Tilværelse.
Om Aftenen, naar han var jaget i Seng,
søgte han forinden han faldt i Søvn at komme
lil Klarhed over, hyad han i Løbet af Dagen
havde foretaget sig. — De første Dages Ar
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bejde havde ikke synderlig med Solda ter tjene
ste at gøre. Han havde optraadt som Stue
pige hos et Par Korporaler og som Skurekone
paa Trapper og Gange.
Efterhaanden som Tiden gik gled Karls
civile Jeg mere og mere ind i de militære Fol
der, og allerede en Maaned efter Mødedagen
oprandt hans første store Dag som Rekrut. —
For Læseren, der ikke selv liar gennemgaaet en Rekrutskole ved Rytteriet, vil det vel
nok falde vanskeligt ret at forstaa den Stolt
hed og Glæde, han hin Dag følte. Det var
en Lørdag. Ved Lønningsparaden blev han
tilligemed 9 andre Rekrutter kaldt foran Fron
ten. Alle Kammeraternes Øjne var opmærk
somt rettet mod de 10. Hvad mon de stakkels
Syndere have forset sig med. Noget maatte
der nødvendigvis være i Vejen, da der saa godt
som aldrig blev kaldt nogen frem uden at der
fulgte, et Røffel eller Afstraffelsen. — De 10
var ikke selv glade ved Situationen. Men nu
forandrede den sig pludselig fra det uvisse til
det glædelige Faktum, at de fra nu af fik Til
ladelse, eller rettere Ordre til at anlægge Spo
rer.
Karl fik Rytterfornemmelser og følte Rytterstolthed. Nu var han altsaa hævet en Grad
over almindelige dødelige. — Der var desuden
sat et Stempel paa ham, der tydelig viste, at
han var en af Skolens flinkeste Rekrutter.
I en hel Maaned havde han med misundelige
Øjne betragtet Befalingsmændenes Støvlehæle
og Lyden af deres Sporers Klirren havde kildret hans 'Trommehinder. Nu skulde han ende
lig selv bære Sporer paa Hælen, han skulde
ogsaa vide at bruge dem. Den gamle sorte
Hoppe, som han havde redet i den senere Tid
og som var saa doven, at den knap gad flytte
det ene Ben foran det andet, trængte forfær
delig haardt til lidt „Staal“. Han, kunde med
al sin Kraft slaa de sporeløse Hæle mod dens
tykke Vom uden anden Virkning end lidt Bevæ
gelse med Ørerne.
Karl fik altsaa Sporer paa Hælen. Ved Søn
dagsparaden blev de efterset baade med Hen
syn til Pudsning og om de sad rigtig paa
Hælene.
Karl var ude at spadsere den Søndag, na
turligvis med en Kammerat, der ogsaa var ben aa det med dette Hæderstegn. — De lignede
nu næsten gamle Dragoner. Der var kun den
infame lange Kappe, de maatte slæbe rundt
med. Hvoir gerne havde de ikke ligesom Dra
gonerne vist sig for Byens unge Damer med
lang Sabel og ’i bar Figur, selv om de skulde
fryse en Smule. Nu var der noget ved at slaa
Hælene sammen, og med hvilken Appel kun
de de ikke Jræde af — Ren Fornøjelse alt
sammen. De mødte et Par Infanterister og
og syntes at læse Misundelse i deres Øjne.
Herre Gud tænkte Karl, hvor ser de alminde
lige ud; 'hvilket Savn maa de ikke ogsaa føle
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ved at vide, at de aldrig i denne Verden kun
de opnaa at faa Sporer paa Hælen.
Nu skete der desværre noget, som lagde
en Dæmper paa deres Rytterstollhed. En civil
Ilerre standsede dem midt paa Gaden ved med
kraftig Slemme aL brøle disse forfærdelige Ord:
,J Djævlens Skind og Ben, hvad er det for
et Par Rekrutter, der ikke hilser! gaar I og
sover paa Gaden?" Nu 'først opdagede .Karl,
al det var hans egen Regimen Ischef. Denne
Mand, dette Ansigt og 'disse Øjne, der syntes
saa gennemtrængende, al de kunde gennem
bryde en Panserplade, kunde lian ikke tage
Fejl af, uagtet han kun havde set Obersten en
Gang før og da i Uniform. — Disse Øjne lod
Obersten nu hvile paa 'de stakkels Rekrutter
saa længe, at de hær havde sat sig i hver sin
Rendesten. — Nu skete imidlertid det aller
værste, han log sin Lommebog frem og no
terede deres Nr. og Navn og befalede dem
øjeblikkelig al skruppe hjem til • Kaser n-eta og
meldte sig til Oversergenten. Af denne fik
de Paalæg til den ¡Mad. Obersten havde opvar
te! dem med. Paalæget 'bestod i, at de ikke
maatte forlade Kasernen den Søndag og den
efterfølgende Søndag, med andre Ord 1-1 Dages
Indespærring. Og hvis Obersten skulde befale
dem yderligere straffet. De turde ikke lænke
Tanken til Ende.
1 den gladeste Stemning var de gaaet ud,
nu sad de i den skumle Kaserne med Mismod
i Sind og Tanke. —
Karl havde prøvet Sporernes Anvendelse
til Luksusridning med el ret utilfredsstillende
Resultat. Nu skulde han erfare noget om de
res Egenskaber og Virkning ved Øvelserne.
Han havde uden at tænke paa Følgerne været
glad ved at Sporerne paa hans Ridestøvler
havde Hjul med skarpe Takker. Det maatte
blive et udmærket Vækkelsesmiddel for en do
ven Ridehest. — Alt .gik ogsaa en Tid rigtig
godt. Den gamle havde opdaget Karls opli
vende Egenskaber og gik i Dag som en ung
Plag, og Ridetimen vilde sikkert være endt til
saavel den gamles som Karls Tilfredshed, hvis
ikke en af Ridelærerne med Chambrieren hav
de slaaet et vældigt (Knald, der rungede i Ride
huset. — Den gamle 'blev derved forskrækket
og sprang til Siden :med en saa livlig Bevæ
gelse, som man ikke Skulde have ventet af
det ellers saa adstadige Dyr. Karl, der var
helt uforberedt fpaa dette voldsomme Sidespring
tabte Ligevægten, -og for ikke at falde af, bed
han sig som sædvanlig fast med Hælene; men
au, det skulde han ikke have gjort. Det hol
stenske Blod kom i Kog, og den gamle for
slod aldeles ikke Spøg længere. Den følte sig
i høj Grad ilde berørt af alt det Staal, Karl
søgte at ipresse ind gennem dens Maveskind.
Den var ‘pludselig kommen paa den Ide, at
der ikke -var andet at gøre end at løbe fra det
Hele og se at faa Karl heldt af, og under tor
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denlignende Gasudladninger rendte den rundt
i Ridehuset som en kilden Remont under Til
ridning. Snart Var Forpoten og snart Bagpoten en Runde i Luften og saa hvinede det
gamle Dyr'som en ung Pige i Storm, indtil Karl
endelig fik -Tid til at faa Sporerne ud af dets
Sider. — <Hvad var der sket? Karl var ganske
vist ikke falden af Hesten, men Hl Gengæld
havde han Væpet saa heldig at rive to Kamme
rater af og standset hele Undervisningen. Han
havde nemlig haft Brug for hele Ridehuset,
og da først to havde bidt i Græsset, gav de øv
rige med 'stor Beredvillighed Plads for ham.
Karl havde altsaa ikke alene mærket Glæ
den og Stoltheden ved at bære Sporer, men
han havde Ogsaa erfaret, at Sagen havde sin
Revers. —

Der kommer en Tid. hvor enhver maa kunne
taale en Dosis Bagtalelse.

*

*

*

Det synes al forholde sig saaledes, at viden
skabelig uddannet Kvinder almindeligvis ikke
udøver nogen Tiltrækning paa Mænd. Men det
bliver vist aldrig opklaret, om dette skyldes
den videnskabelige Uddannelse — eller de er
videnskabeligt uddannede, fordi de mangler al
T iltrækningsevne.

*

*

*

De gode Forsætter afgaar som oflest tidligt
ved en blid og stille Død. Men de lever længe
nok til at volde os adskillige Kvaler.

*

*

*

En daarlig Agitators sidste Udvej er at blive
en slet Minister.

*

*

*

Digterne har altid sunget begejstrel om Guld
alderen. Nogle har henlagt den til Fortiden,
andre Lil Fremtiden, men ingen til Nutiden.

*

*

*

En Kvinde kan altid slaa Tiden ihjel ved
at tage 'Livet af et Par Fødselsdage.

*

*

*

Naar en Kvinde begynder at interessere sig
for Filanlropi, er der som Regel altid en Mand
i Sigte!

*

*

*

Den nationale Ære er et Produkt, der er
fremstillet for at dække over en Mængde Dum
heder.
Mrs. Bradlaugh Bonnér.
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UGENS PORTRÆTTER.

Overposlmesler Martin Hertz.

Fuldmægtig Vilh. Gregersen.

OVERPOSTMESTER MARTIN HERTZ er udnævnt til
Konferensraad Mørchs Efterfølger, naar han fra 1. Maj
trækker sig tilbage fra Overpostmesterembedet. Hr. Hertz
er 61 Aar gammel og Søn af Politiinspektør Hertz. Han
var i en Aarrække ved Handelen, opholdt sig indtil 1878
i Chicago, vendte derefter tilbage til Danmark og traadte ind
i Postvæsenets Tjeneste. I syv Aar var han Postmester
i Odense, blev derefter Postinspektør for Østifterne og
i 1908 Overpostinspektør. Den nye Overpostmester
nyder megen Anseelse indenfor Etaten.

FULDMÆGTIG VILH. GREGERSEN hos Firmaet A.
C. Gamél paa Østergade kan den første Maj fejre et ret
sjældent Jubilæum. Det er nemlig paa denne Dag 60
Aar siden at Gregersen som 14aarigt ungt Menneske
begyndte sin Gerning i Firmaets Tjeneste, hvilken Stil
ling han har udfyldt godt og trofast gennem de mange
Aar. Hr. Gregersen er meget afholdt af sin Chef og
Forretningeus store Personale.
BOGHANDLER AHRENT FLENSBORG i Ringsted
fejrede den 21. April d. A. 25-aarigt Forretnings Jubi
læum. Hr Flensborg, der overtog Forretningen eftei
Bogh. Schousbo, beklæder forskellige Tillidshværv. Han
har været Formand for Handelsforeningen i 20 Aar og er
desuden Medlem af Overligningskommissionen.
y

/faghandler Ahrent Flensborg.
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Grafologen H. Trolle, omgivet af Haandskrifts.-Prøver.

„HVER 8. DAG(<S GRAFO
LOGISKE BREVKASSE.
Red. af H. T r o 11 e.
Indehaver af Graf. Inst. S. E.
Kristiania og Kbhvn. 0.

Pris pr. Analyse i Bladet: 1 Kr. for 5 Lin.,
2 Kr. for 10 Lin., stor Karakteristik til opgiven Adresse 3 Kr., Menneskespejl, ca. 100 Lin.,
5 Kr.
Alle Henvendelser adresseres til Graf. Inst.
S. E., Kbhvn. 0.
Obs. Skriftexpertise! Undersøgelse af Do
kumentforfalskning, Identificering af anonyme
T rusel- og Udpres nnigsbrevc etc. under ga
ranteret Diskretion. Honorar efter Aftale.

Hvad Skriftexpertise er.
Mange Mennesker modtager mellem Aar og
Dag Breve af et fornærmeligt, generende eller
ligefrem truende Indhold. Et Fællesmærke for
den Art Skrivelser er, at de altid er udarbejdet
med fordrejet Haand og enten ganske uden
eller med vildledende Underskrift. I de fleste
Tilfælde vil Modtageren have en bestemt Per
son mistænkt som "Ophavsmanden til Brevene,
men da Skriften ofte kan være yderst kunstig
forstilt, kan Tvivlen aldrig blive Vished, saalidt som Mistanken tør tage Form af en lige
frem Anklage. Dette regner de navnløse Smæ
deskrivere med, og just deri ligger Brevenes
skadelige Betydning, thi selv hvor Pengeaf
presning glipper og Fornærmelser lades uænset,
der bliver dog i Modtagerens Sind en Brod
tilbage, en evindelig pinagtig Mistanke, en ærg
rende Uvished og Harme.
Her kommer Skrift expertisen til Hjælp, thi
med et tilstrækkeligt Undersøgelsesmateriale,
(mindst 20 Linier af den fordrejede og lige
saa meget af den mistænkte Persons uforstilte
Haandskrift) vil det i saa godt som alle Til

fælde lykkes den virkelige fagdannede og skarp
sindige" Expert at fastslaa Identiteten eller bort
lede en uberettiget Mistanke.
Jeg paatager mig i Henhold lil ovenstaaende
enhver Art Skriftundersøgelse under absolut
garanteret Diskretion.
Selv i Tilfælde, hvor andre Grafologer af
Mangel paa Indicier i Skriften ikke tør afgive
et bestemt Skøn, er der endnu Mulighed for
at kunne finde fældende Beviser. Dette hævder
jeg, fordi jeg kan levere uimodsigeligt Bevis
for at have løst et Identificeringsproblem, som
Joh. Marer efter Undersøgelse har maattet ladet
ligge uløst.
Henvendelse til ovenstaaende Postadresse.
II. Tro 11 c.

Hvad almindelige Mennesker mener om
de praktiske Resultater.
Analysen passer udmærket godt paa mig.
Køge, 24. Marts 1912.
W. F.
Bogholder.
Idet jeg takker for tilsendte Analyse, und
lader jeg ikke at meddele, at jeg finder denne
i dens Helhed ret træffende.
A. R.
Kbhvn. 27. Marts 1912.
Imidlertid ønsker jeg paany at udtale min
allerstørste Beundring for den "træffende Karak
teristik, De har givet.
J. C.
Kbhvn. 23. Marts 1912
Skibsmægler.
Forøvrigt var Analysen aldeles korrekt som
forannævnt.
S. J. Arntsen,
Herredsfuldmægtig.
Vinstra i Guldbrandsdalen, 19. Feb. 1912.
Jeg er i høj Grad imponeret over, hvad De
kan læse af Haandskriflen.
Holbæk, 31. Marts. 1912.
R. K.. Lærer.

At ovenstaaende er Uddrag af de originale'
Anbefalinger bevidnes.
P. OLSEN.
Faktor i Christtreus Bogtr.
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X2 + Y2: En pirrelig, utaalelig chikanøs
og dertil frygtsom Natur, der ikke tør tage
Konsekvensen af Deres egne Ord.
Der
staar Sladder om Dem, De er gridsk. uden
nogen fin Smag, hævngerrig og intrigant.
AAGE K.: En elementær vældig Kraft, som
ikke reguleres og derfor giver sig bizarre
Udtryk. De taaler ingen Modsigelser, har
en overordentlig Lyst til at protegere og
er meget selvbevidst. Dertil glimrende In
telligens. Kan De lede Deres Energi i det
rette Spor, har De større Udsigter end
Flertallet af os til at bringe det vidt. En
stor Karakteristik vilde forbavse Dem.
TRANTS: De bringer Fred og Sagtmodighed
med Dem, er taalmodig. jævn, beskeden og
ærlig. Men De lader Dem dog hverken
hundse eller træde under Fødder. Tager
aldrig heftigt paa Vej.
’
X 2 -4- Y 2. En yderst slagfærdig, noget over
fladisk Natur, der har Orden i Sagerne
og ved, hvad De selv vil. Uden Signaturen
kan jeg se, at De arbejder meget med
Tal. 1 en personlig Skrivelse skal jeg nær
mere forklare Dem dette, om ønskes.
EHXREL: Megen falsk Beskedenhed; bag det
kølige Indre luer Glød. Utvivlsomt mindst
midaldrende. Meget faste Grundsætninger.
Et markeret Fysiognomi og bydende Haandbevægelser.
DONSTON: Forlader aldrig den Vej, hendes
Fornuft anviser hende. Alt gaar som efter
en Snor. Tager ikke Modgang meget nær,
grundet dyb Religiøsitet og en vis smæg
tende Idealisme. Hun har et lyst Livs
syn og besidder megen Evne til at trøste
andre. Ædel, hjælpsom og kærlig.
AVENSKER: Har en uimodstaaelig Trang til
at beherske andre, en stor Ærgerrighed,
en ualmindelig Kløgt samt Foretagsomhed.
Livlig, iderig, stadig optaget af noget, men
ganske uden Begærlighed og fri for for
fængeligt Smaatskaarenhed. Følsom og
klart tænkende.
VICTOR M. V.: Kan næppe være en Mand,
derimod meget vel en noget for sensibel
ofte næsten kunstlet Kvinde, uden Alvor
og Dybde. Blid og føjelig, et noget trægt
Temperament. Tvivler stærkt og er højst
prosaisk.
MAX: Er skødesløs, ligeglad og unøjagtig i
det meste, han foretager sig. Skønt han
ingenlunde er ufølsom, bringes han dog
aldrig ud af Ligevægt og ser alting an
med el fornøjet Smil. Der eksisterer ikke
nogen Bekymringer for den Slqgs Naturer,
og det kunde aldrig falde ham ind at be
kymre sig selv ved at gruble eller stille
sig uløselige Problemer. En fornuftig, lige
frem, livsbejaende Person, der ikke skænker
Dagen i Morgen større Opmærksomhed.
X-j-Y: Livlighed parres her med en overor
dentlig Selvtillidsfuldhed. Mange Ideer, for
sigtig og omhyggelig i Iværksættelser. Forraader aldrig ved Plapren Deres Planer
til andre _og forstaar overhovedet den Kunst
at tie. Naar De taler, sker del som Talley
rand for at skjule Deres Tanker. De for
følger klart og med køligt Overlæg Deres
Maal, gaar aldrig for vidt i Iver eller øde
lægger en Sag ved utidig Nysgerrighed.
Fantasi forbundet med Skarpsind.
BETH: Ligner Max, men er mere uvirksom,
grundig og intelligent, samt betydelig mere
udholdende end han. Forsigtig, ret selv
bevidst saml med afklarede Følelser, hvor
aldrig nogen Lidenskab faar Overhaand.
Forsmaar ej de Goder, der tilbyder sig.
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og gør sig ikke overdrevne moralske Skrup
ler. Sund Fornuft, godt Omdømme.
THORA: En følsom Natur, der sigter paa de
praktiske Fordele og aldrig fortaber sig
i Drømmerier. Kløgtig, betænksom og no
get mistroisk. Smagen er god, hun har
Ordenssans men vil gerne kommandere og
optræde beskyttende mod andre.
V. T.: Enkel, med gammeldags Anskuelser,
sanddru, ligefrem og overordentlig beske
den. Her er aldrig Tale om paatrængende
Egoisme eller Selvovervurdering. En ældre,
mild Dame?
SIGURD: Virkelig nobel Tænkemaade, fin Op
træden, Takt og Sikkerhed. Hun aabenbarer sjælden sit Indre ledet af en vis
kølig Reserve, men er meget elskværdig,
tildels ogsaa hjælpsom, dog aldrig dybt
bevæget. Humør, Ligevægt og sund Sans.
MARIE ANTOINETTE 1 HORSENS: Ligner i
intet den store Dronning, hverken den knej
sende Hovmod i Medgang eller den stærke
Resignation og ædle Tilgivelse, da det brast
for hende; ej heller i ødsel Pragtudfoldelsc,
ja end ikke i den legemlige Forfængelighed,
thi De plejer ikke Deres Ydre kærligt og
gør intet for at gøre Indtryk paa Mænd.
Mærkeligt at Mennesker forgaber sig i Ty
per paa deres Modsætninger. Hvis jeg
kunde vise Dem M.-A.s Haandskrift i Facsimili og forklare Dem nogle Grundtræk
af Grafologien, vilde De forbavses og sande
mine Bemærkninger.
ELISA: Er den personificerede Regelmæssig
hed, der aldrig driver Overdrivelse af noget
ud i Smagløshed. Deres Tekst taler intet om
Farver, og dog tør jeg sige, at De elsker
Farvespil. Ornamental Sans er fremher
skende. Gør kun, hvad De selv vil og
lader Dem hverken tvinge eller lokke.
BRIKKEN: De udfører Deres Arbejde med
en ualmindelig sej g Udholdenhed, er stæ
dig indtil Trods og har Deres Opmærk
somhed henvendt paa de materielle For
dele. Hvis De ikke besad denne ægte God
hed vilde Deres pirrelige Følsomhed kunne
give sig uhyggelige Udslag.
ERIKA: Viser megen uberettiget Selvfølelse.
Trods svag Vilje har De megen Egensin
dighed, der tager Præg af Lunefuldhed.
Uden højere Interesser og dog meget selv
behagelig. De har en ganske uudviklet
Smag, ringe Handlekraft og uselvstændige
Anskuelser. *
CARLA, (Odense): Har endnu ikke udviklet
nogen Egenart, alt er udflydende, vage
Konturer, og der stiger ikke noget samlet,
endsige udtryksfuldt Billede der udfra. Det
er vanskeligere at skildre simia uanselige
Tildragelser end store rystende Begivenhe
der, hvor meget ikke mere Karakterer efter
Haandskrifter, der intet røber, fordi der
intet er, hverken godt eller ondt. Ung
og uselvstændig.
JUMBO N.: De holder Dem ¡desværre ikke altid,
ja næsten aldrig til Sandheden, forestiller
Dem, taler mere, end godt er. om Deres
Medmennesker og hykler en væmmelig Yd
myghed.. Mod ligesindede kan De vise tro
fast Venskab.
X 2J-A. (Svendborg): En mærkelig Kvinde, der.
* trods mangelfuld udviklet erotisk Sans, har
Evne til at kogle Mænd i sit Spind. Har
visse Særheder, fikse Ideer og er yderst
pertentlig uden tilsvarende Viden eller
Grundighed. Deres Følelser ligger paa
Overfladen — i Dybet hersker Tomhed.

En S pr og m a n cl.
Hertugen af Perpen^on beærede en Slormillionærs
-oiré med sin Nærværelse.
Imidlertid deltog hans Højhed ikke i Dansen, og
’ærten, der i Parentes bemærket ikke Var stiv i Fransk,
Lenvendte sig derfor til Hertugens Sekretær, som havde
edsgaet sin Herre, med Spørgsmaalet:
„Hr. Sekretær, hvorfor danser Hertugen af P'erjencon ikke?“
„Undskyld, Hr. Etatsraad.“ sagde Sekretæren. „Hans
løjhed har en Cedille under G’et!“
„Ah saaledes,“ svarede Millionæren. „Det er en anlen Sag!“

*

*

*

De væmmeligeFremmedord.
Den politiske Forening i et Landsogn afholdt for
logen Tid siden et Møde for at 'drøfte nogle kommunale
- orhold.
Det var særlig Sognefogden, man var paa Nakken af.
Efter at Foreningens Formand havde resummeret
higen, raabte han med Tordenrøst:
„Og alt dette lader I jer byde. Skammer I jer ikke!
— 1 bør protestere alle som én! — Hører I? — Er
ler ingen, der vil tage Ordet for at protestere
Almindelig Tavshed.
Endelig rejser en gammel Bondemand sig op og
siger højtideligt:
„Vi protesterer Alle som En. Men først maa For
na n den sige os, hvad det egentlig er sat p ro t e.ster e?“

Cyklister!
Tafter Anmodning fra flere af mine Kunder i Gummivarebranchen om ogsaa at fremskaffe en rimelig
en gros Pris paa Cykledæk, har jeg formaaet min
Fabrikant, til at overgive mig Enerepræsentationen
for Danmark af dets verdenskendte næsten uop
slidelige Kvalitet, der maa udbydes direkte til For
brugerne til en Pris af 6 Kr. pr. Stk. med 15
Maaneders Garanti mod Efterkrav + Porto 0,35
(v< 2 Stk. portofri Efterkrav). Da jeg i eventuelle
Tilfælde, at Ombytning skulde være nødvendig,
selv overtager den af Fabrikken stillede Garanti,

Spurvenes Nytte.
Frederik den store holdt meget af at spise god
Frugt, især Kirsebær, men da han fik Nys om, at ogsaa
Spurvene havde et godt Øje til dem, befalede han.
at disse Fugle paa enhver tænkelig Maade skulde udryddes, og lovede Præmie for hver død Spurv. Nu be
gyndte alle at gaa paa Spurvejagt, og sandsynligvis
maatte en Del Sangfugle gøre Spurvene Selskab. Man
bragte dem til Veje i en saadan Masse, at der i Løbet
af et Par Aar udbetaltes flere tusinde Rigsdaler alene
i dette Øjemed.
Men hvad skete?
Da man til sidst saa rigtig nøje til, var der lige
saa lidt Kirsebær, som nogen anden Frugt at finde,
ja Træerne stod nøgne, næsten uden Løv. I den Grad
havde Larverne imidlertid faact Overhaand.

tør jeg nok med Henblik paa, mit i over 10 Aar
landskendte Firma, imødese alle mine gamle Kun
der saavel som Enhver, der i denne Sæson har
Brug for Cykledæk, at give mig deres Ordre, da
Prisen sikkert ikke en Gang er Halvdelen af, hvad
der almindeligvis betales andre Steder for tilsva
rende Kvalitet, der jo slet ikke kan sammenlignes
med de billige og simple Varer, der altid i Læng
den bliver for dyre, og som jeg forøvrigt ikke
vilde lægge Navn.
Imødeser jeg gerne Deres ærede Ordre, der
altid kan ekspederes samme Dag Bestillingen ind
gåar.

N. KIRK, Aarhus.

PIANO

~ uden Udbetaling ~

Afdrag 10 Kr. om Md.
DANSK PIANO-MAGASIN
Vingaardsstræde 25.

Brugte danske frimærker

købes til høieste priser. Indkøbs
prisliste sendes mod 10 Øre i
frimærker.
SIGW. P. BJERGE,
Christiansund N. Norge.

Kongen indsaa nu, at han havde grebet forstyrrende
ind i Naturens Harmoni, han tilbagekaldte sine Be
falinger, og maatte desforuden ^anskaffe nye Spurve
fra fjærne Steder.
Disse Fugle blev omhyggeligt fredede, men det skal
ikke have været nogen let Sag, at faa det store Tab
erstattet.
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Leverandør til:
Hs. Majestæt Kongen af Grækenland, Hs. Majestæt Kongen af Rumænien, Hs. Majestæt Kongen af Portugal, Hs. Kongelige
Højhed Storhertugen af Baden, Hs. Kongelige Højhed Storhertugen af Sachsen-Weimar, Hs. Højhed Hertugen af Anhalt,
Hs. Storhertugelige Højhed Prins Max af Baden, Hds. Kongelige Højhed Infantinde Isabella af Spanien, Hds. Kongelige
Højhed Prinsesse Marie Louise af Baden.

Ovenstaaende Pianofabrikant konkurs.
Kgl. Hof Pianofabrikant Hintze, Berlin, en af Tysklands største Fabrikanter, er gaaet konkurs.
Hver 8. Dag har, med sin vanlige Interesse for sine Læsere, pr. kontant købt dette Restlager af Pianoer
og Flygler. Ligesom de store udenlandske Blade paa forskellig Maade, naar Lejlighed gives, lader sine
Læsere nyde godt af fordelagtige Indkøb, tilbyde vi nu vore ærede Læsere den Fordel, at de for ca. halv
Pris kunne erhverve sig et første Klasses Piano eller Flygel. Originalpriserne varierer fra 800 til 1800 Kr.;
men vore Udsalgspriser andrager kun ca. det halve. Til Betryggelse for Køberne, om Fabrikatets For
trinlighed have vi anmodet Hr. Komponist Fini Henriques om en Udtalelse og henviser til nedenstaaende
Erklæring. Pianoerne er udstillede i Stueetagen i Hver 8. Dags Hus, Vingaardsstræde 25 samt Ny Kongens
gade 152 og kunne beses Søgnedage fra 9—8. For at ogsaa de af vore Læsere, hvem det ikke maatte
konvonere at betale kontant, kunne nyde Fordel af vort Indkøb, have vi truffet det Arrangement med en
herværende Bank, at vore Læsere der, mod vor Kaution, kunne laane Beløbet mod smaa maanedlige
Afdrag til en Rente af 5 pCt., saaledes, at de nyde Fordelen ved kontant Betaling. For at ogsaa vore
Læsere i Provinserne kunne nyde godt af vort Tilbud, antages en Forhandler i hver Provins. Skriflige
Forespørgsler besvares omgaaende. Instrumenterne sendes fragtfrit til Provinsen.

Øver s. <Dags Porlag.
Pianoafdelingen.
Vingaardsstræde 25.

Telf. 6026, 6822, 6922.

Ny Kongensgade 15.

■■
■

■

Telf. Byen 3748.

Tilgivelsen.
Oversat fra Fransk af

Louise Qjøl Korch,

DET HUS — en stor Arbejderkaserne i Bue Pe
lambre hvor Tonny Robec i det sidste Halvaar havde
beboet et Værelse — troede alle Mennesker, at han
var Enkemand. Han kunde dog ikke have vieret det
ret lang Tid, da hans lille Dreng, med hvem han levede
alene sammen — den lille Dreng, der altid säa saa vel
passet ud, som om han var under en Moders Om
sorg — knap var seks Aar. Dog havde hverken Fader
eller Søn Crépe om Kasketten eller om Armen.
Hver Morgen tidlig gik Tonny Robec, der arbejdede
som Typograf paa et Trykkeri i Quartier Latin, ud
med sin lille Adrian, der endnu var ganske forsovet,
og fulgte ham til en Skole i Nabolaget. Han hentede
ham igen, naar han var færdig med sit Arbejde og gik
med Drengen til Slagteren og Grønthandleren, hvor
han købte ind til Middagen, som en Husmoder kunde
have gjort det, og lukkede sig saa inde til næste Dag.
De medfølende Nabokoner beklagede den stakkels Fa
der — han kunde vel i det højeste være fyrretyve
Aar, var endnu en smuk Mand, men Øjnene havde
et tungsindigt Udtryk — og de sagde bag hans Ryg:
„Det Menneske skulde gifte sig; han er en brav
Fyr, der ikke gaar ud og bumler; han kunde saamænd
sagtens faa en god Kone, der kunde Lage sig af ham
og" Drengen. Har De forresten lagt Mærke til, hvor
pænt den Lille er holdt? Der er hverken Huller eller
Pletter. Man kan straks se, at det er en Mand, der
holder af Orden, og han tjener nok sine 10 Fres, om
Dagen/4
Man vilde gerne have gjort Bekendtskab med ham;
i Almindelighed er det ikke vanskeligt at komme sam
men med sine Naboer i de store Arbejderkaserner,
hvor man saa at sige lever for aabne Døre. Men Tony
saa altid saa reserveret ud og havde en saa høflig
Maade at hilse Folk paa, naar han traf dem paa Trap
pen, at de uvilkaarlig holdt sig paa Afstand.
Hver Søndag gik Fader og Søn, skinnende af Pro
perhed som nyslaaede Toskillinger, ud at spadsere.
Man havde mødt dem paa Musæer, i Jardín des Plan
tes; man havde ogsaa set dem, lidt før Middag, udenfor
en lille Kate i Kvarteret, hvor Tony tillod sig Ugens
eneste Udskejelse, og drak en Absinth, ganske lang
somt, i smaa Drag, medens Adrian, siddende ved Siden
af ham, betragtede de illustrerede Blade.
„Nej, .mine Damer; sagde Portnersken til Nabo
konerne, — den Enkemand gifter sig saamænd ikke
igen; forleden Søndag mødte jeg ham paa Montpar
nasse Kirkegaarden. Det er nok dér, hans Kone er
begravet. Det gjorde mig helt ondt at se ham med
den moderløse Dreng! Han er naturligvis utrøstelig
— det er sjeldent — men der gives den Slags Menne
sker, der elsker deres Hustruer saa højt, saa de aldrig
gifter sig igen, naar de har mistet dem.
Ak ja! Tony Robec havde elsket sin Hustru ømt,
og kunde ikke trøste sig over Tabet af hende. Kun
var han ikke Enkemand.

I

Hans Historie var trist, men ikke ualmindelig.
Han var en samvittighedsfuld Arbejder, men da han
ikke havde særligt Anlæg for sit Haandværk, var han
først temmelig sent bleven i Stand til at tjene saa
meget, at han kunde tænke paa at gifte sig. Han skulde
have haft en fornuftig Pige, der som han. var vant
til Flid og Nøjsomhed. Men Kærligheden spørger ikke
om, hvem der passer sammen. Tony tabte sit Hjerte
til en lille Blomsterpige paa 19 Aar. som ganske vist
var ærbar nok endnu, men saa letsindig, og som kun
tænkte paa sit Toilette; hun forstod lorøvrigl at klæde
sig som en Prinsesse af ingen Verdens Ting.
Han havde lidt Sparepenge, som de brugte lil at
sætte Bo for; han købte bl. a. et Spejlskab til 80
Tres., hvori hans lille Kone kunde se sig selv fra
Hoved til Fod. Tony ægtede altsaa sin Clementine, og
i den første Tid var alt Fryd og Glæde. Hvor de elskede
hinanden! De havde to Værelser paa femte Sal paa
Boulevard Port Royal med en lille Stump Balkon og
lidsigt over hele Paris. Hver Aften, naar Tony Robec
kom fra sit Trykkeri, gik han ned til Saint-Péres Broen
for at vente paa sin lille Kone, der vendte hjem fra
Forretningen. Med hinanden under Armen gik man
saa hjem for at tilberede et muntert Aftensmaaltid.
Men Søndagene især var vidunderlige! Man havde det

amor rart Hjemme, lu ai man iiavuc jl.j'&l lu ai gaa
ud. Hvilke fornøjelige Frokoster om Sommeren, naar
Vinduet stod aabent ud til den store By og den klare
Himmel. Medens han drak sin Kaffe og røg sin Ciga
ret, vandede Clementine Blomsterne paa Altanen. Nej
— hun var altfor sød! Han rejste sig og listede sig
hen bag ved hende og gav hende et Kys. „Lad dog
være, du dumme Mand.“ — Naa. men saa kom der et
Barn, den lille Felix, som man hveranden Dag tog
ud og saa til hos hans Plejemoder i Margency. Han
døde af Krampe efter et Aars Forløb, — de Trøstede
sig dog snart, da Adrian blev født, som Moderen selv
vilde amme. Hun forlod Forretningen, tog Arbejde
hjem, tjente knap halvt saa meget som før. fik alligevel
lidt tilovers til Pynt og Stads, og spillede Dame i
Luxemburg Haven, hvor hun kørte den Lille i en Kur
vevogn.
Men selv om Tony sled i det for fire, og arbejdede
Natten med, gik det ned ad Bakke, og man maatte
gøre Gæld. Saa begyndte Barnet at gaa paa Asyl, og
Moderen, der nu ofte sad med Hænderne i Skødet,
men stadig havde Lyst til at kokettere og pynte sig,
kedede sig hjemme, og vænnede sig til at drive om i
Gaderne. Dé kan nok tænke Dem, hvorledes det gik
med denne stakkels Mand, for tidlig ældet af Slid og
Bekymring for det daglige Brød, og saa denne Vild
kat paa treogtyve Aar, der var smuk som en Engel?
En Aften, da Tony Robec kom hjem med sin Dreng,
som han havde hentet paa Asylet, fandt han paa Ka
mingesimsen et Brev, og da han aabnede Konvolut
ten, faldt Clementines Forlovelsesring ud deraf. I dette
Brev sagde den slette Kvinde Farvel til ham og sit
Barn, idet hun bad dem tilgive hende den Sorg hun
forvoldte dem.

*

*

*

Tony følte mere Sorg end Vrede. Han græd meget,
og da den lille Adrian spurgte: „Hvor er Mor? Kom
mer Mor snart?“ omfavnede han heftigt Drengen, og
svarede: „Jeg véd det ikke.“
Clémentine var flygtet i de første Dage af Maj.
I Juli solgte Tony næsten hele sit Møblement for at
kunne betale sin Gæld og bosatte sig i Bue Delambre,
for at komme bort fra de Steder, der altfor levende
mindede ham om den lykkelige Fortid. Det var dér,
han levede saa roligt og tilbagetrukkent med sin Tille
Dreng, og hvor man troede, at han var Enkemand.
Henimod Slutningen af September modtog Tony
et Brev fra sin Kone, fire forstyrrede og fortvivlede
Sider, hvor Blækket var udvisket af Taarer. Hendes
Ven, en medicinsk Student var rejst paa Feriebesøg
til sin Familie i Syden, og skrev nu ikke mere; gav
intet Livstegn fra sig. Nu var det hende, der var
forladt og bedraget, hun — Bedragersken! og hun ang
rede, bønfaldt, bad om Naade.
Det gjorde stakkels Tony meget ondt, men han
var stolt og han svarede ikke sin utro Ægtefælle. Han
hørte saa ikke mere til Clémentine, før Dagen før
Jul.
Paa denne Dag havde han i flere Aar haft den
smukke Skik, sammen med sin Kone at bringe en
beskeden Buket — nogle forpjuskede Violer med en
forfrossen Rose i Midten — hen til deres lille Felix,
den førstefødtes, Grav paa Montparnasse Kirkegaarden.
For første Gang maatte Tony Robec gaa denne Pil
grimsgang alene med sin lille Adrian, og idet han gik
igennem Kirkegaardsporten, under en mørk Vinterhim
mel, led han mere end nogensinde under Mindet om
den fraværende, den bortflygtede.
„Hvor er hun nu?“ tænkte han. „Hvad er der ble
vet af hende?“
Men da han kom hen til Felix’ Grav, standsede han
forbavset. Der laa der paa Stenen, tre eller fire Stykker
Legetøj, af den Slags, man giver de fattigste Børn
— en Trompet — en Klown og en Hund med Fløjte i
Halen; de maatte lige være bleven lagt der, thi de
saa’ ganske ny ud, og var aabenbart samme Dag ble
ven købt i en 25-Øres Bazar.

„Aah, her er Legetøj!“ raabte Adrian, henrykt over
-deL uventede Fund.
Men Faderen, der havde bemærket en Stump Papir,
der var fæstet ved en af Tingene, bøjede sig ned. tog
den og læste disse Ord, hvis Skrift han kun kendte
altfor godt:
„Til Adrian, fra hans Broder Felix, som nu er i
Himlen hos det lille Jesusbarn!“
Pludselig følte han sin Søn trykke sig op imod
ham, og han hørte en forskrækket Stemme mumle:
„Mor!“ Og nogle Skridt derfra, knælende ved en Grup
pe Cypresser, saa’ han en Kvinde, klædt i en tynd
slidt Kjole og et falmet Sjal — aah, saa bleg, saa
mager og med rødgrædte Øjne —, som strakte sine
foldede Hænder bønfaldende hen imod ham. Tony var
maaske ikke meget religiøs, men hans brave Hjerte
kendte ikke til Egenkærlighed eller Nag. Efter en Skæl
ven, der mindre var foraarsaget af Vreden over den
tilføjede Krænkelse, end af Medlidenhed over at se
den Kvinde, han havde elsket, i en saa elendig For
fatning, skubbede han blidt sin lille Dreng hen imod
hende:
„Adrian,“ sagde han. „gaa dog hen og kys din Mor.“
Hun greb sit Barn i et fortvivlet Favntag, kyssede
hans Kinder og hans friske, røde Mund med et Be
frielsens Suk, derpaa rejste hun sig og vendte sig mod
•sin Mand med et bønfaldende Blik. „Hvor du er god!“
mumlede hun.
Men han var allerede henne hos hende og svarede
næsten haardt:
„Tal ikke! — giv mig din Arm.“
Der er ikke langt fra IÖrkegaarden til Rue Delambre.
De tog Vejen i lange Skridt. Tony følte Clémentines
Arm skælve under sin; Barnet gik ved Siden af dem
og beundrede sit Legetøj.
Portnerkonen i det Hus, hvor Tony boede, stod i
Døren. „Frue/ sagde han; her er min Kone, som har
været et halvt Aar i Provinsen hos sin syge Moder,
og som nu kommer og bor hos mig.“
Og idet han steg op ad Trappen maatte han støtte,
ja næsten bære den Ulykkelige, som brast i Graad
og var nær ved at besvime af Rørelse og Glæde.
Da de var kommen ind i det fattige Værelse, lod
Tony sin Kone sætte sig i den eneste Lænestol, og løf
tede" hendes Søn op paa hendes Skød; derpaa aabnede
han en Skuffe i Kommoden, hentede en Æske op deraf
og tog Clementines Forlovelsesring, som han igen satte
paa hendes Finger.
Og først da uden en Bebrejdelse eller et bittert
Ord om Fortiden, kyssede han hende paa Panden al
vorligt og tavs, for at hun kunde være vis paa. at
han havde tilgivet hende.

Distraktion.
Pigen (melder): Der staar en Mand med Træben
ved Døren.
Fruen (der sidder og skriver): Aa, sig til ham.
at vi ikke skal have noget.
*
*
*
Umulig at gøre tilpas.
Studenten (om Morgenen, til sin Værtinde): Jeg
har i Nat sovet paa den bare Madrasse. Hvorfor har
De lagt Sengklæderne paa Gulvet ved Siden af Sengen?
Værtinden: — Det er forkert, hvad man saa gør.
Ellers lægger De Den) altid ved Sengen, men i Nat.
-da jeg havde lagt Sengklæderne dør, lægger De Dem i
Sengen!
*
*
Farveblind.
A. : — Jeg har en Fætter, der er saa farveblind,
at han, da han en Gang skulde til Hvidovre, kom
han først til Rødovre og derefter til Grønovre — —
B. : — Undskyld, men der er ikke noget, der hedder
Grønovre.
'
A.: — Naa, der ser De selv, hvor farveblind, han
«er!

„ -Spøg e Skæmt - Hver 8 DaG!”
Jens Kresjan i Panoptikon.

1. Vor Ven, den raske Spejder Jens Kresjan,
var en Dag i Panoptikon. Pludselig huskede
han, at han fem Minutter over to skulde ind
og spejde i Kongens llave, og da han ikke
havde sit Ur med; spurgte (han hofligt en
Brandmand om, hvor mange Klokken var.

2. Men Brandmanden sagde ingen Ting. —
„Mon han ogsaa er af LVoks?“ tænkte Jens.
Saa fik han fal i et Spejder-Brændeglas og
sendte ham en varm Spejder-Solstraale lige
paa Næsen. „Uvis den er af Voks, saa smeller
den . . .“ sagde .Jens Kresjan.

3. Men han fik ikke sagt mere. F'or Brand
manden var spillevende og vaagnede med et
Brol af sin Middagslur. „Saa ^skulde Pokker
ogsaa ta’ den infame Knægt 1“ .hvæsede Brand
manden - og han saa meget hævngerrig ud.

1. Nu var gode
kunde nemt faa en
Men en Spejder er
sprang han op paa
ner (det stod der
at det var; - —

5. lagde Brandslangen ind i Kanonen, og
da Brandmanden vilde tage Jens i Krebsen,
sendie Jens ham en kold Straale lige midt i
Ansigtet. „Det er bare for at afkole din Næse!“
sagde Jens og lo af fuld Hals.

6. Saa log han Frederik den 6.' store Bom
uldsparaply, slog den op og lod den fore sig
bort lige for Næsen af den rasende Brand
mand. Jo. den Jens Kresjan kunde rigtignok
hille paa. Plan var jo ogsaa Spejder af forste
Skuffe!

Baad ,dvre. hor dette her
kedelig Ende for lille Jens.
aldrig raadvild. I en Fart
en af Tordenskjolds Kano
i hvert Fald i Katalogen,

SVENSK VID OG TEGNEKUNST.

Nya Nisse

Stræbsomme Filip (til sysslolöse Laban): — Har'u
sett hva tidningarne (Aviserne) skrifver, hvarje sup (hver
Snaps) man ta’r förkortar ens lif med fyra timmar. (Fire
Timer).
Sysslolöse Laban: — Då har jag fanemej varit død
flera år innan jag blef jödd.

— Hvad er „Gluten Flour?
— Det mest nærende Husholdnings Mel. —
D e n e r d a t y delig n o k.
Kammerjunker Rosenbusch er Lil Middag lios Gros
serer Sorensen. Efter Middagen falder Samtalen paa
Borsspil, og Kammerjunkeren sporger da: — Er det
nu ikke farilg risikerlig med dette lier Terminsspil?
Grosserer Sørensen.: — Aa jo, hvad man vinder
den ene Dag, taber man den anden.
Kammerjunkeren Lier længe. Pludselig udbryder
han smilende: — Jamen, saa skal man jo bare spille
hveranden Dag!
*

%

Spydigt.
H,uii: Jeg tror, at et Slør vilde klæde mig!
Han.: Jamen, saa skal det være et meget tykt Slør!

Saharet,
den australske Danserinde, der ogsaa har gjort saa stor
Lykke under sin Optræden her i København.
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A FLØJTEN peb seks, siod Hans An
dersen som stedvanlig paa sin Post
ved Isenkræmmerens Butik sk mas over
for Tekstilfabriken. Han havde vtennel sig
det i de fire Maaneder. han havde „spadseret"
d. v. s. været a r b e j d s I o s. Hver Allen ved 6Tiden stod han der og stirrede over mod Fa
brikens store, brunmalede Port. Der var noget,
som uvilkaarligt drog ham hen lil den Bygning,
hvor han havde haft sin Beskæftigelse i saa
mange Aar. Men Överproduktionen havde lyldl
Lagrene. Fabrikanterne afskedigede stadig flere
og flere, og Hans Andersen var en af de forste,
der blev „fyret". ' Ikke fordi han Var doven
eller drikfældig -- tværtimod; men han var jo
gammel. Og der var kun Brug Tor unge, friske
Kræfter ved Vævene.
Hans Andersen fyldte snart de 60. Hans
Haar og Skæg var hvidt og Nakken noget duk
ket; men ellers var han en rask Mand at se
til. Selv om han ikke mere egnede sig lil at
si aa ved Maskinen, maatte der nok være Brug
for ham ved et eller andet lettere Arbejde.
Men det gik ham som saa mange andre af
hans Kammerater: der var tilsyneladende ikke
Arbejde til at opdrive.
Porten aabnedes, og en Flok Mænd og
Kvinder sirommede ud paa Gaden. Der v:ir
unge Piger med bart Hoved og lange, blaa Tor
klæder. Enkelte var ganske flotte i Tojet; men
de fleste var tarveligt klædt og havde et guslent,
foraset Udseende.
Naa ja, det er vel paa Tiden al liste
hjem lil Konen... sagde Hans Andersen stil
færdigt for sig selv.
Saa gik han
langsomt og bedrevet som
cn Mand, der er tråd af Livets haablose Kamp.
Omkring ham myldrede det med Mennesker og
Vogne. Storbyen vaagnedc lil det muntre Liv
efter Dagens Slid. Hans Andersen ændsede
det ikke. Han havde saa meget at tænke paa,
saa meget, der forbitrede 'Tilværelsen for ham.
Hvorfor skulde Arbejdslosheden netop ramme
ham? Han havde jo altid været en flittig og
ordentlig Mand, der passede sil Arbejde. Og
nu stod han der paa bar Bakke. Stakkels Ma
rie
hans Kone — maatte igen ud og vaske
for Folk. Og han selv gik omkring og sam
lede Klude....... Ta, saa langt nede var han allsaa
kommet for at skaffe det daglige Brod!
Godt, al Sønnen Oskar havde faaet
Plads paa 'Grosserer Bioms Kontor. Lønnen
var jo ikke stor, men den kunde nok blive
bedre med Tiden.
Sønnen var Lyspunktet i Hans Andersens
triste Tilværelse. To Born var dod i en spæd
Alder. Oskar var nu 18 Aar og tegnede til
at blive et flinkt ungt Menneske. Hans Prin
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cipal var godt tillfreds med ham og betroede
ham ofte at gaa i Banken med store Penge
summer. Naar bare Oskar vilde blive ved,
som han var begyndt, saa var han saa godt
lil
som forsørget for Livstid.. For Bloms var el
gammelt og hojt anset Firma.
Vejen var lang; men omsider naaede Hans
Andersen dog hjem til sin lille Lejlighed i
Borgergade. Der var lavt lil Loftet, nien alt
skinnede af Properhed. Marie kunde ikke taale
al se Støv ligge i Krogene.
— God Aften, Fatter. . . sagde hun venligt,
da Hans Andersen havde sat sig i den gamle
Sofa. Naa, er der noget nyt fra Fabrikken?
• •— Ikke andet, end der bliver fyret flere og
flere... Hvordan har du det. Mor?
— Jo Tak, du. Jeg var henne hos Petersen
og vaske. Og Fruen var saa flink og gav mig en
Frakke af Justitsraadens. Den kan vist passe dig.
Marie fremtog af e:n Bvldl en gammel, gronslidt Frakke. Til Hans var den for kort paa
Ærmerne, men den kunde vel oges.
— Er Oskar ikke kommet? spurgte Hans
Andersen.
- Nej, det er forresten underligt, al han
ikke er her allerede. Han gaar jo fra Kontoret
Klokken 5. Hvad er Klokken?
Hans Andersen rejste sig og gik hen lil
Kommoden, hvor Maries lille Sølvur laa gemt.
Han trak Skuffen ud og stak vanemæssigt
llaanden ned lil højre, hvor Uret plejede al
ligge. Det var en Bryllupsgave fra Maries
Tante. Men pludselig vendte han sig som stuk
ket af en Bi og spurgte:
— Hvor er Uret henne?
Marie saa skarpt op fra Sytøjet.
— Ligger det ikke i Skuffen?
Hans Andersen trak Skuffen helt ud.
Nej, der var ikke noget her. Og dog var
Marie aldeles sikker paa, al hun havde lagt
Uret der, efter at hun havde trukket del op
om Morgenen.
De saa begge eL Øjeblik overraskede paa
hinanden. Hvordan i al Verden kunde del gaa
til, at Uret var borte? Det maatte jo være
stjaalet. Men der var ikke andre, som havde
Nøglen til Døren, end dem og Oskar.
Oskar -- Han skulde bryde ind hos sine
Foraddre for at stjæle et gammelt Solvur . . .
nej, nej, det var dog en vanvittig Tanke!
Men hvorfor kom lian da ikke?
Ja, det var Gaaden, som uventet væltede
ind over dem.
Han kunde naturligvis være bleven opholdt.
En Gang imellem arbejdede de over Kontor
tiden. . . Eller var der sket en Ulykke?
Aftenen gik. Natten begyndte. Der brænd le
længe Lys i den lille Stue. Forældrene lyttede
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med ængstelig Opmærksomhed, hver Gang, der
rørte sig noget ude paa Trappen. Men deres/
Venten var forgæves. Der kom ingen Oskar.
Hen ad Morgenstunden faldt de i en urolig
Søvn, hvoraf de vaagnede med det samme
Spørgsmaal, som da de sov ind: Hvor er Dren
gen henne?
Det nemmeste var naturligvis at spørge paa
Kontoret eller hos Politiet. Men Hans Ander
sen vovede det ikke. En uforklarlig Anelse
sagde ham, at Sønnens Bortebliven og Urets
Forsvinden paa en eller anden forbryderisk
Maade stod i Forbindelse med hinanden. Det
nyttede ikke, at han gentog for sig selv, ,at
Oskar jo var en god og pligtopfyldende Dreng.
Den uhyggelige Tanke dukkede op paanv og
fik ham til at .gyse. Noget galt maaltc der
sikkert være paa Færde.
Marie stod op ved 4-Tiden og lavede Te.
Hun skulde hen og vaske hos Kaptajnens Kl.
5. Hun havde ikke sovet meget den Nat, og
nu laa der en lang, daarl’ig betalt Arbejdsdag
og ventede paa hende. Det var trist
men
hun maatte dog være glad ved, at hun i det hele
taget havde noget at bestille.
Lidt efter gik ogsaa Hans Andersen, lian
skulde ud til Marken, hvor han tørrede sine
Klude.
Det var en stor Græsmark i Byens Udkant.
Rundt omkring paa Siderne lagde han Cement
sækkene til Tørring efter Regnen. Affald var
det som blev kastet paa Lossepladsen fra Ar
bejdsvognene. Men det .var dog altid at fore
trække for at rode i Skarnkasserne. Kludene
samlede han i en Sæk og solgte saa hele Herlig
heden for 4 Øre Pundet til en Jærnkræmmer. Det var lige til det tørre Brød og lidt
Kartofler.
Men ogsaa lier sporedes Overproduktionen.
Jærnkræmmeren skulde igen omsætte Sivkkene
til en Kludegrosserer, og Grossereren havde i
Forvejen nok paa Lager, saa det begyndte at
knibe for Hans Andersen at tjene de Par Øre,
der skulde til daglig....
Aa, blæse være med Pengene! Nu optog
ganske andre Ting hans Tanker. Hvad var der
i Vejen med Oskar? Hvorfor kom han ikke
hjem? Hvorfor manglede Sølvuret? Altsammen
Spørgsmaal, som han ikke kunde hitte Rede
paa.
Saa snart han var færdig med sit beskedne
Arbejde, købte han en Avis for om muligt at
faa noget at vide. Og ganske rig-tig lian fik
noget at vide, meget mere end han brød sig
om. Paa første Side prangede med fede Typer:
B a n k t y v e r i — Et Bud f o r s v inde r
med Principalens Penge. Her kunde
Hans Andersen læse, at Oskar var blevet sendt
i Banken med en større Sum Penge, som han
imidlertid ikke havde betalt men var stukket
af med. Journalisten havde udmålet Begiven
heden saa drastisk som muligt. Der var hverken
ff

sparet paa Kraftudtryk som „Tyv“ og „Kasse
bedrøver" eller virkningsfulde Overskrifter.
Hans Andersen krammede harmfuldt Avisen
sammen. Det kunde ikke være sandt, hvad der
stod i det Blad!... Oskar — hans Dreng -skulde være en gemen Tyveknægt? Nej og atter
Nej! Han kendte Sønnens ærlige Natur for
godt. Men alligevel. .. nu stod det jo i Bladene.
Og Oskar var ikke kommet hjem . . . Sølvuret
var borte . . .
Gamle lians Andersen skyndte sig hjem gen
nem de mindst befærdede Gader. Og dog syn
les han. at Folk stirrede saa underligt paa
ham, som om de vilde sige: Der gaar Tyvens
Far! Han skjulte sig som et sygt Dyr i sin lille
Stue, hvor ingen kunde se ham — og de Taarer. søm langsomt jublede ud mellem hans
brune Fingre.
Om Aftenen kom Marie udaset og forgrædt
hjem fra Arbejdet. Hun havde naturligvis og
saa læst om Tyveriet og tog sig det ikke mindre
nær end Faderen. Alle de Forhaabninger, hun
havde sat lit den Dreng, var nu kuldkastede
med et Slag. Han skulde have været deresl
Alderdoms Støtte og Glæde — og nu voldte
han dem den bitreste Sorg, der kan times en
Far eller Mor: at se sit Barn som Forbry
der.
Marie havde købt en Avis, hvori der stod et
lille Interview, som en af Medarbejderne havde
haft med Oskars Principal, Grosserer Blom.
Grossereren udtalte deri, at han kunde ikke forstaa, hvad der havde drevet .det unge Menne
ske ind paa Forbryderbanen. Oskar havde altid
udførl sit Arbejde til hans fulde Tilfredshed,
og den stjaalne Sum var kun 200 Kr. — et
latterligt lille Beløb i Forhold til de Summer,
Oskar ellers indbetalte i Banken. Men nu var
Sagen overgivet til Politiet. Hr. Blom ønskede
fuld Klarhed over, hvad der var sket.
Da Marie for halvtredsindstyvende Gang’
havde læst Interview'd, spurgte hun Hans An
dersen :
--- Tror du, han har gjort det?
Hans Andersen sparkede lil Stolen og sner
rede :
- Jeg ved det ikke! . . .
Men lidt efter saa Marie, at han tøg Oskars
Fotografi ned fra Væggen og gemte det i Kom
moden. Saa vidsle hun Besked. Det skar hende
i Hjerlet; men hun tav.
Heller ikke den Nat fik hans Andersen Søvn
i Øjnene. Han maatte gruble over 'deLtd
skrækkelige, der var kommet som et Lyn fra
klar Himmel. Selv Arbejdsløsheden og den
haarde Kamp for Tilværelsen svandt ind lil
intet i Sammenligning med detle ene: Var Os
kar en Forbryder
eller var han det ikke?
Jo mere Hans Andersen spekulerede, des
mere følte han sig overbevist om, at Oskar
ikke var en Tyv. Oskar havde tidt fortalt, at
han flere Gange om Ugen gik i Banken med
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en 20,000 Kroner i Kontanter. Hvis lian nu
endelig vilde stjæle, hvorfor skulde han saa
nøjes med usle 200 Kr., naar han vidste, at
han lidt senere — maaske allerede den næste
Dag — kunde faa Fingre i en langt større Sum?
Ganske vist tydede det, at han blev borte, og at
Uret manglede paa, at han ikke havde rent
Brød i Posen. Hvoirledes det forholdt sig, var
foreløbig en Gaade, som Faderen forgæves brød
sit Hoved med at løse.
Et lille Lysglimt i Mørket var det dog,
at Grossereren havde udtalt sig saa pænt om
Oskar. Det var maaske et Forsøg værdt, at tale
med Hr. Blom' og se at faa ham til at hold;e
Politiet uden for Sagen.
Hans Andersen snakkede med Marie om Pla
nen.
— Hvad hjælper det? . . . sagde hun. Blom
kender jo ikke dig. Oskar har Skinnet imod
sig, og der er ingen Grund til, at Grosse
reren skulde tro dig bedre end de andre.
— Jeg forlanger heller ikke, at han uden
videre skal tro mig. Jeg vil stille Kaution.
— Hvad vil du?
— Ja, han kan faa vores Sparekassebog
som Sikkerhed.
— Men er du gal, Hans! Hvis det nu allige
vel ikke kan bevises, at Oskar er uskyldig, saa
taber vi de Penge, vi skulde have som en
Nødskilling...
— Ti stille, Marie, og lad mig raade. Her
staar mere paa Spil end Sparekassebogen. Jeg
er desuden sikker paa, at vi ikke behøver at
være bange for at miste den.
Der hjalp ingen Protest. Naar Hans Ander
sen engang havde sat sig noget i Hovedet, saa
skulde det gennemføres, om saa Huset stod
paa den anden Ende.
I bedre Tider havde han sparet en ubetyde
lig Sum sammen for at have noget at staa
imod med, hvis der pludselig skulde ske et eller
andet uforudset. Nu var Tidspunktet kommet.
Nu gjaldt det om at handle, før det var for
sent.------ —
Grosserer Blom sad i sit elegante Privat
kontor og studerede Kataloget ¡over en stor
Møntsamling, der skulde sælges ved Auktion.
Al den Tid, der var tilovers fra S mør forretnin
gen, ofrede Hr. Blom paa sin Møntsamling,
som han med Rette var stolt af. Hans store
Formue tillod ham ogsaa at ofre betydelig mere
paa den, end de andre Numismatikere saa sig
i Stand til.
En Kontorist meldte, at Hans Andersen
gerne vilde tale et Par Ord med Grossereren.
Hr. Blom saa ikke op fra Kataloget men
spurgte gnavent:
— Hvem er det?
— Oskar Andersens Fader. . . svarede Kon
tormanden.
— Naa, lad ham komme ind; men sig, at
jeg har ikke Tid til lange Forklaringer.
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Saa kom gamle Hans Andersen ind. Han
saa sig om. Der var store Materier og svære,
polstrede Møbler. Henne ved Døren hang nogle
Oversigter over Smørnoteringen. Hans Ander
sen saa paa de underlige Zigzaglinier... Naa,
det var jo ikke det, han var kommet for!
Han havde lidt vanskeligt ved at komme
i Gang. Bioms Uopmærksomhed — for ikke at
sige Uvenlighed — gjorde ham det heller ikke
lettene. Men lidt efter lidt gik det bedre.
Han fortalte, hvorfor han troede, at Oskar var
uskyldig, og at han vilde stille Sparekasse
bogen som Sikkerhed, hvis Politiundersøgelsen
blev opgivet. At Maries Hr var borte, sagde han
med Vilje ikke noget om.
Grossereren bladede skødesløst i Spare
kassebogen og spurgte:
— Hvad er De?
— Tekstilarbejder, Hr. Grosserer... men
for Øjeblikket har jeg desværre ikke noget at
bestille.. .
— Hm... Naa ja, De er i hvert Fald en
hæderlig Mand. Men nu skal j<eg sige Dem
noget: De og Oskar staar Dem bedst ved at
Politiet faar Sagen helt opklaret. Der er jo nu
skrevet en Del om det i Bladene, og Oskars
Navn er nævnt flere Steder. Lad os derfor
vente og se Tiden an. Behold “De bare Deres)
Bog. . . Hvis Oskar er uskyldig, saa lover jeg
Dem, at han skal faa sin Plads igen i min
Forretning... Farvel!
Dermed var Audiensen forbi. Hans Ander
sen syntes alligevel, at han ikke var gaaet
forgæves. Da han om Aftenen fortalte Marie,
hvad Grosseren havde sagt, glædede de sig
begge To over, at Blom havde lovet at tage
Oskar igen. Bare de nu vidste, hvor Oskar
opholdt sig, saa kunde de faa at vide, hvor
ledes det hele hang sammen.
Men deres Taalmoidighed blev sat paa en
haard Prøve. Oskar var ligesom forsvundet fra
Jordens Overflade. Ingen anede, hvor han var
henne, og han lod ikke høre fra sig. Nagende
Uro fortærede Hans og 'Maries lyse Haab. Den
ene Dag slæbte sig hen efter den anden. Da
gene blev til Uger, men Oskar var og blev
forsvundet.

Saa skete det, at da Hans Andersen en
Morgen skulde ud og se til sine Klude, gik han
en hel anden Vej, end den han ellers plejede.
Det kom over ham som en Indskydelse. I
Stedet for at skraa over Fællederne fulgte han
Landevejen et Stykke og gik bag om de store
Gartnerier. Pludselig snublede han over noget,
der lignede en Byldt. Byldten sprang op. Det
var et Menneske... det var Oskar.
— Hvad Satan ligger du her og dovner
efter, Dreng! .... buldrede Hans Andersen.
— Du maa ikke være vred paa mig, Far. . .
bad Oskar. Det er ikke mig, der har taget
Pengene. Hvis du blot vil være en lille Smule
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rolig, skal jeg fortælle dig, hvorledes det hele
hænger sammen.
— Naa, hvad har du saa at sige til dit For
svar? brummede Hans Andersen i en lidt mil
dere Tone. Han havde sundet sig noget oven
paa Overraskelsen.
— Jo, ser du. Fader, jeg blev sendt i Banken
for at indbetale de 200 Kroner paa et Mejeris
Konto. Da jeg var kommet ind i Banklokalet,
gik jeg som sædvanligt hen til den store Ege
træspult for at udfylde Indbetalingsblanketten.
Mappen med Pengene laa ved Siden af mig.
Saa er der pludselig En, der slaar mig pa¿|
Skulderen og siger: „De har tabt en Seddel
paa Gulvet.“ Jeg vender mig om 'for at se efter;
men i det samme bliver Mappen snappet bort
fra mig. Det stod ikke et halvt Sekund paa. ..
— Var der ingen, som saa det?
— Nej, i Øjeblikket stod der ingen andre
end mig ved Skrivepulten.
— Og du kendte ikke den Mand, der talte
til dig?
— Nej. Men jeg har set ham flere Gange
luske om i Banken.
— Hvordan saa han ud?
— Jeg kan desværre ikke beskrive ham
nærmere; for jeg har ikke lagt videre Mærke
Lil ham. Men det var en høj, mager Fyr. ..
Hans Andersen rystede mismodigt paa Ho
vedet.
— Den Beskrivelse kan jo passe paa mange
.. .. Naa, men hvad gjorde du saa, da du op>dagede, at Mappen var 'bofrte?
— Aa, jeg ved 'ikke... jeg syntes, at det
altsammen løb rundt for unig. Gaa hjem paa
Kontoret turde jeg ikke. Jeg var sikker paa,
at Fuldmægtigen vilde tro, at det var mig,
der havde stjaalet Pengene. Han er jo saa
lunefuld... Jeg skyndte mig ud paa Gaden;
men der var selvfølgelig ikke Spor at se af
Tyven. Saa løb jeg hjem i Borgergade... tog
Mors Ur og pantsatte idet... Ja, jeg indrøm
mer, at det var forkert. Men hvad skulde jeg
gøre? Penge maatte jeg have. Jeg vilde tage ud
paa Landet og søge Arbejde — og jeg havde
kun en Krones Penge hos mig.
— Har du smidt Sedlen bort?
— Nej, her er den. . . værsgo’.
Hans Andersen tog Sedlen, læste den om
hyggelig igennem og gemte den saa Í sin Pung.
— Og nu ligger du her som en anden
Vagabond?....
Oskar sukkede dybt og svarede:
— De Par Kroner, jeg fik for Uret, slog
naturligvis ikke længe til. Arbejde er ikke til
at opdrive. Og saa maatte jeg se at hutle mig
igennem....
Han tav lidt og fortsatte saa:
— Ja, nu har jeg ikke mere at fortælle, Far.
Du kan jage mig bort, hvis du vil, eller melde
mig. Gør hvad du synes.
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Hans Andersen stod og borede sin Kæp
ned i Jorden. Saa sagde han dæmpet:
— Hm... Nu skal jeg sige dig noget,
Oskar. Nu gaar vi to hen paa Politistationen
og taler med Opdageren. Det er det eneste
rigtige.
Oskar bøjede tavs Hovedet. Han var ikke
bange for at lade sin Sag undersøge; men
han havde denne underlige Følelse af Ubehag
ved at have med Politiet at gøre, som er ejen
dommelig for den, der aldrig har været i Kon
flikt med Loven. Han manglede — heldigvis —
den rutinerede Forbryders Frækhed.
De fik fat i den Opdagelsesbetjent, som
havde skrevet • Rapporten. Det var et stort,
groft Mandfolk, med et rødt Bulbideransigt,
der ikke netop lyste af Talent.’
Opdageren hørte paa Oskars Forklaring,
lo gryntende og sagde:
— Nej, hør, ved De hvad, lille Ven, den maa
De sgu ikke forlange, at vi skal tro paa. Saadan noget fortæller de allesammen. Har De
no’ne Beviser?
Nej, det havde Oskar ikke.
— Naa ja — saa er det vist bedst, at vi be
holder Dem saa længe, til han, den langbenede
findes . . . hvis han i det hele taget eksisterer.
Det Resultat havde Hans Andersen ikke
tænkt sig. M^n der var Ikke noget at stille op
med Betjenten. Oskar maatte blive paa Sta
tionen. Mistanken hvilede først og fremmest
paa ham.
Hans Andersen gik alene hjem. Men han
troede trods alle Opdagere, at -Oskar var uskyl
dig i Tyveriet. For en Fremmed kunde det
maaske «nok se lidt tvivlsomt ud — men vi
kan jo alle komme (i en Situation, hvor det
kniber med at klare Isig. iSaa gælder det om,
at der er en ¡eller anden, der vil tage sig af
Sagen og søge at ‘finde det manglende Mellem
led. Og hvem var vfel nærmere til det, end han
selv, Drengens Fader.
Hver Dag gik Hans Andersen til forskellige
Tider ind i Banklokalet. D'er var jo en vis
Sandsynlighed for, at Tyven vilde komme igen
og forsøge et nyt og størr*e Kup. Og saa gjaldt
det jo om at passje paa.
I den 'første Uge skete 'der ingen Ting.
Men den næst-'e Mandag lagde Hans Andersen
Mærke til en Person, som bevægede sig saa
underlig mystisk om i Lokalet. Det var en
høj, mager Fyr — iført 'Jakke og med en
gammel Sixpence paa Hojvedet. Hans Andersen
mærkede sig nøje hans Udseende. Ansigtet var
blegt, Kindbenene fremstaaende. Signalementet
kunde nok passe paa ham.. Men man maatie
jo være forsigtig for at undgaa pinlige Fejl
tagelser.
Hans Andersen gjorde flere Forsøg paa at
komne i Snak med den mystiske Person, men
uden Held. Fyren forsvandt med et ud paa
Gaden. Men han glemte — eller efterlod — en
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Seddel paa Pulten. Hans Andersen greb den
begærligt. Der var skrevet en Adresse... nej,
den var ikke færdig. Der mangledede de.sidste
Stavelser. Og saa var der nogle store Blækklat
ter.. . Hvad stod der? Edwin Ueim.....
M a i n z s t r a s s e, Berlin....
Det var det hele. Men for Hans Andersen
var det en Guldgrube.
— Haha! udbrød han triumferende. . . Nu
har jeg dig, min fine Ven!
Saa rask som en 20-Aars Yngling skyndte
han sig op .paa Politikammeret med det kost
bare Stykke Papir.
Her skal De se, hvad jegihar faaet fat i. . .
sagde han glædestraalende til den tykke Op
dager.
Opdageren tog trevent Papiret, vendte og
drejede det og snøvlede:
— Bare det ikke er en „Peter“, min gode
Mand.
Prustende som et Lokomotiv hentede han
et Kort over Berlin og gav sig til at studere
Navnelisten.
— Jeg kan sgu ikke se nogen Mainzslrasse,
sagde han endelig. Her er noget, der hedder
M a i e n strasse; men det er jo no’et helt an
det ... De kan vel da ogsaa nok begribe, at
Tyveknægten ikke er saa dum at staa og male
sin egen Adresse op. Det er naturligvis bare
noget Krimskrams, han har lavet, for at det
skulde se ud, som om han 'virkelig bestilte no’et.
— Jamen, jeg troede . . . mumlede Hans An
dersen uhyre skuffet.
— Ja, saa maa fDe sgu tro om igen! brølede
Opdageren og skubbede Papiret over til Hans
Andersen . . . Der bliver ingen Sild af den Ma
krel.
Hans Andersen tog nølende Papiret til sig.
Atter var et Ilaab bristet. Han havde været saa
sikker paa, at nu skulde det lykkes ham at
konstatere, at Oskar var uskyldig i Tyveriet
og saa nyttede det ikke et Spor.
Slaget var tabt. Hans Andersen maatte gaa
hjem med uforrettet Sag.
Da Marie saa hans bekymrede Ansigt,
spurgte hun, hvad der var i Vejen. Han søgte
at bide hende af, men Marie lod sig ikke saa
let dupere. Og til sidst fik hun pumpet hele
Historien ud af ham. Hans Andersen rakte
hende Papiret, som hun undersøgte meget om
hyggeligt.
— Jeg tror nu, al det alligevel kan hjælpe
os . . . sagde hun.
— Hvordan det?
— Du har vel nok læst join, at Politiet tager
Aftryk af alle Forbryderes Fingre?
Hans Andersen stirrede afvekslende forbav
set paa hende og paa Papiret.
Pludselig sprang han op, slog Armene om
Maries ikke længer smækre Liv og snurrede
hende rundt paa Gulvet.
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- Del var en storartet Idé, Marie! ....
lo han.
— Ja, der kan du se, man skal altid tage
sin Kone med paa Raad. . . stønnede hun smi
lende.
En halv Time senere var Hans Andersen
igen paa Politikamret og* holdt Papiret lige
hen under Opdagerens Næse.
— Sé! hviskede han hemmelighedsfuldt.
- Ja, hva’ er el?
knurrede Opdageren.
-- Der... fire Klatter... fire Blækklatter!
-- Ja dem saa jeg sgi| godt for.
-- Mien der ¡er Aftryk af en Finger i dem!
Opdageren studsede, tog Papiret og under
søgte Blækklatterne gennem en Lup.
—• Det ser sgu ud lil, at De har Ret....
mumlede han. Del forandrer jo Sagen. Vent
lidt, saa skal jeg se efter.
Politimanden hentede en Bog, hvori der
fandtes Fingeraftryk af tidligere straffede Per
soner. Efter nogen Søgen fandt han et Aftryk,
der jpassede lil Furerne i Blækklatterne. Derpaa telefonerede han efter det Fotografi i Po
litiets Forbryderalbum, som svarede til Af
trykket.
Da Billedet laa foran Hans Andersen, gen
kendte han straks den Person, han havde set
luske om i Banken.
— Nu skal vi se at faa Fingre i Gavlyven
.... sagde Opdageren helt elskværdigt. Hvis del
er ham her, saa er det en gammel Bekendt af
os. Og inden 24 Timer skal han sidde bag Laas
og Lukke. Man har jo heldigvis Orden i sine
Papirer....
Allerede den næs le Dag blev den virkelige
Tyv anholdt og tilsind straks sipe forskellige
Misgerninger. Han havde nemlig i Forvejen
et ikke helt ubetydeligt Synderegister. Med
Hensyn til Banktyveriet forholdt det sig saaledes, at han i længere Tid havde lagt Mærke
til, at Oskar indb.etalte store Summer i Banken
— og derfor besluttede han at snappe Seddelta
sken fra ham ved Lejlighed. Uheldigvis - eller
rettere heldigvis — skulde Oskar netop den
Dag kun indbetale 200 Kr., saa Ud byltet svarede
ikke til Forventningerne.
Oskar blev øjeblikkelig losladt. Og Grosse
rer Blom -holdt sit Ord: Oskar fik sin gamle
Plads igen.
— Men, sagde Grosseren, . . . det er ikke
værd, at det unge Menneske mere bliver sendt
i »Banken med Penge. Det er Fristelse baade for
ham selv og for andre. For Fremtiden vil jeg
have et fast Kontorbud, som kan besørge den
Slags Ærinder. Og til den Plads tror jeg, al
Oskar Andersens Fader ypperligt egner sig. Han
er punktlig og paalidelig. Lad os faa sendt
Bud efter ham!
Sagen gik hurtigt i Orden. Gamle Hans
Andersen fik Budpladsen hos Grosserer Blom
og viste snart, at han var Tilliden værdig.

Fra »Titanic« -katastrofen.

Kaptajn F. I. SMITIT og (len heUemodiye Telegrafist.

Paa Billedet ses „Titanic" s Kaptajn F. I. Smith ved Siden af Lord Pitrie, der var Formand i Be
styrelsen jor Harland og Wolffe's Skibsværft, som har bygget den sunkne Kæmpedamper.
Det andet Billede viser den heltemodige Marconitelegrafist G. C. Phillips, der lige til det sidste blev
ved at hidkalde Hjælp og selv fandt Døden i Bølgerne.

Billedhuggeren Viggo C hr. Hansen har sendt os ovenstaaende Tegning, der gengiver et gri
bende Optrin fra „Titanic" Katastrofen. Blandt Passagererne var ogsaa den gamle Millionær
Straiiss og hans Hustru. Fru Strauss afslog imidlertid Matrosernes Opfordring til at gaa i
Redningsbaaden. Hun vilde ikke forlade sin Mand, og det gamle Ægtepar gik i Døden sammen.

„Hver 8. Dag“, 5. Maj 1912.

942

EKSENTR1SKE PERSONLIGHEDER
PERSON ALHISTORISKE SKILDRINGER
FRA

IND- OG UDLAND
Virkelige Begivenheder er ofte mere interes
sante end de vidunderligste Fantasier/'

Mysteriet „Ludvig den Syttende".
F HVAD ART de Dokumenter end er, som
efter Sigende findes i de franske Arkiver,
saa er der ikke megen Sandsynlighed for,
at man derigennem vil faa Klarhed paa
Mysterium, som hviler over den saakaldte „Lud
vig den Syttende“s Liv og Død. Den Dag i
Dag findes der mange Franskmænd, som tror
paa, at den ulykkelige lille Prins, Søn af Lud
vig den Sekstende og Marie Antoinette, ved
trofaste Venners Hjælp slap bort fra Temple,
men kun for senere at blive forraadt og for
nægtet af sine to Onkler, Greven af Provence
og Greven af Artois - henholdsvis Ludvig den
Attende og Karl den Tiende, og der er ingen
Grund lil at antage, at den franske Regering
nu, over. hundrede Aar efter Begivenhederne,
vil kunne fremkomme med Beviser, som kan
rokke dem i denne Tro.
Heller ikke er der Grund til at antage,
at der i de franske Arkiver fandtes Dokumen
ter, som en Gang for alle kan slaa fast, at
Naundorff, der som bekendt hævdede, at han
var Ludvig den Sekstendes og Marie Antoinettes
ældste Søn, bevidst eller ubevidst var en Be
drager. Ganske vist var de Beviser, han kunde
føre i Marken, kun indirekte Beviser, men de
var tilstrækkelige til at formaa, i det mindste
én europæisk Regering lil at anerkende ham
og hans Arvinger som Ludvig den Sekstendes
retsmæssige Efterkommere. Endvidere maa
man ikke glemme, at medens den franske Rege
ring gjorde kort Proces med de andre „Kronprætendenter“, der fra Tid til anden opstod
*— ialt nogle og fyrre - gjorde den intet For
søg paa at opklare Mysteriet Naundorff, paa
et Tidspunkt, hvor dette endnu havde været
muligt, og at det aldrig er bevist, hvis Søn
Naundorff var, saafremt han ikke var en Søn
af Ludvig den Sekstende og Marie Antoinette.
Kort sagt, det er ikke vanskeligt at forklare
den Haardnakkethed, hvormed en stor Del af
Frankrigs Befolkning klynger sig til den Tanke,
at den ulykkelige Kong Ludvig den Sekstendes
retmæssige Arvinger den Dag i Dag lever
iblandt dem.
Den almindelig anerkendte Fremstilling af
Ludvig den Syttendes Liv og Død er i korte
Træk følgende: Han var født den 27. Marts
1785, var næstældste Søn af Ludvig den Seks
tende og Marie Antoinette, men blev ved sin

Á

ældste Broders Død Arving til den franske
Trone. Sammen med den øvrige kongelige Fa
milie blev han indespærret i Temple efter d.
10de August 1792, blev overgivet til en brutal
Skomager ved Navn Simon og døde af Mæslin
ger og Forsømmelse den 8. Juni 1795.
det
De mangfoldige mere eller mindre betyd
ningsfulde Uregelmæssigheder, som knytter sig
til Ludvig den Syttendes senere Leveaar og
Død, bidrager unægtelig til at bestyrke For
modningen om, at den lille Prins ikke døde
paa det Tidspunkt, som almindelig angives.
For blot at nævne et Par af disse Uregelmæs
sigheder skal vi anføre, at den officielle Ind
beretning om Barnets Død forst forelaa fire
Dage efter, skønt det i de Dage var paabudt,
ved Lov, at denne Formalitet skulde iagttages
umiddelbart efter Dødsfaldet. Hvorfor var end
videre Indberetningen kun underskrevet af den
ene af de to Formyndere, som Konventet havde
indsat for den lille Fange? Og — hvad der
maaske er det mærkeligste af det 'hele — hvorfor
blev der aldrig givet Kronprinsens Søster, Ma
dame Royale, Lejlighed til at aflægge Vidnes
byrd om Broderens Død, naar hun, der havde
levet som Fange under samme Tag, kunde have
slaaet enhver Mistanke til Jorden, før den fik
Lov til at antage fast Form.
Baade med Hensyn til Dødsaarsag og Be
gravelsessted hersker der den største Usikker
hed. Lægerne havde afgivet den Erklæring, at
Barnet, som „efter de komitteredes Udsagn var
en Søn af afdøde Ludvig Capet,“ var død af
en Kirtelsvaghed, uden at der angives noget
nærmere om denne Sygdom, og uden at der
er Grund til at antage, at den lille Kronprins
kan have arvet den fra nogen af Forældrene.
Endnu mere uafgjort er Spørgsmaalet om, hvor
den lille Prins eller det Barn, der blev udgivet
for ham, ligger begravet, og der anføres mindst
fire forskellige Steder, tilsyneladengde alle med
lige stor Ret.
Men mest .paafaldende er den Holdning,
som ikke blot den lille Prins’ to Onkler, men
ogsaa hans Søster indtog overfor det ulykkelige
Barn og hans mystiske Forsvinden, som de
aldrig gjorde sig mindste Umage for at op
klare. Alle Ludvig den Atiendes Samtidige er
endvidere enige om, at stemple ham som en
slet og rænkefuld Karakter, og det er almindelig
bekendt, at han under hele sin ældste Broders
Regeringstid gjorde alt, hvad der stod i hans

.Hver 8. Dag", 5. Maj 1912.

943

Magt for at undergrave hans Stilling. Det var
Endnu medens den unge Prinsesse sad i
efter Sigende ham, som lopmuntrede den smukke Længsel, havde han overdraget Madame de
Grev d’Artois til at efterstræbe den unge Dron Tourzel at gøre hende bekendt med sine Planer
ning, et Anslag, som forøvrigt mislykkedes, for hendes Fremtid, og kort Tid efter, at hun
øg da Marie Antoinette efter otte Aars barn var bl even sat i Frihed, fejredes Brylluppet
løse Ægteskab omsider fødte et Barn, og dette med stor Højtidelighed. Den unge Hertuginde
Barn, til hele Landets Skuffelse, blev en Pige, af Angouléme kunde nære grundet Haab om
var han henrykt, fordi han paa den Maade ved med Tiden at blive Frankrigs Dronning eller
ialfald Moder til Frankrigs fremtidige Konge,
blev at være Arving til den franske Trone.
Ikke desto mindre gjorde han alt for at og kold og hjerteløs, som hun var, kan man
udsprede det Rygte, at Grev Fersen, ikke Ludvig næppe undre sig over, at hun med Glæde gik
den Sekstende, var Fader til den lille Prinsesse, ind paa Onkelens Forslag, selv om hun næppe
et Rygte, der for en Tid Vandt stort Indpas kan have været i Tvivl om, at dette Gifteri de Kredse, som udgjorde Kongens og Dronnin maal var Prisen for hendes Tavshed — hvis
hun da havde noget at
gens nærmeste Om
fortie. løvrigl døde
gang. „Hele hans Liv
h un barnløs og i Land
har hans største Sorg
flygtighed i Prag i
været, at han ikke er
Aaret 1845, og der for
født Hersker", skrev
tælles, at hun paa sit
Marie Antoinette til
Dødsleje kaldte Gene
Prinsessen af I.am
ral Rochejacquelein til
balle, „og hans liden
sig og hviskede:
skabelige Ønske om at
„General, jeg har no
faa Magten er kun
get at betro Dem
blevet stærkere, efter
noget, der er af stør
at de Ulykker,
som
ste Vigtighed for
har ramt os, har givet
Frankrig. Min Brøder
ham Lejlighed til at
er ikke død, og Be
trænge sig frem i før
vidstheden herom har
ste Række."
forbitret hver Time af
Der er mange, som
mit Liv. Lov mig al
mente, at det var ham,
som røbede Broderens
foretage de nødvendige
Skridt for at finde
Plan om Flugt til La
ham, for Frankrig vil
fayette, medens han
aldrig faa Fred, for
selv sad i god Behold
han sidder paa sin Fa
i Bryssel, og saa me
ders Trone."
get er sikkert, at det
Brev, som han umid
Sandsynligvis
er
delbart efter Ludvig d.
denne Historie opdig
Sekstendes Henrettelse
tet, men hvis den er
sand, er det meget sør
skrev til sin yngre
Broder, Greven af Ar
geligt, at den døende
Ludvig den 17.
tois, stempler ham som
Hertuginde ikke efter
Efter Maleri af Madame Vigée-Lebrun i Petit Trianon,
en kynisk, koldblodig
lod et eneste skriftligt
Versailles.
Mand, der ikke havde
Vidnesbyrd om, at hun
Tanke for andre end sig selv og sine egne Inter ikke troede paa sin Broders Død, selv om et
esser. Men disse Interesser vilde være stærkt saadant Dokument vilde have været ensbety
truede, saafremt det skulde vise sig, at den dende med den frygtelige Tilstaaclse — at det
lille Kronprins ikke var død, og han skyndte var hende, som i sin Egenkærlighed havde
sig derfor at lukke Munden paa det eneste narret sin Broder fra hans Trone og gjort
Menneske, som muligvis kendte den fulde Sand ham lil et navnløst Udskud blandt Mennesker.
hed om hans Liv og Død — nemlig den Søster,
Men hvis .den Holdning, Madame Royale
som havde delt hans Fangenskab. Og for at indtog i Forholdet til sin ulykkelige Brodér,
opnaa dette fattede han Planen om et Gifter- ikke taler til Fordel for hendes gode Hjerte,
maal mellem den unge Pige, hvis Navn han saa er der en anden af Datidens Kvinder, den
Aar tilbage havde søgt at bedække med Skænd forhenværende Kejserinde Josephine, som med
sel, og sin yngre Broder, Hertugen af Angou- stor Varme antog sig hans Sag. Hun havde
lémé, som han, der selv var en barnløs Mand, en Tid stor Indflydelse over Barras, som efter
havde kaldt „det franske Riges Haab og Arving, Sigende paa hendes Forbøn gik ind paa at
naar jeg ikke er mere."
skaane den lille Prins, og da Kongen af Preus
sen og Czaren af Rusland aflagde hende et
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Besøg paa Malmaison og blandí andel opkastede
Spørgsmaalet om, hvem de skulde sæl Le paÉi
Frankrigs Trone, skal hun have svarel:
„Selvfølgelig Ludvig den Sekstendes Søn!"
Det forlyder ogsaa, at der i den senere
opstillede Traktat fandtes en hemmelig Para
graf, hvorefter Greven af Provence kun skulde
beklæde Frankrigs Trone, saafremt der kunde
skaffes Beviser for, at Ludvig den Sekstendes
Son var død. Men der fandtes allerede den Gang
Folk som paastod, at der blandt dem. som un
derskrev Traktaten af 23. April 1811 var flere,
som sad inde med Beviser for, at den for
svundne Prins var i Live, og at det hele saaledes kun var et Bedrag fra deres Side.
Hvorledes dette forholdt sig, vil sikkert
aldrig kunne oplyses, men saa meget er sikkert,
at der var mange Ting, som kunde tyde paa,
al den lille Prins var undsluppet eller „fjer
ne t" fra Fængslet. De Historier, der beretter
om hans Flugt, er lige saa talrige, som de
gennemgaaende er usandsynlige, og lige fra
det Øjeblik, da hans Død blev bekendt og næ
sten halvtredsindstyve Aar frem i Tiden, duk
kede snart en, snart en anden op, som hævdede,
at han var den forsvundne Kronprins. I Reg
len blev der gjort kort Proces med disse „Kronprætendenter", og kun med Hensyn til Riche
mont og i endnu højere Grad Naundorff, syn
tes den franske Regering at have næret visse
Betænkeligheder. Richmont blev gentagne (ian
ge dømt for Højforræderi og tilbragte flere
Aar af sit Liv i Fængsel, men til Trods for,
al han til sin Dødsdag havde flere trofaste
Tilhængere, som mente, at der var gjort ham
blodig Uret, vandt han aldrig saa stor Tiltro i
og udenfor Frankrig som Naundorff, hvis Efter
kommere den Dag i Dag af mange Franskmænd
anses for Efterkommere, i lige Linje, af den
bournbonske Kongeslægt.
For at forklare den Interesse, som Spørgsmaalet om den „forsvundne'* Kronprins vakle
overalt i Frankrig, er det nødvendigt et Øjeblik
al beskæfigte os med Ægteparret Simon, i hvis
Varetægt den lille Ludvig den Syttende blev
betroet, indtil halvandet /Var før sin „Død".
Dagen efter den niende Thermidor led Si
mon, sammen med Robespiere, Døden paa Ska
fottet. Hans Hustru blev derimod i 1796 ført
til et Hospital for uhelbredelige, hvor hun blev
lil sin Død, omtrent tretten Aar senere. I sin
Dødsstund bekræftede hun, hvad hun allerede
gentagne Gange havde erklæret, at Kronprinsen
var sluppet bort fra Temple, og at den Dreng,
som dode der, ikke var Frankrigs Konge, men
et underskudt Barn.
Det er denne Erklæring, som da den blev
almindelig bekendt, gav Stødet Lil. at mere
end fyrretyve unge Mænd fremstillede sig som
Senner af Ludvig den Sekstende, saavel som lil
de Tusinder af Bøger og Flyveskrifter, som
blev skrevet om den Sag.
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Naundorffs Historie, der som omtalt har
vundet stor Tiltro i og udenfor Frankrig, er
den mest indviklede Historie, som nogen Sinde
er opspundet — hvis den da er opspundel.
Den fører os tilbage Lil Aaret for den forment
lige Ludvig den Syltendes Død. Barras havde
vundet sin store Sejr; den romantiske og god
hjertede Josephine gik i Forbøn for det ulykke
lige Barn, og Greven af Provence var paa det
Tidspunkt ikke uvillig til at lade sin lille be
sværlige Nevø „fjerne". Da det var umuligt
at faa Drengen bort fra Temple, besluttede hans
Venner sig tri at skjule ham der og give det
Udseende af, at han var undsluppet. I det
Øjemed gav de ham en Dag en Dosis Opium,
og under Virkningen heraf faldt han hen i en
Døs. Medens han laa hen i den Tilstand, saa
han en Dreng eller noget, der skulde se ud
som en Dreng, blive lagt i sin Seng, medens
han selv blev anbragt i den Kurv, hvori den
anden Dreng var bleven smuglet ind i Temple.
Han var saa meget ved sin Bevidsthed, at han
kunde se, at det var en Trædukke, som var
lavet saaledes, at den lignede ham, men derefter
faldt han i Søvn og vidste ikke noget, . før
han vaagnede op og befandt sig i et Pulter
kammer fuldt af alt Slags gammelt Skrammel,
i fjerde Etage af Temple. Med én Undtagelse
var alle Indgange til dette Værelse barrikade
rede, og de, som vilde ind til ham, maatte
krybe paa alle Fire gennem en Aabning, som
stod i Forbindelse med en Niche i Taarnet.
Medens dette stod paa, sendte hans Venner,
for at føre Regeringen bag Lyset, en Dreng!
af Sted fra Paris til Strazburg, i fuld Fart,
som om han havde til Hensigt at slippe bort
fra Frankrig.
Regeringen søgte paa sin Side at dække
over den virkelige Kronprins Flugt, og anskaf
fede i den Hensigt en døvstum Dreng, paa Alder
med Kronprinsen. Men kompliceret, som Situa
tionen i Forvejen var, kompliceredes den yder
ligere derved, at den døvstumme Dreng, bort
set fra sin Døvstumhed, var fortvivlende sund
og rask. Han vilde, med andre Ord, ikke dø,
og der blev hældt Gift i hans Mad, hvorpaa
en anset Læge, Dr. Desault, blev tilkaldt. Lægen
opdagede straks, hvad der var i Vejen med
Drengen og nægtede at være medvirkende i
den skændige Handling. Følgelig blev det nød
vendig at „fjerne" Lægen for at hindre ham
i al robe Morderne. Dette opnaaedcs ved at
forgive ham, men samtidig indrettede de Sam
mensvorne det saaledes, at et nyt Barn blev
underskudt — et kirtelsvagt Barn fra et af
Hospitalerne, og dette Barn var da saa imøde
kommende at afgaa ved Døden den 8de Juni
1795.
Men nu kommer det mest utrolige ved
hele Historien. Da det andet underskudte Barn
nu endelig var død en naturlig Død — blev
del. muligt at smugle den virkelige Kronprins
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ud af Fængslet ved at anbringe ham i Kislen,
hvor den døde Dreng laa, og skjule dennes
Lig paa Tagkamret. Paa den Maade hævdede
Naundorff, at han slap bort fra sit Fængsel.
Paa Vejen til Begravelsespladsen blev han, sta
dig sovende, taget ud af Kisten og gemt paa
Bunden af Vognen. Kisten blev fyldt med gam
melt Skrammel og begravet, medens den lille
Prins nu endelig var i Sikkerhed mellem sine
Venner.
Saa utrolig som denne Historie lyder, kan
den selvfølgelig være sand, selv om 'man ganske
vist maa forudsætte, at Fangevogterne, som
vidste Besked med de lo underskudte Børn,
paa den anden Side havde vieret medvidende
i del første Komplot, der gik ud paa at anbringe
en Trædukke i Stedet for Kronprinsen, og det
synes næsten utænkeligt, at en Sammensvær
gelse, hvori saa mange Mennesker var ind
blandede, virkelig kunde bringes til et heldigt
Resultat, uden at en eneste af de endeløse
Forgreninger robedes.
I Maj Maaned 1833 kom Naundorff til Pa
ris og krævede det, som han selv luævdede var
hans Ret. I Begyndelsen havde han ikke
Held med sig, men efter nogen Tids Forløb
forlød det, at Madame de Rambaud, som havde
været om Prinsen fra hans Fødsel, i den næ
sten halvtrcdsaarige Mand havde genkendt det
lille Barn, hun havde holdt paa sit Skød, og
der var andre, som var lige saa sikre paa,
at han var den, han gav sig ud før at være.
Men hvor havde han saa været siden sin
forunderlige Flugt fra Temple? Selv taler han
om dette Afsnit af sit Liv i de vageste Udtryk
og siger kun, at han, da, lian var fireogtyve
Aar gammel, havde tilbragt de sytten i mere
eller mindre strengt Fangenskab. Men lil sidst
dukkede han da op som Urmager i Berlin, og
da han ogsaa dér blev forfulgt af sine Fjender,
rejste han til Spandau, hvor han antog Navnet
Charles William Nauendorff. Et Forsøg, som
han gjorde paa at komme i Forbindelse med
Hertuginden af Angouleme mislykkedes
hun
ignorerede ham fuldkomment. I sin Modløs
hed besluttede han „at give sig den evige Glem
sel i Vold1*, men kort efter synes han al have
fundet Trøst i Ægteskabet med Mile .Jeanne
Finer. Del var dog først nøgen Tid efter Bryl
luppet, at hun blev delagtiggjort i den Hemme
lighed, der knyttede sig til hendes Alands Fød
sel, og det skyldes rimeligvis 'hende og hendes
Børns Energi, at Naundorff ikke forlængst er
blcven anbragt i samme Kategori som Riche
mont, Hervegault, Bruneau og alle de andre
„Prætendenter44.
1 Aaret 1820 skrev han lil sin „Fa'Iler",
Hertugen af Berry, som svarede ham i meget
forbeholdne Vendinger. Ti Dage senere blev
Hertugen myrdet, som Naundorff hævdede,
fordi han havde forsøgt at gaa i Forbøn for
sin ukendte Slægtning hos Ludvig den Attende.
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Han mente, at Tiden nu endelig var kommet
til at rejse til Frankrig og søge at faa sin Sø
ster, Hertuginden af Angouleme i Tale. Men
han blev arresteret beskyldt for Mordbrand og
Tyveri og sad, efter at have faaet sin Dom. i
Fængsel til 1828 — 'hvad han igen hævdede, v ir
hans Fjenders Værk.
Da han omsider kom paa fri Fod, vendte
han sig atter mod Paris, hvor han blev aner
kendt som den „af Himlen salvede Konge44, af
Martin de Gallordou, en Arbejdsmand, som saa
Syner og mente, at det var hans Pligt at skaffe
Frankrigs retsmæssige Hersker sine Fædres
Trone tilbage. Denne sindssyge Mands pludse
lige Død og tre Attentater paa Nauendorff selv
bevirkede imidlertid, at Offentligheden stadig
blev mindet øm ham og hans Krav paa Frank
rigs Trone.
I Aaret 1836 krævede han ad Løvens Vej
at komme i Besiddelse af Ludvig den Seksten
des og Marie Antoinettes private Formue, og
i den Holdning, som Regeringen indlog overfor
dette dristige Forlangende, saa han og hans
'Tilhængere det bedste Bevis før, at den virkelig
frygtede ham. Han blev omsider atter arre
steret og for vist fra Frankrig, og efter i nogen
Tid at have draget fra Sted til Sted slog han
sig ned i Holland, hvor han udgav en Bog:
„La Doctrine Celeste44, der indeholder saa mange
Meningsløsheder, at den nærmest giver Indtryk
af at være skrevet af en gal Mand. I disse
Aar beskæftigede han sig ogsaa med el vid
underligt Projektil, som han hævdede, at han
selv havde opfundet, og den 10. August 1815
døde han i Delft — som hans Tilhængere paa
stod, forgivet paa en eller anden hemmeligheds
fuld Maade.
I Aaret 1863 anerkendte den nederlandske
Regering Naundorffs Søn Ret til at bære Navnet
de Bourbon, og fem Aar eller hans Død rejste
hans Enke og Børn lil Paris før at gøre Krav
paa, hvad der tilkom dem som Efterkommere
af Ludvig den Sekstendes Søn. Selve Jules
Favre førte deres Sag, men de tabte den, og da
de i 1874 forsøgte at appellere, gik det dem
paa samme Maade. Alligevel bliver Naundorffs
Til ham gere ved at klynge sig til den Tro, at
han virkelig var Ludvig den Sekstendes æld
ste Søn, og de kalder hans ældste Søn Karl
den Tiende, og hans ældste Søn Karl den Ellevte
og saa videre.
Maaske en Gang, mod al menneskelig Be
regning, vil lykkes en eller anden ihærdig For
sker aL slaa fast, at Naundorff var — eller
ikke var — den han gav sig ud for at være.
Men indtil da maa „Mysteriet Ludvig den Syt
tende14 staa som det staar, det vil sige som en
af Historiens uløste Gaader.
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S SKIFTENDE HORISONTER I
□
□
Shakespeare-Udstillingen i London.
I London vil der i Løbet af Maj Maaned
blive aabnet en stor Shakespeare-Uds tilling i
Earls Court. Udstillingen vil omfatte fuldstæn
dige Interiører fra Shakespeares og Dronning
Elisabeths Tid. Blandt andet vil der findes
en nøjagtig Gengivelse af det berømte Globe
teater, der var dækket med Straa og havde
aaben Scene. Forberedelserne til Udstillingen
er i fuld Gang. Indtægten skal gaa til Opførel
sen af et Shakespeareteater.

En Dag af en Pariserindes Liv.
Af alle Jordens Kvinder er Pariserinderne
de mest omtalte og ivrigst beundrede. De ud
gør i Virkeligheden en Stamme for sig, der
adskiller sig ikke blot fra Kvinder i Alminde
lighed men særligt fra de franske Kvinder.
Pariserinden er heller ikke smuk i dette Ords
sædvanlige Betydning, men hun ejer en Charme,
der er uimodslaaelig.
Saadan en lille Dame har Besvær med at
faa Dagen til at slaa til,. Og dog bestiller
hun egentlig ikke det, Gud har skabt. Alligevel
er hun saa optaget, at hun ofte maa tage
Natten med for at overkomme det altsammen.
Om Morgenen nyder hun sin Chokolade
paa Sengen. Mens det gaar for sig, ordner
Tjenestepigen, (der næsten altid er et grimt
Fruentimmer fra Provinsen), det parfumerede
Bad, lægger Ansigts-Creme, Manicureapparater,
den falske Paryk (efter sidste Mode) og hun
drede andre Smaating frem. Saa arriverer Masseusen, og efter hende en Udsending fra Hatte
magasinet med en halv Snes Æsker, hver saa
store som en Rejsekuffert. Derpaa telefoneres
der fra Skræderen og en Snes gode Bekendte,
nogle Telegrammer modtages, en Blomsterkurv
med uhyre Silkesløjfer afleveres, og medens
Madame iriseres, faar hun Besøg af en Ven,
der underholder hende med den sidste nye
Skandale. Endelig er Fruen bleven klar til Af
gang og spadserer nu en Tur i Boulogneskoven
med sin Skødehund under Armen. Ved Fro
kosten kommer der en Masse Mennesker, som
alle siger noget, der er morsomt, og snakker
i Munden paa hinanden, saa ingen kan høre et
Ord. Heller ikke om Eftermiddagen har hun
et Øjebliks Ro. Saa er der Prøve hos Skræd
deren, Kunstudstillinger, der skal besøges, Vi
sitter, som maa gøres, og endelig den uundgaaelige Five o’clock-Te, hvor de forskellige Be
kendtes Rygte og Klæder bliver frygtelig rak
ket ned. Under alt dette er Klokken blevet saa
mange, at hun lige kan naa at komme hjem
og blive klædt om til Dineren. Saa maa hun
af Sted til en eller anden Premiere eller et
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Selskab, og hvis hun ikke er meget streng
i sine Principer, tilbringer hun derefter yder
ligere nogle Timer i en eller anden fiks lille
Nat-Restauration. Saa kan hun endelig faa Lov
til at gaa i Seng.
Blot for Fuldstændighedens Skyld tilføjer
vi, at hun foruden alt dette ogsaa faar Tid
til at tænke en Del.

„La Midinette",
Beslægtet med denne Selskabsfugl, og dog
vidt forskellig fra den, er en anden Type af
Pariserinder, de saakaldte „Midinetter". Det er
de smaa Kontor- og Butiksfrøkener. De er
flittige, nøjsomme og fører et muntert, utvungent Liv. Men de har en Passion, som frem for
alt maa tilfredsstilles, og det er Toilettet. For
at faa en flot Hat eller Kjole sidder Midinetten
gerne oppe og arbejder den halve Nat og renon
cerer gladelig paa Middagsmaden. Evanaturen
er jo ikke saadan at faa Bugt med, og der er
endda dem, der paastaar, at det aldrig lykkes,
før en eller anden Adam træder hjælpende til!

International Fodboldkamp i København.
Trods Forlystelsesskat (skulde man forre
sten ikke snarere kalde det Begrædelsesskat?)
og andre Vanskeligheder, vil vi alligevel faa en
rask, international Fodboldskamp at se i København|. Det er fire danske Klubber, som har
slaaet sig sammen for at berede vore sports
interesserede Bysbørn denne Fornøjelse. Stæv
net afholdes paa Idrætsparkens udmærkede
Fodboldbane og tager sin Begyndelse Store
Bededag (3. Maj). Det vil komme til at om
fatte 8 Kampe, hvoraf de to første spilles med
den berømte Edinburgh Football Club, der er
Vinderen af den skotske Pokalturnering. Senere
kommer de professionelle Hold fra „Clayton
Orient" og „Midlothian" og derefter „Queens
Park", som er gamle Bekendte i København.
Om alt gaar vel, vil der blive Lejlighed til at
se en Række smukke og lærerige Kampe.

Uret i „Maven."
Det gamle Observationsur i Nicolai Taarn
er pludselig blevet aktuelt. Man vil ikke alene
have det anbragt i en mere stilfuld Kasse men
ogsaa flytte om med det forskellige Steder i
Byen. Der er nogle, som vil have det hen paa
Raadhuspladscn — som om dér ikke var Ure
nok i Forvejen. „Hver 8. Dag" har i mange
Herrens Aar været Genbo med Nicolai og vil
dog protestere mod en saadan Omkalfatring.
Maa vi bare bede om at faa Lov til at beholde
Uret i „Maven"! Men vi saa naturligvis gerne,
at det blev anbragt i mere stilfulde Omgivelser.
Maaske denne Ur-Diskussion ovenikøbet kunde
give Stødet til, at der for Alvor blev taget fat
paa at fjerne de hæslige Slagterboder og ind
rette Pladsen om det smukke, gamle Taarn
paa en mere værdig Maade.
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Sophus Claussen's
Jubilæum.
Digteren Sophus
Claussen kan i Aar
liolde 25-AarsJubilæum og har i den
Anledning udsendt
en Samling ældre
og yngre Digte un
der Titlen «Danske
Vers«. Bogen, der er
udkommet hos Gyl
dendalske Boghan
Digteren Sophus Claussen.
del, fremtræder som
et stateligt Bind og indledes med en smuk, poe
tisk Tilegnelse, hvori det bl. a. hedder:
Til dette Ølands Ungdom gaar min Sang,
som dukker frem med brede Bøgeskove,
mens Stranden slaar endnu sin Saltsø Klang
mod Kysten, hvor en Storm af Drømme sove:
hvor Baade stryger op de tunge Sejl
i Sol. og genrem Vind og Bølger danser,
hvor Slægten har endnu sit Solskins-Pans.r
af Manddomsspøg og sine unge Fejl . . .

Der er jo et lille Spring herfra og til Dig
tet »Det aandelige Børstenbinderlaug« med de
Kendte Strofer:

De rene Aander, hvis Tro er stærk,
dem Herren med Palmer husvaler.
Men til det daarligt bevæbnede Tros —
til dem skabte Herren Sjakaler!

Ja, sdadan kan det gaa. Nu er det Sophus
Clausen, der slaar med Palmerne 1 Hænderne!

Idrætsparkens Løbebane indvies.
Lige som vi skulde til at afslutte vort
ugentlige Rundskue, fik vi Meddelelse om, at
Københavns Atletik-Forbund agter at aabne den
nye Idrætsparks Løbebane ved et større Stævne
førstkommende Søndag, 12. Maj. Der vil ved
denne Lejlighed blive forevist baade Løb, Gang.
Kast og Spring. Desuden arrangeres et 15 Kilo
meters Stafetløb „København rundt", hvori del
tager et Par Ilundrede Løbere. Det er det
første virkelig store Stafetløb, der afholdes her
i Byen.
Opløbet finder Sted paa Banen, ligesom
et Maralhonløb, som afholdes samtidig, sluttes
dér.
Da Løbet vil blive noget af en Begiven
hed, vil der rimeligvis blive stor Tilstrøm
ning af Tilskuere. Naar.nu Vejret bare vil
blive nogenlunde skikkeligt!

Hr. v. Crone.

Det aandelige Børstenbinderlaug,
jeg horer del juble og feste . . .
Vorherre i sin Klogt
har indrettet alt paa det bedste:

Fra Hornbæk Strand.

,:ul- "■l>

Det muntre Badeliv er allerede i fuld Gang i Hornbæk, hvor Ungdommen tumler under den
sollyse Himmel.
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UGENS PORTRÆTTER.

Major Signe Petersen.

M
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MAJOR C. ROSBECH er Sekretær for „Frelsens Hær“s
sociale Arbejde i Danmark. Som allerede meddelt, kan
„Frelsens Hær" den 8. Maj holde 25 Airs Jubilæum for
Virksomhedens Begyndelse i København. Der er i den
Anledning udsendt et smukt udstyret Festskrift, der inde
holder en Del interessante Illustrationer. „Frelsens Hær"
har i de svundne Aar udført et stort Redningsarbejde i
vort Folk. Alt dette sorterer for den mandlige Afdelings
Vedkommende under Major Rosbech, og der vil derfor
blive sendt ham mange venlige Tanker paa Festdagen

MAJOR SIGNE PETERSEN varetager den kvindelige
Afdeling af „Frelsens Hær“s sociale Virksomhed og har
lige som Major Rosbech udført et meget betydeligt Ar
bejde i Samfundets Tjeneste. Der er bl. a. plejet ialt
22,896 Børn paa Vuggestuerne og hjulpet 6,234 Syge af
de kvindelige Slumofficerer.
GROSSERER A. STELLING, en af Hovedstadens be
tydelige Forretningsdrivende, er død 75 Aar gammel.
Grosserer Stelling var i sin Tid indvandret hertil fra
Hannover og oparbejdede ved Flid og Dygtighed en stor
Material- og Farvehandel paa Gammeltorv. Han blev
cfterhaanden en rig Mand men gjorde meget godt og tog
sig stærkt af sine Funktionærers Vel. Mærkelig nok
døde han paa selve den Dag paa hvilken han kunde
have fejret sit 50-Aars Forretningsjubilæum.

Grosserer .1. Stelling.

,HVER 8. DAG: PORTRÆT> OG BILLEDGALLERI
MAJ 5. 1912.

PRINSESSE MARIES MONUMENT PAA LANGELINIE.
Det smukke Monument for den folkekære Prinsesse blev afsløret Torsdag d. 2. Maj.

I BØN FORAN DEN KORSFÆSTEDE.
Et Lynskild taget i Tyrol, hvor der hyppigt findes saadanne Kors ved Landevejene. Bønderne
knæler ofte foran disse og opsender inderlige Bønner til Himlen.

NAAR EN BARK STØDER SAMMEN MED ET DAMPSKIB.

Den store engelske Damper „Oceana" stødte for nogen Tid siden sammen i Kanalen med
den tyske Bark „Pisaqua"’ „Oceana" sank straks, men „Pisaqua" blev stærkt ramponeret
slæbt ind til Dover.

TILBAGE TIL GRUBEN.
Paany lyder Mejslens Klang i de engelske Kulgruber. Vort Billede viser Arbejderne, som
pr. Elevator befordres ned til de mørke Gruber.
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ET SKRIFTPROBLEM
GTEPARRET

X,

mangeaarigt

fredeligt

voksne Børn — Separation. —
Æ Samliv,
Aarsagen er Mandens Bekendtskab med

og stigende Interesse for Frk. L. Hr. X flytter
fra Hjemmet for at vie Erk. L. al sin Fritid,
t Separationstiden modtager Fru X ialt 17
pseudonyme Breve, og disse, der er skrevet
med en øjensynlig fordrejet Haandskrift, med
ieter saa indgaaende Beskrivelser af Hr. Xs
Forhold til Frk. L., deres Møder. Samvær, Ud
lugter etc., at Skriveren maa formodes at være
>verordenllig fortrolig med Elskerparret, eller
— hvis der er Tale om lejet Spionage — at
iagttageren maa have Parret paa ganske nært
ilold. ja. til Tider belure dem indendørs, da
let ellers er uforklarligt, at „den gode Ven",
lom Skriveren undertegner sig, kan give auhentiske Oplysninger om. at hendes Mand og
Frk. L. paa en nærmere bjeslemt Dag har indogeret sig paa et Hotiel i Malmø, været set i
Iste Parket i — — teatret, Række to. Stol 16
)g 17, staaet sammen paa Sporvogn ved Højbro
dier en Tur med Havnens Motorfærge, plejet
teres Kærlighed paa et Aftrædelsesværelse i
t -gade mellem 7—9 Fredag den... o. m. ni.
Fru X ærgres over Brevene øg meddeler
;in Mand, at hun mistænker f rk. L. som Foratter, hvilket Hr. X dog afviser harmfuldl.
del han beraaber sig paa. al Oplysningerne
lidrører fra Detektiver, søm Fruen holder
'aaendc
Denne Sigtelse bort-viser Fruen med den
Motivering, at en saa indgaaende Spejderljene;le mellem Aar og Dag maalte være uhensigts
mæssig bekostelig.
Uvisheden og Mislænksomhcden mellem de
Taseparercdc Ægtefolk stiger, og del bliver ikke
jedre, da Hr. X ogsaa hjemsøges af Breve med
d fornærmeligt Indhold.
Disse Breve siammer !fra samme IIaand
»om de andre, og Manden gennemhegles deri
ned de groveste Invektiver.
Hr. X betror Frk. L. sin Mistanke, hvor
efter hun pr. Brev i høflige Vendinger hen
diller til Fru X at hore op med de sjofle
’•krivelser. Fruen besvarer ikke dette Brev og
lægler at tale telefonisk med Frk. L.
Saavidt staar Sagen lige uopklaret, da noget
mdnu besynderligere hænder.
Ved Separationstidens Udløb etablerer Hr.
< nemlig sin Elskerinde i et Pensionat, sand>ynligvis for at dække over hendes pekuniære
(fhængighed, og alt tegner saare vel. tiltrods
or, at de grimme Skrivelser stadig indfinder
;iig hos Hr. ’og Fru X log skaber en evindelig'
'ensidig Mistro, der udarte til ligefremt Had.
ndlil den anonyme ‘Smædeskriver efter nogle
daaneders Forløb henvender sig med Breve til
;rk. L.s Pensionærer.
Brevene, der er holdt i den tidligere Stil,
labenbarer paa det ubarmhjertigste Frk. E.s
«orhold til Hr. X og har til Følge, at Flcrlallet
if Frøkenens Pensionater flytter.
Paa dette Tidspunkt taber Frøken L. Taalnodigheden og beslutter sig til al tage Bladet
ra Munden. 1 cl Brev, dateret d. 21. 7. 190..
lenvender hun sig til Fru X med Vendinger
¡om følgende:
„Frue! Jeg har længe vidst, at De med
kn utrolig Ondskab 'forfulgte Deres Mand med
ijoflc „fortrolige" Meddelelser og har dog ikke
åget Notits deraf, fordi jeg mente, at Deres
Ireve forblev virkningsløse; men nu, De uditrækker Deres infame Virksomhed til mine

Pensionærer, saa ser jeg min Eksistens truet,
maa jeg bede Dem høre op, saafremt De vil
undgaa Anmeldelse."
Fru X forholdt 'sig stadig tavs og nægtede
at drøfte Sagen med den Person, hun stadig
tænkte var Ophavet til alle Skriverierne. Deri
mod søgte hun Raad hos sin Sagfører, (ler
anbefalede at lade en Grafolog sammenligne
Frk. L.s originale Haandskrift med den ukendte
Brevskrivers. Grafologen Marer, som fik Mate
rialet tilsendt, gav det efter nogen Tids Under
søgelse tilbage med den Erklæring, at Frk. L.
umuligt kunde have skrevet de odiøse Breve.
Saa faldt Sagen i Bero, Ægteparret blev
skilt, og Fru X opgav al videre Efterforskning,
men viste dog den Forsigtighed at opbevare
samtlige Breve i det Ilaab, at Sammenhængen
før eller senere vilde opklares.
Med disse korte Bemærkninger ør Forhi
storien given, fuldtud authentisk øg med de
psychologiske Momenter, som Tildragelsen in
debar. Dog undlader jeg ikke at bemærke, at
Skriftexperten ikke maa drage nogen som helst
Slutninger ud fra disse Forudsætninger, men
gaa til Undersøgelsen uden Paavirkning fra
noget Hold, uden Interesse i Parternes Strid
og ganske utilgængelige for private Bevæggrun
de, være disse sig nu af den ene eller anden
Art.
Den 31. 3. 1.2 fik jeg Sagen forelagt til
Bedømmelse og afgav den 2.-4. min definitiv?
Erklæring grundet paa ubedragelige Tegn i
Skriften.
I næste Nr. af „Hver 8. Dag" vil forekom
me en Facsimile af de to Skriftprøver i Ud
drag og med behørig Fjernelse af alle Navne
saavel som personlige Hentydninger, hvorefter
det overlades til de Skriftintcresseredes Skarp
sind at afgøre, hvilken Slutning jeg kom til.
I Betragtning af den 'store Betydning Skriftexperlisen har i vore Dage — (man behøver blot
at mindes Dreyfus-Bordereauet og den „Slør
ske" Vekselproces i Stockholm, hvor saa meget
afhang af de Skriftkyndiges Dom, og hvor de
divergerende Resultater desværre lod formode,
at Eksperterne gik til Undersøgelsen med for
udfattede Meninger), tør det formodes at være
af Interesse for „Hv. 8. D."s Læsere at faa
et Skriftproblem, der kun forelægges en snæv
rere Kreds, stillet paa nært Hold.
Hidrører de to Skrifter fra samme II an nd
eller ikke?
I begge Tilfælde bør Besvarelserne underbvgges med Paapegelse af overbevisende Grun
de/
H. Troll e.

De 5 bedste Løsninger præmieres med 1
Aargang af „Hver 8. Dag", indbundet i Praglb.
Løsningerne skulle være indleverede paa „Hver
<8. Dag"s Forlag mærket: Et Skriflproblem —
inden den 10. Maj.

Deres grafologiske Analyse (Menneskespej
let har jeg modtaget og finder samme forbav
sende træffende.
C. E., Fabrikant og Grosserer.
Kbhvn.. 25. April 1912.

At ovenstaaende er Uddrag af den originale
Anbefaling bevidnes.
P. OLSEN.
Faktor i Christtreus Bogtr.
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„HVER 8. DAG“S GRAFO
LOGISKE BREVKASSE.
Red. af H. Troll e.
Indehaver af Graf. Inst. S. E.
Kristiania og Kbhvn. 0.
Pris pr. Analyse i Bladet: 1 Kr. for 5 Lin.,
2 Kr. for 10 Lin., stor Karakteristik til opgiven Adresse 3 Kr., Menneskespejl, ca. 100 Lin.,
5 Kr.
Alle Henvendelser adresseres til Graf. Inst.
S. E., Kbhvn. 0.
Obs. Skriftexpertise! Undersøgelse af Dokumentforfalskning, Identificering af anonyme
Trusel- og Udpresnnigsbreve etc. under ga
ranteret Diskretion. Honorar efter Aftale.

MEKAMIA: En lille, forskræmt Sjæl.. altfor
skeden. Slaar ikke fra sig, naar hun saares.
men græder i det stille. Følelserne er vage,
Tankerne overfladiske. Hun er ubeslutsom,
svag, og stræber dog højt.
DAX: Har egne Meninger, som det er svært
at bringe Dem fra, selv om ¡disse er ravgale,
og De overtydes derom. Smag for galante
Eventyr, meget reflekteret, næsten blasert.
De undervurderer ikke Deres egen Betyd
ning og har en stødvis Energi.
B. M. B.: Er vant til at gaa lige til Sagen uden
Omsvøb og fine Ord. Gør ikke store An
strengelser for at holde tilbage paa Deres
Drifter og reflekterer kun paa haandgribelige Goder. Lever i Nuet og lader Frem
tiden .skøtte sig selv.
HANS: Har Liv over sig, men mangler fast
Vilje, bestemte Maal og Energi. Hans Føl
somhed er stor, men intet gør dybt eller
varigt Indtryk paa ham. Overfladisk, noget
sentimental. Et Liv i Sansninger — ikke
i Tanke eller Handlinger.
HANNIBAL: Saadan en Karakter er sjælden
i vore Dage, ingen Halvhed, smaalig Ego
isme eller Lunkenhed. Alle gode Egenska
ber, som findes spredt hos andre, samles
her til en sjælden harmonisk Enhed. Denne
Person kan man betro sig til og behøver
aldrig at frygte onde Anslag fra den Kant.
En af de smukkeste Karakterer, jeg har
stødt paa.
SNILD: Deres „Snild“ vil jeg hellere udlægge
i dets norske Betydning end den, vi al
mindeligvis fortolker det i; thi De er altfor
ligefrem, ubetænksom og intetanende til
at agere snu. Stærk Tro paa Dem selv,
denne skjules uvilk’aarligt under falsk Be
skedenhed.
A. J. (Odense): En stille, noget indadvendt
Natur, som søger Livets Fylde i pligttro
Arbejde og vender de fristende jordiske
Nydelser Ryggen. Indesluttet, men ærlig.
I Stand til Opofrelse, men mere af Pligt
end af Kærlighed. Det erotiske Element
spiller ingen stor Rolle i Deres Liv. Mo
ralske Overtrædelser bedømmer De strengt
ud fra Deres dybe ethiske Sind. Afskyr
letsindige Mennesker, er noget kritisk-nøgtern. Stof i Dem til en asketisk Fornægter
af de haandgribelige Goder. Livet glider
Dem forbi; og De opdager det maaske for
sent.
BITTEN: Sanddru, men ikke føjelig. Modtage
lig, følsom, meget ligegyldig og i mange
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Henseender at betragte som uansvarlig. —
Livlig, noget letsindig, lader ikke Livet
glide sig forbi, men vil selv tage Del i dets
Nydelser. Kender heller ikke til Skrupler.
ASTRONOM: En noget tilbageholdende, genert
Mand, der aldrig gør sig skyldig i Selvover
vurdering, og bærer sine Idealer skjult i
sit Indre. Inderlig god, men ofte saa svag,
at han næsten maa betegnes som forknyt.
ARTHUR: (Horsens). Sær og stædig, mange
Griller, der nærmer sig fikse Ideer. Ikke
til at bringe fra et bestemt Forsæt. Virker
noget skruet og søgt. Træg og omstændelig,
maa tøes op. Vil gerne synes blasert. En
sidig Partigænger, næsten Fanatiker. Tan
kegang træg, men logisk deduktiv. Ingen
Bøjelighed, Mangesidighed eller Aandsmidighed. Konventionel næsten til det skablonmæssige. Hjertet beherskes af Forstan
den; hellere synes end være, ikke omvendt
— desværre
ROBERT L.: Eli fast og riieget selvbevidst Per
son, der nøjagtig følger sin Viljes Veje.
Gaar ikke ind paa Kompromis, hader Halv
hed og er rede til at tage Følgerne af et
dristigt Foretagende. Mod, mandig Kraft,
undertiden Brutalitet! Stærkt Livsbegær,
overordentlig sandhedskærlig samt høflig
og hjertelig uden Bagtanker.
HANLI: Vil have sin Vilje i alt, men gaar
ikke den lige Vej til Maalet, vel derimod
gennem Overtalelser, Smil og Løfter. Egen
nytten er fremtrædende, ialt vejrer han
efter sin egen Fordel. Han ør kløgtig og
vidtberegnende og urokkelige i sine For
sæt.
D. HILLERØD: Levende Indbildningskraft, der
-ofte forrykker Virkeligheden, livlig. Hang
til Overdrivelser, vil gerne agere diskret,
men bralrer alligevel ud med alt. Planløs,
ivrig, ret godmodig og lettroende.
1001 HORSENS: Blanding af træg Besindighed
og nervøs Optagethed. Umaadeholden i
mange Sager. Lysten til at herske, d. v. s.
Viljen staar ikke i Forhold til Evnen og Kraf
ten. Punktlig, nøjagtig, økonomisk, uden selv
stændig Smag. Næsten forsigtig til kronisk
Mistænksomhed.
C. II.: Vidtsvævende, omstændelig Natur med
mange forfængelige Griller og en Ustadig
hed parret med forunderlig Lunefuldhed,
som nærmer sig det kvindelige. Meget ero
tisk, selvfølende og hensynsløs.
MARY: Er saa livlig og sprælsk, at hun virker
inciterende paa sløve Gemytter. Mange Nyk
ker, men godmodig og jublende glad, naar
hun kan faa andre ind paa sin Tankegang.
Megen Lyst men ringe Vilje.
MIH 93: De er overordentlig beskeden, og som
Følge deraf ufri i Deres Optræden, tør ikke
sige, hvad De tænker, og ængstes for meget
for andres Dom. Holder næsten krampagtigt
alle stærke. Følelser tilbage, noget skolatisk
tør.
.TURIST: Skeptiker, logisk Lænkende; vil have
enhver Ting paa sin Plads; formfuldendt
Optræden, lader ikke Følelserne vælde frit
ud. Overlegen Intelligens, megen Ro; be
slutsom uden vidtgaaende selviske Bereg
ninger. Ingen Dybde.
ALFRED: En forskruet, sanselig, selvgod og
flad Natur. Var blot alle lige ’saa glade for
ham, som han selv er. stod det godt til.
Uduelig til højere Arbejde. Kvindagtig,
forfængelig, pomadi'seret. sirlig.
Kraftig
bygget.
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CIS: De forstaar Kunsten at holde ud og
opgiver kun nødtvungent en fattet Plan.
De er ærlig, men stædig; dertil ikke lidet
paastaaelig, men retskaffen.
M. M. P. K.: Skriften er noget ataktis', dog
ikke Parese eller Rus; vel derimod Alder,
man behøver derfor ikke at slutte begynmegen Modgang, en stadig Stræben opad
og en næsten haabløs Strid med Omstæn
dighederne.
C. FYRST: Snæversynet med afgjort Ulyst til
større Foretagender. Tankerne gaar sjæl
den ud over det lille „Jeg“ og de aller
nærmeste Interesser. Meget økonomisk,
smaaborgerlig og uden Distinktion. Der
findes intet ondt hos vedkommende udover
en vis pjattet Sluddervorenhed. Overfladisk
og ligegyldig, men dertil jævn og uden
uberettigede Pretentioner. Mister hurtig In
teressen for noget, naar der kræves ihær
digt Arbejder, særlig af aandelig Art. Trods
Indolens vil denne Person gerne optræde
med en vis Myndighed, der dog virker
parodisk, da alle Forudsætninger mangler.
CLARA: Er en forunderlig lys og klar Natur
af en sjælden Sjælssundhed. I dette Sind
trives ingen lumre Tanker eller plebejiske
Følelser. Harmoni, udsøgt Smag og et ual
mindeligt behersket Væsen.
PETER WILHELM: Føler stort og ædelt og
har faste Grundsætninger. Naar De er flit
tig - som De vistnok er — saa hidrører
det mere fra Pligt end ærgerrig Stræben
eller Arbejdslyst. En klar Tænker; Selv
erkendelse, Pligtfølelse og Mod. der aldrig
udfordrer med Pral. Sanddru, staar ved
Deres Ord og tør vedgaa Deres inderste
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Meninger, hvilket hyppigt bringer Dem i
Konflikt med Omgivelserne. Dog kaster
Deres charmerende, jævne og mandige Væ
sen et forsonende Skær over Deres Haardhændethed Som Kunstner vilde De mangle
Fantasiens Glød, som Forretningsmand Er
hvervssans.
TUTTE: De har et jævnt og sundt Livssyn,
som hæver Dem over de Heste Fortrædelig
heder. Beskeden og tillidsfuld, ærlig og
af et fredsommeligt, noget frygtsomt Væsen.
B. K. N.: Udmærker Dem ved et ligefremt og
jovialt Væsen. Synes at have gaaet meget
igennem, og at Sorgen ikke har faaet Bugt
med Dem, fordi De ikke tænker ud over
Øjeblikket.
M. P.: De er en meget undselig og tilbagehol
dende Kvinde, der kun træder frem af Deres
tilvante Ubemærkethed, naar der gives Lej
lighed til at affektere. Dette være dog ikke
sagt direkte nedsættende, thi De har mange
gode Sider, især Ordenssans og Troværdig
hed. De kender ogsaa Pligter. Men kast
det sentimentale Snerperi over Bord.
MOUGLI: Klar og sund med stærke enlde
Følelser og af et absolut djærvt, mandigt
Tilsnit. De gør Dem aldrig bedre end De
er, for mest af alt afskyr De Forstillelse.
Mænd som De, tør sige, hvad de tænker,
d. v. s. af og til vende Vrangen ud. Fuld
kommen hæderlig, haabefuld og mere end
lidt intelligent.
TJØRN: En lys, kærlig, og hengiven Natur,
lige langt fra virkelighedsfjendsk Sværmeri
som fra prosaisk Nøgternhed. Meget bly
og tilbageholdende, men kan dog ofre Dem
af Kærlighed.

HELLERUP HUSMODERSKOLE
T en Tid, hvor unge Kvinder paa alle
A Omraader griber ind i Mændenes
Erhverv, maa det paaskønnes, at Frk.
Laugesen ude i Hellerup ved Øresund
har oprettet sin moderne og komfortable
Husmoderskole. Elevernes Værelser
er lyse og luftige, Udsigten og Om
givelserne ideelle; og selve Skole
køkkenet er indrettet saa praktisk og
fornøjeligt, at det maa være en Be
hagelighed at lære under saadanne
Forhold. Eleverne inddeles i Familier,

der hver har sit Materiale og Service,
og hver sit Spisebord. I denne For
bindelse maa det nævnes, at Skolens
Arkitekt, Hr. Wolmar Jensen, Gentofte,
sammen med Forstanderinden overalt
i Hjemmet har skabt hyggelige Inter
iører. I Hellerup Husmoderskole er
Stil og Orden i Forbindelse med hyg
gelige Fritimer aabenbart samlet til en
Helhed, der omgivet af Skønhed byder
et godt Hjem og en ypperlig Skole
for unge Piger.

Den aöspreöte Professor.
Professor Hansen, der for Tiden lig
ger paa Landet ude i Brønshøj, gik
forleden henad Landevejen, fordybet i
Studiet af et videnskabeligt Værk.
Optaget, som han var heraf, lagde
han ikke Mærke til, at en Ko nok saa
sindigt kom spaserende henad Lande
vejen, lige hen imod Professoren.
Som Følge heraf kunde et Sammen
stød imellem Koen og den lærde Pro
fessor ikke undgaas.
Næppe mærker Professoren Stødet,
før han river Hatten af Hovedet og
siger beklagende:
„Aa, jeg beder saa mange Gange om
Forladelse 1“
Men i det samme bemærker han
Koen, som staar og stirrer dumt paa
ham.
Han bliver noget flov over sig selv,
men fortsætter dog sit Studium idet
han gaar videre.
Lidt efter støder han sammen med Jen anden Landligger,
en ældre Herre fra København, som han næsten river ^om
kuld.
„Saa for Tusind Ulykker!“ udbryder Professoren rasende.
„Der er den dumme Ko igen!"

Fra Kirkegaarden.
For nogen Tid siden gik en pæn ældre Dame og
spadserede paa Frederiksberg Kirkegaard.
Med et blev hun revet ud af sine Betragtninger
over de jordiske Tings F-orgængelighed, ved at en 8—9
Aars Dreng, der bar paa en Egekrans, traadte hen til
hende og spurgte, om hun ikke kunde sige ham, hvor
Winthers Grav var.
„Skal du lægge den Krans paa hans Grav?" spurgte
Damen, der følte sig dybt greben ved at høre, at der
endnu fandtes Mennesker, som hædrede den store dan
ske Lyrikers Minde.
„Ja/ svarede Drengen.
„Naa, følg du saa blot med mig. min lille Dreng/
sagde Damen venligt, idet hun tog ham ved Haanden
for at føre ham hen til Chr. Winthers Grav.
„Hvem er det, som har sendt dig herud med den
Krans?" spurgte Damen, da de var gaaet et Stykke.
Det interesserede hende levende at erfare Navnet
paa den Person, der saaledes hædrede den for en
Menneskealder siden afdøde Lyriker.
„Jeg kommer fra Gartner Hansen/ svarede Drengen.
„Jamen, hvem har bestilt Kransen?" spurgte Damen..
„Det har Madam Winther.“
„Madam Winther?“ udbrød Damen overrasket. „Chr.
Winther efterlod sig ikke nogen Enke."
„Saah, naa det gjorde, han ikke!" sagde Drengen,.
„Det ved jeg nu bedre, for jeg har selv gaaet i Byen
for ham!"
„Er det da ikke Digteren Chr. Winthers Grav, at
du søger?" spurgte den pæne gamle Dame aldeles for
tumlet.
„Digter — næh, det var han ikke," sagde Drengen.
„Haii var Spekhøker og boede henne paa Hjørnet et
Par Steder fra os. Vi kobte altid hos ham, og nu har
Madam Winther Bu Liken!"
Saa gik den pæne gamle Dame sin Vej uden at
sige et Ord mere.
Drengen saa forundret efter hende og sagde ved
sig selv :
„Sikken en gammel tosset en. Og saa havde hun
dog lovet at sige mig, hvor Winthers Grav er!"
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Husholdersker.
— Husholdersker? Nej,
tal ikke til mig om de
Kvinder. Det er de værste,
som findes. Jeg har haft
tre af dem.
— Og de var lige ræd
somme?
, — Nej, -den ene var skam
værre den anden. Ser du:
den første kunde ikke lavé
Mad. Den anden stjal, og
den tredie — hm. — er
min Kone.

De Lærdes Sprog.
Lægen: Jeg maa forberede dem paa, Frue, at der er en
lille „Angina" (Halsbetændelse) i Anmarsch.
Fruen (som ikke véd, hvad „Angina" er). Aa, Herre
Gud ... og jeg som allerede har fire store Pigebørn!

*
De Uskyldiges Røst.
Frøken Anna (nykonfirmeret). Næh, sikken en dejlig lille
Unge. Hvis jeg havde saadan en lækker Unge, vilde jeg
saamænd aldrig bryde mig om at blive gift!

Dydens Belønning.
Karla: Bedstemor, kommer jeg til at se ud ligesorr
Dig, naar jeg bliver gammel ?
Bedstemoderen: ja, lille Du — hvis Du er artig!

Der blev ikke noget af Partiet.
S Indent Hansen havde forelsket sig i den nye theologiske Professors Datter.
Hr. Hansen var lidt af en Soldebroder. Ikke desto
mindre indmeldte lian sig straks ved den theologiske
Professors Kursus og gjorde sig et halvt Aar igennem
den største Flid og Umage.
Hans Anstrengelser lønnedes med Held.
Han fik en Indbydelse til at komme hjem til Pro
fessoren ved et Selskab, som dennes Frue havde arran
geret.
Ude af sig. ¿elv af Glæde løb han fra Herodes til
Pilatus for at laane de fornødne Beklædningsgenstande.
Kjole laante han hos en, Vest hos en anden, høj
Hat hos en tredie o. s. v.
Endelig var han i Selskabssalen, og her lykkedes
det ham snart at gøre et godt Indtryk paa. Husets Frue,
saa at han allerede betragtede sig som Svigersøn.
Af Glæde herover kneb han sig forskellige Gen
stande, saa at han snart følte sig en Del omtaaget.
Men det gik aldrig i Evighed an, al den meget
moralske og strenge Professor mærkede noget hertil.
Por at live sig lidt op blandede han sig med de
Unge og deltog i en Panteleg.
Men snart faldt han hen i et Blund. .
Pludselig hørte han en Stemme sige:
„Hr. Hansen, jeg er nødt til at pante Dem!“
„Det er umuligt/ svarede Hansen halvt sovende.
„Hvorfor det?“
„Herre Gud, naar De er Kongens Foged, s.aa maa
De vide, at De var hos mig i Gaar og tog alt. hvad
jeg havde.
Stormende Jubel.

Men Hansen har siden den Tid ikke deltaget i
nogen Panteleg.
Derimod hænder det endnu den Dag i Dag. at han
kniber en Genstand.
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ed Undervisningen benyttes dansk eller fransk Konversation.
H. C. Ørstedsvej 12, 2. Sal.

Fru D. Krabbe Wendrich's
Ansigts- og Haarpleje anbefales. Midler til Selvbehandling.
Telefon Byen 2969 y.
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Klinik for
Sundhedspleje
Købmagergade 16,

Vadskeriet »Ventegodt«.
Brøndshø}

Dr. med. AXEL TROLLE.
Konsultation i Fordøjelses* og Underlivssygdomme.
Privatklinik og Bopæl: Dronningens Tværgade 40. Tlf. 7960. Tr. 12-

Telefon Brøndshøj 94 og 96.
Lufttørring.
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med
Lavetand eller Malt, men brug
Schous Mokka, som faas overalt til

Byen 2184 x.
Købmagergade 1. Hj. af Amagertorv.
Byen 2184x.
Broarbejde. — Kunstige Tænder uden Gane. Tr. 10—4 og 6—7.

Mod Efterligninger advares.

Paa rimelige Afbetalingsvilkaar ♦ ♦ ♦
Chr. Hansen, Birkegade Nr

Serumbehandling mod løse Tænder og kronisk Rod og Tandkød
betændelser samt rheumatiske Tandsmerter. Onsdag-Lørdag2-3. Al
Konsultationstid 9 - 4. O. DRESCHER, GI. Kongevej 1 B.

Førsamlingsbygning,

Telefon 448.

Østergades

Hotel.
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for unge Gymnasium
P|ger
indmeldelser modtages inden Sommerferiens Begyndelse.

. Odense Fagskole for Kjole- og Linnedsyning .-.
VESTERGADE 49. Telefon 2145.
ensionat for tilrejsende Elever.

Fortsættelseskursus lor øvede Syersker,
Natalie Hansen.
Marie Hansen.

likeborg Seminariums Forberedelsesklasse. Det nye Skoleaar begynder d. 3 1. August,
tade mandi. og kvindl. Elever optages. Man maa helst melde sig inden 15. Juni.
P. J. M. Winther.
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fjernes. Middel lil Selvbehandl 2 Kr. Vester 5400y. Reventlovsg. 20, 2. S
Østerg. 53, ligef. Ilium. Tlf. Byen 1160. Fru Else Lange Schmidt, u. og hje
Klinik. Antisept. Fodpleje, Mani SYGEPLEJE»BUREAU»EKSPRE
cure og Ansigtspi. Sofie Abrahamsen, N’.Farimgsg.7.By 807ySvgep. BAarsUc
Fredksb Alié 23. r.11-5, samtOnsd.Aft
fra 8.30—9.30. Tlf. V 5081 u. Ude 9—11. ----- Averter i Lægelisten. —
General-Agenturet Gothersg. 16. Kbhvn. K.
Ældste Forretn. her paa Pladsen i
Gummiv. og Sygeplejeart, Prisl. mod
20 0. i Frim. Varerne sendes overalt.

Frimærker modt. som Betaling.

Gigt, Ischias, Rheumatism!
etc. behandles med

Radium-lndaanding

Calcium Carbid.
H. Gabe, Monradsvej 13. Kbhvn. F.

paa „Fysikalsk KuranstalP, Veste
brog. 9 B. 75 Kr.: 3 á 4 Ugers Kt
2 Tim. dagi. Indaand. Nærmere O
lysning ved Læge BuddedLund. (187

= Averter i Lægelisten. =-

Vaskeriet „DD NORD

u
i

Graabredretorv 12.
Telefon Byen 2012.

or Folk, der køber Varerne paa Ratebetaling, er det af Betydning at
omme i Forbindelse med kulante Firmaer, Nedennævnte Firmaer nj'der
i saa Henseende den bedste Tillid.

Tøjet hentes og bringes. - Gardin
tørring paa Spændramme.
kommer

straks

Hurtig Levering.

—

Elektrisk Drift

Møbelforretninger*

W. Andersen
^øbler uden Udbetaling + + +
S. Boulevard 65

VI

H. SCHAFER, Rosenborggade 2

(ved Hj. af Fred' riksborggade) ikke Butik.

Nye og ældre Møbler. Fuld Garanti
Oplag i hele Huset.
øbler faas paa Kredit fra
5 Kr. maanedlig

Holm & Larsen,

8, Falkonerallé 48.

Telf. 7155.

Brugte Møbler tages i Bytte.

Vlusikinstrumenter
>athéfon <sp,&den
? 10 -20 Plader leveres solide Kunder
od Ratebetaling uden Prisforhøjelse,
obbeltsidige Herold-Plader 21/2 Kr.

Herreskræderi

„FIX“, Blaagaargsgade 11
Anb. sig med alt til Faget henhørende.

Fodtøj

FODTØJ PAA AFBETALING
20, Fredensgade 20.

Vor Nachahmungen und Fälschungen wird gewarnt.

A

JLT JLZ \l\l X^x

uden Udbetalin

Afdr. 10 Kr. om Maanede

Eget Arbejde. Bidige Priser.

DANSK FONOGRAF-MAGASIN
Paa Afbetaling.
Saxogade 3.
magertorv 16. :: Prisliste gratis. -T UlllUJ

Magasinet, Vingaardsstræde 25

Ungdom og Skønhed.
De to franske Skuespillerinder Mlle. Provost og Mlle.
Gueneuu gjorde stor Lykke ved den franske Gesandt i
Berlins Fest for Kejser Wilhelm.
E li d il ti v æ r r c.
„Du kan ikke tænke dig, i hvilket skrækkeligt Ko
stume, jeg forleden saa Fru Hansen!“
„1 Negligé maaske?“
„Nej, endnu værre!“
„Naa — T
„I B al toilett e!“

*

*

Farlig Lekture.
Dommeren: — hvor kan De paastaa saadan noget
dumt Tøjeri, at det er ved Læsningen af Madam Mangors
Kogebog, at De er bleven forledt til at stjæle en hel
Kasse Æg?
Den Anklagede: — Jo, Hr. Assessor, det hedder
der i Bogen hele Vejen igennem: tag fire Æg, tag
seks Æg o. s. v. Og hvorledes skal man kunne tage
uden at stjæle?

HJEMMETS VEJVISER
Fortegnelse over københavnske Firmaer, hvis fleraarige reelle Forretningsførelse yder Kunderne
betryggende Garanti for samvittighedsfuld Betjening.

H aar arbejde.

Barnevogne.
Barnevogne
ogafKlapvogne.
tFr.
7, Gade 4, Hj.
Nørrebro#.
Telf. Nora 1996 y. Afbetaling
indrømmes.Itkin.

Indramning:

I

Cigarer.

|

C

26, Smallegade 26.
Alle Mærker føres.

Dekoratører. ~|

Ugentlige Afdrag
efter Aftale.
Gentoftegade 4

en smukkeste Ramme om Deres

D Billeder faar De hos

A. E. ARNESEN,

Blekingsgade 2, Tlf. Amg. 596 u.

iggo Henriksen, 47, Pr. Char=

v lottegade 47. Hele Udstyr leve
res efter Tegning saavel som "enkel te
Dele. Alt Snedkerarbejde udføres.

Tegning og Overslag gratis.

Til billigste Værkstedspriser

Etablissement for moderne IndramBrd. Hjertings Møbelsnedkeri,
ning. Kun 1ste Kl Materiale anvendes. Strandboulevard 901. Tlf. Øbr. 34 y.
Solidt og tørt Materiale garanteres.
larmesterforretningen ogRairmefabrikken. Toftegaards Allé 15,
N. P. Hansens Møbelsnedkeri.
Billeder indr. paa AL et. Abonnement
ST. PEDERSTRÆDE 41.
paa Vinduespolering modt. S. Hansen.
Telf. Byen 1341 x.

med alt til Faget henhø
rende til Konfirmation og
Selsk. Provinsordre exped.
omgaaende og billigt.

iskehus et

Konfiturer.

har erholdt Grand Prix og Guld
medaille i London for 1. Kl Fisk.
Varerne bringes overalt
Tlf. Nora 1330.
Christiansen.
H. M. OLSEN
”"—il ^-&.clcLe- og Vildtforretng Blaaqaardsgade 18.

J \ Frk. Rustn ussen, V es ter— -_—. Jvnld# 17a, 2. Bemærk'.
len Sal. Træffes 12—6.

Giarmestre.

Christensen & Meier,
Snedkeretablissem. 4, Kong Georgs v. 1.
Spisestue og Sovekammermøbleiii.

direkte fra Værksted.

Billigste Værkstedspriser.
A. Svensens Eftf. Møbelsnedkeri.
Østervoldgade 102. Telf. Pala* 726y.

O. Kinttof,

Colbjørnsensgade 12.

Stilfulde Instrumenter
Dansk Arbejde.
Thorald Bohm

Telf. 5360.
Stort Udvalg.
Billige Priser.

Maltpræparater.

Telefon Byen 2369x.

— Fiolstræde 42. —

I

A. M. SØRENSEN
Hovedvagtsgade 2.

Telf. Byen 42Ux.

Skoler.

|

Marie Steffensens Skole.

Snitmønstertegning, Tilskæring og
Kjolesyning. Helgolandsgade II. Te
lefon: Vesier 2737y. tr. Kl. 12-2.

I

Skotøj.

I

Ingen Mavekatarrh!

Skotøjsforr. Thinggaard, Strand bou
Brug Maltine Kakao. levarden 166, Tlf. Sir. 83 x. Al R p.. udf.
hurtigt. Kun 1. Kl. Fodtøj til bill Pr.
Maltine Kaffe taales,
hvor Kaffe bør være
Skrædermestre. |
banlyst.

ØRPLADER i Messing, Porcellæn
Í Emaille. Stort Udvalg ai Stempler.

Kronprinsessegade 19,

Maltinekiks.Tlf. 9919«

I Manufakturvarer. |

Guld- og Sølvvarer |

B

Bedst og billigst
F, C: Dalil,

Frøsig & Nielsen, Skræderetablissem.

Avertér i
►q Hjemmets Vejviser □<

Nordre Frihavnsgade 13 A.
Qtnf mO(ltases til Forarb. Reparat.
kil
udf., hentes og bringes. Skræderm. N. I. Nielsen, Chr. Winthersv. 4. v. Falkonerallé. Tlf. V 5340u.

sins. Denne Annonce giver
10pCt. Gothersgade 58, Aug.

Andersen.

Tlf, Palæ 1358y.

r. Tværg. 29 Mezz., Tlf. Palæ 1329 y.
li. Herss, Juveler og Guldsm. St. Udv.
hild. Sølv og Elektropletv. til bill. Pr.

Alt Slof modt. til Forarbejdning.
God Pasning og flot Arb. Garant.
Stort Proveí jEgirsg.12. N. Ohlson

Frederiksborgg. 31.

Forlovelsesringe alle Des-

KJMJMJ

Undersøgelse gratis.

Fineste Guldbroarbejde.

Dansk-amerikansk Tand-System.
Gothersgade 21 St.
Telf. Byen 1831v.

lages De af Rotter, Mus. Væggedy
Kakerlaker eller andet Utøj, da
henvend Dem Nybrogade 28 Stuei
Telef. Byen 2496, Tom Tjäder.

P

Trikotage.
Strømper, Underbeklædning,
Alexander Hoyer,

KØBMAGERGADE16.

Stort Udvalg til alle Priser.
ANNA PAMPERIN.

Falkonerallé 26. Tlf. V 2267 x.

Stort Udvalg i Tricotage.

Aariigt Udsalg.
Reelle Fordele bydes Kun
derne. FREA er altid reel.
Vesterbrogade 40

O. K. Mathiesen,
Landemærket 25.

Største Udva<g, Billigste Priser.

I Tøjrensningsanst.

Pianoer.

Stort Udvalg. Billige Priser.

Lædervarer

Konsultation
10—4 og 6—

Maskingarn til en gros Priser.

Gamle Pletsager „Aiaddm«
bliver som nye

Aage Jensen.

Peter Hvidtfeldtsstræde 6,

Tandklinik;

ved det nye Theater.

Spisestuer, Dagligstuer etc.

Stole som Tegning
8 Kr. pr. Stk.

Glasmosaik.
Pustervig 5.

Møbler

eft. kuns t n. Tegn. Bill. Værk
stedspr. Chr. Rasmussens
Møbelsnedkeri, H. C. Andersensgade 4, 3. Sal. Tlf. Byen 5185.

Opplettering.

lieder indrammes, Rullegardiner,
irtiere- & Gardinstænger. Vindues
dering udføres. II. Th. Klingspor.

Overslag gratis.
M. dansen.

iste Klasses Møbler efter originale Tegnin
ger til Fabrikationspris. Tegning og Over
slag gratis. Grundlagt 1898.

Kurvemagere. |

]

EduespolerIfig^pecieTL?o^rTvate
jern, P. Sønderby, Vesterbrogade
7, Tlf. V. 1661 y.
Alt Glarmesterarbejde
udføres.
CARL STAPF,
______ Enghavevej 15.
orsgade 30 lige ved Blaagaardsg.

|

Vil De have en god Kop Cacao,
Vil De servere med fin Con’ect.
VilDe have finere fvldte Chokolade
Vil De have det hedste, De kan faa
da bliv Kunde i „Paris® Konfitureforr.
Blaagaardsgade 6. Aabent hele Søndagen.

Billigste Priser.

Til billigste Fabrikationspriser
Snedkermester M. Pedersen,
Danmarksgade 6.

R.E.Lund, 8, Bagerstræde 8,

LÁURIT
Falkonérallé 65.
Telf.
Godth.1165, anbefaler sig

ælledvej 18 — .

Længste Garanti.

Afbetaling indrømmes.

billigsteFabriKationspriser, N. P. Nielsens Mø
belsnedkeri, N. Søgade 15. Telf. Byen
5191. Tegning og Overslag gratis.

A|S. CENTRUM, Regnegade 1.

Konditorier,

Fiskeforretninger«

Grundl. 1868 Telf. Byen 7 y

Lundén, Ilenr. Rungsg. 23-25.

Q

Larsen & Gording.
Holbergsg. 10. Tlf. Byen 5110.

C. Konerding & Nielsen.

6, Holbergsg. €

Mahogni Bogskabe, som Teg
ning 50 Kr. Antike 4øbler
restaureres. Snedk-rmesterP.

og Bygningsarbejde
Severin E. Frendrup, Vinduespolering
udføres.
Cigar- & Tobaksforr.,
Vin
samt
Spirituosa,
’ 1U OCX
11 IL OjHlllUVOd

Symaskiner.

Jernboneg. 5, Telefon B,
2642x. Soiidé Folk indr. Ratebet. Fineste Gardinoph.
C. Paulsen.

J

Rammer paa
Afbetaling.

|

'Trikotaget.Voksne o.Børn samt
Skørter, Korsetter og Strømper
i stortUdvalg A*Nuppenau,
76 Grønreg. 2fe. Hf. Buen 457,-r,

|

gade 74.

Eftfl. Silkegade 13, Køben
havn. Telf. 3396, leverer alt
— Bogbinderarbelde,
iuueiuc,kuk
enk.. nwBør som de største Partier, i omhygligste Udførelse, til rimelige Priser.

Børneudstyr.

Møbler.

”entraF"Möbelmagasinet

— Skilninger - Parykke«-, enestaaende Pasning. Nørrebro-

Bogbindere, j
Bogbinder D. L. CLÉMENTs

1

Fru JERSLEV
modtager afredt Haar til For
arbejdning. Spec Fletninger

1ste Kl. Herre- og Dameskrædcri.

Reparationer a
øvede Skrædere

U lirforretning •
Ved Køb og Reparationer a
Uhre, Kæder, Rriller, Ringe
Smykker m, m. spares ca
25 pCt. Bastiansen. Istedg.l:

F. 0. Carlsson,

Amagertorv 31.

Største Udvalg i Ulire og
Kivder.

Vaskerier.

Specialitet:
Hnsholdningsvask efter Vægt

Gmdrup
Dampvaskeri,
— Grundlagt 1878. —

Vore Vogne køre overalt.

Telf. Strand 2. ♦ Telf. Strand 2.

„.Spøg e Skæmt— Hver 8 DaG!”
Jens Kresjan narrer Bondefangerne.

1. Jens Kresjan, der har hørt en Del om
de slemme Bondefangere, listede sig ind paa
Beværtningen „Det blaa 0j¡e“ for at iagtage
„Fangernes44 Virkemaad/e. Skjulti en stor Over
frakke kan 'han udspejde alle deres Kæltringe
streger.

2. Jens har ikke ventet længe, for „TraverValde“ og „Lak-Johan44 (to berømte „Fangere41)
arriverer med den unge Peter Faarestrup, der
for første Gang besøger Kongens København.
De to Fangere for.eslaar Faarestrupi et Slag
„66“ i del blaa Øje; og han gaar paa del uden
at ane noget onclt.

3. Del varer ikke længe, før den arme Faarestrup er banket af for de '300 Kr., som han
skulde betale i Banken for sin Fader. „Nu
er alt forbi,44 sukker Peter Faarestrup og vil
lage sig en stor Slurk Rottegift.

4. Da lyder en Røst fra Døren: „Vogt Jer!
I væmmelige Tyve, Banditter og F.alskspillere/4
Og Frakken bevæger sig paa en mystisk Maade.
Bondefangerne tror, at det er Spøgeri, kaster
Pengene fra sig og flygler rædselsslagne bort.

5. „Nu op med Humøret, Peter!44 siger Jens
og kigger op af Frakken. „Det var bare mig,
der agerede Spøgelse for ät redde Dem for at
blive plyndret.44 Peter Faarestrup er saa for
stenet, at han næppe Ved, hvad han skal tro.

6. Men endelig faar Jens gjort ham begribe
lig, at det hele er gaaet naturligt til. „Rejs
nu hjem til Pærekøbnig44 — formaner Jens
Kresjan ham — ..og pas bedre paa, naar De
næste Gang bliver sendt (til København med
Penge!44

En lille Fejltagelse.
Danselysten ældre Dame: Naa unge Mand, danser De
ikke?
Den kjoleklædte Herre: Nej, min Naadige, jeg er Overkelineren.
— Hvad er „Gluten Flour**?
— Det bedste Husholdnings Mel. —

Et fremmeligt Barn.
For nogen Tid siden blev en Oberst, der er ansat
ved den franske Generalstab, anmodet om at aflægge
et Besøg hos Inspektøren ved den Skole, som hans
Søn frekventerede.
Han efterkom Anmodningen, og Inspektøren mod
tog ham særdeles høfligt.
„Hr. Oberst,“ begyndte han. „Jeg beklager meget,
at vi har maattet gøre Dem Ulejlighed. Men ser De.
det er en meget pinlig Sag — —“
„De gør mig ganske ængstelig! — Er det noget,
der vedrører min Søn?“
„Ja, — det vil sige — forhaabentlig tager jeg fejl!"
Inspektøren tav et Øjeblik, han var øjensynlig meget
pinlig berørt af Situationen.
Endelig traadte han hen til et Skrivebord og tog
her en af Skolens sædvanlige Karakterbøger.
„Det er Deres Søns Karakterbog/ sagde han. idet
han rakte Obersten den. „Vil De være saa god at sige
mig, om De har underskrevet det sidste Vidnesbyrd?1'
Der laa dyb Alvor i Tonen, da Inspektøren udtaltedisse Ord.
~ Obersten tog Bogen og kastede et hurtigt Blik i den.
„Nej, sagde han. „det har jeg ikke skrevet, men
det har Knægten gjort forbandet godt.‘*
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Konferensraad CHR. OTTERSTRØM,
der i disse Dage har rettet et stærkt Angreb paa I. C. Christensen.
Se nærmere „Skiftende Horisonter«.
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URSKOVENS HEMMELIGHED
Af

H. G. Wells.

Oversat af K. Lambek.

ANOEN var nu nær Land. Bugten blev her gen Tids Tavshed, „med disse Mærker. Det
bredere, og et Hul i den hvide Bræn ser næsten ud som Grundplanen for et Hus.
ding viste, hvor den lille Flod brød Rev Men hvad disse smaa Streger gør godt for,
kan jeg ikke begribe. Og hvad er det, der
len og søgte ud i Havet. Ned ad de fjærne
Højdedrag flød Urskovens dybgrønne Tyk staar skrevet?"
„Kinesisk," sagde Manden med Kortet.
ning, men her langs Floden strakte den sig helt
„Selvfølgelig, h a n var jo Kineser," sagde
ned til Havet. Langt bagude hævede Bjærgene
sig, taageindhyllede og med udflydende Kon Evans.
„Det var de alle," sagde Manden med
turer; de lignede pludseligt frosne Bølger.
Søen gik mod Stranden i hule Dønninger. Him- Kortet.
Begge sad i nogle- Minutter og saa mod
len stod i flammende Brand.
Manden med den udskaarne Pagaj holdt Land, medens Baaden drev långsamt. Saa ka
stede Evans et Blik i Retning af Pagajen.
inde.
„Din Tur til at pagaje nu, Hoker," sagde
„Her omtrent skulde det være," sagde han.
Han lagde Pagajen‘fra sig og pegede, lige han.
Og hans Kammerat foldede tavs Kortet
frem med udstrakt Arm.
' Den tiltalte sad henne i Forstavnen. Hid sapimen, stak det i Lommen, gik forsigtigt
til havde han nøje betragtet Strandbredden. forbi Evans og begyndte at pagaje. Hans Be
Foran sig havde han et gult Blad udbredt paa vægelser var trætte som hos en Mand,- hvis
Kræfter næsten er udtømte.
sine Knæ.
„Kom og se her, Evans," sagde han¡.
Evans sad med halvt lukkede Øjne og
Begge Lalle halvt hviskende, og deres Læ iagttog den skummende Revle, som kom nær
mere og nærmere. Himlen laa brun af Varme
ber var haarde og tørre.
Evans svajede besværligt hen til Kamme over dem, og Solen stod lige i Zenith. Skønt
raten og kiggede over hans Skulder.
de nu var Skatten saa nær, følte han ikke den
Papiret syntes at være et raat, skitseret Ophidselse, han havde ventet. Don stærke Be
Kort. Ved hyppig Sammenfoldning var det vægelse, som Kampen om Kortet havde forblevet slidt og laset, og Manden holdt det aarsaget, i Forbindelse med den lange natlige
omhyggeligt sammen, hvor det var skilt i Fold Sejlads i den uprovianterede Kano havde næ
ningerne. Ved et omhyggeligt Studium deraf sten helt gjort det af med ham. Han forsøgte
kunde man godt med lidt god Vilje finde Bug at kvikke sig op ved Tanken om de Guld
ten skitseret med halvt udviskede Blyants barrer, Kineserne havde talt om, men Tan
streger.
kerne søgte bort* fra det Emne; de vendte
„Her," sagde Evans, „er Revet. Og der atter og atter tilbage til det ferske, kølige rin
er Hullet."
dende Vand i Floden og til den næsten uudhol
Han viste med Tommelfingerneglen paa delige Tørhed, som pinte Læber og Hals. Bøl
gernes rytmiske Skvulpen over Revlen var nu
Kortet.
„Og denne Linie, som krummer sig her hørlig og fyldte ham med en uendelig Lyksa
og der, er Floden — noget drikkeligt vilde lighed. Vandet skvulpede langs Kanoens Sider
gøre svært godt nu! — og denne Stjerne er og dryppede fra Pagajen mellem hvert Tag.
Han faldt hen i en Døs.
Stedet."
„Ser du den punkterede Linje dér?" spurgte
Elan havde stadig en taaget Forestilling
Manden med Kortet. „Den løber lige fra Stran om Øens Nærhed, men ind deri vævede sig
den og op til en Gruppe Palmetræer. Stjernen en skarpt opfattet Drøm. Det var efter den
ligger netop, hvor den skærer Floden. Vi maa Nat, da han og. Hooker kom paa Spor efter
mærke os det, naar vi kommer ind i Lagunen." Kinesernes Hemmelighed. Han saa de maane„Det er mærkeligt," sagde Evans efter no^ belyste Træer, det stille brændende Baal og
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de tre Kineseres sorte Skikkelser — paa den
ene Side badet i Strømme af Maanelys, paa
den anden Side blussende i Skæret fra Baalet — og hørte dem tale sammen paa gebrok
kent Engelsk — thi de var fra forskellige kine
siske Provinser. Hooker havde først faaet
Færten af, hvad Samtalen drejede sig om og
havde givet Tegn til ham oin at høre efter.
Stumper af Samtalen var uforstaaelige og Stum
per uhørlige. — En spansk Galej fra Filip
pinerne blevet Vrag — dens Guldskatte begra
vede, indtil Besætningen kunde vende tilbage
— laa til Grund for det hele. En skibbrudden
Besætning, som skrumpedes ind under An
strengelser, Slagsmaal, daarlig Disciplin og til
Slut gik i Baadene og forsvandt. Derpaa var
Chang for et Aarslid siden tilfældigvis truffet
paa Barrerne, som havde ligget begravet i
200 Aar. Han havde begravet dem paany, gan
ske alene, med umaadeligt Besvær, men meget
sikkert. Han lagde stærkt Eftertryk paa Sik
kerheden — det var hans Hemmelighed. Map
pen blev foldet sammen, og Stemmerne sank
til en underlig Hvisken. En dejlig Beretning
for to Menneskevrag at høre paa.
Evans Drøm flyttedes nu hen til det Øje
blik, da han havde Chang-his Haarpisk i Haan
den. En Kinesers Liv har intet at betyde i
Sammenligning med en Europæers. Chang-his
forslagne, lille Ansigt, først fortrukket og ra
sende, som hos en forskrækket Slange, derpaa
truende, lumsk og bønligt, blev yderst fremtræ
dende i Drømmen. Til Slut havde Chang-hi
grint, et ganske uforstaaeligt og overraskende
Grin. Efterhaanden følte Evans det ubestem
melige Ubehag, som kan indfinde sig under
en Drøm. Chang-hi mumlede Trusler imod ham.
— Han saa i sin Drøm mægtige Dynger af
Guld, Chang-hi lagde sig hindrende imellem
og søgte at holde ham borte fra Guldet. Han
greb Chang-hi i Haarpisken — hvor var han
stor, den gule Skurk! hvor han grinede og
kæmpede! og han voksede oven i Købet. Saa
forvandledes de straalende Gulddynger til en
fraadende Smelteovn, og en umaadelig stor
Djævel, forbavsende lig Chang-hi, men med
en uhyre lang Haarpisk, begyndte at stoppe
Kul i ham. De brændte hans Mund forfærde
ligt. En anden Djævel raabte hans Navn: —
„Evans, Evans, dit søvndrukne Fjols!“ — eller
var det Hooker?
Han vaagnede op. De var nu ved Lagunens
Munding.
„Der er de tre Palmetræer. De maa ligge
i Flugt med den Klynge Buske,“ sagde hans
Kammerat. „Læg Mærke til det. Hvis vi gaar
op til de Buske og derpaa lige ind i Skoven,
saa kommer vi dertil, naar vi møder Floden."
De kunde nu se, hvor Strømmen mundede
ud. Ved det Syn levede Evans atter op.
„Skynd dig, Mand!" sagde han, „eller ved
den levende Gud, jeg drikker Saltvand!“
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Flan bed sig i Fingrene og stirrede paa
Vandet, som glimtede frem mellem Klipper og
Skovtykning.
Saa vendte han sig pludselig rasende til
Hooker.
„Giv mig Pegajen,“ sagde han.
De var nu midt i Flodmundingen. Lidt
oppe ad Strømmen tog Hooker lidt Vand i sin
hule Haand, smagte paa det og spyttede det
ud igen. Lidt efter prøvede han paa ny.
„Det kan gaa an,“ sagde han, og de drak
begge ivrigt.
„Satan ogsaa," sagde Evans pludselig. „Det
gaar for langsomt." Og idet han lænede sig
frem over Forstavnen, drak han med Læberne
nede i Vandet.
Endelig var Tørsten slukket, og idet de
løb Kanoen ind i en lille Vig, banede de sig
Vej op paa Bredden gennem Filtret, som hang
ud over Vandet.
„Vi bliver nødt til at mase gennem dette
her for at komme ned lil Stranden og finde
■vore Buske og Retningen," sagde Evans,
„Det er lettere åt ro derom," sagde 'Hooker.
Saa stødte de igen Kanoen ud paa Floden,
og pagejede tilbage til Havet og hen langs
Kysten til det Sted, hvor Buskene groede. Her
landede de, trak Kanoen op paa Bredden og
gik saa op i Junglens Udkant, indtil de saa
Hullet i Revlen og Buskene over ét. Evans
havde fra Kanoen medtaget et Graveredskab,
som de bruges af de Indfødte. Det var L-for
met, og Tværstykket besat med en tilhugget
Sten. Hooker bar Pagejen.
„Nu er det lige ud," sagde han, „vi maa
arbejde os igennem, indtil vi naar Strømmen,
saa faar vi se."
De kæmpede sig gennem et Netværk af
Rødder, store Blade og unge Træer. Det var
meget besværligt til at begynde med. Men snart
blev Træerne større og Jordbunden fri. I
Stedet for den brændende Sol gik de nu under
Skovløvets kølige Skygger. Til sidst blev Træ
erne mægtige Piller, som hævede sig og ud
bredte en Tronhimmel af Løvværk højt oppe.
Store, hvide Blomster hang ned ad Stammerne,
og sejge Slyngplanter svang sig fra Træ til
Træ. Tusmørket blev dybere. Plettede Svampe
og rødlige Skorper dækkede omtrent Jordbun
den.
Evans sagde: „Det er næsten koldt her
efter den skrækkelige Hede udenfor."
„Jeg haaber, vi holder den Retning," sagde
Hooker.
Nu saa de langt forude en Lysning i det
skyggefulde Mørke, hvor hvide Lyskegler
trængte ned i Skoven. Og Bunden var straa
lende grøn, isprængt stærktfarvede Blomster.
De hørte Flodvandets Rislen.
„Her er Floden. Nu skulde vi saa være
i Nærheden," sagde Hooker.
Vegationen var overraskende rig paa Flod-
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bredden. Store, ukendte Planter voksede mel
lem Rødderne af Kæmpetræer og bredte Ro
setter og mægtig store, grønne Vifter op imod
Lyset. Masser af Blomster og Slyngplanter med
skinnende grønne Blade fæstede sig paa destore Stammer. Paa Vandet flød Blade, store
og ovale og en stor blegrød-hvid Blomst, ikke
ulig en Vandlilje. Lidt længere nede, hvor
Strømmen bøjede af, begyndte Vandet at fraade
og gurgle, mens det fik større Fart paa.
„Naa,44 sagde Evans.
„Vi er kommen lidt bort fra Retningen,“
sagde Hooker; „det er jo kun, hvad vi kunde
vente.“
Han vendte sig om og stirrede i den tavse
Skovs kølige Mørke bag dem.
vis, vi gaar lidt op eller ned langs
Strømmen, kommer vi nok dertil.“
„Du sagde —“ begyndte Evans.
„H a n sagde, at det var en Stendynge,“
sagde Hooker.
De to Mænd saa et Øjeblik paa hinanden.
„Lad os først prøve lidt ned ad Strømmen,44
sagde Evans.
De gik langsomt fremad, saa sig nysgerrige
omkring. Pludselig standsede Evans.
„Hvad Fanden er det?'4 spurgte han.
Hooker fulgte Retningen af hans Finger.
„Noget blaat,“ sagde han.
Det var kommet til Syne, idet de passerede
en svag Forhøjning i Jordsmonnet. Saa be
gyndte han at kunne skelne, hvad det var.
Hån gik pludselig frem med hastige Skridt,
indtil Legemet, som hørte til den slatne Haand
og Arm, laa synlig for ham. Liget holdt kramp
agtigt om et Graveredskab. Det var en Kine
ser, og han laa paa Maven med Ansigtet boret
ned i Jorden. Det tilfældige i Stillingen var
ikke til at tage Fejl af.
De to Mænd rykkede nærmere til hin
anden og stod tavse og stirrede paa det ilde
varslende døde Legeme. Det laa paa en aaben
Plads mellem Træerne. I Nærheden laa en
kinesisk Spade og længere borte en splittet
Stendynge tæt ved et nyligt gravet Hul.
„Der har været nogen før os,44 sagde Hoo
ker, idet han rømmede sig.
Saa begyndte Evans pludselig at bande
og rase, mens han stampede arrigt i Jorden.
Hooker blev bleg, men sagde intet. Han
gik helt hen til det henstrakte Legeme. Han
saa, at Halsen var oppustet og rød, og Hænder
og Ankler var opsvulmede.
„Føj,“ sagde lian og gik hen til Udgrav
ningen. Han udstødte et Skrig af Overraskelse
og kaldte paa Evans, som fulgte langsomt efter.
„Aa, dit Fæ! Der er ikke noget i Vejen.
Det er her endnu!44
Saa vendte han sig og saa igen paa den
døde Kineser og saa igen paa Udgravningen.
Evans skyndte sig hen til Hullet. Allerede
halvt afdækket laa en Del matgule Barrer. Han
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bøjede sig ned over Hullet, og idet han hurtigt
skrabede Jorden væk med Hænderne, løftede
han en af de tunge Barrer op. Mens han
var beskæftiget hermed, prikkede en lille Torn
ham i Haanden. Han pillede den forsigtigt ud
og løftede Barren.
„Kun Guld eller Bly kan veje saa meget,44
sagde han triumferende.
Hooker saa stadig paa den døde Kineser.
Han var forbavset og forvirret.
„Han stjal sig forud for sine Kammerater/4
sagde han til sidst.
„Han kom alene, og en
Giftslange har dræbt ham — — —Jeg gad
vide, hvordan han fandt hertil.“
Evans stod med Barren i Hænderne. —
Hvad brød han sig om en død Kineser.
„Vi bliver nødt til at sejle Barrerne over
ty flere P'ortioner og saa begrave dem paa
Fastlandet imens. Hvordan skal vi faa dem
ned lit Kanoen?44
Han tog Jakken af og bredte den ud paa
Jorden og kastede to, tre Barrer deri. Saa opdagede han, at endnu en Torn havde prikket
hans Hud.
„Her er saa meget, som vi kan bære,“
sagde han. Og derpaa pludselig opfarende:
„Hvad glor du paa?44
Hooker vendte sig imod ham: „Jeg kan
ikke udstaa — — -ham." Han nikkede i Ret
ning af Liget. „Han ligner---------- 44
„Vrøvl/4 sagde Evans; „alle Kinesere ligner
hinanden.44
Hooker saa fast paa ham. „Jeg maa først
have det begravet, før jeg kan hjælpe dig
med Guldet.44
„Vær nu ikke dum, Hooker,44 sagde Evans.
„Lad du bare det Raaddenskab ligge.44
Hooker tøvede, og saa saa’ han undersø
gende rundt paa den brune Jordbund.
„Det skræmmer mig nu alligevel,44 sagde
han.
„Spørgsmaalet er, hvad vi skal gøre ved
Barrerne,44 sagde han. „Skal vi begrave dem
igen herovre, eller skal vi føre dem over Ka
nalen i Kanoen?44
• Hooker tænkte sig om. Hans forvirrede
Blik flakkede rundt mellem de høje Træstam
mer og op i det fjerne, solbeskinnede Løvværk
over deres Hoveder. Han for sammen igen,
da hans Blik faldt paa Kineserens blaa Skik
kelse. Han stirrede søgende ind i de graa Dyb
der mellem Træerne.
„Hvad er der i Vejen med dig, Høker?44
spurgte Evans. „Har du mistet Forstanden?44
„Lad os i hvert Fald faa Guldet bort her
fra,44 sagde Hooker.
Han greb fat i Jakken og Evans ligesaa,
og de løftede Byrden op.
„Hvilken Vej?44 sagde Evans.
„Til Kanoen?44
„Det er mærkeligt,44 sagde Evans, efter at
de var gaaet nogle Skridt, „men mine Arme
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værker endnu efter Roningen. „Pokkers ogsaa!
hvor de værker! Jeg maa hvile!“
De lagde Jakken fra sig. Evans var bleg,
og smaa Sveddraaber sprang frem paa hans
Pande: „Luften er alligevel trykkende her i
Skoven/4
Saa fik han pludselig et Anfald af ugrundet
Vrede: „Hvad Nytte er det til at vente her
hele Dagen? Tag fat, siger jeg! Du har ikke
bestilt andet end at maabe, siden vi traf det
Kineseraadsel.44
Hooker saa ufravendt paa Kammeraten,.
Han tog igen fat paa Jakken, og de gik nogle
Skridt i Tavshed,. Evans begyndte at aande
tungt.
„Kan du ikke tale længere?44 sagde han.
„Hvad er der i Vejen med dig?44 spurgte
Hooker.
Evans snublede og slængte med en plud
selig Ed Jakken fra sig. Han stirrede et Øje
blik paa Hooker og greb sig saa til Halsen,.
„Kom mig ikke nær,44 sagde han og læ
nede sig op mod et Træ. Derpaa sagde han
med fastere Stemme: „Om et Minut er jeg
rask igen.44
Saa løsnedes hans Greb om Træet, og han
sank langsomt ned langs Stammen, indtil han
laa sammenrullet ved dets Fod. Hans Ansigt
fortrak sig i Smerte. Hooker gik nærmere.
„Rør mig ikke! Rør mig ikke!44 sagde Evans
med halvkvalt Stemme. „Læg Guldet tilbage
paa Jakken.44
„Kan jeg ikke hjælpe dig?44 spurgte Hooker.
„Læg Guldet tilbage paa Jakken.44
Idet Hooker greb Barrerne, følte han et
Stik i Tommelfingeren. Han saa paa sin Haand
og opdagede en spinkel Torn, omtrent 2 Tom
mer lang.
Evans udstødte et. uartikuleret Skrig og
væltede omkring.
Hookers Underkæbe sank ned paa Bry
stet. Han stirrede paa Tornen et Øjeblik med
vidt aabne Øjne. Saa paa Evans; han laa nu
fuldstændig sammenrullet og rystedes nu og
da af en stødvis Skælven. Hooker saa gennem
Slyngplanternes Netværk og Tusmørket tilbage
mod den aabne Plet ved Flodbredden, hvor
den blaaklædte Kineser stadig skimtedes. Han
mindedes de smaa Streger i Hjørnet af Kortet
og — forstod.
„Gud i Himlen!44 raabte han. Nu forstod
han Chang-his Hentydning til Sikkerheden, og
han forstod Grinet.
„Evans!44 raabte han.
Men Evans var nu tavs og ubevægelig,
naar undtages en rytmisk Skælven i Lemmerne.
En dyb Tavshed hvilede over Skoven.
Saa begyndte Hooker at suge som rasende
paa det lille blegrøde Saar — sugende for Livet.
Men til sidst følte han en mærkelig snurrende
Smerte i Arme og Skuldre, og Fingrene blev

stive. Han vidste nu, at hans Arbejde var
spildt.
Han standsede straks, og siddende ved Si
den af Barredyngen, med Hagen hvilende paa
Hænderne og Albuerne paa Knæerne, stirrede
han paa sin døde Kammerats forvredne Lig.
Chang-his Grin steg igen frem for hans
indre Blik. Den dumpe Smerte bredte sig opad
mod Struben og voksede langsomt i Styrke.
Langt oppe over ham bevægede en sagte Brise
Trætoppene, og et hvidt Kronblad af en ukendt
Blomst kom svævende ned gennem Tusmørket.
KBQ4

Fra Kong Peters Rige.
N Dag i August for nogle Aar siden begav

den franske Gesandt i Belgrad, Vicomte P.,
E
sig til den serbiske Finansminister. De to Her
rer underholdt sig ivrigt med hinanden pm
et vigtigt Handelsanliggende og skiltes som de
bedste Venner. Vicomten gik derpaa direkte
til den serbiske Krigsminister, som havde sit
Departement i samme Bygning, og begyndte
en vigtig Samtale med ham. Han vilde under
denne kaste et Blik paa sit Ur, men hvem kan
skildre hans pinlige Forfærdelse, da han fandt,
at hans Guldkronometer var borte!
„Hvad er det, min kære Greve?44 spurgte
Krigsministeren.
„Mon dieu! Mon dieu!44 stammede Vicomten. —
„Hvad er det, som er hændet Deres Højvelbaarenhed?44 spurgte Krigsministeren atter.
„Mit Guldur er borte! Stjaalet!44
„Saa, saa — —44
„Men jeg forstaar det ikke, Deres Ekscellence. Jeg havde det for en halv Time siden,
da jeg besøgte Finansministeren. Jeg har ikke
talt med nogen anden, ikke set nogen anden,
ikke truffet nogen anden — —44
„Javel,44 svarede Krigsministeren; „tag det
med Ro. Inden ti Minutter skal De have Uret
tilbage.44
Og han rejste sig for at forlade Værelset.
„Hvor gaar De hen?44 spurgte Vicomten.
„Til Finansministeren.44
„Deres Ekscellence, De sætter mig i den
dødeligste Forlegenhed —44
„Aa, det har ingen Fare; nu skal De straks
faa Uret igen.44
Krigsministeren gik * og kom tilbage inden
ti Minutter.
„Værsaag'od,44 sagde han med et fint Smil
og rakte den overraskede Diplomat hans Ur.
„Er ikke det det rette?44
„Jo vist; men for Guds Skyld, hvad sagde
Finansministeren, da De — da De —44
„Han mærkede ikke det ringeste,44 svarede
Krigsministeren sejrsstolt.
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SIGNALER OG SIGNALSTATIONER
Af Ingeniør

Chas. v. d. Hude.

NHVER, der har staaet ved Marienlysli
Strand eller paa Helsingør Havnemole
en Sommerdag og betragte det myld
rende Liv af Sejl- og Dampskibe, der passerer
Kronborgpynten, vil vistnok have bemærket,
at alle Sejlerne har pyntet sig med en lang
Række brogede Flag, og man gætter maaske
paa, at det er til Ære for den historiske Fæst
ning, en Rest af gamle Dages Høflighed, da alle
Koffardimænd skulde dreje bi og alle Orlogsmænd stryge Klyveren og salutere.
Med lidt Kendskab til det internationale
Signalsystem kunde man imidlertid omsætte
Flagpynten til Ord og Sætninger, thi Flagene
er Signaler, der fortæller Signalstationen og
derigennem hele Verden alt, hvad det forbisejlende Skib ønsker meddelt.
Systemet bestaar af 27 Forskellige Flag
og Standere — (en Stander er et trekantet Flag),
saaledes at hvert Flag svarer til sit Bogstav i
Alfabetet. Bogstavet P bestaar saaledes af et
blaat Flag med et hvidt Mærke, og Bogstavet
D er en hvid Stander med et rødt Mærke.
Det vil förstaas,; at disse 27 Bogstaver kan
sammensættes paa flere Millioner forskellige
Maader, alt efter den Orden, hvori Flagene
hejses.
Alle søfarende Nationer har nu vedtaget
Signalslalionen paa Skagen.
at lade de enkelte Flag og Sammensætninger
af to og tre Flag betyde visse Ord eller Sæt
ninger, og disse er samlede i en Signalbog, flagenes Form og Farve kan ses — en hvidder er udkommen paa de forskellige Landes og rødstribet Stander, kaldet System- eller Svar
Sprog. Bogen er altsaa ens i alle Lande, blot flaget, der angiver, at der vil blive signaliseret,
med Ordene og Sætningerne udtrykt paa det samtidig sættes Nationsflaget. Damperen svarer
paagældende Lands Sprog. Det vil nu let ind ved at sætte den samme Stander, der betyder:
ses, at hvis de til Bogstaverne N C svarende „Jeg har forstaaet" eller „Javel". Dette Signal
Signalflag hejst under hinanden betyder: „Jeg sættes altid af den, der modtager eller aflæser
er i Havsnød", vil enhver Sømand i sit Sprog et Signal, for at afsenderen kan se, at han er
kunne lyde Signalet, selv om han iøvrigt ikke blevet forstaaet. JSaa sætter Sejleren i hurtig
forstaar det Sprog, Havaristens Besætning taler. Rækkefølge Signalerne N B O P, der af Dam
Desuden har hver Nation faaet udleveret peren udlydes som „Skonnert Emil af Thurø".
en Bogstavrække til Kendingssignaler for dens A D O V, der betyder „paa Rejse til Buenos
Skibe. Hertil skal bruges 4 Flag, og Danmark Aires" og VLP „Rapporter mig til Rhederiet".
har den Bogstavrække, der indledes med N, Saa svarer Damperen med Signalerne for „(¡od
efterfulgt af 3 Bogstaver. Naar et Skib regi Rejse", og Skonnerten afslutter med et „Tak
streres, faar det samtidig tildelt et Kendings i lige' Maade".
signal, og dette bliver derved dets internationale
Faa Dage efter ser man i de danske Blade,
at Skonnerten „Emil" er blevet prajet paa et
Navn.
Nu vil man forstaa, at to Skibe af for nærmere angivet Antal Grader og Minutters
skellige Nationer kan- fore en lang Samtale Længde og Bredde med alt vel ombord. Det
ved Signaler, naar de moder hinanden paa er Damperen, der har naaet en Havn og tele
del aabne Hav, og det er ofte af stør Betydning, graferer Meddelelsen hjem, og nu ved en urolig
navnlig for det langsommere Sejlskib, at kunne Rheder og et halvt Dusin Sømandsfamilier,
meddele sig til det langt hurtigere Dampskib, at Skonnerten med Besætning har tilbagelagt
rænker vi saaledes, at en Sejler møder en de to Trediedele af Vejen i Sikkerhed.
Damper i Atlanterhavet, vil Samtalen ofte forme
Men Signalsystemet kan ogsaa anvendes
sig saaledes: Sejleren sætter, naar den er kom mellem Skibe og Land, og dertil tjener de saamet paa Signalafstand, d. v. s. saa nær, at Signal- kaldte Sig^ialstationer, der er oprettet Ilundre-
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der af Steder langs Havets „Landeveje". Her i ning og Udtydning, og Signalmændene kan der
Landet er der blandt andet Signalstationer ved for med usvigelig Nøjagtighed udføre den Ger
Kronborg, Skagen, Fornæs, Hirshals, Hanst ning, der for Landkrabben ser yderst mystisk
holm og flere Steder, men de to vigtigste er ud.
Skagen og Kronborg, thi de ligger begge paa
I det foregaaende er der udelukkende talt
Hjørnerne af Skibsfartens Hovedstrøg, og prak om Flagsignaler, men til Sømandens Raadighed
tisk talt hvert eneste af de Tusinder af Skibe, staar tillige Afstandssignaler bestaaende af sorte
der passerer denne Station, har Meddelelser Kugler og Trekanter, der ved at hejses i for
skellig Orden kan angive Bogstaverne, desuden
at gøre eller modtage.
Signalstationerne passes af Fyrvæsenet, saa- anvendes Semaforsignaler og om Natten Blink
ledes, at Fyrassistenterne har Dagvagt efter signaler med en Lygte, der med lange og korte
Tur, idet den, detr har Frivagt om Natten, Blink kan angive Bogstaverne ved Morsos Stregtil Gengæld har Signalvagt om Dagen, men og Priksystem.
paa travle Dage maa den vagthavende Signal
mand have en Haandsrækning fra en af de
to tjenestefri Kolleger. Tjenesten ved SignalIldkuglen under Solformørkels'en.
stationen begynder, naar Fyret slukkes og op
Af Torvald Køhl.
hører, naar det tændes, og den afbrydes kun
under tæt Taage, men til Gengæld maa Vagt
manden saa passe Taagesirenen.
Skriveren af disse Linier stod fornylig paa
Kronborgpynten og betragtede to prægtige Skik. kelser, rigtig djærve Sømænd, der, efter at
have sagt Søen Farvel, var travlt beskæftigede
med at „passiare" med de mange forbisejlende
Skibe. I den lille velholdte Hytte laa Signalbogen og Journalen fremme, og udenfor Hytten
hang alle Signalflagene klare til Hejsning, og
de fik ikke Lov at hænge stille ret længe, thi
efter en Periode med usejlbart Vejr var det
ñu faldet ind med højt Vejr, fra Østersøens
Havne og lune Ankerpladser hastede derfor
Skibene af Sted til deres ofte fjerne Maal.
Nord for Kronborg kommer en Damper
med store røde Pletter paa de graasortc Skibs
sider, dens Kendingssignal viser, at der er en
Italiener, og dens forsigtige, langsomme Fart
tyder paa, at den ikke er rigtig farvandskendt,
men dens Signal besvares ikke med det obligate
Systemflag, men med Signalerne 0. T., der af
den italienske Kaptajn med Forfærdelse tydes
som „De stævner mod Fare". „Det Asen,"
Ainntørl’ol. DyrLvgc L. Norreslcl.
siger Signalmanden, „tror han, der er Vand
nok paa Lappegrunden, han maa pænt gaa
LANDT de til Carina-Observatoriet i Odder
udenom Fyrskibet." Kaptajnen ombord vil
indsendte Fotografier af Solformørkelsen
„take no more risk", han ankrer prompte og
den 17. April var der et af ganske særlig Inter
sætter Signalet S., der betyder: „Jeg ønsker esse, fordi det foruden den delvis formørkede
Lods", og straks sætter Lodsbaaden ud fra Sol viser et Objekt, som uden al Tvivl betegner
Fyrskibet, der tillige er Lodsstation, og lidt et meget stort Meteor, som tilfældigvis er kom
efter buldrer Italieneren afsted „full speed", men med paa Pladen. Den heldige Amatør, Dyr
nu er der en kyndig Mand ombord.
læge L. Nørreslet, tog fra den store Plæne
Helt ude i Nord ligger et sort Punkt ube i Søndermarken en Række Fotografier af For
vægeligt; for det blotte Øje ses kun en stor mørkelsen med 10 Minutters Mellemrum og
mørk Plet paa Havfladen, men i Signalstatio benyttede hertil et lille Stereoskopapparat. Exnens gode Kikkert ses det at være en Damper, positionstiden var
Sekund.
Da Objektet
der har Signalet I. V. 0., som betyder: „Jeg findes paa begge Pladens Halvdele, altsaa gen
har Maskinskade". Saa ringer Signalmanden givet af begge Objektiver, kan her ikke være
til Switzer, og lidt efter lister Redningsdamper Tale om nogen Illusion, og Redaktoren af
„Bien" afsted.
„Dans fotografisk Tidsskrift", cand. polyt. E.
Saadan omtrent gaar Dagen paa Signal A a g a a r d, har undersøgt Pladen og fundet
stationen, den aarelange Øvelse har givet Be den fuldt ud korrekt.
tjeningen en stor Rutine i Signalernes Aflæs
Ildkugler om Dagen er slet ikke noget

B
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uhørt, men den, der kom under Solformørkel
sen, har aab enbart haft Sans for at vælge en
meget passende Tid for sin Optræden. Ret
længe har den jo ikke staaet, og det var derfor
et stort Lykketræf, at den virkelig blev op
fanget paa en Plade. Tidspunktet kan ikke
nøje angives, men har vistnok været Kl. 12,40.
Explosionsstedet laa 2 Gr. vest for Solen, log
Halens Længde var, bortset fra Bugtningerne,
ca. 13 Gr. eller Halvdelen af Karlsvognens
Længde.__________

Traadløs Telegraf.

Den traadløse Telegrafs Opfinder, G. Marconi.

N AF VOR TIDS mest geniale Opfindelser
er uden Tvivl den traadløse Telegraf.
Banebryderen paa dette Omraade er den
italienske Fysiker Guilelmo Marconi.
Han er endnu en ung Mand — født 1874. Efter
at have eksperimenteret i nogle Aar lykkedes
det ham i 1897 at afsende en telegrafisk Med
delelse uden Traad i Bristolkanalen og fra
Spezzia (en norditaliensk By, der har en stor
Krigshavn) til et forbisejlende Krigsskib. Samme
Aar dannedes der et engelsk Aktieselskab til
Udnyttelse af Opfindelsen. Derved fik Marconi
større Pengemidler at raade over og kunde
forbedre sine Apparater saaledes, at der i 1902
blev telegraferet over Atlanterhavet. Blandt
de videnskabelige Æresbevisninger, der senere
er strømmet ind over den geniale Italiener,
kan nævnes, at han i 1909 fik den halve Nobel
præmie.

E

Titanic-Katastrofen har imidlertid vist, at
der trods alle Forbedringer klæber visse be
tydelige Mangler ved Marconis System. Ved
denne forfærdelige Ulykke, hvor det netop
gjaldt om at faa hurtig og sikker Forbindelse
med Omverdenen, blandedes de forskellige Sam
taler mellem hverandre. Opmærksomheden er
derfor blevet henvendt paa et andet System,
der muliggør saadanne Forstyrrelser. Opfin
delsen af dette System er vor Landsmand,
Dr. Valdemar Poulsen. Da vi flere Gange
har omtalt baade ham og hans Opfindelse,
skal vi blot minde om, at Dr. Poulsen, — der
er en Søn af den ansete Jurist, Højesterets
assessor Jonas Poulsen — kun er fire Aar
ældre end Marconi og derfor efter menneskelig
Beregning har en lang Løbebane for sig.
Han har forøvrigt knyttet sit Navn til flere
betydelige Opfindelser. I 1898 opfandt han
Telegrafonen, som nedskriver og gengiver Tele
fonsamtaler. Derefter eksperimenterede han
med traadløs Telegrafi og naaede i 1906 at
kunne sende Meddelelser fra Esbjerg til New
castle. Der blev dannet et Selskab til Udnyt
telse af Opfindelsen, men Konkurrencen med
Marconi-S elskab et var for haard. Nu synes det
imidlertid, som om Valdemar Poulsen vil faa
den Oprejsning, han har Krav paa.
Der er nemlig ingen Tvivl om, at Valdemar
Poulsens traadløse Telegraf baade er bedre
og navnlig sikrere end Marconis. I det engel
ske Underhus har Mr. Archer Shee rettet en
Forespørgsel til Koloniminister Harcourt ved
rørende Poulsens System. Den engelske Re
gering agter at forene det vidstrakte Kolonirige
til ét Hele ved Hjælp af traadløse Stationer.
Ministeren har allerede underhaanden givet
Marconi fem eller seks store Stationer i Entre
prise til en Pris af ca. 1 Million Kroner Styk
ket. Det er altsaa en meget betydelig Bestilling,
som det vilde være en Ære for Danmark, om
det blev Valdemar Poulsens System, der gik
af med Sejren.. Sagen er ikke afgjort endnu,
da Underhuset først skal bevilge Pengenet
Der er ialt tre Selskaber, som udnytter
Poulsens Opfindelse. Et „Kontinentalt Syn
dikat4 er dannet for Europas Fastland, et for
England og Canada og endelig det store ameri
—kanske „Federal Telegraph Company", hvis.
Hovedsæde er i San Francisko og har en Aktie
kapital paa 25 Millioner Dollars. Heraf ejer
de danske Aktionærer 6 Millioner. Selskabet
er i god Trivsel og har hehved 30 Stationer l
den vestlige Del af de forenede Stater. Systemet,
har her vist sig saa udmærket, at de ameri
kanske Millionærer er begyndt at interessere
sig stærkt for det og tænker at udvide det i
meget betydelig Grad. Bl. a. agter det ameri
kanske Selskab at købe det engelske, saaledesat England, Canada og De forenede Stater be
tjenes af det samme Selskab, og der rejses,
et Par større Stationer paa begge Sider at
Atlanterhavet.

Præsident Taft.

Fhv. Præ.sident Roosevelt.

Striden mellem Præsident Taft og Roosevelt.
Taft og Roosevelt, de tidligere Perlevenner, er blevet dødelige Fjender. Præsident Taft har i en Tale
rettet et voldsomt Angreb paa Roosevelt og bl.a. udtalt, at Roosevelt ved sin Politik tilsigter at berøve
Vælgerne deres politiske Frihed. Roosevelt var en Diktator, som blot tragtede efter igen at blive
Præsident. „ Teddy" har naturligvis ikke tøvet med at give Svar paa Tiltale.

Flyvemaskinen som Omnibus.
Den engelske Aviatiker Mr. Cody har konstrueret en Slags Luft-Omnibus, som kan medføre fire Pas
sagerer. Pladserne er ganske vist ikke særlig magelige, men Cody har dog formaaet at hæve sig til
en ret betydelig Højde.
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DEN FØRSTE SCENE
Humoreske af

Ada Leonora Harris.

ET VAR den allerførste „Scene“ — og
det kom sig over følgende:
Der havde hersket den skønneste Enig
hed mellem dem om, hvorledes deres lillebitte
Stadsstue skulde indrettes. Klaveret var blevcn
flyttet frem og tilbage en halv Snes Gange,
indtil det endelig havnede paa det eneste for
nuftigste Sted, nemlig mellem Vinduet og Kak
kelovnen. De havde anbragt deres faa Bille
der malerisk paa Væggen, pillet dem ned og
hængt dem op igen. Og alle Fotografierne i
Mahogniramme var bleven stillet op paa den
bedst mulige Plads.
• Oven paa alle disse Anstrengelser var h u n
sunket sammen i den brede, magelige Læne
stol — tilfreds med hele Verden og sig selv
— mens han stod i en ærefrygtindgydende
Positur ved Kakkelovnen som en Feltherre,
der har vundet sit første Slag.
De var nygift. . . og det blev deres første
Slag.
Efter et Øjebliks Tavshed sagde han kælent:
— Synes du vel, Tut, at det Billede af Onkel
Frederik passer paa Klaveret? Det er en dejlig
Ramme . . . men — æ . ... der er egentlig ikke
noget kunstnerisk ved det Ansigt.
— Jeg skulde lige til at sige det samme . . .
svarede hun. Jeg tror, at det er det lange
Skæg. Langt Skæg ser altid saa... æ... ud
— sluttede hun med en mystisk Haandbevægelse.
— Fuldstændig rigtig, svarede han. Jeg
havde paa Fornemmelsen, at du ogsaa kunde
se det. Hvad mener du, om vi anbragte ham
paa Buffet’en i Spisestuen . ..
— Lige ved Siden af Tobaksdaasen! . . .
udbrød hun jublende.
Han stirrede betaget paa hende.
— Det er vidunderligt — sagde han —
det er simpelt hen vidunderligt, saa du altid
opdager, hvad det er, jeg staar og tænker paa.
Hun tittede ømt paa ham.
— Selvfølgelig gør jeg det, Skat... Jeg
er jo din Kone.
Der kom nu et lille Mellemspil. Han rakte
og strakte sig. Og saa faldt hans Blik paa
Ildrageren — en nydelig, lille Messingtingest,
der hang ved Siden af Kulskuffen paa et kunst
færdigt Stativ.
Da han fik Øje paa Ildrageren, fik han
Lyst til at gøre det samme som alle Mand
folk vil, naar de kommer i Nærheden af Kak
kelovne og Ildragere. Han tog den smukke
Messingtingest, svingede lidt frem og tilbage
med den og skulde lige til at...
— Men Gud, Hans! .... udbrød hun lidt

D

skarpt... du vil da vel ikke til at rode i Ilden
med den Ildrager?
Han vendte sig forbavset mod hende.
— Hvorfor ikke. . . Hvad er den ellers til?
— Ikke til at rode i Ilden med.... Og
saa pegede hun paa en anden lille Tingest,
der stod i Krogen.
— Jeg synes ikke, at det er nødvendigt at
rode op i Ilden, sagde hun. Men hvis du nød
vendigvis skal rode, saa brug den anden!
Han smed arrigt Messingrageren.
— Sikken noget Vrøvl! . . . snærrede han.
Til hvad Nytte er en Rager, som man ikke
m aa rage med!!
-- Det er en Gave fra Tante Jane....
sagde hun lidt stødt. Vi fik Kulkasse, Ildrager
og Kulskuffe, og jeg er sikker paa, at hun
vil blive dybt rystet, hvis hun fik at vide,
at du vilde bruge den smukke Rager til at
rode op i Ilden med. Den vilde blive ødelagt
i Løbet af ganske kort Tid. Den anden koster
kun 25 Øre....
Han tog den anden og kiggede lidt paa
den.
— Elendige Tingest! sagde han og kylede
den foragtelig hen i Krogen.
-- Den er god nok til at rode i Ilden
med . . . sagde hun harmdirrende. Tante Jane
bruger altid . . .
— Gid TanLc Jane sad, hvor Pebret gror!
Hun rejste sig og hævede det lille Ho
vede, som han plejede at kalde det mest for
tryllende lille Hovede i Verden.
— Naar du bruger d e t Sprog — sagde
hun langsomt, men med Vægt — er det vist
bedst, at jeg trækker mig tilbage . . . Tænke sig
at lave saadant et Hus for en Ildragers Skyld.
— Lave Hus! Jeg laver aldeles ikke noget
Hus. Vær nu ikke dum, Marie. Jeg vil blot
vide, om den Ildrager er her til Stads eller
for aL gøre Nytte?
— Naturligvis for at skulle gøre Nytte,
svarede hun. Det vil sige. . . den er her...
æ . . . for at pynte op og passe sammen med
de andre Ting.
— Saa er det vist bedst, at du binder et
blaat Silkebaand om den og anbringer den i
et Glasskab, svarede han spydigt.
— Jeg synes, at det er en stor Skam af
dig, at gøre saadan et Spektakel, sagde hun
kæphøj, skønt der var Tegn til Graad at spore
i Mundvigen.
— Spektakel. . . Gud, hvor det lyder, gen
tog han. Hvis jeg havde prøvet at rode op
i Ilden med selveste Tante Jane, kunde du ikke
have skabet dig værre.
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— Aa, du maa jo være blød, sagde hun
grædefærdig. Fuldstændig blød. Bare l’ordi jeg
vil holde Tingene pæne og ordentlige . ..
— Kære Ven, tag dog mod Fornuft, skyndte
han sig at sige. Hvad er Meningen med Tinge
sten, jeg taler om. Hvis en Ting bliver lavet
til en eller anden Brug og netop ikke maa an
vendes til den Brug, saa kunde man lige saa
gærne have ladet være med at lave den. Det
er da Logik, er det ikke?
Men det var dog for meget af det gode. De
havde kun været gift en Maanedstid, og nu
bad han hende allerede om at tage mod For
nuft.
— Jeg vil ikke have, at Tante Janes smukke
Bryllupsgave skal bruges til at rode op i den
væmmelige Ild med, sagde hun og stampede
i Gulvet. . . Det er derfor, at jeg har anskaffet
„Kapellanen”.
Kapellanen?
gentog han forbavset.
— Ja, Mor kalder saadan en lille Ildra
ger for en „Kapellan”, fordi den gør alt Arbej
det, svarede hun koldblodigt.
Ak, det var en grumme uheldig For klaring.
For der havde i fordums Tid været noget med
en Kapellan — en ung Præst — som han med
eller uden Grund havde været rædsom skinsyg
paa.
— Aha, udbrød han og skar Ansigt af Ra
seri, saa det er Kapellanen. Jeg har næsten
glemt den Affære.... Du har vel købt den
Tingest til Erindring om Hans Velærværdig
hed ... Hvad Fanden var det nu, han lied?
— Hvis det er Pastor Salvesen, du hen
tyder til, saa er alt, hvad jeg kan svare...
— I mit Hjem vil jeg ikke have nogen
Slags Kapellaner, f'orstaar du det ! . . . brølede
han som en tirret Løve.
— ... at dine Hentydninger er virkelig
meget uforskammede.
Her mistede hun fuldstændig Herredøm
met over sit stakkels forpinte Legeme og brast
i Taarer, netop da Tjenestepigen Louise aabnede Døren.
— Ønsker Fruen Teen her eller i Spise
stuen ....
— Ja. . . nej ... gaa Pokker i Vold! sagde
Husherren til den bestyrtede Pige, der stirrede
paa ham med runde Øjne.
— Hør nu en Gang, vedblev han, da Louise
fornærmet havde knaldet Døren i efter sig —
hør nu en Gang, Marie, det er ganske van
vittigt at tage det paa den Maade. Man skulde
jo tro, at jeg havde opført mig som et Umen
neske ....
— Det har du ogsaa, snøftede hun. Gid
jeg aldrig havde giftet mig med dig. Havde
jeg vidst, at du var saadan en, havde jeg
rigtignok aldrig gjort det. .. Tante Jane ad
varede mig. Hun sagde....
— Tante Jane er en Heks, en rigtig gammel
Pulverheks!
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Hun udstødte et lille Skrig, stak Fingrene
i Ørene og sank højt hulkende ned foran Læne
stolen og begravede Ansigtet i de bløde Puder.
Han saa lidt forskrækket paa det lokkede Ho
vede, og havde egentlig mest Lyst til at kysse
hende og bede hende om Forladelse. Men,
anden med Øjne, der var fulde af Anger, Yd
mygelse, Tilgivelse og Forelskelse.
— Han maatte stramme sig op og vise, at
han var Herre i sit eget Hus. Desuden var det
et Principspørgsmaal. Naa, saa var der jo ikke
andet at gøre end at føre Krigen til Ende. Han
smed Ildrageren og marscherede hen til Døren.
— Jeg gaar ud. . . sagde han barsk. Du
skal ikke vente mig med Te.
Gangdørens Smæld spredte Sorg og Uhyg
ge over det Hjem, der til dette Øjeblik havde
været Lykkens Tempel. Hun hævede sit taarevædede Ansigt fra Puden og stirrede fortabt
rundt omkring sig. Hendes Blik faldt paa Ild
rageren, der var Anledningen til deres første
Skænderi. Hun knyttede sin lille, nydelige.
Haand og rystede den truende som om det
kunde være foran Kapellanens Ansigt.
— Du, din lille Skurk . . . klagede hun ...
Du er Skyld i det hele. Aa, Hans, Hans —
hvor kunde jeg dog være saa ond imod dig!
Samtidig gav Louise Indberetning om det
passerede til sin Veninde, Kokkepigen hos Kon
torchefen paa anden Sal.
— Jeg forsikrer dig, at han vilde s 1 a hin
ner med Ildrageren, og hun græd, som hun
var pisket....
— Gud, sikken et Dyr, han maa være!. . .
udbrød Kokkepigen, opfyldt af Medlidenhed
med den stakkels unge Frue.
Men „Dyret” havde næppe naaet Gadehjør
net, før hans Vrede var forduftet. Hendes Bil
lede steg op for ham, saadan som hun laa
dér med det dejlige, lokkede Hovede begravet
i Puderne. Og han angrede sin Misgærning.
Hvorfor havde han ikke lyttet til den indre
Stemme, der opfordrede ham til at lægge sig
ned ved Siden af hende paa Axminstertæppeit
og trykke et Kys paa hendes smaa lyse Nakke
krøller? ... Ja, han maatte straks vende om
og gøre hende en Undskyldning. Han maatte
tage Skylden for det hele paa sig. Det var
jo ham, der havde overfuset hende paa Grund
af den dumme Ildrager.
I det samme fik han en lys Ide. Det var
ikke nok, at han gjorde hende en Undskyld
ning. Han maatte vise sin Anger ikke alene i
Ord, men ogsaa i Gærning. Lidt efter stod
han inde i en Isenkræmmerbutik. — —
Da hun hørte Nøglen i Laasen, sprang hun
°P
gjorde et hastigt Forsøg paa at ordne
Haaret, der sad i et Pur efter Hvilen i Puden.
Hun vilde have fløjet ham om Halsen,
hvis ikke Louise i det samme havde vist sig
med den ulyksalige Te. Men de saa paa hin-
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— Aa, Louise, — sagde Fruen til Tjeneste
pigen, der stirrede nysgerrigt paa hende,....
tag den lille Ildrager og smid den i Skarnkas
sen!
Det var 25-Øres „Kapellanen", hun pegede
paa.
Louise spilede Øjnene op af Forundring.
— Pst, Louise, sagde Herren . . . der ligger
en Pakke ude i Entréen, vil De tage den ind?
Louise var maalløs af Forbavselse og fik
maget det saaledes, at hun blev inde i Stuen,
til Papiret var taget af den mystiske Pakke.
— Det faldt mig ind, lille du (sagde han),
at vi egentlig burde have saadan en Ildrager
i Spisestuen. Og da jeg tilfældigvis kom forbi
Isenkræmmeren, gik jeg ind og købte en. Den
koster kun 25 Øre.... Det er rasende billigt.
— Louise (sagde Fruen), De kan godt lade
den anden Ildrager blive liggende....
Men før Døren lukkede sig for den helt
fra Snøvsen gaaende Louise, saa hun Fruen
række Herren den vidunderlige Ildrager af Mes
sing og hørte hende sige:
— Aa, tag og krads lidt op i Ilden med
den, Hans. . . bare for at vise, at du ikke
mere er vred paa mig....
— Hvad gi’r du mig for den? spurgte Louise
Kokkepigen, da hun indberettede det nyeste
Nyt om Slaget.
— Aa, de er tossede. .. svarede Kokke
pigen med et underfundigt Smil... de er li’saa
tossede som et Par Turtelduer begge to!

Senator William Smith.
Senator William Smith er Formand i den ameri
kanske Regeringskommission, det vat nedsat til
Undersøgelse af „Titanic*-Katastrofen. Han har
ledet dette vanskelige Arbejde med stor Dygtighed
og bl. a. underkastet „ White-Star* Linjens Direktør
Bruce Ismay langvarige og skarpe Forhør.

HVIDE SOMMERFUGLE
Hvide Sommerfugle

søndred Puppens Graa,
fløj fra Kornets Gule
op mod Himlens Blaa.
fløj og fandt hinanden
under Himlens Blaa, —
sank saa ned paa Randen
af de Blomster smaa.

Men i Aftenrøden
hver en Sommerfugl
stille gled mod Døden
ned i Agren gul.

Hvide Sommerfugle
sank som Blomsterfnug. —
Og i Agrens Gule
græder Nattens Dug.
Ejnar Bang.
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§ SKIFTENDE HORISONTER I

□

□

Konferensraad Chr. Otterstrøm.
Paa Bladets Forside bringer vi et smukt
Billede af Konferensraad, fhv. Direktør for
Vandvæsenet, Chr. Otterstrøm, hvis Angreb paa J. C. Christensen har vakt saa stor
Opsigt. I forrige Nr. havde vi den kendte
Politikers Billede paa Forsiden — det vil da
ikke undre, at vi nu bringer den Mand, der
pludselig har aabenbaret sig for Offentligheden
som en skarp Modstander af den fhv. Ko nsej lspræsidents Optræden i Hvide S an de-Affæren.
Konferensraad Otterstrøm har hidtil ført en
ret tilbagetrukken Tilværelse. I faglige Kredse
nø.d han stor Anseelse som en dygtig Tekniker
og Administrator. Han blev ansat ved Vand
bygningsvæsenet i 1869 og var Direktør for
denne Institution fra 1889 til 1906. Konfereinsraaden er nu godt og vel 78 Aar gammel, men
den Polemik, lian har rejst, vidner ikke om
Træthed. Vi tager ikke Parti for nogen af
Parterne; men enhver, der kan læse, kan se,
at den gamle Konferensraad forstaar den Kunst
at tilspidse en Artikel saa den rammer, hvor
den skal. Paa den anden Side maa det ogsaa
indrømmes, at er der nogen, som kan give Svar
paa Tiltale, er det netop Hr. J. C. Christensen L

Ung Malerkunst.
Den unge Maler Pola Gauguin — en
Søn af den kendte Maler G. — har i Chr. Lar
sens Kunsthandel, Højbroplads 9, udstillet 27
Malerier. Enkelte af dem (f. Eks. „Selvpor
træt/ „Nøgen Kvinde“ og „Blæst") vidner om
Iagttagelsesevne og Far vesands. Resten er mere
eller mindre ufærdige og mislykkede Produkter,
hvor der er ødslet med glubske Farver, som
ikke frembringer nogen Skønhedsglæde hos Til
skueren. Pola Gauguin er imidlertid saa ung,
at han forhaabentlig har en lang Kunstnerbane
for sig, hvor han kan naa til Afklaring og
Modenhed.

Børnehjælpsdagen.
Den 14. Maj er det Børnehjælpsdag. Det
kan jo ikke nægtes, at der er mange, som ikke
er tilredse med denne aarlig tilbagevendende
Fest. Formaalet — at hjælpe fattige, syge Børn
— har sikkert alles Sympati; men ikke alle
synes saa godt om Udførelsen med dens Ma
skeradeoptog, Gøgl og Prelleri. Nu skal det
villigt indrømmes, at der sikkert er en Del af
dette, som har været smagløst. Men derfra og
til at fordømme hele den Form, denne Dag har
skabt os, er der dog et stort Spring. Børne
hjælpsdagen er egentlig anlagt som en stor
Folkefest, og naar det er blevet de uheldige
Elementer, som har faaet Overhaand, skyldes

det den Mangel paa Stil, som desværre ofte
ødelægger en god Idé hos os. Burde man ikke
hellere søge at rette den Mangel end afskaffe
hele Dagen? Den kunde jo sikkert blive meget
smuk, et Slags Karneval i nordisk Stil — eller
endnu bedre en Foraarsfest, hvor man slog
Gækken løs uden at overskride Grænsen for
den gode Tone. Findes der da virkelig ikke
andet end de to Yderpunkter: den stive Højtide
lighed og det dumme Revu-Grin? Vi haaber
og tror det. Vi skulde tro, at der endnu gives
en uskyldig Lystighed, hvor man morer sig af
Hjertens Grund.
Hvad der særlig vil karaktisere Børne
hjælpsdagen i Aar bliver, at alle de Institu
tioner, som nyder godt af Indsamlingen, vil
medvirke og vise os et Udsnit af deres Virkemaade. Vi faar at se de Børnehjem og Ferie
kolonier, der gives til og som — vel at mærke
— ikke kan undvære den Hjælp, Dagen skaffer
dem. I Fjor udbetaltes der 60,000 Kr. til saadanne Institutioner. Tænk, hvor meget godt
der er udrettet for disse Penge! Naar man ser
Fejlene, maa man heller ikke lukke Øjnene for
de lyse og smukke Sider!

Københavns Gymnastikforening.
Københavns Gymnastikforening har tilsendt
os et lille Skrift, der skildrer Foreningens Til
værelse i Aarene 1902—12. Foreningen kun
de den 1. Maj fejre sin 35-aarige Fødselsdag
og har i den forløbne Tid udviklet sig overor
dentlig stærkt. I 1902 var der 142 Medlemmer
og blev afholdt 3 Gymnastikopvisninger — i
1911 var Medlemsantallet 501, og der afhold
tes 14 Opvisninger. Dette viser, at „K. G."
staar som en livskraftig og dygtig Forening,
der med fuld Sandhed kan sige, at den har
arbejdet godt for sit smukke Formaal, at ud
vikle Kærligheden til og Sandsen for sunde
og gode Legemsøvelser baade i Hovedstaden
og over hele Landet. Foreningen har nu baa
de et Dame- og et Drengehold og har derved
vist, at den har vundet Indgang hos Ungdom
men.
Föreningens Formand er Havnebygmester
H. C. V. Møller. Det smukke og velskrevne
Festskrift er udarbejdet af Foreningens Næst
formand Chr. Fenger.

Madame Steinheils Memoirer.
Vi bragte for nogen Tid siden et Billedi
af den meget omtalte Madame Steinheil i Færd
med at skrive sine Memoirer. Bogen er nu
udkommet og har som rimeligt er vakt be
tydelig Opsigt.
Som vore Læsere erindrer, blev Madame
Steinheil sigtet for, at hun Natten mellem 30.
og 31. Maj 1908 havde myrdet sin Mand og
sin Moder. Juryen frifandt hende dog og i
Bogen betoner hun stærkt, at hun ikke er
nogen Morderske. Det var i Juli 1890 at hun
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ægtede sin Mand, den kendte franske Maler.
Hun var da 20 Aar, han 40; men et Aars
Tid efter at deres lille Datter var født, beslut
tede Ægtefællerne kun at bo i Hus sammen
som Venner. Om Grunden hertil oplyser hun
intet. Udadtil var det Fruen, der førte Hus
holdningen. Alle Frankrigs berømte Navne
mødtes i det elegante Hjem. Blandt Gæsterne
var ogsaa Republikens Præsident, Felix Faure,
der hurtig forelskede sig i den smukke unge
Frue. Han viste hende stor Fortrolighed og
deres Forhold vakte megen Opsigt. Da han
døde i 1899 beskyldte man hende aabenlyst for
at have dræbt ham. Hvorledes dette hænger
sammen, er aldrig blevet opklaret, heller ikke
hvad der egentlig er gaaet for sig den mystiske
Nat i 1908. Hun fandtes om Morgenen fastbun
det til sin Seng. Fjorten Dage senere blev
hun arresteret. Den skønne Kvinde, hvis Salon
var berømt langt udover Frankrigs Grænser,
blev ført til en mørk og fugtig Celle i St. LazareFængslet. Af dette Ophold findes der en meget
realistisk Skildring i Bogen. Hun sad fængs
let næsten et Aar, medens Processen stod paa.
Men skønt Juryen frikendte hende, vil Madame
Steinheils Liv dog vedblive at være et stort
Mysterium — som hun vel vogter sig for at
afsløre i sin Bog.

Vort nye ,.Hovedea.
Læseren vil i Dag paa Forsiden finde „Hver
8. Dag“s nye „Hovede“, der viser et Parti
af Raadhuspladsen. Vi ønsker dermed at sym
bolisere, at ligesom denne skønne Plads er
Brændpunktet i Hovedstadens Liv, stræber vi
her i Bladet at give et Billede af Ugens Liv,
ikke blot i Byen, men ogsaa paa Landet og
ude i den store Verden. Vi beder vore Læsere
støtte os i vore Bestræbelser for at dette maa
lykkes.
Hr. v. Crone.

En halvstuderet Røver paastod engang meget
ivrigt overfor en gammel Præst, at Skaberens
Værk paa flere Punkter var saare ufuldkom
ment.
— Har De f. Eks. ikke lagt Mærke til visse
generende Ufuldkommenheder i den menneske
lige Organisme? spurgte han.
— Jo, det har jeg rigtignok, lød Svaret.
— Hvor i Særdeleshed? spurgte den anden
triumferende.
— Jo, sagde Præsten, naar jeg ikke vil se
noget ubehageligt, kan jeg bare lukke Øjnene.
Men desværre mangler jeg noget, der kan lukke
Ørene!
‘
Det Svar kunde Fyren ikke give tilbage paa.

Fra Krigen i Marokko.

Italienske Soldater bevogter en Flok Arabere i Tripolis.

HVER 8. DAU: PORTRÆT
MAJ 12. 1912.

OG BILLEDGALLERI

PRINS HARALD OO PRINSESSE HELENA.
Fot.Kgi.iioiToi sonnc.
Prinseparret paa Jægersborghus har den 27. April faaet en lille Datter, der er den anden i
deres Ægteskab. Den første, Prinsesse Feodora Louisa Karoline Mathilde, blev født 3. Juli 1910.
Prins Harald blev den 28. April 1909 formælet med Prinsesse Helena af
Slesvig-Holsten-Sønderborg-Lyksborg.

ET GAMMELT ENGELSK SLAVESKIB.
Skibet eksisterer endnu men benyttes ikke mere som Slaveskib. 1. Selve Skibet. 2. Fanger
i Gabestokken. 3. Torturinstrumentet „Jærnjomfruen". 4—5—6. Forskellige barbariske
Slavestraffe (5. Saltvand stænkes i Saarene efter Piskning. 6. Brændemærkning med
glødende Jern).

DET PRAGTFULDE LÆSEVÆRELSE PAA „TITANIC".
Kæmpedamperen „Titanic", der nu ligger paa Atlanterhavets Bund, var udstyret med en
fantastisk Pragt. Vort Billede viser den store Læsesalon, hvor Passagererne i Ro og Mag
kunde nyde deres Lekture. Om Aftenen før Ulykken skete, havde der været afholdt en ele
gant Koncert her. Der var da 2340 Personer om Bord. Af dem fandt 1635 Døden i Bølgerne.

PRINSESSE MARIES MONUMENT AFSLØRES
J’»1- Axel Andersen.
Det smukke Mindesmærke blev afsløret ved en stilfuld Højtid den 2. Maj. Paa Billedet ses bl. a.
Kronprinsregenten, Geheimekonferensraad Oldenburg, Politidirektør Eugen Petersen o fl.

Kammersanger Peter Cornelius modelleres af den bekendte Billedhuggerinde Fru Kaptajn
Gravesen. Den vellignende Buste er udstillet paa Charlottenborg.
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UGENS PORTRÆTTER.

Kaneel liraa d Steiness.

X'

.X.

Professor C. L. Jacobsen.

M. XXOEC- M M. X

KANCELLIRAAD STEINESS har kunnet holde 50-Aars
Jubilæum i Kommunens Tjeneste, idet han i 1862 blev
ansat i Magistratens 2. Afdeling. I 1878 blev han Bog
holder ved Set. Hans Hospital og i 1911 Inspektør. Ved
sit 25-Aars Jubilæum blev han udnævnt til Kancelliraad
og i Fjor til Ridder af Dannebrog som Formand for Køben
havns Amts Skytteforening. I en Aarrække har Kancelli
raad Steiness tillige været Formand for Set. Jørgensbjergs
Sogneraad.
PROFESSOR C. L. JACOBSEN er blevet ansat ved
Polyteknisk Læreanstalt i det nyoprettede Professorat i
Maskinlære. Professor Jacobsen, der blev den sejrende
af 6 Konkurrenter, er 39 Aar gammel og tog i 1902
Maskiningeniør-Eksamen ved Læreanstalten med Udmær
kelse. Senere har han været knyttet til forskellige store,
industrielle Foretagender.

MALEREN RASMUSSEN EILERSEN er død 85 Aar
gammel. Han var en Bondesøn fra Faaborg Egnen og
opnaaede ved sine stilfærdige Landskabsbilleder en bety
delig Popularitet. Den gamle, sympatetiske Kunstner, der
hyppigt deltog i Charlottenborg Udstillingen, var meget
afholdt i vide Kredse.

Maleren Rasmussen Ettersen.
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„HVER 8. DAG“S GRAFO
LOGISKE BREVKASSE.
Red. af H. T r ol 1 e.
Indehaver af Graf. Inst. S. E.
Kristiania og Kbhvn. 0.

Pris pr. Analyse i Bladet: 1 Kr. for 5 Lin.,
2 Kr. for 10 Lin., stor Karakteristik til opgiven Adresse 3 Kr., Menneskespejl, ca. 100 Lin.,
5 Kr,
Alle Henvendelser adresseres til Graf. Inst.
S. E., Kbhvn. 0.
Obs. Skriftexpertise/ Undersøgelse af Dokumentforfalskning, Identificering af anonyme
Trusel- og Udpresnnigsbreve etc. under ga
ranteret Diskretion. Honorar efter Aftale.
REBELLEN 5. Dette Signatur er valgt med
en sjælden Selverkendelse. — De er i den
Grad ivrig, uafhængigheds tors tende og kom
manderende, at sarte Sjæle vænner sig fra
Dem i Rædsel. Stormende, let hidsig, op
farende, glemmer hurtigt, forbinder ingen
vidtberegnende Tanker og er næsten altfor
naturlig umiddelbar.
J. S. N.: Tungnem, faamælt og stille af Væsen.
Noget enfoldig, lader Dem let om
spinde og forlede af Smiger ¡og daare af
gyldne Løfter. Hvis De vil have Udbytte
af Livet, maa De tage Dem ganske ander
ledes sammen.
HOFSPUR: De er et Menneske, der. trods
en antagelig Portion Selvfølelse, aldrig vover
Dem for vidt, tager Dem omhyggeligt i
Vare og beregner godt. Udpræget Sans for
Tal evtl. mathematiske Anlæg. Megen na
turlig Velvilje.
SOPHUS: Hidsig, stædig og kommanderende,
men som alle heftige Mennesker godmodig
og lutetr Elskværdighed, naaar De har ra
set ud. Lunefuld og uberegnelig. Noget
af en Kommandersergeant i Dem.
Ude
over den første Ungdom.
C. J.: Slap, sentimental, overspændt, yderst
medgørlig og ganske blottet for nogen Art
Ondskab. Dog kan hun kradse som Kat
ten, naar man træder den paa Halen, og
hendes Hale er Stolthed, som ikke tør
saares.
THILDE (U. S. A.): Her har vi en, som kan
og vil arbejde. Utrættelig i sin Stræben
efter at naa frem; benytter hertil alle Mid
ler og gør sig, uden at gribe til Voldsom
hed, ikke mange Skrupler, blot Maalet naas.
Tænker mere end hun taler.
JUTTA: Trods et flygtigt Væsen omgærder
hun sig med Forsigtighed. Hun er lunefuld,
snakkesalig og hyppig meget pertentlig.
Gaar ikke dybt i Tingene, har mere Lyst
end Evne til at beherske andre.
INGEBORG (Svendborg): Denne Kvinde be
sidder en ret ualmindelig Selvtillid, der er
i Fare for at slaa over til Selvforgudelse.
Vil have Riet, tror sig selv fuldkommen, er
udspekuleret, stolt, forfængelig og kold. —
Alle dissie Egenskaber forenes med stor
Kløgt.
JUL (Lemvig): Ynder Overdrivelser og for
guder i mange Dele sig selv, hvilket let
tilgives, da han har -en vindende Frem
toning og megen Elskværdighed. Vel er

han klartseende, men der er hos ham aldrig
Tale om egennyttige Beregninger eller en
haardnakket Egoisme.
3
INA R.: Hvorfor skjule det? De er en roman
tisk Sværmer, der lader haant om praktiske
Ting og for Drømme glemmer Virkelig
heden. Tager intet Hensyn til almindelige
nødvendige Ting, som De bør vide, og tér
Dem overhovedet, som om De slet ikke
hørte hjemme i denne Verden. Fløjspændte
Forventninger, Uorden i Tankegangen. —
Rede til de største Ofre paa Kærlighedens
Alter.
BUTTERFLY: Et af en stille Lidenskab fyldt
Sind, ofte overspændt, mange sære Nykker,
uberegnelig indtil noget, som andre kalder
Troløshed, og De selv Afveksling, uden
hvilket Livet har tabt sit Værd for Dem.
De svæver ikke i Skyerne, men forlanger
med koldt Blod Forskud paa Saligheden,
og Himmelen paa Jorden forstaar De ved
Kærligheden, rettere Elskovens Sødme. —
Men Hjertet er koldt trods al Fyrighed; De
leger med Mænd.
CARLA: Er ikke fri for at gaa udenom Sand
heden, og det er ikke altid blot uskyldige
Nødløgne. Sart, forvænt, ikke lidet affek
teret, fuld af Luner og Griller. Holder
meget paa sin Værdighed og kender kun
lidet til inderlig naiv Hengivenhed. Glemmer
aldrig Hensynet til sig selv, er forstilt sen
timental og mangler ganske Interesse for,
hvad der ligger ud over Dagen og Vejen.
J. C.: - Desværre kan det ikke skjules, at De
er en Slave af Deres Tilbøjeligheder, og
at disse endnu mere desværre næsten altid
gaar i Retning af Fornøjelser og Vellevnet.
Utvivlsomt en Ven af Bordets Glæder,
maaske mest Spillebordets. Til Smagsdom
mer i højereliggende Materier vilde De al
drig blive valgt af mig. De anses for et
gemytligt Menneske.
V. H.: Smart, paapasselig. giver Dem ingen
Blottelser og er meget udholdende, trods
en vis Flygtighed. Kløgtig, vidtberegnende.
omsorgsfuld, dygtig Forretningsmand; til
Tider jovial, hyppigere dog heftig.
J. M.: Ærlig og sandhedskærlig, højst paalidelig, men ikke særlig stærk begavet. Egner
sig iflg. nævnte Egenskaber bedst for en
betroet men underordnet Stilling.
B. H. B.: Idérig, men saa principfast, at det
nærmer sig utaalelig Stædighed. Tror sig
selv for meget og har ondt ved at anerkende
andres Meninger. Skjuler et stærkt Tem
perament under forretningsmæssig Kulde.
Megen Handlekraft og Klogskab, mindre
Hjerte og Følelse. Instinkterne bryder un
dertiden gennem Konveniensens Skal.
GRETHE: En forfængelig, vranten, hemme
lighedsfuld, kunstlet, tungnem og hildet i
lave Drifter. Om Vedkommendes Dannelse
har De utvivlsomt et lige saa klart Begreb
som jeg.
AXEL: Flår gode Betingelser, er et lyst Hoved
med en saa passende Portion Selvfølelse,
Mistænksomhed og Egennytte, at De ikke
behøver at frygte for Tilsidesættelse. Dertil
yderligere et godt Humør.
CHRISTENCE: Overdriver, er Haarkløver. ikke
mild i Bedømmelse af andre, har megen
Erhverssans, er flygtig og uden umiddel
bart Hjertelag. I visse Retninger overor
dentlig opfindsom og skarpsindig, trods In
telligensen som Helhed ikke overstiger Nor
malen.

„Hver 8. Dag“, 12. Maj 1912.

LISKER: Er en naiv Egoist, hvem ingen kan
vredes paa, for Deres Egennytte gør ikke
andre Fortræd. D*e er mere ligeglad end
skrupuløs, tager Tingene som de kommer
uden at gøre Ophævelser og er ikke særlig
arbejdsom eller rettere arbejdslysten.
JOHANNES: De er en Sværmer, en lettroende
ganske naiv Person med hele Hjertet paa
Læberne, og fra disse kommer aldrig en
Løgn. Ubehjælpsom men saa troskyldig og
intetanende, at De er et Fund for slette,
samvittighedsløse Mennesker.
FEDELIS: De er et af de idealtørstende Væ
sener, som staar fuldkommen raadvild over
for Virkeligheden og hvis Modstand brydes
vea selv mindre Hindringer. Saa trækker
De Dem tilbage i Dem selv -som en Snegl
i sit Hus. Aldeles troværdig, indesluttet
og utilgængelig. Ødsler ikke med Deres
Fortrolighed.
2625: Skriften ataktisk. Særling. Hemmelig
hedsfuld, ofte utrolig hensynsløs og egenraadig. Kold og hjerteløs i Beregninger.
Deres Egoisme er en ond Rod, af hvilken
grufulde Spirer kan skyde op. Snedig.
JOHN: Er baade forfængelig og mistænksom.
Tænker skarpt, men meget begrænset. Flyg
tig og springsk indtil Nervøsitet. Sans for
Handel. Intelligens henhører til de subal
terne. Tidsvis stor Affektation.
P. P.: Meget paavirkelig, følsom og har let
til Taarer. De er sentimental og har saadanne Idealer, med hvilke De aldrig kan
haabe at kunne bringe Virkeligheden i Sam
klang. T. Eks. staar Deres Pligtopfyldenhed ikke i Forhold til Deres Evner, hvilket
volder Dem mange stille Ærgrelser.
TAMARA: Dominationslyst, Kraft og Pathos,
der aldrig faar et affekteret Skær. Højtsvævende Fantasi, megen Viljekraft, retfærdig,
men streng og ubestikkelig. Mod den, De
elsker, kan De vise en ualmindelig Godhed.
Z.: Er en overfladisk Natur, der boltrer sig
i naiv Fantasi og sorgløs Livsglæde. Deko.rativ Sans, pillen og forfængelig. Et lyst
Humør og sund Livsglæde følger Dem.
P. C.: De er vaagen, smart, høflig og klarttænkende. Dømmer sundt og uhildet, kun
ikke Dem selv; thi Selvkritik er noget,
De ganske mangler. Deres Elskværdighed
bunder ikke i et dybt, kærligt Gemyt men
i en Trang til at behage og indynde Dem.
God Hukommelse.
i. RASMUSSEN: En stræbsom og energisk
Mand, ærlig indtil hensynsløs Frimodighed
i Ytring af sine Meninger. Vældige elemen
tære Lidenskaber, slaar alle Hindringer ned
og fører sin Vilje igennem med Brutalitet,
hvor Overtalelser og andet ikke hjælper.
Renaissancenatur.
MUSETTE B.: Intriger, Koketteri, stor For
fængelighed og haardnakket Vedholden ved
et fattet Forsæt. Dertil en paaviselig Selv
beundring. Naar disse mindre heldige Egen
skaber tages bort, bliver der et anseligt Fond
af andre Betingelser tilbage, bl. a. Kløgt, og
er i mange Retninger forfinet, ja exquisit
Smag.
AV. M.: Livfuld, særdeles ivrig, men aldrig
udsat for Overilelse, grundet Deres udvik
lede Mistænksomhed. Kritisk, skarptseende.
sandhedssøgende og uhildet af Fordomme,
energisk, men rolig og uden nogen Art
Voldsomhed. Egner Dem bedre til en be
troet, men afhængig Stilling end for en
Plads, der kræver en Indsats af forvoven
Dristighed og absolut Selvsikkerhed.
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GAINSBOROUGH: If further communications
desired, please send an adress for appli
cation. In this paper I can not discuss
mentioned matter with you.
SMIT: Intuitiv, modtagelig for alle Slags Ind
tryk, en livlig men behersket Indbildnings
kraft, stor Aandskultur, sysler helst med sine
Interesser i Enrum.
FRU SMIT: Et hjertensgodt, frimodigt, venne
sælt Menneske, der tilmed besidder en for
finet Smag, en absolut sund Dømmekraft
og en fast, retsindig Vilje. Kløgtig, sanddru,
hjælpsom og raadsnar.
THORA: Det gode Humør, den store Sandheds
kærlighed, parret med en betydelig Selvraadighed, der undertiden vil strække sig
til at omfatte andre.
COSMOPOLIT: Blyantskrift er uheldig for
grafologisk Bedømmelse! En impulsiv, men
dog ved systematisk gennemførligt Ordens
sans afklaret Person. Fin, behersket Smag.
Har oplevet meget, evt. noget, som har
gjort et uudsletteligt Indtryk paa Dem og
givet Deres Liv en bestemt Retning. Selv
stændige Meninger, som De dog ikke for
fægter med agitatorisk Kraft, men i sikker
Overbevisning beholder for Dem selv. Smi
ler overbærende ad andres Jag og Fejlta
gelser. Kan forsage uden Ærgrelse eller
pinagtigt Begær. Lider Egennytte, noget
kølig. Overlegen Intelligens, stor Selvbe
herskelse, fornem Optræden.
Efter Anbefaling af en af de herværende
Gæster, tør jeg bede Dem sende mig en graf.
Karakteristik.
Carl Møller, Holmenkollen.
Midstuen Sanatorium, 7. Juni 1911.
Da jeg gennem en af mine Bekendte- er
ble ven gjort opmærksom paa Deres mærkelige
Evne til slaaende at kunne sige et Menneskes
Karakter, blot ved Hjælp af deres Haandskrift.
tænkte jeg, det kunde være noget at forsøge.
Gunliied Moen.
Hasselgaarden, Kristiania. 21. Juli 1911.

Maa jeg hermed udtale min Tak for til
sendte Karakteristik, som jeg finder træffende
i alle Maader, og som viser, at De ligefrem
er et Geni paa Grafologiens Omraade.
V. K., Grosserer.
Errindlev, Rødby. 4. April 1912.
Jeg er tilfreds med Deres Analyse, som
lader mig forstaa, at min egen Diagnose ikke
var helt forkert.
B. H.
Præstø, 19. Marts 1912.
Deres Karakteristik er i de Reste Punkter
saa træffende, at jeg er forbavset.
Im. L., Fabrikant. Gross.
Horsens, 11. April 1912.
Hvad De har sagt om flere af mine Be
kendte passer saa nøjagtigt, at der er rent ud
sagt forbløffende.
Fru D. J.
København, 19. April 1912.
Deres Karakteristik af mig (Menneskespejl)
kunde jeg jo sagtens være tilfreds med; jeg
skulde tro, De kendte mig meget nøje.
C. P., Generalrepræsentant.
København, 22. April 1912.

At ovenstaaende er Uddrag af de originale
Anbefalinger bevidnes.
P. OLSEN.
Faktor i Christtreus Bogtr.

En kostbar Gallakaret.
Dette smukke Stykke Kunstindustri benyttes af det engelske Underhus’
„Speaker". Baade Hjulene og Overdelen er smykket med glimrende ud
ført Billedskærerarbejde.

tør jeg nok med Henblik paa, mit i over 10 Aar
landskendte Firma, imødese alle mine gamle Kun

Cyklister!
TZfter Anmodning fra flere af mine Kunder i Gummi
ja varebranchen om ogsaa at fremskaffe en rimelig
en gros Pris paa Cykledæk, har jeg formaaet min
Fabrikant, til at overgive mig Enerepræsentationen
for Danmark af dets verdenskendte næsten uop
slidelige Kvalitet, der maa udbydes direkte til For
brugerne til en Pris af 6 Kr. pr. Stk. med 15
Maaneders Garanti mod Efterkrav -|- Porto 0,35
(v. 2 Stk. portofri Efterkrav). Da jeg i eventuelle
Tilfælde, at Ombytning skulde være nødvendig,
selv overtager den af Fabrikken stillede Garanti,
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der saavel som Enhver, der i denne Sæson har
Brug for Cykledæk, at give mig deres Ordre, da
Prisen sikkert ikke en Gang er Halvdelen af, hvad
der almindeligvis betales andre Steder for tilsva
rende Kvalitet, der jo slet ikke kan sammenlignes
med de billige og simple Varer, der altid i Læng
den bliver for dyre, og som jeg forøvrigt ikke
vilde lægge Navn.
Imødeser jeg gerne Deres ærede Ordre, der
altid kan ekspederes samme Dag Bestillingen indgaar.

N. KIRK, Aarhus.
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Tilslutning til Artiklen i forrige Nr. af
Bladet meddeles det her at Facsimile 1 er
Nr. 7 i Rækken af de pseudonyme Breve og
Facsimile 2 den mistænkte Ophavsmands
originale Haandskrift.
Det overlades nu til interesserede Læseres
Skarpsyn og Taalmodighed at udfinde hvor
vidt de to Skriftprøver hidrører fra samme
Haand eller ikke. I begge Tilfælde maa
Skønnet begrundes enten ved slaaende Fæl
lestræk eller ved Ejendommeligheder som
gør det usandsynligt at Brevene skulde være
skrevet af samme Person.
Besvarelser modtages indtil den 18. Maj
og mærkes „Et Skriftproblem
De fem første Løsere faar som nævnt
hver en Aargang indbunden i Pragtbind af
„Hver 8. Dag“.
TROLLE.
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Sprog Undervisning

Otto Volckers

Læs

II LJ?
følgende Annoncer. Colbjørnsensgade
Tlf Vester 2784 u.
gebt deutschen Unterricht,
Konversation, Korrespondenz
Grammatik
gade Nr. 9.

englænderinde giver Undervisning
i Engelsk. E. A. Wood, Odense-

Dr. med. AXEL TROLLE.
Konsultation i Fordøjelses- og Underlivssygdomme.
/atklinik og Bopæl; Dronningens Tværgade 40. Tlf. 7960. Tr. 12—1.
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Badeanstalten
___

AR- & DAMPBADE

INSTITUT FRANJAIS, M. A. Husson, Stenosgade 5 i,
fransk exam. indf. Lærer og Lærerinder. Enetimer Kursus. Konversation
Korrespondance Vejledning (for Sangere) i fransk Textudtale. Tlf. V.787.v

„København*
Studiestr. 61.

35 Øre«

Onsdag og Lørdag efter Kl. 5:
E _
licinske Bade A Massage-Institut.
ør*
3M FOR ENLIGE OG SVAGE.
4
Frk. ELLINOR WITTROCK.

Musik Undervisning

Fhv. Oversygeplejerske paa Prof. Rovsings Klinik.

e Vibenshus. Tlf. Strand 401x. ♦ Ref. Hr. Overkirurg Prof. Rovsing«

liliil Hn Dnnnln Ansigts- & Haarbeh. samt Vask. Dampbad ved Afkog af
lililí IIR 11 Hil IIIR elektr. Mass., Vibrat., elekt. Beh. af Udlanding. Gen.
LIIUI UU UUUUIU. Haarv fjernes, taler alle Hovedspr. Frederiksbergg. 30.
Gummivarelageret

General-Agenturet Gothersg. 16. Kbhvn. K.

XV^Fren^nis44.
Lille Ældste Forretn. her paa Pladsen i
Y» J^Kongensgade ló.Extra- Gummiv. og Sygeplejeart. Prisl. mod
fineste Kval. Grat. Prøver 20 0. i Frim. Varerne sendes overalt.
Frimærker modt. som Betaling.
røACEj
DiskretEksp.Frim.modt.
/\

Undervisning i Klaverspil. ELKnArlacMd»^7f.EN
LI LI GADE, Østerbrogade 132. Heve^^‘a™olir
Astrid Trock Madsen,
ndervisning i Klaver for Be
gyndere Købmagergade 8.

U
Valdemar Larsen,

S;. Thomas Allé 13 2.

Vandede Bekendtgørelser
. Petersen, Clemens Bro.

hu":
Mine Violinstrenge af absolut Renhed og Holdbarhed anbefales.
na
^G 1 Kr., D 65 Øre, A 55 Øre, E 60 Øre. A og D 2 Lg. E 3
ngelsk Tarm „ 35 Øre „ 35 „
„ 25 „
„25„ Silke —
„ „

MUSIKHANDELEN faas: =—

)et grønne Hæfte44 Martshæfte 1912.
Pressens Udtalelser).
A/S

ibenhauns hillonbyggerl
& liavemøhelfabrik

Jagtvej 101 & 10 3.
Centr¿4697. Tlgradr. Jagtfalk,
ørste Fabrik af Havemøbler.
Hrekte Salg til Forbrugere,

Gudmund Elmqiiist

K

KlavnHsnlng.

Klaverunöervisning.

mä“

.

Fru MARG. BJØRVIG

BLAAGAARDSGADE 20 4 N.

Bredgade 35. Tr. 4—6. Tlf. 6329.

= Averter ~

i Hver 8. Dag

Sang Undervisning

= hver Uge. —

Elev af Kgl. Operasangerinde Fru Margrethe Lendrop, Professor IfTerl
og Kammersanger Poul Schmedes.

rlang vor illustr. Katalog 1912.

il Sinmerkist -22*

Ved. Fure seen ved Holte, med skovbekset Skrænt til Søen å 30 Øre pr. Kv. Al., ved
grngby Sø å 80 pr. Kv. Al., ved Bakavej i Birkered (enestaaende Udsigt) å 15
e pr. Kv. Al., ved Trørød Hegn ved Ved
sk ¡ med Udsigt over Sundet, å 15 Øre pr. Kv.
., ved Bagsværd å 20 Øre pr. Kv. Al.
Nærmere Oplysninger faas hos Sagfører Hen—
ing Hansen, Nørrevold Nr. 12. Telefon 5850.
y y

Elever modtages.

Fru Elise Folöberg,

Elever i Violinspil modtages.
_____________ Tr 30-12.____________
Konservatorieuddannet Lærerinde,
Mandolin er moderne Musik (den
Marstalsgade 341
ital. Metode). Et Kursus 10 Kr. Enet.
ved Strandboulevarden.______
Gar. Result. Bianco Lunos Allé 12 St.
Klaver« M- Christensen, Orgn.- Violin.
K. Gottlieb, Portugalsg. 12. Elever _
_
Vik.v.Sct.Petri Kirke
Orgelspil. Tlf. Am. 463. Tr. 1-3. Elev Orgel. Marstalsg.lO.T.01932y Theori.
af Hr. Organist Jul. Foss;
laver. Frk. Barfod Petersen 4 Kr.
mdl. Mariendalsvej41. Udeoghj.
Elev af Wilhelm Matthison Hansen.

at „Hver 8. Dag“ har købt

llllSK. Hintzes Fallitlager
i Pianoer
sælger disse for ca. halv Pris uden Udbetaling, med

Kr Afdrag om Maaneden.

Vingaardsstrædé 25.

ELLA FREDERIKSEN, WESSELSGADE 17.

ang. Tonedannelse. Harmonium*
Klaver. Johansen-Draae, exm.
Orgn, Fieri. Trollesg, 7. Tlf. Byen 2507x.

Avertér

Harriet Hornemann Lange,

Undervisningslisten.

S

Cort Adlersgade 4.

Telt. 1307 x.

Damernes Rubrik
HELL ER UP HUSMODERSKOLE, BENGTASVEJ 15. Telf. 1157 H
Skole og Hjem for unge Piger. 5 Mdr. Kursus beg. 5. Maj.
Program tilsendes.Petra Laugesen.

HAANDGERNINGSSKOLEN Forhaabningsholms Allé 264, København.
Kjolesyning, Linnedsyning, Broderi. Uddannelse tilHaandgerningslærerindei
og privat Brug.
Program fgas. Træffes Søgned. 12-2. Julie Hansen.

JOHANNES ANDREASEN, 1. Kondi- r T'nm 51 Nordre Frihavnsgade
1 Ul/J,
Telf. øbro 97 x.
tori, Is og Konfekturef. Smalle■ ■ BØRNE-UDSTYR. —1
gade 24. Bestilling. Tlf. Godth. 75 x.
Vadskeriet „Elegant*4, Nøjsom- Holger Bjørkman Telef. Øbro 1688 y
hedsvej 4. Tlf. Øbro 1673y. Smuk Rammefabrik Østerbrogade 118, Mo
Strygning. Omhygg. Behandl, garant.
Fagskole for Kjolesyning modtager
Elever til gratis Uddannelse i Syning
og Tilskæring. Cort Adlersg.2i. 9—4.
V M PafnroDn Broderimagasin,Østerl\,lil, lulul »wllbrog. 140. Navn syes, alle
Slags Tegninger og Montering udføres
Alvilda Burchardi, Frederiksborgg.
48. Spec.: Baby & Konfirm.-Udstyr.
Største Udv. i Pigekjoler til alle Aldre.
Matros- og Jægerdragter. Alt i Under
beklædning øg Linned.
ft nanlroi'f Mode-Salon f. Damehatte.
n« Ualllwl 1 Nordre Frihavnsgade 13 A

°-¡ Linnedmagasin

Vl LKUlUyV Frederiksborggade 35'
Telf. Byen 2135 y. Anna Madsen.

derne Rammer til moderat Pris.

Damefrisering50 ‘’rå™ Byei
Frk, K. Sarrow, Graabrødretorv 19
J^hen bedste Broschestift paasæt
tes for 10 Øre hos Guldsmedei
66, Aaboulevard 66.

M. P. Nielsen Blomsterh.,

Østerbrogade 134. Telf. 0 788 v.

Kranse og Dekorationer.

Bestillinger modt. til Borddekoration

ELLA NIELSEN,
Sølvsmed & Cicelør,

8 2, Værnedamsvej 8 2.

Husk
at „Hver 8. Dag“ har købt

Hintzes Fallitlager i Pianoer
og sælger disse for ca. halv Pris uden Udbetaling,
med 1O Kr. Afdrag om Maaneden.
Vingaardsstr. 25»
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Aa, jeg maa juble hvert Aar, naar jeg hører
atter din Røst.
Glad jeg vel signed den Haand, som dig fører
hid til mit Bryst.
Da du var borte, da var her saa stille,
isnende Kulde vel aarie og silde,
Dødstanken nagede tidt i min Barm,
træt var min Arm.

i

1

f 1
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Aa, hvor din Varme dog fylder mit Hjerte,
liflige Vaar.
Tak for de dejlige Ting, du mig lærte,
Aar efter Aar.
Lad nu din Aande, de Luftninger svage,
bære min Tak og min Hilsen tilbage,
sig kun at Dagen til Sommerens Hjem
stunder dog frem.
Anton Nielsen*

Leverandør til:
Hs. Majestæt Kongen af Grækenland, Hs. Majestæt Kongen af Rumænien, Hs. Majestæt Kongen af Portugal, Hs. Kongelige
Højhed Storhertugen af Baden, Hs. Kongelige Højhed Storhertugen af Sachsen-Weimar, Hs. Højhed Hertugen af Anhalt,
Hs. Storhertugelige Højhed Prins Max af Baden, Hds. Kongelige Højhed Infantinde Isabella af Spanien, Hds. Kongelige
Højhed Prinsesse Marie Louise af Baden.

Ovenstaaende Pianofabrikant konkurs.
Kgl. Hof Pianofabrikant Hintze, Berlin, *en af Tysklands største Fabrikanter, er gaaet konkurs.
Hver 8. Dag har, med sin vanlige Interesse for sine Læsere, pr. kontant købt dette Restlager af Pianoer
og Flygler. Ligesom de store udenlandske Blade paa forskellig Maade, naar Lejlighed gives, lader sine
Læsere nyde godt af fordelagtige Indkøb, tilbyde vi nu vore ærede Læsere den Fordel, at de for ca. halv
Pris kunne erhverve sig et første Klasses Piano eller Flygel. Originalpriserne varierer fra 800 til 1800 Kr.;
men vore Udsalgspriser andrager kun ca. det halve. Til Betryggelse for Køberne, om Fabrikatets For
trinlighed have vi anmodet Hr. Komponist Fini Henriques om en Udtalelse og henviser til nedenstaaende
Erklæring. Pianoerne er udstillede i Stueetagen i Hver 8. Dags Hus, Vingaardsstræde 25 samt Ny Kongens
gade 15 og kunne beses Søgnedage fra 9—8. For at ogsaa de af vore Læsere, hvem det ikke maatte
konvonere at betale kontant, kunne nyde Fordel af vort Indkøb, have vi truffet det Arrangement med en
herværende Bank, at vore Læsere der, mod vor Kaution, kunne laane Beløbet mod smaa maanedlige
Afdrag til en Rente af 5 pCt., saaledes, at de nyde Fordelen ved kontant Betaling. For at ogsaa vore
Læsere i Provinserne kunne nyde godt af vort Tilbud, antages en Forhandler i hver Provins. Skriflige
Forespørgsler besvares omgaaende. Instrumenterne sendes fragtfrit til Provinsen.

Øver 8. Vags fforlag.
9ianoafdelingen.
Vingaardsstræde 25.

Telf. 6026, 6822, 6922.

Ny Kongensgade 15.

>
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Telf. Byen 3548.

Berlin, erklærer herved, at disse, hvad Tone og Klangskønhed
angaar, staar paa Højde af det allerbedste, som Udlandet leverer.
Kjøbenhavn, d.*;15. AprilM912.

Fini Henriques.
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Stemme -fra Trappen: „Hvis det er Fru Sørensen, er
jeg ikke hjemme, Marie “
Qæsten: »Det er netop Fru Sørensen, og jeg er meget
glad over at høre det“

Fra min Mølle.
Smaabilleder fra Dyrelivet af

Alphonse Daudet.

I.
ED DU, hvem der blev forbavset ved min Ankomst?
Det var de smaa Kaniner. De har nu i saa lang
Tid set, at Møllens Port var lukket; de har'været
Vidne til, at Loft og Vægge. Terrasser og Udmure blev
aldeles overgroede og dækkede af Urter og Slyngplan
ter. Det var da ganske naturligt, at de til sidst troede,
at hele Møllerslægten maatte være aldeles uddød, og
at de med fuldkommen Berettigelse kunde tage den
forladte Ejendom i Besiddelse. Under den Forudsæt
ning har de fundet Stedet ypperligt og besluttet at gøre
den til et Generalkvarter for dem og deres, en strategisk
Plads, Kaninernes Jemappe-Mølle. af lige saa stor Be
tydning for dem, som den virkelige Mølle ved Jemappes
var det for hin franske General, der her lagde Planen
til den store Sejr, som han Dagen efter skulde vinde..
Men Kaninerne er desværre ikke saa modige som Repu
blikkens Franskmænd var det under Dumouriez i 1792.
Det var silde Aften, da jeg ankom. Jeg var stegen
af ved Deligencens Holdeplads, og gik ganske stille
op til min nye, ved Købekontrakt erhvervede Bolig.
Det forste, jeg gjorde, da jeg var traadt ind i Huset,
var at kaste et Blik ud over Terrassen mod Haven,
der laa i klart Maaneskin. Jeg tænkte ikke paa at
tænde Lys. Jeg vilde blot gøre mig lidt fortrolig med
mine nye Omgivelser. Hvad ser jeg saa? En Rund
kreds af disse nydelige Smaadyr, der. enten de nu
holdt en politisk Raadslagning, eller de blot nød Af
tenens Skønhed, alle lod deres sirlige smaa Poter be
skinne af Maanestraalerne. Du kan ikke forestille dig,
hvor det Syn gottede mig. Det var en smuk Velkomst
hilsen til min Mølle, og jeg nød den i Stilhed. Uheldig
vis for mig trængte Stuen til Luft. Jeg aabnede en
Luge. Vips! Hele Lejren bryder ilsomt op og sætter
i fulde Firspring af Sted imod Skoven. Inden jeg faar
mig besindet, ser jeg kun de smaa hvide Bagdele og
Halerne, der vifter som Faner, indtil de forsvinder 1
Krattet. Det er desværre mig, der som en anden ube
lejlig Feltherre, har forjaget dem fra deres gode Kvarter.
Men jeg haaber, at de vil vende tilbage, naar de mærker,
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at alt bliver lige saa uforanderlig stille, lige saa over
groet med Urter og Slyngplanter, som hidtil.
Kom igen, mine smaa Venner, der hilste min An
komst! Saa længe j eg bor i Møllen, skal ingen krum
me et Haar paa eders Hoveder. Digteren elsker eder.
Han vil jo ligesom I, kun have uforstyrret Ro. grønne
Urter og klart Maaneskin i den kære Mølle.
II.
Min næste Opdagelse i Møllen fik et heldigere Re
sultat, skønt Vedkommende blev om muligt endnu mere
forbavset ved Synet af mig, end de smaa Kaniner paa
Terrassen. Som alle nys indflyttede Folk, skulde jeg
jo undersøge hele Huset og kom saaledes op paa første
Sal, der vel at mærke, er lige under Taget. Her fore
fandt jég en Lejer, der ikke syntes at ville foretrække.
Han skal saamænd ogsaa faa Lo<v til at blive. Det
er nemlig en gammel melankolsk Ugle, med et ægte
Tænkerhoved. Jeg antager, den i de sidste tyve Aar
har beboet Møllens øverste Etage. Ved min Indtrædelse
i denne fandt jeg den ¡siddende aldeles stiv og ubevægelig
paa Tværbjælken under Loftet, midt imellem GibssJum
per og nedfaldne Teglsten. Den stirrede paa mig med
sine runde Øjne. Efter at være kommen til nøjagtig
Kundskab om (Minervas Fugl forhaster sig ikke), at
jeg var et aldeles fremmed Element i dens filosofiske
Tilværelse, gav den sig til at skrige „Uhu. Uhu," og
begyndte langsomt — som om det gjorde den ondt —
at ryste sine Vinger, der var aldeles graa af Støv. . .
Disse forbistrede Tænkere! De faar aldrig Tid til at
børste Kjolen!
Men lige meget! Jeg holder af Tænkere! Saadan
som denne Beboer er med de ideligt blinkende Øjne,
den afgjorte Stivstikkermine og den ubørstede Kjole,
foretrækker jeg ham for enhver anden. Jeg har da —
som du nok kan tænke dig — skyndt mig med at forny
hans Lejekontrakt. Lige som hidtil skal han have Lov
til at beholde hele den øverste Del af Møllen, med Indog Udgang gennem Taget. Jeg forbeholder mig kun
den nederste Del, det hvidtkalkede Værelse, hvorfra jeg
skriver til dig, hvorfra jeg ser ud over Terrassen,
i Forventning om, at de smaa Kaniner ville vende til
bage fra Skoven til deres gamle Lejrplads, dette lille,
lave, hvidkalkede Værelse med det hvælvede Loft, der
minder om Refektoriet i et Kloster. Min stille Lejer
med de blinkende Øjne og de støvgraa Vinger vilde
saamænd ikke forstyrre mig, selv om hans „Uhu. -Uhu"
en Gang imellem skulde spaa om daarligt Vejr den
næste Dag. Langtfra! Jeg elsker alt den gamle Ugle
deroppe paa Tværbjælken, og jeg vilde savne den bitter
ligt, hvis den faldt paa at flytte.
III.
Det er fra det nys omtalte lille, hvidkalkede Væ
relse, at jeg — som alt sagt — skriver til dig. med
Døren aaben mod den varme Sol, med Udsigten til
den lille Granskov, der skraaner rask ned mod Kysten,
mens de fjærne Smaa-Alper tegner deres fine Takker
i Horizonten, og mens jeg er omgiven af en Stilhed,
som en Pariser ikke en Gang kan forestille sig. En
Sneppe i Lavendlerne, en Muldyrklokke ude paa Vejen,
og en Gang imellem Lyden af en fjærn Hyrdefløjte:
det er til dagligt Brug denne dybe Stilheds eneste og
højst sympathetiske Afbrydelser.
I Gaar var her dog noget anderledes. Mens mine
Øjne hvilede paa dette solbeskinnede Landskab, og
min Sjæl kvæges af denne dybe Stilhed, vil jeg beskrive
dig det Skue, som jeg havde i Gaar Aftes, det Skue^
der for mig staar langt over alle Første-Forestillingerne
i eders Pariser-Teatre, over alle store Revuer paa Marsmarken og alle spændende og uhyggelige VæddeløbsScener paa Longchamp. „Hvad kan det dog være,"
spørger du maaske, ogj du ler sagtens, naar jeg svarer:
„Det var Hjordens Hjemkomst til Forpagtergaarden her lige ved."
Hjordens Hjemkomst! Ja, først maa jeg fortælle
dig, at man her i Provence har den Skik, at man i
Forsommeren, saa snart Varmen begynder, sender hele

Hjorden til Fjælds. Dyr og Folk tilbringer da 5 å 6
Maaneder deroppe under aaben Himmel, mellem Fløjls
puder af Alpegræs, der, naar Dyrene rejser sig, naar
dem helt op til Bugen. Saa snart den første kølige
Efteraarsnat har meldt sig, saa drager man atter ned
til Gaarden, og fra det høje Stade deroppe maa man
saa Resten af Aaret nøjes med at græsse paa de af
Rosmarin duftende Smaahøje og Tuer, der omgiver
denne.
Det var i Gaar Aftes, at Hjorden kom hjem.
Lige fra den tidlige Morgenstund sporedes der en
Bevægelse i Forpagtergaarden. Begge den store Ports
Fløje stod paa vid Gab. De rengjorte og pyntede Stalde
blev fyldt med frisk Straa. Ved Frokosttid og ved
Middagstid lød det: „Nu er de i Egguiéres, nu er de
i Paradon, men henad Aften hørtes et jublende Skrig:
„Der kommer de!“
Og virkelig, langt nede, dér hvor Vejen drejer langs
Skoven for at naa op til Møllen, viste Hjorden sig, ind
hyllet i en gylden Støvsky. I Spidsen gaar de gamle
Væddere, som anfører Toget. De havde Hornene stukket
frem, som om de vilde fjærne alle Hindringer for
de svagere Tropper, og de ser bistert hen ad Vejen..
Ja, man kan vel sige, at de havde et vildt Udseende.
Efter dem følger den . store Masse .af Faar. Mødrene
ser lidt trætte ud, men passer med usigelig Ømhed paa
deres smaa Lam, der daarligt kunne orke Vejens Anstrængelser. Saa kommer de med røde Sløjfer pyntede
Muldyr, der i Kurve, som hænger ned paa begge Sider,
bærer de aller mindste, de nyfødte Lam. som Bevæ
gelsen og Klokkespillet visser i Søvn. Dernæst viser
Hyrdehundene sig. Skønt disse er svedte af Anstrængelse og tørstige, saa at Tungen hænger ned mod Jorden,
bevarer de dog Præget af deres ansvarsfulde Værdig
hed, mens de to lange Hyrdelømler, i deres brandrøde
Kapper, der som Vraakaaber falder lige ned til Hælene,
slutte det brogede Tog.
Langsomt og fornøjeligt skrider dette fremad, indtil
Rækkerne lidt efter lidt forsvinder ind ad den store
Ports vidtopslagne Fløje, medens de mange Fodtrin
giver den samme Lyd som Stænkene af en pludselig,
hæftig Skylregn. Men nu skulde du se Bevægelsen
i hele Gaarden! Ære hvo, som æres bør! Det er de
i Grønt og i Guld prægtigt klædte Paafugle med de
fint friserede Hanekamme, som fra deres høje Pinde
først have genkendt de hjemkommende og hilser dem
med vældige Trompetstød. Saa kommer der Liv i
Lejren. Alle, smaa og store Fugle melder sig til Kur:
Duer, Ænder. Kalkuner, Perlehøns trænger sig frem.
Hønsegaarden er aldeles vild. Hønsene taler om at
blive oppe hele Natten. Det er næsten alt for morsomt.
Man skulde tro, at enhver af de firbenede. der i Aften
er vendt hjem til Gaarden, havde i sin Uld bragt med
sig en Portion af Alpeluftehs vilde Krydder, lidt af den
herlige, berusende Bjergluft, der sætter Nerver og Musk
ler og Hjernen i Bevægelse.
Det er under al denne hidsende Larm, at Hjorden
naar sit Leje. Du skulde se dette Syn. Jeg ved intet
smukkere og livligere Billede. De gamle Væddere er
formelig rørte ved at genkende deres Krybber. De
trækker Hornene ind, de mimrer med Tungen, de ud
støder Glædeslyd. De smaa Lam, der er født under
Bj ærgrej sen, ja paa Vejen hjem, ^er sig forbavset om
kring. De har aldrig haft andet Tag over Hovedet
end den skønne solbestraalede eller stjærneklare Him
mel. Men de hører deres trætte Mødre bræge af Glæde,
og saa er jo alt godt for de smaa Lam.
Men det mest rørende af alt er dog Hyrdehundene,.
De har saa umaadelig travlt med at faa den dem be
troede Hjord rigtig og vel anbragt i Stalden, at de intet
andet ænser. Forgæves kalder deres gamle Kammerat,
Lænkehunden, paa dem og hilser dem Velkommen i
deres Sprog. Forgæves staar den fyldte Vandspand
lige trukket op af Brønden og indbyder de af Vejens
Støv tørstige Dyr til at drikke. De ser og hører intet,
førend alle er vel bjærgede, hver Familie forsørget i sin
Baas, og det store Ansvar vel indfriet. Saa maa de
endnu se, at Klinken bliver sat forsvarligt for den
lille Stalddør med Tværaabningen, og at Hyrderne har
bænket sig ved Folkestuens Fyrrebord. Da, før st da.

„•Spøg g Skæmt- Hver 8 DaG!”
Da Jens Kresjan spillede Ugle.

1. Medlemmerne af den Spejdertrop, Jens
Kresjan altid laa i Krig med, plejede at gemme
deres hemmelige Papirer i et gammelt, hult
Træ. Da Jens havde opdaget dette, vilde han
gerne have fat i Papirerne. Han listede sig
derud, forklædt som en Ugle — for ikke at
blive genkendt.

2. Men ak, et elskende Par havde sat sig paa
Bænken og lod til slet ikke at have travlt med
at komme afsted. De spiste den ene Pakke
Chokolade efter den anden og strittede Sølv
papiret lige op i Øjnene paa den stakkels fred
sommelige Ugle — hvad der morede d e m
meget.

-3. Til sidst blev det dog Jens Kresjan fox*
galt. „Hvis I ikke ved, at I skal være gode
mod Dyrene, saa skal jeg lære Jer det!“ mum
lede han, og fik listet et Tov ned om Bænkens
Ben. „Nu skal I faå noget at grine af. Vent
bare. En — to — tre!“

4. Saa trak han 'til af alle Kræfter, saa
Bænken væltede, og det elskende Par for op.
Men samtidig faldt alle Papirerne ud ved Træets
Rod. „Hvad er det for en 'Bunke Madpapirer? 4
sagde den unge Mand. „Dot <er bedst, vi brænder
det op.“ Saa strøg han en Tændstik og satle
Ild paa Bunken.

5. „Naa saa; 1 er ovenikøbet ondskabsfulde
og vil brænde mig levende?“ knurrede Jens
Kresjan. „Ja, det bliver der nu ikke noget af.
Men nu skal jeg gøre Jer ordentlig bange!"
Saa kastede han en Pakke Knaldhætter ned i
Ilden. Og fut — fut — fut. ..

6. spruttede og knaldede Krudtet, saa at
den gamle, raadne Stamme styrtede om og
kastede den uheldige Elsker til Jorden,. „I
kunde have ladet være med at drille Dyrene,"
sagde Jens. „I burde jo vide, at Hovmod slaar
for Fald!“

faar de trofaste, omsorgsfulde Dyr Tid til at hilse paa
gamle Venner, paa Lænkehund, og Stuehund og Fade
burspige. Mens de saa med kendeligt Velbehag lapper
af den Suppeskaal, som den sidste lige har bragt dem.
fortæller de i deres Maal med Glæde, ja med Stolthed
om alle Æventyrerne og Bedrifterne deroppe paa Bjær
get, hvor der er Ulve, mod hvilke man maa holde sig
væbnet og staa paa Vagt, og dejlige purpurrøde Finger
bøller. der hver Morgen slaar fyldte med vederkvæ
gende Alpedug.
Se, det er. hvad jeg i Gaar saa og hørte fra det
lille, hvidkalkede Værelse med det hvælvede Loft, der
ligner Refektoriet i et Kloster, og hvori jeg skriver
„Brevene fra min Mølle".

Lyse Udsigter.
Hr. Petersen: „Er De virkelig hundrede Aar? Jeg tror
saamænd ikke, De lever hundred til!"
Jubeloldingen: „De ved jeg itte, Men jeg er li’som
blevet majet stærkere, nu da jeg er begyndt paa det andet
Hundrede."

— Hvad er- „ Gluten Flour" ?
— Det bedste Husholdnings Mel. —

Taget paa Ordet.
Damen: — Jeg er saa glad, saa lykkelig, at jeg
gerne kunde omfavne hele Verden!
Herren: — Kære Frøken! gør saa dog endelig en
Begyndelse med mig!

A a b e n h j ,e r t i g.
Fruen (til Pigen, der den foregaaende Aften har
været i Teatret): Hvorledes syntes De om Kærligheds
scenen ?
Pigen: — Storartet! — Jeg beklagede kun, at jeg
ikke var andet end Tilskuer!
Paa Ballet.
A. : — Vil De ikke underholde Justitsraadinden en
Stund, hun sidder saa ene og forladt?
B. : — Nej Tak, jeg skal nok vogte mig — hun leder
altid Samtalen hen paa sine endnu ugifte Døtre.
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ET DRAMA UNDER JORDEN.
AF LOUIS FIGUIER.
Oversat fra Fransk af Louise Gjøl Korch. *
de mørke Tunneller, der gennemskærer Al hende gaa, fordi hun ikke gør nogen noget og
perne, og hvor der i de sidste 10 Aar har kun indgyder Medlidenhed. Hun heder Marga
levet 1500 å 1800 Mennesker med deres Liden rita og er fra Bardonnéche, men vi kalder hen
skaber, deres Interesser, deres fysiske og mo‘ de „Østerrigerens Kæreste“.“
Disse sidste Ord fordoblede kun min Nys
ralske Ans træ ngel s er, har der maattet foregaa
mere end ét Drama, og Indtrykket maa være gerrighed.
„Kan De da ikke forklare mig,“ sagde jeg
levende endnu i deres Erindring, der blev Vid
ne dertil. Den menneskelige Sjæl er den samme til Coscoline, „hvorledes den stakkels Pige har
alle Steder. Enten Solen lyser for os, eller mistet sin Forstand?“
„Alle Mennesker her kender hendes Histo
Mørket omgiver os, om vi er mægtige eller af
hængige, er vi alle underkastede Skæbnens rie/' svarede Værkføreren, „men siden De øn
uundgaaelige Herredømme og Begivenhedernes sker det, skal jeg gerne fortælle Dem den.“
Og derpaa tændte Goscoline sin Pibe og
Gang, som vi hverken er i Stand til at forhindre
fortalte mig den tragiske Historie om Øster
eller forudse.
Del var til disse filosofiske og moralske rigerens Kæreste.
„Margarita/4 begyndte Værkføreren, „har
Betragtninger, jeg hengav mig om Aftenen paa
den Dag, som jeg havde benyttet til at bese ikke altid været den stakkels vanvittige Kvin
Arbejderne ved Tunnelen i Mont Génis. I Sel de, som De lige har set. Hun var en af de
skab med en Værkfører, der om Morgenen smukkeste Piger i Bardonnéche, og den mest
havde stillet sig til min Disposition, som Fø omsværmede og muntreste af de dansende paa
rer under mit Besøg paa Oplagspladserne, var de smaa Baller, som afholdes her hver Søndag
jeg, efter Middag gaaet ind i en Slags Frilufts- Eftermiddag.
Det var netop det, der blev Aarsagen til hen
Beværtning, som laa i Monta, en lille Landsby,
ca. 2 Kilometer fra Indgangen til Tunnelen, paa des Ulykke.
den italienske Side.
De lagde maaské Mærke til i Morges, at
Det var der, Arbejderne samledes for at ind hvert Straalerør paa en Boremaskine betjenes
lage deres Aftensmaaltid. Naar Arbejdsvognene af to Mænd, hvoraf den ene dirigerer Staalhavde ført dem ud af Tunnelen, efter endt Dag borene, der udhuler Klipperne, og den anden
værk, spredte de sig i Knejperne i Omegnen, lader Vandet vælde frem, der rydder Borehul
i Særdeleshed i Monta.
lerne. Ved en af Boremaskinerne havde vi to
Værkføreren og jeg sad ved et lille Bord i udmærkede Arbejdere, en Piemonteser og en
et Lysthus, der var overgroet med Caprifolier Tysker. Piemonteseren hed Pietro Bamba. Det
og vild Vin, da vi saa en ung, fattig klædt Pige var en ung, kraftig og ihærdig Mand, men som
komme ind, hvis Udseende vakte min Opmærk saa mange af sine Landsmænd lod han sig rive
med af sit lidenskabelige Naturel, hvad der dog
somhed.
Hun gik omkring mellem Arbejdernes Borde forøvrigt ikke forhindrede ham i til Tider at
og standsede ved nogle af dem, uden at sige være underfundig, hyklerisk og som man siger,
et Ord. Det var sjældent, at man ikke gav skummel. Hvad Tyskeren angik, var han me
hende et Stykke Brød, lidt Frugt eller en lille get flittig ved sit Arbejde, men han skyede
Kobberskilling. Hun tog alt i Tavshed, uden sine Kammeraters Selskab, og han holdt ikke
at takke og uden at hendes Ansigt forraadte af at sige sit Navn.
den . mindste Bevægelse, og derefter gik hun
Det var med Nød og næppe, at han vilde
mekanisk med underlig stive Blikke hen til det udlevere sine Papirer, da hari skulde indskri
næste Bord.
ves paa Kontoret og ved Kontrollen.
Man syntes saa vant til at se hende, at
Da de stadig var beskæftigede ved samme
man knapt bemærkede hendes Nærværelse, og Maskine, forlod de to Minearbejdere ikke hin
hun trak sig tilbage, som hun var kommen, anden et Øjeblik om Dagen, og de var lige saa
med den samme ubevægelige og aandsfravæ- uadskillelige om Aftenen og ved Ballerne om
Søndagen.
rende Mine.
Dette Syn havde gjort et temmelig stærkt
Det var saaledes, at de begge to kom til at
Indtryk paa mig, og jeg kunde ikke afholde mig kende den lille Margarita, og at de begge blev
fra at spørge min Ledsager, hvem den unge forelskede i hende.
Pige var.
Den unge Pige vaklede mellem Piemontese
„Det er en sindssyg,“ svarede Goscoline — ren og Tyskeren, som begge havde friet til
det var Værkførerens Navn —. „Man lader hende, men ikke sandt, denne Situation var
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uholdbar i Længden! En Søndag efter Dansen
tog Piemonteseren Margarita til Side og sagde
til hende med en vis Brutalitet i Stemmen:
„Margarita! Du maa nu vælge imellem os!
Man har sagt mig, at du har i Sinde at gifte
dig med Østerrigeren. Dersom det sker, vil jeg
blot underrette dig om, at jeg dræber ham, før
I har sat eders I;od i Kirken/*
„Og jeg vil underrette dig om,“ svarede Mar
garita, „at hvis du dræber Wilhelm, vil jeg
ikke overleve ham en Time.“
Den unge Piernón teser in de var en stolt og
energisk Kvinde. I Stedet for, at Pietro Bambas
Trusel skulde forandre hendes Beslutning,
fremskyndede den kun Afgørelsen endnu mere,
saa at otte Dage efter var Margarita Franchi
og Wilhelm Brurners Navne forenede bag den
tilgitrede Tavle paa Raadhuset i Bardonnéche,
med den værdige Sognefogeds Underskrift.
Jeg ved ikke, i hvor lang Tid to forlovedes
Navne skal være slaaede op paa Raadhuset i
Frankrig, før Ægteskabet indgaas, men i Piemont er det tre Uger. De tre Uger var netop
forløbne, og alt forberedtes lil at fejre vor
lykkelige Kammerals Bryllup med den smukke
Piemonleserinde, da der en Morgen blev en
vældig Forstyrrelse imellem os. Vi saa fire
Bersaglierer og to kongelige Gendarmer komme
ud fra Jernbanestationen og gaa ned mod Tun
nelen. De fire Bersaglierer stillede sig op ved
Indgangen lil Tunnelen, og de to Gendarmer
begav sig ind i Gallerierne, med en Fakkel
af Ilarpix foran sig. Efter en halv Times For
løb naaede de i delle Optog Boremaskinen, hvor
de lo Venner arbejdede, og idet de henvendte
sig lil den, hvis Signalement de havde, spurgte
de ham, om han var Wilhelm Brünner.
Paa hans bekræftende Svar kom de frem
med en Arrestordre fra de militære Autoriteter
i Wien. Wilhelm Brünner var Desertør fra den
østrigske Armé. Han var kommen her Tor at
skjule sig blandt Arbejderne i Mont Genis, idet
han haabede, at man ikke vilde søge ham i
Jordens Indre. Det var i 1859; Østrig laa da
i Krig med Italien, og efter alle Landes mili
tære Love, bliver Desertion til Fjenden straffet
med Døden. Arrestordren mod den ulykkelige
Tysker var allsaa det samme som hans Døds
dom.
Den stakkels unge Mand lod sig føre bort
uden al gøre Modsland. Kun kastede han, idel
han gik, et Blik, der indeholdt en saadan For
tvivlelse og hemmelig Bebrejdelse,. paa Pietro
Bamba, at Piemonteseren maatte føle sig rystet
i sit inderste. For Resten fortalte hans Bleg
hed. hans Forvirring og den krampagtige Bevæ
gelse i hans Træk, Lydeligt nok, i hvor høj
Grad denne Scene opfyldte Pietro med Uro.

Der gik to Maaneder, og man hørte ikke
Tale om noget. Margarita viste sig ikke mere
paa Søndagsballerne, og Piemonteseren saa ud,
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som om han var ved at blive gal af Fortvivlelse.
Tilsidst kunde han ikke holde det ud læn
gere, og pint af Samvittighedsnag begav han
sig til Bardonnéche, hvor den unge Pige be
fandt sig, Tor at indhente Underretning.
Margarita boede sammen med sin Moder i
et fattigt Hus ude paa Marken, hvor de to Kvin
der dyrkede nogle Køkkenurter, som de gik
ind og solgte i Byen. Da Pietro Bamba traadte
ind i Huset, var det første, der slog ham, Sy
net af den unge Pige klædt i sort. Hendes
Blik var stift og stirrende, og hun syntes frem
med for alt, hvad der omgav hende. Han til
talte hende, men hun svarede ikke. Saa tog den
gamle Moder et Brev op af en Skuffe og gav
den unge Mand det.
Det var en døendes Brev. Den stakkels Wil
helm havde skrevet det et Øjeblik, før han
skulde falde for sine Kammeraters Kugler. Han
sagde Farvel til sin Forlovede, idet han sendte
hende en Lok af sit Haar. Da Brevet var ble
vet taget ud af hans Uniform, da man havde
baaret ham bort fra Retterstedet, var det plet
tet af Blod, og Haarlokken var fæstet til Pa
piret ¡med dette uhyggelige Bindemiddel. Den
stakkels Wilhelm havde méd sit Blod, sin Sjæl
og sil Liv besegleL det sidste Farvel til hende,
som han elskede. Pielro Bamba betragtede for
tvivlet Margarita, som, idet huri genfandt et
Glimt af sin Fornuft, kastede ham disse Ord i
Ansigtet: „Morder, Morder!**
Piemonteseren styrtede ud som en afsindig.
Det var virkelig ham, der, da han paa Tillys
ningen havde set sin Rivals Navn og Hjemsted,
havde skrevet lil Østerrig for at angive ham,
og saaledes rive ham fra hans Forlovede.
Vidste han, at han ved dette Forræderi vilde
bringe sin Ven i Døden? Det er en Hemmelig
hed mellem Gud og ham.
Hvordan del nu end var, strejfede Piemon
leseren hele Nallen omkring paa Landel. Ar
bejderne paa vor Tømmerplads, der havde
Ekstraarbejde, saa ham gaa og komme, indtil
Dagen gryede, som en, der er forladt af Gud
og Mennesker. Om Morgenen vendte han dog
tilbage lil Tunnelen. Men han var bleg som
el Lig, og syntes ikke at lægge Mærke til, hvad
der foregik omkring ham. Vi lod ham gaa forbi
med en Følelse af Rædsel og Medlidenhed.
Da var del, at der skete noget, som jeg al
drig vil kunne glemme, selv om jeg blev hun
drede Aar. Den Arbejder, der havde indlaget
den stakkels Wilhelms Plads ved Boremaskinen,
var en Begynder. Han kunde ikke, forhindre
den fortvivlede Handling, der gjorde en Ende
paa den ulykkelige Pietros Sjælekval.
Denne nærmede sig Maskinen, kastede La
vellen bori med et Slag af Skulderen og an
bragte sig mellem Maskinens Bor og Tunnelens
Væg, lige paa det Sted, som Ap par a lets Spidser
skulde slaa imod for at bryde igennem Klip-
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pen; derpaa gav han sin Kammerat Ordre til
at sætte Maskinen i Gang.
Straks efter gjorde Borene deres Pligt. Kun
gennemborede de et Menneskebryst i Stedet for
at hule Klippen ud, og i Stedet for Stumper og
Granitstov, var det Blod, der flød ud over Staalborene. Og Borene blev ved at arbejde. De
bearbejdede uden Ophør den ulykkelige Arbej
ders Legeme. Og de standsede først, da Pietro

faldt om i Dødskampens sidste Krampetræknin
ger.
De kan nok udmale Dem, hvilken Forfær
delse og Bevægelse det skrækkelige Syn vakte
hos Kammeraterne!
Ja, min Herre,“ sluttede Værkføreren, „her
har De altsaa, som De saa gerne vilde, faaet
Historien om ,,Østrigerens Kæreste".“

Fra Kundemarkedet i London.

Hver Søndag Formiddag afholdes der
i en åf Londons Forstæder et stort Mar
ked, hvor der sælges Hunde af alle Aldre
og Racer. De fleste er herreløse eller bort
løbne Dyr, som indfanges paa Verdensbyens
Gader og Veje. Markedet besøges ofte af
Herrer fra de fornemme Bydele -- vel
klædte Gentlemen, der ønsker at glæde deres
Fruer med en langhaaret, lille Skødehund
eller en morsom Puddel.
En stadig optrædende Figur paa dette
Marked er Manden, som sælger Hundehalsbaand. Han fører hele sit Lager med sig
paa et Stativ og tjener hver Søndag en god
Skilling.
I København kommer de fleste herreløse
Hunde paa Landbohøjskolen. Maaske man
dog burde forsøge Idéen med et lignende
Hundemarked som det i London.

En omvandrende Sælger af Hundehalsbaand.
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EKSENTRISKE
PERSONLIGHEDER
PERSONALHISTORISKE SKILDRINGER
FRA

IND- 00 UDLAND
»Virkelige Begivenheder er
ofte mere interessante end de
vidunderligste Fantasier.«

Kong Karl den Anden og Nell Gwyn.

vente, for før eller senere vilde Cromwells Magt
være brudt, og han vilde være selvskreven til
ET var mørke, tunge Tider for England, Englands Trone. Og i Bevidstheden herom mo
de Aar, som fulgte efter Karl den Førstes rede han sig efter bedste Evne i sin Landflyg
Henrettelse, og selv om han ved sit Hov tighed, laante Penge af alle, som havde tilstræk
mod og sin Herskesyge til Dels havde fortjent
kelig Tillid til hans Udsigter til at ville betro
den Skæbne, der ramte ham, var der store ham noget, og ventede, til han kunde give dem,
Dele af Befolkningen, som begræd hans Død hvad de forlangte af ham hl Gengæld.
og kun længtes ‘ efter at se hans Søn paa Lan
Karl den Anden var ikke en smuk Mand,
dets Trone. Det var derfor intet Under, at som hans Fader havde været. Hans Ansigts
Kong Karl den anden næsten overalt blev hilst farve var sortsmudset, og hans Skikkelse in
med Glæde og Begejstring, da han holdt sit genlunde imponerende, selv om han, naar han
Indtog i London, og Kanonerne i Tower tord vilde, kunde føre sig med kongelig Anstand og
nede et larmende Velkommen udover Landet. Værdighed. Som ganske ung havde han imid
Puritanerne havde nægtet Befolkningen s aa lertid et meget indtagende Væsen, og selv hans
mange af deres mere eller mindre ¡uskyldige værste Modstandere havde til Tider meget svært
Glæder, at de nu med fornyet Iver kastede sig ved at nægte ham. noget.
over alt det, som de saa længe havde maattet
Efterhaanden som Situationen i England til
savne. Teaterporten aabnedes atter paa vid
spidsede
sig, og Karl den Andens Tilbagekomst
Gab, Bønderne dansede om Maj stængerne, og
mere
og
mere blev en politisk Nødvendighed,
ved Juletid flammede Baalene lystigt, som de
begyndte
de øvrige europæiske Monarker at
havde gjort i de Dage, da Landet virkelig var
det „muntre" England, og god Mad, Dans og betragte ham som noget andet og mere end en
anden Lystighed hørte til ved de store Fest forgældet Landflygtig og søgte, hver paa sin
Maade, at nærme sig ham. En meget klog Kvin
dage.
Fra sin tidligste Ungdom havde Karl den An de — Dronning-Begentinden af Portugal — var
den vist, at han var i Besiddelse af stort per den første, som for Alvor traadte i Forbindelse
sonligt Mod. Han havde, som tolvaarig Dreng, med ham, idet hun tilbød ham sin Datter, Ca
del tage L i Slaget ved Naseby, og da Faderen tharine af Braganza, til Ægte, med hende en
havde lidt Døden paa Skafottet, flygtede han Medgift af en Million Pund i Guld og Havne
til Skotland, undgik med stor Behændighed i Portugal, som vilde være af stor Betydning
Parlamentets Hær og blev udraabt til Konge for England.
Catharine af Braganza var en lille, mørk
og kronet i Scane i 1651. Med ti Tusind Mand
holdt han derefter sit Indtog i England, hvor laden Pige og langtfra nogen Skønhed, men der
han vidste, at der var mange, som vilde sam var et sødt, elskeligt Udtryk i hendes Ansigt,
les om hans Fane. Men Cromwell viste sig at og hun var baade god og uskyldig. Hun havde
ter her Situationen voksen, og ved Worcester faaet hele sin Opdragelse i et Kloster og vidste
blev den unge Konge fuldstændig slaaet og intet om Verden, men det var ble ven indpren
hans Hær oprevet. Efter mange Farer og Be tet hende, at en Hustrus første Pligt var at
sværligheder undslap han til Frankrig, og der adlyde sin Mand i alle Ting og gøre ham lyk
og i Nederlandene tilbragte han saa Aarene kelig.
Stakkels, lille Prinsesse — det var ikke den
indtil efter Cromwells Død, omgivet af et Hof,
som den franske Konges Gavmildhed hjalp ham Opdragelse, som passede for de Omgivelser,
hun skulde henleve sit Liv iblandt, eller den
til at underholde.
Men her udviklede han efterhaanden en an Mand, som skulde være hendes Ægtefælle. For
den Side af sin Karakter — en stærkt udpræget i sin Landflygtighed havde Karl den Anden
Forlystelsessyge og Ligegladhed. Han kunde indladt sig paa adskillige mindre værdige Kær-
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lighedsforhold, og han havde allerede ved sit
Giftermaal flere uægte Sønner.
Den første, han havde skænket sin Kær
lighed, var Lucy Walters, som fødte ham en
Søn, den senere saa bekendte Hertug af Mon
mouth. Hun var ikke særlig smuk, men hen
des Dristighed og Fripostighed gjorde et dybt
Indtryk paa Karl den Anden, som paa det
Tidspunkt, da han blev jaget i Landflygtighed
var en naiv og uerfaren ung Mand. En anden
al' hans Elskerinder var Catherené Peg eller
Kep, hvis Søn senere blev gjort til Jarl af
Plymouth, men baade hun og Lucy Walters
var Kvinder af Folket, ligesom Karl den Anden
hverken i sin Ungdom eller senere som Eng
lands Konge bekymrede sig om, hvorvidt de
Kvinder, han gjorde til sine Elskerinder, nogen
lunde var hans Jævnbyrdige i Rang og Stand.
Paa en Maade var det maaske netop denne
sidste Egenskab, som forskarfede Karl den An
den hans store Popularitet. Lad være, at Skat
kamret var næsten tomt; at Flaaden led Neder
lag paa Nederlag over for Hollænderne; at
Kongen selv førte et udsvævende Levned -alt det tilgav Folket ham paa Grund af hans
demokratiske Væsen, og den Ligefremhed, hvor
med han kunde give sig i Snak med hvemsomhelst af Byens Borgere, som tilfældigvis
kom, paa hans Vej. Men først og sidst elskede
Englænderne ham, fordi de af Naturen er en
kongetro Nation og alt for længe havde savnet
en Konge, som de kunde se ¡op til og beundre,
en Konge, som kunde føre an i Reaktionen
mod Puritanismens Aand, som havde hvilet
tung og knugende over dem. Ved Hoffet og
rundt omkring i By og paa Land udfoldedes
el Liv og en Lystighed, som overgik selve den
bekendte franske Livlighed.. Musikan tere og
Sangere, Skuespillere og letfærdige Kvinder
flokkedes om Kongen, som i saa mange Aar
havde været afskaaret fra de Fornøjelser, hans
Natur krævede. Men alt det og meget mere
tilgav Englænderne den nylig genindsatte Konge
-- alt, maaske med Undtagelse af hans Forhold
til Louise de Kerouille, den senere Hertug
inde af Portsmouth, denne skønne, kloge men
rænkefulde Kvinde, som var sendt lil Karl
den Andens Hof for at udspionere alt, hvad
han gjorde og sagde og indgive Beretning der
om til den franske Konge.
Overfor en fordærvet og nydelseslys len Mand
som Karl den Anden, formaaode den lille, portu
gisiske Prinsesse, der var udset til hans Hustru,
ikke ret meget. Hun var ung og uskyldig, da
hun kom til sin kongelige Ægtefælles Hus,
og da del for Alvor gik op for hende, hvad
del var for Mænd, og Kvinder, der omgav
hende, forfærdedes hun og forsøgte at gøre
Indvendinger. Men Kongen talte hende lil
Rette, fortalte hende, at Kvinder i hendes Stil
ling maatte finde sig i meget, som andre Hu
struer ikke behøvede at taale, og d?t endte
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med, at hun bøjede sig for hans Ord og den
Lære, som fra sin tidligste Ungdom var ble
ven hende indprentet — at hun skulde adlyde
sin Mand i alle Ting og gøre, som han øn
skede: Det skal være sagt til Karl den Andens
Ros, at hendes Blidhed og Tilbøjelighed gjorde
et vist Indtryk paa ham, at han altid behand
lede hende med Højlighed og Venlighed, og
at han, da den protestantiske Pøbel søgte at
forjage hende fra England, viste sit Mod og
Mandshjerte ved fuldud at tage hendes Parti
og stille sig paa hendes Side. Alt i alt gælder
det denne Konge, at han var Konge i Ordels
egentlige Forstand og en sjælden skarp Menne
skekender. Der var ingen, som helt stolede
paa hans Ord, og dog var han elsket af alle.
Han sagde aldrig en Dumhed, selv om han
paa den anden Side sjældent gjorde noget vir
keligt fornuftigt, men hans ligefremme Væsen
og store Elskværdighed bevirkede, at alle, som
han kom i Berøring med, elskede ham. Hans
Forhold til Nationen er fortræffeligt udtryk l
i følgende Epigram af Rocheater: „Skønt han
lian regerede England meget slet, regerede han
det aldrig saa slet, at han mistede sin Popu
laritet/4
Den Tone, der herskede ved Karl den An
dens Hof, er jævnlig skildret af engelske For
fattere, paa anden Haand for Eksempel af Sir
Walter Scott i „Peveril of the Peak44, paa för
ste Haand i Evelyns og Samuel Pepys’ Dag
bøger. I dem finder vi Hærskarer af letfærdige
Kvinder og udsvævende Mænd, af Spillere og
Drukkenbolte, som alle kæmpede om den ene
Ting — at opnaa Kongens Gunst, lokkede for
ham med de mest gemene Midler og fyldte
Slottets Sale med Larm og Bægerklang og hæs
lige, nu længst forglemte Eder.
Det var intet Under, at den lille Porlugiserinde holdt sig for sig selv, og ikke vilde lade
sig trække ind i denne Hvirvel af larmende
Forlystelser og Udskejelser. Men paa den an
den Side var det heller intet Under, at hun
til Trods for den Agtelse, Kongen nærede for
hende, havde mindre Indflydelse over ham end
alle disse Kvinder, der beherskede ham i Kraft
af hans slette Instinkter. Hun havde ringere
Indflydelse end Moll Doris, som Karl den An
den havde samlet op i et Værtshus,, og langt,
langt ringere Indflydelse end Hertuginden af
Portsmouth, „Madam Carwell44, som Befolknin
gen kaldte hende, hvem efter Sigende en en
gelsk Adelsmand en Gang skænkede Perler til
en Værdi af otte tusind Pund — blot for al
hun, i en bestemt Sag, skulde bruge sin Ind
flydelse over Kongen til at fremme hans Inter
esser.
Af alle de Kvinder, der omgav Karl den
Anden, var der imidlertid kun en, som brød
sig om ham for hans egen Skyld og brugte
sin Indflydelse til Landets Gavn. Alle de øv
rige var enten egenkærlige, forræderiske eller
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handlede udfra de laveste Bevæggrunde, og
kun hos denne ene finder vi et Glimt af ædlere
Motiver, som bærer hende langt over alle Medbejlerinderne — en Omstændighed, som giver
hende en langt højere Plads i den almindelige
Bevidsthed, hvad Dom man saa iøvrigt vil fælde
over hende udfra et moralsk Standpunkt.
Eleonor, ellersom hun i Reglen kaldtes Nell
Gwyn, er saa jævnlig behandlet i Prosa og
Poesi, at det er vanskeligt at skille Digt fra
Sandhed. Saaledes er de Historier, som for
tæller om, at hun var Datter af en Officer i
Wales, sikkert det rene Opspind. Hun var et
ægte Barn af Folket, Datter af et Ægtepar,
som havde en Bod i et af Londons usleste
Kvarterer. I de Dage var det Sted, hvor Strand
nu ligger, delvis grønne Marker, og nærmest
ud mod selve Byen laa de fornemme Folks
Huse, omgivne af levende Hegn. Men for den
anden Ende af Strand laa Drury Lane, som
den Gang var et Tilholdssted for Forbrydere
og al Slags Pøbel, og endnu nærmere ved
Byen den berygtede Coal Yard, hvor ingen
turde gaa ubevæbnet.
I dette frygtelige Kvarter blev Børn røvede
og oplært i alle Slags Laster. Det var en
Skole for Mordere, Tyve og Skøger, og hver
Aften, naar Faklerne kastede deres Skær ud
over Byen, udspyede Coal Yard sin hæslige
Yngel til Ulykke og Fordærv for alle, som
boede inden for dens Mure. Her var Eleonor
Gwyns Barndomshjem, og fra denne Skænd
selens Hule kom hun om Aftenen for at sælge
Appelsiner ved Indgangen til de forskellige
Teatre. Fra sin tidligste Tid var hun stærkt
betaget af Scenens Glans og ønskede intet hel
lere end at faa selv den mindste Rolle, men
den berømte Skuespiller Bettertan skubbede
hende til Side, da hun vovede at henvende
sig til ham.
Det kan heller ikke nægtes, at hun, hvad
ydre Fremtræden angik — naar man da lige
undtager hendes sjældne Skønhed — ikke op
fyldte en eneste af de Fordringer, som med
Rimelighed kunde stilles til Scenens Børn. Hun
var uhyre uvidende, selv for den Tid, og talte
det simpleste Londoner Engelsk. Hun havde
levet det Liv, der levedes i Coal Yard,og som
Zola’s Nancy kunde hun ikke mindes den Tid,
da hun vidste, hvad Ordet Kyskhed vilde sige.
Nell Gwyn var, kort sagt, et Barn af alt,
hvad der var uslest og slettest i London, og
netop fordi hun var det, maa vi i Ordets egent
lige Forstand regne hende for en god Kvinde
— saa sand, frimodig og rettænkende som de
al ler færreste indenfor xlen Klasse, hun tilhørte.
De ydre Omstændigheder i hendes Liv var af
en saadan Art, at alt maatte bidrage til at
trække hende ned i Sølen, og dog blev hun
ikke trukket ned men hævede sig op af den,
som en af de sjældne Kvinder, der i deres
eget Indre har en Retskaffenhed, Godhed og
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Renhed, som intet kan ødelægge. Og dette
var Grunaen til, at hun i Modsætning til Lucy
Walters eller Louise de Kerouille hverken ska
dede England eller søgte at udnytte sin egen
Stilling til sit eget Gavn.
Efter Sigende traf Karl den Anden hende
første Gang, da han en Aften incognito, sammen
med en af sine Venner besøgte forskellige af
Londons Teatre. Kongen saa hendes friske,
nøddebrune Ansigt i en af Logerne, og saa
stærkt var det Indtryk, hun gjorde paa ham,
at han glemte sit Incognito og gik op i Logen,
hvor hun befandt sig sammen med sin da
værende Beskytter, Lord Buckhurst, som selv
følgelig genkendte hans Majestæt.
Lidt efter begav hele Selskabet sig til et
Værtshus i Nabolaget, hvor de spiste og drak
sammen. Da det Tidspunkt kom, hvor Regnin
gen skulde betales, opdagede Kongen, at han
ingen Penge havde, og det samme gjaldt for
hans Vens Vedkommende. Følgelig maatte Lord
Buckhurst betale, medens Nell Gevyn spottede
over de andre to og sagde, at det var det fattig
ste Selskab, hun endnu havde truffet.
Men Karl den Anden lable hende ikke af
Syne. Hendes Skønhed og ærlige, frimodige
Væsen behagede ham i høj Grad, og snart var
det en offentlig Hemmelighed, at den populære
Skuespillerinde var Kongens Elskerinde. Hun
fødte ham en Søn, som blev ophøjet i Adels
standen under Navnet Hertug af SI. Albans,
men han døde i en »ung Alder, og lige til sin
Død tilbragte Kongen en stor Del af sin Tid
i hendes Selskab og var ialfald i Begyndelsen
meget forelsket i denne frimodige, unge engel
ske Kvinde, hvis Ærlighed og Varmh jer lethed
var en behagelig Afveksling fra de tidligere
Elskerinder, den skønne Barbera Villiers, Her
tuginde af Clercland, som altid lavede de fryg
teligste Scener, og Hertuginden af Portsmouth,
som med alle sine forførende Egenskaber altid
gav ham den Følelse af, at hun bragte Skam
og Skændsel over ham og hans Land.
Og paa samme Maade gik det med hele Be
folkningen — de hadede og frygtede „Madam
Carweir, men de elskede og agtede Nell Gwyn.
TI|Un holdt saa meget af Karl den .Anden,
at hun ønskede, at han skulde gøre sin Pligt
overfor sit Folk; og hun alene havde Mod til
at fortælle ham, hvad hun tænkte om ham.
En Dag fandt hun ham magelig tilbagelænet
i en Lænestol, beklagende sig over, at Befolk
ningen ikke var tilfreds.
„Da kan du meget let tilfredsstille dem,“
sagde Nell Gwyn aabenhjertigt. „Send dine
Elskerinder bort og pas dine Pligter som Konge
af England/'
Ved en anden Lejlighed rørtes hendes Hjerte
dybt ved Synet af de gamle Soldater, som
havde kæmpet for Karl den Anden og hans
Fader under Borgerkrigen, og som nu gik for
Lud og koldt Vand, medens Skatkamret tømtes
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til Fordel for franske Yndlinge, og selve Lan
dets Politik var afhængig af det franske Guld.
Atter og atter, naar andre Kvinder af hendes
Slags benyttede deres Magt over Kongen til
at skaffe sig Smykker, Titler eller store Penge
summer, bønfaldt Nell Gwyn ham om at hjælpe
de trængende Veteraner. Det skyldtes da ogsaa
hendes Anstrengelser, at Hospitalet i Chelsea
blev oprettet, og hvad Penge hun havde, delte
hun ærligt og redeligt med dem, som havde
kæmpet for hendes kongelige Elsker.
Kort sagt, skønt hun i almindelig Forstand
havde syndet mod alle Moralens Bud, var hun
alligevel en af den Slags Kvinder, der bevarer
en vis Retskaffenhed og visse Æresbegreber,
som ikke kan tages fra dem. Der er ikke mange
Eksempler paa Kvinder af den Art, men netop
derfor fortjener Nell Gwyn at mindes.
Der fortælles utallige Anekdoter om hende,

men det er sjældnere, at man tænker paa,
hvad der laa bag ved hendes Handlinger. Hun
kunde slynge Armene om Halsen paa sin kon
gelige Elsker og hensætte ham i den højeste
Salighed, men dette var kun én Side af deres
Forhold til hinanden. Hun forsøgte at holdet
ham til Ærens og Pligtens Vej, og længe efter,
at han var holdt op med at elske hende,
som han havde elsket hende i den første hef
tige Sanserus, mindedes han, hvor trofast hun
i mange andre Ting havde været imod ham.
Saa kom da endelig Dødsøjeblikket, da Karl
den Anden med hele sin uforlignelige Elskvær
dighed og Anstand gjorde alle de tilstedevæ
rende en Undskyldning, fordi han var saa længe
om at dø. Men langt mere følte var de Ord,
han udtalte, medens han vaandede sig i den
sidste Kamp:
„Lad ikke stakkels Nelly dø af Sult.“

FREDERIC CHOPIN.

Der findes i hver en chopinsk Melodi
en vild Harmoni —
et Smil som en Engel, der synder.
Der findes en fornem, en bundløs Foragt
for Massernes Magt . . .
Der findes en klagende Tusmørke-Sang,
som Kærligheds-Længsel forkynder.

Nocturne.

Gennem Livets natdunkle Skove
risler laarefloden stille
ud fra Smærtens evige Kilde.

Tavse Skygger sørgende stirrer
ned i svundne Glæders Grave —
Ensomhedens visnede Have.

Stejl og mørkesvanger staar Skoven
langs de voksgule Vande. Vilde
Rovdyrskrig gør Natten angstfuld stille.

Saaledes var han. En Kunstner, hvis Ry
fra By fløj til By —
forfulgt af en Sygdom ril Døden.
I Jonernes vældige Vidunder-Land
en lykkelig Mand.
Som Menneske blot et ulmende Baal,
der lyste af Kærligheds-Gløden.

Og de visned Grave dufted,
Vild-Dyr skreg — men for at høre
Mestrens vellydsfyldte Ekko.

— Men skal vi som han i Tusmørket ind
og blegner vor Kind,
mens Hjærtet usynlig forbløder —
saa takker vi for hin dæmpede Trods,
han nynner for os . . .
for Smærteskrigets jublende Klang,
der Grav-Ensomheden forsøder.

Floden bruste — Verden jubled.
Mestren tænkte bittert sit —
Mørket saa, hvad han har lidt.

Gennem Mestrens natdunkle Sange
risler Taarefloden stille
ud fra Smærtens evige Kilde.

Se, da stod en Nat ved floden
Mestren med det sjældne Øre,
Tolked Skyggekorets Klager . . .

J. I. Kronstrøm
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DE FROMME ITALIENERE.

I ROM —
foran Madonnas Alter.
Tegning af O. Elgstrøm.

OG I TRIPOLIS —
med Bajonetten i Haand.
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8 SKIFTENDE HORISONTER 8
Kapelmester Fr. Schnedler-Petersen.
Tivoli har aabnet sine berømte Porte, og
vi forudser, at der paany vil opstaa en Dis
kussion — rig paa kraftige Ord og dramatiske
Optrin — om det spændende Spørgsmaal, hvor
vidt Musikken i Koncertsalen skal bestaa af
klassiske eller mere populære Numre. Det er
med andre Ord Wagner & Co. contra den
elskelige Tschimdadera-Musik. Direktionen, der
med stor Diplomati holder sig svævende over
de oprørte Vande, forsikrer, at der vil blive
taget alle berettigede Hensyn til de forskellige
Smagsretninger. Hvor meget eller hvor lidt,
der ligger i en saadan Erklæring, maa Frem
tiden vise.
Til syvende og sidst maa det vel bero paa
Kapelmester Fr. Schnedler-Petersen, hvorledes
det skal blive. Og vi synes oprigtig talt, at
Sagen her er i gode Hænder. Det var jo netop
en Anerkendelse af Schnedler Petersens frem
ragende Evner, at han straks efter Joachim
Andersens Død blev udpeget som denne for
træffelige Orkesterchefs Arvtager. Dirigentpo
sten for Tivolis store Orkester er i Virkelig
heden en betydningsfuld Stilling i dansk Mu
sikliv. Den har baade Traditioner og Forplig
telser, som bør holdes i Ære.
Samtidig med, at vi paa Bladets Forside
bringer Kapelmester Schnedler-Petersens Por
træt, skal vi hertil knytte et Par korte, bio
grafiske Oplysninger. Kapelmesteren er født
16. Febr. 1867 i Rudkøbing. Han var Koncert
mester i Berlins Koncerthaus 1894—95 og ind
log samme Stilling i Tivoli 1897. Han opholdt
sig i Finland 1905—08 og blev Kapelmester for
Tivoli og Palækoncerterne fra 1909.

De olympiske Lege,
Vi overdriver næppe, naar vi hævder, at
„Hver 8. Dag“ først af alle danske -Ugeblade
bragte Billeder og Meddelelser om de olympi
ske Lege i Stockholm. Det storslaaede Sports
skuespil har nu taget sin Begyndelse, idet
Lawn-Tenniskampene er udspillede. Der deltog
heri Repræsentanter for 6 forskellige Nationer.
Fra Danmark kom Frøken S. Castenschiold og
Hr. Erik Larsen.
Selve den højtidelige Indvielse af Stadion
finder dog først Sted den 1. Juni. Vi bringer
i Dag paa det kriderede Papir et Billede fra
den skønne Mälarstad, der i Sommerens Løb
vil faa stort Besøg af Sportsinteresserede fra
Alverdens Lande.

De franske Bilrøvere.
Efter lang Tids forgæves Søgen lykkedes
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det endelig Pariserpolitiet at komme paa Spor
efter de berygtede Bilrøvere og uskadeliggøre
deres Hovedmand, „ A narkis ten “ Bonnot. Det
gik dog ikke for sig uden en haard Kamp, og
fra denne bringer vi et Billede.
Vi har fornylig i det ellers saa fredelige
Danmark oplevet en ret spændende Politijagt
paa den celebre Forbryder, som gik under det
smagfulde Øgenavn „Det lange Brækjærn". Men
sammenlignet med Pariserpolitiets Kamp med
Bonnot og Konsorter, var delte dog det rene
Vand. De franske Røvere var Genstand for en
hel Belejring, og Revolverne knaldede lystigt
paa begge Sider. Slutningstableauet var sat i
Scene med ægte fransk Sans for det drama
tiske. Skurken dør under deklamatoriske Ud
gydelser. Han, der har en Masse grufulde
Mord paa Samvittigheden, efterlader sig en
lang, hysterisk Skrivelse — der med minutiøs
Omhu, som var det et vigtigt Dokument, tele
graferes rundt til Alverdens Blade. Det kunde
ikke have været bedre i en rigtig Røverroman
af del mest spændende Indhold.
Listen over denne Bandes Forbrydelser er
lang og sørgelig. Sørgelig, fordi den midt i en
Tid, der praler med sin høje Kultur og ofte
er ved at revne af Sentimentalitet, brutalt af
dækker en Raahed, der næsten er uden SideStykke. Det begyndte med, at et Bankbud den
21. December 1911 midt paa en af Paris’ Gader
ved højlys Dag blev slaaet til Jorden og fra
røvet 20,000 Kr. i Kontanter og en Mængde
Værdipapirer. Røveren og hans Medhjælpere
sprang op i en ventende Bil, skød paa For
følgerne og undslap. Derefter begaas der ikke
mindre end seks betydelige Røverier, alle pr.
Bil, uden at Politiet kunde faa fat i Forbry
derne. Mennesker saares og dræbes, hele Frank
rig er i Oprør — og dog var Røverne paa fri
Fod lige til 29. April. Først da faldt Bonnot
for den Revolverkugle, der maatte til for at
standse dette Uhyre i Menneskeskikkelse paa
hans blodige Bane. Han kaldte sig Anarkist
— men hvilken Forskel er der ikke paa denne
raa Karl og en ædel Anarkist som Peter Krapotkin! Anarkistnavnet har for Bonnot næppe
været andet og mere end et Skalkeskjul eller
rettere en rød Klud, hvormed han kunde
drapere sine forbryderiske Tendenser.

Kejser Wilhelms Yndlingssøn.
Prins Eitel Fritz, der er Kejserens Ynd
lingssøn, er en ung Mand med en meget be
stemt Vilje. Dette har givet Anledning til for
skellige Skærmydsler; men da det, Prinsen har
sat sig i Hovedet, for det meste havde Kej
serens Sympati, har der altid bestaaet et ud
mærket Forhold mellem Prinsen og hans kej
serlige Fader, der som bekendt ellers ikke er
let at bide Skeer itu med. En af de tidligste
Kontroverser havde en ret komisk Aarsag og
fik et ikke mindre pudsigt Forløb. Kronprins
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Wilhelm havde nemlig som lille Dreng faaet
Lov til at gaa i den Uniform, som Officererne
ved hans Regiment bar. Men herover blev
hans yngre Broder, Prins Eitel Fritz meget
fortrydelig og forlangte straks at faa sadanne
fine Klæder paa. Ved Frokostbordet gjorde
han saa meget Vrøvl herover, at Kejseren de
kreterede ham Stuearrest, og da Spisebordet
var det mest passende Sted i Øjeblikket, fik
den unge Herre Ordre til at kravle ind under
det og blive siddende der, til Frokosten var
forbi. Da han endelig kom til Syne, var han
til Kejserfamiliens Forfærdelse kun iført den
bare Skjorte. Og da man spurgte ham om
Grunden til denne Afklædningsscene, svarede
han nok saa frejdigt, at naar han ikke maatte
faa Uniformen, vilde han slet ikke have Tøj
paa. Hvorpaa Majestælen — der ikke som Hr.
S abroe er en Modstander af Pryglestraffen —
lod sin kejserlige Haand berøre Prinsens mest
kødfulde Legemsdel paa en noget ublid Maa
de. Men det varede alligevel ikke længe, før
Prins Eitel Fritz fik sit Ønske opfyldt og lige
som Kronprinsen kunde gaa om i Uniform.
Prinsen, der nu er 29 Aar, er formælet
med Prinsesse Sophie Charlotte, født Hertug
inde af Oldenburg.

Naar Camille Flamarion inviterer til Frokost.
I Paris cirkulerer der en ganske morsom
Historie om, hvorledes den berømte Astronom
Camille Flammarion inviterede en smuk ung

Dame til at se paa Solformørkelsen og deref
ter til Frokost hos sig. Flammarion paalagde
Damen at komme lidt før 12, men selvfølgelig
arriverede hun først Kl. 1. Hun forklarede
smilende, at hun var gaaet hjemmefra allerede
Kl. 12, men da Vejret var blevet saa koldt, var
hun vendt om for at hente et Overstykke. Hun
blev meget ked af det, da Flammarion meddelte
hende, at Formørkelsen allerede var forbi og
desværre ikke lod sig gentage paa Opfordring.
Der var ikke Tale om, at hun vilde spise Fro
kost nu. Derimod fortæller hun alle sine Ven
ner om de store Hatte, Flammarion gaar med,
og hvilken grim lille Mand han er!

Ugens Fødselsdage.
19. Maj, 1829: Professor, Dr. med. P. A.
J. Plum. — 1849: Kammerherre, Hofjægerme
ster Otto Scavenius. — 1868: Kejser Nicolaus
den Anden af Rusland.
2 0. Maj, 1845: Geheimekonferensraad, fhv.
Konseilspræsident J. H. Deuntzer.
21. Maj, 1851: Billedhuggeren, Professor
Jul. Schultz. — 1860: Impressario Folmer Han
sen2 3. Maj, 1846: Etatsraad Joakim Larsen.—
1890: Prinsesse Dagmar.
2 4. Maj, 1860: Højesteretssagfører C. J.
Liebe. — 1867: Politiassistent M. E. V. Tvermoes

Votre serviteur!

Fra Børnehjælpsdagen.
Interiør fra Hovedkontoret paa den gamle Banegaard.

Hr. v. Crone.

Fot. Axel Andersen.
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Et spændende Øjeblik paa Traverbanen.

Axel Andersen.

Det danske Travselskabs smukke Bane samler Søndag efter Søndag en livlig interesseret
Skare Tilskuere.

Lykken bestaar i at eje. livad andre Folk
mangler.
*
*
*
Hvad vi her har følt som Skønhed, vil en
Gang gaa os i Møde som Sandhed.
Schiller.
&
*
Der eksisterer ingen ægte Kærlighed til Kunst
uden brændende Kærlighed til Menneskeheden.
Franz Hor n.
❖
*
*
Ingen sporer ofte rigtigere den kommende
Tid end netop Poeten. Poeter ere Profeter log
omvendt.
A. Young.
*
*
*
Folk, som hurtig udtaler en færdig formu
leret Anskuelse og Dom over et betydeligt
Kunstværk, have intet Øjeblik været hensunkne
i dets rene Betragtning. De bryde sig ikke om
Værket, men kun om, hvad det yder dem til
Formerelse af deres Samtalestof.
B. Auerbach.

Vore Dommere er gennemgaaende allesammén forrtæffelige Embedsmænd. Men de har
een væsentlig Fejl, og det er, at de frem for
alt er — Jurister. Derfor dømmer de uvilkaarligt ud fra det Synspunkt, at Menneskene
er til for Lovens Skyld — mens det i Virkelig
heden forholder sig saaledes, at Loven er lil
for Menneskenes Skyld.
*

&

*

Der er nogle Folk, der kun har travlt, naar
de blander sig i andres Affærer.
*

*

*

De fleste indrømmer gladelig, at de langt
fra er fuldkomne, men de trøster sig med,
at der er en Bunke, som er værre end dem.
*

*

*

De Folk, der klager over, at Livet ikke er
værd at leve, er som oftest ikke dem, der
har det værst.
*

*

*

Man kan lære en Mands Karakter af det
Selskab, han ikke søger.
*

*

*

Det er næsten altid det uventede, der sker.
Men det er næsten ogsaa altid os selv, der er
Skyld i det.
*

*

*

Lidelser er Snillets Prøvesten

1011

„Hver 8. Dag“, 19. Maj 1912.

Fra ,,Titamc“-Katastrofen,

roL lL /Å

iA>nd<m.

Engelske Skuespillerinder sælger Blomster og Mærker til Indtægt for de Forulykkede.

\

Slægt og Venner venter paa, at de Reddede skal komme i Land i Southampton, j
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UGENS PORTRÆTTER.

Regnskabsfører JOHANNES GRUNDTVIG.

Dr. AXEL ULRIK.

REGNSKABSFØRER JOHANNES GRUNDTVIG begra
vedes i Søndags under megen stor Deltagelse. Den Af
døde var en særdeles nobel og retlinet Personlighed, som
havde erhvervet sig mange Venner. Grundtvig var i en
Aarrække Regnskabsfører paa Orlogsværftet.
DR. AXEL ULRIK er udnævnt til Stadslæge i Køben
havn. Dr. Ulrik er født 17. Juli 1846 i Hobro og blev
i 1872 Reservelæge ved et Koppelasaret i København. I
1905 blev han Medlem af Sundhedskollegiet, i 1907
Vicestadslæge. Den nye Stadslæge var fra 1907 — 11
Formand for Foreningen for Ligbrænding. Han er des
uden Formand for det filantropiske Pleje- og Adoptions
bureau for Danmark fra 1909.

FORFATTERINDEN, FRU ALFRIDA BAADSGAARD
er død, 73 Aar gammel. Hun var en Datter af Vogn
fabrikant A. F. Madsen og ægtede i 1866 nuværende
kgl. Fuldmægtig i Skiftekommissionen F. V. Baadsgaard.
Den Afdøde har skrevet flere Bøger med Fortællinger for
Ungdommen. Hun har desuden i flere Aar udstillet en
Del smukke Blomstermalerier paa Charlottenborg.

Forfatterinden Fru ALFRIDA BAADSGAARD.

/ER 8. DAG: PORTRÆT
MAJ 19. 1912.

OG BILLEDGALLERI

EN SMUK FORAARSBEBUDER.

Den skønne Foraarstid er inde — snart staar Blomsterne i fuldt Flor. Og hvem kunde
vel paa en mere yndefuld Maade repræsentere denne vidunderlige Tid end den berømte,
russiske Danserinde Pavlova, hvis sylfelette Dans ogsaa er kendt i København. Vort
Billede viser Pavlova i hendes Villahave i Nærheden af London.

DE FRANSKE BILRØVERES LEDER,

Anarkisten Bonnot, som efter en dramatisk Flugt blev fanget og faldt for Politiets Kagler.

Butiken i Ivry.

Vinduet, hvorfra Bonnot flygtede.

En af Bonnots sidste Misgcernitiger var Drabet paa Politiofficeren M. Jouin, der vilde arresten
Banditten i en Butik i Ivry. Bonnot fingerede, at han var død, men undslap gennem et Vindue
efter at have dræbt Jouin.

Direktør Ellehammer i sin seneste Opfindelse — et Automobil, der er konstrueret efter
helt nye Principper og kun vejer 300 Kg-

Dir. Ellehammers Vandaeroplan, som i Løbet af nogle Minutter kan klappes sammen
og tages ombord i et Skib.

___________

PARTI AF STOCKHOLM,

Den skønne Mälarstad kan i Sommer vente stort Besøg i Anledning af de olympiske Lege, der allerede
delvis har taget deres Begyndelse.
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„HVER 8. DAG“S GRAFO
LOGISKE BREVKASSE.
Red. af H. T r o 11 e.
Indehaver af Graf. Inst. S. E.
Kristiania og Kbhvn. 0.
Pris pr. Analyse i Bladet: 1 Kr. for 5 Lin.,
2 Kr. for 10 Lin., stor Karakteristik til opgiven Adresse 3 Kr., Menneskespejl, ca. 100 Lin.,
5 Kr.
Alle Henvendelser adresseres til Graf. Inst.
S. E., Kbhvn. 0.
Obs. Skriftexpertise! Undersøgelse af Dokumenlforfalskning, Identificering af anonyme
Trusel- og Udpresnnigsbreve etc. under ga
ranteret Diskretion. Honorar efter Aftale.
STUD. JUR. J. Overordentlig klar og beher
sket, er let omgængelig og munter Person,
meget ligefrem men dog uden servil Be
skedenhed. De er mere kritisk end naiv
umiddelbar, og Følelserne tager aldrig Mag
ten fra Dem. Hvis De ønsker en virkelig
Analyse af det, De kalder Deres aandelige
Habitus, bør De tage st. Karakteristik eller
Menneskespejlet.
CAMILLA: Er en sund, naturlig Kvinde uden
forfængelige Nykker eller sentimentale Gril
ler. De er snarere betænksom overvejende
end flygtig fremstormende, føjer Dem vil
ligt for andre og lader ikke Kærligheden
spille nogen uforholdsmæssig stor Rolle i
Deres Liv.
L. E.: Langsommelig, træg og sindig til alt.
Sætter sig aldrig højere Maal og bliver
sløv — uvirksom af bare Ligegyldighed.
Husk, at Blyantskrift er uheldig for grafo
logisk Undersøgelse.
KRISTEN: Har et rigt Følelsesliv og en gen
nemtrængende skarp Tanke. En Forsker
natur, der tillige er en Herskernatur, thi
Viljen og Protektionslysten er fremtræden
de. Sin Egoisme kan han ikke skjule. Me
gen Selvfølelse. Viser han ydmyg Beske
denhed kan man være sikker paa den
er fremhyklet.
RASS: Er En overordentlig mærkelig Karak
ter: Intelligens uden Snuhed, Planrigdom
og Arbejdslyst uden Taalmod log Iværk
sættelsesevne. Fortier gerne alt, hvad der
paa nogen Maade kan skade hende, selv
om det sker paa Sandhedens Bekostning;
altsaa den negative Løgn. I mange Ret
ninger sær. Buridans Æsel. Vanskelig at
behandle, snart unærmelig stolt, snart vel
villig imødekommende, ikke lidet affekteret.
JOHANNE: Trods en konstant Oprømthed og
et rigt, følsomt Hjerte, er De altid rolig,
takket være Deres Flegma. Har en gennem
ført fin Tænkemaade og er betydelig mere
naturlig end Rass.
G. K. H.: Naturlig Ligefremhed er et Hoved
træk hos Dem, dertil kommer et aabent.
modtageligt og stemningsbevæget Sind, en
hjertelig, tillidsfuld Optræden samt et lyst
Livssyn.
G. P.: Har stor Fasthed og Arbejdskraft, dog
spiller de pludselige instiktive Indskydelser
vedkommende mange Puds. Meget impul
siv, af og til ligefrem geniale Indfald, der
dog ikke udnyttes, da Bøjelighed og prak
tisk Kløgt mangler. Stort Livssyn, Harmoni
og Aandskultur.
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EUCLID: Regelmæssige og enkle Livsvaner
i Forbindelse med et for tærende Liden
skaber frit Sind. Nøjagtig, høflig, paalidelig og agtpaagivende. Noget for bly og
indesluttet. Klar Tankegang.
HELLA: De er ganske ukunstlet og gaar gen
nem Livet med store, forundrede Øjne,
uden Reflektion og aarvaagen Mistro. Føl
gelig lider Deres Hjerte mange Skuffelser
i Tillidssager. Dette tager De Dem dog
-ikke nær: De samler Dem og fortsætter
sindigt Deres troskyldige Livsvandring.
ELSE 24: Jeg læser i Deres Skrift, at De
er en ualmindelig intelligent Kvinde, ud
rustet med en sikker og aldrig svigtende
Smag, en imponerende Selvtillid og fin
Takt, som gør Dem det let at føre Dem
utvungent, som blandt Ligemænd. selv i
de højeste Kredse. Overordentlig vindende,
elegant, ja fascinerende. Overlegen, sikker,,
formfuldendt og behersket. For den, der
ikke forlanger stærke Følelser hos Kvin
den, men Manden en jævnbyrdig og
smidig Aand, er De Idealet nær. Diploma
tisk snu, selvsikker. Kan flove Mænd ud.
Oppositionel.
AV AV: Er af Naturen bly, men kan ved for
stor Fortrolighed, som et Flertal af Kvin
der, pludselig slaa over i Modsætningen:
Skamløshed. Meget ligefrem, ingen afgjorte
Meninger, næsten forsvindende Egoisme.
663: Gammeldags^ rolig og selvbehersket. Fin.
kritisk Sans og vidtberegnet Overlæg. Sundt
Omdømme, ubestikkelig Retfærdighed, lader
sig ikke overrumple af Begejstring eller
lede af tilfældige Indtryk. Naturlig, ukunst
let Elskværdighed. Pædagogiske Anlæg.
x-f-y-f-z. En Mand, hvem Sandhed og Skøn
hed er de første Betingelser. Personlig
Egenart, genial Intuition, overlegen, blæn
dende Intelligens. En Modstander af For
domme og Snæversyn. Deres private In
teresser maa uden Tvivl gaa betydelig høj
ere, end de Grænser, Deres praktiske Stil
ling afstikker. En Idealist med fast Vilje
og en overordentlig Retsindighed. Beske
den, videnskabelig Sans, klassisk Dannelse.
MAGDALENE: Trods Deres store Aaberihjærtighed faar De aldrig meget sagt, thi Tan
ken gaar i Staa før Munden. De gør des
uden Indtryk af at være et saare ukunst
let Menneske, i høj Grad glemsom og paavirkelig.
101. Godmodig, af en egen blid, mandig Ynde
og en trods kvik Opvakthed og Kløgt straalende Naivetet. Dog har hans Sjæl ingen
store Syner, han er en gnidret Bureau
krat, et udpræget Vanemenneske, men som
nævnt godmodig. En lun Iagttager.
UNG HUSMODER. De svæver endnu mellem
Tro og Viden. Et bestemt Livssyn har ikke
fæstnet sig. Er meget beskeden, dog mere
som Følge af Frygtsomhed end virkelig
Tilbageholdenhed uden Bagtanker. Har
Griller, er unaturlig reserveret, tør lige
som ikke være Dem selv og gyser for
skræmt, naar Naturens Røst kalder. Pus
lende, smaattet, jævn, hverdagslig. Forsig
tig. Vil herske, men kan ikke. Tænker
ikke dybt nok til at bedrøves og ikke højt
nok til at frydes.
CAX. Er i Stand til væmmeligt Rænkespil, la
der sig lede til Yderligheder og Brug af
ufine Vaaben, af Had; — er dreven og
snedig. Meget elskværdig og god, ja char
mant over for Folk, der huer Dem. Lad
ikke Hævnfølelsen besætte Dem.
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102. En om tænksom Mand, en Snushane, en
Mand, der lettere gennemskuer andre, end
han forraader sig selv. Lyst til Spil og
Beregning.
P. F. A. En retsindig, fintfølende Natur med
vage Længsler og højtflyvende Planer, der
ikke tangerer jordiske Anliggender. Ædelt
tænkende, men uklar, saa hensynsfuld, at
De tidt staar Dem selv i Lyset. Mer end
almindelig uegennyttig, sart og uden ro
bust Mandighed. Tilbøjelighed for Over
drivelser, altfor let begejstret.
MAGDA. Skriften forraader en sløv Ligegyl
dighed, ringe Interesse for Ting, der lig
ger ud over det haandgribelige. Trohjærlelhed, der undertiden veksler med Plump
hed samt en lidet opvakt Forstaaelse og
søvnige Sanser.
METTE. Er smart, elegant, spodsk uden Ond
skab, kvik, aandsrørig, godmodig glad ved
Livet, ubekymret. Vælger fornuftigt og med
sund Smag. Frygter ikke Strid og Mod
sigelse.
ASKEPOT. Denne Signatur er virkelig valgt
med enestaaende Selverkendelse. De til
sidesætter ganske Hensynet til Dem selv,
kan ikke gøre Dem ' gældende, skræmmes
altfor let og lader Dem lede af den første
den bedste, parat til alt, selv de vildeste
Overdrivelser. Men alene er De udvisket,
vag med uskarpe Omrids, uden Modstands
kraft, uden Drømme eller higende Længs
ler og uden fast Vilje. Ørkesløs, naar De
ikke bliver sat til et Arbejde.
BI. Egoist, stundom voldsom, stærkt Livsbe
gær, blodrig. Forsigtig, derfor aldrig ukon
trolleret Hengivelse i Lidenskab. Affekte
ret, kritisk, men ivrig og udfordrende. Bli
ver let hidsig, men lader sig tale tilrette.
SOKRATES. Hvis S. havde haft Deres store
Egennytte, var hans Berømmelse bleven
herostratisk. Han overvurderede ikke sig
selv, kendte ikke til Affektation, var mild
forsonlig og fuld af ædel Pathos samt lo
giske Grundsyn. Forestil Dem Modsætnin
gen til S. — ikke i alle Egenskaber, men
de Heste — og De har Dem selv. Hvor
ledes tør en Kvinde ogsaa nærme sig det
unærm elige Forbillede?!
XANTIPPE. Her. gaar Signaturen bedre an;
men det er rigtignok ogsaa nemmere at
efterligne hende end hendes Mand. De er
oprømt, godmodig, doven, lysten, forlystel
sessyg og egenraadig.
E., SKIVE. Et lyst, venligt, kløgtigt og alt an
det end indadvendt og rugende Naturel,
uopmærksom, en middelmaadig Iagttager,
beskeden og høflig, ligefrem ukunstlet med
hjærtelige, men ikke dybe Følelser.
MISSEN. Er vild, uregerlig, halvt opfarende
og lumsk uden tilbørlig Snedighed, hvor
for det virker lattervækkende, da Deres
Anslag er saa plumpe, at de altid opdages
betids. Dog stikker der ikke noget ondt
i Dem, kun en ubevidst Trang til at se
noget foregaa, bringe Folk sammen. Sø
ger ikke at lægge Dæmper paa Deres ero
tiske Begær.
BORNHOLMER V. De gør Indtryk af at være
en saare betænksom Mand med ufravigelige
strenge Grundsætninger. Sær, højtidelig,
indadvendt, nøjeregnende indtil Pedanteri
og totalt uden Lidenskaber. I Deres Sjæl
hersker evig Stilstand, ingen frodig Vækst.
Følelserne indestænges og faar aldrig frit
Løb. Ikke til at faa en hjertelig Latter ud
af, tør og kedelig, men højst agtværdig.
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HILDUR OG GUNHILD. Uregelmæssig, for
dringsfuld og glemsom. Saa lunefuld, at
De i det ene Øjeblik ikke ved, hvad De vil
gøre i det næste. Skødesløs, usoigneret, ner
vøs, herskesyg og intrigant. En Slave af
Deres Tilbøjeligheder.
36,
Slagfærdig, kløgtig, hensynsfuld og me
get forsynlig. Godt Humør, stor Virkekraft,
en prisværdig Forekommenhed og for al
Forstillelse fri Optræden. Giver let efter
for Fristelser, men kan vise megen Høj
sind. Fejlene kan De faa i stor Karakteri
stik eller Menneskespejlet.
C. L. L. 2. 2. 52. De er frygtsomt, vigende
ungt Blod, der har Iver og Ærgerrighed
nok, men mangler Mod til at binde an
med Livet. Kvindelig svag, uden Lidenska
ber, men forsigtig, aa saa forsigtig trods al
Iver og Tillid.
BULDOG. Paa Deres Spørgsmaal vil jeg svare,
at De vel har gode Anlæg, men ikke tynges
af megen Viden, at De er umistænksom og
mere meddelsom end egentlig sandhedskær
lig samt trods Egensind og Forbehold i
Stand til at udvikle et vindende Væsen.
INTENDANTEN. En overstrømmende kærlig
Sjæl, fuld af uklare Længsler og en lys
— næsten for lys — Tro paa Livet og Frem
tiden. Forbavsende Skarpsindighed, der —
hvis han havde onde Anlæg — kunde ud
vikles til grusom Rænkefuldhed og laste
fulde Anslag. Nu synes samme Kløgt at
anvendes i det godes Tjeneste.
Han er
umiddelbar i sine Lidenskaber, altid for
nøjet, men Ofte urimelig i sine Fordringer.
Tænker sig ikke længe om.
H. 42. Viser sig at være i Besiddelse af Smart
ness og trods flygtig Omtanke saa forsyn
lig, at han i Regelen gør en Ting to Gan
ge for at være sikker paa, at det er rigtigt.
Han lyver ikke frivilligt, højst ved Tvang,
d. v. s. Nødløgn, er let paavirkelig, uagtet
han altid forsætlig indtager en skeptisk
Holdning. Han er en god Økonom, ikke
fordi han er smaalig i nogen Retning, men
grundet sin gennemførte Akkuratesse. Des
værre er han ogsaa mere økonomisk end
ønskeligt med Høfligheder. Ej underligt,
thi vel har han Aand og Velvilje, men han
mangler Hjertets dybe Følelser.
SOLDAT. Egoist, ukritisk og selvglad. Alle
Deres Interesser drejer sig om personlig
Fordel, og De kan baade tie og skumle for
at opnaa dette. løvrigt glad ved Livet, grub
ler ikke. Sanselig.
BUS HI DO. Flygtig, meget modtagelig, men
overfladisk og sprælsk. Deres Følsomhed
for Indtryk umuliggør større Fasthed og
energisk Beslutsomhed. Trænger netop til
Bushido. Overordentlig forfængelig, men
uden storstilet Ærgerrighed.
GINE. Altfor gammeldags og pedantisk til at
være fri i sine Rørelser. Noget tvungen,
kritisk og egennyttig. Urokkelige moral
ske Grundsætninger, intolerant, ensidig.
Kun overfor virkelige Venner slaar Kærlig
heden igennem.
ALDRIG. En stolt, ubehersket og voldsom Per
sonlighed, kommer larmende ind i Stuen
med et bydende Blik og hidsige Haandbevægelser. Kraftig og selvfølende, uden Sam
vittighedsskrupler.
MIME: Ligner Hulle i Forkvaklethed. Skinsyg,
stolt og haard, paaholdende rænkefuld og
uberegnelig. Som hele Familien en Despot;
dog her parret med Lunefuldhed og oven
nævnte Lyder.
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Smaa Risterier fra fjærri og nær.

Den ubevidste Moral

En meksikansk Dollarfyrsle.
POR NOGLE AAR SIDEN VAR DER en
Minearbejder, der tjente en halvanden Krone
pr. Dag. Saa opdagede han lige med et en
Sølvmine, der gav ganske utrolig meget af sig.
Ilan smed da ogsaa ligefrem Pengene ud af
Vinduet og blev stadig lige rig alligevel. Hvor
han kom hen, havde han gerne kolossale Sum
mer med sig og var derfor altid ledsaget af en
Livvagt paa otte Mand. I Mexiko holdt han en
Modeskrædder, der uafbrudt maatte forsyne
ham med det fineste og dyreste, der tænkes
kunde. Han erhvervede sig Masser af de unyt
tigste Ting, blot for den Fornøjelse at give
Penge ud. En Dag blev han opmærksom paa
en Bissekræmmer, der handlede med uægte
Guldsager. Han spurgte ham, hvad alt hans
Kram kostede, og da Bissekræmmeren nok saa
frækt forlangte 60,000 Kr. for sine billige Ure
og falske Diamanter, lod han ham straks denne
Sum udbetale.
Heldigvis kunde han ogsaa aabne sin Penge
pung, naar det gjaldt velgørende Øjemed. Han
har blandt andet opført et stort Hospital for
fattige Folk. Mange af sine tidligere Kamme
rater har han ogsaa hjulpet, og hos Almuen
var han meget populær.

DA DEN BERØMTE PROFESSOR i Filo
sofi Newman havde fattet den Tanke at ud
arbejde en Afhandling om den ubevidste Mo
ral, rejste han til Afrika for at gøre Studier
mellem de fuldstændig uciviliserede Negers tam
mer. Paa denne Rejse forvildede han sig ind
i en Ørkenstrækning, hvor han stod aldeles
uden Drikkevand. Til Slutning sank han fuld
stændig udmattet om paa Jorden og mente, at
nu var hans sidste Tune slaaet. Men saa blev
han fundet af en Neger, der rakte ham Vand
af et Kar, som han førte med sig. Profes
soren kom nu atter til Kræfter og vandrede
ved Negerens Side til dennes Landsby. Her
fik han godt at spise og drikke.
Rørt tænkte han paa den Afhandling, som
han vilde skrive, og sagde til sin sorte Værl:
„Min Søn, hvem bød dig at forbarme dig over
den døende Vandringsmand? Eller gjorde du
det, fordi dit gode Hjærte indgav dig det?“
Men den sorte, der ikke forstod et Muk
af, hvad den lærde Mand sagde, grinede kun
og gik sin Vej.
Og næste Morgen stegtes den berømte Fi
losof over et stort Baal, og den sorte Karl med
den ubevidste Moral drejede nok saa fornøjet
Spiddet.

Sprog Undervisning

Kliniker

INSTITUT FRANJAIS, M. A. Husson, Stenosgade 5 i,
fransk exam. indf. Lærer og Lærerinder. Enetimer Kursus. Konversation
Korrespondance Vejledning (for Sangere) i fransk Textudtale. Tlf. V.7ti7x.

Dr. med. AXEL TROLLE.

Musik Undervisning
Klauerundervisninfl. Mæ“"
Valdemar Larsen,
L
'

Konsultation i Fordøjelses- og Underlivssygdomme.
.vatklinik og Bopæl; Dronningens Tværgade 40. Tlf. 7960. Tr. 12—1.

Fru Franciska-Petersens Klinik for Antiseptik, Fodpleje, Manicure,

St. Thomas Allé 13
Elever i Vioiinspil modtages.
Tr. 30-12.

sigtspleje, elektrisk Vibrationsmassage. Generende Haarvækst fjernes,
idel til Selvbehandl. 2 Kr. Østergade 53, ligef. Ilium. Tlf. Byen 1160.

Bredgade 35. Tr. 4—6. Tlf. 6329

Gudmund Elmquist

Serum-Behandling mod løse Tænder og kronisk Rod og Tandkødstændelser samt rheumatiske Tandsmerter. Onsdag—Lørdag 2— 3. Aim.
nsultationstid 9-4. O. DRESCHER, GI. Kongevej 1 B.

EM FOR ENLIGE OG SVAGE.

4

Sang Undervisning

Frk. ELLINOR WITTROCK.

Fliv. Oversygeplejerske paa Prof. Rovsings Klinik.

le Vibenshus. Tlf. Strand 401x. < Ref. Hr. Overkirurg Prof. Rovsing.
Badeanstalten .København*
tillige
S tu dies tr. 61.
LAR- & DAMPBADE 35 Øre.

I Sang og Toneuddannelse

SaTuåverne jo/iaasen-Draae/Hexmi
Orgn, Ilerl. Trollesg, 7. Tlf. Byen 2507x. ’ Petra Munck, Mariendalsv. 1. 2. Sal

Onsdag og Lørdag efter Kl. 5 : ry r
dicinske Bade & Massage-Institut.
Ør.

Sygeplejeartikler, Slagelsegade 14, 1. Tlf. 0 2266
Østerbros Sygebureau ved Fru C. Hansen.

LINIK.

Tysk eksam. Massøse. — Ude og hjemme fra 12—6.

Fru HETY OSCHMANN,
15, Fiolstræde 15, St. Tlf. Byen 4497.

Averter i Lægelisten.

-----

Damernes Rubrik
HELL ER UP HUSMODERSKOLE, BENGTAS VEJ 15. Telf. 1157 H

N.Farimgsg.7.By 807ySygep. 3AarsUdd.
General-Agenturet Gothersg. 16. Kbhvn. K*
Klinik. Antisept. Fodpleje, Mani- Ældste Forretn. her paa Pladsen i
•e og Ansigtspi. Sofie Abrahamsen, Gummiv. og Sygeplejeart. Prisl. mod
jdksb Allé 23. 1 r.11-5, samtOnsd.Aft. 20 0. i Frim. Varerne sendes overalt.
Frimærker modt. som Betaling.
8.30—9.30. Tlf. V 5081 u. Ude 9—11.

Petersen, ClemensBro, Aarhus,
íe Violinstrenge af absolut Ren
hed og Holdbarhed anbefales,
lua G 1 Kr., D 65 Øre, /V 55 Øre,
E 60 Øre, A og D 2 Lg. E 3.
engelsk Tarm G 35 Øre, D 35 Øre,
5 0., E 25 0., Silke A og D 2 Lg. E 3.

•amatisk Skole.

KØB

Hver
8. Dag

Elevinstruktør VIGO BUCH JENSEN, Roarsvej 2, Hj. af Falkoner Allé. Træffes efter Kl. 5.

Petra Laugesen.

HAANDGERNINGSSKOLEN Forhaabningsholms Allé 264, København»
Kjolesyning, Linnedsyning, Broderi. Uddannelse tilHaandgerningslærerinder
og privat Brug.
Program feas. Træffes Søgned. 12-2. Julie Hansen.

Alvilda Burchardi, Frederiksborgg.
48. Spec.: Baby & Konfirm.-Udstyr.
Største Udv. i Pigekjoler til alle Aldre.
Matros- og Jægerdragter. Alt i Under
beklædning øg Linned.

Vandede Bekendtgørelser

5 Mdr. Kursus beg. 5. Maj.

Skole og Hjem for unge Piger.
Program tilsendes.

SYGEPLEJE-BUREAU-EKSPRES

M. P. NIELSEN.
Frugt og Konservesforretning.
Kun 1ste Kl. Varer.

Østerbrog. 134.

Telefon 0 788 V.

Den Suhrske Husmoilerskolt

OHANNES ANDREASEN, 1. Kondi
tori, Is og Konfekturef. Smallegade 24. Bestilling. Tlf. Godth. 75
M Paforeon Broderimagasin, øster• IVI. lu lul bull brog. 140. Navn syes, alle

J
K

Slags Tegninger ogMontering udføres,

T’nr'n 51 Nordre Frihavnsgade.

Telf. Øbro 97 x.
¿■ . 1 ULfJ,
BØRNE-UDSTYR. ——

Damefrisering50 %SyByen

Frk, H. Sarauw, Graabrødretorv 19.
Pustervig 8.
IQ ELLA NIELSEN,
Sommerkursus begynder 1. Juli.
Sølvsmed & Cicelør,
Statunderstøttelse søges under 15.
Juni saavel til Husmoderskolen som _____ 8 2, Værnedamsvej 8 2.______
til Lærerindeseminarijt Program til Guld, Sølv og Elektroplet til bil
sendes.
lige Priser. Reparationer udføres.
Træffes Kl. 1—3. Tlf. 8053.
66 Aaboulevard 66.
Vaskeriet HAMMERSHUS.
Jydsk Fiske-Import, Mejnungsgade
Tlf.489x. Hesselsg. 1. Tlf. Str.489x. 15 og Fredensgade 15, anbefaler alle
Bekendt for smukt og prompte Le- Sorter Fisk til Dagens billigste Pris.
vering. — Elegant Manschettej.
Telf. 10116. Ærb. H. Dambernoivsky.
nankopf Mode-Salon f. Damehatte. AfQliorf°r moderne Dameskrædder!
■ Udlllwl l Nordre Frihavnsgade 13 A. ntullul Sigurd Halldorsson( forhen
hos den engelske Hof-Dameskraider
¿fifíbfl fri°9 Linnedmagasin
Durant). H. C. Ørstedsvej 17.
VllKULUyK Frederiksborggade 85.
Telf. Byen 2135 y. A n n a M a d s e n.

A
skeforretningen SKAGEN, Nan»sg. 64. Alle Fiskes, i prima friske
rer. Fin. Torsk, Fredenksh. Rødsp.
Kl. Fiskefars. Tlf. Byen 1164y.

Averter i
Blandede Bekendtgørelser,

il S o min er bu st -S*
Ved Furesøen ved Holte, med skovbe)kset Skrænt til Søen å 30 Øre pr. Kv. Al, ved
yngby Sø å ¿0 pr. Kv. Al., ved Bak
evej i Birkerod (enestaaende Udsigt) å 15
re pr. Kv. Al., ved Trerød Hegn ved Vedek med Udsigt over Sundet, å 15 Øre pr. Kv.
I., ved Bagsværd å 20 Øre pr. Kv. Al.
Nærmere Oplysninger faas hos Sagfører Hen—
in g Hansen, Nørrevold Nr. 12. Telefon 5850.

Husk
at „Hver 8. Dag'1 har købt

Hintzes Fallitlager
i Pianoer
og sælger disse for ca. halv Pris uden Udbetaling, med

10 Kr Afdrag om Maaneden.

Vingaardsstrædé 25.

Hintzes Fallitlacjer i Pianoer
og sælger disse for ca. halv Pris uden Udbetaling,
med 10 Kr. Afdrag om Maaneden.
Vingaardsstr. 25.

Jeg ganger ud i Dagens Gry
og vinder Liv pg Mod paany,
Ihi Sangen gror,
og Sorger fly
i Dagens Gry.
Sommersol — gylden Sol,
Lunden fyldt af Sange,
Jomfru fin, — kom ud, kom ud
Dagen gryr paa Vange.

Jeg ganger ud — i Dagen ud,
hvor Bøgeskov i grønt staar Brud
blandt Blomster smaa
i Sommerskrud
saa skær og prud.
Sommersol — gylden Sol,
Jomfru fin derinde,
hør mit Raab — kom ud, kom ud
i Sol og Vaarens Vinde.

Bogi a de-H istori er.
I Butiken kom en Gang en Mand. Han
saa sig omkring uden at sige et Ord og
rystede fortvivlet paa Hovedet. Paa Spørgsmaalet om, hvad han ønskede, sagde han
paa Fynsk:
„Jeg tror ikke, De har det, jeg skal have
jeg vilde nemlig gærne have en Globus
over Fyn."
Dagen før Juleaften kom en ældre Kom
tesse ind i Butiken og blev rent utrøstelig,
da der ikke havdes det ny Testamente med
stor Skrift paa Lager.
„Kan De, unge Mand", sagde hun, „lade
trykke et Eksemplar til i Morgen For
middag?"
„Vi skal gøre alt, hvad vi formaar", sva
rede Ekspedienten slagfærdig, og endnu
samme Aften blev den store Opgave „løst"
ved en Kollegas Hjælp.

Det berømte Plankeværk paa Gersonsvej i Hellerup, som gentagne
Gange er blevet molesteret af foretagsomme Skoledisiple til stor
Ærgelse for Dr. Lembcke, som har rejst det.

— Hvad skylder De Deres Overord
nede, 27?
— Lydighed, Hr. Sergent.
Hvad skylder Deres Overordnede
Dem ?
— Aa, Hr. Sergent, det Par Kroner
haster det ikke med.
$
*
*
— Naa, De har nok været heldig med
Deres Spekulationer? Jegu hører, De er
næsten bleven Millionær!
— Ja, det kan man godt kalde det. Paa
en Million nær!

YALE-Laase
byder
absolut Sikkerhed
og modstaar alle
Angreb baade af
falske Nøgler og
andet
Tyveværktøj.

Nøglen
til YALE-Laasen er kun
5 cm. lang og vejer kun
10 gram, altsaa nem at
have hos sig.

csn

YALE-Laase
fremstilles pas
sende til ethvert
Brug.

Førend De begynder Deres Sommerrejse

maa De ikke glemme at sikre Deres Dør mod Indbrud.
Kun

Y ALE-Laasen
byder Dem absolut Sikkerhed; thi enhver Laas har sin
særegne Nøgle; det er ganske udelukket, at Deres YALELaas kan aabnes med falsk Nøgle eller Dirk,
Lad Deres Isenkræmmer forevise Dem „YALE“Laasene.
¡Eneforhandler for Danmark:

Hermann Raffel,
København.

i
Yale & Towne. Ltd.

EeyY.ork;Hambur$London

„Blount“-Dørlukkere etc.

Fru Potter køber Brudegave.
Af Harold Susman.
Oversat fra Engelsk af Marg. Høgsbro.

Scenen: En Juvelererbutik. Fru Potter træder ind,
iført en elegant Hat og Dragt og ser i det hele taget
ikke ud til at maatte undvære af denne Verdens Goder.
Expedienten: — Hvormed kan jeg være til Tjeneste,
Frue?
Fru Potter: — Jeg vilde gerne se paa en Gave.
Exp.: — Maa jeg spørge Fruen: For hvilken An
ledning?
Fruen: — Det skal være en Brudegave.
Exp.: — Skal det være noget med Stene?
Fruen: — Ja, jeg tænker det.
Exp.: — En Tiara?
Fruen: — Nej, ikke noget saa elegant.
Exp.: — Maaske et Halssmykke?
Fruen: — Aa, ja, maaske! Lad mig se Deres Hals
smykker!
Exp.: — Behag at se her, Frue!
(Expedienten gaar hen til en Montre; Fruen følger
efter).
Exp.: - Her er et! Maaske Fruen synes om det?
Fruen: — Hvor meget koster det?
Exp.: — 10,000 Dollars.
Fruen: — Aa, det er altfor meget.
Exp.: — Her er et andet Det koster 5,000.
Fruen: — Ja, det er smukt, men det er ogsaa
for dyrt.
Exp.. — Saa er her igen et andet Det koster
2500.
Fruen: — Ja, men jeg synes ikke om det.
Exp.: — Hvad mener Fruen om en Brosche?
Fruen: — Ja, jeg. kunde jo se Deres Broscher.
Exp.: — Det er her henne, Frue!
(Ekspedienten fører an til en anden Montre; Fruen
følger efter.)
Exp.: — Her har jeg en: Solopgang.
Fruen: -- Hvad er Prisen paa den?
Exp.: - 2000 Doil.
Fruen: Nej, jeg vil ikke spendere saa meget paa
en Brosche.
Exp.. -- Her er en anden: En Sløjfe.
Fruen: — Næh! den ser ikke ud af ret meget
Exp.: — Synes Fruen maaske om denne: En Halvmaane? 500 Dollars.
Fruen. — Aa, nej! den Tanke er saa almindelig.
Exp.: — Vilde De ikke synes om en Ring?
Fruen: — Maaske! Jeg kan jo se paa Ringene.
Exp.: — Denne Vej, Frue!
(Expedienten fører hende til Montren med Rin
gene.)
Exp.: — Her er f. Eks. en Ring med tre Diamanter.
Fruen: - Hvor meget koster den?
Exp.: — 300.
Fruen. — Og den der med de to Stene?
Exp.: — 200.
Fruen: — Og saa den med den ene Sten?
Exp.: — 100.
Fruen: — Den ser ikke ud af ret meget — —
for 100 Dollars.
Exp.: — Maaske kunde vi finde en passende Gave
i Sølv.
Fruen: — Ja, vi kan jo se paa nogle Ting i Sølv.
Exp.: — De er her ovre!
(Expedienten traver videre til en ny Montre, og
hun i Hælene paa ham.)
Exp.: — Hvad mener Fruen om et Garniture til
Toiletbordet?
Fruen: — Næh! Nej!
Exp.: — Et Manicure-Sæt?
Fruen: — Nej, heller ikke!
Exp.: — Har Fruen maaske tænkt noget andet?
Fruen: — Har De ingen Fingerbøller?
Exp.: — Jo, Ffruel Her er Fingerbøller! — Et
Guldfingerbøl!
Fruen: — Hvor meget koster det?
Exp.: — 5 Dollars.
Fruen: — Hvor meget koster det der af Sølv?
Exp.: — 3 Dollars.
Fruen: — Hvordan er de billigste, De har?
Exp.: — Her er et til 1 Dollar.
Fruen: — Ja, det er godt Det er saamænd nok.
Saa tager jeg det. Vil De lægge det i en Æske til mig.

Exp.: — Saa gerne, Frue!
Fruen: — De tager jo ikke noget for Æsken, gør
De vel?
yr-^p • _ Nej, Frue.
Fruen: — Her er 50 Cents — 75 — 85 — 95 — 96
— 97 — 98 — 99 — — 1 Dollar. Jeg er ked af at
gøre Dem Ulejlighed med Smaapenge. Her har De mit
Kort — og her er min Mands. Vær saa god at lægge
dem indeni og send det til Miss Griselda Grubb, Nr.
23 Trinity Avenue; Bronx. Miss Grubb er en fattig
Slægtning af min Mand. Vi har saamænd aldrig saa
meget som set hende, men hun sendte ¡os en Indbydelse
til sit Bryllup, saa vi maa jo sende hende noget. Og
som nu et Fingerbøl! Det er i Virkeligheden meget
mere passende for hende end en Ring eller en Brosche
eller Halsbaand. Synes De ikke dét samme?
— Jo, naturligvis!
— Glem nu ikke at lægge det i en Æske og at lægge
de to Kort ved. Tak skal De have! — Farvel! — —

Broen i Parc Monceau.
Den smukke Parc Monceau, der engang var et af Paris
fashionableste Kvarterer, ligger ved Nordsiden af Champs
Elysées. Den lille Bro, der spejler sig i det blanke Vand,
afgiver et saare malerisk Skue.

Victor Hugo’s Katte.
Ved sin Død efterlod Victor Hugo sine Arvinger'
lem Millioner Francs og — en Angorakat, ved Navn
Gavroche Nr. 2. Det er dog særlig dens Forgænger,
som vi her vil ofre nogle Linjer.
En Julidag 1868 ser vi Lacroix, den berømte
Digters Forlægger, paa Vej til Sommerboligen Hautevillehouse, fra hvilket Sted Mesteren har udsendt flere
af sine mest priste Værker, t. Eks „Les misérables".
Lacroix, hvis Hovedærende var at betale Digteren
Honorar for hans sidste Skrift, havde dog overvurderet
sine Kræfter. Dagen var brændende, og skønt han
kun befandt sig nogle Bøsseskud fra Villaens Terrasse,
hvor Digteren og hans nærmeste Kreds ventede ham
med Frokosten, kunde han ikke modstaa den Fristelse
at lægge sig ned i Græsset, aabne sin Rejsetaske og
nyde nogle Forfriskninger, som han havde medbragt.
Da han veltilfreds havde drukket en god Slurk
Bordeauxvin og fortæret en Skive kold Postej, blev
han opmærksom paa, at et lille Dyr. af Størrelse af
en Haand, havde fundet Vej ind til Tasken, hvor den
ivrigt opsøgte nogle Rester af hans Frokost.
Det var en ganske ung, nydelig Kat.
Boghandleren kunde ikke nænne andet end at lade
den rigtig gøre sig til gode. Saa klappede han Dyret,
og Mis gav sin Tak til Kende ved at snurre og spinde
nok saa lystigt.
Nogle Minutter efter ?var Forretningsmandens Tan
ker atter optagne af Dagens Hverv. Han saa paa sit
Ur,samlede hurtigt sine Sager og. med Taske og Over
frakke hængende paa Armen, begav han sig igen paa
Vej, uden at tænke over, hvor den ubudne Gæst var
bleven af.
Faa Minutter efter hilste han paa Digteren, der
spøgende bebrejdede ham, at han var kommen for sent,
saa at Frokostens bedste Bestanddele var opspiste. Saa
kom Talen paa Hovedemnet.
I det Øjeblik den værdige Forlægger vil tage sin
Notérbog ud af Overfrakken, som han endnu bar paa
Armen, høres én uforklarlig Lyd. ligesom en sagte
Klynken, der syntes at udgaa fra en af Lommerne.
Almindelig Forbavselse.
Men Lacroix besinder sig hurLigt, stikker sin I laand
ind — og fremviser smilende den lille Kat, der maa
have sneget sig ned i Frakkelommen, den Gang Op
bruddet skete fra Maaltidet i det fri. Mis havde sovet
til Middag oven paa en Bunke Banksedler.
Man morede sig ikke saa lidt herover — og fra
delle Øjeblik havde Dyret Indpas i Huset.
Victor Hugo tog Katten til sig. Og han gjorde
endnu mere. Efler at alle tilstedeværende ret havde
beundret dens yndefulde Leg og dens hvide, langhaaredc
Pels, tog han ikke i Betænkning at tildele den Navnet
„Gavroche".
Saaledes hedder en af Personerne i Romanen „Les
misérables". Gavroche er Pariser-Gadedrengen, den muñ
iré Spilopmager, med hvis Fripostigheder ingen kan
faa Bugt*
Saa blev Dyret klappet, striglet og kærtegnet, hvad
der i Følge den Lyske Digter Hoffmiann skal tyde
paa, at der findes en mærkelig Sympati mellem Katte.
Digtere og Filosofer.
Gavroche, den første af Navnet, døde i en temmelig
fremrykket Alder. En af Husets daglige Gæster skrev
et spøgefuldt Rim over den, hvori det hedder, at Mis
fik kun sjældent fat i en Mus, skønt der var nok
af dem; skulde den faa en Rotte paa sin Samvittighed,
maatte det blive i den anden Verden.
Gavroche Nr. 2 fik sit Hjem i Digterens Bolig
„Avenue d’Eylau" i Aaret 1876. Den var kuldskær og
noget lad. Derfra stammede vist den Vane, at lægge
sig og sove i den forgudede Digters ogen Lænestol,
der stod til højre for Kakkelovnen, og som gerne var
Oplagsplads for en eller anden Yndlingsbog, der skulde
beses før Middags^Slummeren.
Naar nu Digieren kom for at finde Hvile, var hans
Plads oplaget af noget laaddent, silkeblødt, der havde
rullet sig sammen og sov sødeligt.
Historien beretter om, 'hvorledes M u h a m e d. da
han skulde begive sig til Moskéen, en Dag skar et
S lykke af Ærmet paa sin Klædning, for ikke at for
styrre en Favoritkat, der laa og sov paa hans Arm.
Victor Hugo skar vel ikke sin Frakke i Lu af Hen
syn til Mis, m'en naar han saa’ at den havde be
mægtiget sig Lænestolen, veg han selv Pladsen, med

Fontaine de Medicis.
Denne skonne Fon Urne lindes i Luxembourg-Haven i Paris. Den
er smykket med Søjler og B illed huggervtvrker.

Frimærker

i „Frimærkebørsen«
Klosterstræde Nr. Q
(Bemærk Nummeret).
**

sælges billigst

(V. Walter).

Gratis
Prisliste til Enhver. Gamle Araiver, alle Slags Mærker købes til
Utrolig høje Priser og giv--s Ind
købsliste ligeledes gratis-
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fotografiske
APPARATER
Største Fabrik af Havemøbler.
Direkte Salg til Forbrugere.

Forlang vor illustr. Katalog 1912.

Sagfører Thor Eibye,
Huskenstræde 12 København

Elegant Damefrisering.
Fru Kramer-Petersen,
Tordenskjoldsgade 3 1

V. a V. Kgl Teater. Tlf. Byen 5079x,

Nyeste Modeller medl. Kl.s
Optik fra velrenom., optiske
Firmaer med smaa, maa°

nedlige Afbetalinger.

Illustr. Katal. sendes gratis.7
Selskabet til Udbredelse ¡1
af Lterære Værker mod Rate
betalinger. (Fotograf Afd.)

KøbenhavnB. Helgoiands»]
gade 9» Telef. 6655.

------ PR. TAND---1-2-5-10 Kr.
betales for gamle kasserede Tandsa
S. Jensen, Dannebrogsgade 18.

mindre en af Husvennerne vovede el Statskup mod
Katten, og lod den stige ned af Trbnen til Por’d el
tor dens Herre.
Vist er det, at Gavroche i sin snehvide Silkepels
altid har været som et ,forvænt Barn, og det bliver
den uden Tvivl ved at være.

Den mest moderne Ligvogn
Automobiler anvendes nu ogsaa som Ligvogne og
det varer næppe længe før vi kan se en lignende
Vogn i København, som den i London vi her bringer
et Billede af.

Han tæmmede Dragen.
Der var en Gang en Konge. Da han blev gammel
og var træt af Regeringens Byrder, kaldte han sine tre
Sønner frem for sig og talte saaledes til dem:
„I drager nu alle tre ud i Verden og udfører Helte
bedrifter. Om et Aar vender .1 tilbage, og den, der
har udført en Bedrift, som ingen tidligere har udført,
overgiver jeg Kronen og Regeringen!"
Sønnerne drog ud i Verden, og efter et Aars For
løb vendte de tilbage iog traadte frem for Faderens Trone.
„Naa, min Søn,“ sagde Kongen til den ældste, „hvil
ken Bedrift har du saa udført?"
„Jeg kom igennem. en uhyre stor Skov, hvori en
Drage huserede. Den sendte "først sine Undersaatter
— Løver og Tigre, høje som Huse — imod mig. Dem
fældede jeg, og bagefter fældede jeg ogsaa Dragen, til
Trods for, at den spyede Ild og Edder imod mig!"
„Det var en stor Heltebedrift," sagde Kongen. „Men
det er gjort før."
Nu traadte den anden Søn frem, og han berettede:
„Jeg kom igennem et Rige, hvor der huserede en
Kæmpe, der var af Jern helt igennem. Han havde
fældet Landets rette Konge, og alle skælvede for den
frygtelige Kæmpe. Jeg fældede ham."
„Det var godt, min Søn, det var en stor Handling.
Men ogsaa det er gjort før!"

Nu traadte den tredie Prins frem. Han berettede:
„Jeg mødte en ung, skøn Prinsesse. Hende giftede
jeg mig med, og hun førte mig frem for sin Moder,
Dronningen. Men Moderen var en arrig Kvinde og
en rigtig Svigermoder, og hun spyede Gift og Galde.
Dog, jeg tæmmede hende og spærrede hende til sidst
inde i et Slot, hvor hun nu bor for sig selv og udgyder
sine Forbandelser, uden at nogen hører det!“
Den gamle Konge havde fuld af Beundring hørt
Beretningen.
Da Sønnen tav, rejste han sig og sagde:
„Du har udført det store, som ingen anden før dig
har udført. Dig tilhører Kronen!“

Schädtlers
gs] Sygekasse. (h|

C.KRÜGERSpPETFABRIK

Tyendeforsikring.
Selvstændig Forsikr it
KGL. HOF-TAPETFABRIK

Højbroplads 21. lelf. 347
Kontortid 9-b.

Nørregade 6.
Telefon 3319.

Efter Ballet.
Student Hansen er ikke saa lidt af en Levemand.
Tiltrods for, at han faar temmelig rigelige Subsidier
fra en velhavende Onkel, gør han dog stadig mere Gæld.
Og hvad værre er.
Paa sine natlige Razziaer indlader han sig under
tiden paa Ting, som nøder ham til at aflægge smaa
Høflighedsvisitter i den offentlige Politiret.
Forleden Nat havde han saaledes det efter hans
egen Mening ustyrlig morsomme Indfald at slaa Ruden
ind paa et Brandskab.
Og da saa Sprøjterne kom jollende den ene efter
den anden, stod han ved „Brandskabet" og lo „Mand
skabet" ud — som han selv senere nok saa vittigt be
mærkede.
Naa, naturligvis blev han for Resien af Natten
anbragt i Pleje paa den nærmeste Politistation.
Og nogle Dage senere maatte lian atter møde i
Poli liretten, hvor lian fik dikteret en Bøde paa 200 Kr.
Den var ham dog for høj. Den kunde han ikke
betale, før hans kære Onkel var afgaaet ved Døden,
sagde han.
„Ja, saa længe kan vi ikke give Henstand," sagde
Dommeren. „Saa maa De sidde Bøden af."
Hr. Hansen gik hjem i et meget traurigt Humør,
efter at have lovet at komme igen i Løbet af tre Dage
for at begynde Brummeturen.
Men da den tredje Dag op randt, fik han Ind
bydelse til et muntert Studentergilde.
Som Følge heraf opsatte ^han til den følgende Dag
at møde for at sone.
Den følgende Dags Eftermiddag, medens han endnu
laa og sov Rusen ud, dundrede det voldsomt paa Døren.
„Luk op!" lød en tordnende Stemme udenfor.
„Elvem er det?" spurgte han søvndrukken.
„Luk op i Lovens Navn!"
Som en Raket for han op af Sengen ¡og rev Døren op.
Udenfor stod to uniformerede Politibetjente.
„Klæd Dem paa og følg med øjeblikkelig!" sagde
den ene af dem i en myndig Tone.
Hr. Hansen forstod, at det ikke hjalp åt gøre Ind
vendinger.
Han lod de to Lovens Haandhævere træde ind og
klædte sig hastigt paa.
Næppe var han færdig hermed, før der atter ban
kedes paa Døren.
Nølende aabnede han Døren — udenfor stod hans
kære Onkel.
„Kære Onkel, er det dig!" udbrød han, idet han
gjorde et fortvivlet Forsøg paa at se glad ud.
„Ja, som du ser," svarede Onkelen, idet han trængte
sig forbi Nevøen og ind i Stuen. „ — •— — Men hvad
skal det betyde! — To Betjente!"
„Ja, kære Onkel!" stammede Nevøen. „Det — —
„Naa?"
„Det er to af mine bedste Venner. De er kommen
for at hente mig med til en Maskerade. — Som du
ser, er de maskeradeklædte — Drosken holder allerede
udenfor — Jeg har derfor ikke Tid! — Farvel! —
Du undskylder vel nok!"
Og dermed skyndte han sig ud af Døren, medens
de lo Betjente venskabeligt tog ham under Armene.
El vor vidt Onkelen troede paa Karnevalshistorien
eller ej, har Hr. Hansen endnu ikke faaet Rede paa.

elsesringe
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3 Vestergade 3, Aarhus.
Kursus for Direktricer begyndeI. og 15. i hver Maaned.
Pladser anvises.
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„Fran^ais“. 16 Lille Leverer mek og elkt. Vinduesreklamer
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Elektromekanisk Etablissemei
og Metalvarefabrik.

Elektriske Anlæg.
Stort Udvalg i Fotograiirammer
(Metal).
Lommelamper fra 85 Øre.
Alt mekanisk Arbejde udføres.

Vaskeriet „DU NORD
Graabredretorv 12.
Telefon Byen 2012.

Tøjet hentes og bringes. - Gardin
tørring paa Spændramme.
kommer

straks Hurtig Levering.

—

Elektrisk Drift

HJEMMETS VEJVISER
Fortegnelse over københavnske Firmaer, hvis fleraarige reelle Forretningsførelse yder Kunderne
betryggende Garanti for samvittighedsfuld Betjening.

Manufakturvarer.

Barbermaskiner.

EXSkTROB

Kr. 1.50 plus Porto sendes
mod Opkrævning. P. Jensen, DØRPLADER i Messing, Porcellæn
og Emaille. Stort Udvalg ai Stempler.
Skovvejen 105. Aarhus.

Frederlksborgg. 81.

Kronprinsessegade I9,

Møbler.

J I Guld- og Sølvvarer |
Sk Barnevogne og Klapvogne. e Forlovelsesringe alle Des^^Fr. 7, Gade 4, Hj. af Nørrebrog.
Barnevogne.

Telf. Nora 1996 y. Afbetaling
KJ indrømmes.
Itkin.

sins. Denne Annonce giver
10pCt. Gothersgade 58, Aug.

Bogbindere. |

Dr. Tværg. 29 Mezz., Tlf. Palæ 1329 y.

Andersen.

Cigarer.
— Severin E. Frendrup

Rammer paa
Afbetaling.

26, Smallegade 26.

Ugentlige Afdrag
efter Aftale.

/.Cigar- & Tobaksforr.,
Vin samt Spirituosa,

Gentohegade 4

Alle Mærker føres.

Damehatte

1

deforretn. Frem.

0 T^Tntr^nM^Tn^gäsTnSt
,
Jernbaneg. 5, Telefon B,
Mg} 2642 x. Soiide Folk indr.Ratebet. Fineste Gardinoph.
C. Paulsen.

Tlf, Palæi^jéy.

Th. Herss, Juveler og Guldsm. St. Udv.
Bogbindet' D. L. CLÉMENTs i Guld, Sølv og Elektropletv. til bill. Pr.
Eftfl. Silkegade 13, Køben
havn. Telf. 3396, leverer alt I
Haararbejde.
J
Bogbinderarbelde, enk. Bø
som de største Partier, i omhygFru ERSLEV
igste Udførelse, til rimelige Priser.
modtager afredt Haar til For
arbejdning. Spec.; Fletninger
Børneudstyr. |
— Skilninger — Parykker, enestaaende Pasning. Nørrebro
*Trikotaget.Voksneo.Børn samt
gade 74.
Skørter, Korsetter og Strømper
i stort Udvalg. A* Nuppenau,
*26 Grønneg. 26. Tlf.Byen i457x. L^^Inöramning:

Mahogni Bogskabe, som Teg
ning 50 Kr. Antike døbier
restaureres. Snedkermester P.

Lundén, Ilenr. Rungsg. 23-25.

A. B. ARNESEN,

Blékingsgade 2, Tlf. Amg. 596 u.
A|S. CENTRUM, Regnemåde 1.

res efter Tegning saavel som enkelte
Dele. Alt Snedkerarbejde udføres.

Til billigste Fabrikationspriser
Snedkermester M. Pedersen,
Danmarksgade 6.

Konditorier, |

Fiskeforretninger* |

1 ælledvej 18 =
‘

har erholdt Grand Prix og Guklmedaille i London for 1. Kl Fisk.
Varerne bringes overalt,
Tlf. Nora 1330.
Christiansen.

j lirTf -___ H. M. OLSEN

FlQke- og Vildtforretg Blaagaardsgade 18.

Fodpleje.

|

y\l?rk. Rasmussen, Vester- --------- Jvnldg 17 a, 2. Bemærk:
‘n Sal. Træffes 12—6.

Giarmestre.

Kunstklinkeri.
HINK
Iljaiv

Strandboulevard 901. Tlf. Øbr. 34 y.
Solidt og tørt Materiale garanteres.

O. K. Mathiesen,
Største Udvalg, Billigste Priser.

Landemærket 25.

Tlf. V. 1661 y.______________

Alt Glarmesterarbejde
udføres.
CARL STAPF,
Enghavevej 15.
rsgade 30 lige ved Blaagaardsg.
leder indrammes, Rullegardiner,
tiere- & Gardinstænger. Vindueserh^^ulfores^L^Ti^íZm g s por.

Glasmosaik.
O verslag gra ti s.
M. Jansen,

Pustervig 5.

Telefon Byen 2369x.

Avertér i
] Hjemmets Vejviser
1K1M3

direkte fra Værksted.

Gamle Pletsager »Aiaddin«
bliver som nye
Pianoer.
Stilfulde Instrumenter
Dansk Arbejde.
Thorald B o h m

— Fiolstræde 42. —
Telf. Byen 42(Jx.

Skotøj.

lervarer.

J

levarden 166, Tlf. Str. 83 x. Al Rep.. udf.
hurtigt. Kun 1. Kl. Fodtøj til bill Pr,

Frøsig & Nielsen, Skræderetabl.

|

Nordre Frihavnsgade 13 A.

modtages til Forarb. Reparat.
udf., hentes og bringes. Skræ____ derm. N. I. Nielsen, Chr. Winthers v. 4, v. Falkonerallé. Tlf. V 5340u.

Jill Nipkpn Herre° Ä Dameskræd.
Classensgade 3.
A. M. SØRENSEN JUI. HICIbGII.
Bestillinger
Stort Prøvel.
Hovedvagtsgade 2. Omforandringmodtages.
og Oppresning hurtig

Telf. 5360.
Stort Udvalg.
Billige Priser.
|_^Maltpræparater^J

Ingen Mavekatarrh!
Brug Maltine Kakao.
Maitine Kaffe taales,
hvor Kaffe bør være
banlyst.
Maltinekiks. Tit. 9919.

og billigt,
Alt Stof modt. til Forarbejdning.
God Pasning og flot Arb. parant.
Stort Prøvet Ægirsg.12. N. Ohlson

Symaskiner.

C. Konerdmg & Nielsen,

Tøjrensnings
anstalten.

int. S**

Lille S!randstrade t&
Tierredragl fra 2.oo
7)amedragl • J25

Reparationer af
øvede Skrædere.

Kobenhavns Dampfaiveri
& Tøjrensnings Etabi.
C. Krüger Hansen.
Indlevering:

Dronn. Tværg. 14.

Tlf. Palæ 110.

Fabrik:

Blegdamsvej 56. Tlf. Nora 1100.

1. Kl. Herre- og Daineskræderi.

Billige Priser

Masklngarn til en gros Priser.

I Tøjrensningsanst. J
Tik

Skrædermestre. |

íduespoTerlñg^pecTeTnorprTvate
m, P. Sønderby, Vesterbrogade

_________ ved det nye Theater.

Telf. Byen 1341 x.

J "^toí^^on^Tegñlñg^^ Skotøjslorr. Thinggaard, Strandbou-

nsgade 12.

Reelle Fordele bydes Kun
derne. FREA er altid reel.
Vesterbrogade 40

Spisestue og Sovekammermöblem.

Kurvemagere. | I

O. Kinttof,

ANNA PAMPERIN.

N. P. Hansens Møbelsnedkeri.
ST. PEDERSTRÆDE 41.
iste Klasses Møbler efter originale Tegnin
ger til Fabrikationspris, Tegning og Over
slag gratis. Grundlagt 1898.

I

u Peter Hvidtfeldtsstræde 6,

Alexander Hover.

KØBMAGERGADE16.

Aarligt Udsalg.

Tegning og Overslag gratis.
Til billigste Værkstedspriser

KUNSTKLINKERIET
Ry esgade 114.

<8 Kr. pr. Stk.
Aage Jensen«

Trikotage.

Stort Udvalg i Tricotage.

Brd. Hjertings Møbelsnedkeri,

med alt til Faget henhø
rende til Konfirmation og
Selsk. Provinsordre exped.
omgaaende og billigt.

liskehus et

plages De af Rotter, Mus Væggedyr,
* Kakerlaker eller andet Utøj, da
henvend Dem Nybrogade 28 Stuen.
Telef. Byen 2496, Tom Tjäder.

Falkonerallé 26. Tlf. V 2267 x.

Etablissement for moderne IndramSpisestuer, Dagligstuer etc.
ning. Kun 1ste Kl Materiale anvendes.
Billigste Værkstedspriser.
A. Svensens Eftf. Møbelsnedkeri.
larmesterforrelningen og Ramme
Østervoldgade
10 2. Telf. Palæ 726 y.
fabrikken, Toftegaards Allé 15,
Billeder, indr. paa Afhet. Abonnement
paa Vinduespolering modt. S. Hansen. I
Opplettering.|

LAURITZ JOHANSEN
Falkonérallé 65.
Telf.
Godth.1165, anbefaler sig

Gothersgade 21 St.
Telf. Byen 1831 v.

Stort Udvalg til alle Priser.

Q

K. MADSEN,
Mølle Allé 14.

Dansk-amerikansk Tand-System.

iggo Henriksen, 47, Pr. Char»
w lottegade 47. Hele Udstyr leve

R.E.Lund, 8, Bagerstræde 8,

Chaicelonguer, Divaner
og Fjedermadratser.
1. Kl. Tapetsererværks t,

L^jCgggwz Undersøgelse gratis.
Fineste Guldbroarbejde.

Strømper, Underbeklædning,

Christensen & Meier,
Vinduespolering og Bygningsarbejde
Snedkeretablissem. 4, KongGeorgsv.4.
udføres.
Lapsen & Gordlng,
Holbergsg. 10. Tlf. Byen 5110.

Konsultation
10-4 °0 6—7

AA kl or til billigste FabriKationsI’IJlHJIcI priser, N.P. Nielsens Mø
belsnedkeri, N. Søgade 15. Telf. Byen
5191. Tegning og Overslag gr a tis.

en smukkeste Ramme om Deres
Billeder faar De hos

D

Tandklinik*

Bedst og billigst
F, C: Dahl,

Utirforretning. |
Ved Køb og Reparationer af
Ubre, Kæder, Briller, Ringe,
Smykker m. m. spares ca.
25 pCt. Bastiansen, Istedg.ll

F. 0. Carlsson,

Amagertorv 31.

Største Udvalg i Uhre og
Kæder.

________________________
1
Vaskerier.

Specialitet:
Mggft Husholdningsvask efter Vægt

Gmdrup
Dampvaskeri,
— Grundlagt 1878. —

Vore Vogne køre overalt.

Telf. Strand 2. ♦ Telf. Strand 2.

Længste Garanti.

---------- Benyt ---------HJEMMETS VEJVISER

Billigste Priser.

naar De søger et reelt Firma.

6, Holbergsg. 6
Grundl. i868 Telf. Byen yy.

Afbetaling Indrømmes.

„•SpøgeSkæmt- HvER8ÖAG!”
Jens Kresjan og Juveltyven.

1. Jens Kresjan har som bekendt en fin
Næse. Da han en Morgen var ude og spejde,
opdagede han, at der var noget muggent i
Nærheden af en Guldsmedebutik. Lidt efter
kom der en Zigøjner med sin Harmonika og
sin Abé forbi. Pludselig fik Jens en lys Idé.

2. „Laan mig din Harmonika og din Abes
Uniform/4 sagde han til Zigøjneren. „Hvad
vil du med den?“ spurgte Manden. „Det skal
du straks faa at se, kom bare her med Klu
dene !“ Naa, Jens fik sin Vilje. Næppe var
han færdig, før en Bil rullede op, og ud af
den sprang en skummel Fyr. „Et Øjeblik!“
raabte han til Chaufføren og sprang ind i Bu
tikken.

3.. Lidt efter kom han tilbage med sin City
taske fuld af Smykker, og saa travlt havde
han, at han ikke lagde Mærke til, at Jens
havde lagt Harmonikaen lige udenfor Butiks
døren. „Pas nu paa!“ hviskede Jens, „nu skal
du se Løjer!“

4. Og — tju — der traadte Tyven lige paa
Harmonikaen, saa Instrumentet gav nogle for
færdelige Brøl og Hvin fra sig. Samtidig styr
tede Jens Kresjan og Zigøjneren løs paa Ty
ven, der blev saa befippet, at han tabte Tasken
med alle Herlighederne.

5. Under det Spektakkel, som nu opstod, kom
Guldsmeden til, og aldrig saa snart havde han
set, hvad der gik for sig, før han styrtede til
Telefonen og skreg: „Hallo — Central — Politi
— Hjælp — Tyveri!“ Samtidig kløede Jens
Kresjan løs paa Tyven af alle Kræfter.

6. Lidt efter ankom Politiet og tog sig af
Forbryderen. Guldsmeden, der nu var blevet
roligere, komplimenterede Jens Kresjan for
hans raske Optræden og tilbød ham gratis
Forlovelsesringe, naar han engang med Tiden
fik Brug for dem. Naar jeg træffer Jens, skal,
jeg spørge, om det varer længe!

Anger.
Hr. Petersen: Kcere lille Marie, jeg indrømmer at
jeg har drukket en Smule for meget og ... at det er en
stor Skam, at Du nogensinde blev gift med en Mand som
mig. Jeg er osse saa bedrøvet for Børnene . . . stakkels
Marie! Og saa, søde lille Marie, lad mig saa jaa Lov til
at gaa pænt og stille iseng.
— Hvad er „Gluten Flour"?
— Det bedste Husholdnings Mel. —
Til Af veksl i mg.
Han: — For at være fri for al din Klagen, gaar
jeg i Dag hen og køber det Overstykke, du saa gerne
vil have!
Hun: — Aa, du kære, gode Mand — det skal du
have et Kys for!
Han: — Bliv mig fra Livet med dine Krokodillekys!
Redaktionen paatager sig intet Ansvar for indsendte Manuskripter og
Billeder, men benyttes de ikke, vil de saavidt muligt blive returnerede
hvis Porto vedlægges.
Redaktionen f
Chefredaktøren træffes Mandag og Lørdag 11—12,
(Andre Dage efter Aftale). Telefon 6922.
Redaktionssekretæren træffes Mandag, Fredag og Lørdag 12—2. Te
lefon 6822. (løvrigt pr. Privattelefon Taga 46 v).
Administration og Annonce-Afdeling:
Direktøren, hver Dag 12—2. Telefon 6822.
I' rrelnintjsføreren træffes hver Dag Kl. 3—5. Telf. 6822.
Kontoret daglig aabent 9—5. Telefoner 6922, 6822.
Abonnementspriser i Indlandet:
Hver 8 Dag frit tilsendt i 3 Maaneder 1 Kr, 25
do.
do.
il A ar Kr. 5.00.
do.
Luksusudgaven i 3 Maaneder Kr. 2,50.
do.
do.
i 1 Aar Kr. 10.00.
Telegramadresse: Hver 8- Dag. Telf.: 6822. „Hver 8. Dag’faas paa
alle Jærnbanestationcr, i alle Kiosker og hos Boghandlere samt Blad
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Ind- og Udland.
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FOR MARGYS SKYLD
Oversat af

Anna Thalbitzer.

AN ER SIMPELTHEN bedaarende!” ud
brød Eunice.

H

„Lian er ligefrem kær!“ sagde Margy.
Da jeg nu ikke interesserer mig synderlig
for Præster i Almindelighed, var det haardt
for mig at beskæftige mine Tanker med denne
ene i Særdeleshed, men jeg indsaa, at det var
nødvendigt. Naar baade Margy og Eunice var
af samme Mening, var det ingen let Sag at
ændre denne.
„Hvor mange Gange har I hørt ham præ
dike?” spurgte jeg til at begynde med.
„En — men det var tilstrækkeligt’.” (Del
vilde det ogsaa have været for mig).
„Jeg var aldeles revet med!”
„Og han sparede ingen — han var saa
fuld af Værdighed og Alvor!”
„Ja, det er sikkert, ethvert Ord, han sagde,
var Sandhed! Lige rent ud!”
Saaledes blev de ved, og kunde være ble ven
ved i Timevis, hvis jeg ikke havde lagt mig
imellem.
„Fra jeres Begejstring at dømme,” bemær
kede jeg stilfærdigt, „gaar jeg ud fra, at han
er ugift.”
„Ja, det er han rigtignok,” svarede Margy
hurtigt. „Dette er hans første Kald, maa du
vide.”
„Saa skulde I trække Lod om ham. Du
kunde jo gifte dig med ham først, Eunice,”
foreslog jeg, „og dersom han viser sig at være
en behagelig Kammerat, der opfører sig godt,
kan du lade dig skille og overlade ham til
Margy. Kirken er jo meget liberal, og —
„Spøg til Side,” afbrød Eunice. „Fordi du
tror, du skal giftes med mig, behøver du ikke
at være saa kynisk.”
„Hvorfor ikke?” spurgte jeg uskyldigt, vel
vidende, at saadan en Bemærkning vilde volde
Ufred. Og Ufred vilde den have voldt, hvis
ikke Dørklokken i samme Øjeblik' havde rin
get, og selve den velærværdige Pastor Usber
Panfield var traadt ind i Stuen.
Jeg genkendte ham øjeblikkelig. Han havde
været min Kammerat og Omgangsven for fem
Aar siden, først i Karlsbad og senere i Paris,

og det kan nok være, vi havde haft en munter
Tid sammen!
Der var ikke den Ting, vi ikke havde set
eller gjort! Jeg skrev det senere op alt sammen
i en lille Bog, og var der noget, jeg havde
glemt, saa huskede Panfield mig paa det.
Ikke fordi jeg vilde skade ham i hans
Stilling med det nu! Jeg er selv meget liberal.
Margy, som lod til at være helt betaget ved
den fromme Persons Nærværelse, forestillede
os for hinanden med sagte Stemme. Den vel
ærværdige Pastor Panfield trykkede min Haand
nervøst, mens hans Blik tydeligt nok bad mig:
„Røb mig endelig ikke,” og mit besvarede det
med et forbigaaende: „Frygt ikke — jeg er
selv en Spasmager.”
Men samtidig kom jeg i Tanker om noget.
Der var nu Margy. Hun ejede 50,000, hun var
meget modtagelig. En aandrig og sjælfuld ung
Præstemand kunde let faa Magt over hende.
Pastoren forlod os snart, hvilket ikke glæ
dede andre end mig, og da jeg var interesseret
i Sagen, iagttog jeg dens videre Udvikling i
de kommende Uger med voksende Uro.
En Dag, da jeg traf Margy alene, sagde
jeg til hende:
„Min kære Margy, hvor megen Adspredelse
mener du en Mand bør have, før han er moden
til Ægteskab?”
Margy rynkede Panden.
„Jeg ved, at du vil sige nogle skrækkelige
kyniske Ting! Hvorfor gør du altid Nar, naar
vi allesammen ved, at du slet ikke mener noget
med det? Nuvel, Ned, du ved meget godt,
at jeg aldeles ikke synes om den Slags Ting
eller bifalder saadan noget.”
Sagen var, at jeg begyndte at blive æng
stelig baade for Margy og Eunice. Selvfølgelig
kunde jeg sagtens stole paa Eunice, men med
Margy var det en anden Sag. Naar en ung
Pige er saa sentimental, som hun, trænger hun
til en Raadgiver.
„Er du forelsket i Mr. Panfield?” spurgte
jeg rent ud.
Margy studsede.
„Jeg interesserer mig varmt for ham, og
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jeg forstaar ikke, hvorfor du behandler ham
saa overfladisk. Det ser ud til, at han har
en instinktmæssig Følelse af, at du ikke tager
ham alvorlig, og at han undgaar dig. Hvis
du bare vidste, hvordan han egentlig er! (Jeg
tror, jeg vidste det!) Og saa hans Gerning
blandt Menigheden! Alle Mennesker siger, at
der har aldrig været saadan en Vækkelse!“
„Margy!" sagde jeg og var nu meget alvor
lig. „jeg ønsker ikke, at du skal se forkert i
denne Sag, og jeg har i Sinde at fortælle dig
noget — men du maa love mig at holde det
hemmeligt/*
„Jeg vil ikke tro et Ord af, hvad du vil
fortælle mig om ham!“ sagde Margy bestemt.
„Aa, jo, det vil du nok. Men lov mig først,
at du vil tie."
»Ja —."
„Paa Ære?"
„Paa Ære!“
„Saa hør, Margy, Sagen er denne. Den vel
ærværdige Pastor Panfield er ikke den Helgen,
han giver sig ud for at være. Ikke fordi, jeg
vil bebrejde ham hans Fortid! Han kan have
forbedret sig og har utvivlsomt gjort det. Jeg
har intet imod ham, fordi han har været mere
eller mindre vidtløftig, men fordi han prøver
paa at bilde Folk ind, at han er gjort af et
andet og bedre Stof end os andre. Han giver
sig Mine af at være en aandfuld, vidtløftig
Person, der staar højt hævet over alle os andre
i alle Retninger, og det er han aldeles ikke.
Han sejler under falsk Flag. Og du ved selv
følgelig ikke, .Margy, at det er Folk af hans
Slags, som faar en Mængde hysteriske Kvinder
til at flokkes om sig.“
„Jeg vil ikke høre et Ord mere!“
„Jo, du vil — du bliver siddende i den
Stol og hører mig til Ende. — For fire eller
fem Aar siden var Panfield og jeg sammen
i Paris, vi var nogle lystige Fyre, og Pan
field gik ikke af Vejen for noget — den Gang.
Nu ønsker han at gifte sig med en ung Pige
af god Familie — med en god Formue —
og komme frem her i Verden, og selvfølgelig
er min Nærværelse her ikke behagelig for ham.
Men han kender mig fra gammel Tid og har
saa megen Tillid til mig, at han tror, jeg ikke
vil forraade ham. Det vil jeg heller ikke —
ikke til andre end til dig — og det er derfor,
jeg lod dig love mig Tavshed.“
Saa tog jeg nogle Fotografier op af Lom
men. Jeg ved ikke, hvorfor jeg havde gemt
dem fra vor bevægede Fortid.
Men nu var de der, og den velærværdige
Mr. Panfield var med og figuerede som Ho
vedperson paa dem alle.
„Her er Beviserne, Margy," sagde jeg. „Det
er fem Aar siden — Quartier Latin, ja, der
staar Dato jpaa — og det er endda ikke de
værste, jeg viser dig,“ tilføjede jeg betydnings
fuldt.

„Ved Eunice noget om dette?" spurgte Mar
gy skælvende.
„Selvfølgelig ikke, — og hvis du siger det
til hende! Det vil sige, hun ved naturligvis
god Besked om mig, det ved alle Mennesker.
Jeg skjuler ikke noget, men det er jeg for
længe siden færdig med. Og hvad siger du nu?“
„Det er forfærdeligt!" hviskede Margy med
store Taarer i Øjnene.

*

*

*

Saa gik der en hel Maaned, og jeg gik
om med en stolt Følelse af at have gjort min
Pligt. Thi havde jeg ikke frelst Margy? Da fik
jeg en Morgen et tungt Slag i Form af et
Billede fra Eunice og en lille Pakke med min
Ring i.
„Jeg har i nogen Tid," skrev hun, „følt,
at jeg ikke kunde elske dig, som en Mand
kan vente at blive elsket. Jeg ved, det er bedst
for os begge, at vi skilles. Jeg haaber, du
tilgiver mig."
Og en hel Del mere af samme Slags. At
tænke sig, at jeg i min Iver for at frelse Margy,
havde glemt at vaage over Eunice! thi jeg var
overbevist om, at den velærværdige Pastor Pan
field stod bag ved dette.
Jeg skyndte mig hen til Margy.
En Mand trænger i et saadant Tilfælde
altid at betro sig til en Kvinde.
Jeg rakte hende Brevet uden at sige noget.
„Jeg vidste, det maatte komme," sagde hun,
„jeg saa godt, at Mr. Panfield efterstræbte
hende — lige fra Begyndelsen. Han prøvede
paa ät faa dig til at tro, at det var mig. — Hun
har lige fortalt mig, at de er forlovede."
„Du vidste det," raabte jeg strengt. „Men
hvorfor gjorde du da ikke noget for at frelse
hende? Hvorfor brød du ikke dit Løfte til
mig og fortalte hende hele Historien om hans
Fortid? Margy, hvorfor gjorde du det ikke?"
„Det gjorde jeg," sagde Margy med brudt
Stemme.

Smaa Sandheder.
Der skal ikke noget Jordskælv til, for at vi
skal tvivle om vore Venners Hæderlighed.
*

*

♦

Kvinden er født Optimist. Saa længe hun
blot har et Spejl ved Haanden, ser hun ikke
sort paa Tingene.
*

*

*

Naturen behager, naar den synes Kunst,
Kunsten naar den synes Natur.
Kant.
*

*

*

For at sige en Kvinde Sandheden, maa man
være forelsket i en anden.
*

*

*

En Kvinde tror aldrig, at hun er ældre, end
hun ser ud til.
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EKSCENTRISKE PERSONLIGHEDER
PERSON ALHISTORISKE SKILDRINGER
FRA

IND- OG UDLAND
,.Virkelige Begivenheder er ofte mere interes
sante end de vidunderligste Fantasier/*

Omraader og pyntede sig med de store For
fatteres Tanker og Udtryk, medens det ene
VERT AARHUNDREDE, undertiden endog ste, som var deres eget, var en særlig højt
enhver Generation, udmærker sig ved en udviklet Grad af Følsomhed.
„Følsomheden" kan maaske bedst karakteri
eller anden særlig Interesse, som dyr
seres som en Slags aandelig, for ikke at sige
kes med større eller mindre Iver, eftersom
der er flere eller færre alvorlige Spørgsmaal legemlig St. Vejtsdans. Den viste sig i en over
til at lægge Beslag paa Folks Tanker. I Virke dreven, unaturlig Livlighed i Bevægelserne, og
ligheden findes der lige saa mange Moder inden Stemme, og naar to Mennesker, som interesse
for Tankens Verden som indenfor Klædedrag rede sig for hinanden, mødtes eller skiltes,
tens, og de kommer og gaar tilsyneladende skete det under mange overflødige Udtryk for
uden nogen paaviselig Grund. I Dag diskuteres Betagelse, ikke fordi der behøvedes at være
de fra den ene Ende af den civilicerede Ver Kærlighed forbundet med denne Interesse, men
den til den anden, i Morgen er de næsten bidt fordi det nu en Gang hørte sig til i „Føl
glemt under den hæsblæsende Jagen efter nye somheden" s Tidsalder.
Det er klart, at denne Følsomhed var en
Tanker og nye Idealer.
Fyrretyve Aar før den franske Revolution absolut abnorm Ting og Udtryk for en ligesaa
som et Uvejr brød løs over Europa, sad baade abnorm Sindstilstand. Kun indenfor Nationer,
i Frankrig og i Tyskland Følsomheden i Høj der som den franske og tyske, var forhindrede
sædet. Følsomheden eller Sentimentaliteten er i at deltage i det offentlige Liv, kunde den
den ægte Følelses Halvsøster, pien medens; have blomstret saa længe eller have skudt saa
„Følelse" er fuldt ud foreneligt med Styrke, vilde, unaturlige Skud. Den var Udgangspunk
Humør og Mandighed, er Følsomheden et sølle, tet for Goethes „Valgslægtskaber" og de fran
forhutlet Væsen, som altid klynker og altid ske Royalisters Mangel paa Moral, denne Man
ligger om Venlighed, som den iøvrigt slet ikke gel paa Moral, som i Løbet af kort Tid skulde
fortjener. Ingen behøver at skamme sig over udløses i det brølende Hav af Gudsbespottelse
at være i Besiddelse af virkelig Følelse, for og Anarki, som gaar under Navn af den fran
den styrker Forstanden og Viljen, samtidig med, ske Revolution.
at den mildner og forædler Aandslivet, hvori
Af alle historiske Personer fra de Dage
mod Følsomhed stadig bæver og klynker og er der en enkelt, som den Dag i Dag staar som
jamrer, altsammen i den falskes te Toneart. — Følsomhedens mest typiske Repræsentant. I
Kort sagt, Følsomheden er i Virkeligheden lut sin egen Tid blev hun betragtet som noget
ter Humbug, paa samme Maade som Følelsen af en Filosof og en endnu større Romanforofte er den fulde Sandhed.
fallcrinde. Hun omgikkes alle sin Tids mest
Det er derfor en virkelig interessant, om begavede Mænd og Kvinder, medens hun nu
end ikke meget tiltalende Fare af den menne kun indtager en beskeden Plads i Historien,
skelige Daarskab, som vi finder, naar vi stu fordi Napoleon efter Sigende gjorde hende den
derer de Aar, der ligger mellem 1756 og 1793 Ære at hade hende, oig fordi hun var 'en typisk
— det vil sige Følsomhedens Tidsalder. Denne Repræsentant for Følsomheden. Den moderne
falske Guds eller Gudindes store Profeter var Forskning har afklædt hende, tager Las og
i Frankrig Rousseau, i Tyskland Goethe og Pjalt af en Filosofi, der ikke var hendes egen,
Schiller foruden en Mængde smaa Profeter, og det er endvidere bevist, at det var andre,
der rystede og bævede, saaledes som de saa hun skyldte de Brokker af fantasifuld Skil
deres Herrer og Mestre gøre det. Nogle af dring, som findes i hendes „Delphine" og „Co
disse indtager en fremskudt Plads i Litera turens, rinne", men som Følsomhedens Repræsentant
og Filosofiens Verden og var stærke nok til er hun absolut enestaaende.
at ryste Sentimentalitetens Taabeligheder af sig,
Hendes Pigenavn var Anne Louise Ger
men andre, som i deres Tid kunde gøre For maine Necker, men hun er bedre kendt under
dring paa at regnes for store Forfattere og Navnet Madame de Staél. Hun var Datter af
Filosofer, mindes nu kun, fordi de ved deres Ludvig den Sekstendes Minister, Finansman
„Følsomhed" gjorde sig særlig bemærkede i den fra Genf, hvis Forsøg paa at bringe Frank
deres Samtid. De fuskede paa alle mulige rigs Finanser paa Fode mislykkedes saa aldeles.

Madame de Staéls Livshistorie.

H
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Hendes Moder, Suzanne Curchol, havde som digvis maatte vise sig utilstrækkeligt, naar det
ung Pige vundet den berømte engelske Histo skulde staa sin Prøve overfor Folk, som virke
riker Edward Gibbons Kærlighed. Hun havde lig havde studeret de Emner, hun saa over
først afvist ham og derefter gjort fortvivlede fladisk havde søgt at sætte sig ind i.
Da hun gik i sit tyvende Aar (1786), be
Forsøg paa at vinde ham tilbage, men paa
det Tidspunkt befandt Gibbon sig alt for vel gyndte hendes Forældre at anse det for fori sin enlige Stand og var betydelig mindre maalstj enligt at faa hende gift. Det vilde Liv,
betaget af Mademoiselle Curchol, som saa kort hun havde deltaget i, i Forbindelse med strengt
efter giftede sig med Jaques Necker.
Arbejde, havde svækket hendes Helbred, og
Necker var en rig Mand, og hans Datter hendes Moder ræsonnerede som saa, at hun
var følgelig et særlig eftertragtet „Parti“. Hen ikke paa én Gang kunde være en Blaastrømpe
des Moder og hun kom til Paris paa et Tids og en Verdensdame.
Det var et underligt Forhold, der herskede
punkt, da Livet i den franske Hovedstad var
mere glimrende end nogen Sinde, samtidig med mellem den unge Pige og hendes Moder. I den
at man langsomt og sikkert nærmede sig Af schweilziske Provins, hvor de begge var født,
havde Moderen haft
grundens Rand. Den
Ord for at være me
fores taaen de Revolu
get dristig og letsin
tion var aabenbar for
dig. Hendes Tilbøje
¿die, som overhovedet
lighed for Gibbon var
vilde agte paa Tidens
kun et af de mange
Tegn, men Aristokra
Kærlighedseventyr,
tiet og Hoffet nægtede
hvori hun efter Si
at lytte til deres Ad
varsler og styrtede
gende havde figueret,
og saa meget er sik
sig ud i de vildeste
kert, at hun ingen
Udskejelser under
lunde var tilbagehol
den letsindige Marie
dende overfor Genfs
Antoinettes
Fører
mandlige Ungdom. Og
skab.
dog er det, som om
Det var her, at den
hun efter sit Gifterunge Pige blev ind
maal, og da hun kom
viet i alle de Nydel
til Paris, nærmest ud
ser, som Tilværelse i
viklede sig til en Slags
Overdaadighed og Le
schweitzisk Puritaner.
diggang medførte,
Hun vaagede med
samtidig med, at hun
stor Omhu over all,
traf Samtidens mest
hvad Datteren foretog
begavede Mænd, som
sig, og hvad Selskab
Voltaire, Rousseau.
hun færdedes i, me
Lamartine og Chate
dens paa den anden
aubriand. Hun fore
Fru Stael-Holstein.
Side Datteren, som
satte sig. at hun vilde
være sin Tids højst kultiverede Kvinde, ikke hjemme i Schweilz havde været temmelig stil
blot indenfor Literaturens, men ogsaa indenfor færdig af Væsen, nu lagde en hidtil ukendt
Naturvidenskabernes og Socialøkonomiens Ver Livslyst og Bevægelighed for Dagen. Del var
den. Medens Faderen arbejdede paa sin Mono næsten, som om Moder og Datter kunde have
grafi over de franske Finansforhold, arbejdede byttet Roller. Landsbyskønheden fra Genf blev
hun af al Kraft paa en Supplementsberctning en Snerpe i det parisiske Selskabsliv, medens
og studerede Dokumenter, Beretninger og de den stilfærdige, lidt tunge unge Genferinde blev
mest indviklede Statistikker for at faa fuldt det straalende Midtpunkt i alle parisiske Sa
loner, baade selskabelige og literære.
Herredømme over Stoffet
Moderen var endvidere en. meget smuk
„Det er min Mening, at jeg vil vide alt,
som der er at vide,“ sagde hun med et Hov Kvinde, medens Datteren var lille og tyk, med
mod, der nærmest blev beundret hos saa ung udstaaende Øjne, som ikke særlig fremhævede
en Kvinde.
paa det smigrende Portræt af Gerard — og
Men desværre var hendes Aandsevner ikke hendes Frisure var højst uklædelig. Der er
tilstrækkelige til at holde Trit med hendes visse Ting, som tyder paa, at Germaine hadede
Ærgerrighed. Hun naaede aldrig videre end sin Moder af et godt og ærligt Sind og
til et tilsyneladende indgaaende Kendskab til var uhyre skinsyg paa hendes Skønhed og
mange Ting — et Kendskab, der forbløffede indtagende Væsen. Det er ogsaa muligt, at
Mænd, hvis Viden ikke paa noget Punkt strakte Madame Necker misundte Datteren hendes Be
sig ud over det almindelige, men som nødven gavelse, skønt denne, naar det kom til Stykket,
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væsentlig bestod i en Evne til at kunne, tilegne
sig og anvende andre Menneskers Aandrigheder.
I hvert Fald brød dte to sig ikke særligt om
hinanden, og Germaine skænkede sin Fader
al den Kærlighed, som Moderen hverken fik
eller attraaede.
Det var maaske for at lægge en Dæmper
paa Datterens overstrømmende Livslyst, at For
ældrene bragte et Parti i Stand mellem hende
og Baron de Staél-Holstein, som paa det Tids
punkt repræsenterede det svenske Hof i Paris.
Partiet vakte almindelig Opsigt, for Baron de
Staél var hverken i Besiddelse^ af personlige
vindende Egenskaber eller nogen særlig Bega
velse. Hans Yndlingsbeskæftigelse var at spille
Kort og drikke uhyre Kvantiteter Punch, og
mange undrede sig over, at han virkelig kunde
være en passende Ægtefælle for den rige Ar
ving, som samtidig blev anset for et Vidunder
af Aandfuldhed og Begavelse og altid var parat
til at diskutere et hvilket som helst Emne fra
Statsvidenskab til platonisk Kærlighed. Andre
syntes derimod, at der kunde være en hel
Del, der kunde tale til Fordel for Partiet, for
ganske vist var Mademoiselle Necker baade
rig og begavet, men Baron de Staél-Holstein
var af gammel Familie og havde en 'Titel. End
videre var han, netop paa Grund af sine Ynd
lingsbeskæftigelser — Kortspil og Drik — en
ganske behagelig Ægtefælle, paa dette Tidspunkt
af Frankrigs Historie, hvor Aristokratiet op
førte sig fuldkommen, som det fandt for godt,
og et Gesandtskab var et meget bekvemt Sted
at trække sig tilbage til, naar Pøbelen blev
altfor nærgaaende. For Paris stod ved Begyn
delsen til Revolutionen, og alle „Aristokrater"
var mere eller mindre i Fare.
I Begyndelsen sympatiserede Madame de
Staél nærmest med Revolutionspartiet, men efterhaanden som de gik videre og videre, nær
mede hun sig atter Royalisterne og var ufor
sigtig nok til at give sine Venner Husly i
Gesandtskabet. Følgen var, at hun blev nødt
til — i største Skynding — at flygte over Græn
sen, og hun vendte først tilbage, da Napoleon
begyndte at blive den altbeherskende Faktor
i den politiske Horisont — som den sejrige
General, Konsul og Kejser.
Madame de Staéls Forhold til Napoleon er
en af de Ting, som har bidraget til at kaste
en vis Glans over hendes Navn. Den korsi
kanske Ørn og den lille, tykke Genferinde ud
gør i Virkeligheden et højst besynderligt Par.
og den Maade, hvorpaa deres indbyrdes Forholjd skildres, er da ogsaa noget modstridende.
Der antydes saaledes fra mange Sider, at Ma
dame de Staél var alt for klog og vittig til at
passe for Napoleon, og mange Kvinder fortalte
med Salvelse, at Verdens Betvinger havde fun
det sin Overmand i denne lille Kvinde, som
hvad det Ydre angaar, var saa stedmoderlig
behandlet fra Naturens Haand. Men paa den
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anden Side kan vi med Lethed tænke os, at
den store Soldat kunde blive arrig, naar han,
som spiste hastigt, og knap gav sig Tid til
at skylle sin Mad ned med et Par Glas Vin
og en Kop Kaffe, blev forstyrret af et geskæf
tigt, lille Kvindemenneske, som vilde tale om
Historiens etiske Bevæggrund og Muligheden
for en ny Regeringsform. Napoleon skabte selv
Historie og skrev den i Ild og Flammer, og
hvad Regeringer angik, saa havde han nye
Regeringer overalt i hele Europa, eftersom det
passede hans kejserlige Vilje. Hvor kunde han
lade være med at føle sig irriteret over en
Kvinde, der, som en engelsk Forfatter siger,
„var en gammel, grim Kokette, som havde ind
ladt sig paa et latterligt Giftermaal, og som
tilbragte en Del af sin Tid med at plage bega
vede Mænd, for bag efter at komme med sar
kastiske Bemærkninger om dem bag deres Ryg."
Napoleon var ikke den Mand, som lod sig
slaa af Marken i en Diskussion, men han endnu
mindre den Mand, som kunde finde sig i Pe
danteri af nogen Art. Det ærgrede ham at skulle
træffe Madame de Staél i alle Paris’ Saloner, og
han brød sig ikke i mindste Maade om hendes
Epigrammer. Hun kunde rejse hen, hvor hun
vilde og skrive alle de Epigrammer, hun fandt
for godt, og da han i 1803 forviste hende
fra Paris, drog hun ganske simpelt over Rhi
nen og slog sig ned i Weimar.
Da den unge Baron de Staél-Holstein for
søgte at gaa i Forbøn for Moderen, svarede
Kejseren ham bestemt, men uden mindste An
tydning af Bitterhed:
„Min kære Baron, hvis Deres Moder fik
Lov til at opholde sig to Maaneder i Paris,
vilde jeg blive nødsaget til at spærre hende
inde i et af mine Slotte, og det vilde da være
en højst uridderlig Maade at behandle en Dame
paa. Nej, lad hende rejse et hvilketsomhelst
andel Sted hen. Hele Europa staar hende aabent
-- Rom, Wien, St. Petersborg, og hvis hun
vil skrive Smædedigte over mig, er England
et bekvemt og billigt Sted. Men Paris er nu
alligevel en lille Smule for nær."
Kort sagt, vi kan med nogenlunde Sikker
hed lade Historien om, at Napoleon virkelig
havde næret en alvorlig Følelse og et ligesaa
alvorligt Had til den „landflygtige Blaastrømpe"
gaa i Papirkurven, og ud over at det lykkedes
hende at kede ham over al Maade, synes der
ikke at have været nogensomhelst Forbindelse
mellem de to.
løvrigt var Madame de Staél i sit Forhold
til Mænd i mange Maader en tidligere George
Sand — en Kvinde, uden personlig tiltrækkende
Egenskaber, og dog i Stand til at tiltrække,
en Kvinde, som elskede for Kærlighedens egen
Skyld uden at vinde ret megen Kærlighed til
Gengæld, og altid parat til at lægge sit Hjerte
for Fødderne af enhver fremragende Mand,
hun traf paa sin Vej, selv om hendes Forsøg
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nok saa lidt blev afvist med en mere eller
mindre godmodig Latter. At opregne alle de
Mænd, som hun paa et eller andet Tidspunkt
interesserede sig for, vilde blive alt for lang
trukkent, saa meget mere, som der var meget
lidt virkelig Følelse i disse Forelskelser, maaskc lige med to Undtagelser.
Hun nærede en dyb og alvorlig Kærlighed
til Henri Benjamin Constant, den højt begavede
Politiker og Romanforfatter. Han tilhørte hen
des mest intime Kreds i Paris, og deres fælles
pol i liske Anskuelser udgjorde et stærkt Baand
imellem dem. Constant blev forvist af Napo
leon i 1802, og da Madame de Slael Aaret efter
l u Igle ham i Landflygtighed, stødte han til
hende i Tyskland. Hendes forgudende Tilbe
delse tiltrak ham, paa samme Maade som hun
var betaget og blændet af hans Geni, og i For
holdet til hinanden gennemløb de alle Liden
skabens Skalaer, selv om de ogsaa til Tider
kunde blive trætte af hinanden og skilles for
en Tid, medens hun morede sig med andre
Mænd. Til sidst mente hun, at Kærligheden til
ham helt var udslukt, og ved den Lejlighed
var det, at hun kom med følgende ineget træf
fende Bemærkning:
„Jeg har altid elsket mine Elskere højere,
end de har elsket mig til Gengæld.“
Men paa den anden Side lagde hun aldrig
Skjul paa, at hun var dem allesammen utro,
og at hun selv, naar hun var virkelig alvorlig
forelsket, meget godt kunde more sig med andre
Miend. En af de Mænd, som spillede en ret
betydelig Rolle i hendes Liv, var en ung Ita
liener ved Navn Rocca, og til en Forandringgil lede hun sig med ham. Paa det Tidspunkt
i 1811 — var hun fem og fyrre og Rocca
kun tre og tyve — en ung Soldat, som havde
vieret med i Krigen i Spanien, og som nu gjorde
ivrigt Kur til den kvindelige Filosof under et
Rekreationsophold i Genf.
Dette Ægteskab blev indgaaet paa Betin
gelser, som den aldrende Brud dikterede. For
det første skulde det være hemmeligt, og for
det andet vilde hun ikke bære sin Mands Navn,
selv om hun skulde føde ham Børn. Som
(irund hertil angav hun, at hele Europa vilde
„gaa bag over af Forfærdelse", hvis Madame
de Staél skiftede Navn" — i sig selv et ud
mærket Bevis paa hendes utrolige Forfænge
lighed.
Rocco blev hende iøvrigt tro til det sidste,
skønt hun efterhaanden blev meget grim og
vanskelig at omgaas. Hun var, for at bruge
et af hendes egne Udtryk, en Kvinde, som
„havde prøvet alt", og dog havde hun ikke
opnaaet noget, som skulde faa varig Betyd
ning. Hun havde vundet en højtbegavet Mands
Kærlighed, men han blev ikke ved al elske
hende; saa vandt hun en anden Mands Kærlig
hed, denne Gang en Handlingens Mand, men
hun blev meget hurtigt træt af ham. Hun havde

Ord for at være en fremragende Filosof ogi
Historiker, og dog er det senere bevist, at
hvad hun kendte til disse Ting kun var Brok-:
ker og løsrevne Stumper, som hun havde „laant"
af andre.
En af de Fortjenester, som kan tilskrives
Madame de Staél, er at hun indførte den roman
tiske Literatur i England, og at hun fremsatte
Anskuelser om Ægteskab og Kærlighed, som
i de Dage var ret epokegørende. Men selv
her, hvor hun virkelig havde noget paa Hjerte,
som var hendes eget og ikke laante Fjer, er
der en Uklarhed over alle hendes Udtalelser,
som gør hendes Bøger lige saa irriterende, som
hendes Konversation efter mange betydelige
Mænds Udsagn skal have været. Hun havde
aldrig Tid til at gøre noget ordentligt, skønt
hun kun sov de fire af Døgnets fireogtyve
Timer og var uhyre travlt beskæftiget hele
den øvrige Tid. Hun skrev, medens Kammer
pigen satte hendes Haar, og selv medens hun
spiste sin Frokost, og hun undte sig ikke en
Gang Tid til at gennemlæse, hvad hun hav.de
skrevet.
Inden vi hermed tager Afsked med den én
Gang saa fejrende og beundrede „Skønaand",
maa vi se hende paa hendes sidste Stadium,
som en gammel Kvinde, ekscentrisk og lidet
tiltrækkende. Hun sagsøgte sine tidligere El
skere for de Penge, hun havde laant dem, hun
skældte ud over sin Tid og fandt, at alt var
forkert — saaledes som det maaske kun var
naturligt for den, som havde maattet give Slip
paa alle de Glæder, der havde givet Livet Værd
i hendes Øjne.

Amatørflyverne ved Emdrup.
Dansk aeronautisk Amatörförening af 1910 har oprettet en
Flyveplads ved Emdrup, hvor Medlemmerne foretager vel
lykkede Opstigninger med en Glider af Cliannte-Typen.

„Hver 8. Dag“: 26. Maj 1912.

INTERIØR FRA TOLDMUSÆET.
Wl^ein-Hansen.
Den kendte Toldinspektør Pape har rundt om fra hele Landet samlet en Del interessante Sager,
der vedrører Toldvæsenets Historie. Samlingen er installeret i den saakaldte Guidekaserne paa
Toldboden.

Godsejer Johannes Hage.

en 26. Mai fylder
den kendte Gods
ejer Johannes Hage
70 Aar. Han er Søn
af Godsejer Alfred
Hage, blev Student i
1860 og deltog som
frivillig i Krigen i 64.
Hr. Hage har i Ti
dens Løb beklædt en
Mængde offentlige Til
lidshverv. Han var
saaledes 1876— 1901
Folkethingsmand for

D

Fredensborgkredsen.
Bedst kendt er Hage
imidlertid som Opret
ter af den store og
fortrinlige Malerisam
ling paa Nivaagaard,
som han i 1908 skæn
kede Offentligheden.
Desuden bør nævnes,
at han fra 1865—70
næsten helt ofrede
sig for Skyttesagen,
specielt
Akademisk
Skyttekorps.
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til at søge Sandheden. Han afskyede ikke blot
i Ord men ogsaa i Gerning alt forløjet, pra
lende Væsen, alt Gøgl og Humbug, hvad enten
det bar Videnskabens højt officielle Stempel
eller Charlatanens brogede Kappe. Derfor findes
der i hans Bøger en grov Realisme og en næ
sten ubændig Oppositions trang, der mere end
en Gang har vakt Opstandelse paa Bjerget
Men dette vil ikke sige det samme som, at
han med Forkærlighed opsøgte det, der var
stygt og uædelt. Med gammeltestamentlig Vrede
kunde han foreholde Slægten dens Synder og
og bruge Svøben, saa det sved. Men samtidig
profeterede han om det nye, der skulde komme
i en Tid, hvor de store og ædle Følelser igen
vilde komme til deres Ret, og hvor Begej
stringens hellige Ild brændte klart i Sjælene.
Vi har tilvisse været langt nede, og Strindberg
har saa at sige gjort Turen med. Derfor har
han Myndigheden til at tale rent ud om Tin
gene. Overalt i hans Værker træffer man denne
Undergrundsanalyse, som ubarmhjertigt afdæk
ker alle Skavanker. Men gennem store Lidel
ser, der baade var af legemlig og sjælelig Art,
arbejdede han sig op til de evige Højder.
Typisk baade for Realismen og Idealismen
(hvis man endnu tør bruge disse forslidte Eti
ketter) i Strindbergs Digtning er Romanen
„Sorte Faner“. Denne Bog er fra en vis Side
frakendt al kunstnerisk Værdi — vel nærmest
fordi den ganske respektløs skildrer forskellige
RÆKKEN AF DE DØDSFALD, hvorpaa den Kunstnertyper, der engang har faaet det offici
sidste Tid har været saa rig, føles August elle blaa Stempel. Og dog indeholder denne Bog
Strindbergs særlig smertelig, ikke blot Kapitler, der er skrevet med den største Kunst
fordi han var Sveriges største Digter, men ogsaa og en Rigdom paa Tanker, der fængsler og
fordi der med ham er gaaet bort en usædvanlig betager ikke blot ved deres Originalitet men
rigt begavet og mærkelig Personlighed. For ved den Ørneflugt, hvormed de stiger mod
ham selv kom Døden som en Befrielse. Efter Lyset.
Her kunde ogsaa nævnes Skuespillet „Erik
et langt Sygeleje, hvis Pinsler han bar med
slor Sjælsstyrke, har han nu fundet Fred. Hans den Fjortende44, der er særlig godt kendt i
sidste Ord lød som et: „det er fuldbragt4, idet København gennem det kongelige Teaters for
han med Bibelen paa sit Bryst udlalte: „Nu træffelige Opførelser. Med hvilken lysende Ge
har jeg gjort op med -denne Verden. Her i nialitet har Digteren ikke skildret den sinds
denne Bog findes dog den eneste Sandhed. syge Konge i hans afmægtige Kamp mod Adelen,
Nu er alt personligt udslettet.44 Og fra dette (/retfærdigheden og — sidst men ikke mindst
sit Golgatha vandrede han ind til de store — mod sig selv! Det er en Tragedie, der for
Aanders Uforgængelighed. Thi vel er Menne Hovedpersonernes Vedkommende staar paa
sket August Strindberg død, men Digteren vil Højde med det bedste, der er skrevet...
Men det er farligt at begynde at nævne
leve og mindes langt ud over sit Fædrelands
Grænser.
enkelte Værker. Det ene trækker det andet
Det er ikke Hensigten med disse Linier med sig, og Listen er lang. Hvert af dem er
al gøre Forsøg paa blot nogenlunde at ridse præget af den sjældne Personlighed, der
Hovedtrækkene op i Strindbergs Digterliv. Rent skabte dem. Om de fleste af dem liar der staaet
bortset fra, at Tiden til en saadan Vurdering Gny længe efter deres Fremkomst. Der var
næppe er inde, vilde det kræve mere Plads, saa meget af Vikingenaturen i Strindberg —
end et Ugeblad kan afse. Her kan blot være ogsaa meget af dens udmærkede Sider i dens
Tale om at minde om enkelte Sider af hans Ærlighed og Kraft. Derfor kan vi nu sige over
Virksomhed, der var saa omfattende, at det hans Grav:
Tak for de skønne
med Sandhed kunde siges, at intet menneskeligt
var den fremmed.
Telte, Du rejste!
Tak for de stolte,
Hvad der først og fremmest var karakteri
sejrende Slag!
stisk for Strindberg var hans utrættelige Trang

AUGUST STRINDBERG

I
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DØDEDANSEN
Fortælling fra Hamborg af /. /.

ET ER GANSKE karakteristisk for en Ver

D denshandelsby som Hamborg, at den
har sammenbygget Raadhuset med Børsen. Mere

tydeligt kunde det ikke siges, at Byen betragter
Handelen og Forretningslivet som Hovedner
ven i den stærkt komplicerede Organisme.
Der ligger en Idé i dette — et Vink, som
peger tilbage paa de gamle, glorrige HansaTider, da de tre Stæder, Lybæk, Hamborg og
Bremen dannede et vældigt Forbund. Den Gang
var det Lybæk, som førte an. Nu er det Ham
borg, der hævder Traditionen og fører den
videre.
Og det under storstilede Former. Raadhuset
er en pragtfuld Sandstensbygning i lysk Rcnaissancestil og har kostet over 10 Mill. Mark.
Ved en Fløj bygning, der omslutter en de
korativ „Ehrenhof“, staar Raadhuset i Forbin
delse med Børsen — denne myldrende Menne
sketue, i hvis Marmorsale der høres et kogende
Sus, naar Forretningsfolkene strømmer ind gen
nem Portalen.
Her inde staar der Millioner paa Spil. Man
ser paa de vagtsomme Miner og nervøse Træk,
at det drejer sig om Kapitaler. Paa nogle.faa
Minutter kan store Formuers Skæbne være af
gjort. Derfor gælder det om at gøre den rigtige
Indsats.
Men det er ikke blot inde i selve Byg
ningen, at der gøres Forretning, ogsaa udenfor
den handles der i stor Maalestok. Langs For
tovet staar den ene Handlende ved Siden af
den anden og falbyder. sine Varer. De mest
forskelligartede Ting udbydes til forbavsende
billige Priser. Ikke blot Blomster og Frugt
kan købes her, men ogsaa Bøger, Fyldepenne,
Skobaand, Urkæder og Pletstifter — for blot
at nævne noget af det hyppigst forekommende.
Et brogcl og morsomt Folkeliv udfolder sig
navnlig om Formiddagen og i Børstiden paa
den forholdsvis lille Strækning, som begrænser
af Adolphsplatz og Al ter wall.

Kfonstrøm.

Her var det, at jeg traf den Mand, som
disse Linier handler om.
Han stod mellem en Baandjøde og en zigøjneragtig Fyr. Jøden skreg op som en Pappegøje med sine Snørebaand og nogle skinnende
Urkæder, hvis Pris varierede mellem 30 Pfen
ning og 3 Mark Stykket. Efter al Sandsynlig
hed var alle Kæderne af samme Kvalitet. Zigøjneren var af Naturen Opfinder. Han solgte
en meget enkeltudseende lille Maskine, som
besad den Egenskab at kunne forvandle en
almindelig Papirslap til den nydeligste Femmarksseddel. Zigøjneren samlede stort Opløb
og gjorde glimrende Forretning — til øjensynlig
Ærgrelse for Jøden, der ofte raabte til Folk,
at de hellere skulde købe hans gode Kæder
end smide deres Penge i Rendestenen for Zigøjnerens værdiløse Kram.
Midt imellem disse to Skraalhalse stod den
Mand, jeg her fortæller om. Hans tavse reser
verede Væsen udgjorde den besynderligste Kon
trast til de to andres paatrængende Geschæfts
mageri. Han begyndte at interessere mig. Jeg
søgte at skaffe mig nogle Oplysninger om ham.
Og det viste sig ikke at være vanskeligt. Mellem
Folkene paa Adolphsplatz var der ikke mange,
som ikke kunde fortælle et eller andet om
Amandus.
A m a n d u s Bl u m hed han — men kaldtes
altid ved Fornavnet.
— Amandus... o, det er en fin Mand.. .
Hol mich der Kuckuck, han har haft mange
Penge mellem Hænderne!....
Saadan hed det sig almindeligvis. Og spurgte
jeg da om, hvordan det var gaaet til, at den
„fine“ Mand var endt som Gadehandler, ja,
saa fik jeg almindeligvis intet direkte Svar.
Fortælleren trak paa Skulderen og førte Haan
den paa en meget betegnende Maade til Mun
den.
Naa saadan ... tænkte jeg. Det er altsaa den
gamle Historie med det fulde Bæger om igen.
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Endnu sporedes der en nobel Stræben for
at dække over Elendigheden. Hans Tøj var
slidt og falmet, men omhyggelig børstet. Hans
lange, hvide Haar var redt ned over Skul
drene. Og Skoene skinnede af Blanksværte.
Amandus handlede netop med Blanksværte.
Desværre stod hans Omsætning langt tilbage
for Baandjødens — for slet ikke at tale om
Zigøjnerens. Det var meget sjældent, at der
kom nogen og købte hos ham. Han gjorde
sig heller ingen Ulejlighed for at fange Kunder.
Tiden var løbet fra ham. Han forstod sig ikke
paa Reklame og — Humbug.
Da Manden interesserede mig, købte jeg
et Par Æsker af ham. Men da jeg næste Dag
kom igen og vilde have en Æske, saa han paa
mig med et underligt Blik. Det var, som om
han vaandede sig ved at sælge denne Ube
tydelighed. Og da forstod jeg, at jeg havde
en ulykkelig for mig — et Menneske, hvis
Stolthed krympede sig ved at modtage Almisse.
Han havde altsaa opdaget, at jeg ikke hand
lede med ham for Blanksværtens Skyld; men
for at se ham og skaffe ham en Smule Ind
tægt. Det saarede ham, — og det gjorde mig
ondt, at jeg ikke maatte faa Lov til at være
ham til nogen Nytte. Men det røbede samtidig
en Finfølelse, der er sjælden at træffe hos
en Gadehandler.
Om Aftenen sad jeg med en Ven — en
indfødt Hamborger — i et af disse smaa, hyggeVærtshuse, hvor der staar „Destillation" over
Døren. Det var en gammel, lavloftet og til
røget Stue. Paa Væggene var malet muntre,
plattyske Vers. I Baggrunden var Destilleriet
med Ovnen og mange hemmelighedsfulde Kol
ber og Flasker.
Der var et livlig Rykind af Gæster — jævne
Folk, Handelsmænd, Havnearbejdere o. 1., som
skulde have et Glas 01 eller en „Oranger" (en
sød Snaps) med paa Hjemvejen.
Jeg sad og morede mig over Gæsternes
djærve, højrøstede Passiar. Der var noget saa
muntert og sundt over dem, at man ikke skulde
tro, at disse Mennesker lige kom fra et langt
og anstrengende Arbejde.
Da saa jeg med et ovre paa den anden
Side af Gaden en gammel, lividhaaret Mand.
Han standsede, som om han grundede over
et eller andet.
Jeg bøjede mig over min Ven og spurgte:
„Er det ikke Amandus?"
Min Ven saa lidt paa Manden og nikkede
bekræftende.
Det var tydelig nok Værtshuset, som sys
selsatte Amandus Tanker. Og deri var der for
Resten ikke noget ondt. Nu havde han staaet
en hel Dag i Solheden og kunde vel 'nok trænge
til noget at læske sig paa.
Men han skraaede ikke over Gaden. Han
gik sindigt videre med sin lille Trækasse under
Armen
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Min Ven lo. Han vidste, at jeg „samlede"
paa Amandus.
— Der blev De nok narret... sagde han.
Det er forresten ingen Skade til. Saa kan De
selv overbevise Dem om, at Amandus ikke cr
fordrukken....
— Han kan i hvert Fald gaa forbi et Værts
hus... svarede jeg.
— Aa, han gaar pænt hjem, kan De viere
sikker paa... Han bor ikke langt herfra i
en af disse Gyder, som kun er nogle faa Skridt
brede... De forsvinder jo temmelig rask; men
der er alligevel en Del tilbage af disse usunde
Kvarterer.
— Ved De, hvor Amandus bor?... indskod
jeg.
— Nej, og det er der vist ingen, som ved.
Men det er formodentlig paa et Loft eller i eit
eller anden skummel Afkrog... Ak ja, den Mand
har haft en trist Skæbne...
Saa fik jeg Historien at vide. Den var
kort og tragisk som alle Livets store Begiven
heder.
Amandus havde i sin Ungdom været en
smuk og feteret Kommis i et af de store Mode
magasiner. Han besad en medfødt Evne til
at se, hvad der var fikst, og hvad der klædte.
Damerne kappedes om at blive ekspederet af
ham. Og mangt et Blik fra smukke og farlige
Øjne lønnede ham for hans Tjenstvillighed.
Kan hænde, at disse Øjne var for smukke og
for farlige — nok er det, han kom ind i et
Kærlighedsforhold, som blev hans Ulykke. Af
Sorg her over gav han sig til at drikke, men
holdt op, før han var bleven helt ødelagt,
Da var hans Skæbne imidlertid beseglet. De
store Magasiner vilde ikke have ham, og en
lille Butik, som han havde aabnet, blev lukket
af Kreditorerne. Saa. maatte han kæmpe for
Dagen og Vejen. Den smukke, beundrede Aman
dus Blum endte som Gadehandler....
Det var Historien — den gamle, triste Hi
storie.
Næste Formiddag dampede jeg med Toget
til Lybæk og opholdt mig der i længere Tid.
Mens alt i Hamborg leder Tanken hen paa
Nutiden, er der et mægtigt Sus af Fortidsminder
over Lybæk, Nordens Florens. Man behøver
blot at gaa ind i den prægtige, sekshundredaarige Mariakirke for at faa et samlet Indtryk
af Hansa’ens Vælde. Koret smykkes af Domi
nicos farveglødende Glasmalerier, der lignei'
orientalske Tæpper. Paa Pulpituret hænger der
en blegnet, dansk Fane, som er taget af Bruno
von Warendorp fra Kong Valdemar. Og i et
særligt Kapel ses den berømte „Dødedans"
— denne bitre Spot over Livets Forfængelighed.
Døden danser bort med Kejsere og Kurtisane,
Pave og Adelsmand, Borger og Bonde....... alle
hvirvles de ind i Dansen, til den store Stilhed
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indtræder. Det er et gribende Maleri, som giver
Stof til Eftertanke.
Beriget med Indtryk vendte jeg tilbage til
Hamborg. Jeg opsøgte naturligvis straks mit
Yndlingskvarier ved Adolphsplatz. Der var deL
samme myldrende Folkeliv, som da jeg rejste.
Zigøjneren var ganske vist forduftet, men der
var kommet en ung, entreprenant Fyr i hans
Sted, som solgte brugte „Nick-Carter’e“. Baandjødens Ansigt udtrykte den dybeste Foragt for
denne literære Geschæft.
Midt i dette brogede Mylr savnede jeg et
Ansigt — et gul blegt Ansigt, som Smerten havde
præget. Amandus var borte.
Jeg spurgte de andre Gadehandlere om,
hvor han var blevet af. De fortalte, at han var
død under mystiske Forhold. Efter at han
i flere Dage ikke havde været paa Adolphsplatz,
fandtes han som Lig en Morgenstund i Alsle
ren. Hvad der havde drevet ham i Døden,
vidste ingen. Han havde taget sin Hemmelig
hed med sig i Bølgerne.
Den fattige Amandus Blum skænkede ingen
en Tanke. Storbyen har slugt ham, og dermed
var hans Saga ude.
Men Storbyen har ogsaa sin Dødedans. Og
der glemmes igen. De er alle med — Store
og Smaa, Rige og Fattige, Fyrsten og Stodderen!
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DANMARKS ÆLDSTE MAND
Krigsassessor Niels Petersen i Haregade, er død
107 Aar gammel.

PRINSEN AF WALES
opholder sig for Tiden i Paris for at afslutte sin Uddannelse. Til venstre ses han iført
Hosebaandsordenens pragtfulde Ordensdragt.
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VED TRONSKIFTET
DA BUDSKABET OM KONG FREDERIK
VIIL' DØD naaede Danmark, havde „Hver 8.
Dag“ netop sendt sit Nr. for Søndag d. 19.
Mhj ud til By- og Landdistrikterne. Det har
derfor lige saa lidt for os som for andre Uge
blade været muligt at bringe Meddelelser og
Billeder angaaende Dødsfaldet før nu. I saadanne Tilfælde vil et stort Ugeblad altid komme
bag efter, og vi haa
ber, at vore Læsere
vil tilgive os denne
Forsinkelse, der saavist ikke skyldes Man
gel paa Interesse men
Forholdenes Magt!

KONG FREDERIK VAR AFHOLDT baade
af Høje og Lave — og han vil blive savnet
dybt. Hans Regeringstid var ganske vist kun
kort, og den faldt i en vanskelig Periode, hvor
forskellige alvorlige Ulykker hjemsøgte Lan
det. Men om Kongens gode Vilje til at raade
Bod herpaa kan der ikke tvivles. Lige saa
loyalt han respekterede Parlamentarismen i det
Land, hvis Regent
han var, lige saa af
gjort kom hans Sta’.smandsblik ham til Go
de paa^ mange Omraader, baade inden
rigske og udenrigske.
*
*
Hvor vidt hans Ind
*
flydelse har strakt sig
DET ER IKKE FOR
vil naturligvis altid
MEGET SAGT,
at
for en væsentlig Del
Budskabet om Kon
være skjult for Of
gens Død kom for alle
fentligheden, men det
som et Lyn fra en
er sikkert, at den kan
klar Himmel. Vel hav
spores
paa mange
de Majestæten en Tid
Punkter. Han elske
vieret ret farlig syg,
de sit Land af et op
men da han den 11.
rigtigt Hjerte, og det
April forlod Køben
var hans brændende
havn for at tiltræde
Ønske at bidrage s i t
en Rekreationsrejse
til at forøge dels Ære
til Syden, mentes del
og
Styrke.
dog, al den værste
Fare var overstaael.
Men ogsaa som
Og samtlige Beretnin
Menneske var Frede
ger fra Nizza stemte
rik den Ottende en
jo overens i, at Kon
god Mand. Han næ
gen var i god Bed
rede en varm Interes
ring og blev raskere
se for alle Svage, Sy
Dag for Dag. Folk,
ge og ulykkeligt stil
der stod Kongen nær,
lede. Han og hans
forsikrede, at han
Dronning gav aarlig
glædede sig til at
store Summer til de
komme hjem og paaFattige. Kongen be
nv overlage Regerin
søgte hyppigt Hospi
gen. Indtil den ulyk
taler og Fængsler, og
II. M. ENKEDRONNING LOUISE
kelige Maj aften, da
hvor han kunde hjæl
han styrtede om paa en Butikstrappe i Nærhe pe, gjorde lian det i rigt Maal. Han støttede
den af Operakaféen i Hamburg, var alt forløbet Kunst og Videnskab. Vort Lands Oldtidsmin
udmærket. Først da gjorde et Hjerteslag Ende der havde i ham en forslaaende Ven. Det sto
paa Kong Frederiks Liv. Kun en kort Rejse re Arbejderspørgsmaal laa ham-stærkt paa Sin
skille ham fra det Land han elskede, og hvor de, og han bidrog gerne til at forlige de stri
man allerede forberedte sig paa Gensynet med dende Parter. Danmarks Handel og Industri
den afholdte Monark. Men den pludselige Død fulgte han med vaagent Øje og gjorde sit bed
lili n letgjorde alle Forventninger. Kun hans Lig ste for at skabe nye Udviklingsmuligheder.
kom tilbage til Danmark. Lad os haabe, at Ogsaa Pressen interesserede han sig for og
hans sidste Stund har været smertefri.
har ved flere Lejligheder vist dens Medlem
*
mer Bevaagenhed ...
*
*
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Ja, Kong Frederik den Ottende var afholdt
i vide Kredse, og han vil blive savnet dybt og
savnet længe.

•t»

*

VED KONGENS DØD vil det strømme ind
med SympaliLilkendegivelser over Dronning
Louise, der i saa mange Aar stod ved hans
Side og var ham en udmærket Medhjælp. Kom
met fra et Land, der ved Slægts- og Venskabsbaand er knyttet nær til den danske Nation,
blev hun straks modtaget med Glæde og Hen
givenhed. Og det skal siges, at i det Spand af
Tid, Enkedronningen har opholdt sig hos os,
har hun vundet alle Hjerter — ikke blot ved
sin store Godgørenhed, men ogsaa ved sine
personlige Egenskaber. Hun har været en ud
mærket Moder for sine Børn. Og de forskellige
humane Arbejder, hun viede sin Interesse, sat
le hun sig grundigt ind i og bidrog derved ikke
lidet til, at de trivedes og bar Frugt.
H. M. Enkedronningen kan da være sikker
paa, at den Sorg, som nu fylder hende, finder
Genklang i alle danske Hjerter, og at der fra
alles Sind opsendes oprigtige Ønsker om, (at
der maa forundes, hende Styrke til at staa
den svære Tid igennem, som nu pludselig har
kastet sine mørke Skygger ind over hendes
Liv.

*

*

*

hans ubestridelige Indsigt og Dygtighed yder
ligere befæste hans Popularitet.
Kong Christian er som bekendt Soldat fra
Isse til Fodsaal. Men han er tillige den forsle
danske Konge, der er Student — og man har
heri Lov til at se et Tegn paa, at Kunst og
Videnskab vil finde en Ven i ham. Hans Inter
esse for Sporten behøver ikke nærmere Om
tale. Den er velkendt fra de talrige Idræts
stævner, han har deltaget i, enten som Præsident
eller som Tilskuer. Personlig interesserer Kon
gen sig stærkt for Sejlsport.

Dronning Alexandrine har jo i det
store og hele ført en ret tilbagetrukket Til
værelse; men det vides, at Hendes Majestæt
fuldt ud deler den Sympati for alt, hvad der
er dansk, som besjæl er Kongen. En Dronnings
Stilling er i mange Henseender et vanskeligt
Hverv. Den unddrager sig let Offentlighedens
Opmærksomhed — og har dog ofte stor iog af
gørende Indflydelse. Det er vort Haab, at Dron
ningen maa faa Held og Lykke til at udføre
sin Gerning. Alle gode Ønsker vil ogsaa følge
Kronprins Frederik og hans yngre Bro
dér Prins Knud paa deres Vej. Vi ved intet
bedre at slutte disse Linier med end Omkvædet
paa Heibergs smukke, gamle Sang „Danmark,
Dig følge Held og Hæder“. Det ¡er Maalet, hvortil
vi alle stræbe, og hvortil Kongehuset — derom
føler vi os forvisset — i god Forstaaelse med
Folket vil føre os frem.
J—m.
Danmarks Lykke, Danmarks Frihed og
Selvstændighed skal være mit Maal. Det er
den Arv, jeg vil værne om!

KONG CHRISTIAN DEN TIENDE kan
straks ved sin Regeringstiltrædelse glæde sig
ved stor Popularitet. Allerede den Gang, da
han blot var Prins Christian havde hans Navn
en god Klang ude i Folket. Og siden — da han
blev Kronprins — har han ofte modtaget Be
Kong Christian X.s
viser paa, hvor afholdt han er. Det er ikke Maj(Af1912.)
for
meget
sagt,
at
vor unge Konge nu mø
des fra alle Sider med
udelt Sympati.
Hans
smukke og djærve Skik
kelse er kendt af hvert
Barn, og naar Hyldest
sangen „Kong Kristian
stod ved højen Mast“ ly
der, vil det blive med
et Smeld, der vil faa et
eget festligt Præg over
sig. Christian den Tien
de vil blive en ægte
dansk Konge — der
om er der ingen Tvivl.
Han elsker vort Sprog og
udtaler sig paa det med
Fynd. Fra sin Fader har
han modtaget en ud
mærket politisk Arv, og
hans egen Trang til at
sætte sig grundigt ind
i Regeringsforretninger 
ne vil i Forbindelse med
Kong Christian og Enkedronning Louise

Tale ved Proklamationen den 15.

forlader „Dannebrog-.
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OG BILLEDGALLERI

l'ol. Atelier II. Paelz.

D. M. KONG KRISTIAN X. og DRONNING ALEXANDRINE
med Kronprins Frederik og Prins Knud.

HVER 8. DAG.

Kong Christian X.s Proklamation paa Amalienborg.
Kongen, Dronningen og Kronprinsen hyldes.

Efter Proklamationen.
Et Lynskud af Kongen, Dronningen og Kronprinsen.

Pol. Axel
Andersen.

HVER 8. DAG.

Kong Frederiks Kiste med Silkebanneret

Fol. Axel
Andersen.

løftes op paa den kongelige Ligvogn.

Sørgeprocessionen med Kong Frederik VI11.s Lig

Fot. Axel
Andersen

bevæger sig over Amalienborg. Bag Æresvagten ses bl. a. Kong Christian X.,
Kong Haakon og Kronprins Frederik.

Fra en af Kong Frederik VIIl’s sidste Spadsereture i København.

„H v e r
8.

D ag “ , 26. M aj 1912.
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Kong Frederik VIII. paa Castrum doloris i Slotskirken.

I'ot. J. Danielsen.
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Kejser Wilhelm som Farmer.

I SKIFTENDE HORISONTER |

Kejser Wilhelm har fornylig købt et Par
Farme i Syd Vestafrika, hvor han agter at lade
drive Faareavl. Farmene, der hedder Dickdorn
og Kosis, er beliggende i Gibeondistriktet og
skal være i fortrinlig Stand. Faareavlen er i
de sidste Aar gaaet stærkt frem, og kier er blevet
anlagt en Jernbane, som staar i Forbindelse
med Havnebyerne Swakopmund og Liideritzbucht. Distriktet skal ogsaa være rigt paa Mine
ralier, og der søges nu ivrigt efter Diamanter.
Det er maaske tvivlsomt, om de findes, men
at der vil blive foranstaltet en Klapjagt paa
dem efter alle Kunstens Regler er sikkert. Di
striktet, der nu staar under tysk Protektorat,
har forøvrigl kostet Tyskland mange Penge
og meget Blod. De Indfødte gjorde Opstand i
1901—6, og rundt om i Gibeon findes derfor
talrige Soldatergrave.

Automobilrøvernes Overmand..

Fot. A. Michelsen.

Trafikminister THOMAS LARSEN paa Vej til
Rigsdagen.
Hamburg som Verdenshandelsby.
Hamburg, hvor Kong Frederik den Ottende
døde, er Verdens tredie største Handelsby og
har ca. '3/å Million Indbyggere. Byen, der ligger
overordentlig smukt ved Elben, er i mange Hen
seender meget interessant. Den har talrige store
og monumentale Bygninger, deriblandt det
pragtfulde Raadhus, som blev indviet i Oktober
1897. Facaden er graalig og overdaadig smykket
med Broncefigurer. Et 111 Meter højt Taarn
med Rigsørnen paa Spirets Top kroner det
storstilede Bygningsværk. Inde i G aarden findes
en saakaldt „Ehrenhof“ med et pragtfuldt
Springvand.
Malerisk lager ogsaa de gamle, snævre
Gyder sig ud. Der er efterhaanden ryddet godt
op i dette sundhedsfarlige Kvarter, men endnu
er der dog en Del tilbage. Her skal blot nævnes
den af mangfoldige Danske kendte „Elbstrasse“,
en snæver Gyde, hvor der midt ude paa Gaden
bliver forhandlet alle Slags Varer til billige
Priser. Det er hovedsagelig Jøder, som driver
Forretning her. Hver Gang Kong Frederik var
i Hamburg, aflagde han et Besøg i Elbstrasse,
hvor han var kendt af flere Handlende, som
stammede fra Danmark.

Det franske Politi har endelig faaet Bugt
med Automobilrøverne. At det lykkedes skyldes
ikke mindst Politipræfekten, M. Louis Le
pine, der med stor personlig Dristighed gik i
Spidsen for Angrebet paa Banditterne. Lépine
er født 1846 i Lyon og blev Advokat, en Stil
ling, der fører til alt muligt i Frankrig, ligesom
det at være Skolelærer hos os. Efter at have
beklædt forskellige administrative Embeder blev
han i 1893 Chef for Pariserpolitiet. Han har
paa denne vanskelige Post vist sig i Besiddelse
af den Kløgt, som det er nødvendigt ät eje
for en Mand, der faar et dybt Indblik i en
Mængde Forhold, som helst ikke maa komme
Offentligheden for Øre. Men han er forøvrigt
ikke bange for sit Skind. Er der et eller andet
paa Færde (og i Paris er der altid noget paa
Færde) møder Hr. Lépine op og viger ikke
tilbage for selv at tage en Haand med, hvis
det kniber. Dog indrømmes det fra alle Sider,
at han er meget retfærdig og ikke lader sig
paavirke af, om det er Royalister, Nationalister,
Socialister, Anarkister eller andre —ister, han
har at gøre med. lians Grundprincip er, at
der skal være Ro og Orden paa Gader og
Veje — og den, der vover at trodse dette Bud,
faar med Hr. Lépine at bestille!

Kapt. Engelhardts Redningsbaade L England.
Der er dannet et British Engelhardt Col
lapsible Life Boat Company, Limited, med Ho
vedsæde i Glasgow. Det har overtaget Mr.
Allisters Værft i Dumbarton paa Clyden. —
„Cunard Linien" har bestilt 50 Baade, „Allan“
og mange andre af de store Dampskibsselskaber
ønsker ogsaa at købe Baade, saa det maaske
bliver nødvendigt at ordne sig med et 3die
Værft, foruden det Værft ved Glasgow med
hvilket man allerede har sluttet Kontrakt om
Bygningen af Baadene. Der er nu sat 200 af
disse i Arbejde, de koster gennemsnitlig 90
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£ Stk. Form. f. Selskabet er en Englænder,
men en Del af Kapitalen er dansk, og to Dan
skere sidder i Bestyrelsen, nemlig Kapt. Engel
hardt og den danske VicekonsulJ Glasgow A.
Hagen-Schow.

Teafikminister Thomas Larsen.
Hs. Eks. Trafikministeren, af hvem vi brin
ger et lille Lynskud, var oprindelig Husmand
og blev Minister i 1909 under Grev Holstein.
Han gik af i Oktober samme Aar, men overtog
paany Trafikministeriet i Juli 1910. Ministeren
er 58 Aar gammel.

„Syner fra vor næste Krig11.
Under denne Titel har Forfatteren Harald
Raage paa „Dansk litterært Forlag“ udgivet en
Bog. Han mener, at vi i 1915 vil 'blive angrebet
af Tyskland og viser nu, hvorledes vort Forsvar
hovedsagelig vil komme til at bestaa af Undervandsbaade og Flyvemaskiner. Det hele er
naturligvis Fantasi; men den lille Bog læses
alligevel med Interesse. Meget smukt skildres
Stemningen i Hovedstaden ved Krigens Ud
brud. Det hedder her f. Eks.:
„Der flød en Strøm af værnepligtige ind
i Hovedstaden, omend Jylland naturligvis var
afskaaret fra Omverden, og Garnisonen i Fre
dericia straks fanget. Det var, som alle Menne

En praktisk Opfindelse for Bilister.

En Shagpibe, som kan ryges mod Vinden.
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sker var forandrede, deres Ansigter lyste af
Begejstring eller straalede af en sær, overjor
disk Fred. Her var endelig noget, der kunde
samle. Folk, han kendte som overbeviste Anti
milita ris ter, saa han med Geværet over Nak
ken, Smil om Mund og en Stump af de gamle
Fædrelandssange paa Læben. Tætte Grosserere,
Lærere, Forretningsfolk, forlængst slettede af
Rullen, mødte op i mangelfulde Uniformer, men
med et sammenbidt Udtryk i beslutsomme An
sigter.
Unge Damer samledes, ingen vidste, hvem
der gav Stødet, og da Sejrmeldingen fra Syd
sjælland kom, var de i Orden, Forbindings
sager, styrkende Midler, Linned, og en hel
Række af Byens største og stærkeste Biler.
Brølende og væltende som Tyre i Angreb
strøg de gennem Byens Gader ud i Natten.
Inde i dem sad Ekspeditricen og Etatsraadens
Datter Side om Side for at bringe Hjælp og
Trøst til de saarede, hvorimellem maaske var
en Elsker, en Broder — —
Depoterne aabnede Portene.
Hornsignaler lød.
Taktfaste Tramp drønede over Byens Sten
bro. Fæstningen fik sin haardt. tiltrængte Re
serve/1
Om Hr. Raage faar Ret i sin Fremtids
profeti vil Tiden vise!

Hr. v. Crone.

Amatørf. Gross. Elith Bloch.
En morsom lille Krokodille, der er meget populær i Genf
under Navnet „Taverne Crocodilleu.
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UGENS PORTRÆTTER.

Sangeren MAGNUS LEMBCKE.

Fhv. Højesteretsjuslitiarius C. V. NYHOLM.

VXyz* > >. >X M >v ■< >X X»X

>X

X<

FHV. HØJESTERETSJUSTITIARIUS C. V. NYHOLM
er død 83 Aar gi. efter længere Tids Sygdom. Den Af
døde var en meget virksom Mand, der paa flere Omraader har haft Betydning for vort offentlige Liv. Han
har haft Sæde baade i Rigsraadet (1864) og i Rigsdagen.
Som Jurist udmærkede han sig ved stor Skarpsindighed
og en levende Retfærdighedssands. Blandt de mange
Tillidshverv Nyholm beklædte, skal her blot nævnes, at
han fra 1909 var ekstraordinær Assessor i Højesteret og
Medlem af Tilsynsraadet for Nyt geneologisk Institut.
SANGEREN MAGNUS LEMBCKE, der døde efter en
lang og pinefuld Sygdom, var afholdt i vide Kredse. I
nogle Aar var han Skuespiller og Operasanger ved det
kgl. Teater, men Sygdommen tvang ham til at forlade
denne Stilling. Han virkede derefter som Sanglærer og
vil mindes fra forskellige Koncerter, hvor han assisterede.

FHV. POSTMESTER I. C. HANSEN blev 76 Aar gam
mel. Den Afdøde var i 43 Aar knyttet til Nørrebros
Postkontor, hvis Chef han blev i 1889. I denne Stilling
vandt han sig mange Venner ved sin ubestridelige Dyg
tighed og altid redebonne Tjenstvillighed. I en Aarrække
var han Kasserer for Post- og Telegrafvæsnets Forening.

Fhv. Postmester I. C. HANSEN.
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Fol. Axel Andersen.

Tivolis nye Indgang
lige overfor Hovedbanegaarden.

De tre rigtige Løseres Navne er Hr. Direktør
P. C. Bach, Vesterbro, Randers; Hr. Chr. V.
Andersen, Strandgade 1, Thisted, samt Mærket
„Et Skriflproblem", Kallundborg, der bedes op
give sin Adresse for Præmiens Tildeling. En
ivrig Løser er Hr. K. Frederiksen; han har i
sin Iver overset det vigtigste, men fortjener
iøvrigl Ros. Hr. cand. polyt. Kaj Sødring har
ligeledes underkastet Prøverne en skarp Kon
trol og vist megen Klartseenhed, men dog væ
ret blind for det afgørende.
HR. BACH. De er næppe Skakspiller, i hvert
Fald ikke Problemkomponist, ellers havde
De ikke tænkt Dem Opgaven biløselig.
Det sjette Bevispunkt, som De kalder vig
tigt, burde De have nævnt først, thi det er
ikke alene vigtigt, men det vigtigste.
HR. CHR. V. ANDERSEN sætter det fældende
Bevis som Punkt 4 i sin Bevisrække.
„ET SKRIFTPROBLEM" i Kallundborg faar
min stilfærdige Ros, fordi han sætter Hoved
sagen paa den Plads, den fortjener, nemlig
den første.
Jeg udtaler min Tak til samtlige Indsendere
og særlig til ovennævnte tre Herrer, hvem det
gode Resultat muligvis vil anspore til Studium
af Skriftexpertisen, en Videnskab, der om end
ubetydelig i det foreliggende Tilfælde, kan spil
le en slor Rolle i Kriminalogien og kalder
paa talentfulde Dyrkere.
//. Trolle.

Et Skriftproblem.
Som venteligt var indkom en talrig Række
Besvarelser paa det i Nr. 33 opstillede Skrift
problem, men at der indløb 267 Løsninger hav
de jeg dog ikke kunnet forudse. Arbejdet med
Gennemlæsning af denne store og ikke altid
lige kortfattede Post var ikke helt let, men altid
fængslende, ikke alen efordi del vidnede om den
stærke Interesse for Grafoløgien, min Virksomehd allerede har affødt i store Kredse, men
også a — og vel mest — fordi det baade var
morende og belærende at iagttage den samme
Sag belyst af saa mange Sind, hvorimellem der
ogsaa viste sig nøgle Skarpsind.
Lad det straks være sagt: Et overvældende
Flertal (ca. 98 pCt.) stemte for, at begge Skrift
prøverne hidrører fra samme Ilaand. Og hvad
siger det? — At en mægtig .Jury, en i sin
l'hildethed na^slen ideal dømmende Kraft, har
befundet Skriveren af Prøve Nr. 2 skyldig. Det
te maa være den skyldiges eneste Straf (thi
Brevene indeholdt ingen kriminelle Sigtelser
eller noget, der kunde trække et lovligt’Ansvar
med sig) og hendes Offers Oprejsning.
Desværre var kun et forsvindende Faatal,
nemlig tre af Løsningerne, tilstrækkeligt be
grundede, d. v. s. indeholdende Paapegelse af
de Ligheder, jeg har fundel fældende. Alle øv
rige gik uden om den brændende Tamp og
hængte sig i Biting eller tilfældige Ligheder,
som, om end slaaende, ikke er solide nok til at
begrunde en Dom.

Fot. Axel Andersen.
Et morsomt Billede af „Casinos** nye Direktør Frøken

Gerda Christophersen i „Menneskebørn**.
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„HVER 8. DAG“S GRAFO
LOGISKE BREVKASSE.
Red. af H. T rolle.
Indehaver af Graf. Inst. S. E.
Kristiania og Kbhvn. 0.
Pris pr. Analyse i Bladet: 1 Kr. for 5 Lin.,
2 Kr. for 10 Lin., stor Karakteristik til opgiven Adresse 3 Kr., Menneskespejl, ca. 100 Lin.,
5 Kr.
Alle Henvendelser adresseres til Graf. Inst.
S. E., Kbhvn. 0.
Obs. Skriftexpertise! Undersøgelse af Dokumentforfalskning, Identificering af anonyme
Trusel- og Udpresnnigsbreve etc. under ga
ranteret Diskretion. Honorar efter Aftale.

PR. D. M. F. Meget bevægelig, aldrig stillestaaende, optaget af de mest forskelligar
tede Ting og dog med Forkærlighed for
noget særligt. Sætter ikke Deres Lys Un
der en Skæppe og forstaar at drage For
del af en given Situation, uden at De dog
gaar til methodisk og koldt at udnytte De
res Medmennesker. Kender Omgivelserne
til Bunds og er derfor for det meste Si
tuationen voksen.
ERNA. Skæmtsom, mild, en erklæret Tilhæn
ger af det lyse Livssyn, ovenud munter og
Modstander af al Højtidelighed. Lunefuld,
springsk og utidig. Lutter Fut og Fart.
HAROL. Er tungnem, langsommelig, fuld at
forsigtig Tilbageholdenhed og angst for at
være sig selv. Hun er sandhedskærlig, men
fordringsfuld og altfor nøgtern til at glæde
sig eller lade sig henrive til løssluppen
Pryd.
PR1KEN! Er excentrisk, mangeartet, gider ikke
foretage sig det mindste Skridt, der i hen
des Øjne synes unødigt, men handler klart
og kraftigt, hvor øjeblikkelig Handling er
paakrævet. Stor Intelligens, undertiden
overraskende lyse Indfald og for det meste
egne Anskuelser, der er uafhængige af an
dres Synsmaader.
HULLE synes forkvaklet og ikke paa det rene
med, hvad hun selv vil. Utvivlsomt be
slægtet med Putten, thi de tyranniske An
læg og højtflyvende Planer findes ligeledes
stærkt repræsenteret hos hende, selv om
de tilsvarende Evner er ringere end hos
nævnte Mønster.
EMSY. Hendes Tanker og Følelser er af de ele
mentær Vælde, milevidt fjernet fra pjanket
Sentimentalitet. Ogsaa hun ligner med sin
faste Vilje H. & P., ihvorvel hun er mere
følsom og ædel. Handler hyppig i Begej
string, tilskyndet af uberegnede pludselige
Indtryk og forbigaaende Stemninger.
PUTTEN. Er selvraadig indtil Stivnakkethed og
fuldstændig Uimodtagelighed for andres
nok saa overbevisende Grunde. Tiltror sig
selv de mest eminente Evner og gør sig
deri skyldig i Selvovervurdering, om der
end findes virkelig Originalitet og Selvstæn
dighed i Tankegangen.
LISE: Skjuler sin naturlige Imødekommenhed
bag tilkæmpet afmaalt Værdighed. Dog bry
der stundom den umiddelbare indestængte
Hjertelighed uventet igennem bag et bistert
Ydre som Sol gennnem Taageslør.
Smil gennem Taarer.
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PIA: Forraader en ualmindelig Selvsikkerhed
parret med en haardnakket Trods. Fuld
stændig klar over Maal og Midler i Livet,
stor Energi og forbavsende Fasthed.
INTUITO: Erotiken spiller en uforholdsmæssig
liden Rolle i hendes Liv. Aldrig blødagtig
eller sværmerisk smægtende. Stor Idealitet;
faste Principer.
MAGDA 1. OG CLARA 2. Svar afsendt i Januar
efter opgiven Adresse.
BANDIT DEN ANDEN: Ikke modtaget Deres
Brev; derfor intet Svar.
ANONYMUS. De har en Kæphest, som De
rider med Forkærlighed, et Speciale, der
hos Dem bliver en Nykke. Omsigtsfuld,
bevægelig, standhaftig i Beregninger og Pla
ner samt kritisk og pillen. Ingen stor
Egoist, men ofte sær, indesluttet, dulgt ska
defro og intrigant. Hvis- ikke Deres klare
Tankegang ansporede Dem til Retsind og
Deres ringe Foretagsomhed i Forbindeis®
med Mangel paa heftige Lidenskaber af
holdt Dem fra at gaa angrebs vis tilværks,
kunde man vente noget saare ubehageligt
fra Dem. Nu tegner alt meget vel. Deres
Hensigt gør Dem munter, og Deres Mun
terhed næsten god, i hvert Fald velvillig.
C. B. P. Trods stor Aabenhjertighed er De
forslagen, men ikke grum, thi har en be
friende Humor, der leder alle onde Tan
ker bort. Samme Humor medfører Hjer
telighed og stor Ligegyldighed, af og til
grænsende til Glemsomhed. Dog aldrig ufor
sigtig.
PAMPILIA: Af den Race, som uddør, nemlig
den gode, glade, ligefremme, der giver sig
som den er og hvis Ydre fuldstændig af
spejler det Indre. I mange Retninger et
stort Barn, let bevægelig, taknemmelig for
lidt.
LULU. Synkende Livsmod, en ufærdig Karak
ter; naiv, gammeldags og solid. Smagen
og den kritiske Sans uudviklet. Uforsigtig,
uden Erhvervsans og mere lad — ugidelig
end foretagsom. Til Tider sløv.
HIDALGO: Stundesløs og travl som en Kohale
i Fluetiden. Vil for mange Ting paa samme
Tid. Forsøg at begrænse Dem.
LITTLE CHRISTABELL. En fuldtud hjertelig
og kæk Pérson, der dog af Beskedenhed kan
ledes til ydmyg Tilbageholdenhed. I De
res Sind findes ingen Jordbund for nidsk
Smaalighed eller lumpen Svig. Retfærdig,
streng mod Dem selv, en ren Tankegang.
Indbildningskraften foregøgler Dem ingen
uvirkelige Syner. Grundig, logisk, en objek
tiv Iagttager.
VEUF: Omtænksom, lys Forstand, Ordenssans
og Handlekraft. Frisindet, livlig, omgænge
lig og rask til Beslutning. Se Honorar
sats ovenstaaende.
KAMMA. Ikke prøvet i Livet, noget ufærdigt
over Deres Optræden, ligesom De føler Dem
for. Overordentlig kvindelig uden den fjer
neste Frigørelsestrang.
CHRIS: Meget lunefuld, næsten excentrisk. In
dre Kampe, et bevæget Sind. Indesluttet,
snart kritisk, snart fantastisk.
41,469: En flygtig og let paavirkelig Natur, der
fremfor alt higer mod Skønhed i enhver
Form og Skikkelse. Skyr ikke Omstænde
lighed, skønt De hader Smagløshed. Ivrig,
men uden fast Vilje, derfor bøjelig, let at
overtale og beherske. Medfødt Godhed frem
herskende; Beregning udelukket, — dog
mange Capricer.

Cyklister!
Tafter Anmodning fra flere af mine Kunder i Gummivarebranchen om ogsaa at fremskaffe en rimelig
en gros Pris paa Cykledæk, har jeg formaaet min
Fabrikant, til at overgive mig Enerepræsentationen
for Danmark af dets verdenskendte næsten uop
slidelige Kvalitet, der maa udbydes direkte til For
brugerne til én Pris af 6 Kr. pr. Stk. med 15
Maaheders Garanti mod Efterkrav 4- Porto 0,35
(v. 2 Stk. portofri Efterkrav). Da jeg i eventuelle
Tilfælde, at Ombytning skulde være nødvendig,
selv overtager den af Fabrikken stillede Garanti,
Høflighed koster

tør jeg nok med Henblik paa, mit i over 10 Aar
landskendte Firma, imødese alle mine gamle Kun
der saavel som Enhver, der i denne Sæson har
Brug for Cykledæk, at give mig deres Ordre, da
Prisen sikkert ikke en Gang er Halvdelen af, hvad
der almindeligvis betales andre Steder for tilsva
rende Kvalitet, der jo siet ikke kan sammenlignes
med de billige og simple Varer, der altid i Læng
den bliver for dyre, og som jeg forøvrigt ikke
vilde lægge Navn.
Imødeser jeg gerne Deres ærede Ordre, der
altid kan ekspederes samme Dag Bestillingen indgaar.

N. KIRK, Aarhus.

Kellneren (til en Gæst,
hvis Frakke er bleven
stjaalet): Der er ingen
Tvivl om, at den Herre,
De spillede Billard med,
er Tyven!
Gæsten: Aa Gud! —
Og ham hjalp jeg selv
Frakken paa!

Det evigt kvinde 1 i g ev.
F ru P.: — Ja se, nu er jo baade Nordpolen og
Sydpolen opdagede af en Mand.
Men vent blot, Hr.
Doktor, saa skal De se. at den næste Pol bliver op
daget af en Kvinde.
*
*
*
I Teatret.
— Undskyld, Frue. m!en jeg har betalt 5 Kr. for
min Plads, saa jeg maa vel have en vis Ret til at se.. .
— Og jeg har betalt 200 Kr. for min Hat, saa jeg
har vel Ret til at blive set!
*
*
*

Cyklistens største Glæde.
Første Cyklist: — Du straaler jo formelig af Glæde!
Anden Cyklist: — Ja, jeg cyklede en Politibetjent
over i Gaar og slap lykkelig bort fra det!

Soldatens glade Liv.
Sergenten: — Hvad Fanden i det hede, hule Helvede
staar De der og glor for, 37. som lom De vilde fare til
Himmels? Bedre end her ved Regimentet faar De det
sgu aldrig.

VAbE-Smæklaase
byder den bed
ste Sikkerhed.
Solideste Laas
for Entré- og
Gadedør og let
at anbringe.

Penge.

Lad Deres Isenkræmmer vise
Dem vore Laase.

Læger

Sprog Undervisning

Kliniker
Sygepleje
Hygiejne

INSTITUT FRANJAIS, M. A. Husson, Stenosgade 5i,
fransk exam. indf. Lærer og Lærerinder. Enetimer Kursus. Konversation
Korrespondance Vejledning (for Sangere) i fransk Textudtale. Tlf. V.787 x..

Musik Undervisning

Dr. med. AXEL TROLLE.

Konsultation i Fordøjelses» og Underlivssygdomme,
ivatklinik og Bopæl; Dronningens Tværgade 40. Tlf. 7260. Tr. 12—1.

Billige
LAR- & DAMPBADE

Badeanstalten „København*
Studiestr. 61.

35 Øre.

Onsdag og Lørdag efter Kl. 5 :
edicinske Bade & Massage=Institut.

IEM FOR ENLIGE OG SVAGE.

<

ry E

Ør.

Undervisning i Klaverspil.

Klaverunderulsnino.
Valdemar Larsen, S','.
St. Thomas Allé 13 2.

Elever i Vioiinspil modtages.
Tr. 30—12.

Fhv. Oversygeplejerske paa Prof. Rovsings Klir ik.

Ansigts- & Haarbeh. samt Vask. Dampbad ved Afkog af
elektr. Mass., Vibrat., elekt. Beh. af Udlanding. Gen.
, Haarv. fjernes, taler alle Hovedspr. Frederiksbergg. 30.

X
1

(med Have) for ældre og svage Pris fra 75 Kr. (Eneværelse). Sygepl. P. Jacobsen, Strandboulevard 92.

Sygeplejeartikler, Slagelsegade 14, 1. Tlf. 0 2266
Østerbros Sygebureau ved Fru C. Hansen.

'■>

W. Kaiser, Aarhus.

r. Instrumentm. og Bandagist.
Brokhaand, Rvgbandageg og
Underlivsbandager.

neonflo Haandpleje, Fodpleje. Ude
ddbdyBjC)_i2: i Rr. Hjemme 1-7
øndag 9—12); 75 Øre. Blegdamsvej
'St. Hans Torv). Lovisa Svensson.

C. MARCK=ANDERSEN, Randers.
Etablissement for alle Arter kir. In
strumenter. — All til moderne Syge
pleje. Lager af Brokbaand. Vermehrens Mave- og Underlivsbælter.

Klaverunöervisning.

Orgelspil. Tlf. Am.463. Tr. 1-3. Elev
af Hr. Organist Jul. Fossr

BLAAGAARDSGADE 20 4 N.

KØB

Hver
8. Dag

Ratebetaling
>r Folk, der køber Varerne paa Ratebetaling, er det ar Betydning at
»mine i Forbindelse med kulante Firmaer, Nedennævnte Firmaer nyder
i saa Henseende den bedste Tillid.

Møbelforretninger

øbler uden Udbetaling < < >
H. SCHAFER, Rosenborggade 2
+ ♦ ♦ 2 Kroner ugentlig. (ved Hj. af Fr’edcriksborggade) ikke Butik.
Nye og ældre Møbler. Fuld Garanti
S. Boulevard 65.
Onlas* i hele Huset
øbler faas paa Kredit fra
5 Kr. maanedlig

i, Falkonerallé 48.

Telf. 7155.

Brugte Møbler tages i Bgtte.

*lusikinsfr’jnienter
N FONOGRAF Gratis
veres solide Købere ved Køb af en
rie (48) Valser paa Afbetaling.
(Ialt 48 Kr.).

DANSK FONOGRAF-MAGASIN
nagortorv 16. :: Prisliste gratis.

ELLA FREDERIKSEN, WESSELSGADE 17.
Elev af Kgl. Operasangerinde Fru Margrethe Lendrop, Professor IiTerl
og Kammersanger Poul Schmedes.

ang. Tonedannelse. Harmonium.
Klaver. .lohansen-Draae, exm.
Orgn, Heri. Trollesg, 7. Tlf. Byen 2507x.

Avertér

Harriet Hornemann Lange,

Undervisningslisten.

S

Cort Adlersgade 4.

i

Telf. 1307 x.

Beliggenhed lige ved Skov og Strand.
Sygeplejerske, Frk. Godt, Wulffs Villa,

Press ens Ud talels er).

Holm & Larsen,

Sang Undervisning

Skovvejen, Aarhus. Telefon 2877.

MUSIKHANDELEN faas:__ _ —
Det grønne Hæfte “ Martshæfte 1012
Petersen, Clemens Bro, Aarhus,

Fru MARG. BJØRVIG

Rekonvalescenter tilbydes Ophold.

Vandede Bekendtgørelser
ine Violinstrenge af absolut Ren
hed og Holdbarhed anbefales.
idua G 1 Kr., D 65 Øre, A 55 Øre,
E 60 Øre, /V og D 2 Lg. E 3.
engelsk Tarm G 35 Øre, D 35 Øre,
25 0., E 25 0., Silke A og D 2 Lg. E 3.

Gudmund Elmquist ^ÄuSien

K. Gottlieb, Portugalsg. 12. Elever

VGEPLE JE--B UREAU ET General-Agenturet Gothersg. 16. Kbhvn. K.
.alborg uds. overalt i Byen som paa Ældste Forretn. her paa Pladsen i
ndet kun absol. dygt. hospitalsudd,
og Sygeplejeart. Prisl. mod
gepl. Spec. udd. Barselsplejersk. Gummiv.
0. i Frim. Varerne sendes overalt.
ives. Bestill. paa Barselpi. modt. 20Frimærker
modt. som Betaling.
ilf. 1488. Frk. J. Boye. Aalborg.

I P IPH IR/VI

ndervisning i Klaver for Be«
gyndere Købmagergade 8.

Bredgade 35. Tr. 4—6. Tlf. 6329. Klaver.
Christensen, Orgn.- Violin.
, Vik.v.Sct.Petri Kirke _«
Orgel. Marstalsg.lO.T.01932y Theori.

Frk. ELLINOR WITTROCK.

Ile Vibenshus. Tlf. Strand 401x. < Ref. Hr. Overkirurg Prof. Rovsing.

U

„FIX“, Blaagaargsgade 11
Anb. sig med alt til Faget henhørende.

20, Fredensgade 20.

Eget Arbejde. Billige Priser.

p* O Hf

i I’«» Afbetaling.
Saxogade 3.

FODTØJ paa Afbetaling.
Nansensgade 11.

HELL ER UP HUSMODERSKOLE, BENGTASVEJ 15. Telf. 1157 b
Mdr. Kursus beg. 5. Maj.

Skole og Hjem for unge Piger.
Program tilsendes.

Petra Laugesen.

HAANDGERNINGSSKOLEN Forhaabningsholms Allé 26 4, København
Kjolesyning, Linnedsyning, Broderi. Uddannelse til Haandgerningslærerinde
og privat Brug.
Program fras. Træffes Søgned. 12-2. Julie Hansen.

OHANNES ANDREASEN, 1. Kondi
Trirn 54 Nordre Frihavnsgade
. 1 Ut/J)
Telf. Øbro 97 x.
tori, Is og Konfekturef. Smalle®
gade 24. Bestilling- Tlf. Godth. 75 x.
—■
> BØRNE»UDSTYR.
Vadskeriet „Elegant44, Nøjsom- Holger Bjørkman Telef. Øbro 1688 j
hedsvej 4. Tlf. Øbro 1673y. Smuk Rammefahrik Østerbrogade 118, Mo

J

¿

Strygning. Omhygg. Behandl, garant.

derne Rammer til moderat Pris.

KM Datonoon Broderimagasin, øster■ III i rBlDl vBll})rog.i4n. Navn syes, alle

Damefrisering 50 Øg3™;Byei

Slags Tegninger ogMontering udføres Frk, H. Sarauw, Graabrødretorv 11
en bedste Broschestift paasæt
Alvilda Burchardi, Frederiksborgg.
tes for 10 Øre bos Guldsmede)
48. Spec.: Baby & Konfirm.-Udstyr.
_____ 66, Aa boulevard 66._______
Største Udv. i Pigekjoler til alle Aldre.
Matros- og Jægerdragter. Alt i UnderM. P. Nielsen Blomsterh.,
beklædning øg Linned.______________
Østerbrogade 134. Telf. 0 788 v.
Mode-Salon f. Damehatte.
Kranse og Dekorationer.
• Udllllul l \ordre Frihavnsgade 13 A. Bestillinger modt. til Borddekoratioi

D

^¡ríbñtfífíO °(f Linnedmagasin

AjriKUlUyK Frederiksborggade 35.
Telf. Byen 2135 y. Anna Madsen.

ELLA NIELSEN,
Sølvsmed & Cicelør,
8 2, Værnedamsvej 8 2.

Husk
at „Hver 8. Dag£i har købt

Hintzes Fallitlager
i Pianoer

og sælger disse for ca. halv Pris uden Udbetaling, me«
10 Kr Afdrag om Maanedøn.

Vingaardsstrædé 25.

Hintzes Fallitlager i Pianoer
og sælger disse for ca. halv Pris uden Udbetaling,
med 1O Kr. Afdrag om Maaneden.
Vingaardsstr. 25.

Du, Far, som gaar der hjemme
og allid tro har slidl,
for rent og skært at værne
og værge dig og dit —
dig so g er mine Tanker
saa tidt og mangen Gang
— men mest, naar Vejen synes
mig altfor tung og trang

Du, der saa godt som nogen
har stridt den store Strid
i Livets Trædemølle
din hele Levetid —
du har ej Lov at hvile,
men kæmper som en Mand
den hele Livsvejs Længde
mod Evighedens Land. —

Xaar Modet vil mig svigte,
og Tanken slappes træt,
naar til Vorherres Vilje
min egen passer slet
da soger jeg aL kalde
ret for mit Minde frem.
hvor trofast du har virket
og virked for1 vort Hjem.

Aa, bar, du gamle Mester,
der aldrig giver tabt,
stolt er jeg, at jeg blev i
saa ædelt Billed skabt
ak. maatte jeg det aldrig
beskæmme nogen Tid,
da ved jeg trygl, jeg kæmper
den gode Livets Strid
!

Betty Tofte.

Fanø Bad.

Enestaaende Strand og Bade.
Prosp. hos Badedirektionen, Fant
Største Fabrik af Havemøbler.
Direkte Salg til Forbrugere.

Forlang vor illustr. Katalog 1912.

Gummivarelageret
„Franjáis44. 16 Lill
Kongensgade 16. Extn
fineste Kval. Grat. Prøve
Diskret Eksp. Frim.mod

Den
bedste!

C.KRÜGERSpPETFABRIK
’dansk SNAPS”
fra Segelckø.Hjørring
en gros Stormgade 12, Telf 5670^^

KGL. HOF-TAPETFABRIK

Nørregade 6.
Telefon 3319.

I Paris har en kendt Skuespillerinde Ntll.Lohanna vakt
Opsigt ved sin æggende Slangedans.

PHØNIX
i

En parisisk Skuespillerinde som Slangetæmmerske.

NORMALBRØD

v.zK. Tandpasta

no OLOGISK

HAVE

Oversat fra Fransk af Louise Qjøl Korch.
1 F. A. Thiele, Købmagergade 5.

¡^Spec. Briller-Pincenez.

Dame, der vejede 93 kg.,

ved Hjælp af et let Middel sin
igt bragt ned til 65 kg. Af
knemlighed herover vil hun nu
itis bringe Kendskabet til dette
ddel ud til alle de, der maatte
ve Brug derfor. Skriv om Opninger til Mmc. Barbier, 38

Elegant Damefrisering.
Fru Kramer-Petersen.
Tordenskjoldsgade 3 J

v. a v. Kgl. Teater. Tlf. Byen 5079x,

Dansk Fabrikat.

urs Gambetta, Lyon (Frankrig).

f/7 DansKVasKe

Síáwza pu ver
C. LINDER-MADSENS mek. Etabi.
er Skramsgade Nr. 6. Tlf, Byen 3474.
erer mek og elkt. Vinduesreklamer af
ver Art. Tegninger og Overslag gratis,
rerandør til de største Reklamefirmaer
anmark.

1\ SOLSTRAALE brød gennem Fortræksgardinerne,
strejfede Fru de Resmonds smilende Læber, som
spillede paa Kryslalsagerne paa Toiletbordet som
i et Kærtegn.
Hr. de Resmond fulgte den med Øjnene, og hans
Blik dvælede med Velbehag paa hans smukke Frues
gyldne Haar og lange Øjenvipper.
Han var lige saa forelsket nu, efter syv Aars Ægte
skab som den Dag, da de var taget bort sammen efter
Bryllupsfrokosten.
Hvor skal du hen i Dag, Martha?“ sagde han, blot
for at sige noget.
„Det véd du nok! Til Garden-party hos Durands,
paa Øen, i Courbevoie.44
„Skal der spilles Tennis ?“
„Tennis, Polo og Krochet. Tager du ikke med,
Philippe ?“
„Du véd nok, at jeg skal i Klubben/4
Han betænkte sig lidt, men gentog saa:
„Nej, jeg kan sandelig ikke tage med. Vaudricourt
har anmodet om at blive optaget/4
„Og du vil maaske stemme imod hans Optagelse?"
„N!ej, nej! Vaudricourt er jo min Ven; jeg vil
gøre for ham, hvad jeg kan.44
„Vil du have, at jeg skal komme 'og hente dig i
Klubben?44
„Aa, ja, hvor du er sød! Gør det!44

E

Ma aben hver Dag.
i

Cyclonen.

Tandlæge Ruben
20, Vesterbrogade'20.
Tr. 10—3 og 6-7. Søndag 10—12.

Kunstige Tænder, Plom
bering, Stifttænder,
Guldkrone og Broarbej
der i Guld.
Alt til moderate Priser.

Fra Vinduet fulgte han med Øjnene Vognen, der
førte den hvide Skikkelse bort fra ham, og det syntes
ham, som om det var hans Lykke, der forsvandt om
Gadehjørnet.
S aa gik ogsaa han ud, bestemt paa at drive om,
indtil Mødet i Klubben skulde begynde. Hans Tankei*
flagrede ikke omkring, de ¡fulgte Martha, og han saa
hende i Durands grønne Park komme og smile.
„Aa, hvor de vil gøre Kur til hende, de Idioter!“
Og han nævnede dem en efter en, genkaldte sig
deres forelskede Miner, roli¡g, log i lykkelig og fuld'
Tillid.
„Hun fortæller mig det altsammen, naar hun kom
mer hjem.“
Og han saa hende i Tankerne træde ind i Klub
bens Venteværelse, rødmende af Fornøjelse og efter
lignende den enes Udseende, den andens Dumheder.
„At lænke sig, at jeg kender hele hendes Hjerte,
som hun kender hele mit!"
En Skygge faldt over Fortovets Asfalt; Hr. de Resmond saa op.
„Aah, vi faar Uvejr! Blot Martha ikke bliver .ind
hentet af det i den daarlige Vogn."
Vindstød strøg.gennem Gaderne, han følte sig be
rørt, ilgesom løftet af Luftmasserne.
En Byge fik Træerne over hans Hoved til at bøje
sig, og varme, piskende Draaber slog ham ind i An
sigtet. Han gik stærkere til. Men han kunde ikke lade
være at se op paa Himlen, hvor store, sønderrevne
sorte Skyer jog hinanden; mellem de høje Huse kom
de til Syne, ængstende og uhyggelige, som onde Magter,
der pludselig er bleven sluppet løs.
En bleg, zigzagløbende Ridse af et Lyn kløvede
Himmelbuen, og i det fjerne hørtes Tordenens dumpe
Rullen.
Philippe undrede sig altid lidt over denne Lyd,
som han ikke fandt „civiliseret"; den passede kun for
de ■ Vilde, der hverken har Telefon eller Automobiler.
Og da han gik over Broen, følte hans moderne Sjæl
sig næsten stødt over Vejrets Vildhed. Vandet var
næsten sort, med hvide Skum toppe, Kajerne var tomme,
og det store Taarn til højre strakte sit Hugormchoved
op i en Luft, der var tung og tyk, stribet af korte
Lynglimt.
Uvejret var nu lige over, førende Skyer af Støv,
Blade og Regn med sig; han udstødte en Ed, nu fløj
hans Hat af; han greb den, søgte ind under Klubbens
Hvælving, glad over at være i Ly og finde den vante
rolige Tryghed, som Modsætning til Uvejret udenfor,
og han smilede over Tjenerens sædvanlige Bemærkning:
„Herrerne er allerede forsamlede."
*
»
Klubbens Formand kom tilbage fra Telefonen, hans
hvide Overskæg dirrede, og allerede paa Dørtrinet sagde
han:
„Mine Herrer! De ved ikke, hvad man meddeler
mig? 1 to Timer har vi nu været forsamlede uden at
ane noget. En Cyklon er draget hen over Paris og
har lagt Forstaden i Ruiner. — Courbevoie — —"
„Courbevoie!" raabte Philippe.

— Nå min. nådiga har ju gått och blifvit skild. Hvem ska nu bli den lycklige?
— Å för all del, ingen särskild!
Kurre.

— Af hvem har du fått det där praktfulla perlhalsbandet?
— Det fick jag af min man till minne af (Minde om) hans första konkurs.

NATÜRLICHES 1'1* l'J

; LI |1 j •!_ _ _ _ _ _ A
■

Vor Nachahmungen und Fälschungen wird gewaml

Antiseptisk Fodpleje
for Damer og Herrer. Elegant Frisering. Hoved- og /Ynsigtsbade med
Vibrationsmassage Manicure. Smukt Haararbejde,

Frk. M. Jensen. Værnedamsvej 15. 1. Sal.

Tit, Vester 1576 u«

Silkeborg Seminariums Forberedelsesklasse. Det nye Skoleaar begynder d. 31. Angus
Baade mandi. off kvindl. Elever optages. Man maa helst melde sig inden 15. Juni.
P. J. M. Winthe

drlolcnn il/l/o
UUBIc&y IKKu UdIüo
/

med Løvetand eller Malt, men bru

l\dllu Schoun Mokka, som faas overalt t
5 å 10 0. Pakken. Mod Efterligninger advares.

HdPllQP
L. Wintelers
Gymnasium
UUD11OÜ.
for unge Piger.
Indmeldelser modtages inden Sommerferiens Begyndelse.

Tandlæge Aage Schmidt’

KLINIK

for Tand- & Kæbesygdomme,
Konsultation: 9—4 samt Mandag, Om
dag & Fredag 6-7- Telefon Byen 3961

04. GL. KONGEVEJ 104 Vesterbrogade 2 C.UjAxelhus
cLut. □ruytaftø'i af eteklúók

vis a vis Industriforeningens Bygnin.

Jernsenge
„Hør, gamle Dreng. Du skulde vel ikke tilfældigvis
kunne laane mig en Tier?“
„Det, gør mig ondt, men jeg har kun en Tokrone paa
mig.u
„Naa, skidt, saa giv mig den og jeg skal saa se at
klare mig med den!“

Træsenge.

Barneseng fra 3’/2—18 Kr. — Vugger.
Divan fra 14 Kr. — Feltseng fra 10 Kr.
Dyner — Puder — Lagner etc.

Udstyrs- og Fjerlageret,
Nørrebrogade 25, Hj.af Blaagaardsg.
Telefon 553.

— Hvad er „Qluten Flour“?
— Det bedste Husholdnings Mel. —
„Var Fru de Resmond hos Durands?"
„Ja, ja! — Men Gud — hvad er der sket?"
„Vær rolig, kære Ven; men De gjorde maaske bedst
i at tage derhed."
„Er der sket en Ulykke?"
„Man fortæller mig, at Villaen er bleven ødelagt
af Orkanen."
Han bøjede sig ned og hviskede til de andre,
medens han undgik at se paa Philippe:
„Ulykken har krævet flere Ofre!"
Men Philippe raabte:
„Aa, min Kone er død! Jeg har hele Dagen haft
en Følelse af, at der vilde ske en Ulykke. — En Vogn!
Skaf mig i en Fart en Vogn!"
Med skælvende Haand trykkede han paa Ringe
apparatet; de andre Herrer fik travlt med at faa deres
Overtøj paa, da de vejrede et Drama i deres Nærhed.
Overalt saa man Tjenernes nysgerrige Ansigter i
Doraabningerne.
„En Vogn til Hr. de Resmond!"
„Men Fru de Resmond er neden under i Vente
værelset; hun spørger efter Herren."
Han gav et Skrig fra sig af Lettelse og mere tum
lede, end løb ned ad Trappen.
De andre fulgte efter for at faa noget at vide
og for at fortælle.
♦

*

Korsør Vegetabil
SIKKERHEDS - GITTE!
til Vinduer, Ovne, Entrédøre, Udhængsskabi
Diske, Pulte, Altaner, Maskiner m. m., Ku
og Stenharper, Fletværksvæveri, Villahegi
bedre og ikke dyrere end af Træ, Gravespalie
Massefabrikation af alle Slags Facons i Traa<
Fabrik af
Fuglebure. Flyvebure og Papegøjebure.
Alt Metaltraadsarbejde udføres.

E. Dederding,

-------------------

Hvorfor
har De endnu ikl
prøvet en af de b
kendte Vaskemask
ner „Freja“, d<
ubetinget er den bei
ste og billigste.
Faas overaét.

J. Thomsen

Vadum.

BROKBAAND

faas bedst hos H. Heskjer, Fælledvej i &
Speciali et i vanskelige Broktilfælde.
Guldrmedaille Paris 1900. Tlf. Nora 719

♦

Som det var bleven sagt, opholdt hun sig i det
lille Værelse, rødkindet og med straalende Øjne; hendes
hvide Dragt var uden en Fold, og Støvlens Lak var
blankt og skinnende.
Philippes Hjerte bankede af Glæde, da han saa
hende, og uden at bryde sig om de andre, sagde lian:
„Aah, min Elskede, hvor kommer du dog fra?"
H|un holdt sin Parasol med begge Hænder, ved
Skaftet op i Spidsen, og svarede venligt:

St. Kongensg. 102 F

Telefon 5603.-----------------

I Telf

I

Strand 2

Telf. Strand

2

Lad Dqpqs Vask besppges af -

EMDRUP DAMPVASKERI i
Spec. Husholdningsvask efter Væcjt
Vore Vogne hønen ovenafl '

Telf. Sfpqnd 2

úrund/agi 1878.Telt.Strand 2

Saavel mandlige som kvindelige

Private Opdagere
Dir.: Fru MARTHA NIELSEN.
Bagerstræde 3, 1. Telefon Vester 1458.
Kontortid 10—3. Privat 1—3 og 6—7.
TELEGRAM-ADR : PINKERTON.

Køb den ægte originale

AALBORG JUMBE

i Stedet for tarvelige Efterligninger.

Til Dato solgt 1200 Stk. over
hele Verden. — Leverandør til
Hds. kgl. Højh. Kronprinsessen
Skriv efter Prisliste.

Aalborg Vognfabrik

Peter Peteraen, Telf. 162~

1. Kl. Damefrisering
og Haararbejde.

Uskadelig for
Mennesker og Husdyr.
Hus- og Markmus udryddes fuldstændig ved An
vendelse at Museratin. Præ
paratet er meget billigt at
anvende, idet der kun skal
ganske lidt til for at frem
kalde Ratinsygdommen og der

Hovedbade med Ki
nin ogChampoing.
Ansiglsmassage og
Manicure. Afredt
Haar købes og for
arbejdes smukt og
billigt.
Elever uddannes.

Ellen Sørensen,

let sker Smitte fra Mus til Mus.

H. C. Ørstedsvej 61 I.

Telefon Nora 2361.

Bestillinger modtages paa Udefrisering.

RATINS SALGSKONTOR;

Ny Østergade 2. København K.
(Svaneapothekets Ejendom).

1

Telefon 3662.

________ r

En tabt Tegnebog
can De let erstatte, naar De ser
le Prøver og Partier af Portemolaier & Dametasker, der er opkøbt
)g sælges for meget smaa Priser i

„PrøvehandlerT,
kun

FOTOGRAFISKE
APPARATER

Nyeste Modeller med 1. Kl.s
Optik fra velrenom., optiske
Firmaer med smaa, maa*
nedlige Afbetalinger.

St

Illustr. Katal. sendes gratis.

Selskabet til Udbredelse

af Lterære Værker mod Ra tebetalinger. (Fotograf Afd.)

KøbenhavnB. Helgolands»
gade 9. Telef. 6655.

*

*

Omskrevet.
Husjomfruen: — De siger mig altsaa op, og jeg har
dog altid gjort min Pligt?
Herren: — Ja, ganske vist — men Militærudgifterne
bliver mig for store!

skeriet „DU NORD

9

Graabredretorv 12.
Telefon Byen 2012.

Tøjet hentes og bringes. - Qardintørring paa Spændramme.
straks Hurtig Levering.

Dramatisk Skole.

H øg over Hø g.
Karla: — Jeg har faaet en by Hat.
Anna. — Men jeg har faaet en ny Kjole.
Esther (5 Aar): — Og jeg har faaet en bolden
Finger!
*
*
*
Fra Flyvepladsen.
Grosserer A. til Fru B. >(hvis Mand er Aviatiker og
er faldet ned og kommet paa Hospitalet): — Naa, Frue,
hvorledes gaar det med Gemalen.... Slap han godt
over Operationen?
Fru B.: — Gud ja, han er kommet ud i Dag
og allerede saa kry paa det, at han har været oppe
med sin Maskine og er dumpet ned!

Kvalificeret til Optagelse.
„Assistent Møller har meldt sig til Optagelse i Cykleklubben."
„Ja, han er kvalificeret til Optagelse. Han er ble ven
mulkteret for Hurtigkørsel over 50 Gange!"

St. Pedersstræde 33.

kommer

„Men hvor vil du have, at jeg skal komme fra?"
Jeg kommer fra Durands. Det var meget fornøjeligt,
og der var en Mængde Mennesker/'
„Fra Durands ?“
„Ja — men hvad er der i Vejen med dig? Du ser
jo ganske forskrækket ud!“
Hun tilføjede rigtigt, som om hun instinktmæssigt
søgte et Alibi:
„Tænk dig; den tykke Ronald, du nok véd — han
gjorde en Kur til mig.“ —
Men hun afbrød sig selv, da hun saa hans for
styrrede Ansigt:
„Naa, hvad er det, der foregaar? — Du gør mig
helt bange."
„Og Cyclonen, og Ulykkeslilfælclene?"
„Hvilken Cyclon? Det har været et dejligt Vejr.
De savnede dig allesammen saa meget."
Og hun hviskede, idet hun pegede paa Klubherrerne
i Dørene:
„I ser ud, som I var gale allesammen."
Ind ad de aabne Vinduer lød Bladsælgernes Raab
op fra Gaden:
„Sidste Nyt om Cyclonen i Courbevoie! Katastrofen
hos Fru Durand! Sidste Nyt!"
Hr. de Resmond vendte sig om, saa de andres;
lyttende Ansigter, og saa roligt, som det var ham mu
ligt, mumlede han:
„Naa, kære Veninde, det er vel bedst, vi tager
hjem?"
Og de gik forbi de bukkende Herrer, hun med
bøjet Hoved, han med et Udtryk, som gik han gennem
en Kugleregn.
Og begge steg op i den ventende Vogn, ærbødigt
hjulpne af Tjenerne.
De vendte hinanden Ryggen, idet hver al dem
gennem Vinduet betragtede Paris’ sommerstille Gader.
Og de turde ikke tale til hinanden, begge frygtende
for at slippe den Cyclon løs, der skulde lægge' deres
Liv øde.

—

Elektrisk Drift.
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HJERTER ES
Fortælling fra Indien.

Oversat af

A. Thalbitzer,

IRE MÆND sad og spillede Whist paa Ve
Trods alle Majorens Anstrengelser tabte
randaen i Gymkhana Klubben i Arakan. de Spillet, og da de var færdige med Rubbe
Cook og Major Lutyens var Makkere. Camp ren, sagde Cook:
bell og Herbert spillede sammen, men da Plad
„Det gør mig ondt, Major, at jeg har spil
sen nærmest Væggen var den varmeste, fordi let saa slet, men der er noget galt fat. Naar
Brisen ikke naaede derind, skulde de skifte jeg rækker Haanden over Bordet hen imod
Plads og trak Kort om det.
Dem, har jeg en Fornemmelse, som jeg rørte
Det blev Cook, der fik den varme Plads. ved et dødt Legeme."
Cook sagde det i fuldt Alvor, men de andre
„Cook er heldig,“ sagde Majoren og lo,
da den unge Mand fik Hjerter Es og tog Plads lo ad ham.
i det hede Hjørne. Ingen af dem anede, at de
„Det var værst for Dem, hvis jeg var død,
i dette Øjeblik havde trukket Lod om deres Cook," spøgte Majoren, „for saa kommer De
eget Liv.
til at betale det hele. Hvis De bliver ved paa
„Jeg begriber ikke,“ sukkede Majoren, der den Maade, saa gaar jeg bag ad Dansen i
lagde Mærke til, at Cook spillede som en Taabe denne Maaned. Hvis jeg ikke havde de Pengeø
og ødelagde alle sine Chancer, „det maa enten jeg vinder fra jer unge Mennesker, ved jeg
være Heden, der er Skyld i det, eller ogsaa ikke, hvad jeg skulde gøre."
Dette lød pudsigt i Majorens Mund, thi
er Knægten forelsket/'
Cook og Majoren sad i stadigt Uheld.
det var i Reglen ham, der betalte, om ikke
„De trak det bedste Lod, Cook," sagde for sig selv, saa for en af de andre. De
Campbell pludselig, „thi Brisen, der kommer vidste alle, at han med Glæde vilde give alt
rundt om Hjørnet af Verandaen, er ligesom bort, hvad han ejede, hvis nogen trængte til
mættet med tung og daarlig Luft fra de ind det, undtagen Victoria-Korset, som han bar
fødtes By. Den lugter af Aadsel, min Ven, paa Brystet. Det og Tjenesten lod til at være
ligefrem af Aadsel.“
det eneste i Verden, han brød sig om.
„Det er som en Kirkegaard,“ brummede
Og Korset — ja, det havde han laaet en
Herbert og tændte en Cigar, „man faar Kvalme Gang i Afghanistan, i en blodig Kamp med
af det."
Patanerne, da han frelste en ung Løjtnants
Inde i Billardstuen var der nogen, der Liv ved at rive ham ud af Hænderne paa en
spillede Banjo, og pludselig begyndte en frisk, blodtørstig Bande, der var i Færd med at
ung Kvindestemme at synge en populær Me spidde ham og bar ham bort paa sine Arme.
Men Cook syntes, der var „noget", der
lodi. Whistspillerne nynnede Omkvædet med.
Kun Cook sang ikke. Han sad alvorlig, smilede haanligt til ham paa Kortene og Vin
som en Gravkarl. En underlig Fbrudfølelse glassene, „noget", der kiggede paa ham over
hans Medspilleres Skuldre. Han saa det tydeligt
af kommende Ulykker knugede hans Sind.
Saa gav han Kort, og for anden Gang gav nok, men at tale om det vilde blive anset
han galt. Majoren fortrak ikke en Mine men for dumt. Det gaar ikke an at se den Slags
bed i sin graa Moustache og mumlede, mens Ting og snakke om det. En Mand kan tie
stille, selv om han føler sig aldrig saa uhyg
han stirrede ned i sine Kort:
„Ja — jeg tænkte det nok, han har tabt gelig til Mode, men han kan ikke bekæmpe
sit Hjerte til „May", og der vil ikke komme sin Nervøsitet eller forhindre den kolde Sved
noget godt ud af det. Obersten vil aldrig til i at springe frem paa sin Pande.
lade sin Datter at gifte sig med en Købmand
Der var ganske stille i Klubben. Billard
— en Civillist. Han er en god og brav Fyr, spillerne var gaaet hjem, og der var ingen
men det er ikke noget for Obersten."
mere, der sang.
Saa sendte Campbell Bud efter en Flaske
Pludselig hørte man en Lyd oppe fra Barn
.¿Simpkin" og svor paa, at !han 'kunde ikke holde bu staget, en skarp, skurrende Stemme, der
ud at se længere paa Cooks bedrøvelige Aasyn. syv Gange i Træk sagde „Tucktoo — Tucktoo —" og endte med et langtrukkent „A — a
Nu skulde de drikke Djævelen ud af ham.
„En Skaal for den lille Kvinde, som faar — a — h!"
Det gav et Sæt i Cook, men Majoren saa
dig til at glemme Whisten, Cook," sagde Camp
op under Taget og sagde: „Hallo! er du nu
bell og løftede sit Glas.
„Tys," afbrød Majoren, „lad os holde Da kommet tilbage igen? Nu vil der vist snart
ské et eller andet. Da jeg kom hertil, var
merne udenfor Spillet."
Men Vinen hjalp ikke. Cook og Majoren Klubben velsignet med en lykkebringende
var lige uheldige. Cook spillede som i Drøm „Tucktoo", men Hashin fortalte mig, at Dyret,
me, og hans Venners Stemmer lød, som om forlod Huset Dagen efter min Ankomst.
Jeg gad vide, om det bilder sig ind, at
de kom langt borte fra.

F
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jeg ikke vil komme her mere. Maaske er min
Lykke i Færd med at s vinde. Jeg forstaar nu
ikke, hvad Forbindelse der kan være mellem
Lykken og disse grimme —“
„Tucktoo! Tucktoo! Tucktoo — a — a — h!“
skreg Firbenet haanligt oven over deres Ho
veder.
„Bryd Dem ikke om det, Major!" afbrød
Herbert ham, „Dyret er bare ude efter Fluerne
deroppe, der er god Jagt for ham deroppe,
nu, naar Lysene slukkes."
Der var meget stille, og pludselig lød der
tunge Klokkeslag. Det var Midnat.
„Hvem der var hjemme igen," sukkede
Majoren, „og kunde høre „Big Ben" slaa fra
Westminster! Klokken er mange, mine Herrer,"
tilføjede han, „det er allerede Søndag Mor
gen. Kom med, Cook; jeg vil køre Dem hjem
i min Vogn. De ser ikke ud til at have det
rigtig kgodt."
Idet de rejste sig fra Bordet, hørte de
en Jackal skrige langt borte, en anden svarede
den fra den modsatte Side, flere og flere hy
lede med i Koret, det lød uhyggeligt i den
stille, mørke Nat.
Cook tørrede Sveden af sin Pande. „Vent
lidt," gispede han, „jeg maa have en Opstram
mer inden jeg gaar. Jeg har det ikke rigtig
godt."
Da de svingede ud paa Gaden gennem
Klubbens Indkørselsport, forekom det Majoren,
at Nogen sprang op paa Dogearten bag hans
Ryg.
„Er det Dem, Campbell?" spurgte han, thi
han kunde se, at Tjeneren løb ved Siden af
Vognen endnu.
Men da ingen svarede, vendte han sig om.
Der var ingen bag ved ham.
„Det var løjerligt," mumlede han, „jeg vilde
have svoret paa, at nogen sprang op paa Vog
nen for et Øjeblik siden."
Cook svarede ikke. Han kunde føle, at
der var noget bag ved ham, paa Tjenerens
Plads. Og det var det samme „Noget", som
havde stirret paa ham hele Aftenen over hans
Medspillers Skuldre.
Hvor Nat levinden, som blæste imod dem
nede fra Havnen, føltes kold! den fik ham til
at gyse.
Da Major Lutyens havde sat h^m af ved
hans egen Bungalow, blev Cook staaende og
saa efter Dogearten, der forsvandt i Mørket.
„Der sidder tre i den!" gispede han. „Jeg
er glad over, at Majoren mærkede det, jeg
er saa fortumlet i Hovedet, saa jeg var nær
ved at tro, — Jeg haaber til Gud, at det ikke
betyder, at Lutyens skal dø. Han er meget
for god til at ligge og dø i dette forbandede
Hul!"
Da Cook kom ind i sin Bungalow, følte
han, at han var alene. Der var ikke mere
„Noget", der fulgte med ham. Det var borte,
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og det uhyggelige Tryk, der havde hvilet paa
ham hele Aftenen, var ogsaa forsvundet. Han
følte sig helt lettet, men Tanken om, at dette
skrækkelige „Noget" var fulgt med Majoren,
gjorde ham urolig.
Han gik i Seng og sov som en Sten, død
træt efter Aftenens Sindsbevægelser.
Næste Morgen Kl. 10 kom Cooks første
Fuldmægtig, Baboo Grish Chewder, for at tale
med ham i hans Bungalow.
„Koleraen bliver værre og værre, Sir!"
sagde han. „Alle de indfødte Kulier løb bort
i Gaar Aftes. De er meget’bange for (Sygdommen,
Sir. Ramsamy fortæller mig, at Herbert Sahib
har faaet Koleraen."
„Store Gud!" mumlede Cook, „det var den
førsle!"
Han gav Ordre til at spænde for sin Dog
eart og kørte over til Herberts Bungalow. Da
han standsede Ponyen udenfor Verandaen,
traadte Majoren ud paa den.
„Hør nu her, unge Mand!" sagde han, „vend
Vognen og kør hjem til Deres egen Bungalow.
De kan intet udrette her, og jeg skal nok
selv passe Herbert."
Men Cook steg ned af Dogearten med en
bestemt Mine og gav Tjeneren Ordre til at
trække Ponyen hen under et skyggefuldt Træ.
Saa talte Lutyens igen:
„De er ung, Cook, og har Fremtiden for
Dem. Jeg skal sørge for, at Herbert faar den
bedste Pleje. Alle de sorte Djævle stikker na
turligvis af og lader ham ligge alene, men jeg
bliver her, og Lægen har lovet at sende en
Assistent her ned fra Hospitalet, hvis han kan
undvære nogen. Han siger, at der er et sandt
Helvede deroppe. Der er fyldt med Kolera
patienter, og Sygeplejerskerne stikker af. Og
Gud skal vide, han havde ikke for mange af
dem. Saa, se nu til at komme hjem og drik
for alt i Verden intet Vand."
Men Cook gik rolig op paa Verandaen og
tændte sig en Cigar.
„Hører De ikke?" sagde Majoren. „Det er
ligegyldigt, om jeg faar den eller ej. Jeg har
set alt, hvad der er værd at se. Men jeg synes,
De skulde passe paa, om ikke for Deres egen
saa for en andens Skyld. Hvem ved — De har
maaske Lykken med Dem paa denne Kant."
Men hans Ord lod ikke til at gøre Spor
af Indtryk paa Cook, som røg sin Cigar og
rolig ventede paa, at Majoren skulde faa talt
ud.
„Hvad mig angaar," vedblev Lutyens, „saa
har jeg faaet den Idé, at jeg er truet. Den
Brise, der blæste over tre af os ved Spille
bordet i Gaar Aftes, bragte denne djævelske
Sygdom med sig. Det var den, som Campbell
mente, var Lugten af Aadsler. De mærkede
den ikke, der hvor De sad. Hjerter Es frelste
Dem."
„Det har altsammen ikke noget at betyde,"
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svarede Cook. „Jeg er kommet for at hjælpe
med at pleje Herbert. Jeg har ikke saa megen
Erfaring som De, men jeg ved nok, hvad der
sker, naar det gaar løs. Tjenestefolkene for
svinder og overlader En til Skæbnen. Jeg er
vis paa, det kom i Gaar Aftes, men fordi jeg
var saa heldig at faa den bedst beskyttede
Plads, er det ikke min Mening at holde mig
tilbage. Jeg vil spille Spillet til Ende."
„De turde have været i Hæren, Cook! Kom
med ind.“ —
Det gaar altid paa samme Maade. Kampen
er kort og heftig, og kun den aller bedste Pleje
kunde frelse Herbert.
De to Mænd kæmpede Side om Side hele
Natten for deres Vens Liv, men da Morgenen
nærmede sig, trykkede han for sidste Gang
de blaa Negle ind i de hvide, krampagtig for
trukne Haandflader.
I Indien, hvor alt andet gaar langsomt,
gaar Døden hurtig til Værks.
Tigerens Spring — Slangens Bid og Kole
raens Komme. Ja, Døden er hurtig derudei
Den ene af dem havde udspillet, og nu
maatte de fortsætte, thi Campbell var nu ogsaa
blevet syg.
Der blev ikke talt om Sagen. Ingen tænkte
paa at trække sig tilbage. Tavse og rolige kæm
pede de det hele igennem endnu en Gang, kæm
pede tappert imod den forfærdelige Sygdom,
som Kulieren fra Chittagang havde bragt med
sig til Rismøllerne.
Tusinder af Mennesker var bievne dræbte
under den store Cyclon, og de døde laa langs
alle Vejene i den glodende Sol, og de rejsende
bredte Smitten ud omkring sig allevegne. —
Den tredje Morgen var der kun to tilbage.
Campbell havde udspillet.
„Nu," sagde Majoren til Cook, da han
havde fulgt ham hjem, „nu gaar jeg hjem, og
hvis De hører, at jeg er bleven syg og nærmer
Dem min Bungalow, saa skyder jeg Dem. Ved
Gud, det gør jeg!“ sagde han og gik sin Vej.
Cook stod i Doren og saa ham gaa; saa
gik han ind i sin Bungalow.
„Stakkels, gamle Ven!" mumlede han og
sukkede dybt. „Gud give, det ikke maa ramme
ham!" og saa faldt han i Søvn i Stolen, hvor
han sad. Han var meget udmattet og sov som
en Sten. Om Eftermiddagen, da Tjeneren væk
kede ham, for at han skulde spise, sagde han
til ham:
„Løb over til Majoren og faa at vide, hvor
dan han har det, men pas paa, han ikke ser
dig.“
Saa spiste og drak han lidt, han følte,
at det var vidunderligt, hvis han skulde have
Kræfter no-k til den sidste Kamp, som han
frygtede, han endnu havde at kæmpe. Og
bagefter — hvad saa? Han var ligeglad, han
var saa træt.
Derefter kørte han hen til sit Kontor. Alt
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var i Orden derhenne, saa kørte han hjem
igen. Imidlertid var Tjeneren kommen til
bage.
„Major Sahib er syg," sagde han roligt.
Hvis det havde været Majorens Mening
at ville skyde, saa fik han ingen Lejlighed
til det, for Cook gik uanmeldt lige ind i hans
Soveværelse.
Han bandede og kaldte Cook et ungt Æsel,
men det brød Cook sig ikke et Spor om.
Lægen havde været der. Det var det sam
me om igen. Det gik hurtigt mod Enden, og
nu var der kun en til at kæmpe!
Om Aftenen, da den forfærdelige Krampe
nogle Øjeblikke holdt op, vendte Lutyens sine
graa Øjne, der nu var saa store og skinnende,
om imod Cook og sagde:
„Det nytter ikke, — gamle Ven. Jeg har
aldrig i mit Liv været bange for det, og er
det heller ikke nu. Men vi kan ikke kæmpe
imod Skæbnen, „Mera Kismet", som de ind
fødte kalder det. Der var kun ét af fire Liv,
der skulde spares, og De reddede Deres, da
De trak Hjerter Es. De fortjener det ogsaa —
De er en Mand helt igennem. Kom her hen,
saa jeg kan fæste mit Victoria-Kors paa Deres
Bryst, for at De kan se, hvad en døende
Mand tænker om Dem. Naturligvis kan jeg
ikke give Dem det, jeg vilde ønske, jeg kunde,
for hvis nogen Sinde en Mand har fortjent det,
saa er det Dem! Jeg vil begraves med det
paa Brystet, men lad mit Blik hvile paa det,
hvor det nu er, til det er forbi. Jeg vilde
hellere dø foran mit Regiment med Fjenden
overfor mig. Gud i Himlen, hvor vi lod de
afghanske Dj,ævle smage det kolde Staal den
Dag, jeg vandt mit Kors! Men nu er jeg en
slagen Mand, og det nytter ikke at tale øm
det. Jeg maa hellere fortælle Dem noget andet,
som jeg ligger og tænker paa.
Jeg elskede ogsaa den lille, yndige May
det tror jeg, vi gjorde allesammen — men
hun fik det aldrig at vide. Min Kærlighed var
ikke god nok til hende. Den gamle Oberst
foretrak Herbert, hans Titel og alt det øvrige.
Herbert var ogsaa dødelig forelsket i hende,
men det vidste De ikke noget om, Cook. I
nogle Retninger er De ligefrem elskelig uskyl
dig. Lov mig nu én Ting, Kammerat. Naar
Enden nstfrmer sig, og jeg bliver svag, og naar
Krampen saa knuger mig sammen, saa De
maa bruge alle Deres Kræfter for at trække
mit Hovede op fra mine Knæ, saa skal De
ikke bryde Dem om, hvis jeg beder Dem om
at gøre en Ende paa det ved at give mig enl
for stor Dosis Clorodym eller skyde mig en
Kugle for Panden.
Lad mig kæmpe det ud til Enden, saa
har De ikke noget at bebrejde Dem selv bag
efter."
Alt dette sagde han ikke paa én Gang,
thi de forfærdelige Krampeanfald kom oftere
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og oftere, og det var kun i korte, rolige Mel
lemrum, at den døende, tapre Mand kunde tale.
Det varede kun lidt længere end med de andre
to. Lægens Anstrengelser, Medicinen, Bran
dyer og alt, hvad de gjorde, var ligesaa forgæves
som Taarerne, der strømmede ned ad stakkels
Cooks Kinder, der nu var bievne saa magre
og blege, mens lian vaagede over sin doende
Ven.
„Gud velsigne — Hjerter — ja, ja — Cook,
Hjerter Es!“
Nu følte han ikke længere Pinen, han vid
ste intet mere.
Saa klarede det pludselig op i hans Øjne
for et kort Øjeblik, og de tørre, blege Læber
bevægede sig endnu en Gang.
„Farvel, May -- Cook,“ lod det som et
sagte, døende Suk.
Den tredje og sidste havde udspillet i dette
Dødens sørgelige Spil.
Cook kørte denne Gang alene hjem.
Der sad ingen bag ved ham nu, ikke en

Gang Tjeneren. Hans Herre maatte være gal
at udsætte sig saaledes for den forfærdelige
Sygdom. De indfodte Tjenestefolk er meget
omhyggelige — for sig selv.
Der blev intet Bryllup. Saaledes gaar det
ofte i Indien. Der er flere Begravelser end
Bryllupper.
„Jeg elskede Major Lutyens højere, end
jeg nogen Sinde kan elske nogen anden Mand,“
sagde „May“ til Cook, da han bad hende om
at blive hans Hustru, „men jeg tror ikke, han
saa meget som tænkte paa mig. Jeg undgik
ham, fordi jeg troede, han ikke brød sig om
mig.‘
Det var Grunden til, at der ikke blev noget
Bryllup.
„Hjerter Es“ staar paa Cooks Skrivebord
i en Sølvramme.

Et Forsøg med traadløs Telefoni.
Den engelske Opfinder Mr. Grindell Matthews ses her ifærd med at sætte en Drage op,
der skal fungere som Modtager af en Samtale.
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ANDRÉSENS MALERI
Fortælling af

Frederik Skousbo.
(Sluttet.)

Har jeg maaske glemt at meddele, at vi
rullede af. Byen derinde sænkede sig langsomt
i Jorden, medens vi gled ud i den Hade Egn,
hvor Vindpustene vendte det endnu bøjelige,
grønne Korn, medens de første Landsbykir
kers takkede Taarngavle kiggede frem over
Skovkanten bag de Søndagsflagende Smaabyer.
Vi var i fuld Gang med Begyndelsen til Slut
ningen. Og godt for det. Inderlig klemt sad vi
— selv om jeg for mit Vedkommende ikke
kunde have noget imod, at vi til en vis Grad
havde det en famille. Nættene deroppe var
sprængfyldte af Pakker, som for hver ny Kurve
alvorlig truede med at ramle ned. Og trods
de i Læsiden let aabne Vinduer, blev der me
get hurtig en elendig Luft, stærk gennemsyret
af Duften af gratis Lørdagssæbe.
Ender disse Forhold maa det tilgives mig,
at jeg virkelig blev lidt blandet i Humøret,
hvor meget jeg end engang havde lovet mig
selv at følge Andrésen gennem tyndt og tykt. —
J eg reagerede komplet mod hans mere iog mere
opmuntrende Blikkes Anmodning om at pro
ducere mig. Stemningen i Kupéen generende
alvorlig, de i Søndagspudset lidt for stive mand
lige Deltagere spyttede uafladeligt paaa Gulvet,
trods Reglementet... Men Andrésen var na1 urligvis ikke den Mands Søn, som straks lod
sig køre agterud af det første lille Uheld. —
Midt paa Sædet, vis a vis mig, havde han, ikke
uden Diplomati, anbragt sig. Og nu tog han
selv fat. Han var, det maa man lade ham,
utrættelig, nedlod sig endog til næsten at lægge
Vigtigheden bort for lettere og friere at kunne
turnere sine Vitser og Hokuspokus. Han rul
lede forelsket med Øjnene til Damerne, han
kastede kraftige Opstrammere i Grams til Mand
folkene, han fik Ungerne til at skraale op af
Henrykkelse .Til sidst maatte det gaa ud over
Konen:
— Du, Moller, je’ sitter her aa kommer
le’ aa tænke paa din dø’fo’te Bror. Han sku’
vi skam ha’ ta’et aa ta’et me’ vos. Je’ ku’
svært go’t ha’ ondt han den lille Faanøjelsc!
Mutter sad, halvt flov og halvt tilfreds
i den „sjenda’mblaa“ Kjole og det franske Sjal,
og rystede undskyldende paa Hovedet. Men
hele Kupéen eksploderede i et animerende Lat
terkor. Vi var virkelig rystet sammen i den
slingrende Vogn. Andrésen sendte mig ét Par
Øjne og vendte tilfreds Skraaen!
Senere, da Bagsværd lykkelig var passeret,
gav han det samlede Selskab endnu en grundig
Fortolkning af Vidundermaleriet derhjemme og
Turens kunstneriske Formaal. Da Foredraget
desværre ikke slog til, faldt han endelig smig

rende over mig, og jeg kunde ikke den Gang
komme til at anmode ham om at holde Mund.
Jeg var ikke utilfreds, da vi holdt ved
Farum. Hver enkelt bebyrdet med sin Del
af Fe talj en (Andrésens tekniske Udtryk) drog
vi i samlet Trup op gennem den lille, ven
lige By. Men vi skilte os hurtig ud fra den
øvrige Turiststrøm og dens slagne Veje. Anført
af Andrésen drejede vi ind gennem Farum
Lille vang. Ad en halvslettet Sti gik det gennem
tykt og tyndt, frem mellem Stammerne; mæg
tige Løvdynger gennemskæres, skrøbelige Gang
brædder over Dæmningsrender passeredes, man
maatte formode, at Andrésen havde været her
før. Langs Skovbrynet naaede vi omsider frem
til et i det Fald den Gang endnu eksisterende
Skovløberhus.
Der blev straks dækket Bord. Andrésen
havde ikke løjet, da han inde i Byen betroede
mig, at vi hverken skulde komme til at sulte
eller tørste, saa sandt han hed Hans Christian.
Paa det kendte Skovbord: en skruphøvlet Plade
paa tvende i Jorden nedrammede Pæle, blev
Dugen bredet, og i mærkelig kort Tid fremtrylledes alt, hvad i hvert Fald et borgerligt
Hjerte kunde begære. Bou teljer var der sande
lig heller ingen Mangel paa. Efter at Børnene
var jaget afsted hver med sin Humpel, sad vi
under det lidet sparsomme Bøgeløv bænkede
tæt paa Rad og lod det kolde Bord veder
fares fuld Retfærdighed — henrivende Appetit
var der over hele Linien. Her var vi forøvrigt
rart i Ly af den lille, afsides liggende Skov
beværtnings mosgroedé Idyl. Landligt og friskt
og ugenert. Derinde skinnede Solen over den
noget mosede Lavnings duskede Græsflade, hvor
Børnene stod paa Hovedet om en dovent gum
lende Husmandsko, paa Baggrund af fjern
Skovs uregehnæssige Silhuet. Herinde kresede
Bladskyggerne forsigtig over Borddæknin
gen, Svalerne pilede ud og ind, Spurvene sad
omtrent paa Ryggen af os, og mellem vore
Fødder lød Hønsenes fornærmede Skruk —
Skruk — Skruk!
Jeg var ved at komme i Kulør.
Madbjergene forsvandt. Snapseflasken kre
sede, Stemningen blev animeret. Andrésen bød
Velkommen.
— Mine tjærede Herrer aa Damer. Maa
je’ sammen me’ Fru Andrésen deroppe, fø’t
tandløs, ha’ den u’søgte Ære aa by’e Dem
Velkommens i de’ Grønne. Ve’ di Herrer ekko
legge Hattene aa hvile Ørene. Damerne ka’ ta‘
aa spise Syltetøj. Aa ska’ vi saa drekke paa
de’! La’ vos ta’ en Snaps te’ Maden, aa la’
Maden staa. Skaal i Stuen!
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— Man ska’ spare paa Knaphollerne, som
han tilfreds bemærkede.
Forresten havde han haft travlt nok, før
vi drog afsted. Andrésen havde Spendérbukserne paa idag, og han havde „klaret Butik
ken" sammen med Opvartningspigen; et ikke
saa lidt indviklet Regnskab, især da han na
turligvis maalte gøre galant Stormkur til den
rødmende Ungmø. Resien af Provianten havde
han fornuftigvis faaet stuvet ned i Barnevog
nen, og desuden var Flaskefoderet selvfølgelig
blevet fornyet, saa godt som den landlige For
retning tillod. Endelig havde han, medens vi
„traadle an", holdt den sidste, uundgaaelige
Tale, hvis priselige Hensigt var at opflamme
Deltagerne til nye Bedrifter paa Opdagelses
ekspeditionen, „lisom han, Stanlaj"!
Julidagen var blevet mere end hed. Solen
stod højt og bed ubarmhjertig. Luften var
lumrende stille. Slangerupvejen laa hvid og
øde, saa langt Øjet naaede. Det støvede for
dømt. Snart viste det sig, at vi alligevel var
begyndt med at tage for stærkt fat. Man var
tung og ugidelig efter Maallidet. Frokostsnap
sene havde heller ikke været helt uden Virk
ning. Kun Andresen og jeg var i fuldt Tra
verhumør. Allerede efter en knap halv Ti
mes Forløb begyndte Vejen at foles trættende,
medens Sveden randt, og de mere Velhavende
fik den røde Lommeklud frem. Man mær
kede en let Utaalmodighed i de forskellige
Spørgsmaal, som hyppigere og hyppigere fra
alle Sider rettedes til Føreren. Og derefter
begyndte Tavsheden lumskt at snige sig ind
mellem Flokken. Enkelte af Kvindfolkene til
lod saa smaat at ømme sig. Børnene, spin
havde leget sig halvtrætte, slentrede surmulen
de med. Den belastede Barnevogn fordrede
energisk Assistance for over Hovedet at følge
med.
Kun Andresen var utrættelig, — eller han
følte heldigvis, at han havde Pligt til at være
det. Og han kunde ikke beskyldes for at være
sen i Vendingen. Man skulde have tænkt sig,
at han maatte have udtomt sit disponible Forraad paa Turens første Halvdel; men tvertimod! Nu kneb han sig resolut en frisk Skraa
(Andresen havde en sand Tyrketro paa Skraatobakkens vidunderlige Egeskaber: „den kla
V.
rede Begreberne og trak al Daarligdom fra
Afmarschen foregik altsaa programmæssig. Maven") og saa tog han fat for Alvor. Det
Præcis Klokken 1 satte den styrkede Karavane ligefrem raslede over os med Vittigheder. „Du,
sig atter i Bevægelse mod det fjerne Maal.
Fræ’rik med Lungeslavet, fald nu ikke aa bræk
Naturligvis var Andrésen stadig i Spidsen. Øjnebrynene aa faa Stomperne i Halsen!" —
Som Moses engang i den Ørken Goben (tror „Du, Briller aa Skæg, Du ser u’, som ha’de du
jeg), ledede han med Aarvaagenhed sin talrige kuns ha’de væren gift i tre Kvarter aa aldri’
Hjord, som blindt gik, hvorhen Egespiret pe ha’de hat en glad Time!" — „Naa, Nat-aa-Da—
gede. Herlig var han at skue. Smykket med Peddersen, paa’en igen. Du maa jo maveli’ ku
Skovens Blomster var han, det snapsefarvede løve en Kat svedt!" — „Salt aa Pever, gaar Du
Ansigt luede ulmende. Frakken havde han vidt der aa smører Fettebrød me’ Hælene." —
aaben over den storblomstrede, den ene Tom Kraperjøde, Din gamle Hønisse, mig ska’ Du
melfinger flot i Ærmegabet:
ikke grine a’. Staar der Fjols paa Ryggen af

Alle de tømte Snapseglas hævedes hilsende
op imod Bordenden, hvor Mutter med stört
Smækforklæde over Stadsen, stod og filede
Brødskiver af paa den gode, gammeldags be
sværlige Manér, og huri smilte sit kendte, paa
en Gang glade og triste Smil under det glatkæmmede Haar.
Den eneste Misstemning, som indtraf, var,
da Andresen ved en højst beklagelig Fejlta
gelse skænkede Eddike i Snapseglasset og for
søgte paa at nedsvælge Drikken. Han saa ud,
som om man havde budt ham Gift, og midt i
Skovturglæden holdt han en Dommetale til Ma
dammen, hvis Indhold var, at saadan noget
Svindel som Eddike aldrig skulde have Lov
til at komme paa en anstændig 'Flaske. Derefter
udviklede han privat for mig (dog ikke svagere,
end at hele Bordet uden Anstrengelse kunde
høre det) sin Ærgrelse over, at der ikke i Ver
den fandtes Pietet mod I7lasker. Flasker. var
absolut af Naturen kun bestemt til Spærretus
— højst til 01. Det havde altid ærket ham,
at ordentlige, velformede Flasker ugenert brug
les til at hælde Blankesværte og den Slags
underordnede Produkter paa. Det burde for
bydes !
Og Andresen tillod sig temmelig ugenert
at ræbe — atter vigtig og snapsinspireret.
Jeg meddelte ovenfor, at Stemningen ved
Bordel var frisk og lovende. Og hvad jeg skrev,
det skrev jeg. Dog maa jeg vedføje, at Værtens
Uro ikke kunde undjgaa (at meddele sig til Sel
skabet. Andrésen var nemlig utaalmodig, og
han lagde aldeles ikke Skjul *paa det. Han forbød
rigoristisk alle Taler, tirrede de langsommel
Spisere op til forceret Virksomhed, og kon
fererede i Tide og Utide med det store Tom
baksur.
Efter Bordet blev der tilstaaet Deltagerne
en halv Times Hvil. Der uddeltes Tobaksstæn
ger, og der bakkedes anstrængt men ihærdigt
saa Myggene besvimede i vid Omkreds.
Præcis paa Slaget blæste Andrésen til Op
brud, Selskabet bøjede sig for det uundgaaelige
og kom paa Benene. Børnene blev fundne frem
og forefundne forfærdelig snavsede. Forma
ninger, Skænd, Smæk, Hyl.
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mig, saa er’et ikke min egen Frakke, je’ har
paa.“ — „Op me’ Hodet, Du me’ di anskodte
Venger; Du ser ja u’, som om Du skyller i
Sy’ekassen.“ — ,,Ka’ I nære Jer, Onger.“ ,,.Je’
har en Kasse Ørevaskere i Vovnen; ska’ je’
maaske ta’ Hol paa den?“ — „Saa Folkens, nu
ska* vi bare forbi di Pev ver nøddetræer der
henne, saa gaar Vejen li’e te’ Korsør, aa de’ æ
der, de lever te’ di dør!44.... alt i mere eller
mindre naturlig Forbindelse med de forefal
dende Begivenheder.
Og Miraklet skete. Andresen, som han gik
der og viftede med Frakkeskøderne, fyldte vir
kelig vore sure Sjæle med nye Forhaabningers Mod og Vilje. Vi „tiede <og tyggede sam
men/4 Der kom nye Grin i Ansigterne. Mand
folkene traadte fast i Landevejen; Madammer
ne fik Sludderen i Gang; Børnene begyndte
paany at skræppe op. Vi saa alle atter, at det
bølgede sjællandske Landskab var kønt og yn
defuldt; og vi hørte igen Lærken synge der
oppe i Blaaet.
Andresen gik foran som en Ildstøtte. Jeg
modtog et Par vidunderlige Øjne (var altsaa
stadig paa Siden af ham), Saa hævede han den
fygrtelige Knortekæp:
— Aa saa, Folkens, la’ vos saa faa en
paa Gittaren. Hold Kæft, Onger, aa syng me’.!
Manden med Mundharmonikaen pustede
Kinderne fabelagtig op. Andresen sang selv
for:
Derre et øndi’t Lan’,
de staar me’ brede Bøje . . .

Det første Slag var ubetinget vundet. Men
der var Tid nok til at tabe et nyt. Kvarterernel
gik. Sangen var atter forstummet. Ansigterne
havde igen skrumpet sig sammen i de misfor
nøjede Folier. Tungt og modvillig sneglede
Karavanen sig videre Bakke op og Bakke ned.
Vi var nemlig forlængst drejet af fra Lande
vejen. Andresen, som stadig ihærdig klamrede
sig til den gamle Kunstners Anvisninger for
Turen, var ganske vist ikke aldeles klar over
Enkelthederne; men Retningen havde han ube
tinget. Det gjaldt derfor stadig om at „skyde
nærmeste Genvej,44 og altsaa gik det uden
Skrubier over Stok og Sten. Snart fulgte vi
en lunefuld Markstis Bugtninger imellem det
høje mørkegrønne Korn; snart luskede vi i
stor Bue udenom et tæthegnet Skovbryn; snart
brød vi uforsagt gennem skyggeløst Smaakrat.
Vi klatrede over Stenter, passerede halvt ud
tørrede Dræningsrender, passerede fladtvandede
Aaløb, listede forbi mistænkelige Lødekøer. Og
stadig gennem en mere og mere jomfruelig
Egn, hvor menneskelig Fod tilsyneladende kun
sjælden traadte. Ingen, Vejfarende — ingen
menneskelige Vaaninger — ingen gæstfri Skov
løberhuse.
Situationen begyndte i Grunden at blive
lidt betænkelig, og jeg fortrød alvorlig, at jeg
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havde stolet paa Andresens Ordflom, og der
for undladt at tage et Lommekort med. Folket
havde allerede længe været alvorlig modfal
dent. Mændene sløve, Kvinderne selvopgiven
de, Børnene hypnotisk ligeglade. Man hav
de en Gang plukket flittig af Markens Blom
ster, nu kastede man dem igen. Saa hørtes
pludselig et. Barns undertrykte Tuden. Og som
var det et Signal, begyndte man med det sam
me at knurre lydt. Røster, som fordrede Be
sked, Stemmer, som ønskede at vende om,
hævede sig.
Men Andresen gav langt fra op endnu.
Han ligefrem hidsede sig selv op til nyt Humør.
Han tog sig animerende af hver enkelt fra
falden. Han nedlod sig endog til at alliere
sig med de umyndige Børn, og fik dem til at
gaa over paa sit Parti. Derved var meget vun
det. Og endelig tog han til det sidste Middel:
Flaskefoderet. Tørsten — med psykologisk
Skarpsans forstod han, at her var den egent
lige Akilleshæl at finde. Altsaa blev den for
rakkede Barnevogn, som stadig var et Stykke
bagud, hentet ind ved en udsendt Hjælpeekspe
dition; og der blev højtideligt delt „Øller44
og „Svenske Sodavanner44 ud. Staaende nød
man Læskedrikken, til der var kommen ny
Vin paa de gamle Læderflasker.
— Aa saa, sagde Andrésen og slog rutine
ret den sidste Sjat af Halvflasken, saa ta’r
vi ganske stille det sidste Nap!
Videre .......
Der kom selvfølgelig det Moment, da vi
stod oppe i en blind Passage midt ude i Nord
sjællands mørkeste Fastland, medens André
sen endelig erklærede, at han „ikke længere
var rigtig med paa Seksogtyveørene44. Han
stod der, Offerdyret, med de visne, forjaskede
Blomster, noget anstrengt og spag — lige til
at slagte. Og Folket faldt naturligvis over ham
som Ulve.
Endnu engang rankede Andrésien sig med
Fortvivlelsens Selvhjælp. Kæphøjt lovede han
frækt at klare den. Foreløbig luntede vi altsaa
tilbage til Hovedvejen. Drev et Stykke frem;
drev atter et Stykke tilbage. Først, da man var
ved Fortvivlelsen, kom Frelsen. Den kom sær
deles beskeden i Skikkelse af en aldrende
Agrar, der øjensynlig skulde bort i Udmarken
og flytte Kreaturer. Andrésen tog ham med
Trumf. Ryet Skov ... ? Ganlose Ejed ... ? han
saa med sure, mistænksomme Øjne paa alle
os Borgergade-Mennesker. Aa jow... de’ va’
da dér aa dér... aa faaresten kuns en lille
Lunte fremetter...
Og saa rev han i Huen og trampede videre
i Træskoene.
Haabet er som den Galt, Særimner; hvad
man skærer af, vokser straks ud igen. André
sen var atter ovenpaa. Endnu en Gang lysnede
det i Flokken.
Ja. og saa stod vi da omsider ved Maalet.
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Derhenne drejede Skovvejen af, og saa.........
sagde Andrésen.
Da var Klokken ogsaa omkring fire...
Men det kan jo lige saa godt fortælles
først som sidst: det blev en haabløs Skuffelse.
Den store Skuffelse!
Dér laa den idylliske Plet, vi saa længe
havde higet imod. Men ak, man maatte se
det straks: det var absolut ikke Maleriets be
kendte Motiv. Saamænd var her. kønt nok.
Men her var sørgelig forandret. De atten Aar,
siden den gamle Kunstner satte sit Staffeli
op her ude og lagde sin Skabertrang i den
brede Pensel, var langtfra gaaet sporløst over
selv denne isolerede Plet. Hvert Kalenderaar
havde taget sit. Noget var tilgroet, andet var
fældet. Udsigten var forlængst lukket. Ingen
venlig Vind krusede mere Skovvandets blanke
Flade — det var totalt udtørret.
Totalindtrykket var, kort sagt, frygteligt.
Karavanen, som maaske alligevel ikke var
saa kendt med det berømte Maleri, som den
burde, eller som maaske var blevet for sløv
til at modtage stærkere sjælelige Indtryk, tog
Situationen med forunderlig Ligegladhed. Man
hørte nogle jævnt ligegyldige Bemærkninger,
langt fjernet fra al Ironi, saa fandt man, at
Græsset var første Klasses og gjorde sig det
saa mageligt, som muligt: Herrerne kom i
Skjorteærmer, og Damerne lindede saa smaat
paa Livstykkerne. Men Andrésen — den stak
kels Andrésen, som altid levede sit Liv paa
Øjeblikket, han var, bag den bristende Vær
dighed, ganske flad, næsten knækket. Ja, for
første Gang i vort lange Venskab betragtede
jeg en helt konduiteløs Andrésen som han
slod dér og saa sig hjælpeløs omkring, uden
Mæle, ét sikkert Bytte for sin dybe Skuffelse
og krænkede Forfængelighed.
Jeg havde ondt af ham. Thi jeg /forstod
pludselig, at for ham havde denne Dag virkelig
betydet noget. Her var et Tilfælde, hvor et
jævnt, fattigt Menneskesind paa sin egen Maa
de famlende og ubehjælpsomt havde søgt at
rejse sin Interesse op over Hverdagens snævre
Horisont — helt nede fra det daglige Brød
og helt frem mod selve Kunstens festlige Gæ
stebud, men som var blevet skuffet og forraadt, saa det maaske aldrig mere vovede at
gentage Forsøget.
•Andrésen selv sønderbrød min Tankegang.
Det havde sikkert faret gennem hans Hjærne,
om den gamle Kunstner virkelig skulde have
bedraget ham, men hans resignerede Mine
viste, at han havde fattet, at Skæbnen havde
været ude efter ham. Han stod med Hatten
i Haanden og rodede rundt i Hanekammen.
Lidt havde han faaet rettet paa sig, og nu
sagde han, lidt grødet i Organet, og balan
cerende paa en ganske forloren Værdighed:
— Hja... de’... de’ va’ re’nok en ge
nerendes Afbrænder!
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VI.
Jeg havde en Stund jernet mig fra Sel
skabet. Dels trængte jeg i temmelig høj Grad
til lidt Ensomhed, dels havde jeg nok Lyst
til at afsøge Terrænet lidt nøjere nu, jeg ende
lig var kommet saa langt ud i Landet.
Nu vendte jeg styrket tilbage. Allerede paa
Afstand naaede stærke Stemmers Lyd frem
til mig og gav mig visse bange Anelser.
Selskabet havde delt sig i stærkt isolerede
Grupper — hvilket selvfølgelig ikke var gode
Tegn. Mændene var tæt samlede om Flaske
foderet. Kvinderne, for hvem der ikke gaves
saa meget som en Kaffetaar, dannede en fore
løbig tavs Opposition. Børnene, som forlængst
var bievne træt af at lege „Munken gaar i
Enge", sloges i Mangel af bedre.
Andrésen opdagede mig snart. Der lød et
mægtigt Brøl: —
— Halløj, Hr.! Ja, vi sitter her aa bejer
den. Værs’artig aa træ’ nærmere.
Jeg forstod, at det for Resten af Dagen
vilde blive lidt tyndt med hans gamle Ag
telse for „Vennen og Velgøreren". Andrésen
havde for en Gangs Skyld ganske simpelt op
givet det hele og var, mildest talt, mindre
ædru. Han havde, for at bruge et af hans
egne malende Udtryk, „dyppet Tuden" lidt
rigeligt. Og alle de ^andre Folkets Mænd havde
det for Resten ikke meget bedre. De var røde
i Kammen og sad med Hjærtet paa Læberne.
Andrésen sad og bearbejdede en sort Cigar
med sit kraftige Sugeværk — og Cigar klædte
ham nu en Gang ikke. Han var, selv om det
næppe var ganske ægte, svært ovenpaa; lige
frem i Kulør. Selvfølgelig førte han Ordet,
om end med lidt Besvær. Det var helt under
ligt at høre ham, der ellers var de bredeste
Vendingers Mand, udtrykke sig i underlige,
smaathuggede Sætninger:
— Værs’arti’, Hr. aa sit ner... Herre da
Pla’s nok... hos... Mad’m Græsmejer. Je
sitter ... je’ sitter faaresten netop her aa...
aa u’ligger for vos... hvor... hvor sborarti’
de’ ku’ værre... dersom... dersom a’ vi ku’
faa... faa lagt en Le’ning... altsaa .,. derikt
fra Tubor’ aa herte’...
Og Andrésen buldrede, og Koret fulgte
tæt efter. Forøvrigt syntes Ønsket jævnt over
flødigt. D’Herrer sad midt i en tæt Kres af
tømte Halvflasker. Men trods den hjertelige
Invitation tog jeg alligevel ikke Plads. Solen
var godt paa Vej m!od Vesten, og Skyggerne
havde begyndt at forlænge sig foruroligende.
De skraa Straaler manede til Opbrud. Det
samme gjorde ogsaa jeg. Kvinderne og Bør
nene var paa miñ Side.
Vi parlamenterede lidt. Andrésen var ble
vet stædig. Endelig gav han sig — efter at
der var gjort Stads nok af ham. Og hermed
var Tegnet til Opbrud givet.
Men saa kom Hovedkatastrofen. Det viste
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sig nemlig straks, at Andrésen ikke kunde meget
mere end lige staa paa Benene. Et Par resolute
Mænd havde heldig faaet ham stablet op mellem
sig, og nu stod han der og smilede brøsig,
medens han martialsk strøg Kineserskæggel.
En Stund rullede de rødsprængte Øjne lige
glade rundt. Men saa standsede de pludselig,
og der kom et Glimt af Forstaaelse i Blikket,
medens det atter langsomt, næsten tøvende,
afsøgte den hele Lysning. Saa begyndte han
at rette paa Skikkelsen, der stod et Drag af
Protest om lians Mund ... men saa sank han
med ét sammen, slap som en ltømt Skrigeballon.
Da, lilslaar jeg, var jeg meget nær ved at
blive alvorlig vred paa min gamle Hæders
ven. Men jeg ræsonnerede mig hurtig frem
til pure Tilgivelse. Meget maatte undskyldes
ham paa denne hans store Skuffelsens Dag,
der vilde have saa mange Ærgrelsens i Følge.
Der stod vi altsaa. Situationen var virkelig
prekær. Men da hændte der lidt af et Under.
Det var Andréscns Kone, som viste los det. Mens
alle vi andre stod der, raadvilde og forfjam
skede, var der et lille forpjusket Kvindemen
neske, man ellers havde ment nok ved at overse,
som pludselig voksede til Handling. Det saa
ud, som om en dybt liQdgemt Energi brød sig
Vej frem i hende, og med fastpressede Læber og
villende Hænder kom hun i Aktivitet for no
gen af os andre. Og saa fornuftigt og haandfast hun tog paa Tingene, saasnart hun havde
taget Beslutning.
Ja, det lyder som lidt af et Bov fra Oberlüilder; men vi fik virkelig under hendes Kom
mando læsset den trætte Andrésen paa Barne
vognen. Der laa han som en anden Melsæk;
(med Hovedet paa Kaleshen og Benene knæk
kede af Vognkanten; sikkert en højst umage
lig Stilling) og ævlede og vrøvlede videre, men
heldigvis mere og mere udmattet. Tilsidst for
søgte han demonstrativt en Opsang; men han
standsede brat. Han var faldet i Søvn — med
Egespiret i Favnen og Hatten meilem Benene.
Da var vi forlængst komne igang. Stærke
Næver havde grebet Vognen og ført den afsled.
Det var en sørgelig Prosession. Forrest den
overbebvrdede Barnevogn, der kørte paa sam
menklappede Fjedre og truede knagende med al
revne. Dernæst omtalte Vogns fornærmede Ej
erinde med den brølende Unge, tæt omgivet af
alle de trætte og surmulende Børn. Og efter
dem hele det irriterede Selskab i tilfældig og
ligeglad Blanding. Jeg havde stiltiende overta
get Komandoen. Heldigvis havde jeg under al
le Andrésens Krumspring forsigtigvis bidt godt
Mærke i alle Vejens Hovedpunkter. Vi skulde
passere et stort Tørveskær, før vi fik Øje paa
Bastrup Sø. Saa skulde vi dreje, til vi saa
Uggeløse Kirke oppe paa Højderne til venstre,
og saa gik Vejen nogenlunde ligefrem over
Baslrup og Nybølle gennem Farum Lillevang
(il det fjerne Maal. Det var en svær Pinsel, den
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Tur. Men jeg maatte jo holde ud. Det var en
fordømt lang Vej for en træt Flok. Stemnin
gen var frygtelig. Naar en Unge holdt op med
at tude, begyndte en andenø jiaar et Kvinde
menneske standsede med at mukke, tog et
Mandfolk fat. Ikke engang en lille Marschsang
.turde jeg foreslaa, for ikke at vække Barne
vognens Indhold.
Heldigvis mødte vi kun yderst faa Vej
farende.
Det lykkedes mig at navigere rigtigt. Tre
Timer senere, da Solen gik under i et Vid
under af Farver, naaede vi tilbage til det skøn
ne Farum. Det var mod Togtid, og her var
fuldt af sommerdagsøre og kaade Skovgæster.
Jeg vilde lyve, dersom jeg fortalte, at vi ikke
vakte Opsigt. Desuden stod jeg i pinlig For
ventning om at møde Bekendte.
Andrésen var bleven vækket. Han var saa
nogenlunde hjærneklar; men til Gengæld irri
terende ondskabsfuld.
Ja — og saa kunde jeg ikke mere. Jeg
syntes, jeg havde gjort min Pligt; endda til det
yderste. Nu maatte den lille, tapre Kone klare
Resten. Da jeg havde set Andrésen vakle over
mod Billethullet, tillod jeg mig ganske ligeud at
„blive borte i Trængselen". Saa lidt Lyst jeg
havde, travede jeg videre til Lille Værløse.
Selvfølgelig kom jeg for sent til næste Tog;
og jeg naaede ikke ind til Byen, før alle Som
mernattens Stjerner var tændte.

Klokkernes Konge (Rusland].
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Afsløring af et Mindesmærke for KonQ Edward.
I Byen Tiverton blev der fornylig afsløret et smukt Kong Edward-Mindesmærke, der er skæn
ket af en rig Borger, Mr. T. Ford, Afsløringen blev foretaget af Qrevinden af Portsmouth.

Tysklands nye Gesandt i London.
Øjeblikkets Mand i Tyskland er i disse Dage
Baron Marschall von Bieberstein, der er udnævnt
til Gesandt i London. Det
ventes, at det vil lykkes
Baronen med sine frem
ragende diplomatiske Ev
ner at bringe den „En
tente cordiale" i Stand,
som Tyskland saa stærkt
længes efter. Baronen
stammer fra Sydtyskland,
hvor han ejer et lille Gods,
der er berømt for sit
pragtfulde Rosenflor. 1 15
Aar har han været Ge
sandt i Konstantinopel og
udfyldt denne vanskelige
Post med saa stor Dyg
tighed, at han endog er
bleven betegnet som Tyr
kiets egentlige Storvezir.
Sikkert er det, at han har
skaffet Tyskland store
Fordele, bl. a. ved Anlæget af Bagdad-Banen.
Hr. v. Bieberstein skal
baade i det Ydre og med
Hensyn til Statsmands

evner minde en Del om
Bismarck. For øvrigt ro
ses han for sit behage
lige Væsen. Han er en
gemytlig Herre, der hol
der meget af god Mad
og ikke blegner for en
kraftig Vits.
Som alle
Tyskere er han meget
musikalsk og en ivrig
Skakspiller. Som Diplo
mat er han Hader af alt
bureaukratisk Væsen og
har altid staaet paa en
god Fod med Pressen.
Journalister modtog han
med den største Elsk
værdighed og gav dem
saa vidt mulig fuld Be
sked om det, de søgte
Oplysning om.
Baron Marschall v. Bie
berstein møder altsaa med
fremragende Betingelser
for at bringe Tysklands
Affærer i god Orden i
London. Om det vil lyk
kes ham, er en anden
Sag. Men Skylden er i
saa Fald ikke hans.
Baron Adolf Marschall von Bieberstein.
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S SKIFTENDE HORISONTER □8

□

gene fra de var smaa, og hun føler sig derfor
endnu staaende over ham. Hun er altid først
og fremmest Moder."
„Aarsageh til ulykkelige Ægteskaber er
mange. Først Ægteskabets egen Natur. To
Mennesker, ovenikøbet af modsat Køn, giver
hinanden det uforsiglige Løfte at holde sam
men hele Livet. Ægteskabet hviler altsaa paa
en Urimelighed. Den ene udvikles i én Ret
ning, den anden i en anden, og saa gaar det
i Stykker. Eller den ene staar stille, den an
den udvikles, og det er nok saa galt."
/¿zgT?

Billedhuggeren Carl Eldh’s berømte
Strindberg-Statue.

Aug. Strindberg om Ægteskabet.
Fra E. Jespersens Forlag har vi modtaget
til Anmeldelse August Strindbergs berømte
Bog „Ægteskab" I.—II. i dansk Oversættelse
ved Poul Uttenreiter. Bogen, der i et og alt
er præget af den geniale — nu afdøde —
Diglers Aand, er et Opgør med alt det Hykleri,
der er drevet i Ly af Ægteskabets og Kvinde
sagens poesiombølgede Navn. Af det allerede
nu klassisk berømte Forord plukker vi et« Par
Citater, der er lige typiske for Strindbergs
bundradikale Synspunkt og glimrende, stærkt
polemiske Stil, som det er lykkedes Oversæt
teren at bevare:
„Mandens og Kvindens Kaar er hos Na
turmennesket temmelig ens. Da Kvinden under
Svangerskabet er mindre forsvarsdygtig og
efter Fødselen behøver Mad til Ungerne, har
hun stillet sig under Mandens Beskyttelse.
Manden har altsaa ikke underkuet hende. Hans
Kærlighed til hende som Ægtefælle og Bør
nenes Moder har altid været en Garanti for,
at hun ikke blev behandlet som Slavinde...
Kvinden behandler derimod ikke Manden med
samme Agtelse, thi hun har nuslet med Dren

Hermann's Digte

Den unge Forfat Ler Aage Hermann har
paa „Dansk literært Forlag" udgivet en Sam
ling „Digte", der saa godt som alle beskæftiger
sig med Samfundets Stedbørn. Dér er meget
kønt i dem, og Aage Hermann forstaar at
spænde en Strofe, saa den giver en smuk Tone.
Men der er unægtelig! et „men" ved det hele,
og det er, at der er altfor meget udvendigt
ved disse Poesier. Der tales nok en Del om
„Gyder", „Urettens vidstrakte Rige" og „Hun
gerens Huler" — men det gælder her, at Or
dene gør det vistnok ikke. Der maa baade Op
levelse og Indlevelse til, for at det kan blive
mere end Efterklange af den Fraseform, der
maaske endnu en Tid lader sig bruge som
Agitation men som ellers er lovlig frynset i
Kanten. Imidlertid er der over andre af Aage
Hermanns Vers en glad Forsorenhed og frej
dig Storsnudethed, der lader ane, at hans
Evner ligger paa helt andre Omraader end
„Kampen for Dybets Ret til Lykke." Helt kønt
og inderligt klinger det, naar han synger om
et lille Barn:
Den dybeste Lykke, som sloges i Skaar
paa Urettens Rev og Skuffelsens Skær,
de dybeste Saar, dit Hjærte bær,
kan læges af Barnets Hænder.

Og glatte de smaabitte Hænder mit Haar,
og kysser den spæde Mund min Kind,
da tændes den skinnende Sol i mit Sind,
og Livet synes saa let og lyst.
Det strømmer varmt til mit Hjærte ind,
jeg smiler og tager taknemlig og tyst
de kære, velsignede Hænder.
Efter dette tør man næsten tro, at den
unge, vrede Samfundstugter en Dag vil skrive
os den Hjemmets Solsidnsidyl, der ganske vist
forsager de store Gebærder men nck saa let
finder Vejen til Hjærterne.

Fiskeriudstillingen.
Som tidligere meddelt aabnes der den 5.
Juli en stor skandinavisk Fiskeri-Udstilling i
København. Vi har nu fra Udstillingens Presse
udvalg faaet tilsendt et Cirkulære og en Plan,
der viser, hvorledes det færdige Arbejde vil
tage sig ud. Fra Søsiden vil man først faå
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Øje paa Motorbaadene og Motorbygningen. I
Baggrundens Midte ligger den store Fiskerihal,
i hvis venstre og og højre Fløj den norske og
svenske Udstilling arrangeres af Udsendinge
fra de to Lande. Til højre for Fiskehallen
ses den store Restauration med Siddepladser
til over 1000 Mennesker.
Der arbejdes i denne Tid paa Udstillin
gens Terræn med Højtryk for at faa det hele
færdigt i rette Tid, og naar Udstillingen i Be
gyndelsen af Juli Maaned aabner sine Porte
for det store Publikum og den skandinaviske
Fiskeribefolkning, vil det før saa øde Terræn
ikke være til at kende igen. Om kort Tid ind
træffer der fra en jydsk Hedeplantage flere
store Vognladninger Graner, som „omplantes"
og grupperes paa Udstillingspladsen. Her vil
de sammen med de mange smukke Bygninger
give et saa ejendommeligt Skue, at man næppe
nogensinde i København har set noget lig
nende. Udstillingen vil blive en hel Fiskeriog Motorby med Bygninger som Kulisser og
Havnen, den majestætiske Langebro, de høje

Husrækker, Barakkerne og Havet ude i Hori
sonten som et afvekslende og malerisk Bag
grunds-Panorama.

En Mand, der laver god Mad.
En Mand, der er Kunstner i Henseende!
til at lave god Mad, er den berømte franske
Mesterkok Monsieur A. Escoffier. Han bærer
med Rette Titlen „Alle Kokkes Konge og alle
Kongers Kok". Han er Specialist i at tilberede
de fine, udsøgte Retter, der kildrer den virke
lige „Gourmets" kræsne Ganer. En Grovæder
vilde ikke vurdere Escoffier højt; men alle
Finspisere tilbeder ham. Han var i sin Tid
Køkkenchef hos Napoleon III. og Kejserinde
Eugenie. Nu har de kronede Hoveder ikke
Raad til at betale ham de svimlende Honorarer,
han forlanger. Kun de største Hoteller, der
søges af Millionærer, benytter hans Assistance.
Escoffier har nu en Indtægt paa over 100,000
Kr. om Aaret. Vor berømte Frøken Jensen,
hvis Kogebog er solgt i utallige Oplag, blegner
fuldstændig ved Siden af denne Virtuos.

Fra „Sommerrejsen 1912“ i Tivoli.

Hjorth-Clausens og Chr. Flors Revy i Tivolis Glassal indeholder en munter Satire over Døgnets
Begivenheder. I Revyen genoptræder Hr. Alstrup efter længere Tids Sygdom.
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Bogen om Sydpolen.
Fra Gyldendalske Boghandel Nordisk For
lag har vi modtaget første Hefte af R o aid
Amundsens store Værk om Sydpolen og
den norske Sydpolsfærd med „Fram“ 1910—12.
Heftet er rigt udstyret med Illustrationer og
indledes med et Forord af Professor Fridtjof
Nansen, hvori det bl. å. hedder om Betyd
ningen af Amundsens Opdagerfærd:
„Endnu er det for tidlig at måle rækkevidden
av de nye opdagelser. Men allerede telegram
met har løftet skodden så vidt at omridsene
begynder at ta form. Det holder på at stige
frem av skoddeheimen, dette isens eventyr
land, så forskj ellig fra alle andre lande.
I denne underlige isverden har Amundsen
fundet sin egen vei; fra først til sidst har han
og hans fæller fart igjennem helt ukjendtei
strøk på sine ski; og ikke er det mange opda
gerfærder i historien som har lagt så lang en
ubetrådt, av menneskøie uset, strækning under
mandefot. Folk mente det var selvsagt at han
vilde styre mot Beardmore-Bræen som Shack
leton hadde opdaget, og ad den vei søke op
på den høie snevidden nær polen, for der
kunde han være sikker på at finde frem
komst. Vi som kjendte Amundsen, syntes det
vilde ligne ham mere netop at søke bort fra
der hvor folk hadde tråkket før. Heldigvis fik

Ankomst til Polen.
Olav Bjaaland med sit Hundeforspand.

Framheim.
Vinterkvarter paa Isbarrieren,

vi ret. Ikke paa noget punkt falder hans vei
sammen med den engelske — før på pølen selv.
Dette er en stor vinding for forskningen.
Når vi om et år har kaptein Scott velbeholden
tilbake med alle hans opdagelser og observa
tioner fra den anden rute, vil Amundsens re
sultater stige sterkt i værd, fordi forholdene
da biir belyst fra to sider. Netop det samtidige
fremstøt mot polen fra skilte utgångspunkter
var det heldigste, som kunde hænde for viden
skapen. Det gennemforskede område biir så
meget større, opdagelsene så mange fler, og
betydningen av observationene biir mer end
fordoblet, ofte mangedoblet. Ta f. eks. de me
teorologiske forhold: en enkelt observations
række fra et sted har vistnok sit værd, men
kommer det en samtidig række til fra et andet
sted i samme strøk, biir værdien så meget
større, fordi det gir muligheten for forståelse
av atmosfærens bevægelser. Og likedan med
andre undersøkeiser. Scotts færd vil sikkerlig
bringe et rikt og vigtig utbytte på mange om
råder, men også værdien av hans iagttagelser
vil økes ved sammenstilling med Amundsens.“
S aa vidt Fridtjof Nansen.
Enhver, der med Interesse har fulgt den
kække Polarforsker paa hans Færd, vil da
med Spænding afvente de efterfølgende Hef
ter, hvori Rejsens Eventyr skildres.

HVER 8. DAG: PORTRÆT
JUNI 9. 1912.

OG BILLEDGALLERI

FRA TIVOLIS „BORGEGAARD“.

Fot. Axel Andersen.

Med ,,Borgegaarden“ har den fortræffelige Maler Carl Lund paany overgaaet sig selv (hvad
der synes at være denne Kunstners Specialitet) og Tivoli faaet en virkelig stilfuld Attraktion

Man ved ikke, hvad man mest skal beundre — det korrekte historiske Interiør eller det muntre
Folkeliv, der udfolder sig om Aftenen under de blussende Ildgryder.

HVER 8. DAG.

EN NEAPOLITANSK KÆRLIGHEDSTRAGEDIE.
Den smukke Skuespillerinde Josefine Adameits, der begik Selvmord efter at have skudt
sin Elsker, Grev Volpicelli paa et Hotel i Neapel.

HVER 8. DAG.

ET PRAGTFULDT SKUESPIL PAA VENEDIGS'KANALER.
Venedigs Borgerraad ejer de pragtfuldeste Gondoler i hele Byen. Ved festlige Lejligheder
glider de i majestætisk Optog over de blanke Kanaler, hvor Dogepaladset og Marcuskirkens Klokketaarn spejler sig.
- •

HVER 8. DAG.

KONG GEORG AF ENGLAND BESØGER DEN STORE
Fol h s d
BLOMSTERUDSTILLING I CHELSEA.
Udstillingen indeholdt en fortrinlig Samling af kostbare og sjældne Planter. Paa Billedet ses
Kongen sammen med Prinsesse Christian ifærd med at passere Broen i den japanske Have.

FRA KRIGEN I IRIPOLIS.
Alle Arabere og Lastdyr, der ankommer fra Ørkenen, undersøges omhyggelig af de italienskeSoldater. Læg Mærke til Matrosen med den skarpladte Revolver.
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UGENS PORTRÆTTER.

Proust L. J. JENSEN.

Prof, JUL. PETERSEN.

PROVST L. J. JENSEN i Lyngaa, der for nogen Tid
siden døde, var født i Attiup paa Sjælland 13. Novem
ber 1842. I 1869 blev han theologisk Kandidat og i
1887 kaldet til Sognepræst i Lyngaa-Skød Pastorat. I
1889 udnævntes han til Provst for Framlev, Såbro og
Vesterlisberg Herreder, hvilken Stilling han med stor
Dygtighed beklædte til sin Død.
PROFESSOR JULIUS PETERSEN havde i vide Kredse
erhvervet sig et anset Navn som Medicinalhistoriker. Han
var født 29. December 1840 i Rønne, tog Embedseks
amen med Udmærkelse i 1865 og rejste derefter til Ud
landet, hvor han navnlig studerede Tuberkulosesygdom
mens Smitsomhed. Fra 1872—78 var han Kommune
læge og blev i 1893 knyttet til Universitetet som Pro
fessor i Medicinalhistorie. 1886—91 var han Formand
for Lægeforeningen for København og Omegn. Baade
som Læge og Videnskabsmand var han meget afholdt.
Saavel i danske som udenlandske Fagblade har han
skrevet en Mængde Artikler, der har vakt betydelig Op
sigt. Hans Død beklages af alle, der havde lært den
elskværdige gamle Professor at kende.
FHV. OVFRFORMYNDER H. TROLLE er død. Han
blev født 28. Okt. 1839 paa Frederiksgave (Fyen), blev
cand. jur. 1863 og derefter ansat i Justitsministeriet, hvor
han i 1878 blev Kontorchef. I 1880 blev han Overrets
assessor, i 1894 Højesteretssagfører. Samme Aar ud
nævntes han til Overformynder. Den Afdøde var en
særdeles dygtig og pligtopfyldende Embedsmand.

Fhu. Over formynder H. TROLLE.
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Maleren, Direktør VILH. PACHT, som blev
begravet i forrige Uge, var meget populær baade
i Kunstner- og Forretningskredse. Han var bl. a.
i sin Tid Direktør for Panoptikon. Sin store Villa
i Holte har han skænket til Hjem for unge Kunst
nere. Pacht var født 23. Novbr. 1843.
Et Skriftproblem.
L. P. WERNER, Villa „Dagmar", Ringsted, har
løst Spørgsmaalet paa en smuk Maade ved
at nævne det fældende Indicium først.
FRU VOLMER-HANSEN, Frøbjerggaard pr.
Vordingborg, giver en temmelig kort, men
for Hovedsagens Vedkommende træffende
Besvarelse.
HR. SVEND LYKKE, Dosseringen 50, er uden
tvivl den mest kyndige i Grafologien af
samtlige Indsendere, men fortaber sig i
uvedkommende Vidtløftigheder.
HR. H. G. HANSEN, Bredegade 9 A, F. er gaaet
overordentlig grundigt til Værks og strejfet
Brændpunktet uden at hage sig fast der.

Flyvemaskinens Opfinder, den berømte Aviatiker WILBUR WRIGHT, er død i Dayton, Ohio,
Han var født i Staten Ohio og blev 45 Aar gammel.
MISS MØLLER HOLMSTAD, Brunsgade 40.
Aarhus, har ogsaa tangeret det væsentlige,
men gaaet for flygtigt hen over det.
Alle øvrige Besvarelser er helt udenom det,
hvorpaa det kommer an.

Hver 8. Dag^‘, 9. Juni 1912.

Kryptogra.fi.
Ved Kryptografi förstaas den hemmelige
Skrivekunst, der bringes til Anvendelse. mel
lem Personer, der pr. Korrespondance ønsker
at meddele hinanden Ting, hvis Hemmelighol
delse er nødvendig, og som derfor maa være
affattet saaledes, at Meddelelsen vil være uforstaaelig for alle andre end netop den Person,
der har Nøglen, og til hvem den er rettet.
Skønt Franskmanden1 Guilletiére hævder, at
Spartanerne har opfundet Kryptografien, maa
det vel antages som sandsynligt, at Lønskrif
ten har været kendt og anvendt lige saa læn
ge som den almindelige Skrift, og at den hem
melige Skrivemaade i Oldtidens Politik har spil
let en lignende Rolle som den nu almindelige
Chifferskrift i vor Tid.
Saasnart det har været magtpaaliggende at
bringe en vigtig Depeche afsted med Sikkerhed
mod Læsning af ubeføjede nysgerrige, eller
man har villet overlevere en skjult Viden, har
man taget sin Tilflugt til den hemmelige Skrive
kunst, blot under forskellige Former. Bekendt
er saaledes Beretningen om Histiæus, der efter
at have ladet sin Slave kronrage, skrev en
Meddelelse paa dennes Isse, og da Haarct atter
var vokset til, sendte ham til sin Slægtning,
der ragede Slavens Hoved og læste Depechen.
Den egentlige Chifferskrift har sit Navn
fra den i ældre Tider brugelige Methode at
erstatte Alfabetets Bodstaver ved vilkaarlig
valgte Talforbindelser, og Benævnelsen har nu
vundet Hævd, uägtet man i vor Tid saare sjæl
dent benytter Tal eller Tegn i Lønskriften.
Systemerne er som nævnt mange. For mere
end 2000 Aar siden angav Æneas Tacticus alle
rede 20 ulige Methoder, i Middelalderen den ne
apolitanske Læge Porta 180 af egen Opfindelse,
og naar man betænker, at ethvert Menneske
kan sammensætte et og flere fra alle andre
bestaaende forskelligt System, forstaar man,
hvor uendelig mange Varianter der kan frem
komme.
Imidlertid er det lettere at spørge end at
svare, lettere at konstruere en Lønskrift, end
at løse den, og dog tør man dristigt paastaa, at
menneskeligt Skarpsind ikke kan opstille en
Gaade, som menneskeligt Skarpsind ikke kan
løse.
I 1841 gav Edgar Poe et Bevis paa denne
Paastand. I Aprilhæftet af Grahams Magazin
skriver han i Omtalen af et kryp to-grafisk
Værk følgende: Vanskeligheden ved at dechif
rere en Lønskrift maa indrømmes at være be
tydelig større, hvor Nøgleordet er givet i et
fremmed Sprog, end hvor det drejer sig om
Modersmaalet, men dog tør jeg paatage mig at
løse enhver Chifferskrift efter angivne Møn
ster, være sig nu Nøgleordet affattet paa En
gelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Græsk eller Latin.
For at bevise denne Paastand opfordrer jeg
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Læsere til at indsende en chiffreret Medde
lelse til mig.
Denne Udfordring blev kun mødt af en
eneste Person, der kort efter indsendte to højst
mystiske Skrivelser, af hvilke jeg anfører Be
gyndelsen til den første her:
Cauhiif aud ftd sdftirf ithot taed wdde
rdcffdr tiu fuaefshffheo fdoudf hetiusafhie etc.
Poe oversatte hurtigt denne mystiske Skrift
til følgende engelske Klarskrift:,, Various are
the methods, which have been devised for
transmitting secret information" og fandt Nøg
leordet at være: A word to the wise is suf
ficient.
Nedenstaaende Indskrift, der var ridset i
en Sten, som fandtes ved en Udgravning paa
Montmartre i 1779 frembringer helt vidunder
lige Ord og synes umulig at finde Mening i.
C
I
I.
L.
E.
H.
C.
M.
E.
1.T
N.
D.
E.
S.
S.
N.
E.
A.
Pariserakademiet gjorde sig forgæves Uma
ge med at fortolke denne Indskrift, og selv
den lærde de Gebelin, der havde afsløret saa
mange Indskrifter, som var uforstaaelig for
andre, maatte give op. Kun en almindelig Port
ner paa Montmartre forstod at løse Gaaden.
Han læste ligefrem: „Ici le chemin des anes."
— Stenen havde nemlig tjent Gibserne, hvis
Æsler arbejdede ved Stenbruddet — som Vej
viser. Dette Eksempel viser, at en Ting, der
tager sig uløselig ud, ofte ligger lige for.
Vi møder Lønskrift overalt i det daglige
Liv, i de hemmelige Logers Meddelelser til
Medlemmerne om Møderne, betegnet ved øjen
synlig uforstaaelige Tal og Bogstaver i Bla
denes Inserater, i de Handlendes Indkøbspri
ser, der noteres paa Sedler, heftet til Varerne,
og som for Kunderne er de rene Hieroglyfer
(det saakaldte Kræmmerchiffer) samt i det di
plomatiske og journalistiske Telegramchiffer.
Paa det sidste har vi en Prøve lige for
Haanden i den Meddelelse, som Amundsen
sendte Kong Haakon fra Hobart, da han havde
naaet Sydpolen.
Hvorfor anvendte Amundsen Chifferskrift,
vil maaske en og anden spørge, og ligger dette
Spørgsmaal nær, saa ligger Svaret endnu nær
mere. Opdagelsen af Sydpolen var unægtelig
en Bedrift, men det vilde journalistisk set
have været en ikke mindre Bedrift at komme
de Blade og Instutioner, med hvem Amundsen
havde Kontrakt, i Forkøbet med Telegrammet
om Polens Opdagelse, og for denne Bedrift
havde mangen en Journalist villet give et Aar
af sit Liv, for ikke at tale om, at et hvilket
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som helst af Verdensbladene gladelig havde
betalt en Formue for at kunne lancere Ny
heden først.
Telegrafisten i Hobart kunde mod Em
bedsfortabelse og en mindre Straf have sikret
sig en Formue ved at dechifrere det saare
simple Kryptogram. Og Fordømmelsen over en
saadan Fremfærd kunde næppe slaa en Mand
ned, saavist som Kapløbet om Polen næppe
drives mere ihærdigt end Kapløbet om at være
den første til at bringe en stor Nyhed.
H. Trolle.
I næste Nr. bringer vi lidt mere om dette
interessante Emne samt en Lønskrift, for hvis
Løsning vi udsætter fem Præmier bestaaende
af en Aargang af „Hver 8. Dag“ indb. i Pragt
bind.

„HVER 8. DAG“S GRAFO
LOGISKE BREVKASSE.
Red. af H. T r o 11 e.
Indehaver af Graf. Inst. S. E.
Kristiania og Kbhvn. 0.
Pris pr. Analyse i Bladet: 1 Kr. for 5 Lin.,
2 Kr. for 10 Lin., stor Karakteristik til opgiven Adresse 3 Kr., Sjælespejl, ca. 100 Lin.,
5 Kr.
Alle Henvendelser adresseres til Graf. Inst.
S. E., Kbhvn. 0.
Obs. Skriftexpertise/ Undersøgelse af Do
kumentforfalskning, Identificering af anonyme
Trusel- og Udpresningsbreve etc. under ga
ranteret Diskretion. Honorar efter Aftale.

FRØKEN FORAAR: En Iver og Kraft, som er
sjælden, en Følelsesfuldhed parret med
brutal Fornuft. Om Deres Skrift kan virke
lig siges en Del, thi den aabenbarer noget.
Men læs Betingelserne foroven lidt bedr»?
igennem.
INGA: Er nøjeregnende, faamælt og kedelig.
Deres Beskedenhed hører ikke til de klæ
delige, for den er udsprungen af Forstil
lelse, Mangel paa Frimodighed, og er tid
vis væmmelig Affektation. Da De er Kvinde,
kan jeg desværre ikke tilraabe: Mand Dem
op! — Kvind Dem op, lyder ilde.
BANDIT DEN ANDEN: Aabenbarer i sin Skrift
et stærkt Temperament, stor Følsomhed,
der, da der findes Kraft og logisk Tænkemaade, aldrig slaar over til Sentimentali
tet, men uselvisk Opofrelse og Pathos. Hen
synsløs Sandhedskærlighed. Djærv og strid
bar, frimodig og urokkelig. Overlegen In
telligens. Og til alle disse Egenskaber en
stor Beskedenhed. Hvilken Karakter. De
sendte kun det halve af det omtalte Beløb.
Forsøg Menneske-Spejlet; thi kun i en stor
Analyse vil jeg kunne trække Deres Ka
rakter og rige Sind op.
RÆVEPELS: Af Ræven har De kun det for
borgne og sky. Kløgten mangler og De for
veksler Snedighed med Intelligens. De gaar
uforsigtigt til Værks, er næsten ufølsom og
ejer ikke noget umiddelbart varmt Hjer
telag.
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ALKVÆR: God Efterligningsevne, skarp Iagt
tagelse, samt kritisk grundig. — Dog forstaar De ikke altid at skelne det væsent
lige fra det mindre betydende. De er snu,
forfængelig, vidt beregnende og kvik op
vakt. En selskabelig underholdende Aare.
Solid, men langsom Arbejdskraft. Udpræ
get selvisk Tænke- og Følemaade. Stolthed.
ANTON W.: Hører til den Slags Mennesker
hvis egentlige Conversationsevne er Vind og
Vejr. De har endnu ikke naaet at tale om
Mad og Kvinder, hvoraf De selv kan ud
regne, hvor langt De har igen, hvis De sæt
ter Aandrighed som Deres Maal.
HERKULES: Følelsesretning fremherskende,
men da Kraft savnes, bliver det Sensibi
litet. Iver, verdensmandsmæssig Optræden,
spontan Gavmildhed. Lægger for megen
Vægt paa uvæsentlige Omstændigheder. Le
ver ikke paa Slump men efter forud fattet
Plan. Mægtig Selvtillid, der er uberetti
get, da De mangler fysisk og aandelig
Kraft. Snuhed. I Deres Egoisme tager De
intet Hensyn. Hvis De vil overbevises, bør
De tage Menneske-Spejlet.
FRK. URO: Har medfødt Hjertensgodhed, men
kvier sig ved det sentimentale og lidenska
belige, da hendes sunde Sans og aarvaagne Blik for Virkeligheden finder det latter
ligt. Deres Spørgsmaal kan jeg ikke besvare
her i Bladet, derimod i Sjælespejlet.
ENGINEER: Brev ligger p. r. 0.
N. M. FR.: Betydelig over den første Ungdom.
Modgang og Skuffelser gjort Dem sløv. De
er ganske umistænksom, i høj Grad ufor
sigtig, ligetil aabenmundet og raadvild. La
der Dem træde paa uden at kny.
FORTUNA, (Horsens): Uskyldig Forfængelig
hed, ikke lidet lunefuld og kontrær, men al
drig ondsindet eller hensynsløs. Fuld af
Iver og gode Forsætter, livfuld, uforstilt
. ærlig, men uden Følelsesdybde. Selskabe
lig Evne, Lyst til at behage og hvad mere er
Evne dertil.

Deres Analyse af min Mand J. C. L.’s Ka
rakter passer nøjagtig.
Aalborg. 20.—4. 1912.
P. P.
Ifjor Vår fik min Mand fra Dem Analyse af
sin Skrift. Den var et fuldstændigt Spejlbil
lede af hans Karakter.
Tjørnø (Norge). 21. - 4. 1912. .Grethe Foss.

Min Analyse var meget nøje truffen; paa
den Maade kan altsaa intet skjules for Dem.
Kolding, 23.-5. 1912.
Frk. K. C.

Analysen erkendes saavel af mine Nær
meste som af mig selv at stemme til Fuldkom
menhed.
Kbhvn. 25—5. 1912.
Pr. D. M. F.
Karakteristiken passede glimrende.
Kbhvn. 23.-4. 1912.
Fru K. S.
Deres Kar. af mig er mærkværdig træffende.
12.—5. 12.
V. K.

At ovenstaaende er Uddrag af de originale
Anbefalinger bevidnes.
P. OLSEN.
Faktor i Christtreus Bogtr.

HJEMMETS VEJVISER
Fortegnelse over københavnske Firmaer, hvis fleraarige reelle Forretningsførelse yder Kunderne
betryggende Garanti for samvittighedsfuld Betjening.

I

Barbermaskiner.

|

Glasmosaik.

Barbermaskiner.

Kr. 1.50 plus Porto sendes
mod Opkrævning. P. Jensen,
Skovvejen 105. Aarhus.

Barnevogne

I

Bogbindere.
Bogbinder D. L. CLÉMENTs

Telefon Byen 2369x.

I Guld- og Sølvvarer |
For¡oveísesriñge"aÍTe^^es^
sins. Denne Annonce giver
10pCt. Gothersgade 58, Aug.

_______ Andersen. Tlf, Palæ 1358y.

Børneudstyr.

Kronprinsesseg. 7 (v. Kon
gens Have).
1. Kl. Haararbejde. Afredt Haar købes.

Indramning:

Trikotaget.Voksne o.Børn samt
Skørter, Korsetter og Strømper
i stort Udvalg. A* Nuppenau,
2^irøniæg^^^rZ/JB//er^457æ.

____I

Severin E. Frendrup,

Cigar- & Tobaksforr.,
Vin samt Spirituosa,

26, Smallegade 26.
AHe Mærker føres.

Damehatte

Modeforretn. Frem,
Ida Jansons

Frisørsalon anbef.
- Ingen Filialer. —
Nørrebrogade 42

Ugentlige Afdrag
efter Aftale.
Gentoftegade 4
en smukkeste Ramme om Deres
Billeder faar De hos
A. E. ARNESEN,
Blekingsgade 2, Tlf. Amg. 596 u.
A(S. CENTRUM, Regnegade 1.
Vinduespolering og Bygningsarbejde
udføres.

□□

Lundén, Ilenr. Rungsg. 23-25.
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1 Hl h
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Georg Christensen,
Tlf: Nora 1708 x. Bülowsv: 38 C.

K. MADSEN,
Mølle Allé 14.
Chaicelonguer, Divaner
og Fjedermadratser.
1. Kl.Tapetsererværkst,

I Fiskeforretningeri |

Konditorier,

med alt til Faget hen hø
rende til Konfirmation og
Selsk. Provinsordre exped.
omgaaendt^^nlligt^^^i^^^^^^

Konfiturer.

Kunstklinkeri.

AA rtKlnr til billigsteFabrikationsiViJØUlcr priser, N. P. Nielsens Mø
belsnedkeri, N. Søgade 15. Telf. Byen
5191. Tegning og Overslag gralis.
1? iggo Henriksen, 47, Pr. Char«
* lottegade 47. Hele Udstyr leve
res efter Tegning saavel som enkelte
Dele. Alt Snedkerarbejde udføres.

Lædervarer

F1 cue- og Vildtforretnlng Blaagaardsgade 18.

A. M. SØRENSEN
Hovedvagtsgade 2.
Telf. 5360.
Stort Udvalg.
Billige Priser.

|

J\Frk. Basmussen, Vester—----- Jvnldg 17a, 2. Bemærk:
2den Sal.
6^

Alt Glarmesterarbejde
udføres.
CARL STAPF,
Enghavevej 15.

A. C. HANSEN,
Wesselsgade 2.

Telf. Nora 452.

Bygningsarbejder udføres.
Ruder indsættes.
Korsgade 30 lige ved Blaagaardsg.
Billeder indrammes, Rullegardiner,
Portiere- & Gardinstænger. Vindues
polering udføres. H. Th. Klingspor.

I
1

Malermestre.
|
~—p. m. åkovr
Bülows Allé 8

v. Bernstorfsvej.
— Etabi. 1892- —
Telf. Hellerup 317 y.

Maltpræparater.

Ingen MavekataiS!
Brug Malti-ne Kakao.
Maltine Kaffe taales,
hvor Kaffe bør være
banlyst.
Maltinekiks.Ttf. 9919.

Billigste Priser.

Tandkliniks

5«^^

Ko n s u 1 t at i o n
10-4 og 6
Undersøgelse gra

Fineste Guldbroarbejd

Dansk-amerikansk Tand-Syste
Gothersgade 21 St.
Telf. Byen 1831 v.

Trikotage.
feA
By
a

få

Strømper, Underbeklædnlr
Alexander Hoyer,
KØBMA6ER6ADE1I

Stort Udvalg til alle Pris<
ANNA PAMPERIN.

Falkonerallé 26. Tlf. V 2267 x

Stort Udvalg i Tricotage.

O. K. Mathiesen,
Landemærket 25.

Største Udvalg, Billigste Prise

Masklngarn til en gros Priser.

1 Tøjrensningsans

ciiffSirandstrade i&
%S£3i*l£.

Tøjrensnini
anstalten

Reparatione
øvede Skræl

Københavns Dampfarveri
& Tøjrensnings Et;

J. E. CASPERSEN.
C. Kriiger Hansen.
Spisestue- & Sovekammer møblement
Indlevering:
direkte fra Værksted. Billigste. Værk Dronn. Tværg. 14. Tlf. Palæ
stedspriser. Classensgade 11.
Fabrik:

1

Opplettering.

|

Gamle Pletsager .Aiaddmbliver som nye

Blegdamsvej 56. Tlf. Nora 11

Uhrforretnin
ff-*

B. D. BASTIAÑSI
Uhrm . & Guldsm
forretn.Helgolandi

R. H. Rasmussen, Borgergac
Lomme- og Stueuhre i stort Ud1
Billige Priser. 4 Aars Garant
Stilfulde Instrumenter
— Btableret 1882. -MHHL
Dansk Arbejde.
ThoraldBohm
Vaskerier.
HRHRI — Fiolstræde 42. — 1
Telf. Byen 420 x.

1

8 Kr. pr. Stk.
Aage Jensen«
Peter Hvidtfeldtsstraede 6,

HUmUT___ H. M. OLSEN

Hjem, P. Sønderby, Vesterbrogade
127, Tlf. V. 1661 y.

iste Klasses Møbler efter originale Tegnin
ger til Fabrikationspris. Tegning og Over
slag gratis. Grundlagt 189S.

^^Tof^ToñTTegñJñg^

har erholdt Grand t*rix og Guldmedaille i London for 1. Kl Fisk.
Varerne bringes overalt,
Tlf. Nora 1330.
Christiansen.

1Vind u e spoiering^jpecTel^o^prrøite1

I

KUNST-KLINKERIET
Ryesgade 114.

Kurvemagere. I

ælledvej 18 =====

Giarmestre.

I

Vil De have en god Kop Cacao,
Vil De servere med fin Confect.
VilDe have finere fvldte Chokolade
Vil De have det bedste, De kan faa
da bliv Kunde i .Paris* Konfitureforr.
Blaagaardsgade 6. Aabent hele Søndagen.

HIKk
1WJI\

iskehus et

1

Q

LAURI
Falkonérallé 65.
Telf.
Godth.1165, anbefaler sig

Larsen & Gording.
Holbergsg. 10. Tlf. Byen 5110.

"Mii-

billigste Værkstedspriser.
hegning og Overslag gratis- Poulsen,
Annæ
pjads
10, n og 2St.Sal
o G

Spisestuer og Soveværelser
til billigste Værkstedrpriser,
Kbhvs. Møbelindustri, St.
tJlid' Hansgade 9. Telf. Noia2259x.
IlflhlnM eft. kunstn. Tegn. Bill. VærkMHIllHl stedspr. Chr. Rasmussens
lilUUlUl Møbelsnedkeri, H. C. Andersensgade 4, 3. Sal. Tlf. Byen 5185.
Spisestuer, Dagligstuer etc.
Etablissement for moderne IndramBilligste Værkstedspriser.
ning. Kun 1ste Kl Materiale anvendes.
A.
Svcnsens Eftf. Møbelsnedkeri.
larmesterforretningen og Ramme
Østervoldgade 102. Telf. Palæ 726 y.
fabrikken, Toftegaards Allé 15,
Rilieder indr. paa Afbet. Abonnement N. P. Hansens Møbelsnedkeri.
ST. PEDERSTRÆDE 41.
paa^indues£olerin^nodt^S^Wansen.
Telf. Byen 1341 x.

D ekor af ør er.

Fodpleje.

/^entral Møbelmagasinet
Jernboneg. 5, Telefon B,
2642x. Solide Folk indr. Ra[UE Uy[a tebet. Fineste Gardinoph.

D

Telef. Nora 1360 y.

/“F

Længste Garanti.

R.E.Lund, 8, Bagerstrøde 8,

j DamefrisørsalonerJ

F

I

Rammer paa
Afbetaling.

Holbergsg.

Grundl. i868 Telf. Byen

Afbetaling 1 ndrøm m

C. Paulsen.

Haararbejde. |
ÓLARA PETERSEN

|

C. Knnerding & Niels

Møbler.

Dr. Tværg. 29 Mezz., Tlf. Palæ 1329 y
Th. Herss, Juveler og Guldsm. St. Udv.
nra Mahogni Bogskabe, som Tegi Guld, Sølv og Elektro^fletvAjHiill^r.
JqM!
ning 50 Kr. Antike Jøbler
UI_J
restaureres. SnedkermesterP.

Eftfl. Silkegade 13, Køben
havn. Telf. 3396, leverer alt
Bogbinderarbelde, enk. Bø
ger som de største Partier, i omhyggeligst^Udførelse^ilrimelig^Priser.

Symaskiner.

Bedst og billigst
F’ C: Dahl,
Frederlksborgg. 31.

J e

Barnevogne og Klapvogne.
Fr. 7, Gade 4, Hj. af Nørrebrog.
Telf. Nora 1996 y. Afbetaling
indrøm m es.Itkin.

Cigarer
______

1 Manufakturvarer. | 1

Overslag gra tis. .
M. Jansen,
Pustervig 5.

Pianoer.

|

Rottegift.

g

------ ---

plages De af Rotter, Mus Væggedyr,
■ Kakerlaker eller andet Utøj, da
henvend Dem Nybrogade 28 Stuen.
Telef. Byen 2496, Tom Tjäder.

1

Skotøj.
czf Skotøjsforf.

Jtl

SfP

Specialitet
AjO Husholdnini
“kasketter Vi

Gmdrup
1 ‘Dampvasken

Thinggaard,
Strandboulevarden 166, Tlf.
Str, 83 x. Al R^p.. udf. hurtigt.
Kun 1. Kl. Fodtøj til bill Pr,

— Grundlagt 1878. —

Vore Vogne køre overt

yj Skrædermestre. |
V Frøsig & Nielsen, Skræderetabl.

Telf. Strand 2. ♦ Telf. Stram

1. Kl. Herre- og Dameskræderi.
0 0 Nordre Frihavnsgade 13 A.

Vinduespolerings Comp. „Aabal

lul Mialeon Herre» & Dameskræd.
JUI. I1IKISCII,
Classensgade 3.
Bestillinger modtages. Stort Prøvel.
Omforandring og Oppresning hurtig
og billigt,
Alt Slof modt. til Forarbejdning.
God Pasning og flot Arb. garant.
Stort Prøvel. Ægirsg.12. N. Ohlson

Vinduespolering.
Tlf. 8447. — Pilestræde 86«

Spec, i Privatbolig.

---------- Benyt-------HJEMMETS VEJVISE
naar De søger et reelt Fim

Cyklister!
“Cfter Anmodning fra flere af mine Kunder i Gummivarebranchen om ogsaa at fremskaffe en rimelig
en gros Pris paa Cykledæk, har jeg formaaet min
Fabrikant, til at overgive mig Enerepræsentationen
for Danmark af dets verdenskendte næsten uop
slidelige Kvalitet, der maa udbydes direkte til For
brugerne til en Pris af 6 Kr. pr. Stk. med 15
Maaneders Garanti mod Efterkrav -|- Porto 0,35
(v. 2 Stk. portofri Efterkrav). Da jeg i eventuelle
Tilfælde, at Ombytning skulde være nødvendig,
selv overtager den af Fabrikken stillede Garanti,
Flora og Sarah.

vniiE-Smæklaase
byder den bed
ste Sikkerhed.
Solideste Laas
for Entré- og
Gadedør og let
at anbringe.
Lad Deres Isenkræmmer vise

Dem vore Laase.

Bankier Rosendal er sam
men med sin Datter paa
Rejse i Italien.
I en meget yppig og me
get frugtbar Egn træffer de
paa en Fodtur sammen med
to unge Turister.
Idet de passerer forbi hin
anden, udbryder den ene af
de unge Turister begejstret:
„Oh, den rige Flora!“
„Undskyld, min Herre,“
siger Rosendal til den unge
Mands store Overraskelse.
„Men min Datter hedder
Sarah!“

tør jeg nok med Henblik paa, mit i over 10 Aar
landskendte Firma, imødese alle mine gamle Kun

der saavel som Enhver, der i denne Sæson har
Brug for Cykledæk, at give mig deres Ordre, da
Prisen sikkert ikke en Gang er Halvdelen af, hvad
der almindeligvis betales andre Steder for tilsva
rende Kvalitet, der jo slet ikke kan sammenlignes
med de billige og simple Varer, der altid i Læng
den bliver for dyre, og som jeg forøvrigt ikke
vilde lægge Navn.
Imødeser jeg gerne Deres ærede Ordre, der
altid kan ekspederes samme Dag Bestillingen indgaar.

N. KIRK, Aarhus.
Paa Gaden.
Betjenten (til en beruset Vagabond, der ligger paa
Gaden): — Vil De straks staa op?
Vagabonden: — Nej, det tør jeg ikke, det vilde
jo være Opstand mod Øvrigheden!
*
*
*
Ubevidst Spydighed.
Slotsfrøkenen (til Røgteren): — Deres Datter skulde
beskæftige sig noget med Læsning, for at hun ikke
skal blive altfor dum!
Røgteren: — Ja, jeg har allerede sagt til hende,
at hun ikke maatte 'bilde sig ind, at hun var en Slots
frøken !
*
*
Formildede Omstændighed.
Dommeren (til en, der har lavet en falsk Tikroneseddel):
— Har De noget at anføre til Deres Forsvar?
Den Tiltalte (ydmygt): — Jeg har udført for 35 Kr.
Arbejde paa den!

Kiir

Af fm Indisk Si
Læsere for den
Øre plus Porto,
vidde og De faar

Fin

Denne Bluse for
Eleganteste N
kun 3 Kr. 85 Øre. send denne Best
Bluser maa de f

HESTILLIX
Undertegnede ønsker s g
af den i „De tusind Hjem" avei

Brystvidde..............On lim.
Navn: ...............................................

Hansens Kommissic

105
B.S.A.Cyder
150 Kr.
Rimelige
Betålingsvilkaar

Et Mindesmærke for den rigtige
Robinson Crusoe.

Provinsordre expederes

Modellen for Defoes berømte goman, Alexander Selkirk,
har nu faaet sit Monument i Skotland. Selkirk blev født
1676, gik til Søs som 19-aars Yngling og turede om paa
Havene til sin Død i 1725. I fire Aar og fire Maaneder
levede han ganske alene paa Øen fuan Fernandez, og det
er herover at Defoe har bygget sin Fortælling.

KøbenhawuTlf. Øbro 541 y.

Det var ikke det hun havde ventet.
Han: Det er altsaa Deres sidste Ord?
Hun: Mit sidste Ord!
Han: Og intet kan bevæge Dem?
Hun: Nej intet.
Han: Saa vil mit Liv henglide ensomt. Sørgelig
og øde vil min Skæbne blive, nu da min kære Onkel
er død og har efterladt mig — —
Hun: Hvad siger De, er han død?
Han: Ja, han er død og efterlod — —
Hun: Det forandrer Sagen betydeligt. De staar
altsaa nu ene i Verden, jeg kan derfor umulig være
saa haard imod Dem. Naar jeg blot vidste, at De mente
det oprigtigt!
Han: Men Frøken. — —
Hun: De har i hvert Fald gjort Indtryk paa mig
— jeg vil overveje Sagen!
Han: Hvor længe?
Hun: Hvor længe! — Aa i Grunden, hvortil disse
Overvejelser! — Tag mig med det samme. — Jeg er
Deres.
Han: Dyrebare Pige!
Hun: Og nu, kære Oskar, sig mig fremfor alt, den
gode Onkel, hvor længe var han syg?
Han: Kun tre Dage!
Hun: Hvor sørgeligt! — og De sagde, at han efter
lod — - — Han: Ja, han efterlod¡ mig — — —
Hun: Hvor meget?
Han: Hvor meget! — Jeg sagde, al han efterlod
mig som sørgende Nevø. Jeg staar nu ene i Verden,
uden Hjem og uden Penge; dog, naar jeg har Dem
ved min Side, saa — — Gud i Himlen, hun er be
svimet!

*

Høg over Høg.
Dr. A.: Mit Klientel er saa stort, at Døren aldrig
er lukket et Øjeblik i Konsultationstimen!
Dr. B.: Ogsaa noget at tale om — hjemme i min
Kreds er der saa meget at bestille, at Apothekeren og
Kirkegaardsgraveren er døde af Overanstrengelse!

Axel Hansen

0óterbrogade86.
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CÅMoller&C» kobenhavn

Det danske Travselskab.
Charlottenlunds Traverbane.

/. Sommermeeting.
Søndag den
Onsdag —
Onsdag —
Nærmere

9. Juni (Kriterium).
12. — (9 Løb).
19. — (Handicap).
af Gadeplakaterne.

HVER 8. DAG

PIAN(
Abonner paa

fjgB Læger WHS?
ÄKliniter 1 '
s ä Sygepleje
Ml
IB Hygiejne JEJ3
9
Tandlæge AAGE CALLISEN.

Sprog Undervisning
INSTITUT FRANJAIS, M. A. Husson, Stenosgade 5 i,
fransk exam. indf. Lærer og Lærerinder. Enetimer Kursus. Konversatio
Korrespondance Vejledning (for Sangere) i fransk Textudtale. Tlf. V. 787;

Musik Undervisning
Undervisning i Klaverspil. Bffirian"sgt™Tf.E
LI LI GADE, Østerbrogade 132. Ele^*s¿ilVioli

¡yen 2184 x
Købmagergade 1. Hj. af Amagertorv.
Byen 2184x.
Broarbejde. — Kunstige Tænder uden Gane. Tr. 10—4 og 6—7

FRANCISKA PETERSEN.
nik for Antiseptik, Fodpleje, Manicure, Ansigtspleje, elektrisk Vibraas massage. Generende Haarvækst fjernes. Middel til Selvbehandl. 2 Kr.
Østergade 53, ligef. Ilium. Tlf. Byen 1160.
Dr. med. AXEL TROLLE.
Konsultation i Fordøjelses» og Underlivssygdomme.
vatklinik og Bopæl: Dronningens Tværgade 40. Tlf 7960. Tr. 12—1.
Badeanstalten „København*
Studiestr- 61.

LAR- & DAMPBADE

35 Øre.

ry

Onsdag og Lørdag efter Kl. 5 :
r
dicinske Bade & Massageinstitut.
Ør«
I P I PH IPM (med Have) for ældre og svage. Pris fra75 Kr. (Eneværelse).

Pensionatet
Villa Aavang

idet kun absol. dygt. hospitalsudd.
;epl. Spec. udd. Barselsplejersk.

ves. Bestilt. paa Barselpi. modt.
If. 1488. Frk. J. Boye. Aalborg.

Etablissement for alle Arter kir. In
dste Forretn. her paa Pladsen i strumenter — Alt til moderne Syge
mmiv. og Sygeplejeart. Prisl. mod pleje. Lager af Brokbaand. Vermehrens Mave- og Underlivsbælter
O. i Frim. Varerne sendes overalt,
rimærker modt. som Betaling. MaccanP Haandpleje, Fodpleje. Ude
llldbbtiybj 9_!2. i Kr. Hjemme 1—7
(Søndag 9—12): 75 Øre. Blegdamsvej
2 (St. Hans Torv). Lovisa Svensson.
leral-Agenturet Gothersg. 16. Kbhvn. K.

ndervisning i Klaver for B<
gyndere Købmagergade 8.

Klaver.
Christensen, Orgn.- Violil
_
a Vik. v.Sct.Petri Kirke
Orgel. Marstalsg,10.T.01932y TheOl

Klaverunbervisning.

Valdemar Larsen, Är
St. Thomas Allé 13 2.
’
Elever i Vioiinspil modtages.

Fru MAR6. BJØRVIG

BLAAGAARDSGADE 20 4 N.

Averter i
„ Musik- Undervisning11.

Tr. 30—12.

>z

•

z

•

^Song_ Undervisning
AQ'hv’irf

nöLI 1U

á 3 Kr. pr. Dag. CO Kr. pr. Md.

C. MÆRSK=ANDERSEN, Randers.

U

Fru Elise Folöberg,
Konservatorieuddannet Lærerinde
Marstalsgade 34 1
ved Strandboulevarden.

1 I ULA

Silkeborg

Pris

Orgelspil. Tlf. Am. 463. Tr. 1—3. Elc
af Hr. Organist Jul. Foss?

Elever modtages.

Sygepl. P. Jacobsen, Strandboulevard 92.

r /X i*
'»-K
Sygeplejeartikler, Slagelsegade 14, 1. Tlf. 0 2266
I
Østerbros Sygebureau ved Fru C. Hansen.
fGEPLEJEoBUREAUET
alborg uds. overalt i Byen som paa

K. Gottlieb, Portugalsg. 12. Elevi

Klauerunneruisning.

Elev af Det kgl. Musikonse

IVlcLUOtíl 1, vatorium, Østersøgade 10
Telefon Øbro 434 v.

ELLA FREDERIKSEN, WESSELSGADE 17.
Elev af Kgl. Operasangerinde Fru Margrethe Lendrop, Professor Iffert
og Kammersanger Poul Schmedes.

Harriet Hornemann Lange,

Cort Adlersgade 4.

Telf. 1307 x(

I

Averter 1 „Sang-Undervisning

|

W. Kaiser, Aarhus.

*• Instrumentm. og Bandagist.
Brokbaand, Rygbandageg og
Underlivsbandager.

Rekonvalescenter tilbydes Ophold.

Averter i Lægelisten.

Skovvejen, Aarhus. Telefon 2877.

—

—

Beliggenhed lige ved Skov og Strand.
Sygeplejerske, Frk. Godt, Wulffs Villa,

HELL ER UP HUS M-O DERSKOLE, BENGTASVEJ 15. Telf. 1157
Skole og Hjem for unge Piger.
Program tilsendes.

Jydsk Fiske»Import, Mejnungsgade
15 og Fredensgade 15; anbefaler alle

Vandede Bekendtgørelser
MUSIKHANDELEN faas: —--- r—

Det grønne Hæfte “

Martshæfte 1012
Pressens Udtalelser).

keforretningen SKAGEN, Nan»
isg. 64. Alle Fiskes, i prima friske
•er. Fin. Torsk, Frederiksh. Rødsp.
Kl. Fiskefars. Tlf. Byen 1164y.

Averter i
„Blandede Bekendtgørelser.

Sorter Fisk til Dagens billigste Pris.
Telf. 10116. Ærb. H. Damnernoiusky.

5 Mdr. Kursus beg. 5. Maj.

KM

Petra Laugesen.

PofppoBiiBroderimagasin,Øste

• IH. luU!rdBllbrog.l40. Navn syes, al
Slags Tegninger og Montering udfør

ARnnbopf Mode-Salon f. Damehatl
nnmn»Ansigtsbade, Antisept. Fc
■ UtHIAwl I Nordre Frihavnsgade 13
UdlllU Pieje.Frihavnsg. 43,1. F
¿T’nr’tn 54 Nordre Frihavnsgad
MMIIIr Dyreborg. Tlf. Øbro 234L
. 1 UL JJ,
Telf. Øbro 97 x.
Fagskole for Kjolesyning modtager. —» BØRNE»UDSTYR. ——
Elever til gratis Uddannelse i Syning
og Tilskæring. Cort Adlersg. 2 i. 9—4. Holger Bjørkman Telef. Øbro 1688
Rammefabrik Østerbrogade 118, M

OHANNES ANDREASEN,l.Kondi- derne Rammer til moderat Pris.
tori, Is og Konfekturef. Smalle»
gade 24. Bestilling. Tlf. Godth. 75 x.
Vadskeriet „Elegant44, Nøjsom- Frk. H. Sarauw, Graabrødretorv ]
hedsvej 4. Tlf. Øbro 1673y. Smuk
en bedste Broschestift paasa
Strygning. Oinhygg. Behandl, garant.

J

Damefrisering 50 0å3™;By<

Alvilda Burchardi, Frederlksborgg.

D

tes for 10 Øre hos Guldsmedt
66, Aa boulevard 66.

48. Spec.: Baby & Konfirm.-Udstvr.
M. P. Nielsen Blomsterh.,
Største Udv. i Pigekjoler til alle Aldre.
Østerbrogade 134. Telf. 0 788 v.
Matros- og Jægerdragter. Alt i Under
Kranse og Dekorationer.
beklædning øg Linned.
Bestillinger modt. til Borddekoratio

’ Folk, der køber Varerne paa Ratebetaling, er det ar Betydning at
nme i Forbindelse med kulante Firmaer. Nedennævnte Firmaer nyder
i saa Henseende den bedste Tillid.

Møbelforretninger

H. SCHAFER, Rosenborggade 2
øbler uden Udbetaling < > + fved
Hj. af Frcderiksborggade) ikke Butik.
♦ ♦ ♦ 2 Kroner ugentlig. Nye og
ældre Møbler. Fuld Garanti
S. Boulevard 65.
Oplag i hele Huset.

lusikinsfrumentep
tf FONOGRAF Gratis
ires solide Købere ved Køb af en
ie (48) Valser paa Afbetaling.
(Ialt 48 Kr.).
ANSK FONOGRAF-MAGASIN
agertorv 16. :: Prisliste gratis.

'erreskræderi

IX“, Blaagaargsgade 11
j. sig med alt til Faget henhørende.

Husk
at „Hver 8. Dag‘ har købt

Fodtøj

Hintzes Fallitlager

Eget Arbejde. Billige Priser.

i Pianoer

FODTØJ PAA AFBETALING
20, Fredensgade 20.
pAfltaí
X«

Paa Afbetaling.

Saxogade 3.

FODTØJ paa Afbetaling.

og sælger disse for ca. halv Pris uden Udbetaling, me

________ Nansensgade 11._________

10 Kr Afdrag om Maaneden.

Averter!

Averter!

Averter!

Vingaardsstræde 25.
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Et Køre'øj for raske Drenge.

En Søn af den engelske Oberst Hickson har tegnet og byg
get en Vogn, som drives ved Vindkraft. Køretøjet kan let
styres ved Hjælp af Forhjulene og kan skyde rask Farl.

Amerikansk Ægteskab.
Oversat af

A. T.

iív UARRUZZIA stod paa Promenadedækket paa
den store Oceandamper, da den ganske langsomt
QKgled
ind til Kajen i New York. Han betragtede opmærk

somt de mange Mennesker, somvhavde samlet sig dernede
for at afvente Damperens Komme ¡og havde ventet imel
lem de mange Ansigter at se den unge, smukke og umaadelig rige Dames, for hvis Skyld han havde gjort denne
Rejse. Men der var ingen saadan ung Dame, der hilste
paa ham, da han banede sig Vej ned ad Landgangsbroen.
Han havde ganske vist aldrig set hende selv, men han
havde faaet Lov til at se hendes Fotografi.
Pludselig t’raadte en ung Mand ud af Mængden.
Han saa ud som en rask og kraftig, velstaaende, ame
rikansk Forretningsmand.
„Er De Grev Carruzzia?“
„Ja, Sir.“
De tog hinanden i Haanden.
„Denne Vej, Sire! Jeg er Miss Van Peters Befuld
mægtigede. Vær saa venlig at sætte Dem op i denne
Bil.“
1 Løbet af et Øjeblik var de begge placerede i den
store Automobil, af hvilke Van Peters havde et Dusin
Stykker, og afsted gik det op i Byen, saa Greven knap
kunde faa Vejret.
„Hør nu, Sir,“ sagde den unge Mand, mens de su
sede afsled, „Miss Van Peters har betroet mig at ordne
denne Sag, og eftersom vi er i Amerika, og Forretning
er Forretning, er De nok saa god ikke at forhale Sagen,
da jeg kun har nogle faa Timer til min RaadighedA
„Hvad ønsker De, jeg skal gøre?“ spurgte Greven.
Unge Galder saa paa sit Ur.
„Del. er altsammen ordnet/ sagde han roligt. „De
forstaar nok, vi maatte ordne det, i Forvejen, thi det
kunde bringe Forstyrrelse i vort hele Banksystem, der

som denne lille Forretning gik over Styr. Saa, nu er
vi her!“
De holdt foran en stor Bank. De gik ind. Calder
viste Vej til et privat Værelse.
„Miss Van Peters Fader/ sagde han og nikkede
hen til en stor Mand. „Er Papirerne i Orden, Sir?“
„All i Orden!“ svarede Van Peters og gav Greven
et hjerteligt Haandtryk.
„Vær saa god at skrive under her. Det er en Check
paa en Million, som jeg telegraferede til Dem.“
Greven begyndte at stamme et eller andet.
„Undskyld,“ sagde Calder. „Det gør mig ondt, at jeg
maa skynde paa Dem, men Ceremonien finder Sted om
tyve Minutter. Her er Pengene. Checken er saa god
som rede Penge, ved De nok! De kan faa dem i Guld,
hvis De ønsker det. Papiret er nærmest at betragte som
en Kvittering fra Deres Side — som De ser.“
Van .Peters var allerede halvvejs ude af Døren.
„Direktørerne har Møde, “sagde han og forsvandt.
Inden han vidste et Ord af det, havde Greven under
skrevet Papiret, og mens han endnu holdt den kostbare
Check i Haanden, blev han hurtig ført ud til den ven
tende Bil.
„Til Kirken/ sagde Calder.
„Men mine Klæder, “indvendte Greven, „jeg maa
da i det mindste have en Kjole paa.“
„Behøves ikke,’1 svarede Calder. „Her er der in
gen, der klæder sig paa uden Damerne. Som, uden
landsk Adelsmand kan De gaa med, hvad De vil.“
De var ved Kirken.
Der var som sædvanlig en Mængde Tilskuere. De
blev ledsagede ind af en hel Flok Politibetjente.
„Der er hun,“ hviskede Calder. „Aa, det er sandt,
jeg havde glemt, at de aldrig har set hinanden. „Alice,
her er Greven. Der er ingen Tid at spilde. Løb ikke
saa hurtig op ad Kirkegulvet, som om De skulde med
Toget, men husk alligevel paa, at hvert Minut er kost
bart/
Inden Greven fik set sig om, var han paa Vej op
til Alteret med Miss Van Peters under Armen.
Vielsesceremonien tog kun fem Minutter; den plej
er ellers at tage syv.
Et Minut efter sad de atter i Bilen, Calder paa
Bagsædet. Han saa paa Uret.
„Fem Minutter for sent, “brummede han.
„Hør, Louis, sæt Farten op/ sagde han til Chauf
føren.
Saa susede Bilen afsted igen.
„Hvor kører vi hen?“ spurgte Greven hviskende.
Han kunde kun nogle faa engelske Ord.
„Til Skilsmissekontoret.“
De standsede. De gik ind.
„Miss Van Peters Sagfører, undskyld jeg mener Grev
inde Carruzzias Sagfører/ sagde Calder.
„Er alt parat, gamle Ven?“ spurgte han, da de traadte
ind i et andet privat Kontor.
„Alt er i- Orden/ svarede Sagføreren, „Papirerne
venter paa Dem.“
Han lagde Papirerne frem.
„Vær saa god — skriv under her/ sagde han til
Greven.
„Hvad er dette? “spurgte Greven.
„Skilsmissen, selvfølgelig/ forklarede Calder. „De
havde vel ikke tænkt at leve sammen med hende, vel?“
sagde han utaalmodig. „Det er for længe siden gaaet af
Mode. Det har der desuden slet ikke været Tale om i
Kontrakten. De er bleven betalt for at give hende Deres
Navn.“
Grevent rak Vejret tungt.
„Men —“ udbrød han, „jeg synes godt om hende.“
Han kastede et Blik paa sin midlertidige Hustru. „Hun
er meget smuk!“
„Ja vist saa! Vær saa god at skrive under her,
hvis ikke De ønsker, at Stadsadvokaten skal arrestere
Dem for Brud paa Tro og Love. Han er en Ven af
mig.“
Greven skælvede af Angst og skrev under.
„Saa/ fortsatte Calder, „nu har De Deres Frihed
— og Deres Penge.“
Han rakte ham Haanden.

„Farvel, Hr. Greve, det glæder mig at have lært Dem
at kende!“
Grevinden rakte ham ogsaa Haandeii.
„Jeg takker Dem mange Gange,“ sagde hun, „for
den Ulejlighed, De har haft. Jeg haaber, De vil faa
Glæde af Pengene/4
Og saaledes skiltes de.

SPØG 00 SKÆMT

En kedelig Fejltagelse.
Man har en ganske pudsig Historie om en af vore
mere bekendte Generaler, som døde for et Par Aar siden.
Den nævnte Kriger led i høj Grad af apoplektiske
Anfald, og især naar han var i Selskab, sad han i
den dødeligste Angst for, at han skulde faa et saadant
Anfald.
En Gang var han saaledes til stort Bal hos en af Stor
magternes Gesandter ii< København.
Næsten hele den fornemme Verdon var samlet her.
Omtrent alt hvad København i Øjeblikket raadede over
af Aristokrati, var den Aften samlet i Gesandtskabs
hotellet.
Da man gik til Bords, fik Generalen en ung smuk
Komtesse til Borddame, og naturligvis gjorde den gamle
Kriger sit bedste for at udfolde alt det Galanteri, lian
raadede over.
Stemningen ved Bordet var livlig og munter, og det
var længe siden, at Generalen havde følt sig saa vel til
Mode.
Pludselig begyndte imidlertid Generalen at blive uro
lig, og i Løbet af et halvt Minut blev han fuldstændig
kridhvid i Ansigtet.
Man lagde Mærke til ham.
„Men Gud forbarme sig,“ raabte Husets Frue. „Hvad
er der i Vejen, Deres Eksellence?“
Men Generalens Dødbleghed tiltog stadig.
„Nu kommer det!“ skreg han. „Nu kommer det!“
„Hvilket? .“spurgte man forfærdet.
„Det apoplektiske Anfald. Jeg føler det. Jeg mær
ker det. Jeg har nu en fem, seks Gange knebet mig
selv i Benet, uden at jeg har kunnet mærke det. Det
er et aldeles ubedrageligt Tegn paa, at det kommer!“
Almindelig Bestyrtelse. Men Scenen blev som med
et Slag forandret, da den unge Komtesse vendte sig om
imod sin Kavaller og sagde:
„Nu forstaar jeg, hvorfor De i de sidste fem Mi
nutter har siddet og knebet mig i Benet!"
Tableau!

*

*

*

Hun viöste Besked.

En god Bid.

M oder n e.
„Hvad Pokker gaar der af dig, gamle Fyr; jeg har
jo ikke set dig i hele seks Uger?"
„H a r væ ret g i f t!“

*

*

*

B 1 u f æ r d i g.
Herren: (under Landudflugten): — Ser De Storken
derhenne, Frøken?
Frøkenen: (forfærdet): — Men — min Herre!

Frk. A: Det var da yndigt, at jeg traf dig. Jeg har
noget at fortælle dig i Dag!
Frk. B: Saah! — hvad da?
Frk. A: Gætter du det ikke?
Frk. B: Ah, nu forstaar jeg, et Ægteskabstilbud?
Frk. A: Rigtigt! — Men gæt nu fra hvem?
Frk. B: Ja, hvorledes skulde jeg kunde det?
Frk. A: Erik Holm!
Frk. B: Ah virkelig! — Hvad sagde han da?
Frk. A: Aah, det var saa henrivende! — Forst er
klærede han, at han altid havde tænkt paa mig!
Frk. B: Ah — siden han har lært dig at kende for
to Maaneder siden?
Frk. A: Ja — og saa — —
Frk. B: Og saa rejste han sig fra Stolen, som han
havde siddet paa, og flyttede sig hen paa Sofaen ved
Siden af dig, tog din Haand i sin og forsikrede dig om
sin evige Kærlighed! —
Frk. A: Fuldkommen rigtig!
Frk. B: Saa tav han lidt og bad dig tilgive ham,
at han ikke havde Ordet i sin Magt, han var saa dybt
bevæget. Derpaa lagde han sin Arm om dit Liv og sagde,
at du var den eneste Pige, som han nogen Sinde havde
elsket, og at han ikke kunde leve uden dig. Og ende
lig spurgte han dig, om du ikke vilde udtale det eneste
lille Ord, der kunde gøre ham saa rædsom lykkelig!
Frk. A: Jeg begriber ikke, hvorledes du kan "vide alt
det. Det passer paa en Prik!
Frk. B: Og hvad har du saa svaret ham?
Frk. A: Ja — hvad vilde du have svaret ham?
Frk. B: Hvad jeg allerede svarede ham i Fjor, nem
lig Nej!

*

*

*

E t Køb enha vnerbar n.
Lille Emil, der aldrig har været paa Landet, er
ude hos sin Onkel, som lige har købt et lille Hus i
Gladsakse. Paa en af Markerne ser Emil en Bonde
køre sin Plov. Straks spørger han:
— Sig mig, Onkel, er det en ny Slags Sport?

Et af to.
„Mo’er, Skal jeg vaske mine Hænder eller er det nok,
naar jeg tager Handsker paa.

— Hvad er „Gluten Flour“?
— Det bedste Husholdnings Mel. —
Fr a For b r y d er v er d e n e n.
A. : Jeg skal indsættes i det nye Mønsterfængsel!
B. : Gui! — hvem har protegeret dig?
*
*
*
Durkdreven.
Første Tjener: Har du kastet det Tikronestykke,
som du fandt paa din Herres Bord, bort?
Anden Tjener: Bevares nej — foreløbig har jeg
kun kastet det ned bag Sofaen!
*
*
*
Nedarvet.
Huslæreren: Jeg maa desværre meddele Dem, at
Deres Søn kun gør ringe Fremskridt!
Baronen: Det kan da ikke undre Dem; vor Familie
har jo fra Arilds Tid været konservativ!
*
*
*
EtSamvittighedsspørgsma al.
Barnet: Papa, kan en Svigermoder ogsaa blive til
en Engel?
Faderen (forvirret): Ja — ja vist kan hun det!
— Men hun bliver det naturligvis ikke lige straks!
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E'l' FEJLTRIN.
Fra Engelsk ved

AN FØRTE HENDE behændigt afsted
mellem de dansende Par hen imod den
purpurrøde Portiere, der dækkede Ind
gangen til Vinterhaven.
„Skal vi gaa derind? Eller vil De hellere
blive ved med at danse?"
Hans Stemme skælvede en Smule, og hans
store, blaa Øjne syntes at bønfalde hende
om at give ham den Lejlighed, han saa længe
havde søgt. Hendes Ansigt, der havde blusset
som en Rose under hans Blik, blev atter blegt.
Der var en vis blød Ynde i hendes Væsen, som
gjorde et stærkt Indtryk paa ham i hans nu
værende Stemning; han følte sig netop som
den stærke, som Beskytteren, der skulde værne
og vogte denne slanke, lyse, unge Kvinde med
de graa Øjne og det smukke Smil, som kun
saa sjældent viste sig, men som han netop
derfor beundrede.
Hele sit Liv havde han dybt, dybt i sit Hjerte
baaret et Kvindeideal — Billedet af den Kvinde,
som skulde være hans Hustru, hans Børns
Moder — den Kvinde, soin han i hele sin
Ungdom og Manddom havde længtes imod,
og nu havde han fundet hende.
Han havde netop i Dag skrevet til sin Moder:
„Jeg vilde ønske, at du kendte hende, kære
Moder, men du skal snart lære hende at kende.
Jeg er ikke videre dygtig til at beskrive Menne
sker, véd du nok, og hun lader sig ikke be
skrive i Ord; jeg kan kun sige, at jeg simpelt
hen ikke kan forstaa, at jeg i tredive Aar har
kunnet leve uden hende. Du husker nok, hvad
en eller anden siger om sin Hustru hos din
kære Shakespeare: „Saa ren, som den hvideste
Sne.“ Det er netop det, Gladys er; hun er
netop Typen paa den rene, uskyldige Kvinde.
Men dermed være ikke sagt, at hun er kold
og utilnærmelig; hun er saa blid og ren som
Kærligheden selv .... “
„Ja, lad os gaa derind," sagde den unge
Pige. „Jeg vilde gerne hvile mig et Øjeblik."
Hun sænkede Øjenlaagene, saa at de skjulte
den straalehde Glans i hendes Blik, den varme
Glans, som han havde fremkaldt.
Han trak omhyggeligt Portieren til Side for
at Silken ikke skulde berøre hendes hvide
Skuldre. Den store Vinterhave laa foran dem
i et blødt Halvlys, og Duften fra usynlige
Blomster blandede sig med de sagte Valse
toner inde fra Balsalen. Fra Hotellets Terrasse
hørtes nu og da Lyden af en Stemme eller
et Latterudbrud. Men de to var herinde gan
ske alene i deres egen Verden af Lykke.
De fandt en lille Sofa mellem de grønne
Planter, og hun lod sig med et let, lykkeligt
Suk synke tilbage i Puderne.

H

Ellen Aaris Raae.
„Aa, De er vist træt," sagde han bekymret
og bøjede sig over hende. „Det var stygt af
mig at bede Dem om den Vals."
Hendes Øjne og Læber smilede ham i Mode.
„Aa, nej, det var jo saa dejligt at danse. Og
nu er jeg netop saa doven, at jeg rigtig nyder
Hvilen her." Hun forsøgte at tale roligt og
fornuftigt, men hendes Puls slog hastigt. „Vi
har været ude i Automobil hele Formiddagen
— Tante bliver aldrig træt af at se sig om.".
Døren, der førte ud til Terrassen, blev aabnet og slog i igen med et Smæld.
Han mumlede nogle vrede Ord, og der kom
et fortvivlet Udtryk i hans smukke Ansigt.
„Aldeles ikke," sagde en høj, skurrende Stem
me. „Man maa virkelig holde fast ved sine
Principer — jeg giver aldrig disse Mennesker
Ret — det sagde jeg ogsaa til Kapellanen."
En blød Stemme mumlede et eller andet til
Svar.
„Pyt, den Slags Mennesker har ingen Sam
vittighed, kære, absolut ingen Samvittighed. Da
Mrs. Maples aabnede sit Suppekøkken, kom de
samme Mennesker to Gange paa en Dag. Hun
vidste det godt, men hun nænnede saamænd
ikke engang at vise dem bort. Men man skulde
nok vogte sig for at spille mig den Slags Puds,"
sluttede den talende med en triumferende Lat
ter.
Den bløde Stemme indskød atter en Be
mærkning.
„Strenge Tider! Jo vist!" sagde den anden.
„Ja, det er den gamle Historie. Hvad andet
kan man vente sig, naar to Mennesker, der
begge er lige fattige, gifter sig med hinanden.
Er det af Kærlighed? Vrøvl! Fattigfolk har
aldeles ikke Lov til at tænke paa den Slags
Nonsens. Ja, lad os sætte os ned, men kun et
Øjeblik. Jeg skal have fat i Atwoods. Det fore
kommer mig, at Mrs. Atwood var lidt tilbage
holdende overfor mig i Dag — jeg vil dog gerne
vide Grunden dertil. Om jeg er træt? Nej,
jeg bliver aldrig træt. Jeg hører ikke til de
Kvinder, som døser deres Liv hen i en Læne
stol — jeg er i Bevægelse fra Morgen til Af
ten — jeg har haft travlt hele mit Liv —"
De to unge paa den anden Side af Buskadset
saa smilende paa hinanden.
„Vi burde vel egentlig lade dem vide, at vi
er her?" hviskede hun.
„Tys!" han bøjede sig hen imod hende, og
hans Ansigt straalede af Munterhed. „De gaar
jo nok igen om et Øjeblik." Hans Stemme
blev bønfaldende. „Lad os ikke miste denne
Lejlighed til at — til at være sammen."
Hendes lille Haand i den hvide Handske
laa halvt skjult under en Fold af hendes
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Kjole. Han lagde sin Haand over hendes og
undrede sig samtidig over, at han virkelig
kunde. Men hun var ikke vred, thi hun trak
ikke Haanden til sig, og han saa, hvorledes
Rødmen langsomt steg op i hendes Kinder,
indtil hele hendes søde lille Ansigt var blus
sende rødt, han bøjede sig saa tæt hen imod
hende, at hans Ærme strøg mod hendes hvide
Skulder.
„Nej,“ sagde den skurrende Stemme igen,
„jeg holder ikke af Steder som dette — her
er ikke lyst nok — denne dæmpede Belysning
virker demoraliserende — den er farlig for
unge Mennesker, som ikke har en stærk Ka
rakter. 44
„Men du maa dog indrømme/ indvendte
den bløde Stemme, „at her er meget smukt,
og at det hele er særdeles nydelig arrangeret/4
„Ja, det manglede saamænd ogsaa bare, saadan nogle Priser, som De tager her. Det
sagde jeg ogsaa lige-rent ud til Direktøren, saa
snart jeg var kommet, han kunde nok se, at jeg
lod mig ikke narre. Og du har allerede været
her en Maaned. — Du godeste Gud! Det kalder
jeg at kaste Pengene ud ad Vinduet. Har du
faaet nogle Venner her? Er her overhovedet
Mennesker, som man kan omgaas?“
„Ja, Hotellet er virkelig fuldt af yderst elsk
værdige .Mennesker. Atwoods kender du jo. Saa
er her Familien Boyd —44 ’
„Aah, Boyds? Sir Richard Boyd? Pyt! Han
giftede sig med sine Børns Guvernante/4
„Det har jeg aldrig hørt. Men hans Hustru
er i al Fald aldeles henrivende.44 Den bløde
Stemme lød en ganske lille Smule irriteret. „Saa
er her Shaws Broodys, Løjtnant Shepperd og
Mrs. Turner med sin Niece, Miss Grantham.
Det var Miss Grantham, vi mødte i Dag paa
Stranden sammen med Løjtnant Shepperd, lag
de du ikke Mærke til dem? Vi interesserer
os alle saa meget for dem; de er virkelig et
smukt Par.44
„Grantham?44 spurgte den skurende Stemme
ivrigt.
Den unge Pige for sammen. Men hans
Haand sluttede fastere om hendes, og hans
Øjne skinnede af Munterhed og drengeagtig
Lyst til Spilopper.
„Ja, hun bor vistnok i London, naar hun
og hendes Tante ikke er ude at rejse. De var i
Amerika i Fjor. Hun er den sødeste og yn
digste unge Pige, jeg nogensinde har truffet.44
„Meget muligt. Men du har nu aldrig væ
ret nogen stor Psykolog. Dersom det er den
Grantham, jeg tænker paa, saa er du saamænd
blevet godt narret.44
„Jeg tror ikke, jeg har taget fejl af Gladys
Grantham.44
„Gladys!44 lød det triumferende. „Saa er
det hende. Hun tilhører Familien Grantham
fra Cornwell. Det skulde være mærkeligt, om
det ikke var hende, naar hun baade har sam
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me Fornavn og Efternavn. Saa snart du om
talte denne Miss Grantham, var min Mistanke
vakt; og jeg tager sjælden fejl. Naa saa him
er paa Jagt efter en Mand her! Hun tror maa
ske, at alt er glemt nu efter otte Aars Forløb/4
„Glemt! Hvad er det, der skal være glemt?44
„Aah, hun løb sig yej med en ung Bank
assistent, da hun var sytten Aar.44
„Det tror jeg ikke paa.44
„Ja, enten du tror det eller ej,44 sagde den
anden stift, „saa er det nu sandt. Jeg husker
altid rigtigt; jeg boede hos en Familie Devon
den Gang — i Nælrheden af hendes Hjem, og
Mrs. Devon fortalte mig det hele. Familien
forsøgte jo at dysse det ned, men Folk fik det
alligevel at vide. Hendes Onkel Sir Bernhard
Grantham rejste efter dem og brugte hende
hjem ^igen — nej, de var ikke gifte. Senere
bad ¡Onkelen den unge Mand om at gifte sig
med thende, for at de(r ikke skulde blive Skan
dale. Men saa vilde han nok ikke — han sagde,
at tSir Bernhard havde fornærmet ham — og
senere giftede han sig nok med en ung Pige af
sin egen Stand.44
„Mlen den stakkels, ulykkelige Miss Grant
ham?44 V
„Ja, hun blev sendt bort. Sir Bernhard
forvandt det aldrig.44
„Men du maa tage fejl; jeg er sikker paa,
at det ikke er denne Gladys Grantham.44
„Jeg er sikker paa, at det er hende. Jeg
har ganske vist aldrig set hende før, men
hvis hun tilhører Familien Grantham fra Corn
wall, saa er der ingen Tvivl mulig. Jeg vil
spørge hende om det lige ud. Jeg holder ikke
af Folk, som sejler under falsk Flag.44
„Men en Dumhed, hun som Barn har begaaet, bør dog ikke lægges hende til Last
nu. Skal en Kvinde virkelig straffes for et
Fejltrin, som hun har begaaet af Uvidenhed?
Man bør have Medlidenhed med hende, men
ikke fordømme hende.44
„Du er jo hysterisk. Du har altid været
saa underlig i den Slags Sager.44
„Men du vilde jo ødelægge en Kvindes
Liv — lukke hende ude fra Paradiset — blot
for et eneste Fejltrins Skyld. For Guds Skyld,
dersom det virkelig er sandt, saa ti dog stille
dermed, du vil dog vel ikke have paa din
Samvittighed at have rippet op i den gamle
Historie^ Kan den ene Kvinde dog ikke vise
Barmhjertighed imod den anden.44
„Aah, Vrøvl, min kære Bessie! du er dog
den mærkeligste Skabning, jeg nogensinde har
truffet; du ser forkert paa alle Ting. Jeg føler,
at det netop er min Pligt at rippe op i denne
Historie; og dersom denne Mand — hvad var
det nu, han hed, — Løjtnant Sheppert — ikke
ved Besked med den endnu, saa anser jeg
det ogsaa for min Pligt at lade ham vide, hvad
det er for et Pigebarn, han —44
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„Aah nej, nej — det har du ingen Ret
til — det bliver dog hendes egen Sag — “
„Det er min Pligt. Og jeg viger aldrig
tilbage for noget, naar det gælder om at gøre
min Pligt. Men Gud, nu maa vi gaa; jeg maa
absolut tale med Atwoods; hørte du ikke noget
om, at deres ældste Søn havde gjort Skandale
ved Oxford? Jeg vil gerne høre de nærmere
Enkeltheder. Og siden maa du præsentere mig
for denne Gladys Grantham.“
Den skurrende Stemme lød svagere, Por
tiererne droges tilside og faldt atter tilbage.
Den unge Mand og den unge Pige var
alene.
Han vendte sig om og betragtede hendes
hvide Ansigt, ogsaa hans eget var ligblegt.
Den Haand, han holdt i sin, var kold som Is.
„Gladys, det er ikke sandt? Sig mig, at det
ikke er sandt.“
Hun svarede ikke. Hvad skulde hun sige?
Hun havde bødet haardt for sin barnagtige
Daarskab, hun havde lidt blodig Uret. Og hun
havde begravet Fortiden — i en Grav, gravet
med Smerte og vandet med hede Taarer —
og nu stod de Døde op af deres Grave.
„Det er altsaa sandt? Aah, min Gud!“
Han for tilbage, som var det en Medusa, der
sad foran ham og ikke en ligbleg ung Pige
med et fortvivlet Blik i sine skønne Øjne.

Portieren blev trukket til Side, og der
lød Fodtrin.
„Det er vist vor Daiis, Miss Grantham/*'
Jeg har søgt efter Dem allevegne/*
Hun rejste sig mekanisk og gik bort ved
sin Kavalers Arm. Saa vendte hun sig om
og sendte den unge Mand et bønfaldende Blik.
Men i dette graalige, sammenbidte Ansigt, i
disse haarde, blaa Øjne, som havde mistet al
deres drengeagtige Livfuldhed, mødte hun intet
Svar.
Kvinderne i hans Familie havde allid haft
et pletfrit Navn. Der var ingen Plads for
hende dér.

Mon det ikke vilde være en udmærket Kur
for dem, der lider af Søvnløshed, at blive Nat
vægtere?
•i*

*

j|<

En ivrig Bilist pralede forleden stærkt af,
at han ikke havde betalt en Øre i Reparationer
i det sidste Aar s tid. Det pudsige ved det er,
at Bilfabriken sagde ganske det samme.
*

*

*

Det er ikke sjældent, at de arbejdsløse
beklager sig over, at de aldrig har haft en
eneste Chance for at komme frem. Dog har
de ofte haft saadan en Chance. Men den hed
rigtignok: strængt Arbejde.

Fot. II. 8. 1). London.

Engelske Skoledrenge, som i deres Ferie graver en Byggegrund ild.

1131

„Hver 8. Dag“, 16. Juni 1912.

DEN NY CHINATOWN I SAN FRANCISCO
Af

Roger Nielsen.

Med Originalfotografier af A. H. Rohde (Spec, for Hver 8. Dag.)

E gamle Dages Chinatown er forbi. Helt fra

første hidsige Dage, da Al
DGuldfeberens
verden stævnede til Kalifornien, havde den

ligget paa det samme Sted i San Francisco-,
halvvejs oppe paa Fjældskrænten, kun et Stykke
fra Bugten. Dens Omraade var skarpt afgræn
set, seks Bygningskarréer i Længden, to i
Bredden, otg Bygningerne var ikke særlig høje,
men 30,000 Gule fandt her deres Hjem. Trangt
og snævert som Kvarteret var, ingen By ejede
det mere malerisk. Her, hvor den altid vestgaaende Civilisation havde sin yderste, energi
fnysende Forpost mod Østen/her var midt
i Fæstningens Hjerte groet et Stykke middel
alderligt Kina op, hvor selve Luften aandede
det hemmelighedsfuldt fremmede, Ælden, For
dærvelsen, al den dunkle Orient.
Udover de stejle og krogede Gader rakte
Husene sig med svejende Tag, med fantastiske
Dragehoveder og luftige Balkoner, snørklet og
udskaaret i det vidunderligste Træværk. Fra
Butikker og Restauranter hang folderige Silke
flag og store Papskilte, overmalede med ind
viklede kinesiske Bogstaver og vuggende frem
og tilbage for Vinden i Takt med de mange
farvede Papirslanlerner, som om Aftenen gød
et varmt, broget Lysskær over det fremmed
artede Sceneri. Husfacaderne var rygende Slagsmaal af de uforeneligste Farver, og Taganlægene toppede sig opefter i Form af den "ene
metalstraalende Pagodeafsals ovenpaa den an
den. Sproget, man hørte, var ntesten udeluk
kende det pla-plaprende kinesiske, og Handelen
gik kun med kinesiske Varer. Alt, hvad Kina
frembragte, kunde faas her, fra Silkebluserne
og de smukke broderede Sandaler til papir
tyndt Porcellæn og det kunstfærdigste Elfen
bensarbejde, ja, lige ned til Slaglerbodernes
hele røgede Grise og rundknoppedc Pølser.

Hovedgaden (iraní Avenue i San Franciscos ny Kineserby.

I den ny China town bivrer Kvinder og Børn endnu
lange Benklæder af Silke og smaabitte Tøfler.

Her var i Apotekervinduerne de mystigste Læ
gemidler, Joss Slænger, tørrede Slanger og
sorte forvredne Rødder, mens Frugthandleren
paa Fortovet udstillede sine ligesaa besynder
lige Grøntsager, farveskinnende Frugter og me
terlange Melongræskar. Fra Gaden kunde man
kigge ind i Haandværkernes Butikker, som sam
tidig var deres Værksteder, hvor de sad bøjede
over deres Arbejde tidligt og silde, særlig de
sindrige Guldsmede, til hvem gammeldags Ki
nesere, som ikke havde Tiltro til Bankerne,
kom og fik deres Guld smedede til Armbaand
om Haandlcddenc. Overalt, hvor man vendte
sig, ramtes man af det ejendommelige, fan
tastiske, snirklede, smaaagtige, farvebrogede,
som er Særkendet for alt kinesisk. Her levede
midt i Vestens hæsblæsende Metropolis et
Stykke dunkelt Orient sit eget fjærne Liv.
Hvor fjærnt og dunkelt anede kun faa.
For Fremmedpræget og Barnefarveladen, som
henrykkede de Tusinder af Turister, der aarligt
skulde se Verdens berømteste Chinatown, var
i Virkeligheden kun Skjulet for den uhyggelig
ste Raaddenskab. Denne Kineserby laa som
et evigt Raab mod Himlen. Al Synd og Skænd
sel, al menneskelig og umenneskelig Ondskab
skød her frem som store, røde Giftsvampe.
Byen var et underjordisk Helvede. De tredive
Tusinde Gule, som her levede, pakkede sammen
som. Bier i en Kube, myldrende rastløs frem
og tilbage gennem det snævre, overbefolkede
Kvarter, havde for at 'faa Plads undermineret
Klippegrunden under Husene, til Chinatown
var et Netværk af underjordiske Gange. Man
kunde gaa fra den ene Ende af Byen til den
anden under Jorden; der var Huse, som gik
seks Etager dybt ned. Halvdelen af Beboerne
spiste, sov og levede under-Jordens Overflade.
Var det underligt, om man her, hvor Sol og
Lys kun var Sagn, havde sat Lastens gri
nende Gud i Højsædet. Intet Steds er der bleven
ofret til ham som i San Fran ciskos Chinatown.
Del var Midtpunktet for Kinesernes Handel
med hvide Piger, der som smaa blev købt i
Hundredvis rundt om fra Amerika og holdt i
Fangenskab i de underjordiske Fængsler. Her
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Wong Sun Yue og hans Frue, der er hvid og Søster
til den amerikanske Millionærinde Gould, i deres
interessante Musæum i Chinatown.

fandtes Opiuinshulerne, Verdens niest beryg
tede, med deres huløjede Stamgæster, som kun
var levende Lig. Her var Spillehelvederne, hvor
Formuer tabtes og vandtes, og Revolveren talte,
naar Kortene slog fejl. Her laa de hemmelige
kinesiske Selskaber, som var de virkelige Sty
rere af Chinatowns Anliggender, og som raadedé
over Liv og Død og havde deres Dødskamre,
hvor de Dømte blev pint ihjel under usigelige
Pinsler. Rov, Spil og Mord, al Skændsel og
alle Lidelser var daglige Ofre til den gri
nende Moloch, som her herskede enevældigt.
Ingen Betjent vovede sig ned i de underjor
diske Tuneller med deres Falddøre og Lig
brønde. Særlig ikke, da han tilbad den samme
Gud, som aldrig lod ham tage en fremstrakt
Haand tilbage. Denne Gud og Haanden — hvor
dan skulde en amerikansk Betjent kunne leve
foruden!
— Men nu er de gamle Dages Chinatown
gaaet. Katastrofen i 1906 kom som en Gudsdom
over Fordærvelsen. So doma og Gomorrha led
ikke ondere Skæbne. Htfad der gik frelst af
Jordskælvets rystende Greb, fortæredes af Flam
merne i det Kæmpebaal, som i Løbet af
fire Dage skabte San Francisco1 om til en
Askehob. Den underjordiske By styrtede sam
men. Kun den nøgne Klippegrund laa igen,
da de overlevende Kinesere vendte tilbage.
Nu ligger der paa de gamle Tomter et
nyt og moderne Kvarter. Det er endnu de
Gules By, hvor alt bærer Præget af den kine
siske Kultur, men de underjordiske Huler er
borte, Gaderne er gjort bredere, og de s vej ende
Pagodetag paa de høje, flotte Bygninger er
Varemærker, et Skilt for de Fremmede. I
Stedet for de mørke, maleriske Boder ligger
der nu store, spejlglasrudede Butikker, og det
mærkværdige kinesiske Teater, hvortil hvide
Tilskuere kun var tilladt paa Scenen klods op
ad de Spillende, er afløst af det mere tids
svarende Biografteater. Man træffer endnú næ
sten kun Kinesere paa Gaderne, men mange
af Mændene er europæisk klædte og kun meget
faa har Haarpisk. Kun Børnene er stadig de
samme silkeklædte, farvebrogede Pudsigheder,
og Kvinderne bærer endnu lange Silkebenklædér som Mændene og Haaret snoet op bagpaa
Hovedet i en skinnende sort Knude.
Men det er ikke blot i det ydre, Chinatown
er forandret. Det er Aanden i den. der er
revolutioneret. Man finder intet af de gamle
Dages Gru. Den kinesiske Spillelyst er ikke
bleven helt udryddet, og Ooiumshandelen flo
rerer vel endnu tildels. Det hænder ogsaa,
at en Politirazzia drager en hvid Slavinde for
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Lyset, og de hemmelige Selskaber kan stadig
däarligt undertrykke deres Kamplyst; seks af
dem fører netop i disse Dage en blodig Krig,
som med korte Mellemrum kræver sine Ofre.
Men det er nu Undtagelser, hvor det før var
Reglen. Den ledende Aand i Kineserbyen er
nu hypermoderne, fremskridtsbegejstret, revo
lutionær. Dr. Sun Yat Sen, Lederen af den
sejrrige republikanske Bevægelse i Kina, havde
her sit faste Støttepunkt i den første haar de.
Begyndelse. Herfra fik han Penge og Vaaben,
her "rejste han — vistnok gennem den kinesi
ske Frimurerorden — sit første Statslaan blandt
de rige Købmænd. Han stod i intim Forbin
delse med Chinatowns Blade, som altid havde
første Haands Nyt fra Revolutionen, og hvis
saakaldte revolutionære Gavl med de blodrøde
Telegrammer fra Krigsskuepladsen Dag og Nat
samlede store Skarer Kinesere. Hans Billede
hænger overalt, hvor man kommer, hans Navn
er paa alles Læber, hans Aand har gennem
træng! dem. Det er det, sóm mere end alt
andet slaar én med Undren, naar man nutil
dags besøger San Franciscos Chinatown. Sprin
get fra det underjordiske Helvede, den laste
fulde Orient til den nye Tid med dens unge
Begejstring for Frihed og Fremskridt. Repu
blikkens nye Farver, det røde Krigsbanner og
det f emstribede Lands flag, som nu vajer over
alt i Byen, er Tegnet paa Chinatowns Oprejs
ning fra det dybeste Forfald til Førerskabet
i den moderne Civilations Indførelse i Riget
i Midten. Og spørger man om Forklaringen,
herpaa, da kan ingen svare bedre end Wong
Sun Yue. —
Midt i Chinatown, paa Grant Avennue, bor
Wong Sun Y u e. Han er en af de kinesi
ske Storkøbmænd, og han var den første, som
efter Jordskælvet igen opslog sin Bopæl paa
Chinatowns Ruiner, i et stort Telt, hvor Dr.
Sun Yat Sen en Tid lang boede som hans
Gæst. Teltet findes endnu opbevaret i hans
Musæum. Wong Sun Yue ejer nemlig et af
Verdens mærkeligste Musæer, altsammen Ting,
som er gravede frem fra San Franciscos Ruiner
og omslcabte i de mest forvredne Skikkelser
af den uhyre Hede under Ødelæggelsen. Men
den bedste Musæumsgenstand er hans Kone.
Hun er hvid, Amerikanerinde, tilmed af meget
fin Familie, Søster til den bekendte Millionær
dame Mrs. Howard Gould. I sin Dragt som
i sine Sympathier er hun imidlertid fuldblods
Kineserinde. Og det er gennem hendes Mund
Wong taler om sin Begejstring for Sun Yat
Sen. —
„Vi her i Chinatown støttede ham før no
gen anden," fortæller de, „for ingen kender

Den revolutionære Gavl med de blodrode Krigs
telegrammer i Chinatown.
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ham bedre end vi. Da vore Hjem kun var
Sten og rygende Aske, -og vi selv gik halvnøgne
og frysende i Parkerne, da kom han som den
store Hjælpery Han var Føreren for de kine
siske Frimureres Ekspedition herover efter
Jordskælvet. Han bragte os Levnedsmidler jog
Penge, men først og fremmest kan vi takke
ham for, at vi fik Lov til at bygge paa samme
Sted. Amerikanerne vilde have drevet os uden
for Byen. Intet kinesisk Helvede i det nye
San Francisco! lød Raabet. Men da Sun Yat
Sen kom, saa de, at han var den nye Tid,
og at. vi nu vilde følge ham. Hvor kunde vi
andet? Han havde ikke blot Myndigheden til
at lede os og gav os Mod til at begynde igen,
han fik os til at elske sig, fordi han var som
en stor, mild Moder for alle ulykkelige. Han
var ikke blot gavmild med Penge og retskaffen,
han gav os af sit rige Hjerte. Ingen Mand gik
fra ham uden Trøst. Optaget som han var
af sit store Organisationsarbejde, blev han
boende her i vort Telt Maaned efter Maaned
for at lindre Nød og Sorg og Ulykke. Derfor
er ingen anden elsket som han i Chinatown.
Men først nu har vi kunnet betale lidt
af paa vor Gæld. Vi er stolte af, at vi før
nogen anden ydede ham Støtte, da Kampen
begyndte. Der findes ikke i Chinatown den
Kineser saa fattig, at han ikke har ydet sin
Skærv. Vi hejste ogsaa før nogen anden By
Republikkens Farver. Og nu, da Sejren er vun
det, deler vi Sun Yat Sens Stolthed. Vi, som
kender ham, ved, at han kæmpede for Folket,
aldrig for sig selv. Stilfærdig, som han stod
frem, traadte han tilbage, da det gavnede hans
Sag. Men alle ved, at han er den Store, Be
frieren, og at hans Tid kommer igen. Lincoln,
som Amerikanerne kalder Verdens største
Mand, friede Negrene af Slaveriet. Men Sun
Yat Sen gav et helt Folk — fire Hundrede
Millioner — Friheden. Hans Ry skal ikke blive
mindre." — —
Saadan taler Wong Sun Yue, begejstret og
i brogede Billeder, som det er vanskeligt at
gengive. Med sin elskværdige Imødekommen
hed og i sine Forfædres Dragt staar han som
Repræsentanten for den gamle Generation i
Chinatown, der af personlig Hengivenhed for
Dr. Sun Yat Sen mere end gennem dybtgaaende
Sympati for Sagen har sluttet sig til Republik
ken. Den nye Generation er anderledes.
Den er amerikaniseret helt igennem,
moderne klædt, uddannet gennem Studier og
Rejser, selvbevidst og frihedsung i Sjælen, glø
dende radikal, men ogsaa utilnærmelig. Den
lader sig ikke elskværdigt beglo' som fremmede
Dyr. Ingen Turister tilladt! staar der paa Do
ren til det største kinesiske Blad med det hals
brækkende Navn, som paa Dansk betyder:
„Det unge K i n a". Men præsenterer man
sig som europæisk Bladmand, bliver man høf
ligt modtaget og ført ind til den unge Redaktør,
som kort og klart besvarer éns Spørgsmaal.
— „Der er gennem Hovedkvarteret," siger
han. „bleven sendt Revolutionen hen ved 2x/2
Million Dollars fra Landsmænd i Amerika. Men
saa stor end denne Hjælp har været, det er
dog hverken den eller Krudtet, som har under
mineret Mandschurernes Trone. Det er den
moderne kinesiske Presse. Kina ejer Verdens
ældste Blad, det tusindaarige „King Pao", men
indtil for fem og tyve Aar siden indeholdt
Aviserne kun officielle Dokumenter og kejser-lige Reskripter. De bragte ingen Nyheder der
udover, og Kommentarer til Regeringsforord
ningerne var en ukendt Ting. Pu tsai chi’i wei
pu mou chi’i cheng — eller fortolket: Hold

Fingrene fra Tømmerne, hvis Du ikke er Kusk.
Det var Valgsproget i Politik. Men efterhaanden som de nye Idéer banede sig Vej, maatte
Pressen følge Trop. Og da den først var paa
Vejen, gik den fremad med Storskridt. Nu
øver den en Indflydelse, som er ukendt andet
steds. Bladene rives bort frisk fra Maskinerne,
deres Idéer og Meninger troes og optages med
Begejstring i alle Lejre. Pressen viste Folket,
hvilken mægtig Styrke, den kinesiske Nation
besad i sin uhyre Størrelse og sit fremskredne
Kulturstandpunkt. Den oplyste dem om, at de
var Slaver under en degenereret Races Pisk.
Den paapegede, hvor svagt Kina paa Grund
af sit korrupte Embedsstyre stod overfor Ud
landet. Den gjorde os til en bevidst Nation
og lærte os, at vi aldrig blev fri for Plyndring
udefra som indefra, før Folket var Regeringen
og Regeringen for Folket. Det er Pressen, som
har undermineret Grunden saa komplet, at da
Dragetronen styrtede om, kunde Stødet føres
ganske let. Ingen Revolution er saa vidtræk
kende, saa enorm i sine Konsekvenser som
den kinesiske, og ingen er bleven gennemført
saa fredelig. Kan der siges den moderne Presse
større Kompliment, end at dette er dens Værk?"
Og den unge kinesiske Redaktør smiler
med sit kloge Smil, og man gaar fra den gen
fødte Chinatown med en styrkende Følelse
af den evige Livskraft i Menneskets Frihed og
den forbandede Haandtering, man kalder siñ.
Friheden og Pressen skal bandes, naar man
har dem, men paa Knæ for deres Magt!

Premiere paa Pakken.

Fot. Axel Andersen.

Den gamle Dyrehavsbakke, der har været
Vidne til saa mange lystige Scener, har paany
aabnet sine gæstfri Haller. Den ny Tid har
nu ogsaa præget disse Institutioner. Derimod
er „Mester Jakel" evig og uforanderlig den sam
me, men samler alligevel stadig en beundrende
Skare Ungdom foran sit Friluftsteater, der i
Aar er Dyrehavens eneste.
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EKSCENTR1SKE PERSONLIGHEDER
PERSON ALHISTORISKE SKILDRINGER
FRA

IND- OG UDLAND
Virkelige Begivenheder er ofte mere interes
sante end de vidunderligste Fantasier/*

Katharine den Anden af Rusland og
hendes Yndling.

smukke Fremmede, som hun omgav med Spio
ner og behandlede som et uartigt Barn, der
ved enhver Lejlighed skulde kues og holdes
de Dage, da Sophie Augusta Frederica af nede.
Anhalt-Zerbst tumlede sig i Stettins Ga
Der manglede saaledes ikke paa Anled
der og Voldkvarterer sammen med Byens ning til at vække den Hensynsløshed og For
Borgerbørn, skulde ingen have tænkt sig, at agt for Omgivelsernes Dom, som senere blev
hun med Tiden vilde blive den mest blændende saa betegnende for hele Katharinas Livsvandel,,
af Datidens Monarker, efter Voltaires Mening saa meget mere, som det russiske Hof frem
„den eneste store Mand i Europa”, „en Engel, bød den rigeste Lejlighed til at opelske Op
i hvis Nærhed alle blev stumme af Beundring”, rørslyst og Nydelsessyge. Den unge tyske Skøn
eller at hun samtidig med, at hun forbløffede hed, hvis Ægtefælle ikke engang forsøgte at
Verden med sin Statskløgt og Lærdom, skulde give det Udseende af, at han elskede hende
give mere Anledning til Sladder end nogen an eller havde til Hensgit at være hende tro,
den regerende Dronning — maaske lige med havde snart et helt Hof af Beundrere, som
Undtagelse af Dronning Kristina af Sverige.
altid var villige til at fylde hendes Øren med
Der er imidlertid meget at sige til Und Smiger og Lovtaler over hendes Skønhed.
skyldning for den Svaghed, som har sat en
I Virkeligheden var hun usædvanlig smuk,
saadan Plet paa den senere Katharina den med den straalende Teint, som hun bevarede
Andens Minde. Hun besad i fuldeste Maal den til sin Død, det pragtfulde, sorte Haar og de
Skønhed og Ynde, som tiltrækker og bedaarer, blaa Øjne, som lyste af Livsglæde og Intelli
ligesom hun, langt mere end de Heste af sit gens. Men hendes stærkeste Vaaben i Forhol
Køn, i Følge sit Temperament krævede Mænds det til sine Omgivelser var dog maaske hendes
Hyldest og Beundring. Dertil kom, at hun, ejendommelige, kærtegnende Væsen, hendes
da hun ikke var stort andet end et Barn, glade Latter og evindelige Smil, dette Smil,
uden selv at blive spurgt til Raads, blev bundet som findes paa alle Billeder af denne skønne,
til den mest fordærvede Fyrste i hele Europa, højt begavede Kvinde, hvis Kærlighedsæventyr
Storfyrst Peter, Arvingen til den russiske Trone. var saa mangfoldige og har givet Anledning
Svagt begavet, som denne Fyrste af Naturen til saa megen Bagtalelse, baade i Samtiden og
var, befandt han sig kun vel i det laveste Sel Eftertiden. For medens den aandssløve Stor
skab; han gik sjældent ædru i Seng, og hans fyrste svirede med simple Soldater og løsagtige
tilkommende Hustrus første Indtryk af ham Fruentimmer eller laa i sin Seng og legede
var, da han som tiaars Dreng viste sig beruset med sine Legetøjskanoner og Tinsoldater, mo
for hende, desuden var han løgnagtig og fej g, rede hans tilsidesatte Hustru sig paa isin Maade
ondskabsfuld og hidsig, medens han af Ydre ved at lade sig gøre Kur til og beundre af
var bleg og meget lidt tiltalende — en for Mænd som Saltykoff, Poniatowski, Orloff, Po
dærvet Sjæl i et og alt for tidlig hærget Le temkin og hele den Hærskare af Yndlinge,
geme.
som i hurtig Rækkefølge opnaaede hendes
Saaledes var Storfyrst Peter, som i Aaret Gunst.
1744 blev formælet med den lille tyske Prin
Den første af de Beundrere, som Katha
sesse Sophie (senere kendt under Navnet Ka rina bønhørte, var Sergius Poltykoff — en sle
tharina). Hendes Forældre, som aldrig havde ben Hofmand „af høj Byrd”, smuk „som Dagen”
gjort sig Haab om anden Svigersøn end en og vel bevandret i Overtalelsens Kunst. Men
lille tysk Fyrste, var henrykt over denne For hans Herredømme varede kun kort, for inden
bindelse med Arvingen til den russiske Trone, Aaret var omme, havde den ustadige Fyrstinde,
men den unge Prinsesse selv var fortvivlet som hurtigt trættedes af sine Erobringer, fun
og følte kun Afsky for sin udsvævende Ægte det en ny Yndling i Stanislauis Poniatowski,
fælle. Dertil kom, at hun meget snart blev Gen en indtagende ung Polak, hvem Rygtet om
stand for Kejserinde Elisabeths Tyranni og talrige galante Eventyr ved næsten alle Euro
Undertrykkelse, for Ruslands despotiske Her pas Hoffer fulgte helt over til Rusland. Ponia
skerinde gjorde ingen Hemmelighed af, at him towski var ikke af Ydre saa fuldkommen som
kun nærede Had og Skinsyge overfor den sin Forgænger, men han var i Besiddelse af
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en meget betydelig Viden og Kultur, som gjorde
et endnu stærkere Indtryk paa Katharina. Han
kunde tale „som en Engel“ om alle de Emner,
hun brød sig om at tale om — fra Kunst til
Filosofi — foruden at han i sit Væsen havde
den magnetiske Tiltrækningskraft, som faa
Kvinder kunde modstaa.
En saadan Tilbeder var rigtig efter Katha
rinas Sind, for han kastede et Skær af Ro
mantik og Æventyr over hendes Tilværelse,
og hvad enten han fandt Vej til hendes Bou
doir, forklædt som Dameskrædder eller som
en af Storhertugens Musikanter, eller gjorde
Kur til hende i hele Hof'fets Nærværelse, saa
er det sikkert nok, at han fuldtud tilfredsstillede
Kathrinas Fordringer til en Tilbeder. Han var
snart hendes erklærede Elsker, og i et Anfald
af Skinsyge truede Storfyrst Peter med at gen
nembore sin Rival med et Sværd, ja, han gik •
i sit ustyrlige Raseri ind i sin Hustrus Sove
værelse og trak hende ud af Sengen uden saa
meget som at give hende Tid til at klæde sig
paa. En Time senere var hans Vrede imidler
tid forsvunden, og han spiste nok saa gemyt
lig til Aften med Synderne og drak deres
Skaal, under larmende Lystighed.
Til sidst fordrev de urolige politiske For
hold Poniatowski fra Rusland, og Katharina,
som aldrig glemte en tidligere Elsker, skaffede
ham Polens Krone. Efter ham kom mange
andre, som hver især for en Tid havde uind
skrænket Magt, men som alligevel alle, naar
den Tid kom, maatte vige Pladsen for en lige
saa almægtig Efterfølger. De mest kendte af
Katherinas Elskere er maaske Poniatowskis
Efterfølger, Gregory Orloff og senere Potenkin.
Gregory Orloff, „en Kæmpe med et Ansigt
som en Engel“, var sit Hoved højere end de
fleste af Katharinas Hofmænd og saa stærk,
at han kunde fælde en Okse med et Næve
slag og bøje en Hestesko sammen i sin hule
Haand. Han var da ogsaa anset som den tapreste Mand i hele Rusland og var alle Soldater
nes Afgud, foruden at han var en berygtet
Spiller og Svirebroder og Helten i talløse El
skovseventyr. Man kan vanskelig tænke sig
nogen større Modsætning end denne forvovne
Kæmpe og den højt kultiverede, næsten kvindeagtige Poniatowski; men Katherina elskede
først og fremmest Afveksling, og det fandt
hun her, næsten til Overmaal. Det forringede
end ikke hendes nye Elskers Magt, at han var
et Par Aar yngre end him, og at hans Bedste
fader havde været en almindelig Soldat i Peter
den Stores Armé. Og Gregory var lige saa
dristig i sin Bejlen, som han var uforfærdet
i Krig. Med ham var der ingen Snigen sig op
ad Bagtrapper, ingen Optræden under forskel
lige Forklædninger. Han var den vordende
Kejserinde af Ruslands udvalgte Yndling, og
det skulde alle Mennesker vide. Han var altid
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sammen med sin Elskerinde og gjorde frit
Kur til hende lige for Næsen af hendes Ægte
fælle, og Katharina, som derigennem selv blev
dristigere og dristigere, gjorde heller ingen
Hemmelighed af sine Følelser for ham.
Men denne Kærlighedsidyl skulde ikke vare
ret længe. Det uundgaaelige skete; Kejserinde
Elisabeth drak sig til sidst ihjel, og hendes
Nevø, Peter, som nu var en aandelig og legem
lig nedbrudt Mand paa fireogtredive Aar, kom
til at bære det kejserlige Purpur og kunde
uden Tvang give sig alle sine sindssyge Ind
skydelser i Vold. Den første Brug han gjorde
af sin Magt, var at udsætte sin Hustru for
enhver tænkelig Krænkelse og Forhaanelse. Han
stillede med største Frækhed alle sine Lastei'
til Skue, og medens han selv indlod sig paa
alle mulige tvivlsomme Kærlighedsforhold, ud
talte han sig offentlig med stor Foragt om sin
Hustrus Letsindighed og truede hende med at
lade sig skille fra hende. Han anbragte sine
Hunde i det Værel'se, der stødte op til hendes
Soveværelse, for at pine hende med den Larm,
de gjorde og forfærdede hende med den Skaanselløshed, hvormed han piskede dem. Men han
nøjedes ikke med at forhaane og krænke sin
Hustru; han lod ingen Lejlighed gaa ubenyttet
hen til at vække sine Undersaatters Afsky og
drive sine Soldater til Mytteri. En saadan utaalelig Tingenes Tilstand kunde da ogsaa kun
have ét Udfald — Kejseren var utvivlsomt
gal, og Kejseren maatte fjernes.
Vi vil gaa let hen over det Statskup, som
var den uundgaaelige Følge af alt dette —
Katharinas og Brødrene Orloffs Sammensvær
gelse; den Iver og Begejstring, hvormed Sol
daterne flokkedes om Kejserinden og. hyldede
hende som deres Frelserinde, de oprørske Trop
pers Marsch Oranienbaum, med Katharina i
Mandsklæder i Spidsen, Peters krysteragtige
Underkastelse, da han paa sine Knæ kravlede
hen til sin Hustru og klynkende og grædende
bad hende om at faa Lov til at beholde „sin
Elskerinde, sin Hund, sin Neger og sin Vio
lin/4 I Løbet af faa Timer sad Kejseren sik
kert og godt gemt bag Laas og Slaa, og Katha
rina var nu Kejserinde af Navn saavel som af
Gavn. Tre Uger senere var Peter død. Skete
dét i Følge Katharinas Befaling? Den Dag i
Dag er dette aldrig bleven opklaret, men den
Beretning, som Castéra giver os om Begiven
hederne, er uhyggelig og gruopvækkende.
En Dag indfandt Alexis Orloff (en Broder
til Gregory) sig sammen med 'Teplof hos den af
satte Monark, fortalte ham, at han nu snart
vilde blive sat i Frihed og inviterede sig selv til
Middag hos ham. Der blev sendt Bud efter Glas
og Brændevin, og medens Teploff morede Gzaren, fyldte Orloff Glassene og blandede Gift i
det ene af dem. Czaren, som ikke anede noget
ondt, tog Giften og slugte den, hvorefter han
blev grebet af de heftigste Smerter. Han raabte
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paa Mælk, men de to Uhyrer bød ham paany
Gift og tvang ham til at drikke den. Da Kej
serens Kammertjener forsøgte at komme ham
til Hjælp, blev han med Vold fjernet fra Stuen,
og midt under den paafølgende Larm viste
Fyrst Baratenski, Anfører for Garden, sig'paa
Skuepladsen. Orloff, som allerede havde ka
stet Kejseren omkuld, pressede Knæet mod
hans Bryst og holdt ham samtidig fast i Stru
ben. Saa anbragte Baratinski og Teplof en Ser
viet, dannet som en Løkke, om Halsen paa den
døende Mand, og Morderne fuldendte deres
Værk ved Kvælning.
Saaledes lyder den overleverede Beretning,
der i de Dage vandt almindelig Tiltro- overalt
i Rusland. At Gregory Orloff skulde være uvi
dende om en Forbrydelse, hvori hans egen
Broder havde spillet en saa fremtrædende Rolle,
er lige saa lidt troligt, som at Katharina selv
skulde have været uvidende om dette Anslag
mod hendes Ægtefælle. Men hvordan det nu
end forholder sig, saa er det sikkert nok, at
Kejserinden, da hun ved et Gæstebud modtog
Meddelelsen om sin Ægtefælles Død, tilsynela
dende blev helt overvældet af Sorg tog Rædsel.
Hun gik grædende fra Bordet og tilbragte de
nærmest paafølgende Dage i Ensomhed i sine
egne Gemakker.
Saaledes var da omsider Katharina fri baade
for Elisabeths Tyranni og for sin Ægtefælles
dyriske Brutalitet, og hun stod som Selvher
sker over alle Russere, med fuld Frihed til at
følge enhver Indskydelse, som fødtes i hen
des hurtigt virkende Hjerne. Gregory Orloff,
som allerede før hun kom paa Tronen, havde
været en saare mægtig Mand, sad nu fastere i
Sadlen end nogen Sinde. Kejserinden overøste
ham med rige Gaver. Jordegodser, Juveler og
Guld tilfaldt i rigeligt Maal hendes „første Fa
vorit" — den officielle Benævnelse, som. Kej
serinden selv havde opfundet til ham — og
han bar paa sit brede Bryst et Miniaturbillede
af sin høje Herskerinde, i en Ramme af funk
lende iDamanter. Ogsaa overfor hans Brødre
viste hun sig i høj Grad gavmild, og et Par
Aar efter hendes Tronbestigelse besad Fami
lien Orlo-ff store Godser, hvor 45,000 Livegne
trællede for dem, foruden pragtfulde Paladser
og en Formue, der beløb s|ig til sytten Millio
ner Rubler.
Men medens Gregory saaledes voksede i
Rigdom og Magt, voksede ogsaa hans Ærgerrig
hed, indtil han begyndte at drømme om en
Plads paa selve den russiske Trone, ved Ka
tharinas Side. Maaske kunde hun have været
forblindet og betaget nok til at indrømme ham
denne sidste Gunst, men hendes kloge Raadgivere lagde sig imellem. „Kejserinden", sagde
Panine til hende, „kan gøre, som hun vil, men
Madame Orloff kan aldrig være Kejserinde af
Rusland." Og saaledes blev, til alt Held, Gre
gorys ærgerriske Drømme kvalt i Fødselen.
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Men den .Mand, som i de Dage da han
først havde bejlet til Kejserindens Gunst, havde
været Klogskaben og Snildheden selv, blev, nu
da hans Hovmod og Magt var steget ham til
Hovedet, uforsigtig og hensynsløs i sin Færd.
Hvis han ikke kunde blive Kejser af Navn, vilde
han i det mindste regere gennem
sin
Elskerinde. Den Kvinde., som han skyldte alt,
var efter hans Mening kun et Redskab i hans
Haand, parat til at gøre hans Vilje som den
laveste af hans Øjentjenere. Men trods sit
evindelige Smil, besad Katharina en Jern vilje.
Af Hjerte var hun en skrøbelig Kvinde, men
hendes Forstand og Vilje kunde maale sig
med nogen Mands, hvad Orloff til sin egen
Skade snart skulde erfare.
Den Tid kom snart, da hun ikke længer
vilde finde sig i hans anmassende, overmo
dige Væsen. Og en Dag blev da den opblæste
første Favorit sendt ud paa en diplomatisk
Sendefærd, for at stifte Fred mellem Rusland
og Tyrkiet. Da Kejserinden tog Afsked med
ham, kaldte hun ham sin „Fredens Engel",
men i sit Hjerte var hun bestemt paa, at det
skulde være hendes „Engel"s Afsked med Pa
radiset. Det er historisk bekendt, hvorledes
Orloff i Stedet for at stifte Fred, blot pustede
til Ilden, men han naaede heldigvis ikke at
gøre ret megen Skade, for en Dag, da han sad
ved et Gæstebud i Jassy, stolt og hovmodig i
en Dragt besat med Juveler til en Værdi af en
Million Rubler, fik han Efterretning om, at en
smuk, ung Løjtnant ikke blot havde indtaget
hans Plads ved Katharinas Side, men endog be
boede de Gemakker, der hidtil havde staaet til
hans Raadighed. Inden Timen var omme, var
han paa Vej tilbage til St. Petersburg, og han
undte sig ikke Ro, hverken Nat eller Dag,
før han havde tilbagelagt de tusinde Mil, som
skilte ham fra Hovedstaden. Men før han paa
sin sveddryppende Hest, naaede Kejserindens
Palads, kom hendes Udsendinge ham i Møde
og bød ham begive sig til det kejserlige Palads
i Gatschina. Alle hans Æresbevisninger blev
ham fratagne, og skønt han fik Lov til at be
holde sine Godser, sit Guld og sine Juveler,
maatte han udlevere det diamantbesatte Minia
turbillede af Kejserinden, som umiddelbart der
efter kom til at pryde hans Efterfølgers, den
unge Løjtnants Bryst.
Ingen vidste bedre end han, hvor haabløst
det var at kæmpe mod Kejserinden, og han bar
sin Skæbne med en saadan Taalmodighed, at
Katharina efter nogle Maaneders Forløb kaldte
ham tilbage og gjorde ham til Storfyrste af
det russiske Rige. Nogen Tid efter giftede han
sig med en smuk ung Kusine, som efter faa Maa
neders Ægteskab døde af Brystsyge, og han
vendte atter tilbage til St. Petersburg, hvor han
tilbragte sine sidste Dage, „nedbrudt paa Lege
me og Sjæl".
Den unge Løjtnant, som for en Tid havde
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vundet Katherinas Gunst, maatte imidlertid
snart vige Pladsen for andre Elskere, af hvilke
Potenkin utvivlsomt var den mest indflydelses
rige. — Potemkin, denne klodsede, usoignerede,
uvidende Barbar, som for en Tid beherskede
Katharina og gennem hende hele Rusland. Han
anstrengte sig af al Magt for at faa hende til at
gifte sig med ham, og da det ikke lykkedes, mo
rede han sig med at vælge hendes nye Bejlere.
Det var ham, som arrangerede hendes fantasti
ske Rejse, sammen med Kejseren af’ Østrig,
gennem Krim, hvor han for et Par Dage skab
te Byer og Paladser og Markedspladser, over
fyldte med Mænd og Kvinder, som var direkte
indforskrevne for Anledningen, saaledes at han
frembragte et falskt Billede af en Velstand,
som da ogsaa sank i Grus og svandt, inden
Lyden af Vognhjulene var døet bort.

Kunst bringer Gunst.
EN unge Lyriker Aage Teobald Petersen
rostes af de sagkyndige Dr. phil’er som
en lovende Digter, men havde ikke desto
mindre et meget bedrøveligt Ydre. Han
lang, mager og bleg, hans Frakke var luv
slidt og Knæerne traadte altfor tydeligt frem
i hans Bukser. Hertil kom, at han havde langt
Kunstnerhaar — hvad der slet ikke er mo
derne mere nutildags, hvor Kunstnerne gør
sig Umage for at ligne velhavende Kontori
ster. Men Aage Teobald Petersen var altsaa
ikke med paa Moden, og han maatte derfor
finde sig i, at Folk vendte sig om efter ham
paa Gaden og sagde saa højt, at han ikke kun
de undgaa at høre det.
— Fy for Pokker, han trænger hl at klip
pes!
Alt dette anfægtede imidlertid ikke Aage
Teobald Petersen det fjærneste. Han lod Folk
snakke og vilde ganske sikkert have endt som
en meget betydelig Digter, hvis ikke Skæbnen
paa en underfundig Maade havde grebet ind
i hans Fremtidsplaner og givet dem en hel
anden Retning, end han havde drømt om.
En Majdag promenerede han gennem Strø
get. Solen skinnede, der var fuldt op af Folk
og smukke, unge Damer. Aage Teobald P.
var altfor meget Kunstner til, at han ikke
skulde komme i Ekstase over alt dette skønne,
han saa omkring sig. Pludselig paakom der
ham en kildrende Lyst til at ryge en Cigar.
Men for dog ikke at vove altfor meget, gik
han omhyggelig udenom de store, flotte Cigarbutiker og opsøgte en lille Bod i en Sidegade.
Det var en lav gammeldags Butik med noget
af de svundne Tiders Poesi over sig. Alt var
rent og pænt og tydede tilmed paa en vis Vel
stand. Paa Disken stod en Glas med Foraarsblomster...
Aage Teobald P. var for meget Digter, til
at han ikke skulde komme i Stemning over
dette hyggelige Interiør. Da aabnedes Døren i
Baggrunden, og Chefen traadte ind. Det var

D

1137
en lille, buttet Dame med brune Øjne og to
skælmske Smilehuller. Han saa paa hende og
hun paa ham. Sjælenes Sympati! Hun lo, blev
rød og spurgte hviskende:
— Hvad ønsker Herren?...
Lyrikeren havde helt glemt, hvad det egent
lig var, han vilde. Han strøg nervøst sin hvide
Haand gennem Haarlokkerne.
— Det var dog et dejligt Haar!... hviskede
hun.
— Synes De?... sagde han forbavset.
— Ja, det er et rigtigt Kunstnerhaar...
— Tror De da, at jeg er Kunstner?
— Det er da let at se!
Foraaret er jo en urolig Tid, og da Aage
Teobald P. om Aftenen gik hjem til sin fat
tige Kunstnerhybel, tumlede mange urolige Tan
ker om i hans Hjærne. Straks den næste Mor
gen stillede han i Cigarbutiken og købte en
Pakke Cigaretter. Kl. 12 kom han igen og
anskaffede sig en Æske Tændstikker. Da han
meget sindigt fik flettet ind i Samtalen, at han
var Digter, bad hun ham skrive et Vers i
hendes Poesibog. Han erklærede sig straks
villig og sad lidt efter i Sofaen i en lille Stue,
var
der var møbleret med solide Mahognimøbler. I
Løbet af en Timestid havde han fyldt hen
des Poesibog med Elskovsvers, og hun tak
kede ham saa hjærtelig, at han blev helt rørt.
Derpaa fortalte hun, at hun var Enke og stod
ganske ene i Verden. Han prøvede paa at trøste
hende — og det endte naturligvis med et Kys.
En Ugestid senere spadserede de Arm i
Arm paa Langelinie, og lidt efter lidt begyndte
han at faa et bedre Udseende. Han fik nyt,
moderne Tøj, de blege Kinder svandt bort, og
han fik Sul paa Kroppen. —
Nu er Aage Teobald P. gift, kortklippet og
har aabnet en større Cigarbutik i Strøgets umid
delbare Nærhed. Fruen er stadig buttet og
smilende, det gaar udmærket med Geschæften.
Men Vers skriver Aage Teobald P. ikke flere
af. Han har ikke Tid, siger han.
Dog — engang imellem, naar Solen skinner
og Strøget er fuldt af festklædte Mennesker,
tænker han med et Suk paa de svundne Dage
og skænker sig en ekstra Sjus. I saadanne Øje
blikke har han Lyst til at være god mod
hele Verden, og ingen trængende Digter be
høver forgæves at apellere til hans Godgøren
hed.
— Jeg skal skrive en Digtsamling, Camilla!
siger han til Fruen, der har travlt ude i Bag
værelset.
— Ja, gør Du det, Teobald, Du har jo
Ævncrne — svarer hun — men kom først og
hjælp mig med at pakke disse Ruller Skraatobak ind!
Aage Teobald P. stryger en fed, ringbesat
Haand gennem sit tynde Haar. Saa gaar han
ind til Skraatobakssausen.
— Det er ligegodt d et, der giver Penge i
Kassen!... mumler han og truer op mod So
len.
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FRA VÆDDELØBENE Í AARHUS.

Væddeløbene i Aarhus den 2. Juni havde samlet et stort og livligt interesseret
Publikum.

" Fot. Edu.
Monsriid, Aarhus

Blandt Tilskuerne lagde man særlig Mærke til „Casinos" nye Direktør, Frøken Gerda Christophersen,
der medvirkede i et Filmsdrama, som blev optaget paa Sadlepladsen.

1139

„Hver 8. Dag", 16. Juni 1912.

Hver 8. Dags Pianoer.
En Redegørelse.
I Anledning af vort Ønske om at skaffe
vore Læsere et fuldt ud 1ste Klasses Piano til
en efter danske Forhold meget lav Pris, hvil
ken Tanke vi fik ved at erfare, at et af Tysk
lands største Pianofirmaer, nemlig Kgl. Hofle
verandør Carl H. Hintze, var gaaet konkurs,
har vi været Genstand for et efter danske
Forhold usædvanlig ondartet Angreb fra „Dansk
Arbejde" og „Dansk Pianofabrikant Forening".
Efter at vi med sagkyndig Assistance havde
undersøgt Pianoerne og Flyglerne i Berlin, og
disse var fundne i allerhøjeste Grad tilfreds
stillende, købte vi hele Restpartiet og betalte
dette contant. Da de første 50 Pianoer kom her
til, anmodede vi Hr. Fini Henriques om at
gennemspille disse, for at vi kunde være gan
ske trygge for Fabrikatets Godhed, inden vi
tilbød vore Læsere dem. Hr. Henriques ind
villigede heri og gav os følgende Erklæring:
Undertegnede, som har prøvet de af „Hver
8. Dag" i Berlin købte Klaverer og Flygler,
erklærer herved, at disse, hvad Tone og Klang
skønhed angaar, kommer paa Siden af det
allerbedste, s o m fabrikeres herhjemm e.
København, den 12. April 1912.
sign. Fini Henriques.

Dagen efter meddelte Hr. Henriques os, at han
var ble ven noget betænkelig ved Erklæringen
af Hensyn til „Dansk Pianofabrikant Forening".
Han kom da ind til os sammen med sin Hu
stru, og de enedes da om, at Erklæringen fik
følgende Ordlyd:
Undertegnede, som har prøvet de af „Hver
8. Dag"s Forlag erhvervede Pianoer og Flygler
fra Kgl. Hofleverandør Hintze, Berlin, erklæ
rer herved, at disse, hvad Tone og' Klangskøn
hed angaar, staar paa Højde af det allerbedste,
som Udlandet leverer.
København, den 15. April 1912.
sign. Fini Henriques.

Efter i nogle faa Dage at have haft den
Glæde, at en stor Mængde af vore Læsere, baade
i Provinsen og her i Byen, med Tillid hen
vendte sig til os for at gøre Brug af vort Til
bud, fandtes den 30. Maj følgende Advarsel
i samtlige Dagblade:

Advarsel.
Ugebladet „Hver 8de Dag" averterer for Ti
den stærkt ¿med et Parti (tyske Pianoer, som siges
at hidrøre fra Hof-Pianofabrik Carl H. Hintze’s
Konkursbo og at have kostet fra 800—1800
Kr., men som Bladet tilbyder „sine Læsere" til
ca. halv Pris. I den Anledning har Dansk
Pianofabrikant-Forening indhentet Oplysninger
fra „Stor Berlins Pianofabrikant & Pianohand
ler Forening", hvoraf anføres:
„Konkursforvalter Aschheim, Charlot
tenburg, meddeler, at der endnu er 50 Flyg
ler og Pianoer, som forskellige privilege
rede Kreditorer gør Fordring paa. Til
„Hver 8de Dag" havde han ikke solgt noget
Instrument.
Paastanden om, at det danske Forlag
har købt Restbeholdningen af Hintze’s Kon
kursbo, er altsaa ikke sand.
Hvad Firmaet Carl H. Hintze’s Fabri
kation angaar, saa maa det tjene til Un
derretning, at det ifølge Loven hverken tid
ligere eller nu har været berettiget til at
kalde sig Fabrik. Det har nok beskæftiget
et lille Antal Arbejdere og ogsaa i Løbet af

Aaret sammensat (d: indbygget Mekaniker
i) ca. 30—40 Instrumenter, men Arbejderne
er hovedsagelig bievne anvendte til Repara
tioner og Udbedringer af gamle Instrumen
ter.
Efter Falliten dannede Carl H. Hintze
et Aktieselskab under Navn Carl H. Hintze
& Co. G. m. b. H., hvis Anlægskapital
kun staar paa Papiret Der er paa Grund af
denne utilladelige Oprettelse stillet Forslag
om Strafforfølgning fra Tysk Klaverhandlerforbund." (Formentlig er det fra dette
Selskab, at „Hver 8. Dag" har faaet sine
Klaverer).
Dansk Pianofabrikant-Forening mener at
handle i Publikums Interesse ved at offentlig
gøre disse Meddelelser; vi savner jo desværre
endnu herhjemme den Beskyttelse mod illoyal
Konkurrence, som tyske Fabrikanter og Hand
lende nyder godt af.
Endelig skal vi til yderligere Belysning af
Sagen nedenstaaende anføre en Erklæring, som
vi har modtaget fra Komponisten Fini Hen
riques :
„I Anledning af den i Dagbladene frem
komne Annonce med min Anbefaling af
et Parti Pianoer fra Carl H. Hintze’s Kon
kursbo skal jeg paa Foranledning af Dansk
Pianofabrikant-Forening udtale, at jeg, da
jeg paa Opfordring af Hr. Odin Drewes
(„Hver 8. Dag") prøvede Pianoerne, som i
Parentes bemærket opgaves kun at være
bestemt for „Hver 8. Dag"s Læsere, fandt,
at en Del af dem var umulige at spille paa,
medens andre var helt gode i Forhold til
den Pris, hvortil de angaves at skulle sæl
ges, og i Overensstemmelse hermed skulde
min Anbefaling förstaas, medens det paa
ingen Maade har været min Mening at
sammenligne disse Pianoer med gode dan
ske eller gode udenlandske Pianoer.
„Da Hr. Odin Drewes saaledes benyt
ter min Anbefaling paa anden Maade, end
jeg har tilsigtet, tilbagekalder jeg den herved
og bemyndiger Dansk Pianofabrikant-For
ening til at offentliggøre nærværende Er
klæring.
København, den 17. Maj 1912.
sign. Fini Henriques.
Dansk Pianofabrikant-Forening.

Vi svarede derefter følgende:
Hver 8de Dags Pianoer.

I Anledning af Dansk Pianofabrikantforenings ADVARSEL skal vi oplyse, at Piano
erne, hvad enhver ved Selvsyn vil kunjie over
bevise sig om, bærer Hof-Pianofabrikant Carl
H. Hintze’s Firmamærke og ikke Carl H. Hint
ze & Co. G. m. b. H. Der kan saaledes ikke
være nogen Tvivl om, at Pianoerne stammer
fra det ansete, nu fallerede Firma Carl H.
Éintze, som var Leverandør til de mange for
skellige Hoffer. Vor Betegnelse af Klavererne
er saaledes fuldtud korrekt.
I Anledning af Hr. Fini Henriques’ nye
Erklæring om „Hver 8. Dags" Forlags Pianoer
skal vi oplyse følgende:
For at være ganske tryg overfor vore Læ
sere, anmodede vi Hr. Fini Henriques om at
gennemspille og forsyne hvert enkelt af ham
prøvet Piano med sit Visitkort, hvilket han
gjorde. Efter at have prøvet en Del af disse,
udstedte han følgende Erklæring:
Undertegnede, som har prøvet de af „Hver
8. Dag" i Berlin købte Klaverer og Flygeler,
erklærer herved disse, hvad Tone og Klang
skønhed angaar, kommer paa Siden af det aller
bedste, som fabrikeres herhjemme.
København, 12. April 1912.
sign. Fini Henriques.
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Kort Tid efter bad Hr. Henriques os af Hen
syn til Dansk Pianofabrikantforening at gøre
ham den Tjeneste at forandre Ordene „som
fabrikeres herhjemme" til Ordene „som Ud
landet leverer" hvad vi af Hensyn til det Af
hængighedsforhold, som Hr. Henriques synes
at staa i til Dansk Pianofabrikantforening, ind
vilgede. i. Erklæringen fik derefter følgende
Ordlyd:
Undertegnede, som har prøvet de af „Hver
8. Dag"s Forlag erhvervede Pianoer fra kgl.
Hofleverandør Hintze, Berlin, erklærer herved,
at disse, hvad Tone og Klangskønhed angaar,
staar paa Højde af det allerbedste, som Ud
landet leverer.
København, den 15. April 1912.
sign. Fini Henriques.
For at ingen Misforstaaelse om vor Ret til
at offentliggøre denne Erklæring i Bladene kun
de opstaa, udstedte Hr. Henriques en skriftlig
Tilstaaelse herom. Vi vil nu trygt lade en
hver dømme om Hr. Henriques’ Optræden. Det
er jo ganske klart, at det kun er under Pres
af Dansk Pianofabrikantforening, at han har
afgivet modstridende Erklæringer i denne Sag.
Hvorledes en ærekær Mand, som har mindste
Agtelse for sig selv, i den Grad har kunnet
lade sig benytte af Konkurrenter til at misre
kommandere, hvad han selv nogle Dage i For
vejen har anbefalet, er os en Gaade.
A/S „Hver 8. Dag“s Forlag.
Odin Drewes.

Efter at have modtaget mange Forespørgs
ler baade telefonisk og pr. Brev, som mer el
ler mindre udtrykte Harme over „Dansk Pianofabrikantforening"s Advarsel, besluttede vi os
til at indrykke i Dagspressen følgende:
Hver 8de Dags Pianoer.

I Anledning af Dansk Pianofab rikantforenings ADVARSEL skal vi oplyse, at Pianoer
ne, hvad enhver ved Selvsyn vil kunne over
bevise sig om, bærer Hof-Pianof ab rikant Carl
H. Hintze’s Firmamærke og ikke Carl H. Hint
ze & Co. G. m. b. H. Der kan saaledes ikke
være nogen Tvivl om, at Pianoerne stammer
fra det ansele, nu fallerede Firma Carl H.
Hintze, som var Leverandør til de mange for
skellige Hoffer. Vor Betegnelse af Klavererne
er saaledes fuldtud korrekt.
Vi har nu ¡øvrigt gjort Skridt til at drage Dansk
Pianofabrikant-Forening og de Blade, som ganske
uberettiget har angrebet os, til Ansvar efter Loven.

Anledningen til Stormløbet mod os og vore
Pianoer og Flygler er jo, som bekendt, den. at
det faldt Dansk Pianofabrikant-Forening for
Brystet, at vi solgte virkelig gode Pianoer og
Flygler til saa smaa Priser som 5 å 600 Kr.,
og hvad der vistnok satte Kronen paa Værket,
var dette^ at vi ikke forlangte højere Priser,
selv om vore Læsere ønskede at afdrage Sum
men med 10 Kr. om Maaneden.
At vi garanterede 20 Aar for Fabrikations
fejl. gjorde naturligvis ikke Sagen bedre.
Vi har solgt — efter danske Forhold —
særdeles mange Instrumenter paa disse Vilkaar og modtager megen Anerkendelse for vor
gode Idé, som gør det muligt for de mange
smaa Hjem at faa et Piano, selv om man kun
kan afse 10 Kr. om Maaneden.
Blandt de mange Beviser paa Forstaaelse
og Velvillie, som vi har modtaget i denne Tid,
er ogsaa nedenstaaende Udtalelse fra en Sø
ster til Hr. Pianofabrikant Herm. N. Petersen,
Bredgade.
A/S „Hver 8. Dag“s Forlag.
Odin Drewes

Undertegnede, som har prøvet de af „Hver 8.
Dagus Forlag erhvervede Pianoer og Flygler, hid
rørende fra Hofleverandør Carl H, Hintze, Berlin,
erklærer herved, at jeg, efter at have prøvet disse,
i et og alt kan slutte mig til Hr. Komponist Fini
Henriques’ rosende Omtale. Kun forstaar jeg
ikke, at han af Dansk Pianofabrikant-Forening,
uvist af li vilken Grund, har ladet sig for
anledige til at tilbagekalde sin først givne Er
klæring.
Som Datter af afd. Pianofabrikant Herm, N.
Petersen, Bredgade, har jeg i mit gamle Hjem
været min Fader behjælpelig med at gennemspille
og prøve Klavererne, ligesom de ca. 8 Aar, jeg
har spillet hos Prof. Orth, har givet mig nogen
Rutine i at værdsætte et Klavers Bonitet. Jeg kan
kun sige, at Hver 8. Dags Pianoer og Flygler,
hvad Spillemaade og fyldig Tone angaar, fuld
stændig staar paa Højde af det allerbedste, som
fabrikeres herhjemme, og i høj Qrad overstiger,
hvad der leveres fra smaa Forhandlere, som har
1 d 2 Mand staaende og samle tyske Klaverdele,
for derefter med stort Bram at reklamere for deres
danske Pianoer og om at støtte dansk Industri m. m.
Louise Ulrichsen,

f. Petersen.

For at tilintetgøre enhver Gnist af Tvivl om,
at det, som „Dansk Pianofabrikant Forening"
vilde give det Udseende af, nemlig at Pianoerne
ikke skulde stamme fra det Lager, som Kgl.
Hof Pianofabrikant Hintze havde, forinden han
gik fallit, men fra det efter Konkursen nydanne
de Firma Carl H. Hintze & Co. G. m. b H.,
har vi fra det Firma, som forinden Konkur
sen havde belaant Pianoerne, modtaget følgen
de Erklæring:
Berlin, 31. Maj 1912.
Hr. Odin Drewes, København.
Vi stadfæster hermed, at de af Dem gennem
os overtagne Klaverer og Flygler alle hidrø
rer fra Lageret i Konkursboet vedrørende Fir
maet Carl H. Hintze (Kgl. Hofleverandør) Berlin,
og ikke fra det efter Konkursen nygrundlagte
Firma Carl H. Hintze & Co., G. m. b. H.. Berlin.
Vi stadfæster endvidere, at samtlige før
nævnte af. Dem overtagne Klaverer og Flygler
i sin Tid var belaante af det i Konkurs traadte
Firma Carl H. Hintze, og at den med Dem
foretagne Transaktion er sket i fuld Forstaaelse
med Konkursforvalteren i det nævnte Bo.
Me l Højagtelse
Max Brasch & Co.

Vi gør vore Læsere en Undskyldning, fordi
vi trætter dem med denne lange Redegørelse,
men vi har ment det rigtigt at samle alt denne
Sag vedrørende i et enkelt Numer, for at vore
Læsere derved, naar de læser det hele un
der et, kan danne dem et ædrueligt Skøn om,
hvem det er, som baade har den juridiske og
moralske Ret paa sin Side. Hvis derfor „Dansk
Pianofabrikant Forening" absolut skal give sig
af med at advare Publikum, vil vi anbefale
den at finde en anden og mere værdig Prügelknabe end os.
Vi benytter Lejligheden til at bede de
mange Læsere i Provinsen om at have lidt
Overbærenhed med Forsendelsen af Klavererne,
da vi ikke var forberedt paa saa stor Afsæt
ning i den første Tid og stadig mangler Kasser
til Forsendelsen.

A/S „Hver 8. Dag“s Forlag.
Pi an o af delin g en.
Odin Drewes.

HVER 8. DAG: PORTRÆT
JUNI 16. 1912.

OG BILLEDGALLERI

Danmarks yngste Kongeborg.

J"'““

Det smukke Marselisborg Slot er Danmarks yngste Kongeborg. Vi bringer foroven et Billede af
den stilfulde Bygning — til venstre og forneden ses et Par Interiører med Kong Christian X,
Dronning Alexandrine, Kronprins Frederik og Prins Knud. I Vignetten tilhøjre ses Kongens
Kutter udenfor Marselisborg med Kongefamilien ombord.

Hver 8. D ag.
„To Danserinder" af H. Zo.

„Familiens Mening" af Alb. Guillaume.

„Middagsselskab i en ro

„Diogenes" af .

Fra Parise
Ovenstaaende gengiver vi nogle af de smukkeste og ine

: Villa" af G. Leroux.

lomte du Nouy

,Legetøjs¡aeraban en" af M. Rieder.

„Soldatens Farvel til Hjemmet" af F. C. Bavde.

Ionen 1912.
ntalte Billeder paa dette Aars Maleriudstilling i Paris.

Ilver 8. Dag.

Dronning Wilhelmina af Holland, Prinsregenten samt Prinsesse Juliane
om Bord i Slagskibet »Hunskerk«.

Den unge Dronning, der nylig har aflagt et Besøg i Paris, hvor hun blev modtaget med megen
Begejstring, kan glæde sig ved stor Popularitet i sit Hjemland.
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8 SKIFTENDE HORISONTER 8□

□

Frederik VIII. og de Fattige.
Kong Frederik og Dronning Louise udøvede
som bekendt en stor Godgørenhed. I det sid
ste Nr. af „Stefanus", der udgives af Stefansforeningen og de samvirkende Menighedsplejer,
skriver Redaktøren, Lie. teol. Alfred Th. Jør
gensen bl. a. følgende: „Ingen Steder vil Kon
gen savnes mere end i de filantropiske Institu
tioner; thi han var en rundhaandet og en
glad Giver. Utallige er de fattige Hjem, som
er bievne hjulpne ved Kongens Gaver, utallige
er de Besøg, Kongen aflagde i filantropiske
Institutioner, og ubegrænset var den Interesse,
han viste, hvor Nøden havde til Huse."
„De samvirkende Menighedsplejer havde rig
Lejlighed til at lære Kongens menneskekærlige
Sind at kende. Han og hans Dronning var
trofaste og rundhaandede Givere. Allerede som
Kronprins og Kronprinsesse, for 23 Aar siden,
begyndte de at sende Menighedsplejen Gaver,
i de første Aar saaledes, at hver lokal Menig
hedspleje hvert Aar fik en Gave tilstillet, senere
saaledes, at Majestæterne overgav „De samvir
kende Menighedsplejers Fællesudvalg" et samlet
Beløb til Fordeling blandt de lokale Menigheds
plejer paa en saadan Maade, at de fattigste
Menighedsplejer fik mest.
Dette Beløb var i en Aarrække den anse
lige Sum 20,000 Kr. hvert Aar, nemlig 10,000
Kr. fra hver af Majestæterne. Beløbet udbe
taltes med Halvdelen hver Oktober og Halv
delen hver April, og vi havde netop modtaget
Aprilgaven kort før Kongens Død."

Til Minde om Kong Frederik. ~
Firmaet Axel Prip’s Elektropletfabrik,
Øresunds vej, har til Minde om Kong Frederik
VIII. fremstillet en meget smuk Ske og en
Brosche, der begge er forsynede méd et vel
lignende Portræt af Kongen. Skeen, der frem
stilles baade i Sølv og i Plet, er desuden for
synet med Kongens kronede Navnetræk.

Er Danmark Evropas mindste Rige?
Tidt nok er det blevet hævdet, at Danmark
er „det mindste Kongerige i Europa" og „et
lille fattigt Land". Det er derfor ganske for
nøjeligt at læse, hvad Redaktør Erik Hansen
skriver om dette Emne i Ungdommens Tids
skrift „Strejftog". Hr. Hansen gendriver disse
Paastande paa det kraftigste. Bl. a. skriver
han :
„Evropas mindste Kongerige! Og hvad er
saa Sandheden: Det modsatte — Forholdet er
jo nemlig det, at Kongeriget Danmarks
Areal er større end Stormagterne

Tyskland, Frankrig og Østrig-Ungarn tilsammen! Langt fra at være Ev
ropas mindste er det Verdens næststørste. Det
danske Rige bestaar af Halvøen Jylland og
Øerne Sjælland, Bornholm, Grønland, Fyn, Fær
øerne, Lolland-Falster, Island, Langeland, Møen
og en hel Del mindre Øer. Dette Riges Landomraade udgør to Millioner tre Hundrede Tu
sinde Q Km. Det er Hundredetusinde □
Km. mere end de forannævnte fire Stormag
ter tilsammen!
Det er sandt, at der bor for faa Mennesker
i dette udstrakte Rige, men de, der bor der,
har dog fælles Konge, fælles Regering og frem
for alt fælles Flag."
Det kan være, at Hr. Hansen i sin Iver
tager lidt for kraftigt fat; men i det store og
hele har han sikkert Ret. Det kunde snart være
paa Tiden, at den megen Tale om det „lille,
fattige Land" forstummede!

Hygiejnisk Møde i Aalborg.
I Dagene fra 29. til 30. August vil der
blive afholdt det fjerde danske hygiejniske Mø
de — denne Gang i Aalborg.
Initiativet til de danske hygiejniske Møder
er for 8 Aar siden taget af Bestyrelsen for
Selskabet for Sundhedspleje i Danmark. Det
første blev i 1904 afholdt i Aarhus; det vandt
en saa betydelig Tilslutning og Forhandlinger
ne paa Mødet udformede sig paa en saa inter
essant Maade, at det blev Selskabet klart, at
det Forsøg, der her var gjort paa at samle
Interessen om den offentlige Sundhedsplejes
vigtige Spørgsmaal, var lykkedes, og at der
trygt kunde gaas videre ad den Vej, der var
betraadt. I 1906 afholdtes da et stærkt be
søgt og livligt Møde i Odense og i 1908 i Hel
singør et ikke mindre vellykket Møde. For
skellige Forhold gjorde, at der ikke kunde af
holdes noget Møde i 1910.
Ser man tilbage paa, hvad de tidligere
Møder har bragt frem, tør det siges, at ikke
alene har vigtige og interessante Spørgsmaal
været diskuterede, men Mødernes Forhandlin
ger har utvivlsomt haft Indflydelse paa flere
betydningsfulde sanitære Forhold. Saaledes bi
drog de stærke Angreb, som blev rettet mod
„Husseptictanken" paa Aarhusmødet, meget væ
sentligt til at standse Anlæggene af denne sa
nitære Uting.
Mødet i Aar, for hvilket Aalborgs Byraad
har lovet at ville være Vært har ikke mindre
vigtige og interessante Spørgsmaal paa Dags
ordenen end de tidligere. Af særlig Interesse er
det, at det er lykkedes Selskabets Bestyrelse
at formaa Chefen for Kristianias Boligkontor,
Herr Ingeniør Th. Svane til at holde Indled
ningsforedraget om „Boliginspektion".
Mødets Sekretær er Dr. med. Poul Herlz,
København og Fabrikant Kragelund, Aalborg.
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UGENS PORTRÆTTER.

Kontorchef S. KAAS IBSEN.

KONTORCHEF S. KAAS IBSEN er i en Alder af 52
Aar afgaaet ved Døden. Den Afdøde havde fra ganske
ung været ansat i Østifternes Kreditforening, hvor han
efterhaanden avancerede op til at blive Kontorchef. Sin
Gerning røgtede han gennem de mange Aar med megen
Dygtighed, og han vil blive savnet af den store Venne
kreds, han havde vundet sig.
APOTEKER H. I. ERNST i Brovst har for nylig fejret
sit 25-Aars Jubilæum som Apoteker, idet han for 25 Aar
siden blev ansat som Apoteker i Seydisfjord paa Island,
hvor han i ca. 15 Aar udrettede et stort og fortjenstfuldt
Arbejde paa mange Omraader (han var Formand for Lig
ningskommissionen, Medlem af Overskatteraadet, Byrevi
sor, Medlem af Sundhedskommissionen, Formand for
Hospitalskomiteen, Medstifter af Sparekassen, Foreningen
til Dyr .nes Beskyttelse o. s. v ), ligesom hans gæstfrie
Hjem var et reí kendt Samlingssted for danske og uden
landske Marineofficerer, han var nemlig Konsul for flere
fremmede Magter (Ordener : Vasaordenens Ridderkors 1ste
Kl., Stanislausordenens Ridderkors, Officer d’Academie og
Bolivarordenens Officerskors). Ogsaa her i Danmark har
Apoteker Ernst gjort sit Navn kendt ved sine fremra
gende agitatoriske Evner, ikke mindst paa Dyrebeskyttel
sens Omraade har han udfoldet en betydelig Virksomhed
(Dyrebeskyttelsens Sølvmedalje, svenske Videnskabsakade
mis Berzelius Medalje).]
DR. PHIL. VALDEMAR POULSEN, den kendte Op
finder, er i denne Tid meget paa Tale, dels i Anledning
af sin traadløse Telegraf (der skal være bedre end Mar
conis), dels i Anledning af hans Forsøg over traadløs
Telefoni. Dr. Poulsen er født 1869 i København og Søn
af Højesteretsassessor Jonas Poulsen. 1893—99 var han
Ingeniørassistent ved Københavns Telefonselskab. I 1898

Apoteker H. J. ERNST.

Dr. phil. VALDEMAR POULSEN.
opfandt han Telegrafonen, der fik Grand prix i Paris 1900.
I 1907 fik han Videnskabernes Selskabs Guldmedalje og
blev Dr. phil. i Leipzig 1909.
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Kry p to lo gi.
Det Chiffer, en Begynder næsten ufravigelig
vil benytte, er det saakaldte Trinchiffer, der
fremkommer ved at flytte Bogstaverne et be
stemt Antal Pladser frem i Alfabetet; f. Eks.
tre, saaledes at d staar for a, h for e o. s. v*.;
men denne Lønskrift, der iøvrigt brugtes af
Julius Cæsar, er saa ligetil at opløse, at deri
saa godt som aldrig finder Anvendelse nutil
dags.
Anderledes stiller bagen sig, naar man be
nytter hemmelig vedtagne Tegn som f. Eks. ved
i en ganske ligegyldig Tekst at give hvert tredie
Ords Begyndelsesbogstav Betydning.
En anden Maade til at skjule Meningen
i et Brev er at anbringe saakaldte non valeurs
i Tegnskriften, d. v. s. Bogstaver eller Tegn
der er ugyldige, men hvis Forekomst forvirrer
den ubeføjede Løser.
Dette System anvendtes særlig i den hem
melige Postekspeditions Tid, da, man aldrig, var
sikret mod at faa sine Breve brækket.
I vore Dage er det fornemmelig i militære
Instruktioner, Spionrap portage og diplomatiske
Depecher, at Kryptografien finder Anvendelse.
Ligeledes skal den være udviklet til en sjælden
Grad af Fuldkommenhed blandt Nihilisterne.
I Almindelighed sørger man ved en god
Chifferskrift at have adskillige Stedfortrædere
for de hyppigst forekommende Bogstaver, dog
saaledes, at der hersker en bestemt Orden. T.
Eks. kan man i Talskriften for a. sætte følgende
Chifre 1, 3, 5, 7, 9, og gaar frem paa den Maa
de. at man sætter 1 for a første Gang dette
Bogstav forekommer i Tekstmeddelelsen 3 for
anden Gang og saadan videre til man har naaet
9, hvorefter man begynder forfra. Dette Chif
fer er vel vanskeligt at løse men ogsaa meget
omstændeligt.
Et meget sindrigt Chiffer, der benyttedes
stærkt under den franske Revolution, er "opfun
det af den berømte Mirabeau og bærer dennes
Navn. Mirabeaus System kan varieres i det
uendelige, hvorfor der her blot gives et Eksem
pel. Man deler Alfabetet i fem Grupper, hver
indeholdende fem Bogstaver, der igen forsynes
med et Nummer fra 1—5.

1________ 2_________ 3_________ 4
acegi bdfhj kmort lnpsu
12345 12345 12345 12345
5
v x y æø
1 2 3 4 5
Tallene fra 6—0 betyder intet (non-valeurs)
men indskydes vilkaarligt mellem de gældende
Tal. I Lønskriften skriver man en Brøk hvori
Tælleren henviser til Gruppen og Nævneren
til paagældende Bogstavs Nummer.

I ' ''•

37
168

39 36
38 290 “i

498 376
489 598

■:

3“
4 •

1

168 3
107 18

40
4

Efter ovenstaaende Nøgle indeholder disse
meningsløse Tal Ordren: Kom straks. Det si
ger sig selv at Korrespondenterne maa have
samme Nøgle, d. v. s. en nøjagtig tilsvarende
Gruppeinddeling.
Hvem der har opfundet Pladechifret vi
des ikke. Til dette Chiffer, der er ualmindelig
snildt udtænkt, tjener et Stykke Papir af samme

Format som det man skriver paa, og man ud
skærer derefter i den saakaldte Plade aldeles
vilkaarligt et Antal større eller mindre Huller,
hvorigennem man saa skrivei; sin Meddelelse.
Er dette gjort udfyldes Mellemrummene med
betydningsløse Bogstaver. Adressaten, som
modtager en saadan Skrivelse, lægger da en
Plade, der er aldeles lig Afsenderens over
Papiret og læser gennem Hullerne de betydende
Bogstaver. Gitterchifret er en Forbedring heraf,
men saa indviklet, at Pladsen ikke tillader at
beskrive det.
Et hyppigt anvendt Chiffer er det saa
kaldte Bogchiffer. Principet i dette, der kan
varieres stærkt, er følgende: To Personer, som
vil føre en hemmelig Korrespondance vælger
en Bog, de begge har, og opsøger i d enne Med
delelsens første Bogstav. Lad os antage, at
dette findes paa 4 Sides 9. Linie som Nr. 12
fra venstre. Der skrives da 4, 9, 12, og saaledes
gaar man frem indtil hele Meddelelsens Ordlyd
er lønskreven.
Der kan ogsaa vælges et helt Ord ad Gangen
eller man kan for Bogstavernes Vedkommende
Aftale en bestemt Side i Bogen.
Den i vor Tid mest almindelige Maade at
arrangere Lønskrift paa er gennem det saa
kaldte Nøgleord. Alfabetet sættes til 25 Bog
staver, hvorefter man vælger en Sætning paa
lige saa mange Bogstaver. Under denne place
res Alfabetet som følgende viser:

Prøv a 1 t o g v æ 1 g s aa d et b e d st e
A b c d e f g h i j k lmnoprstuvxvæø
Nøglefrasen er her: „Prøv alt og vælg saa
det bedste“ og man ser, at a staar for e, o, p;
e for s, v, y, æ etc., hvad der gør Losningen
af et Kryptogram affattet efter dette System
ret vanskelig.
Om Fremgangsmaaden ved Afsløring af
Lønskrifter kan intet siges her, fordi vi nedenstaaende opstiller et Kryptagram, for hvis Løs
ning vi udsætter en Præmie bestaaende af en
Aargang af Hver 8. Dag indbundet i Pragt
bind til de fem første Indsendere.
Opgaven er med Forsæt gjort forholdsvis
let løselig derved, at der intetsteds er brugt
Vokalskifte, ikke anvendt Nonvaleurer samt ej
heller Nøgleord eller Inversioner. Kun er
Teksten trukken sammen for at undgaa Udskelning af Mono- og Bigrammer (Ord med et
og to Bogstaver), hvorved nemlig Selvlydene %øber sig alt for let.
Løsningen deponeres af mig i forseglet Kon
volut paa Redaktionen.

Kryp togram.
< I;
00 [
x ; < x +1 £ X !
oo 00 I > X; < I < I & $ [; # oo I! X + &
[&[> ! V
I < I & & I oo -H MTTBI&?
+ - [ o ;(4-!I;! X + + I^! X + I >
Vffl ; ? + 2 [ [ ; < I ; < I I + I -h & x ! 9 (----- I [ ; + x$I-hC
? + «■&[$!& jtsr
X
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„HVER 8. DAG“S GRAFO
LOGISKE BREVKASSE.
Red. af H. T rolle.
Indehaver af Graf. Inst. S. E.
Kristiania og Kbhvn. 0.
Pris pr. Analyse i Bladet: 1 Kr. for 5 Lin.,
2 Kr. for 10 Lin., stor Karakteristik til opgiven Adresse 3 Kr., Sjælespejl, ca. 100 Lin.,
5 Kr.
Alle Henvendelser adresseres til Graf. Inst.
S. E., Kbhvn. 0.
Obs. Skrtftexpertise ! Undersøgelse af Dokumentforfalskning, Identificering af anonyme
Trusel- og Udpresningsbreve etc. under ga
ranteret Diskretion. Honorar efter Aftale.
EFFI G. B. Indre Ro, .Tilforladelighed, afmaalt
Væsen. Ingen Distinktion. Hverken., bereg
nende eller stædig. Venter altid paa det
„rigtige Øjeblik", som aldrig kommer, fordi
De ikke skaber det. Hjertelig uerfaren.
VERA W. Intet Hold paa Dem selv, ledes let
ud i abnorme Overdrivelser. Ikke paa det
rene med Deres egne Veje, hensigtsløs, Bold
for Tilfældigheder. Sentimentalitet. God
modig, snarere af Svaghed end af et godt
Hjerte. Højst vaklevorn og uselvstændig.
CARL K. Ualmindelig Selvsikkerhed og altid be
hersket ret køligt, men — af Taktik — fore
kommende Væisen. En grundig nøgtern Iagt
tager, der aldrig blander Forstand og Hjerte
sammen (ikke alene fordi der er saa lidt af
det sidste), men dømmer objektivt. Lever
efter Grundsætninger og svinger ikke hid
og did paa maa og faa. Tag Sjælespejlet,
hvis De vil afsløres.
TILE. Meget ejendommelig, næsten barnlig,
Sindet uberørt, uudviklet, de fleste Anlæg
ligger i Svøb; ses kun Omridsene af en
vederhæftig Grundighed, Flid, Orden og Ro.
Naiviteten og den fuldstændige Mangel paa
Selvstændighed maa vel tilskrives Alderen.
WIBORG: Selvstændighed og Kraft taler ud af
denne Skrift. Klar over Maal og Midler,
energisk, stolt; stilsikker Smag.
Ingen
Egennytte, derimod en Vilje, der af og til
udarter til henholdsvis Trods og heftig Her
skesyge. Dog megen Selvbeherskelse, lader
ikke gerne Følelserne vælde frit frem. Selv
tænkende, praktisk og beslutsom.
1912 KALLUNDBORG. Ikke medsendt Honorar.
PETERSEN. Flygtig, overfladisk, ofte glemsom
og ligegyldig. Sans for Velvære, anselig
Egoisme, der aabent vedkendes og er uska
delig, da han ikke har udpræget onde Ele
menter i sig. Hans store Intelligens brin
ger ham grundet Mangel paa Vilje, Ærger
righed og grundig Udholdenhed næppe
vidt.
Nr. 7. I Nr. 29. An. af 131. Intet andet modt.
LILLY N. Kan ikke nægtes at De sætter Pris
Pris paa Dem selv, overdriver og er højst
capriccios. Forstaar ikke des mindre at
gøre Dem afholdt ved et charmant indsmig
rende Væsen. Høflig, taktfuld og kløgtig.
Nærmest Instinktmenneske.
A. B. 92. Er stærk, ikke grundet overordentlig
Vilje eller Evne, men fordi De er saa for
gabet i det regelrette at De staar og falder
med Deres Grundsætninger. Den medfødte
F'ølsomhed forstaar De at undertrykke.

JENS. Holder vel meget af Dem selv, men er
samtidig saa godlidende, hjertelig, høflig
og velmenende, at Deres Selvkærlighed sna
rere maa fortolkes som en uskyldig Forfæn
gelighed end sneverhjertet Egoisme. Ro,
Klarhed og System i Deres Livsførsel.
DICH: Er en jordbunden Natur, der træller
for sine Drifter og hos hvem der aldrig
et Øjeblik er Tale om at overvinde Kødet.
De er ganske ligetil, uden Reflektioner og
gør ikke Forsøg paa at synes bedre end
De er. En dreven Person kan vikle Dem
om sin Lillefinger, thi De har hverken
Modstandskraft eller Forsynlighed. Deres
Forstand er ikke mægtig nok til at holde
igen paa Deres Følelser. Indesluttet, sær,
men ingen haardhjertet Egoist.
DIANA: Et Menneske, som, trods mindre gode
Anlæg, ved Flid har tilegnet sig en anta
gelig Viden. Let at overtale og skræmme,
ganske uden Selvtillid og aarvaagen Kri
tik. Uden stræbsom Ærgerrighed, naiv ind
til Sorgløshed.
C. H. To Limers Skriftprøve turde næsten være
for lidt til at producere 10 Lin. Analyse af.
Af disse to Linier ser jeg imidlertid føl
gende Egenskaber: En ualmindelig Fast
hed (uden voldsom Vilje), en overordentlig
Grundighed, der nærmer sig det pinlig nøj
agtige samt en sjælden erklæret Ro, der
ligner Flegma. Hvad bringer Dem ud af
Ligevægt? Ikke Følelsessager, ikke stor
mende Optrin, for saadanne deltager De
ikke selv i, — overhovedet intet.
A. J. Prøven temmelig kort. Kvinde, uden
Tanke paa sig selv, men lad, uvirksom og
uden Distinktion. Af en forbavsende Jævn
hed.
Den sendte Karakteristik af min Kæreste
fandt jeg i mange Retninger saa træffende, at
jeg er ganske forbavset over, at saa mange af
et Menneskes Egenskaber kan ses blot af dets
Haandskrift.
M. J.
Nakskov. 17.—5. 12.
Bankassistent.

Mine Bekendtes Analyse har passet udmær
ket.

Fr’berg. T0.-5. 12.

Frk. H. K.

De gav efter mit Skøn en fuldstændig nøj
agtig Beskrivelse af Vedkommende.
41,469.

Deres Analyse styrkede min Selvtillid og
hjalp mig i et afgørende Øjeblik. Min hjer
telige Tak og Kompliment.
V. B.
Kbhvn. 3.-5. 12.
Bogholder.

Dybt bøjer jeg mig i Erkendelse af Deres
Geni og tilstaar, at Deres Fremstilling af min
Karakter ramte mig, fordi den i alle Punkter
var overensstemmende med Sandheden. Min
Broder, som ikke kendte mit Mærke, fandt
det øjeblikkelig uden at fejle en eneste Gang.
9.-5. 12.
C. O. E.

At ovenstaaende er Uddrag af de originale
Anbefalinger bevidnes.
P. OLSEN.
Faktor i Christtreus Bogtr.
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,Hver 8. Dag“, 16. Juni 1912.

Fisk.
Hver 8. Dags Luksusudgave.
Uforudsete Omstændigheder, som vi ikke
har været istand til at forudse, har desværre
gjort det umuligt i Øjeblikket at skaffe mere
Papir af samme fine Kvalitet, hvorpaa Luksus
udgaven af „Hver 8. Dag“ blev trykt. Uventet
stor Tilgang af Abonnenter paa „Hver 8. Dag“
har nemlig bevirket, at det Kvantum Papir,
der var beregnet til en hel Aargang, allerede
nu er forbrugt, og Fabrikken, der producerer
Papiret, formaar desværre ikke at levere os
mere i denne Kvalitet og Farvetone.
Abonnenter paa Luksusudgaven bedes der
for undskylde, at de i de sidste Par Uger
har modtaget den almindelige Udgave i Stedet
for Luksusudgaven, og vil de ved Henvendelse
til „Hver 8. Dag“s Hovedkontor, Vingaardsstræde 25, straks faa tilbagebetalt det Beløb,
de har betalt for meget.

ISK er en sund og nærende Spise, hvad
der heldigvis stedse trænger dybere og
dybere ind i Folks Bevidsthed. — Men Fisk
er altfor dyr Mad til, at man hver Dag kan
nyde en Ret af en eller anden Slags — ind
vender de fleste Husmodre. Men det er en
stor Fejltagelse. De skulde bare se, hvilke
gode Fisk t. Eks. Fiskehandler Martin Christian
sen, Fælled vej 18, kan levere til smaa Priser,
at endog den jævne Arbejder daglig kan have
en eller anden stegt Fiskeret til Maden med
paa Arbejde; der er saaledes Sild, Hornfisk og
Markrel og smaa billige, men dog kødfulde
Rødspætter, som det er en ren Nydelse at
sætte Tænderne i. — Hr. Christiansen fører
selvfølgelig ogsaa store, tykke Rødspætter, Aal
og anden Slags Fisk, og det er en bekendt
Sag, at Hr. Christiansen som Regel har en
eller anden Slags sjælden Fisk i sin Forretning
til at vække Kundernes Opmærksomhed. Hr.
Christiansen har desuden erholdt højeste Ud
mærkelse i London 1911 for sine 1ste Kl.s
Rødspætter. '

F

Sprog Undervisning

Læger
Klinitar
Sygepleje
Hygieine

BORN LONDONER.

INSTITUT FRANJAIS, M. A. Husson, Stenosgade 5 i,

erum-Behandling mod løse Tænder og kronisk Rod og Tandkøds«
ndelser samt rheumatiske Tandsmerter. Onsdag—Lørdag2—3. Aim.
ultationstid 9- 4. O. DRESCHER, GI. Kongevej 1 B.

Frk. ELLINOR WITTROCK.

>

..SorOQ-UnderviSning".
r &
6

fransk exam. indf. Lærer og Lærerinder. Enetimer Kursus. Konversation.
Korrespondance Vejledning (for Sangere) i fransk Textudtale. Tlf. V.787 x.

Dr. med. AXEL TROLLE.
Konsultation i Fordøjelses« og Underlivssygdomme,
ilklinik og Bopæl; Dronningens Tværgade 40. Tlf. 7960. Tr. 12—1.

Ä FOR ENLIGE OG SVAGE.

Averter 1

Undervisning i Engelsk af engelsk
Dame. Enetimer og Hold. (Specielt
Konversation). Miss Winifred Wdiite,
Hobrogade 10, 2. Tlf. Øbro 3z6x.

Musik Undervisning
Averter i
„ Musik- Undervisning".

Valdemar Larsen, S].;
St. Thomas Allé 132.
Elever i Vioiinspil modtages.
Tr. 30-12.

Fhv. Oversygeplejerske paa Prof. Rovsings Klinik.

Vibenshus. Tlf. Strand 401x. < Ref. Hr. Overkirurg Prof. Rovsing.
Badeanstalten „København*
Studiestr. 61.

**^*1'*

AR- & DAMPBADE

35 Øre.

Onsdag og Lørdag efter Kl. 5 :
cinske Bade & Massage-Institut.

JNIK.

fy E

Ør.

Tysk eksam. Massøse. — Ude og hjemme fra 12—6.

Fru HETY OSCHMAÑN,
15, Fiolstræde 15, St. Tlf. Byen 4497.

Tandlæge

AAGE CALLISEN.

m 2184 x.
Købmagergade 1. Hj. af Amagertorv.
Byen 2184x.
Broarbejde. — Kunstige Tænder uden Gane. Tr. 10—4 og 6—7.

»ensionatet
Villa Aavang
Silkeborg

W. Kaiser, Aarhus.

Kir. Instrumentm. og Bandagist.
Brokbaand, Rygbandageg og
Underli vsbandager.

Pris '¿.',2 å 3 Kr. pr. Dag. GO Kr. pr. Md.

al-Agenturet Gothersg. 16. Kbhvn. K.

te Forretn. her paa Pladsen i
miv. og Sygeplejeart. Prisl. mod
i Frim. Varerne sendes overalt,

odpleje & Manicure ude og

F

hjemme. Fru Inger Christiansen.

Dr.Tværg. 10. Tlf. Palæ 1807. 10-6.

mærker modt. som Betaling,
AmøNlfanoL elektr. Vibriations Maslinik. Antisept. Fodpleje, Mani- nillül IKalloK sage, Damp-Ansigtsbade.
og Ansigtspi. Sofie Abrahamsen, GI. Kongevej 150, 1. Sal. Telefon
TH. MADSEN.
ksb Allé 23. i r.11-5, samtOnsd.Aft. Vester 4203.
.30—9.30. Tlf. V 5081 u, Ude 9—11.
)gno Haandpleje, Fodpleje. Ude
>dyCj9_ 12; i Kr. Hjemme 1—7
lag 9—12): 75 Øre. Blegdamsvej
Hans Torv). Lovisa Svensson.

SYGEPLEJE«BUREAU«EKSPRES

N.Farimgsg.7.By 807ySygep. 3AarsUdd.

landede Bekendtgørelser
eforretningen SKAGEN, Nan«
g. 64. Alle Fiskes, i prima friske
r. Fin. Torsk, Frederiksh. Rødsp.
1. Fiskefars, Tlf. Byen 1164y.

Averter i
„Blandede Bekendtgørelser".

sælges
meget billige
Grunde:

Damernes Rubrik
HELL ER UP HUSMODERSKOLE, BENGTASVEJ 15. Telf. 1157 H
5 Mdr. Kursus beg. 5. Maj.

Skole og Hjem for unge Piger.
Program tilsendes.

Petra Laugesen.

nnmn«Ansigtsbade, Antisept. Fod«
Vaskeriet HAMMERSHUS.
11ÍI III II pieje. N. Frihavnsg. 43,1. Frk. Tlf.489x. Hesselsg. 1. Tlf. Str.489x.
UUHIr m, Dyrehorg. Tlf. Øbro 2342x. Bekendt for smukt og prompte Le-

Fiskehuset „Viktoria11®"'FXrael
1ste Klasses Fisk og Vildtfoi retning.

Alvilda Burchardi, Frederiksborgg.
48. Spec.: Baby & Konfirm.-Udstvr.
Største Udv. i Pigekjoler til alle Aldre.
Matros- og Jægerdragter. Alt i Under
beklædning øg Linned.

M. P. NIELSEN.
Frugt og Konservesforretning.
Kun 1ste Kl. Varer.

Østerbrog. 134.

Telefon 0 788 V.

A

vering. — Elegant Manschettøj.
il an Lort Mode-Salon f. Damehatte.

• UdllKGI l Nordre Frihavnsgade 13 A.
OHANNES ANDREASEN,l.Konditori, Is og Konfekturef. Smalle«
gade 24. Bestilling. Tlf.Godth. 75 x
M PofppQBn Broderimagasin, Øster• III. lu Lul oull brog. 140. Navn syes, alle

J

K

Slags Tegninger ogMontering udføres

¿Tnrn 54 Nordre Frihavnsgade.
. 1 Vip)
Telf. øbro 97 x.
—— BØRNE-UDSTYR. —

Damefrisering50

®53™ Byen
Frk, H. Sarauw, Graabrødretorv 19.
uld, Sølv og Elektroplet til bil
Pustervig 8.
lige Priser. Reparationer udføres.
Sommerkursus begynder 1. Juli.
66 Aaboulevard 66.
Statunderstøttelse søges under 15.
Juni saavel til Husmoderskolen som Jydsk Fiske-Import, Mejnungsgade
til Lærerindeseminariet Program til 15 og Fredensgade 15, anbefaler alle
sendes.
Sorter Fisk til Dagens billigste Pris.
Træffes Kl. 1-3. Tlf. 8053.
Telf. 10116. Ærb. H. Dambernoivsky-

G

Husk
at „Hver 8. Dag;* har købt

Hintzes Fallitlager
i Pianoer

Ved Furesøen ved Holte, med skovbe og sælger disse for ca. halv Pris uden Udbetaling, med
det Skrænt til Søen å 30 Øre pr. Kv. Al., ved 10 Kr Afdrag om Maaneden.
rugby Sø å 80 pr. Kv. Al., ved BakVingaardsstrædé 25.
>vej i Birkered (enestaaende Udsigt) å 15
Den sidste Udvej.
s pr. Kv. Al., ved Trørød Hegn ved VedUrtekræmmer Hansen overrasker for fjerde Gang
sin Frue i en øm Situation sammen med Svenden.
k med Udsigt over Sundet, å 15 Øre ,pr. Kv.
Fortvivlet udbryder han:
— Naa, sidder I nu der igen!... Ja, jeg maa vel
, ved Bagsværd å 20 Øre pr. Kv. Al.
se at sørge for, at I bliver gift, saa der kan blive en
Ende paa det forbandede Kurmageri!
Nærmere Oplysninger faas hos Sagfører Hen—
*
*
•4*
ng Hansen, Nørrevold Nr. 12. Telefon 5850.
I Selskabslivet.

HVER 8. DAGS

PIANO

— Hvor gammel er egentlig den Dame, som staar der
henne og taler med Premierløjtnanten?
— Hende?... Aa, hun er fyldt de treds, ser ud,
som om hun var halvtreds, men siger selv, at hun er
fyrre, klær sig som om hun var tredive og ter sig som
om hun var tyve!

féod J/t-

Teksten se Pag. 1147 (3 Sider frem).

Drømmen, som blev til Virkelighed.
Oversat’fra Engelsk af Emilie Claussen.
T- TÆNKE SIG, at alt det skulde hænde mig den

da jeg begav mig ud paa min sæd
A Eftermiddag,
vanlige Spadseretur i min korte Kjole »og mine

tykke Støvler. — — —
For at være retfærdig: En Spadseretur i Cloverstop
var ikke uden ophidsende Momenter: Først skulde jeg
se indenfor paa Posthuset og spørge om Breve —
som der aldrig var nogen af. Saa kunde jeg gøre Ind
køb af Syartikler, — som jeg aldrig brugte. I Lands
byen kunde jeg besøge Mrs. Dodd og faa nøjagtig Be
sked om hendes Rheumatisme, og endelig var det ikke
udelukket, at Forpagter Toppans lille Hund var løs,
eller at jeg kunde møde en Ko midt paa Landevejen.
Men Ulykken var, at mine hyppige Besøg i Cloveitop Biblioteket havde lært mig, at der fandtes Ste
der, hvor ganske andre Begivenheder hændte — en
Verden, hvor Pigebørn udsatte sig for Farer og blev
bortførte, en haarrejsende og nervepirrende Virkelig
hed, som al min Længsel stundede til. Naar man be
tænker, hvor snævre de Forhold var, som jeg boede
under, kunde man have troet, at mine Fordringer til
Livet i nogen Maade rettede sig efter dem — men
tvertimod! jeg havde forlængst gjort op med mig selv,
at jeg kun vilde nøjes med det bedste og største af
alt. Mit Mandsideal var en Krigskorrespondent. Det
er den eneste virkelig romantiske Forretning, som Nu
tiden byder paa, og en vis James Douer, hvis Æventyr
under den japanske Krig jeg med Beundring havde
fulgt i Aviserne — mange af hans Beretninger kunde
jeg endogsaa udenad — var fremfor alle min Helt.
Og nu gik jeg her og spildte mit Liv! jeg var allerede
22 Aar, og endnu havde jeg ikke oplevet noget!
Det var en vidunderlig skøn Efteraarsdag. Der var
et vist Trylleri udbredt over den klare Himmel, som
meddelte sig til mig, saa jeg gik og drømte om, hvad
Livet vel kunde have i Behold til mig. I denne Stem
ning forlod jeg Landevejen og slog ind paa en lille
Sti, som efter en lang Omvej gennem Skoven førte
til mit Hjem. Jeg gik fremad med raske Skridt og var
allerede, naaet langt ind i Skoven, da jeg pludselig
standsede, som ramt af Lynet. Drømte jeg? Det var
jo umuligt, det jeg saa! — Jeg stirrede og stirrede,
men der var ingen Fejltagelse mulig i denne Skov,
her hvor jeg kendte hvert Træ og hver Sten, her
------ stod ikke i 100 Skridts Afstand fra mig en japansk
Soldat i fuld krigersk Udrustning!
Jeg lukkede Øjnene og aabnede dem igen: han
var der endnu, han bevægede sig, og der dukkede
nok én frem og der én — mange — hele Skoven blev
levende — og paa Højen, hvor Skolebørnene kjælkede
om Vinteren, stod der en Feltkanon, derhenne én til
— et helt Batteri! åa, det hele var jo rent utroligt, rent
ubegribelgit. Et Skud drønede — Lyden kom bagfra,
og jeg vendte mig forvildet om. Hvad var det for
nogle store, langskæggede Fyre, som kom til Syne dér?
Saa sandt, som jeg selv stod uden Sans og Samling,
Russere var det — en russisk Bataillon, som langsomt
rykkede frem, og jeg stod lige i Skudlinjen!
Indtil dette Øjeblik havde jeg ikke kunnet røre et
Lem, nu flygtede jeg forfærdet hen bag den nærmeste
fremspringende Klippeblok. Atter et Skud — saa ét
til — mange — et øredøvende Spektakel! Jeg holdt
Vejret, trods Larmen hørte jeg tydeligt, hvorledes Japaneserne, der var mig nærmest, banede sig Vej gen
nem Underskoven, som var de lige omkring mig, dér
faldt en Mand! Gud i Himlen, jeg maatte dog prøve
paa at hjælpe ham! Var han død eller blot saaret?
Jeg styrtede frem fra mit Skjul og knælede ned ved
hans Side.
„Er De saaret?” raabte jeg, „kan jeg gøre noget
for Dem?”
Manden rejste sig og stirrede paa mig; saa erin
drede jeg mig, at han jo ikke kendte mit Sprog, men
maaske kunde han alligevel gøre sig forstaaelig for
mig.
„For Pokker,” sagde han med tydelig irsk Accent,
„det hører jo altsammen med til det.” Jeg for til
bage og saa nøjere paa ham, han var ganske vist lille

r

DAMEHATTE
afdeling
SÆSONENS STORE MODE

CHANGEANT

CHANGEANT TOQUE

Kr. 9”

Chaufføren (som har faaet 5 Øre i Drikkepenge): „Tak
Frue. Men synes De ikke at jeg er lidt for gammel til at
købe mig en Sukkerstang?"

og mørk, men Øjnene var lyse. — maaske tog han Del
i Krigen som fremmed. „Bliv ikke forskrækket, Miss,“
fortsatte han, „lad mig blot blive liggende." „Nej, nej,"
afbrød jeg ivrigt, — men blev i det samme bagfra løf
tet op med et just ikke meget blidt Tag og baaret hen
bag den Klippeblok, jeg nylig havde forladt. Jeg havde
lukket Øjnene og udstødte et svagt Skrig i Forfær
delse over det uventede Greb, nu aabnede jeg dem atter
og saa op. Der, lige foran mig, stod Helten i alle
mine Drømme, Krigscorrespondenten, som jeg havde
set ham afbildet, mangfoldige Gange i Blade og Aviser,
iført den smukke tætsluttende Khakiuniform, med Re
volver i Bæltet og Kikkerten i en Rem over Skulde
ren. I venstre Haand holdt han den uundgaaelige Ciga
ret, som han øjensynlig i sin Ophidselse havde glemt
at kaste væk.
„Hvad var det, De vilde?" spurgte han i en al
vorlig Tone.
„Aa," udbrød jeg, „jeg saa den stakkels Fyr falde,
og der er ingen Sygeplejere at se, — jeg tænkte, at jeg
maaske kunde hjælpe ham at forbinde Saaret, til Læ
gen kom."
Den unge Mands strenge, solbrændte Ansigt for
andrede pludselig Udtryk. Hvis det ikke var utænkelig,
vilde jeg have troet, at han smilede.
„Naa, saa De optræder som frivillig Sygeplejer
ske under Krigen," sagde han.
„Ja," svarede jeg og forsøgte at rejse mig, men hans
stærke Haand holdt mig nede.
„Bliv her," sagde han, „og rør Dem ikke ud af
Pletten."
„Jeg er ikke bange," sagde jeg, og i Øjeblikkets
Ophidselse talte jeg virkelig Sandhed.
„Det kan godt være, at De ikke er det, men saa
er jeg det paa Deres Vegne," sagde han, mens han stod
parat til at hindre enhver Bevægelse fra min Side,,
men selv stod, oprejst, trodsende Faren; hvor jeg be
undrede ham! —
Han tog nonchalent et Drag af Cigaretten. Min
første Forvirring begyndte nu at sætte sig.
„Jeg forstaar ikke en Smule af det hele," udbrød
jeg, „kan De ikke forklare mig det? jeg føler mig
som hensat paa Maanen — eller i Manchuriet."
Han lo paa sin ubekymrede og fornøjelige Maade.
„Hvad vil. De bryde Dem om Forklaringer? Tro
kun, at De oplever et Æventyr," svarede han.
Fra Stedet, hvor jeg sad, kunde jeg ikke se ret
langt — men det var øjensynligt, at et fortvivlet Haandgemæng rasede udenom os.
Jeg kastede Blikket hen mod Batteriet og saa, at

Det danske Travselskab.
Charlottenlunds Traverbane.

I. Sommermeeting.
Onsdag den 19. Juni (Handicap).

;

B.S.A. Cycler
150 Kr.
Rimelige
Betatingsviikaar
Ppovinsocdre expederes

Axel Hansen

Gsterbrogade86.

KøbcnhawtTif. ø&rø 541 y.

Nærmere af Gadeplakaterne.

Fanø Bad.

Elegant Damefrisering.
Fru Kramer-Petersen.
Tordenskjoldsgade 3 1

v. a v. Kgl 1 eater Tlf. Byen 5079x,

Enestaaende Strand og Bade.
Prosp. hos Badedirektionen, Fanø.

Sagfører Thor Eibye,
Hyskenstræde 12 København

Korsar Vegetabil
Skydningen var ophørt, og Artilleristerne var ifærd
med at spænde Hestene for.
„Maa jeg rejse mig op?" spurgte jeg.
„Nej," sagde han kort.
„Saa er der altsaa virkelig Fare?" udbrød jeg.
„Ja," sagde han langsomt, „der er en vis Fare."
Jeg trak Vejret dybt.
„Den Fare maa jo ogsaa true Dem," sagde jeg.
„Nej! den er udelukket for mit Vedkommende,"
sagde han, „men nu tror jeg, at jeg kan stjæle et
Minut fra mine Pligter."
Med disse Ord lod han sig falde ned ved min
Side, og vi sad der ganske som enhver anden ung
Mand og Pige, som har mødt hinanden i Skoven for
at sladre sammen, mens Skuddene knaldede i vor umid
delbare Nærhed.
„Lad os nyde de Goder, som Himlen lilstaar os,"
sagde han, „jeg synes, vi har lært hinanden bedre
at .kende i disse korte Minutter, end om vi en hel
Vinter havde mødt hinanden i en Balsal; jeg synes
næsten, at jeg har Mod til at sige Dem Ting, som man
ellers først siger efter lang Tids Venskab."
„Jeg tillader Dem at tale frit," sagde jeg muntert,
mens mit Hjerte slog Generalmarsch.
„Saa vil jeg for det første sige Dem, at De er en
Helt. De var bange, og dog søgte De at bringe Hjælp
uden at tænke paa Dem selv."
(Sluttes.)

Haabet.
(Se Musikbilaget.)

Haabet er som en liden Fugl,
de tunge Tanker til Lise,
flyver højt fra sin Redes Skjul
og synger sin glade Vise.
Sang i Vaar og Sang i Høst,
Manddomsaar og Barnerøst
synge Haabets Sange.

Lykken skifter saa mangelund;
mig Sejren og Æren fristed,
skuet har jeg saa bedsk en Stund
da Sejrens Krone jeg misted.
Sommertide, Vinter lang,
Vaar og Høst skal Haabets Sang
aldrig blandt os glemmes.
Fangen sad jeg i snævre Bur
med Hovedet under Vinge,
hørte ude fra Guds Natur
saa liflige Toner klinge.
Sang i Vaar og Sang i Høst!
Manddomsaar og Barnerøst
synge Haabets Sange.

Mindets Fugl fløj mit Bur forbi
og vakle de glemte Sange,
Buret brødes, og jeg var fri.
og ingen skal mer mig fange;
Sommertide, Vinter lang,
Vaar og Host skal Haabets Sang
aldrig blandt os glemmes.
Du, som sørger af Hjertets Grund,
af Kind, du tørre din Taare!
Flagrer jeg bort en liden Stund,
jeg kommer igen ad Aare.
Sang i Vaar og Sang i Høst!
Manddomsaar og Barnerøst
synge Haabets Sange.
Mindets Fugl er vor Broder kær,
med den jeg bygger paa Kviste,
Naadens Herre, barmhjertig vær,
lad aldrig vor Sang os miste.
Sommertide, Vinter lang,
Vaar og Høst skal Haabets Sang
aldrig blandt os glemmes.

Nemo.

De sløje Tider.
Gaardejer Søren Jensen, Smørumnedre, har faa et
Besøg af sin Søn i Ferien. Den Gamle er meget util
freds med Sønnens melantravrige Udseende og siger
til ham:
— Hva’ er der i Vejen med dig, Dreng, du ser
jo ud, som om du havde drukket Eddike. Da jeg var
i din Alder, sang og dansede jeg af Glæde og Livslyst.
Sønnen: — Ja, den Gang var Brændevinen ogsaa
saa forbandet billig.

*

*

B a r n 1 i g F i 1 o s o f i.
Karla og Johannes leger, al de skal holde Bryllup.
Lille Tove, der skal være deres Barn, vil viere med
straks; men Karla afviser hende.
— Næ du, du maa vente. Et lille Barn kan ikke
saadan komme med det samme. Det maa i det mindste
forst kunne tælle til hundrede!

Alvor og Skæmt.

Frøken Smith: Vil Hr. Pastoren tale nu eller skal vi
la’ dc Gamle more sig endnu lidt?

Fra Badesæsonen.
Det havde længe været en Torn i Øjet paa den
strengt moralske Direktion ved et Vesterhavsbad, at ikke
alene de mandlige men ogsaa de kvindelige Badegæster
viste sig iført Badedragter, der i altfor høj Grad vid
nede om — Nøjsomhed.
Der blev derfor ved Badepladserne opslaaet Pla
kater, ved hvilke det blev paalagt Badegæsterne at have
deres Opmærksomhed noget mere henvendt paa Ko
stumerne.
Plakaten var imidlertid affattet i saa forsigtige og
gaadefulde Udtryk, at Badegæsterne forgæves brød de
res Hoveder med at finde ud, hvad der egentlig var
Meningen med den.
Endelig løste Apothekeren Gaaden, idet han gav
følgende Forklaring:
„Kun de anstændigt afklædte Kurgæster vil
det for Fremtiden blive tilladt at benytte Badehusene/'

Erfaren Mand er god at gæste.
Obersten udtaler sig i et Herreselskab om Afholds
sagen :
— Ja, mine Herrer (siger han), dette hersens Afholdsvæsen kan jo være godt nok; men jeg kender
dog ogsaa af Erfaring noget til Spiritussens Virkninger,
og jeg forsikrer Dem paa Æresord, at mig har Alko
holen hverken gjort ondt eller godt, snarere — og
læg Mærke til det — det modsatte!... Og saa er der
jo nogle, som paastaar, at man ser dobbelt...... haha,
det er en kolossal Overdrivelse... næ, man ser skam
slet ingen Ting, gør man!

•

*

Der skal v æ r e M a a d e m e d a 11.
Fruen (til den nye, unge Pige): — Og saa for
langer jeg, at De skal være god og kærlig mod Bør
nene... hm., — ja, naturligvis med Undtagelse af min
attenaarige Søn, Studenten!

„ «Spøg e Skæmt - HversDaG!”
Jens Kresjan afslører Bager Prop.

1. Den tykke Bager Prop averterede efter
en Lærling til sit første Klasses Wienerbageri.
Jens Kresjan læste Annoncen, og da han havde
hørt, at der var noget muggent ved Prop’s
Geschæft, meldte han sig som Ansøger. Jens
Kresjan er jo Spejder, og en rask Spejder
er ikke bange for at gaa lidt paa Opdagelse paa
egen Haand.

2. Prop kunde straks s!e, at Jens Kresjan
var en flink og opvakt lille Fyr, og efter
at have snakket lidt om Betingelserne, blev
de enige. Jens Kresjan fik den hvide Hue
og det hvide Forklæde paa og blev sat til at
ælte Dejgen. „Nu gælder det om, at jeg kan
lure ham Gavtyveslregerne af og se, hvad det
er, han bikser sammen!“ — tænkte Jens.

3. Som sagt saa gjort. Jens brugte Øjnene
og opdagede snart, at det var det selvhævende
Mel, det var galt med. „Nu skal jeg spille dig
et ordentligt Puds, min gode Hr. Prop!“ sagde
Jens Kresjan, krøb ned i Dejgtruget og tog
Blæsebælgen med sig. Dejgen hævede sig snart,
saa at den helt skjulte ham.

4. Lidt efter kom Mester Prop ind i Bageriet
for at se, hvordan det gik med den nye Lær
ling. „Jeg kan ikke se noget til Fyren“ —
sagde Prop — „men det lader til, at der er
god Hævelse i Bolledejgen!“ Og saa gned han
sig paa sin tykke Mave af Glæde over alle de
rare Penge, han skulde tjene paa Brødet.

5. „Ja, jeg skal give dig, din lumske Rad!“
mumlede den forklædte Spejder. Saa fik han
Blæsebælgen frem og sendte Prop et ordent
ligt Pulver lige i Synet. Han havde nemlig
fyldt Bælgen med Sovepulver. Prop dejsede
om og var væk med det samme. — Nu, en —
to — tre, hen og ringe efter en Betjent —
dingeling!.......

6. En halv Time senere tøffede der en Auto
mobil op foran Døren. Et Par Betjente steg
ud, og Jens Kresjan satte dem hurtigt ind
i Sagen. „Her har I Mester Prop, og pas godt
paa ham!“ — sagde Jens. Saa rullede Auto
mobilen bort med Betjentene og den uheldige
Bager. Jens Kresjan kunde paany fejre en
Triumf.

HJEMMETS VEJVISER
Fortegnelse overtkøbenhavnske Firmaer, hvis fleraarige reelle Forretningsførelse yder Kunderne
betryggende Garanti for samvittighedsfuld Betjening.

Barbermaskiner.

| I Guld- og Sølvvarer |

Barbermaskiner.

ForÍoveísesr¡nge"aTT^^es' sins. Denne Annonce giver

~
Kr. 1.50 plus Porto sendes
10pCt. Gothersgade 58, Aug.
mod Opkrævning. P. Jensen,
Andersen. Tlf, Palæ 1358 y.
Skovvejen 105. Aarhus.
Dr. Tværg. 29 Mezz., Tlf. Palæ 1329 y

I

Barnevogne og Klapvogne.

Fr. 7, Gade 4, Hj. af Nørrebrog.
Telf. Nora 1996 y. Afbetaling
indrømmes.
Itkin.

Haararbejde,

Bogbindere. |

gade 74.

BogbinderD.L. CLÉ MENTs
Eftfl. Silkegade 13, Køben
havn. Telf. 3396, leverer alt
Bogbinderarbelde, enk. Bø• som de største Partier, i omhygigste Udførelse, til rimelige Priser.

|^^Tñdramñíñgí^^2]

Christensens Bogbinderi, t*™'"

Ugentlige Afdrag
efter Aftale.

Gentoftegade 4
A|S. CENTRUM, Regnegade 1.

|

Vinduespolering og Bygningsarbejde
udføres.
Tri^otag^LVoksneTTBørnTamt

R.E.Lund, 8, Bagerstræde 8,

Skørter, Korsetter og Strømper
i stort Udvalg. A’Nuppenau,
26 Grønneg. 26. l'lf.Byen l457x. Etablissement for moderne Indramning. Kun 1ste Kl Materiale anvendes.
_______
J /'’llarmesterforretningen og Ramme
Cigarer.
vi fabrikken, Toftegaards Allé 15,
~ Severin E. Frendrup, Billeder
indr. paa Afbet. Abonnement
/ Cigar- & Tobaksforr., paa Vinduespolering
modt. S. Hansen.
Vin samt Spirituosa,

26, Smallegade 26.
Alle Mærker føres.

Í

]

ideforretn. Frem.

Konditorier,

5191.

V

Tegning og Overslag gratis.

iggo Henriksen, 47, Pr. Charlottegade 47. Hele Udstyr leve

Billigste Værkstedspriser.
A. Svensens Eftf. Møbelsnedkeri.
Østervoldgade 10 2. Telf. Palæ 726 y.
r direkte fraVærkstedet. Speci
alitet: Spisestue og Herreuæ^^^^^relse. Billigste Værkstedspri
ser. C. Christensen, Præstøgade 13.

Opplettering.

Pianoer.

I

i| WBÜrn___ H. M. OLSEN
A,
dcko- og Vildtforretng Blaagaardsgade 18;

l““l

Fodpleje.

J

y\Erk. Rasmussen, Vester___ Jvnld.cr. 17a, 2. Bemærk:
Len Sal. Træffes 12—6.

G lar mestr e.

|

"""ARTGlarmesterarbeJd^^^^
udføres.
CARL STAPF,
________ Enghavevej 15.
orsgade 30 lige ved Blaagaardsg.
lieder indrammes, Rullegardiner,
årtiere- & Gardinstænger. Vinduesilering udføres. H. Th. Klirigspor.

Glasmosaik.
M. Jansen,

Pustervig 5.

Telefon Byen 2369x.
Averter i „Hjemmets Vejviser44.

|

Stilfulde Instrumenter
Dansk Arbejde.
Thorald B o hm

|

I

I

Skotøj.

]

Skrædermestre. |
1. Kl. Herre- og Dameskræderi.

Stort Udvalg.
Billige Priser.

lul Mioloon Herre» & Dameskræd.
JUL "luluulL
Classensgade 3.

|

Ingen MavekatarrbI
Brug Malti-ne Kakao.
Maltine Kaffe taales,
hvor Kaffe bør være
banlyst.
Maltinekiks. Tlf. 9919.

I Manufakturvarer. ]

Nordre Frihavnsgade 13 A.

Bestillinger modtages. Stort Prøvel.
Omforandring og Oppresning hurtig
_____ _______ og billigt,
Alt Stof modt. til Forarbejdning.
God Pasning og flot Arb. porant.
Stort Prøvel. Ægirsg.12. N. Ohlson

i

C. Konerding & Nielsen,
6, Holbergsg. 6.
Grundl. 1868 Telf. Byen 7y.

Længste Garanti.

Afbetaling indrømmes.

Billigste Priser.

Frederiksborgg. 31.

naar De søger et reelt Firma.

O. K. Mathiesen,
Landemærket 25.

Største Udvalg, Billigste Priser.
Maskingarn til en gros Priser.

I Tøjrensningsanst.

Tøjrensnlngsanstalten.

& Tøjrensnings Etabi
C. Krüger Hansen.
Indlevering:

Tlf. Palæ 110

F. 0. Carlsson,

Amagertorv 31.

Største Udvalg i Uhre og
Kæder.

Vaskerier.

Specialitet:
Husholdnings*
vask efter Væg

Gmdrup
Dampvaskeri,
— Grundlagt 1878. —

Vore Vogne køre overall

Telf. Strand 2. ♦ Telf. Strand i

Symaskiner.

Bedst og billigst
F, C: Dahl,

HJEMMETS VEJVISER

Aarligt Udsalg.
Reelle Fordele bydes Kun
derne. FREA er altid reel.
Vesterbrogade 40

Ubrforretninger.

A. M. SØRENSEN
Hovedvagtsgade 2.
Telf. 5360.

-------------- Benyt --------------

Alexander Hoyer,

KØBMAGERGADE 16.

Stort Udvalg til alle Priser.

Blegdamsvej 56. Tlf. Nora 1100.

Skolojsforr.
Thinggaard,
Strand boulevarden 166, Tlf.
Str, 83 x. Al R p.. udf. hurtigt.
Kun 1. Kl. Fodtøj til bill Pr,

Maltpræparater.

Strømper, Underbeklædning,

Fabrik:

Telf. Byen 420 x.

Stort Udvalg. Billige Priser

Lædervarer«

Trikotage,

Dronn. Tværg. 14.

— Fiolstræde 42. —

Coibjørnsensgade 12.

ælledvej 18 =====

Gothersgade 21 St
Telf. Byen 1831 v.

Tfameåragi ■ j¡s

LAURI

I

har erholdt Grand Prix og Guldmedaille i London for 1. Kl Fisk.
Varerne bringes overalt,
Tlf. Nora 1330.
Christiansen.

Dansk-amerikansk Tand-System.

Gamle Pletsager »Aia<wm- Ml
Reparationer a
øvede Skrædert
bliver som nye
»s. Kobenhavns Dampfarveri

O. Kinttof,

iskehus et

Undersøgelse gratis.

Fineste Guldbroarbejde.

-x

iinjoiy
Ryesgade 114.
’"’^toTTTonTTegmñ^^
plages De af Rotter, Mus. Væggedyr,
8 Kr. pr. Stk.
r Kakerlaker eller andet Utøj, da
Aage Jensen«
Peter Hvidtfeldtsstrædee, henvend Dem Nybrogade 28 Stuen.
Telef. Byen 2696, Tom Tjäder.

Fiskeforretninger* |

Konsultation
10—4 og 6—7

|

I
Kunstklinkeri. Rottegift.
|
Kurvemagere.
|
HINK KUNSTdCLINKERIET

Ghaicelonguer, Divaner
og Fjedermadratser.
1. Kl.Tapetsererværkst,

aANE

_______ ved det nye Theater.

Spisestuer, Dagligstuer etc.

med alt til Faget henhø=• rende til Konfirmation og
Selsk. Provinsordre exped.
omgaaende og billigt.

K. MADSEN,
Mølle Allé 14.

Tandklinik*

Stort Udvalg i Tricotage.

iste Klasses Møbler efter originale Tegnin
ger til Fabrikationspris, Tegning og Over
slag gratis. Grundlagt 1898.

I

[

res efter Tegning saavel som enkelte
ANNA PAMPERIN.
Dele. Alt Snedkerarbejde udføres.
Falkonerallé 26. Tlf. V 2267 x.

N. P. Hansens Møbelsnedkeri.
ST. PEDERSTRÆDE 41.
Telf. Byen 1341 x.

Palkonérallé 65. Telf.
Godth.1165, anbefaler sig
Larsen & Gordlng.
Holbergsg. 10. Tlf. Byen 5110.

Lundén, Henr. Rungsg. 23-25.

AA/xkl/av
billigste Fabriaationsl’lØUltzr priser, N. P. Nielsens Mø
belsnedkeri, N. Søgade 15. Telf. Byen

Rammer paa
Afbetaling.

lé 12, Hj. af Grundtvigsvej, anbeer solid Indbinding til smaa Priser.

Børneudstyr.

Mahogni Bogskabe, som Teg
ning 50 Kr. Antike Jøbler
restaureres. SnedkermesterP.
OD’

— Skilninger — Parykker, enestaaende Pasning. Nørrebro -

|

tíM|¡

|

modtager afredt Haar til For
arbejdning. Spec.: Fletninger

Møbler.

/'■'entral Møbelmaaasinet
Jernbaneg. 5, Telefon B.
2642x. Solide Folk indr. Ratebet. Fineste Gardinoph.
1
C. Paulsen.

Th. Herss, Juveler og Guldsm. St. Udv*
i Guld, Sølv og Elektropletv. til bill. Pr*

Barnevogne.

Damehatte

1

Benyt =

Hjemmels Vejvisei
-------- HT=

Averter!

Averter!
Averter!

De søger el reell firma

Sønderjysk Ejendomskontor.

Svensk Vid og Tegnekunst

stri*.

(Ved Tn. M. Suurballe).

Søndergade 27

(Telefon).

Kolding.

^Villuer °g gode Ejendomme i alle Størrelser paa Lan
det og i Byerne anbefales, saavel til ren Salg som til
Magelæg.
Forespørgsler besvares

Ejendomme modtages fremdeles til An
visning til gode Købere.

Den palenWe. Shorstensregulalop
„SEJR“
kan anbringes paa enhver Skorsten. Nedslag umuliggøres, og
tillige forøges Trækket. Forlang’JTilbud. Forhandlere Rabat.

W. BONNEZ,
Tlf. 1670.

Bruünsgade 35.

Aarhus.

Tlf. 1670.

Vil Do af med Deres Rotter ?
i.
/sVJSedler.

Brug stmeanerkendt Rat Extern? fra
AZs Emit Zusch1a^s Laburator/um t
København^ Løvstræde 6.

Fabril^,

Vil De
være rig
paa Minder
maa De
fotografere
Deres
Kære. Med

Ennas
Apparater
fra 6 Kr. komplet kan Enhver
straks fotografere overalt.
Forlang Katalog.
Kældergittere, Dørgittere
og Gittere for Udhængsskabe og
Kakkelovne samt Sikkerhedsgittere.

AMATØRFOTOGRAFEN, Vimmelsk. 47.
København K.

En Dame, der vejede 93 kg.,

Sorte ægte Wsljer,

fik ved Hjælp af et let Middel sin
Vægt bragt ned til 65 kg. Af
Taknemlighed herover vil hun nu
gratis bringe Kendskabet til dette
Middel ud til alle de, der maatte
have Brug derfor. Skriv om Op
lysninger til Mmc. Barbier, 38

3/4 Al. lange, (aim. Pris 4,50),
sælg, for 2.85. Et stort Parti ægte,
sorte. Hestehaarshatte sælges i disse
Dage billigst i Prøvehandlen! 3000
Buketter Silkeblomster, frit Valg,

54 Øre. Prøvehandlen er kun
St. Pederstræde 33, altid billigst.

Cours Gambetta, Lyon (Frankrig).

Ingen Filialer. (Mod Efterlign, advares.

En pessimist.

— Trösta dej du, kära bror! Det finns en plats fö
hvarje männsika här i världen.
— fa men den platsen ä alltid opptagen af nágo<
annan!
— Hvad er „Gluten Flour"?
— Det bedste Husholdnings Mel. —
Fra Arbejdsanvisningen.
— Hør du, Stoffer, hvor tror du a’ de’ ka’ være
a’ den Gamle deringe spor om, hvor længe je’ har være
abedsløs?
— Den er da tydeli’ nok. Han ve’ begrivelivis vide
hvor gammel du er!
*
*
*
God Erstatning.
Bogholder Petersen har været ude paa en lille For
retningsrejse. Da han er kommet hjem, spørger har
sin lille Pige:
— Naa, Tut, har Mo’er saa længtes meget eftei
Fa’er?
Men Svaret var ikke det, han havde ventet. De
lød nemlig saaledes:
— Ih nej, Mo’er har hver Aften smidt omkring
med Fa’ers Kravetøj og sat nogle halvtomme Flaskei
paa Bordet og griset Dugen til med Gigaraske, sa¿
det har været ganske, som naar Fa’er var hjemme!

NÄTÖRUCHES|^i j
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Finansminister N. NEERGAARD

Pris 10 Øre.

Pot- E,rclL

er født 27. Juni 1854 i Ugilt ved Hjørring og Søn af Sognepræst, Folkethingsmand Peder Neergaard,
Hs. Excell. blev Minister i'1908 og var som bekendt Konseilspræsident og Forsvarsminister 1908—09.
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I PROVINSEN
Af

Niels Th. Thomsen.

USTITSRAAD N. M. Brandts gamle Købmandsgaard havde ikke sin Lige i hele Sta
den. Medens nye Tider og Strømninger efterhaanden naaede den lille jydske Provinsby,
laa det solide Købmandshus der, saa uantasteligt og trygt — en Overlevering fra de gode,
gamle Dage, en Konservatismens faste Borg,
en Høfde, som var selv Nytidens brusende
Bølger for fast og stejl. I dem, der jævnligt
færdedes her, fremspirede snart, umærkeligt
og ganske af sig selv, en Følelse af svundne
Tiders gammeldags Hygge og tilforladelige Vel
være. Overalt sporede man som et Pust fra
Deligencernes, Ankelskoenes, Parykkernes, Kal
vekrydsenes og de kortlivede Kjolers hyggelige
Tider. Og Justitsraad Brandt der sad her som
sin Fader, Konsul Jørgen M. Brandt’s Efterføl
ger, var en Købmand af den gamle Skole.
Nulla dies sine labore* stod der
med stive latinske Bogstaver over den lave
Kontordør. Dette Motto i An ti qua havde
staaet der, dengang Konsulen var Barn. Det
blev fulgt Og den gyldne Regel havde baaret
gylden Frugt
Her nede hos Brandt var der ikke Tale
om Specialiteter. Hos ham fik man kort at
sige alt, lige fra Brevpapir til grøn Sæbe.
Byggedes der en ny Ejendom et Sted i Byen,
skulde det være underligt, om ikke Snedker
arbejdet var udført af Materiale fra Tømmer
stablerne nede i Justitsraad Brandts Toft. Og
var der Middag hos Amtmanden, kunde man
sikkert lide paa, at Rødvinen var af de gode
gamle Mærker fra Justitsraadens Kældere.
Vidt og anseligt var det Omraade, over
hvilket den graahaarede Chef herskede som
uindskrænket Monark. Der var først Stuehuset
paa Søndergade. Den underste Etage var ind
rettet til Butik; ovenpaa boede Familien i
rummelige, lavloftede Stuer med buede Ru
der, gennem hvilke der kun kunde ses u d.
Stilen var næsten ren Empire: Gammeldags
stribede Tapeter, Vinduesforhøjninger og stive,
vægklinede Møbler i Mahogni og Palisander.
Men hist og her — som i den ene af Daglig
stuerne og i Fruens Kabinet — var den i
Tidernes Løb blevet noget blandet. Hvilket ikke
mindst skyldtes Husets Datter. Det nye var
trængt ind, men det havde endnu langtfra
formaaet at fortrænge det gamle.
Saa var der den forreste Gaard med de
toppéde Brosten og den gamle tykmavede Vand
post. Her kørte Bønderne ind, naar de kom
til Bys. Hos Brandt var der altid Staldplads
at faa. Fra den forreste Gaard kom man gen
nem en Port i den lange Bindingsværks-Mel-

1

*) 3: Ingen Dag uden Arbejde.

lembygning med Storkereden paa det mønjerøde Tegltag nede i Baggaarden, der afslutte
des af det hvide Empire-Stakit omkring den
store, velholdte Have, som strakte sig helt
ned til Aaen. Vaaren kom før til den, end til
nogen anden af Byens mange Haver. Pragtfuldt
var her ved Foraarstid, naar Bedene vrimlede
med hvide, blaa og gule Crocus, prangende
Tulipaner og sødt duftende Hyacinther; naar
Violernes blaa Øjne nysgerrigt tittede frem
imellem Græsset, og Stikkelsbærbuskene grøn
nedes. Hver Aften syslede Fru Brandt da gerne
hernede. Hun elskede sine Blomster, som kunde
de været hendes eget Kød og Blod. Navnlig
Magnoliatræerne yndede hun. Det hed altid
„Mo’rs Magnolier" nede hos Brandt.
Pragtfuldt var her, naar Frugttræerne stod
i Blomst med Farvechatteringer fra skinnende
hvidt gennem det sarteste blegrødt til det kraf
tigste rosenrødt. Og intet Sted i hele Byen
kunde man ved Sommertid se et saadant Flor
af Guldregn og hvide, blaa og rødlilla Syrener
som i Justitsraadens Have.
I disse Omgivelser var Ella vokset op
som eneste Barn. Hvad Under, at Faderen og
Moderen havde været omtrent lige gode om
at forkæle hende. Navnlig var hun sin Faders
Øjesten — hun havde saamænd været det lige
fra den Stund, hun fødtes til Verden. — Og
just fordi der aldrig kunde være Tale oin
at nægte Ella noget, blev hun den, som evnede
at bringe en Luftning af nyt Liv ind i de
gamle Forhold, efterhaanden som hun voksede
til. Brandts Hus blev Samlingsstedet for de
Unge i Staden, og Gæstfriheden dér bar et
eget storstilet Præg, som vakte baade Beun
dring og Misundelse. I de mange Aar, Ægte
skabet havde været barnløst, var der naturlig
vis kun sjældent blevet bedt Unge. Ud over
de to aarlige Middage om Vinteren gav Brandt
overhovedet ikke Selskaber, som var værd at.
nævne. Saa kom Ella, og alt blev anderledes.
— Det kunde vel hænde, at den tidligt ældede,
Købmand nu og da kunde synes noget mod
villig stemt overfor de nyere Idéer om mangt
og meget, som Ella førte ind over det adsta
dige Liv, her havde været levet i sindigt Tempo,
gennem evindelige Tider. Men naar han saa sin
kønne, mørkøjede Datter som den muntreste
og kækkeste i hele Klyngen af den Ungdom,,
der samledes om hende, kom der Glimt af et
Smil i hans Øjne, og han blev varm om sit
gamle Hjerte, glemte alt, hvad han kunde have
imod Datterens moderne Tendenser og var
paa det rene med, at hvad han kunde gøre
for hende i den Tid, han havde tilbage, det
skulde blive gjort.
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Han lod anlægge Tennisplads til hende
4icde i Toften, han forærede hende Cykle og
Baad og købte Flygel til hende, da hun ryn
kede paa Næsen ad det gamle taffelformede
Klaver fra Bedsteforældrenes Tid — Raad til
det havde han jo, den gamle. Undertiden
tænkte Fru Justitsraadinden i sit stille Sind, at
Ella maaske dog blev føjet lovlig meget, men
vænnet, som hun var til at se det rette i alt,
hvad Manden foretog sig, formede disse flyg
tige Stemninger sig aldrig til Indvendinger; det
vilde ogsaa næppe have frugtet.
Ella blev altsaa — som hun m a a 11 e blive:
Lunefuld, kaad, kæk og letsindig... ja lidt
tøset ogsaa, det kan ikke nægtes. . Fik hun
Idé, maatte den bringes til Udførelse, koste
hvad det vilde — saaledes som dengang hun
pludseligt fik Lyst til at opholde sit et Aar
inde i København for at uddanne sig i Musik.
DeL var kort efter, at Adolf Harding for
første Gang havde besøgt Provstegaarden.
Stud, j u r. Harding var en Halvfætter
til Provst Larsens Helge — og ligesaa deci
deret mørk, som Provstesønnen var blond og
blaaøjet. Kulsort Haar havde han, mørkebrune
“Øjne og svære sorte Bryn, krum Næse og
•stærke hvide Tænder. Der randt jødisk Blod
i hans Aarer. Moderen, en rig jødisk Bankier
datter, havde bragt sin Mand megen Formue,
og Adolfs Barndomshjem havde været lykke
ligt. Men tretten Aar gammel mistede han
begge Forældrene. En Slægtning paa mødrene
Side tog ham i Huset, og i Ferierne besøgte
han gerne Provstens. Helge og han blev svært
gode Venner, saa forskellige de end kunde
være. Og den ellers noget indesluttede og tørre
Adolf kom aldrig i Aande, som naar han sam
men med Halvfætteren og Distriktslægens
F r i t z vendte op og ned paa alt i den ærvær
dige Provstegaard skraas over for Domkirken.
Kun naar Ella kom derop, blev han paafal
dende rolig. Han kunde sidde længe paa ét
og samme Sted i Stuen og se paa hende, lyt
tende til hendes muntre Tale — eller til hen
des glade Musik, naar hun om Aftenen satte
sig til Klaveret inde i Dagligstuen. Saa kom
der noget drømmende over hans kønne morke
Øjne.
Ella fandt i Grunden, at det var en løjer
lig Snegl, denne Københavner-Student første
»Gang hun havde været sammen med ham.
Saa var de mørke begge to — det passede
heller ikke. Og da Provsetns Esther om Af
tenen sagde Farvel til hende ved Laagen, mens
hun frittende spurgte Veninden:
— Naa, hvad synes du saa?
kunde Ella kun svare undvigende. Hun
syntes nemlig slet intet — endnu.
Stort videre var de egentlig ikke kom
men den Paaskeferie. Alligevel: Den stod for
hende som Indledning til det hele.
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Hun mindedes en Dag med Foraarssol og
syngende Fugle i Luften, da de Unge var gaaet
en Tur ud gennem det lokale „Anlæg". Hun
og Adolf var kommen lidt bag efter de andre;
og medens de gik dér ved hinandens Side,
var han begyndt at tale til hende om sin
Barndom, det herskabelige Bredgadehjem, For
ældrenes altfor tidlige Død, Ensomheden mel
lem de fremmede, han var kommen ud iblandt,
og Ensomheden mellem Skolekammerater og
Studiefæller, der tit ikke havde haft Takt nok
til at lægge Skjul paa deres Mishag overfor
„Jøden".- Og Aftenen før han skulde rejse,
havde han til Afsked trykket hendes Haand
paa en Maade, der ligesom bandt.
Naar hun ransagede sig selv, blev liendes
første og oprindeligste Følelse for ham egent
lig nærmest Medlidenhed. Hun havde haft helt
ondt af ham, dengang han fortalte om sin
Barndom. —
Det blev Sommer, og inden Adolf, der
imidlertid havde taget første Del, atter gæ
stede Jylland, havde Ella fornyet Bekendtska
bet med ham under sit Ophold i Hovedstaden.
Maaske har de ægte Strøg-Københavnere set
hende dengang, som hun smilende fornøjet
plejede at komme op gennem Østergade —
altid midt ad Asfalten og i en Fart, der sva
rede til Blodets Jag gennem hendes ‘ Aarer.. .
Florentinerhatten sidder lidt i Nakken, Haarets
mørke Krøller flagrer om Tindingerne. Violin
kassen har hun i den ene Haand, Noderullen
i den anden — og travlt har hun altid for at
komme i rette Tid til sin forgudede Spille
lærer. Farer hun forbi nogen, hun kender
derinde paa Fortovet, nikker hun og smiler,
saa man ser hele hendes vidunderlige Tand
række og ikke kan glemme hendes Fløjlsøjne
den første halve Time.
Københavneriet havde vundet eii let Sejr
over Provinsialismen. Ingen skulde have set
paa hende, at hun var „fra Provinsen a’“,
eller at hun ikke var andet end slet og ret
Skoleelev, da hun kom til Hovedstaden. Hun
havde jo frekventeret Hulda Jansens højere
Dannelses ans talt for unge Piger lige til den
Sommerferie, da det lykkedes hende at overtale
Papa til at lade hende komme ind til Køben
havn. For Fars eget Kælebarn e r hun jo.
Hvor var hun glad, da hun endelig havde
overvundet de fædrene Betænkeligheder og
faaet sin Vilje sat igennem... Ja egentlig helt
ellevild. — Noget maatte der gøres. Kun var
hun ikke ganske klar over, hva d dette noget
skulde være, medens hun sad dér paa sin
Hjørneplads ved Vinduet og lod Claudius
— Historielæreren — fortælle om Cæsar, for
hvem hendes Interesse virkelig var minimal.
Hun gav Penalhuset et Puf, saa det raslede
ned paa Gulvet med et Klask og bragte den
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magre Claudius med Fri Lænkerskægget og de
diabolske Øjne til at fare sammen i et Sæt og
stoppe op midt i Cæsar for at formane:
— Saa sid dog rolig, Frøken Brandt! De
k a n da i det mindste sidde stille.
Saa sad hun stille — og pønskcde. —
Timen var forbi. Det var den sidste Time
den sidste Lørdag Middag; og Ella var fri
— fri og frank — og skulde til København.
Aa, hvor det var dejligt at tænke. Claudius
gik strunk og mager ud af Klassen, da Frø
ken Brandt pludseligt fo’r efter ham:
— Det er sandt, Hr. Petersen, jeg skulde
spørge fra Mor, om De ikke vilde drikke Kaffe
hos os i Morgen Eftermiddag?
Og Claudius Tetens Petersen gik med Tak
for Invitationen til sin Middag paa Højskole
hjemmet, bleg og stiv, med en velsignet Fø
lelse af Gud ske Lov at blive bedt i de bedre
Familier. Thi Justitsraad N. M. Brandt — det
er jo da Noblessen i Staden.
Søndag Eftermiddag saas Hr. Lærer Clau
dius Petersen at gaa paa Visit præcis Kl. 2.
Fænomenet observeredes først fra „Hotel
Royales Skænkestue, siden fra Gæstgiver Lørups
Hjørnevindu. Det Vindu hørte nu til de sik
reste Observationssteder i Byen. Han var iført
sin noget bedagede høje Hat og mindst slidte
Frakke. ‘Kort sagt saa nobel, som en Lærer
ved Frk. Hulda Jansens højere Døtreskole kan
være det.
Apotekerens Tjenestepige saa, at han gik
ned til Justitsraadens. —
Der var ingen i Dagligstuen. Claudius stod
og befingrede Skyggen af sin medbragte Cy
linder, da Justitsraadinden søndagsstram og vel
fodret trén ind fra Spisestuen.
— Goddag!
— Goddag, Hr. Petersen... ja min Mand
er skam ikke hjemme... men værsgod, vil
De ikke tage Plads... ø .. . hm.
Petersen sætter sig.
— Dejligt Vejr idag...
— Ja, det er et rart Vejr, vi har, svarer
Fruen. (Gud véd, hvad Manden vil, tænker
hun).
Pavsc.
— Ja, nu rejser vores Ella jo...
— Ja, hun skal jo rejse, svarer Claudius
deltagende.
— Ja... siger Fruen, som har taget Plads
henne ved det Vindu, hvor Gadespejlet er an
bragt. Hun sidder og trommer med højre
Haands fem Fingru minus Tommelen paa Sy
bordet. — Gaden er søndagsøde og tom. Man
hører nogen gaa tungt i Gulvet ovenpaa. Lidt
efter kommer gamle Brandt ind fra Konto
ret. Han er rødtærnet paa den højre Kind,
der minder om et letfatteligt Pudemønster. Det
er aabenbart Eftervéerne af Søndagsmiddags
luren.
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— Goddag, Goddag, Hr. Kandidat. Naa,
hvordan befinder man sig?
— Goddag... Tak... Joh tak, Hr. Ju
stitsraad.
Pavsc.
Justitsraaden driver op og ned ad Gul
vet og strækker sig. Petersen transpirerer.
— Hør... De skal ha’ en Cigar. — Tager
ned i Vestelommen og rækker „Kandidaten^
en af sine bekendte kulsorte. — Petersen er
cand. phil., men gør ingen smaalige Indsigel
ser, om nogen skulde præsentere ham som
cand. mag. Petersen faar Ild.
— Sikken et Vejr... for Landmanden...
siger Brandl, der mavefør og veltilpas har la
get Stilling henne ved det andet Vindue og ser
ud paa Gaden, hvor det stærke Julisolskin staar
og lumrer, som var det forslenet.
— Ja . . . svarer Claudius imødekommende.
Pavsc.
Hvornaar mon den Kaffe kommer? tænker
Claudius.
Da Klokken er tre, begynder Metodislkirkens
Klokke at kalde energisk. Dens Bimmcl-Bammel lyder, som vilde man bearbejde en større
Gryde vedholdende med en Hammer. Peter
sen — der nu og da kigger stjaalent til sit
usættelige Jernur — konstaterer, at den ki
mer et stift Kvarter.
— Det lyder stærkt, siger Petersen — for
at sige noget.
— Hva? Hvabehar? spørger Justitsraaden,
der ikke straks er med.
— Naah ja, Klokken! forstaar Fruen saa.
Tiden har henslæbt sig, til Klokken er
bleven halvfem. De har drøftet Høstudsigterne,
den sidste Fallit, den nyeste Kassesvig, den
nærmest forestaaende Forlovelse, den ny Borg
mester (der efter et Forlydende skulde have
opgivet sin L’hombreindtægt i den By, hvor
han kom fra. til 800 Kr. om Aaret), frem
deles Huldas nyoprettede Børnehave, Apoteke
rens Vinduer og den lokale Folketingsmands
Stilling til Forlystelsesskatten.
Claudius sidder stille og inderligt i den
røde Plysses — den Slags, der har vundet
Hævd som Siddepladser i danske Provinsdag
ligstuer af den gode gamle Type. Justitsraaden
og Fruen veksler nu og da skjulte Blikke.
Hvornaar mon den Kaffe dog...?
— Hør Olivia! Skal vi ikke ha’ et Glas
Vin? foreslaar saa Brandt.
Fruen bringer Portvin. Man drikker. Clau
dius faar endnu en Cigar.
Cladius (anstrengt): Ja, nu rejser De
res Datter jo, Hr. Justitsraad.
— Ja, hun gør jo saa. Han folder Hæn
derne og ser indadvendt og ubegavet paa sin
Kone.
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Claudius (smertelig anstrengt): Ja ...
hun har været mig... os... en kær Elev!
— Ella er vist ganske flink, mæler Fruen
med Inderlighed.
Claudius (Idiot af Anstrengelse): Gid det
.. . gid det maa gaa hende vel.. . (Han gør
et kejtet og miskendt Forsøg paa at klinke).
I det samme hører man en Dør aabnes
og lukkes. Der lyder raske unge Trin gennem
Spisestuen. Døren fra denne aabnes halvt. Det
er Ella, som har set tilstrækkeligt. Hun for
svinder med undertrykt Fnisen. — Hun er
16 Aar. I denne Kendsgerning ligger der om
ikke en Tilgivelse saa dog en Forklaring.
Mon Claudius nu er med?
Endelig er han gaaet. Han saa pinlig ud,
da Døren lukkede sig efter ham.
Juslitsraaden og hans Frue er lettede. Ella
er kommen ind. Hun er karmoisinrød i sit
Garminansigt. Den Brandlske Opstoppernæses
fine Fløje dirrer.
— Men hvorfor... ja, jeg begriber det
virkelig ikke... han kommer her jo ellers
aldrig! grubler Olivia.
— Næ, mener ogsaa Brandt.
— Det skal jeg saamæn forklare Jer...
Det er mig, der har inviteret Man
den! buser det ud af Ella, som ikke kan
holde sig længere.
— Men Ella dog! Fruen er oprørt.
Fader Brandt indskrænker sig til et ho
vedrystende :
— Pokkers Tøs!
Mere Forargelse var det overhovedet ikke
Justitsraaden muligt at stable paa Benene, naar
det galdt Datteren.
Og saa vil man forstaa, at der heller ikke
kunde være Tale om Opposition, da Ella en
Dag kom og fortalte sine Forældre, at hun
havde forlovet sig. Det var jo noget, der
maatte komme engang alligevel, køn og vel
skabt som hun var. Kun gjorde Tanken om
at skulle miste hende ondt.
Der var Selskab nede hos Brandts. Ungt
Selskab. Man legede „To Mænd frem for en
Enke“ ovre i den bagerste Gaard, — og hele
Tiden var det Adolf Harding, som fangede
Ella og omvendt. Det saa næsten ud, som
vilde de ikke skilles. Til sidst blev der slet
ikke løbet efter dem, naar deres Tur kom.
Det var Herredsfogdens K a m m a, som fandt
paa d e t for at drille Ella, der altid og over
alt gjorde mere Lykke end de to geschwatzige
Ilcrredsfogeddøtre. Og Kammas Søster, den lan
ge kantede Inger Margrethe, der elskede
Distriktslægens Fritz til Raseri og Drukken
skab — men desværre haabløst — var utrætte
lig i at finde paa Smaastiklerier til de to.
Lige meget hjalp det altsammen.
Man var blevet træt af „Enkemanden" og
tog nu til en Afveksling en „Skjul" — intet
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Steds kunde der leges som nede hos Brandts,
hvor de to store Gaarde, de mange skumle
Pakhuslofter og Toften med sine harpiksduf
ten de Tømmerstabler og Materialskure afgav
et Utal af Smuthuller.
— Vi maa ikke gemme os i Haven! vræ
lede Inger Margrethe op, mens de Unge spred
tes for at faa sig forputtede, inden den lille,
tykke, troskyldige Clara med de store god
modige, blaa Øjne fik talt til 30. Clara er
Kæmnerens Datter. Hun skal altid „staa", fordi
hun er saa dum til at finde.
Ella løb med Adolf — naturligvis. Da de
kom forbi den hvide Havelaage, standsede han
og saa sig om. Der var ingen af de andre
i Nærheden.
— Følg med, sagde han og aabnede Laagen.
— Vi maa ikke gemme os i Haven! citerede
Ella med et Smil.
-- Det bryder vi os ikke om, vel? Adolf
saa paa hende. Hun kunde ikke sige nej,
syntes hun.
Nede i Jasminlysthuset, hvor der var af
tenkøligt og tæt under de tungtduftende Blom
ster, slog de to sig til Ro. Og da de andre
forlængst var hørt op méd Legen og ikke
kunde forstaa, hvor „Kærestefolkene" blev af,
sad de dér... uden at sige ret meget.. . han
med Armen om hendes Liv, og var lykkelige.
Det blev silde. Luften svaledes. Og Jas
minerne duftede. —
Ungdommen blev kaldt ind — til Jordbær.
Og først da man lige skulde til at forsyne
sig af de bugnende Fade, kom Ella, lidt rød
i Kammen, og straks efter Adolf, uforstyrre
lig og rolig, som altid med den Overlegen
hed, 24 Aar og megen juridisk Lærdom giver
i et Selskab af unge Provinsmennesker.
Men selvfølgeligt havde det ikke skoriet
paa Skoser Resten af Aftenen.
Først henad 12 var Gæsterne gaaet. —
Da Adolf sagde Godnat til Ella, havde han
beholdt hendes Haand i sin og trykket den
saa inderligt, at det ligefrem gjorde ondt.
Ella stod og tænkte paa det oppe ved sit
Kvistvindue, hvorfra hun havde Udsigt vidt
ud over Gaardene, Haven og Aaen, der bugtede
sig glimtende i Maanelyset.
Selvfølgeligt var han dødeligt forelsket i
hende. Det var da tydeligt nok. Men hvorfor
sagde han saa ikke det afgørende Ord?
Men elskede hun nu selv ham? Elskede?
Det var virkelig ikke saadan saa lige at svare
paa, og derfor skød Ella ogsaa det indviklede
Spørgsmaal fra sig og udsatte alle dybere Sjæls
ransagelser og nøjere Overvejelser. Det var nu
én Gang den Fremgangsmaade, hun plejede
at anvende, naar hun stod over for vanskelige
Afgørelser. Og dette her hastede jo i alt Fald
ikke! Adolf løb aabenbart ikke fra hende.

Et Aar efter blev unge Harding cand. jur
og ringforlovet med Ella Brandt.
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HALSBINDET —
Oversat fra spansk af

I.

IN SKÆBNESVANGRE DAG — en vidun
derlig Søndag i Juli — indfandt Lagrappe
sig i Vagtstuen efter at have spist Fro
kost. Overlægen havde givet ham Tilladelse
til at lægge Halsbindet paa Grund af en Byld,
der var blomstret frem i Nakken paa ham.
— Anmoder om Udgangstilladelse! sagde
han.
Sergenten saa vist paa ham. Saa raabte han:
Om—kring! Hvorfor har De ikke Halsbind paa?
— Lægen har givet mig Lov til at gaa uden,
fordi jeg har en Byld i Nakken!
— Tror De, man kan gaa paa Gaden uden
Ilalbind! — Bryder mig ikke en Kæft om,
hvad Lægen siger! — Marsch! — Nah!!
Soldaten s tejí ed c afsted for at tage
Halsbindet paa. Saa gik han ud af Kasernen.
II.
Han havde ikke gaaet hundrede Skridt,
før han befandt sig Ansigt til Ansigt med
Lægen.
— Er det ikke dig, der har en Byld i
Nakken? spurgte Lægen.
— Jo vel!
— Har jeg ikke tydeligt nok sagt dig,
at du skal tage det Halsbind af?
— Jo, Hr. Doktor! — Men Sergenten har
givet mig Ordre til at tage det paa!
— Sergenten! — Hvad bilder han sig ind!
— At give Ordre tvert imod mine! Men du
kan bande paa, det er mig, der skal kurere
dig! Tag øjeblikkelig det Halsbind af!
Lagruppe adlød paa Minutten og puttede
Halsbindet i Lommen.
Han gik ned paa Torvet, hvor der var
fuldt af Mennesker, hvoriblandt flere Grupper
af Officerer.
Netop som han arriverede, begyndte Regimenlsmusikken at spille Marchen af Profet
in d e n, og Lagrappe stillede sig til at høre
paa det — et Bytte for den største Begej
string.
Pludselig drejede han Hovedet ved Lyden
af en Stemme, der fik det til at løbe koldt ned
ad Ryggen paa ham.
Den ulykkelige blev staaende, stiv af Ræd
sel ved at faa Øje paa Obersten, der lidt
borte blandt en Kreds af Officerer stod og
røg sig en pragtfuld Cigar.
Obersten raabte med Tordenstemme:
Hvorfor gaar De rundt uden Halsbind?
I to Aar havde Lagrappe været ved Regi
mentet, og dette var første Gang, Obersten
henvendte Ordet til ham. Og det tog fuldstændig
Pippet fra ham.

Thorkil Barfod.

Lagrappe fandt ikke et Ord at fremføre
til sin Undskyldning men trak ganske stille
Halsbindet op af Lommen og viste sin Chef
det.
Denne Fremgangsmaade slap et lynende
Uvejr løs over hans Hoved.
Obersten, der troede, at Soldaten vilde
spille flot og lufte Halsen formedelst den ugu
delige Hede der herskede, kunde ikke finde
Ord stærke nok for sin Indignation, og efter
at have skældt Lagrappe ud under Benyttelse
af et aldrig anet og syndigt Ordforraad, vendte
han sig til sine Officerer og sagde:
— Maa jeg spørge, hvor vil vi ende, naar
nu Garnisonens Soldater begynder at løbe paa
Gaden uden Halsbind!
Da det var afleveret, gik han frem mod
Lagrappe:
— Vil De paa Øjeblikket tage det Hals
bind paa!
Soldaten adlød uden at spilde et Sekund
— halvdød af Rædsel.
— Omkring! kommanderede Obersten.
Lagrappe udførte den befalede Bevægelse.
— Begiv Dem øjeblikkelig til Deres Kvarter,
hvor De bliver som Arrestant i fjorten Dage!
Lagrappe traadte ind ad Kaserneporten i
selv samme Øjeblik, som Overlægen kom ud
derfra, efter at have foretaget sin Runde.
Da han fik Øje paa Lagrappe, sagde han
kun det ene Ord:
— Igen?
Soldaten begyndte at ryste over hele Krop
pen. Og ude af sig selv raabte han:
— Det er ikke min Skyld — —!
— Hold Mund! — Det er dog for galt!
— Det er Toppunktet!
— Men Hr. Doktor — —!
— Naa, saa du morer dig med at gøre
Grin med mig! Er det ikke gaaet op for dig,
at du har at lystre mine Ordrer?
— Jo vel!
— Det lader sgu ikke til det!
— Jo, men — —!
— Hold Mund, siger jeg. Det bliver dig
fjorten Dages Arrest for Ulydighed, min Herre.
Og i Morgen har du at stille til Undersøgelse.
Lagrappe vilde retfærdiggøre sig og for
klare sin Ulydighed mod Lægen som Følge
af en udtrykkelig Befaling fra Obersten. Men
del var ham ikke muligt at faa en Stavelse
frem.
— Væk med det Halsbind! raabte Lægen.
Tag det væk! — Du skal min Salighed komme
til at fortryde det! Saadan en Kanalje! saadan
en utaknemlig Abe, der blæser mine Raad
óg Forskrifter et Stykke!
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— Men Obersten — —!
— Her er ikke tale om nogen Oberst!
Hvad Sygdom anbelanger er der ingen, der
har noget at sige her uden mig!
Lægens Stemme tordnede under Kasernens
Hvælvinger som en Kanonsalve.
Den ulykkelige Lagrappe saa sig nødsaget
til at give Afkald paa ethvert Forsvar for
ikke ligefrem at forværre sin i Forvejen mis
lige Stilling.
Det stod ham klart, at hvis han gav sig
til at forklare, vilde det blot ende endnu værre
for ham — maaske med en endnu haardere
Straf end den, Obersten og Lægen havde idømt
ham.
Og han hang resigneret med Hovedet.
Selvsamme Eftermiddag begyndte han at
afsone sin Straf.
Og da han havde udstaaet de fjorten Da
ges Arrest for at have taget Halsbindet af,
begyndte han at afsone de andre fjorten Dage
for at have taget det paa!
Stakkels Lagrappe!

Aforismer.
Hvor kan det være, at Folk har mere Respekt
for de graa Haar end den skaldede Isse?
*
*
*
Et godt Sted hos en Digter er den bedste
Undskyldning for et uheldigt.

Det ejendommeligste ved en virkelig Digter
er hans profetiske Fremsyn. Det gør, at han
ofte er langt forud for sin Tid.

*

*

*

Kun ubetydelige Digtere viser straks, hvad
det er, de har paa Sinde. Den gode Digter
har ogsaa en bestemt Hensigt med sit Værk,
men han skjuler den og lader den kun lidt
efter lidt gaa op for Læseren.

*

*

*

Ligesom man maaler en Bros Styrke paa
dens svageste Sted, saaledes bliver Digterne
ofte uretfærdig bedømte efter deres daarligste
Skrifter — hvis da ikke Begejstringens Bølger
slaar sammen over Kritikerens Hoved.

*

*

*

Halvdelen af en Kunstners Talent bestaar
i at Vedkommende kender sine Evner — og
deres Begrændsning.

*

*

*

Undertiden gaar det selv gode Digtere lige
som Nattergalen. De kan ikke trives, naar der
er en anden betydelig Digter i Nærheden. En
ten overdøver han dem — eller ogsaa skraaler
de sig ihjel for at overdøve ham.

*

*

Alt, hvad der virkelig gaar over til Efter
verdenen, er Talt eller skrevet ud af et sandt
Menneskes dyrekøbte Erfaring.

SPORTSOPVISNING AF 4000 BØRN I IDRÆTSPARKEN.
Den store Opvisning, som Dansk Gymnastik Forbund havde arrangeret i den ny Idrætspark, af 4000 køben
havnske Kommuneskolebørn, var meget vellykket og overværedes af over 10,000 Tilskuere.
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Valdemar Rolling.
NJED VALDEMAR ROLLING forsvinder, en
A 1 af de Skuespillere, der i lange Tider var en
af Københavns mest populære. Hans glade Smil
og firskaarne Skikkelse bragte altid Tilskuerne
i godt Humor, naar han viste sig paa Scenen

„Ska’ vi holde en Dalera?
Vald. Ko lling og Chr. Schrøder ved Totalisatoren.

.Hver 8. Dag“, 23. Juni 1912.

Vald. Kolling i sin Have.
i en af de Roller, der syntes skabt for ham.
Der var Skuespillerblod i Valdemar Rol
lings Aarer. Som Søn af Harald Rolling mod
tog han allerede som Barn en Del Indtryk

Ve Id. Kolling og Frederik Jensen i
Sommerrevuen 1903.
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Vald. Kolling og Dagny Schyberg i „Gutter om Bord“.
fra Scenens Verden. Faderen satte ham dog
i Urtekræmmerlære, men Temperamentet brød
dog igennem, og Vald. Kolling rejste ud i Pro
vinsen med Aug. Rasmussens Selskab. Senere
kom han til „Casino", hvor han hurtig blev
populær. I „Pigernes Jens", „Gutter om Bord“,
„Dukken" og mange andre Lystspil blev han
hyldet med bragende Bifaldssalver. Denne Po

Vald. Kolling i „Pigernes Jens“.
Paa Lazarettet.

pularitet fulgte ham ogsaa, da han et Par Aar
var ved „Nørrebros Teater".
Nu er han død, 49 Aar gammel. En Kræft
sygdom i Leveren gjorde Ende paa den afholdte
Skuespillers Liv. Han vil blive savnet af mange,
ikke mindst af Kam niera ler og Venner, der
havde lært at skatte hans Trofasthed og store
Hjælpsomhed.

Vald. Kolling i „Pigernes ]ens“.
I Mellemakten bag Kulisserne.

.Hver 8. Dag“, 23. Juni 1912.
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EKSCENTRISKE PERSONLIGHEDER
PERSON ALHISTORISKE SKILDRINGER
FRA

IND- OG UDLAND
Virkelige Begivenheder er ofte mere interes
sante end de vidunderligste Fantasier/*

Ludvig XV og Jeanne du Barry.
VIS NOGEN SINDE en Kvinde liar været
skabt til at lierske over Mænds Hjerter,
saa var det i Sandhed Jeanne Bécu, født
en Dag i August 1743 i Vaucouleur, hun, som
af Skæbnen var udset til at danse sin Vej gen
nem et Kongeslot til Guillotinens Fod. Men
samtidig er maaske aldrig nogen Kvinde —
født til en saadan Skønhed og Tryllemagt over
Mænds Hjerter — kommet til Verden under
mindre lovende Forhold. Hendes Fader var
efter Sigende en simpel Køkkendreng og hen
des Moder Sypige. Hendes Bedstefader var
Fabien Bécu, som havde forladt sine Gryder
og Pander i et parisisk Herskabskøkken for
at føre en Pige, der tjente i samme Hus, til
Alteret. Fra saa lidet højbaarne Slægtninge
stammede denne unge Landsbyskønhed, *som
fem og tyve Aar senere skulde blive selve den
si ore Solkonges Udkaarne og tilbringe nogle
Aar i hans Slotte, omgivet af en Pragt og
Herlighed, som mangen Dronning kunde mis
unde hende.
Fra sit usle Hjem blev Jeanne i en Alder
af seks Aar sendt til et Kloster, hvor hun til
bragte ni Aar, under stadige Kampe mod de
sirenge Forskrifter og Straffe, „indtil det gyldne
Hoved omsider blev fri for det uldne Slør og
det grove, ustivede Lin, indtil den vidunderlige
Skikkelse kaster den vansirende, klodsede
Nonnedragt og de smukke smaa Fødder de
hæslige gule Sko“, først for at blive Kam
merpige og senere, da huh blev træt af at
frisere andres Haar, hvad hun hurtig blev,
for at lære Modepynt i Paris.
„Man kan let forestille sig,“ siger de Gaucourt, „den smukke Modehandlerinde, som
trippede gennem Gaderne med de gyldne Lok
ker kiggende frem under en stor, sort Kyse;
den runde, slanke Skikkelse med det
sirlige Musselinsforklæde, de smaa Fødder i
højhælede Sko med Spænder, og i Haanden
en lille bitte Vifte, som hun under Gangen be
vægede frem og tilbage — og der skal heller
ikke megen Fantasi til at udmale sig de Sam
taler, der førtes mellem hende og hendes tal
rige Beundrere, deres Forslag og hendes Svar!"
For da Jeanne Bécu stod i sin Ungdoms første
Vaar, var hendes blotte Tilsynekomst tilstræk
kelig til at faa Mænds Hjerter til at banke,
og hun var med sit muntre Smil, det drillende
Udtryk om de røde Læber og de yndefulde

Bevægelser sikkert den smukkeste Grisettc,
som i de Dage færdedes paa Paris’ Gader.
Da Voltaire første Gang saa hendes Billede,
udbrød han: „Denne Kvindes Skønhed er gud
dommelig !“ og naar vi ser paa det henrivende
Ansigt, undres vi ikke over, at det kunde af
tvinge denne koldblodige Kyniker en saa varm
Anerkendelse — de blide Øjne af Farve som
dybblaa Violer, med de lange, brune Øjen
vipper og de skønt tegnede, brune Øjenbryn,
den lille, fint formede græske Næse, den usæd
vanlig smukke Mund, den fuldkomne Ansigts
oval, en Ansigtsfarve saa frisk og skær som
paa et lille Barn og den straalende Glorie
af gyldent Haar om det skønne Ansigt. Det
var denne Fristerinde „saa fager og lysende
som Kærlighedens Gudinde/ som Jean du Bar
ry, en Eventyrer og udsvævende Levemand
med en Grevetitel (som han iøvrigt ingen Ad
komst havde til) forelskede sig i ved første
Øjekast. Men hvis Jean du Barry nogen Sinde
havde gjort Indtryk paa den unge Grisettes
Hjerte, varede hans Herredømme ialfald kun
kort, for i samme Øjeblik som Kong Ludvig
saa den fortryllende unge Kvinde, lovede han
sig selv, at han for enhver Pris vilde vinde
hende — et Krav som „Greven" var klog nok
lil at bøje sig for.
I Aaret 1768 finder vi da Jeanne Bécu eller „Mademoiselle Vaubarnier", som hun nu
kaldte sig — som Solkongens første Favorit paa
det kongelige Slot i Versailles, efter at hun
først havde spillet sin Rolle i en Farce af en
Vielsesceremoni med du Barry’s Broder, Guil
laume, en Ægtefælle, som hun første Gang
havde set paa sin Bryllupsmorgen og sidste
Gang saa ved Kirkedøren. Og nu fulgte der
nogle Aar, hvor Sypigens Datter levede i en
Pragt og Luksus, som sjældent er falden
i nogen Kvindes Lod — en Konges forgudede
Elskerinde med den berusende Magt, som kun
en Kvinde, hvis Skønhed er indfattet i en
saa pragtfuld Ramme, kan udøve, de kostbare
ste Juveler, sjældne Kniplinger og dyrebare
Silker og Brokader, glimtende Guld i Spise
sale og paa Toiletbordet, en Hærskare af Tje
nere i pragtfulde Liberier, fornemme Damers
Kryben for den nye Favorit og Fyrsters ær
bødige Hyldest — enhver Daarskab og Ødsel
hed, som kunde købes for Penge og efter
tragtes af en forfængelig Kvindesjæl.
Saaledes gaar seks Aar i Herlighed og Glæde
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-- og saa kommer Enden paa det hele. Kong
Ludvig ligger paa sit Dødsleje, og med en
Anger, som kun Angsten for Døden vækker
i hans Sind, siger han til hende: „Madame, Ti
den er nu kommet, da vi maa skilles.“ Og i
Sandhed, Adskillelsens Time var slaaet, for
et Par Dage senere drog Kongen sit sidste
Suk, og Madame du Barry fik Ordre til at
trække sig tilbage til et Kloster. Men hendes
Sorg over den døde Konge er lige saa flygtig,
som hendes Kærlighed til ham havde været,
for kun ganske faa Maaneder efter finder vt
hende installeret paa sit smukke Herresæde
Lucienne, rede til nye Erobringer og opsat
paa at tømme Nydelsens Bæger til sidste
Draabe.
Blandt de mange Tilbedere, som flokkedes
om „Enkedronningen41, var Louis, Hertug de
Cossé og en Søn af Marskalk de Brissac, ni
Aar ældre end Madame du Barry, skøn som
en Apollo og et Mønster paa de høviske Sæder,
som udmærkede den gamle Adel i de Dage,
da den stod paa sin højeste rinde og dogx var
sin Undergang saa nær. De Cossé havde længe
paa Afstand — beundret Kong Ludvigs
skønne „Dronning44, ’og nu, da hun var fri,
kunde han gøre hende sin Opvartning, som
hun dog modtog med stor Ligegyldighed, for i
de Dage tænkte hun kun paa sin haabløse
Forelskelse i Henry Seymour. Den Kvinde,
hvis Skønhed havde besejret saa mange Mænd,
formaaede imidlertid ikke at tænde Kærlig
hedens Flamme i den koldsindige Englænders
Bryst, og da det omsider gik op for hende,
tog hun Afsked med ham i et rørende, kærligt
og dog værdigt Brev. „Det er ørkesløst,“ skrev
hun, „at tale om min Kærlighed til Dem —
den kender De jo. Men hvad De ikke kender
er min Smerte. De har aldrig villet nedlade
Dem til at give mig de Forsikringer, som jeg
af hele min Sjæl længes efter at høre. Og
derfor er jeg nødt til at tro, at min Hjerte
fred, min Lykke ' er uden Betydning i Deres
Øjne. Det gør mig ondt, at jeg skal hentyde
til disse Følelser, men det er fór sidste Gang.44
I sin Ydmygelse og Skuffelse søgte hun
Trøst hos de Cossc, hvis Trofasthed saaledes
omsider fik sin Belønning. Det varede imid
lertid ikke længe, før hendes Venskab for ham
modnedes til en Kærlighed, der var lige saa
lidenskabelig som den, han følte for hende.
For første Gang lærte nu denne ustadige
Skønhed, hvis Hjerte hidtil kun havde fulgt
hendes Ærgerrigheds Bud, hvad sand, foræd
lende Kærlighed vilde sige. Det var lykkelige,
fredelige Dage for de Cossé og den Kvinde,
han havde vundet ved sin Trofasthed; Dage med
vidunderlige Møder og øm Afskedstagen — en
Sjælenes Forening, som end ikke Døden kunde
opløse.
Naar de ikke kunde viere sammen — og
de Cossé’s Pligter holdt ham ofte borte fra den
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Kvinde, han elskede, — udveksledes der stadig
Breve mellem Lucienne og Paris. Nogle af
disse Breve, skrevne med de Cossé’s dristige,
sikre Haandskrift, opbevares den Dag i Dag
i det franske Arkiv, og skønt Papiret er gulnet
og Blækket falmet, er det, som om hver Sæt
ning stadig dirrer af den brændende Liden
skab. der besjælede Brevskriveren for snart
halvandet hundrede Aar siden.
Samtidig med den store Kærlighed, som
var kommet ind i og forskønnede de Cossés
Liv, voksede han i Magt og Ære. Ved Faderens
Død var han bleven Hertug de Brissac, Over
hovedet for en af de fornemste Adelsslægter
i Frankrig og Ejer af uhyre Godser. Han blev
udnævnt til Guvernør af Paris og Oberst i
Kongens Livvagt. Men de mørke Skyer, der
indvarslede den franske Revolution, var alle
rede ved at optaarne sig i Horisonten; Sans
culotterne var begyndt at stræbe de „for
bandede Aristokrater44 efter Livet og tænkte
paa at slynge Ludvig XVI. fra hans Trone, og
de Brissac var særlig forhadt af de Revolu
tionære, fordi han i Kraft af sin høje Stilling
stod som en særlig fremtrædende .Repræsentant
for den Adel, de vilde ødelægge.
Andre Adelsmænd, som frygtede for, at
Stormen skulde bryde løs, flygtede i store
blokke for at søge Sikkerhed i England <)g
andetsteds. Men da man indtrængende opfor
drede Guvernøren af Paris til at flygte, svarede
han stolt: „Det kunde aldrig falde mig ind.
Jeg vil handle, som min Pligt mod mii\e Forfædre og mig selv byder mig.44 Og uden at
bekymre sig om den truende Fare holdt han
fast ved sin Pligt og Ære, vendte et smilende
Ansigt mod den skulende, hadefulde og mis
undelige Hob og tilbragte lykkelige Timer paa
Lucienne sammen med den Kvinde, han elskede.
Men ogsaa hun var sig den Fare bevidst, hvori
hun svævede, selv om hun var lige saa lige
gyldig for den som han, for ved sin For
bindelse med de Brissac var ogsaa hun bleven
Genstand for Mængdens Had og Trusler. Der
vogtedes med Argusøjne over de Brissac’s Sen
debud, naar de bragte hende hans Kærligheds
epistler; og det kom ud, at Brissac’s Adjudant,
hvis Liv krævedes af Revolutionspartiet, holdt
sig skjult i hendes Hus, samtidig med at hun
forsynede de adelige Emigranter med Penge.
Men Forbitrelsen naaede sit Højdepunkt, da
hun var saa dristig at udlove en Belønning
paa to Tusinde Francs til den, der kunde
give hende Oplysning om de Juveler, som
var bleven frarøvede hende ved Indbrud —
Juveler, over hvilke hun bekendtgjorde en lang
Liste, saaledes at Befolkningen paany kom til
at mindes de Dage, da Kongen havde ødsle!
det Guld, han havde faaet ved at plyndre dem,
paa sin Elskerinde.
Hertugen, som omsider blev bange for hen
des Skyld — selv om han ingen Frygt nærede
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for sit eget Vedkommende — bønfaldt liende
om at flygte. Men det var nu for sent til at
tænke paa Flugt. • Den rasende Folkehob
sprængte i deres Forbitrelse hver eneste af
de Skranker, som cfterhaanden var bievne for
svage til at holde dem tilbage; Paris’ Gader
havde modtaget sin første Bloddaab, Begyn
delsen til den Syndflod, som snart skulde skylle
gennem dens Gader; truende Skarer larmede
for Versailles Porte, og snart var de Brissac
som Fange paa Vej til Orleans.
Slaget var faldet, pludseligt og med knu
sende Vægt. Da „Louis Hercule Timoleon de
Cossé-Brissac, Soldat fra sin Fødsel", blev an
klaget for at have givet Royalister Plads i Liv
gardens Rækker, svarede han: „Jeg har ikke
optaget andre i Kongens Livvagt end saadanne,
som har opfyldt alle de Betingelser, der staar
i de oprindelige Bestemmelser", og andet Svar
værdigede han ikke sine Anklagere. Fra sit
Fængsel i Orleans, hvor han nu ventede sin
uundgaaelige Dom, skrev han daglig Breve til
sin Elskede og modtog til Gengæld kærlige og
opmuntrende Breve fra hende.
Saa kom den Dag, da Madame du Barry
fik Nys om, at hendes Elsker, sammen med
nogle andre Fanger, skulde føres fra Orleans
til Paris. Han vilde paa den Maade komme
til at passere forbi hendes egen Dør; hun
vilde faa ham at se en Gang endnu, selv
under disse sørgelige Forhold. Hun talte Mi
nutterne til, han skulde komme, men Timerne
sneglede sig af Sted, og ved hver Lyd bankede
hendes Hjerte, saa hun var nær ved at kvæles
af Angst og Spænding.
Til sidst hører hun Lyden af Fodtrin i
det fjerne, og hun styrter til Vinduet og stirrer,
med Anspændelse af al sin Synsevne, ud i
den mørke Nat. Lyden kommer nærmere, en
forvirret Larm af Trampen og hæse Skrig.
En Sværm af mørke Skikkelser trænger sig
frem gennem hendes Porte, haster med Skrig
og Skraal op ad Trappen og ind gennem den
aabne Dør. I Forhallen er det, som om’ alle
Helvedes onde Aander er sluppet løs, saaledes
svirrer det om Ørene med Eder og Raab; til
sidst sprænges Døren ind til hendes Værelse,
og en mørk Genstand kastes for hendes Fød
der. Hun ser ned, og til sin usigelige Rædsel
opdager hun, at det er hendes Elskers blodige,
afhuggede Hoved.
S a n s - c u 1 o 11 c r n e havde i Sandhed taget
en frygtelig Hævn. De havde, med uhyre Over
magt, overfaldet Fangerne og deres Eskorte;
Soldaterne var flygtede, og de Brissac havde
pludselig staaet midt i en rasende Folkehob,
som den hjælpeløse Skive for Hundreder af
Mordvaaben. Med en Kniv som eneste Vaaben
havde han kæmpet, som det sømmer sig for
en god Soldat, indtil han var bleven fældet af
et krysteragtigt Næveslag bagfra. „Fyr paa
mig med jeres Pistoler," raabte han, „saa vil
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jeres Arbejde snart være endt!" Et Øjeblik
efter havde den tapre Hertug draget sit sidste
Suk.----------De to Elskende, som havde været forenede
i Livet, skulde ikke ret længe være adskilte
af Døden. „Siden hin forfærdelige Dag," skrev
Madame du Barry til en Veninde, „kan du
tænke dig til, hvorledes mit Liv har været
De har begaaet den frygtelige Forbrydelse, —.
Aarsagen til al min Elendighed og min evige
Sorg — den Sorg, som optager alle mine Tan
ker. Du gode Gud, — hvilken Ende paa en
Tilværelse, som burde have formet sig saa
stolt og straalende!" Hun bekymrede sig ikke
om Guillotinens truende Skygge, nu da hun
var berøvet det, som gav Livet Værd i hendes
Øjne. „Jeg forlanger intet af Livet," skrev
hun, 7,uden at det snart skal give mig tilbage
til ham." — Og hendes Bøn blev hørt, for
et Par Maaneder efter hin Rædselsnat sad hun
selv og ventede paa Døden.
Forgæves tilbød en irsk Præst, som besøgte
hende i Fængslet, at hjælpe hende bort, saafremt hun vilde give ham Penge til at be
stikke Fangevogterne. „Nej," svarede hun smi
lende, „jeg nærer intet Ønske om at slippe
bort. Jeg er glad ved, at jeg skal dø, men
jeg vil gerne give Dem Penge paa den Betin
gelse, at De frelser Hertuginden af Montemart."
Og medens Madame de Montemart, Datter af
den Mand, Jeanne du Barry havde elsket saa
højt, under den irske Præsts Ledsagelse var
paa Vej tilbage til Sikkerhed og Frelse, førtes
hun selv til Skafottet — med sin Elskers Navn
paa sine Læber.

Gyldig Grund.
Den store, tykke Mand: Hør: min go’e Herre,
nu har De staaet her ved Telefonen i over et Kvar
ter og ikke sagt et Muk.
Den lille, tynde Mand: Sysch , . . Jeg taler
med min Konel
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8 SKIFTENDE HORISONTER 8□
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En mystisk Hændelse,
General-Inspektør Arthur Weigall ved den
■ægyptiske Samling af Oldsager fortæller i „Pall
Mall Magazine" om en mystisk Hændelse, han
har haft i Faraonernes Land. Weigall boede
sammen med sin Familie i Vinteren 1908—9
i sin Villa i Luxor, der er bygget over Ruinerne
af Ægypternes gamle Kongestad Tlieben. De
foretog ofte Udflugter til Kongegravene for
at studere Inskriptionerne og slog undertiden
Lejr i disse romantiske Omgivelser om Ña tten.
Særlig Behag fandt de i en Dal, hvor der var
begravet en Del gamle æpyptiske Dronninger.
De fandt her mellem Klipperne en Slags
Hule, der meget mindede om et Slags I^riluftsteater, og fik da den Idé at opføre et
Skuespil paa dette historiske Sted. Til Æmne
for Dramaet valgte de Beretningen om Farao
Akhnaton, om hvem det fortælles, at han var
Søn af den mægtige og skønne Dronning Tiy
og regerede fra 1375 til 1358 før Kr. Han dyr
kede ikke Nationalguden Amon men indførte en
Slags Soltilbedelse og blev derofr haardt straf
fet af Amon. Akhnaton døde 28 Aar gammel
og blev af Guderne fordømt til ikke at finde
Ro i Graven. Weigall skrev nu et lille Skue
spil, hvori den unge Farao optraadte ved sin
Moders Grav og anraabte Guderne om Tilgi
velse. Skuespillet blev indstuderet, og Indby
delser sendt ud. Forestillingen skulde finde
Sted lige efter Mørkets Frembrud, og alt var
i den skønneste Orden. Det udsøgte Selskab
beundrede de usædvanlige Omgivelser, der
bredte et hemmelighedsfuldt Slør over hele
Sceneriet. Men næppe havde den Dame, der
spillede den unge, ulykkelige Farao, sagt sin
første Replik, før hun styrtede om som et
Bytte for de heftigste Øjensmerter. Forestillin
gen maatte øjeblikkelig afbrydes og Damen
over Hals og Hovede bringes til Hospitalet,
da der var Fare for, at hun skulde blive blind
for Livstid. Den næste Dag blev en anden
ar Skuespillerinderne alvorlig syg, og omtrent
samtidig ramtes alle de andre Dilettanter af
en eller anden Sygdom eller Ulykke. Det syntes,
som om der virkelig hvilte, en Forbandelse
over det mystiske Sted, og Inspektør Weigall
sluttede sin Beretning med at udtale, at selv
om han nødig vil tage sin Tilflugt til Troen
paa overnaturlige Kræfter, har han dog set
og oplevet Ting i Ægypten, som han ikke er
i Stand til at forklare.

En berømt Danserinde^
I samme Hefte meddeler den berømte rus
siske Danserinde, Anna Pawlowa, (af hvem vi

fornylig bragte et smukt Billede) nogle Træk
af sit Liv. Hun opvoksede i et meget fattigt
Hjem i Set. Petersborg. Hendes Fader døde,
da hun var 2 Aar. Moderen var strengt religiøs,
men da den lille Anna første Gang havde været
i Teatret og set Balletbørnene danse, var hen
des Beslutning taget. Hun vilde til Balletten.
Skolen var streng, men udmærket, og Anna
gjorde snart gode Fremskridt. I 1907 optraadte
hun i Riga, rejste derefter til Helsingfors og
Stockholm, hvor Kong Oscar var meget be
gejstret for hende og dekorerede hende med
en Guldmedaille.. Derefter besøgte hun Køben
havn, Prag og Berlin. Overalt blev den rus
siske Ballet modtaget som noget nyt og origi
nalt paa Ballettens Omraade, og Pawlowa hyl
det med Begejstring. Siden har hun mest op
holdt sig i London, hvor der betales hende
svimlende Summer for hver Optræden. Uagtet
det ikke har manglet paa glimrende Tilbud,
har hun ikke giftet sig, fordi hun mener, at
den sande Kunstner maa ofre sig helt og fuldt
for sin Kunst. Ligesom en Nonne maa hun
give Afkald paa den Lykke, der eftertragtes
af de fleste Kvinder. Og Midlet til at naa
frem i første Række er netop at følge sit Maal
uden at standse en eneste Gang. Men Succes’en
er dog langtfra det samme som Lykken. —
Lykken — slutter Pavlova meget smukt —
er en Sommerfugl, der glæder os en stakket
Stund og saa flyver bort!....

Don Juans Frue.
Vi har haft megen Fornøjelse af al læse
den unge Forfatter Poul Westergaards
nye Bog „Don Juans Frue" (Dansk literært
Forlag). Hr. Westergaard er endnu ikke fyldt
24 Aar og har formentlig en Del at lære af
Livet. Men han besidder en medfødt Ævnc
til at skrive livligt og elegant selv om meget
delikate Æmner. Bogen, handler om den unge
Fru Else Tolcka, der er gift med en ung
Levemand — en Søn af den rige Grosserer,
Etatsraad Tolcka. Ægteskabet er ulykkeligt.
Frits Tolcka dyrker fremmede Gudinder, og all,
hvad Else end gør for at vinde ham tilbage,
mislykkes. Lige til hun føder ham en Søn.
Da gaar det op for ham, hvor hans Plads
er, og hvor højt hun elsker ham. Forsonings
scenen er overordentlig nydelig skildret:
„Da han næste Morgen stod foran hendes
Seng, saa hendes blege, men forunderlig af
klarede Ansigt, gjorde han, som han i Døds
angst vilde have gjort i Nat — han faldt paa
Knæ foran hendes Seng, med Hovedet mod
hendes Arm... Og her friede Frits Tolcka
for anden Gang til sin Hustru — og fik Ja."
Mere kan man ikke godt forlange — af en
Don Juan!
Hr. v. C r o n ei.
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Den store Afholdsdemonstration

,'u'- An‘ A’iders™-

i Søndags forløb trods det mindre gode Vejr paa den smukkeste Maade. Toget var af udmærket.
Virkning, og Talerne blev hørt med levende Interesse.

Fra »Over Staldens« Revy.
Varietéen i Charlotte nlund har haft Premiere paa en meget morsom Revy, hvori der bl. a. fremvises
en vittig Parodi paa et omdiskuteret Maleri paa Charlottenborg-Udstillingen.

HVER 8. DAG: PORTRÆT
JUNI 23. 1912.

OG BILLEDGALLERI

Kong Christian afholder Parade.

,0‘- Axel Andersen.

Den store Parade paa Posenborg Ekscercérplads afgav et pragtfuldt, militærisk Skue, Kong Christian holdt en velformet og
hjærtelig Tale for Fædrelandet,

HVER 8. DAG.

Dansk Kvindesamfunds Møde.

Fot- Oeorg Burchardl- Kolding,

paa Skamlingsbanken var meget vellykket. Det var første Gang, at en Kyinde talte paa Skamling.

HVER 8. DAG

Det store Sangstævne i Raadhushallen.

n>t. »n. s. d"

sto1re Sangst&vne i Kaadhushalllen foretiede paa den smukkeste Maade Landet og Hovedstaden. Sangernes Hilsen til København
„Absalon bygged Borg ved Havn“ var af pompøs Virkning. Festen indlededes med en smuk Tale af Konseilspræsident Klaus Berntsen.

HVER 8. DAG

Prinsesse Margrethes Konfirmation.

Fot Ue; lndc

Ved en smuk og stilfuld Højtidelighed i den katolske Immaculata-Kirke blev Prins Valde
mars og Prinsesse Maries eneste Datter konfirmeret. Paa Billedet ses Biskop v. Euch, Dron
ning Alexandrine, Kong Christian, Prins Harald og Prinsesse Margrethe.

Prinsesse MARGRETES nydelige hvide Dragt
med Sløret blev almindelig beundret, Mange
gode Ønsker oni eti lys og Lykkelig Fremtid vil
følge Prinsessen paa hended Vej.
Paa Billedet ses Kaptajn Amdrup lykønsken
de Prinsessen.
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Jordbær som Skønhedsmiddel.
ET SKØNNE, saftige Bær med den lif
Krystal-

lige Duft staar nu i funklende
Dskaale
og pryder vort Bord.

Ved De, mine Damer, at Jordbærret i
gamle Dage var et skattet Skønhedsmiddel, og
at Cæsars Hustru brugte Bade, der var tilbe
redt af Æselmælk og udtværede Jordbær for
at bevare sin kongelige Skønhed?
Men det var ikke Oldtidens Kvinder alene,
der kendte Jordbærrets vidunderlige Virkning,
thi den berømte Skønne, Ninon de Lenclos,
vaskede hver Morgen sit Ansigt med Jordbær,
der var udtværede i Fløde, og det var dette
Fornyelsesbad, hun skyldte den Friskhed af
Teinten, som var hendes største Skønhed.
Lægerne siger, at en Jordbærkur har hel
bredende Virkning overfor Gigt, Rheumatisnie,
Mave- og Tarmlidelser, og at den er lige saa
god som en Druekur. Der gives Mennesker,
som faar Nældefeber af at spise Jordbær; dette
er til Dels nervøst; men de maa saa trøste sig
med at bruge Jordbærrene som Skønhedsmid
del. De gør Teinten friskere og renere og giver
den en ungdommelig Farve, og den forynger
det Legeme, der har badet sig i deres duftende,
røde Saft.
Jordbærrets Saft er det bedste Middel mod
Pletter og Knopper i Ansigtet, mod Fregner og
Solbrændthed, og det bringer Rynkerne til at
forsvinde, da det har sammensnerpende Egen
skaber.
Hvis man skærer sig, hvis man bliver
stukket af et Insekt, eller hvis man brænder
sig, kan man gnide det saarede Sted med et
godt, modent Jordbær.
Som Skønhedsmiddel bruges Jordbærrene
paa følgende Maade:
Jordbær, der er godt modne, lægges i et
lille, firkantet Stykke Lærred. Det trykkes en
Smule mellem Fingrene, for at Saften kan
komme frem, og deri dypper man en lille
Vatlampon, som man gnider Ansigtet med.
Saa snart Saften er tørret ind i Huden,
hvilket sker meget hurtigt, gnider man An
sigtet, og saaledes vedbliver man i mindst et
Kvarter.
Damerne maa imidlertid vogte sig for at
lade sig se med denne røde Maske for An
sigtet, og helst, saa længe Skønhedsplejen staar
paa, lukke sig ind i deres Lønkammer.
Er Kvarteret forløbet, bader man Ansigtet
flittigt med koldt eller lunkent Vand.
Mod fedtet Hud er Jordbærsaft særlig an
befalelsesværdig, men mod tør Hud maa Saften
blandes med Mælk eller Fløde.
Man kan gnide Huden ind med kold-Cream
før man anvender den vidundergørende Saft,
hvis Virkning da bliver endnu mere tilfreds
stillende.

For at faa Hænderne hvide skal man mase
et Par Jordbær og gnide Hænderne godt ind
dermed i nogle Minutter, hvorefter man skyl
ler og tørrer dem godt. Hvad enten Hænderne
er fine eller grove, bliver de ved denne Be
handling hvide, bløde og smukke, og dette er
jo altid en Pryd for en Dame.
Det er, som sædvanlig, de franske Damer,
der gaar i Spidsen, naar det gælder om at
bevare Ungdom og Skønhed, men mon ikke
ogsaa vore Damer i dette Kapitel — som i
saa mange andre — skulde faa Lyst til at for
søge, nu da de rode, duftende Bær lokker
og frister?
J. A.

Kampen om en Trone,
Hvor Eks-Kong MANUEL for Tiden opholder sig
vides ikke. Men sikkert er det, at han ivrigt stræ
ber efter at generobre sin Trone i Portugal. Foto
grafiet er tagzt i London.
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UGENS PORTRÆTTER.

Kammerherre, Iiofjætjerm. Grev J. AlILEFELD-LAURVIG.

Konsul JØRGEN II. NIELSEN.

KAMMERHERRE, HOFJÆGERMESTER, GREV JULIUS
AHLEFELDT LAURVIG-BILLE til Egeskov er død Han
var født 16. Februar 1849 i Kbhvn. og Søn af Lehnsgreve Ahlefeld-Laurvigen. Den Afdøde var særlig kendt
som Landmand. Han sad i Bestyrelsen af forskellige
Selskaber, bl. a. De danske Sukkerfabriker, Svendborg
Amtsraad, Det sydfynske Jærnbaneselskab og Det syd
fynske Dampskibsselskab. Greven var dekoreret med
Kommandørkorset af første Grad og Dannebrogsmændenes
Hæderstegn.
KONSUL JØRGEN H. NIELSEN i Hjørring er for
nylig afgaaet ved Døden i en Alder af 79 Aar. Den
Afdøde, der var meget anset paa sin Egn, hørle til den
gode, gamle Slægt 'af Købmænd, der har udført et stort
og uegennyttigt Arbejde for By og Land. Han var bl.
a. Medstifter af Hjørring Handelsforening og Handels
skole, i hvis Ledelse han tog livlig Del. Først og frem
mest var han en ivrig Plantningsmand. Han var deko
reret med flere udenlandske Ordner.
OVERLÆRER ALFRED BINDSLEV er udnævnt til
Skoleinspektør paa Frederiksberg. Han er født i Hjør
ring 1859, blev 1880, An'enlærer i Brahetrolleborg Sogn
paa Fyen og blev 1883 Kommunelærer paa Frederiksberg.
I 1905 udnævntes han til Overlærer. Som- Skolemand
nydei Hr. Bindslev megen Anseelse. For Offentligheden
er han bedst kendt fra det store Arbejde, han har ud
ført for de fattige Børn og Børnehjælpsdagen. Ligeledes
har han i mange Aar været Kredsbestyrer i Københavns
Understøttelsesforening.
Inspektør ALFRED BINDSLEV.

„Hver 8. Dag“, 23. Juni 1912.

„HVER 8. DAG“S GRAFO
LOGISKE BREVKASSE.
Red. af H. Troll e.
Indehaver af Graf. Inst. S. E.
Kristiania og Kbhvn. 0.
Pris pr. Analyse i Bladet: 1 Kr. for 5 Lin.,
2 Kr. for 10 Lin., stor Karakteristik til opgiven Adresse 3 Kr., Sjælespejl, ca. 100 Lin.,
5 Kr.
Alle Henvendelser adresseres til Graf. Inst.
S. E., Kbhvn. 0.
Obs. Skriftexpertise! Undersøgelse af Do
kumentforfalskning, Identificering af anonyme
T rusel- og Udpresningsbreve etc. under ga
ranteret Diskretion. Honorar efter Aftale.
KR. EREMITA. En Idealist, der har vendt
sig fra Livet fordi hans praktiske Sans ikke
slaar til, en naiv Sværmer som i Mangel
paa Selvtillid og Kraft bliver ydmyg. Ner
vøs, indadvendt rugende, pirrelig og frygt,
som. Synder mere i Tanker end i Ger
ning. Vankelmodig, lettroende og selvop
givende. Mand Dem op og deltag i Livets
festlige Spil.
NATUGLE. Et muntert Sind, der ikke tager
sig Smaating nær. Vejrer Bekymring bort
med et stort Smil eller en hjertelig Latter.
Trods Umiddelbarhed tilpas forsigtig. En
Kvinde (trods den mandlige Skrift) uden
Snærperi og med et varmt Hjertelag, Ar
bejdskraft og Udholdenhed.
,E. A. Kraft og Udholdenhed, der er parret
med beskeden Fordringsløshed taler ud af
denne Skrift. Sund Livsglæde, ikke blød
agtig hensynsfuld. — Nægter Dem intet.
Stærkt Temperament, djærv Egoisme, Sne
dighed.
ERNST. Skriften hidrører fra en Person, hvis
første Livsbetingelse er Uafhængighed. Vil
være sig selv. En grundig Tænker, formo
dentlig matematiske Anlæg. Dog af og til
mindende om selve Newton i sin Distrak
tion (cfr. 1912 i St. f. 1812Y
C. G. A. Forstaar at holde tæt og fortaler sig
sjælden. En klar nøgtern Aand, der ved
at afveje Forholdene. Trods Livlighed giver
De Dem ingen Blottelser, — selvpaapasselig som De er.
VILA HOMME. Aandsarristokrat, gaar ikke i
Flok, liberal Tænkemaade, udpræget Selv
stændighed, en Stolthed, der snarere bun
der i fornem Foragt for alt plumpt end
flad Selvbehagelighed. Vantrives mellem or
dinære Sjæle.
,,MASLO“. Én Person, der sætter sit Præg
paa Omgivelserne og bedre egner sig til
at befale end lyde. Vældig Vilje, Handle
kraft og Selvtillid. Maa og vil frem. Gen
nemtrængende klar Tankegang, ingen øm
me Følelser, men heftige Lidenskaber, Mod,
til Tider brutal Hensynsløshed. Den Stær
keres Ret! Initiativ, stor praktisk Sans,
administrative Anlæg og Arbejdskraft.
TI. S. Deres Tilbøjelighed for verdsligt Velvære,
sanselige Nydelser og haan dgrib elige Go
der staar i et sørgeligt Misforhold til De
res Livsmod. Indesluttet, træg og uselv
stændig. Mangel paa aandig Rørlighed.
Mere taalmdoig end' udholdende: De fin
der Dem i det uundgaaelige med Resig
nation. Naiv, en god, paalidelig Ven.
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EN MODER. Svag i Handling, stærk og ud
holdende i Modstand. Dog lader De Dem
let overtale og skræmme. Følelsesretning
fremtrædende, naiv ufarlig Egoisme. Trods
Omstændelighed praktisk duelig. I Stand
til Opofrelse.
A. L. (Tandil, Argentina): Indsend Beløbet
forud.
SO-SIS: De ved, jeg smigrer ikke. Følgelig
maa De ikke opfatte det som Smiger, naar
jeg kalder Dem et godt Menneske, aaben,
tillidsfuld, brav, af naturlig elskværdig Om
gængelighed, solide Grundsætninger og for
dringsløs. River ikke ned paa Deres Med
mennesker. Noget tung Opfattelse, ærlig.
—N.: Dem vil jeg tilraade nogen større For
sigtighed, thi De er sorgløs og ubekymret
til en Grad, der nærmer sig det ufor
svarlige. Dette er ogsaa Deres eneste Fejl;
ellers ser jeg kun Lyssider, og bl. a. disse
følgende: sjælden jovial Liberalitet og
Hjertevarme, De ser ikke ned paa under
legne Mennesker, gør Dem ikke paa nogen
Maade til og har ingen Rangskala for Deres
Høflighed. Impulsiv umiddelbar, sandheds
kærlig, frygtløs. Energien er vel stor, men
savner Midtpunktet. Selv af prima Intel
ligens.
JE: Falder helt igennem ved Siden af Dem.
Hun har alt det, De kan glæde Dem ved
at mangle, som t. Eks. bornert Selvfølelse,
smagløs Overdrivelse og en til Tider sen
timental Pjankethed. Lader alle Idealer
ryge for de praktiske Behov og tjener i sin
Egoisme først og fremmest sig selv. Med
alle disse Egenskaber er hun dog ikke
nogen daarlig Person, der stikker ikke noget
afgjort ondt i hende, kun synes hun saa
mat og ubetydelig i Sammenligning med
Dem.
MAR NO: Siger: System i alt. Gør hellere en
Ting om end De leverer et daarligt Arbejde
fra Dem. Affektion, stærk Egennytte. Mate
rialisme. Lad og langsom, stolt men høflig.
RICH. LØWE: For Dem er fdet ikke nok at
være Gentleman i Omverdenens Øjne: De
vil være det i Deres egne. Trækker ikke
fejgt i Land men vover Pelsen. Retskaffen.
En fast Vilje har fåaet Dem fra tidligere
Forkvaklethed til strenge Grundsætninger
og sundt Livssyn. Næppe et Lod Misundelse.
AMO: Noget brysk og kort for Hovedet. Emi
nent Forstandsmenneske. Selvkritik. For
taler Dem ikke, praktisk Sans og myndig
Fremtræden. Et lyst Hovede, der hader
Vidtløftigheder.
1440: De er stridbar, dog mere frejdig end
krakilsk. Naiv Selvsikkerhed, der ikke er
uforenelig med Beskedenhed. Resolut, klar,
bestemt Vilje. Som Amo uden stærk Egoisme,
men mere aabenhjertig.
KARINA: Viljeløs og ganske umistroisk. De har
vanskeligt ved at lære af Erfaringer og
evner endnu mindre at gøre andres Er
faringer anvendelige paa Dem selv. Følgelig
begaar de mange Ubesindigheder og for
ledes dertil.
KÆTFIE: Bør gennemlæse Betingelserne nøje.
TEOSOF: Denne Karakter kan vanskelig skil
dres i fem Linier, fordi Modsætningerne er
saa frapperende, at de uden vidtløftige
Kommentarer synes .urimelige. Der er t.
Ex. Livlighed, stor Idealitet og saa banal
Vulgaritet. Der er Beskedenhed, Forsagelse
og dog ikke sjælden affejende Kulde. Tag
stor Analyse eller Sjælespejl.

Distræt.
Professoren (til en Herre, der bliver præsenteret
for ham): Har De studeret hos os?
— Nej, Hr. Professor, jeg er Vin-Agent!
Professoren: — Ah, derfor ser man Dem aldrig
paa Universitetet!
*

*

Omskrivning.
— Hr. Doktor, kan De sige mig. hvad den Herre
derhenne med de mange Brillantringe er?
— Ja, Frue, det er en Mand, hvis Midler tillader
ham straks efter Frokosten at holde Fyraften!
*

*

Uha!
A. : — De husker maaske endnu det smukke Guld
ur, som for seks Aar siden blev borte for mig?
B. : — Ja, det husker jeg ganske nøje.
A. : — De husker maaske ogsaa, hvorledes jeg for
gæves søgte efter det overalt?
B. : — Javel.
A. : — Naa, tænk Dem. i Gaar tog jeg en gammel
Vest paa, som jeg ikke har gaact med i mange Aar.
Og hvad finder jeg i Lommen?
B. : — Deres Gr! — Jeg gratulerer!
A.: — Nej, det Hul, hvor igennem del sandsynligvis
er faldet!

B. S.A. Cycler

150 Kr.

Rimelige
Betaiingsvilkaar
Ppovinsordre expederes

Maanen om Natten og Solen ved Da*„
slraaler mest,naar pudset med GLORIA

Axel Hansen

• METALPUDSECREME •

ftsterbrogade 86.

fabetihawi-Tie. Øbro 541 y.

-y

Det forandrer Sage n.
A. (der efter mange Aars Fraværelse vender tilbage
til sin Hjemstavn;: — Sig mig, hvad er der egentlig
bleven af Vilhelm Smith, den Dreng, som jeg i Skoleaarene altid var paa Kant med? Han er vel i Tugt
huset nu; det stod tydeligt præget i hans Ansigt, at
han vilde ende der!
B. : — Tal dog ikke saaledes. Han er Millionær!
B.: — Hvad, er min kære Skolekammarat blcven
Millionær? Jeg vil straks opsøge ham for at forny
Venskabet!
*

*

Arveligt.
Chefen (ærgerligt): - Fanden skulde ogsaa slaa i
den Bydreng. Han er aldrig, hvor man har Brug for
ham.
Bogholderen: — Det maa han have arvet eller
sin Fader — han er nemlig Politibetjent!
ifc

;fc

*

a d a n e r K v inde r n e.
—
— Og hvorledes saa Manden ud?
Jeg betragtede ham ikke nojere, kun
han ingen Forlovelsesring havde!

Gloria Olie KomoTlf. 5226.
København N.

Smaa Sandheder.
Mange belønnes og roses, fordi deres Pligter trofast
opfvides — af andre.

* &
*
virkelige Axe
*

*
*
er *

Gammelt Had ruster ikke.

*

*

Sa
Dommeren:
Frøken: —
det ved jeg, at

Dan^k Fabrikat.

Jordens

Penge.

En god Gerning kan ofte føres tilbage paa et godt
Lune.

*

■Jr

*

Den. der tilgiver andre. kender sig selv grundig.
*
*
Mangl et Ægteskab er en evig Kamp — om Freden,

*

Selv hos de mest V a n tro kan man nu og da
spore Overtro.
*
*
Jr*
Tanker, der gaar dvbt. naar sjældent vidt.

*
*

•y

*
*

Misundelsen bukker dvbtere end Agtelsen.
Den, som søger, finder - men jo mere et Menneske finder, des mere søger 1lan.

*

Mangen, som kæmper mod Auto rilet. kæmper for
selv at opnaa Autoritet.

*

*

Der gives Mennesker, som saa at sige betragter
Livet fra Hoflogen.

De sidste nye Slørmønstre.

Leverandør til:
Hs. Majestæt Kongen af Grækenland, Hs. Majestæt Kongen af Rumænien, Hs. Majestæt Kongen af Portugal, Hs. Kongelige
Højhed Storhertugen af Baden, Hs. Kongelige Højhed Storhertugen af Sachsen-Weimar, Hs. Højhed Hertugen af Anhalt,
Hs. Storhertugelige Højhed Prins Max af Baden, Hds. Kongelige Højhed Infantinde Isabella af Spanien, Hds. Kongelige
Højhed Prinsesse Marie Louise af Baden.

Ovenstaaende Pianofabrikant konkurs.
Kgl. Hof Pianofabrikant Hintze, Berlin, en af Tysklands største Fabrikanter, er gaaet konkurs.
Hver 8. Dag har, med sin vanlige Interesse for sine Læsere, pr. kontant købt dette Restlager af Pianoer
og Flygler. Ligesom de store udenlandske Blade paa forskellig Maade, naar Lejlighed gives, lader sine
Læsere nyde godt af fordelagtige Indkøb, tilbyde vi nu vore ærede Læsere den Fordel, at de for ca. halv
Pris kunne erhverve sig et første Klasses Piano eller Flygel. Originalpriserne varierer fra 800 til 1800 Kr.;
men vore Udsalgspriser andrager kun ca. det halve. Til Betryggelse for Køberne, om Fabrikatets For
trinlighed have vi anmodet Hr. Komponist Fini Henriques om en Udtalelse og henviser til nedenstaaende
Erklæring. Pianoerne er udstillede i Stueetagen i Hver 8. Dags Hus, Vingaardsstræde 25 samt Ny Kongens
gade 15 og kunne beses Søgnedage fra 9—8. For at ogsaa de af vore Læsere, hvem det ikke maatte
konvonere at betale kontant, kunne nyde Fordel af vort Indkøb, have vi truffet det Arrangement med en
herværende Bank, at vore Læsere der, mod vor Kaution, kunne laane Beløbet mod smaa maanedlige
Afdrag til en Rente af 5 pCt., saaledes, at de nyde Fordelen ved kontant Betaling. For at ogsaa vore
Læsere i Provinserne kunne nyde godt af vort Tilbud, antages en Forhandler i hver Provins. Skriflige
Forespørgsler besvares omgaaende. Instrumenterne sendes fragtfrit til Provinsen.

*|a

Øver 8. Dags forlag.

Vianoafdelingen.
Vingaardsstræde 25.

Telf. 6026, 6822, 6922.

Ny Kongensgade 15.

Telf. Byen 3548.

r

■

j

Undertegnede, som har prøvet de af Hver 8.{Dags Forlag

j

>
!

erhvervede Pianoer og Flygler fra Kgl. Hofleverandør Hintze,
Berlin, erklærer herved, at disse, hvad Tone oq Klangskønhed

«
>

■
■

angaar, staar paa Højde afjdet allerbedste, som Udlandet leverer.
Kjøbenhavn, d. 15. April 1912.

■
■

!
Fini Henpiques.
i
Jt ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■c

Martins nyeste Kontrol-System
byder en absolut betryggende Sik
kerhed, og bringer en mønsterværdig
Orden i Regnskabet.
Martin-Kassen Nr. 301 a afgiver
en stemlet Kupon over hvert Kon
tant- eller Kredit-Salg, og Kontrol
listen udgør en fuldstændig Kasse
bog, der nøje viser hver enkelt
Indtægt, Udgift, Kreditsalg og Ind
betaling.

Martins Kasser.
Bedste Kontrol.
Martin-Kassen Nr.*301 a.

Loven

04

om tvungen Bogfø
ring træder i Kraft
allerede den 1ste Juli
1912.

Brug Radium Lædercream.

2

R. Agerskov

■ •

Blaagaardsgade 15

9 .

O
04

Kvittering
over

Telefon:
Nora 511 y.

Forlang derfor straks
Tilbud paa MartinKassen, der i For
hold til det, den
yder, er billigere end
noget andet System.

Kupon (hel Størrelse).

Ved forskellig
Inddeling
af Kontrol
listen kan
MartinKassen ind
rettes efter
enhver
Forretnings
System.

Kontrollisten (h alv Størrelse).

Martin-Kassen Bedste Kontrol.
Forum Schmidt. — København V.
Tli. 9250.

-------- Bagerstræde 9. -----------

Tlf. 9250.

HJEMMETS VEJVISER
Fortegnelse over københavnske Firmaer, hvis fleraarige reelle Forretningsførelse yder Kunderne
betryggende Garanti for samvittighedsfuld Betjening.

Barbermaskiner.

Guld- og Sølvvarer |

|

Møbler.

r Barbermaskiner.

Kr« 1.50 plus Porto sendes
mod Opkrævning. P. Jensen, _______ Andersen. Tlf, Palæ 1358 y.
Skovvejen 105. Aarhus.
Dr. Tværg. 29 Mezz., Tlf. Palæ 1329 y

Barnevogne og Klapvogne.

Fr. 7, Gade 4, Hj. afNørrebrog.
Telf. Nora 1996 y. Afbetaling
indrømmes.
Itkin.

I

Fru ERSLEV
modtager afredt Haar til For
arbejdning. Spec. Fletninger

Bogbinder^l

— Skilninger — Parykker, enestaaende Pasning. Nørrebro

gade 74.

BogbinderD.L. CLÉMENTs

Eftfl. Silkegade 13, Køben
havn. Telf. 3396, leverer alt
Bogbinderarbelde, enk. Bøer som de største Partier, i omhygeligste Udførelse, til rimelige Priser.

|

Indramning:

Ugentlige Afdrag
efter Aftale.

llé 12, Hj. af Grundtvigsvej, anbeller solid Indbinding til smaa Priser. _________________ Gentoftegade 4
A|S. CENTRUM, Regneyade 1.

|

Vinduespolering og Bygningsarbejde
udføres.

G

26, Smallegade 26.'

Damehatte.

|

lodeforretn. Frem.
D ekoratører.

I

LAURI
Falkonérallé 65.

5191.

Telf.

Godth.1165, anbefaler sig
med alt til Faget henhø
rende til Konfirmation og
Selsk. Provinsordre exped.
omgaaende og billigt.

K. MADSEN,
Mølle Allé 14.

Chaicelonguer, Divaner
og Fjedermadratser.
1. Kl. Tapetsererværkst,

Fiskeforretninger« |

res efter Tegning saavel som enkelte
ANNA PAMPERIN.
Dele. Alt Snedkerarbejde udføres.
Falkonerallé 26. Tlf. V 2267 x.

Stole som Tegning
8 Kr. pr. Stk.
Aage Jensen»

Peter Hvidtfeldtsstræde 6,

Colbjørnsensgade 12.
■ Stort Udvalg. Billige Priser

■

1

rntfnrwi-__ h. m. olsen

—ai? —Fiske- og Vildtforretilng Blaagaardsgade 18.

Fodpleje.

|

Frk. Basnmssen, Vestervoldg. 17a. 2. Bemærk:
¡dea Sal. Træffes 12—6.

Glarmestre.

|

udføres.
CARL STAPF,
__________ Enghavevej 15.__________
Corsgade 30 lige ved Blaagaardsg.
lilleder indrammes, Rullegardiner,
?ortiere- & Gardinstænger. Vindues
polering udføres. H. Th. Klirigspor.

Glasmosaik.
O verslag gratis.
M. Jansen,

Pustervig 5.

Telefon Byen 2369x.
Averter i ..Hjemmets Vejviser44.

1

Lædervarer.
|
a A. M. SØRENSEN
Hovedvagtsgade 2.
Telf. 5360.
J||P*Stort Udvalg.
Billige Priser.

Maltpræparater.

|

Ingen Mavekatarrh!
Brug Maltl-ne Kakao.
^M^^Maltine Kaffe taales,
«^T^hvor Kaffe bør være
banlyst.
fe
Maltinekiks. Tlf. 9919.

1 Manufakturvarer. |

O||i

_______ved det nye Theater.

Billigste Værkstedspriser.
A. Svensens Eftf. Møbelsnedkeri.
Østervoldgade 10 2. Telf. Pala1 726 y.
llílhlnB direkte fraVærkstedet.SpeciMH Ml alitet: Spisestue og Herreoærelse. BilligsteVæikstedspriser. C. Christensen, Præstøgade 13.

Opplettering.

[

Landemærket 25.

Største Udvalg, Billigste Priser.
Masklngarn til en gros Priser.

Tøjrensningsanst.

Tøjrensningsanstalten.

|

Pianoer.I

& Tøjrensnings Etab

Stilfulde Instrumenter
Dansk Arbejde.
Thorald Bohm

C. Krüger Hansen.
Indlevering:

Dronn. Tværg. 14.

Fabrik:

Telf. Byen 420 x.

plages De af Rotter, Mus Væggedyr,
1 Kakerlaker eller andet Utøj, da
henvend Dem Nybrogade 28 Stuen.
Telef. Byen 2496, Tom Tjäder.

Tlf. Palæ 11

Blegdamsvej 56. Tlf. Nora 1106

I

Uhrforretninger.

F. 0. Carlsson,

Amagertorv 31.

Største Udvalg i Uhre o,
Kæder.

Vaskerier.

Skotøjsforr.
Thinggaard,
Strandboulevarden 166, Tlf.
Str. 83x. Al R p.. udf. hurtigt.
Kun 1. Kl. Fodtøj til bill Pr,

Skrædermestre.
1. Kl. Herre- og Dameskræderi.

Nordre Frihavnsgade 13 A.

lul Minhon Herre» & Dameskræd.
JUL liluluull.
Classensgade 3.
Bestillinger modtages. Stort Prøvel.
Omforandring og Oppresning hurtig
og billigt,_____________
_______
Alt Stof modt. til Forarbejdning.
God Pasning og flot Arb. Fa rant.
Stort Prøvel. Ægirsg.12. N. Ohlson

Specialitet:
Husholdnings
vask efter V»|

Gmdrup
Dampvaskeri,
—. Grundlagt 1878. —

Vore Vogne køre overal

Telf. Strand 2. ♦ Telf. Strand

Symaskiner.

C. Konerding & Nielsen,
6, Holbergsg. 6

= Benyt =

Grundl. 1868 Telf. Byen 7y.

Længste Garanti.

Afbetaling Indrømmes.

F, C: Dahl,

Billigste Priser.

gggih Frederlksborgg. 31.

naar De søger et reelt Firma.

O. K. Mathiesen,

Gamle Pletsager »Aladdin*
Reparationer
øvede Skrædei
bliver som nye X™ «». Købsnhavns Dampfarvøri

Bedst og billigst

--------- Benyt --------HJEMMETS VEJVISER

Reelle Fordele bydes Kur
derne. FREA er altid reel
Vesterbrogade 40

Spisestuer, Dagligstuer etc.

Skotøj.

B

har erholdt Grand Prix og Guldmedaille i London forl. Kl Fisk.
Varerne bringes overalt.
Tlf. Nora 1330.
Christiansen.

Aarligt Udsalg.

iste Klasses Møbler efter originale Tegnin
ger til Fabrikationspris, Tegning og Over
slag gratis. Grundlagt 1898.

Kurvemagere. |

ifSl

iskehus et

Stort Udvalg i Tricotage.

N. P. Hansens Møbelsnedkeri.
ST. PEDERSTRÆDE 41.
Telf. Byen 1341 x.

— Fiolstræde 42. —

O. Kinttof,

ælledvej 18

Stort Udvalg til alle Priser.

V

Rottegift.

B

Alexander Hoyer,

KØBMAGERGADE 16.

iggo Henriksen, 47, Pr. Char=
lottegade 47. Hele Udstyr leve

KUNST-KLINKE RIET

HIKk

Strømper, Underbeklædning,

Tegning og Overslag gratis.

Kunstklinkeri.

Larsen & Gording.
Holbergsg. 10. Tlf. Byen 5110.

Trikotage.

Lille Strands!rade !&
Jicrredragt fra 2 oo
2>amrdrggt ■ J2S

Konditorier.

Alle Mærker føres.

Gothersgade 21 St.
Telf.. Byen 18 31 v.

Lundén, Ilenr. Rungsg. 23-25.

Mrxklor» Ü1 billigste Fabrikationspriser, N. P. Nielsens Mø
belsnedkeri, N. Søgade 15. Telf. Byen

Trikotage t.Voksne o.Børn samt
Skørter, Korsetter og Strømper
i stort Udvalg A'Nuppenau,
26 Grønreg. 26. Tlf. Byen i457 x. Etablissement for moderne Indram
ning. Kun 1ste Kl Materiale anvendes.
larmesterforretningen og Ramme
Cigarer.|
fabrikken, Toftegaards Allé 15,
Severin E. Frendrup,
Billeder indr. paa Af net. AbonnementI
Cigar- & Tobaksforr., paa Vinduespolering modt. S. Hansen.
Vin samt Spirituosa,

R.E.Lund, 8, Bagerstræde 8,

Dansk-amerikansk Tand-System.

Mahogni Bogskabe, som Teg
ning 50 Kr. Antike løbler
restaureres. SnedkermesterP.

IVikHJIcI

Rammer paa
Afbetaling.

. Christensens Bogbinderi, luX
Børneudstyr.

Bi

|

Haararbejde.

Undersøgelse gratis

Fineste Guldbroarbejde.

C. Paulsen.

Th. Herss, Juveler og Guldsm. St. Udv*
i Guld, Sølv og Elektropletv. til bill. Pr*

Tandklinik;
Konsu Itation
10—4 og 6—

C

sins. Denne Annonce giver
10pCt. Gothersgade 58, Aug.

Barnevogne.

| I

^^rúraTT^obelmagasíñet
Jernboneg. 5, Telefon B.
2642x. Soiide Folk indr.Ratebet. Fineste Gardinoph.

Forlovelsesringe alle Des-

Hjemmets Vejvise
—naar=

Averter!

Avertér!

Averter!

De søger el reelt fipim

Lsgei*

Sprog Undervisning
INSTITUT FRANJAIS, M. A. Husson, Stenosgade 5i,
fransk exam. indf. Lærer og Lærerinder. Enetimer Kursus. Konversatioi
Korrespondance Vejledning (for Sangere) i fransk Textudtale. Tlf. V. 787 n

SS

Dr. med. AXEL TROLLE.
Konsultation i Fordøjelses» og Underlivssygdomme.
ri vatklinik og Bopæl: Dronningens Tværgade 40. Tlf. 7CG0. Tr. 12—1.

Fru

Franeiska Petersen.

li nik for Antiseptik, Fodpleje, Manicure, Ansigtspleje, elektrisk Vibraonsmassage. Generende Haarvækst fjernes. Middel til Selvbehandl. 2 Kr.
Østergade 53, ligef. Ilium. TIL Byen 1160.

Badeanstalten „København*
Studiestr. Gt.

Sillige
<AR- & DAMPBADE

25

Brokbaand, Rygbandageg og
Underlivsbandager.

Klaver« M- Christensen, Orgn.- Violil

Klaverunöervisning.

Ør.

Silkeborg

Pris
á 3Kr. pr.Dag. 60Kr, pr. Md.
aves. Bestill. paa Barselpi. modt.
elf. 1488. Frk. J. Boye. Aalborg. Maccann Haandpleje, Fodpleje. Ude
jneral-Agenturet Gothersg. 16. Kbhvn. K. IVlaoodyGj 9—12: 1 Kr. Hjemme 1—7
Ildste Forretn. her paa Pladsen i (Søndag 9—12): 75 Øre. Blegdamsvej
ununiv. og Sygeplejeart. Prisl. mod 2 (St. Hans Torv). Lovisa Svensson.
t 0. i Frim. Varerne sendes overalt. Rekonvalescenter tilbydes Ophold.
Frimærker modt. som Betaling. Beliggenhed lige ved Skov og Strand.

W. Kaiser, Aarhus.

U

ndervisning i Klaver for Bf
gyndere Købmagergade 8.

Vik. v.Sct.Pctri Kirke
___________ Tr. 30-12.___________ ~
Orgel. Marstalsg.10. T.01932y Theof
K. Gottlieb, Portugalsg. 12. Elever
Orgelspil. Tlf. Am.463. Tr. 1-3. Elev
af Hr. Organist Jul. Foss:________
Fru MARG. BJØRVIG
Averter i „Musik»Undervisning“.
BLAAGAARDSGADE 20 4 N.

Sang Undervisning

Pensionatet
Villa Aavang

andet kun absol. dygt. hospitalsudd,
rgepl. Spec. udd. Barselsplejersk.

ir. Instrumentm. og Bandagist.

Valdemar Larsen,
St. Thomas Allé 13 2.
Elever i Vioiinspil modtages.

35 Øre.

Onsdag og Lørdag efter Kl. 5:
edicinske Bade & Massageinstitut.

YGEPLEJEnBUREAUET
Aalborg uds. overalt i Byen som paa

Undervisning i Klaverspil. ELKLuAr,a^^saLE75SE

ELLA FREDERIKSEN, WESSELSGADE 17.

Elev af Kgl. Operasangerinde Fru Margrethe Lendrop, Professor Iilert
og Kammersanger Poul Schmedes.

Harriet Hornemann Lange,
Cort Adlersgade 4. Telf. 1307 x.

Averter i „Sang»Undervisning“

Sygeplejerske, Frk. Godt, Wulffs Villa,

Skovvejen, Aarhus. Telefon 2877.

—

Averter i Lægelisten. -----

Damernes Rubrik
HELL ER UP HUSMODERS KO L E, BENGTASVEJ 15. Telf. 1157
Skole og Hjem for unge Piger.
Program tilsendes.

Vandede Bekendtgørelser
iskeforretningen SKAGEN, Nan»
ensg. 64. Alle Fiskes, i prima friske

Averter i
„Blandede Bekendtgørelser1.

arer. Fin. Torsk, Frederiksh. Rødsp.
1. Kl. Fiskefars, Tlf. Byen 1164y.

Ratebetaling
or Folk, der køber Varerne paa Ratebetaling, er det ar Betydning at
omme i Forbindelse med kulante Firmaer. Nedennawnte Firmaer nyder
i saa Henseende den bedste Tillid.

Møbelforretninger

Jydsk Fiske»Import, Mejnungsgade
15 og Fredensgade 15, anbefaler alle

5 Mdr. Kursus beg. 5. Maj.

Petra Laugesen.

Ranlfont Mode-Salon L Damehatt
. Utl 11 l\G I l Nordre Frihavnsgade 13.
Torn 54 Nordre Frihavnsgad
. 1 UL fJ,
Telf. Øbro 97 x.
nQmn»Ansigtsbade, Antisept. Fod» —■ ■
BØRNE»UDSTYR. —
IldIIIII PIele«Frihavnsg. 43,1. Frk. Holger Bjørkman Telef. Øbro 1688
UUIIIH M. Dyreborg. Tlf. Øbro 2342x. Rammefabrik Østerbrogade 118. M
OHANNES ANDREASEN,l.Kondi- derne Rammer til moderat Pris.
tori, Is og Konfekturef. Smalle»
gade 24. Bestilling. Tlf.Godth. 75 x.
Vadskeriet „Elegant44, Nøjsom- Frk, H. Sarauw, Graabrødretorv :
hedsvej 4. Tlf. Øbro 1673y. Smuk
en bedste Broschestift paasa
Strygning. Omhygg. Behandl, garant.

Sorter Fisk til Dagens billigste Pris.
Telf. 10116. Ærb. H. Dumberno ivsky.

A
¿

J

Damefrisering50

Alvilda Burchardi, Frederlksborgg.

D

By<

tes for 10 Øre hos Guldsmed'
G6, Aa boulevard 66.

48. Spec.: Baby & Kon firm.-Udstyr.
M. P. Nielsen Blomsterh.,
Største Udv. i Pigekjoler til alle Aldre.
Østerbrogade 134. Telf. 0 788 v.
Matros- og Jægerdragter. Alt i UnderKranse og Dekorationer.
beklædning øg Linned_____________ Bestillinger modt. til Borddekoratk
M Potopnan Broderimagasin, Østcr• IR. lu LE I oC II brog. 14(i. Navn syes, alle — Averter i Damernes Rubrik. ■
Slags Tegninger ogMontering udføres

Møbler "yu¿?f. Afbetaling

øbler uden Udbetaling + + +
+ + + 2 Kroner ugentlig. fra 1 Kr. ugenti. Fuld Garanti.
S. Boulevard G5.
H. Schäfer, Rosenborggade 2.

Fodtøj

¡usikinsfrumenter

FODTØJ PAA AFBETALING
20, Fredensgade 20.

DN FONOGRAF Gratis
¡veres solide Købere ved Køb af en
?rie (48) Valser paa Afbetaling.
(Ialt 48 Kr.).
DANSK FONOGRAF-MAGASIN
magertorv 16. :: Prisliste gratis.

Eget Arbejde. Billige Priser.

Fodtøj

Herreskræderl

Saxogade 3.

FODTØJ paa Afbetaling.

,FIX“, Blaagaargsgade 11
nb. sig med alt til Faget henhørende.

Nansensgade 11.

Averter!
Averter!

|in|l HVER 8. DAGS

IlAll PIANO

Køb Hver 8. Dag hver Uge.

Husk
at „Hver 8. Dag:‘ har købt

Hintzes Fallitlager
i Pianoer
og sælger disse for ca. halv Pris uden Udbetaling, m<
10 Kr Afdrag om Maaneden.

Vingaardsstrædé 25.

Kimone Bluse.

Af fin Indisk Silke Moll leveres hver af Bladets
Læsere for den fabelagtige billige Pris af kun 3,85
Øre plus Porto. Man behøver blot at opgive Brysividde og De faar en Bluse der absolut vil passe.

Fineste Systue.
Denne Bluse for
Eleganteste Nyhed til Bal og Selskabsbrug. Indkun 3 Kr. 85 Øre. send denne Bestillingsseddel. Ved Bcstill. af flere
Bluser maa de forskellige Maal opgives.

BESTILLINGSSEDDEL.
Undertegnede ønsker s g omgaaende tilsendt
af den i „De tusind Hjem" averterede hinione Bluse.

Stk.

Tom. til Kr. 3.85 plus Porto.

Brystvidde.............. Centim.

Navn : .............................................. Ådr. :

Hansens Kommissionsforretning, Vejle.

Hver 8. Dags Pianoer.
Vi anbefaler vore Læsere de fra den fallerede Kgl. Hofleverandør
ri H. Hintze, Berlin, erhvervede Pianoer og Flygler, som vi
lge til meget lave Priser pr. kontant. De af vore Kunder, som
latte ønske at betale ratevis, kunne uden Forhøjelse af Prisen
Irage Beløbene med 10 Kr. om Maaneden. Nogen Udbetaling
langes ikke. Pianoer af ethvert Fabrikat tages i Bytte.
Hver 8. Dags Hus,
Vingaardsstræde 25. Telf. 6822.

Fanø Bad.

Enestaaende Strand og Bade.
Prosp. hos Badedirektionen, Fanø.

Gummivarelageret
16LilleKongensgadel6.
Tel’*. Byen 1654 x. Extrafineste Kval. Grat. Prøver
Diskret Eksp. Frim.modt.

PHØNIX'
1 N0RMAL8RØD
: I
I

OOLOGISK HAVE
aaben hver Dag.

Tandpasta
F. A. Thiele, Købmagerg. 5.

Koneert hver Aften

Spec. Briller-Pincenez.

BliG-Srnæklaase
byder den bed
ste Sikkerhed.
Solideste Laas
for Entré- og
Gadedør og let
t anbringe.
Lad Deres Isenkræmmer vise
em vore Laase.

C. LINDER-MADSENS mek. Etabi.
ir S'uamsgade Nr. 6. Tit, Byen 3474¡rer mek og rlkt. Vinduesreklamer at
rer Art Tegninger og Overslag gratis,
irandør til de største Reklamefirmaer
.nma-k.

Fra Tivolis „Borgegaard".
Blandt „Borgegaardens" mange smukke Interiører fortjener
ovenstaaende at bemærkes paa Qrund af det naturtro Bil
lede, det udviser,
F in F a m i 1 i c.
Grosserer Petersens Datter har ægtel Baron Fal
kenskjold, og Grossereren er vældig glad, fordi han er
kommet ind i saadan en fin Familie. Men cl halvt
Aars Tid efter Brylluppet vender Glæden sig lil Sorg,
idel Grossereren maa betale alle Svigersønnens ukvitterede Regninger. En Dag kalder Petersen Baronen
ind paa sit Privatkontor og holder en længere Moral
prædiken for ham. Han slutter med disse kraftige
Ord:
' -■ Jo, det er nok en Fandens lin Familie, man
er kom mel ind i. Det viser sig nu, at du skylder
over hundrede tusinde Kroner bort. Det er jo en hel
Formue!
Baronen hørte rolig paa den vrede Mand. Saa
snøvlede han flot:
— Tja, du kan jo godt kalde det en Formue. Men
glem saa ikke at tilføje, at den er selverhvervet!
*

*

¡k

A v, m in Ar m!
Der er Somnierbal hos Konsulen. En Mængde Ka
detter er indbudne, og alt gaar storartet. Men i Afte
nens Løb hænder det, at Kadet X sveddryppende baner
sig Vej til Verandaen og slaar sig ned ved et Bord,
hvor der sidder en enlig Herre og nyder sin Whisky
i Fred.
Herren: — Hvad er der i Vejen, siden De puster
saa stærkt?
Kadetten: — Aa, jeg er ganske ødelagt... Jeg har
danset med Konsulinden. .. Puh .. . Kender De hende,
det tykke Asen?
Herren- — Jo Tak — jeg er Konsulen!
*

*

¡Je

Elegant Damefrisering.
Lru Kramer-Petersen.
Tordenskjoldsgade 3 1
V. a v. Kgl Teater Tlf. Byøn 5079x,

Tandlæge Ruben
20, Vesterbrogade 20.
Tr. 10—3 og 6

7. Søndag 10—12

Kunstige Tænder, Plombering, Stifttænder,
Guldkrone og Broarbej
der i Guld.

Alt til modera e Priser.

Gyldig Bevis.
Dommeren: — Den Anklagede paastaar, at han
den paagældende Aften var døddrukken, da han op
holdt sig i Deres Restauration. Var det Tilfældet?
Opvarteren: — Det var det.
Dommeren: — Hvorledes vil De bevise det?
Opvarteren: - Jo, han vilde betale et Par Gange,
medens vi ellers hele Maaneden igennem ikke ser en
rød Øre fra ham, og saa gav han mig oven i Købet
to Kroner i Drikkepenge!
*

X y s g c r r i g.
Fruen (til den nvc Pige): Hvorfor blev De af
skediget fra Elalsraaden?
Pigen: — Fordi jeg lyttede ved Døren!
Fruen- — Hvad hørte De da?

Der er Grænser for alt.
Handelsrejsende Peter Christian Sørensen — Spe
cialist i færdigsyede Knaphuller og Kortevarer — an
kommer efter en bevæget Dag til Hotel d’Angleterre
i Pærekøbing. Med en Mine som en russisk Storfyrste
sætter han Kufferterne fra sig, griber Kridtstumpen
og vil notere sit Navn paa den sorte Vægtavle, der
indeholder Fortegnelse over Paladsets Beboere. I det
samme kryber et lille Væggedyr med smaa yndefulde
Pas over Tavlen. Handelsrejsende Peter Christian Sø
rensen lader Haanden synke og udbryder harmfnysende:
- - Vel har jeg oplevet meget paa mine Rejser,
men at Væggelusene kryber frem for at se, hvilket
Værelse, man bor paa... det har jeg sagomele mig
aldrig set Mage til!
Hvorpaa han tog sit Gepäck og vandrede over
paa Kroen.

*

&

*

Det gælder bare om at klare den.
Bogholder Tomassen fortæller i et Selskab, hvor
der serveres Spøgelseshistorier:
— Jo, ser De. jeg sad jo oppe og skrev til langt
ud paa Natten, og saa kom der et Spøgelse — eller
som det hedder et Gespenst — ind... Men jeg lod
mig ikke dupere.. . Undskyld, sagde jeg. men’det Ur
derhenne gaar et Kvarter for sagte. Klokken er over
Et. De har altsaa ikke Udgangslur længere. Værs’artig,
der er Døren... hvorpaa Gespenstet, eller som det
hedder Spøgelset, høfligt bukkede for mig og forsvandt!

*

lit
: —
hver Dag.
med Dem!
B.: —

*

S a ni v i 11 i g li e d s s p o r g s m a a 1.
Kære Ven, De bliver mig dyrebarere for
der gaar. Jeg delte gerne den sidste Daler
Mener De min eller Deres?

Fra Politihundeopvisningen i Aalborg.
Paa Billedet ses en af de danske Politihundes bedste
Springere ifærd med at sætte over et ca. 4 Alen højt
Plankeværk.

Nya Nisse.

SPØG OG SKÆMT

Ett par herrar möta tre judinnor (Jødinder) på promenad,
— Tror dn någon af de där heter Rachel?
— Vete tusan, men lea (grimme) va' dom allihop.

Det gælder om at regne den ud.
Det hændte en Søndag i en lille Landsbykirke, at
Byens Skræder mødte i Kirken med saa lasede Ben
klæder, at flere af de fromme Kirkegængere log For
argelse deraf.
Efter Gudstjenesten kaldte Præsten Skræderen frem
for sig og sagde:
„Skammer du dig ikke ved at møde i en saadan
Paaklædning? Og saa er du tilmed Skræder!“
„Ja,“ mente Skræderen. „Det er rigtignok. Deres
Velærværdighed. Men Sagen er, at jeg ikke kan faa
mine udestaaende Penge ind, og derfor har jeg ikke
Raad til at gøre noget ved mine egne Klæder!“ •
„Nuvel,“ sagde Præsten, „her har du en 50-Øre.
Men sørg for at faa dine Benklæder lavet i Stand!“
Skræderen stak de 50 Øre til sig og gik hjem. Men
den følgende Søndag mødte han i Kirken med ligesaa
lasede Benklæder.
Nu blev det Præsten for broget. Han kaldte ham
atter frem for sig og sagde:
„Hvad skal det betyde! — Sidste Søndag gav jeg
dig 50 Øre, for at du skulde lappe dine Benklæder,
men du har endnu ikke gjort det?“

„Ja, det er rigtig nok. Deres Velærværdighed,“ sva
rede Skræderen. „Men Sagen er, at jeg har set paa
Benklæderne igaar og er da kommet til det Resultat,
at de var altfor lasede, til at jeg kunde gøre dem i
Stand for 50 Øre. Det kan ikke gøres for mindre end
en Krone!“

Forandring fryder.
Cirkusdirektören: — Hva’ Fa’en er den a’, hidtil
har du optraadt og ædt lid, og nu vil du være Sværd
sluger? . . .
"Klovnen: — Ja, min Læge har sagt, at jeg skal
holde Diæt!

*

*

En moderne Kvinde.
Doktor Sørensen er Enkemand og har fæstet en
ny Pige. Den første Dag spørger han ved Middags
bordet:
— Naa, Anna, sig mig saa, er De forlovet?
— Ja, det er jeg da. Hr. Doktor.
— Naa ja, det kunde jeg nok tænke. Hvad er
saa Deres Forlovede?
— Tja... to af dem er Politibetjente!

Drømmen, som blev til Virkelighed.
(Sluttet.)

„Del vilde enhver have gjort," sagde jeg, blussende
af Glæde over hans Ros.
„Nej,“ sagde han bestemt, „det vilde ikke enhver
have gjort. De er en Helt — gid jeg kunde sige det
samme om mig selv!"
„Da ligner De mere en Helt end nogen, jeg før
har set,“ sagde jeg ivrigt.
„Aa, De mener alt dette,“ sagde han og saa ned,
ad sig, „jeg føler mig, som om jeg var paa Maskera de. "
„Jeg ved, at jeg ikke tager fejl af Dem," udbrød
jeg med pludselig Dristighed.
„Gør De virkelig?" sagde han og bøjede sig hen
imod mig. „maa jeg da gøre Dem et Spørgsmaal?"
„Ja!" hviskede jeg. — — —
I delle Øjeblik glimtede et pludseligt Lyn — et
tordnende Skrald lod sig høre, — en tæt Røg ind
hyllede os, og jeg tabte Bevidstheden.
Da jeg kom Id mig selv igen, laa jeg paa Græsset
og saa op mod en lys Aftenhimmel; min Ven knælede
med et Udtryk af Rædsel i Ansigtet ved min Side.
„Er De saaret?“ spurgte han aandeløs.
„Nej,‘l svarede jeg drømmende, „men det var altsaa
rigtig nok — vi var midt i Krigen, og der var Fare.
Vi er slet ikke i Skoven ved C lo vertop; dette er SuaoYang eller San-Tai-Tse, ikke sandt?"
Jeg rejste mig op paa Albuen og saa mig omkring:
dér laa en splintret Bagagevogn, der en død Hest,
og lidt længere borte var en Gruppe Japanere ifærd
med at løfte en falden Kammerat op. Mit Blik vendte
tilbage til min Ven — en lille Stribe Blod løb ned
ad hans ene Kind. Han saa paa mig.
„Nej — det var en Skam af mig at skjule Sand
heden for Dem. -- Intet af alt dette er virkeligt; det
er all sammen Øjenforblændelse. Vi er ikke i Manchuriet, men i Cl overtop. Det hele er sat i Scene for at
skaffe Billeder til Kineloscopet i „Vandwille", og det
lykkedes dem til sidst at skabe et saa levende Billede
af Krig, som del kun var muligt."
„De er altsaa ikke Krigskorrespondent?"
„Jo, jeg er? sagde han hurtigt, „jeg er James
Dover ved „Chronicle" og har været med ved alle
de "japanske Krige; derfor er jeg her for at paase,
at all. blev nøjagtigt."
„Del er jeg glad over," sagde jeg lettet; „men
hvorfor skjulte De mig der bag Klippen."
„kordi en ung Dame, der spadserer rundt i Pro
menaded rag t pan Slagmarken, næppe vilde virke helt
naturligt i Billedet, og der var jo Fare for, at Foto
grafen skulde tage Dem."
„Men den saarede Mand?"
„Manden fik Ordre til at falde."
„Men alt delte?" — jeg pegede rundt om mig.
„Ja, delte er desværre Virkelighed; det anede mig
rigtignok ikke, al sligt kunde ske, men Patronernie
eksploderede under Transporten ved et Uheld."
„De er jo saaret!" sagde jeg og rejste mig plud
selig.
„Aa, det er en Bagatel, som ikke betyder noget."
„Men Manden der henne?"
„Hvordan gaar det med ham?" spurgte min Ven
en af Mændene.
„Det er ikke noget alvorligt, han er kun let saaret,"
var Svaret.
„De ser," sagde han og vendte sig til mig, „at
alt er gaaet godt."
Vi stod et Øjeblik tause.
„Slagel er forbi," sagde jeg saa.
„Ja, Forestillingen er endt."
„Det er paa Tide at gaa hjem."
„Ja," bekræftede han modfaldent.
Han saa saa alvorlig ud, at jeg syntes, jeg maatte
opmuntre ham lidt.
„Der var noget, De for lidt siden vilde sige mig?"
Hans Ansigt klarede op.
„Jeg vilde netop fortælle Dem, at De er den søde
ste og bedste — —
„Vi er ikke i Manchuriet mere," afbrød jeg ham.
„Desværre 1"
Han havde igen tabt Modet.
„Men jeg vil saa gerne høre," sagde jeg — han
gik et Skridt hen imod mig — „jeg vilde saa gerne høre
lidt mere om Krig og Slag, og jeg tror, at Moder
vil blive meget glad ved at se Dem hjemme hos os
til Te." —
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Allersidste MoÖe
Vóre kære Læserinder maa ikke blive forfærdede
over den Kjole, man ser paa ovenstaaende Billede.
Den er virkelig meget klædelig og i høj Grad elegant.
De der har været i de mondæne Steder» som MonteCarlo og Paris, har i Foraaret her ikke kunnet undgå a
at lægge Mærke til, i hvor høj Grad denne Mode har
slaaet an. Kun fordres der, at den Dame, der skal
bære et saadant Toilette, maa være høj og slank og
forstaa at føre sig. For en lille og svær Person egner
Kjolen sig absolut ikke.
Formildende Omstændighed.
Han: — Du elsker mig ikke mere, Anna! Du kysser
mig bare, naar du vil have Penge!
Hun: — Ja, er det ikke tidt nok?
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„Hver 8. Dag“, 30. Juni 1912..
/

Dr. LANGES SERUM
Af

Tage Crone.

I.
ARIANNE! — Marianne!“
Doktor Lange rejste sig og gentog Raabet ind gennem Dagligstuedøren.
„Marianne, dog!"
„Nu kommer jeg, Far,44 raabte en Pige
stemme, og Døren i den modsatte Ende af
Dagligstuen blev lukket op.
„Naa, det maa jeg sige, du giver dig god
Tid.“
Doktorens Stemme lød irriteret, og han
trippede nervøst.
Marianne svarede ikke. Hun var endnu
travlt beskæftiget med at stoppe Doktorens
lange Pibe.
„Se saa, Far,44 sagde hun og rakte Doktoren
Piben. Her har du...44
Men hun fortsatte ikke. Hun vimsede hen
efter Tændstikkerne, som hun havde glemt.
Og medens hun — liggende paa Knæ paa
Gulvet — tændte Piben, smilede hun glad op
mod Doktoren.
„Er det saa godt, Far?44Doktor Lange bakkede tilfreds paa Piben
og satte sig til Rette i Lænestolen ved Vin
duet med Aften-Berlingeren foran sig.
Vinduespladsen i Spisestuen var Doktorens
Yndlingsplads om Vinteren.
Af Sparsommelighedshensyn fyrede man
kun i denne ene Stue og henad Aftenen tillige
i Doktorens og Fru Langes fælles Soveværelse.
I de senere Aar havde Doktor Lange ikke
kunnet taale at staa op i en kold Stue, særlig
naar han bleV kaldt op om Natten.
Marianne sad Ved Spisebordet under den
store, gamle Hængelampe, der kun kastede et
sparsomt Lys ned paa hendes Haandarbejde,
som hun af og til maatte holde helt op under
Lampen for rigtig at se.
I Kakkelovnen snurrede en Keddel med
Vand til Te, og Ilden kastede et rødligt, flak
kende Skær ud over Kakkelovnspladsen, der
laa hen i Mørke.
Der Var et eget hyggeligt Præg over denne
Stue med de gamle, solide Egetræsmøbler.
Der var saa stille, at man hørte Ildens
Knitren i Kakkelovnen, og naar Doktoren
vendte Avisen, lød det som en Støj.
Doktoren og Marianne sad længe uden at

sige noget til hinanden. Han læste sin Avis,,
og Marianne havde travlt med sit Haandar
bejde. Af og til, naar hun saa op fra sit
Sytøj, strejfede hendes Blik Faderen, og hun
lagde Mærke til, at han ofte sad og stirrede
ned i AVisen uden at læsse.
„Jeg synes, Mor bliver lidt længe borte,4C
sagde Doktoren uden at se op fra Avisen.
„Hun hjælper Pigen med Opvasken. Stine
skulde gaa Klokken syv. Hendes Mor er syg.4U
Doktoren mumlede noget, og saa talte de
ikke mere.
Marianne, der var lidt betuttet over den
korte Maade, disse Repliker var blevet veks
let paa, betragtede Faderen med et bekymret
Udtryk i Ansigtet.
Han Var saa urolig i Aften. Hans Ansigt
var saa nervøst og Øjnene saa hvileløse. Ofte
saa han op fra Avisen — mod Vinduet, som
om han saa efter noget.
Saa rejste han sig pludselig og gik ud
af Stuen — ind gennem Dagligstuen — ind
til sit eget Værelse.
Marianne hørte ham pusle med Lampen
derinde. Saa blev alt igen roligt, og hun tog;
atter fat paa sit Haandarbejde.
Fru Lange kom ind.
Hun kom fra Køkkenet gennem Entréem
„Er Far gaaetT spurgte hun og saa hen
mod den tomme Vinduesplads.
Marianne rystede paa Hovedet.
„Nej, Far gik blot over i sin egen Stue.44Fru Lange satte sig i en Lænestol i Nær
heden af Kakkelovnen. Hun sad og saa ind i
Ilden en Stund — saa vendte hun sig mod
Marianne.
„Han er saa urolig i denne Tid,44 sagdehun, og hendes Stemme lød bedrøvet. „I Gaar
var Klokken over ét, da han gik i Seng.“
Marianne saa op, og hendes Ansigt fik et.
bekyrmret Udtryk.
„Mor!44 sagde hun — og Ordene kom for
sigtigt og langsomt, som vilde hun undgaa at
forurolige Moderen — „Mor! I Aftes pusledeFar med Instrumenter derinde. Jeg hørte det,
da jeg kom hjem.44
Marianne rejste sig og gik hen til Moderen
og satte sig paa Lænestolens Arm.

„Hver 8. Dag," 30. Juni 1912.
Fru Lange saa hende ængstelig ind i Øj
nene og tog hendes Haand.
Hun sagde ingenting — sad blot og betrag
tede Marianne — tavs og ængstelig, som om
hun frygtede noget, hun vidste maatte komme.
Marianne lagde sin Haand paa Moderens
Kind.
„Mor!“ sagde hun og talte hurtigt og kort,
som om hun blot vilde sige det, hun vilde,
saa hurtigt som muligt. —
„Mor! Hvornaar var det, det skete?"
Fru Lange gispede efter Vejret, og der
kom Taarer i hendes Øjne.
„For snart 25 Aar siden," sagde hun graadkvalt og lod træt Hovedet synke ned mod
Brystet.
Taarerne løb hende ned ad Kinderne.. .

II.
I Midten af Firserne havde det i læge
videnskabelige Kredse vakt en ikke ringe Op
sigt, da det rygtedes, at en purung Mediciner
— Rudolf Lange — havde fundet et Serum
mod Tuberkulose.
Universitetsprofessorerne rystede ganske
vist paa deres vise Hoveder; men et Par kendte
Læger, der havde fulgt Langes Forsøg fra Be
gyndelsen, var overbevist om, at Maalet var
naaet, og at Langes Serum vilde vise sig at
svare til Hensigten.
Rudolf Lange var den Gang kun 23 Aar,
og trods sin unge Alder havde han allerede
i flere Aar drevet sine Forsøg.

Allerede som Dreng havde Rudolf Lange
sagt, han vilde være Læge.
Faderen havde været det og Farfaderen,
og der var mange af hans Slægtninge, der var
Læger.
Det faldt saa naturligt.
Og da han 13 Aar gammel saa sin Moder
dø af en ondartet Tuberkulose, der til sidst
satte sig i Strubehovedet, modnedes hans Be
slutning.
Han vilde være Læge. Mediciner.
Med en Iver, der var større end ønskvær
dig, kastede han sig over Studierne. Han sled
i det Dag og Nat og kom godt gennem sine
Eksamener. Og medens han sled i det — til
langt ud paa Natten, kom han ofte til at tænke
paa Moderen — paa hendes Død og hendes
Sygdom.
Den vilde han bekæmpe.
Det skulde være hans Livsmaal.
Da begyndte hans Eksperimenter.
Han var den Gang lige begyndt at gøre
H ospitalstj eneste.
Rudolf Lange stod i sit Studereværelse og
arbejdede med et Mikroskop.
Naar man saa ham staa ved det lange
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Arbejdsbord, bøjet over Instrumentet, skulde
man tro, det var en ung Mand.
Hans Haar var tyndt. Øjnene laa dybt, og
Ansigtsfarven var gusten. Der var nervøse Træk
over hans Pande, og hans lange, tynde Fingre
greb febrilsk om Glas og Instrumenter.
Paa en Stol ved Siden af ham sad en ung
Pige og fulgte hver af hans Bevægelser.
Hendes Ansigt var friskt og barnligt. Øjnene
store og mørke. Ved Siden af ham lignede hun
nærmest et Barn — en lille Søster.
Det var Rudolf Langes Kæreste.
„Rudolf, hvornaar er du færdig?" spurgte
hun.
Lange vendte sig om mod hende, og der
kom Varme i hans Øjne og et ungdommeligt
Præg over hans Ansigt, da han med et Smil,
der var mildt og kønt, svarede:
„Straks, lille Jeanne — straks! Og medens
han atter genoptog sit Arbejde, fortsatte han.
„Og saa er jeg forhaabentlig helt færdig —
helt færdig — forstaar du, lille Jeanne."
Hans Stemme lød nervøst. Han arbejdede.
„Bliver det saa i Morgen?" spurgte hun.
„Ja. i Morgen skal de Stivnakker s’gu bøje
sig," svarede Lange, og der var Energi og
Overbevisning i hans Stemme.
„De Idioter, at de ikke ogsaa har kunnet...
Han fortsatte ikke, men gav sig til at le
— anstrengt, haardt og skrattende... De Idioter
— de Idioter..." og Latteren kvalte hans Ord.
Jeanne betragtede ham med et ængsteligt
Ansigt.
„Rudolf dog! Som du ler... saa nervøst!"
Den næste Dag, da Pigen i Pensionatet
støvede af i Rudolf Langes Værelse, kom hun
til at vælte et lille Glas, der stod paa hans
Arbejdsbord. Glasset knustes mod Gulvet, og
en klar, tyktflydende Vædske løb ud.
Hun tillagde det ingen Betydning, pillede
Glasska arene op, tør te op paa Gulvet med en
Klud og fortsatte sin Gerning hos de andre
Pensionærer og lod som ingenting.
En Time senere kom Lange.
Han vidste, han havde stillet Glasset paa
sit Arbejdsbord, og da han ikke straks fandt
det der, gav han sig til at lede.
Pigen kunde jo have flyttet det og stillet
det hen mellem de andre Glas paa Reolen.
Men da han heller ikke fandt det der, blev
han urolig og fortsatte sin Søgen. Alt blev
gennemledt — Skuffer og Hylder. Selv de mest
umulige Steder saa han efter. Og for hvert
nyt Sted han gennemsøgte uden Resultat, blev
hans Søgen ivrigere og ivrigere. Sveden per
lede frem paa hans Pande. Hans Hænder ry
stede. og Benene dirrede under ham af Nervø
sitet.
Et helt Kvarter fortsatte han sin Søgen
— mere og mere ophidset. I sin Iver tænkte
han ikke engang paa at spørge nogen.
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Han ledte blot — som en Gal, indtil han
overnervøs og træt satte sig i en Stol.
Nu havde han ledt alle Steder. Det vidste
han, og i det samme Øjeblik, dette stod ham
klart, tænkte han kun een Tanke:
Glasset maatte være stjaalet.
Hans Øjne brændte som i Feber. Hans
Ansigt blev kridhvidt, og Sveden perlede ned
ad hans Kinder.
Han stirrede ufravendt mod det Sted, hvor
han vidste, Glasset havde staaet, som vilde
han forvisse sig om, at det alligevel ikke var
der.
Saa sortnede det for hans Øjne.... og
han faldt tilbage i Stolen .. .
Glasset havde indeholdt hans Serum —
det eneste, der eksisterede. — — —
Da en Læge senere paa Dagen fik bragt
Lange til sig selv, var det første, han sagde,
da han saa Jeanne staa ved hans* Seng:
„Stjaa — aa — let!44 — Saa faldt han atter
tilbage i Puderne.
Da Lange tre Dage efter kom rigtig til
sig selv, og man troede Krisen overstaaet, kaldte
han Jeanne hen til sin Seng.
Han fortalte hende det hele, som det var
sket — fra først til sidst — hvordan han havde
ledt — hans Uro og Ophidselse — saa roligt
og klart, at Jeanne følte sig lettet over den
rolige Maade, han tog det paa.
Men pludselig greb han hendes Haand og
stirrede vildt paa hende.
„Men den rødhaaredc,“ sagde han .. . „den
rødhaarede, ham skal jeg huske“....
D a forstod Jeanne, hvorledes det var fat
med ham, og medens Taarerne stod hende
i Øjnene, strøg hun ham beroligende med
Haanden henover Panden. — — —
Rudolf Lange var bleven gal!
Det var en fiks Idé, han led af, han troede,
hans Serum var bleven stjaalet — og af en
rødhaaret Mand.
Man prøvede paa alle mulige Maader at
forklare ham, hvorledes det hele virkelig hang
sammen; men hverken Pigens Forklaring eller
Skaarene af det knuste Glas hjalp.
„Det var noget, man havde fundet paa,“
sagde han. „Han vidste god Besked. Han var
da Gudskelov ikke bleven gal.“ — — —
Et halvt Aars Tid paa en Nerveklinik. Saa
udskrev Professoren ham som fuldstændig hel
bredet. Intet mindede om hans forbigangnei
Anfald af Sindssyge. Kun var han maaske blevet
en Smule indesluttet.
Og to Aar efter nedsatte han sig som prak
tiserende Læge — giftede sig med Jeanne, og
han førte en lykkelig Tilværelse i Fred og
Ro.........
Om hans Serum hørte man ikke senere
Tale.
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III.
Bornholmeruret i Dagligstuen slog 10.
Fru Lange og Mariane havde siddet og druk
ket Te sammen i Spisestuen, og bagefter havde
de smaasludret — med Mellemrum, som man
gør, naar Stemningen er trykket.
Doktor Lange havde ikke vist sig efter at
han var gaaet over til sig selv.
Mariane lagde Sytøjet fra sig og begyndte
at tage af Bordet.
Fru Lange sad paa Doktorens Plads ved
Vinduet og læste i en Avis.
Saa aabnedes Døren i Dagligstuen, og Dok
tor Lange kom ind.
Hans Ansigt var paafaldende roligt.
„Jeanne/4 sagde han og satte sig i en Læne
stol. „Der var noget, jeg gerne vilde sige dig.‘L
Fru Lange saa uroligt paa ham, og hendes
Øjne hang bedrøvede ved hans Læber.
Lange bemærkede det.
„Vær nu blot ikke urolig,44 sagde han. Jeg
ved godt, du gætter, hvad jeg vil tale om; men
vær blot rolig, Jeanne. — Du ser jo, at jeg
selv er fuldstændig rolig,44 tilføjede han, da
han saa, at Fru Langes Ansigt antog et mere
og mere bekymret Udtryk.
„Naa ja,44 sagde Fru Lange med et Suk,
„saa skal jeg da forsøge at være rolig. Og
hendes Øjne søgte over mod Marianne.
Doktor Lange sad, som om han søgte efter
Ordene, der skulde danne Begyndelsen, og
sagde saa pludselig:
„Jeanne, Du ved, at jeg har eksperimente
ret i den sidste Tid.
Ordene kom saa brat.
„Na ja, og nu . . . nu har jeg fundet mit
Serum!44
Han standsede, som for at se Virkningen
af det, han havde sagt.
Hans Ansigt var stadig mærkværdig roligt.
Fru Lange stirrede ufravendt paa ham.
Hun havde vanskeligt ved at blive klar over
Situationen.
Saa var han altsaa bleven gal igen, tænkte
hun. Men naar hun saa hans rolige Ansigt
og hørte ham tale, sagde hun til sig selv, at
det ikke kunde være Tilfældet.
En gal Mand talte ikke saadan — var ikke
saa rolig.
Doktor Lange iagttog hende nøje.
„Jeanne,44 sagde han, „du ved ikke, om
du skal tro, jeg er gal eller klog. Men se
selv her!44
Han tog et Glas op af Lommen.
„Her ser du Beviset. Det er m i t — Doktor
Rudolf Langes — Tuberkuloseserum!44
Det summede lidt for Fru Lange. Hun
vidste ikke, hvad hun skulde tro; men Lange
var stadig lige rolig.
Det maatte altsaa være rigtig.
Han var ikke gal.
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„Rudolf/ sagde hun og strakte Armene
frem.
„Rudolf! . . . . Aah, Gud være lovet!“-----Den næste Morgen — meget tidlig — stod
Doktor Lange op. ’
Fru Lange hørte ham pusle med Glas og
Instrumenter paa sit Værelse.
Ved Ottetiden kom han ind i Sovekamme
ret — iført Overfrakke — med Hat og Stok.
„Jeanne,“ kaldte han stille. „Jeanne! So
ver du?“
Og da Fru Lange rejste sig over Ende i
Sengen, fortsatte han:
„Jeg kommer igen til Frokost.“
„Men Rudolf, hvor skal du hen paa denne
Tid af Dagen.“
„Hen til en Ven ... en kær Ven, som det
vil glæde, at høre, at Doktor Lange liar fun
det sil Serum igen.“
Han smilede vemodigt og gik hen til Døren.
„Jeg mødte ham forleden, og nu ved jeg,
hvor han bor.“
Fru Lange rejste sig helt op i Sengen og
stirrede forvildet paa Doktoren.
„Rudolf/ sagde hun, og hendes Stemme
lød som smaa, korte Skrig.
„Hvem . . . hvem er iian?“
Langes Ansigt blev truende, og hans- Mund
vrængedes i et haardt Smil.

„Min rødhaarede Ven/ sagde han og lo
krampagtigt . . . „Min rødhaarede Ven!“ . . .
Og langsomt gik han ud af Stuen, idet han gen
tog:
„Min rødhaarede Ven!“
IV.
I over et Aar har Doktor Lange været
Patient paa Oringe. Han er uhelbredelig sindsvg, men hører til de rolige Patienter.
Lægerne dernede kalder ham „Professor/*
Det tror han selv, han er.
Han gaar i den Tro, at Sindsygeanstalten
er et Tuberkulose-Sanatorium, hvor hans Serum
anvendes, og at det er ham, der er Leder af
det.

Der er mange Mennesker, som undervur
derer deres Venner. Det mest ærgerlige er vel
f. Eks. at laane fem Kroner og saa bag efter
gøre den Opdagelse, at man lige saa let kunde
liave staaet Vedkommende for halvtreds!

*

*

*

I disse Tider, hvor alt vakler, er Fængslet
det eneste Sted, hvor man kan træffe Folk
med en fast Overbevisning.

*

*

De Mennesker, der har noget at sadge, bliver
hurtigere rige end de, der køber.

Fra en Abonnent har vi modtaget ovenstaaende fornøjelige Billede, som viser, hvor oplivende
„Hver 8. Dag“ virker i Troperne.
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Undervandsbaadens
Farer.
marine er
Frankrigs
alter ble ven hjemsøgt af

cn stor Ulykke, før Tiden
har kunnet naa at læge de
S aar, der tilføjedes Nationen
ved foregaaende Katastrofer.
Vi minder om Undervandsbaaden „Pluviose"s Forlis
ved Calais og Krigsskibet
„Libertéis Undergang ved cn
Eksplosion i Toulon. Der er noget ominøst
over de Uheld, der forfølger den franske Flotille
af Undervandsbaade. Det er igen en af disse,
Vendcmiaire, der er gaaet tabt med hele Besæt
ningen. Den blev skaaret midt over af et
Krigsskib under nogle Øvelser udenfor Cher
bourg.
Ulykkerne ved Undervandsbaade er tal
rigere end de Aar, Baadenc har eksisteret;.
For de sidste otte Aars Vedkommende er
Listen endog lang, og vi nævner følgende Kata
strofer:
1 1901 sank den engelske Undervandsbaad
A 1. ud for Spithead, og 11 Mand omkom;
samme Aar sank den russiske Baad „Delfin",

Havbundens Farer for en L'ndervandsbaad.

Interiør fra en Unclervandsbaad.

hvorved 21 Mand druknede. I 1905 hændte
der fire Ulykker. Om Bord paa den engelske
Baad A. 5. skete der udfor Queenstown en
Eksplosion, hvorved 6 Mand dræbtes; den en
gelske Baad A. 8. sank ud for Plymouth, og 15
Mand druknede; den franske Baad „Farfadet"
sank ved Rigerta, og 6 Mand omkom, og endelig
sank den engelske Baad A. 4. i Portsmouth
Havn efter en Eksplosion.
I 1906 sank den franske Baad „Lutin" ved
Biserta, og 14 Mand mistede Livet.
I 1909 kolliderede den russiske Baad „Kambala" i Sortehavet med Panserskibet „Pante
leimon" og sank, hvorved 20 Mand omkom,
og samme Aar kolliderede den1 engelske Baad
C. 11. med Damperen . „Eddystone",
sank og tog 13 Mand med sig ned
i Dybet.
Det var ved samme Lejlighed nær
gaaet galt med Baadene C. 16. og C.
17., der for at undgaa „Eddystone"
foretog en Manøvre, hvorved de paa
sejlede hinanden og blev stærkt hava
rerede.
De tre sidste paa Listen, der ikke
er komplet, er den japanske Baad
Nr. 6., der sank i Hiroshima-Bugten
med hele Besætningen, den franske
Baad „Pluviose", som paasejledes af
Damperen „Berlin" udfor Calais og
sank med 26 Mand, og nu forleden
„Vendémiaire", som ogsaa tog alle
Mand med sig ned.
Og Enden er næppe endda.
Mennesket behersker Jorden og Ha
vets Overflade, men med aldrig svig
tende, altid rastløs Higen efter det,
der er hemmelighedsfuldt og vanske
ligt at opnaa, har man udstrakt sin
Virksomhed til selve det umaadelige
Himmelrum og til det uhyre Havets
Dyb.
Opad er der Lys og Luft og Fare
for at falde ned, nedad er der evigt
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Mørke og langsom Død ved Kvælning, hvis
det gaar galt.
Jo større Farerne er, desto ivrigere higer
Mennesket og Mandsmodet efter at prøve en
Dyst med det ukendte, men selv, naar man
har lært dets Farer at kende, afskrækkes man
ikke.
En Tur med en Undervandsbaad er et
af den Slags /Eventyr, som foreløbig kun bliver
de faa tilladt at opleve.
Det er udvalgte Folk,. Marinen benytter
til Tjeneste i Undervandsbaad©, men alligevel
er Tjenestetiden den kortest mulige, navnlig i
de Lande, hvor Baadene altid er i Virksom
hed, thi længe kan ingen holde ud.
Undervandsbaaden, der gaar lettere ned
under Vandet, naar den er i fuld Fart, er
forsynet med Vandtanke, som fyldes automa
tisk, naar Baaden skal gaa ned, og tømmes,
naar den skal hæve sig.
Under Vandet drives den frem ved Elektri
citet. Den er som Regel forsynet til ca. 25
danske Mils Rejser; men denne Art Drivkraft
har hidtil medført den Ulempe, at den tildels
ødelægger Kompassets Virksomhed, hvorved
Vanskeligheden ved at tilbagelægge længere Di
stancer under Havfladen forøges og endog umu
liggøres.
Det, der gør Sejlads med Undervandsbaade
farligt og vanskeligt, er Mørket. De stærkeste
Lyskastere formaar kun at gennemtrænge Mør
ket i saa kort Afstand, at Baaden, selv om
den kun løber med en Fart af seks Knob i
Timen, til Stadighed er i Fare for at løbe
paa et Undervandsskær eller et Vrag.
Ikke mindre Fare løber man for at blive
kvalt. I Løbet af en Times Tid bliver Heden

næsten uudholdelig, og et Par Timer er under
tiden nok til at gøre mindre modstandsdyg
tige Mennesker bevidstløse af Mangel paa til
strækkelig Lufttilførsel.
Et nok saa ubetydeligt Uheld med Ma
skineriet, saa Baaden nægter at hæve sig, og;
man er fortabt.
Maskinmesteren paa en Undervandsbaad er
trænet til at kunne taale næsten alt, men det
skete dog fornylig, at en Mester pludselig blev
overfaldet af et Ildebefndende og styrtede om
paa sin Post.
Takket være Baadens Løjtnant, der forstod
sig paa lidt mere end at navigere, blev Skib
og Besætning reddet, skønt den tekniske Leder
var ude af Stand til at fungere.
Men det nye maa gennemgaa sine Børne
sygdomme, intet bliver til i Fuldkommenhed,,
og en Gang vil Undervandsbaadene ikke frem
byde større Farer end Skibe over Vandet.
Hvor megen Betydning man tillægger Un
dervandsbaadene i Fremtidens Krige, fremgaar
af den Kendsgerning, at saa godt som alle
de Nationer, der overhovedet har et Søfor
svar, er i Færd med at bygge eller lade bygge
F la adema teriel af denne Type.
Ogsaa Danmark har indset Nødvendighe
den af at følge med Tiden.
Fornylig har Publikum haft Lej liglied til
at beundre en Nyerhvervelse paa dette Omraade, Undervandsbaaden „Dykkeren", og om
nogle Dage kan man vente en anden Baad
hertil. Den er blevet byggel i Fiume, hvortiL
Switzers Damper „Svava“ er undervejs for at
hente den.
Der er desuden en tredje Baad under Byg
ning.

Den danske Undervandsbaad „Dykkeren-.
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EKSCENTRISKE PERSONLIGHEDER
PERSONALHISTOR1SKE SKILDRINGER
FRA

IND- OG UDLAND
».Virkelige Begivenheder er ofte mere interes
sante end de vidunderligste Fantasier."

En ægteskabelig Tragedie.
AA DEN højbaarne Adelsslægt Cathcarts
vidt forgrenede Stamtræ findes der flere
Navne, som genkalder en eller anden
romantisk Historie — fra Sir Alan, hvis gode
Sværd gjorde lyst mellem Fjenderne paa Lou
doun Hill for seks Aarhundreder siden, til
William, den tiende Baron og første Jarl inden
for Slægten, som havde vundet sine Laurbæi'
i Spanien og ved København og senere i St.
Petersborg havde faaet Lejlighed til at vise,
at han ikke blot var en tapper Kriger men
en ligesaa behændig Diplomat. Cathcart’erne har
altid været gode Soldater og altid blandt de
forreste i Kampen — fra Slagene ved Lo udun
Hill og Flodden Field, hvor to af deres bedste
Sønner var blandt de faldne, til Kampen ved
Inkermann, hvor den tapre General Sir George
drog sit sidste Suk hin mørke Novemberdag
i Aaret 1854. Men ligesom Mændene er be
rømte for deres Tapperhed, er Kvinderne
bekendte for deres Skønhed, og naar vi ser
ned over Listen over Gathcart’ernes Hustruer,
hvoraf flere nedstammer fra nogle af Skot
lands stolteste Slægter, standser Øjet uvilkaarlig ved et Navn, som genkalder en paa én
Gang sørgelig og romantisk Historie.
Heltinden i den var tredje Gang gift med
den ottende Lord Cathcart og blev i flere Aar
holdt indespærret af sin fjerde Mand, Oberst
Maguire, i et ensomt Slot i Irlands mest util
gængelige Egne. Hun var født i Battersea i
Aaret 1692 og var Datter af en Købmand Ma
lin i Southwark, der havde tjent saa godt paa
sin Forretning, at han kunde trække sig til
bage og med sin Familie opslaa sin Bolig i
et stort, herskabeligt Hus i det smukke, land
lige Battersea, hvor hans fire Døtre voksede
op og blev sunde og smukke unge Kvinder.
Den skønneste af Søstrene var efter den
almindelige Mening Mary, en livsglad, ung Pige
med en yndefuld og dog kraftig Skikkelse, en
Ansigtsfarve „saa hvid som Mælk og saa rød
som Blod“ og smukke, blaa Øjne med et mun
tert, drillende Udtryk. Man kan heller ikke
undre sig over, at der var mangen ung Mand,
som bestræbte sig for at vinde den smukke
Købmandsdatters Haand og Hjerte, og at hun
stod Brud ikke ret mange Aar efter, at hun
var bleven forfremmet til lange Kjoler.
Den første af Mary’s fire Mænd var James

Fleet, en statelig, ung Mand og Søn af en
meget velhavende Londonnerkøbmand, Sir John
Fleet, der et Aar havde beklædt Embedet som
Londons Borgmester. Han gav sin Søn et an
seligt Gods i Hertfordshire, hvor den stolte
Mary Malin rykkede irid som Frue og hen
levede nogle af sine bedste og lykkeligste Aar.
Men hendes første Ægteskab skulde blive lige
saa kortvarigt, som det var lykkeligt, for hen
des Mand døde faa Aar efter Brylluppet, og
hun sad første Gang Enke i en Alder af godt
og vel tyve Aar.
I Begyndelsen var hun utrøstelig, men før
der var gaaet mange Maaneder, begyndte Bej
lere at flokkes om den smukke Enke, der
foruden sin Ungdom og Skønhed nu kunde
bringe en rundelig Medgift af Guld og Jorde
godser. Hun havde første Gang giftet sig for
Penge; denne Gang var hun bestemt paa kun
at skænke sin Haand til en Mand, som kunde
give hende Adgang til del „gode Selskab", hvis
Døre var lukkede for Købmandens Hustru og
Datter. Og efter megen Tøven og Koketteren
skænkede hun den da til en Kaptajn Sabine,
Ætling af en gammel Slægt og Broder til Ge
neral Sabine, en af sin Tids betydeligste Mænd.
Sammen med sin anden Mand henlevede hun
mange mere eller mindre lykkelige Aar, hvori
hun fik sin Ærgerrighed tilfredsstillet og spillede
den „naadige Frue" ved Hjælp af sit Guld, indtil
hun igen blev nødt til at bære Enkesløret,
o tf denne Gang, som det syntes, uden megen
l.ídsigt til at blive ført til Alteret af nogen
anden Mand.
Mrs. Sabine var den Gang langt ude over
sin første Ungdom; hendes Skikkelse havde
mistet sine ungdommelige, yndefulde Linjer,
og hendes Ansigtsfarve var ikke mere saa frisk
og blomstrende som før, men hun var stadig
en smuk og statelig Kvinde, dertil baade aandfuld og vittig, og inden der var gaaet ret længe,
begyndte Bejlerne atter at flokkes om hende.
Blandt dem var den ottende Lord Cathcart,
en smuk Mand, nogle Aar ældre end hun og
Enkemand, men til Trods for sine fire grand
voksne Sønner og lige saa mange Dø tre stadig
en yndet Gæst ved Hoffet og en meget anset
Soldat. En saadan Bejler vilde kun faa Kvin
der i Længden have kunnet modstaa, og da
slet ikke Enken fra Hertfordshire, som længe
havde tragtet efter Hoffets Glans og Pragt.
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Og saaledes gik det til, at hun en Dag i Aa ret
1739 gik sin tredje Gang til Alteret, denne
Gang for at forlade Kirken som den oliende i
den stolte Række af Baronesser, der var gifl
ud i Slægten Cathcart.
Hun havde omsider naaet sit Ærgerrig
heds Maal, men ak, ogsaa denne Gang var
Skæbnen hende unaadig. Kun et Aar havde
hun baaret sin nye Titel, da hendes adelige
Ægtefælle blev kaldt bort fra hendes Side og
sendt ud som Chef for et Togt mod den span
ske Konges Riger i Amerika. Men han skulde
aldrig naa dette Land, for han blev syg og
døde paa Udturen, og saaledes blev hans Hu
stru Enke for tredje Gang.
„Jeg ægtede min. første Mand for hans
Penge," sagde hun paa dette Tidspunkt, „min
anden for hans sociale Position og min tredje
for hans Titel. Hvis jeg gifter mig for fjerde
Gang, skal det kun være af Kærlighed.“ Og
før hun havde hørt op med at bære Sorg for
sin tredje Mand, kom — som hun var laabelig
nok til at indbilde sig — Kærligheden til hende
i Skikkelse af en smuk og indtagende Irlænder,
hvis pralende Beretninger om alle sine Helte
bedrifter hurtigt fordrejede Hovedet paa den
midaldrende Enke. Han var, fortalte han hende,
Officer i den ungarske Armé — og efter hvad
han selv sagde, langt dens tapreste Officer —
men denne udenlandske Titel tilfredsstillede
ikke hendes Naade, selv om den nok bidrog
til at blænde hende, og som Bevis paa sin
Gunst ofrede hun 2000 £ paa at købe ham
Oberstrang i et britisk Regiment. Aldrig er
nogen syttenaarig Brud gaaet til Alteret med
gladere Forventninger end denne midaldrende
Baronesse, som tre Gange havde siddet Enke,
og som nu skulde forenes med sin tapre Til
beder. Hun havde vundet Rigdom og Rang
ved sin Skønhed og sine øvrige tiltrækkende
Egenskaber; nu gik hun ind til det, som skulde
sætte Kronen paa det hele — Ægteskabet med
en Mand, hun elskede af sit ganske Hjerte.
Men endnu før Hvedebrødsdagene var til
Ende, blev hun ubarmhjertigt revet ud af sin
Vildfarelse. Den muntre, tapre Soldat var som
Ægtemand baade en Køter og en Kryster. Med
brutal Oprigtighed lod han hende snarest mu
lig vide, at det var hendes Guld og ikke hendes
egen Person, der havde fristet ham. „Tror
du da virkelig/ udbrød han en Dag, knap en
Maaned efter Brylluppet, „at jeg vilde have
giftet mig med et gammelt Fugleskræmsel som
dig, hvis du ikke havde været godt forgyldt?
Det er dine Penge, jeg vil have, og jeg skal
ogsaa nok faa fat i dem.“ Og da hun nægtede
at lukke Pungen op — for hun havde bevarel
en hel Del af sin gamle Stolthed og Uforfærdethed — trak han en Pistol frem og rettede
den imod hendes Pande.
Men til Trods for sin modige Optræden
var Baronessen alligevel bleven saa forskræk
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ket over sin Mands Voldsomhed, at hun gemte
alle sine Værdipapirer og skjulte sine Juveler
i sine Haarfletninger eller i Foret paa sit Un
derskørt. Og som om Brutalitet og Trusler
ikke var en tilstrækkelig stor Krænkelse, ind
lod Obersten sig paa alle mulige Kærligheds
forhold, lige for Næsen af sin Hustru, og ind
førte sine Elskerinder i Huset, for at de kunde
udspionere hendes Handlinger. Da han en Dag,
ved en af sine Medsammensvornes Forræderi,
havde fundet og læst sin Hustrus Testamente,
kendte hans Raseri ingen Grænser. Han mis
handlede hende paa det brutaleste, truede paany med at skyde hende en Kugle for Panden
og erklærede til sidst, at hun var fra Forstan
den, og at han nok skulde faa hende „spærret
inde i et Galehus".
Den stakkels Grevindes Stilling var nu i
højeste Grad pinlig, ja, ligefrem farlig. Hver
Dag bragte nye Voldshandlinger, nye Trusler
og nye frække Kærlighedshistorier. Men der
var endnu værre Ting i Vente. En Dag ind
bød Obersten sin Hustru til en Køretur, og
da han lod til at være i mere elskværdigt
Humør end sædvanlig, samtykkede hun — lidet
anende, hvad denne Køretur skulde komme
til at betyde for hende. Mil efter Mil blev
tilbagelagt, men stadig gjorde Obersten ikke
Mine til at ville standse, og tilsidst blev Baro
nessen bange og bad om at komme tilbage til
sit Hjem. „Det kan der ikke være Tale om!"
svarede Obersten brutalt. „Jeg vil til Chester,
og til Chester skal du følge mig," og til Trods
for alle Bønner og Taarer blev de ved at køre
videre — den stakkels Baronesse gyste ved Tan
ken om hvorhen.
Da der gik flere Dage, og Obersten og hans
Hustru ikke vendte tilbage, blev Tjenestefol
kene og Naboerne urolige — saa meget mere
som Magiures Trusler nu var almindelig kendt,
og man den Morgen, da Afrejsen fandt Sted,
havde set ham true ad Baronessen, som om
han med Magt vilde tvinge hende til et eller
andet. De henvendte sig til Øvrigheden, og en
Sagfører, bevæbnet med et Arrestdekret, blev
sendt ud efter Flygtningene, som han indhen
tede i Nærheden af Chester, ved en Landsbykro,
hvor Obersten havde gjort Holdt for at skifte
Heste.
Sagføreren blev vist ind til Obersten og bad
om Tilladelse til at tale et Øjeblik med hans
Frue, en Anmodning, som blev mødt med et
rent Afslag og mange Skældsord og Trusler.
Men Sagføreren blev ved sit, indtil omsider Mag
uire gik ind paa hans Forlangende, efter dog
først at have forvisset sig om at han ikke
kendte Damen af Udseende. „Godt," sagde han,
„siden De éY saa opsat paa det, skal De faa
hende at se. Men jeg siger Dem paa Forhaand,
at De ingen Glæde faar af det. Hun vil bare
fortælle Dem, at hun rejser til Irland med mig,
af egen fri Vilje, og at hverken De eller nogen
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anden kan standse hende.“ Efter et Par Mi
nutters Forløb blev saa Sagføreren ført ind i
et tilstødende Værelse, hvor der sad en Dame,
som hilste venligt paa ham og spurgte, hvad
han vilde. „Er det sandt, Frue," spurgte
han, „at De rejser med denne Herre til Ir
land af egen fri Vilje?" „Ja, det er sandt!“
lød Svaret. „Ja, Frue, saa har jeg ikke mere
at sige udover at udtrykke min Beklagelse,
fordi jeg har ulejliget Dem.“ Og han trak sig
bukkende tilbage — lidet anende, at den Dame,
han havde talt med, var en Kammerjomfru,
som den snedige Oberst i de faa Minutters
Ventetid havde bestukket og instrueret til at
forestille hans ulykkelige Hustru. Maguire lod
sig imidlertid ikke nøje med, at han saaledes
havde ført Sagføreren bag Lyset, men sendte i
Huj og Hast et Par store, stærke Karle ud efter
ham, indhentede Sagføreren og gav ham en
rigtig god Dragt Prygl, hvorpaa de smed ham
i en Grøft, og en Time senere var hans Papirer
i Bortførerens Besiddelse. Efter saaledes at
have sikret sig mod flere Indgreb i sine Planer
fortsatte Obersten Rejsen til Irland, hvor hans
Offer blev indespærret i en skummel, stærkt
fæstet Borg, midt i et øde Land og mange
Mile fra det nærmeste Beboclsessted. I dette
triste Fangehus, indelukket af høje, ubønhørlige
Mure og jernbeslaaede Porte, tilbragte hun saa
de følgende Aar med en gnaven Fangevogter og
hans Hustru som eneste Selskab, nu og da
ogsaa med Besøg af sin Mand, hvis Brutalitet
og Trusler næsten drev hende fra Forstanden.

Det eneste fremmede Menneske, hun saa,
var en gammel Sladderkælling, som med visse
Mellemrum kom og lugede de tilgroede Have
gange, og gennem hende fik hun sendt en
betroet Veninde nogle af sine Juveler, som
det var lykkedes hende at skjule for Obersten.
Og saaledes henslæbte hun da de tungeste
Aar af sit Liv i Angst og Fortvivlelse, ned
brudt paa Sjæl og Legeme, indtil den længsels
fuldt ventede Time endelig oprandt, idet Ober
sten en Morgen i Aaret 1764 blev fundet død
i sin Seng.
Da hans Slægtninge blev tilkaldt til Begra
velsen, var det ikke længere muligt at skjule,
hvorledes det forholdt sig med hans Ægteskab.
Lady Cathcart var, efter mange Aars „Helvede
paa Jorden", omsider igen Herre over sine
egne Handlinger, og et Par Uger senere blev
hendes Heste spændt fra Vognen og hun selv i
Triumf trukket gennem Hertfords Gader af jub
lende Venner og Naboer fra fordums lykkeligere
Dage. Trods alle de Rædsler, hun havde gennemgaaet, var hun dog i Stand til at at danse
en Menuet i Ballet, længe efter at hun havde
fyldt sit firsindstyvende Aar, og hun var ikke
ret langt fra de Hundrede, da Døden omsider
kom til hende. Men til hendes sidste Stund var
det farligt at nævne Ordet „Ægteskab14 i hendes
Nærværelse, undtagen naar hun var i særlig
elskværdigt Lune, for saa kunde hun sige: „Jeg
tror. Djævlen havde en Høne at plukke med mig
og vilde straffe mig for mine Synder."

Grosserer ROBERT HANSEN.

Gross. Robert Hansen
er død efter et sørge
ligt Ulykkestilfælde.
Han var født 13. No
vember 1863 i Kø
benhavn og Søn af
Generalkonsul Johan
Hansen.
Fra 1887
var han Associé i Fa

derens
Forretning.
Han var Formand for
Kbhvns. Væddeløbs
forening og Bestyrel
sesmedlem i flere Ak
tieselskaber, og For
eninger.
Grosserer
Hansen var dekoreret
med Ridderkorset.
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ET ER VIRKELIG mulig at blive for
steds — af Damer! saa vil jeg naturligvis
elsket i to Kvinder samtidig, men man ikke lægge Beslag paa dig."
burde ikke være saa graadig, og det kan
„Nej, jeg ved, jeg kan komme!" svarede
jo opdages, og dog syntes der for mit Vedkomjeg
 ivrigt; „jeg længes efter at se dig, helst
mende ikke at være nogen Risiko. Mine to straks!"
Tilbedte kendte ikke det mindste til hinanden,
„Saa venter jeg dig, Jack, og kom tid
og det beroligede mig. At Bertha Wise og ligt, da jeg har en ny Bog at tale med dig
Bertha * Love havde samme Fornavn, var jo om. Farvel!"
et Tilfælde, men frembød tilsyneladende ikke
„Farvel!" og lettet lagde jeg Modtageren
nogen Fare for mig, og nu fortryder jeg, at fra mig. Hendes lille Bemærkning om Bogen
jeg ikke tillagde det nogen Betydning.
overbeviste mig om, at jeg talte med Bertha
Jeg kom en Aften sent hjem, og just, som Wise. Det kunde ikke være Miss Love, da
jeg traadte li^nd i Lejligheden, ringede Tele hun ikke interesserede sig for Bøger, medens
fonen, og jeg gik selv hen til den.
det modsatte var Tilfælde med Miss Wise, som
„Hallo! er det dig, Jack?" lød det. Det elskede at tale om sine Yndlingsforfattere.
var en Damestemme, og jeg svarede højst
Ganske tilfreds med mig selv gik jeg ind
og begyndte med sædvanlig Omhu min Om
elskværdigt:
„Ja! Maa jeg spørge, hvem jeg taler med?" klædning, som bl. a. bestod i et Par Manchet
ku apper, som Bertha Wise havde foræret mig,
„Det er Bertha!“
„Hvilken Bertha ?" for det uoverlagL ud og hvori var graveret: „Til Jack fra Bertha."
af Munden paa mig, men jeg indsaa det fal Jeg havde baaret dem ved tidligere Besøg, og
ske j| Spørgsmaalet, da Situationens Vanske denne lille Opmærksomhed var ikke spildt paa
lighed straks gik op for mig.
den unge Dame. Jeg havde et Par anderledes
Her stod jeg i Samtale med en af Ber- Knapper, men med den samme Indskrift —
en Gave fra Bertha Love. — Da jeg havde
tha’erne, men hvilken?
„Hallo! Hallo!" hørte jeg i en sød, men fuldendt min Paaklædning, var jeg helt utaal
utaalmodig Tone, og saa var jeg lige vidt.
modig efter at se min Elskede. Tiden gaar
„Hallo! Bertha! Er det virkelig dig, min en len for hurtigt eller for langsomt, naar man
elsker. og nu syntes jeg, den var helt stand
Skat?"
„Ja, Jack, men du maa ikke kalde mig set. .Jeg var derfor glad for, at jeg skulde
Skat i Telefonen, hvis nogen skulde lytte!"
komme tidligt, og snarest muligt lod jeg mig
„Aa, hvad saa? Du er min Skat, min ene melde hos Familien Wise.
ste!" sagde jeg mere teatralsk end sandt.
Bertha modtog mig med et indbydende
„Hvis du vil være kærlig, Jack, saa vent, Smil og var mere fortryllende end nogensinde
til vi er alene. Jeg vilde gerne se dig i Aften. før. Vore Øjne mødtes i et varmt, inderligt
Jeg synes, det er en Evighed, siden du var Blik, og den kære Pige rødmede.
I det Øjeblik vidste jeg ganske bestemt,
her."
Her var endelig noget at holde sig til. hvem der ejede hele mit Hjerte.
„Hvor du kommer tidligt, Jack!" sagde hun.
Det var sikkert ikke Miss Love, da hun
havde haft Fornøjelsen af mit Selskab den
„Du vilde jo ikke have, at jeg skulde komme
foregaaende Aften og derfor ikke havde Grund senere, vel?"
„Nej," svarede hun kærligt, „du er vel
til at beldage sig over min lange Fraværelse;
det maatte altsaa være Bertha Wise, hvem kommen naarsomhelst, men jeg ventede dig
jeg ikke havde besøgt i flere Dage, og som slet ikke."
„Hvorfor ikke? Jeg lovede jo at komme."
derfor længtes efter at se mig. Og alligevel
„Du lovede — — —!" udbrød Bertha.
følte jeg mig ikke sikker, saa jeg svarede for
Jeg begyndte saa smaat at føle mig usikker.
sigtigt:
„Telefonerede du da ikke til mig i Efter
„Jo, jeg tror nok, jeg kan komme!”
„Du tror det! — Ja, er du optaget andet middag?"
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„Jo,“ svarede hun til min Lettelse, men
jeg forstaar ikke, hvor du kan vide det.“
„Aah! jeg kendte jo din Stemme i det
•Øjeblik, du begyndte at tale!“
„Aah!“ kom det fra Bertha, meget efter
tænksomt.
„Desuden sagde du jo, det var dig. Du
sagde: „Det er Bertha/4
„Saa maa vist en anden Bertha have rin
get dig op. Du kender vel nok en anden ung
Pige af det Navn, gør du ikke?44
„Hvad? — ja!“ - indrømmede jeg, og
atter følte jeg mig mindre veltilpas.
„Det tænkte jeg nok, og saa maa det jo
være hende, du har hørt/4
„Umuligt!44
„Tværtimod! Det er netop meget sandsyn
ligt, da jeg jo ikke har talt med dig. Ganske
vist ringede jeg i Eftermiddag, men kunde ikke
faa Svar; der var optaget, blev der sagt, saa
du har vel talt med den anden da?“
„Du tror da ikke — — —?44
„Jeg tror/4 sagde Miss Wise køligt, ’„at du
burde gaa til den Bertha, som venter dig.
Der er endnu god Tid til at fryde dig over
liendes fortryllende Stemme.44
Jeg blev vred og fo’r op.
„Hvis jeg gaar derhen, vil jeg sikkert glæde
mig mere over hendes Stemme end over din./
„Det er jeg mi ikke saa sikker paa, især
naar man betænker, hvor min Stemme be
da arede dig i Eftermiddag. Det vilde vist in
derligt bedrøve hende, om hun maatte sige dig,
at heller ikke hun havde ringet til dig.44
„Hvad mener du?44
„Jeg mener,“ sagde Miss Wise med et sødt
Smil, at du maa have glemt en tredje Bertha.44
Jeg skyndte mig bort, ærgerlig over, at
jeg havde syntes om saadant et Pigebarn.
Jeg vilde straks gaa til Miss Love, som jeg
nu virkelig troede havde telefoneret til mig.
11 un længtes altid efter mig, vidste jeg. Den
Tanke fik mig til at ile.
Miss Love var virkelig glad for at se mig,
og hun bød mig hjertelig velkommen. Jeg læng
tes efter at trykke hende til mit Bryst og var
fast besluttet paa at gøre det — — senere.
„Du havde nær maattet gaa igen uden at
træffe mig, Jack. Fader og Moder vilde have,
at jeg skulde gaa med i Teatret, men jeg fore
trak at blive hjemme.44
„Selvfølgelig! Du vidste jo, a,t jeg vilde
komme.44
„Hvor kommer du paa den Tanke? Det
havde jeg da ingen Anelse om.44
Dette var en ny Overraskelse for mig.
Det kunde slet ikke tænkes, at Bertha Love
havde glemt Aftalen. Var det muligt, at heller
ikke hun havde telefoneret?
„Saa havde du jo i det hele taget ingen
Grund til at vente mig,44 sagde jeg.
„Nej, vist ej, da du var her i Aftes!44
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Jeg blev ganske stum. Det var jo tydeligt,
at Bertha Love var ganske uvidende om Tele
fonsamtalen. Hvem kunde det dog have været?
Jeg følte mig ganske hjælpeløs.
„For Guds Skyld! se ikke saa ulykkelig
ud, Jack, jeg er glad for at se dig i dette Til
fælde og vilde have følt mig meget ene uden
dig/4
„Mener du virkelig det, Bertha?44
„Ja!*4 svarede hun meget dæmpet.
Jeg glemte Telefonhistorien og alt andet
undtagen det, at denne elskelige Pige holdt
af mig. Jeg vovede at tage hendes Haand.
Hun gjorde lidt Modstand, men ikke for megen,
og jeg trykkede den kære Haand med Følelse.
Hun gengældte svagt mit Kærtegn, og saaledes
opmuntret følte jeg, Øjeblikket var inde til
at erklære hende min Kærlighed, men før jeg
kunde tale, trak Bertha undselig sin Haand
til sig og gik hen til Klaveret. Hun satte sig
og sagde:
„Vil du ikke vende Noder, medens jeg
spiller?4
„Ja, Kære!44 svarede jeg og gik hen til
hende.
Da jeg strakte Haanden frem foran hende
for al ordne Noderne, var der et eller andet
ved min Arm, som vakte hendes Opmærksom
hed. Jeg fulgte hendes Blik og opdagede —
oh, Rædsel! ... at hun saa stift paa mine Man
chetknapper; hun læste Indskriften paa de
Knapper, jeg havde faaet af Miss Wise.
Det svimlede for mig.
Endelig talte hun.
„Hvad betyder dette, Jack? Jeg har ikke
givet dig de Knapper, og dog staar mit Navn
paa dem. Hvem er denne anden Bertha?44
Miss Love rejste sig. Hendes Øjne lynede.
Jeg var ikke i Stand til at tale, men hun
følte aabenbarl ingen Vanskelighed ved det.
.,Jeg har aldrig hørt om Mage til Frækhed!
Hvor tør du komme her og hykle Kærlighed,
naar du synligt bærer Bevis paa Tilbøjelig
hed for en anden. Du har fornærmet mig,
min gode Ven, og jeg sætter ikke Pris paa,
at vi nogensinde ses mere.44
Miss Love brast i Graad og løb ud af Væ
relset, og jeg gik sønderknust hjem og lukkede
mig inde paa mit Værelse. Jeg vilde være
alene og blev derfor ked af det, da jeg hørte
nogen banke paa Døren.
„Naa, hvad er det nu?44 sagde jeg kort.
„Jeg vil bare se ind til dig, Jack. Det er
din Søster, Bertha!44
En ny Bertha! Pludselig kom jeg i Tan
ker om Miss Wise’s Spydighed; — jeg havde
virkelig glemt en tredje Bertha: min gifte
Søster.
Hvor dumt og hvor — broderligt. Det stod
mig klart nu, at netop hun havde telefoneret
til mig, det var min Søster, som rimeligvis
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vilde vide, hvorfor jeg aldrig kom og besøgte
hende.
„Kom ind. Bertha!“
. Min Søster traadte ind, og hendes Blik
faldt ransagende paa mig.
'
„Hvad er der i Vejen med dig, Jack?"
„Aah, ingenting!"
„Passiar! Noget er der hændet dig. Du
ser ud, som du tyggede Peber. Sig mig, hvad
det er!“
Jeg havde langtfra Lyst til at fortælle om
mine Kvaler, men min Søster fik pint det
hele ud, og jeg sluttede med at sige:
„ — og saa at tænke sig, at det maa
være dig, der har ringet mig op."
„Du tager Fejl, Jack. Jeg har ikke telefo
neret til dig i Eftermiddag."
„Hvad!" udbrød jeg; „der skulde da ikke
være en fjerde Bertha med i Spillet?"
„Det vilde saamænd ikke forbavse mig!" ‘
„Hvor du er medfølende!"
„Min Medfølelse er hos de to Damer, som
opdagede dig, og tillige hos den tredje Bertha,
som ikke aner, at hun spiller en Rolle her."
Til min Lettelse ringede Telefonen.
„Det er et glimrende Træf, at dit tredje
Offer ringer op og spørger, hvorfor du har
ladet hende vente. Jeg haaber, hun opdager
Sandheden, min kære Bro’r."

Jeg ilede til Telefonen.
„Hallo!"
„Hallo! er det dig, Jack?"
„Ja!"
„Hvorfor kom du ikke i Aften?" spurgte
den samme mystiske Stemme fra om Efter
middagen.
„Hvem er det?"
Denne Gang havde jeg intet at risikere
og var nu fast besluttet paa at faa Rede paa
Sagen.
„Men dog, Jack! Det er Bertha!"
„Hvilken Bertha?"
„Men hvad gaar der af dig? — Din egen
Bertha!"
„Jeg har ingen Bertha, jeg kan kalde min
egen. De maa have faaet forkert Telefonnum
mer."
„Er det ikke 3100?"
„Jo," svarede jeg, „3100 — Riverside!"
„Riverside!" raabte Stemmen. „Jeg skulde
have 3100 — Morningside! Jeg vilde jo ikke
tale med Dem, og det ved De! Hvor tør De
give Dem ud for min Jack?"
Jeg hørte ikke mere.
Jeg ønsker aldrig mere at mode en Ber
tha — men skulde det ske, vil jeg haabe, det
ikke bliver hende, der telefonerede til mig.

St. Hansfest paa Volden.
Den St. Hansfest, der blev afholdt paa Volden ved Stokhusgade, formede sig paa den smukkeste
Maade som Byens Tak for lang og tro Tjeneste til den sidste Rest af de gamle, idylliske Volde.

HVER 8. DAG: PORTRÆT- OG BILLEDGALLERI
JUNI 30. 1912.

Den engelske Finansminister Lloyd George,
hvis Kamp mod Overhuset har vakt saa stor Opsigt. Det antages almindeligvis, at
han med Tiden vil blive Premierminister.
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Flyvemaskiner i Marinens Tjeneste.
Det har vakt megen Opsigt, at den engelske Marine har begyndt at anvende Flyvemaskiner. Paa
Billedet ses en Flyvemaskine, der bliver hejst odibbrd i Krigsskibe^ ¿Hibernia*.
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Et Luftskib repareres.
Efter at det store tyske Luftskib „Schüite-Lanz'bjiavde foretäget en "bel vellykkede Farter, kastede et
Vindstødet jtiudselig mod Jorden-meti saa, støhKraJft-at syv 'Mand
slynget üd af Góndólen og
Luftskibet led betydelig Skadet. Det\btév dffleffår strdks..¿endt hen for at repareres.
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En fyrstelig Sygeplejerske.
Under den tvrkisk-italienske Krig har Hertuginden af Aosta udført et stort Arbejde som
Sygeplejerske ved det røde Kors.
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Jærnbaneulykken ved Malmslätt.

30.

Juni
1912.

Nogle af de Døde.
Fra venstre til højre:
Bankdirektør B. E. Samsiö (Chef
for Centralbanken) — Fru Greta von
Philip (Datter af den berømte, nylig
afdøde Digter August Strindberg) —
Trafikdirektør C. M. Looft (Billedet
er taget ved Studentermødet i Lund
den 3. Juni).
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Den store Jærnbaneulykke
ved Malmslätt i Sverige har
overalt i Nabolandene vakt Sorg
og Deltagelse. Ogsaa fra Dan
mark var der flere, der blev
dræbte eller haardt saarede.
Andetsteds i Bladet bringer vi
et Billede af Grosserer Rob.
Kleinert fra København.
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Skolebestyrer Poul Branth. 7

MED SKOLEBESTYRER C AND. JUR. PAUL
BRANTH, der forleden forulykkede paa en Sejl
tur, har Plockros’ Skole i Hellerup mistet sin
dygtige og afholdte Chef.
B. var en i vide Krese anset og afholdt
Skolemand. Han betragtedes af Eleverne som
deres bedste Ven, kil hvem de trygt kunde
henvende sig med deres smaa og store Sorger,
vel vidende at han forstod dem, som ingen
anden. For det Hold, som netop var oppe
til Studentereksamen, og som alle forgudede
ham, var det dobbelt svært. I alle de mange
Hjem i Hellerup, hvor han var en velset Gæst,
er der oprigtig Sorg over hans bratte Død.
/Ere være hans Minde.
*
*
❖
HORNBÆK har allerede haft sin første Sen
sation, en herlig, lille Historie’, som her skal
berettes:
Forleden Aften fik den smukke, unge Fru
N., der hører til det kendte Fiskerlejes førstankomne Landliggere, Besøg af sin Broder, der
kom for at tage hende med ned th Kroen,
hvor han plejer at nyde sin Whisky. Paa
Kroen var der netop den Aften Fest for en
Del unge Officersaspiranter fra Helsingør, der
blev danset, og Fru N. fik sig selvfølgelig

en Svingom ligesom de andre unge Damer,
der ogsaa tilfældigvis var til Stede. Det im
proviserede Bal var dog hurtigt forbi, da de
unge Militarister skulde tilbage til Kronborg
Kaserne sannne Aften, og allerede Kl. 11,30
laa Fru N. derfor i sin Seng, hvor hun snart
sov de Uskyldiges Søvn.
*
*
*
Stor var derfor hendes Forbavselse, da hen
des Pige, som hun havde haft nogle faa Dage
1 sin Tjeneste, næste Morgen vækkede hende
med: „at det var dog en farlig Re’lighed, der
havde været i Hotellet om Natten.“
„Re’lighed... i Huset... om Natten ?“ Fru
N. gned sine smukke, søvntyngede Øjne gan
ske forvildet og saa forbavset spørgende paa
Pigen.
Jo. det var jo disse hersens to OfficersaspL
ranter, der havde været inde i Dagligstuen Kl.
2 om Natten og spildt ^Tykmælk, saa den flød
over Bordet og i det hele taget lavet et far
ligt „Sjov“, forklarede Pigen i en ligefrem bi
ster Tone.
Officersaspiranter! Klokken 2 om Natten! og
Tykmælk ?
Fru N., der nu sad oprejst i Sengen, saa
mer og mer maalløs ud.
„Men det er jo ganske umuligt,“ sagde hun
Lilsidst.
Men Pigen, der havde stukket begge Hæn
der i Siden, og som blev mere og mere stor
paa det, forsikrede, at der aldeles ikke var
noget umuligt i det, for hun havde vel nok
selv set de to Gavtyve med sine egne Øjne,
og da hun havde spurgt dem, hvad de vilde
dér paa den Tid af Natten, havde de bare
sagt, at havde de danset med Fruen hele Aff
ilingen, var det vel kun rimeligt, at Fruen
osse gav dem Mad, cg for Resten kunde Fruen
jo baresens selv gaa ind og sé, baade Tykmæl
ken, der flød paa Borde':, og den ene Tallerken,
der var slaaet i Stumper og Stykker.
❖
*
*
Fru N. kom nu i en Fart ind i Dagligstuen,
og sandelig havde Pigen Ret — baade med
Mælken, der flød, og Tallerkenen, der var
slaaet i Stykker.
Men hvor var det muligt? Skulde et Par
af de unge Officersaspiranter have faaet for
meget at drikke og saa opspurgt hendes Adres
se? Nej, det var jo næsten utænkeligt!
Efter at have faaet sig klædt paa i en Fart
gik Fru N. saa hen til Telefonstationen og
telefonerede hele Historien til sin Broder, der
var i Helsingør. Og de blev saa enige om
at han skulde undersøge, om et Par af Officers
aspiranterne virkelig var blevet tilbage i Horn
bæk den foregaaende Aften. Resultatet af Un
dersøgelsen blev imidlertid, at der havde været
holdt Mandtal, og at alle Aspiranterne havde
været med Toget.
Saa fik Fru N.s Moder fat i Pigen, og ved
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at true med Politiundersøgelse for at skaffe
Sandheden frem, kom Løsningen paa Gaaden.
Det var Pigen selv, der havde fabrikeret hele
Historien, og hendes Forklaring om, hvorfor
hun havde gjort det, var næsten det interessanteste af det hele.
Den lød omtrent saaledes:
„Ja, Fruen sagde jo nok, at det var hennes
Bro’r, der kom for at hente hende, men den
Slags kan man jo aldrig rigtig helt tro paa.
Og da Fruen saa gik ud med den Her’e, saa
varet, at jeg listede efter for at sé, hvor Fruen
gik hen. Og saa saa jeg skam Fruen lidt eftér
svinge sig dernerc paa Kroen med dissehersens
Offecersasp’ranter, og det syntes jeg nu liegodt var Synd for F'ruens Mand, Hr. Direktø
ren. For naar han nu kuns ka’ komme ud
til Fruen om Lørdagen, saa synes jeg ikke,
Fruen skulde gaa ud med en anden Her’e
eller danse paa Kroen de Dage, Direktøren ikke
er her. Og saa varet, at jeg for at gi’e Fruen
en lille Skræk lavede det med Tykmælken og
slog en Tallerken i Stykker."

den Store regerede i Frankrig, og hvor han
forblev til Aaret 1817, da han blev kaldt hjem
til Frankrig. Tredive Aar senere blev han igen
landsforvist, og det blev saa atter til Twi
ckenham Slot, at han søgte hen for at trøste
sig over Tabet af sin Kongekrone. Dronning
Victoria var altid Orleanisterne en trofast Ven
og støttede dem saavidt muligt i deres Bestræ
belser for at kunne vende tilbage til Frankrig.
Men hvorledes gengældte nu Orleanisterne
denne store Gæstfrihed, de modtog i England?
Snarest maa de siges altid at have bidt den ‘
Haand, der kælede kærligen for dem. Naar
den bekendte Politiker, Lord Palmerston, alle
rede i Aaret 1851 udtalte, „at Orleanisterne
altid havde været fjendtligsindede mod Eng
land, og at de af dem, der skyldte England
mest, baade politisk og privat var dem, der
hadede England mest," ramte han vistnok Ho
vedet paa Sømmet. Men ingen af dem har dog
vist sit Had til England mere end den nu
værende Hertug af Orleans og det en Gang
paa en saa taktløs Maade, at hele Verden for
agtede ham derfor.

*

*

*

*

*

*

*

Til Slut skal kun meddeles, at den lidt for
ægteskabsvenlige Pige straks fik sin Afsked og
samme Aften blev ekspederet med Iltoget til
København, og at Fruen selv var paa Stationen
for at se hende over alle — Klitter.
Men der inde i København skal der efter
Sigende gaa mindst lyve Ægtemænd (hvis unge
Koner ligger paa Landet i Hornbæk) og søger
efler saadant et Pragteksemplar af en Pige,
som de gerne gav dobbelt Gage for at finde
Mage til.
Samtidig gaar mindst tyve ¡unge Fruer i Horn
bæk og ser med mistænksomme Øjne paa
deres Tjenestepiger, hver Gang de nu kom
mer hjem fra en lille Udflugt i Klitterne.

*

*

*

EFTERRETNINGEN OM, at Hertugen af
Orleans, den franske Tronprædcntent, fornylig
har solgt sit Slot i England, og at saavel han
selv som hans Moder, Hertuginden af Montpensier. samtidig har forladt det britiske Rige
for stedse, har vakt mere Opsigt end egentlig
Beklagelse blandt Englænderne. Grunden her
til er den, at Hertugen aldrig har forstaaet
at gøre sig populær i sin Landflygtighed —
ja, en Tid var han endogsaa, og ikke uden
Grund, ligefrem forhadt.

*

*

*

I OMTRENT et hundrede Aar har de fran
ske landflygtige Monarker betragtet England
som deres andet Hjem. Det var allerede i
Begyndelsen af forrige Aarhundrede, at Kong
Louis Philippe, den Gang Hertug af Orleans,
forflyttede sin Residens til det britiske Rige,
hvor han købte Twickenham Slot til Opholds
sted for sig og sine Brødre, saalænge Napoleon

*

*

DET ER VEL saa omtrent 10 Aar siden, at
den berømte franske Karikaturtegner Willette
i Bladet „Le Rire" offentliggjorde en Række
Tegninger, som var i høj Grad ærekrænkende
for den engelske Nation og navnlig haanede
den forgudede Dronning Victoria. Hertugen af
Orleans blev imidlertid saa begejstret over
disse Tegninger, at han ikke betænkte sig paa
al sende et Lykønsknings Telegram til Kunst
neren, som offentliggjorde dets for England
lidet smigrende Forhold.
Følgen heraf blev, at Hertugen straks blev
opfordret til at udmelde sig af alle de store
Klubber i England, og da det samtidig blev
ham officielt betydet fra Kongehuset, al hans
Nærværelse ikke mere var ønsket — hverken
ved Hoffet eller i England, var der selvfølgelig
ikke andet for ham at gøre end at forlade
Landet. Først flere Aar senere fik han Kong
Edwards Tilladelse til at vende tilbage, dog
først efter at han havde gjort en uforbeholden
Undskyldning for det passerede baade til Kon
gehuset og til det engelske Folk. I den An
ledning kunde man i Aaret 1902 den 11. Sept,
læse følgende i „Times": „Efter at Kongen
har underrettet Hertugen af Orleans om, at
Englands Porte igen skulde blive aabne, vendte
Hertugen og Hertuginden tilbage til England
igen i Aftes fra Ungarn."
Denne kortfattede men officielle Meddelelse
i Bladet „Times" aiisaas for at være nødven
dig, for at Hertugen ikke skulde blive foru
lempet, naar han igen tog Ophold i England.
Kong Edward inviterede ham dog aldrig se
nere til Hoffet, og nu, da han synes at have
forladt England for stedse, vil han næppe
blive savnet af nogen.
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UGENS PORTRÆTTER.

Grosserer ROBERT KLEINERT.

Konsul L. KIER.

MUSIKHANDLER ROBERT KLEINERT var et af de
danske Ofre ved den store Jernbaneulykke ved Malm
slätt i Sverige. Hr. Kleinert havde i Løbet af kort Tid
oparbejdet en betydelig Musik og Instrumenthandel i
København, og hans Død vil blive beklaget af den store
Vennekreds, han havde vundet sig.
KONSUL L. KIER i Lemvig fejrede den 24. Juni sit
25-Aars Jubilæum som Købmand. I 1887 startede han
sammen med en nu afdød Broder en beskeden Urtekram
forretning i Aalborg, men lejede allerede i 1888 Carl
Bechgaards Forretning i Lemvig. I 1898 var Driften
vokset, saa at Kier maatte bygge en ny Købmandsgaard,
og han udvidede nu Forretningen til ogsaa at omfatte
Korn- og Foderstoffer m. m. Fra 1908 har han hoved
sagelig helliget sig denne Del af Virksomheden. For fire
Aar siden udnævntes han til britisk Vice-Konsul. Hr- Kier
er kgl. autoriseret Strandingskommissær, Medlem af Søog Handelsretten for Ringkøbing Amt og sidder desuden
i Bestyrelsen for en Del Foreninger.
PROFESSOR MARTIN KNUDSEN er fra næste Universitetsaars Begyndelse udnævnt til Professor Christiansens
Efterfølger som Lærer i Fysik. Professor Knudsen er 41
Aar gammel og Søn af Gaardejer K. i Otterup. Han
blev Student i 1890, Assistent ved Polyteknisk Lærean
stalts fysiske Samling 1896 og Docent ved Universitetet
1901. Professor Knudsen, der er meget anset som Vi
denskabsmand, udnævntes i 1902 til Leder af dc danske hy
drografiske Undersøgelser og Medlem af Videnskabernes
Selskab 1909. Han er Formand for Selskabet til Natur
lærens Fremme.

Professor MARTIN KNUDSEN.
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Filmstheatret.
ET „STUMME TEATER er snart en Fak
tor. som man maa regne med, det be
tjenes af vore ypperste Kunstnere, finder
sit Publikum i de bedste Kredse, og en Pre
miere dér har det samme Præg med „kendte
Ansigter41, Journalister og Bifaldsytringer, som
en hvilken som helst anden Førsteforestilling.
Kritikken skærpes, Smagen forfines og Lov
givningen strænges, og det er saare sjældent, at
et Filmsskuespil tilfredsstiller alle disse Magter.
Intet Under, at Forfatterne falder over kendte
Emner, som kan forvente Succes — Casino’s
„Panter44, der har fristet hele to Bearbejdere.
Man spørger uvilkaarlig, om der ingen
Ejendomsret er, eller om du og jeg og alle
har Lov at dramatisere, hvad man vil.
Er det mon et Spil af Skæbnen, eller er
det en Tanke i det Tilfælde, der lader disse
to Pantere fremvises samtidig i „Kinografen44
og i „Panoptikonteatret44. — Det er i hvert Fald
vist ingen Skade til, at Forfattere og Publi
kum gennem Sammenligning kan se, hvad der
er godt og ondt paa en Filmsscene.
Ingen af Bearbejderne holder sig strængt
til Forbilledet, men det er de samme Figurer,
den samme Intrige og først og fremmest den
samme Panter — men den synes vildest og
grusomst i „Kinografen44.
I „K i n o g r a f en 44 er Scenerne i Frede
riksberg Have af en bedaarendc Ynde og Exterieurer og Interieurer fra Kronborg overordent
lig interessante.
Den lange Forestilling er intet Øjeblik træt
tende; Handlingen er hele Tiden spændende,
og alt falder saare naturligt og forstaaeligt,
saa man ikke behøver de kedsommelige Breve
uden en ganske enkelt Gang og er ganske fri
for de trykte Forklaringer.
Man undres straks en Smule over den
unge Englænders Adkomst til sin fremskudte
Position i det højfornemme Hofselskab, men

Hr. Zangenberg er saa indtagende, at man
hurtigt indrømmer ham og den nydelige Fru
Fritz Petersen Forgrunden.
Fru Zangenberg er kongelig skøn som Prin
sessen, og Hr. Neiendam er elegant, men lidt
for ungdommelig som hendes Elskede.
„Panoptiko n“s Bearbejdelse skæmmes
af altfor mange trykte Repliker og en Synd
flod af Breve, der altid virker irriterende paa
den kultiverede Tilskuer.
Frøken Ebba Thomsen, Hr. Psilander og
Hr. Robert Dinesen er pragtfulde Repræsen
tanter for Hofkredsen, men Hr. Holger Ras
mussen er en fælere Skurk i Frederiksberggade end Poul Reumert er det i Panoptikon;
det synes at falde den elskværdige Kunstner
meget svært at bære den dystre Maske med
tilbørlig Alvor.
Pudsigt virker det at se D’Hrr. Schrøder
og Dinesen plumpe i Vandet, og ganske paro
disk er Scenen i det aabne Galleri med Gift
flasken og Revolveren. — Hr. Psilander tager
Giften — heldigvis, for han dør ikke af den!
Det synes, som alle vore Slotte er traadt
i Filmens Tjeneste; her er det det stolte Frede
riksborg, som præsenteres os i overmaade
smukke Billeder, ligesom forskellige Partier fra
Enceinten er meget seværdige.
Prinseparrets Indtog er pompøst og burde
have afsluttet Skuespillet, som forøvrigt giver
de unge Skuespillere Lejlighed til at vise os
en forbløffende Ridefærdighed.
Det er sikkert ingen daarlig Idé at give
de to Bearbejdelser samtidig, de er saa for
skellige, at de næsten supplerer hinanden —
og en Sammenligning er saare fornøjelig —
samme Ret i forskellig Tillavning.
Men jeg tror, man bør begynde ved Fri
hedsstøtten og tage Tournéen indefter!
Maud.
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„HVER 8. DAG“S GRAFO
LOGISKE BREVKASSE.
Red. af II, T rolle.
Indehaver af Graf. Inst. S. E.
Kristiania og Kbhvn. 0.
Pris pr. Analyse i Bladet: 1 Kr. for 5 Lin.,
2 Kr. for 10 Lin., stor Karakteristik til opgiven Adresse 3 Kr., Sjælespejl, ca. 100 Lin.,
5 Kr.
Alle Henvendelser adresseres til Graf. Inst.
S. E., Kbhvn. 0.
Obs. Skrtftexpertise! Undersøgelse af Do
kumentforfalskning, Identificering af anonyme
Trusel- og Udpresningsbreve etc. under ga
ranteret Diskretion. Honorar efter Aftale.
P. W. J.: Fornem Fremtoning, sensitiv, dog
behersket. Biseksuel sjæleligt paa Græn
sen mellem Mand og Kvinde. En kultiveret
Smag.
JEPPE: Tankegang lapidar, frejdig og knap.
Retskaffen, ærlig og beskeden til en Grad,
som lave Sjæle kalder Dumhed. Forstaar
dog at tie, skønt De ikke har noget ondt
at skjule. En sjælden paapasselig Vederskæftighed. Dem kan noget betros.
NILLE: Er mere overfladisk, sangvinsk og
letløbende. Iver uden flittig Udholdenhed.
Vil gerne synes uden at være, blot gøre
Indtryk for enhver Pris. løvrigt godmodig,
skønt uden Dybde.
EN UNGERSVED: Glad, hjælpsom, fortrolig
og taalmodig. Sjælden Sindsligevægt, hver
ken opfarende eller nervøs. Bringer Fred
og Ro med sig. Ynder Velvære, hader Strid.
O. B.: De er saa underkastet Instinkter og
Luner, at Deres svage Vilje og uselvstændige
Sind stundom kan flamme op i ustyrlig
Hidsighed, smægtende Begær og Affektation.
Nervøs, sensibel Konstitution. Planløs Hi
gen, List, ofte uvilkaarlig Ufordragelighed.
Der skal en stærk, opdragende Vilje til
at gøre Dem til det, De bør være, ellers
vil rige Muligheder slumre — og gaa til
Grunde.
LISSA: Hvilken Stolthed! Behøver ikke Vrede,
naar De kan tumle Deres Modstandere med
en saa isnende kold Foragt. Paastaaelig,
viljefast og streng retfærdig. Den bevidste
Magtfølelses Selvtillid.
1150 AALBORG: Af Naturen hjertensgod og
jævn, holder Dem til Jorden og ved at
begrænse Dem. Forstaar at udnytte Deres
Evner. Ligner Ursus i en vis elementær
Hang til uskyldig F’orestillelse.
URSUS: Forslagen og lun, uden at være ond.
thi Letsindet gør Deres Rænker ufarlige.
Ser paa Livet med glade, lyse Øjne og
vender dets Natside Ryggen.
W. B.: Deres Tvivl om Grafologien, fremkaldt
ved dilettantiske Forsøg, kan kun rokkes
gennem Sjælespejlet. Indsendte Beløb fragaar da. I fem Linier her vilde De blot
for vir res yderligere.
PANTHER: L. Meyer og Michon angiver et
Steds et Tegn for Genealitet, og dette Tegn
finder jeg i Deres Skrift uden dog at til
lægge Dem Prædikatet genial, thi jeg hæn
ger mig ikke i Dogmer, men dømmer ud
fra Intuition og egne Erfaringer. De er glad
for Dem selv, men godmodig og ikke paa
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trængende. Da De ikke er nervøs, spørger
jeg Dem, om De er Reconvalescent. Klar
Besindighed, praktisk, ligefrem og forstan
dig. Livlig, mange Planer, ringe Energi og
Egennytte.
EGO: Er livlig, paastaaelig. smart og praktisk.
Ordner de mest indviklede Sager i en
Haandevending og tager alL med i sin Be
regning. Karakteren kunde tiltrænge en
større Analyse.
SHAKESPEARE: Nogen Forbindelse mellem
Dem og det store Navn finder jeg ikke.
Det er ret overfladisk men — læg Mærke
dertil — meget sandfærdig og yderst elsk
værdig Person. Varme uden Lidenskab.
A. .C. 1912. Er en af de jævne, brave gode,
fordringsløse Naturer, som Diogenes ledte
forgæves efter med sin Lygte, og som man
ikke finder hyppigere nu med elektriske
Søgelys.
DAKS. En kvik, smart Person med stort Livs
syn, ægte Munterhed og glad Arbejdssomhed. Uden smaalig Egoisme suger De dog
Ekstrakten ud af Livet og glæder Dem over
andres Velgaaende. Udholdende.
INGEBORG 92. En meget raadsnar ',og behændig
ung Dame, der ikke lader sig dupere men
gaar ufortrødent paa. Flittig, hurtig og dog
omhyggelig. Hverken koket eller forfænge
lig. Lys Forstand.
M. E. S. A. Noget muldvarpeagtigt over Dem.
De ruger og spekulerer, kender intet til Let
sind og tager altfor højtideligt paa SmaaLing. Tung Opfattelse, men ærlig og uegen
nyttig.
MOSTER. Koketteri uden Finesse. Snerperi,
Fordringsfuldhed. Sensibilitet i Stedet for
Følelsesvarme. Tænker overdrevent meget
paa Dem selv, Deres Anskuelser er gammel
dags.
A. J. Prods flygtig Iver og Mangel paa Grun
dighed er hun streng vederhæftig. Enkel
Livsopfatning, uden Bravader. Gør sig ikke
unødig Ulejlighed, hjertensbrav. ligetil og
troværdig. Lys Forstand, kvik Opfattelse
og praktisk Haandelag. Hverken forstemt
eller tungsindig. Kan være heftig, men til
giver let og er aldrig ondsindet eller nag
bærende og hævnsyg.
A. J. M. Saa betænksom at del nærmer sig
Frygt. Tør ikke handle paa egen Haand
og lader ofte Lykken glide Dem forbi, fordi
De ikke kan overvinde Dem til at gribe
resolut til. Deres Livsførsel er præget af
Vankelmodighed og Ængstelse.
EDEL: En livlig Kvinde, fuld af overgiven
Skæmt, hjertelig Godmodighed og usnærpet Fordomsfrihed. Hverken lave eller
egennyttige Formaal underligger Deres
Handlinger. Sympatethisk.
L1DDEN: Det er let at rose Dem uden at gaa
Sandheden for nær. Livlig, omgængelig,
overordentlig godhjertet. Lyst til det even
tyrlige, retsindig. Deres andre Spørgsmaal
kan ikke besvares her.
ELLA O. I Dem har vi en Kvinde, der er paa
sin Post og ikke leger med Dem selv eller
andre. Letsindig kan man mindst af alt
kalde Dem. Forsigtig, paaholdende i Fø
lelser. Ikke smaalig. Sat, noget tvær.
Rav. Udpræget Velvilje og Omgængelighed. Ta
ger ikke højtideligt paa Livet og holder
Forstand og Følelse skarpt ude fra hinan
den. Harmonisk afklaret Ro, elsker det
normale, ingen Overdrivelser, mindst af alt.
Fanatisme. Ærlig og uegennyttig.

Kattemusik.

Stedmoderen.
Ved A. T.
EN FØRSTE, de liavdc ventet at se. var Philip.
Men han stod ikke foran Døren og raabte Velkom
men til dem, og hans Fraværelse var Grunden til.
at de pludselig syntes, at det solbeskinnede gamle Hus
med den store Indgangsdør, der stod gæstfri aaben, sar
saa underlig tomt og ensomt ud. Rodney Shawe, som
havde lænet sig frem i Vognen med et ivrigt drengeagtigt Udtryk i sit Ansigt, sank tilbage i Sædet med et
Skuffelsens Suk. Han havde stolet saa sikkert paa, at
Philip var der! Lidt efter, da han fik at vide, at Barnet
havde det godt, blev han mere rolig og lod som ingen
ting, men den unge Kvinde, der sad ved Siden af ham
lod sig ikke narre af hans tilsyneladende Ro.
„Maaske har han gemt sig bag et af Gardinerne/
sagde hun hurtigt og med en kort Latter, „Drenge er
ofte saa generte, jeg er vis paa. han .staar ét eller andet
Sted og kigger ud paa os. Husk paa, du har været borte
i to Maaneder, og han er naturligvis ængstelig ved Tan
ken om, hvordan jeg ser ud. Stedmodre er og bliver
.Stedmodre — ved du nok; Hvordan sidder min Hal?
Hvordan ser jeg ud? ‘ „Henrivende/ svarede han. men
hun saa nok, at han. tiltrods for det Smil, han sendte
hende, var meget ked af det. og hun skyndte sig ud af
Vognen og fulgte efter ham op ad Trappen. Det nye
Hjem havde naturligvis en stor Betydning for hende,
men endnu større Betydning havde den lille Stedsøn,
trods hendes Forsøg paa at gaa let hen over det, gjorde
det hende dog ondt, at han ikke var der.
Inde i Forhallen stod de tre Piger med nysgerrige,
forventningsfulde Ansigter for at hilse paa deres nye
Frue. Shawe nævnede deres Navne og roste dem for
deres lange og tro Tjeneste, og den unge Brud rakte
hvet især Haanden paa en uimodstaaelig, elskværdig
Maade, der var hende særegen.
Imidlertid kaldte Shawe med høj og utaalmodig
Stemme paa Barnet: „Plut — Plut, hvor er du? Kom
frem af dit Skjul, gamle Dreng, nu er vi endelig kom
met hjem til dig!“
Der var saa stille, at han maatte kunne have hørt
det glade, kærlige Raab, hvorsomhelst han havde skjult
sig, men der kom intet Svar. Man hørte ingen Lyd.
Lyd af raske smaa Fodslag, og saa ikke noget Glimt "af
et lille halvt glad og halvt skamfuldt Ansigt, som man
havde ventet.
Der var saa stille, at man kunde høre L’hrets
Dikken, og gennem den aabenstaaende Dør hørte man
Humlebiernes Summen udenfor. Pigerne tilkasede hin
anden forlegne Blikke, og den unge Brud, stod tavs
og lyttede efter.
Men saa begyndte Rodney Shawe a’ udspørge Fol
kene, som ikke vidste ret meget om Drengen. De havde
ikke set Philip siden om Morgenen, da han var gaael
rundt om hele Huset og ud og ind gennem alle Væ
relserne med sin lille Foxterrier, Bobby, i Hælenei.
Sara havde spurgt ham, om han inspicerede Huset,
for at det kunde være i Orden til den nye Moders An
komst, men nu kunde hun jo nok indse, at han var
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Sprog Undervisning

Kliniker tí

BORN LONDONER.

Averter i
„ Sprog- Undervisning".

Undervisning i Engelsk af engelsk
Dame. Enetimer og Hold. (Specielt
Konversation). Miss Winifred White,

Hobrogade 10, 2.

Tlf. Øbro 326 x.

INSTITUT FRANJAIS, M. A. Husson, Stenosgade 5i,
fransk exam. indf. Lærer og Lærerinder. Enetimer Kursus. Konversal
Korrespondance Vejledning (for Sangere) i fransk Textudtale. Tlf. V. 7'

Dr. med. AXEL TROLLE.
Konsultation i Fordøjelses» og Underlivssygdomme.
Privatklinik og Bopæl: Dronningens Tværgade 40. Tlf. 7960. Tr. 12—1.

Serum»Behandling mod løse Tænder og kronisk Rod og Tandkøds«
betændelser samt rheumatiske Tandsmerter. Onsdag—Lørdag 2—3. Aim.
Konsultationstid 9-4. O. DRESCHER, GI. Kongevej 1 B.
Badeanstalten „K øb enha vn*
Billige
Studiestr. 61.
KAR- & dampbade: 35 Øre.

Musik Undervisning
Valdemar
Larsen,
St. Thomas Allé 13 2.

Averter i
„Musik-Undervisning".

Elever I Vlollnspll modtages,
Tr. 30—12.

Onsdag og Lørdag efter Kl. 5 : ry C
Medicinske Bade & Massageinstitut.
Ør.

KLINIK. rysk

eksam. Massøse. — Ude og hjemme fra 12—6.

Fru HETY OSCHMAÑN,
15, Fiolstræde 15, St. Tlf. Byen 4497.

Tandlæge AAGE CALLISEN.
Byen 2184 x.
Købmagergade 1. Hj. af Amagertorv.
Byen 2184x.
Broarbejde. — Kunstige Tænder uden Gane. Tr. 10—4 og 6—7.

Pensionatet
Villa Aavang
SilKetJorg

Pris

2 a 3 Kr. (.r. Dag. 6f) Kr. pr. Md.

General-Agenturet Gothersg. 16. Kbhvn. K.
Ældste Forretn. her paa Pladsen i
Gummiv. og Sygeplejeart. Prisl. mod
20 0. i Frim. Varerne sendes overalt.

W. Kaiser, Aarhus.

Kir. Instrumentm. og Bandagist.
Brokbaand, Rygbandageg og
Underlivsbandager.

odpleje & Manicure ude og

F

hjemme. Fru Inger Christiansen.

Dr.Tværg.10. Tlf. Palæ 1807. 10-6.

Frimærker modt. som Betaling. Amoribanclr elektr. Vibriations MasnillBI IndlloK sage, Damp-Ansigtsbade.
Klinik. Antisept. Fodpleje, Mani GI. Kongevej 150, 1. Sal. Telefon
cure og Ansigtspi. Sofie Abrahamsen, Vester 4203.
TH. MADSEN.

Fredksb.Allé 23. > r.11-5, samtOnsd.Aft.
Rienecker, EflflPI TIC St.Kongsg.73,1
fra 8.30—9.30. Tlf. V 5081 u. Ude 9-11. J.
Sygepl.10-6. lUUrLCJC. Tlf. Palæ 558 y
Mqqqqho Haandpleje, Fodpleje. Ude
HlÄöbdyG,9_i2: i Kr. Hjemme 1-7 SYGEPLEJE«BUREAU»EKSPRES
(Søndag 9—12): 75 Øre. Blegdamsvej N.Farimgsg.7.By 807ySygep. 3AarsUdd.
2 (St. Hans Torv). Lovisa Svensson. — Averter i Lægelisten. —

Blandede Bekendtgørelser
Fiskeforretningen SKAGEN, Nan«
sensg. 64. Alle Fiskes, i prima friske

Varer. Fin. Torsk, Frederiksh. Rødsp.
1. Kl. Fiskefars, Tlf. Byen 1164y.

Averter i
„Blandede Bekendtgørelser".

HELLERUP HUSMODERSKOLE, BENGTASVEJ 15.Telf. II
Skole og Hjem for unge Piger.
Program tilsendes.

5 Mdr. Kursus beg. 4. Novemb

Petra Laugesen

»Ansigtsbade, Antisept. Fod»
Vaskeriet HAMMERSHUS.
pleje. N. Frfhavnsg. 43,1. Frk. Tlf.489x. Hesselsg. 1. Tlf.Str.4
M. Dyreborg. Tlf. Øbro 2342x. Bekendt for smukt og prompte

Fiskehuset „Viktoria“reiJESM

1ste Klasses Fisk og Vildtforretning.

Alvilda Burchardi, Frederiksborgg.
48. Spec.: Baby & Konfirm.-Udstyr.
Største Udv. i Pigekjoler til alle Aldre.
Matros- og Jægerdragter. Alt i Under
beklædning øg Linned.

A
J

Slags Tegninger ogMontering udi

M. P. NIELSEN.
Frugt og Konservesforretning.
Kun 1ste Kl. Varer.

Østerbrog. 134.

vering. — Elegant Manschette,

Ranl/orf Mode-Salon f. Dameh
■ Uftlllwl I Nordre Frihavnsgade
OHANNES ANDREASEN,l.Kc
tori, Is og Konfekturef. S mi
gade 24. Bestilling. Tlf.Godth
KM Patoroon Broderimagasin, O
• lul. Ib l bl oDll brog.140. Navn syes.

Telefon 0 788 V.

Den Suhrske Husmoderskole

Pustervig 8.
Sommerkursus begynder 1. Juli.
Statunderstøttelse søges under 15.
Juni saavel til Husmoderskolen som
til Lærerindeseminariet Program til
sendes.
Træffes Kl. 1-3. Tlf. 8053.

¿Torn 54 Nordre Frihavnsg
. 1 Urp,
Telf. øbro 97 x.
■ BØRNE«UDSTYR. —

Damefrisering 50

Frk, H. Sarauw, Graabrødretor
Guld, Sølv og Elektroplet til
lige Priser. Reparationer udf

_______66 Aaboulevard 66.
Jydsk Fiske«Import, Mejnungs
15 og Fredensgade 15, anbefaler

Sorter Fisk til Dagens billigste
Telf. 10116. Ærb. H. Dambernou

Husk

Smaa Sandheder.

at „Hver 8. Dag;< har købt

Hæsligere end Hadet er kun Kærligheden — naar
den er hyklet.
*
*
*
Takncmlighed er en Gæld, som man lidt efter lidt
— lyver sig fra.
*
*
*
En Bibeskæftigelse er i Almindelighed det, som stær
kest afholder os fra vor Pligt.
*
'*
*
Man behøver ikke at skamme sig over sin Ærger
righed, men man bør skjule den.
* '
*
*
VogL dig for at købe det, der ikke er til at betale
— Kærlighed og Venskab.
*
*
*
I Livels Skole repeteres der aldrig.
*
*
*
Naar det i et Hjem mangler paa det Nødvendigste,
er det ofte fordi, at det ikke mangler paa Luksus.
*
*
*
Vær lige saa forsigtig med din Agtelse som med
din Foragt.

Hintzes Fallitlager
i Pianoer
og sælger disse for ca. halv Pris uden Udbetaling, r

10 Kr Afdrag om Maaneden.

Vingaardsstrædé 25.
Tak for din D a a d.
Den lille Karl var faldet i Vandet. En Haand
værkssvend sprang resolut ud efter ham, bragte han
i sidste Øjeblik paa det Tørre og førte derefter Dren
gen hjem til Moderen, en1 ret velhavende Dame.
Moderen havde været grænselos fortvivlet over Dren
gens Udeblivelse og i sin Glæde over hans Tilbage
komst gav hun sit Barns Redningsmand et fem Øres
Frimærke og føjede til, at det ret vilde glæde hende
om han ofte vilde komme hjem til hende og sidde
ude i Entréen og høre hende spille Fortepiano inde
i Stuen.
Redningsmanden var dybt rort og gik bort mec
7 aarer. i Øjnene. Han sagde, at han ikke var van1
til saa megen Venlighed.

REJSENDE MUSIKANTER.

P. Petersen, Clemens Bro, Aarhus.
Mine Violinstrenge af absolut Ren
hed og Holdbarhed anbefales.
Padua G 1 Kr., D G5 Øre, A 55 Øre,
E 60 Øre, A og D 2 Lg. E 3.
af engelsk Tarm (i 35 Øre, D 35 Øre,
A 25 0., E 25 0., Silke A og D 2 Lg. E 3.

Hver 8. Dags Pianoer -

De af Hr. Komponist Fini Henriques saa stærkt anbe
falede Pianoer sælges til Priser fra 500 til 800 Kr.

Be

løbene kunne af vore Læsere enten betales kontant eller
-

afdrages med 10 Kr. om Maaneden.

-

gaaet saaledes rundt for at tage Afsked med alting i sit
kære Barndomshjem.
„Aa!“ udbrød Milly Shawe forskrækket, „De mener
da ikke, at han er gaaet sin Vej, fordi 'jeg skulde komme?
Rodney, tror du virkelig, han er gaaet? Han er jo kun
ni Aar gammel og —“
„Bryd Dem ikke om Philip — Frue,“ afbrød Nancy
med et bistert Blik paa Sara. „Han kommer sikkert
nok snart hjem igen. Han er nok løbet ud for at lege
med de andre Drenge. Læg De kun Tøjet, Frue, og
vær ganske rolig“.
„Nancy har Ret, Milly, “ sagde Shawe roligt; „der
er ingen Grund til Ængstelse. “ Han vendte sig om mod
Folkene. „Gaa straks ud og led efter Philip og lad ham
komme ind til mig, saasnart I har fundet ham!“
Pigerne skyndte sig ud, og da Dørane lukkede sig
efter dem, kastede Milly et Blik rundt omkring sig.
Det var tydelig, at de havde gjort alt, for at gøre
Huset saa smukt og pynteligt som muligt til Ære
for Rodney Shawes anden Hustru. De smukke gamle
Mahogni Møbler var blankt pudsede, Prismerne i Kandelabrer og Lysekroner skinnede i alle Regnbuens Far
ver, og alle Vegne stod der Blomsterbuketter. Men
havde der blot været en eneste lille Buket af tarvelige
Markblomster og Straa plukket af den lille niaars Dreng,
hvem vilde da have brudt sig om de store prægtige
Buketter?
Men der var intetsomhelst Tegn paa, at Drengen
havde tænkt paa hende, skønt hun syntes, hun tydelig
kunde se ham for sig. Som en tavs lille Aand gik han
der fra Dør til Dør med sin Hund og sagde Farvel
til det altsammen med bedrøvede Øjne. Hun havde
ikke tænkt sig, at han vilde tage hendes Ankomst paa
den Maade; hun var jo ingen Uvedkommende, der
vilde trænge sig paa — hun vilde kun give ham sin
Kærlighed.
Hun var saa bedrøvet, at hun knap hørte, hvad
hendes Mand havde sagt, saa gik del op for hende,
at han havde spurgt hende, om hun ikke havde Lyst
til at se hele Huset. Der var Tid nok før Aftensmaaltidet.
Hun stod ubeslutsom. Hun syntes ikke, hun kunde
gaa gennem alle Værelserne med ham og hilse paa sit
nye Hjem, som Barnet lige havde taget Afsked medl
Det var, som om hun hørte lians Graad og hans stille
Afskedsord.
„Ja, Rodney, jeg vil gerne se Huset, men jeg kender
jo hver Krog i det, fra din Beskrivelse. Lad os hellere
vente til i Morgen. Se, hvor disse Blomster er yndige 1
Hvor de allesammen har været venlige og opmærk
somme imod mig!“
„Alle, undtagen min lille Søn!“
„Aa,“ sagde hun og smilede til ham. „det var dumt
af os at tro, at han vilde være her og tage imod
os, naar alle Tjenestefolkene stod og saa paa ham. og
maaske bagefter vilde le ad ham. Drenge er saa generte.
Hvis det havde været en lille Pige vilde hun have
pyntet sig og nejet for mig og sagt at hun var saa glad
ved at se mig, og samtidig vilde hun have tænkt, om
jeg nu ogsaa lagde Mærke til hendes Krøller og det
fine Skærf. Med Philip er det en anden Sag.“ Hun
søgte at gøre sin Stemme fast. „Han smutter nok ind
til os i Aften, naar han bliver sulten, med et lille
snavset Ansigt og sorte Hænder, men det bryder vi os
ikke om! Vi trykker hans Hænder og holder fast
paa dem. Aa! jeg tør ikke straks kysse Phil; det
kan Drenge ikke udstaa, men du kan tro, vi skal snart
blive de allerbedste Venner.“ Shawe lo, og Vreden
og Forlegenheden forsvandt fra hans Øjne. Han havde
været ængstelig for, hvorledes hun vilde tage Barnets
Fraværelse, og det var en Lettelse for ham, at hun tog
det saa ligefremt.
„Han kommer nok snart “ sagde han. „de kalder
nu paa ham, og han ved. at det er en Ordre. Hvis jeg
beordrede ham hen foran en Kanonmunding, vilde han
gøre det.“
„.Det synes jeg ikke om/ sagde Milly, „og jeg
haaber, at de ikke finder ham. Jeg ønsker ikke, at han
skal drives hjem mod sin Vilje. Jeg vilde helst have,
at han kom frivillig, og at Kærlgigheden til dig drev
ham hjem. Aa Rodney, hvor er her dog yndigt.“ forts
satte hun, da de sammen gik ind i Biblioteket, og
hun kastede et Blik rundt i det prægtig møblerede
Værelse, hvis Vægge vare dækkede med Bogreoler. Gen
nem den aabne Dør trængte den milde Sommerluft ind
i Værelset og Duften af Roser og Heliotroper blandede
sig med Luften af det gamle Læderbetræk. Hun ind-

aandede henrykt den søde Duft og frydede sig ved
1 anken om, at alt dette var hendes.
Hun havde ført et trist og nøjsomt Liv, indtil Kær
ligheden og Rodney Shawe for nogle faa Maaneder siden
havde forandret det alt sammen. Hun glemte Fortiden
i Glansen af den Lykke, der nu omgav hende, og
glemte et Øjeblik den lille Skygge, der havde Laget
Afsked med den. Men pludselig kom hun i Tanker
om den igen, thi hun havde faaet Øje paa et Stykke
sammenlagt hvidt Papir, der laa halvt skjult bag en af
Porcelæns Figurerne paa Kaminhylden. Hun greb det
hurtigt og trykkede det et Øjeblik mod sit Bryst, thi
hun vidste straks, hvad det var. skønt Taarerne, der
steg op i hendes Øjne forhindrede hende i at læse
Udskriften. Saa lagde hun det foran paa Skrivebordet,
hvor Shawe lige havde sat sig ned.
„Dette er fra Phil,“ sagde hun sagte.
„Fra Phil? Hvad har han nu fundet paa? Aa, det
er maaske et Digt,„ sagde han med en Tornøjet Latter.
Han skriver sommetider Vers. Men hvem skulde tro
den lille Slubbert vilde skrive „Linjer til en Brud“.
Milla svarede ikke, hun følte, at det var noget helt
andet, hun stod blot stille og ventede, mens han luk
kede Papiret op og læste, og da han var færdig og
forskrækket tabte det ned paa Gulvet, bøjede hun sig
hurtigt ned og tog det op.
„Nej — Milly!“
„Jo, Rodney. Jeg maa. Jeg er nu hans Moder; jeg
vil læse det.“
Og saa læste hun, hvad der stod.
„Kære Fader!
Jeg kunde ikke blive her længere! Stedmodre er
altid nogle slemme Tyranner, og de vil altid finde Fejl,
om man gør sig aldrig saa megen Umage, saa nu er
Bobby og jeg stukket af. Jeg er forfærdelig ked af
at. forlade dig, men du vil ikke savne mig meget,
for nu har du jo hende. Jeg har ondt i mit Hjerte,
lige som naar jeg har ondt i Halsen, saa nu vil jeg
ikke skrive mere.
Din hengivne Vcn, som ønsker dig alt godt
Philip Belden Shawe. “
E. S. Jeg formoder, at Forretningen nu aldrig mere
vil blive ført under Navnet Rodney Shawe & Søn.“
(Sluttes.)

Snakkesalig Hejsende -. „Ja, nu er jeg igen kommet til
Parts for at se at genvinde mit Helbred«
Opvarteren: Herren har altsaa været syg. Hvordan
blev De det?
Den Hejsende: Af bare Overanstrængelse for at tjene
Penge nok til at kunne rejse til Paris.

SVENSK VID OG TEGNEKUNST.

— Ja, si den doktor Appelkvist, dä ä då en rektir rar doktor, Om han ä aldri så full, så kommer
han ändå, når en skickar bu på'n.

— Såsom varande den äldste bland gästerna vänder jag mig nu till vårt värdfolk och tackar
dom för god mat och dryck och jag vill säga det, att det är roligt te komma hit, för di har alltid
ett vänligt anlete när en kommer och nästan vänligare när en går.

HJEMMETS VEJVISER
Fortegnelse over københavnske Firmaer, hvis fleraarige reelle Forretningsførelse yder Kunderne
,
betryggende Garanti for samvittighedsfuld Betjening.

Møbler.
________
I L Tandklinik«
entral Møbelmagasinet
Konsultation
iiuuuci/. .i,
5,
U BANE
C Jernboneg.
10-4 og 6—7.
Undersøgelse gratis.

Barbermaskiner. | I Guld- og Sølvvarer |

r Barbermaskiner.

Kr. 1.50 plus Porto sendes
mod Opkrævning. P. Jensen,
Skovvejen 105. Aarhus.

Barnevogne.

B

Forlovelsesringe alle Des
sins. Denne Annonce giver

Andersen.

H aar arbejde.

Barnevogne og Klapvogne.

— Skilninger — Parykker, enestaaende Pasning. Nørrebrogade 74.

Bogbinder D. L. CLÉMENTs

Eftfl. Silkegade 13, KøbenTFfy havn. Telf. 3396, leverer alt
Bogbinderarbelde, enk. Bø
som de største Partier, i omhyg?ste Udførelse, til rimelige Priser.

Indramning:

|

TrTTotag^LVoksneTÆørn^amt
Skørter, Korsetter og Strømper
i stortUdvalg A’Nuppenau,
26 Grønneg. 26. Tlf. Byen 1457 x.

Cigarer.
___________
1
— Severin E. Prendrup,
/' Cigar- & Tobaksforr.,
Vin samt Spirituosa,

BgSsW
gfipCjl

Ugentlige Afdrag
efter Aftale.

Gentoftegade 4
A|S. CENTRUM, Regnegade 1.
Vinduespolering og Bygningsarbejde
______________ udføres.______________

R.E.Lund, 8, Bagerstræde 8,

Etablissement for moderne Indramning. Kun 1ste Kl Materiale anvendes.
Q larmesterforretningen og Raminefabrikken, Toftegaards Allé 15,
Billeder indr. paa Afbet. Abonnement
paa Vinduespolering modt. S. Hansen.

26, S mallegade 26.

Konditorier,

Alle Mærker føres.

leforretn. Frem.

D ekor atører.

|

Larsen & Gording.
Holbergsg. 10. Tlf. Byen 5110.

S.

1UkJIV

___________________________
K. MADSEN,
Mølle Allé 14.
Chaicelonguer, Divaner
og Fjedermadratser.
1. Kl. Tapetsererværkst,

■iskeforretninger« |

H. M. OLSEN

Fiske- og Vlldtforret-

I Blaagaardsgade 18.

| Í

y\Frk. Basin ussen, Vester--------- Jvnldg 17a, 2. Bemærk:
i Sal. Træffes 12—6.

Giarmestre.
^Altularmesterarbejde1
udføres. . CARL STAPF,

Enghavevej 15.
sgade 30 lige ved Blaagaardsg.
sder indrammes, Rullegardiner,
iere- & Gardinstænger. Vindues
ring udføres. H. Th. Kliiigspor.
O v er s lag g ra tis.
M. Jansen,

Pustervig 5.

Telefon Byen 2369x.
trier i „Hjemmets Vejviser4*.

|

Brug MaltFne Kakao.
Maltine Kaffe taales,
hvor Kaffe bør være
banlyst.
Maltlnekiks. Tlf. 9919.

Manufakturvarer. |
Bedst og billigst
F, C: Dahl,

HJEMMETS VEJVISER
naar De søger et reelt Firma.

Stort Udvalg i Tricotage.

Aarligt Udsalg.

Reelle Fordele bydes Kun
derne. FREA er altid reel.
Vestepbpogade 40

ved det nye Theater.

O. K. Mathiesen,

llnhlnn JirektefraVærkstedet.Speci-

Landemærket 25.

|y||1|l Hl alitet: Spisestue og Herrevæ^—^^relse. Billigste Va»rkstedspri-

Største Udvalg, Billigste Priser
Masklngarn til en gros Priser.

ser. C. Christensen, Præstøgade 13.

L^^Oppletteriiig^J |^TøjrensningsanstJ

Tøjrensnings-

Gamle Pletsager »Aiaddin«
bliver som nye ”"7» ”
Pianoer.

|

StilfuldeI n st ru m e nte r
Dansk Arbejde.
Thorald B ohm

— Fiolstræde 42. —
Telf. Byen 420 x.

Rottegift.

plages De af Rotter, Mus. Væggedyr,
1 Kakerlaker eller andet Utøj, da
henvend Dem Nybrogade 28 Stuen.
Telef. Byen 2496, Tom Tjädep.

Skotøj

Frøsig & Nielsen, Skræderetabl.
1. Kl. Herre- og Dameskræderi.

Nordre Frihavnsgade 13 A.

liil Miolonn Herre- & Dameskræd.
JUI. IHUlbUn.
Classensgade 3.
Bestillinger modtages. Stort Prøvel.
Omforandring og Oppresning hurtig
_____________ og billigt,_____________
Alt Stof modt. til Forarbejdning.
God Pasning og flot Arb. garant.
Stort Prøvel. Ægirsg.12. N. Ohlson

I

umeBC

Symaskiner.

C. Konerding & Nielsen,

6, Holbergsg. 6.
Grundt. 1868 Telf. Byen 7y.

Længste Garanti.

Afbetaling indrømmes.

Billigste Priser.

Averter!
Averter!
Averter!

4 a anstalten.

iilleSIrandilrade /J
Jicrrtdrxtgl [ra 2.oo
Thmedmgt • ¿25.

Reparationer af
øveJe Skrædere.

Københavns Dampfarveri
& Tøjrensnings Etabi.
C. Kr Uger Hansen.
Indlevering:
i Dronn. Tværg. 14. Tlf. Palæ 110.
Fabrik:

1I

Frederlksborgg. 31.

-------------- Benyt----------------

ANNA PAMPERIN.

Falkonerallé 26. Tlf. V 2267 x.

iste Klasses Møbler efter originale Tegnin
ger til Fabrikationspris, Tegning og Over
slag gratis. Grundlagt 1898.

A. M. SØRENSEN
Hovedvagtsgade 2.

Ingen Mavekatarrh!

Stort Udvalg til alle Priser.

N. P. Hansens Møbelsnedkeri.
ST. PEDERSTRÆDE 41.
Telf. Byen 1341 x.

Lædervarer.

Telf. 5360.
Stort Udvalg.
Billige Priser.
Maltpræparater. I

Alexander Hover.

KØBM AGERGADE 16.

Skrædermestre. |

’ har erholdt Grand Prix og Guldmedaille i London forl. Kl Fisk.
Varerne bringes overalt,
Tlf. Nora 1330.
Christiansen.

Glasmosaik.

Peter Hvidtfeldtsstræde 6,

Strømper, Underbeklædning,

res efter Tegning saavcl som enkelte
Dele. Alt Snedkerarbejde udføres.

KUNST-KLINKERIET
Ryesgade 114.

8 Kr. pr. Stk.
Aage Jensen«

Trikotage.

Henriksen, 47, Pr. Char*
w lottegade 47. Hele Udstyr leve

|

Kurvemagere. |

Telf. Byen 18 31v.

Tegning og Overslag gratis.

Skotøjsforr.
Thinggaard,
Strandboulevarden 166, Tlf.
Str. 83 x. Al R?p.. udf. hurtigt.
Kun 1. Kl. Fodtøj til bill Pr,

fiskehus et
I ælledvej 18 --------

Fodpleje.

5191.

med alt til Faget henhø
rende til Konfirmation og
Selsk. Provinsordre exped.
omgaaende og billigt.

Kunstklinkeri.

Gothersgade 21 St.

Mrtklar til billigste FabrikationsUld priser, N. P. Nielsens Mø
belsnedkeri, N. Søgade 15. Telf. Byen

LAURI
Falkonérallé 65. Telf.
Godth.1165, anbefaler sig

Damehatte
____________
]

Fineste Guldbroarbejde.

Dansk-amerikansk Tand-System.

Lindén, Ilenr. Bungsg. 23-25.

|

Rammer paa
Afbetaling.

Christensens Bogbinderi, fLn”"

s 12, Hj. af Grundt vigsvej, anber solid Indbinding til smaå Priser.

C. Paulsen.

Mahogni Bogskabe, som Teg
ning 50 Kr. An tike Jøbler
restaureres. SnedkermésterP.

|

Fru ERSLEV
modtager afredt Haar til For
arbejdning. Spec.: Fletninger

Bogbindere.

Børneudstyr.

Tlf, Palæ 13587.

Dr. Tværg. 29 Mezz., Tlf. Pake 1329 y
Tb. Herss, Juveler og Guldsm. St. Udv
i Guld, Sølv og Elektropletv. til bill. Pr-

'Fr.7, Gade 4, Hj. afNørrebrog.
Telf. Nora 1996 y. Afbetaling
indrømmes.
Itkin.

BE
SSS

p~T — ./ri
Telefon
leieioiiD,
B,
jjj ai] 2642x. Solide Folk indr. Ra
sl
tebet. Fineste Gardinoph.

10pCt. Gothersgade 58, /lu<7.

Blegdamsvej 56. Tlf. Nora 1100.

|

Uhrforretninger.

F. 0. Carisson,

Amagertorv 31.

Største Udvalg i Uhre og
Kæder.

Vaskerier.

]

Specialitet:
Husholdningsvask efter Vægt

Gmdrup
Dampvaskeri,
— Grundlagt 1878. —

Vore Vogne køre overalt.

Telf. Strand 2. ♦ Telf. Strand 2.

Benyt

Hjemmets Vejviser
De søger el reelt Firma.

Fra Modens Verden.
Dette nydelige Toilette i sort og hvid Silke egner sig
fortrinlig til Aftenselskab og er af stor dekorativ
Virkning.
Intet Hjertesaar er saa dybt, at det ikke kan læges,
og intet Hjertesaar er saa let, at det ikke efterlader

Udgiver: Al S Hver 8. Dags Forlag.
Chefredaktør: George C. Grøn.

Nr. 41.

København: Hver 8. Dags Hus, Vingaardsstræde 25.
London: 12, 13 & 14, Red Lion Court, Fleet Street E. C.

7. Juli 1912.

Bankdirektør Emil Meyer

Pris 10 Øre.

Fol. Julie Lauberg Æ Gad,
Kgl. Hof-Fot.

er udnævnt til Direktør i Nationalbanken. Dir. Meyer er 56 Aar og har fra 1879 til 1910 værel ansat
i Nationalbanken. I 1910 overtog han Stillingen som Direktør for Hypotekbanken.

Hver 8. Dag“, 7. Juli 19127

2024

HAANDEN.
Oversat fra Fransk af

Louise Qjøl Korch.

ORPORALEN sad paa Bænken uden for at fordoble deres Aarvaagenhed, og at holde'
Gendarmeriet i Pierre-Buffiére og røg Øje med alle mistænkelige Personer, som man*
sin Pibe. Røgen steg langsomt op, re traf paa Landevejene eller i Omegnen.
gelmæssig som en blaa Aande og dannede Det kan jo være meget godt at sige:
en Ring .der udvidede sig, skælvede og for „De skal arrestere alle Individer af skummelt
Udseende, men man skal nu ikke altid skuesvandt i Juliaftenens lune Luft.
Martial Thoraud havde set ikke saa faa Hunden paa Haarene. Der kan være Folk,,
der ser mistænkelige ud, men som er meget
af den Slags Ringe danse saaledes og spredes
paa samme Maade foran Kanonmundingerne. brave Mennesker, og andre, som ser ud som.
Nu var han Familiefader og havde Guldtresser rene Engle, men som undertiden var bedst,
paa Ærmet, og ønskede ikke andet i Verden paa deres Plads bag et Fængselsgitter.
Naa, men vi havde faaet Ordre til at arre
end at léve i Fred og Ro her i sit lille Hus
i. Pierre-Buffiére, hvor han selv havde plan stere. Godt, vi arresterede allsaa. Vi arre
tet de Roser og Blaaregn, der slyngede sig op sterede paa den Maade Kolportører, Tiggere,,
ja selv Idioter, der drev omkring paa Egnen
ad Muren.
Han fulgte med Øjnene sine Drenge, der uden Maal og Med. Men ikke én af dem var
var ivrigt optagne af at skyde til Skive med blot i Stand til at have knipset Fa’r Coussac
en Luftbøsse; derefter vendte han sig om og paa Næsen.
Imidlertid gik Tiden, uden at man kom.
kastede over Skulderen, gennem det aabne
Vindue, et Blik paa sin Kone, en endnu ung, paa Spor efter Morderen fra Faubourg Montsmuk, mørkhaaret Kvinde, der gik frem og maille. Det var nemlig ikke nemt at tænketilbage i Køkkenet, hvor Kasserollerne skin sig, hvem der kunde have dræbt Murmeste
ren. Man havde ingen Indicier. Det var en
nede som det pure Guld.
meget dunkel Affære. Men en Dag, da jeg
Han smilede til hende, og idet vi gik
stod i Gendarmeriet i Færd med at strigle
forbi og hilste paa ham, sagde han:
min Hest, kommer der en smule Pige, med
„Ja, jeg har en god Kone !iC
Øjne saa sorte som Biombær og; friske røde*
Han var aabenbart oplagt til en lille Pas
Læber hen imod mig og siger:
siar
„Naa! har man ikke fundet Morderen
„Ja ja; (han blev helt snakkesalig, naar
endnu? Jeg er Leonard Goussacs Datter. “
han talte om Catissou) det er en god Kone, og
Jeg blev helt underlig ved at høre det..
en dygtig Kone! Naar man ser hende gaa og
Hun havde talt med en Energi og en saadan
lave Mad og pusle om sine Drenge (vi har tre) Ild i sine Pokkers Øjne og. med en Harme,,
skulde man saa vel tro, at hun har draget saa jeg følte mig hel skamfuld over, at jeg;
omkring paa Markederne som Gøglerske? Og ikke havde kunnet tage den Kanalje ved Vin
det er dog sandt. Det er en hel Roman -r1 har gebenet, som havde dræbt det stakkels Pige
De Lyst at høre den?;
barns Fader. For at undskylde mig, forsøgte*
For omtrent ti Aar siden var jeg traadt jeg saa at forklare hende, at det ikke var
ind i Gendarmeriet i Limoges, og syntes godt
vor Fejl, og at vi havde saa faa Oplysninger
om det, fordi jeg er her fra Egnen, da Adju om Morderen, og hvad jeg nu ellers kunde:
danten en Dag sagde til os, at der var en finde paa, men hun saa’ saa stift paa mig,,
god Fangst at gøre.
at jeg forvrøvlede mig, og pludselig siger
En stakkels, brav Mand, Fa’r Coussac, Mur jeg saa til hende:
mester af Profession, var bleven myrdet i sit
„Ja, Frøken, jeg skulde saamænd gerne*
Hjem i Fauboutg Montmailler, uden at man risikere baade en Arm og et Ben for at faa
havde kunnet faa at vide, hvem der var Ger Fingre i den Skurk til Dem!“
ningsmanden. Adjudanten, Hr. Boudet, der for
Og det v,ar sandt, hvad jeg sagde der.
resten nu er forfremmet til Kaptajn, anbefa Det var maaske ikke saa meget Hensynet til
lede Sergenterne, Korporalerne og de Menige min Pligt som Soldat, der fik mig til at tale
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saaledes, det var de Pokkers sorte Øjne, der
lynede —
„Men/ sagde jeg, „vi maatte jo have et
Indicium/
„Naa,“ sagde hun og trak paa Skuldrene;
og Haanden! er det ikke et Indicium?£i
„Haanden ? Hvilken Haand ?“
Og saa fortalte Catherine Coussac — hun
lied Catherine, men vi siger Catissou hos os
— mig en Historie, Historien om Forbrydel
sen, en Historie, som jeg maa tilstaa fik det til
at løbe koldt ned ad Ryggen paa mig. Det
var én Septemberaften, der var varm som
en Sommerdag, at den stakkels Fa’r Coussac
havde faaet overleveret en Sum af 10,000
Franc af Entreprenøren, Hr. Sabourdy, der
skulde rejse til Gueret. Coussac skulde deraf
betale Murerne og indløse 2 Veksler, som for
faldt fire Dage efter, én til Gibshandleren og
en til Tømmermesteren. — Da han havde be
talt Svendene, kom Murmesteren glad og til
freds hjem med en Appetit som en Hest, der
har fortjent sin Havre. Han havde spist sin
Kaalsuppe, og efter Maaltidet var Bedstemo’r
Coussac, der var lidt træt, gaaet op for at
lægge sig. (Fru Coussac, Catherines Moder,
var forrige Aar gaaet den Vej, som vi jo alle
sammen skal engang). Fa’r Leonard og hans
Datter Catissou sad alene i Værelset neden
under, lige ved Skabet, hvor Pengene laa;
han læste i en Almanak, og hun strikkede
paa en Strømpe. Jeg maa fortælle Dem, at
Coussacs Lejlighed vender ud til Haven, bag
ved Huset; der ej- et Vindue i Mandshøjde,
som man lukkede med Skodder hver Aften,
men som den brave Mand, der denne Aften
havde det lidt for varmt, med Vilje havde
ladet staa paa Klem. Han læste altsaa ved
Skæret af den lille Lampe, og Catissou hørte
ham vende og atter vende Almanakkens Bla
de. Hun har ofte sagt mig, at idet hun sad
og arbejdede ganske mekanisk, følte hun sig
efterhaanden næsten lullet i Søvn af den ens
formige Knittren af Bladene og Urets regel
mæssige Tiktak, da hun pludselig, idet hun
saa op fra sit Arbejde og gabede lidt, og
tænkte paa, om det ikke var paa Tiden at
gaa i Seng, saa — hun troede først, at hun
tog fejl, at hun drømte, eller at det var et
Mareridt — hun saa’ mellem Skoddernes Trem
mer en Haand ganske langsomt liste sig ind
— en Haand — en stor Haand — en bred' tyk
Haand, der havde noget afskrækkende ved
sig, som Catissou straks lagde Mærke til, —
en Haand, hvis fire Fingre, næsten lige saa
tykke som Tommelfingeren, alle var lige lange
og som skaaret af efter en Lineal.
Og den gled, siger jeg Dem, langs med
Skodderne denne frygtelige Haand, lige som
en stor Edderkop, der har hæftet sig fast med
sine Kløer, og den søgte tydeligt nok at skubbe
Skodden op, uden at gøre Støj. Den forholdt
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sig næsten ubevægelig lidt, som om Manden,
hvem denne Haand tilhørte, gættede, at Catis
sou betragtede den.
Et Øjeblik troede Catherine, at det var
Lampelyset, der havde blændet hende og lod
hende se en sort og rød Plet, ligesom naar
man har set for længe paa Solen. Hun spær
rede sine Øjne op, meget forskrækket, og
Haanden gled længere frem over Træet med
de uhyre, lige lange Fingre. Catissou kunde
nu ikke længere tvivle — hun vilde skrige,
men hendés Strube var som snøret sammen,
saa hun ikke kunde faa en Lyd frem, — ikke
én. Hun rejste sig, strakte Armen ud mod
Coussac, og idet hun greb sin Fader i Armen,
pegede hun hen mod Vinduet paa den skræk
kelige Haand, der syntes hende at blive end
nu større, idet den kom længere og længere
frem. Men i samme Øjeblik, hvor den gamle
Coussac vendte sig om og vilde have set Haan
den, blev Skodderne pludselig stødt op, og idet
Vinduet blev aabnet meget hurtigt, sprang
Døren op paa vid Gab. En Trækvind fik
Lampen til at række en lang Tunge af Røg og
Flammer op mod Loftet, den slukkedes med
ét og efterlod Calissou og hendes Fader i
Brandmørke.
Der hørtes en dump Støj af en Person, der
sprang ind i Værelset; Coussac forsøgte at
finde en Kniv paa Bordet til at forsvare sig
med, eller først og fremmest for at forsvare
Calissou og Hr. Sabourdys Penge — men før
han kunde aabiie Skuffen, blev han taget i
Struben og den stakkels Djævel følte noget
koldt trænge ind i sit Bryst til venstre over
ad Skulderen til, og en Spids borede sig ind
i hans Hjærte. Catissou skreg; hun saa intet,
men gættede alt. Paf! Et Næveslag, tungt
som en Hammer, faldt paa hendes Hoved og
strakte ogsaa hende til Jorden. Manden maatte
have Øjne som en Kat; han skelnede alt og
sigtede godt.
Naar Catissou ikke blev dræbt, var det
fordi Bladet af Kniven, som havde truffet
Coussac, var knækket i Saaret; Manden be
høvede for Resten ikke andet Vaaben end
sin Haand. Den stakkels Pige laa besvimet,
hun kunde ikke sige hvor længe, og da hun
kom til sig selv, fandt hun sig liggende i
Stuen, hvor der lugtede af Lampeos, Olie og
Blod, og den gamle Mo’r Coussac i Natdragt
og hvid som et Lagen forsøgte at bringe den
stakkels Leonard til Live, medens han pegede
paa sit Hjærte og rallede, med Munden fuld
af Blod, som om han vilde sige: „Det har truf
fet dér — der er ikke noget at gøre!“
Jeg behøver vel ikke at sige Dem, at
Skabet, hvori Coussac havde gemt Pengene,
var brudt op, og Pengesedlerne stjaalne. Skur
ken kunde jo have gjort det, der var værre
Catissou var jó en smuk Pige — men det var
en Amatør, der kun brød sig om Penge. —
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Aahl hvilken Nat! I Faubourg Montmailler vil
man vist ikke glemme den i Hast. Man væk
kede Naboerne, man anstillede en Klapjagt i
Haven, omringede og gennemsøgte Husene. —
Man fandt Spor af jernbeslaaede Sko i Bedene
— man tog Maal af dem, man beordrede, at
der ikke maatte røres ved dem, man havde
tændt Lygter, man søgte og ledte overalt. Og
imens laa Coussac og droges med Døden, og
Moderen skreg som en Furie:
„Hvis jeg faar fat i den Skurk, der har
dræbt ham for mig, skal jeg bore mine Negle
ind i hans Mund og rive hans Tunge ud!“
Catherine var bleven halv forstyrret, og
saa stadig denne Haand for sig, denne frygte
lige Haand med de fire, lige lange Fingre,
der sneg sig, sneg sig henover Skodden som
en Edderkop eller som en Krabbe.

*

*

*

„De kan nok tænke, at man gjorde alt
for at finde den Skurk, der havde myrdet
den brave Fa’r Coussac, men man havde jo
ingen Indicier. Det var naturligvis denne
Haand, som Catissou havde omtalt for mig
paa Kasernen, men man kendte ingen der
paa Egnen, der havde saadanne Hænder. Saa
vilde man have vidst det. Man havde for
hørt alle de Murere, der havde arbejdet un
der Fa’r Coussac, men de „kendte ikke nogen,
der havde saadan en Klo.:c Man kunde ikke
mistænke dem, det var alle brave Folk; des
uden vidste ingen af dem, at Hr. Saboudy
havde betroet Coussac andre Penge end dem
til Ugelønnen. Hvem i Alverden kunde da
den Slyngel være, der skulde have den uhyg
gelige Haand, som Calissou havde bemærket.
En Dag kom en Slagtersvend fra Rue Aigeperse og fortalte os, at han erindrede en
Gang at have været i Skænderi med en stor,
kraftig Fyr af skummelt Udseende, som havde
trukket sin Kniv, og Slagtersvenden havde da
lagt Mærke til, idet Manden havde taget sin
store Nontron-Kniv op af Lommen, at han
havde en ganske mærkværdig stor, behaaret
Haand, hvor de fire Fingre var af samme
Længde.
Kniven, der havde dræbt Leonard Coussac
var netop en Kniv fra Nontron. Men Slag
teren vidste ikke, hvor Fyren hørte hjemme,
og ingen andre havde set ham, saa man skul
de næsten tro, at den Skælm til Slagter vilde
drive Løjer med os. — Og man søgte sta
dig, men uden Spor af Resultat. Og jeg for
min Part, jeg rasede, thi jeg havde sagt til
Catissou, idet jeg saa vist paa hende:
„Hør, Frøken Catissou, svar mig oprig
tig: hvad vilde De give den, der overleverede
Dem Deres Faders Morder ?“
Og Catissou havde ikke svaret, men hun
var bleven hvid som et Lagen, og hvis De
havde set hendes’Øjne! Hendes smukke sorte
Øjne! De græd, de græd — og de.lovede------

Men alt det bragte os ikke Maalet nær
mere. Saa tilsidst, da Catherine saa, at ikke
en af Gendarmeriet, lige fra Obersten til den
menige Soldat, kunde faa Fingre i Fyren, sagde
hun:
„Godt! Naar I andre ikke kan finde ham,
skal jeg nok selv!“
Hendes Bedstemoder levede endnu den
Gang: Enken Coussac — det var ogsaa en
Kvinde af den rigtige Slags — men som siclen
Sønnens Død var bleven stum som en Fisk
og glubsk som en Slagterhund, og hun gen
tog atter og atter kun de samme Ord:
„Faar man ikke snart fat i den Skurk,,
der har dræbt min Søn!“
Catherine forlod den Plads, hun havde haft
som Syerske og anmodede Politipræfekten om
Tilladelse til at drage rundt paa Markederne.
Det forbavsede mig, det forbavsede os alle,
men især mig, da vi rundt omkring i hele
Amtet stødte paa et Telt med en stor Lær
redsplakat udenfor, og paa Plakaten var malet
et Billede af Catherine Coussac, i blegrødt
Trikot, med høj rødt Fløj elsliv besat med
Guldpailetter og ovenover stod med store Bog
staver „Den elektriske Dame“.
„Den elektriske Damec'! Det var et un
derligt Navn, men det var jo ogsaa en aparte
Idé af Catherine at give sig til at være Mar
kedsgøgler — skønt jeg maa sige, at der er
Folk imellem dem, der er lige saa gode som
andre Mennesker — ja undertiden bedre. Naa,
men naar Catherine var „elektrisk Dame“,
vilde det altsaa sige, at man følte elektriske
Stød i Armen, hvis hun berørte den; — jeg
havde saamænd ikke nødig at berøre hende
for at blive elektriseret, jeg behøvede kun
at s e paa hende. De har set hende nu i
hendes otteogtyvende Aar! Naa, hun er ble
ven lidt sværere, men hun ser godt ud end
nu. Men dengang! En Figur havde hun og
en Teint! Der er smukke Piger i Limoges,
men jeg tør nok sige, uden at rose mig selv,
at den smukkeste var Catissou. Derfor kom
der ogsaa mange Tilskuere til „den elektriske
Dåme“s Telt. Hun behøvede hverken stort
Orkester eller en Udraabers flove Vittigheder
for at faa Folk til at komme. Hun viste
sig blot — saa sagde man straks: „Hvilken
smuk Pige!“ og saa gik man ind.
En Dag, en Fastelavnsmandag, i MagnacLaval, gik jeg ogsaa ind i Teltet ligesom de
andre for at se „den elektriske Dame“. Hun
stod der paa en lille Forhøjning, og nedenfor
sad Bedstemoder Coussac, sammenkrøben som
en Heks, med sammentrukne Bryn, og betrag
tede de Folk, der passerede forbi, en efter en.
Jeg gik lidt frem, Catherine genkendte
mig, og medens jeg stod foran hende og
sagde til mig selv, at det klædte hende Pok
kers godt, det Kostume, med det korte Skørt
og de høje Støvler, der lod hendes Fødder
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synes smaa som et Barns, smilede hun til mig
og sagde i en underlig Tone: „Aah, Deres
Haand behøver jeg ikke at se!“ Og der var
stadig et Udtryk af hemmeligt Raseri i hendes
sorte Øjne.
Aah! Nu forstod jeg, hvad hun vilde, den
brave Pige! Jeg vidste nu, hvad hun søgte,
og hvorfor hun drog saaledes omkring paa
Egnen, klædt som Markedsgøglerske. Hun
tænkte stadig paa denne Haand, den frygte
lige, grusomme Haand, og naar hun rakte
Folk s i n lille Haand, der var hvid og blød
som Silke, men modig og nervøs, var det i
det Haab, at hun skulde genkende den an
den Haand med de lige lange Fingre, den
uhyggelige Haand, plettet med Blod.
Det var nu Galissous Idé. Man havde
kun det Indicium — naa, det var hende til
strækkeligt, tænkte hun. Det er for Resten van
skeligt at finde en Skurk ved at drage om i
Verden, man kunde lige saa godt lede efter
cn Stoppenaal i et Læs Hø, men der er jo
altid cn Chance for, at en Morder stryger
omkring det Sted, hvor han har gjort et
Kup. Blodet er som en Magnet — det trækker.
Naturligvis havde Fyren fjernet sig fra
Limoges i første Øjeblik, men han vilde sik
kert komme tilbage til Gerningsstedet før el
ler senere, og saa vilde „den elektriske Dame“ have en Chance for at faa den at se1 igen,
den afskyelige Haand, som hun ikke kunde faa
ud af sine Tanker.
Jeg var altsaa kommen ind. Der var vel
cn Snes Personer i Teltet; jeg ser alt for
mig, som om det var i Gaar: Catissou staacnde paa Forhøjningen med det røde Gardin
som Baggrund med en lille Hue af Mønter
paa det mørke Haar, i Bæltet en Rose, og
paa Benene blegrøde Strømper, og midt i
alt det røde, hendes hvide buttede Arme og
smukke Skuldre og et Hoved, der kunde for
dreje mange andres! En Solstraale brød igen
nem Teltets Lærred og fik Pailetterne paa
Catissous Dragt til at glimre som Diamanter.
Aah, hvor var hun smuk. Jeg taler om hende
nu, som om en Fremmed, men hvor var hun
smuk! Og hun stod der og forklarede sine
Tilhørere om den elektriske Fisk, der bor i
Nilen og Senegal, og som Araberne kalder
„Lynfisken“, og hvorledes man føler som en
Rystelse, naar man berører dette Dyr, saa
man skulde tro, at man blev ramt af Ly
net. Men alt det, som Catissou har gentaget
saa utallige Gange, er glemt nu — det er forbi.
Hun kan det maaske ikke en Gang mere,
men den Gang kunde hun det paa sine Fingre,
skal jeg love Dem for.
Hun afleverede det som en Advokat for
Skranken, og Tilhørerne sad og hørte efter
med aaben Mund, og slugte „den elektriske
Kvinde^ med Øjnene, hvad der beviser, at
de havde en god Smag.
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Derefter sagde hun som altid, idet hun
rakte Haanden ud: „Giv mig Deres Haand,
at De kan føle det elektriske Stød! Vær
blot ikke bange — det gør ikke ondt!“
Og nogle lo, og andre var næsten for
nærmede, idet de rystede deres Fingre. Men
alle rakte de Haanden ud mod Calissou, blot
for at faa Fornøjelsen at røre ved hende.
Alle! Og jeg stod der ogsaa, og jeg saa til,
og jeg var næsten jaloux paa alle disse Men
nesker, der stod og gramsede paa Catherines
lille bløde, bløde Haand — da jeg pludselig
— det kom sandelig som et Tordenslag — ser
„den elektriske Kvindeci blige bleg som et
Lig og kaste sig over en Haand, man ræk
ker hende, som en Hund vilde springe paa et
Stykke Kød.
Lige overfor hende stod en høj Fyr af
herkulisk Legemsbygning og med rødt, krøl
let Haar, der faldt ud under en bredskygget
Filthat; han bar en blaa Bluse og over den
en grov Vadmelsfrakke, for Resten var han
firskaaren og en ren Kolos, og jeg saa — da
jeg betragtede ham i Profil — at hans Un
derkæbe stod frem som en Geddes, og al
hans blegfede Kinder næsten skjulte hans
Øjne. I det hele taget et fælt Ansigt!
Catissou havde set ham lige i Øjnene, og
nu, da Fyren rakte hende sin Haand, cn
Haand, som forekom mig enorm i hendes lille
Kvindehaand, syntes hun at klamre sig til
den, som om hele hendes Liv hængte ved
den Arm, som stak frem af det blaa Ærme.
Det løb mig koldt ned ad Ryggen, og jeg
sagde til mig selv: „Det er ham! Nu har
hun ham !cc Ja, ja, hun havde ham, og hun
holdt fast, og bleg som et Lig sagde hun til
den store Fyr, der pludselig var bleven lige
saa bleg som hun:
„Hør, sig mig engang! De skulde vel
ikke kende Leonard Coussacs Morder ?“
Han trak sig tilbage og forsøgte at befri
sin Haand fra „den elektriske Kvindens Fingre.
Aah, Catissou behøvede ikke at være elek
trisk for at faa den store Fyr til at ryste.
Han trak sin Arm til sig uden at kunne
løsrive den fra Catherines, han vilde støde
hende bort, idet han sagde: „Naa, er De gal?
Vil De slippe mig!“ og han drejede sit Hoved
omkring som en Ulv, og jeg saa hans farve
løse Øjne, der havde et forvildet Udtryk, som
om han søgte en Udvej til at komme bort.
„Elendige Skurk!“ raabte Catissou, som
borede sine Negle ind i hans Kød, „det er
Dig, det er Dig, der har slaaet ham ihjel!
Det er Dig! Det er Dig!“
Og hun rystede Kolossen, der var ganske
fortumlet over dette pludselige Angreb, som
man ryster et Blommetræ. Men ak! han kom
hurtig til sig selv igen. Han rev sin Haand
løs fra Catherines, og jeg lagde da Mærke
til denne uhyggelige Haand med de lige lange.
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Fingre, denne Haand, der lignede en uhyre,
laadden Edderkop. Han gav Catherine cl Slag,
saa hun sank i Knæ, og vendte sig derpaa som
et forfulgt Vildsvin mod Udgangen.
Alle de Tilstedeværende flygtede skræk
slagne.
Manden vilde til at springe forbi dem,
da jeg stillede mig i Vejen for ham. Han
kastede et ondt Blik paa mig, da han saa
min Uniformshue og mine hvide Snore. Han
havde vel ogsaa lagt Mærke til dem før,
men ikke som nu, da jeg var i Funktion.
Han var et helt Hoved højere end jeg. Jeg
løftede Armen og tog ham i Kraven, idet jeg
raabte:
„I Lovens Navn! Jeg arresterer Dem !c;
' Som Svar sendte Slyngelen mig et Spark
i Underlivet, saa jeg vilde være faldet om,
hvis Catissous Nærværelse ikke havde fordob
let mine Kræfter.
Nu brød jeg mig kun lidt om det Spark.
Jeg holdt Manden, jeg trak ham med, jeg
slæbte ham af sted. Jog slap ham ikke. Man
maatte have hugget mit Haandled over for
at faa mig til at slippe. Og han forsøgte at
give mig en Skalle, for at bedøve mig. Plud
selig — jeg har endnu et Ar efter det —
borer han en Kniv i mit Bryst, dér paa sam
me Sted, hvor FaT Coussac var bleven ramt
— det lader til, at Slynglen havde Øvelse i
det! Han troede., han skulde dræbe mig, men
Opslaget; paa min . Uniform afparerede paa
det nærmeste Stødet, og Klingen paa Kni
ven — en Kniv fra Nor tron med gult Skaft —
skærer Opslaget igennem og giver mig kun
et Snit. Saa slaar min Haand ned paa Haandleddet af den Arm, der holder Kniven, og
jeg holder Armen fast over mit Hoved, idet
jeg siger til ham, at hvis han' falder over
mig for anden Gang, er det forbi med ham.
Hvor længe denne Kamp varede, hvor mit
Blod vædede Slyngelens Ansigt, saa jeg troede,
at jeg havde saaret ham, véd jeg ikke; den
maa have varet længe, men den forekom mig
længere endnu. Jeg følte, at mine Kræfter
begyndte at s vinde, og at jeg snart maatte
slippe Armen med Kniven — og saa — ? Plud
selig udstøder denne Døgenigt et Skrig, et
vildt Skrig, som en Gris, der bliver stukket,
han gav et Hop, jeg holdt ham endnu. Der
paa trak han sig nogle Skridt tilbage, som
over en Hund havde bidt ham i Benet, og
han trak sig saa hurtig tilbage, at hans store
Legeme snublede, han faldt om paa Jorden,
og jeg ovenpaa. Under ham var der noget,
der bevægede sig, og som havde aftvunget
ham dette. Skrig; det var Mo’r Coussac, som
havde taget ham i Benet og bidt ham, for
al han skulde slippe sit Tag. Og vi tumlede
omkring mellem hinanden paa Jorden som
Orme. Men denne Gang varede det ikke læn
ge! Catherine havde rejst sig igen, hun hjalp
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mig at holde den bevæbnede Haånd, eller
hun fra vristede ham snarere Kniven, og med
min højre Haand holdt jeg Manden og klemte
ham, saa han var nær ved at kvæles. Og
saa kom man endelig løbende ved Støjen —
Sergent Bugeand og en af Kammeraterne hjalp
mig at holde Slyngelen; man rejste ham op.
gav ham Haandjern paa, og man stødte og
bar ham gennem Mængden, der nu, da de
saa, at han var taget, vilde massakrere ham,
uden at vide, hvad han havde gjort.
Det var for Resten paa høje Tid, at Hjæl
pen kom. Jeg'kunde næsten iklÆ mere. Jeg
vilde gaa, men følte mig ikke rigtig sikker
paa Benene og lige med et besvimede jeg af
Blodtabet.
Men jeg havde en Følelse af, at bløde,
hvide Arme understøttede mig, og i Stedet
for Kniven saa jeg nu over mit Hoved som i
en Taage Catherines store, smukke Øjne, som
smilede til mig.

*

*

*

Der ser De altsaa, hvorledes et Knivstik
blev Aarsag til et lykkeligt Ægteskab. Mil
Saar heledes, men det behøver jeg vel ikke
at fortælle Dem, siden De ser mig her, men
jeg kom mig dobbelt saa hurtigt, fordi del
var Catissou, der plejede mig. „Den elektri
ske Kvinde“ blev til barmhjertig Søster, og da
jeg kom paa Benene, sagde hun til mig:
„Nu skal De faa, hvad De bad om! Jeg kan
lide Dem, og De kan lide mig, og jeg svær
ger Dem til, at jeg vil være Dem en god
Hustru!“
Bedstemo’r Coussac, der nu sover ude paa
Kirkcgaardcn, levede endnu; Catherines Æg
teskab blev hendes sidste Glæde, den stakkels
gamle! Skøndt, jeg tager fejl — hendes sid
ste Glæde blev Domfældelsen over den Skurk,
der havde dræbt hendes Søn.
Det var en Gibser ved Navn Marsaloux
fra Souterraine, og som, da han havde frem
stillet sig hos Hr. Sabourdy for at søge Ar
bejde, havde hørt Tale om de Penge, som
Chefen havde betroet Leonard Coussac, og
han havde da sagt til sig selv: „Naa, der
er et Kup at. gøre!“ Og han havde gjort det
ganske alene, uden Medvidere. Efter Mor
det var han taget til Paris, hvor Pengene
snart havde faaet Ben at gaa paa; derefter
var han vendt tilbage til Guerét og til Li
moges for at søge Arbejde. Han forsvarede
sig knap for Domstolene. Han syntes at sige
som saa: „Nu har I jo engang faaet mig.”
Saa meget desto værre for mig!“
Man dømte ham til Døden. Det rører
mig nu ikke saa. lheget med den Slags Fyre.
Man gaar ikke Glip af noget ved at miste
dem.
Hans Haand, den uhyggelige Haand, som.
har mail sagt mig, minder om Troppmans.
er opbevaret i Spiritus paa det medicinske
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I'acullel. De kan faa den at se der; det er
nok Umagen værd.
Ved Retsmødet havde Præsidenten lyk
ønsket mig. Jeg siger det ikke for at rose
mig, men fordi det er sandt. Men jeg be
høvede ikke mere disse Lykønskninger, jeg
behøvede intet mere — jeg havde Catissou.
Paa vor Bryllupsdag overrakte vor Kaptajn
mig dog mine Korporalsnore — og d e gjorde
mig glad.
Og efter den Tid — hvis De vil se en
lykkelig Mand — saa se paa mig! Man har
foreslaaet Catissou at lade sig engagere i Cir
kus som „elektrisk Dameci. Aviserne havde
.fortalt hendes Historie, og det steg naturlig
vis Cirkusdirektørerne til Hovedet. Helt fra
Australien kom der Tilbud. Men naar man
taler om det til Catissou, giver hun sig til
at le. Elektrisk Dame! Nej, ved De hvad,
hun har skam andet at gøre. Hun har sine
Drenge at vaske, mine Epauletter at pudse,
Hønsegaarden at vaage over, og Huset at
holde i Gang. Og det gaar altsammen som
efter en Snor, Drengene, Hønsene, Ænderne
— og Korporalen med.

*

*

*

Korporalen slog Asken af sin Pibe og for
beredte sig paa at stoppe en ny, da Catherine
kom tilbage, smuk og munter, og lænede sig
ud ad Vinduet, der var indrammet af de blom
strende Blaaregn og raabte:
„Naa, Martial, Æbleskiverne er færdige,
kald paa de Smaa!“
Martial Tharand rejste sig og raabte til
de smaa Skytter:
„Halloh, Drenge. Maden venter!“
Og da Drengene kom løbende, tog Kor
poralen den mindste paa Armen, skød de
andre foran sig, sendte os en militærisk Hil
sen og gik fornøjet ind for at nyde de varme
Æbleskiver og Catissous friske Kys.
Og den nedgaaende Sol sendte sine sidste
Straaler ned over den brave Gendarms rosenbevoksede Hjem.

Naar Folk ikke kan forslaa Naturen, bilder
de sig altid ind, at de kan forbedre den.

*

Medlidenhed er betydelig billigere end Ret
færdighed.
Kvinder og Katte kommer altid ukaldede!

Fra Provinsskolebørnenes Feriebesøg i København.

Nu er Tiden inde, hvor Provinsens Skolebørn i stort Antal gæster Hovedstaden, Paa Billedet ses
en Flok glade Barneansigter fra Hulby Skole ved Sorø ombord i en Motorbaad, der stævner ud
mod Trekroner.
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Den amerikanske Valgkamp.
OR TILHÆNGERE af den monarkiske Re indenfor den snævreste Kreds, man søger em
geringsform maa det være en Tilfredsstil Arvtager, fordi han skal være af fyrstelig Æt.
lelse at iagttage Forløbet af den uværdige
Ingen Levebrødspolitiker kan aspirere til
Valgkampagne, der for Tiden optager alle Sinden Kongekrone. Forsøger han, er det Høj
forræderi.
i Republiken hinsides Atlanterhavet.
Den har ikke sit Sidestykke i noget Land.
Noget uhyggeligere end en Republik efter
Det drejer sig denne Gang omz hvem der det amerikanske »System kan næppe tænkes.
skal indtage den højeste Tillidspost i de for Hvert fjerde Aar gentages Kampen om Natio
enede Fristater, hvem der skal være det ukro nens højeste Værdighed, og hvert fjerde Aar
nede Statsoverhoved, og hvilket Parti, der skal — hvis der ikke sker Genvalg — skifter allehave Magten og alle de fede Embeder, som Landets Embeder 'Hænder, som man skifter
Klæder. Der ;er ikke Tale om Dygtighed og.
skifter Indehavere med hver ny Præsident.
Det er det velsignede ved Monarkiet, at Ansvarlighed. Embederne er en Handelsvare^
den højeste Post i Staten er arvelig, er uden der erhverves mod en passende Ydelse, der
for Konkurrence, intet Maal for politiske ikke just behøver at være klingende MønL
Rænkespil — hvis det da er en civiliseret og
Det er det mest middelalderlige Monarki
velreguleret Stat. Og selv om der gaar Brist system, der er genfødt ved Republiken.
Som den enevældige Konge i de længst for1paa Arvefølgen i den direkte Linje, er det dog
svndune Tider gav Gods og
fede Embeder tü sine Favo
riter, giver Præsidenten i
Amerika, hvad hans Parti øn
sker. Der gives kun en ene
ste Adkomstret til et Em
bede — den rette Partifarve.
Og derfor maa ofte dygtige
Embedsmænd vige for rene
Umuligheder.
Det gælder ihvert Fald for
de Embeder, hvis Indehavere
ikke tvinges frem i det altfor
stærke Dagslys. .Noget andet
er det med de Mænd, paaj
hvem Nationens Øje hviler
hver Dag, og hvis Færd maa
være hævet over en altfor let
Adgang til Kritik. Her er det
nødvendigt at have Partiets,
bedste Mænd; thi Forgrunds
figurerne maa være saa ren
linede, at de skjuler Korrup
tionen indadtil. Selve Parti
ets Levedygtighed er afhæn
gig af,, at dets Topfigurer
med Sindsro kan imødegaa
ethvert Angreb paa deres Per
sonlighed, som Modpartiet
maatte forsøge at iværk
sætte.
I Krig gælder alle Mid
ler.
Havde man kunnet
drage Hæderligheden i Tvivl
hos saadanne Præsidenter
som Mac Kinley, Harrison,.
Cleveland,
Roosevellt
og
Taft, saa havde man visselig
gjort det.
WILLIAM II. TAFT, De forenede Staters Præsident.
Det forargelige Skuespil,.
(Repu blika nske Part i.)

F
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der for Tiden udspilles i
Amerika, er Nationen uvær
digt; men Folket kan i Vir
keligheden ikke gøre for det.
Ulykken er nemlig den,
at den store Vælgerklasse
kun indirekte har noget
med Præsidentvalget at gø
re. Det er derfor nærmest
en Vittighed at kalde Præ
sidenten: Folkets kaame
Mand.
Hans Valg er i Hæn
derne paa den lille Kreds,
<er hedder Valgmænd.
Hver Stat vælger dob
belt saa mange Valgmænd,
som der sendes Senatorer
og Repræsentanter til Kon
gressen. De stemmeberetti
gede Borgere afgiver deres
Stemmer paa de af de to
Partier opstillede demokra
tiske og republikanske Valg
mænd, som selvfølgelig har
deres Instrukser fra Fø
rerne og retter sig efter
dem.
Det er den første Del
af Valgkampen, og det be
ror her paa Borgerne, hvil
ken Liste de vil stemme paa.
Det andet og vigtigere
Afsnit af Kampagnen ud
kæmpes paa Nationalkon
ventet. Her tages den of
fentlige Bestemmelse om,
hvem Partiet vil samle sig om. — Det repu
blikanske Konvent aabnedes den 18. Juni, og
man havde i Aar tre Kandidater at vælge
imellem, blandt hvilke to saa populære Mænd
som Roosevelt og Taft. Den tredie var La
Follette. Medens Vælgerne næppe nok har
faaet Lov til at erklære sig med Hensyn til
Valget af en republikansk eller demokratisk ReVgering, afgør Valgmændene paa Nationalkon
ventet, hvem Præsidenten skal være.
Da Republikanerne i Aar mødte med tre
forskellige Kandidater, og tilmed med to saa
formidable Konkurrenter som Roosevelt og
Taft, laa der et Hus.
Roosevelt raabte paa Korruption og bé‘skyldte Tafts Parti for at have forhindret Roose
velt’ske Delegerede i at komme med til Kon
ventet, og Taft riposterede med en Beskyldning
mod Roosevelt-Partiet for at have forsøgt at
bestikke Negervælgerne i Sydstaterne.'
Nationalkonventet plejer altid at være en’
meget livlig Forsamling, men i Aar er det et
mildt Udtryk at betegn© det som meget vold
somt i sine Livsytringer.
Tumultuariske Optrin har præget dets For-
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Eks-Præsident T1IEODO HE HOOSE VEL T
(Republikanske Selustændighedsparli.)

løb, og for Kandidaternes Vedkommende har
del logsaa bragt nogle Overraskelser.
Et Præsidentemne plejer som Regel at
kunne regne med fuld Støtte i den Stat, fra
hvilken han er udgaaet; men denne Gang er
Reglen ikke blevet fulgt.
Roosevelt er blevet svigtet af sin egen Stat,
New York, og Taft af sin Stat, Ohio. Man
har nærmest byttet om paa Forholdene.
I Begyndelsen af Valgkampagnen syntes
Roosevelt at klare sig udmærket, men lidt efter
lidt blev det aabenbart, at Taft som republi
kansk Kandidat havde de største Chancer. Ved
Nationalkonventet lykkedes det yderligere det
Taft’ske Parti at faa en af deres egne valgt
til Mødets Dirigent.
For Ropsevelt maatte Slaget anses for tabt,
og det nyttede ikke, at han — vistnok med
Retten paa sin Side — gjorde gældende, at det
var Korruptionen, der havde sat sit Præg paa
Konventets Sammensætning.
Regeringen har en mægtig Indflydelse paa
Partiførerne, der er eneraadende. Et Eksempel
herpaa var Stillingen i Ohio. Her havde Roose
velt bevisligt 47,000 Stemmer flere end Taft;
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det demokratiske, der
men ved Statskonventet
vil blive afholdt i Bal
fik Politikerne det al
timore.
ligevel ordnet saaledes,
Det vil maaske
at Taft fik seks Dele
komme til at byde Ver
gerede til Nationalkon
den de største Overra
ventet. Det vil med an
skelser..
dre Ord sige, at man
De to demokratiske
intet Hensyn har taget
Favoriter blandt Præ
til Vælgernes Mening.
sidentemnerne er For
Resultatet blev en
manden i Repræsentan
Sejr for Taft. Han no
ternes Hus, Clark, og
mineredes med 561 St.,
den flere Gange slaaede
medens Roosevelt kun
Bryan.
fik 107 og La Tallette
Den sidste har som
41. — Et Par Kandi
dater, som ingen Rolle
Referent været til Stede
ved Nationalkonventet,
har spillet, Cummins og
Hughes, fik henholds
cg som en Demonstra
tion mod Forhandlin
vis 17 og 2 Stemmer.
gernes Gang og de
En betydningsfuld
skandaløse Optrin blev
Overraskelse var sik
kert den Omstændig
den demokratiske Par
hed, at 311 Delegerede
tifører jævnlig Gen
WILLIAM JENNINS BRYAN
undlod at afgive deres
stand for store Ovatio
(Demokrátisk Præsidenlenine.)
Stemmer.
ner, som han incasseImidlertid har Roosevelts Tilhængere for rede med et Smil. — Man er enige om, at
met sig som et nyt, selvstændigt Parti og no Splittelsen indenfor det republikanske Parti
mineret deres Fører til Præsidentværdigheden, vil gavne Demokraterne. At disse sidste i den
og Roosevelt har akeepteret, skønt han vistnok forestaaende Kampagne ikke vil glemme Be
selv anser sine Chancer for smaa.
givenhederne i Chicago, er givet. Den demo
Det republikanske Nationalkonvent i Chi kratiske Senator, Stone, holdt forleden en Tale
cago er saaledes tilendebragt, og tilbage staar i Senatet, i hvilken han gengav nogle af de

GIL CLARK (Formand i Repræsentanternes Hus, demokratisk Præsidentemne)
med Hustru og Datter.
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Sprogblomster, hvoraf La Falette, Roosevelt og
Taft har benyttet sig-f og sluttede med disse Ord:
„Er det amerikanske Folk da virkelig saa
blottet for Nationalstolthed, Patriotisme og
Æresfølelse, at det uden dyb Harme kan være
Vidne til den Slags Foreteelser i det offentlige
Liv? Jeg skammer mig og fyldes med Væm
melse.
Tre af vore betydeligste Mænd er indvik
lede i en Ordstrid, der er for langt under
det Niveau, hvor Mænd med saa ærefulde og
store Aspirationer bør befinde sig, og vor Na
tion og Regering afslører sig for hele Verden
i en Tilstand, der maa faa enhver ærekær
Amerikaner til at føle sig beskæmmet og nedværdiget.“
Saa forunderlig er amerikansk Politik, at
to af de redeligste, bedste og dygtigste Mænd
i Aar føjer „et sort Kapitel til Amerikas Historie“, som Senator Stone udtrykte sig.
Den 3. November finder det endelige Valg
Sted, naar Senatets Formand aabner Valgmændenes Stemmesedler. Saa skal det vise sig,
om Tafts Sejr ved Prøvevalget var Kampen
værd.
G. H olme r.

SIR GEORGE WHITE

Den berømte engelske Feltmarskal Sir Ge
orge White er fornylig død, 77 Aar gammel.
Hans Navn er særlig kendt fra Boerkrigen,
hvor han flere Maaneder forsvarede Ladysmith
mod Boernes Angreb. Han havde tjent i den
engelske Hær lige siden 1853. I 1903 udnævn
tes han til Feltmarskal.

Fra Herolds Nordlandsrejse.

^mlørfol. Emanuel Petersen.

Kammersanger Herold har fornylig været i Norge. Rejsen formede sig (man fristes til at
sige: selvfølgelig) som et Triumftog for den berømte Kunstner. I Trondhjem fejrede den danske
Forening Kammersangeren med en splendid Souper.
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SOM DET TIDLIGERE var det danske Konge
hus, der var bekendt for at faa sine Døtre
anbragte paa de største Rigers Troner, er det
nu Mecklenborgerne, der kommer i første Ræk
ke. — Vor unge Dronning er som bekendt
en mecklenborgsk Prinsesse, og hendes Søster;
den nuværende tyske Kronprinsesse, vil senere
blive Kejserinde af Tyskland i Naboriget. Hol
land vil ogsaa med Tiden faa en Mecklenborger
paa Tronen, idet Dronning Wilhelmine’s ene
ste Barn, den lille Prinsesse Juliane, som vi
for ikke længe siden bragte et Billede af, er
Datter af Prinsen af Mecklenborg. En anden
mecklenborgsk Prinsesse, som i Tidens Løb og
saa vil kunne sætte en kongelig Krone paa
sit skønne Hoved, er Hertuginde Jutta, som
er gift med Arvingen til Europas yngste Konge
dømme, Montenegro. Mecklenborgerne, som
kun var lidt paa Tale for nogle Aar siden,
synes at ville komme til at spille en større
Rolle ved Europas Hoffer i Fremtiden.

*

*

*

KEJSERINDEN af Rusland, om hvis vak
lende Helbred Bladene for ikke længe siden
næsten daglig bragte foruroligende Telegram
mer og Meddelelser, synes Gud ske Lov i Løbet
af det sidste halve Aarstid at være kommet
til Kræfter igen. Fornylig fejredes hendes Fød
selsdag da ogsaa med en større Hoffest, og
det sidste vi hørte om hende var, at hun havde
set straalende ud ved den pompøse Indvielse
af Monumentet for Kejser Alexander den Tredje.
Kejserinden er som bekendt den afdøde Stor
hertug af Hessens yngste Datter og var allerede
som Barn bekendt for sin Skønhed. Hos af
døde Dronning Victoria var hun ligefrem Favo
rit, og Dronningen lagd'e ikke Skjul paa, at
hun gerne vilde have hende forlovet med sin
Sønnesøn Prins George, den nuværende Konge
af England. Men paa det Tidspunkt var hun
alleredø hemmelig forlovet med Storfyrsttronfølgeren, som straks, da han saa hende, var
blevet indtaget i den saa livsglade unge Prin
sesse med de dejlige blaa Øjne og med en
Hudfarve saa skær og ren, at man skulde lede
længe for at finde dens Mage.
Brylluppet, som blev fejret under Udfoldel
sen af stor østerlandsk Pragt, fandt Sted i Novbr. Maaned 1894. Hoflivet i Rusland er imid
lertid som bekendt ikke en uafbrudt Dans paa
Roser, og de Byrder, der fulgte med, viste sig kun
altfor hurtig at være for tunge at bære for
den før saa livsglade Prinsesse. Den evige
Angst, hun gik i, for at hendes Mand, Kejse
ren, og deres Børn skulde blive Genstand for

Efter Maleri ’af Fr. August von Kaulbach

II. M. Alexandra, Kejserinde af Rusland.

et Attentat, gjorde hende hurtig i den Grad
nervøs og melankolsk, at man en Tid lang
endog frygtede for, at hun skulde miste sin
Forstand.

*

*

*

*

*

MANGE og hinanden modstridende Med
delelser har man faaet om Kejserindens Hel
bredstilstand. En af dem gik ud paa, at hun
var ble ven ivrig Spiritist, og at de spiritistiske
Seancer, hun deltog i, havde en skadelig Ind
flydelse paa hendes Nervesystem. Hvad enten
dette Rygte nu er sandt eller ikke, sikkert er
det, at baade Zaren og Kejserinden har Jolt
sig stærkt tiltrukne af Spiritismen. Det er saa
ledes ikke længe siden, at Zaren lod et fransk
Medium tage Ophold paa Kejserslottet, og at
saavel hypnotiske som spiritistiske Seancer
hørte til Hoflivets daglige Program.

*

DE FLESTE Damer har en stor Svaghed
for Diamanter, men kun de færreste tænker
vistnok paa, hvad den Luksus at pryde sig med
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smukke Diamanter koster dem og deres Fa
milie om Aaret. Lad os for Eksempel sige,
at en Dame har et Diamantsmykke, der har
kostet 2000 Kroner. Hvis Købesummen istedetfor var blevet anbragt i en Sparekasse, vilde
«den indbringe hende ca. 80 Kroner om Aaret
Med andre Ord, det at hun ejer for blot et
Par Tusi,nd Kroner Juveler, koster hende hen
ved hundrede Kroner om Aaret, og i Løbet
-af ca. ni Aar vil de Smykker, hun bærer, saa
ledes med Renter og Renters Rente engang have
kostet hende mere, end Smykkerne er værd.
Vi henleder ingenlunde Damernes Opmærk
somhed herpaa for at afskrække dem fra at
.gaa med Diamanter — tværtimod — vi ønsker
blot, at. det skal staa dem klart, at har de
smukke Juveler, betaler de ogsaa for Fornøjel
sen, hvad enten de bærer dem, eller de har
►dem liggende i et Juvelskrin — og at vide
»det vil maaske samtidig være en Trøst for
•de Tusinder unge Kvinder, som elsker Dia
manter, men ikke kan faa dem.

*

*

*

MAN HØRER for Resten ofte, at det lige
frem er en god Pengeanbringelse at købe Dia
manter, og paa en vis Maade er Paastanden
ogsaa rigtig. At Diamanter i de sidste Aar
stadig er stegne i Pris, er en Kendsgerning,
men Grunden dertil er næppe saa meget den,
al Diamanters Værdi er bleven større, som
den, at Handelen med dem ligefrem er blevet
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et Monopol. — Diamanters Værdi afhænger
vistno'k kun af dette Monopols Varighed; op
hævedes Monopolet pludseligt, vilde man sik
kert kunne købe Diamanter for mindre end
det halve af, hvad de i Dag koster. Det store
De Beers Selskab, der bl. a. ejer Kim
berley Minerne, som ubestrideligt er Ver
dens største Diamantlejer, er imidlertid saa
rigt og vel funderet, at der aldeles ikke er
Udsigt til, at det skulde give Slip paa sit saa
indbringende Diamant-Monopol, og saa længe
det eksisterer, vil Prisen paa Diamanter snarere
stige end blive lavere.

Naar en Mand snakker meget, kaldes han
en „Taler“. Naar en Kvinde snakker for meget,
kaldes hun en „Sladdertaske".

*

*

*

*

*

*

*

Hvis det skulde gaa galt for En, er det i vore
Tider bedre at have en Million paa sig end
Retten ved sin Side.

*

Nogle Kvinder foretrækker en Mand med en
Fortid, andre synes bedre om en med en
Fremtid; men den, der har en Nutid, er altid
sikker paa at blive hørt.

*

Hvis man vil gøre sin Lykke i Verden, maa
man ikke træde frem med en bestemt Person
lighed. Beskedenheden er stadig i højeste Kurs.

Kongens og Dronningens Ankomst til Aarhus. Voh EAarh™rud’
Bægge Majestæterne fik den hjærteligste Velkomsthilsen i Jyllands Hovedstad, der med Hette er stolt
over at være Residensstad.

1912.
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Motorskibet »Selandia «s''Jijemkomst.
Ffter en fra først til sidst vellykket Rejse er det danske Motorskib „Selandia" vendt hjem og har over alt vakt den største Opmærksomhed.
Ved Hjemkomsten blev det budt velkommen af et begejstret Selskab danske Industtidrivende og Teknikere, der sammen med Pressens RepræJ
sentanier var sejlet det i Møde ombord i Damperne „Ørnen*, „Niels Ebbesen" og „Aarhus*.
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Direktør Ivar B. Knudsen
ér en af de Mænd, som i disse Dage bliver hyldet baade i Ind- og Udlandet for det glim
rende Arbejde, han har præsteret ved Konstruktionen af de to første Motorskibe. Direktør
Knudsen er født 1. April 1861 i Følle ved Kalø. Han arbejdede en Tid som Klejnsmed i
Vejle, kom derefter paa Caroc og Leths Maskinfabrik i Aarhus og blev polyteknisk Kandidat
i 1887. 1 1895 blev han ansat ved Burmeister og Wains Maskin- og Skibsbyggeri, hvor
han udnævntes til Maskindirektør fra 1897. Han opfandt Multiplex-Centrifugen, der ér den
bedste af alle Centrifuger og har i de senere Aar arbejdet paa at forbedre Dieselmotoren.
Efter at han havde løst dette vanskelige Problem, tög Værftet fat påa at bygge Motorskibe,
hvad der har gjort baade det og Direktør Knudsen verdensberømt. Direktør Knudsen er
bl. a. dekoreret med Fortjenstmedaillen i Guld og en Række udenlandske Ordner.
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UGENS PORTRÆTTER.

Vekselmægler MARTIN R. HENRIQUES.

Kustode CHR. HANSEN.

VEKSELMÆGLER MARTIN R. HENRIQUES er død
paa sit Landsted „Petershøj" ved Klampenborg c. 8 6^2
Aar gammel. Den Afdøde var en meget anset og dygtig
Mand, der baade som .Seniorchef for det gamle Firma
R. Henriques junr, og som varm Beundrer af Musik og
Malerkunst havde vundet sig et stort Antal Venner. Paa
Børsen vidste enhver, at han var en solid Forretnings
mand, paa hvis Ord der kunde stoles. Hans Firma blev
da ogsaa betroet betydelige financielle Dispositioner. Bl.
a. deltog det i Afslutningen af det sidste Statslaan. Sit
store, smukke Hjem aabnede han gæstfrit for Kunstver
denen. Hans gode Humør var kendt og skattet i vide
Kredse. Den statelige gamle Børsmand efterlader sig
overalt kun gode Minder.
KUSTODE CHR. HANSEN ved Statens Museum for
Kunst er død, henved 70 Aar gammel
Han havde i
fyrretyve Aar været ansat i Statens Tjeneste og gik med
Iver og Interesse op i sin Gerning. Han kendte Maleri
samlingen ud og ind, var selv en dygtig Konservator
og Samler af Kunstgenstande. Baade Kunstnerne og
Publikum satte stor Pris paa den elskværdige Mand, der
altid var til Tjeneste med Raad og Daad.

DIREKTØR CARL OSTERHAMMEL’S pludselige Død
har vakt Sorg i hans store Kreds af Venner. Som Chef
for „Magasin du Nord" indtog han en fremskudt Plads
i dansk Forretningsliv — en Plads, som han udfyldte
paa den smukkeste Maade. Han var afholdt af hele det
store Personale, der vidste, at de i ham havde en Chef,
som tog sig af deres Interesser. Ikke mindre skattet
var han i Forretningsverdenen, hvor hans ubestridelige
Dygtighed forlængst var anerkendt. Han varetog de
meget betydelige Indkøb til Magasinet og vil blive van-

Direktør CARL OSTERHAMMEL.

skelig at erstatte. I sit Hjem levede han dét smukkeste
Familieliv og var meget godgørende.

Kendte danske Flyvere,
som for Tiden agter at vise deres Færdighed i Luften. Paa Billedet ses d'Herrer Birch, Peter Nielsen,
Dalbech, Christiansen og Severinsen.

Moderne Mølleindustri.
de gode gamle Tider var Møllen en uundgaaelig Top
figur i hvert idyllisk Landskab. Naar Vinden susede
hen over Kornmarkerne, snurrede Vingerne rundt med
Iltogsfart. Ellers stod de som et alvorligt Kryds paa
Himlens skiftende Baggrund. Nu har Tiden ogsaa omkalfatret denne
Idyl. Den mo
derne Mølle er
en sindrig Me
kanisme, del
uden Hensyn til
Vejr og Vind
forvandler Kornet
lil snehvidt Mel.
Intet Sted rører
Menneskehæn
der ved Produk
tet.
I den danske
Mølleindustri
indtager Munke
Mølle ved Oden
se en fremskudt
Plads. I 1911 nedbrændte Møllen; men der blev straks
taget fat paa Opførelsen og allerede nu er den genop
bygget og i fuld Drift, forsynet med Teknikens nyeste
Forbedringer paa Mølleriets Omraade. Munke Mølle
staar herefter som en af de bedst indrettede i vort Land.

I

Maskiner og Inventar er af nyeste og bedste Kon
struktion, som tillader at gennemføre den mest minutiøse
Renlighed og Omhyggelighed ved Melets Behandling. Fra
Skibselevatoren, som automatisk losser 3—400 Td. i
Timen, føres Kornet tií en foreløbig Rensemaskine, hvorfra
det løber videre
til det store Silo
pakhus, der rum
mer 17,000 Td.
Hvede og Rug.
Møllen drives af
en 200 HK. Die
selmotor. Munke
Mølle ligger som
bekendt me
get smukt ved
Odense Havn.
Et yderligere
Bevis paa den
Omhyggelighed,
hvormed hele
Driften ledes, er
Laboratoriet, der
er indrettet efter amerikansk System og hvor de forskellige
Hvedesorters Egenskaber undersøges.
Møllens nuværende Direktør Hr. Hans Petersen, er
Søn af Møllens mangeaarige Ejer og Leder Hr. J. P.
Petersen, som vedblivende er Formand i Bestyrelsen.
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„HVER 8. DAG“S GRAFO
LOGISKE BREVKASSE.
Red. af H. Troll e.
Indehaver af Graf. Inst. S. E.
Kristiania og Kbhvn. 0.
Pris pr. Analyse i Bladet: 1 Kr. for 5 Lin.,
2 Kr. for 10 Lin., stor Karakteristik til opgiven Adresse 3 Kr., Sjælespejl, ca. 100 Lin.,
5 Kr.
Alle Henvendelser adresseres til Graf. Inst.
S. E., Kbhvn. 0.
Obs. Skrtftexpertise 1 Undersøgelse af Dokumentforfalskning, Identificering af anonyme
Trusel- og Udpresningsbreve etc. under ga
ranteret Diskretion. Honorar efter Aftale.
ALLYS. Hos Dem opvejer Hjertets ædle En
fold de uafviselige Brist i Intellektet. Hen
given, oprigtig, ærekær og troskyldig tillids
fuld.
SØNDAG: Ligner mere Maanen end Solen, for
De varmer ikke. Lever efter en Snor, streng
retliniet, uden Pretention men nøgter og
aandsgold. Overdriver aldrig, har Dem selv
i Magt.
1912. De har Livsglæden, den glade, godhjertede
Ligefremhed, der ikke ser sig ængsteligt til
højre eller venstre og ikke skæver misunde
ligt til Siden. Tænker ikke udelukkende
paa Dem selv1 og ejer Fordel.
A. C. Fantasien leder Dem tidt paa Vildspor.
Omstændelig, vidtløftig, gør en Loppe til
en Ko og er selv fordringsfuld til det yder
ste. Siger gerne imod, dog uden Heftighed.
NICO: Har Dybde uden Varme, en stilfærdig
noget jublende Per Natur, der mangler det
haardhændede Tag paa Livet. Stille Svær
meri, ensidig Idealisme, afblegede Følelser,
verdensfjerne Tanker.
Kraftløs og uden
Energi, en Drømmer. Beskedenhed, der
ikke er ægte, fordi De tilstræber Indfly
delse og ynder at optræde nedladende. Idealitetshovmod.
A. L. Sprudlende af Liv og Daadskraft, vil være
Dem selV — have Albuerum, djærv, .glad og
frimodig. Heftig, opbrusende men hurtig
forsonlig.
Aldrig stillestaaende tør eller
kedelig.
ASTA VOGEL:
Skarpsindig og en for en
Kvinde sjælden kritisk Sans. Hverken For
domme eller afguderisk Ærbødighed. Lo
gisk Tænkeevne, æsthetiske Interesser, me
gen Selvsikkerhed, god Smag, hurtig Op
fattelse. Uden Sværmeri, dissekerer koldt
alle Følelser.
NESNY: Tror paa sig selv og vil have saavel
Handle- som Bevægelsesfrihed. Tager det
ikke saa nøje i Valget af Midler til at
forfølge egoistiske Formaal. Kan overtale,
dupere og fortrylle.
O. C. L.: Egner sig kun for en afhængig
Stilling, smaattet, frygtsom, energiløs og
føjelig. Selvtilliden svigter for tidt. Lav
Horizont. ingen Begejstringevne. Stilstand i
Sjæle væksten.
JEANNE: Er meget selvtillidsfuld og tror ab
solut paa sine egne Dommes Rigtighed, men
i sin Optræden viser hun distingveret Be
skedenhed. Behersket, en god Smag, sund
Sans, praktisk Haandelag, hurtig i Ven
dingen, beslutsom og livlig.
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HANNE: Ustadig, nervøs, heftig og lunefuld.
Stivsind og Herskesyge — og dog beskeden.
Overhovedet mødes saa mange Modsætnin
ger i denne Karakter, at det kaotiske Vir
var kun kan udredes gennem en længere
Skriftprøve og i en stor Analyse.
S. F. D. S.: Glad for Livet og sig selv. Ikke
mange Bekymringer, Orden i sine Ting,
uden Sving. Mere Forstands- end Følelses
menneske. Uden personlig Egenart, vil tæk
kes alle.
KVARTET: Er stædig uden Kraft, hvilket som
Resultant giver en usikker og lunefuld Op
træden. Trods rolig Optræden nervøs. Ikke
til at forlade sig trygt paa. Øjentjeneri.
II BAS: En fast og forsigtig Person, hvis Sind
dog er saa stemningsfyldt, at det ikke for
benes i dvaleagtig Stilstand. Foretagsom
Energi. Følelsesvarme og Kraft. Hjertelig,
højsindet og kæk.
M. V.: Er en ualmindelig klarhovedet og selv
sikker ung Pige, hvis Duelighed maa af
tvinge enhver Respekt. Harmonisk afklaret
Sjæleliv. Foregiver større Følsomhed, end
hun ejer. Sund Livsglæde, Trang til Luk
sus.
TJÆVS: Har Øjnene aabne for, hvad der fore
ga ar omkring Dem. Glimrende Iagttagelses
evne og en Koldblodighed, som virker be
roligende paa nervøse Mennesker. Uegen
nyttig og grundig.
LANDMAND i N.: En Mand, hvem Forstil
lelse er en Umulighed. Varme Følelser,
naturlig Fremtræden, megen sund Sans,
forekommende, dygtig, men ganske umis
tænksom, lidet øjeregnende og undertiden
for ligegyldig.
STRIX: At De skulde være den føjeligel i For
holdet til Blix forekommer mig ganske
usandsynligt. De med Deres drabelige Trods.
Deres enestaaendø Determination og klippe
faste Vilje. Intelligens, Vid, Logik og Selv
stændighed lyser ud af Skriften. Holder
haardnakket paa sin Ret, klar Tankegang,
intet Følelsesoverskud, i hvert Fald ingen
sart Ømhed.
BLIX: Er en meget verdslig anlagt Natur uden
aaben Sans for Livets dybere Mening. Han
er meget selvfølende, næsten forfængelig,
har et stærkt sensuelt Livsbegær og ganske
forsvindende Idealitet. Erhvervssans ud
præget. Tænker praktisk og klart og hol
der Følelser ude fra Forstandsanliggender.
'Fordringsfuld, paapasselig, glad for sig
selv. Flittig.
INGER B.: Idealist, fordringsløs og beskeden
trods Deres rige Evner. Let omgængelig,
overordentlig Godmodighed.
G. F. F.: Deres Skrift er absolut mere karak
teristisk end „Uden Navn“s. Den fortæller
om et haardt Sind, megen Stædighed, Vedhængen ved det vanemæssige, forbeholden,
Stolthed og Mangel paa mild Overbærenhed.
Meget forsigtig.
UDEN NAVN: Er paavirket af Dem i et og
og alt, thi da hun mangler Selvstændighed,
søger hun Surrogat i Efterligning. Tillids
fuld, ligefrem, oprigtig og uden Evne til
Forstillelse. Betror sig gerne til andre.
G. F. F. er en større Undersøgelse værd.
PUK: Er praktisk, beslutsom, væver og selv
tillidsfuld. Elegance og Finesse i Frem
toningen. Meget livlig, men hverken dybt
tænkende eller dybt følende. Ingen haartrukne Skrupler, stærk i Troen paa sig
Selv. Overvejende praktiske Interesser.
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ringe Følsomhed, utilgængelig for sarte Ro
reiser og fine Stemninger. Forstilling, ikke
sanddru, næsten anmassende forfængelig.
Jeg er glad for Karr., da den er overens
stemmende med Sandheden.
Vejle. 23.-6. 12.
L. K. L.
Deres Beskrivelse af min Bekendt var fuld
si ændig korrekt.
Middelfart. 22.-6- 12.
K. B.
For mit eget Vedkommende har De gjort
mange rigtige Iagttagelser; for A.s Vedkom
mende mener jeg, at De har truffet det rette
meget nær.
Kbhvn. 22.-6. 12.
Greve F. H.

At ovenstaaende er Uddrag af de originale
Anbefalinger bevidnes.
P. OLSEN.
Faktor i Christtreus Bogtr.

Kryptologi.
Løsningen af Krytogrammet i Nr. 38 er:
„Den skarpsindige vil ikke finde det vanske
ligt af aflæse dette Kryptogram. Nøglen ligge
lige for Næsen, og Haanden, der peger til højre
angiver Bogstavet y.“
Blandt den store Mængde dels fantastisk
dels ganske vilkaarlige Besvarelser, der ind
kom, var kun fire rigtige.
Disse kom fra Hr. Assistent O. Juhre, 2. H. C
Anderseiisgade, Hr. Tegner N. J. Friis. 17, Hum
mergade, Hr. Bankassistent A. E. Pade. Aalborg
samt Hr. H. H. Madsen, 35. Griffenfeldtgade
Chr. Andersen, Thisted, Tage Krone, Lill
Kongensgade 33. Ingeniør C. J. Schrøder, Holn
Amagerbrogade 121, Wilh. Petersen, Hovmarks
vej 34, Ch.lund, L. Jarris, Øresundsgade 3, A
Hüttemejer, Regnegade 5, Poul Køhler, Helge
sensgade 27.

Det udvalgte Hold

Fol. Danielson

af Dansk Boldt-Union, der rejste op til de olympiske Lege i Stockholm og sikkert vil gøre gamle
Danmark Ære.

HJEMMETS VEJVISER
Fortegnelse over københavnske Firmaer, hvis fleraarige reelle Forretningsførelse gder Kunderne
betryggende Garanti for samvittighedsfuld Betjening.

Barbermaskiner. |

Glasmosaik.

Barbermaskiner.

|

Kr. 1.50 plus Porto sendes
mod Opkrævning. P. Jensen,
Skovvejen 105. Aarhus.

Telefon Byen 2369x.

Frederlksborgg. 31.

I Guld- og Sølvvarer |
Forlovelsesringe "^äll^TSesfo^Osins. Denne Annonce giver

Barnevogne og Klapvogne.

^Fr.7,Gade4, Hj. afNørrebrog.
Telf. Nora 1996 y. Afbetaling
indrømmes.
Itldn.

Vj^MMOpCt. Gothersgade 58, Aug.

Andersen.

Dr. Tværg. 29 Mezz., Tlf. Palæ 1329 y
Th. Herss, Juveler og Guldsm. St. Udv
i Guld, Sølv og Elektropletv. til bill. Pr-

Bogbindere.

Ha ar arbejde;

Bogbinder D. L. CLEMENTs

Eftfl. Silkegade 13, Køben
havn. Telf. 3396, leverer alt
Bogbinderarbelde, enk. Bør som de største Partier, i omhygigste Udførelse, til rimelige Priser.

er solid Indbinding til smaa Priser.

|

iggo Henriksen, 47, Pr. Char°
lottegade 47. Hele Udstyr leve

1
Severin E. Frendrup,
26, Smallegade 26.

Etablissement for moderne Indram
ning. Kun 1ste Kl Materiale anvendes.

R.E.Lund, 8, Bagerstræde 8,

Cigar- & Tobaksforr.,
Vin samt Spirituosa,

* Alle Mærker føres.

I Q

larmesterforretningen og Ramme
fabrikken, Toftegaards Allé 15,
Billeder indr. paa Afbet. Abonnement
paa Vinduespolering modt. S. Hansen.

Damefrisørsaloner |

LAURI
Falkonérallé 65.
Telf.
Godth.1165, anbefaler sig

Frisørsalon anbef.
- Ingen Filialer. —
Nørrebrogade 42L

med alt til Faget henhø
rende til Konfirmation og
Selsk. Provinsordre exped.
omgaaende og billigt.

Telef. Nora 1360 y.

D ekor atør er.

Vil De have en god Kop Cacao,
Vil De servere med fin Confect.
VilDe have finere fyldte Chokolade
Vil De have det bedste, De kan faa
da bliv Kunde i ,Paris® Konfitureforr.
Blaaga ardsgade 6. Aabent hele Søndagen.

Georg Christensen,
Tlf: Nora 1708 x. Bülowsv: 38 C.

K. MADSEN,
Mølle Allé 14.
Chaicelonguer, Divaner
og Fjedermadratser.
____________1. Kl. Tapetsererværkst,

Fiskeforretninger* |

I

HIIQIÍ

iskehus et
har erholdt Grand Prix og Guldmedaille i London forl. Kl Fisk.
Varerne bringes overalt,
TILNora 1330.
Christiansen.
jjUBr—___H. M. OLSEN

I

Telf. 5360.
Stort Udvalg.
Billige Priser.

Fiske- og Vlldtforret-

|

)\Frk. Rasmussen, Vester___ Jvnldg. 17a, 2. Bemærk:
len Sal. Træffes 12—6.

Glarmestre.
"^TF^larmesterärbeJde"
udføres.
CARL STAPF,
Enghavevej 15.
A. C. HANSEN,
Wesselsgade 2.

I

Telf. Nora 452.

illeder indrammes, Rullegardiner,
ortiere- & Gardinstænger. Vinduesolering udføres. IL Th. Klingspor.

Malermestre.

J

P. M. SKOV,

Bülows Allé 8

I

Bygningsarbejder udføres.
Ruder indsættes.
orsgade 30 lige ved Blaagaardsg.

1
A. M. SØRENSEN

■

I

v. Bernstorfsvej.
— Etabi. 1892 —
Telf. Hellerup 3Í7 y.

Maltpraeparater^J

Ingen Mavekatarrh!
Brug Maltlne Kakao.
Maltine Kaffe taales,
hvor Kaffe bør være
banlyst.
Maltinekiks. Tlf. 9919.

Strømper, Underbeklædning,
Alexander Hoyer.

KØBMA6ER6ADE16.

Stort Udvalg til alle Priser.
ANNA PAMPERIN.

Falkonerallé 26. Tlf. V 2267 x.

Stort Udvalg i Tricotage.

O. K. Mathiesen,
Største Udvalg, Billigste Priser.
Maskingarn til en gros Priser.

|^Tøjrensningsanst^J

ÄS•SI
—

iste Klasses Møbler efter originale Tegnin
ger til Fabrikationspris, Tegning og Over
slag gratis. Grundlagt 189S.

Lille Slranditrade lå
Jicrrtdragt fra 2 oo
Damedragt • ¡25.

J. E. CASPERSEN.
Spisestue- & Sovekammermøblement
direkte fra Værksted. Billigste Værk

|

Opplettering.

Gamle Pletsager'»Aladdin“
bliver som nye

Telf. Byen 42ÜX.

1

plages De af Rotter, Mus. Væggedyr,
r Kakerlaker eller andet Utøj, da
henvend Dem Nybrogade 28 Stuen.
Telcf. Byen 2496, Tom Tjäder.

Tfljrensnlngst 11
anstalten.
Reparationer al
øvede Skrædere

Københavns Dampfarveri
& Tejrensnings Etabi.
C. Kr ligar Hansen.
Indlevering:

Dronn. Tværg. 14.

Tlf. Palæ 110.

Fabrik:

Blegdamsvej 56. Tlf. Nora 1100.

|

Thorald B o hm

Rottegift.

Hovedvagtsgade 2.

n^^Blaagaardsgad<^8^^^^

Fodpleje.

N. P. Hansens Møbelsnedkeri.
ST. PEDERSTRÆDE 41.
Telf. Byen 1841 x.

— Fiolstræde 42. —

Lædervarer.

Gothersgade 21 St.
Telf. Byen 18 31 v.
Trikotage.

Landemærket 25.

Billigste Værkstedspriser.
A. Svensens Eftf. Møbelsnedkeri.
Øslervoldgade 102. Telf. Palæ 726y.

Kurvemagere. |
Peter Hvidtfeldtsstræde 6,

■

Dansk-amerikansk Tand-System.

Spisestuer, Dagligstuer etc.

KUNSLKLINKERIET
Ryesgade 114.

8 Kr. pr. Stk.
Aage Jensen«

Undersøgelse gratis.

"ll>UI01 Møbelsnedkeri, H. C. Andersensgade 4, 3. Sal. Tlf. Byen 5185.

Stilfulde Instrumenter
Dansk Arbejde.

Stole som Tegning

J

Konsultation
10-4 og 6—7.

Fineste Guldbroarbejde.

til billigste Værkstedrpriser,

Pianoer.

Kunstklinkeri.

©ANE

Kbhvs. Møbelindustri, St.
Hansgade 9. Telf. Noia2259x.
llflhlnii eft. kunstn. Tegn. Bill. VærkMH Hl stedspr. Chr. Rasmussens

I

Holbergsg. 10. Tlf. Byen 5110.

Billigste Priser.

Tandklinik*

Spisestuer og Soveværelser

stedspriser. Classensgade 11.

Larsen & Gordlng.

Længste Garanti.

Afbetaling indrømmes.

res efter Tegning saavel som enkelte
Dele. Alt Snedkerarbejde udføres.

Konditorier,

Ida Jansons

Grundl. 1868 Telf. Byen 7y.

Lindén, Henf. Rungsg. 23-25.

Ugentlige Afdrag
efter Aftale.

Vinduespolering og Bygningsarbejde
udføres.

C. Konerding & Nielsen,
6, Holbergsg. 6>

Mahogni Bogskabe, som Teg
ning 50 Kr. Antike døbier
restaureres. SnedkermesterP.

V
«

|

Symaskiner.

en tral Møbelmagasinet
Jernbaneg. 5, Telefon B,
2642x. Solide Folk indr. Ratebet. Fineste Gardinoph.
1
C. Paulsen.

Rammer paa
Afbetaling.

|

T?H<0t^eL^oksne0?BørE^anit
Skørter, Korsetter og Strømper
i stort Udvalg. A* Nuppenau, _________________ Gentoftegade 4
A|S. CENTRUM, Regnegade 1.

Cigarer.

Møbler.

billigste Værkstedspriser.
r Tegning og Overslag gra
tis, Poulsen, St. Annæ
Plads 10,1. og 2. Sal o.G
M/Tíklor» til billigste Fabrikationspriser, N.P. Nielsens Mø
belsnedkeri, N. Søgade 15. Telf. Byen
5191. Tegning og Overslag gratis.

Indramning:

té 12, Hj. af Grundtvigsvej, anbe-

ideforretn. Frem. k

Mm

CLARA PETERSEN

I

Damehatte

Ml[Vi 11

|

Kronprinsesseg. 7 (v. Kon
gens Have). 1. KL.Haararbejde. Afredt Haar købes.

Christensens Bogbinderi,
Børneudstyr.

Tlf, Palæ 1358 y.

1

1

Skotøjsforr.
Thinggaard,
Strandboulevarden 166, TIL
Str. 83 x. Al Rnp.. udf. hurtigt.
Kun 1. Kl. Fodtøj til bill Pr.

Bedst og billigst
F, C: Dahl,

Pustervig 5.

Barnevogne.

ælledvej 18

Skotøj

M. Jansen,

Ukrforretning«
B. D. BASTIANSEN

Hr

Uhrrn . & Guldsmedforretn.Helgolandsg.7

R. H. Rasmussen, Borgergade 2
Lomme- og Stucuhre i stort Udvalg
Billige Priser. 4 Aars Garanti.
— Etableret 1882. --

I

Vaskerier.

Specialitet:
M|||| HusholdningsSkoler.
i______________
I
““vask efter Vægt
Marie Steffensens Skole.
Snitmønstertegning, Tilskæring og
Kjolesyning. Helgolandsgade II. Te
lefon: Vester 2737y, tr. Kl. 12—2.

SkraeöermesireJ

Frøsig & Nielsen, Skræderetabl.
1. Kl. Herre- og Dameskræderi.

Nordre Frihavnsgade 13 A.
lul Miokon Herre» & Dameskræd.
JUI. IllClbClI.
Classensgade 3.

Bestillinger modtages. Stort Prøvel.
Omforandring og Oppresning hurtig
_____________ og billigt,_____________
Alt Stof modt. til Forarbejdning.
God Pasning og flot Arb. garant.
Stort Prøvel. Ægirsg.12. N. Ohlson

Gmdrup
‘Dampvaskeri,
— Grundlagt 1878. —

i'ore Vogne køre overalt.

elf. Strand 2. ♦ Telf. Strand 2.
Vinduespolering.

Vinduespolerings Comp. „Aabal“
Tlf. 8447. — Pilestræde 86.

Spec, i Privatbolig.

Drikkesyge helbredes.
Anbefalet af Læger.

30 Aars Crfaring

2,5o ugl. for ubemidlede.
¥n Pp/lrin Walkendorfsgade 19,2 S.
lUlVUllllj------- København. -----------

Ved Hjælp af

ianoer med indb. Fonolaer
iler

Fonolaen

n FREnERIK'JEN’s Peder
bogbinderi og protokolfabr
Skramsgade 12. Telf. 46

I. 11IL1LIUII1I1 tjJLlll

Kontor- & Biblioteksarbejde ♦ Dokumentæsker.

F rokost—Middag

Byens eleganteste Vinstue

FRK. L. BACKE.
Hyskenstræde 12.

Stor Sjus 25 Øre.
Billard.

Chr. d. 9. Gade G.

Ny dansk
Møbel-Industri

m man spille alt klasisk Muk og lære denne nøje at
inde. Største Toneomfang,
nb. som det bedste instrument
sin Art, af de største og bedetigste Klavervirtuoser. Reræsenteret ved A. H. Gejssr, Enedepot for Blüthsr
ygier & Pianoer, St. Kongensg.
7. 1. Tlf. Palæ 992 y.

' «MilSHX

Torben Billes danske
Bondemøbler.

Møbelsnedkeriet,
Axelhus,_________ Odder.
Dan«>k Fabrikat

Jean Jeacques Rousseau,
B. S.A. Cycler
150 Kr.
Rimelige
Betalingsviikaar
Ppovinsordre expederes

Axel Hansen

—'I .i r'CVr-

f—r.

Qsterbrogade 66.

Købenbawi.Tif. Øbro 541 y.

lører De daarligt?
•øv da Patent.Lommeapparatet.Væg I
Kvr, bæres i Brystlommen, anbefas af Ørespeciatister 3 Størrelser til
høre paa 3, 6 og 12 Al.s Afstand,
is 20 Kr. For mindre Tunghøre Pani-Høretragten til at bære paa Øret,
is 10 Kr. — Kan prøves fra 2—4 hos
, O. Jensen, Frederiksbergg. 14, Kørnhavn K. — Udenbys sendes Appaterne paa Prøve i 2 Dage mod Post»krævning.retourneres Apparatettil
igeséndes Beløbet.Priskurant m. Afldning og Beskrivelse af Apparatet
sendes franko__________

Maanen om Natten og Solen ved Da’,,
slraaler mes!,naar pudsel med GLORIA

* METHLPUDSECREME *
Gloria Olle KomoTlf. 5226.
København N.

Gothersgade 12x.
Telf. Palæ 522 y.

A|s Engelsk Bluse-Lager.

LondohW.
Cigarettere^

RN gros for Danmark
C.B.Møller &Ce København

R aadhuspl 71.2.S. Tlf.Byen 2739x.

Gør Deres Indkøb direkte
fra Lager, ingen Butik.

Skandinavisk Sygeforsikring

Nutiden

=: Averter —
i Hver 8. Dag

F r æ k.
Herren: Hvorlænge har De været uden Arbejde?
Tiggeren: Det kan jeg virkelig ikke'sige Dem. Jeg
har nemlig tabt min Døbeseddel!
♦

5rødr. Petersen
Sknvder-Etablissement

den berømte franske Filosof og Digler, fejres,
i denne Tid overalt i den civiliserede Verden
i Anledning af 200-Aarsdagen for hans Fødsel.
I Paris er der bl. a. afsløret en Mindesmærke
for ham, udført af Billedhuggeren Bartholomé,.
der ogsaa har skabt Rousseau’s Gravmæle paa
Kirkegaarden Pére Lachaise.

a s
Tegner Syge- og Ulykkesforsikring,

Vesterbrogade 16, 1.

Tlf. Central 6541.
----- Dygtige Agenter antages. -----

*

Formilde nd e Grund.
Gæsten: Der er jo Hestekød i Deres Gullasch!
Værten: Naa, jeg vil ikke nægte det, men det ^er
af en ægte arabisk Hingst!
*
*
B i t* e r.
Frøken At: Vor Veninde Ellen har fejret sin 25 Aars
Fødselsdag igaar!
Frøken B.: Det passer — men for 25de Gang!
*

Uz

*

Paa Visitat s.
Biskoppen var paa Visitats og stillede som sæd
vanligt en Række Spørgsmaal til Menigheden — Spørgsmaal som blot var en ren Formsag og aldrig plejede
at blive besvarede. Bl. a. spurgte han:
— Er Usædeligheden i Tiltagende her i Sognet?
Der opstod en kort Pause, og Biskoppen vilde netop
til at gaa videre i1 Teksten, da den 95-aarige Niels
Hjulmand uventet fej ser sig og siger:
— Næh, Hr. Biskop, den er skam i stærkt Afta
gende . . .
— Men da der hysses stærkt rundt omkring ham,
skynder han sig at tilføje:
... i det mindste for mit Vedkommende!

Sprog Undervisning
INSTITUT FRANJAIS, M. A. Husson, Stenosgade 5 i,
fransk exam. indf. Lærer og Lærerinder. Enetimer Kursus. Konversatic
Korrespondance Vejledning (for Sangere) i fransk Textudtale. Tlf. V. 787

InHfadi fuck I CDrOrinrlfi Hold for Voxne og Børn 50 0. Enetimer 1 I'
IIIUIUUI IjOn Ldululllluui Ligel. gives Klaverunderv. Rørholmsg. 14,1.1

Sygepleje
Hygieine

Musik Undervisning

Dr. med. AXEL TROLLE.

Konsultation i Fordøjelses» og Underlivssygdomme,
rivatklinik og Bopæl; Dronningens Tværgade 40. Tlf. 7960. Tr. 12—1.

Fru

Franeiska Petersen.

li nik for Antiseptik, Fodpleje, Manicure, Ansigtspleje, elektrisk Vibraonsmassage. Generende Haarvækst fjernes. Middel til Selvbehandl. 2 Kr.
Østergade 53, ligef. Ilium. Tlf. Byen 1160.

Badeanstalten .København1
’ Studiestr. 61.

Billige
iAR- & DAMPBADE

25

Elever modtages.

Østerbros Sygebureau ved Fru C. Hansen.

Klaverunöervisning.

Fru Elise Folöberg,

Fru MARG. BJØRVIG
BLAAGAARDSGADE 20 4 N.

Konservatorleuddannet Lærerinde
Marstalsgade 34 1

Averter i ,,Musik=Undervisning‘

ved Strandboulevarden.

Silkeborg

Pi i , H '-2 a 3 Kr, pr. Dag. 60 Kr. pr. Md.
aves. Bestilt, paa Barselpi. modt.
elf. 1488. Frk. J. Boye. Aalborg. Maccnno Haandpleje, Fodpleje. Ude
eneral-Agenturet Gothersg. 16. Kbhvn. K. mdbbayUj 9_12: i Kr. Hjemme 1-7
Sidste Forretn. her paa Pladsen i (Søndag 9—12): 75 Øre. Blegdamsvej
umniiv. og Sygeplejeart. Prisl. mod 2 (St. Hans Torv). Lovisa Svensson.
) 0. i Frim. Varerne sendes overalt. Rekonvalescenter tilbydes Ophold.
Frimærker modt. som Betaling. Beliggenhed lige ved Skov og Strand.

W. Kaiser, Aarhus.

Sygeplejerske, Frk. Godt, Wulffs Villa,
Skovvejen, Aarhus. Telefon 2877.

Brokbaand, Rvgbandageg og
_______ Underlivsbandager._____ t

Etablissement for alle Arter kir. Instruiftenter — Alt til moderne Syge
pleje. Lager af Brokbaand. Vermehrens Mave- og Underlivsbælter.

Ir. Instrumentm. og Bandagist. C. MÆRSK»ANDERSEN, Randers.

—

Vik.v.SctPetri Kirke

Pensionatet
Villa Aavang

andet kun absol. dygt. hospitalsudd,
ygepl. Spec. udd. Barselsplejersk.

— Averter i Lægelisten.

af Hr. Organist Jul. Foss;_______
Undervisning i Klaver for B
gyndere Købmagergade 8.
Klaver«
Christensen, Orgn.- Viol:
_

Sygeplejeartikler, Slagelsegade 14, 1. Tlf. 0 2266

YGEPLEJEnBUREAUET
Aalborg uds. overalt i Byen som paa

St. Thomas Allé 13 2.
Elever I Violinspil modtages.
Tr. 30—12.*

Orgel. Marstalsg.lO.T.01932y Theo
Ør.

(med Have) for ældre og svage Pris fra 75 Kn (Eneværelse). Sygepl. P. Jacobsen, Strandboulevard 92.

Jn» FIP1W

LI LI GADE, Østerbrogade 132. Eleverog^Äs‘aVtol
Gottlieb, Portugalsg. 12. Ele\
Valdemar Larsen, ,Ä; K.
Orgelspil. Tlf. Am. 463. Tr. 1-3. El

35 Øre.

Onsdag og Lørdag efter Kl. 5:
Ledicinske Bade & Massageinstitut.

>T PIPHIPM

Undervisning i Klaverspil.

Averter i Lægelisten. =

ELLA FREDERIKSEN, WESSELSGADE 17.
Elev af Kgl. Operasangerinde Fru Margrethe Lendrop, Professor liferl
og Kammersanger Poul Schmedes.

Astrid Trock Madsen,

Telefon Øbro 434 v.

Harriet Hornemann Lange,
Cort Adlersgade 4. Telt. 1307 x.

Averter i „Sang»Undervisning*

Damernes Rubri.
HELLERUP HUSMODERSKOLE, BENGTASVEJ 15.Telf. 1157
Skole og Hjem for unge Piger.
Program tilsendes.

blandede Bekendtgørelser
iskeforretningen SKAGEN, Nan»
snsg. 64. Alle Fiskes, i prima friske

Averter i
„Blandede Bekendtgørelser*.

arer. Fin. Torsk, Frederiksh. Rødsp.
1. Kl. Fiskefars, Tlf. Byen 1164y.

Strygning. Omhygg. Behandl, garant.

Kl\. M
PpfpPQPll Broderimagasin, ØsterIII. 1C lul oull hrog.140. Navn syes, alle

I

Møbler "ruj* Afbetaling

> 2 Kroner ugentlig. fra 1 Kr. ugenti. Fuld Garanti.
H. Schäfer, Rosenborggade 2.

S. Boulevard 65.

lusikinstrumenterl 1

Fodtøj

I

FONOGRAF Gratis Fodtøj Pasaa^aCdteakng-

veres solide Købere ved Køb af en
>rie (48) Valser paa Afbetaling.
(Ialt 48 Kr.).
DANSK FONOGRAF-MAGASIN
magertorv 16. :: Prisliste gratis.

1
1lerreskræderi

I
FIX“, Blaagaargsgade 11
ab. sig med alt .il Faget henhørende

FODTØJ paa Afbetaling.
Nahsensgade 11.

Petra Laugesen.

T Tsvrn
Frihavnsgac
1 ULjJ) 54 Nordre
Telf. øbro {)7x
■■
BØRNE»UDSTYR. —
Holger Bjørkman Telef. Øbro 168Í
Rammefabrik Østerbrogade 118, V
derne Rammer til moderat Pris.

Damefrisering 50

053™.By
Frk, H. Sarauw, Graabrødretorv
JF^en bedste Broschestift paasu
tes for 10 Øre hos Guldsmed
66, Aa boulevard 66.

J|^f

M. P. Nielsen Blomsterh.,
Østerbrogade 134. Telf. 0 788 v.

Kranse og Dekorationer.

Bestillinger modt. til Borddekoratic
Fagskole for Kjolesyning modtag
A n<müp'pi Mode-Salon f. Damehatte. Elever til gratis Uddannelse iSyni
n. UdllKul l Nordre Frihavnsgade 13 A. og Tilsk<æring. Cort Adlersg. 2 i.9-

Slags Tegninger ogMontering udføres

ar Folk, der køber Varerne paa Ratebetaling, er det at Betydning at
amme i Forbindelse med kulante Firmaer, Nedennævnte Firmaer nyder
i saa Henseende den bedste Tillid.

Uf øbler uden Udbetaling + > ♦

Sorter Fisk til Dagens billigste Pris.
Telf. 10116. /Erb. H. Damncrnoiusky.

nnmn°Ansigtsbade, Antisept. Fod»
llnlllll Pleje. N. Frihavnsg. 43,1. Frk.
uulllr Dyreborg. Tlf. Øbro 2342x.
JOHANNES ANDREASEN,l.Konditori, Is og Konfekturef. Smalle»
gade 24. Bestilling. Tlf. Godth. 75 x.
Vadskeriet „Elegant“, Nøjsomhedsvej 4. Tlf. Øbro 1673y. Smuk

Ratebetaling
r Møbelforretninger

Jydsk Fiske»Import, Mejnungsgade
15 og Fredensgade 15, anbefaler alle

5 Mdr. Kursus beg. 4. November

Husk
at „Hver 8. Dag ‘ har købt

Hintzes Fallitlager
i Pianoer
og sælger disse for ca. halv Pris ilden Udbetaling, mt

Averter!

Averter!

10 Kr Afdrag om Maaneden.

Vingaardsstrædé 25.

P. Petersen, Clemens Bro, Aarhus.
Mine Violmstrenge af absoJut Ren-,
ned og Holdbarhed anbefales.
Padua G 1 Kr., D 65 Øre, A 55 øre,
E 60 Øre, A og D 2 Lg. E 3.
Í n?BSeI~krtTarm G 35
D 35 Øre,
A 25 0., E 25 0., Silke A og D 2 Lg. E 3.

LÆS HVER 8. DAG

HVER 8. DAGS

U

piano

Bogagenter
antages paa alle Pladser til
let sælgelige Bøger.

LITTERATURSELSKABET

Colbjørnsensg. 12. Kbhvn. B.

Kinesisk .Musikstykke.
(SKALMEJE SOLO.)

Al Musik faas i Skandinavisk Musikforlag, Vimmelskaftet 43.

PAA VANDRING.
Ægtemanden: (betragtende sine Bryllupsgaver) Det
Uhr synes jeg, at jeg har set før.
Fruen: Det har Du ogsaa. For Du gav det til Jen
sens da de holdt Bryllup og de gav det i Brudegave til
Hansens som nu har givet det til os. Men bryd dig ikke
om det, Vi kan jo give det til Sørensens, naar de gifter sig.

Stedmoderen.
Ved A. Thalbitzer.
(Sluttet.)

Hun brast i Graad og saa op, men sænkede straks
igen sit Blik for den Vrede og Bitterhed, der lyste
ud af hans Øjne.
„Hvad vil du nu gøre?44 spurgte hun aandeløst.
„Ingenting/4
„Ingenting ?“ udbrød hun forskrækket.
„Nej, han har truffet sit Valg og maa tage Føl
gerne. Han kommer ikke her tilbage. Han gik frivillig
bort —“
„Nej, nej, han blev drevet bort. Hans stakkels
lille Hoved var fuldt af Idéer om en Stedmoders Haardhed. indtil han ikke kunde holde ud at tænke paa
det længere. En slem Tyran, som altid finder Fejl!
Jeg er vis paa, at han har gjort sit Bedste. Han vilde
gerne holde af mig, men han kunde ikke blive. Han
syntes, det var altfor haardt!“
„Saa megen mere Grund var der for ham til at
blive paa sin Post. Jeg kan ikke holde den Tanke ud
at min Søn er en Pjalt.“
„Rodney; hvor kan du sige saadan noget? I. som
var saa meget for hinanden, som ligefrem var —44
„Kammerater, ja, det var vi, og han var gammel
nok til at huske paa det. og det vil jeg ogsaa gøre.
Jeg var villig til at le af hans Generthed, ved at hilse
paa dig. og til at glemme min Skuffelse over, at hans
Kærlighed til mig ikke var stærk nok til at overvinde
den. men dette var noget helt andet. Jeg vil aldrig
tilgive ham. at han ved min Hjemkomst har gjort
ligefrem Oprør og har deserteret. Aa. flyt dig lidt,
jeg vil telefonere/4
„Til hvem? Hvad?44
„Jeg vil give Ordre til at stanse Eftersøgningen.41
„Det maa du ikke, han er kun ni Aar, og det er
snart Aften.44
„Det er ingen Skade til; han maa have en Lektion.
Du sagde selv før. at det var bedre for ham, hvis han
kom hjem af sig selv. Lad ham nu gøre det.44
„Men jeg sagde, at Kærligheden til dig skulde drive
ham hjem; hvorledes vil du nu tage imod ham, hvis
hvis han kommer?44
„Ikke med aabne Arme. Det kan du ikke for
lange. Han skal faa sin velfortjente Straf, og bagefter
maa vi ordne Sagen paa en tilfredsstillende Maade.44
Hans Stemme var bestemt, men lød dog forpint,
halvt for sig selv.
„Men det gamle Forhold er forbi,44 tilføjede han
Hun græd sagte. De. havde været saa gode Kamme
rater. Faderen og den lille Søn; skulde del nu alt
sammen være forbi? Vilde det blive Resultatet af Bar

nets Modstand? Var det paa den Maade, Sjælene skiltes
ad? Det maatte ikke ske! Hun maatte kæmpe, for al
Barnet kunde vinde sin Plads tilbage igen i Faderens
Hjerte.
„Hør nu, Rodney/ bad hun, „jeg ved, du er kræn
ket og vred, men tænk paa hans Sorg. Et Barn kan
sørge saa heftigt. Han har ikke • kunnet holde det ud,
Det driver dem undertiden til at gøre Ting, de ikke
kan svare for og —“
Han afbrød hende med en utaalmodig Bevægelse:
„Jeg kan ikke undskylde Philip/ sagde han strengt.
„Han er ikke noget Pattebarn. Jeg bliver heller ikke
mildere stemt imod ham, naar jeg tænker paa den
Mangel paa Respekt, han har vist dig, og paa, hvor
ledes han har ødelagt denne Hjemkomst for os. som
vi havde glædet os saa meget til begge'to.“
„Det skal du ikke dadle ham for/ svarede hun med
Varme, „du maa hellere dadle dem, der enten for Spøg
eller for Alvor har talt ilde om den nye Moder til
ham. Det har efterladt en Braad i hans Sind, som
han ikke kunde overvinde. Aa. det er ikke ret bg
rigtigt mod os Kvinder, som træder ind i de gamle
Hjem. Vi har ikke mange Chancer. Der er altid en
Modstand imod os og ikke mindst fra Børnenes Side.
De er bleven sat op imod os. deres Sind er blevet for
giftet. og vi maa kæmpe mod Fordommen for at vinde
deres Hjerter. Og mange af os vinder dem aldrig.
Men det kan ikke nytte at dadle Børnene for d©t.“
Hun tav træt og modløs. Paa Tærskelen til sit nye
Hjem havde hun mødt Smerte i Stedet for Glæde, og
hun syntes pludselig, at alle de Planer, hun havde
lagt for at vinde en Drengs Kærlighed, var haabløse.
Han havde maattet undvære en Moders Omsorg i saa
mange Aar, nu vilde han ikke tage imod hendes Kærlig
hed. han var gaaet sin Vej.
Der var stille i Værelset, og udenfor begyndte Tus
mørket at sænke sig over Haven.
Milly hørte nogen kalde paa Phil langt borte og
saa forskrækket paa sin Mand. Han havde ikke hørt
det. thi han blev siddende ganske stille og stirrede
stift frem for sig med rynket Pande. Hendes Ord
havde intet Indtryk gjort paa ham. Hun havde mest
Lystl; il at gaa bort, men blev dog staaende og saa
opmærksomt paa ham. Hans Vrede ængstede hende,
hun kunde ikke modkæmpe den, og hun sagde til
sig selv, at det nyttede ikke at sige mere. Men saa
syntes hun, at det var, som om Afstanden mellem den
lille Flygtning og Faderens Hjerte blev større, og hun
tog atter Mod til sig, lagde sin Haand paa hans Skul
der og rystede ham temmelig kraftigt.
„Du tænker kun paa dig selv, Rodney, du har
slet ikke prøvet at tænke paa Phil og paa at forstaa
ham. Og han lider mere end du. Husker du ikke,
de sagde, han gik omkring med Bobby og sagde Farvel.
Og han elskede dette Hus, fordi han altid har levet
her. og fordi det var dit Hjem, da du ,var Barn. Saa
kom han herind, og det var det allersværeste paa
Grund af det der/ sagde hun og pegede paa Brevet.
„Han har maaske tænkt, at der vilde gaa flere Dage,
før vi fandt det, og at du og den slemme Stedmoder
slet ikke vilde bryde sig om hans Fraværelse. Men
se en Gang rigtig paa det; der er Pletter baade her og
der, det er Taarer, og et lille Barns Taarer er meget
bitre. “
Rodney Shawe skiftede Stilling og bedækkede pludse
lig sit Ansigt med sine Hænder.
Et Øjeblik var der ganske stille, saa klappede den
lille nye Hustru hans bøjede Hoved meget ømt.
„Rodney/ udbrød hun, „se paa mig — lad mig
se dine Øjne!“
Han saa paa hende, der var ingen Vrede i hans
Blik mere, og hans Ansigtsudtryk blev mildt igen. Han
lænede sig tilbage i Stolen.
„Hvad vil du nu gøre?“ spurgte Milly.
„Jeg vil ud og lede efter min Dreng, og jeg vil
bringe ham hjem. Han ved slet ikke, hvad en Moder
er. Hans egen døde, da han var knap to Aar gammel,
men du vil lære ham det —“
„Ja, jeg vil lære ham det!“ sagde hun med en

SVENSK VID OG TEGNEKUNST
Ny a

iVis’SL*.

Den tyske handelsresanden, paa kontinentaltåget: — ach — sag mir — was bedeutet das
schwedlsche wort: Djäflar anamma? Das lautet so schön!
Kurer.

Tjänstemannen Jakobsson hade sökt och erhållit en hushållerska från det riktiga lan
det. Vid hennes förfrågan om, hvad gasköket var för en märkelig tingest, visade herr Jakobsson, hur
man tänder ett sådant. Ett par dagar senare Jrågade herr Jakobsson, hvad hon tyckte om apparaten,
— Jo, de va den bästa eld jag nånsin har sett, nu har den brunni i två dygn utan att slockna!

lille skælvende Latter, saa bøjede hun sig ned over
ham og kyssede ham.
At finde den lille Flygtning var nu ikke saa let
en Sag. Man havde forgæves søgt efter ham alle Vegne;
heller ikke hans Legekammerater vidste, hvor han var
henne. Han havde øjensynlig ikke talt til nogen om
sine Planer.
Det var umuligt at vide, ad hvilken Vej, Phil havde
forladt Ejendommen, og hvor i Landet han var gaaet
hen, oim han *var gaaet i Retning af Søen eller til
en anden By i Nærheden. Alle Efterspørgsler var
frugtesløse. Der var ingen, der havde set en lille Dreng
med en Foxterrier. Paa den nærmeste Jernbanestation
havde man ikke set ham, saa det var rimeligst, at man
alligevel maatte søge efter ham i den nærmeste Om
egn. Hele Egnen blev ganske ophidset. Mange af Na
boerne hjalp med at søge, mens andre samledes i Grup
per for at snakke om Sagen. Den kvindelige Del af
Befolkningen havde kigget ud af Døre og Vinduer om
Eftermiddagen for at faa et Glimt at se af Bruden, da
hun kom kørende, og flere havde set hendes lykkelige
Ansigt og sladret om, hvad Philip mon vilde sige til
sin nye Stedmoder. De kunde ikke rigtig tilgive Rodney
Shawe, at han havde søgt sig en Hustru saa langt borte,
og de var ikke helt fri for at more sig lidt over den
Forskrækkelse, hun havde faaet.
„Det er ikke mere, end hun kunde vente,“ sagde de
kloge Hoveder.
Men hun havde ventet noget helt andet. Hun havde
ventet at Taa en lille Haand stukket ind i sin, et ven
ligt om 'end lidt ængsteligt Blik fra et Par klare Barneøjne og nogle faa kejtede men velmente Velkomstord.
Hun havde baaret denne Drøm i sit Hjerte, og ingen
kunde se paa ’hende, hvor skuffet hun var blevet.
Forberedelserne til Eftersøgningen var forbi, og Huset
laa nu 'stille hen i tavs Venten. Det havde mistet
sit festlige Udseende, Lamperne brændte kun Svagt og
selv Blomsterne hang med Hovederne. I Køkkenet holdt
Pigernes Raad, deres første Vrede imod Phil var bleven
afløst af Ængstelse for hans Skæbne, thi i Grunden;
holdt de allesammen tneget af ham. Deres Misfornøjelse
gjaldt nu en anden Person. Aftensmaaltidet, som Nancy
havde tilberedt 'med saa megen Omhu, var ikke blevet
rørt, og da Sara tilsidst efter egen Indskydelse havde
bragt en Bakke med The og ristet Brød ind i Bibliotheket, maatte hun øjeblikkelig bringe den ud igen,
uden at faa andet for sin Venlighed end et kort „Nej
Tak.“ Denne bedrøvelige Begyndelse paa det nye Hus
væsen bragte Pigerne helt ud af Ligevægt. Imidlertid
sad Aarsagen 'til 'al denne Forstyrrelse alene i Bibliote
ket og ventede. ’Hun havde ikke Lyst til at læse, men
havde sat 'sig til Hvile, i en Lænestol ved det aabne
Vindue. Lampen var tændt, men hun sad og stirrede
ned i den halvmørke Have og længtes efter at se
Rodney komme tilbage i sit Automobil ad Landevejen,
som løb langs med Parken. Hun lænede Hovedet til
bage mod Puderne og lukkede Øjnene, og hun saa
nu tydeligt i Tankerne for sig sin Mand køre Bilen
forsigtig frem, mens han stadig kaldte med ivrig Stem
me „Phil — Phil! hvor er du, kom frem Phil!“ og
hun begyndte 'at blive vred paa Barnet. Men saa viste
der sig ét andet Billede for hendes indre Blik, der ud
viskede det ‘første og nu langt sørgeligere.
Hun saa det aabne Land med de glitrende Stjer
ner (O ver, ensomt og stille overalt, og midt i Ensom
heden en lille niaars Dreng, hjemløs og faderløs, dre
ven bort fra sit Hjem af sine forskellige frygtsomme
Forestillinger men dog ikke helt forladt, thi ved hans
Side sad hans lille trofaste Ven og Ledsager „Gud
være lovet!“ sukkede Milly og rettede sig op i Stolen;
„han har sin Hund hied sig.“
I samme Nu fo’r hun forskrækket sammen; ved at
bøje sig forover fik hun pludselig Øje paa et Buskads
nede i Haven, fra hvilket hun syntes at se en lille
Skikkelse komme gaaende med noget paa Armen. Det
maatte være Phil! Hun var næsten sikker paa det!
PhiL som var kommet frivillig hjem igen.
Hun blev saa glad at det svimlede for hende, og
der gik som en Taage for hendes Øjne. Da hun igen
saa derhen, var der intet ät se. Skikkelsen var forsvun
det.
Det var maaske det allerbitreste Øjeblik for hende.
Hun havde været saa sikker paa, at det var ham, at
Kærligheden havde ført ham tilbage, og saa var det hele
kun en Drøm! Hun lænede sig atter træt tilbage med
Taarer i Øjnene og faldt hen i en let Blund.
Udenfor var det begyndt at blæse op, Vinden be-

Saavel mandlige som kvindelige

Private Opdagere
Dir.: Fru MARTHA NIELSEN.
Bagerstræde 3, 1. Telefon Vester 1458.
Kontortid 10—3. Privat 1—3 og 6—7.
TELEGRAM-ADR : PINKERTON.

J------------------------- L

Køb den ægte originale

AALBORG JUMBE

i Stedet for tarvelige Efterligninger.
Til Dato solgt 1200 Stk. over
hele Verden. — Leverandør til
Hds. Majestæt Dronningen.
Skriv efter Prisliste.

Aalborg Vognfabrik

Peter Petersen, Telf. 162Uskadelig for
Mennesker og Husdyr.

Nyboders Damefrisørsalon,

St. Kongensgade 141.
Frisering 40 Øre.
Elever uddannes.

Den snigende Maade, som den
smitsomme, dødbringende Bakteriekul
tur virker paa, foranlediger, at Rot
terne ikke bliver mistænksomme, hvil
ket er af den allerstørste Betydning,
idet Rotterne er kloge og snu og
hurtigt opdager Faren ved Udlægning
af Gifte eller lignende

Haararbejde udføres.

A. SCHÜTZ.

l.Kl.Damefriserlng
og Haararbejde.
Hovedbade med Ki
nin og Champoing.
Ansigtsmassage og
Manicure. Afredt
Haar købes og for
arbejdes smukt og
billigt.
Elever uddannes.

RATINS SALGSKONTOR;

Ny Østergade 2. København K.
(Svaneapothekets Ejendom).
Telefon 3662.

i------------------ r

Ellen Sørensen,
Bestillinger modtages paa Udefrisering.

Sorte ægte Strudsfjer,
U Al. lange, (aim. Pris 4,50),
ælg. for 2.85. Et stort Parti ægte,
orte Hestehaarshatte sælges i disse
)age billigst i Prøvehandlen! 3000
hiketter Silkeblomster, frit Valg,

»4 Øre. Prøvehandlen er kun
t. Pederstræde 33, altid billigst,
igen Filialer. (Mod Efterlign. advares.

FOTOGRAFISKE
APPARATER

Nyeste Modeller med 1. Kl.s
Optik fra velrenom., optiske
Firmaer med smaa, maa»
ned lige Afbetalinger.

Illusir. Katal. sendes gratis.

Selskabet til Udbredelse

Averter i

af lit erære Værker mod Rate
betalinger. (Fotograf Aid.)

• Hver 8. Dag.
Raaschous

A

f

København B. Helgolands»
gade 9. Telef. 6655.

Ap DINgiver Fodtøjet en
Vidunderlig GlahJ

-■Sk.9?.yæ.r.‘.^....fat>r.iKl.hihliroiiag> lle IS Kbh. Tlf. strand 51 y

vaskeriet „DU N0RD“,
Graabredretorv 12.
Telefon Byen 2012.

Tøjet hentes og bringes. - Gardin
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—

Elektrisk Drift.

Vægede Buskene og Træernes Grene. Tilsidst fandt
den ogsaa Vej ind ad det aabenstaaende Vindue, hvor
Milly sad; Den tændte Lampe paa Bordet bag hendes
Stol flammede op ved Lufttrækket, og Gardinet flagrede
frem og tilbage og nærmede sig mere og mere til Flam
men.
Pludselig blev hele Rummet stærkt oplyst, man
hørte raske Skridt, og en lille Hunds skarpe Gøen.
Milly vaagnede op. Hvad var det? Hvorfor var der
saa lyst, hvad var det for et Skrig og en Stemme, der
udbrød „Aa, Bobby, det er hende 1“
Nej, denne Gang var det ingen Drøm, hun havde
hørt Ordene og sprang nu ilsomt op. Hun saa det
brændende Gardin, den lille springende og hidsede Hund
og midt’ i Røgen og Flammerne en Dreng, som trak
det blussende Gardin ned.
• 1 et Øjeblik stod hun hos ham, men viste ingen
Tegn paa Frygt.
„Hvad skal jeg gøre Phil?" spurgte han.
„Telefonér til Køkkenet — Nancy — Charles • —"
Hun var ved Telefonen, før han havde talt ud.
„Kom hurtig — det brænder i Biblioteket.
Da de forfærdede Tjenestefolk kom styrtende til
Hjælp, var Faren forbi, og Phil stod oprejst midt i
Ødelæggelsen.
Da han saa dem, forandredes hans Ansigtsudtryk,
og han saa ud som en skamfuld Dreng. Men kun et
Øjeblik, thi før nogen kunde sige et eneste bebrejdende
Ord til ham, var der en blid Stemme, der udbrød:
„Hvis ikke Phil havde været der, var hele Huset brændt!
Jeg var faldet i Søvn, og han frelste mig!“
Han rettede sig op og saa sig om. Han- glemte
det altsammen, Frygten, der haxrde drevet ham hjemme
fra, den vanskelige Tilbagekomst, Brandsaarene, der sved
i hans Hænder, altsammen!
Flan vidste kun, at han var hjemme igen! Og han
var glad — aa, saa glad. Og Bobby var ogsaa glad,
den peb allerede af Glæde over sin nye Moders Kær
tegn. Phil saa forbavset til.
En Stedmoder kunde alligevel ikke være saa slem
endda, naar en klog lille Hund som Bobby straks blev
gode Venner med hende; thi den lod sig ikke narre af
nogen.
En Skygge af Længsel gik over Drengens Ansigt,
og han maatte blinke med Øjnene for at se klart. *
Men det var ikke nødvendigt at se noget. Der
var Eh, som havde bemærket Brandsaarene paa hans
Hænder og Arme og paa hans ene Kind, og somt. fik
travl med at faa Saareiie forbundne og Øjeblikkels
Helt bragt i Seng.
Phil saa kun én Person, som talte kærligt til ham,
og hvis Berøring var let og dulmende.
Men aller vidunderligst af det hele var det Fest
ina altid. .som Phil, Bobby og denne tredje Person holdt
sammen bagefter oppe i Soveværelset.
En Dreng med Hænderne i Bind maa have saa
megen Hjælp og en forsulten Foxterrier skal ogsaa
passes og varies op, og aldrig havde der været saa
saa mange Løjer og saa megen Morskab i Philips Væ
relse. Og da Maaltidet var forbi, og Maden bragt bort,
blev der mere stille men ak, saa hyggeligt saa yndigt
og saa hjemligt! *
Det var næsten Midnat, da Rodney Shawe kom til
bage fra sin frugtesløse Søgen, og Sara var den første,
der fortalte ham om Philips Hjemkomst.
Mens hun endnu var optaget af at fortælle ham
om det brændende Gardin, var han sprunget op ad
Trappen og ilet ind i Phils Værelse. Paa Tærskelen
stod han forbavset stille, og saa Phil, som holdt sin
nye Moder om Halsen med den ene Arm, række den
anden ud imod ham. Han gik saa over til anden Side
af Sengen, thi det lod ikkei til, at hans Hustru vilde
vige Pladsen, hvor hun sad.
„Aa, Fader, kære Fader," raabte Phil, „jeg var de
serteret, men Bobby var ikke; det var mig, der tvang
ham til at gaa med. Vi var et godt Stykke inde i
Skoven, men saa var der en indvendig Stemme, der
sagde til mig, at jeg var en "Kujon, og at det var
fejgt at løbe bort. Det havde jeg „paa min Ære" slet
ikke tænkt paa. Jeg havde tænkt paa — noget helt
andet."
„Men Stemmen blev ved at sige: „Gaa hjem — gaa
hjem." Og saa gjorde jeg det, og hun — hun er slet
ikke vred paa mig. Men jeg er forfærdelig ked af,
at .ie8 gjorde det. Jeg er bange for" — fortsatte han
med skælvende Stemme — „at du nu ikke mere vil

Mine ægte

Sølv 36 Kroners Uhre sælger jeg

i disse Dage til 12 Kr. pr. Stk.
De kan derved tjene 24 Kr. paa et Uhr.

Læs nedenstaaende Bekendtgørelse.

Alle Uhrene er stemplet 1. Kvalitet.
Fja jeg agter at udvide min en gros Forretning i Uhre ret betydelig, er det

U derfor nødvendig for mig at faa trykt et meget stort Katalog, og til Brug
i dette Katalog vilde jeg ønske at faa mange gode Anbefalinger om mine
Uhre, og af den Grund udsælger jeg 200 Stk. ægte Sølv Herre- og Dameuhre
24 Kr. under almindelig Butikspris. Uhrene er hvad enhver vil forstaa med
aller bedste Værk og Stemplet paa Uhret 1ste Kvalitet, og meget svære Kas
ser, forgyldte Kanter, nøjagtig aftrukne og regulerede, samt skriftlig Garanti
medfølger hvert Uhr, paa 6 Aar, saa enhver kan da forstaa, at der nu virkelig
tilbydes Lejlighed til at faa sig et godt Uhr til en billig Pris. — Og alle, der
køber Uhret, beder jeg derfor høfligst at tilsende mig en Anbefaling om Uhret
til Brug i mit Katalog, og haaber De vil sende mig en Anbefaling,
som De mener at Uhret er værd, og kan alle være forvisset om, at jeg vil
gøre min yderste Flid for at ikke et eneste Uhr af disse 200 Stk. Uhre, skal
vise sig at gaa daarlig, og giver jeg derfor 6 Aars skriftlig Garanti.
Nu til Slut vil jeg dog bede Dem ikke at forvexle mine Uhre med hvad
der saa ofte tilbydes af billige Uhre, da jeg nødig vilde lægge Navn til en
saadan Forretning, som ogsaa alle mine Kunder i hele Danmark ved at jeg
behandler enhver med størst og mest mulige Akkuratesse og har jeg alene
derved opnaaet en meget stor, fast Kundekreds og bedes nu alle i egen
Interesse indsende Deres Ordre straks, da dette lille Parti til denne Pris snart
vil være reven bort. Det er kun 12 Kr. -j- 40 Øre til Porto for det bedste
ægte Sølv Uhr der existerer med Stemplet 1ste Kvalitet, det er jo Bevis paa,
at Uhret er godt. Tages paa en Gang 2 Uhre sendes de franco.
Samtidig udsælger jeg et Parti Uhrkæder i Guld Double, med 10 Aars
Garanti for Holdbarhed, til 3 Kr. pr. Stk. Bedøm eller forhør Dem, hvad de
andre Steder betaler for en Uhrkæde med 10 Aars Garanti, saa vil De forbavses ved at høre en Forskel, og er De i Tvivl om, at mine Uhre ikke svarer
til, hvad jeg skriver, da forhør hvad De i Deres Egn kan købe et ægte Sølv
Uhr af 1ste Kvalitet for, med 6 Aars skriftlig Garanti, saa vil De komme til at
erfare, at De maa vist helst endda saa hurtigt som muligt skrive til Horsens
efter et Uhr, og kan De være forvisset om, at jeg skal behandle Dem saadan,
at De altid skal sige, at De aldrig skal købe et Uhr andre Ste
der end fra Hansen i Horsens, og tillader jeg mig nu at henstille
til Dem selv om straks at skrive, hvis De vil sikre Dem et af mine 36 Kr.s
Uhre til 12 Kr. — med 6 Aars skriftlig Garanti.
Ærb.

Adressen er:

H. Hansen.

H. Hansen — Uhre en gros,
Thonbogade 5 — Horsens.

have, at Firmaet skal komme til at hedde „Rodney
Shawe og Søn.“
Men Faderen havde bøjet sig ned over Drengen
og holdt ham fast omsluttet i sin Arm. „Gud give,
det en Gang maa ské,“ sagde han stille og trykkede
Phil til sit Bryst.

Praktiske Folk.
Gamle Hansen møder paa sin Spadseretur DokLor Pe
tersen der giver, sig i Snak med ham og bl. a. spør
ger:
— Naa, er Jens og Karen blevet gift?
Gamle Hansen: Javel, Hr. Dokter.
Dokter Petersen: Har de Børn?
Gamle Hansen: Ih ja, det var de første Møbler,
de skaffede sig!
*
*
Se
K æ r 1 i ge V e ni nd e r.
Frøken A.: Tænk dig, Professor Hansen har for
lovet sig med Olga!
Frøken B.: Naa ja, han er jo ogsaa saa forfærde
lig nærsynet og distræt.

Distræt.
En meget distræt Dame
fra en Provinsby besøgte Ho
vedstaden og tog ind paa et
stort Hotel.
— Har De et Værelse? . .
spurgte hun Portieren.
— 7a vær saa god at gaa
herind.
— Naa ja, det Rum er lov
ligt lille, og jeg maa Ha ogsaa
have en Seng . . .
— Jamen undskyld, Frue,
dette her er . . . Elevatoren!
*
*
Mer Distraktion.
Islandsk Student og Digter
spire Jonas Gudmundsen er en
Morgen vendt hjem efter et
større Sold og har medbragt
en Flaske Whisky. Da han er
kommet i Seng laver han sig
en stabil Sjus men falder i næ
ste Øjeblik i Søvn. Ud paa
Eftermiddagen vaagner han,
og da han finder Sjussen staaende urørt, udbryder han:
— Ih, sikken en Syvsover
jeg maa være.
*
*
En Spiritist.
Ved en spiritistisk Sceance
spørger en Enke sin afdøde
Mands Aand:
— Er det dig, Nicolaj?
— Ja, det er mig, Marie.
— Er du lykkelig, Nico
laj ?
— Ja jeg er, Marie.
— Er du lykkeligere end
før, Nicolaj?
— Ja, jeg er meget lykligere, Marie.
— Hvor er du da, Nico
laj?
— Jeg er i Helvede, Ma
rie!
«
*
Anger.
Kusinen: Jeg traf igaar
Karl, han lever ordentligt op,
siden Du lod Dig skille fra
ham!
Fruen (ærgerlig): JO et skul
de jeg blot have vist.

Først bagefter.
A. .: Faldt det Dem vanskeligt at sige til Frøken
Jensen, at De elskede hende?
B. : Nej, det vanskelige kom først, da jeg maatte
sige.hende, at jeg havde taget fejl!
Redaktionen paatager sig intet Ansvar for indsendte Manuskripter og
Billeder, men benyttes de ikke, vil de saavidt muligt blive returnerede
hvis Porto vedlægges.
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Pris 10 Øre.

Expræsident Th. Roosevelt,
som nu kæmper for igen at blive de forenede Staters Præsident, ses her holdende en af sine
haarrejsende Taler. Roosevelt har ikke høstet Ære ved denne Kamp, han synes kun at
være besjælet af personlig Ærgerrighed for igen at faa Magten.

„Hver 8. Dag“, IL Julf 1912.
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HVORFOR JEG BLEV ADVOKAT
Af

Demitrios Bikélas.

Oversat ira Nygræsk af

EG VAR ANKOMMET til Kreta om Natten.
Dette er en gammel Historie. Den fore
gik i 1867 under Rejsningen paa Kreta.
Jeg var den Gang ganske ung. Jeg havde for
to Aar siden fuldendt mine juridiske Studier
og begyndte at udøve en Advokats Virksomhed.
Jeg siger udøve, men sandt at sige, manglede
Klienterne, og min Begejstring for Sagfører
standen, som i Forvejen ikke var synderlig
stor, blev ikke derved større.
Jeg havde kun valgt denne Levevej for at
føje min Familie. Fra min tidligste Barndom
havde jeg følt mig kaldet til den militære
Stand, og denne Tilbøjelighed blev endnu
større, da man under Revolutionen, som styr
tede Kong Othon, organiserede Studenternes
Phalanx. Det fik mig til at forlænge mit Op
hold ved Universitetet, men saa havde jeg den
Ære at blive forfremmet til Sekondløjtnant,
og jeg maa tilstaa, at Officersuniformen for
skaffede mig mere Glæde end mit Doktor
diplom, som jeg med saa stor Møje havde er
hvervet.
Men det var ikke Uniformen alene, som
førte mig til Kreta. Selv om jeg ikke var fri
for at være lidt forfængelig, saa tror jeg dog
nok, jeg tør sige, at jeg var lige saa meget
værd som saa mange andre unge Mennesker,
der i den Tid blev elektriserede af Opstan
den paa vor ulykkelige 0.
Mine Distinktioner havde dog nogen Ind
flydelse, thi jeg smigrede mig med, at jeg
i Egenskab af Officer kunde gøre mere Nytte
end en anden. Desuden tænkte jeg, at jeg
som var ung og kraftig og sund af Legeme, og
som Jæger var vant til at gennemstrejfe Afrikas
Bjerge maatte være vel forberedt paa Palikarkampenes Besværligheder.
Det eneste, der foruroligede mig, var Fryg
ten for de daarlige Nætter, for at hærde mig
renoncerede jeg derfor paa min Seng i 3 Uger
før Afrejsen; jeg sov kun paa Gulvet i mit
Værelse eller paa Gaardens Fliser under aaben
Himmel. I Begyndelsen var det pinligt, men
jeg blev snart hærdet, og jeg ansaa mig for
at være i Stand til de mest heltemodige Be
drifter, da jeg sammen med de andre fri
villige gik om Bord i „Panhellenion".
Jeg var altsaa ankommet en mørk Nat
til en lille Vig paa Øens sydlige Side. Dier
ventede bevæbnede Øboere paa os, gav os en
god Modtagelse og førte os ved Morgengry til
en lille By, som laa temmelig højt oppe pag
Bjerget.
En Afdeling Insurgenter havde besat den
under Anførsel af en Chef, til hvem min Onkel
netop havde medgivet mig et Anbefalingsbrev.

1

Thalbitzer.

Chefen var en gammel Ven af min Onkel, og
Anbefalingen var sikkert meget varm.
Inden Chefen aabnede Brevet, betragtede
han min Uniform med et skævt Sideblik under
sine tykke graa Øjenbryn.
Dette tavse Blik foruroligede mig. Jeg iagt
tog til Gengæld Kapteinen, medens han aab
nede og læste min Onkels Brev. Det var en
høj, stærk og scenestærk Mand, hvis hvide
Moustacher og rynkede, solbrændte Pande rø
bede en fremskreden Alder, men han havde
en Holdning som en ung og kraftig Bjerg
boer, og hans Øjne var livlige og funklende..
Der var ingen Forskel paa ham og hans Sol
dater. Han bar ligesom de sin Øs maleriske
Dragt, korte, vide, blaa Benklæder og Læder
støvler, der gik lige op til Knæene. Men alt.
dette var slidt og i en daarlig Forfatning^
medens min Uniform........
Medens Chefen læste, stod hans Ledsagere
grupperede om ham i en Kreds, og ved deres
absolute Tavshed viste dc den Respekt, de
nærede for ham.
Jeg afventede med en Følelse, der græn
sede til Frygt, det Øjeblik, hvor han efter endt
Læsning vilde vende Øjnene mod mig. Ende
lig saa han paa mig, hans Blik var meget
blidt, han smilte og sagde venligt:
„Vær velkommen! Deres Onkel skriver tit
mig, at De er rede til at dele vore Anstren
gelser !“
Jeg svarede med nogle forslidte, højtra
vende Fraser om Fædrelandets Alter, min sidste
Blodsdraabe....
Jeg var nemlig trods Officersuniformen sta
dig Doktor ved Universitetet og ovenikøbet
Sagfører, skønt ganske vist uden Sager.
Chefen lod mig aflevere min lille Tale.
„Har De stærke Knæ?“. spurgte han, og:
uden at afvente mit Svar vedblev han:
„Hvad Deres Uniform angaar, vil den blive
revet i Stumper og Stykker i Løbet af en?
Dagstid!“
Jeg aabnede Munden for at svare og for
at udtrykke mit Ønske om at maatte bære
den samme Dragt som .mine Kammerater, men
han gav mig ikke Tid dertil.
„Jeg udnævner Dem til min Adjudant!“
Jeg gjorde den militære Honnør for hany
ligesom vi gjorde for Obersten for Phalanxen
paa Esplanaden udenfor Universitetet. Jeg var
henrykt, men hvad skulde jeg tilskrive denne
Udnævnelse? Var det min Officersgrad eller
min Onkels Anbefaling?
„Børn!“ fortsatte Kapteinen, idet han skif
tede Tone, „lad min Adjudant hvile sig; lidt, thi
i Eftermiddag ... hvem ved!^
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De unge Mennesker omringede mig og førte
mig til en nærliggende Hytte, hvor en gammel
Bondekone gav mig en moderlig Modtagelse.
Jeg var dødtræt. Om Natten havde jeg ikke luk
ket et Øje om Bord paa Skibet. Jeg lod mi/
Tornyster og Gevær ligge i Hytten og gik ud
for at lægge mig i Skyggen af et Oliventræ.
Jeg sov fast, da jeg følte nogen rykke mig
let i Armen. Jeg aabnede Øjnene uden at min
des, hvor jeg var. Paa Knæ foran mig laa
Myrtos, den eneste af mine nye Kammerater,
hvis Navn jeg kendte, og rykkede mig smi
lende i Armen. Vi var straks bleven Venner,
Mvrtos og jeg; jeg ved ikke hvorledes eller
hvorfor.
Det var ham, der først af alle havde for
skaffet mig min tarvelige Frokost i Hytten,
og som havde vist mig den bedste Plads til at
hvile paa under det tætteste Oliventræ; han
havde af sig selv sagt mig sit Navn og spurgt
mig om mit. Jeg følte mig paa en vis Maade
under hans Beskyttelse. Og dog saa Myrtos
ikke ud til at være mere end tyve Aar gammel,
og jeg var femogtyve; han var simpel Soldat,
og jeg var Sekondløjtnant og Kaptajnens Ad
judant, han havde aldrig forladt sin 0, og jeg
kom fra Athen og tilmed fra Universitetet.
Trods alt dette følte jeg mig, langt fra at be
tragte ham som min underordnede, straks fra
første Øjeblik tiltrukket af ham ved en broder
lig Følelse. Hans naive Godhed havde erobret
mig.
„Hr. Georges/4 sagde han med sit venlige
Smil, „vi skal af Sted, Kaptajnen har givet Ordre
til det.“
„Hvor skal vi hen?“
„Ukendt Bestemmelsessted!“
Jeg rejste mig og gik ind i Hytten. Hele
Landsbyen, var i Bevægelse; i alle Døre stod
Kvinder og sagde Farvel til Palikarerne, disse
drog af Sted i Uorden, medbringende deres
smaa Mundforraad i deres Bælter mellem Pi
stoler og Dolke. Jeg fandt det rettest at følge
deres Eksempel, og efter hurtig at have raadspurgte Myrtos, efterlod jeg min Tornyster hos
den gode gamle Kone i Hytten og forsynede
mig med et Bælte efter Landets Skik, hvori
jeg puttede lidt Tobak og nogle Kiks sam
men med min Revolver. Ak! havde jeg blot
tænkt paa ogsaa at medtage en Flaske Vand!
Men man tænker ikke paa alting, og forresten,
var heller ingen af mine Kammerater forsynede
dermed. Myrtos udpegede Samlingsstedet for
mig, derpaa Torsvandt -han. Da vi gik ucí af
Landsbyen, fandt jeg vor Chef siddende foran
Døren til en Vindmølle, som i dette Øjeblik
stod stille. Foran ham paa Jorden sad en
ung Kretenser. Man kunde se, at han var kom
men langvejs fra. I sin ene Haand holdt han
sin Fez, og med den ¡anden aftørrede han sin
røde sveddryppende Pande. Det var sandsyn

2057

ligvis Overbringeren af den Meddelelse, der
var Grunden til vor Marschordre.
Omtrent Halvdelen af vort Korps var alle
rede gaaet i Forvejen, Resten yentede, grup
peren omkring Midten, paa Kaptajnens Ordrer.
Han rejste sig op, da jeg nærmede mig. Den
unge Budbringer rejste sig ligeledes. Hans
Holdning viste, at han var rede til at gøre
Vejen om igen.
„Din Ankomst har bragt os Held/4 sagde
Kaptejnen til mig, „for nu skal vi til at af
fyre nogle Geværskud. “
„Heldet er paa min Side, Hr. Kaptajn!“
„Det faar vi at se . . . Fremad Børn! Ad
judant, du holder dig bagerst i Truppen!“
Jeg gjorde atter den militære Honnør for
ham, rigtignok en Smule forbauset over at
have faaet denne Plads anvist, og med dragen
Sabel stillede jeg mig op ved Siden af Møllen
for at se vor Afdeling gaa forbi.
Jeg talte vore Folk; dør var tredsindstyve, næsten lige saa mange som de, der var
gaaede i Forvejen, og jeg saa dem forsvinde
ved en Bøjning af Stien. Blandt dem, der
passerede forbi, saa jeg ikke Myrtos, som jeg
havde ventet.
Hele Truppen drog afsted, uden at han
viste sig. Lidt borte fra mig paa den anden
Side af Møllen laa der to Smaahusc, de sidste
i Landsbyen. Jeg synes at se dem for mig
endnu. Paa det ene var Døre og Vinduer her
metisk tillukkede, paa det andet stod Døren
aaben bag en gammel Mand, en Bonde med
hyidt Haar. Alene paa hans Stilling kunde
man se, at han var blind.
Mellem de to Huse var der en aaben
Lysning, som førte ind til en tæt Olivenskov.
I denne Lysning mellem Træerne bemærkede
jeg to tætomslyngede Skikkelser, som langsomt
nærmede sig. Jeg genkendte Myrtos. Med sin
højre Arin støttede han en ung Pige, hvis Ho
ved hvilede paa hans Skulder, og i den ven
stre Haand holdt han sit Gevær.
Da han
vendte sig imod sin Ledsagerinde, kunde han
ikke se mig, og forresten var de begge to alt
for optagne til at bemærke mig, selv om de
havde vendt Øjnene henimod mig.
De gik et Par Skridt og stod saa stille,
skjult bag Stammen af et Oliventræ. Der ud
vekslede de uden Tvivl deres sidste Lev vel
— og de paa samme Tid saa søde og bitre Kys,
som Forelskede, der maa skilles, altid ud
veksle. Efter nogle Øjeblikkes Forløb kom de
atter til Syne. Endnu et Kys, og den unge
Pige skjulte sit Ansigt i sit Forklæde og trak
sig tilbage bag Træet. Myrtos løb ned imod
mig. Anede han, at jeg havde været Vidne
til hans Afsked? Hans Ansigt udtrykte en dyb
Bevægelse. Han sagde intet, og jeg vogtede
mig vel for ved en Bevægelse eller et Ord
at lade ham vide, at jeg havde opdaget hans
Hemmelighed.
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Hvad er renere og mere helligt end en
første Kærlighed? Synet af det unge Par som
skjulte sig bag Træerne, mindede mig øm om
en anden lignende Scene . . .
Hverken Myrtos eller jeg havde Lyst til
at tale.
Vi fulgte i Tavshed efter Truppens sidste
Rækker.
II.
Det var en smuk Dag, den friske Vind
oppe fra Højderne dæmpede Sommersolens
Varme noget. Stien fulgte først langs med Kam
men af en Højderyg, som endte ved Havet,
som den heldede ud over. En tæt Granplant
ning indrammede Vejen. Grenene raslede for.
Vindpustene og udbredte en oplivende Duft.
Saa udvidede Skoven sig og gav Plads for et
aabent Terræn, og Stien, som drejede til højre,
gik nu langsmed Havet, men i en saadan Højde
og over saa stejle og glatte Klipper, at jeg
maatte passe omhyggeligt paa for ikke at glide
ud og falde. Denne Beskæftigelse forhindrede
mig dog ikke i at byde Udsigten, som bredte
sig i al sin Skønhed for mine Øjne, til venstre
over Havet og foran os til Bjergene, som om
gav hele den Dal, vi begav os henimod.
Myrtos gik ved Siden af mig.
Vi brød snart Tavsheden, men kun for at
udveksle Spørsmaal og Svar om de Steder,
vi passerede, og om de krigerske Begivenheder,
der knyttede sig dertil. Ikke et Ord om ømme
Minder eller Forelskedes Afsked. Jordbundens
Beskaffenhed var forresten heller ikke synder
lig egnet til den Slags Hjerteudgydelser. Ved
en Svingning af Stien blev Nedstigningen endiiu
mere brat, og Myrtos viste mig dybt nede i
Dalen ved Strandbredden en lille hvid Kirke,
som skinnede frem mellem Træerne. Det var
dér, vi skulde finde en Kilde med frisk Vand.
Det var en glædelig Nyhed, thi jeg var ved
at dø af Tørst.
Den salte Skinke, jeg havde spist om Mor
genen i Hytten, og de tørre Kiks, jeg havde
fortæret undervejs, var Grunden til det Ilde
befindende, som yderligere forværredes ved
Marschen og Solen, som stod højt paa Himlen.
Jeg bekæmpede Trætheden, men Tørsten var
utaalelig.
For at lindre den lidt forsøgte jeg at ryge,
men Tobak kan ikke erstatte Vand. Derfor
styrkedes mit Mod ved Udsigten til snart at
skulle slukke min Tørst under disse Træer,
som vi nærmede os til.
Oppe fra Højden saa jeg hele vort Korps
stige ned mod Bredden i Slangebugtninger.
De første Rækker naaede allerede Bunden
af den snævre Dal, endnu nogle Minutter, og
vi vilde være i Skygge. Vi behøvede ikke at
frygte for, at Kilden skulde blive tømt af de
først ankomne, paa det Punkt beroligede Myr
tos mig.
Pludselig saa vi tre Mænd komme løbende
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henimod os fra den modsatte Side af Dalen;
de svingede med Armene, skreg og raabte nogle
Ord, som jeg ikke kunde forstaa.
Kammeraterne i Avantgarden gik de tre
Mænd i Møde. Hele Kolonnen fremskyndede
Marschen paa den bugtede Sti. Myr to s og jeg
forstærkede ogsaa vor Gang.
„Hvad er det mon hændt ?“ spurgte jeg ham.
„Noget, det er sikkert!“
Der foregik virkelig noget, men hvad var
det? —
Øjeblikket var daarlig vajgt til at forlange
I’orklaringer, thi vi sprang fra Sten til Sten
for at komme hurtigere frem, og jeg havde
ikke vundet noget ved at spørge, før vi havde
naaet den lille Kirke.
Vi var knap kommen til Enden af Ned
stigningen, før jeg saa vor Avantgarde begynde
Marschen paany, den besteg (i største Hast
Hast det ligeoverfor os liggende Bjerg. Det
var tydeligt ,at vore Kammerater ikke havde
faaet Lov til at puste ud. Skulde det gaa os
ligesaadan.
Ingen Hvile, intet Ophold, ingen Tid til at
drikke, og jeg var saa tørstig!
Da vi endelig naaed Træerne, saa vi Kap
tajnen staa foran Kirken og konferere ganske
sagte med de tre Nyankomne. Af hans Be
vægelser gættede man, at han gav dem nogle
Ordrer og anviste dem det Sted, hvortil de
skulde begive sig.
Uden at gøre nogen militær Honnør for
ham fjernede de tre Mænd sig i Løb gennem
Dalbunden.
Vor Avantgarde steg bestandig opad langs
med Havet.
Jeg forstod ikke den mindste Smule af det.
Kaptajnen vendte sig imod os:
„Bøm!“ raabte han med Tordenstemme,
„dersom vi ikke skynder os, vil Fjenden be
mægtige sig Passet! Fremad, vi kan drikke
dernede ved Bjergstrømmen! Afsted!“
Han begyndte at marschere, vi fulgte efter
og rettede vore Skridt efter hans.
Hvilket Pas var Talen om? Jeg vidste det
ikke. Kaptajnen havde talt til sine Øboere,
som ikke behøvede nærmere Forklaring.
Jeg havde kun forstaaet ét: vi vilde finde
en Bjergstrøm dernede, og vor Gangs Hurtig
hed fik mig til at haabe, at vi snart vilde være
der. Altsaa fremad! Jeg vendte mig med Be
klagelse om mod det Sted, hvor den saa længe
ønskede Kilde skulde være, men jeg saa intet,
den maatte være paa den anden Side af Kirken.
Taalmodighed, vi maatte snart være ved Bjerg
strømmen. Afsted! Det var under Bestignin
gen af dette Bjerg, jeg først for Alvor forstod
Betydningen af Ordet Træthed. Mine Kamme
rater syntes at være lige saa raske, som da
de paabegyndte Marschen. Jeg behøvede kun
lige at løfte Hovedet for at se dem gaa fremad
foran mig med lette Skridt. Jeg anspændte
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mine Knæ ligesom de, men Bjerget fik ingen
Ende. Kun Tanken om Kappelysten holdt mig
oppe. Undertiden fik jeg den Tanke, at naar
Kaptajnen havde anbragt mig sidst i Ræk
kerne, var det, fordi han ikke havde troet
mig i Stand til at marschere som de andre.
Og blive tilbage, naar de andre stadig gik
fremad I Hvilken Skam! Myrtos ,som gik bag
ved mig, syntes ikke at være træt, og dog
gik han allerbagest. Var han maaske netop
der for at hjælpe mig?
Jo længere vi kom frem, desto mere følte
jeg Kræfterne svigte mig. Efter en søvnløs
Nat havde jeg nu været i Gang i over fire
lange Timer uden at have spist noget videre
og uden at have drukket. Ja, det allerværste
var dog ikke at kunne faa noget at drikke. Min
Hals brændte, min Tunge tørrede ind. Sveden
løb nedad mit Ansigt; jeg gik pustende fremad,
fuldstændig betaget af et eneste Ønske: at naa
Maalet for vor Vandring. Den Bjergtop, som
vi nu besteg, tænkte jeg, at vi kun behøvede
at gaa ned ad igen for at naa den Bjergstrøm,
som Kaptajnen havde lovet os, men den Top
havde vi endnu ikke naaet.
I dette Øjeblik glemte jeg alt andet, Re
volutionen, Fjenden, Fædrelandets Alter, Myr
tos’ Kærlighed, ja selv min egen!
Hvornaar, tænkte jeg, finder vi dog en
jævn Vej? Hvornaar kommer vi til Strøm
men?
Endelig naaede vi Toppen af Bjerget. Sam
tidig hørte vi Geværskud og næsten i samme
Øjeblik vilde Skrig og andre Skud som fra
det fjerne blev besvarede med andre Salver
og andre Skrig.
„De slaas yie slaas!“ raabte Myrtos, og idet
han satte i Løb, fo’r han forbi mig.
Jeg fulgte efter ham, ligeledes i Løb. Det
var første Gang, jeg hørte Geværskud fra en
virkelig Kamp. Jeg vidste nok, at vore Palikarer ligesom i sin Tid Homers Krigere ud
vekslede fornærmelige Tilraab med Fjenden,
forinden Kampen fandt Sted, men jeg vidste
ikke, hvorledes disse højrøstede Udfordringer
opflammede Hjertet og ophidsede Blodet!
De kæmpendes Begejstring betog ogsaa mig,
jeg glemte paa Stedet baade Tørst og Træthed,
og idet jeg styrtede afsted mellem Grantræerne,
som endnu skjulte mine Modstandere for mig,
udstødte ogsaa jeg uarticulerede Skrig.
Det Bjerg, hvis Top vi havde naaet, var
adskilt fra et lignende paraleltløbende Bjerg
ved en Kløft, der var saa dyb og snæver,
at man paa sine Steder ikke kunde gaa tør
skoet langsmed den Strøm, som den indeslut
tede. Men hvor den nærmede sig Havet, blev
Kløften bredere og antog Form som en lille
Dal. Jeg fik senere at vide, at denne Kløft
er Nøglen til denne bjergfulde Del af Øen.
Dersom det lykkedes Fjenden at bemægtige sig
den, blev Situationen alvorlig, ja maaske
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skæbnesvanger. Det var det, vi skulde for
hindre. Den første Meddelelse, vi havde faaet
om Morgenen, underrettede os om, at en fjendt
lig Flaade for fulde Sejl nærmede sig Øen.
De tre Kretensere, som havde mødt os ved
den lille Kirke, var kommen for at meddele
Kaptajnen, at en Afdeling Tyrkere var gaaet
i Land.

Heldigvis var vi kommen tidsnok til at
besætte den venstre Side af Bjerget og for
svare Indgangen til Kløften; men Fjenden havde
allerede besat den højre Side.
For at fordrive ham derfra maatte vi falde
ham i Ryggen. Imidlertid havde vor Ankomst
afvendt enhver øjeblikkelig Fare.
III.
Hvorledes var jeg naaet frem til de kæm
pendes forreste Rækker med mit Gevær i Haan
den? Hvorlænge havde jeg blevet ved med
at lade og affyre mit Vaaben? Jeg kan ikke
gøre mig nogen bestemt Idé derom.
Nogle enorme Klippeblokke oppe paa Bjer
gets Top dannede ligesom en Slags kæmpe
mæssig Forskansning. Bag disse Klipper søgte
vi Ly, mens vi ladede. Det Bjerg, som Fjen
den havde besat, var bevokset med Træer, som
groede tæt Side om Side, og hvis Stammer
tjen tie dem til Dækning.
Men alt dette staar for mig som en vag
Drøm. Det eneste, der staar skarpt indgravet
i min Hukommelse, er Bjergstrømmen, som jeg
kunde se paa skraa bag den Blok, som be
skyttede mig. Den flød brusende af s ted og
oversprøjtede alt med sit Skum.
Og medens jeg affyrede Skud paa Skud,
var alle mine Tanker dernede, jeg var som
besat af Ønsket om at komme derned for at
drikke i lange Drag og slukke min brændende
Tørst. Jeg tænkte ikke paa, at mine Kamme
rater ligesom jeg havde marscheret uden Op
hold, at de raabte, medens de kæmpede, at de
bed Patronerne af med Tænderne, saa Læ
berne blev sværtede af Krudt, at deres Tunge
var tør, deres Hals brændende som min, men
at de alligevel modstod Tørsten og ikke bad
om at gaa ned til Floden for at drikke. Intet
af alt dette slog mig. Jeg kunde ikke tænke
paa andet, jeg var ude af mig selv. Det var
som en Galskab!
Saa kom der et Øjeblik, hvor jeg ikke
længere kunde modstaa Fristelsen.
Jeg gjorde omkring og gik resolut hen
til Kaptajnen. Han sad paa en Klippe med
Øjnene stift hæftede paa det lige overfor lig
gende Bjerg. Han syntes at være meget urolig.
Hans Uro røbede sig ved hans Blik og den
nervøse Bevægelse, hvormed han trak i sin
Moustache, som om han vilde rive den af.
Han vendte sig imod mig. Dersom jeg i dette
Øjeblik havde været i Stand til den mindste
Eftertanke, maatte jeg have forstaact, at han
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tænkte paa alt andet end min Onkels Anbe
faling.
„Hvad vil du?“ spurgte lian ulaalmodigt.
„Bede om Tilladelse til at gaa ned til Flo
den, Hr. Kaptajn!“
„Hvorfor det?“
Han saa forbavset paa mig. Var det min
Anmodning, der forbavsede ham, eller Udtryk
ket i mit Ansigt?
„Øjeblikket er ikke kommet/ sagde han
uden Vrede, „du maa vente.“
„Jeg kan ikke vente!“ svarede jeg, idet jeg
hævede Stemmen.
Den gamles Øjne lynede. Han rejste sig
op med et Spring, og med den højre Haand
rev han en Dolk ud af sit Bælte.
Jeg skælver ved at tænke paa, hvad der
kunde være sket. Han var rasende, og jeg
var ikke mig selv mægtig.
Men pludselig skiftede hans Ansigt Udtryk.
Han saa ikke mere paa mig. Hans Blik var
rettet mod noget oven over mig med en saa
dan Spænding, at jeg ganske forbavset vendte
mig om for at følge dets Retning. Jeg saa
kun en Himmel uden Skyer, let rosenfarvet
af den synkende Sols Straaler. Endelig syntes
jeg i det fjerne at øjne en .Fugl, som bar en
lang, flagrende Genstand, der var fastbundet
til dens Kløer; var det en Slange eller et
Raand. Jeg betragtede den opmærksomt.
„Børn!“ raabte Kaptajnen „fem Mand til
at stige ned i Dalen med min Adjudant!“
Jeg vendte mig om i slum Forbavselse.
Tyve unge Mennesker forlod Klipperne,
hvorfra Geværilden trængte ud, og kom lø
bende til.
Et Smil opklarede Chefens Ansigt, men
skjultes halvt af hans tætte Moustacher.
„Kun fem! Træk Lod!“
Og medens de frivillige udførte denne Or
dre, gav han mig sine Instruktioner, forklarede
mig, fra hvilken Side vi skulde foretage Ned
stigningen, hvorledes vi skulde besætte Floden
og dække os paa dens stejle Bredder. Alt
dette uden mindste Hentydning til det, der var
foregaact. Havde han glemt det? Jeg forstod
det ikke! Hvorledes kunde hans retfærdige
Vrede pludselig være bleven formildet? Hvoraf
kom dette bratte Omslag? Ikke alene gav han
efter for mit næsvise Forlangende, men han
udsatte fem unge Mænd for stor Fare, for at
jeg kunde faa min Tørst slukket. Jeg tænkte
helt forvirret paa alt dette. Lidt efter lidt
forsvandt min Bestyrtelse for at give Plads
for en Følelse af det Ansvar, der hvilede pap
mig og for den Fare, vi udsatte os for. * Da
jeg saa, at Myr tos var med blandt dem, der
var udvalgte af Skæbnen, betoges jeg af en
ny Angst. Jeg gensaa i Tankerne, hvad jeg
havde set om Morgenen i den smalle Lys
ning mellem de to smaa Huse. Under Ind
trykket af denne Erindring følte jeg en ufor
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klarlig Trang til at tale og til at formindske
Antallet af min lille Afdeling, men Kaptajnen
raabte med stærk Stemme: „Lykke paa Vejen,
mine Venner!“ og vi begyndte Nedstigningen.
Den foregik i Begyndelsen paa Søsiden;
saa drejede vi lidt efter lidt ind imod Dalen.
Vi opnaaede saaledes den Fordel at kunne
skjule os bag Træerne lige til Foden af Bjer
get. Men selve Dalen var ikke bevokset Strøm
men løb i Midten i omtrent hundrede Meters
Afstand. Selv om vi gennemløb denne Stræk
ning aldrig saa hurtigt, havde Fjenden ligeoverfor dog rigelig Tid til at skyde paa os.
Efterhaanden som vi kom ned, forekom Dalen
mig bredere. Jeg maalte med Øjet det Ter
ræn, vi maatte løbe over under Fjendens lid
for at naa Flodbredden, og jeg saa Myrtos’
unge Ledsagerske for mig, grædende og for
tvivlet skjule sine Øjne i sit Forklæde. Oh!
hver glemte jeg da ikke min Lidelse for at
ville redde Myrtos for enhver Pris. Faren var
ens for alle, men jeg tænkte kun paa ham,
frygtede kun for ham. Jeg maatte forhindre
ham i at følge mig og faa ham til at vende
om. Men hvorledes? Under hvilket Paaskud?
Vi var nu naaede ned til de sidste Træer, der
kunde beskytte os, og standsede, førend vi
tog Tilløb. Der udpegede jeg for mine Kamme
rater det Sted, vi skulde rett»e_os imod. Jeg
havde valgt et Sted, hvor den højre Bred høj
nede sig lidt, og derved kunde yde os Dæk
ning, naar vi var sprungne ned i Flodlejet.
Men Myrtos!
Jeg fik en Indskydelse.
„Myrtos og du, min Ven,“ befalede jeg,
idet jeg vendte mig imod den yngste af df
fem frivillige, „1 bliver her under Træerne
og følger 'ikke efter os, før I faar et Vink
fra mig.“
De to unge Mennesker tilkastede hinand^
et Blik.
„Hr. Adjudant/ sagde Myrtos, i Stedet for
som ellers at kalde mig Hr. Georges, „Hr.
Adjudant, Kaptajnen har befalet os alle fem
at følge Dem, han har ikke sagt, Kat to af os
skulde blive tilbage her i Ly.“
Ved disse Ord, som han udtalte med fast
Stemme, blev jeg staaende maalløs, men saa
gik jeg helt hen til ham, lagde min Haand paa
hans Skulder og sagde: „Min Ven, gør, hvad
jeg beder dig om, for hendes Kærligheds Skyld,
som du nok ved ... .“
Han saa mig lige i Øjnene uden at mæle
el Ord. Var han stødt? Var han vred over,
at jeg havde overrasket ham om Morgenen,
eller fordi jeg blandede mig i Ting, som ikke
vedkom mig?
Endelig svarede han i en rolig, men be
stemt Tone:
„Hr. Adjudant, hun, som De nævnede, hol
der ikke af Kujoner!"

„Hver 8. Dag“, 14. Juli 1912.
Jeg forstod nu, at det ikke nyttede al
trænge paa.
„Godt, Myrtos, Vorherre holde sin Haand
over dig!“
Og jeS gav ham Haanden.
„Han holde sin Haand over os alle, Hr.
Georges!“
„I7remad, Kammerater!“ raabte jeg ,og vi
satte afsted i Løb.
Disse faa Øjeblikkes Løb til Flodbredden
forekom mig som ligesaa mange Aarhundreder!
Fjenden, som forbavsedes ved vor Tilsyne
komst, holdt et Øjeblik inde med Skydningen.
Men snart brød der en dobbelt Ild løs fra
begge Sider af Dalen, thi vore besvarede Fjen
dens Geværskud paa det bedste. Jeg saa ikke
op, jeg betragtede stift det Punkt, vi skulde
naa, Kuglerne peb omkring mig, jeg løb sta
dig, og tilhøjre og venstre for mig 'genlød
mine Kammeraters Skridt. Pludselig lød et
forfærdeligt Skrig fulgt af Lyden af et fal
dende Legeme. Myrtos! tænkte jeg ved mig
selv, men jeg vendte mig ikke om. Jeg blev
ved at høre Skuddene fordobledes, jeg var
lige ved Bredden, da et nyt Skrig blev ud
stødt bagved mig. Et Skridt endnu, og jeg
var ude i Floden! I samme Øjeblik følte jeg
en skrækkelig, ubeskrivelig Smerte i mit ven
stre Ben, og i Stedet for at springe rullede
jeg ud i Vandet. Saa husker jeg ikke mere,
hvad der skete.
Da jeg kom til mig selv igjen, skinnede
Maanen over mit Hoved, jeg laa udstrakt paa
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Jorden og følte en brændende Svie i Benet.
Kaptajnen stod ved Siden af mig og saa paa
mig i Tavshed.
Soldaterne flokkedes om ham.
„Myrtos?“ spurgte jeg.
„Vi har fordrevet dem,“ sagde Kaptajnen
uden at besvare mit Spørgsmaal.
„Og se nu snart at komme paa Benene,
ellers faar jeg nok med din Onkel at be
stille !“
Jeg fik bagefter at vide, at det ikke var
for at slukke min Tørst, men for at aflede
Fjendens Opmærksomhed, at han havde sendt
os ned i Dalen. Baandet, som var bundet til
Fuglens Ben, var et aftalt Signal, som meldte
ham Ankomsten af det Korps, som skulde
falde Fjenden i Ryggen. Jeg fik ikke at vide,
om Kaptajnen havde planlagt denne Manøvre
i Forvejen, eller om min Anmodning om at
gaa ned til Floden havde indgivet ham Idéen
dertil. Det uventede Angreb lykkedes fuld
stændig.
Men den unge Pige skulde ikke gense Myrtos
levende! Den anden Soldat, der faldt, havde
kun faaet et let Saar.
Hvad mit stakkels Ben angaar, saa blev
det amputeret samme Nat af Kaptajnens virke
lige Adjutant, som tillige var Kirurg.
Se, derfor blev jeg Advokat. Min militære
Løbebane havde kun varet én Dag, men jeg
havde min Uniform tilbage, gennemhullet af
en Kugle, og jeg har den endnu.

Morane-Aeroplan, der føres bl. a. af den bekendte franske Flyver Védrines.
Vægten af det er ca. 200 kg, bemandet og belastet med Benzin, Olie osv. ca. 430 kg,
Bæreflade 14,2 m, Længde 6 m, Bredde
m. Hastighed med 50 Hestes Gnom ca. 110 km. i Timen.
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Campbell-Bannerman’s Buste.
I Westminster Abbediet har man fornylig afsløret en Buste af Sir Henry Campbell-Banner
man, der døde i 1908 efter i tre Aar at have været den liberale Regerings Chef
Busten er anbragt i en Niche af sort Marmor, og det er Parlamentet, der har rejst den
kendte Politiker det meget smukke Mindesmærke.

„Hver 8. Dag“, 14. Juli 1912.

DEN RUSSISKE BALLET, som med Rette
har gjort saa kolossal Lykke i Paris at den
nu saa at sige høner til Seinestadens faste
Seværdigheder, skylder navnlig to af dens med
virkende Kunstnere sin Succes, nemlig Mada
me Pavlova, som vi har set i København,
og Solodanseren Nijinsky, af hvem vi i
Dag bringer et Billede, d a han af Grunde,
vi senere skal komme tilbage til, for nylig
paa en usædvanlig Maade har sat Sindene' i
Bevægelse i den Del af den store Verden, der
lever med.

NIJINSKI
i den russiske Ballet le Dieu Bleu af Madrazo.

Vore unge Læserinder vil maaske ved før
ste Øjekast ikke finde Nijinsky saa vidunder
lig dejlig at se p¡aa, men kom han hertil,
vil vi nødig garantere for, at det dog ikke
gik dem, som deres smukke Medsøstre i Pa
ris, der straks tabte baade Hjærte og Hovede,
blot de én Gang havde set ham danse.
♦
*
&

2063

GRUNDEN til at Nijinsky fornylig har
været saa stærk paa Tale er i Korthed føl
gende: Den russiske Ballet opførte for kort
Tid siden en ny Ballet: „L’Aprés Midi d’
U n Faun e“ (en Faun’s Eftermiddag), hvor
den forgudede Nijinsky havde Hovedrollen.
Handlingen er barnligt fostret. En ung Faun
har lagt sig til at sove i Skoven, og han over
ringes nu af de skønneste Nymfer, der svær
mende danser omkring ham. En af dem be
tager ham i den Grad, at han søger at gribe
hende, men det mislykkes Gang efter Gang, hun
lister til sidst Skærfet bort fra ham. I sin Iver
for at komme af Sted taber hun imidlertid
et Slør, som Faunen bemægtiger sig. Nijinskys
Opgave er nu gennem sin Dans at vise, hvor
ledes Besiddelsen af Sløret lidt efter lidt be
ruser Faunen i den Grad, at han til sidst tror,
at det er selve den levende Nymfe, han bærer
i sine Arme. Og denne Opgave løste han paa
en saa realistisk Maade, at hans Fremstilling
blev modtaget med cn indigrteret Hyssen fra
de tilstedeværende — hvad sjældent hænder
i et parisisk Teater, hvis Publikum som be
kendt mindst af alt kan beskyldes at være
snerpet.
*
*
*
NÆSTE MORGEN indeholdt Bladene lange
Anmeldelser af den saa opsigtsvækkende Bal
let — og flere af de store og mest ansete
Aviser, som f. Eks. „Le Figaro", gik endda
saa vidt, at de stemplede Nijinsky’s Optræ
den som raa og ganske utilbørlig. Dette gav
som rimeligt Anledning til, at andre Blade straks
tog Nijinsky i Forsvar; man interviewerede,
som det er Skik og Brug, berømte Mænd inden
for alle Samfundsklasser for at høre deres
Mening, bl. a. ogsaa Billedhuggeren Rodian,
der med stor Kraft hævdede, at han ikke havde
fundet det mindste anstødelige i Nijinsky’s
Maade at danse paa¿ men at han tværtimod
fandt hans Fremstilling genial og kunstnerisk
set vidunderligt.
Følgen blev naturligvis, at alle nu vilde
se denne Ballet, men efter Sigende skal Nijin
sky dog have fundet det klogt ved de senere
Forestillinger at lægge en større Dæmper paa
sin selv for Parisere lidt vel realistiske Dansemaade.
*
*
*
SULTANEN AF TYRKIET skal ikke være
nogen Ynder af de moderne Parisermoder.
Han har udsendt en Befaling til alle de ele
gante muhamedanske Kvinder, som møder ved
Hoffet i Konstantinopel, om ikke at rette sig
efter de vesteuropæiske Skikke, men bevare
deres maleriske Klædedragt, hvor Sløret spiller
saa stor Rolle.
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Et Fattigmandsbarn bliver Millionærarving.
ÆVENTYRETS TID ER ENDNU ikke for
bi. I Manchester boede der en lille Pige, der
hed Jane. Hendes Forældre, som var meget
fattige, flyttede ind i et lille Hus, der laa ved
Siden af den rige John Ports Fabrik. Port var
den Gang henimod 70 Aar. Han havde nylig
mistet sin Hustru, var barnløs og gjaldt i Al
mindelighed for at være haardhjærtet, gerrig,
knarvorn og menneskefjendsk. Men lille Jane
var ikke bange for liam. Hun ventede daglig
uden for Huset, til Hr. Port kom forbi, rakte
ham saa Haanden, ledsagede ham til Fabriken
og blev lystig pludrende hos ham, indtil han
sendte hende bort. Den gamle Gnier forærede
hende aldrig noget, rimeligvis for at prøve,
hvorvidt hendes Venskab var ægte, men han

kaldte hende sin „Solstraale“ og blev venligere
mod og tilgængeligere for sine Folk. Han var
en „selfmade" Mand, havde bragt det fra fat
tig Smedelærling til kolossalt rig Fabrikejer,
men havde i Grunden kun haft ringe Glæde
af Livet. Den Gang lille Jane og han blev
gode Venner, ejede han den største Jærnsengeog Jærnskrin-Fabrik i Charlton-on-Medlock i
Nærheden af Manchester. Da han afgik ved
Døden, viste det sig, at han havde testamen
teret hele sin Formue, der løb op til mellem
7 og 8 Millioner Kroner, samt Hus og Have
til. sin lille Veninde. Han bad hende kun til
Gengæld antage hans Navn. Til hun bliver
myndig, vil hun aarlig faa 30,000 Kr. Efter
Moderens Ønske skal Jane foreløbig ikke er
fare noget nærmere om, hvad denne Arv egent
lig betyder for hende.

Fra Sommerrevuen 1912.

Sommerrevyen paa Frederiksberg Teater er rig paa pudsige Paajund. Bl, a. er Makaroni-Scenen i
sidste Akt af uimodstaaelig komisk Virkning. Paa Billedet ses d'Herrer Frederik Jensen og Holger
Petersen. Det andet Billede viser Frederik Jensen i en kendt Bryggers og Kunstmæcens Lignelse,
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UNDERVANDSBAADENS FARER
Vi har modtaget følgende i Anledning af
Hr. Godfrey Holmers Artikel:
Hr. Redaktør.
Vil De elskværdigst optage nogle Ord i
Anledning af Artiklen: Undervandsbaadens Farer i Deres ærede Blad for 30.
Juni d. A.?
Det er en almindelig udbredt Misfors taaelse, at Undervandsbaadene altid sejler under
Vandet. Hvis man tæller det Antal Timer, en
Undervandsbaad i Løbet af sit Liv tilbringer
under Vandet og sammenligner det med det
Antal Timer, den ligesom en anden Baad sej
ler paa Overfladen, viser det sig, at Overflade
sejladsen er repræsenteret ved langt flere Ti
mer end Sejladsen under Vandet.
Og det er ganske naturligt, at det forhol
der sig saaledes. Thi hvorfor dykker en Un
dervandsbaad? For at skjule sig og dog holde
Øje med Forholdene paa Overfladen — even
tuelt angribe Fjenden med sine Torpedoer. Men
under Sejlads fra Havn til det Sted, hvor denne
Evne til at skjule sig ved at dykke ned under
Overfladen skal tages i Brug, eller fra Sted til
Sted, eller om Natten, bevæger den sig ligesom
ethvert andet Skib, drevet af sin Maskine (der
i moderne Undervandsbaade som Regel er en
Dieselmotor — saaledes i de s e k s Baade, der
er under Bygning til Danmark) og kommanderet
fra Kommandobroen.
Det har derfor sin Interesse at undersøgt
de Ulykker, der er indtruffet med Undervands
baade, i den Hensigt at faa besvaret det Spørgsmaal: Indtraf Ulykken: fordi det var en
Undervandsbaad, eller vilde den være hændt
for ethvert andet Skib, iøvrigt under samme
Omstændigheder?
Det viser sig da, at en Del af de ind
trufne Tilfælde er Ulykker, som intet har at
gøre med, at den forulykkede Baad var en
Undervandsbaad. Eksplosion af Benzindampe
(engelske Baade A. 4. og A. 5., italiensk Baad
„Foca") har f. Eks. intet at gøre med Under
vandsegenskaberne og er kun forekommet un
der Sejlads paa Overfladen eller i Havn. Den
russiske „Delfin" sank under Øvelser i Havn,
fordi en Passagerdamper, dør sejlede forbi,
satte saa stærkt Skvulp i Vandet, at det slog
ind under Undervandsbaadens aabne Luge. —
Sammenstødet i Sortehavet mellem det russi
ske Panserskib „Panteleimon" og Undervandsbaaden „Kambala" fandt Sted ¡om Natten; Undervandsbaaden var ikke neddykket, men brug
tes paa Overfladen som Torpedobaad.
Sammenstødet mellem den engelske „C. 11"
og Damperen „Eddystone" fandt ligeledes Sted
om Natten, da C. 11 sejlede sammen med flere
andre Undervandsbaade, ledsagede af Torpedo

jagere, alle med Lanterner. „Eddystone"
styrede ind i den tæt sluttede Formation af
Fartøjer paa en saadan Maade, at Sammenstø
det mellem C. 11 og „Eddystone" blev uundgaaeligt, og herunder fandt Sammenstødet Sted
mellem „C. 16" og „C. 17", der blev nødt til
at foretage pludselige Manøvrer.
I de her nævnte Tilfælde skete Ulykken
altsaa ikke paa Grund af de særlige Farer,
som truer Undervandsbaade, men de maa be
tragtes som Tr a f ik-U ly k ker, som fore
kommer ved alle Befordringsmidler.
Naar en Undervandsbaad dykker, er det
da for at sætte eller slaa Rekorden i Dybet,
ligesom Flyverne kappes om Højden? Nej!
Det er Situationen paa Søens Overflade, hvor
de andre Skibe søjler, der interesserer Undervandsbaaden, og om denne Situation holder
man sig nede i Baaden underrettet gennem de
noksom bekendte Periskoper.
Helt skjult er Undervandsbaaden kun, naar
den for en kortere Tid trækker Periskoperne
ned under Overfladen, men der spejdes saa
hyppigt hele Horisonten rundt, at intet kan
komme overraskende. Undervandsbaa
den ser, selv uset. Kun paa forholdsvis
nært Hold kan man faa Øje paa dens stilkede
Øje, der rager lidt op af Vandet, men Maager
og — navnlig — Konservesdaaser, der flyder
paa Vandet, kan let forveksles med Periskoper.
Naturligvis agter man at skræmme Fjenden af
alle Kræfter med falske „Periskoper" af Træ
eller Blik.
Der er ikke ret meget rigtigt i det, som
Artiklen „Undervandsbaadens Farer,, i „Hver
8. Dag" for 30. Juni 1912 beretter om Undervandsbaades Væsen. Den minder en Del om
den Forklaring, som en tidligere Hovmester i
„Dykkeren"s Depotskib gav til nogle af sine
Damebekendte, der besaa ?,Dykkeren": „Her
ser De 3 Ventiler. Den ene er til, naar vi skal
ned (han sejlede aldrig med „Dykkeren"); den
anden er til, naar vi skal op; den tredie er til,
naar vi hverken kan komme op eller ned."
Artiklens Forfatter meddeler, at „Under
vandsbaaden gaar lettere ned under Vandet,
naar den er i Tuld Fart", og at den er „for
synet med Vandtanke, som Tyldes automatisk,
naar Baaden skal gaa ned, og tømmes, naar
Baaden skal hæve sig". I Virkeligheden løber
Vandet ind i Tanken, fordi man aabner Ven
tiler, hvorigennem Vandet kan løbe ind fra
Søen, lige saa „automatisk" som det løber ud
af en Vandhane i et Køkken. Luften gaar ud
gennem andre aabne Ventiler øverst paa Tan
kene, efterhaanden som Vandet gaar ind. Naar
Tankene er fulde, lukkes Luftgangsventilerne,
og nu kan Vandet trykkes ud af Tankene igen
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ved Hjælp af Trykluft — eller det kan pumpes
ud ved elektriske eller Haandpumper.
Almindeligvis dykker man stilleliggende el
ler under svag Fart — netop ikke fuld Fart.
Men det kommer ikke saa nøje an paa Nøj
agtigheden af disse tekniske Enkeltheder. Pub
likum har ganske vist Krav paa at faa fyldige,
og navnlig rigtige, Oplysninger, men paa tek
niske Omraader kan der altid indløbe en Mis
fe rslaaelse, som man tilgiver.
Men den Skildring, som Forfatteren giver
af en fuldkommen blind Baad, der forsvinder
fra Overfladen og i komplet Mørke styrer af
Sted efter et Kompas, der viser haabløst fejl,
udsat for at løbe paa Vrag og Undervandsskær,
.er i den Grad forkert, at den snarere kan tjene
som Billede paa Forfatterens Færden i den
ham ubekendte Verden af Kendsgerninger og
Forhold, der hedder Undervandsbaades Væsen,
end til at bibringe Publikum rigtige Forestil
linger.
F. Eks.: „I Løbet af en Times Tid bliver
Heden næsten uudholdelig, og et Par Timer
er undertiden nok til at gøre mindre modstands
dygtige Mennesker bevidstløse af Mangel paa
tilstrækkelig Lufttilførsel".
Man skulde tro, det handlede om en Ilde
brand eller lignende, men det skal være en
Skildring fra det Indre af en Undervandsbaad.
Sandheden er imidlertid den, at Luften kun
opvarmes lidt under Sejlads — om Vinteren
langt fra saa meget som ønskeligt — og at
der i de første 8—10 Timer af Sejladsen ikke
engang spores Trang til at faa Luften renset
eller fornyet.
Hvis Opholdet i en Undervandsbaad var
et saadant Helvede, som Forfatteren beskriver,
vilde der vel næppe være saa stærk Tilstrøm
ning til Tjenesten i ¡disse Baade, som der
faktisk er, og en saa rodfæstet Tillid til, hvad
Baadene duer til, hos deres Besætninger.
Og det er ikke faa — mindst 3000 Menne
sker Verden over har deres daglige Dont i
Undervandsbaade, og Tallet vokser hurtigt.
Som det fremgaar af „Haandbog for Søvær
net" er der mindst 6 Undervandsbaade under
Bygning til Danmark, nemlig Havmanden,
Havfruen, Najaden, Nymfe n, Thetis
og Trito n. Nogle af d’ém bygges paa Whitehead and Co.s Værft i Fiume, og af disse vil
ganske rigtigt den første blive bugseret herop
om kort Tid af Svitzers.
Disse Linier er fremkomne, dels for at
skaffe „Hver 8. Dag"s Læsere Midler i Hænde
til at danne sig en rigtigere Mening om Under
vandsbaade, end det er muligt, naar man kun
læser Artiklen deronx i Nummeret for 30. Juni,
dels som et Slags Forsvar for de Mennesker,
der har deres Paarørende i Undervandsbaade.
De, der i egentligste Forstand hører til
Baadene, véd nok, hvad de skal mene om
Farerne derved, og de véd ogsaa, at ved Agt-
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paagivenhed kan der opnaas en meget betydelig
Sikkerhed, især naar Manøvrerne mellem Skibe
og Undervandsbaade planlægges med „fornøden
Sikkerhed og forsvarlig Dristighed", som det
hed i de gamle „Instruktioner for Tjenesten
paa de Kongelige Skibe".
Men deres Paarørende maa ofte døje irri
terende Medynk eller finde sig i, at „inter
esserede" tager sig et lille Gys ved, som Form
for Underholdning, at udmale 'en langsom Kvæl
ningsdøds Rædsler, eller hvilken anden Takt
fuldhed man nu kan finde paa ud fra en al
mindelig vag Forestilling om, at Livet i en
Undervandsbaad maa være „rædsomt". Naar
de saa oven i Købet kan henvise til „Hver
8. DagT som Kilde til Oplysninger af den
fürchterlichste Natur, vil De forstaa, Hr. Re
daktør, at jeg ikke har kunnet lade den om
talte Artikel staa uimodsagt.
Med Tak for Optagelsen
Deres ærbødige

Harald Bonde.
Undervandsbaadcn Dykkeren, den 30. Juni
1912.

Vi har med Glæde givet Plads for ovenstaaende saglige Indlæg af Hr. Premierløjtnant
Harald Bonde, Chef for Undervandsbaaden
„Dykkeren".
'
Hr. Bonde angriber, som man ser, ikke
Rigtigheden af Hr. Godfrey Holmers statistiske
Meddelelser om de Ulykker, der har fundet
Sted med Undervandsbaade; men han gør
kun gældende, at den i vor Artikel fremsatte
pessimistiske Opfattelse af Sejlads med Under
vandsbaade er forkert.
Idet vi bøjer os for Hr. Bondes Fag
kundskab, skal vi kun bemærke, at den af
ham citerede Passus i vor Artikel om Luften
i Undervandsbaade er ordret gengivet efter en
saglig Artikel i et engelsk Tidsskrift.
Der sker stadig Forbedringer i Undervandsbaadenes Konstruktion, og da de danske
Baade hører til de nyeste nye, har man maaske herhjemme ikke gjort de Erfaringer, som
Hr. Holmer har gengivet fra engelsk Kilde.

Red.
Det er ikke nødvendigt at dø for at komme
i Helvede.
*
Den, der leger med Ti-Kronestykker som
Dreng, ender ofte med ål bede om 10-Ører
som Gammel.
*
Forfængelighed er almindeligvis Roden til
alt ondt.
*
De mørkeste Skygger, der falder , over Li
vet, opståar ved, at en Mand staar sig selv
i Lyset.

„Hver 8. Dag“, 11. Juli 1912.

2067

Englands Forsvar i Middelhavet.

Fæstningen Gibraltar, set fra Sydvest. Højden tilvenstre kaldes „Spanske Dronningens Stol“.
Under en Belejring skal en spansk Dronning have anbragt sig paa Højens Top og lovet højtide
ligt, at hun vilde blive der, til det engelske Flag blev halet ned fra Fæstningen. Fæstnings
kommandanten løste hende fra det overilede Løfte ved at tage Flaget ned et Par Timer.

Den aarlige Mobilisering paa Fæstningen Gibraltar. Havnebommen i Forsvarsstilling. Den
bestaar af Tømmerflaader, fra hvilke Torpedonæt af Staal hænger ned i Vandet.
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„Hver 8. Dag", 1-1. Juli 1912.

Det sidste Farvel det synkende Skib.
Det er en Scene af en ejendommelig gribende Stemning, som det er lykkedes Fcafen at oplage paa den følsomme Plade. Medens Bølgerne skyller over den synkende
Dampers Dæk, fjærner Redningsbaaden sig langsomt med Mandskabet, tke de først efter lang Omflakken naar Kysten og faar sendt Bud til Hjemmet.
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Den skandinaviske Fiskeriudstilling.

Den skandinaviske Fiskeriudstilling ved Islands Brygge er aabnet i disse Dage og gør et særdeles
storstilet Indtryk. Udstillingen rummer en Mængde interessante og seværdige Genstande, Direktør
Arne Petersen har givet Tegningen til de ejendommelige og smukke Bygninger.

Udstillingen aabnedes ved en ganske enkel Højtidelighed i Nærværelse af Hans Majestæt Kongen,
som med Interesse besaa de forskellige Afdelinger.
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UGENS PORTRÆTTER.

Dr. med. AUG. WIMMER.

Dr. med. POUL HEIBERG.

DR. MED. AUG. WIMMER er udnævnt til Direktør
og Overlæge for St. Hans Hospital og har dermed ind
taget en fremskudt Stilling blandt danske Psykialrikere
— en Stilling, hvortil han paa Grund af sin anerkendte
Dygtighed var selvskrevet. Dr. Wimmer er endnu en
ung Mand. Han er født 1872 i Odense og tog Embeds
eksamen i 1897, Han har særdeles indgaaende studeret
Sindssygdommene og blandt andet en Tid været Reserve
læge paa Kommunehospitalets 6te Afdeling- Han har
desuden skrevet flere Afhandlinger om sit Speciale. Navn
lig hans Bog om „Degenerede Børn" har vakt betydelig
Opsigt.
DR. MED. POUL HEIBERG er udnævnt til Vicestadslæge t København. Han har altid interesseret sig levende
for hygiejniske Soørgsmaal og i sin Virksomhed som
Kredslæge lagt megen praktisk Dygtighed for Dagen. Dr.
Heiberg er 44 Aar gammel og har studeret Nervesyg
domme og Bakteriologi i Paris. Han har været ansat
baade ved Børnehospitalet og Kommunehospitalet og er
meget anset i L^gekredse.
REDAKTØR ANTHON MÄAL0E er udnævnt til Re
daktør af „Statstidende". Han er .født 23. Juli 1867 i
Assens og var bl. a. Redaktør af „Dannebrog" fra 1907
—10. Fra 1897— 1904 var han Næstformand i Journa
listforeningen.

Redaktør ANTHON MAALØE.
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den unge Dame har foretrukket Dansen for
Skuespilkunsten forbavser mindre, naar man
hører, at hendes Moder ogsaa begyndte sin
kunstneriske Løbebane som Danserinde. Frk.
Rejane har fornylig optraadt i London og læn
ge varer det ikke, før vi kan glæde os over
at se hende i København.

Alice Rejane.
De fleste — i hvert Fald af Navn — fran
ske kender den berømte Skuespillerinde Re
jan é, som ogsaa flere Gange har gæstet Køben
havn og glædet os med sin Kunst. Derimod
aner vist de færreste, at Rejane har en voksen
D'altter, som nu ogsaa baner sig en Vej til
Berømmelsen, men som Danserinde. Det er
denne smukke, Unge Dame, som vi i Dag brin
ger et Billede af. Hendes Specialitet er de
fransk-slaviske Danse, og hun har allerede
haft den Ære at danse for den tyske Kejser
i Berlin — under en Soiré paa Slottet, ved
hvilken Lejlighed hun gjorde stor Lykke. At

En virkelig fiks Badedragt.
Ovenstaaende Model vil utvivlsomt baade
glæde og tiltale vore talrige Læserinder. Den
er ikke vanskelig at sy og heller ikke kostbar.
Samtidig saa fin og elegant i sin Smag, at
den er sikker paa at gøre Lykke saavel langs
Kysten som i Hornbæk eller paa Skagen.

TIVOLI
Hver Aften Dans
i

„Musefælden"
og

„Borgegaard“.
Ribe gamle Byport.

Panorama i Festarrangementet „I Borgegaard44.

Hver 8. Dag“, 14. Juli 1912.

„HVER 8. DAG“S GRAFO
LOGISKE BREVKASSE.
Red. af H. T rolle.
Indehaver af Graf. Inst. S. E.
Krisliania og Kbhvn. 0.
Pris pr. Analyse i Bladet: 1 Kr. for 5 Lin.,
2 Kr. for 10 Lin., stor Karakteristik til opgiven Adresse 3 Kr., Sjælespejl, ca. 100 Lin.,
5 Kr.
Alle Henvendelser adresseres til Graf. Inst.
S. E., Kbhvn. 0.
Obs. Skriftexpertise ! Undersøgelse af Do
kumentforfalskning, Identificering af anonyme
Trusel- og Udpresningsbreve etc. under ga
ranteret Diskretion. Honorar efter Aftale.
M. J. G.: En udpræget Egoist, udrustet med
en fast, næsten ubøjelig Vilje. Hukommelse,
Prægnans, Taalmod og Ro. Opgiver ikke
en Sag paa Halvvejen.
A. M.: Splittelse, kan ikke samle sig om noget,
nervøs, pirrelig og meget selvraadig uden
tilstrækkelig Viljekraft og Fasthed. Deres
Luner gør Dem vanskelig at omgaas.
KÆTHE: Har paagaaende Ivriglied, er utaalmodig, nysgerrig, kritisk, forvænt, kløgtig
og livlig. Følger Instinkterne, der hos Dem
ikke er identisk mod lave Drifter. Tager
Dem Livet let.
ROSSINI: Er lige glad med hele Verden, blot
De har det godt selv. Ikke Egoismen men
et overfladisk Livssyn bevirker dette. Kraft
løs, uden methodisk Stræben, et koldt
HjerLc med Pjank i Stedet for Følelses
indhold. Gør hverken godt eller ondt.
LISSY: Letsindig, i højeste Grad uopmærk
som og en daarlig Iagttager. Meget elsk
værdig, stolt, upaalidelig i Hjerteanliggen
der. Elegant Fremtoning, gør alt forat char
mere. Magt over Mændone.
BIS: Fast Vilje, logisk Tænkekraft, udpræget
Selvstændighed, haardhudet, ivrig, for
dringsfuld, fri for al taaget Sværmeri. Prak
tisk Nøgtern, klart Overblik, Godmodighed
uden Følelses varme.
BUS: Tager Vare paa sig selv og egen Fordel.
Lader ikke et Gode slippe sig ud af Hæn
derne. Selvtillid saa stærk, at den udarter
til Forfængelighed.
ARG MATT: For at undgaa Forveksling med
det i forrige Nr. optrædende Mærke A. M.,
skriver Deres Navn med denne Abreviatur.
Formel, kølig, fornem behersket Optræden,
meget konventionel, uforstyrrelig Sindsro.
Saglig og sindig overvejende.
A. A. A.: En [betydelig mere paastaaelig end
betænksom. Trods stor Intelligens ganske
uvidende paa flere praktiske Omraader,
man bør have Kendskab til. Stolthed, mere
Mistro end egentlig Forsigtighed, sværme
risk Idealitet, megen Skønhedssans, Mod
tagelighed, friskt Livssyn og umiddelbar.
A. C.: Ganske urimelig trodsig og herskesyg.
Deres Vilje skal være Lov for Deres Om
givelser. Brutal uden Maadehold, ubøjelig
haard og hensynsløs.
JENS: De forlanger for meget af mig, bl. a.
en fuldkommen profetisk Gave. At jeg ikke
kan sige alt, hvad De ønsker, er maaske
i Deres Øjne mærkeligt, i mine er det imid
lertid endnu mærkeligere, at De ikke vil
betale for Oplysningerne.
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HEDDE: Ualmindelig lyshovedet, livsglad og
opvakt. Munter, godmodig gækkende med
en Snært af vittig Spot. Lader Dem ikke
imponere, allermindst af store Ord og høj
stem te og forlorne Følelser. Ler al Græm
melse over Skuffelser bort.
H. H. M. M.: Er fuldstændig paa det rene med
sin egen Betydning endda til en saadan
Grad, at der snarere er Tilbøjelighed for
Selvovervurdering end ydmyg Beskeden
hed, skønt det kunde se saaledes ud. Betror
sig ikke gerne fuldt til nogen, der bliver
i Vedkommendes Hjerte en uudforsket
Krog tilbage, et Sted der huser baade Tavs
hed og Forstillelse og under Omstændig
heder Løgn. Livlig og selvbevidst. Handler
efter vidtberegnet Overlæg.
JONAS: Svag Vilje, slap, lader Dem hurtig
begejstre for noget, begynder et Foreha
vende med Iver, men bliver snart træt
og opgiver det paa Halvvejen. Uberegne
lig, fordi De mangler Fasthed. En Jærnnæve maa drive Dem frem.
I. m. d.: Ofte skaanselløs aabenhjertig, ja,
ligefrem grov i Ytring af de Tanker, som
bevæger sig i Dem. Meget arbejdssom,
intet gaar til Spilde, methodisk og paapasselig, ikke stemningsbevæget eller meget fint
følende.
TOMHÆNDET: Staar stejlt og fast paa Deres
Ret, ærekær som faa, i højeste Grad paalidelig men langsom og uden Fremdrift.
Driver en Sag paa Spidsen, paastaaelig
uden at være trættekær, godtroende uden
Mistænksomhed i nogen Retning.
WILSON: En ualmindelig driftig Person, rask
i Vendingen, tager det ikke saa nøje, er
aldrig højtidelig eller forloren dydsiret,
livlig, paagaaende, smart.
47: De kan skjule noget, tie og ikke fortale
Dem, selv under Krydsforhør. Ualmindelig
paapasselig, fuld af mistænksom Omtanke
og Forsynlighed. Giver Dem ingen Blot
telser, føler ikke umiddelbart stærkt, meget
grundig, næsten pedantisk Ordenssans, De
res Liv glider ad en forud afstukken Bane
og Tilfældighederne spiller derfor en gan
ske forsvindende Rolle for Dem. Stem
ninger og Indtryk bestemmer ikke Deres
Handlinger. Kølig, reserveret.
KØBMAND, HERNING: De er glad for Dem
selv, og man maatte kalde Dem en slem
Egoist, hvis Egenkærligheden ikke neutra
liseredes af en ret ualmindelig aabenhjertig
Velvillighed, der bevirker, at man ser bort
fra Deres Skødesynd. Snarere ytrer Egois
men sig i Selvbehagelighed end Angreb paa
andres Ret. Har Orden i Deres Sager, me
gen Erhvervssans. Følelserne tager aldrig
Magten fra Dem. Lader Dem ikke forbløffe,
men er paa den anden Side saa mange
sidig, at De prøver alt for at vælge det
bedste.
Deres individualiserede Karakteristik af
min Person var meget frappant. Alt i alt over
ensstemmende med mig selv1.
Otto C. Olesen,
Redaktionssekretær.
Nykøbing.

At ovenstaaetide er Uddrag aj de originale
Anbefalinger bevidnes.
P. OLSEN.
Faktor i Christtreus Bogtr.

I)r. Hentschels
ny Opfindelse.
Wikø Massage
Apparatet
er
det eneste, der
paa videnska
belig Basis besi 'der de Egen
skaber. der be
tinger et godt
Resultat, og d» t
er tillige : et
eneste, der for
uden det at
frem trylle
tu Opfindelse der bør kendes afalle Skønhed ogsaa
formaar at beare denne. Det anvendes mod bleg og graa Teint,
lop Filipenser, Knopper. Hudorme, skoldet Hud m
i., ligesom det bringer Rynker, Folder, Sygdomme
Øjenliaar og Dobbelthage til at forsvinde*. Huden
Jeg bestiller herved Dr. Hentschels Wikø
liver klar og blød, Teintet ganske rent, blomstrende, Apparat til Kr. 3,00 — med Etui Kr. 4,50.
lankt og gennemsigtigt Alle Urenheder i Blodet,
aavel som i Hudens Porer udsuges, Hudens Blodg Saftcirkulation øges, og paa denne Maac’e tilføres Navn.........................................................
[udcellerne ny Livskraft. Ved dette forhindres, at..

Hvert Apparat er vedlagt Brugsanvisning og

Bopæl

den mere frem
skredne Alders
graa Teint |og
hule
Kinder
fremkom mer.
og det trådte,
gammelt ud
seende Ansigt
genvinder un
der Brugen et
ungdommeligt,
fuldt og friskt
Udseende. Net
op ved at an
spore Hudcel- En Opfindelse der giver Resultat
lerne til ny.
kraftig Virksomhed har Metoden bevist, at her staar
videnskabelig Indsigt og praktisk Forstaaelse bag
Opfindelsen.

Dr. Hentschels Wikø Depot
Eneforhandling for Skandinavien:

Studiestræde
16
KØBENHAVNK.
en Prøvedaase Creme samt en Daase Mandelklid.

Kontor- & Biblioteksarbejde ♦ Dokumentæsker.

ormal-Toiletsæbe
)er eksisterer kun en virkelig Noril Toiletsæbe, nemlig Schweizer
igaslnets; thi før denne i 1886 blev
igt i Handelen, kendtes end ikke
vnet Normal-Toiletæbe. Alle de
Jre Sæber, der nu benytter dette
vn, er følgelig Fabrikater, der søges
atte ved Hjælp af det velfortjente
, den ægte Normal Toiletsæl e i de
løbne 16 Aar har vundet. Efterligiger er alle mislykkede, fordi de
agældende Fabrikanter ikke kender
a ægte Normal-Toiletsæbes FremCharlottenlunds Traverbane.
llings
maade,
n belinger
//. Sommermeeting.
lens
spe iellc
Onsdag den 17. Juli.
Sgenskaber,
Søndag — 21. —
or at
sikre
Onsdag 24. —
berne
mod
Søndag - 28.
—
lisse
vierdiløse
Onsdag — 31. —
»fterligninger
•synes hvert Stk. ægte Sæbe med
Nærmere af Gadeplakaterne.
hweizér Magasinets Firma og hosaende Varemærne.
)m den ægte Normal-Toiletsæbe
tales i Bogen om »Hudens og Haas Pleje":
Denne Sæbe anser jeg for den mil
est mulige Form, hvori Sæbe o ver
ovedet kan anvendes**.
»amtidig med at Normal-Toiletsivn virker beskyttende for Huden
n ingen and en Sæbe, er d en I ets k u m mde med behageligt creméagtigt
um og den giver enhver det uundirlige Toiletmiddel.
Efterligningernes Eksistens er jo
n bedste Anbefaling for den ægte
re, — men vi advare Køberne mod
tro. at de kende Normal-1 oiletsiv1, fordi de have forsøgt en Efterning eller saakaldet Affald.
Elegant Damefrisering.
)en ægte Normal-Toiletsivbe koster
Fru Kramer-Petersen.
®re pr. Stk.(ca. 1/4 Pd.). Deifekspores til ogforhandles i alle civiliserede
Tordenskjoldsgade 3 1
nde; i Danmark og S verrig sælges v. a v. Kgl Teater Tlf. Byan 5079x,
1 hovedsageligt paa Apothekerne.
rlangmed ovenstaaendeVaremærké
IZin Seniler & Petersen, Vesterbrog.

Det danske Travselskab.

„Deres Hest er vel ikke sky eller bange for Bilerne?u
„Nej, vær De bare rolig, lille Frøken. Lotte er s'gu
ikke engang bange for Toget, da det blev opfundet."

3QLUBRLN P
tiHIudens^PI^J

Madonna forbarmede sig.
Fra det portugisiske Folkeliv.
Oversat af Else Nielsen.

ræsten Theophilo Falago sad i sit Arbejdsværelse.
Bordet laa bugnende fuldt af Papirer og Bøger, som*
han bladede i med en noget aandsfraværendc Mine.
Af og til tog han sig til Panden, som om han vilde
tvinge sig til at tænke over det Brev, han holdt i Haan
den — men det vilde ikke gaa — til sidst lænede han
sig tilbage i den højryggede Lænestol og lod Tankerne
gaa den Vej, som de selv vilde.
Det var en uomstødelig Kendsgerning, at Kirkens
Magt var i stærk Dalen — intet viste det bedre end de
faa og værdiløse Ofre, som især havde været sparsomme
i den sidste Tid.
Nok var det sandt, at Folket var fattigere nu end
nogensinde — men den sidste Skærv blev ikke ofret
— ja. selv de, der havde noget, vovede at komme med
Bagateller som lidt Vokslys — lidt Fisk eller lidt daarlig
Vin — Præsten gjorde en Grimace.
Schweizer-Magasinet.
Hvor var de henne de fyldte store Fade — med
"¡¡¿73, ordne alt ved Begravelser.
herlig, ældgammel Oporto — hvor var den henne —
Rødvinen, der spredte en Bouquet, bare man løftede
Proppen.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Carl Ipsens
Præsten snusede, som om Rummet paa engang blev
fyldt af den fine, kendte Aroma.
billige
Nej — det var forbi — — — det nyttede ikke, åt
verter!
Ligkiste-Fabrik
de derovre i Klosteret søgte at lukke Øjnene og berolige
Vesterbrog. 15
sig selv med de daarlige Tider — nej — nej — det gik
Averter!
Hj. af
aldeles ikke an — for det maatte, det vilde gaa galt.
OehlenschlæOven i Købet hævede der sig enkelte Røster mod
gersgade
Averter!
Kirken — ja, der var dem, der vovede at beskylde
i det lave Hus
Præstestanden som det egentlige Ophav til de daarlige
Tlf. Vester 379.
Begravelser
Tider, fordi de hæmmede Undervisningen og holdt Folk
besørges.
i Uvidenheden for bedre at kunne benytte sig af Folket.
Præsten virrede paa Hovedet — nu var han inde
paa Gebeter, som ikke rigtig passede ham.
Han rejste sig og tændte Piben; det beroligede da
[USK
uden Udbetaling. en Smule.

Naa, han for sin Del skulde da gøre sit yderstc
for at hæve Standen i Folkets Øjne.
Streng maatte man være — og ikke mindst mod
sine egne undergivne — til syvende og sidst afhang
Hovedparten af dem, thi de havde endnu mere Rod i
selve det brede Lag end Præsten selv.
„Hm — hm —" mumlede Præsten halvhø’t, „jeg
ved. du kan, Luiz Jouon.“
Præsten gned sig 1 Hænderne.
„Nu skal jeg dog give dig en lille Nød at knække."
Præsten saa paa 'Uhret.
»7-“
Præsten lyttede.
Jo. der lød Fodtrin.
Præcis var Jouon — det maatte man lade ham.
„Kom ind." — Præsten satte sig værdigt i Stolen.
Diakonen blev staaende ærbødigt paa Dørtærskelen.
Præsten vinkede, og Jouon nærmede sig bukkende
for hvert Skridt.
„Ønsker den velærværdige Herre noget?" spurgte
Diakonen uden at hæve sig fra den bukkende Stilling.
„Tak. i Dag ikke noget særligt," svarede Præsten
venligt. „Men sæt dig."
Jouon satte sig forbavset; hvad vilde Præsten? —
Denne Venlighed gjorde ham næsten bange.
„De Aviser," sukkede Præsten, „siden de er be
gyndt al tage fat, staar det daarligt til med Kirke og
Folk; de gør utilfredse — og giver Folket en Kundskab,
som det ej er modent til at tage imod."
„Sandt — sandt — velærværdige Herre," sukkede
Diakonen og saa mod Loftet.
„Og Ofrene," fortsatte Præsten, „som alle Dage
har været Symbolet paa det rette Sindelag — hvordan
er de nu?"
Diakonen saa mod Jorden.
„Men, min gode Jouon," Præsten rejste sig og gik
tæt hen til ham, „som Mesteren er, saa følge ham
Svende — De! min gode Jouon, er under mig, men
over Folket, i hvert Tilfælde den Del, der hører
under min Gerning. De har det nærmeste Ansvar. —
Er De sikker paa, De gør, hvad De skal?"
„Der er stor — stor Fattigdom, velærværdige Herre,"
indvendte Diakonen frygtsomt.
„Tiderne er ikke gode," gensvarede Præsten, „men
der har været Dage, hvor de var værre — og just i
saadanne Tider tager Ofrene til og ikke af."
Diakonen sænkede Øjnene — han forstod.
„Ja. ja," vedblev Præsten mildt, „Aanden er redebon,
men Kødet skrøbeligt — men man skal revse det Kød!"
Præstens Øjne borede sig ubønhørligt i Diakonens,
indtil hans sidste Befaling Var fuldt forstaaet og re
spekteret.
Saa vendte han sig igen og smaalo, idet han sendte
Diakonen forjættende Blikke.
„Den Brodersøn. De har, Jouon, er flink — rigtig
godt Hoved — han bliver bestemt Præst — ja, hvem
ved mere."
Han slog Diakonen paa Skulderen og sagde:
„Ja. nu skal Vokslysene vel tændes? De kan godt
gaa."
Diakonen bukkede. 'Saa gik han, mens Præstens
Ord jog gennem hans Hoved.
Gamle Marianne stod bøjet over Vaskeballcn, dei'
var flyttet ud foran Huset.
Det brune Ansigt havde et eftertænksomt Udtryk;
af og til rettede hun Ryggen og gned med Haanden bag
paa den — det kunde nok være drøjt med den Slags
Arbejde, naar man var gammel.
Hun standsede et Øjeblik for at hvile ud og kiggede
ned ad den bugtede, bakkede Gåde.
„Mon ikke Antonio snart skulde komme — det var
jo paa denne Tid."
Jo. der kom han støttet ,til Stokken. Marianne smi
lede lykkeligt og vinkede med Haanden.
„Vi er bleven gamle, vi to," tænkte hun — hun
kunde ikke lade være at lægge Mærke til, hvor lang
somt Antonio bevægede sig.
Nej, det var ikke som i de unge Dage, da Antonio
tog hele St. Domingo-Bakken i et eneste Løb for at
komme hurtigere til hende, og dog vidste Marianne, at
det ikke var Kærligheden, der fattedes Antonio — men
bare det. at Benene ikke længere kunde.

Lsger wysp
Kliniker
Sygepleje |F|
HrøieineMl

Sprog Undervisning
BORN LONDONER.

Averter i
„ Sprog-Undervisning".

Undervisning i Engelsk af engelsk
Dame. Enetimer og Hold. (Specieil
Konversation). Miss Winifred White,

Hobrogade 10, 2.

Tlf. Øbro 326 x.

INSTITUT FRANJAIS, M. A. Husson, Stenosgade 5 i,

fransk exam. indf. Lærer og Lærerinder. Enetimer Kursus. Konversation.
Korrespondance Vejledning (for Sangere) i fra i sk Textudlale. Tlf. V.187 x.

Dr. ni cd. AXEL TROLLE.
Konsultation i Fordøjelses» og Underlivssygdomme.
vatklinik og Bopæl: Dronningens Tværgade 40. Tlf. 7‘.:G(). Ir. 12-1.

Serumbehandling mod løse Tænder og kronisk Rod og Tandkøds»
ændelser samt rheumatiske Tandsmerter. Onsdag -Lørdag2—3. Aim.
isultationstid 9 - 4. O. DRESCHER, GI. Kongevej 1 B.
Badeanstalten „København
Sludiestr. GI.

llJllye

AR- & DAMPBADE 35 øre.

Onsdag og Lørdag efter Kl. 5:
iicinske Bade & Massageinstitut.

LINIK.

Fru HETY OSCHMANN,
15, Fiolstræde 15, St. Tlf. Byen 4497.

AAGE CALLISEN.

yen 2184 x
Købmagergade 1. Hj. af Amagertorv. Byen 2181 x.
Broarbejde. — Kunstige Tænder uden Gane. Tr. 10 - 4 og G—7

Pensionatet
Villa Aavang
Silkeborg

Pris H'-2 á 3 Kr. pr. Dag -CO Kr. pr. Md.

aral-Agenturet Gothersg. 16. Kbhvn. K.

Lste Forretn. her paa Pladsen i
nmiv. og Sygeplejeart. Prisl. mod
1. i Frim. Varerne sendes overalt,

"¡mærker modt. som Betaling.
Klinik. Anlisept. Fodpleje, Mani-

W. Kaiser, Aarhus.

Kir. Instrumentm. og Bandagist.
Brokbaand, Rvgbandageg og
Underli vsbat dager.

odpleje & Manicure ude og

F

hjemme. Fru Inger Christiansen.
Dr.Tværg.10. Tlf. Palæ 1807. 10-6.

Amorilfünelí dektr. Vibrialions MasnlllDi IndlloK sane, Damp-Ansiglsbade.
s og Ansigtspi. Sofie Abrahamsen, GI. Kongevej 150, 1. Sal. Telefon
Iksb Allé 23. » r.11-5, samtOnsd.Aft. Vester 4203.
TH. MADSEN.
8.30—9.30. Tlf. V 5081 u. Ude 9-11.

J. Rienecker. CNIDI CIE Sl.Kongsg.73,1
Sygepl.10-6: rUUrLCIC. Tlf. Palæ558y

»anno Haandpleje, Fodpleje. Ude
^y»j9-12: 1 Kr. Hjemme 1-7
SYGEPLEJE=B UREAU=EKS PRES
idag 9—12): 75 Øre. Blegdamsvej
t. Hans Torv). Lovisa Svensson. N.Farimgsg.7.By 807vSygep. BAarsUdd.

= Averter i Lægelisten. —

Vandede Bekendtgørelser
keforretningen SKAGEN, Nan»
sg. 64. Alle Fiskes, i prima friske
er. Fin. Torsk. Frederiksh. Rødsp.
Kl. Fiskefais. Tlf. Byen 1164y.

Tr 3.)- 12.

_
ør*

Tvsk cksani. Massøse. — Ude og hjemme fra 12—6.

Tandlæge

Valdemar Larsen,
St. Thomas Allé 131.
'
Elever i Vioiinspil modtages.

Averter i
„ M usik- Undervisning".

Averter i
„Blandede Bekendtgørelser".

DaarligTrøst.
Herren: Hvis jeg har fornærmet Dem, Frøken, saa
maa jeg til min Undskyldning bemærke, at jeg ikke
har tænkt over, hvad jeg sagde!
Damen: Det ved jeg — saaledes har det jo altid
været med Dem!
*
*
*

Damernes Rubrik
HELLERUP HU SMODERSKOLE, BENGTASVEJ 15.Telf. 1157 H
Skole og Hjem for unge Piger.
Program tilsendes.

5 Mdr Kursus beg. 4. November.

Petra Laugesen.

»Ansigtsbade, Antisept. Fod» JOHANNES ANDREASEN,l.Kondipleje. N. Frihavnsg. 43,1. Frk.
tori, Is og Konfekturef. Smalle»
, M. l)iirehorg. Tlf. Øbro 2342x. gade 24. Bestilling- Tlf. Godth. 75 x.
M Patpiwan Broderimagasin, Øster• III» i Clul ovil brag. 14<>. Navn «yes, alle

Damp

Fiskehuset ,,Viktoria“ÄÑorvaei y*. K

Iste Klasses Fisk og Vildtforretning. Slags Tegninger og Montering udføres

Alvilda Burchardi, Frederiksborgg.

48. Spec.: Baby & Konfirm.-Udsts r.
Største Udv. i Pigekjoler til alle Aldre.
Matros- og Jægerdragter. All i Under
beklædning øg Linned

M. P. NIELSEN.
Frugt og Konservesforretning.
Kun lste Kl. Varer.

Frihavnsgade.
L. Torp, 54 Nordre
Telf. Øbro 97 x.
BØRNE=UDSTYR.

Damefrisering50 0¿3™:Bycn

Frk. H. Sarauw, Graabrødretorv 19.
uld, Sølv og Elektroplet til bil
lige Priser. Reparationer udføres.

G

Østerbrog. 134. Telefon 0 788 V. _______ 66 Aaboulevard 66._______
Vaskeriet HAMMERSHUS.
Fiske»Import, Mejnungsgade
Tlf.489x. Hesselsg.l. Tlf. Str.489x. Jydsk
15 og Fredensgade 15, anbefaler alle
Bekendt for smukt og prompte Le
Sorter Fisk til Dagens billigsle Pris.

vering. — Elegant Mansch eltøj.
Telf. 10116. /Erb. H. Daini ernotvsky.
nnn|/oi*t Mode-Salon f. Dainehatle.
• UdllKul l Nordre Frihavnsgade 13 A. — Averter i Damernes Rubrik. —

A

Talentfulde Dø t re.
baderen (til en Gæst): Ja, ser De, alle mine Døtre
er musikalske. Den ene spiller Violin, den anden Piano,
og den tredie er Enke!
*
*
*

Misund t.
„Hansen er spillet fallit tre Gange!“
„Ja, med den Fyr er det umuligt al konkurrere!“
❖
*

F i f f i g.
Lejeren: Je,g skal altsaa leje Lejligheden for tre
Aar, men hvis jeg nu dør i Mellemtiden?
Værten: Saa er Kontrakten ophævet — naturligvis
maa De sige op tre Maaneder forud!

*
Et følsomt Menneske.
Herren: Hr. Doktor, tror De, at min Hustru kom
I I n s t r u k t i o il s t i m e n.
mer sig?
— Hvem har opfundet Krudtet?
Lægen: Ja, hvis De kan formaa hende til at tage
— Rimeligvis en fra Artilleriet.
den Medicin, som jeg forordner hende!
Herren: Naturligvis skal hun tage Medicinen, selv
*
*
■jom jeg skal slaa alle .Benene i Kroppen paa hende
sønder.
F rihedsstraf.
❖
*
Landpolitibetjenten:
Mads Øje, som lige er kommen
*
ud, har ituslaaet et Vindue for atter at komme i Fæng
Distræt.
sel!
Herredsfogden: Godt, saa dikterer vi ham fire Ugers
Professoren: Ah, De har altsaa skænket Deres kære
Frihed!
Mand Tvillinger. — Er de begge fra Dem?

Alls ingen flicka lastar jag.
RVRNRK

R’ni.R’í'VTSR

„Puh!“ stønnede Antonio, da han naaede hende, og
tørrede Sveden af Panden, „det kan være godt at komme
til at sidde ned — har du lidt Mad til mig, Marianne/*
„Kom^ sagde Marianne og tog Antonio i Haanden,
„jeg har en stor Fisk og dejlige friske Frugter/*
Antonio smilede fornøjet og gik med Konen ind i
deres lille Værelse.
Marianne tog Fisken op fra Gryden og lagde den
paa Fadet, der stod paa det bare Bord.
Antonio gik hen til Skabet og hentede Vin og Brød,
hvorpaa de begge begyndte at spise.
„Du er saa stille i Dag, Marianne, er der hændet
noget?" spurgte Antonio, da den værste Sult var stillet.
„Aah nej,“ sagde Marianne, „egentlig er der ikke
hændet noget — jeg tænker bare paa Sophia."
„Aah ja," svarede Antonio og tav.
„Jeg synes," vedblev Marianne, "at nu kan hun og
Femando have ventet længe nok — desuden synes jeg.
at det er ligesom et Fingerpeg fra selve Madonna, at
Moster Cathrina just efterlod os disse to gode Stole
og det smukke Porcellænsbord — du kan tro, det er
hendes Mening, at vi to gamle skal lade de unge faa
dette her. saa de kan faa begyndt, for saadan er det
jo engang Himlens Vilje — Skaberen har engang be
stemt, at vi Mennesker ikke skal leve alene.
Antonio gryntede, saa svarede han lidt efter:
„Det er rigtig nok, hvad du siger, lille Marianne,
men Tiderne var ikke gode, da vi to giftede os — og
bedre er de ikke bleven siden den Gang."
Marianne saa forskende paa ham.
Antonio blev det var og tilføjede, idet han tog
hendes Haand:
„Det er jo ikke, fordi vi har fortrudt det, lille Mor;
men naar man saadan skal tænke for sine Børn, da
synes man jo. at man gerne vil se lidt bedre Udsigter
for dem."
„Ja," svarede Marianne stille. „Det var jo ingen
Skade til; men vi to har jo altid faaet saa meget, at
vi kunde opholde Livet, og det gør de andre ogsaa nok
— jeg har altid tænkt, at naar jeg bare havde Antonio,
sa;a maatte de andre gerne pynte sig saa meget, de
vilde.
Antonio flyttede sig nær til hende uden at svare
— der glimtede Taarer i hans Øjne.
Der blev en lille Pavse.
De tænkte begge paa Ungdommens Dage.
Antonio glemte aldrig Marianne, da han dansede
med hende, den Gang hun havde den lyserøde Kjole
paa; det var ham, som han havde holdt dejligt duf
tende Nerieblomster i sine Arme — saa tænkte han
senere paa hende — i den Periode, hvor de smaa
Børn blev fødte — han tænkte paa hendes aldrig svig
tende Kærlighed — og nu da det gik mod Graven, syntes
han, hun var skønnere end nogensinde, og at han aldrig
havde elsket hende som nu — hvad var vel de smaa
Maaltider, som de ofte havde savnet, mod dette — nej,
han kunde ikke bringe det over sit Hjerte at trække
det ud for de unge. Marianne havde som altid Ret
Han tog Marianne blidt om Livet og sagde:
„Du skal have Lov at sige det om Stolene, Mo’r."
„Nej, det skal du, Antonio."
Mens de gamle skændtes om, hvem der skulde være
Overbringeren af det for de unge saa glædelige Bud
skab. gled en Skygge forbi Vinduet.
Et Øjeblik efter aabnedes Døren, og en høj Mand
med et lidenskabeligt furet Ansigt traadte ind.
Glæden svandt i de gamles Øjne, men Antonio tog
alligevel en Stol til den fremmede og satte et Glas Vin
foran ham.
„Hvordan har du det, P(erez?" spurgte Marianne.
„Jo. Tak," svarede Perez haardt, „med mig har det
ingen Nød, men, I skulde hellere tage Vare paa Sophia,
hun gør Skam paa jer, saadan som hun løber der og
springer med Fernando — den Lus, som ikke ejer
Sengen, hvori han so ver."
Nu kunde Marianne ikke beherske sig længere —
hendes Kinder blev en Tone mørkere, og hendes Øjne
skød Lyn.
Antonio advarede blidt: „Mor, Mor."
Men Marianne hørte det ikke, hun stillede sig lige
overfor Perez og slængede Ordene ud, idet hun af og
til slog i Bordet.
„Dette her bliver snart ‘for galt, min gode Perez,"
raabte hun, „tror du ikke, Antonio og jeg nok ved,
hvem vor Datter gaar med — tror du, at det fine
engelske Herskab, hos hvem hun tjener, vilde finde
sig i hende, hvis hun var en slet Tøs — nej, vor lille

Hun : Gud, der er min Mand. Ser han Dem sammen
med mig, slaar han Dem ihjel.
Han: Det er der saamætid ingen Fare for, kære Frue.
Jeg skylder ham nogle Penge, saa han vil vist helst have,
at jeg skal leve.
Sophia har aldrig gjort sin? I'orælclre andet end Glæde
- og hvad angaar Fernando, da arbejder han, og han
er helt igennem en brav Karl, som, om Madonna vil
give sin Velsignelse, skal hjemføre Sophia som Brud,
saa snart hun kan blive løst fra sin Tjeneste.“
Percz blev ligbleg.
Marianne fortsatte noget mildere, da hun saa hans
Bevægelse.
„Det klæder dig meget daarligt her at gaa og for
følge vor stakkels Sophia — hendes Øjne er nu engang
falden paa Fernando — saadan har Madonna nu villet
det, o'g for hende maa vi alle bøje os — du ogsaa,
Perez.“
Hun klappede ham paa Skulderen.
„Lad være at gaa og tænke paa hende — se hellere
at finde en anden Pige; du har jo Penge, saa du har
let ved at faa en.“
Men Perez, der ligesom havde været bedøvet over
dette Budskab, kom nu til sig selv og saa hadefuldt
paa hende — han skubbede hendes llaand af sig og
fo’r ud af Døren uden at sige Farvel.
De gamle saa alvorligt efter ham; Antonio rystede
paa Hovedet, saa sagde lian med Angst i Stemmen:
„Jeg er bange, den Dreng der gør en Ulykke.“
Marianne sagde stille, idet hun hævede Øjnene:
„Madonna beskærme og bevare os.‘;

Naar Støvet hvirvles op af Aftonvinden, da rejser
der sig som en stille Protest fra hele Naturen — Rosen
ryster sig vredt -- Palmerne fejer med de brede Blade
-- som sagde de: „Bliv mig fra Livet!“
Kun det gamle Træ slaar taalmodigt, skønt dets
Blade dirrer.
„Nej,“ siger det, „l har ikke lært det endnu. — I
forstaar ikke endnu, at vi er paa Jorden, hvor slige
Ting hører til.“
Men Vinden ler - den slænger sig triumferende
over store og smaa ITuse — den slænger næsvist et
Smørrebrødspapir i Ansigtet paa selv den fornemste
Señora.
„Ha, ha,“ ler d(en, „jeg gør, som jeg vil."
Den skaaner intet — selv det silkebløde Græs i
Ly af Grandens Espalier faar sig en Omgang — og den
fyger ugenert ind ad de fattiges aabne Dør.
„Jeg eksisterer lige saa godt som Solen, som Luften,
som Regnen
tror I Daarcr, I skal have det ene
godt — det onde har vel lige saa megen Ret som det
gode. — Ryst du bare paa'Hovedet, du Levkøj af en
gammel Jomfru, <om du saa rystede Kappen af dig,
saa blev jeg dog ved at leve.‘^
(Fortsættes.)

SVENSK VID OG TEGNEKUNST.
Kurre.

Lilla Qreta: Mamma, vår guvernant kari se i mörkret. I går afton var det alldeles mörkt i trappan, och ända
sade hon till morbror Karl: I dag har du inte rakat dig, Kalle lille!
Kedelig F e j It age Ise.
„Er Doktoren hjemme?" 'spurgte en Vagabond, der
ringede paa en Læges Dør.
En halvgammel Dame spurgte hvad han vilde og
Vagabunden svarede:
„Undskyld, jeg vilde have spurgt Doktoren, hvis han
var hjemme, om han ikke skulde have et Par gamle
Bukser. "
„Jeg er Doktoren," sagde Damen.
Og saa bad Landstrygeren meget undskylde og til
føjede, at han vist var gaaet fejl.
*
*'
Og saa?
Man taler i et Selskab om Blindhed, som er bleven
helbredet efter lang Tids Forløb.
„Ja,“ siger En, „jeg havde en Tante som var blind
i syv og halvfjerdsindstyve Aar." ’
" „Og saa?"
„Saa døde hun."
*
*
*
Harmfuldt.
Ung Frue (til en Veninde): Assistenten er dog et
uforskammet Menneske. Tænk Dig, i Aftes skrev han i
Støvet paa Bordet: Jeg elsker dig! I Aften skal jeg
nok sørge for at tørre Bordet ordentligt af!

On dskabsfuldt.
Damen: Tænk Dem, i Vinter har min Klavernøgle
flere Uger igennem været forsvunden, saa at jeg ikke
kunde komme til at spille! Nu har jeg faaet fastslaaet,
at det er min Stuepige, der har lagt den tilside!
Herren: Er hun virkelig saa musikalsk.
*
*8 *
Anerkendelse.
Ung Digter: Postvæsenets 'Ekspedithed er virkelig
beundringsværdig. Igaar afsendte jeg ti Digte, og nu til
Morgen har jeg dem allesammen igen.
*
* ,
Af f æ r d i ge t.
Hun: Ja, naar De endelig vil vide., hvorfor jeg giver
Dem en Kurv, saa maa jeg sige Dem, at jeg har to
Grunde dertil!
Han: Og de er?
Hun: Dem og en anden Mand!
*
*
Frit O v er s a t.
Sproglæreren (til en Udlænding, der lærer Dansk)-:
Det er rigtig i Stedet for Ordet Kammer at sige: „Sove
værelse" !
Udlændingen: Den Koncert, jeg hørte i Gaar, var
altsaa Soveværelsemusik?

HJEMMETS VEJVISER
Fortegnelse over københavnske Firmaer, hvis fleraarige reelle Forretningsførelse yder Kunderne
betryggende Garanti for samvittighedsfuld Betjening.

Barbermaskiner.
I
I

Haararbejde.

|

Barbermaskiner.

Kr. 1.50 plus Porto sendes
mod Opkrævning. P. Jensen,
Skovvejen 105. Aarhus.

| I

Møbler.

|

^^ntraM^øKelma g a s i n e t

Fru ERSLEV
modtager afredt Haar til For
arbejdning. Spec.: Fletninger

C

Jernbaneg. 5, Telefon B,
2642x. Soiide Folk indr. Ratebet. Fineste Gardinoph.

— Skilninger — Parykker, enestaaende Pasning. Nørrebro

C. Paulsen.

gade 74.

Barnevogne

Mahogni Bogskabe, som Teg
ning 50 Kr. Antike løbler
restaureres. SnedkermesterP.

Indramning:

Barnevogne og Klapvogne.

Rammer paa
Afbetaling.

Fr.7,Gade4, Hj. afNørrebrog.
Telf. Nora 1996 y. Afbetaling
indrømmes.
Itkin.

Lindén, Henr. Rungsg. 23-25.

Bogbindere. |

Ugentlige Afdrag
efter Aftale.

AArxklot*
billigste Fabrixations»”iJØUlcr priser, N. P. Nielsens Mø
belsnedkeri, N. Søgade 15. Telf. Byen

Bogbinder D. L. CLÉMEXTs

Gentoftegade 4
AJS. CENTRUM, Regne y a de 1.

iggo Henriksen, 47, Pr. Char®
" lottegade 47. Hele Udstyr leve

Eftfl. Silkegade 13, Køben
havn. Telf. 3396, leverer alt
Bogbinderarbelde, enk. Bør som de største Partier, i omhygligste Udførelse, til rimelige Priser.

Christensens Bogbinderi,
lé 12, Hj. af Grundtvigsvej, anbeler solid Indbinding til smaa Priser.

Børneudstyr.

|

Trærtaget.Voksne o.Børn samt
Skørter, Korsetter og Strømper
i stort Udvalg A'Nuppenau,
26 Grønneg. 26. Tlf. Byen l457x.

______
1
Severin E. Frendrup,

Cigarer.

Cigar- & Tobaksforr.,
iiLiuoa
Vin o«im
samt ojjh
Spirituosa,

26, Smallegade 26.
Alle Mærker føres.

res efter Tegning saavel som enkelte
Dele. Alt Snedkerarbejde udføres.

R.E.Lund, 8, Bagerstræde 8,

N. P. Hansens Møbelsnedkeri.
ST. PEDERSTRÆDE 41.
Telf. Byen 1341 x.

Q

LAURIT
Falkonérallé 65.
Telf.
Godth.1165, anbefaler sig
med alt til Faget henhø
rende til Konfirmation og
Selsk. Provinsordre exped.
omgaaende og billigt.

Kunstklinkeri.

|

KUNST.KLINKERIET
Ryesgade 114,

Stole som Tegning
8 Kr. pr. Stk.
Aage Jensen.

Peter Hvidtfeldtsstræde 6,

K. MADSEN,
Mølle Allé 14.
Chaicelonguer, Divaner
og Fjedermadratser.
1. Kl.Tapétserervan’kst,

Fiskeforretninger^ j

1 ælledvej 18

O. Kinttof,

Colbjørnsensgade 12.

Stort Udvalg. Billige Priser

A. M. SØRENSEN
Hovedvagtsgade 2.

l—

hnr onknlrll
’
har
erholdt Grand Dr
Prix
og Guld
medaillc i London for 1. Kl Fisk.
Varerne bringes overalt,

Tlf. Nora 1330.

Christiansen.

dj IHQlr___ H. M. OLSEN

Flcke- og Vildtforretng Blaagaardsgade 18.

Fodpleje.

|

\ I'rk. Basmussen, Vester___ - Jvolder- 17a. 2. Bemærk:
Len Sal. Træffea 12—6.

Giarmestre.
Alt Glarmesterarbejde
udføres.
CARL STAPF,
Enghavevej 15.

Glasmosaik.

I
|

Pustervig 5.

Telefon Byen 2369x.

Guld- og Sølvvarer |
Forlovelsesringe alle Des<^\Ojsins. Denne Annonce giver
E^OlOpCt. Gothersgade 58, Aug.

Andersen.

Tlf, Palæ 1358 y.

r. Tværg. 29 Mezz., Tlf. Palæ 1329 y.
i. Herss, Juveler og Guldsm. St. Udv.
tuld, Sølv og Elektropletv. til bill. Pr.

Lverter i „Hjemmets Vejviser44.

Telf. 5360.
Stort Udvalg.
Billige Priser.

Maltpræparatenl

Ingen Mavekatarrh!
Brug Maltme Kakao.
Maltine Kaffe taales,
hvor Kaffe bør være
banlyst.
Maltinekiks. Tlf. 9919.

Manufakturvarer. |
Bedst og billigst
F, C: Dahl,

O v e r s lag gratis.
M. Jansen,

Konsultation
10-4 og 6-7
Undersøgelse gratis.

Fineste Guldbroarbejde.

Dansk-amerikansk Tand-System.
Gothersgade 21 St.
Telf. Byen 18 31v.

Trikotage^
Strømper, Underbeklædning,
Alexander Hoyer,

KØBMAGER6ADE 16.

Stort Udvalg til alle Priser.
ANNA PAMPERIN.
Falkonerallé 26. Tlf. V 2267 x.

i

____________________
1
Opplettering.

Gamle Pletsager .Aianain«
nvp Tlf.
Nørre
s-35
Byen 3699.
Pianoer.

I

Stilfulde Instrumenter
Dansk Arbejde.
Thorald Bohm

— Fiolstræde 42. —
Telf. Byen 42Ux.

Aarligt Udsalg.
Reelle Fordele bydes Kun
derne. FREA er altid reel.
Vesterbrogade 40

ved det nge Theater.

O. K. Mathiesen,
Landemærket 25.

Største Udvalg, Billigste Priser.
Masklngarn til en gros Priser.

I Tøjrensningsanst. |

Tøjrensningsanstalten.
Li Hf Stranditrade 1&
Jlerredragt fra 2.00
^Damedragt • J.2S.

Reparationer al
øvede Skrædere

Københavns Dampfaivøri
& Tøjrensnings Etabi.
C. Kruger Hansen.
Indlevering:

Rottegift.

Dronn. Tværg. 14.

Tlf. Palæ 110.

Fabrik :

Blegdamsvej 56. Tlf. Nora 1100.

Lædervarer.

liskehus et

ü0-6"

Stort Udvalg i Tricotage.

Etablissement for moderne Indramning. Kun 1ste Kl Materiale anvendes. iste Klasses Møhier efter originale Tegnin
larmcsterfoiretningen og Ramme ger til Fabrikationspris. Tegning og Over
slag gra is. Grundlagt i8q8.
fabrikken, Toftegaards Allé 15,
Billeder indr. paa Afbet. Abonnement
paa Vinduespolering modt. S. Hansen. UflhlnM direktefraVærkstedet.SpeciMH Hl alitet: Spisestue og Ilerreuæeiiuuiue
Billigste værksledspri
Konditorier,
ser. C. Christensen, Præstøgade 13.

Kurvemagere.
Larsen & Gording.
Holbergsg. 10. Tlf. Byen 5110.

Tegning og Overslag gratis.

Vinduespolering og Bygningsarbejde
udføres.

4ITCV
iivoiy

D ekoratører.

5191.

Tandklinik;

Frederiksborgg. 31.

plages De af Rotter, Mus. Væggedyr,
1 Kakerlaker eller andet Utøj, da
henvend Dem Nybrogade 28 Stuen.
Telef. Byen 2496 Tom Tjäder.

Uhrforretninger.

[

F. 0. Carlsson,

Amagertorv 31.

Skotøj

Største Udvalg i Ulire og
Kæder.

Skotøjsforr.
Thinggaard,
Strand boulevarden 166, Tlf.
Str. 83 x. Al R p.. udf. hurtigt.
Kun 1. Kl. Fodtøj til bill Pr.

SkrædermestreJ
Frøsig & Nielsen, Skræderetabl.
1. Kl. Herre- og Dameskræderi.

_____ Nordre Frihavnsgade 13 A.
Illl Miphon Herre= & Dameskræd.
JUI. niUlbUn.
Classensgade 3.

Bestillinger modtages. Stort Prøvel.
Omforandring og Oppresning hurtig
_______ ______ og billigt,_____________
Alt stof modt. til Forarbejdning.
God Pasning og flot Arb. garant.
Stort Prøv el. Ægirsg.12. N. Ohlson

___________1
Vaskerier.

Specialitet:
Hnsholdnings? vask efter Vægt

Gmdrup
Dampvaskeri,
— Grundlagt 1878. —

1 Vore Vogne køre overalt.

Symaskiner.

C. Knnerding & Nielsen,

Telf. Strand 2. ♦ Telf. Strand 2.

6, Holbergsg. 6
Grundl. 1868 Telf. Byen

Renyi

Hjemmels Vejviser
. .. naar------- :
Besøger et reelt firma.

Længste Garanti.

yy.

Afbetaling Indrømmes.

Billigste Priser.

Gratis til Oktbr. Flyttedag.
En elegant 8 Værelses Lejlighed med WC er
straks ledig.
Gratis til Oktober Flyttedag. Aarlig Leje
1200 Kr. Anvises fra Adrian, Kælderen.

AUTOTAXA

7770

777(

Sønderjysk Ejendomskontor.
,£(Ved Tn. NI. Suurballe).

Søndergade 27. (Telefon). Kolding.
Villaer og gode Ejendomme i alle Størrelser paa Lan
det og i Byerne anbefales, saavel til ren Salg som til
Magelæg.
Forespørgsler besvares

Ejendomme modtages fremdeles til An
visning til gode Købere.
= Hovedstadens Comp. =
udfører

Metal- ¿(.Vinduespolering
Gratis Glasforsikring for
faste Abonnenter.

Nærmere ved Telefon 8702.
Skindergade 36.

Faas overalt i Tuber 0,50 0,75

Klinger til Barbermaskiner
kan afslryges og' blive skarpe igen
ved at benylle en Klingeholder. Sen
des mod 50 0. i Friimvrker plus 10'0.
Porto. A. Brandi, Prinsessegade 49.
Forlang Katalog over Barber-, Hygi
ejne- og Toilet leartikler.

Vil De af med Deres Rotter ?
Brug statanerkendt Rat Extern? fra: ‘
A/s Em¡f ZuscMaffS 'Eabóratofjjúrn^
' .
København, Løvsfraede ó i..

/sVJ^iedler.

Fabril^

Vil De
være rig
paa Minder
maa De
fotografere
Deres
Kære. Med

Ennas

Apparater
fra 6 Kr. komplet kan Enhver
straks fotografere overalt.
Forlang Katalog.
Kældergittere, Dørgittere
og Gittere for Udhængsskabe og
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En Dame, der vejede 93 kg.,
fik ved Hjælp af et let Middel sin
Vægt bragt ned til 65 kg. Af
Taknemlighed herover vil hun nu
gratis bringe Kendskabet til dette
Middel ud til alle de, der maatte
have Brug derfor. Skriv om Op
lysninger til Mmc. Barbier, 38
Cours Gambetta, Lyon (Frankrig).

NATMES FTÍ •]

- [— Tænk Dig, den Fyr havde den Frækhed at tilbyde
min Kone sin Paraply og nu gaar de der foran,
~ — Saa vilde jeg i dit Sted have givet ham en Dragt
Prygl.
— Det vil jeg ogsaa, men ikke før de naar hen til hvor
vi bor. For min Kone har idag sin bedste Hat paa skal jeg
sige dig.

AMATØRFOTOGRAFEN, Vimmelsk. 47.
København K.

Sorte ægte Wsljer,
3/4 Al. lange, (aim. Pris 4,50),
sælg, for 2.85. Et stort Parti ægte,
sorte Hestehaarshatte sælges i disse
Dage billigst i Prøvehandlen! 3000
Buketter Silkeblomster, frit Valg,

54 Øre. Prøvehandlen er kun
St. Pederstræde 33, altid billigst.
Ingen Filialer. (Mod Efterlign. advares.
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En ny Haarfrisure.
Hoanánul/pf"
BpmHFCiqor Site 50 Ør?
* * •■
? pr. ¡OO Stk*

Denne smukke Haarfrisure har vakt megen Opsigt i Paiis,
Som det vil ses, lader den Nakken træde frem paa en
særdeles yndefuld Maade.
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Et Bad i det gamle Rom.
Den nylig afdøde Maler Alma-Tadema —hvis Portræt og Biografi vi bringer inde i Bladet
— har malet dette skønne Billede. Scenen er et fornemt Hus i det gamle Rom, hvor unge
Kvinder tager et forfriskende Bad i det kølige Marmorbassin,
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NAAR SOL GAAR NED Fortælling af J. I, Kronstrøm.

I de frygtelig lange, ensomme Timer dvæler
ANS EKSGELLENCE sad som sædvanlig
i Rullestolen ved Skrivebordet. Fra Vin Ekscellencens Tanker ved det svundne og det
duet var der Udsigt over den gamle Have, vundne.
hvor Træernes Blade i Solen lyste som Guld. Men den før saa lynrappe Hjernemaskine
Men Ekscellencen saa ikke noget af al den arbejder nu usikkert. Den formåar kun at
Herlighed. Det hvasse Blik, der endnu for faa samle Glimt og Stykker....
Desværre — det har ingen Hast. Han,
Aar siden lyste saa klart og køligt, var sløvet.
Rynkerne samlede sig i tætte Bundter om hvis Valgsprog var Time is money, havde
Øjnene. Det gulnede, skægløse Ansigt var nu mer end'nok af Tid!
Saa vandrer han da gennem de mange
skrumpet ind.
Saa fik da Tiden ogsaa slidt ham op, den Aar og dvæler ved enkelte af Mindernes travle
Stationer.
rastløse Arbejder.
Skikkelsen synes endnu mindre i Rulle
Barndomshjemmet — havde været fattigt og
stolen. Den magre, energiske Mund — hvor ringe. Der var en *gammel, brunmalet Drag
Børsmatadorerne frygtede den Mund! — er kiste, og den maatte Faderen sælge for at
ikke saa barsk som før. Hagen rager noget skaffe Penge til Huslejen.
Ved et Tilfælde opdagede Ekscellencen den
slapt frem.
Det vældige, massive Mahogni-Skrivebord mange Aar senere hos en Antikvitetshandler.
bugner ikke længer under Dokumenternes Nu pranger Dragkisten i Ekscellencens For
gemak ....
gyldne Tyngde....
Og Byen — hvor den var lille og ube
Se, hvor alt staar i sirlig, næsten pertent
tydelig! Apotekerens havde selv en Post i
lig Orden!
Ekscellencens kalkgraa, visnede Hænder Gaarden, og den gjaldt for et Vidunder.
famler med en Elfehbenskniv.
Men kønt og idyllisk var der. Ekscellencen
Men bag Pande-Kuplens dybt alvorlige Fu mindes de grønne Volde og den blanke Aa.
rer blaffer Tankernes døende Flammer.
Ved Solnedgang kunde Vandet se ud som fly
Han drejer langsomt Hovedet lidt til ven dende Guld...
Haha .... Nej, han var nu ingen Drøm
stre. I Vinduesfordybningen lige for ham er
anbragt et Miniaturskjold af Guld. I Skjoldet mer!.... som Skrædderens Mogens, det be
er indfattet en stor, pragtfuld Safir. Omkring gavede Barn, der skrev Vers om Elverkongen
den er indgraveret med klare Bogstaver: T i m e og alt det Tøjeri og til sidst var lige ved at
gaa i Spaaneme, hvis ikke Ekscellencen havde
is money.
Safiren er Kontakten, der slutter den elek skaffet ham en Plads som Bud i Banken.
triske Ledning til Domkirkens Klokker...
Nej, han — Ekscellencen — saa paa Tin
Dette var et af Ekscellencens berømte gene, som de var. For ham var Aaen
tricks, et af de sidsteø før den store Slap Færdselsaaren, hvor der kunde sejle Skibe.
pelse indtraadte.
Og han brugte Tiden godt. Læste alt, hvad
Det tiltalte ham, at naar han tidlig om han kunde faa fat paa af Matematik, Fysik og
Morgenen satte sig ved sit Arbejdsbord, kundes Geografi. Engelsk blev han helt hjemme i
han med et let Tryk paa Safiren bringe de ved at snakke med de fremmede Søfolk... Ja,
mægtige Malmklokker til at vække Byens Folk det var en billig og god Metode.
til Arbejde. Det var hans Kirke, der rin
Saa kom den lange, strenge Læretid hos
gede .... Kirken med den gyldenstribede Kob Kræmmeren. Huha, hvor dræbende unyttige
berkuppel, der takket være hans Energi og havde ikke disse fem Aar været... Han kunde
Magt knejsede højt over Byens Tage.
have lært det samme paa højst to Aar....
Men i lange Tider havde Ekscellencens Isch, hvor han hadede sin hostende Plageaand,
Hænder ikke rørt Safiren: Han var jo syg. Bogholderen ... denne ondskabsfulde Kanaille,
Stod sent op og gik tidlig til Ro.... Saadani der sad og vrøvlede Bynyt til henimod Midnat
vil Lægen det. Ringeren maa selv klavre op med Chefen og lod Læredrengene vente ude paa
i Taamet og sætte Klokkern ei Gang. Først Kontoret, skønt der ikke var noget at bestille.
Ja, her fødtes det Had, som mange senere
ved Middagstid lader Ekscellencen sig køre hen
har faaet at føle — Proletarens solide Had.
til sin Yndlingsplads ved Skrivebordet.
Han har været den store Vækker. Han
Endelig kom han da ud af Slaveriet. En
skabte Aktieselskaber som Gud Verdenssyste Skæbne, der saa ud som et Tilfælde, bragte
mer. Han anlagde Jernbaner, byggede Damp ham i Forbindelse med et engelsk Firma. I
skibe og Fabriker. Hele Landets Stordrift en forrygende Snestorm rejste han til Man
straalede ud fra ham, Bankdirektøren — Søn chester.
nen af en fattig Snedkersvendi
Fattigt og drøjt var det paa det skumle
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Baghuskontor. Og’ dog syntes det ham som
«et Himmerig i Sammenligning ined Ravne
krogens. For her lærte han noget. Her stu
derede han Storhandelen. Her drev man ikke
Tiden bort med Pjank og Sladder. Paa Kontor
og Fabrik, i Banken og paa Gaden... overalt
lød det: Time is inoney... Tid er Penge I...
Det var ogsaa her, ät han lærte Fiffet
med den stive Ansigts-Maske, der tilsyneladende
brister for et velvilligt Smil.. . denne ypperlige
Maske, der har duperet saa mange.---------Aa, det er frygteligt at mærke, at Hjernen
ikke vil mere, naar man i lange Tider har
styret den som et Skib efter sit Behag...
Det var Manchester... rigtig!... nu har
vi Traaden igen... Nogle Aar senere vender
han kundskabsrig og virkelysten hjem. Man
begyndte saa smaat at lægge Mærke til liam.
Ganske vist var det endnu kun faa, som troede
paa ham. Det manglede selvfølgelig heller ikke
paa velvillige .Sjæle, der mente, at alt det frem
mede havde ødelagt ham... Men de fleste
var forøvrigt lige glade med det hele. De
havde nok i at passe deres egen lille Trumme
rum ...
Saa gør han det første store Hop. 28» Aar
gammel bliver han Bankdirektør. Banken er
ganske vist ny pg ikke særlig stor; men han
faar hurtig slaaet den op. Hvorfor?... Fordi
han er ung og dristig, hurtig qg klar og véd
Besked, mens de andre vrøvler frem og til
bage om Soldaterknapper — hæ.
Jo, her stod den sin første Prøve den
haarde Vijle, der siden blev ham et saa nyt
tigt og frygtet Redskab. Flan gjorde sig til
Princip aldrig at opgive et Maal, naar han
•en Gang havde sat sig det...
Atter ser Skæbnen ud som et Tilfælde...
Den store Pengekrise indtræder. Snart viser
«let sig, at han er Øjeblikkets Mand. De andre
kommer til ham. Og han nytter Øjeblikket.
Han rejser straks til Hamborg, undersøger selv
Forholdene, skaffer sig med Opbydelse af al
•sin kæmpemæssige Energi klart Overblik over
dJem i Løbet af en Nat og telegraferer et-godt
Resultat hjem.
Hvilken Spænding!... Han indser Faren
-og føler Ansvaret. Tusinders Velfærd beror
paa en hurtig Afgørelse.
Men hvad foretager Ravnekrogen sig imid
lertid?
Den ødsler kostbar Tid bort i snakkesalig
Tvivl og smaalige Redningsforanstaltninger. Den
vil slukke en Pakhus-Brand med en Spand
Vand.
For første Gang ser han Ravnekrogens
Vrøvlevorrenhed troppe op med hele sin
skæbnesvangre Ynk. Han telegraferer og tele
graferer. Endelig faar han et klart Svar. Ti
Minutter senere har han Papirerne i Orden.
Krisen er overstaaet.
Ved sin Hjemkomst skaber han Velstand
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rundt om sig. Han samler Guldet, danner
alle de store Aktieforetagender og er selv Sjælen
i dem. Han sætter de gode Kræfter i Trit
Han ildner de sløve. De dovne og kritiksyge
slaar han enten ned eller bruger dem til at
fremme sine Planer.
Der er let Slid — og en Glæde —- uden
Lige.
Dog, Lykken er nstadig. Efter en Række
gode Aar svigter (Konjunkturerne. Aktierne giver
daarligt Udbytte... Aktionærerne gør Oprør
mod deres Konge...
. Aa, disse stormende Generalforsamlinger,
hvor Mistilliden og Dumheden stod op og
hylede.... Ja, han husker dem!
Men han stod atter urokkelig fast. Hans
Selvtillid svigtede ikke. Han vidste, at han
var Banebryderen... Hvor ide Æsler vred sig
under hans snerrende Hensynsløshed!.. . Den
dumme Kritik maatte forstumme. Det var ham,
der sejrede.
Selvfølgelig!
Guldet strømmede atter gennem hans Kon
torer.
Og som et Symbol paa Sejren byggede han
Domkirken. Jo, han, Bankdirektøren, har sat
sit Møntstempel ikke ¡alene paa Kirkespiret,
men ogsaa paa selve Byen.
Ravnekrogen eksisterer kun i Folks Erin
dring. Voldene blev revet ned, Havnen ud
dybet, monumentale Bygninger rejstes paa Røn
nernes Plads.
Nu bøjede de sig for ham allesammen.
Oh, de Slavesjæle!...
Taknemmelige Borgere ... oho!... frareg
net nogle faa Mænd, som virkelig forstod sig
paa, hvad det var, han udrettede — hadede
eller frygtede de ham ...!
Men Kirken priste ham, og Konger og Kej
sere gav ham straalende Ordner . — som om
han, Proletarsønnen, kunde ¡nøjes med det.
Magten var det, han vilde have.
Og han fik den.
Aa, Magten!... Magten!...
De gamle Øjne lyser svagt.
Han har skabt den nye Adel — DirektørAdelen — der or i Færd med at brede sig
over hele Landet. Dens første Medlemmer kaarede han selv. Sine Venner og Tilhængere har
han sørget godt for ...
Jo, han kan .med Sandhed sige, at han har
været trofast mod ¡sine Venner...
Og lige saa trofast har han hadet sine
Modstandere!
Han ved, at han har været en myndig
Herre. Og han angrer det ikke.
Nej.
Naar han talte, lyttede hele Landet.
Han har naaet de højeste Æresposter. Men
aldrig har han skammet sig over sin Herkomst.
Han har netop stadig gentaget for Ungdommen,
at det slet jkke særlig kommer an påa den
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store Formue, men .paa Dygtigheden, om
en ung Mand skal bryde sig en Bane her i
Verden.
Han har selv givet Eksemplet. Sønnen af
den fattige Snedkersvend er nu Hans Ekscellence Direktøren.
Men — Magten er betalt!
Magten... Magten... Ja, han fik den.

Nu sidder han her uvirksom i sin Rulle
stol og maa lade de andre styre og raade.
Maskineriet vil ikke mere.
Det kolossale, aldrig hvilende Arbejde har
slidt ham op... sommetider er det, som om
Hjernen smuldrer.
Aa, disse skrækkelige Nætter!..... disse
jammerlige Dage!... Hvad hjælper alt Guldet
ham nu? Se, han kan jo daarlig flytte sin
Haand. Tjeneren maa made ham som et Barn.
Gid det snart yar forbi alt sammen!
Mismodig vender Ekscellencen Hovedet bort
fra Safir-Kontakten...
Mon Klokkerne snart skal ringe over ham?
Saa tager Tankerne atter fat paa det gamle
Emne: Forretningerne — Sejladsen paa Guld
floden.
Han har aldrig interesseret sig for andet
end de store Kunder. Nu ser han, at Efter
følgerne slaas om de smaa.
Well, der er ogsaa Forretning at gøre —
med Forsigtighed!...
Alligevel — der er en Længsel efter Hvile,
som han ikke kan komme bort fra.
Han er saa træt.
Og hans Gerning er endt. Uigenkaldelig ...
Han er bleven gammel.
Han har da ^Gudskelov Mod til selv at ind
rømme den bitre Sandhed.
Ellers skulde de andre snart lære ham det!
Ja, hvad fik han saa ud af det hele?....
Af Banker og Aktier og Dampskibe og alle de
glimrende Spekulationer? ...
Gid man dog kunde radere det Spørgsmaal
ud! Det er saa ubarmhjertigt hensynsløst.
Men han kan ikke. For han har jo denne
Trang til at se Tingene, som de er. Og selv
om alle de andre lyver — for sig selv kan
han ikke lyve. .
Kontoen maa gøres op.
Penge og Magt... det er den ene Side, den,
som ligger aaben for Folket. Han ved selv,
at der er nogle andre Sider, som bærer Over
skriften Spild. Derunder er opført en hel
Mængde Poster, saasom Chikanerier, Skuffelser,
Tab, Overanstrengelse.... hu!
Lad os se lidt paa Kontoen for diverse
Debitorer.
Han har hjulpet en Del Mennesker — uden
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derfor at være Filantrop. Men Dygtigheden
bør altid støttes. Hvad havde han ud af det?
Intet... absolut intet. Han saa aldrig noget
til disse Herrer. Derimod vilde de maaske nokr
naar han engang var død, benytte Lejligheden
til at anskaffe sig en ny høj Hat og prale med
deres fine Bekendtskab og usædvanlige Evner
... altsaa paany agitere for deres eget kære
lille Jeg.
Saa var der ogsaa Byen og Landet, som
han havde været med til at bringe frem...
Ja, det kunde være meget godt, hvis ikke
Fattigdommen og Elendigheden samtidig var
bleven ti Gange saa stor som i gamle Dage ...
Saadan fortsætter han. Alle Konti giver
Underbalance. Til sidst er det forbi med Pen
gene og Magten.
Der er kun Træthed og Tomhed tilbage.
Han kan jo agstens lade, som om han ikke
ser det. Men derfor bliver der alligevel ved
med at staa ubønhørligt haardt: Træthed og
Tomhed.
Han nævner ikke Ordet Døden, men ser
det — sort og hvidt.
Aa, Snak — Videnskaben lærer os jo, at
Materien og Energien er evig. Altsaa er der
noget efter Døden... og ikke Tomhed.
Men hvori bestaar dette „noget“?
Hvem der havde en Idé at dø paa!
Hans Ekscellence rokker urolig i Stolen.
Time is money — det har nu været
han s Idé. Nat og Dag har han været op
taget af det ene: Penge... Penge... og atter
Penge.
Men Tiden er ikke blot Penge. Den maa
være noget andet end disse klingre Of’d....
Igen dette „noget“ ... Hvad er det? ... Hvori
bestaar det? ... Er det usynligt som Luften? ...
Den Luft, vi føler, men ikke ser og ikke kan
undvære?
Nu... netop nu mærker han, at „nogeP
er høj myndigt, virkeligt.
Syg af at tænke, træt af et langt Liv i
misforstaact Ensidighed synker Jian sammen
over sit gyldne Fata Morgana. Den magre
Mund lukker sig .om et stumt Skrig... Øjenlaagene skælver... Hovedet glider lidt til
venstre... saa længere og laéngere nedimod
Skulderen.
Musklerne strammes. Men Tyngden virker,,
og Tindingen nærmer sig langsomt Safir-Kon
takten.
I det høje, gyldne Værelse er der døds
stille. Kun Lysekronernes .Krystalprismer klir
rer uendelig svagt.
Saa høres udefra Domkirkens dybe Malm
klokker.
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KUNSTNER-KÆRLIGHED.
Fra Fransk ved

Augusta Frigast.

VIS DE, kære Læser, gaar ind paa Kirke- mange Forsøg stod hun endelig for ham, fin
gaarden i C., vil De paa Deres højre Side og yndig, saa lig Modellen at to Taarer sneg
finde en lille langstrakt Grav, mellem to Cysig

ned ad hans Kinder. . . . Han elskede
presser, overdækket med Vedbend, hvorunder
hende.
er skjult et simpelt Kors; bøjer De Bladene
Fra den Dag fulgte han hende troligt over
til Side, læser De Navnet Henriot.
all, lyttede til hendes sølvklare Stemme, lykke
Hvem De end er, saa knæl ned og bed en lig over hvert ligegyldigt Blik, over hver vissen
thi dér hviler et ædelt Hjærte!
Blomst, hun kastede hen paa maa og faa.
Dets Historie er sørgelig, men rørende, og Øm Aftenen nynnede han Kærlighedssange ud i
her skal De høre den:
den tavse Nat.
I Aaret 189 * var den lille smukke By B.
Lagde hun Mærke til hans stumme Beun
i Pyrenæerne i August Maaned Samlingsstedet dring? Ja, uden Tvivl, Kvinderne forstaar hur
for en Mængde Udlændinge. De glade Gæster tigt Øjnenes Sprog. Som et Pust af Virak steg
mødtes ved Brøndkuren og ved Musikken i Kunstnerens fattige Kærlighed op til hende og
Casinoets pragtfulde Haver, elegant udhalede fortjente andet end Foragt.
En Morgen da han stod og malede ude i
Herrer med Blomst i Knaphullet, lysklædte Da
mer, som adspredt laante Øre til deres Kavale Bjærgene, kom hun og satte sig ved Siden
af ham og saa nysgærrigt smilende paa hans
rers Konversation.
Midt i denne larmende Mængde gik en ung Arbejde; de snakkede sammen et Øjeblik, han
Mand alene omkring; han kunde i det højeste forvirret under hendes gennemtrængende Blik,
være en 35 Aar, var mørk, med et hvileløst hun med den Sikkerhed det giver en Kvinde
Blik og et bittert Træk om Munden, havde at vide sig beundret.
Da hun fjærnede sig med sin lyse Kjole
en høj og aaben Pande og over hele hans
Person hvilede et usigeligt Skær af Melankoli; slæbende i Græsset, udstødte den ulykkelige
en Kunstner, der havde faaet et haardt Stød Kunstner en dybt Suk, nu forstod han, at
hun, som forlod ham, havde taget hele hans
af Verden og nu flyede den.
Straks om Morgenen drog han ud i Bjær Sjæl i Besiddelse,'hans stolte, trofaste Kunst
gene, fortabte sig i deres ensomme Stier, og nersjæl.
lyttede til Fuglenes Kvidder og Bækkenes Ris
Fra nu af havde han kun et Maal, at ero
len. Trods et Liv fuldt af Sorger bevarede bre hende, som han saa lidenskabeligt elskede.
I mange Maaneder levede han ganske alene
han endnu sit Skønheds Ideal; en poetisk Na
tur skjulte sig under Skeptikerens Skal, ep i det store Paris; fra tidlig Morgen arbejdede
skør Skal, som blot ønskede at falde for en han uden Ophør; han lærte Ængstelse, Mismod
Kvindes betagne Blik.
og Tvivl at kende, og mere end en Gang var
Da han en Dag saaledes vandrede drøm Penslen ved at falde ud af hans EIaand; men
mende omkring, gik ved Omdrejningen af en som en Trøstens Engel kom saa hans smilende
Vej en ung Pige forbi ham, langsomt som Aabenbaring og løftede hans sunkne Mod, som
en Aabcnbaring. Saa smak Var hun med sine Engblomsten i Blomsterbægret, der er mattet
bl a a Øjnes milde, lidt melankolske Blik, med af den brændende Sol.
den fine Ansigtsfarve, indrammet af en Glorie
af askeblondt Haar og med den yndefulde Gang.
Paa ferniseringsdagen var der et Maleri,
Det var ikke en af disse almindelige Skønheder, der tiltrak sig alles Opmærksomhed, en ung
som Øjet, efter at være blevet tiltrukket, gli Pige, der koket ser sig i et Spejl.
der hurtigt forbi.
„Hvor Blikket er udtryksfuldt!“ var der en
Henriot Vendte sig om for at se nærmere der sagde, „hvilke varme og levende Farver!
paa hende, blændet af den naturlige Ynde,
det er et dejligt Billede." Og alle søgte de
som udstraalede fra hende, og da han fjter Maleren Henriot’s Navn.
nede sig, syntes han ligesom betagen af en ny
Maalet var naaet, Hæderen var kommet
Følelse. Han greb sin Blyant og tegnede febrilsk til ham, Lykken tilsmilede ham. Hvilke van
den blonde unge Piges Træk; af og til lukkede vittige Luftkasteller han byggede, hvilke naive
han Øjnene for bedre at faa fat i Ligheden; Kærlighedsog
Taknemlighedsord,
han
han lagde hele sin Sjæl ind i Arbejdet. Efter sendte mod hende, den elskede Kvinde, som
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havde inspireret ham. Endelig havde han ero
bre! Lykken!
Men ak, Lykken skulde ikke komme!
Den næs le Dags Morgen sværmede han
omkring den Elskedes Vinduer for om muligt
at opfange et Blik.
Og dér saa han en ung Kvinde træde
ud af Døren, støttet til en ung Mands Arm
—• hendes Mands! De gik forbi ham med
glade Menneskers lykkelige Latter; denne
Kvinde, det var hende!
Den Ulykkelige lukkede Øjnene, knyttede
Hænderne og vaklede som et anskudt Dyr;
lang Tid stod han naglet til samme Plet, søgte
at samle sine Tanker, overvældet af dette uven
tede Slag. Hans Drøm var forbi!
Med et Fortvivlelsens Skrig samlede han
sine sidste Kræfter og skyndte sig bort.
Da han kom hjem til sit Atelier, kastede
han sig paa Sofaen med Hovedet begravet i
Hænderne, og den samme Mand, som om Mor
genen havde været saa fuld af Energi, havde
kæmpet saa tappert, han græd nu som et
Barn, hele hans Krop rystede under hans Hul
ken.
Solen skinnede ind gennem det aabne Vindu,
forgyldte Ruderne, lod sine Straaler spille paa
denne knugende Sorg, paa denne Menneske
sjæl, der om Morgenen var stærk som en Eg,
om Aftenen laa knust under Uvejret.

Da Henriot var kommen til sig selv igen,
betragtede han, de fordum saa elskede Ting,
og, grebet af Afsmag for Livet, for det nu
unyttige Arbejde, tog han Penslerne og Palet
ten og kastede dem ud i det tomme Rum.
Hans Kunsnerbane var forbi sammen med
hans skønne Drøm.
Efteraaret havde holdt sit triste Indtog, de
gulnede Blade faldt til Jorden og Grenene
strakte deres afpillede Kviste mod den graa
Himmel, som en bedrøvet og tavs Bebrejdelse.
Ude i den nu saa tungsindige Natur flakkede
Henriot hvileløs omkring, for hver Dag ble
gere og mere bøjet, uden engang .at forsøge
at bekæmpe den Sygdom, som truede med at
bortrive ham.
,
Denne Tilstand varede til Vinteren. En
Snevejrs Aften i Tusmørket følte han, at det
snart var forbi. Han smilede svagt. Det var
jo Befrielsen.
Han slæbte sig langsomt hen til sit Staffeli;
han vilde dø alene, ved Portrættet af hende,
der havde knust ham. Da det store Øjeblik
kom, faldt han som et vissent Blad til Jor
den, uden Skrig, uden Gysen, med sløret Blik;
to Taarer trillede ned af hans blege Kinder,
de sidste...........
Gemt i det indhyliende Mørke stod» den
unge Pige stadig smilende ved Siden af ham
og spejlede sig koket...........

»/ Kristi Navn — stands!«
Den engelske Maler E. Blair Leighton har paa dette Billede fremstillet en gribende Scene. En Flygt
ning har søgt Tilflugt i et Kloster, hvor en Søster standser den blodtørstige Skare, der vil trænge ind
paa den fredlyste Grund.
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Maleren
AlmaTadema.
en verdens
berømte
Maler AlmaTadema er død
under et Op
hold i Wiesba
den, hvor han
befandt sig paa

D

ot Kurophold.
Han var født
S. Januar 1836
i Dronrype i
Holland, men
opholdt sig stør
ste Delen af sit
Liv i England,
hvor han var
meget anset.
Verdensberømt
blev han ved
sine fortræffe

De fleste Mennesker bruger den første Del
af deres Liv til at ødelægge den sidste Del.
*
Moderkærligheden er Kvindens Patriot
isme.
*
Der er mange, hvis Aand bestaar deri, at
de er i Stand til at .skjule, at de ingen
Aand har.
*
Man lærer først rigtig et Menneske at
kende, naar han ikke mere kender sig selv.
*
A a n d s - Aristokrater skiller sig deri fra
Blod s-Aristokrater, at deres Navne ikke dør
ud, selv om de ingen Efterkommere har.
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lige Billeder af
Oldtidens Dag
ligliv.
Ingen forstod
som hän at gen
give Marmorets
blændende
Hvidhed og de
skønne farve
rige Dragter.
Paa Bladets
Forside bringer
vi en Gengivel
se efter et af
hans berømte
Malerier.
Hans anden
Hustru var en
Søster til den
kendte engel
ske Forfatter
Edmund Gosse,
der har beskæf
tiget sig meget
med dansk
Kunst og Litte
ratur.

Der gives Mennesker, paa hvis Ansigter det
staar skrevet, at de er ædle og gode. Paa
andre ser man, at de gerne vilde have det
samme skrevet paa Ansigtet.
*
Det virkelige Geni er aldrig moderne,
fordi det altid er forud for sin Tid.
*
Simpel heden søger hos de gode Gerninger
efter slette Bevæggrunde. Ædelmodet søger ef
ter gode Bevæggrunde hos de slette Gerninger.
*
At faa Ret er sværere end at have Ret.
*
„Man siger“, er den sædvanlige Indledning
til en Bagvaskelse.
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DE TO RIVALER.
EN PARISER-GHAUFFEUR Louis Guillard
blev indkaldt til Militærtjeneste Forinden han
afrejste til Regimentet, vilde han dog paa fest
lig Vis tage Afsked med sin Kæreste, Vaske
pigen Marguerfha. Men denne havde i Mel
lemtiden ladet sig bedaare af en Markør ved
Navn Ernst Pepot og havde forlovet sig med
ham, forinden hun endnu havde slaaet op med
Guillard. Hun ventede netop Markøren samme
Aften, og da hun ikke kunde faa Lejlighed til
at sende ham Besked om, at han ikke maatte
komme, besluttede hun sig til at lade Mændenc træffe sammen og ordne Sagen, som de
bedst kunde, medens hun selv holdt sig uden
for del hele. Hun gik altsaa hjemmefra og van
drede hele Aftenen rundt i Gaderne.
Om Aftenen kom virkelig Pepot, han var
rigelig forsynet med Lækkerier og Levneds
midler, og under Armen havde han nogle Fla

sker med Vin. 1 Marguerithas lille Lejlighed
traf han Guillard, der var udrustet paa en lig
nende Maade. „Hvad vil De her?“ spurgte han
i en bis ler Tone. „Og De?“ svarede Guillard
paa en lige saa bister Maade.
Imedens travede Margueritha rundt i Ga
derne; Samvittigheden pinte hende, og hun
forestillede sig, at de to Mænd nu laa hjemme
i hendes Værelse svømmende i deres Blod..
Tilsidst kunde hun ikke holde det ud længere,,
men ilede til Politistationen og fortalte, hvor
ledes Sagen forholdt sig. Nogle Politimænd
ledsagede hende nu hjem, man sprængte Dø
ren og saa de to Rivaler ligge paa Gulvet snor
kende omkap.
Da de havde faaet forklaret hinanden Sa
gen, var de tilsidst bievne enige om at dulme
Sorgen ved i Fællesskab at tømme de med
bragte Vinflasker!

FRA MOSKVA.
NSDAG DEN 12. JUNI Kl. 11 fandt Af

sløringen af det store nye Monument af
O
Kejser Alexander den 3dic Sted i Kreml.

Afsløringen foregik under stor Højtideligchd og med Udfoldelse af den størst mu
lige Pomp og Pragt. Hele den kejserlige Fa
milie, alle højtstaaende militære og gejstlige
Myndigheder var til Stede; samt en stor Mæng
de Tropper.
En gejstlig Procession klædt i kostbare
Guldbrokades Gevanter modtog den kejserlige
Familie, da den under den forsamlede Mæng
des tusindstemmige Hurraraab ankom til Plad
sen udenfor den prægtige „Forløserens Kirke“, hvor Monumentet er opstillet.
Efter en kort Gudstjeneste forkyndte Protodiakonen med tordnende Røst, at dette Min
desmærke nu var indviet til evigt Minde om
Kejser Alexander den 3die. I det samme faldt
Dækket fra Mindesmærket, mens alle Klok
kerne fra Byens to Hundrede Kirker ringede,
og Kanonskuddene drønede fra det næring-'
gende Tainizky Taarn. Den kejserlige Familie
og alle Tilstedeværende faldt paa Knæ, da det
kolossale Broncemonument med - den impone
rende siddende Kejserskikkelse kom til Syne.
Efter en kort Bøn velsignede Metropolitten
Tropperne og den forsamlede Mængde. Kej
serfamilien traadte nu nærmere og besaa Mo
numentet, og efter at Tropperne havde defi
leret' forbi og aflagt militær Honnør for Mo
numentet, overgav Kejseren dette til Staden
Moskvas Forvaltning med stor Højtidelighed.
Derefter forlod Kejserfamilien Stedet og
kørte under Mængdens Jubelraab tilbage til

Slottet i Kreml, hvor den har boet under Fest
lighederne, og da det er ni Aar siden Kej
serfamilien har været samlet i Moskva, som
her for første Gang saa den lille Storfyrs ttronfølger, har dens Besøg og Ophold ved
denne Lejlighed vakt den største Glæde og Be
gejstring.
Efter Bortkørslen fik firsindstyve Depu
tationer Tilladelse til at nedlægge lige saa
mange massive Sølv- og Guldkranse paa Mo
numentets Fodstykke. Alle disse Kranse er
meget kostbare og kunstnerisk udførte. Min
desmærket, som er skænket af hele det rus
siske Folk, og hvorpaa der er blevet arbej
det i fem Aar, gør et meget storslaaet Ind
tryk. Kejseren er afbildet siddende paa Tro
nen med Kronen paa Hovedet, Scepter og Æb
let i Haanden. Over Skulderen hænger Hcrmelinskaaben i lange rige Folder helt ned over
Fodstykket, der i Hjørnerne er prydet med
fire kolossale Bronceørne. Fra Fodstykket fø
res en pragtfuld Trappe af slebet Marmor ned
til Gaden.
Monumentet er udført af den nu to og
halvfjersindstyveaarige Kunstner, A. M. Opekuschin og har kostet hen ved halvfemte Mil
lion Kroner.
Om Aftenen efter Afsløringen var hele
Byen pragtfuldt illumineret og Gaderne var
opfyldt af Tusinder feststemte Mennesker.
Samtidig er det smukke nye Kunstmusæum under Navn af Alexander den 3dies Musæum bleven aabnet i Moskva.

A. Thalbitzer.
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Monumentet for Kejser Alexander III.
I Moskwa^er der fornylig under stor Højtidelighed blevet afsløret et pragtfuldt Monument for den afdøde
Czar Alexander den Tredie. Hele Kejserfamilien var til Stede.
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FISKERHYTTEN
En Sommeridyl.

Fru Jutta ved Stranden.

—bæk i Juli.

UTTA KRISBERG har lige taget Bad, nu
ligger hun i Sandet og ser straalende ud i
al sin dejlige Solbrændthed.
„Ja, nu har vi altsaa været her
oppe i over en Maaned," siger hun,
„og De kan tro, Flemming, at vi
har nydt det trods Vind og Vejr.
Hvor er her dog dejligt!"
Hun ser drømmende frem for
sig ud over Havet, saa langt de
smukke Øjne kan række, men jeg
ser kun hende. Aldrig har Jutta
Kristberg forekommet mig saa skøn
og sejrsbevidst som i denne Som
merstund.
„Vist er her kønt," svarer jeg
mere for at sige noget, og da hun
i det samme ser hen paa mig, til
føjer jeg med et Smil: „Hvem me
ner De for Resten med vi?"
„Eigil og jeg selvfølgelig," sva
rer hun hurtigt, „for hvor utænke
ligt det end maaske lyder, har min
Mand virkelig været hos . mig næ

Í

sten hele Tiden. Og denne Gang tror jeg ogsaa,
at han bliver heroppe/' tilføjer hun med for
tryllende Skælmeri i Blikket, „takket være en
Smule Diplomati fra min Side, som Gud være
lovet lykkedes til Fuldkommenhed."
Min Nysgerrighed er vakl.
Fru Jutta ser det, smiler og fortsætter:
„Ja, De aner maaske ikke, hvorledes det gik
os i Fjor. Da havde vi jo ogsaa lejet os
et Hus heroppe, tilmed et af dem i den for
nemme Ende til hele seks Hundrede Kroner
for Sæsonen. Men jeg takker for Fornemheden.
Som De maaske kan huske, blev det det ^se
ligste Vejr til at begynde med, og hele Juni
Maaned sad vi og knagfrøs i de elendigt møb
lerede Værelser, hvor der ikke fandtes en ene
ste magelig Stol, i hvert Fald ikke af den
Slags, jeg kalder for magelig. Og Sengene, vi
havde, vil jeg nu slet ikke tale om; blot jeg
lænker paa dem, faar jeg endnu ligesom en
Følelse af Ømhed i Ryggen. Kort sagt: Alt
del, vi moderne Mennesker forstaar ved Hygge
og Komfort, og som kan gøre Tilværelsen en
Smule lys og behagelig, selv om det pisker
ned udenfor, manglede vi ganske."
„Nej, i Regnvejr vilde jeg ogsaa nødig være
her," bemærkede jeg. „Saa har man det bedre
i Byen, hvad jo ogsaa er alle Ikke-Landliggeres .Trøst."
„Deri tager De ganske fejl," svarede Fru
Jutta. „Forstaar man blot at indrette sig,
kan her saamænd være herligt herude ogsaa
naar Vejret er daarligt, men det var netop
det, vi ikke havde haft Fornemmelsen af ifjor,
og saa tog det evindelige Regnvejr naturlig
vis i Længden paa Humøret."
„Det endte nok med, at Deres Mand hur
tigst muligt forsvandt 'ind til Byen igen, kan
jeg huske."
„Ja, det var jo Forretningen, som kræ-

Fiskerhytten set udefra.

Fot. H. 8. Dag.
Chr. Christiansen.
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Dagligstuen.

bol. II. 8. D. Chr. Christiansen.

vede det,“ lo Fru Jutta spydigt. „Ganske uven
tet blev der pludseligt saa forfærdeligt travlt
paa Kontoret derinde, at han, som de fleste
Herrer Ægtemænd, endda daarligt nok kunde
faa Tid til at se ud til mig fra Lørdag til
Man dag. “
„Ja, det er jo det med Forretninger,“ sagde
jeg forsigtigt, „man ved aldrig—“
Fru Jutta lo.
„Nej, man véd aldrig,“ sagde hun dril
lende, „men véd De, hvad j e g véd, det er, at
jeg blev saa rasende, at jeg svor paa, at det
skulde være sidste Gang, at jeg laa paa Landet
paa den Facon, og det Løfte har jeg holdt.
Kom, skal De blot sé.“
Hun havde rejst sig, og vi fulgtes ad op
gennem Sandet, idet hun viste Vej.
„Kan De se det Fiskerhus derovre?“ sagde
hun pludselig og pegede frem for sig.
„Mener De det lille hvide Hus der?“
„Netop, det er der, at vi boer. Hvad synes
De om det?“
„Jo, det er jo ganske net,“ svarede jeg
und vigende.
Fru Jutta lo.
„Sig hellere, at De finder det skrække
ligt,“ sagde hun. „Min Mand troede, at jeg
var blevet skrupgal, da jeg havde lejet det,
og han saa det for første Gang.“
„Det er altsaa Dem, der har valgt det?“
„Ja, denne Gang er det i det hele taget

mig, der har staaet for Sommerarrangementet.
Det var nemlig en Betingelse, jeg stillede for
overhovedet at ville ligge paa Landet i Som
mer. Og for tre Hundrede Kroner kan man
jo ikke faa et Palads. “
„Nej, selvfølgelig,“ svarede jeg. „Tre Hun
drede Kroner er jo heller ikke meget. “
„Nej, men mere kunde jeg nu vanskelig
ofre, hvis jeg vilde være sikker paa at faa
det rigtigt lunt og godt inden Døre. Skal ens
Møbler ikke tage mindste Skade, maa de jo
sættes i en Flytteomnibus, lidt Sommerbetræk
og Gardiner koster jo ogsaa noget og en Øre
mere, end vi betalte ifjor, skulde vi jo heller
ikke ofre. Men døm nu selv og sig mig, om
De synes, at jeg har været heldig?“
Samtidig slog hun en elegant knitrende
Perleportiere af orientalsk Glas til Side, og
til min store Overraskelse traadte jeg nu ind
i et saa smukt og smagfuldt Boudoir, at jeg
ikke havde tænkt mig Muligheden af noget
saa pragtfuldt ved at se det uanselige Hus
udefra.
„Ja, at De føler Dem hjemme i saadanne
Omgivelser, kan jeg naturligvis godt forstaa,“
udbrød jeg begejstret. „Havde man bare det
saaledes, skulde jeg ikke have noget imod at
ligge paa Landet. Jeg kunde godt for den
Sags Skyld tro, at jeg nu var i Paris.“
Soveværelset, som jeg derefter fik Lov til
at kigge ind i, stod i ingen Henseende tilbage
for Salonen, og ogsaa Spisestuen, som laa bag
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ved, var usædvanlig appetitlig og hyggelig ind
rettet.
Lidt efter blev jeg anbragt i en af de store,
magelige Lænestole. Fru Jutta skænkede mig,
som den fortrinlige Værtinde hun er, en is
afkølet Absinth i et stort Krystalglas, og Ci
garetterne blev tændte.
„Ja, saaledes skulde man have det,“ sagde
jeg, „saa kunde det ogsaa for mig gærne regne
som det vilde. En sød Kone, et dejligt Hjem
— ja, Eigil har det minsandten godt.“
Fru Jutta smilede glad som et Barn over
mine rosende Ord.
„Ja,“ sagde hun, „vist har han det godt,
men han paaskønner det ogsaa.“
Saa fortalte hun mig, hvorledes hun havde
faaet det hele arrangeret, og hvor hurtigt det
var gaaet.
„Tænk Dem,“ sagde hun, „jeg henvendte
mig til Firmaet Lysberg & Hansen, forklarede,
hvad jeg vilde have, og hvor meget det hele
maatte koste. Næste Dag tog en af Cheferne
herud for at lage de nødvendige Maal, og tre
Dage senere kom Dekoratør og Flytteomnibus
sen om Morgenen, og inden Aften var hele
Huset i Orden.
„Det var umaadelig nemt,“ svarede jeg.
„Ja, baade saa nemt og billigt, at jeg ^y nes,
at alle, der vil bo paa Landet en hel Sommer,
og som ikke har Raad til selv at holde Villa,
skulde gøre, som vi har gjort.“
Da jeg lidt efter vilde gaa, bad Fru Jutta

mig om at blive lil Middag. Det vilde glæde
Eigil at se mig, sagde hun, og han kom ganske
sikkert hjem med Toget Kl. 4 fra Byen.
„Nu svigter han mig aldrig,“ lo hun. „Des
uden vil jeg virkelig have, at De skal overbevise
Dem om, hvor glad han er ved at være her
iaar. Selv Frøknerne Nimbs Køkken, dér jo
ellers er Trøstestedet for alle Ægtemænd i
deres frivillige Sommer Ungkarle-Eksistens,
har Gud ske Lov ikke mere nogen Tiltrækning
for ham.“
Da jeg sent ud paa Aftenen forlod mine
lo unge Venner, skal jeg ikke nægte, al min
Ungkarle tilværelse kriblede lidt i mig.
„Ja,“ gentog jeg for mig selv, „havde jeg
cl saadant lille Hjem, en saa sød og flink Kone
som Jutta, saa levede jeg sandelig gærne paa
Landet baade Sommer og Vinter.“
„Og jeg ér dog ellers en ærke Københavner
og født Ungkarl, efter hvad mail siger.“

Kaj Flemming.
Den, som dømmer andre koldt og hjerte
løst, er sin egen Skarpretter.
*
Man behøver ikke meget Geni for at op
dage Dyret i Mennesket. Men del røber ringe
Aand, at man ikke opdager andel end,Dyret.
*
Den vise tænker mindre paa at helbrede
Verden for dens Laster end paa at beskytte
sig imod den.

Sovevivrelset i Fiskerhyl ten.

l'ol. for II. 8. 1). ('.hr. ('hristianseii.
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essante Biografi af ham i „the National Dic
tionary of Biography", hvori det fortælles, hvor
ledes Kongen nu og da optraadte som Heste
handler paa Slottet Sandringham. Naar en eller
anden rig Mand blev inviteret til Slottet for
at tilbringe sin Ugeferie i Kongens Selskab,
var det saaledes meget almindeligt, at han for
inden Afrejsen paa en fin Maade blev opfor
dret til at købe en Hest eller to, og det til
Priser, der just ikke kunde siges at være efter
laveste Notering. Men overfor en Konge prut
ter man selvfølgelig ikke, allermindst, naar man
har haft den store Ære at være lians Gæst
i el Par Dage. I Londons Klubber var Kon
gens Handelstalent, naar det drejede sig om
Køb eller Salg af Heste, almindelig bekendt og
TYSKE BLÁDE og.dermed det tyske Folk beundret.
*
er for Tiden stærkt optagne af at diskutere
*
*
del ny Palæ, som Kronprinsen lader opføre
I Londons selskabelige Kredse morer man
ved Potsdammer Søen. Først forlød det nem sig for Tiden kosteligt over, hvad der fortælles
lig, at „Palæet" skulde være et beskedent Land om et Medlem af det nuværende Ministerium,
sled efter de bedste engelske Mønstre, og det som til et af sine store Middagsselskaber havde
fortælles, al Kronprinsen her skal have udtalt, inviteret en meget smuk og forgudet Skuespiller
at det „kun vilde være stort nok til at rumme inde. Da hun vilde gaa, fulgte Hs. Ekscellence
ham, Cecilia og Børnene." Og nu meddeles hende med ud for galant at hjælpe ’hende Aftendel, at det „beskedne engelske Landsted" vil kaaben paa, og idet han fulgte hende leende
blive til et stort Palæ, endogsaa større end ud til Vognen, tillod han sig at kysse hende
selve Kejserens, med vidtstrakte Haver, pragt paa Armen, en Frihed, hun tog ham meget
fulde Springvand og med en stor, overdækket unaadigt op.
„Selv om jeg er en Skuespillerinde," sag
Vinterhave, tilstrækkelig stor til Tumleplads
for Børnene, hvis Vejret er daarligt. Kron de hun, „skulde De ikke glemme, at jeg ogsaa
prinsessen skal have en hel stor Lejlighed er en Dame."
♦
Hs. Ekscclence, der var vant til at affor sig selv, og Palæet skal prydes med det
parere Angreb i Parlementet, blev hende imid
fineste italienske Marmor.
Berliner Bladene spørger i den Anledning, lertid ikke Svar skyldig.
„Meget rigtigt," svarede han alvorligt, —
hvor meget Landet mon vil komme til at bi
drage til Opførelsen af dette nye kolossale, „men selv om jeg er Minister, skulde De ikke
kostbare Palæ, men et Forlydende, der vækker glemme, at jeg ogsaa er en Mand."
*
en vis Tiltro, fortæller samtidigt, at det er
*
*
Kronprinsessens millionrige Slægt i MecklenEN DEL amerikanske Turister aflagde for
borg, der har tilbudt at bestride Hovedparten nylig et Besøg i Beethovens Hus i Bonn. En
at* Omkostningerne.
af Selskabet, en ung Amerikanerinde paa et
Og dette Rygte har bevirket, at Berlinerne Par og tyve satte sig pludselig ved Pianoet
-allerede nu aandcr noget lettere.
og spillede rask væk „Maaneskinssonaten", alt
*
♦
♦
saa Beethovens eget Værk i hans eget Værelse
DET ER en bekendt Sag, at flere regerende og paa hans eget Piano.
Fyrster er personlig interesserede i industri
Da hun var færdig med sin mindre vel
elle Foretagender, og at de ikke generer sig lykkede Præstation, rejste, hun sig og sagde,
for at kapre Kunder, hvis de har Lejlighed flot henkastet til den gamle Herre, der har
dertil blandt deres Omgivelser. Den tyske Kej Opsyn med Huset:
ser ejer saaledes bl. a. en Porcelænsfabrik,
„Ja, her har vel været en Mængde musi
og det samme er Tilfælde med Kongen af kalske Berømtheder, som har spillet paa det
Saksen. Prinsen af Lippø-Detmold handler med Instrument, kan jeg tænke."
Smør og Æg og tilvirker tillige Mursten. Kon
„Nej, det kan jeg just ikke sige," svarede
gen af Würtémberg ejer to store Hoteller, og den gamle Herre alvorligt. v>Paderewski var
Kongen af Serbien skal være stærkt interes her ganske vist ifjor, og hans Venner op
seret i en saakaldt Patent-Medicin og tillige fordrede ham ogsaa til at spille, men han
være Hovedaktionær i en Automobilfabrik.
rystede skam bare paa Hovedet og sagde, at
Derimod aner de færreste, at ogsaa den det ansaa han sig ikke for værdig til."
afdøde Kong Edward af England gerne slog
Saa først rødmede den unge Dame.
en lille Handel af, hvor han havde en Chance.
Det fremgaar af Sir Sidney Lee’s meget inter
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Fra en Katteudstilling i London.
To præmierede Chinchilla-Katte og deres Ejerinde, den kendte Skuespillerinde,
Frøken Wilson,

,H ver 8. D ag “ , 21. J u li 1912.
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Kong Georg V. ved Hesteskuet i London.
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HESTESKUET I LONDON.
ET A ARLI GT tilbagevendende Hesteskue

paa den store „01ympia“ Arena i London
D
er en international Sommerbegivenhed af Rang.

Skuet, der altid finder Sted i Juni, fik
i Fjor en særlig festlig Karakter paa Grund
af Kroningen, med hvilken Begivenhed det
faldt sammen, men i Aar har det til Gen
gæld for Danske haft en større Interesse.
De danske Heste vakte megen Beundring.
Vor Heste verden repræsenteredes af saa gode
Navne som f. Eks. Hingsten „Nygaard-Munkedal“, tilhørende Hvejsel og Omegn pr. Vejles
Hesteavlsforening, og „Astau\ en jysk Hoppe,
tilhørende Enkefru Lerchc, Tørsted pr.
Horsens.
Et Par Fredcriksborgheste, tilhørende
Gaardejer Wilhelmscn, Slangerup, og Jensen1-1 ansen, Ølstykke, repræsenterede smukt det
danske Avlsprodukl af den engelske Hackneylypc.
De fleste evropæiske Lande var repræsentrede, og navnlig synes man at sæl Le Pris
paa Deltagelse i det saakaldte Officersridt,
hvortil kun Officerer og Militærheste har Ad
gang.
Her i Danmark synes man at mangle en
hver Lyst til at vise vore Officerers Ride
kunst. I Fjor, da Skuet havde en ualminde
lig festlig Karakter og paa Grund af Kro

ningen samlede et særligt udsøgt Publikum fra
hele Verden, blev der rettet en indtrængende
Opfordring til Danmark om at deltage. Norge
og Sverige modtog øjeblikkelig Indbydelsen..
Danmark ikke, endda Opholdet for Heste, Of
ficerer og Oppassere i London var udgifts
frit, saa længe Skuet varede, og der var sto
re Præmier at vinde.
Ogsaa i Aar deltog svenske Officerer.
Det internationale Hesteskue i London er
hvert Aar Samlingsstedet for Hestetyper fra
Alverdens Lande.
Her ses hvide Hannoveranere, sorte Ol
denborgere, russiske Orloffs, belgiske Perchcroiis, spanske Arabere og Andalusiere. de rig
tige engelske Hackneys og Hunters, Shirehcsle og Clydesdales, Suffolkheste af den svære,
imponerende Landbrugslype, Ponier af enhver
Art, Islændere og de ganske smaa Shetlæn
dere, og i Aar ikke at forglemme Frederiks
borgere og jyske Heste.
Skuet samler Tusindvis af Mennesker. En
af de mest trofaste af det aarlige Publikum
er Dronning Alexandra, hvis Interesse for He
ste er meget stor. Afdøde Kong Edward ejede
cirka 500 Heste i Stutterierne ved Sandring
ham og Wolferton, og Størsteparten havde
Dronningen givet de Navne, under hvilke de
stod anførte i Stutteriernes Bøger.

G. Holmer.

Kinas Visdom.
Kineserne sætte megen Pris paa Ord
sprog og Aforismer. De skrive med sir
lige Bogstaver de enkelte Sætninger og
Ordsprog op paa smaa Tavler, som de
ophænge i deres Templer og Boliger
ligesom kostbare Prydelser. Vi skal her
. nævne nogle af dem:

:
Den kloge Mand forstaar at rette sig
í efter Omstændighederne, ligesom Vandet
i retter sig efter dette Kars Form, hvori
i det indeholdes.
k
*
*
*

En tom Aand staar aaben for enhver
Paavirkning, ligesom et hult Bjærg til
bagekaster enhver Lyd.
*

#
•i.

Fra Væddeløbene Sjælland rundt
mellem den amerikanske Globe-Trotter-Dame og
den danske Vegetar Brechwoldt (ses paa Billedet
i sin lette tohjulede Vogn.)

Hvis man lader Rødderne staa, saa
vokser Græsset bestandigt op igen (her
med hentydes til, at alle en Forræders
Tilhængere bør udryddes).
*
*

Misundelsens Kval er som et Sandkorn
i Øjet.
*
*
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Fra de olympiske Lege i Stockholm.

Amerikanske Hold til de olympiske Lege i Stockholm ombord paa Damperen Finland ved Afrejsen fra New-York.

LANDT de mange forskellige Nationers Re

præsentanter ved de olympiske Lege i
B
Stockholm, indtager Amerikanerne en frem

skudt Plads.
De, der udses til at tage Del i dette be
rømte internationale Stævne, modtager ved Val
get den officielle Anerkendelse for at være
de bedste Kræfter, de respektive Lande kan
præstere, og følgelig var det amerikanske Hold
paa Forhaand sikker paa at blive modtaget
som en Samling Berømtheder fra et frem
ragende Idrætsland.
Det viser sig da ogsaa, at de raske Ame

rikanere har formaaet at hævde deres An
seelse og lidt til enddda.
Ved den store officielle Indvielsesfest blev
de modtaget, da de marcherede ind paa Sta
dion, med enestaaende Begejstring af Tilsku
erne, der maaske nok lod sig paavirke en
Del ved Synet af de fire Kæmper, der gik i
første Række, og blandt hvilke særlig Lederen
af Holdet, Hr. James Sullivan, tiltrak sig Op
mærksomhed som et Pragteksemplar af Racen.
Fotografiet af det amerikanske Hold er
taget ombord paa Damperen „Finland" ved Af
rejsen fra New York til Stockholm.

I Olympiadens Tegn.
ÆPPE mere end tyve Aar er forløbet si for tung. Da kom fra Paris den glimrende
den det klassiske Stadion ved Athen blev Tanke at genoplive Legene under international
udgravet og ved en rig Grækers GavmildhedDeltagelse.
rekonstrueret; i henved halvandet Aartusindc
Hvori bestod de klassiske olympiske Lege,
havde den saakaldte olympiske Bevægelse slum og hvad er de nu?
ret som Tornerose, fra Aar 393, da Kejser
I ITellenismaes Blomstringstid fandt Lege
Theodosius den Store forbød Legenes Afhol ne Sted hvert fjerde Aar, den saakaldte Olym
delse og indtil den antike Arenas Udgrav piade, hvis Oprindelse fortaber sig i den fjer
ning, disse festlige olympiske Lege, for hvilke ne Sagntid. Historien giver os Oplysning om,
Middelalderens Ridderspil kun var et maa- at den første Opvisning fandt Sted udenfor
deligt Surrogat. Men det nuværende lille Græ Athen i Aaret 776 før Kristus, og i Beret
kenland vidste ikke, hvad de skulde stille op ningen derom findes endog den første Sejr
‘med Forfædrenes mægtige Stadion, Arven var vinders Navn optegnet. Han var Eleer og

N
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hed Koroibos. Væddelegene foregik naar Som
meren var. paa Hæld, i Slutningen af August
eller i Begyndelsen af September, og havde
i Modsætning til nu en streng national Karak
ter, saaledes at ingen Barbar (Udlænding),
men kun frie og uberygtede Hellenere havde
Ret at deltage, en pinlig gennemført Eksklu
sivitet, der i vor, Internationalismens Tidsal
der maa afvinde Smil.
Deltagerne trænede sig op gennem to Maaneders Forberedelser, i hvilken Tid de maatte
holde streng Diæt og afholde sig fra Nydel
se af Rusdrikke, og tør man tro Sagnet maa
disse gamle Hellener have haft en udmærket
Mave, thi det berettes, at de trænende Atle
ter ofte ikke nød andet end Ost og Vand.
Nu til Dags er Træning selvfølgelig ogsaa
en uomgængelig Betingelse for Opnaaelse af
gode sportslige Resultater, men til en saa ra
tionel Forsagelse turde vel næppe nogen af
vore Idrætsmænd beslutte sig.
Legene, der varede fem Dage fra aarie
Morgen til silde Aften, indviedes og afslut
tedes med Ofre og fandt som nævnt Sted paa
Stadion udenfor Athens Porte, en rektangu
lær, aaben Arena, .211 Meter lang og 32 M.
bred. I Begyndelsen var Grækerne meget for
dringsløse; man kendte kun almindeligt Løb,
men 708 f. Kr. kom Brydning og den i vore
Dage med uvæsentlige Forandringer øvede
Pentathlou — Femkampen. Derefter blev Ram
men i Aarenes Løb udvidet til at omfatte
Boksekamp og Kastning og 680 f. Kr. saas før
ste Gang en Hest paa Stadion, fra hvilken
Tid de berømte Væddekørsler med Firspand

21. Juli
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stammer. Fodløbet bestod enten i Udholden
hedsløb tolv Gange rundt Stadion (4614,18 Me
ter) eller Hurtigløb gennem Banens Længde
(192 Meter), og Løberne konkurrerede i fire
Grupper, hvis Vindere løb enkel vis mod hin
anden, indtil to sluttelig mødtes i den sidste
afgørende Kamp. Desværre er der ikke —
end ikke for det berømte Marathonløb — over
leveret os nogen Tid for disse Præstationer,
hvorfor det evig vil blive en uløst Gaadc
om Oldtiden har været Nutiden overlegen i
Løb.
D e t var, hvad de olympiske Lege var
i Antikens Dage; lad os nu se, hvorledes
de former sig i vor Tid. Selvfølgelig har Ti
den medført mange Forandringer, nye Øvel
ser er kommen til og Forskellen er stor, men
der er unægtelig endnu mange typiske Lig
hedspunkter, først og fremmest den. at Del
tagelsen kun staar aaben for Atleter, der som
Amatører udelukkende ' kæmper for Æren.
Men nu møder Kvinder frem til Opvis
ningen, kvindelige Gymnaster og Fægtere I
Hvis Grækerne havde set det — de som end
og frabad sig Kvinder som Tilskuere ved Le
gene. Og tilmed kvindelige Fægtere! En Idræt,
der fuldstændig mangler Virkelighedens Bag
grund, det naturlige Behov; Lhi saa man no
gen Sinde en Kvinde faa praktisk Brug for
sin Fægtekunst uden Maske og Skærmegarnilur, saa man hende duellere for sin Ære.
Nej, der forsvarer hun med Taarer eller
Skældsord, aldrig med Vaaben i Haand.
Interessen for den frie Idræt er utvivl-

-Løberne**. Efter et moderne Maleri
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somt lige saa levende nu som i Oldtiden, og
disse fordringsløse Øvelser er ikke nogen Ana
kronisme nu, da Stadions Garage staar fuldt
af hvæsende Automobiler og Flyvemaskiner
kredser over Arenaen, thi den Idræt, der ud
ledes gennem den rene legemlige Muskulatur,
drager os mægtigere end nogen Sinde, hvad
ikke alene Ordene Idræt og Sport (Englæn
derne kalder endog Væddemaal og Hanekamp
Sport) siger, men som endnu tydelig viser
sig i den forbløffende hastig aftagende Inter
esse for Flyveopvisninger holdt op imod en
almindelig Fodboldkamp.
Man vil gerne se med Velvilje paa sine
Landsmænds Deltagelse i de olympiske Lege,
ingen tør vel drage i Tvivl, at man nødig
berøver Danskerne Haabet ved den tilstun
dende Konkurrence, og alligevel kan man ikke
afholde sig fra et mismodigt Skuldertræk, som
andre maaske vil udlægge som ondsindet Kri
tik, naar man ser, at vi i naiv Fortrøstning
sender Deltagere i den frie Idræt, hvor en
hver Udsigt blot til en Andenplads paa Forhaand er udelukket, særlig i Marathonløbet.
Vi møder her med den efter danske Forhold
ypperlige Løber Joh. Christensen, men den
bedste danske Tid er saa international daarlig, at det er uforsvarligt og ublufærdigt at
lade os repræsentere i Marathonløb. DanskAmerikaneren Holmer, der er professional, har
præsteret Distancen paa 2 Timer 24 Min.,
og de fleste udenlandske Løbere opviscr en
Tid under 2,30, for slet ikke at tale om den
uforlignelige Pariser Buffist, Siret, der i Lon
don 1908 under Daily Mail Opvisning drev Re
korden ned til 2,7.
Christensens Chancer er derfor ganske
usynlige og hviler paa endnu mere abnorme
Tilfældigheder end det store Lod. Lad os se
Virkeligheden i Øjnene. For at Christensen
skal vinde Marathonløbet udkræves følgende
Betingelser: At Førstemanden diskvalificeres
(som Dorando i London), fordi han er for
hurtig, at Nr. 2 brækker højre Ben, Nr. 3 ven
stre do., Nr. 4 giver frivillig op og saale
des videre til Nr. 16 eller længere nede i
Rækken. Skulde dette Under indtræffe, da kun
de vi virkelig her i Danmark registrere en
enestaaende Rekord, ikke i Hastighed men i
vidunderlig Tilfældighed.
Ligeledes i Spring, Svømning og Kast.
Amerikanerne præsterer i Højdespring 2 Me
ter, vi 1,74, og i Længdespring har vi været
Aaringer om at drive det over 6 Meter, medens
Englænderne nu opviser 6,86.
Som en Undtagelse i fri Idræt hos os
staar Bøkken-Wikke, hvis fortrinlige Stang
spring forleden ved Idrætsstævnet aftvang en
hver Beundring, og hvis kraftig-skønne og stil
sikre Tilløb burde sikre denne Atlet en frem
skudt Plads under Turneringen.
Hver Race har, som Grev Gobineau be

mærker i sit grundlæggende Værk om Men
neskeracernes Ulighed, sine særlige Anlæg i
legemlig Ydelsesevne, Anlæg, der nedarves, og
man kan derfor ikke ud fra Bedømmelse af
Muskulatur, Størrelse eller Vægt udpege Fa
voriter, en Kendsgerning, man længst har iagt
taget hos Væddeløbsheste, og som man nu;
under den intensive Dyrkning af Idrætten, er
bleven klar over ogsaa har Gyldighed for
Mennesket. Det er Racefaktoren, der maa reg
nes med. Franskmanden var altid Mester i
Fægting, Australieren og Ungareren i Svøm
ning, Svenskeren i Kast etc.
I Roning, Brydning, Fodbold og Skydning
har Danskerne Udsigter til at kunne notere
nogle Sejre. Maalle delle Haab ikke skuffes.
H. Trolle.

Kontorchef G. Giødesen
er død efter kort Tids Sygdom, næppe 50 Aar gam
mel. Han var Søn af en Kaptajn i Flaaden, blev
Student 1880 og Assistent i Finansministeriet 1886.
I 1898 udnævntes han til Fuldmægtig i Ministeriet
for offentlige Arbejder og blev her Kontorchef i 1909.
Den Afdøde var en særdeles dygtig og pligtopfyl
dende Embedsmand, hvis Død beklages af hans
store Vennekreds.
Tankesprog af den berømte Præst og Menneske

kender J. C. Lavater.

Tjen med Troskab din Samvittighed
men aldrig Tidens onde Aand. Ophør aldrig
at ville det bedste, søg daglig med større Iver
det evige, det guddommelige!
Skrid daglig fremad, paatryk ved Handlin
ger enhver af dine Dage Udødelighedens Præg!
Lad din Svaghed aldrig gøre dig forsagt
og frygtsom — men vær altid den samme,
altid dig selv lig.

Spøg frabedes.
En ejendommelig Irettesættelse fik en Dame, der
havde ladet følgende Avertissement indrykke:
En Dame af svageligt Helbred søger en passende
Selskabsdame. Hun maa viere huslig, musikalsk, elsk
værdig, kyndig i Sygepleje, se godt ud og staa tidlig
op. Et Medlem af Maadeholdsforeningen vil blive fore
trukket. Hyggeligt Hjem; ingen Løn.
Nogle Dage senere blev der sendt Darnen en Kurv,
og da hun aabnede den, viste der sig en Kat. Der var
bundet den et Brev af følgende Indhold om Halsen:
Ærede Frue! Det glæder mig ifølge Deres Aver
tissement at kunne sende Dem en særdeles passende
Selskabsdame, der i enhver Henseende svarer til Deres
Fordringer. Hun er huslig, har en god Stemme, staar
tidligt op, er af en elskværdig Karakter og anses i Al
mindelighed for at være smuk. Som Plejerske har hun
stor Erfaring, da hun allerede har opdraget en stor
Familie. Jeg behøver næppe at bemærke, at hun er
fuldstændig maadeholdende. Hun fordrer ingen Løn
og vil ved trofast Tjeneste være Dem taknemmelig for
et hyggeligt Hjem.
*

Qodt klaret.
Den unge Hr. Hansen, der gærne vil vide Besked
med alt muligt, træffer paa Langelinie den unge, smukke
Frøken Jensen. Hr. Hansen begynder straks at spørge
hende ud.
— Sig mig engang, siger han, hvad er der egentlig
i Vejen med Deres Søster?
Men Frøken Jensen vidste, hvorledes man klarer
en vanskelig Situation. Hun spurgte blot:
— Kan De tie?
Hr. Hansen skyndte sig selvfølgelig med at bedyre
sin Diskretion:
— Jeg er tavs som Graven . . .
Hvorpaa Frøkenen svarede med el drilagtigt Smil:
— Det er jeg skam ogsaa!
□g saa fik Hr. Hansen ikke mere at vide.

Flyveren Graham White
har holdt Bryllup i Widford i England med en ung, smuk,
amerikansk Flyverske, Miss Dorothea Taylor. Som rimeligt
var kom de fleste af Gæsterne flyvende til Højtiden.

En siciliansk Vandsælger.
Det er ganske interessant at se det mørke, sydlandske
Ansigt mellem Vandkrukkerne — men endnu mærkeligere
er det, at disse Krukker har nøjagtig samme Form den
Dag i Dag, som da Grækerne i Oldtiden erobrede Sicilien.

Forfatteren og Bryderen
En ALlet sagde til en svagelig Skribent: -- Jeg kan
kaste enhver i Byen omkuld, jeg kan staa paa Hovedet
og samtidig spise, og jeg kan, hvad de stærkeste ikke
kunne, nemlig staa paa én Haand.
— Del kan jeg ogsaa, sagde Skribenten.
— Hvad for noget, raabte Atleten, vil De maaske
ogsaa fortælle mig, at De kan hænge i en Lysekrone
ved Øjenlaagenc?“
— Nej, det kan jeg ikke, svarede Skribenten, men
jeg kan staa paa én Haand. Læg De kun Deres her
paa Tæppet, saa skal De se, at jeg kan staa paa den.
*
*

En kinesisk Legende om Viften
er følgende: En Aften, da den skønne Kan Si, en mæg
tig Mandarins Datter, overværede den store Lanterne
fest, følte hun sig i den Grad besværet af Varmen, at
hun ikke kunde lade være at tage Masken fra Ansigtet.
Men det gjaldt som Anstød mod de gældende Love at
givjfe dette til Pris Tor den profane Mængdes Blikke.
Saa ’holdt hun Masken 'tæt hen for Ansigtet og be
vægede den frem og 'tilbage som en Vifte for at for
skaft sig nogen Kølighed. De andre tilstedeværende
Damer bemærkede denne dristige, men henrivende Op
findelse, de efterlignede den, og snart viftede ti Tusind
Hænder med ti Tusind Masker. Saaledes blev Viften
opfunden og er siden den Tid i Kina traadt i Stedet
for Masken.

Læger
Kliniker

Sprog Undervisning
INSTITUT FRANJAIS, M. A. Husson, Stenosgade 5 i,

>2^ mkØ

<

a 1 Hygieine

Konsultation i Fordøjelses» og Underlivssygdomme,
ivatklinik og Bopæl; Dronningens Tværgade 40. Tlf. 7960. Tr. 12—1.
Badeanstalten ,K øbenhavn
Billige
St udies tr. 61.
ÍAR- & DAMPBADE 35 Øre.

Onsdag og Lørdag efter Kl. 5 : ry c
^dicinske Bade & Massage»Institut.
Ør.

Pensionatet
Villa Aavang

Ldste Forretn. her paa Pladsen i
immiv. og Sygeplejeart. Prisl. mod
0. i Frim. Varerne sendes overalt.

W. Kaiser, Aarhus.
Brokbaand, Rygband ageg og
Underlivsbandager.

Averter i

—
Lægelisten.

Undervisning i Klaverspil. ESLAriac„Hd^f.EN
Valdemar Larsen,

U

ndervisning i Klaver for Be»
gyndere Købmagergade 8.

St. Thomas Allé 13 2.
Klaver«
Christensen, Orgn.- Violin.
Elever i Violinspil modtages.
.
w
Vik. v.Set.Petri Kirke
___________ Tr. 30-12.___________ Orgel.
Marstalsg. 10. T. 01932y Theon.
K. Gottlieb, Øster Fasanvej 227.
Elever i Orgelspil. Tlf. Am. 463. Tr.
1-3. Elev af Hr. Organist Jul. Foss.
Fru MARY BJØRVIO
Averter i „Musikundervisning44.
BLAAGAARDSGADE 20 4 N.

Klaverunöervisning.

Silkeborg

frimærker modt. som Betaling.

r. Instrumentm. og Bandagist.

Inrlfnrll iuolr I onrorindn Hold for Voxne og Børn 50 0. Enetimer 1 Kr.
lllUlulll Ijuh LCDlullllUui Ligel. gives Klaverunderv. Rørholmsg. 14,1. tv.

Musik Undervisning

Dr. med. AXEL TROLLE.

nerai-Agenturet Gothersg. 16. Kbhvn. K.

fransk exam. indf. Lærer og Lærerinder. Enetimer Kursus. Konversation.
Korrespondance Vejledning (for Sangere) i fransk Textudtale. Tlf, V.787 x.

Pris 2á 3 Kr. pr. Oag. CO Kr. pr. Md.

Ntaccano Haandpleje, Fodpleje. Ude
IVIdbbdyB, g—12. 1 Kr. Hjemme 1-7
(Søndag 9—12): 75 Øre. Blegdamsvej
2 (St. Hans Torv). Lovisa Svensson.

Damernes Rubrik

C. MÆRSK»ANDERSEN, Randers.

HELLERUP HUSMODERSKOLE, BENGTASVEJ 15.Telf. 1157H-

Etablissement for alle Arter kir. In
strumenter — Alt til moderne Syge
pleje. Lager af Brokbaand. Vermehrens Mave- og Underlivsbadter.

Skole og Hjem for unge Piger.
Program tilsendes.

Jydsk Fiske»Import, Mejnungsgade
15 og Fredensgade 15, anbefaler alle

5 Mdr. Kursus beg. 4. November.

Petra Laugesen.

nanl/aiti Mode-Salon f. Damehatte
■ Udil AG I l Nordre Frihavnsgade 13 A
Sorter Fisk til Dagens billigste Pris. ¿T’nr’m 54 Nordre Frihavnsgade.
Telf. 10116. Ærb. H. Dambernowsky.
. 1 Uip,
Telf. Øbro 97 x.
1■ ■ ■
»Ansigtsbade, Antisept. Fod» —— BØRNE-UDSTYR.
pleje.N. Frihavnsg. 43,1. Frk.
,M. Dyreborg. Tlf. Øbro 2342x.
Ø53wyBye"
J OHANNES ANDREASEN,l.Kondi- Frk, H. Sarauxv, Graabrødretorv 19.
en bedste Broschestift paasæt
tori, Is og Konfekturef. Smalle»
tes for 10 Øre hos Guldsmeden
gade 24. Bestilling. Tlf. Godth. 75 x.
66, Aa bo ule vard 66.
Vadskeriet „Elegant44, NøjsomM. P. Nielsen Blomsterh.,
hedsvej 4. Tlf. Øbro 1673y. Smuk

A

Damefrisering50

skeforretningen SKAGEN, Nan»
nsg. 64. Alle Fiskes, i prima friske

Averter i
„Blandede Bekendtgørelser

rer. Fin. Torsk, Frederiksh. Rødsp.
. Kl. Fiskefars. Tlf. Byen 1164y.

r Folk, dér køber Varerne paa Ratebetaling, er det ar Betydning al
mine i Forbindelse med kulante Firmaer, Nedennawnte Firmaer nyder
i saa Henseende den bedste Tillid.

Møbel forretn inger

at „Hver 8. Dag'4 har købt

Fodtøj

og sælger disse for ca. halv Pris uden Udbetaling, med
10 Kr Afdrag om Maaneden.

Musikinstrumenter

FODTØJ paa Afbetaling.

erreskræderi
FIX“, Blaagaargsgade 11

Averter!

Averter!

„Hver 8. Dag“ har købt -----------

Kk Hintzes Fallitlager i Pianoer
og sælger disse for ca. halv Pris, uden Udbetaling.

10 Kr. mdl. Afdr.

i Pianoer
Vingaardsstrædé 25.

Nansensgade 11.

ib. sig med alt til Faget henhørende.

at

Husk
Hintzes Fallitlager

Paa Afbetaling.
N FONOGRAF Gratis PfkHtaí
UaiØJ
Saxogade 3.
zeres solide Købere ved Køb af en

----------

Østerbrogade 134. Telf. 0 788 v.
Strygning. Omhygg. Behandl, garant.
Kranse og Dekorationer.
KM Patørosn Broderimagasin, Øster- Bestillinger modt. til Borddekoration.
• lililClCI dull brog. 140. Navn syes, alle
Averter i Damernes Rubrik. —
Slags Tegninger og Mon tering udføres

Møbler iryug?f. Afbetaling

øbler uden Udbetaling < + +
♦ ♦ ♦ 2 Kroner ugentlig. fra 1 Kr. ugenti. Fuld Garanti.
S. Boulevard 65.
H. Schäfer, Rosenborggade 2.

rie (48) Valser paa Afbetaling.
(Ialt 48 Kr.).
DANSK FONOGRAF-MAGASIN
nagertorv 16. :: Prisliste gratis.

D

Vingaardsstr. 25.

Et sjældent Tilfælde.
Frøken Holm har som sædvanlig slaaet sig ned paa
et mondænt Badested for Sommeren. En Morgen, da
hun ligger i Sandet og læser sin Avis, udbryder hun
harmfyldt:
— Det er første Gang i mange Aar, at jeg ikke
slaar i Bladet blandt „Forlovelser" ...
Hun besluttede straks at aflægge et Besøg paa Fiskeri
udstillingen.
(Af Hensyn til den almindelig agtede Pen, der har
sendt os denne skrækkelige Brander, skal vi fortie hans
Navn og Adresse).

Madonna forbarmede sig.
Fra det portugisiske Folkeliv.
Overnat af Else Nielsen,
(Fortsat.)

„Ha. ha,“ ¡dens Latter blev vildere og hyllede Luiz
Jouon ind i sin Støvkappe, saa han hostede og gned
sine Øjne.
„Sommetider faar de en Omgang, som virkelig for
tjener det,“ triumferede Blæsten og trak Pusten et Øje
blik, „for Resten du og jeg, lille Jouon, vi er i Familie
til hinanden — vi gør begge en god Slump ondt.“
Saa smuttede den om Hjørnet og forsvandt.
„Den nederdrægtige Blæst/4 mumlede Jouon og sam
lede sig sammen — der gik ikke an at miste Værdig
heden blot et Øjeblik, thi bag Vinduerne kunde der
sidde Folk.
Diakonen gik langsommere end han plejede, thi
Præstens Ord og Betydningen af disse arbejdede i ham.
Præsten vilde altsaa interessere sig for Carlos —
faa ham frem, gøre ham til en stor Mand, men paa
den Betingelse, at han Jouon gjorde Kirken Tjenester.
Det var sandelig ingen let Opgave, for Folk var ikke
mere som forhen. — Hvad hjalp det, at Folket som
Helhed endnu ikke kun;de læse, for der var altid én og
anden, der vilde læse højt for dem. Vantroen begyndte
at brede sig, .Folk tvivlede stærkt paa Miraklerne, og
sandt at sige hændte der heller ikke nogen.
Jouon saa i'Vejret, som om der pludselig dæmrede
noget i hans Hjerne.
Uden Tvivl, der skulde ske noget af den Slags,
saa var der mange, der vilde tro — ja, de fleste troede
jo endnu, der behøvede bare lidt, ,saa slog Troen ud
i lyse Flammer, og Tvivlen vilde svinde som Dug for
Sol — og 'Ofrene regne ned.
Dter maatte ske noget, ligegyldigt hvad — noget, som
greb Folks Sind, saa kunde man altid finde paa at
lave noget.
„Onkel,“ det var Carlos, der kom springende op
ad Bakken, „Onkel, Onkel, har du hørt, at Fernando
og Sophia skal giftes — hun har arvet, og han har
faaet Plads.
Jouon trak paa Skulderen.
Det der var jo en Hverdagsbegivenhed.
„Perez er skrupgal,“ Carlos lo og klappede i Hæn
derne, „han sidder nede i Kælderen; jeg tror, han
snart har drukket flere Liter Vin.“
„Dreng, gaa hjem og læs paa dine Lektier/' svarede
Jouon og tog en Mine paa som selve Præsten, „du
skal ikke blande dig i andre Folks Sager.“
Carlos skævede til sin Onkel med et lunt Blik.
Jouon saa strengt paa ham, men klappede ham
velvilligt paa Skulderen.
„Kom saa af Sted.“
Carlos løb videre.
„Den Dreng/4 mumlede Jouon, „bliver en stor Mand,
han ender som Kardinal — eller maaske som Pave.“
Han saa efter ham en Stund.
„Ha, ha,“ lo han, „saa Perez har Hjertesorg.“ —
Pludselig fo’r en Tanke gennem ham: Var Perez ikke
just den, han trængte til. Under alle Omstændigheder
han vilde straks opsøge ham.
I
’f ' .
• ! ' ’
Perez sad nede i Fader Cama’s Vinstue, to højt
talende Personer delte Bord med ham, men det var
tydeligt at se, at Perez ikke interesserede sig for deres
Samtale — han var ganske sløv af den megen Vin,
som 'han stadig lod skænkp for sig.
Tilfældige Iagttagere vilde trække paa Smilebaandet
af ham, som sad der med Hovedet, der dinglede paa
de brede Skuldre, og som hvert Øjeblik truede med
at falde ned paa Bordet — ingen vilde ane, at der
under denne Tilstand skjulte sig en Smerte, som selv
Rusen ikke formaaede at skjule.
„Sophia og Fernando skal giftes — nej, det er ikke
sandt — det maa ikke være sandt — — jeg — jeg
Perez Percisa skal hjemføre hende som Brud og ingen
anden Kvinde er som hun — der eksisterer ikke andre
for mig end hende.“

Perez’ Hænder knyttede sig — den Satans Fer
nando — han — han skulde myrdes — hvorfor skulde
han have mere Ret til Sophia end han selv?
Lidt *efter lidt var det ikke Kærligheden til Sophia,
men Hadet til Fernando, der spillede Hovedrollen i
Pierez’ Tanker.
Heden var ovre — den stærke Vin gjorde Tankerne
langsommere, og nu sad den Mand, som alle troede'
nærmest bevidstløs, og lagde Plan paa 'Plan — ålle
gik de ud paa at skaffe Fernando af Vejen.
Snart tænkte han paa en godmodig List, men oftere
glød;ede Hadet saa vildt, at Perez kunde have flaaet
Fernando, om han tilfældigvis var /traadt ind.
„Madonna velsigne og beskærme eder og gyde Fred
i Sindet/ lød det fra Døren, og Diakonen traadte vær
digt ind ad Døren.
Fader Cama sprang op og bød ham en Stol — en
Kande Vin af bedste Sort blev sat paa Bordet foran
Diakonen.
Men nede i den .anden Ende af Salen stak man
Hovederne sammen — det var virkelig, som om der
blev let.
Diakonen lod, som öm han ikke hørte det og spurgte
til den lille Elvira.
„Takker, takker, “svarede Fader Cama lidt for
skrækket. „det var et let Tilfælde — hun er nu rask.“
Men Diakonen saa strengt paa ham. „Let og let,“
ironiserede han, „hvis Skyld var det, det blev let?
Var det ikke den hellige Madonna, til hvem jeg bad
en ekstra Bøn for hende?“
„Til visse — til visse/ Fader Cama bukkede, „jeg
har da .oigsaa sendt to JÖusin Vokslys.“
(Fortsættes.)

Von Billede viser en gammel, rynket Lap Morlille, som
med Velbehag nyder sin Pibe Tobak mens hun skuer ud
over Hjorden,

I Ferietiden.
Den i Wien meget populære Skuespillerinde ved Lystspilteatret, Frøken Qregaritsch har tilbragt sin
Ferie ved et engelsk Badested, hvor hun har studeret Sproget. Frøken Gregaritsch skal til Efteraaret
debutere paa et af de store Teatre i London.

SVENSK VID OG TEGNEKUNST.

Kurre.

Pastor Larsson hade varit en glad gosse under sin Uppsalatid, men hade nu blifvit mycket
allvarlig. Han jick besök af en gammal akademikamrat:
— Tänk, du Larsson, når vi va i Uppsala, såna dumheter vi då gjorde!
Larsson: — Jag får verkligen bedja dig, broder, att tala i singularis.
— Godt! Tänk såna dumheter du då gjorde!

Kvinden i det moderne Samfund.

z
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Af Else Nielsen.

r Kvinden tvungen til at gaa ud af Hjemmet, tvinger

de nye Opfindelser hende til at arbejde Side om
E Side
med Manden — er det saa, at der ikke er nok

for hende at gøre i Hjemmet?
Det er disse Spørgsmaal, der lyder højere og højere
i vore Dage.
Det er sandt, at det ikke mere betaler sig at brygge,
bage og salte — at Vand, Gas og elektrisk Lys frigør
en Masse Arbejdskraft — gør Hjemmets Arbejde til
et Minimum af, hvad det har været, men alligevel, kan
det være Meningen, at Kvinden derfor skal vies til
Arbejdet paa samme Maade som Manden?
Vi Kvinder, som føler Kaldet dybt i vort Hjerte,
vi ser det nu paa en anden Maade, vi tænker lidt
anderledes og føler os ikke kaldede til at være Politi
betjente etc. — et Øjeblik lytter vi til disse nye Toner
— vejer og overlægger, om det er sandt, thi da natur
ligvis er vi rede — vi følger beredvilligt Pligtens Bud
— men det varer ikke længe, før vi ryster paa Hove
det, vor indre Stemme fortæller os noget ganske andet.
Og saa begynder vi at tænke paa gamle Tider, hvor
Mand og Kvinde ofte blev gamle' —• maatte tjene i
Aarevis, inden de turde gifte sig, der hørte meget til
den Gang, man skulde have Pige selv i en lille Hus
holdning, thi Husmoderen kunde ikke overkomme det
hele; naar der saa kom Børn, ja, saa maatte man have
en Pige til —
Paa den Vis blev 3—4 Kvinder let bundne i en
Husholdning.
Nu om Stunder klarer cn flink Husmoder sig selv,
i hvert Tilfælde i den første Tid — men der er ogsaa
nok for hende at gøre, naar hun skal gøre rent, lavel
Mad, sy en Smule etc. — og om ét er der ingen Tvivl,
hvordan end Hjemmene bliver indrettede, noget Ar
bejde vil der altid blive i disse — i hvert Tilfælde
saa meget, at Husmoderen selv har nok — hun be
høver ikke at søge Arbejde uden om.
Men saa de unge Piger da, som før tjente? — Ja,
Svaret behøver ikke da at blive: Gaa ind i Mandens
Stilling — nej, Svaret bliver: I kan gifte jer før end!
i gamle Dage.
Manden kan ved Hjælp af sine Maskiner skaffe Føde
og Klæder til flere end forhen.
Tænk bare paa de nye Maskiner, der klipper og
syr saa og saa mange Bluser og Nederdele i Timen.
Tænk paa Maskinerne, der dyrker Jorden, saa store,
øde Strækninger nu bugner af Frugtbarhed — hvorfor,
hvorfor alt dette — naturligvis fordi vi kan være flere,
fordi Jorden kan føde flere Mennesker end forhen.
Nej, Kvindens Stilling i det moderne Samfund be
høver ikke at være anderledes end i gamle Dage.
Naar Kvinden selv vil, kan hun bedre og tidligerel
end i gamle Dage opfylde sit Moderkald.
Maaske Arbejdernes Døtre kan se en Smule tviv
lende herpaa og tro, 'at Manden ikke kan skaffe Føden
— men da skal de ikke tro,’ at det er, fordi der (ikke
er Føde og Midler nok — nej — det ligger blot i, at
Samfundet endnu ikke har naaet den Højde i Udvik
lingen, som det kan naa og vil naa.
Men denne Sag maa Manden kæmpe for — Kvin
den kan som i gamle Dage forberede sig til sit Moder
kald, og den Sentens hentet fra Biblen, at den Mand,
Gud elsker, velsigner han med mange Børn, staar ved
Magt i vort nye Samfund saa vel som i det gamle.
Ja, at dømme efter alt det nye og fortrinlige, som
vor Tid har opfundet, og som letter Arbejdet i saa
høj Grad, da synes man just, at Guds Velsignelse mere!
end nogensinde maatte lyse over os, thi hvilken en
Børneflok kunde vi ikke faa Tid til at opfostre, og
hvor mægtig og stor vilde Kristenheden ikke blive,
om Kvinden helt helligede sig til Moderkaldet og var
stolt som i gamle Dage af at kalde sig Moder til tal
rige Børn.
Ja, fædrelandskærlige eller kristne Kvinder, i det
hele Kvinder, som har Maal og Idealer, I forstaar, at
I gavner jer Sag bedst ved at følge Naturens Bud, thi
mens Mændene kæmper, føder og opdrager I Børn, der
kan følge i Fædrenes Fodspor — og jo flere I evner
at give Livet, jo stærkere vil den Sag blive, som I har
skænket jert Hjerte.
Kvinde, gennem alle Tider følg og lyd dit Kald.

B

istdas allein echte Karlsbader _
Vor Nachahmungen und Fälschungen wird gewarnf?
Silkeborg Seminariums Forberedelsesklasse. Det nye Skoleaar begynder d. 31. August.
Baade mandi. og kvindl. Elever optages. Man maa helst melde sig inden il Juni.
P. J. M. Winther.

Tandlæge Aage Schmidt’s

KLINIK
for Tand- & Kæbesygdomme,
Konsultation: 9—4 samt Mandag, Ons
dag & Fredag 6—7* Telefon Byen 3960.

04. GL. KONGEVEJ 104 Vesterbrogade 2 C.1,, Axelhus"
out. Jnatattei af eCefeUúk

vis a vis Industriforeningens Bygning.

Jernsenge — Træsenge.
Barneseng fra 3‘/3—18 Kr. — Vugger.
Divan fra 14 Kr. — Feltseng fra 10 Kr.
Dyner — Puder — Lagner etc.

Udstyrs- og Fjerlageret,
Nørrebrogade 25, Hj. af Blaagaardsg.
Telefon 553.

SIKKERHEDS - GITTER
til Vinduer, Ovne, Entrédøre, Udhængsskabe,
Diske, Pulte, Al.aner, Maskiner m. m., Kul
og Stenh irper, Fletværksvæveri, Villahegn,
bedre og ikke dyrere end af Træ, Gravespalier»
Massefabrikation af alle Slags Facons i Traad»
Fabrik af
Fuglebure. Flyvebure og Papegøjebure.
Alt Metaltraadsarbejde udføres.

E. Dederding, St. Kongensg. 102 K.
■■

Telefon 5603.

■ ■

HUSK
at

= Hver 8. Dag =
har købt

Hintzes Fallitlager
lypVIGSEN
kendes paa

Pianoer
og sælger disse for ca. halv Pris,
MALTET

al del allid bærer

delle Mærke

uden Udbetaling,
med 10 Kr. Afdrag om
Maaneden.
Vingaardsstræde 25.

|T«lf

I

Strand 2

"Telf. Strand

2

Lad Deres Vask besørges af -

EMDRUP DAMPVASKERI
Spec. Husho/dningsvask efterø Vægt
Telf. Strand 2

Von Vogne Keren overa

Grundlagt 1878.

Telf. 3 frond 2

Hver 8. Dags Pianoer. |
Vi anbefaler vore Læsere de fra den fallerede Kgl. Hofleverandør
Carl H. Hintze, Berlin, erhvervede Pianoer og Flygler, som vi
sælge til meget lave Priser pr. kontant. De af vore Kunder, som
maatte ønske at betale ratevis, kunne uden Forhøjelse af Prisen
afdrage Beløbene med 10 Kr. om Maaneden. Nogen Udbetaling
forlanges ikke. Pianoer af ethvert Fabrikat tages i Bytte.
Hver 8. Dags Hus, Vingaardsstræde 25.

Telf. 6822.

HJEMMETS VEJVISER
Fortegnelse over københavnske Firmaer, hvis fleraarige reelle Forretningsførelse yder Kunderne
betryggende Garanti for samvittighedsfuld Betjening.

Barbermaskiner.

| I Guld- og Sølvvarer |

Barbermaskiner.

Poríov^ísésrSnge^ni^TJés:
OÆ^(J|sins. Denne Annonce giver
vj^CVlOpCt. Gothersgade 58, Aug.

Kr. 1.50 plus Porto sendes
mod Opkrævning. P. Jensen,
Skovvejen 105. Aarhus.

Andersen.

Fr. 7, Gade 4, Hj. afNørrebrog.
Telf. Nora 1996 y. Afbetaling
indrømmes.
Itkin.

Indramning:

Eftfl. Silkegade 13, Køben
havn. Telf. 3396, leverer alt
Bogbinderarbelde, enk. Bø;r som de største Partier, i omhygiligste Udførelse, til rimelige Priser.

Christensens Bogbinderi, fún”.

lié 12, Hj. af Grundtvigsvej, anbeler solid Indbinding til smaa Priser.

|

TriEotaget^oksn^LBøri^amt
Skørter, Korsetter og Strømper
i stort Udvalg. A* Nuppenau,
?^^rønneg^6^7/^//erH457æ.

Cigarer.
/

|

Severin E. Frendrup,

Rammer paa
Afbetaling.

Ugentlige Afdrag
efter Aftale.

Gentoftegade 4
AfS. CENTRUM, Regnegade 1.

Vinduespolering og Bygningsarbejde
udføres.

R.E.Lund, 8, Bagerstræde 8,
Etablissement for moderne Indramning. Kun lste Kl Materiale anvendes.
fX larmesterforre tnin gen ogRammev-l fabrikken, Toftegaards Allé 15,
Billeder indr. paa Afbet. Abonnement
paa Vinduespolering modt. S. Hansen.

26, Smallegade 26.
Alle Mærker føres.

Ida Jansons

Frisørsalon anbef.
- Ingen Filialer. —
Nørrebrogade 42k
Telef. Nora 1360 g.

Falkonérallé 65.
Telf.
Godth.1165, anbefaler sig
med alt til Faget hen hø
rende til Konfirmation og
Selsk. Provinsordre exped.
omgaaende og billigt.

Konfiturer.
Vil De have en god Kop Cacao,
Vil De servere med fin Confect.
VilDe have finere fyldte Chokolade
Vil De have det bedste, De kan faa
da bliv Kunde i .Paris* Konfitureforr.
Blaagaardsgade 6. Aabent hele Søndagen.

Dekoratører.
Larsen & Cording,
Holbergsg. 10. Tlf. Byen 5110.

Georg Christensen,
Tlf: Nora 1708 x. Bülowsv; 38 C.

K. MADSEN,
Mølle Allé 14.

I

Kunstklinkeri.

HIKk

Chaicelonguer, Divaner
og Fjedermadratser.
____________ 1. Kl.Tapetsererværkst,

iskehuset

og Vlldtforret-

Ing Blaagaardøgade IBi

Fodpleje.

|

Rasmussen, VesterBemærk:
len Sal. Træffes 12—6.
7—

---- -

Jvoldg. 17a, 2.

Giarmestre.
"""Xl^^TarmesterarbeJd^"
udføres.
CARL STAPF,
. Enghavevej 15.
A. C. HANSEN,
Wesselsgade 2.

1

O v er s lag gratis.
M. Jansen,

Pustervig 5.

Telefon Byen 2369x.

I

|

Stort Udvalg i Tricotage.

O. K. Mathiesen,
Landemærket 25.

Største Udvalg, Billigste Priser.

til billigste Værk stedr pris er,

Kbhvs. Møbelindustri, St.
Hansgade 9. Telf. Noia2259x.

Maskingarn til en gros Priser.

I Tøjrensningsanst

Ilílhlnv eft. kunstn. Tegn. Bill. VærkMHIIlUr stedspr. Chr. Rasmussens
N. P. Hansens Møbelsnedkeri.
ST. PEDERSTRÆDE 41.
Telf. Byen 1341 x.

J. E. CASPERSEN.
Spisestue- & Sovekammermøblement
direkte fra Værksted. Billigste Værk

stedspriser. Classensgåde 11.

Tøjrensnings, i,
anstalten.

» 77A Pala

Møbelsnedkeri, H. C. Andersensgade 4, 3. Sal. Tlf. Byen 5185.

Lille Strandstrcrde l&
Tfcrredragt fra 2.oo
Damedragt ■ ¡25

Reparationer a
øvede Skræderc

Københavns Dampfarveri
& Tøjrensnings Etabi
C. Kriiger Hansen.
Indlevering:

Dronn. Tværg. 14.

Tlf. Palæ 110

Fabrik:

[

Blegdamsvej 56. Tlf. Nora 1100.

Gamle Pletsager .Aiaddin"
bliver som nye X«

U Hrforretning;

[

Opplettering.

Pianoer.
Stilfulde Instrumenter
Dansk Arbejde.

1 ThoraldBohm

R. H. Rasmussen, Borgergade Í
Lomme- og Stueuhre i stort Udvalg
Billige Priser. 4 Aars Garanti.
— Etableret 1882. --

I

— Fiolstræde 42. —
Telf. Byen 42Ux.

Rottegift.
plages De af Rotter, Mus. Væggedyr,
■ Kakerlaker eller andet Utøj, da
henvend Dem Nybrogade 28 Stuen.
Telef. Byen 2496, Tom Tjäder.

Skotøj.

B. D. BASTIANSÉÑ

Uhrm . & Guldsmed
_______ forretn. Valby Langg.3

Vaskerier.

Specialitet:
Husholdningsvask efter Væg

ömörup
I
Dampvaskeri,

Skotøjsforr.
Thinggaard,
Strandboulevarden 166, Tlf.
Str. 83 x. Al Rep.. udf. hurtigt.
Kun 1. Kl. Fodtøj til bill Pr,

— Grundlagt 1878. —

Vore Vogne køre overalt

Skrædermestre.

Telf. Strand 2. ♦ Telf. Strand 2

Ingen Mavekatarrh!

Frøsig & Nielsen, Skræderetabl.

Vinduespolering.

Brug Maltkie Kakao.
Maltine Kaffe taales,
hvor Kaffe bør være
banlyst.

1. Kl. Herre- og Dameskræderi.

Maltpræparater.

|

Maltinekiks.Tlf. 9919.

I Manufakturvarer. |
Fredorlksborgg. 31.

Telf. Nora 452.

Glasmosaik.

Telf. 5360.
Stort Udvalg.
Billige Priser.

Bedst og billigst
F, C: Dahl,

Bygningsarbejder udføres.
Ruder indsættes.

«

A. M. SØRENSEN
Hovedvagtsgade 2.

ælledvej 18 =====

ANNA PAMPERIN.

Falkonerallé 26. Tlf. V 2267 x.

Spisestuer og Soveværelser

Stole som Tegning

Lædervarer.

Alexander Hover,

KØBMAGER GADE 16.

Stort Udvalg til alle Priser.

MjTiggo Henriksen, 47, Pr. Char«

KUNSLKLINKERIET
Ryesgade 114.

8 Kr. pr. Stk.
Aage Jensen«

Trikotage.
Strømper, Underbeklædning,

“ lottegade 47. Hele Udstyr leve
res efter Tegning saavel som enkelte
Dele. Alt Snedkerarbejde udføres.

|

Peter Hvidtfeldtsstræde 6,

F

Gothersgade 21 St.
Telf. Byen 18 31v.

billigste Værkstedspriser.
Tegning og Overslag gra
tis. Poulsen, St. Annæ
__________ Plads 10,1. og 2. Sal o.G
M/xklor» til billigste FabriaationsIVlØUier priser,N.P. Nielsens Mø
belsnedkeri, N. Søgade 15. Telf. Byen
5191. Tegning og Overslag gratis."

Kurvemagere. |

Fiskeforretninger« |

har erholdt Grand Prix og Guldmedaille i London forl. Kl Fisk.
Varerne bringes overalt,
Tlf. Nora 1330.
Christiansen.
ITTWn___ H. M. OLSEN

Dansk-amerikansk Tand-System.

Lindén, Henr. Rungsg. 23-25.

iste Klasses Møbler efter originale Tegnin
ger til Fabrikationspris, Tegning og Over
slag gratis. Grundlagt 1898.

/ «fttSaF / Cigar- & Tobaksforr.,
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KUNSTNERBØRN.
Af

Fanny Norddin.

En Morgen tidlig kom nogle af KammeVOR ER VERA? Kan du begribe, hvor
hun er? Har du ikke hørt noget? — raterne stormende op til Store Paul, de fandt
Saadan lød Spørgsmaalene Dag efter Dag ham siddende i en Krog, uvirksom, stirrendefrem for sig.
mellem de unge Kunstnere, naar de mødtes
i Caféen eller besøgte hverandre paa Atelie
„Har du hørt det? Veras Billede fra Skov
rerne. Vera var forsvunden, sporløst, den gla huset er solgt — Akademiet har selv købt det.”
deste af dem alle. Var det Mismodet for de De talte i Munden paa hverandre, begejstrede,
tusinde Skuffelser, der til sidst havde taget glade, men pludselig kom Tausheden, og de
Modet fra hende, eller maaske Sygdom. Ingen saa raadløse paa hverandre.
begreb det, men Vera havde gemt sig, det var
Store Paul var sprunget op, hans Øjne
de alle enige om, ligesom de var besjælede straalede af Glæde, men straks efter kom Al
af den Tanke, gid de vidste, hvor hun var, voren igen. — „Og nu, — og nu — hm, det
for at kunne faa Lov til at være hos hend^ er vel Skæbnen dette — hvad?”
og delagtiggøres i hvad, der var hændet hende.
Han saa fra den ene til den anden, vredt,
Hun, der altid kom til dem og fandt Raad truende. De gik uvilkaarlig lidt af Vejen for
ham.
for alt.
Men hun maatte jo komme, og hver Dag
„Men nu skal hun findes, skal, siger jeg —
ventede de at se hende frisk og glad som en vær sikker paa det.” Han nikkede, og uden at
Solstraale, der lyste ind i Dagens graa Ens se paa dem greb han sin Hue og gik hastig;
formighed, — i Kampen, hvor Haab og Skuf ud af Døren.
felse gik Haand i Haand. Vera maatte komme.
Poul styrede sine Skridt langt ud af VesterDe erindrede, som de den sidste Dag havde kvarteret, hvor han eller Kammeraterne ellers,
set hende oppe hos Store Paul. Hun havde aldrig kom. At han hidtil havde søgt saa plan
siddet taus længe, sammenkrøben i Stolen og løst i de befærdede Gader, begreb han ikke
deltog ikke i de andres spøgefulde Samtale. nu. Hun maatte jo være ude ad Vesterkvarteret,
Store Paul, der i den senere Tid fulgte Jane hvor den gamle Kone boede, som Vera kendte;
Beth som en Skygge, sad selvfølgelig kun op at han dog ikke før havde haft den Tanket
taget af hende, den lille Gaas; de begreb ham Han havde rigtignok kun en eneste Gang set
slet ikke. Saa havde Vera rejst sig og gik den gamle, rynkede Morlille; men han vidste,
hen mod Døren. Der stod hun et Øjeblik — saa Vera kom hos dette gamle, ensomme Menne
fra den ene til den anden, og et mat Smil lyste ske, der nok hverken havde Slægt eller Ven
over hendes Ansigt, da hun sagde „Farvel”. ner. Nu var det kun at søge Gaderne igennem
Det havde lydt saa sørgmodigt, næsten graad- og gaa fra Hus til Hus. Og Poul søgte utrætte
kvalt, og da Døren var lukket efter hende, lig en hel Dag, i elendige Kaserner, i For
saa saa de uvilkaarlig ligesom spørgende paa huse og Baghuse, og ved hver Dør spurgte
han om en gammel Kone. Navnet havde han
hverandre.
Og nu sad de der Dag efter Dag med glemt, oplyste han ligesom skamfuld, men han
Savnet, der som en tyngende Sorg bar Bud beskrev hende — en lille, forkrøblet Skikkelse
med Sjal og Tørklæde, saa stille og ydmyg, at
fra den ene til den anden.
Og de skottede til Døren, hver Gang den man maatte lægge Mærke til hende. Dette
gik, og hørte de Latter paa Trappen, sprang Billede havde 'dannet sig saa fast i hans Tanke,
de til for at se, ligesom de mange Gange paa for hvad vidste han, hvad huskede han fra
Gaden vendte sig om og lyttede og spejdede, den ene Gang, han havde set hende; han vilde
naar en frisk, kaad Latter naaede deres Øre. kun søge — søge, se, hver Dør aabne sig og
Naar Store Paul ko in ind, enten i Caféen lytte efter én Stemme. Og han traf Mennesker,
eller paa Atelieret, og slog sig til Ro i Hjørnet, der gerne gav Oplysning, forstaaende, tjenst
tav de alle, de vidste, hvad der optog alle villige, om en eller anden gammel Kone, der
Og han traf
hans Tanker, og hvad han søgte efter, naar muligvis var den, han søgte.
han de mange Gange pludselig rejste sig for Mennesker, der lo af hans Forklaring eller
at se ud paa Gaden. Han var bleven endnu knaldede Døren i for Næsen af ham.
Det var ble ven Aften. Poul stod i en Gade
mere ordknap og rørte slet ikke Arbejdet, men
om Aftnerne og?^J langt ud paa Kætternet dør og saa sig om. Han følte endnu ikke
søgte han Gade opvog Gade ned, søgte hidsig Træthed eller det haabløse i sin Søgen, det
og forpint, og naar Kammeraterne havde mødt* *var ligesom noget sagde ham, at han var Vera
ham, svarede han dem med Graaden i Hal iheget nærmere, og hans Øjne var ligesom paa
Vagt hid og did.
sen.

H
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Saa aabnedes Gadedøren lige overfor, og
en ældre Kone kom hastig ud. Ved Lysskæret
fra Kælderbutiken saa han et lille, rynket An
sigt under en sort Kyseihat. Han saa efter
hende, saa gik han hurtig over Gaden og ind
hentede hende. Ved Skæret fra den nærmeste
Lygte saa han nøje paa hende, der pludselig
fo’r sammen og skyndte sig videre. Poul skraaede igen over Gaden, men holdt Øje med hende.
Nu kom hun tilbage, og han fulgte langsomt
efter. Da hun gik ind gennem Gadedøren, li
stede han efter hende. Skridtene hørtes op
gennem Huset.
Der var ganske mørkt paa
Trapperne, inde fra Lejlighederne støjede alle
Lyde ud. Poul naaede lige at se Døren paa
tredie Sal blive lukket. Han lyttede længe, saa
hørte han Stemmer derinde, og igen blev der
stille. Nede i Huset smækkede Døre, og ha
stige Skridt hørtes op og ned ad Trapperne.
Der hørtes Klimp fra et Klaver, og nogle hæse
Stemmer raabte op. Oppe fra, antagelig fra
Kvisten, hørtes et Barns sagte Graad. Poul
strøg en Tændstik. Paa Døren var et Kort
fæstet. Hardis stod der med fin, sirlig Skrift.
Saa bankede han sagte paa. Den gamle Kone
aabnede Døren.
„Jeg søger en ung Malerinde, hun er hos;
Dem, ikke sandt?"
Den gamle Kone rystede paa Hovedet. „Nej,
hos mig bor ingen." Poul saa tvivlende paa
hende, og hun fortsatte hviskende: „Jeg bor
her hos min Søn, og han ligger meget syg.“
Poul stod et Øjeblik, hans Ansigt udtrykte den
dybes te Skuffelse. „Her i Huset'bor ingen Maler
inde, det ved jeg." Poul fremstammede en Und
skyldning, og Døren gled sagte til.
Han famlede ned ad Trapperne og ud paa
Gaden, der laa mennesketom, og som en uende
lig lang, halvmørk Smøge mundede den ud til
den brede Hovedgade, hvor Lysskæret blæn
dede, og Menneskestrømmen gled frem og til
bage i Larmen.
Poul stod et Øjeblik uvis, saa gik han
længere op ad Gaden bort fra Lyset. Der kom
•et Barn løbende over Gaden, en lille, bar
hovedet Fyr, der fløjtende sprang fra Flise
til Flise. Saa tørnede han lige imod Poul.
„Halløj!“ Drengen lo. „Hvor bor du?"
„Der ovre i det røde Hus!“
„Bor der en gammel Kone?"
„Ja!“
„Og hos hende bor der en ung Pige —
en ung Pige, der er syg, ikke sandt?"
Drengen nikkede med store, forundrede
Øjne. „Ja, paa tredie Sal, hos ¡Madam iSandberg."
Drengen fik en 25 Øre, som han glemte at
sige Tak for af lutter Overraskelse.
Madam Sandberg aabnede Døren paa Klem.
„Jeg maa endelig tale med Frøken Vera,"
sagde Poul hastig. Han var ikke et Øjeblik i
Tvivl om, at han her var kommen til den
Bette. Den lille Kone rystede paa Hovedet,
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hun lyttede ind mod Stuen, saa saa hun igen
paa Poul.
„Hun er jo syg og vil ingen se, stakkels
Barn."
„Aah! Gudskelov da, saa er hun altsaa her."
Poul var lige ved at falde den lille Kone om
Halsen af Glæde. „Hvad fejler hun?------ Jeg
maa se hende." Han skubbede blidt Madam
Sandberg til Side.
„Nej, det maa De ikke, jeg har jo lovet
hende, at ingen skal faa Lov til at komme ind."
Saa lød Veras Stemme inde fra Stuen. Hun
kaldte sagte, og Madam Sandberg gik. Poul
stod lyttende tilbage i Korridoren. Lidt efter
kom Konen tilbage. „De maa. endelig være
stille, hun er jo meget syg, og Doktoren mener,
der er ikke langt igen."
„Men hvad er det da?" spurgte Poul ha
stig, angst.
„Venstre Lunge — — og der er ikke Plads
paa Hospitalet, men hun vil heller ikke der
hen — — hun vil blive her, indtil — —" Ma
dam Sandberg tav, hun græd sagte.
„Gaa ind og sig hende, jeg er her, sig,
Poul er her med en stor Glæde til hende, gaa,
kære, gode Madam Sandberg — — jeg maa se
hende, jeg har jo søgt — søgt efter hende —
gaa nu."
Madam Sandberg var allerede gaaet, og han
hørte Veras Stemme, der ligesom jublende ud
brød: „Poul, er det virkelig Poul?"
1 næste Øjeblik stod han ved Sengen, hvor
Vera laa bleg og mat, men med et straalende
Smil, skønt Øjnene var tilsløret af Taarer.
„Poul, min store, gode Poul." Hendes Haand
strøg kærtegnende over hans Haar. Han laa
paa Knæ foran Sengen og græd. „Hvorledes
har du kunnet finde mig — — jeg vilde jo
helst —“
„Vera!" Han saa op og tog begge hendes
Hænder. „Hjorfor har du saadan gemt dig
for os?"
„For nu er det forbi; jo, Poul, lad mig
tale; jeg har længe vidst det, længe, og saa
sagde Doktoren, at nu —"
„Vera, du skal ikke tro det." Han lagde
varsomt Armen om hende, og hun lænede sig
ligesom træt ind til ham, hvilede som efter en
lang, anstrængende Vandring, og over hendes
Ansigt kom der et smerteligt Drag. Her laa
hun i denne faltigc Stue. Vera indestængt,
hun, der elskede Sol og Blomster, den gladeste
af dem alle, og her inde var mørkt og trangt
med Præget af den dybeste Fattigdom.
„Vera, her maa du ikke blive — — vi
skal finde et Sted, hvor du kan blive plejet.
Hvad mener du om Skovhuset — du ved,
hvor vi malede i Fjor, der skal du ud og
hvile i Solskin og frisk Luft — tro ikke, hvad
Doktoren fortæller — du skal og maa blive
rask. — — Og Vera —" Han lod, som om
han ikke saa det modløse Smil. „Hør nu, gør
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dig nu rigtig stærk — tænk dig, dit store Bil
lede fra Skovhuset — Vera — tænk dig, Akade
miet har købt det“ Hun skjalv i hans Arm
og frigjorde sig, saa saa hun tvivlende paa
ham, Øjnene blev store, angstfulde, men saa
smilte hun.
„Tak! Poul, det var en stor Glæde for os.“
„Ja, Vera, og det er til at vinde Kræfter
paa — vi er stolte af dig, du er jo nu deu
fornemste af os alle.”
Hun rystede paa Hovedet, mat og stille laa
hun tilbage i Sengen med sin Haand i hans.
„Blot det havde været dig, Poul.”
„Nej, nej! Gud ske Lov, det blev dig, for
nu ved jeg, at det betyder Helbredesle for dig
— saadan en stor Glæde giver Mod og Kræfter
— du lille, dygtige Vera, det er jo Belønningen,
der endelig kom. Du har altid forstaaet at
give os andre Mod — skændt, naar vi var
dovne, og 'det fortjente vi kun, og glædede dig,
naar Heldet en sj elden Gang dumpede ned til
os. Men vi har kun ikke skønnet derpaa før
end nu, og det viser netop, at vi slet ikke kan
være uden dig.” Hun lo, og Kinderne fik et
friskere Skær, det var, som om Glæden alle
rede havde begyndt at sejre over Modløsheden.
„Jeg holder jo af jer alle sammen.”
„Ja, ser du, Vera, det er en af dine store
Opgaver i Livet ät være noget for os. Vi har
jo ikke evnet noget i disse Dage — vor Solstraale var borte, og vi smaa Kometer sejlede
ganske planløst rundt i Mørket. Vi savnede
al din gode Omsorg, lille, gode Veninde. — For
staar du 'nu, at det er din kærlige Pligt at
vende tilbage til os?”

8. Dag”,

28.
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Hun nikkede. „Ja, Poul, det er kun altfor
meget sagt, jeg bliver indbildsk, for jeg vidste
jo ikke, át I saadan holdt af mig.” Lidt efter
vedblev hun sagte: „Jeg har haft mange Skuf
felser.”
„Som du skjulte for os.”
Hun nikkede. „Hvad nytter det at tale om
det, naa, og saa kom min Sygdom, og den
tog Resten åf mit Mod.”
„Men nu, Vera?”
„Ja, nu skal jeg af al Vilje kæmpe imod
— hvis det ikke er for sent?”
„Nej, nej!” Poul tog hende i sine Arme
og kyssede hende ømt. „Du vil blive rask, tro
det, Vera, og jeg, der er stor og stærk, skal
paa mine Arme bære dig, hvorhen du vil,
jeg slipper dig aldrig mere. Saa snart du kan,,
skal du ud i Skovhuset, og der vil du vinde
Sundheden tilbage.”
Det var to Maaneder senere. En Del unge
Damer og Herrer kom syngende og leende
ad den smalle Skovsti, der førte op til det
lille Hus i Grønlunden.
Vera laa paa Verandaen i en lav Kurve
stol ; ved hendes Side sad Poul.
„Det er Kammeraterne, der kommer — hele
Banden,” sagde han. Vera rejste sig og saa
smilende ned mod alle de glade, der bar en
Skov af Bøgegrene i Hænderne.
Og nu standsede de og sang op mod de to.
Det var Midsommersangens skønne Toner, der
dæmpet og smukt lød i den stille Skov.
Samme Dag var Vera og Poul bleven Mand
og Hustru.

Et nyt Billede af Kejser Wilhelm paa Køretur i Berlin med Kongen af Bulgarien.
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EN BERØMT PORTRÆTMALER

LANDT Tysklands moderne Portrætmalere i München er saa pragtfuld og kunstnerisk
indtager von Kaulbach en førsterangs udstyret, at det hører til Byens Seværdighe
Plads. Han er da ogsaa i stor Gunst der. Kunstneren selv er en Mand paa de Tredsindstyve, men han ser langt yngre ud, og hans
ved Kejserhoffet, og talrige kronede Hoveder,
Prinser og Prinsesser har slaaet Model for Ansigtstræk er i den Grad prægede af Energi,
ham. Men at han ikke er mindre dygtig, naar at han utvivlsomt endnu i en lang Række Aar
det gælder om at male ikke slet saa fornemme vil kunne glæde Verden med sin Kunst. Han
Personligheder, viser bl. a. det udmærkede Bil blev, som !det vil erindres, for nogle Aar siden
lede af den berømte spanske Danserinde, Guer gift med en dansk Dame, deri kendte Violonistrero, som vi her bringer en Gengivelse af. inde Frk. Frieda Schytte, af hvem vi ovenfor
Guerrero har 'som bekendt ogsaa gæstet Kø har bragt et Billede. Kaulbach, der har Titel
benhavn, hvor hun gjorde stor og berettiget af Ekscellence, var tidligere Direktør for Miin
Lykke baade ved sin ildfulde Dans og sin glø- chens kgl. Akademi. Han er dog ikke blot
Fyrsternes Maler, men ogsaa deres personlige
dende, sydlandske 'Skønhed.
Friedrich August von Kaulbach hører til Ven. „For at male et godt Portræt af et Menne
de vistnok yderst faa Kunstnere, der kan siges ske," siger han, „maa man nøje kende dels
at være 'fødte med en Guldske i Munden. Hørel’ Karakter, og det kan man kun opnaa ved at
Navnet Kaulbach til Kunstnerstaden Miinchens have Lejlighed til ofte at være sammen med
allerfineste, Navn-c, skyldes det nemlig ikke Vedkommende." Det intime Venskabsforhold,
ham men vel nok navnlig hans Onkel Maleren han stod i til den gamle Prinsregent, har da
Wilhelm von Kaulbach, der gjorde sig berømt ogsaa affødt nogle af de allerbedste Billeder,
ved sin mesterlige Fortolkning af „Jerusalems han overhovedet har ydet. Et af de bedste
Ødelæggelse" og sine ypperlige Billeder af af af dem bringer vi her en Gengivelse af.
døde Kong Ludvig, det lille Kongerige Bayerns
Den af fyrstelige Personer, han har haft
fantastiske, sindssyge Konge. løvrigt var ogsaa, vanskeligst ved at male er, efter hans egne Ord,
von Kaulbachs Fader, der hed Friedrich, som Kejser Wilhelm. Morsomt, men ikke uden en
han selv, og den nylig afdøde Hermann von vis Bitterhed, fortæller han om sit Ophold paa
Kaulbach selv saa store Kunstnere, at Navnet Slottet Wilhelmshöhe. Kejseren, der er meget
Kaubach med Rette holdes i Ære, ikke blot i kritisk anlagt, vilde selv bestemme alt vedrø
München men overalt i Tyskland.
rende det Portræt, han skulde staa Model for og
Det Kaulbachske Hjem i Kaulbachstrasse krævede sine Ønsker i dén Grad respekterede,
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Prins Liiilpold af Jiayern.

Den berømte spanske Danserinde Guerrera.

al Kaulbach, cler ikke var vant til al lade sig
kommandere af nogen, hurtigt helt tabte Ly
sten til Arbejdet. Resultatet blev da ogsaa et
af den Slags Portrætter, Kaulbach selv kalder
„de officielle" og nødig helt vil vedkende sig,
men Kejseren selv syntes til Gengæld saa ud
mærket om Billedet, at han straks bestilte el
Gruppe por træt af Kejserinden og Prinsesse Vic
toria Louise. Men ogsaa her viste Hs. Majestæt
sig saa cgenraadig, at Kaulbach til sidst tabte
Taalmodighcden og gav sig til at protestere,
men til ingen Nytte. Kejser Wilhelm var ikke
lil al rokke.
„De ser nu paa Kejserinden og min Datter
med en Kunstners Øjne, min kære Kaulbach/'
sagde han, „mens jeg ser paa dem som Mand
og Lader.“
Og saa maatlc Kaulbach pænt male dem
i den Stilling og med det 1’diryk, Kejseren
forlangte.
G. C. G.

Den, der har en kon Kone, cl Slot ved
Grænsen eller en Vingaard nær ved Lande
vejen, faar aldrig Lov til at leve i Fred.
(Spansk Ordsprog).
*
*
*
Der er langt fra, al Sandhed og Aabenlij er lig
hed er et og det samme. Mangfoldige Løgnere
er tværtimod meget aabenhjærtige.
*
*
Det er undertiden mere bedrøveligt at gaa
til et Bryllup end at overvære en Begravelse.

Del er lidt Fattigdom i Aanden, der gør Folk
flittige. De nødes til at soge fremmede Tan
ker for at udfylde Tomheden i deres Hoved.
*
*
*
Den vise Confucius siger, at vi har tre
Venner, som er os til stor Nytte, nemlig en
Ven, der er trofast og en, der undersøger alt.
hvad man siger ham — og en Ven. der er
tavs. Men vi har ogsaa tre farlige Venner,
og del er Hykleren, Smigreren øg den snakke
salige Ven.

„Hver 8. Dag", 28. Juli 1912.
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EKSCENTRISKE PERSONLIGHEDER
PERSON ALHISTORISKE SKILDRINGER
FRA

IND- OG UDLAND
Virkelige Begivenheder er ofte mere interes
sante end de vidunderligste Fantasier/*

Henrik den Fjerde af Frankrig og
Gabrielle d’Estrées.

Søskende i Reglen gik under Navnet de „syv
Dødssynder".
Gabrielle selv var en uansvarlig lille Skab
ENRIK AF NAVARRA, Helten i mange ning, altid munter og parat til alle tænkelige
eventyrlige Tildragelser og maaske den Skarnstreger, ivrig efter at plukke enhver Ny
største af de Konger, som har beklædt delsens Blomst, som voksede paa hendes Vej,
en bedaarende lille Lysalf med store, forun
Frankrigs Trone, var ligesaa svag i Forholdet
¡til det andet Køn, som han var modig i Krig, drede, blaa Øjne, gyldent Haar, en Mund som
•og før Ravaillacs Dolk i Aaret 1610 gjorde en den skønneste Rosenknop, i det ene Øjeblik
Ende paa hans Tilværelse, kunde han tælle sine smilende, i det andet surmulende, som hendes
Elskerinder i Snesevis — fen for hvert Aar, han øjeblikkelige Sindsstemning tilskyndede hende,
havde levet. Men af dem alle, og der var ialt og bløde, runde Barnekinder med cn Rødme
syvoghalvtreds — for Størstedelen 'Kvinder, som saa fin som den sarteste Rose.
Saaledes var Gabrielle d’Estrées, da hun
kom let og gik let — var der kun én, som for
Alvor havde gjort Indtryk paa ham, og som stod paa Overgangen fra Barn til Voksen, og
kunde gøre sig Haab om <at komme til at dele da Roger de Saint Larry — Hertug de BellcFrankrigs Trone med sin kongelige Elsker — garde, Kongens øverste Staldmester og en af
den Kvinde, til hvem han skrev i de Dage, da de smukkeste unge Mænd i Frankrig — første
hans Lidenskab var paa sit Højdepunkt: „Al Gang saa hende paa Cocurres Slot. Han for
drig har nogen Mand elsket, som jeg elsker elskede sig i hende ved første Øjekast, og da
dig. ’Hvis noget Offer, som ¿eg kunde bringe han to Dage senere red bort fra Slottet, havde
for 'din Skyld, kunde gøre <dig lykkelig, hvor han gjort saa god Brug af den Lejlighed, Til
gerne vilde jeg ikke bringe dig det — selv om fældet havde spillet ham i Hænde, at Gabrielle
jeg saa skulde betale for det med min sidste paa én Gang var meget lykkelig, for hun havde
ligesaa lidt været i Stand til at modstaa den
Blodsdraabe!"
Gabrielle d’Estrées, som saaledes gjorde den unge Adelsmands Overtalelser som saa mange
tapre Konge til sin lydige Slave, var født i Taur- af Hoffets skønneste Damer. Da Bellegarde
dine, i Aaret 1573. Efter sin Moder, Francaise vendte tilbage til Mantez, hvor Henrik stadig
Babou, arvede hun baade sin Skønhed og sit kæmpede for den Krone, som saa snart skulde
Letsind, for Kvinderne af Slægten Babou var blive hans, var han taabelig nok til at bryde
bekendte for begge Dele. I den Henseende ud i begejstrede Lovtaler over den unge picarlignede de alle Stammoderen, Marie Gaudeu, diske Skønhed, hvis Hjerte han havde vundet,
Frans den Førstes smukke Legetøj, som forlod indtil Kongen af Navarra, som allerede var
ham for at gifte sig med Philip Babou og saa ved at være træt af Diane d’Audouins falmede
ledes lod sin Skønhed og sin lette Moral gaa Yndigheder, straks forlod Hæren og drog ud
i Arv til Gabrielle. Hendes Fader, Antoine, Søn for at se den unge Pige, som havde gjort saa
af Jean d’Estrées, som havde kæmpet tappert dybt et Indtryk paa den let bevægelige Belle
under fem Konger, var en forlystelsessyg Mand, garde.
som drak og sang sig gennem Tilværelsen og
Han var straks paa det rene med, at de
foretrak Cupido for Mars, Livsglæden for Plig begejstrede Lovtaler havde været mere end
tens Stemme. Det var derfor maaske heller berettigede, hvorimod Gabrielle, skønt det smig
ikke saa mærkeligt, at Antoines Hustru, efter rede hende at modtage et Besøg af Kongen af
at hun havde født ham syv Børn, forlod ham Navarra, ingenlunde var tilbøjelig til at inter
for at finde — i det mindste større Troskab essere sig for „en styg Mand, som var gammel
hos sin tyve Aar yngre Elsker, Markis’en af nok til at være min Fader". Og i Sandnea,
Tourel-Alégre.
trods sin Helteglorie var Henrik ingen jævn
Forladt af sin Moder og med en Fader, byrdig Medbejler for den smukke og belevne
som var altfor optaget af sine egne Fornøjelser Bellegarde. Den vordende Konge af Frankrig
til at skænke sine Børn en Tanke, voksede gik i sit fyrretyvende Aar: hans Skæg var
Gabrielle op, men saa daarligt var det Eks graanet, hans Ansigt furet og medtaget af de
empel, de forsømte Børn stadig havde for Øje, mange Aars besværlige Kampe, og der var i
og saa lidt blev der gjort for at oplære dem nans Ydre intet, som kunde gøre indtryk paa
i Dyd og gode Sæder, at hun og hendes seks en ganske ung Pige som Gabrielle d’Estrees.

H
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Han forlod Slottet lige saa vanvittig forelsket
som Bellegarde, men med langt ringere Haab
om Genkærlighed ¡end sin yngre og mere be
gunstigede Rival.
Men Helten fra Ivry og Hundreder af andre
Slag, var ikke den Mand, som fandt sig i Neder
lag paa noget Omraade, og faa Uger efter
blev Gabrielle kaldt til Mantes, hvor han for
talte hende, at han elskede hende, og at ingen
— hverken Bellegarde eller nogen anden —
skulde faa Lov til at indtage en Plads i hen
des Hjerte.
Men den unge Skønhed slog trodsigt med
Nakken og svarede: „Jeg vil ikke være nogens
Slave. Jeg giver mit Hjerte til, hvem jeg selv
vil, og i hvert Fald vil jeg aldrig give det
til £n Mand, der forlanger det som en Ret.“
Og inden Timen var omme, var hun paa Vej
til sit Hjem, saa hurtigt som hendes Hest
kunde bære hende.
Henrik var lams|aaet over en saadan Trods.
Han maatte straks følge efter hende og tale
hende til Fornuft, og for at gøre det maatte
han vove Livet ved at trænge gennem Fjendens
Rækker, Men et Eventyr af den Art var netop
efter hans Sind, og forklædt som Bonde, med
et Knippe Brænde paa Ryggen, naaede han i
god Behold til Gocouvres, hvor han i sine
fattige, lasede Klæder fremstillede sig for den
unge Pige, han elskede, men kun for at blive
modtaget med en høj Haanlatter.
„I ligner et Fugleskræmsel,” stønnede hun,
saa snart hun kunde tale for Latter. „For
Guds Skyld — gaa ind og tag nogle andre Klæ
der paa!” Men skønt Kongen ydmygt gjorde,
som Gabrielle befalede, lukkede hun sig inde
i sit eget Værelse og nægtede rent ud at se
ham igen.
Men en saadan Hengivenhed kunde allige
vel ikke undlade at gøre et vist Indtryk paa
en romantisk ung Pige, og da Gabrielle nogen
Tid senere besøgte den kongelige Hær, som
den Gang belejrede Chartres, var hun langt
mere medgørlig og hørte med lysende Øjne
paa Henriks Fortællinger om sine Bedrifter og
de Farer, han havde været udsat for. Det
var meget muligt, at Henrfk var halvgammel
og styg, men han havde et vindende Væsen og
en frimodig, mandig Optræden, som gjorde ham
til sine Soldaters Afgud og øvede en dragende
Indflydelse over alle de Kvinder, som han
havde foresat sig at vinde. Og denne Fortryl
lelse maatte selv Gabrielle til sidst bøje sig
for, indtil Bellegarde var glemt, og hendes
Helt var alt for hende.
De Dage, som fulgte paa denne langsomme
Opvaagnen, var som en eneste salig Rus for
de elskende. Naar Gabrielle ikke var ved sin
Konges Side, skrev han lange Breve til hende,
Breve, som aandede en lidenskabelig Ømhed
og Kærlighed. „Min skønne Elskede”, „Mit Alt”,
„Mit eget Hjerte” — alle Sprogets ømme Ord
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ødslede han paa hende. „Jeg kysser dig de
Tusinder af Gange. Du siger, at du elsker
mig langt, langt højere, end jeg elsker dig.
Du har løjet, og du skal staa til Ansvar for
din Løgn — med de Vaaben, du selv har valgt.
Jeg faar dig ikke at se i ti Dage — og Tanken,
derom er nok til at dræbe mig.” Og i cl
senere Brev: „De kalder mig Konge af Frank
rig og Navarra — det er langt sødere at være
din Undersaat — og du har snarere Grund
til at frygte, at jeg elsker dig for højt end for
lidt. Men den Fejl vinder Behag i dine Øjne
og ogsaa i mine — siden du elsker den.”
Saaledes var de Breve, som Kongen skrev
til sin „Menon” i de Dage, da hele Verden
laa solbeskinnet for ham, skønt Himlen stadig
var overtrukket med Krigens mørke Skyer.
Og hun gengældte hans Kærlighed med Hen
givenhed; hans Lidenskab med Ømhed. Dai
han laa syg i St. Dennis, skrev hun: „Jeg,
dør af Angst, fortæl mig — jeg beder og bøn
falder dig — hvorledes gaar det den tapreste
af de tapre? Lad mig høre fra dig, min tapre
Ridder, for du ved, hvor skæbnesvangert det.
mindste Onde, som kan times dig, er for mig.”’
I hele denne Tid, saa fuld af Besvær og
Kamp, lever Henrik stadig kæmpende for den
Krone, som i næsten tyve Aar havde været
hans Maal, var Gabrielle bestandig ved hans.
Side for at berolige og trøste ham, for at
sprede de mørke Skyer, som jævnlig sænkede
sig over hans Sind og for at indgive ham nyt
Haab og Mod, samtidig med at hun ved sit
diplomatiske Snilde holdt ham tilbage, naar
han var ved at vove sig for langt ud, og jæv
nede hver Forhindring, som hans snedige Fjen
der anbragte paa hans Vej. Og da Henrik tit
sidst, en Aften i 1594, som Sejrherre holdt sit
Indtog i Paris paa en graa Hest, iført en
guldbroderet graa Uniform og med sin fjer
prydede Hat stolt og smilende hilste de jube
len de Skarer, saa indtog Gabrielle Hæders
pladsen foran ham „paa en pragtfuld Bærebør,,
selv saa smykket med Perler og ædle Stene,
at hun fordunklede de brændende Fakler langs.
Siden af Bærebøren”. Det var i Sandhed en
stolt Time for de elskende, denne Time, da
Henrik langt om længe blev udraabt til Konge
af Frankrig, og hans trofaste Elskerinde blev
Dronning i alt undtagen af Navn.
Gabrielle var nu Markise af Monceaux, og
hertil føjede Kongen senere den endnu fornem
mere Titel — Hertuginde af Beaufort. Hendes;
Søn. Cesare, kaldtes overalt „Monsieur”, den
Titel, som han vilde have baaret2 saafremt han
virkelig havde været Arving til den franske
Trone. Det eneste, der manglede i at gøre
hendes Lykke fuldkommen, var, at hun skulde
blive den Konges retmæssige Hustru, som hun
elskede saa højt, og der var al tænkelig Ud
sigt til, at ogsaa denne hendes sidste ærgerrige
Drøm skulde gaa i Opfyldelse. Der fortælles
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mange nydelige Historier om den nye Konges
idylliske Familieliv — om, hvorledes det var
hans største Glæde at „lege Soldater" med
sine Børn, deltage i deres larmende Lege eller
som Byens jævne Børgere tage dem med til
Markedet i St. Germain og vende tilbage, be
læsset med Legetøj og Sukkergodt, for at til
bringe vidunderlige Aftener i Selskab med den
Kvinde, han elskede.
Dog var i de Dage ikke alt lutter Solskin
for de elskende. Paris havde lidt frygteligt
under Hungersnød, Pest og Oversvømmelser,
og mange skulende, misundelige Blikke fulgte
Kongen og hans Elskerinde, naar de leende
red gennem Gaderne. Selv inden for Paladsets
Mure var Livet ingenlunde nogen Dans paa
Roser for Gabrielle, for hun havde mange Fjen
der, og af dem var den mægtige Hertug af
Sully hendes farligste Medbejler til Kongens
Gunst. Sully var ikke blot Henriks Yndlingsministeri; han var hans Jonathan, som havde
delt Hundreder af Farer med ham og ved sin
Trofasthed og Hengivenhed for bestandig havde
vundet en Plads i hans Hjerte. Henriks Stil
ling var tidt meget vanskelig, naar han skulde
mægle mellem sin Minister og sin Elskerinde,
som hver især var optændt af flammende Skin
syge mod den anden; og det kom især til et
heftigt Udbrud, da Sully nægtede at godkende
de kolossale Udgifter, som Markisen ansaa for
nødvendige i Anledning af sin anden Søn,
Alexanders Daab. Gabrielle var rasende og
appellerede med Vredestaarer til Kongen, som
denne Gang stod paa sin Ministers Parti.
„Jeg har elsket dig,“ sagde han til sidst,
ude af sig selv af Forbitrelse, „fordi jeg troede,
at du var mild og blid og eftergivende; men
nu da jeg har hævet dig til Magt og Værdig
hed. ser jeg, at du baade er fordringsfuld og
herskesyg. Det skal du vide, at hellere vilde
jeg undvære en halv Snes Elskerinder som
dig end én Minister, der er mig saa hengiven
som Sully!"
Ved disse haarde Ord brast Gabrielle i
Graad. „Hvis jeg havde en Dolk," udbrød hun,
„saa vilde jeg støde den i mit Hjerte, og der
vilde du finde dit eget Billede." Og da Henrik
styrtede ud af Stuen, løb hun efter ham og
bad ham, under hjerteskærende Hulken, om
Tilgivelse og om blot et eneste kærligt Ord.
Men den Slags Sorger var kun som de Skyer,
der kommer og gaar paa den sommerklare
Himmel. Gabrielles Lykkestjerne stod netop
i de Dage i Zenit. Henrik havde længe haft
til Hensigt at gøre hende til sin retmæssige
Hustru; Forberedelserne til hans Skilsmisse
fra Dronning Marguerite af Valais begyndtes
og fortsattes uden Hindringer, og den Dag var
nær, da de to Livsskæbner, som var kædede
til hinanden paa en saa romantisk Maade,
skulde forenes for bestandig.
I April 1599 tilbragte Henrik og Gabrielle
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de sidste Dage før Brylluppet i hinandens
Selskab paa Fontainebleau; Brylluppet var fast
sat til den første Søndag efter Paaske, og Ga
brielle var saa lykkelig som et Barn over sin
Bryllupsstads og de kostbare Gaver, som var
strømmet ind til hende fra alle Egne af
Frankrig.,
Hendes Brudedragt var af det kostbareste
spanske Fløjl, smykket med rige Sølv- og
Guldbroderier; den Suite Værelser, hvor hun
skulde bo som Dronning, stod parat til at tage
imod hende og straalede af Purpur og Guld.
Den sidste Dag i Paaskeugen skulde hun
efter Bestemmelsen tilbringe med Bøn og Faste
i Paris, og Henrik ledsagede hende det meste
af Vejen dertil. Da de skiltes paa Seinens
Bredder, græd de i hinandens Arme, medens
Gabrielle, opfyldt af en navnløs Angst, klyn
gede sig til sin Elsker og bønfaldt ham om
at føre sig tilbage til Fontainebleau.
Men
efter et sidste Favntag rev han sig løs, og
Gabrielle fortsatte Rejsen, grædende og op’
fyldt af Angst for, hvorledes det hele skulde
ende, for havde ikke en Seer i Piemont for
talt hende, at dette Giftermaal aldrig vilde finde
Sted, Og havde ikke de andre Spaamænd, som
hun havde spurgt, fortalt, at hun skulde dø
ung og aldrig kaldes Henriks Ægtefælle?
To Dage senere overværede Gabrielle Mes
sen i St. Germain-1’Aux erráis, men da hun
derfra vendte tilbage til sin Tantes Hus, blev
hun pludselig meget syg. Hun blev hurtig
daarligere, og Langfredag nedkom hun, under
de frygteligste Lidelser, med et dødfødt Barn.
Et Øjenvidne beretter: „Hun laa til om Mor
genen Klokken seks og led de forfærdeligste
Pinsler, saa hverken Læger eller Sygeplejersker
nogen Sinde havde set noget lignende. I sin
Pine sønderrev hun sit Ansigt og tilføjede sig
ogsaa Saar paa andre Steder af sit Legeme."
Da Efterretningen om hendes Sygdom naaede Kongen, ilede han til hende, saa hastigt,
som hans Hest kunde bære ham, men kun
for at møde Kurerer paa Vejen, som fortalte
ham, at Madame allerede var død, og for,
da han omsider naaede Sygehuset, at finde
Døren til det Værelse, hvor hun laa, stænget,
saa han ikke engang kunde komme ind og
se hende paa Dødslejet.
Henrik var i Begyndelsen næsten helt fra
Forstanden af Sorg, og ingen vovede at nærme
sig ham og tale Trøstens Ord til ham. I otte
Dage lukkede han sig inde i et Værelse, be
hængt med sorte Draperier, og han skrev til
sin Søster: „Mit Følelsesliv er lammet i sin
Rod; aldrig mere vil det blive Foraar for mig."
Tre Maaneder senere gjorde han Kur til Ga
brielles Efterfølgerske, Henriette d’Entraques.
Saaledes døde Gabrielle d’Estrées, dette
straalende livsglade Væsen, som vandt det
tapreste Hjerte i Europa og forfulgte sin Sejr
til selve Tronens Fod.
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Hvad Prins Arthur af Connaught angaar,
har der allerede i nogen Tid været talt om,
at han skulde være Vicekonge i Indien, men
da han for at udfylde den Post med Glans
helst skal være gift, haaber man nu paa, at
at Lady Marjories Forlovelse vil bevirke, at
han bøjer sig for sin Families Ønske og giftei'
sig med den Prinsesse, man helst vil se som
hans Gemalinde.
*

NAAR MEDDELELSEN om, at Lady Mar
jorie Manner i disse Dage er ble ven forlovet
med den unge Marquis af Anglesey, har vakt
saa megen Opsigt i England, skyldes det navn
lig den Omstændighed, at det længe har været
en saa at sige offentlig Hemmelighed, at Prins
Arthur af Connaught var blevet i den Grad
indtaget i Pden unge Dame, at han selv har
erklæret enten at ville gifte sig mied hende
eller forblive ugift. Det Standsparti, som hans
kongelige Slægt har villet arrangere for ham
med en russisk Prinsesse, har han hidtil slet
ikke villet 'høre Tale om, og at Lady Marjorie
nu pludseligt har forlovet sig med en anden,
vil derfor sikkert vække Tilfredshed paa høje
ste Sted.
Den unge Dame, der er Datter af Her
tugen af Rutland, gør iøvrigt et udmærket
Parti, idet Marquis’en af Anglesey, som er en
elegant ung Mand, hører til Englands rigeste
og største 'Jorddrotter, hvilket vil sige ikke
saa lidt.

Lady Marjorie Manner.

*

*

DET ER ofte bleven sagt, at Czaren af
Rusland paa en Maade maa siges at være den
største Teaterdirektør i Verden. Sandheden er
nemlig den, at den russiske Kejser ejer ad
skillige Teatre, og at han har sin specielt ind
rettede Loge i hvert enkelt af idem. Skue
spillere og Skuespillerinder uddannes paa
hans Bekosnting, og naar de forlader Teatret,
faar de Pension. At være Kunstner ved et
af de kejserlige Teatre betragtes ikke blot
som en stor Ære, men ogsaa som et ual
mindelig godt Levebrød. At Teatrenes Indtæg
ter sjældent staar i Forhold til Udgifterne,
kan man sige sig selv, og det undrer derfor
ikke, al Teaterdriften skal koste Kejseren flere
Millioner om Aaret af hans egen Lomme. Og
saa Balletten interesserer han sig stærkt for,
og de kejserlige Balletdansere, der for Tiden
gør en saa fænomenal Lykke i Paris og Lon
don, anses ikke med Urette for at være de
bedste i Verden.
Ligesom Spanierne fordrer, al deres Konge
skal interessere sig for Tyrefægtninger, kræ
ver Russerne af deres Kejser, at han skal
gøre, hvad han kan, for Teater- og Ballet
kunsten. Derfor \er de kejserlige Teatre i Rus
land ogsaa saa pragtfulde og velindrettede. Paa
Scenen kan man se de bedste og kostbareste
Møbler, sande Kunsskatte, som i andre Lande
vilde faa Plads paa et Museum, og Skuespil
lerne iføres ofte antike Brocadekaaber ogligii.,
som har tilhørt de afdøde Czarer, for ikke
at tale om saa sjældne Rustninger og Vaaben,
at vor egen forhenv. Teaterdirektør Professor
Riis Knudsen vilde blegne af Misundelse, hvis
han saa ‘dem.
Naar Czaren drager til sit Sommerslot
Peterhof, tager han altid et Skuespillerselskab
med sig, og det er en bekendt Sag, at han og
Kejserinden her vælger Repertoiret og Kostu
merne, der skal spilles i. Ogsaa Frilufts teatre,
som nu igen er bievne saa moderne, inter
esserer han sig ior, og et af de smukkeste
Friluftsteatre i Verden skal findes paa hans
Sommerslot Dazicnki i russisk Polen.
Det
er meget vanskeligt at faa Adgang til et af
Czarens Sommerslotte, specielt naar Kejser
familien selv er til Stede. Ved saadanne Lejlig
heder er alle Pladser forbeholdte Hoffets Her
rer og Damer samt Officererne og deres nær
meste Familie.
♦

*

*
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af hans Venner, som var kommet flyvende
ham paa Besøg. Flyvningen gik saa godt,
Mr. Harmsworth nu har faaet Lyst til selv
købe sig „en Blériot“.
*
*
*
EN MEGET anset Vpkselmægler diskute
rede forleden de nye Skatter med sin Hoved
bogholder.
„Ja, det kan ikke nægtes/ sagde han bl.
a., „at det bliver dyrere og dyrere at leve
saa at sige for hver Dag. — Alt er jo ogsaa
steget ganske foruroligende i de sidste Par
Aar.“
„Naa, det vil jeg nu ikke give Hr. Veksel
mægleren Ret i," svarede Bogholderen. „A11
er for meget sagt.“
„Hvad kan De da nævne, som ikke er
steget?"
„Mit Salær for Eksempel, Hr. Vekselmæg
ler."

en
til
at
at

♦

Prinsesse Elizabeth af Rumænien.

*

1 ET SELSKAB blev en Dame forestillet
for Opfinderen af den traadløse Telegraf Sign.
Marconi, men hun hørte ikke Navnet rigtigt
og troede, at han var Komponisten Mascagni.
„Aah, bare De vilde spille Deres dejlige
Intermezzo for os i Aften," sagde hun be
gejstret.
„Med største Fornøjelse, Frøken," svarede
Marconi smilende, „men saa maa De finde
í)em i, at jeg gør det paa et traadløst Piano."

PRINSESSE Elizabeth af Rumæniens For
lovelse med Kronprins Boris af Bulgarien liar
glædet mange, da det efter Sigende skal være
et Inclinationsparti, som jo desværre hører
til Sjældenhederne i kongelige Familier. Og
saa dette unge Par skal have haft mange Van
skeligheder at overvinde, før Forbindelsen over-t
hovedet kom i Stand, idet Kongen af Rumæ
nien af politiske Grunde nægtede at give sit
Samtykke. Det fortælles nu, at Kronprins Bo
ris i sin Fortvivlelse henvendte sig til Kejse
ren af Østrig for at faa ham til at intervenere,
og at den gamle Kejser beredvilligt ydede ham
sin Bistand. I politiske Kredse haaber man
paa, at Forbindelsen vil medføre et niere
hjerteligt Forhold mellem Rumænien og Bul
garien, end der hidtil har været.
*
*
v
I VERDENSBLADET TIMES kunde man
forleden læse to meget interessante, og paa hver
sin Vis belærende Artikler om russiske For
hold. I den ene stod der, at Rusland er saa
rigt et Land, at det nu kunde tillade sig at
anvende en fabelagtig stor Sum til Bygning
af en stor Flaadc. I den anden, at der for
Tiden var foranstaltet Indsamlinger saavel i
Frankrig som i England for at hjælpe de hung
rende russiske Bønder udover den værste Nød.
I Sandhed en underlig Verden, vi lever i!
*
*
*
SOM ET Eksempel paa hazarderet Sports
iver kan anføres, at Udgiveren af „Daily Mail",
Lord Northcliffe’s Broder, Mr. John Harmsworth, .som for tre Aar siden blev Krøbling
Formandssædet i det franske Kammer.
som Følge af et Automobiluheld, forleden gik
franske Kammers Formandssæde stammer fra
op med en Flyvemaskine, uagtet hans Til Det
selve den store Revolutions Tid, Det er en pragt
stand endnu er én saadan, <at han ligefrem fuld udskaaret Lænestol, hvis Arme dannes af to
maatte bæres ind i Maskinen, der tilhører
vingede Løver.
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Eremiten fra Rotheneuf.
ERDEN MISTEDE en af sine ejendomme

ligste Kunstnere, da Abbed Fourré, bedre
V kendt
under Navnet Eremiten fra Rothe
neuf, en lille Landsby nær ved St. Malo i
Nordf rankrig, fornylig afgik ved Døden. Han
var oprindelig Præst og berejste som saadan
en stor Del af Europa, ved hvilke Lejligheder
han aldrig lagde Skjul paa sin store Interesse
for al Billedhuggerkunst, og han var derfor
en kendt og velset Gæst, saavel i Florenz som
i Milano, for slet ikke at tale om Vatikanet
i Rom, der som bekendt ogsaa rummer mange
Værker af berømte Billeidhuggere. Men en
skønne Dag, for omtrent tyve Aar siden, op
gav han sin Præstegerning og flyttede til sin
Fødeby Rotheneuf, og her var det, at han
gav sig til at udhugge Karrikaturer af en
utrolig Række kendte Mænd — ligefra Jehova
til Frankrigs Præsident — rundt omkring i
Klipperne, som den lille, skønne By nu er stolt
af at fremvise til de mange, der hvert Aar
gæster den ved Sommertid.
Abbed Fourré med hans ejendommelige „Kunstværker*.

Den egenkærlige kender man bedre paa
det, han giver, end paa det, han modtager.
*
Silkekjoler opvækker Misundelse — endogsaa naar de ikke er betalt.
*
Hør nøjagtigt efter, hvad andre siger, og
Du lærer da Tavshedens Værd at kende.

Mange Velgerninger har deres Udspring i
Driften at se sit Navn trykt.
*
Der gives gode Handlinger, som man
angrer.
*
Ogsaa blandt Tankelynene findes der kolde
Lyn, og Lyn, som fænger.

„Hver 8. Dag“, 28. Juli 1912.
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Kinas Visdom.
Guderne kunne ikke staa
den bi, som lader enhver
Lejlighed slippe sig af Hæn
derne.

*

*

*

At slaa Vand paa Ryggen
af en And betyder saa me
get som at meddele unyttige
Raad.
Man siger: at vinde en Kat
og mis'e en Ko for at ud
trykke Resultatet af at føre
Proces.

*

*

♦

Naar Lovene ikke drage
selve det kejserlige Hus in
den for deres Omraade, saa
ville de ikke finde nogen
Agtelse
★

*

Et sandt Geni bliver altid
naivt og enfoldigt som et
Barn.
Den, der har Støvler paa
kender ingen, som gaar med
Sko (Støvler høre nemlig til
det store Galakostume).
*
*

Mandens Tale er som cn
Pil. den flyver lige mod
Mialet; Kvindens Tale ligner
en itubrudt Vifte.
*
*
*
Af Naturen er alle Menne
sker ens; men Opdragelsen
gør dem forskellige.

Bikube paa en Lygtepæl i Dronningens Tværgade.

LILLE BARN paa bløde Dun
hviler Du i Vuggen lun,
smiler mildt i Verden ud —
Rosenknop i hvide Skrud.

Lille Barn, din Far og Mor
har i dig en Fryd saa stor —
vogter dig ved Dag og Nat,
Rosenknop vor bedste Skat.

Lille Barn, med Smil og Graad,
du blev født til mandig Daad,
du skal løfte Slægtens Aand,
Rosenknop i liskylds Baand.

Lille Barn, i Verden skal
frit du følge helt dit Kald —
stille, ensom — om du vil...
Rosenknop, ja Lykke till
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Fra de internationale Kampe
paa Stadion i Idrætsparken mellem de udenlandske Verdensmestre og Danskerne.
Øverst ses Slutheatet i 100 Meters Løb — forneden tilvenstre Stangspring; forneden tilhøjre
Kuglestød (Verdensmesteren Ralph Rosse, Amerika.)

„Hver 8. Dag", 28. Juli 1912.
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Det berømte »Smedehold«
fia Nykøbing paa Falster, der saa
Lege i Stockholm. Holdet besiaar
Chr. Hansen, E. Allert, Carl Møller
efter hvem Holdet

smukt hævdede Danmarks Sportsære ved de olympiske
af Bogbinder Poul Hartmann (Styrmand) og d'Herrer
og Carl Petersen — der alle fire er Smedesvende og
har faaet sit nu saa populære Navn.

Friluftsgymnasiet
er, foruden at være et Sted, hvor man plejer sin Sundhed, ogsaa Skuepladsen for
Fodboldspil og anden Idræt.

,Hver 8. Dag“, 28. Juli 1912.

2134

UGENS PORTRÆTTER.

Professor CHR. BARNEKOW.

Hofjægermester AAGE KRABBE.

PROFESSOR CHRISTIAN BARNEKOW fylder 28. Juli
75 Aar og har faa Dage forinden kunnet fejre sit Guld
bryllup. Prof. Barnekow er kendt over hele Landet som
Komponist af mange smukke Salme- og Folkemelodier.
Han blev født i St. Sauveur (fr. Pyrenæer) som Søn af
Overauditør Adolf B. I 1856 blev han Student og ud
dannedes i Musik af Ravnkilde og E lv. Helsted. Prof.
Barnekow er Formand i Musikforeningens Administration,
Medlem af Bestyrelsen for Samfundet til Udgivelse af
dansk Musik, Medlem af det Anckerske Legat Udvalg
o. fl. a. Selskaber.

HOFJÆGERMESTER AAGE KRABBE, Hald, fyldte
d. 26. ds. de 50 Aar. Hofjægermesteren er Søn af fhv.
Forsvarsminister, Kammerherre Christopher Krabbe, var
1881—83 Assistent i Landmandsbanken, lærte derefter
Landvæsen og kom 1. Septbr. 1885 som Bestyrer til
Hald, som han fik Skøde paa i 1892. Hofjægermester
Krabbe er Medstifter af og Formand for Akts. Asmildkloster
Landbrugsskole, for Viborgs Amts landøkonomiske For
ening og forskellige andre Landbrugsselskaber. 1 1902 3
var han med til at indrette en fransk-skandinavisk meteo
rologisk Station paa Hald og modtog som Paaskønnelse
af sine Fortjenester heraf den franske Orden Off. d’acad.
Den 25/g 1888 ægtede Hofjægermesteren Frøken Ellen
Hartnack, Datter af Sagfører Hartnack i Slagelse.

GROSSERER DETHLEF JÜRGENSEN har været stærkt
omtalt paa Grund af den nye Landboforening „Dansk
Land8. Den energiske og initiativrige Forretningsmand
er født 12. Janr. 1873 i Flensborg og Søn af Grosserer J.
Han fik sin Uddannelse hos Banquier H Voswinkel i
Hagen (Westphalen) og hos Konsul Chs. Kristensen i
København. I 1899 indtaaadte han i det store Firma
L. Paulsen & Co. Grosserer Jurgensen har udgivet et

Grosserer DETHLEF JÜRGENSEN.
meget omdiskuteret Skrift om Smørindusirien i Danmark
samt ved flere andre Lejligheder lagt sin Interesse for
det danske Landbrugs Ve og Vel for Dagen.

,Hver 8. Dag“, 28. Juli 1912.

„HVER 8. DAG“S GRAFO
LOGISKE BREVKASSE.
Red. af H. Trolle.
Indehaver af Graf. Inst. S. E.
Kristiania og Kbhvn. 0.
Pris pr. Analyse i Bladet: 1 Kr. for 5 Lin.,
2 Kr. for 10 Lin., stor Karakteristik til opgiven Adresse 3 Kr., Sjælespejl, ca. 100 Lin.,
5 Kr.
Alle Henvendelser adresseres til Graf. Inst.
S. E., Kbhvn. 0.
Obs. Skrtftexpertise! Undersøgelse af Dokumentforfalskning, Identificering af anonyme
T rusel- og Udpresningsbreve etc. under ga
ranteret Diskretion. Honorar efter Aftale.
BIØRN: Sjælden møder man en saadan klar
Ro som hos Dem? alt er i Ligevægt, De
plages ikke af heftig Attraa eller uijiættelig
Ærgærrighed. Betænksom, koldblodig, om
byggelig og paapasselig. Vover Dem aldrig
ud i Forehavender, hvor De ikke føler
Bund under Fødderne. Saa godt som intet
kan sætte Deres Sind i Svingning, intet
gøre Dem heftig opbragt eller ubehersket
i Vredesudbrud.
19 a.: Skønt De baade er ikke lidet egennyttig
og forfængelig, forstaar De dog at lægge
en saadan Hensynsfuldhed for Dagen, at
man sjælden bliver ovennævnte Egenskaber
var. .Megen Livsglæde, megen Høflighed,
ikke nervøs, men tagende alt i Betragt
ning.
E 4- G: Kan, hvad De vil, fordi De i rigtig
Selverkendelse ikke vil mere, end De kan.
Ro, Klarhed, Selvbeherskelse, Høflighed, et
fint, bøjeligt Væsen, dog ikke svag eller
vaklevom. Et ualmindeligt sundt Blik paa
Forhold og Mennesker.
HELGA: God Hukommelse, Kombinationsevne
og logisk Sans, dog ikke megen Daadskraft.
Let at omgaas, forsonlig, overbærende og
hjælpsom. Lys Tankegang, Tilbageholden
hed i Følelser. Anerkender villigt andres
Fortrin.
LUPLU: Ser i Dem en glimrende Repræsen
tant for de glade og stærke Livsmagter.
De virker opbyggelig ved Deres lyse Livs
syn og uforgængelige Humør, der aldrig
virker plumpt. Var alle Mennesker som
De, vilde Livet være skønnere og lettere
at komme igennem.
IOPLA: Søger utvivlsomt at efterligne Luplu
og med meget Held. Dog mangler De For
billedets Selvs tændighed, rige Personlighed,
utrættelige Stræben, faste Vilje og uforfær
dede Tro paa sig selv.
FRUEN FRA HAVET: Et mægtigt Driftsliv,
en naiv Selvglæde og trodsig Vilje. Megen
Egoisme og Hensynsløshed. Instinkterne
hersker over Dem, og De bliver let Slave
for Deres Tilbøjeligheder.
ELVIRA: En Person, der er paapasselig til
det yderste, aldrig undervurderer sig selv
og i alle Sager først og fremmest iagt
tager Deres egen Fordel. Dog forstaar De
at gøre Dem afholdt ved en Elskværdighed,
der ikke altid er lige ægte.
1. S. 29: Forstaar at afvinde Livet dets bedste,
stræbsom indtil Ærgerrighed, utrættelig
Aspiration, megen Selvsikkerhed, en til
lidsfuld, uforfærdet Optræden. Overvejende
lyst Livssyn.
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HANS PETER: Er altfor fintfølende eller ind
bilder sig at være det. Ærlig, men uden
tilsvarende Mod eller Kraft, derfor gør Ær
ligheden ham til skrupuløs i Stedet for
djærv og ligefrem. Ligeledes er han for
kritisk til at være umiddelbar følelsesfuld.
PEDER: Synes at være en usædvanlig tro
skyldig Person, selv om hans store Ung
dom vel for en Del har sin Andel deri.
Der tilkendegiver sig desuden en Egenkær
lighed, der nærmest antager Karakter af
en ubegrænset Ærekærhed og en sværme
risk Ærgerrighed. Prøven iøvrigt for kort.
G. S. H.: Uden Midtpunkt, splittede Interesser
og Kraft, vil gerne være tavs, men formaar
ikke at gennemføre det. Svag Viljekraft,
let paavirkelig, ustadig, naiv og uselv
stændig.
H. V. 1912: De er vanskelig at omgaas, thi
uden hverken at være stridbar eller ond
har De i mange Retninger ganske indivi
duelle Synspunkter og egenartede Vaner,
der virker irriterende paa Omgivelserne. I
visse Ting stiller De ganske urimelige For
dringer. løvrigt aarvaagen, iagttagende.
KARIM: Kan ikke dølge eller hylde, men giver
sig ganske, som hun er, ud af sit Hjertes
Enfold. Ikke mange Omstændigheder, jævn
ligetil og fordringsløs.
Dertil paalidelig,
uegennyttig, men smagløs og uden Kultur.
VALKYRIEN: Heftig, men godmodig og gan
ske uden smaalig Nidskhed. Frimodig, ærlig,
hengiven, uden Skyhed eller paataget Sner
peri. Giver Dem, som De er, uden Kunstleri. Tager ethvert Skridt fuldt ud, ingen
halve Standpunkter.
ANNA: Ualmindelig koket, lunefuld, elegant,
godmodig, men overfladisk. Giver Deres
Udtalelser Vægt, optræder gerne protege
rende.
Kan blive lynende heftig, vold
somme Vredesudbrud, der ytrer sig som
haanende, isnende Foragt. Ser Dem vel
* for, særdeles forsigtig og vidtberegnende
Fantasi og Selvstændighedstrang.
K. M.: Hjertelig og redelig uden Bagtanker.
Gør Dem ikke til af noget, er lærvillig
og tager med Taknemmeliglied mod det
gode, i hvilken Form det end rækkes Dem.
Ingen ordinær Natur, gode Anlæg, men no
get uvidende.
RUTH: Er en ung Pige, hvis højeste Ærgerrig
hed er Selvstændighed, men som ikke mæg
ter at naa dette Maal, fordi hun savner
Kraft og udæskende Trods. De kan synes
viljestærk, men er i Virkeligheden som
Voks under den stærkeres Hænder. God
modig Jævnhed er et Særtræk hos Dem.
FORSAGT (St. Thomas): Var det mest mis
visende Mærke, De kunde valgt, thi om
der er noget, De ikke er, da tér det forsagt.
Men mon De ikke forveksler Modløshed
med en løssluppen Ligegladhed, en Art
haardhændet Galgenhumør eller Despera
tion, der lader staa til, det briste eller
bære. De kan forøvrigt ikke faa Deres
Karakter indgaaende belyst paa saa ringe
Plads, som Bladet tillader. Tag Sjæle
spejlet.
BASTIAN: Er haardhjertet i Betydning af en
kold Forretningsmand, der i den Grad
tjener det haandgribelige, at der ikke lev
nes Tid eller Plads for Følelser eller Ide
aler. Ser mere paa Nytten end Skønheden,
foragter Æsthetik, Stemninger o. s. v. Ene
ste Ideal Amerikanismen. Dog en vis djærv
Jovialitet. Hader Fraser. En kold, men
ikke forbenet Hjerne.

2136
ASTRID: Er en klar, overlegen, ironisk Natur,
der ser paa Livet med et nøgternt, men
ingenlunde pedantisk Blik. Intelligent,
hjælpsom, fordi De i Regelen maa op
træde som den trøstende og beroligende
og gerne gør det, grundet Deres medfødte
Elskværdighed. Uden smaattet Forfængelig
hed — højeregaaende Interesser.
SOFIE: Er noget for sig selv, en idealistisk'
Sværmer, der, ganske glemmende praktiske
Hensyn, handler ud fra øjeblikkelige Ind
skydelser. Uegennyttig og uden forfængelig
Ærgerrighed.
SEPIA: Er vanskelig at faa noget ud af, fordi
der ikke findes markante Træk i hendes
Karakter. Ro, Principfasthed og beskeden
Ærlighed er ubestridelige Egenskaber hos
hende. Hun tænker meget klart, men grub
ler ikke, tager mere jævnt end højtideligt
paa Livets Tildragelser, forstaar ganske
ublasert at glæde sig over Smaating. Sym
pati, uden stærke Drifter. Misundelsesvær
dig Sindsro.
JYDEN 1912: Hos denne Person finder jeg
overordentlig mange gode Sider og kun et
F’aalal daarlige. En Munterhed, der føret
ham usaaret gennem mange Genvordighe
der, og en uforstilt Hjertelighed er særlig
ejendommelig for ham.
KISSEN: Hun har Tendens til Stolthed, Egen
mægtighed og ærgerrig Stræben, men da
Vilje og Fasthed mangler, udarter disse
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Egenskaber til holdningsløs og vid Is væ
vende Sværmen. Erotisk uden dybe Fø
lelser. Hr. Bastian bør ofre et Sjælespejl
paa Dem.
MARIA: Er en ganske usammensat Natur, naiv,
ligefrem uden stærke Følelser. Vil maaske
gerne synes endnu køligere, end hun er.
Kan trods Naiviteten fortie og forstille sig.
Forsigtig og uden Handlekraft.
Har anbefalet Dem til mange og er aldeles
forbløffet over, hvor godt De træffer.
KLbhvn. 11.—7. 12. ’
H. W.
Kar. slog til i alt væsentligt.
Trondhjem. 4.-7 .12.
Olaf Wist.

Fandt, at den passede godt, ja ligefrem af
slørede mine skjulte, svage Sider.
Kbhvn. 24.-6. 12.
K. A. M.
Resultatet af Deres Undersøgelse af mine
Forældres Haandskrift var fortrinligt.
Kbhvn. 8.-7. 12.
H. V.

At ovenstaaende er Uddrag af de originale
Anbefalinger bevidnes.
P. OLSEN.
Faktor i Christtreus Bogtr.

Den naturlige
ISeskyttelse,

fom det mifroffopiff fine fedtlag er,
dér fonferverer ffuben og beffyttér
ben mob Smittefim, ffylles bort ned
Daff med Sæbe og Danb. SpiræaSceben med 30% dMycerin befibder
ben værdifulde (Egenffab, af ben overs
træffer Fiuben med et yderft fint ødt
lag, l^vis fonferverenbe Dirfning fores
bygger ru Fjub. porerne abforberer
ftrafs dette £ag, der faaledes fun
mærfes ued at Fjuden bliver bebages
lig glat og blob. Kun 25 Øre pr.
Stk. Spiræas-Sæben er fun ægte, naar
¡firmaet Ka alunds Sæbef abr if er,
Kolding, findes paa Sæbe og (Dmflag.
Hovedoplag tor København:
— 8343.
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Hjemmets Apothek.
ethvert Hjem, og i Særdeleshed, hvor der X 5 m., Guttaperkapapir samt blodstillende Vat
findes Børn, forefalder der en Mængde Til tilligemed en kort og tydelig Angivelse af de
fælde af Smaaulykker og lettere Ildebefin- forskellige Medicamenters Anvendelse.
dender, hvortil Lægens Hjælp anses for ufor
Endvidere medfølger Reservelæge i Hæren
nøden, og som i og for sig ogsaa kan være Dr. E. Böchers udmærkede Bog „Hjælp", en
ITbetydeligiheder, men saadanne Smaaskader kan fuldstændig og populær Vejledning i Samaridog ved Forsømmelse udarte; saaledes vil der tergerning, saaledes at De ved Hjælp af denne
ved en Hudafskrabning let opstaa Betændelse Bog og de Forbindstoffer, der findes i Skabet,
og ved dybere Saar Blodforgiftning, og i hvert altid er i Stand til at foretage Forbinding af
Fald kan de volde unødig Pine.
Smaaskader og ved større Ulykker foretage det
Hvor let kan imidlertid ikke disse Smaa- fornødne, indtil Lægen kan komme til Stede.
Prisen for Skabet med Indhold er kun
Ubehageligheder undgaaes, naar der i Huset
findes en Smule Forbindstoffer, lidt Salve, 7 Kr. 50 Øre, portofrit leveret, men da der
desinficerende Midler eller et kvalmestillende kun raades over et ret begrænset Antal, tilraader
Middel, alle disse Smaating, som er ganske vi Dem at sende Deres Bestilling omgaaende
uskadelige, men som dog i et givet Øjeblik til Ekspeditionen af „Hjemmets Apothek", Kø
kan stille Smerter og Pine, der ellers vil plage benhavn K.
Dem Timer igennem. Med saadanne Sager i
Huset vil man ogsaa kunne foretage den første
foreløbige Behandling, hvor der er langt til
Læge; man vil kunne anlægge en ren For
binding og hindre større Blodtab og i det hele
foretage den første Nødhjælp.
Ikke desto mindre er det en Kendsgerning,
at alle disse saa nyttige Smaasager altfor ofte
savnes i de mange Hjem, ikke saa meget paa
Grund af den Udgift, de repræsenterer, men
meget snarere paa Grund af Ukendskab til
Anskaffelsen og Brugen af de forskellige For
bindstoffer og Medikamenter, og Hensigten med
at henlede Deres Opmærksomhed paa „Hjem
mets Apothek" er derfor at afhjælpe dette
Savn paa en rationel og praktisk Maade, idet
der er samlet alle disse populære Mediciner1
og fornødne Forbindstoffer i et smukt lille
Vægskab, og hvortil man da vil kunne ty i
de omtalte smaa Nødstilfælde.
Samtidig skal dette Skab blive Samlings
stedet for de mange Rester af ordineret Medicin,
som ellers ingen bestemt Plads har og som
derfor meget ofte bliver borte.
Indholdet i „Hjemmets Apothek" er: BrystSARA BERNHARD har igen debuteret i en
draaber, Kamferdraaber, Hoffmanns- og Rabar- ny Rolle i Paris som Dronning Elisabeth af
berdraaber, Hefteplaster, Vaseline, Borvaseline, England i Emile Moreau’s nye Stykke af samme
Borsyre, Tanddraaber, Gollodium, Camillethe, Navn, og som altid blev hendes Optræden en
amerikansk Olie, Natron, 1 Pakke steriliseret stor Triumf. Navnlig skal Dødsscenen i sidste
Vat, 1 Gacebind 8 cm. X 5 m., 1 do. 5 cm. Akt have gjort et uforglemmeligt Indtryk.

I

Den udødelige Sarah.

Dr. Hentschels
ny Opfindelse,
\Vikø Massage
Apparatet er
det eneste, der
paa videnska
belig Basis besi der de Egen
skaber, der be
tinger et godt
Resultat, og dH
er tillige eet
eneste, der for
uden det at
fremtrylle
Opfindelse der bør kendes af alle Skønhed ogsaa
forinaar at be2 denne. Det anvendes mod bleg og graa Teint,
) Filipenser, Knopper. Huuoime, skoldet Hud m
ligesom det bringer Rynker, Folder, Sygdomme
¡enhaar og Dobbelthage til at forsvinde. Huden
er klar og blød, Teintet ganske rent, blomstrende,
ikt og gennemsig'igt Alle Urenheder i Blodet,
fel som i Hudens Porer udsuges, Hudens BlodSaftcirkulation oges, og paa denne Maa e tilføres
Icellernc ny Livskraft. Ved dette forhindres, at

rert Apparat er vedlagt Brugsanvisning og

den mere frem
skredne Alders
graa Teint og
hule
Kinder
fremkommer,
og det trætte,
gammelt ud
seende Ansigt
genvinder un
iter Bruge ii et
ungdommeligt,
fuldt og friskt
Udseende. Net
op ved at an
spore Hudcel- En opfindelse der giver Result;
lerne til ny,
kraftig Virksomhed har Metoden bevist, at her sta¡
videnskabelig Indsigt og praktisk Forstaaelse bi
Opfindelsen.
Jeg bestiller herved Dr. Hentschels Wikø
Apparat lil Kr. 3,00 — med Etui Kr. 4,50.

Studiestræde
16
KØBENHAVN K.

Bopæl

en Prøvedaase Creme samt en Daase Mandelkli

For at afhjælpe et almindeligt og længe følt Savn til
byder vi Dem herved ..Hjemmets Apothek“, indehol
dende alle nødvendige Forbindsstoffer samt alle de nyt. tige Smaasager, som henhører under Popukcr-Medikamenter. Vi leverer i et smukt haandudskaaret Skab (Stør
relse 53 cm. gange 301/2 cm,) følgende Forbindsstoffer og
Medikamenter: Brystdraaber, Kamferdraaber, Hof

mans« og Rabarberdraaber, Hefteplaster, Vaseline,
Borvaseline, Borsyre, Tanddraaber, Collodium, Ka»
millethe, Amerikansk Olie, Natron, 1 Pakke sterilise
ret Vat, 1 Gacebind 8 cm. gange 5 m., 1 Gacebind 5
cm. gange 5 m., Guttaperkapapir, Blodstillende Vat

Reservelæge E. Bochéis „Hjælp", praktisk og letfattelig Vejledning i
ritergerning, alt til den billige Pris 7 Kr. 50 Øre portofrit tilsendt,
e iøvrigt Artiklen i Bladet for i Dag.

em. Tøjrensnings-Anstalt,
nbefales.' — Telefon 307.

Der er ikke nogen Café
eller Restauration ved
Tivoli og Raadhuspladsen,
der byder paa bedre

Mad, 01 og Vin

erter!

og høfligere Betjening end

Averter!

Averter!

Eneforhandling for Skandinavien:

Navn

Hjemmets Apothek.

^ejle Dampvaskeri,

Dr. Hentschels Wikø Depot

Café National.
CARL JØRGENSEN.

Kundskabsrig.
Læreren: „Naar der blæser en rigtig stærk, slem
Vind, hvad kalder man den saa, lille Vilhelm ?“
Vilhelm (tier).
Læreren: „Tænk dig om! Du ved det vist nok.
En Or— Or—“ .
Vilhelm (triumferende): „En Organist/4.
*
*
*
Et vanskeligt Spørgsmaal.
Lille Lise: „Moder, naar en Løgner siger, at noget
ikke er sandt, kan man saa tro ham?44
*
*
*
Affærdiget.
Frøkenen (til en Herre, der frier til hende): „Nej2
jeg tog Dem ikke, om De saa var den eneste Mand i
Verden/4
Frieren (koldblodig): „Hvis jeg var den eneste Mand
i Verden, fik De mig slet ikke, for saa havde jeg friet
til en smukkere Pige, end De er.“
*
*
*
En vred Mand.
A. : Maleren S. fortalte mig forleden, at du med
dit Frakkeærme havde strøget hen over et paabegyndt
Maleri i hans Atelier, er det rigtigt?44
B. : (rasende): „Ja, kan du tænke dig, det er sandt,
og han gjorde mig ikke saa meget som en Undskyld
ning, skønt jeg fik hele Ærmet spoleret.44
*
*
*

Maaltid ombord paa en fransk Undervandsbaad.
Der er ingen Tvivl om, at man kan have det ligesaa rart ombord paa en Undervandsbaad som paa en almindelig
Damper. Paa Billedet ses en munter Frokostscene. I Forstavnen sysler Kokken med Madvarerne. Naar Baaden
dykker ned, slukkes Komfuret og et elektrisk Varmeapparat anvendes i Stedet.

Normal-Toiletsæbi
Der eksisterer kun en virkelig Noi
mal Toiletsæbe, nemlig Schweiz«
Magasinets; thi før denne i 1886 ble
bragt i Handelen, kendtes end ikk
Navnet Normal-Toiletæbe. Alle c
andre Sæber, der nu benytter det
Navn, er følgelig Fabrikater, der søgi
afsatte ved Hjælp af det velfortjent
Ry, den ægte Normal Toiletsæbe i c
forløbne 16 Aar har vundet. Efterlij
nin^er er alle mislykkede, fordi c
paagældende Fabrikanter ikke kendi
den ægte Normal-Toiletsæbes Fren
Charlottenl^nds Traverbane.
stillings
maadi
som betinger
II. SommerrfTeeting.
dens
spe iell<
Egenskaber
For at
sikre
Søndag — 28. Juli.
Køberne
mod
Onsdag — 31. disse
værdiløj
Efterligninge
forsynes hvert Stk. ægte Sæbe me
Nærmere af Gadeplakaterne.
Schweizer Magasinets Firma og ho¡
staaende VaremærKe.
Om den ægte Normal-Toiletsæt
udtales i Bogen om „Hudens og Ha:
Eh
rets Pleje":
„ Denne Sæbe anser jeg for den mi
fik ved Hjælp af et let Middel sin „dest mulige Form, hvori Sæbe ovei
„hovedet
anvendes0.
Vægt bragt ned til 65 kg. Af Samtidigvan
at S’ormal-Toiletsa
Taknemlighed herover vil hun nu ben birker med
beskyttende for Hude
gratis bringe Kendskabet til dette som ingen anden Sæbe, er den I etsku nr
Middel ud til alle de, der maatte mende med behageligt creméagtl{
Skum og den giver enhver det uunc
have Brug derfor. Skriv om Op værlige
Toiletmiddel.
lysninger til Mmc. Barbier, 38 Efterligningernes Eksistens er j
den
bedste
Anbefaling for den ægl
Cours Gambetta, Lyon (Frankrig).
Vare, — men vi advare Køberne mo
at tro. at de kende Normal-1 oiletsa
ben, fordi de have forsøgt en Eftei
ligning eller saakaldet Affald.
Den ægte Normal-Toiletsæbe kost«
40 Øre pr Stk.(ca. 1/4 Pd.). Den ekspo]
Elegant Damefrisering. teres til og forhånd les i alle ci vilisered
Lande; i Danmark og Sverrig sælge
Fru Kramer-Petersen.
den hovedsageligt paa Apothekerne
Tordenskjoldsgade 3 1
Forlang med ovenstaaendeV aremærk
v. a v. Kgl. Teater. Tif. Byen 5079x,

Det danske Travselskab.

Dame, der vejede 93 kg.r

Forfatteren

Niels Th, Thomsen,

hvis En-Akter „Kvindelist" blev opført i
Tivolis Glassal.

Schweizer-Magasinet.

Madonna forbarmede sig.

Sagfører Thor Eibye, LÆS HVER 8. DAC
Hyskenstræde 12 København

Fra det portugisiske Folkeliv.
Oversat af Else Nielsen.
(Fortsat.)

„Ej,“ svarede Diakonen, „du sparer nok paa dine
Gaver, skønt Himlen er saa god 'mod dig, Fader Cama;
en Sølvkande til Alteret havde ikke været for meget.M
Diakonen vendte Ryggen til; Fader Cama stod raadvild. saa gav han sig til at bestille noget. Var Kirken
noget, eller var den ikke? Fader Cama vidste hverken
ud eller ind, men han bevarede under alle Omstændig
heder en vis Angst *og Bæven — han lige frem svedte
derhenne ved Skænken.
Mere og mere tyst blev der i Rummet, Latteren
forstummede, Vinen tømtes langsomt, selv Perez saa
op — det blev næsten saa tyst somj i selve Kirken.
Diakonen skred hen imod Perez.
„IIvad, “sagde han højt, „jeg troede, du havde
travlt med Vinen, og saa sidder Hu her, Perez Percisa.“
Perez saa op som en .Skoledreng, der har faaet
en Irettesættelse.
\
„Kom, lad os gaa,“ sagde Diakonen.
Perez rejste sig lydigt.
Folk saa tavse efter dem, til de forsvandt op ad
Kælderhalsen.
Diakonen tænkte, idet han fulgte Perez ned ad
Gaden:
„Bedst ikke ¡at blive hørt.“
„Naa,“ sagde han højt, „du skal jo snart have
Bryllup med 'Sophia, saa jeg synes, du hellere skulde
arbejde end sidde der og fylde dig.“
Perez blev blodrød; nu huskede >han, at han havde
pralet med gophia — til ¡Sorgen kom nu Skammen.
Han svarede ikke et Ord, xmen bed Tænderne sam
men. Uden ¡saa meget som at bukke fo’r han ind ad
sin Dør og smækkede den haardt i.

ae
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Brugen
ØRE
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^HOUEN&UNDEMANN»^ opnaaes AR
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Ny dansk
Møbel-Industr

Faas hos alle Isenkræmmere.

Carl Ipsens
billige

Ligkiste-Fabrik
Vesterbros. 15
Hj. af
Oehlenschlægersgade

i det lave Hus
Tif, Vester 37 J.

Begravelser
besørges.

Torben Billes danske
Bondemøbler.

Møbelsne dkeriet,
Axelhus,
Odder

Di
9 n aU Afdr.
"fc"Ulllllltalin!l
11 (111
10 Kr. mdl
Dansk Piano

Magasii

Køb Hver 8. Dag Vlngaardsstr.

2£

Sprog Undervisning

Læger
Kliniker B
Sygepleje
Hygieine

BORN LONDONER.

Hobrogade 10, 2.

Musik Undervisning

Serum-Behandling mod løse Tænder og kronisk Rod og Tandkødshændelser samt rheumatiske Tandsmerter. Onsdag—Lørdag2—3. Aim.
onsultationstid 9-4. O. DRESCHER, GI. Kongevej 1 B.

{jAlR**

Averter i
„Musik- Undervisning*.

.^ÄÄadeanstalten .København'
studer, gi.

DAB^^BADE

ør*

Fru HETY OSCHMANN,
15, Fiolstræde 15, St. Tlf. Byen 4497.

Damernes Rubrik

_____ ;___________ :__ :_________ «<_________ :_______ *______ _a____ :___ ____ i_____________________________

HELLERUP HUSMODERSKOLE, BENGTASVEJ 15.Telf. 1157b
Skole og Hjem for unge Piger.
Program tilsendes.

Tandlæge AAGE CALLISEN.
Byen 2184 x
Købmagergade 1. Hj. af Amagertorv.
Byen 2184x.
Broarbejde. — Kunstige Tiender uden Gane. Tr. 10—4 og 6—7.

W. Kaiser, Aarhus.

Kir. Instrumentm. og Bandagist.

Silkeborg

Pri , ¿

Brokbaand, Rygbandageg og
Underlivsbandager.

.i 3 Kr. pr. Ddg G'J Kr. pr. Md.

meral-Agenturet Gothersg. 16. Kbhvn.K.
ildste Forretn. her paa Pladsen i
ummiv. og Sygeplejeart. Prisl. mod
• 0. i Frim. Varerne sendes overalt.

odpleje & Manicure ude og

F

hjemme. Fru Inger Christiansen.
Dr.Tværg.10. Tlf. Palæ 1807. 10-6.

Frimærker modt. som Betaling. A momita nclf elektr. Variations MasKlinik. Antisept. Fodpleje, Mani- nlllul lnallol\ sage, Damp-Ansigtsbade.
ire og Ansigtspi. Sofie Abrahamsen, GI. Kongevej 150, 1. Sal. Telefon
TH. MADSEN.
redksb Allé 23. • r.11-5, samtOnsd.Aft. Vester 4203.
a 8.30—9.30. Tlf. V 5081 u. Ude 9—11. SYGEPLEJE-BUREAU-EKSPRES
N.Farimgsg.7.By 807ySygep. 3AarsUdd.
Ineonna Haandpleje, Fodpleje. Ude
IdbbdyC, g_12: 1 Kr. Hjemme 1-7 Massage, hygejn., udd. i Tyski. Fod*
øndag 9—12): 75 Øre. Blegdamsvej ogHaandpleje (Ekstraassist.) Søgned.
(St. Hans Torv). Lovisa Svensson. 10-6, Sønd. til 12, anden Tid pr. Telf.

— Averter i Lægelisten.

—

St. Thomas Allé 13 2.
Elever i Vioiinspil modtages.
Tr. 30—12.

eksam. Massøse. — Ude og hjemme fra 12—6

Pensionatet
Villa Aavang

Valdemar Larsen,

35 Øre.
E

Onsdag og Lørdag efter Kl. 5 :
edicinske Bade & Massage-Institut.

(LINIK. Tysk

Tlf. Øbro 326x.

INSTITUT FRANJAIS, M. A. Husson, Stenosgade 5 i,
fransk exam. indf. Lærer og Lærerinder. Enetimer Kursus. Konversation
Korrespondance Vejledning (for Sangere) i fransk Textudtale. Tlf. V. 187 x

Dr. med. AXEL TROLLE.
Konsultation i Fordøjelses- og Underlivssygdomme,
rivatk’inik og Bopæl: Dronningens Tværgade 40. Tlf. 7960. Tr. 12—1.

smige

Averter i
„ Sprog- Undervisning*.

Undervisning i Engelsk af engelsk
Dame. Enetimer og Hold. (Specielt
Konversation). Miss Winifred White,

Vester 5400y, Reventlovsg. 20, 2. SalFru Else Lange Schmidt, u. og hjem.

nnmn-Ansigtsbade, Antisept. FodllnHIII pleje. N. Frihavnsg. 43,1. Frk.
uulllr M. Dtjreborq. Tlf. Øbro 2342x.

Fiskehuset „Viktoria11®.”’M y*.

5 Mdr. Kursus beg. 4. November.

Petra Laugesen.

OHANNES ANDREASEN,l.Kondi
tori, Is og Konfekturef. Smalle
gade 24. Bestilling. Tlf.Godth. 7
KM Potoiwn Broderimagasin, Øster
• III. lulGl dull brog. 140. Navn syes, all

J

1ste Klasses Fisk og Vildtforretning. Slags Tegninger og Montering udføre
Alvilda Burchardi, Frederiksborgg.
54 Nordre Frihavnsgade
Telf. Øbro 97 x.
48. Spec.: Baby & Koofirm.-Udstvr.
Største Udv. i Pigekjoler til alle Aldre. — BØRNE-UDSTYR. ——
Matros- og Jægerdragter. Alt i Under
beklædning øg Linned.
Frk, H. Sarauw, Graabrødretorv 1<
M. P. NIELSEN.
Frugt og Konservesforretning.
uld, Sølv og Elektroplet til bil
Kun 1ste Kl. Varer.
lige Priser. Reparationer udføre!

. 1 Urp,

Damefrisering50

Byei

G

Østerbrog. 134. Telefon 0 788 V.
66 Aaboulevard 66.
Vaskeriet HAMMERSHUS.
Fiske-Import, Mejnungsgad
Tlf.489x. Hesselsg. 1. Tlf. Str.489x. Jydsk
15 og Fredensgade 15, anbefaler all
Bekendt for smukt og prompte Le-

A

Sorter Fisk til Dagens billigste Prií
vering. — Elegant Manschettøj.
Telf. 10116. Ærb. H. Dambernoiusky
lian Iført Mode-Salon f. Damehatte.
■ udlllwl l Nordre Frihavnsgade 13 A. — Averter i Damernes Rubrik. —

Blandede Bekendtgørelser
iskeforretningen SKAGEN, Nanensg. 64. Alle Fiskes, i prima friske

arer. Fin. Torsk, Frederiksh. Rødsp.
1. Kl. Fiskefars, Tlf. Byen 1164y.

Averter i
„Blandede Bekendtgørelser*.

Hvad Petersen saa af sin Kone, da han uventet kom ud
'I Hornbæk en Fredag istedetfor som sædvanlig om Lør
dagen.

Skuespilleren til forhenværende Provinsdirektør: „Kan Di
ikke laane mig halvtreds Kroner?*
Direktøren'. „Er De gal Mand, — havde jeg halvtreds Kro
ner startede jeg straks et nyt Selskab l*

Amor —
g (Populær Melodi af Operetten „The Belle of New York").

Gunnar Boesen.

Diakonen stod .stille — et lille Smil krusede hans
Læber.
„Den bed,“ tænkte han.
Saa gik han hurtigt hjem.
„Carlos,“ sagde han, „Senhora Sierra, Fasten er
allerede paa Onsdag, der maa du med, Sophia og
Fernando træffer du der — jeg hørte det hos Fader
Cama. Det er et interessant Par, hvad du?“ Han slog
ham paa Skulderen. „Aah, spring ned til Perez Percisa efter det Fad Vin, than har lovet os, han har sikkert
ikke travlt — han skal ikke til Festen.“
Carlos sprang ar Sted.
Diakonen gned sine Hænder — „Den Dreng forstaar alt.“
Carlos sad og sov i Jernbanekupéen. Folk tyssede
paa hinanden — ingen nænnede at forstyrre Drengens
Søvn, og i Stilhed var de dybt smigrede over, at
Diakonens Slægtning kørte paa samme Klasse som de.
De kendte alle sammen Carlos godt. Hvem kendte
ikke den raske,glade Dreng, der baade kunde synge
og spille, og som tillige var saa tjenstvillig, at man
ofte kunde skamme sig paa sine egne Børns Vegne?
Men det var jo ogsaa den bedre Klasse, og ham kunde
man sandelig kalde et bedre Barn; der var og blev
nu Forskel, saadan havde Himlen nu villet det.
Nu sad han der i Hjørnet, det kære Barn, og
skønt der var Zigeunere med Tamburiner og Violiner,
saa var der ikke én Røst, der hævede sig for at bede
om lidt Sang for at forkorte Jernbanekørselen.
Ingen anede, at Carlos aldeles ikke sov, og at det
var hans Skyld, at Perez Pereira befandt sig i en af
de bageste Vogne.
Hvem kunde ane, at der bag dette barnlige og
uskyldige Væsen gemtes veludviklede og modne Tan
ker, og at naar han løb med sit Tøndebaand blandt
de andre Børn, var det ofte bare for at spørge nyt,
for altid at vide Besked, hvad der foregik i de smaa
Lejligheder.
Carlos var inde i alt — i hvert lille Skændsmaal,
hver lille Sygdom, han vidste Besked om Forlovelser,
før de var indgaaet, om Dødsfald, før de var indtruffen,
om Barnefødsler og Forretninger, der skulde grundes
alt blev berettet til Onklen, der var en opmærksom
Tilhører.
Carlo havde meget godt forstaaet sin Onkel — han
vidste nok, at Perez Percisa skulde med til Senhora
Sierra Festen, og det anede ham dunkelt hvorfor.
Nu vidste han, at han selv skulde med for at lægge
Mærke ti) Begivenhederne og saa hurtigt underrette
Onklen om disse. Han vidste, han skulde følge efter
Perez, uden at nogen tænkte derover. Carlos vidste
nok, Perez var Hovedfiguren.
Han s^ad og spekulerede over, hvad det hele egent
lig skulde betyde — det ærgrede ham, han ikke kunde
finde ud deraf, men Tiden vilde nok vise det, derfor
gav hån sig til at tænke over selve Perez.
Hvor havde han /set skummel ud, da han havde
fortalt ham om Senhora Sierra Festen og om alle
de, der skulde med, især da Carlos ganske uskyldigt
havde nævnt Sophia og Fernando. Perez saa da nær
mest ud, som skulde han springe i Hovedet paa ham.
Carlos undertrykte en Latter, han syntes, al Perez
mindede om et Fyrværkeri, der var let at antænde.
Folk var s.aa komiske — rigtig begribe dem kunde
Carlos ikke; men det kunde hans Onkel, det gjaldt
bare om at forstaa hans Vink rigtigt, saa skete der
altid noget interessant, som tillige havde til Følge, at
Carlos fik en smuk Foræring. Carlos tænkte paa, om
han nu fik Lov at holde Kaniner, hvis han kom godt
fra dette — det havde længe været hans stille Ønske.
Men i en anden Vogn sad Perez, han lignede nærmest
et Rovdyr, der sad paa Spring — han rørte sig ikke
og mælede ikke et Ord under hele Rejsen, skønt hans
Medpassagerer bød ham Tobak.
Carlos havde drillet ham, saa han knapt kunde
styre sig for at slaa ham, men om saa det var Thonrad,
saa var han kommen med giftige Hentydninger.
Der kunde han se — vi Mennesker faar ikke alt,
hvad vi vil, han!, Perez, havde godt af at bøje sit
Sind, derfor havde Madonna skænket Fernando Sophia.
Hvad brød han, Perez, sig om Madonna og hele
Kieresiet — han hadede dem alle sammen — han
vilde Hævn.
Næppe standsede Toget, før Perez røg ud og satte
i Løb — — han vilde ikke kendes — — det gjaldt
om at naa Lunden før de andre — det gjaldt om at faa

sig skjult, saa han paa et sikkert Skjulested kunde
afvente Begivenhedernes Gang.

Sophia og Femando sad tæt sammenslyngede paa
den forbrændte Skrænt ved Senhora Sierro Kapellet.
Af og til rakte en Betler sin Haand frem mod
Femando og bad om en Almisse i den gode gode Sen
hora Sierros Navn.
Sophia udstødte hyppigt smaa Skrig, naar Tiggerne
blottede de stygge Saar for ät vække Medlidenhed.
„Madonna se i Naade til os," stønnede hun og saa
paa Fernando, hvis Ansigt straalede af Stolthed over
hans eget Mod.
Sophia saa paa ham, mens de tunge, mørke Øjne
dugged es af Taarer.
„Du er ikke rigtig glad i Dag, Sophia/ sagde Fer
nando og strøg hende over Haaret.
„Jo," sagde hun, „jeg er saa forfærdelig lykkelig
og glad, „men jeg ved ikke — jeg har ligesom en Anel
se om noget ondt — i Morges da jeg vilde gaa, vilde
Katten ikke flytte sig fra Tærskelen — jeg maatte
springe over den — og da jeg gik videre løb den
mijavende og klynkende efter mig — akkurat som
den Gang Pedro druknede i Floden."
Femando lo. — „Snak — snak, Sophia, hvad skul
de der hænde os — er ikke netop nu alle Hindringer
ryddede af Vejen — jeg siger dig — jeg har knap
sovet i Nat af Glæde over Udsigten til saa snart at
holde Bryllup. — Madonna velsigne dine gode For
ældre for den Glæde, de har beredt os ved at afstaa
alt det dejlige Bohave til os."
„Ja," sukkede Sophia — „saadanne Forældre som
jeg har, findes der ikke Mage til — men —"
Femando bøjede sig over hende og kyssede hende
paa Munden.
(Fortsættes.)

En gammel, ægyptisk Bibel.
I British Museum i London er der udstillet et ejendomme
ligt gammelt Papyrus-Manuskript, fuldt af Huller og skrevet
med sære, afblegede Bogstaver. Det er en meget sjælden
Bibel, der viser, at de ægyptiske Kristne havde en Bibel i
deres eget Sprog allerede i det fjerde Aarhundrede e. K,

SVENSK VID OG TEGNEKUNST

AT.1 nisse

— En sån’ förskräclig hatt fru Holm har. Den måtte kostat högst fem Kronor.
— Kiksdaler, mener du. När den köptes, haae man inte börjat räkna kronor än.
Held i Uheld.
Kokkepigen Maria har, i ivrig Samtale med Na
boens Gusla glemt at lukke Køkkendøren til, og Na
boens Hund, Karo, har benyttet Lejligheden Lil at
smutte ind i Køkkenet og stjæle en tilberedt Kalvelever,
der stod paa et Fad paa Køkkenbordet.
Da Fruen i en meget skarp Tone bebrejdede hende
hendes Skødesløshed, sagde hun i sin Forlegenhed:
„Ja, del var naturligvis frygteligt uheldigt, Frue,
men et Held var der dog ved al Uheldet —
„Et Held, hvilket, om jeg maa spørge.“
„Det var jo dog kun Leveren, der blev sljaalet,
alle Sølvskeerne laa urørt ved Siden af!44
*
t
*
Kulturhistorie.
Professoren: „De gamle Grækere byggede deres
Teatre saaledes, at Tilskuerne sad i ubedækkede Rum.“
Eleven: „Men Hr. Professor, hvad gjorde de gamle
Grækere saa, naar det begyndte at regne under Fore
stillingen
Professoren: „Naar det begyndte at regne under
Forestillingen saa —“ (han standser, tager Brillerne
af, pudser dem og fortsætter saaledes): „naar det be
gyndte at regne under Forestillingen, medens de gamle
Grækere var i Teatret, saa blev de gamle Grækere
vaade.“

Medfølelse.
Fru A.: „De har Sorg, Fru B.44
Fru B.: „Ja, lidt.“
Fru A.: Alen De er jo helt sortklædt, for hvem
er det, De bærer Sorg?“
Fru B.: „For Fru Møllers Niece."
Fru A.: Er De i Familie med Møllers? 4
Fru B.: „Nej, men vi har boet i Hus sammen,
og saa sørger jeg lidt med for min Fornøjelse.44
*
*
*
Hensyns — fuld.
En fuld Mand løber lige paa en Herre og giver
ham cl. vældigt Stød.
Herren (vred): „Men kan De da ikke se?'4
Den fulde Mand: „Jo, jeg saa netop dobbelt, jeg
saa to, og nu vilde jeg gaa midt imellem dem."
*
*
Smig r e n d e.
Forfatteren: „Har De læst min første Artikel?"
Kritikeren: „Ja, endogsaa to Gange.44
Forfatteren: „Meget smigrende.44
Kritikeren: „Aah nej, det vil jeg ikke sige, første
Gang havde jeg nemlig ikke forståaet den og maatte
ved at læse den igennem en Gang til overbevise mig
om, at det, jeg troede utroligt, virkelig havde været
Meningen.44

HJEMMETS VEJVISER
Fortegnelse over københavnske Firmaer, hvis fleraarige reelle Forretningsførelse yder Kunderne
betryggende Garanti for samvittighedsfuld Betjening.

I

Barbermaskiner.

J EZ

|

FriT ERSLEV
modtager afredt Haar til For
arbejdning. Spec. Fletninger

Barbermaskiner.

Kr. 1.50 plus Porto sendes
mod Opkrævning. P. Jensen,
Skovvejen 105. Aarhus.

Indramning:

Barnevogne og Klapvogne.

Rammer paa
Afbetaling.

Fr.7, Gade 4, Hj. afNørrebrog.
Telf. Nora 1996 y. Afbetaling
indrømmes.
Itkin.

Ugentlige Afdrag
efter Aftale.

Bogbindere. [
Eftfl. Silkegade 13, Køben
havn. Telf. 3396, leverer alt
Bogbinderarbelde, enk. Bø
ger som de største Partier, i omhyg
geligste Udførelse, til rimelige Priser.

V. Christensens Bogbinderi,

l«Sos

Allé 12, Hj. af Grundtvigsvej, anbe

faler solid Indbinding til smaa Priser.

Børneudstyr.

|

TnTötaget.Voksne o.Børn samt
Skørter, Korsetter og Strømper
i stoit Udvalg A«Nuppenau,
26 Grønneg. 26. Tlf.Byen <457x.

_ _ _Cigarer.
_ Severin
_ _ _ _ E._ _Prendrup,
___ I
/ Cigar- & Tobaksforr.,
Vin samt Spirituosa,

Gentoftegade 4
A|S. CENTRUM, Regnemåde 1.

Alle Mærker føres.

Lindén, Ilenr. Rungsg. 23-25.

Mäklar» til billigste FabriKations-

ÍVlJJUlcl priser,N. P. Nielsens Mø
belsnedkeri, N. Søgade 15. Telf. Byen
5191.

Tegning og Overslag gratis.

'WJ iggo Henriksen, 47, Pr. Char=
v lottegade 47. Hele Udstyr leve
res efter Tegning saavel som enkelte
Dele. Alt Snedkerarbejde udføres.

Vinduespolering og Bygningsarbejde
udføres.

N. P. Hansens Møbelsnedkeri.
ST. PEDERSTRÆDE 41.
Telf. Byen 1341 x.

R.E.Lund, 8, Bagerstræde 8,

iste Klasses Møhier efter originale Tegnin
ger til Fabrikationspris. Tegning og Over
slag graiis. Grundlagt 1898.

LAURI
ANSE
Palkonérallé 65.
Telf.
Godth.1165, anbefaler sig
med alt til Faget henhø
rende til Konfirmation og
Selsk. Provinsordre exped.
omgaaende og billigt.

Kunstklinkeri.
HUSK

Gamle Pletsager »Aiaddin“
bliver som nye
Pianoer.
|
[

Stilfulde Instrumenter
Dansk Arbejde.

KUNSTKLINKERI
Ryesgade 114.

Thorald B o hm

— Fiolstræde 42. —
Telf. Byen 42üx.

Rottegift.

8 Kr. pr. Stk.
Aage Jensen.

K. MADSEN,
Mølle Allé 14.
Chaicelonguer, Divaner
og Fjedermadratser.
1. Kl.Tapetsererværkst,

O. Kinttof,

Colbjørnsensgade 12.

Stort Udvalg. Billige Priser

I Fiskeforretninger*

plages De af Rotter, Mus. Væggedyr,
1 Kakerlaker eller andet Utøj, da
henvend Dem Nybrogade 28 Stuen.
Telef. Byen 2496, Tom Tjäder.

I

A. M. SØRENSEN
Hovedvagtsgade 2.

iskehuset
ælledvej 18 ——
I

H. M. OLSEN

Brug Malti-ne Kakao.
Maltine Kaffe taales,
hvor Kaffe bør være
banlyst.
Maltinekiks. Tlf. 9919.

Fodpleje.
Frk. Rasmussen, Vestervoldg. 17a,2. Bemærk'.
2den SaJ. Træffes 12—6.

CARL STAPF,

Forlovelsesringe alle Des
sins. Denne Annonce giver
10pCt. Gothersgade 58, Aug.

Andersen.

Tlf, Palæ 1358y.

Dr. Tværg. 29 Mezz., Tlf. Palæ 1329 y.
Th. Herss, Juveler og Guldsm. St. Udv.
i Guld, Sølv og Elektropletv. til bill. Pr.

I Tøjrensningsanst.

Alt Stof modt. til Forarbejdning.
God Pasning og flot Arb. Garant.
Stort Prøvet Ægirsg.12. N. Ohlson

naar - —
De 8808P el reell Firma.

Ukrf or retninger.

F. 0. Carlsson,

Amagertorv 31.

Største Udvalg i Uhre <
Kæder.

Vaskerier.

Specialitet1
Husholdning:
““vask efter Væ

Gmdrup
Dampvaskeri,
— Grundlagt 1878. —

Vore Vogne køre overa

Telf. Strand 2. ♦ Telf. Strand

C. Konerding & Nielsen,

En elegant 8 Væ

Grundl. i868 Telf. Byen 7y.

Lejlighed med W

6, Holbergsg. 6
Afbetaling indrømmes.

= Benyt =
-

Reparationer
øve:le Skræde

Gratis til Oktbr. Flytteda

Symaskiner.

Længste Garanti.

Hjemmels Vejviser

TBjrsnsnings
anstalten.

Bestillinger modtages. Stort Prøvel.
Omforandring og Oppresning hurtig
og billigt,

|

Telefon Byen 2369x.

Maskingarn til en gros Priser.

Nordre Frihavnsgade 13 A.

Frederiksborgg. 31.

Enghavevej 15.

I Guld- og Sølvvarer |

Største Udvaig, Billigste Priser.

Illi Nlohnn Herre» & Dameskræd.
JUI> HlUloUlh
Classensgade 3.

Bedst og billigst
F, C: Dahl,

Alt Glarmesterarbejde

Overslag gratis.
M. Jansen,
Pustervig 5.

ved det nye Theater.

1. Kl. Herre- og Dameskræderi.

Manufakturvarer. |

I_____ Glarmestre._____ I

I

Skrædermestre.

Telf. 5360.
Stort Udvalg.
Billige Priser.
Maltpræparater.

Ingen Mavekatarrh!

Fiske- og Vildtforret
ning Blaagaardsgade 18.

Skotøj.

Skotøjsforr.
Thinggaard,
Strand boulevarden 166, Tlf.
Str. 83 x. Al R p.. udf. hurtigt.
Kun 1. Kl. Fodtøj til bill Pr.

Lædervarer.

Glasmosaik.

Aarligt Udsalg.
Reelle Fordele bydes Ku
derne. FREA er altid ree
Vesterbrogade 40

ÄiEcF

Peter Hvidtfeldtsstraede 6,

udføres.

Stort Udvalg i Tricotage.

LiUf Strandstrade lå
Herrtdragt fra 2.00
Damedragt ■ J.2S.

Stole som Tegning

Larsen & Gording.
Holbergsg. 10. Tlf. Byen 5110.

A.lilM|r___ -

ANNA PAMPERIN.
Falkonerallé 26. Tlf. V 2267 x.

Landemærket 25.

Konditorier,

Kurvemagere.

F

Alexander Hover,

KØBMAGERGADE16.

Stort Udvalg til alle Priser

Q

|

har erholdt Grand prix og Guld
medaille i London for 1. Kl Fisk.
Varerne bringes overalt,
Tlf. Nora 1330. Christiansen.

Strømper, Underbeklædning

O. K. Mathiesen,

Etablissement for moderne Indramning. Kun 1ste Kl Materiale anvendes.
llflhlnv direkte fraVærkstedet.Specilarmcsterfoiretningen og Ramme MH Kl alitet: Spisestue og llerrevæfabrikken, Toftegaards Allé 15,
muuiui rpl}ip Billisste Væ.kstedspriBilleder indr. paa Afret. Abonnementser. C. Christensen, Præstøgade 13.
paa Vinduespolering modt. S. Hansen.

26, Smallegade 26.

Dekoratører.

Trikotage.

Mahogni Bogskabe, som Teg
ning 50 Kr. Antike løbler
restaureres. SnedkermesterP.

gade 74.

Barnevogne.

Bogbinder D. L. CLÉMENTs

M

— Skilninger — Parykken enestaaende Pasning. Nørrebro-

Møbler.

er straks ledig.

Billigste Priser.

I

Tandklinik.

|

Kon su Itation
10-4 og 6-7.
Undersøgelse gratis.

Fineste Guldbroarbejde.

Dansk-amerikansk Tand-System.
Gothersgade 21 St.
Telf. Byen 18 31 v.

Gratis til Oktob
Flytted. AarligLeje 1200K
Anv. fra Adrian, Kældere

Fra Dr. Sven Hedins Rejse.
Den berømte svenske Videnskabsmand, Dr. Sven Hedin,
er særlig kendt for sine Hejser i Tibet, hvor det er lyk
kedes ham at trænge ind og opklare mange gamle
Mysterier.

Paa Jorden.
Naturskildring af Else Nielsen.

AVET kan ligge roligt og klart og smile til den

Himmel — Luften kan være saa stille,
H azurblaa
at end ikke de brede Palmeblade rører sig —

mens Blomsterne i svulmende Lykke strækker sig frem
af det grønne Løv, for at beskue Jordens Herlighed
— da med eet uden Varsko, hvirvledes Papir og Støv
højt op, saa de Spadserende maa holde Lommetør
klædet for Munden — Øjnene bliver fulde af Sand, saa
man jkke formaar at glæde sig over, hvad der nys
betog og frydede Sindet
Saa bliver der stille igen og snart gemmer den
Lune Nat alt levende i sin sorte Kaabe.
Men Støvet ligger endnu over Grønsværet — paa
Træernes Blade, ja endog paa de nysudsprungne Roser.
Kan hænde da, at en af de gamle Solsütker, som
allerede har set noget af Livet, falder i Tanker — det
nytter ikke, at Moder Nat gør sig endnu sortere —
svøber sit Tæppe endnu blødere om den — Spørgsmaalene der hænger og sitrer i de store gule Kronblade
maa frem — til sidst brister det ud af den saa det
store Hovede dirrer:
■ „Sig mig Moder Nat, du som har levet saa længe
— og som ved alt — hvorfor.skal vi hver Aften be
sværes med dette Støv, saa Aanden bliver tung og be
sværlig — kan du, som er saa god, ikke gøre noget
for os?“
Moder Nat bliver endnu mørkere, hun slaar sit
kulsorte Haar om Solsikken — som for at trøste den
og som for at undskylde sin egen Afmagt.
>
Saa lyder det sukkende gennem Espalierets Slyng
planter — Sukket hæver sig over de højeste Trær,
men høres selv af den mindste Urt, der har gemt sig
under Buksbomhækken.
„Jeg er kun et Led i Naturen — jeg har kun Magt
til at dække og værne Jer med min Kappe — og saa
dan som jeg er alt paa denne Jord------ intet ufuld
komment her.“
Hm — Solsikken falder paany i Tanker — saa
siger den brat:
„Men Menneskene ?“
Natten svarer stille:
„Der ligger en lille Pige oppe paa Kvisten, du ser
der henne — — hun græder og klager og siger hun
vil dø — — hvor meget jeg end vugger og kysser
— hendes Graad standser ikke — og saadan er der
mange, mange Mennesker/4

Solsikkens Blade hælder sig bedrøvede paa den
lange Stængel.
„Klag ikke" — siger Moder Nat — „her har du
det bedre end de fleste Steder — der er Steder paa
Jorden, hvor der er som i en Bagerovn — og andre
hvor der er saa koldt, at hvis du bare var der et
Sekund frøs du ihjel.“
Solsikken lægger sit brede Hoved ved Nattens Bryst
— en Taare gilder fra dens Blade ned ad Stænglen.
„Vi er paa Jorden/ siger den stille og resigneret.
Men Natten hvisker den blide Drømme i Øret —
saa den fredeligt slumrer — da farves Drømmen stær
kere. Natten fremtryller Paradisets Hav, hvor intet
Støv — hvor ingen Storm forstyrrer dens Lyksalighed.
Om Morgenen ser Kammeraterne at Solsikken lig
ger visnet og død paa Jorden — den havde drømt
sig ind i Himmerig.
„Herregud/ siger Bien — „af dig havde jeg ven
tet mig saa meget — men saadan er det altid — enten
fordærver Ormene Jer for mig — eller ogsaa pluk
ker Menneskene Jer — altid skal man da have Ærgrel
ser — saa faar jeg tage til Takke med Levkøjerne —
de er saamænd de solideste, for de holder sig til det
jævne — og af dem er der nok.“
Men oppe i Træet sad der en lille Fugl — den
vilde juble Dagen ind — men i Stedet for kom den
til at synge en Sørgesang.
Den havde hørt, at naar en Solsikke døde, var
et Menneskepars Lykke truet.
Det arbejdede tungt i den lille Fuglehjærne — den
kunde ikke regne ud, hvorfor al Lykke skulde være
saa skrøbelig — den syntes der var noget forkert i
Mekanismen.
„Ho — ho," lo Falken og liug sin Klo i Fuglens
Ryg — „dv drømte nok Daare — ved du ikke, at naar
den ene Lykke dør, er del for at en anden skal mættes
— du skulde hellere have været saa klog som din
Fætter Nattergalen, der sang saa dejligt, at den lok
kede Duerne ud — saa slap den selv med Livet. Det
er de kloge, der beholder Livet.
„Lad dem beholde det,“ — nynnede Rosen, idet
den vuggede paa Stænglen — „jeg tænker ikke — bare
lever og takker for Livet og hver lykkelig Stund. — Og
naar jeg saa skal dø — sker der nye Undere" — saa
lo den mod Solen.
Og Solen kyssede dens Mund.
Men oppe fra et Træ faldt et Blad idet det hvi
skede — „alt hvad der skal falde, det falder — alt
sker som Gud vil det — hverken Trær, Dyr eller Men
nesker har noget at sige — selv de, som tror sig kloge
— selv de klogeste er Redskaber."

5\xjkkeVtq
er enhver, som haret sart, finit Ansigt uden Fregner
og Urenheder i Huden, brug derfor den ægte

Kæphest -

Sæbe

fra BERGMANN &C0. RADEBEUL. Faas overalt ä Stk.60 Øre.
Hoveddepot: Trojel & Meyer, Kronprinsensgade 1.

i Raajcbous
l..SK9.?.y.ær.^.
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Landskronagade IS Kbh. Tlf. Strand 51 y
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Diplomatisk Svar.
A. : „Jeg troede, De vilde gifte Dem med Frøken
C., som De gjorde saa stærk Kur til i Fjor!"
B. : Det vilde jeg ogsaa, men Familien var imod
det"
;
: ! !
I I
A. : „Ikke den unge Pige selv?"
B. (trækker paa Skuldrene): „Ja, hun hører jo med
til Familien."
*
*
Betegnende.
Cyklisten: „Hvor kan De dog sælge Cyklerne saa
billigt, hvad tjener De da paa?‘r
Den Handlende: „Paa Reparationerne."
Redfytionen paatager sig intet Ansvar for indsendte Manuskripter og
Billeder, men benyttes de ikke, vil de saavidt muligt blive returnerede
hvis Porto vedlægges.
«
Redaktionen:
Chefredaktøren træffes Mandag og Lørdag 11—12,
(Andre Dage efter Aftale). Telefon 6922.
Redaktionssekretæren træffes Mandag, Fredag og Lørdag 12—2. Te
lefon 6822. (løvrigt pr. Privattelefon Taga 46 y).
Administration og Annonce-Af deling:
Direktøren, hver Dag 12—2. Telefon 6822.
Forretningsføreren træffes hver Dag Kl. 3—5. Telf. 6822.
Kontoret daglig aabent 9—5. Telefoner 6922, 6822.
Abonnementspriser i Indlandet:
Hver 8 Dag frit tilsendt i 3 Maaneder 1 Kr. 25
do.
do.
i 1 Aar Kr. 5.00.
Telegramadresse: Hver 8- Dag. Telf.: 6822. „Hver 8. Dag®faas paa
alle Jærnbanestationer, i alle Kiosker og hos Boghandlere samt Blad
forhandlere. Abonnement modtages ogsaa gennem Postkontorerne
Ind- og Udland.
Udgivet af A¡S. „Hver 8 Dag®s Forlag. George C. Grøn (ansvarshavende Redaktør). Annoncer modtages i Ekspeditionen, „Hver S Dag“s Hus
Vingaardsstræde 25, København K. Telefon 6822. Trykt i Frantz Christtreus Bogtrykkeri, Niels Hemmingsensgade 32.

Leverandør til:
Hs. Majestæt Kongen af Grækenland, Hs. Majestæt Kongen af Rumænien, Hs. Majestæt Kongen af Portugal, Hs. Kongelige
Højhed Storhertugen af Baden, Hs. Kongelige Højhed Storhertugen af Sachsen-Weimar, Hs. Højhed Hertugen af Anhalt,
Hs. Storhertugelige Højhed Prins Max af Baden, Hds. Kongelige Højhed Infantinde Isabella af Spanien, Hds. Kongelige
Højhed Prinsesse Marie Louise af Baden.

Ovenstaaende Pianofabrikant konkurs.
Kgl. Hof Pianofabrikant Hintze, Berlin, en af Tysklands største Fabrikanter, er gaaet konkurs.
Hver 8. Dag har, med sin vanlige Interesse for sine Læsere, pr. kontant købt dette Restlager af Pianoer
og Flygler. Ligesom de store udenlandske Blade paa forskellig Maade, naar Lejlighed gives, lader sine
Læsere nyde godt af fordelagtige Indkøb, tilbyde vi nu vore ærede Læsere den Fordel, at de for ca. halv
Pris kunne erhverve sig et første Klasses Piano eller Flygel. Originalpriserne varierer fra 800 til 1800 Kr.;
men vore Udsalgspriser andrager kun ca. det halve. Til Betryggelse for Køberne, om Fabrikatets For
trinlighed have vi anmodet Hr. Komponist Fini Henriques om en Udtalelse og henviser til nedenstaaende
Erklæring. Pianoerne er’udstillede i Stueetagen i Hver 8. Dags Hus, Vingaardsstræde 25 og kunne beses
Søgnedageyfra 9—6. '¿For at ogsaa de af vore Læsere, hvem det ikke maatte konvonere at betale kon
tant, kunne nyde^Fordel af vort Indkøb, have vi truffet det Arrangement, at vore Læsere kunne afdrage
Beløbet med smaa maanedlige Afdrag af 10 Kr., saaledes, at de dog nyde Fordelen ved kontant Betaling.
For at ogsaa vore Læsere i Provinserne kunne nyde godt af vort Tilbud, antages en Forhandler i hver
Provins. Skriflige Forespørgsler besvares omgaaende. Instrumenterne sendes fragtfrit til Provinsen.

över 8. <Dags forlag.
Pianoafdelingen.
Vingaardsstræde 25.

Telf. 6026, 6822, 6922.

Undertegnede, som har prøvet de af Hver 8. Dags Forlag
erhvervede Pianoer og Flygler fra Kgl. Hofleverandør Hintze,

Berlin, erklærer herved, at disse, hvadJTone oq Klangskønhed
■■
■■
■■

angaar, staar paa Højde af ¡¡det allerbedste, som Udlandet leverer.
Kjøbenhavn, d. 15. April 1912.

Fini Henriques.

!

Udgiver: A/S Hver 8. Dags Forlag.
Chefredaktør: Qeorge C. Grøn.

Ñr. 45.

København: Hver 8. Dags Hus, Vingaardsstræde 25.
London: 12, 13 & 14, Red Lion Court, Fleet Street E. C.

4. August 1912.

Pris 10 Øre.

KEJSER MUTSUHITO AF JÁPAN
er alvorlig syg — maaske endog død (det vides ikke bestemt da disse Linier gaar i Trykken).
Kejseren er født i Kioto den 3. November 1852 og tiltraadte Regeringen i 1867. Han skal være
meget dygtig og afholdt af sine 50 Millioner Undersaatter.

,Hver 8. Dag4', 4. August 1912.
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HVORFOR GONTRAN IKKE BLEV GIFT.
Oversat af LOUISE GJØL KORCH.

ONTRAN rystede paa Hovedet, strakte sig tere mig for hende?” — Jeg vil gaar let hem
med et dybt Lettelsens Suk i sin Lænestol over de indledende Skridt. Først var der Præ
og sagde til os i en Tone, som hos et sentationen. Vi skulde se hinanden i Hotel
Continental, hvor der var Velgørenhedsfest tiL
Menneske, der lige er undsluppet en stor Fare:
„Det er mig! Se rigtig paa mig! Det var Fordel for unge Ekspeditricer, der ønskede al
lige ved, at I ikke havde faaet mig at se mere. uddanne sig til Kunstnerinder. En Kvadrille;,
Der manglede kun lidt i, at jeg havde været en Vals. Én ubetydelig Smule Flirt. Og san
indespærret, lagt Beslag paa, undertrykt, bun vilde vi kende hinanden tilstrækkelig til at
det paa Hænder og Fødder, kort sagt — gift. indlede de officielle Underhandlinger. I For
Aah, det er skrækkeligt åt tænke paa, at retninger gaar man jo altid hurtigt til Værks..
man har været saa nær ved at blive ramt af Men saa bliver Festen aflyst, og i Stedet for
et Ulykkestilfælde! Ikke saadan at forstaa, at vælger vi saa Opera-Comique. Klassisk Præ
min Forlovede var dum, grim eller ubehage sentation. Notaren aabner Døren til Logen forlig. T ver timo d! Hun var henrivende. Atten mig. En Hilsen til Faderen, et Buk for Mode
Aar gammel, blond som et Kornax, med store, ren, og et Blik paa den unge Pige. Aah, hun.
straalende blaa Øjne, der saa’ én lige i An var virkelig bedaarende! En lille fix Opstop
sigtet og som forvirrede én lidt — meget — pernæse, en smuk Mund, store, store Øjne,,
umaadeligt — skønt man jo har set en Del og bag de smaa rodenrøde Øren et Pur af
guldgule Lokker! Hun var smukkere end An
baade i Selskabslivet og bag Kulisserne.
Hvordan jeg havde gjort hendes Bekendt géle!
Men hvornaar skulde Brylluppet saa staa?’
skab? Det gik meget naturligt til — det gør
„Brylluppet! Før denne prosaiske Ting var
den Slags Ting altid, naar man vil gifte sig.
Jeg var vaagnet en Morgen, gnaven og der først Forlovelses tidens Poesi. Jeg var hen
med Tømmermænd efter en animeret Souper rykt over at skulle giftes. Hr. Brivard, der
foregaaende Aften. Mit Hoved var tungt og var en meget elskværdig Mand,, der ikke hav
mit Hjerte tomt. Dertil kom, at Vejret var de andel at bestille end at sidde og klippe Kupo
trist, graat og køligt. Om Middagen var jeg ner, havde straks den første Dag inviteret mig:
sort melankolsk. Jeg havde ikke noget at be til at besøge sig i sit Hjem. Jeg ser endnu
stille, intet at læse, ingen at tale med.
for mig dette Familie-Tableau i Boulevard Ma„Hør,” sagde jeg til mig selv, det er vist lesherbes, i den store hvide og. forgyldte Sa
paa Tiden, du bliver gift. Skulde du ikke lon, møbleret med banal Overdaadighed.
stifte Familie? Det vilde give dig noget at
Altfor forgyldte Bronce ting, altfor afstik
beskæftige dig med.“
kende Skærme, altfor iøjnefaldende Betræk, alt
Jeg kaster mig i min Vogn, jeg farer hen for nye Malerier.
til min Notar, en gammel Ven af Familien,
En Luxus, der var lidt for parvenuagtig;
jeg forelægger ham Sagen, han blader sine — lidt for pralende. Men ved Bordet sad Frø
Dokumenter igennem og spørger mig saa, om ken Berthe med sit blonde Hoved bøjet over
jeg vil have en lys eller en mørk.
en „Fortælling for unge Piger”, og jeg maa til-„Jeg vilde foretrække en blond. “
staa, at hun var sød, knusende sød; men det
Han foreslaar mig Frøken Berthe Brivard. hele saa lidt arrangeret, lidt kunstlet ud; der„Er hun smuk?“
spilledes paa den sentimentale Strenge —, meni
„Meget smukl“
nydeligt var. det!
„Hvem ligner hun?”
Paa Ære, det var saa pænt, saa jeg gerne
„Ingen — sig selv!“
havde giftet mig med Frøken Berthe Brivardl
„Taa, tænk Dem nu om, kære Notar; er paa staaende Fod. Men Forældrene vilde maa
der ikke f. Eks. ved Baletten en eller anden, ske ikke have tilladt det, hvad der var meget
der ligner hende ?”
dumt af dem, da de gerne vilde have deres.
„Ved Balletten? Hvilket Spørgsmaal!“
Datter gift. _
„Jeg mener blot — tilnærmelsesvis.”
Naar alt kommer til alt, er Forlovelses^
tiden vidunderlig. Det er Prologen, Fortalen,
Min Notar tænker sig lidt om:
„Ved Balletten? Ved Baletten! Nej, der er før Ægteskabets Sommer. Et Forord — det gøringen, hun ligner. Men ved Varieteen maaske. én forventningsfuld — det lover meget. Man.
siger til sig selv, idet man læser det: „Aah, hvil
Der er den lille Angéle!”
„Angéle! Men hun er jo henrivende. Hvis ken smuk Bog! Hvilken Roman! Hvilket Digt!
Deres unge Pige ligner Angéle, gifter jeg mig Det er himmelsk! Herligt!” Ja, Ulykken er,
straks med hende! Hvornaar kan De præsen at man vender Bladene — og saa —. Mern
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jeg siger igen, at jeg vilde intet hellere, end at
vende disse Blade, og det hurtigst muligt, saa
meget desto mere, sam „den unge Pige“, det
er det hvide Blad, uden en Blyantsstreg, medens
jeg havde mødt mangfoldige af disse smukke
Damer, som ligner Spejlene i Restauranterne,
hvor saa mange Mennesker har ridset deres
Navne og deres Inskriptioner for en Aften-----„Aah, „den unge Pige"! Dette uskyldige,
naive, beskedne, henrivende Væsen, hvid som
•den jomfruelige Sne, jeg havde fundet det, dette
Ideal. Hvor jeg vilde være lykkelig over at
■eje dette klare Bliks Tanke, Smilet om denne
Mund, denne bløde Huds Skælven. Jeg havde
bestemt mig. Jeg vilde gifte mig med Frøken
Brivard. Og herefter kom jeg hver Aften og
spiste Middag og gjorde Kur paa Boulevard
-Malesherbes. Jeg fandt mig selv i den hvide
•og forgyldte Salon med de samme Bronceting,
de samme Skærme, de samme afstikkende Møb
ler. Kun skar Frøken Berthe ikke mere „For
tællinger for unge Piger" op. Hun læste nu
Smaabladene, der var meget morsommere med
deres Billeder af smaa nydelige Damer, der lig
nede hende selv.
Hver Dag bragte jeg hende Blomster; en
Buket af Roser og hvide Syrener. Jeg gik paa
•samme Tid ind i den samme Butik og ganske
naturligt var det den samme unge Pige, der,
naar hun saa mig komme, rakte mig de samme
Syrener og de samme Roser. Jeg blev fast
Kunde. For Resten saa jeg ikke paa nogen..
Jeg havde altid Hastværk, skønt det er me
get behageligt at betragte disse Duske af Blom
ster, Bunker af Violer, friske Roser, Oranger,
Cameliaer, hvis Kronblade er silkeagtige, som
en Kvindes Hud, og midt i alt dette Blomster
flor smilende unge Kvinder, der selv ligner
levende Roser. — Gør ikke Nar af mig. Jeg
bliver helt sværmerisk ved Erindringen derom.
Jeg, Barbar, havde ikke en Gang lagt Mær
ke til den lille Blomsterpige, der betjente mig,
og dog var hendes forfinede Ynde og smukke,
melankolske Ansigt nok Opmærksomhed værd.
Jeg tænkte kun paa Berthe, jeg saa "kun
paa Berthe, og hendes gyldne Krøller dansede
for mine Øjne, medens jeg sagde til mig selv,
at hun vilde være hundrede Gange smukkere
end den lille Angéle, hvis hun bar Sangerin
dens Bondepigekostume. —
Angéle! Vi sad netop en Aften og bladede
i et Familiealbum; der var alle mulige Slags
Mennesker, Militære, Grosserere, Rekrutter, mumieagtige Tanter og apoplektiske Onkler, en
Oberst i Artilleriet, en Minister — men nu til
dags har hvert andet Menneske en Minister i
sit Album, saa det betyder ikke stort, det er
ligesom i tidligere Tid Billedet af Bedstefade
ren med Natonalgardens Bjørneskindshue. Idet
hun lukkede Albumet, sagde Berthe til mig:
„Jeg har ét, der er meget morsommere!" Hun
gaar hen og henter det. Hun løber. Aah,
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hyilken Figur! Hun bringer det — det er
fuldt af Skuespillerinder, Sangerinder og Dan
serinder. Og der, imellem Cléo og Judie, sid
der smilende, udfordrende, nedringet —- den lille
Angéle fra Varieteen. „Synes De ikke, at jeg
ligner hende?" siger Frøken Berthe, og borer
sine Øjne ind i mine, disse Øjne, der er saa
straalende, saa de næsten synes at slaa Gnister.
Man er fuldstændig færdig, naar hun ser saadan paa én.
„Alle Mennesker siger, at jeg ligner hende."
Og idet hun efterlignede den lille Angéles Ma
nerer, lagde Hovedet paa Siden og sendte mig
et koket Blik, gav hun sig til at nynne en Kuplet
af Angéles Repertoire:
„Tout ca, ne vaut pas l’amour
„Le vrai amour,
„Le bel amour, — — —“
Ih, du forbarmende! Hun kendte hele San
gen udenad, hun, Frøken Brivard, Datter af
Hr. Brivard, den værdige Købmand og For
mand for Handelsraadet. Jeg var lidt over
vældet, da jeg den Aften forlod den hvide og
forgyldte Salon paa Boulevard Malesherbes. Den
lille Angéle og den lille Berthe blandede sig
underligt sammen for mig og flagrede omkring
som to Dukker, klædt i samme Kostume, og
jo længere jeg gik, jo mere blev jeg virkelig i
Tvivl om, om det var Frøken Brivard, jeg skul
de se debutere paa Varieteen, eller om det var
den lille blonde Angéle, jeg skulde føre til
Alteret.
Jeg kom netop forbi den Blomsterforret
ning, hvor jeg regelmæssig hver Aften plejede
at gaa ind. Man var i Færd med at lukke,
men mellem Azalearnes Klynger, de store, for
gyldte Kurve, og Gummitræernes blanke Blade,
saa jeg et Glimt af den lille Blomsterpige, fin
og nydelig i sin tækkelige sorte Kjole med den
hvide Krave, som fremhævede hendes mørke
Hoveds Bleghed; den lille Blomsterpige, som
hver Dag i de sidste fjorten Dage havde rakt
mig den samme Buekt, med det samme høflige,
ømme, lidt melankolske Smil, som jeg aldrig
lagde Mærke til — —!
Og jeg blev staaende der og betragtede
hende. Hun var virkelig tilbedelses værdig, min
lille Veninde. Hendes sorte Haar, der var
slynget op i en Knude i Nakken, gav hende
sammen med den regelmæssige Profil Lighed
med en antik Medaille. Der er den Slags Hove
der i Arles. Men — jeg er et Fæ! Der er
ogsaa nogle af dem i Paris, thi det var en
Pariserinde, fin, elegant, blid og pikant. Un
der Gasbusset, hvorved hun arbejdede, vendte
og drejede hendes flinke Fingre en Buket Roser,
som hun komponerede, som man komponerer
en Sonnet.
Jeg saa kun hendes hvide Haand! Aah,
hvilken nydelig Haand — og aristokratisk oven
i Købet, maa jeg bede! Og jeg betragtede den
ne Haand, jeg, der derhenne i den hvide og
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forgyldte Salon paa Boulevard Malesherbes be
lavede mig paa at anmode om en anden.
Den næste Dag, (jeg vil forskaane Dem
for Beretningen om mine Drømme og om min
Søvnløshed, en Søvnløshed, hvori jeg saa’ Blom
sterpiger, der lignede Vestalinder, og unge Pi
ger, der sang Varietesange), den næste Dag
skulde Berthe, Frøken Berthe, hendes Forældre
og jeg spise Middag hos denne Pokkers No
tar, som sagde til mig: Naa, Gontran, det fore
kommer mig, at Deres Interesse begynder at
kølnes"! Jeg havde lovet Frøken Berthe en
. Brystbuket. Jeg vilde bringe hende den; hun
vilde stikke den i sit Bælte, og vi vilde tage
sammen hen til Middagen hos Hr. Verdier.
Jeg kommer ind til min lille Blomsterpige.
Den samme Haand rækker hen efter en Bu
ket Syrener, Mage til alle de foregaaende Bu
ketter, som jeg havde købt der.
„Nej, Frøken; i Dag skal jeg have en Bryst
buket!"
„Aah!" hun betragtede mig smilende med
sine smukke, rolige, sorte Øjne, gik hen og
hentede en anden Buket og sagde:
„Vær saa god, min Herre!"
„Tror De, det er tilstrækkeligt, Frøken?
— Er den ikke lidt for stor? — Maa jeg se -Tillader De?"
Jeg brød mig kun lidt om Bukettens Om
fang, men jeg ved ikke; hvad det var for en
Trang, der kom over mig til at blive lidt læn
gere, end jeg plejede i denne smukke Blomster
butik. Det var et sandt Paradis. Grønt, hvidt,
rødt. Og saa denne nydelige unge Pige, helt
sortklædt, bleg, elskværdig, der sagde til mig,
ganske naturligt, idet hun holdt den smukke
Buket Theroser prøvende op til sit Bryst:
„Ser De, min Herre, det vil være godt
saaledes!"
Saa godt — aah jo.— saa godt, saa jeg
havde Lyst til at sige til hende:
„Lad den Buket blive, hvor den er, og
behold den selv, Frøken. Den passer til Dem.
Det er en tækkelig Buket til en tækkelig, sød,
henrivende ung Pige som Dem."
Men hun vilde naturligvis have fundet det
besynderligt, og jeg tog altsaa Buketten og
gik med den. Da jeg kom derhen, saa jeg,
at Frøken Berthe havde en anden i Bæltet,
en vældig Buket. „Aah," sagde hun til mig;
„jeg troede ikke, at De kom med nogen!"
Og hun lod den ligge, som jeg havde bragt.
Saa meget desto bedre. Jeg tog en af Roserne
ud — jeg var nu ikke klogere — og den Rose
beholdt jeg, og den brændte paa mit Bryst
under hele Dineren hos Fru Verdier, medens
Frøken Berthe sagde Vittigheder, lo i Tide og
Utide, og udfoldede et Koketteri, der var paa
Grænsen af det tilladelige. Aah, hvor denne
Middag forekom mig langt, lang som en Ope
rette, der ikke gaar. Det forekom mig, at denne
Aften havde den lille Angéle — fra Varieteen
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— en Rolle, der ikke klædte hende> en Rolle
som en uvelkommen Brud, og bestandig, atter
og atter saa jeg for mig den lille Blomsterpige
i den sorte Kjole, med den blide Profil og det
alvorlige Udseende. Det var hende, der skul
de have været min Brud! — 'Bruden! Hvis
Ordene havde Farve, maatte dette være hvidt,
ganske hvidt, eller rosenrødt. — Det var hen
de, der var „den unge Pige." Hvorfor havde
Forfatterne ikke tildelt hende denne Rolle?
Forfatterne! Aah, jeg Idiot! Den eneste
Forfatter til alt dette, var jo mig selv! Men
nu kom Slutningen snart.
Jo mere jeg besøgte den hvide og for
gyldte Salon, jo mere opfyldtes jeg af Frygt
for den lille Berthe. Ja, hun vilde være en
nydelig Elskerinde, men en skrækkelig lille
Kone.
Og jo oftere jeg kom tilbage til min Blom
sterpige, sagde jeg til mig selv, at der var den
Kvinde, Livsledsagerinden, med hvem man
kunde dele Sorg og Glæde, Veninden! — Aah,
den søde Pige! Jeg sagde til mig selv, at hun
naturligvis var fattig og uden Tvivl forældreløs
og alene, bestemt til at ægte en eller anden
ung Handelsmand, eller Jernbaneassistent, el
ler til at ende, som alle de stakkels Skabninner, der ikke har nogen Støtte, ender i Paris.
Hvor det vilde være godt og smukt at rive
dette Barn bort fra disse Tilfældigheder, at føre
hende i en sikker Havn — at gøre hende til
sin Hustru, hvis man blot turde vove det.
Og alt imens jeg ikke turde vove det, løs
rev jeg mig lidt efter lidt, høfligt og i al Ven
skabelighed fra min lille Berthe Brivard —
fra Varieteen. Jeg søgte Udflugter — Paaskud
— Udsættelser. Jeg overlod hende til hen
des Fader, til hendes hvide og forgyldte Salon
og til hendes Revysange.
Endelig sagde Notaren en Aften til mig:
„Hør, hvad bliver det til, min kære Gontrau? Vi kan ikke lade min Ven Brivard ven
te forgæves. De maa sige ja eller nej!"
Og sandelig, denne Gang svarede Jeg:
„Naa, ja, saa maa jeg sige nej! Jeg egner
mig ikke til at blive gift!"
Jeg satte ikke mere mine Ben hos Brivards,
men Dagen efter styrtede jeg hen til min Blom
sterbutik.
I Stedet for min lille mørke Blomsterpige
var der kommen en rødhaaret, meget høflig
og meget nydelig, men det var den anden, jeg
søgte. Man meddelte mig, at hun var rejst.
Hun havde Slægtninge i Bourgogne, og man
havde kaldt hende hjem for at gifte hende
bort. *Med hvilken Vintønde? Med hvilken
elendig Vinbjergarbejder? Det ved jeg ikke^
og jeg faar det vel heller aldrig at vide.
Jeg ved intet om min lille mørkhaarede
Blomsterpige, intet om hendes Navn, hendes
Alder, hendes Liv. Jeg ved kun, at hun var
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henrivende smuk, med sine dybe Øjne og sit
tækkelige Væsen, og at hun rakte mig mine
Buketter af hvide Roser og Syrener med en
Haand saa fin, saa fin, saa jeg vilde have
bønfaldt hende om at skænke mig den for
bestandig, og at den, paa Ære, 1 alle Tilfæl
de har forhindret mig i at anmode om en
andens Haand — en af disse Hænder, der
kvæler én langsomt, en af den Slags Hæn
der, aagrer med Kærligheden, (medens Hæn
der, som min lille Blomsterpiges, er som den
Elskedes eller som en barmhjertig Søsters!
Ja — det var mit Eventyr! Det vil maaske forekomme Dem meget almindeligt, men
jeg har aldrig haft noget mere behageligt i hele
mit Liv. Det synes mig, som om jeg i denne
Drivhus-Tilværelse har plukket en Markblomst,
og at jeg endnu har Duften af den paa Fingre
ne og at jeg indaander dens blide Vellugt. Aah
— jeg bliver elegisk, tror jeg, men hvor hun
end er, beder jeg Gud velsigne inin lille ube
kendte Blomsterpige, der, sammenlignet med
min Kokette fra Boulevard Malesherbes, var
en Buket med sine grønne Stilke, medens den
anden mindede mig om en Blomst, der er sat
paa Staaltraad. Og det var dog kun godt,
at det Ægteskab ikke blev til noget, og at man

ikke udtalte det skæbnesvangre „Ja,“ som man
kende have været dum nok til at udtale.
For Resten skal Frøken Brivard i Morgen
have Bryllup med en ung, meget behændig
Finansmand, der har skabt sig en Formue
ved et Krach, der har ruineret andre. De
bliver nok meget lykkelige. — Jeg rejser i
Aften til Monaco. Jeg har mistet min lille
sortøjede Blomsterpige, nu vinder jeg maaske
nogle Tusind Francs ved det grønne Bord.
— De ved nok: „Uheld i Kærlighed — “. I
alle Tilfælde har jeg jo været heldig i Ægte
skabets Spil, dette Lotteri, der ligner alle an
dre Lotterier deri, at man kun er vis paa at
faa Gevinst — naar man ikke spiller.
Nu til Dags gælder et kækt Harlekins
spring mere i Kunsten end et alvorligt Skridt
fremad.
*
Medlidenhed med andres Ulykke skriver
sig ofte kun fra Tanken om, at det maaske
en Gang i Tiden kan gaa dig selv ligesaa slet.
*
*
*
Hensynsløshed, som er udvist mod ædle
Mennesker, forvandler sig hos disse til Hen
synsfuldhed mod andre.

Spydbevæbnede Krigere fra det mørke Afrika.
Naga-Negrene i det indre Afrika er berømte for deres smukke Legemsbygning. De er tillige meget
krigerske, og uagtet de moderne Ildvaaben endnu ikke er naaet til dem, er de ingenlunde ufarlige.
Den engelske Regering har dog opnaaet en fordelagtig Overenskomst med dem.
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N nogen anden By vævet af
Traade fra Alverdens Kyster.

Livsforsikringsselskabet Metropolitans Bygning i New York.

Dér mødes tusindaarige, forskelligai tede
Civilisationer.
Ingen By omfatter som N. Y.
et lille Rusland, Italien, Græ
kenland, Kina, Japan o. s. v.
Fremfor alt er New York ved
at blive Jødernes By og deres
er Typen, man oftest træffer
paa Gaden. Disse Fremmedkolonier, stadigt fornyet ved
Tilførsel fra alle Verdens
Hjørner, disse Byer inden for
den store By, danner Jord
bunden, der producerer Raastoffet til det nye Fabrikat:
Amerikaneren, og Kommune
skolerne kaster det aarligt paa
Markedet, Kommuneskolen!
Det er den store Gryde, i
hvilken disse mangeartede
Ingredienser koges sammen
til én Pærevælling. Skulde
New Yorks Billede hugges,
blev hendes Hoved en af de
gamle Dobbeltmasker.
Tager man ind til New York
med Færgen fra Jerseycity en
Hverdagmorgen, viser Byen
sit stolteste Ansigt, ikke uden
storladen Skønhed. Man glem
mer den tilbagelagte Jernbane
tur gennem Jerseycity, de
lange Mil tarvelige, forfaldne,
trækasseagtige Huse med
sjuskede Baggaarde uden Busk
eller Plante, og de Hundreder
af Skinner, alt dette skønheds
forladte, kommercielle, Sta
dens Grundlag, som man ser
i enhver moderne By, men
her i Amerika mere nøgent,
mere haardhændet end noget
andet Sted.
Det er altid en Fest at sejle
i N. Y.s store, smukke Havn
med dens straalende, sol
stærke, klare Farver og friske
Vinde og Maager, der flyver
over Hovedet paa en. Saadan
en Travlhed! Som store,brune
Kakkerlakker krydser de man
ge Færger i alle Retninger;
de vigtige, ivrige, smaa Træk
dampere puffer afsted med
store, flade Baade, lastede
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med Mursten, Sand, Træ eller Fragtvogne; store
ærværdige Evropa-Dampere baner sig sindigt
Vej; Passagerbaade iler afsted til Forlystelses
stederne eller op ad Hudsonfloden til Albany;
de er sirlige og pyntelige, som
Damer i hvide, nystivede
Dragter. Lysende i Solen
med et gyldent Skær og sar
te, violette Skygger hæver
sig fra Sydspidsen af N.
York dens Masse af uhyre
Taarnbygninger.J
De ligner et eneste vældigt
Tepalads, en Drøm, skabt af
den lette, lyserøde Morgeniaage, der endnu bølger om
■deres Fødder. Hele Resten
af N. York, der er bygget mere
efter andre store Byers Maalestok, ligger tom og flad som
en Eng ved Siden af disse
umaadelige »Skyscrapers«, der
gemmer mellem sig, glemt og
klemt inde som et Stykke
Legetøj, en Kirke omtrent af
Frue Kirkes Størrelse.
Nu nærmer vi os Landings
stedet. Taagen svinder, og
borte er Eventyrslottet. Som
grimme, sorte Arme strækker
de utallige »docks« sig ud
fra hele Kystens Længde for
at fange de lystige Skibe. Man
fornemmer Byen med dens
rastløse Virksomhed. Der er
-en Tuden og Fløjten og Rum
len. Alle i Færgen trykker
sig frem og staar som paa
Spring. Selv har man ingen
«Grund til at haste, men en
Hastværks- og Arbejdsfeber
griber en, Mængden er som
-en spændt Bue og man er én
af Mængden.
Endelig svinger den mæg
tige Færge ind. Laagen aabnes
øg vi styrter afsted, en lille
Draabe i den Menneskestrøm,
der flyder ind til N. York fra
alle Kanter over Land og
Vand hver Morgen, og som
en Blodstrøm fordeler sig til
hver sin lille Celle i Taarnbygningerrie, hvor de tusinde
Elevatorer farer som Lyn op
øg ned hele Dagen. 1 denne
Del af Byen findes ingen Be
boelseslejligheder, og kommer
man herigennem en Søndag
morgen, er alt øde og som
uddødt. Man hører sine egne

Fodtrin og bliver næsten Angst dernede i de
smalle Gader mellem de 30-40 Etagers Huse.
Det er, som gik man dybt, dybtnede i en Klippe
afgrund i en af Colorado Flodens »conjons«.

Brooklyn Broen i New York.
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Grunden til5 at New York skød saaledes op
i Luften, ja, og ned i Jorden, ligger i dens
Topografi. Bygget paa Mahattanøen, en lang
og meget smal Strimmel Land med Hudsonfloden paa den ene og Eastfloden paa den
anden Side, kunde den ikke sprede sig som
Broocklyn, der har et helt andet, mere nor
malt Præg. Den maatte vokse op i Luften og
ned i Jorden, den kostbare Jord, der skal
forrente sig. Derfor er Huslejen saa dyr, at
Faattigfolk stimer sig sammen, flere Familier i
faa smaa og mørke Værelser, hvor Sundhed og
Moralitet umuliggøres. Et eneste kunde raade
Bod herpaa: et bedre og billigere Færgesystem.
Long Jersey-Kysten og Long Island ligger der
med grønne Marker nok og aaben Himmel.
Men Husejerne har holdt de tilstrækkelige
Færdselsmidler ude fra New York. Lige fra
først af har de forstaaet at tiltvinge sig Magten,
og de har forhindret alle Forsøg i den Retning.
Fra Broocklynbroen er det, man skal se
New York, hvis man vil forstaa, hvilken Kæm
peby den er. Dér tømmer den vældige Færdsel
sig ud under dump Torden, som Jorden synes
at ryste ved. Mellem de hundrede elektriske
forbifarende Vogne gaar man opad, til man
naar selve Broen, der hænger paa høje Søjler
paa hver Side af Floden, Søjler saa vældige, at
de synes Klipper og ikke hugget og dannet af
Menneskehænder. Intet Sted i Verden staar
man vel over for et Skue, som kan lignes
med dette. Intet andet Sted overvældes man
som her af Følelsen af Menneskets Sejr over
Naturen ved Maskinernes Hjælp. Bag ved lig
ger Hus ved Hus med Millionbyens flade Tage,
tæt ved rejser de kolossale Skyskrabere sig i
Røg øg Damp; dybt nede bruser Floden afsted;
dens utallige Dampere ligner smaa florbifarende
Fnug i East Rivers brede Munding; ud til
Havnen, paa Flodens modsatte Side ligger hele
Broocklyn By med dens mange Fabrikskor
stene. Alt dette har Mennesker skabt. Man
fyldes med en vild Stolthed, Hjertet banker
hurtigere. Det er, som Blæsten deroppe og
det brusende Vand under mig, blander sig med
Lyden af Togenes Flugt paa Broen i en Sang
om Kamp, Kraft, Vilje, Magt.
Saadan lyser New Yorks ene Ansigt en i
Møde. Det har et andet. Det ser man i dets
Fattigkvarterer. Her er Mennesker hutiet sam
men paa mindre Plads, i større Antal end
paa noget andet Sted i Verden. „Vestsideir
er den stolte Bys aabne Saar, og den forgifter
Byens Blod. Her ligger snævre Gader, klemt
ind mellem de tarveligste Kaserner; over ens
Hoved farer den støjende, mørke Luftbane, der
skjuler den sidste Rest af Himlen. Det vrimler
med Mennesker, saa man til Tider knap kan
trænge sig frem i de smudsige Gader, mellem
Papir, Snavs og stinkende Affalds tønder, der
sættes ud og tømmes fra Gaden. Butiker og
atter Butiker med elendige Udstillinger af daar-
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ligt Kram og Godtkøbs Pynt; Lejligheder uden
Lys og Luft i de smaa Rum. Her fødes, leverog dør en Million eller mere. Her spadserer
efter Arbejdstid den pyntede Ungdom; her
sladrer de sjuskede Madammer, mens Børnene
leger om Benene paa én, saa man er ved at
falde over dem; der er saa mange, mange af
dem, gamle før Tiden, med skarpe, blege An
sigter. En glædesløs, skønhedsløs Verden. Et
grusomt Fængsel, skabt af Mennesker, og tiL
hvilket Mennesker bindes af økonomiske Læn
ker. Og dog en Verden fuld af Mennesker med.
Menneskers Muligheder og Følelser. Blot man
lever længe nok, ser man Lys ogsaa i disse
haabløse Omgivelser. Man ser de unges Ømhed
over for de gamle. Børn, der løber Faderen,
i Møde; Mennesker af en ubegrænset Trofast
hed og Uselviskhed; Familier, der i Nødstider
tager fremmede, moderløse Børn til sig, skønt
de knap kan føde deres egne.
Kun femten Minutter herfra er Fifth Ave
nues Paladser ud mod Central Park. Der leves,
et helt modsat Liv: Østsidebeboernes, Mange
millionærernes bekendte meningsløse Luksus
liv, muliggjort ved disse Menneskers Slæb og:
Slid, ved den Arbejdskraft, de sælger saa pris
billigt, at det umuliggør sunde menneskelige
Livsvilkaar for dem selv. Det er disse Mod
sætninger, der er saa grelle hér i New York..
Det er Maskens andet Ansigt.
*
*
*
I Gaar var jeg nede under Byen, jeg maalter
tage med „den underjordiske", som jeg hader
som Pest. Jeg kører hellere en Time over
Jorden end 10 Minutter dernede. De andre ler
af mig og siger, den er jo mageløs og en hel
Velsignelse, saa hurtigt som den befordrer en
de lange Strækninger. Men den er saa nærJordens Overflade, at den nu i Sommertiden
bliver bagt igennem og holder paa Varmen;
længe efter, at det er blevet køligere oppe i
Gaderne. Det var ved 6-Tiden, da Arbejdere,
og Kontorfolk vender hjem, og jeg maatte se
mit Snit til at smutte ind gennem Trængselen i
det elektriske Tog. Man sidder som i en Be
døvelse i den stærke Varme og lukker uvilkaarligt Øjnene. Toget suser afsted; jeg synes,
jeg er ved at drukne, det er, som hørte jeg
Bølgernes Brus i en vældig Storm; Vinden,
hviner om os, og der lyder som en stadig:
dump Torden, og gennem alt dette høres To
gets regelmæssige Fremstød og dets Skraben,
paa Skinnerne. Det er, som skulde jeg kvæles.
Jeg aabner Øjnene. Over for mig sidder slø
vede, trætte Mennesker. Hvad er det dog forAnsigter uden Spor af Livsglæde! Pludselig
ser jeg mit eget i en Rude. Med Skræk serjeg, at det ligner alle de andres. Saadan mær
kes Mennesker af vor Tids Liv, vor frem
skredne Civilisations Liv. Hvor vil det ende?’
Med ét staar New York for mig i Byens tid
lige Begyndelse, da alle disse „Livets Goder‘r*
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og „moderne Bekvemmeligheder" var ukendte.
Jeg ser Gaden, under hvilken vi nu kører —
en lille, daarlig Vej, men den stærke, blaa
Himmel hvælver sig over mig; friske Vinde,
afkølet af de grønne Træer, blæser om mit
Ansigt. Jeg er til Hest, nu snor Vejen sig
mellem et Klippeparti; der drypper køligt Vand
fra Stenene, hvor de fine Bregner vokser, og
her fra Bakken ser jeg Hudsonfloden. Som et
Solhav flyder den, mægtig og bred, medens de
stejle skovklædte Klipper rejser sig paa den
modsatte Side.
Nej, jeg tager nødig med den underjordiske.
Den gør mig mismodig, og det er man ikke i
Amerika, fordi Amerika med alle dets Fejl
tagelser og Unoder dog er Ungdommens Land,
fuld af Ungdommens Liv og Begejstring, Ung
dommens Idealisme og Ungdommens Energi.
*
*
*
Det aftnes i den store By. Det er allerede
mørkt, men Forretningslivet er endnu ikke
standset. Lysene tændes overalt i denne enestaaende Forsamling af 30—50 Etagers Byg
ninger, Millioner af Lys. De hundrede Far
tøjer farer som Ildfluer over Flodens mørke
Vand med hæse Brøl eller hvinende Fløjten.
Hele Vejen langs Kysten blændes man af
Avertissementer i elektrisk Lys: „Sæbe", „01“,
„Modejournal", „Mønstre", „Biscuits" o. s. v.
straaler i en Pragt, der ikke overgaas af no
gen Festillumination, og højt over alt og alle
lyser Klokketaarnets mægtige Ildkugle, der sy
nes at svæve i den mørke Luft, og som ved
at tændes og slukkes angiver Timernes Gang
for New York. En Pragt uden Lige i det
kommercielles Tjeneste — Pragt, ikke Skønhed.
Dagene har i hele tre Uger været bræn
dende hede; til Tider har Thermometret vist
104 i Skyggen. Selv gamle New Yorkere vaander sig og siger, det er en meget usædvanlig
Hede. Hvert Øjeblik ser man en Hest, der

falder om og dør paa Gaden. Hele Familier
flytter om Aftenen ud paa Fortovene og ligger
der for at kunne sove. Alle ser ud, som de
var syge.
Den eneste Maade, hvorpaa jeg holder det
ud, er ved at sove paa Taget i mit Tæppø
paa Indianervis — til min Værtindes Skræk.
Jeg er ganske ene deroppe. Hvor der er højt
til Loftet og altid luftigt Natten igennem. Tænk
dig at falde i Søvn under Stjernehimlen og
vaagne, naar Lyset begynder at dæmre! Hvor
vi Mennesker er dumme, at vi spærrer os
inde 'i Stuer! Min Lugtesans er blevet skærpet,
nu mærker jeg støvede Tæpper og Møbler,
kort sagt: Stueluft, selv hvor Vinduerne er
aabne Dag og Nat. Heroppe fra ser jeg tværs
over Byen fra Hudsonfloden til East River.
Mod Hudson-Siden rejser Universitetets Byg
ninger og Træer sig, vældige og mørke mod
de lyse, høje Rigmandshuse langs Broodway.
I 'Maaneskinnet ligner de Marmorpaladser. Mel
lem dem skimtes Floden. Til den anden Side
staar høje Popler langs den brede, hvide Vej.
der løber over for „Morning Side", Parkens
smukke Terrasse; de ligner sorte Cypresser
mod den maanebelyste By, som ligge sløret af
den lette Varmetaage med Millioner af fjerne,
flimrende Lys og Luftbanens krybende Ild
slanger. Set heroppe fra er New York skøn.
Her aner man ikke den tætpakkede Menneske
masse nede ved East River.
Her er saa stille. Byens Larm naar mig
næppe. Jeg hører ■kun det rislende Vand i
Tagets Vandbeholder, som en rislende Skov*
bæk lyder det, og det spæde Pip af en eller
anden lille Fugl, der har forvildet sig ind i
den store By. Somme Tider kommer der, blødt
krybende, midt om Natten en hvid Taage op
og op fra alle Sider af Huset, indtil den dæk
ker Stjernerne for mig. Men lige saa pludseligt
og hemmelighedsfuldt forsvinder den igen.

*'(wr
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I SOMMERNATTEN.
Sommernatten er der tyst
og svalt for hede Tanker.
Hver Længsel i det fyldte Bryst
i stille Tempo banker.

I Sommernatten er der Haab
for Dagen, som vil komme.
Hver Længsel faar sin skønne Daab
før Natten helt er omme.

I Sommernatten er der Fred,
imens Naturen drømmer.
Det er som Skær af Evighed,
igennem Rummet strømmer,
CAl LØWERT.

August 1912.
4.

Dag‘\
8.
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Hulvejen i Ræbild Bakker.

Johs-Brosen roL

Fra Skørping Station gaar man over ]ærnbaneoverkørselen ved Stationen og følger Hovedvejen vest paa forbi Sanatoriet til Ræ
bild By. Umiddelbart vest for Byen begynder den skønne Hulvej, der fører ind til den paatænkte dansk-amerikanske Nationalpark.
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Napoleon paa St, Helena.

an skulde tro, at Emnet „Napoleon den

de Las Cases, hvis Navn er, blevet historisk

som endnu var Verden ubekendt med Hen
syn til denne mærkelige Personligheds Liv fra
Vuggen til Graven.
Men. Bøgerne myldrer frem, som om man
lige fornylig havde opdaget Emnet og nu
maatte skynde sig at komme først med sit
Bidrag.
I en engelsk Bogfortegnelse ser man saaledes, at der i Løbet af nogle faa Maaneder
er fremkommet i England alene otte store
Værker om Napoleon af fremragende Forfat
tere, der vel maa have tænkt sig den Mulig
hed, at Verden endnu længtes efter Data til
Belysning af Korsikaneren med den æ ven tyr
lige Historie.
Vi nævner nogle af Titlerne paa de sidste
Bøger: Napoleons Liv og Levned, Et kejser
ligt Offer: Marie Louise, Napoleon og hans
Kroning, Napoleons Udvikling, Med Napoleon
ved Waterloo, Napoleon og Kong Murat o. s. v.
Naar man i London alene har præsteret
saa mange nye Værker om Napoleon i nogle
Maaneder, tør man sikkert gaa ud fra, at man
heller ikke har glemt den store Mand i andre
Lande og paa andre Sprog.
Hosstaaende Billede, der er en Gengivelse
efter Sir William Quiller Orchardton’s be
rømte Maleri, viser Napoleon paa St. Helena
i Færd med at diktere sine Memoirer til Grev

En af de vigtigste Kilder til Kejserdøm
mets Historie er Las Cases’ 8 Bind store Værk
„Memorial de Ste-Heléne“, der er fremstaaet
af dennes daglige Optegnelser af Samtaler med
Eks-Kejseren, som endog undertiden dikterede
ham enkelte Afsnit.
Napoleons egne Skrifter forefindes i fem
store Bind.
Hvor meget der end er talt og skrevet om
Napoleon, hans Historie har intet tabt i In
teresse.

“ snart maatte være uddebatteret, berømt paa Grund af hans Trofasthed og Hen
MatStore
der overhovedet ikke kunde tænkes noget,givenhed mod den faldne Kejser.

Mangt et Menneske er tilfreds med en
opnaaet Livslykke, men af et K r a v a t er
han stolt.
*
Det er lettere at være højmodig end ret
færdig.
*
Det gaar med Fornøjelser som med Spiser,
de simpleste er de, man sjældnest bliver over
mæt af.
*
Den sande Ærefrygt fremkaldes aldrig ved
Frygt.
*

Ingen vil tage dig din Uvidenhed ilde op,
haar den giver ham Lejlighed til at belære dig.
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TOUT PARIS — altsaa det fine Parisersclselskab — er for Tiden meget optagne af, at
Prins Roland Buonaparte uden mindste
Anledning, Grund eller Ret pludselig har fundet
paa at forlange, at han fremtidig skal tituleres
„Kejserlig ¡Højhed".
Hidtil er „Prins" Roland, som han alminde
ligvis kaldes, i Paris blevet anset for at være
en meget smart og klog lille Herre, fordi han
anvendte en ikke ringe Del af de kolossale
store Indtægter, han hvert Aar modtager som
sin Part i Monte-Carlo Spillebankens Udbytte,
til Videnskabens Fremme, og derved lagde lige
som et Glemselens Slør over Kilden til hans
Rigdom. Prinsen er nemlig gift med en Datter
af forlængst afdøde Monsieur Blanc, selve Stif
teren af Spillebanken i Monte Carlo, og arvede
ved hans Død efter Forlydende omtrent en
Fjerdedel af samtlige Aktier, hvad jo ikke vil
sige saa lidt, naar man erindrer, at Bankens
Fortjeneste anslaas til nogle og tredive Millioner
om Aaret.
*
*
*
Prinsens Forlangende oni at blive tituleret
„Kejserlig Højhed" har bl. a. haft til Følge,
at Pariserne næst efter at trække paa Smilcbaandet pludselig har opkastet det for Prinsen
og hans !Familie ret generende Spørgsmaal:
„Hvem er egentlig Prins Roland Buonoparte?"
Et Spørgsmaal, der bliver saa meget mere ube
hageligt, som der samtidig tilføjes, at „Prinsen
utvivlsomt maa have glemt, at hans Fader,
Prins Pierre Buonoparte, lige til sin Dødsdag
(han døde 1881) ligesaa høfligt som bestemt
nægtede at anerkende ham som sin legitime
Søn. Man behøver for Resten ogsaa kun at
se efter i Adelens berømte G o t h a-A 1 m a n a k
for at overbevise sig om, at Prins Pierre døde
som Ungkarl.
Derimod er det en bekendt Sag, at Prin
sen i en Aarrække havde staaet i Forhold til
en meget omtalt Dame, der lied Justine Ruf
lin, og at Prins Roland var Frugten af denne
Forbindelse.
*
*
*
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NAAR Prins Roland nu søger at blive aner
kendt som virkelig Kejserlig Højhed, er Grun
den sikkert ikke den, at det bare er for Titlens
Skyld, men snarere fordi han derigennem haa
ber paa at blive anerkendt som Overhoived
for Bonapartisterne, hvilket vil sige, <at han
ønsker at indtage den Plads, som i Øjeblikket
beklædes af Prins Victor Napoleon, der
som bekendt efter mange Genvordigheder for
et Par Aar siden blev gift med Prinsesse Cle
mentine af Belgien, og som qua Tronprædent
altid maa leve udenfor Frankrigs Grænser.
Prins Roland baserer nemlig sit noget mærke
lige Forlangende paa, at hans Bedstefader^
Prins Lucien, var den af Brødrene, der kom
nærmest efter Napoleon den Store i Alder,
at han med andre Ord var ældre end Prins
Louis, Kongen af Holland, hvorfra Napoleon
den Tredje nedstammede, og altsaa ogsaa ældre
end Prins Jerome, Kongen af Vestfal en, som
Bonapartisternes nuværende Overhovede ned
stammer fra.
I den Anledning gør Historikerne imidler
tid, kedeligt nok, opmærksom paa, at Lucien
Buonoparte var en saa ivrig Republikaner, at
han ligefrem blev én Fjende og Modstander
af sin berømte Broder, da denne lod sig ud
nævne til Første Consul og Kejser, og at
Kejseren i sin Harme herover hævnede sig
paa ham ved ganske at udelukke ham fra alle
de Æresbevisninger og Goder, som han overdængede sine (andre Søskende med. Titlen
„Kejserlig Højhed" erholdt han saaledes aldrig
ja, for den Sags Skyld fik han saamænd
ikke engang Lov til at kalde sig saa meget
som Højhed!
Prins Rolands Chancer for at blive aner
kendt som Kejserlig Højhed og Overhovede
for Bonarpartisterne synes derfor i Øjeblikket
saa smaa, at man kun kan forbavses over,
at en ellers saa forstandig Mand har kunnet
stille et Forlangende, som han maatte kunne
sige sig selv kun kunde give Anledning til
en pinlig Kritik af ham selv og hans Familie
forhold. Kolossal rig er han jo imidlertid, og
denne Rigdom er maaske gaaet ham i den Grad
til Hovedet, at han har ræsonneret som saa:
„Med Penge kan man opnaa alt!"
En Datter af Prins Roland Buonoparte er,
som det vil erindres, gift med Prins Georg
af Grækenland, og den ligesaa smukke som
vindende Prinsesse ær en altid velkommen
Gæst ved det danske Hof.
*
*
*
STØRSTEPARTEN af den engelske Presse
kritiserer i Øjeblikket ^stærkt en Fest, som
den engelske Adel fornylig har afholdt i det
bekendte Forlystelses-Etablissement Earls
Court i London. Formaalet var en nøjagtig
Gengivelse af de middelalderlige Tourneringer,
og de Assisterende var alle unge Damer og
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Den blaa Diamant.
EN BLAA Diamant gik, som bekendt, til
Bunds med „Titanic". Stenen stammer
fra Indien, og en Mand ved Navn Wineghea bragte den i Midten af det 16. Aarhundrede til Venedig. Et Medlem af Dogefamilien
Morosini købte Diamanten, hvis Skønhed blev
besunget af Digterne. Men Indehaveren havde
ogsaa bragt noget andet end Stenen med sig
fra Indien, nemlig Byldepesten, som udbrød
kort efter hans Ankomst til Venedig. Morosini
flygtede med den blaa Diamant til Florenz,
men Soten fulgte ham derhen og lagde i Løbet
af kort Tid den blomstrende Stad øde. Moro
sini selv blev ogsaa et Offer for Sygdommen.
Stenen kom imidlertid i en italiensk Hærfø
rers Besiddelse, men kort efter blev han dræbt
i en Duel.
Diamanten skiftede derefter stadig Ejer
mand, men alle fik en voldsom Død.
I Begyndelsen af forrige Aarhundrede be
fandt den sig i det italienske Kloster San Cosi
mos Skatkammer. Der faldt den i Hænderne
paa den første franske Republiks Soldater. Ge
neral Lasalle købte den for en forholdsvis
ringe Pris af en af Plyndrerne, faa Dage efter
faldt han i Slaget ved Lodi.
Flere Aar efter dukkede saa den blaa Dia
mant op i Spanien. En ung Diplomat, Don
José, havde erhvervet den. Paa en Tjeneste
rejse i den urolige Provins Katalonien blev
han myrdet og plyndret af. ful de Matroser.
Disse blev alle paa en nær henrettede. Den
ene flygtede til Vestindien. Om Bord paa Ski
bet til Vestindien blev der gjort Mytteri, men
Kaptajnen blev Herre over Situationen og lod
de oprørske Matroser binde. En af dem havde
Ringen med den kostbare Diamant paa Fin
geren. Kaptajnen 'tog den, men havde ikke
længe Lejlighed til at glæde sig over den, da
han Dagen efter at være kommen i Land blev
skudt ned i en Spillebule. Man fandt hans
Lig i en Grøft, men Ringen med Diamanten
var forsvunden.
Den befandt sig senere i Engel sk-Ameri
kaneren Stewarts Besiddelse. Han forulykkede
under et Dyrskue, idet en Tribune, hvorpaa
han opholdt sig, styrtede sammen.
Blandt Passagererne paa Damperen „Hei
ne", der i 1909 ved Singapore blev Offer for
en Orkan, befandt der sig ogsaa en rig Spanier
ved Navn Habib, der var den næstsidste Inde
haver af den blaa Diamant. Han havde den
berømte Sten paa sig, da Skibet sank. Den
syntes nu endelig at være uskadeliggjort, men
Dykkeren fiskede den op fra „Heine"s Vrag.
Nu er den imidlertid igen gaaet til Bunds
med sin sidste Ejer, Amerikaneren Mac Lean,
der havde købt den for 1 Mill. Kr., og nu
hviler den sikkert til evige Tider 3000 Meter
under Havets Overflade.

D

VISCOUNTES CURZON
som Skønhedens Dronning.

Herrer af den fineste engelske Adel. Naar
man hører, at Udgifterne til Forestillingen har
andraget over en halv Million Kroner, for
bavser det ikke, at Kostumerne var baade ægte
og pragtfulde, ej heller, at Billetterne kostede
ca. 100 Kroner Stykket, saa at det store Publi
kum alene af den Grund ganske var udelukket
fra at kunne deltage i Festlighederne. Som
Følge af de mange og store Strejker i England,
hersker der jo i Øjeblikket den bitreste Nød
i Landet, og Pressen opkaster derfor med
Rette det Spørgsmaal, om en saadan Ødslen
med Penge, blot for at nogle ganske faa kan
faa en kortvarig Fornøjelse overhovedet er
tilstedelig. At det gode Selskab kun tænker
paa Maskeradeløjer og paa at more sig i en
for Landet saa kritisk Tid, anses for meget be
klageligt, da det kun kan avle Bitterhed i
Folkets brede Lag. Det forkyndes da ogsaa
med et ligefrem Lettelsens Suk, at Kongehuset
Gud ske Lov ikke havde taget Del i Festlig
hederne.
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Hvidklædte Gymnaster paa Stadion.
Ved de olympiske Lege i Stockholm var det et festligt Syn at se de ranke, spænsiige Skikkelser i
deres hvide Dragter marschere over den mægtige Arena.
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Optagelseshjemmet »Fuglekærgaard».
Fredericia og Omegns H usmandsforeninger besøgte i forrige Uge Selskabet »De hjemløses Venners* Optagelseshjem Fuglekærgaard. De
besaa med stor Interesse det nyopbyggede Hjem, der ligger smukt i umiddelbar Nærhed af Vejle Fjord — den velholdte Have med dens
mange Nytteplanter og dens Blomsterflor samt Frøavlen. Paa Billedet ser man Forstander Chr. Bang, bydende400Mænd og Kvinder Velkommen.
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UGENS PORTRÆTTER.

Bankdirektør DØCKER.

Dr. phil. CHR.

WINTHER.

BANKDIREKTØR DØCKER i Handelsbanken er død i
en Alder af 70 Aar. Han havde været knyttet til Han
delsbanken lige fra dens Stiftelse i 1873. En Tid var
han Bestyrer af Filialen i Aarhus, men vendte i 1889
tilbage til København som Direktør ved Hovedafdelingen.
Her var han meget skattet paa Grund af sin store Dyg
tighed og Arbejdsevne. Direktør Døcker vår en stille
Mand, der ikke yndede at gøre sig bemærket, men ved
sin store Elskværdighed og retlinede Karakter skaffede
ban sig mange Venner.
DR. PHIL. CHR. WINTHER er udnævnt til Docent i
Fotokemi ved Polyteknisk Læreanstalt. Docent Winther
er Søn af Bankdirektør W. i Rudkøbing og 39 Aar gam
mel. Han blev Student fra Aarhus Kathedralskole 1891,
tog Magisterkonferens i Kemi 1897 og blev Assistent
ved Universitetets kemiske Laboratorium 1899. I 1907
tog han Doktorgraden. Han anses af alle for en frem
ragende Videnskabsmand paa sit specielle Omraade.
DIREKTØR ARNE PETERSEN fylder 5. August 50
Aar. Direktøren, der er en Søn af Professor Magnus
Petersen, er maaske bedst kendt fra „Tivoli", i hvis Le
delse han har haft Sæde i en Aarrække. Men desuden
har hån udfoldet en ikke ringe Virksomhed som Arkitekt.
Af Bygninger, han har givet Tegning til, skal her nævnes
Bethaniakirken i Møllegade, Haandværker- og Industri
foreningen i Odense, Koncertsalen i Tivoli, den nye Ba
zar i Tivoli samt en Del større Privathuse og Fabriker i
København. Hans Opfindsomhed og store Elskværdighed
skattes af alle de mange, han i Tidens Løb er kommet i
Berøring med.

Direktør ARNE PETERSEN.
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„HVER 8. DAG“S GRAFO
LOGISKE BREVKASSE.
Red. af H. Tro!le.
Indehaver af Graf. Inst. S. E.
Kristiania og Kbhvn. 0.
Pris pr. Analyse i Bladet: 1 Kr. for 5 Lin.,
2 Kr. for 10 Lin., stor Karakteristik til opgiven Adresse 3 Kr., Sjælespejl, ca. 100 Lin.,
5 Kr.
Alle Henvendelser adresseres til Graf. Inst.
S. E., Kbhvn. 0.
Trusel- og Udpresningsbreve etc. under ga
ranteret Diskretion. Honorar efter Aftale.
FORWARDS: Udholdende . og praktisk, men
ganske manglende skarpsindig Forudseen
hed og Beregnnig. Faste Grundsætninger.
En af disse er ikke at gøre unødvendige
Ting, thi De hader alt, som er overflø
digt. Uden stærk Selvfølelse, megen øko
nomisk Sans.
LIS: Har Stolthed uden Kraft til virkelig at
gøre Dem gældende. Dette volder Dem dog
kun ringe Bekymring, thi Stoltheden er
mere en ren .Ærekærlied end en paatræn
gende hoven Forfængelighed. Deres Livs
vaner er meget enkle, Smagen sikker og
velskolet, høje Idealer, store moralske Krav
til Dem selv og Omgivelserne. Iagttager
Dem selv med saa megen Selvkritik, at De
bliver kølig forbeholden.
A. H.: Ganske lige til og ukunstlet uden Over
skud af Forstand eller Følelse, men med
en enestaaende sejg Vedhængen ved det
tilvante, en sjælden taalmodig Udholdenhed.
Godmodig, flegmatisk, stærkt begrænset
Synskreds. Ingen ærgerrig Higen eller høj
Stræben. Paa det jævne!
BREGNINGE V.: Straalende af Selvtillid og
uforsagt Livsglæde. Denne ‘ Person giver
ikke let op, fordi hun besidder en Sjæls
sundhed, Sindsligevægt og Modstandskraft,
som er betydelig ud over det almindelige,
og som virker animerende paa søvnige,
modløse Mennesker.
O--V—LA: Noget balstyrig og uregerlig, ikke
grundet Overskud af Kraft eller dristigt
Egensind, men grundet lunefuld Ubeslut
somhed, en let Paavirkelighed og et flyg
tigt Væsen. Hjertelighed parret med Tro
skyld, ingen Bagtanker eller selviske För
in aal.
43: Plausibilitet, en næsten paatrængende Selv
sikkerhed, Overvurdering af Dem selv og
Ringeagt af andre. Hæver Dem gerne paa
andres Rekostning Jog mangler først og
sidst den saa klædelige Beskedenhed. Mo
derat i Fordringer til Dem selv. Urimelige
Krav til andre. Vil herske.
JACK TANNER: En Mand af et roligt, god
modigt Væsen, en af de faa, der ikke ken
der til lurende Misundelse; djærv, fnandig,
modig, med et Anstrøg af Vid og Lune.
POUL: Et fremtrædende Træk hos Dem er
Forsigtighed; dog er De af Naturen saa
aaben, at De ikke kan benytte Dem af
Løgn og ej heller mægter slu Forstillelse.
Jævn, fordringsløs, uden Trang til at gøre
Dem bemærket. Enkle Livsvaner, kamme
ratlig trofast, ikke J meget erotisk og ud
rustet med en Sindsligevægt, der nærmei’
sig Flegma.
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IRMELIN: Ja, men ikke Irmelin Rose, i hvert
Fald næppe andres I. R., derimod vel en
I. R. i egne Øjne, nemlig en Irmelin Selv
rose, thi sjælden saa jeg Mage til slig
Egoisme og Glæde over sig selv. Fortvivl
dog ikke, der er mange gode Egenskaber,
en lys Forstand, hvis højeste Lidenskab
det er at slaa Hovedet paa Sømmet, en
sund, uasketisk Livstørst.
YDUN: Besidder mange gode Egenskaber og
blandt disse først og fremmest en sjæl
den Beskedenhed, en inderlig ukunstlet Hen
givenhed og en lys Tro paa Livet, der ikke
lader sig dræbe af Skuffelser. Tænker ikke
udelukkende paa Dem selv som de fleste
andre, men tager ofte saa meget Hensyn
til Deres Medmennesker, at De staar Dem
selv i Lyset. Ligefrem, uden ærgerrig
Stræben og store Krav. Følgelig usædvan
lige Betingelser for Livslykke, d. v. s. Til
fredshed.
KLO-TILDE: Ser med klare, aarvaagne Øjne
paa alt, lader Dem aldrig henrive til Ube
sindigheder og bevarer selv i uvisse Si
tuationer en næsten mandig Koldblodig
hed. Mismod ligger Dem fjernest af alt,
derimod opmuntrer De Omgivelserne ved
Deres sprudlende Humør og Sindsro.
HELLERUP 8: Følger Naturens Kalden og bøjer
Hovedet mod Jorden i Stedet for at stirre
mod Stjernerne. Altsaa Materialist, nydel
sessyg, forvænt og fordringsfuld. Gør kun,
hvad De selv synes for godt, uimodtagelig
for Paavirkning, som De er.
LOUISE er ligesom De selv en livsnydende
Natur, der i sit flegmatiske Velvære givei'
sig Stunder til alt undtagen Bekymringer.
VOKS: Skønt De baade er egenkærlig, noget
indbildsk og affekteret, maa De synes at
være en Kvinde, som har let ved at vinde
Mænd for Dem, thi De drager Manden!
ved æggende Drilleri og besnærende Under
fundighed. Lover mere, end De holder, en
Distanceblænder. Kraftig Intelligens, vidt
skuende Beregning, foregøgler Følsomhed,
men er uden Hjertedybde. Loreley.
NINA: Er uden andet Særpræg end Ordinæritetens. Fløjst ubetydelig, en Gaas, lad, uvirk
som, uopmærksom og følelsesløs. Det sid
ste kan maaske skrives paa Alderens Reg
ning, skønt meget lader befrygte, at hendes
Sind overhovedet er'utilgængeligt for Alvoi'
og Dybde. Ikke fiffig nok til nogen Slags
Farlighed. Hendes Karakter er mig saaledes ingen Gaade, det er derimod, hvad
hun med ovennævnte in mente har at være
vigtig af.
ASMJUS: Et Emne, som det, De forelægger,
kan ikke drøftes i denne Rubrik. I Sjæle
spejlet kan faas fyldig Besked. M. H. til
Forskellen mellem virkelig Menneskekær
lighed mod Dyr kan siges mangt og meget,
men da Ider ikke herom er sagt noget
fyndigere end nedenstaaende Epigram af
C. Steenstrup, vil vi citere dette i Stedet
for at brede sig i egne Fortolkninger. Det
lyder:
Kærlighed til Mennesker og Kærlighed til
Dyr
er ej et og det samme, for vi kender en
Fyr
der med Wienerbrød fodrer sine Heste
og trækker Skjorten af Kroppen paa sin
Næste.
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Danske Korsetter.

Standard Mønsterforretning, Vimmelskaftet 45, Kbh., har aabnet en ny og velassorteret Korset-Afdeling med stort, lyst Prøve
værelse. Korset-Afdelingen ledes af en faguddannet
og specielt sagkyndig Direktrice. Som Afdelingens
Specialitet fremhæves Standards Danske Korsetter,
syede efter fineste udenlandske Modeller, ligesaa
smukke som de udenlandske, men yderst prisbillige
(knapt den halve Pris af de tilsvarende udenlandske).
Alle Korsetterne er opstillede i Forretningen paa
Buster, saa at de forskellige Modellers specielle For
trin strax falder i Øjnene.
Reparationer og Forandringer udføres. Korsetter
sys efter M-aal. Skriv efter stor, illustreret Prisliste
med talrige smukke Korsetter til alle Priser — sendes
gratis og franko — Eksempelvis anbefales følgende
3 Dessins:

Et mellemhøjt
Korset med Blon
de
og
bløde
Fjedre. Resedakipret BomuldsDrejl. Føres i
store Nr. og an
befales særlig til
Nr. 5396:

svære Damer.
Med Strømpe
holdere foran.
Kr. 4,50.

Graat Drejl;
knappes foran;
med en blød Eje
der under Knap
perne og Fjedre
i Ryggen — ell.
kun Snore. Rem
over Skuldrene
til at bære Bry
stet oppe. Kan
Reform- vaskes, idet Fjed
Korset rene let kan afNr. 5421
tages.

For
Damer.

Lilla stribet Sa
tin-Drejl. Blonde
foroven m. br.
Silkebaand. Blø
de, men stærke
Fjedre, Gaar
langt ned over
Hoften og giver
rank, moderne
Figur. Specielt
Nr. 5282.
for slanke Da
mer.
Kr. 5,50.

Kr. 4,50.

Standard Monsterforr., Vimmelsk. 45, Kbh.
Tif. 9794 & 5094.

BYENS YNGSTE FLUEPAPIR.

Fra Børnenes Tumleplads i Frederiksberg Have.

Fot. J. I. K.

rederiksberg Have er ikke blot Stedet med

smaa ikke omkommer i de falske Vover. For

danner de gamle, skyggefulde Træer en pragt
fuld Ramme om et Friluftsliv, der udfolder sig
under de fornøjeligste Former. Et forholdsvis
nyt Led i folkelivet herude er „Børnenes Flue
papir", som Havedirektionen har indrettet ved
Kanalen nedenfor Slottet. Omtrent hver Tid
paa Dagen ses her en Mængde glade Børn,
der sopper rundt i Vandet og ikke synes at
være særlig generede af den Varme, vi andre
puster og stønner under. Lidt længere borte
vaager Moderen eller store Søster over, at de

kedelige Stendæmning ved Østerbro. Her kunde
med ringe Bekostning indrettes en glimrende
Tumleplads, naar Dæmningen kom væk, saa
at Plateauet skraanede jævnt ned mod Van
det. Derved vilde vore smukke Søer faa no
get af • det Liv, der nu savnes. Tænk, hvor
malerisk det vilde tage sig ud set fra Dosserin
gen: Svaner, Baade og Børn, som tumlede
i Vandet, mens den ly|se Aftenhimmel hvæl
vede sig over Kastaniernes mørkegrønne Kupler!

de store Minder om sjette Frederik, Oehlen- søget er slaaet udmærket an og burde prøves
Fschläger
og Drachmann. I disse hede Dage andre Steder i Byen. Der er f. Eks. den lange,
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Naar Kvinder elsker, er de Tyranner, naar
Mænd elsker, er de Slaver.
*
*
*
Lykken smiler kun til faa dødelige, de fleste
ler den ud.
*
*
*
Taarer er et bittert, men lindrende Middel
mod Smerte, nogle bruger mere, andre mindre
deraf.
*
*
*
En rolig Høstdag med blankt Solskin ligner
Sjælen hos et med Aarene prøvet og modnet
Menneske, der har bevaret sin rolige Munter
hed og sit tillidsfulde Blik mod Fremtiden.
*
*
*
Livet er et Laan, der maa forrentes, Smer
terne er Renterne.
*
*
*
Denv der ler for meget er en Nar, den, der
græder for meget, en Daare.
*
*
*
At vedblive at være ung vil sige ikke at
lade sine Minder ældes med sig selv.
*
*
*
Hver er sin Lykkes Smed, men Tilfældet
smeder den.
*
*
*
„Og jeg har glædet mig saa meget,“ siger
du bebrejdende, naar du skuffes i et Haab. Du
har glædet dig — er det da ikke noget?

Birch flyver med Prins Axel.

Den ualmindelig flotte Flyvning, Ulrich Birch foretog i Onsdags
Aftes til Eremitagen med Prins Axel og Premierløjtnant Chri
stensen som Passagerer, er paany en smuk Rekord i dansk
Flyvnings Historie,

zzzzz,

Tivad Duggen en
for díomsten,
er

Spir«'a Serben
for Huden.

Kun ægte naar Firmaet Kaalunds
Sæbefabriker i Kolding findes paa Sæbe og Omslag.

Stk. 25 Øre.

Hovedoplag for København:
Landemærket 39.

Telf. 8343.

.1: -
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ormal-Toiletsæbe

OOLOGISK HAVE
aaben hver Dag.

ler eksisterer kun en virkelig NorI Toiletsæbe, nemlig Schweizer
gasinets; thi før denne i 1886 blev
gt i Handelen, kendtes end Ikke
Koncert hver Aften
vnet Normal-Tolletæbe. Alle de
lre Sæber, der nu benytter dette
vn, er følgelig Fabrikater, der søges
atte ved Hjælp af det velfortjente
, den ægte Normal Toiletsæbe i de
løbne 16 Aar liar vundet. Efterlig
ner er alle mislykkede, fordi de
igældende Fabrikanter ikke kender
i ægte Normal-Toiletsæbes Fremkern. Tøjrensnings-Anstalt,
lings
maade,
anbefales. — Telefon 307.
linger
spe ielle
skaber,
or at
sikre
lierne
mod
lisse
værdiløse
Bade Anstalt.
fterligninger
synes hvert Stk. ægte Sæbe med
hweizer Magasinets Firma og hosaende Varemær«e.
Im den ægte Normal-Toiletsa'be
tales i Bogen om „Hudens og Haas Pleje*:
Denne Sæbe anser jeg for den mil!St mulige Form, hvori Sæbe over»vedet kan anvendes".
amtidig med at Normal-Toiletsæi virker beskyttende for Huden
ii ingen anden Sa‘be,erden letskumnde med behageligt creméagtlgt
jm og den giver enhver det uundrlige Toiletmiddel.
KGL. HOF-TAPETFABRIK
fterligningernes Eksistens er jo
i bedste Anbefaling for den ægte
e, — men vi advare Køberne mod
ro. at de kende Normal-1 oiletsæi, fordi de have forsøgt en EfterTelefon 3319.
ling eller saakaldet Affald.
en ægte Normal-Toiletsæbe koster
ire pr Stk.(ca. 1/4 Pd.). Den ekspor
ts til og forhandles i alle civiliserede Skandinavisk Sygeforsikring
ide; i Danmark og Sverrig sælges
i hovedsageligt paa Apothekerne.
A/s
lang med ovenstaaendeVaremau-ke Tegner Syge- og Ulykkesforsikring.

Vejle Dampvaskeri,

Københavns Hunde

Hartmandsgade 2, Telf. 3529.

Nørregade 6.

Nutiden

Schweizer-Magasinet.

verier!

Averter!

Vesterbrogåde 16, 1.

Tlf. Central 6541.
----- Dygtige Agenter antages. -----

------ a Vn in Laase & Nøgler

1(110 Ny Østergade 2

Polarfareren
Kaptajn Einar Mikkelsen.

Budskabet om Kaptajn Mikkelsens lykkelige Hjem
komst er overalt i Danmark blevet modtaget med Glæde,
ikke blot fordi Expeditionen medbringer interessante Op
lysninger fra de fjærne Polarlande — men ogsaa fordi
man næsten havde opgivet Haabet om at se den kække
Forsker og hans Ledsager igen.

Medicinal- & Sygeplejeforretningen
Telf, 7501,

Telf, 7501,

4= „St. Thomas" ¿h
St. Thomas Allé 19. (v. GI. Kongevej.)

Specialforretning i BarseL og Berneplejeartikler.
Sygevat,

Soxhletsapparater,

Sutter

etc.

Vandmadrasser, Luftpuder, Bækkener

udlejes.

Idealbind for Aarelidelse.
Alle Slags Udskylningsapparater.

Hygiejnebind, Brokbaand, Mavebælter etc.
Prima Sengeunderlag.
Medicinske- og Toiletsæbe.

Flammevat, Tjærejute.
Misforstaaelse.

— Ska’ je' bære Dereses Vadsæk, Frøken?

(Varerne sendes og bringes overalt).
Telf. 7501.

Madonna forbarmede sig.

Saavel mandlige som kvindelige

Fra det portugisiske Folkeliv.

Private Opdagere

Oversat af Else Nielsen.
(Sluttet.)

„Nu faar du ikke Lov til at aabne den Mund mere,
Sophia — for i Dag er den et lille Vrøvl, selv om
den ligner Ministerens mørkerøde Rose, som jeg pluk
kede til ham i Morges — jeg vil meget hellere for
tælle dig noget Nyt, som omtrent er lige saa godt
som det sidste — ved du at Ministeren har fæstet
mig som fast Gartner, saa vi faar det lille røde Hus
mellem Palmerne at bo i."
„Det er da ikke sandt,“ udbrød Sophia glædestraalende, — „du kan tro det er Senhora Sierro, som er
din Skytspatron, der har sendt os alle disse Goder,
— vi maa skynde os til Kapellet med Tøjroserne og
bede og takke hende — kom Fernando?1
Sophia sprang op og trak Fernando med sig.
„Hvad er det," skreg Sophia og for til Siden.
Fernando lo. — „Hvad gaar der dog af dig — bli
ver du bange for vore egne Skygger."
„Der var en Skygge til," sagde Sophia skælvende
— hun stod og støttede sig til et Træ, idet hun saa
sig forskrækket om.
„Det er nok muligt, lille Ven, for vi er da >kke
ene — selvfølgelig gaar der mange af samme Vej som
os — se bare ned ad Bakken, hvor mange Folk der er."
Sophia blev atter roligere, men allige vet tænkte
hun paa Katten og paa at hun ikke kunde faa røde
løj roser — men maatte tage til Takke med de hvide
— hun mindedes at hendes Bedstemoder havde sagt,
at det kunde varsle Lig — og skønt hun lo og skæm
tede med Fernando mens de langsomt gik ad den
smalle stenede Vej, der førte til Kapellet, var hun
dog saa beklemt, at hun hellere vilde have vendt om
— men det turde hun ikke sige til Fernando, der
altid lo ad hendes Overtro, hvilket han havde lært
i Ministerens Hus — de Fremmede anede jo ikke, at
sligt ikke var Overtro, men at der virkelig var no
get som kunde advare, naar der var Fare paa Færde.
Sophia skottede til Fernando, der gik saa ¡ube
kymret ved hendes Side — hvis Perez havde været
med I il denne Fest, da forstod Sophia, hvad Varslerne
vilde, men det var da noget hun vidste, at han just
i Dag skulde sælge Vindruer — og tillige anede lian
jo ikke del mindste om denne lille (alflugt —- nej han
stod saamænd meget snarere paa Lur nede ved Gy
den for at kigge efter hende, naar hun bar Drengens
Vasketøj til Strygning.
Hun lo lettet ved disse Tanker og traadte med
Fernando ind i Kapellet.
Hendes Øjne fyldtes med Taknemlighedens Taarer, da hun knælede foran Alteret sammen med Fer
nando.
Solen lyste gennem Ruderne paa den lange Række
af Tøjblomster, der skinnede i brogede Farver.
•To — her følte Sophia, at der var trygt — ingen
vilde vove at krænke dette Sted — hun trykkede sig
op lil Femando og bad halvhøjt, mens Kapellet lang
som L fyldtes med flere og flere Mennesker, der alle
kom med Vokslys eller Smykker for at hædre Senhora
Sierros Fødselsdag og bede hende sende nye Velsig
nelser til dem eller afvende det onde, som ellers var
dem beredt.
Luften blev tung af Røgelse — mens enkelte Ord
løsner sig fra den monotone Mumlen — nogle bad for
deres Børn — andre for en Kæreste eller for at Kvæget
eller Vinen maatte ,trives — sommetider lød der Hul
ken, naar der Jalev bedt for en syg.
Jo flere Mennesker der kom, og jo fyldigere den
stadig voksende Mumlen blev — jo tryggere følte So
phia, at her var hun rog Fernando sikre.
Der var meget at bede om nu, da det stundede
mod Brylluppet; baade Sophia og Fernanda gjorde
sig smaa, da de ikke vilde optage Pladsen for de
mange som kom og gik og havde ondt ved at komme
til Bedeskamlen, der løb uden om Alteret i en Halvcirken.
„Tak for det røde Hus mellem Palmerne, kære
Senhora Sierro," hviskede Sophia — „og beskærm Fer
nando — giv ham et langt og lykkeligt Liv — lad
os leve længe sammen i Glæde og Lykke."
Fernandos Øjne hang ved Sophia, alt hvad han
kunde fremstamme var: „Tak for Sophia".

Dir.: Fru

MARTHA NIELSEN.

Bagerstræde 3, 1. Telefon Vester 145
Kontortid 10—3. Privat 1—3 og 6—
TELEGRAM-ADR.: PINKERTON.
Vilhelm Waldorff

Billedhugger-Ciselør-Tegm
Gothersgade 46 2.

Frk. A. Bøgvald’s Missionshote
anbefaler 1. Kl, Værelser. §
Reventlowsgade 16,

(Fra 15. April, Vesterbrogade 9 B

Fru M. Nielsens

Køb den ægte originale

AALBORG JUMBE

i Stedet for tarvelige Efterligninger.

Hindhedepensional
Fiolstræde 19 2.

Til Dato solgt 1200 Stk. over
hele Verden. — Leverandør til
Hds. Majestæt Dronningen.

l.Kl.Damefrlserl
og Haararbejdf

Skriv efter Prisliste.

Aalborg Vognfabrik

Hovedbade medl
nin ogChampoij
Ansigtsmassage
Manicure. Afrt
Haar købes ogf<
arbejdes smukt
billigt.
Elever uddar n

Peter Petersen, Telt. 162-

Hører De daarligt?
prøv da Patent Lommeapparatet.Va’gt
25 Kv.-, bæres i Brystlommen, anbefa
les af Ørespecialister 3 Størrelser til
at høre paa 3, 6 og 12 Al.s Afstand
Pris 20 Kr. For mindre Tunghøre Pateni-Høretragten til at bære paa Øret.
Pris 10 Kr. — Kan prøves fra 2—4 hos
V. O. Jensen, Frederiksbergg. 14, Kø
benhavn K. — Udenbys sendes Appa
raterne paa Prøve i 2 Dage mod Post
opkrævning, retourneres A pparatet til
bagesendes Be'øbet. Priskurant m. Af
bildning og Beskrivelse af Apparatet
sendes franko.

Ellen Sørensen, HTeclef0rD,t6N?o8rvaeJ2^
Bestillinger modtages paa Udefrisering

Billige Noder

MANSA.

-— — Knabrostræde 4, 1. ■

TandspecialistWinckle
Gothersgade 32. Tif.
Palæ 429 y.

(11—4). 0 0 00

25 Aars Praksi

FOTOGRAFISKE
APPARATER

Signeter, Dørplader, Haandtrykkerie
Brændejern, Numeratører, Perforere

Illustr. Katal. sendes gratis.

Torvegade 2, (ved Knippelsbro), vid U
sigt over Havnen, anbefaler sin Café <
Restaurant, samt større og mindre Selskab
lokaler.

Nyeste Modeller med 1. Kl.s
Optik fra velrenoin., optiske
Firmaer med smaa, maa=
nedlige Afbetalinger.

Selskabet til Udbredelse
1 af Lterære Værker mod RateI betalinger. (Fotograf Afd.)
F København B. Helgolands»
gade 9. Telef. 6655.

HAVNECAFEEN W*

Stephan ä Porta
Café Royal,

Admiralgade 15.——
RaájcbousALADDINgiver Fodtøjet éh
..SkOSyæ**. Fabrik Landskrcnagade 15 Kbh.TIL Strand 51 y...Vid.Underlig G

Graabredretorv 12.
Telefon Byen 2012.
og jeg
kommer

Tøjet hentes og bringes. - Gardin
tørring paa Spændramme.
straks Hurtig Levering.

—

Elektrisk Drift.

Køb Hver 8. Dag hver Uge.

Læger
Kliniker

Sprog Undervisning
INSTITUT FRANJAIS, M. A. Husson, Stenosgade 5 i,
fransk exam. indf. Lærer og Lærerinder. Enetimer Kursus. Konversation.
Korrespondance Vejledning (for Sangere) i fransk Textudtale. Tlf. V. 787 x.

InrlfftfH lucir I onrnrinrla Hold for Voxne og Børn 50 0. Enetimer 1 Kr.
IIIUIUUI IjoK LuSlullllUui Ligel.givesKlaverunderv.Rørholmsg. 14,1. tv.

Dr. in ed. AXEL TROLLE.
Konsultation i Fordøjelses» og Underlivssygdomme.
atklinik og Bopæl; Dronningens Tværgade 40. Tlf. 7960. Tr. 12—1.

■ 11 {a

Badeanstalten »København1
Studiestr. 61.

AR- & DAMPBADE

35 Øre.

Onsdag og Lørdag efter Kl. 5 : ry E
icinske Bade & Massage-Institut.
ÄO Ør.

p IFH IPM
rX ’■> pk

Undervisning i Klaverspil. E KL^l.f„"s¿ade1íf.EN
LILI GADE, Østerbrogade 132. Hewogms±Ss‘iLViolta

Valdemar Larsen,

M

Sygeplejeartikler, Slagelsegade 14, 1. Tlf. 0 2266
Østerbros Sygebureau ved Fru C. Hansen.

Pensionatet
Villa Aavang

ste Forretn. her paa Pladsen i
nniv. og Sygeplejeart, Prisl. mod
. i Fjrim. Varerne sendes overalt.

Silkeborg

imærker modt. som Betaling.

N. Kaiser, Aarhus.

Instrumentm. og Bandagist.

Brokbaand, Rygbandageg og
Underlivsbandager.________

GEPLEJE»BUREAU»EKSPRES
irimgsg.7.By 807ySygep. 3AarsUdd.

Averter i Lægelisten.

-----

Pris 2',2 Á 3 Kr. pr.Dag. 60Kr. pr. Md.

K. Gottlieb, Øster Fasanvej 227.
Elever i Orgelspil. Tr. 1—3. Elev af
Hr. Organist Jul. Foss.
TTndervisning i Klaver for Be»
~ gyndere Købmagergade 8.

teforretningen SKAGEN, Nan»
3g. 64. Alle Fiskes, i prima friske

Averter i
„Blandede Bekendtgørelser".

?r. Fin. Torsk, Frederiksh. Rødsp.
Kl. Fiskefars, Tlf. Byen 1164y.

Møbelforretninger

Møbler "yug.?f. Afbetaling

øbler uden Udbetaling ♦ ♦ ♦
> > < 2 Kroner ugentlig. fra 1 Kr. ugenti. Fuld Garanti.
Sønderboulevard 65.
H. Schäfer, Rosenborggade 2.

usikinstrumenter
ff FONOGRAF Gratis
;res solide Købere ved Køb af en
ie (48) Valser paa Afbetaling.
(Ialt 48 Kr.).
ANSK FONOGRAF-MAGASIN
agertorv 16. :s Prisliste gratis.

Fodtøj

erreskræderi
IX“, Blaagaargsgade 11
). sig med alt til Faget henhørende.

HVER 8. DAGS

H

PIANO

Fodtøj

paa Afbetaling.

Saxogade 3.

FODTØJ paa Afbetaling.
Nansensgade 11.

Averter i

Lægelisten.

Averter i „Sangundervisning.

|

Damernes Rubrik
HELLERUP HUSMODERSKOLE, BENGTASVEJ 15.Telf. II57H.
Skole og Hjem for unge Piger.
Program tilsendes.

Sorter Fisk til Dagens billigste Pris.
Telf. 10116. Ærb. II. Dumbernoiusky.

Folk, der køber Varerne paa Ratebetaling, er det ar Betydning at
ime i Forbindelse med kulante Firmaer, Nedennævnte Firmaer nyder
i saa Henseende den bedste Tillid.

Konservatorleuddannet Lærerinde
Marstalsgade 341
ved Strandboulevarden.

Sang Undervisning
CoHÄrHsrand:m4anTe»’x.

Jydsk Fiske»Import, Mejnungsgade
15 og Fredensgade 15, anbefaler alle

Ratebetaling

Elever modtages.

Fru Elise Folöberg,

Klaver.
Violin.
_
. Vik. v.Sct.Pelri Kirke
Orgel. Marstalsg. 10.T.01932y TheOH.

C. MÆRSK»ANDERSEN, Randers.

landede Bekendtgørelser

Fru MARY BJØRVIG
BL A AG A ARDS GADE 20 4 N.

Tr. 30-12.

WlaecanP Haandpleje, Fodpleje. Ude
IViabbdyB, 9—12: 1 Kr. Hjemme 1—7
(Søndag 9—12): 75 Øre. Blegdamsvej
2 (St. Hans Torv). Lovisa Svensson.

Etablissement for alle Arter kir. In
strumenter. — Alt til moderne Syge
pleje. Lager af Brokbaand. Vermehrens Mave- og Underlivsbælter.

Klaverunöervisning.

St. Thomas Allé 13 2.
Elever i Vioiinspil modtages.

(med Have) for ældre og svage. Pris fra75 Kr. (Eneværelse). Syge pl. P. Jacobsen, Strandboulevard 92.

ral-Agenturet Gothersg.16. Kbhvn. K.

-

MusikUndervisning

5 Mdr. Kursus beg. 4. November.

Petra Laugesen.

Mode-Salon f. Damehatte. UdniwIT Nordre Frihavnsgade 13 A«
Annnlfah-i

. 1 urp,

»Ansigtsbade, Antisept. Fod»
pleje. N. Frihavnsg. 43,1. Frk.
M. Dyreborg. Tlf. Øbro 2342x«
OHANNES ANDREASEN,l.Kondi- Frk,
tori, Is og Konfekturef. Smalle»
gade 24. Bestilling. Tlf. Godth. 75 x.
Vadskeriet „Elegant44, Nøjsomhedsvej 4. Tlf. Øbro 1673y. Smuk

54 Nordre Frihavnsgade.
Telf. øbro 97 x.

i — BØRNE»UDSTYR.

Damp

Damefrisering50

J

D

Strygning. Omhy.gg. Behandl, garant.

H. Sarauw,

—

Byen

Graabrødretorv 19.

en bedste Broschestift paasæt
tes for 10 Øre hos Guldsmeden
66, Aahoulevard 66.

M. P. Nielsen Blomsterh.,

Østerbrogade 134. Telf. 0 788 v.

Kranse og Dekorationer.

Bestillinger modt. til Borddekorati^ 1

Slags Tegninger ogMontering udføres — Averter i Damernes Rubrik. —

Husk
at „Hver 8. Dag'* har købt

Hintzes Fallitlager
i Pianoer
og sælger disse for ca. halv Pris uden Udbetaling, med
10 Kr Afdrag om Maaneden.

Vingaardsstrædé 25.

Smaating for,Guitar.

Trængslen blev stadig større, hun lagde derfor ikke
Mærke til Perez, der sneg sig gennem Mængden —
han stod bag Fernando.
Men pludselig hævede der sig et Skrig — en Dolk
blinkede i hans Haand, i et Nu laa Fernando strakt
til Jorden.
Sophia fik lige Ordet „Senhora“ presset«frem —
saa besvimede hun.
Perez blev slaaet til Jorden og bundet under Fol
kets Forbandelse — der laa han og bed og rev i sine
Baand.
Men Fernando blev lagt paa en Baare og bragt
bort — Kvinderne samlede sig om Sophia og førte
hende ud.
Carlos fulgte efter Fernandos Baare — og da han
var Diakonens Brodersøn lod man ham komme i den
samme Kupé som den bevidstløse Fernando, hvis Blod
flød over Gulvet.
En gammel Kone holdt Fernandos Haand, som om
hun dermed kunde hjælpe ham.
Carlos sad og saa paa det hele — til han blev
træt — derfor var han glad, da Toget standsede og
Baaren med Fernando var vel anbragt i Hospitalet —
først da turde han gaa hjem til Onklen.
Diakonen havde holdt sig inde hele Dagen.
Frem og tilbage var han gaaet i den lange Stue,
der vendte til Gaden — flere Gange gik han til Vin
duet. og saa i den Retning, hvorfra Carlos skulde
komme.
Vilde nu Dagen bringe Bud om den Begivenhed,
som han ventede efter det Kendskab han havde til
Perez — vilde der overhovedet ske noget?
I Stilhed overvejede han alle Muligheder og hvor
ledes han skulde forholde sig i det Tilfælde — men
havde han ikke regnet fejl, saa maatte Perez allerede i
Dag have udført den Handling som i Følge hans Na
tur var uundgaaelig — og som han Luiz Joaon maaske
havde fremskyndet en Smule.
Dette maaske syntes han han skyldte sig selv at
tilføje — idet hele taget var det bedst at lukke Øjnene
for den Kendsgerning, at han i det hele taget havde
ønsket denne Gerning.
Da Diakonen saa Carlos i Stormspring komme mod
Huset trak han sig tilbage fra Vinduet — det var jo
ikke værd at røbe for meget for Drengen endnu, skønt
han meget godt kunde lide, han skulde forslaa saa
meget som muligt.
Da Carlos kom ind ad Døren, sad Diakonen der
for ved Arbejdsbordet — han vendte sig om og skændte,
fordi han kom ind uden at banke.
Carlos undskyldte sig med et underfundigt Smil.
„Hml“ sagde Diakonen og saa spørgende paa ham.
Perez har stukket Fernando med en Dolk — og
Fernando er bleven bragt paa vort Hospital/4
Det var næsten for meget for Diakonen — han
sad en Stund uden at sige noget — saa rejste han sig
værdigt op og sagde:
„Giv mig mit Tøj — og sig til Carolina, at hun koger
en Kylling til mig!“
Et Øjeblik efter var Diakonen ude paa Gaden, da
han kom frem til Gyden, der førte til St. Paudo Kvar
teret, saa han, idet han vendte sig, gamle Antonio
komme humpende saa hurtigt han kunde i samme Ret
ning, som han selv.
„Ha—ha,“ tænkte Diakonen — „det var godt, jeg
kom før dig — det er bedst at tage en Vogn, jo større
Forspring jo bedre.“
Han gned sine Hænder af Glæde, thi en Droske
kom som var den kaldet — han sprang i den.
„Det .haster,“ raabte han til Kusken — „er vi der
paa 5 Minutter saa skal du faa en Dueør — vi kører
til en døende.“
Kusken piskede paa Hesten og afsted for de —
ladende gamle Antonio langt tilbage.
Lægen, Georgius Olivro, en ung Mand, havde lige
lagt Feberforbindingen paa den endnu bevidstløse Fer
nando, da Diakonen efter en kort Samtale med Over
sygeplejersken traadte ind for at se til sit Sognebarn.
Han hilste først paa Lægen og stod en Stund 4avs
ved Fernandos Seng — tilsyneladende bad han, men

Fru Adeline Genée-Issitt,
der for Tiden optræder paa „Coliseum* i London.
det var kun, fordi han ikke vilde tale med Lægen —
han ventede paa Budet fra Antonio.
En Dør aabnedes sagte — Diakonen vidste, at nu
kom Sygeplejersken for at spørge.
„Hm!“ sagde han mildt — mens et gudsligt Smil
spillede om hans Mund, „mit Skriftebarn Donna Maria
Pacia — talte om Dem, Doktor.“
Georgius Olivciro blev blodrød og vendte sig bort i
F orvirring.
„Senhor Antonio spørger til Senhor Fernandos Be
findende/4 lød det frygtsomt fra Eleven.
„Han er død!“ svarede Diakonen dystert.
Eleven forsvandt.
Doktoren var traadt hen til Vinduet for at blive
Herre over sin Bevægelse — han havde ikke hørt
Diakonens Svar.
Diakonen traadte hen til ham i Nichsen.
„Jeg roste Dem for mit Skriftebarn — hans hele
Ansigt var et Smil.
Saa forsvandt han langsomt og værdigt ud af Syge
stuen og begav sig paa Vej til Antonios Hus, der laa
et lille Stykke fra hans eget.
Da han kom til Køkkenvinduet og saa, at Caro
lina just bar Kyllingen ud fra hans Nevø, bankede
han paa Ruden og sagde blot:
„Giv Carlos et Par Skilling og lad ham gaa til
Konditoren.“
Sophia laa med sit Hoved i Moderens Skød.
Marianna strøg hende gennem det sorte Haar.
Hun var stille, men det var kun fordi hun be
herskede sig — det gjaldt om at berolige det stakkels»
Barn, som Gang paa Gang besvimede.
„Barn — lille Sophia/ hviskede hun, „Fernando
kommer sig snart, skal du se — du maa være flittig og
tjene de 8 Milreis — tænk .alt, hvad du kan faa for
dem — Urkæde til Fernando en sort Kjole til dig —
ja maaske bliver der baade til Tørklæde og Handsker."

SVENSK VID OG TEGNEKUNST.

Grosserer N. N.: Fy for Fanden . . , det var dog et grimt Ansigt at se paa! .

D FREHERIKWS BOGBINDERI OG PROTOKOLFABRIK

I. I IIUUUlllllUUll Peder Skramegade 12. Telf. 4612.
Kontor- & Biblioteksarbejde ♦ Doknmentæsker.
Sophia saa op paa sin Moder — hun blev ligesom
roligere ved at høre hende tale om alle disse Smaating — hun rejste sig og gik hen til Væggen^ hvor alle
Helgenbillederne hang paa Væggen.
Hun lagde sig paa Bedeskamlen og bad til Senhora Sierra, der var Fernandos Skytshelgen.
Hun bad stille og inderligt, mens Læberne bevæ
gede sig uden der dog kom nogen Lyd.
Marianna tog en Rosenkrans ud af Skuffen og lod
sine Fingre glide gennem den — saa kom hun pludse
lig i Tanker om, at hun havde nogle Kaffebønner,
som Sophias Herskab havde foræret hende.
Lille Sophia skulde have Kaffe — det havde hun
godt af; imens kom nok Antonio med godt nyt — og
saa vilde man bare alle være dobbelt taknemlige bag
efter.
Sophia rejste sig ikke fra Bedeskamlen — det var
det eneste Sted, hun syntes hun fandt lidt Fred —
selv da Kaffeduften trængte fra Køkkenet ind i Stuen
sansede hun det næppe.
Marianna tog hende blidt ved Skulderen og satte
hende i Lænestolen.
„Se saa,“ sagde hun smilende — „nu drikker vi
Kaffe.”
Hun hældte den fra Kaffekanden over i de to stør
ste Kopper hun kunde finde, og saa satte hun sig til at
fortælle Historier for Sophia — akkurat som da hun
var lille og skulde glemme, at hendes Dukke var gaaet
i Stykker.
Hun talte især om Moster Gathrina — den stakkels
Moster Gathrina, som havde mistet sin Kæreste ude
paa Søen — men som alligevel var saa god og from,
at alle Mennesker elskede hende, fordi hun undte dem
alt det, der var taget fra hende selv — og som nu havde
testamenteret dem alt sit Bohave.
„Du kan tro, lille Sophia, at Moster Cathrina er
blevet en Helgen oppe i Himlen — og at alt, hvad
hun elskede her, faar det godt — især du og Fer
nando, som hun holdt mere af end nogen anden.”
Sophia smilede — jo hendes Moder havde Ret —
hun følte at Himlen og alle Mennesker beskyttede hen
des Fernando, der nok snart stod her lyslevende i
Stuen.
„Jeg syntes — der kom nogen/ sagde Marianna.
„Far!“v udbrød Sophia og holdt sig for Ansigtet —
Rædslen begyndte paa ny.
Marianna for op — hun vilde forhindre Antonio
i at udtale sig for pludseligt, mens Sophia var der.
Men Antonio, der næsten var sanseløs, havde alle
rede fremstammet „død“.
„Det er ikke sandt/ raabte Sophia — hendes Øjne
blev store og vilde — „det er ikke sandt/ skreg hun
vildt og kastede sig paa Bedeskamlen, og næsen kvalt
i Hulken stønnede hun frem: „Alle Helgene i Himlen,
hjælp mig, lad det ikke være sandt, o, Madonna —
Guds Moder, tilgiv, jeg er ulydig mod dig, jeg ved godt
jeg er en ringe Skabning, for ringe til at henvende
mig til dig — jeg ved godt, jeg hører til de Helgener,
hvis Rang ej er saa store som dine — men du maa
gøre et Mirakel — kære, elskede Guds Moder — du
maa give mig min Fernando igen. Senhora Sierro,
tilgiv mig, maaske er din Magt stor nok — men du
forstaar mit stakkels Hjerte — gaa ogsaa du i Forbøn
for mig hos Guds Moder — hjælp mig, — hjælp mig
alle sammen.”
Hun skælvede over hvert Lem. Marianna og An
tonio stod rædselsslagne hos hende.
„Sophia — lille Sophia”, sagde Antonio, medens
Taarerne strømmede ud af hans Øjne — „du maa
ikke friste Himlen — dens Vilje er den bedste.”
Men Marianna lagde sig paa Knæ hos Sophia.
Antonio vidste ikke, hvad hun bad om, men han
vidste, at Marianna gerne gav sit Liv, om det kunde
hjælpe.
„Madonna og alle Helgenes Fred over Eder alle,”
lød det henne fra Døren, og Diakonens brede Skikkelse
kastede sin Skygge ind i Stuen.
Antonio bøjede sig ydmygt, mens Diakonen lang
somt skred gennem Stuen og lagde sine Hænder vel
signende paa de to Kvinder.

NÄTURLICHES

KARLSBADERISPRUDE

lóALí

istdas allein echte Karlsbader

Vor Nachahmungen und Fålschungen wird gewamL*
Silkeborg Seminariums Forberedelsesklasse. Det nye Skoleaar begynder 4.31. August.
Baade mandi. og kvindl. Elever optages. Man maa helst melde sig inden 1$. Juni.
P. J. M. Winther.

Klaverstemning udfores solidt og billigt. Værnedams vej 13, 3. o. G.
i Tandlæge Aage Schmidt’s

KLINIK

I
for Tand- & Kæbesygdomme,
L
HlI Konsultation: 9—-4 samt Mandag, Ons1 dag & Fredag 6—7- Telefon Byen 3960.
04. GL. KONGEVEJ 1041 V ester brogade 2 C.1,, Axeihus"
auC. Jnotodtri af elc&taUk
vis avis Industriforeningens Bygning.

1

Q

Jernsenge — Træsenge.

IT

Barneseng fra 3'/,—18 Kr. — Vugger.

\\\

Divan fra 14 Kr. — Feltseng fra 10 Kr.

O
F

Dyner

- Puder — Lagner etc.

Udstyrs- og Fjerlageret,
Nørrebrogade 25, Hj. af Blaagaardsg.
Telefon 553.

SIKKERHEDS - ÜITTER

til Vinduer, Ovne, Entrédøre, Udhængsskabe,
Diske, Pulte, Akaner, Maskiner m. m., Kul
og Stenh irper,
Fletværksvæveri, Villahegn,,
bedre og ikke dyrere end af Træ, Gravespalier.
Massefabrikation af alle Slags Facons i Traad.
Fabrik af
Fuglebure. Flyvebure og Papegøjebure.
Alt Metaltraadsarbejde udføres.

E. Dederding, St. Kongensg. 102 K.
Telefon 5603.

-------------------

--------------------

Ved Hjælp af

Pianoer med indb. Fonolaer
eller

hu

‘?ct1ui5TAD

M

JUDVIGSEN
/ kendes paa

MALTET

L at del altid bærer

i delle Mærke

Frokost—Middag
FRK. L. BACKE.

Hyskenstræde 12.
Byens eleganteste Vinstue

Chr. d. 9. Gade 6.

Stor Sjus 25 Øre.
Billard.

Fonolaen

kan man spille alt klasisk Mu
sik og lære denne nøje at
kende. Største Toneomfang.
Anb. som det bedste Instrument
i sin Art, af de største og be
tydeligste Klavervirtuoser. Re
præsenteret ved A. H. G ej fi
ler, Enedepot for BliitKr
Flygler & Pianoer, St Kongensg..
27. 1. Tlf. Palæ 992 y.

Brødr. Petersen.
Skræder-Etablissement

Gothersgade 12 *.

Køb Hver 8. Dag.
I Telf

Strand 2

'

Telf. Palte 522 y.
Telf. Sfrond 2

_______ Lad Deres Vask besørges af -

EMDRUP DAMPVASKERI
Spec. Husholdningsvash efter Vægt.

_„
Vore Vogne kenen ovena/7
Telf. Strand 2_______ úrund/agt 1878.
Telf.Strand 2

\^lÜ2aÍI
\
V<g^X

HJEMMETS VEJVISER
Fortegnelse over^københavnske Firmaer, hvis fleraarige reelle Forretningsførelse yder Kunderne
betryggende Garanti for samvittighedsfuld Betjening.

T

J

Barbermaskiner.

CLARA PETERSEN
Kronprinsesseg. 7 (v. Kon
gens Have). 1. Kl. Haararbejde. Afredt Haar købes.

Barbermaskiner.

Kr. 1.50 plus Porto sendes
mod Opkrævning. P. Jensen,
_________ Skovvejen 105. Aarhus1__

I

Indramning:

I

Barnevogne.

AfS. CENTRUM, Regnegade 1.

R.E.Lund, 8, Bagerstræde 8,

Spisestuer og Soveværelser

Ugentlige Afdrag
efter Aftale.

Bogbindere. |

Allé 12, Hj. af Grundtvigsvej, anbe
faler solid Indbinding til smaa Priser.

|

Børneudstyr.

Ida Jansons

Frisørsalon anbef.
— Ingen Filialer. —
Nørrebrogade 42 L
Telef. Nora 1360 y.

Etablissement for moderne Indram
ning. Kun 1ste Kl- Materiale anvendes.

Larsen & Gordlng.
Holbergsg. 10. Tif. Byen 5110.
Georg Christensen,
Tif: Nora 1708 x, Búlowsv:38C.

K. MADSEN,
Mølle Allé 14.
Chaicelonguer, Divaner
og Fjedermadratser.
1. Kl. Tapetserer værkst,

Fiskeforretninger* |

Konditorier»^
LAÜRpifi JOHANSEN
Falkonérallé 65.
Telf.
Godth.1165, anbefaler sig
med alt til Faget henhø
rende til Konfirmation og
Selsk. Provinsordre exped.
omgaaende og billigt.

Konfiturer.

I

|

KUNST.KLINKERIET
Ryesgade 114.

F

har erholdt Grand Prix og Guldmedaille i London forl. Kl Fisk.
Varerne bringes overalt,
Tif. Nora 1330.
Christiansen.

flliimSr___ H. M. OLSEN

aLcleL?- og Vlldtforretnlng Blaagaardsgade 18.

Fodpleje.
~
2den Sal.

I

|

y\Frk. Rasmussen, Ves terJvnldg 17 a, 2. Bemærk.

Træffes 12—6.

Giarmestre.

J

Korsgade 30 lige ved Blaagaardsg.

8 Kr. pr. Stk.
Aage Jensen«

1

A. M. SØRENSEN
Hovedvagtsgade 2.

Telf. 5360.
Stort Udvalg.
Billige Priser.

Malermestre.
P. M. SKOV,

_______ I
Bülows AUé 8

v. Bernstorfsvej.

— Etabi. 1892 —

Telf. Hellerup 3Í7 y.

|

Ingen Mavekatarrhl

Glasmosaik.
Overslag gratis.
M. Jansen,

I Manufakturvarer. |

Pustervig 5.

Tele/on Byen 23G9x.

I Guld- og Sølvvarer |
Forlovelsesringe alle DesG(®Øjsins- Denne Annonce giver
VjsWlOpCt. Gothersgade 58, Aug.

Andersen.

Tif. Palæ 13587.

Dr. Tværg. 29 Mezz., Tif. Palæ 1329 yTh. Herss, Juveler og Guldsm. St. Udvi Guld, Sølv og Elektropletv. til bill. Pr-

J. E. CASPERSEN.
Spisestue- & Sovekammermøblement
direkte fra Værksted. Billigste Værk

stedspriser. Classensgade 11.

Bedst og billigst
F, C: Dahl,

Frederiksborgg. 31.

--------- Benyt---------

HJEMMETS VEJVISER
naar De søger et reelt Firma.

Billigste Priser.

Tandklinik;
Konsultation
10—4 og 6
Undersøgelse grut.

Fineste Guldbroarbejde

Dansk-amerikansk Tand-Systm
Gothersgade 21 St.
Telf. Byen 18 31v.

Trikotage.
Strømper, Underbeklædning
Alexander Hoyer.

KØBMA6ERGADE16.

Stort Udvalg til alle Prist.
Stort Udvalg i Tricotage.

O. K. Mathiesen,
Landemærket 25.

Største Udvalg, Billigste Priser
Masklngarn til en gros Priser.

I Tøjrensningsanst.

Billigste Værkstedspriser.
A. Svensens Eftf. Møbelsnedkeri.
Østervoldgade 10 2. Telf. Palæ 726 y.

Tif Patrxnis.i—

£ille Slrandstrade lå
2/crredragt fra 2 oo
Damedragt • ¡2S

Opplettering.

Gamle Pletsager »Aiaddin«
bliver som nye X»
Pianoer.

|^_Maltpræparater.

Længste Garanti.

Afbetaling indrømm-

ANNA PAMPERIN.

Stilfulde Instrumenter
Dansk Arbejde.

»

Grundl. 1868 Telf. Byen

Falkonerallé 26. Tif. V 2267 x.

iste Klasses Møbler efter originale Tegnin
ger til Fabrikationspris. Tegning og Over
slag gratis. Grundlagt 1898.

Kurvemagere"j

Brug Maltlne Kakao.
Maltine Kaffe taales,
hvor Kaffe bør være
banlyst.
Maltlnekiks. Tif. 9919.

Billeder indrammes, Rullegardiner,
Portiere- & Gardinstænger. Vindues
polering udføres. H. Th. Klingspor.

N. P. Hansens Møbelsnedkeri.
ST. PEDERSTRÆDE 41.
Telf. Byen 1341 x.

^"Stoí^son^TegñJñ^'^
Peter Hvidtfeldtsstræde 6,

iskehuset

Holbergsg.

flNggjw

Spisestuer, Dagligstuer etc.

Kunstklinkeri.

HIKk
nuoiy

C. Knnerding & Niels

Kbhvs. Møbelindustri, St.
Hansgade 9. Telf. Nora2259x.

MBöler

Lædervarer.

ælledvej 18 =====

til billigste Værkstedrpriser,

eft. kunstn. Tegn. Bill. Værk
fllarmesterforretningen og Rammestedspr. Chr. Rasmussens
VI fabrikken, Toftegaards Allé 15,
Møbelsnedkeri, H. C. .AnderBilleder indr. paa Afbet. Abonnement sensgade 4, 3. Sal. Tif. Byen 5185.
paa Vinduespolering modt. S. Hansen.

Vil De have en god Kop Cacao,
Vil De servere med fin Confect.
VilDe have finere fvldte Chokolade
Vil De have det bedste, De kan faa
da bliv Kunde i „Farts® Konfitureforr.
Blaagaardsgade 6. Aabent hele Søndagen.

D ekor atør er.

Møbler

Vinduespolering og Bygningsarbejde res efter Tegning saavel som enkelte
udføres.
Dele. Alt Snedkerarbejde udføres.

Trikotage t. Voksne o.Børn samt
Skørter, Korsetter og Strømper
i stort Udvalg. A* Nuppenau,
26 Grønneg. 26. 2'lf.Byen 1457x.

| Damefrisør salon er

Lindén, Henr. Rungsy. 23-25.

M/iggo Henriksen, 47, Pr. Char*
• lotte gade 47. Hele Udstyr leve

Telf. Nora 1996 y. Afbetaling
O Qj indrømmes.
Itkin.

V. Christensens Bogbinderi, T’S”

Symaskiner.

Mahogni Bogskabe, som Teg
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|

’ Thorald B ohm
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é
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forretn. Valby Langg
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I
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Thinggaard,
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Str. 83x. Al Rep.. udf. hurtigt.
Kun 1. Kl. Fodtøj til bill Pr.
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Telf.Vinduespolering.
Strand 2. ♦ Telf. Strand
Vinduespolerings Comp. „Aabal“
Tif. 8447. — Pilestræde 86.

Spec, i Privatbolig.

Skrædermestre.
1. Kl. Herre- og Dameskræderi.

Benyt =

liil Niohan Herre. & Dameskræd.
JUI. Iiluluull.
Classensgade 3.

Hjemmels Vejvise

Frøsig & Nielsen, Skræderetabl.
Nordre Frihavnsgade 13 A.

Bestillinger modtages. Stort Prøvel.
Omforandring og Oppresning hurtig
og billigt,
Alt Slof modt. til Forarbejdning.
God Pasning og Hot Arb. garant.
Stort Prøvel. Æ,girsg.l2. N. Ohlson
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De søger el reelt Firm

„Jeg liører, I har Sorg her inde — men da er
Himlen nærmest/4 ,
Fernando er nok syg — baaret bevidstløs til Hospi
talet/4
„Han er død,44 svarede Antonio dumpt.
Men Sophia vendte sig grædende mod Diakonen.
„Nej, han er ikke død,44 stønnede hun, „han er
ikke død!44 — hendes Øjne bønfaldt.
„Stille, stille, min Datter — er han død, da er det
Himlens Vilje — den store, undergørende Himmel, hvis
Magt er underfuld og ubegrænset.44
Sophia omsluttede hans Knæ med sine Arme —
saa gentog hun sagte, med Øjne, der bad med større
og større Styrke:
„Den store, undergørende 'Himmel, hvis Magt er
underfuld og ubegrænset —44 og saa tilføjede hun sagte,
med sine Øjne i Diakonens — „og som kan gøre Mi
rakler!44
Diakonen svarede værdigt: „Sikkerlig, min Datter,
kan den gøre Mirakler, hvis saa er dens Vilje.44
„Den kan vække de døde til Livet og gøre de
syge raske — ikke?44
Sophia saa paa ham, medens Haabet lyste i det
angstfulde Ansigt.
Diakonens salvesfulde Svar var kun:
„Intet er umuligt for Himlen!44 — saa stod han
en Stund med Haanden paa hendes Hoved.
„Gaa til Ro, min Datter, din Sorg rører mig — jeg
vil selv gaa til Fernando — selv se ham og ordne alt.44
Han vendte sig Tor at gaa, idet han gjorde Korsets
Tegn.
Marianna og Antonio bøjede sig for ham og fulgte
ham til Døren.
Da de vendte Sig om saa de, at Sophia ¿havde lagt
sig paa Sengen og var faldet i Søvn — medens et
stille, roligt Smil hvilede over hendes Ansigt.
Marianne bredte et Tæppe over hende, saa sagde
hun:
„Det var velsignet, at den gode Diakon kom her
saa snart, han skænkede vor Datter Fred i Sindet i
den første tunge Time, og naar den er ovre, da hjælper
Himlen hende videre.44
Men Antonio sagde: „Det var Himlen, der sendte
ham.44
Pludselig sank han sammen paa Bedeskamlen og
bad:
„Madonna, er det ftiuligt, da forbarm dig over os
— tag denne Kalk fra vort stakkels, kære Barn/4
*
*
•ie.
i
Der var Trængsel i Kirken Søndagen derefter. .
Folk mødte med helligt Gys i Hjærtet og andagts
fulde Miner.
Som en Løbeild var det rygtedes overalt i Kvar
teret, at Fernando, som var død, var vakt til Live
igen. — Madonna 'havde gjort et Mirakel.
Kirkens Ry havde Tæstet sig — Troen glødede —
og Røgelsen fyldte det tætpakkede Rum.
Saadan en Tilstrømning havde Præsten ikke set
længe, og han havde en lang, fortrolig Samtale med
Diakonen i Sakristiet.
Hans Øjne svævede glad over den ydmyge For
samling, der knælede paa Jorden.
Det var, sdm en Bølge fra Kirkens Velmagtsdage
havde rejst sig paany.
Aldrig havde Pengene raslet i Bøssen som i Dag
— og selv Fáder .Cama var stille kommen listende med
en Sølvkande til Alteret — angerfuld og bodfærdig,
fordi han forhen havde sparet.
Den hellige Kirke
.Bindeleddet mellem Jord og
Himmel, stod med ét i hele dets mægtige, hellige Skin
— Kirken, som havde .Part i alle Himlens Undere —
Kirken, som havde gaaet i Forbøn for saa mangen
elendig og bedrøvet og som Nys havde skænket deres
Fernando tilbage.
Lang! udenfor Kirken 'holdt ^Betagelsen sig — Folk
talte knap sammen — først helt nede om Hjørnet
løsnedes Tungebaandet, og de sidste Begivenheder blev
atter drøftede.
Alle gik de neden om Antonio’s Hus for at faa et
Glimt af Familien at se — men da de saa Præsten og
Diakonen komme gaaende sammen, stansede de i lutter
Ærefrygt.
Der var nogen, som syntes at have hørt Præsten
sige til Diakonen, at Carlos skulde sendes i Skole med
det første.
En stille Beklagelse fulgte med disse Ord, thi hvem
var ikke ked at at skulle undvære den rare Dreng.

Men hvad var det .— var det ikke selve Sophia?
Se, hun rækker en lille Pengepung frem til Dia
konen — se, hun sidder der med Armen ud af Vinduet.
Ja, — ja — hun kunde sagtens være lykkelig — Ma
donna havde været naadig — selvfølgelig .havde hun
mere end nogen anden Trang til at give.
Præsten og Diakonen blev staaende ved Antonio s
Hus, derfor skiltes Mængden stille og andagtsfuld under
Korsets Tegn.
Om Eftermiddagen kom Brodersønnen Savaria i Be
søg hos Antonio og Marianna.
Drengen havde lige faaet Studenterhuen, for hari
havde en Morbroder, som havde hjulpet ham til Bogen.
Gamle Antonio skænkede Vin for ham, og Marianna
og Sophia fortalte om det store Mirakel.
Med eet gav Savaria sig til at le, saa de gamle
blev helt fornærmede.
„Herregud,44 sagde han — „I kan da nok forstaa,
at Jesuiterne har spillet jer et Puds — ! tror då ikke,
at Fernando virkelig var død?44
Men da blev Marianna saa vred, som hun kun
kunde blive det.
„Hvad taler du om, .Grønskolling? — hendes graa
Krøller rystede iltert — »tror du ikke, at gamle Mennesom jeg og Antonio Jiar set mange Ting i vore Dage?
— ogsaa saadanne Ting, som Præsten slet ikke har
vidst Besked om — nej, min Dreng — Mirakler er
lige saa sikre, som det at din gamle Tante staar her.44
Maaske er Præsterne Mennesker som vi andre —
maaske de ikke alle er som de skal være — men saa
er det værst for dem selv — deres Ansvar bliver saa
meget des tungere — .du kan tro, de kommer ikke til
at dø i Synden.
Derimod er det vor Pligt at agte og ære dem og
lukke Øjnene for deres Fejl — naar vi ærer dem, da
ærer vi Himlen — og saa meget er sikkert, at Percz
stak Fernando med en Dolk, og at det var den elskede
Madonna, den fromme Guds Moder, der forbarmede
sig, saa Saaret kan læges igen.
Hvad der skete bagefter ved kun Gud og Øvrig
heden, jeg tror ‘paa den sidste som paa den første/4
Gamle Antonio tog bendes Haand og sagde:
„MoT har altid Ret.44
Men paa Bedeskamlen laa Sophia og bad og takkede.
Alle hendes Tanker udtrykte sig dog kun i den ene
Stavelse:
„Tak, Madonna, at du forbarmede dig over os —
tak, at vi nu er glade!44

— Hvad förstår man med ryggraden?
— Ryggraden består af en mängd små kotor. På den
öfre änden sitter hufvudet och på den nedre sitter vi..
Redaktionen paatager sig intet Ansvar for indsendte Manuskripter og
Billeder, men benyttes de ikke, vil de saavidt muligt blive returnerede
hvis Porto vedlægges.
Redaktionen :
Chefredaktøren tra-ffes Mandag og Lørdag 11—12,
(Andre Dage efter Aftale). Telefon 6922.
Redaktionssekretæren træffes Mandag, Fredag og Lørdag 12—2. Te
lefon 6822. (løvrigt pr. Privattelefon Taga 46 v).
Administration og Annonce-Afdeling:
Direktøren, liver Dag 12—2. Telefon 6822.
F rretninysføreren ræffes hver Dag Kl. 3—5 Telf. 6822.
Kontoret daglig aabent 9—5. Telefoner 6922, 6822.
Abonnementspriser i Indlandet:
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do.
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Pris 10 Øre.

Kaptajn Einar Mikkelsen og Maskinist Iversen ombord
paa »Dronning Maud«.
De to kække Nordpolsfarere fik den festligste Modtagelse ved deres Hjemkomst, og Kongen
dekorerede dem med Fortjenstmedaillen i Quid.
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i:\ HJEMKOMST.
Af Mabel Herbert Urner.
Oversat fra Engelsk af Niels Th. Thomsen.

UN LAGDE sin Bog fra sig og ventede. at sidde oppe her hele Natten og læse i de
Efter den Maade, paa hvilken han havde infernalske Romaner?"
„Ja, hvis jeg har Lyst." Hun vidste, at
aabnet Døren og bevægede sig gennem
nu kom Stormen, men havde allerede mistet
„hall“en, vidste hun, at han ikke var ganske
ædru. Nu kom han ind, idet han /gned sine al Trang til at standse den.
„Det skal vi faa at se." Hans Stemme var
Hænder og smilte uintelligent til hende.
„Koldt ude — det ved Gud! Nederdrægtig hæs af Raseri. „Nu lægger du den Bog fra
dig og gaar i Seng."
koldt ude!“
„Hører du ikke?" tordnede han.
Dette første Stadium af utilpas Sløvhed —
hvor hun kendte det nøje. Hun vidste ogsaa,
„Du taler saamænd højt nok."
„Saa giv mig den Bog, for Pokker!" Han
hvad der vilde blive den næste Face — en
kivagtig Irritabilitet, som den mindste Indven gjorde en Duvning hen imod den, men hun
ding fra Ilendes Side vilde hidse op til for undgik ham let.
Hans Ansigt var karmoisinrødt, hans Hæn
styrret Raseri og Simpelhed. .
Han famlede mellem Papirerne paa Bor der knyttede sig, og hans Aande lugtede stærkt
det, idet han forsøgte ikke at møde hendes af doven Spiritus.
Blik. Hans Anstrængelse for at synes fri og
„Aah, dersom du bare vidste, hvor du er
naturlig var smertelig iøjnespringende. Der mig imod, naar du har drukket!" sukkede hun
som hun íblot kunde afholde sig fra at irritere med Øjne og Stemme fulde af Afsmag.
„Drukket? Drukket? Hvem siger, at jeg har
ham, fra lat sige noget, der kunde kalde ham
frem — vilde han maaske gaa i Seng, stadig drukket?"
„Det sagde jeg!"
med dette ubegavede Smil paa Læben. Hun
„Du — du?"
holdt Blikket fæstet paa Bogen i sit Skød, for
Han duvede paa ny over imod hende, men
at han ikke skulde bemærke Ringeagten i hen
des Øjne. Den alene vilde være nok til at hun lo udfordrende og smuttede forbi ham ind
i sit Soveværelse. Der var ingen Nøgle! Hur
ophidse ham.
„Æh... jeg tror, jeg vil gaa i Seng. Det tig som Tanken fløj hun gennem „hall“en og
er s’gu ’blevet sent. Du skulde gaa itil Ro ind i den fjærnesté Ende af den.
Den Gang de lejede Lejligheden, havde
med det samme."
Hun bed sig i Læben. Hun vidste, at alt, hun gjort Indvending mod den Maade, paa
hvad hun skulde svare, var: „Ja, nu kommer hvilken dette Aflukkes Dør skulde aabnes og
jeg.“ Men hun kunde ikke. Hendes Bitter havde faaet den anbragt lige omvendt — hvad
hed og Foragt, og Trangen til at give den der bragte Laasen indvendig. Og nu drejede
Udtryk, var for stærk. „Jeg bliver. siddende hun Nøglen om, idet hun paa ny lo udfor
oppe, indtil jeg er færdig med med min Bog.“ drende, just som han prøvede at skyde Dø
Han vendte sig. Det ukloge Smil var borte. ren op. Han tog rasende i den, hamrede paa
den. med en Styrtregn af afskyelige Eder.
„Hvadbehar?"
Hun trak sig tilbage i Aflukket og begra
„Jeg troede, at jeg udtrykte mig tydeligt
nok. Jeg bemærkede, at jeg havde i Sinde at vede Ansigtet i noget Tøj, der hang der, for
sidde oppe, til jeg var færdig med min Bog." at lukke de stygge Ord ude. Da han fandt
„Aah, naa saa — naa virkelig?" sagde han, Døren laaset, gik han tilbage til Bibliotheket,
idet han rynkede paa Næsen. „Og hvor længe mumlende Trusler og Eder.
Hun følte sig for rundt paa Væggen, indtil
vil det vare?"
„Aah, to, tre Timer, "svarede hun skødes hun fandt en lang Kaabe; den tog hun ned
og satte sig paa den. Kun en svag Lysstrime
løst.
„Naa, det vil det? Og du vil have Lov til trængte ind under Døren. Den faldt paa et
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Par perlesyede Morgensko, et Skohorn og en
gammel Kuffert-Rem. Resten af Aflukket henlaa i Mørket. Der sporedes en let Kamfers
lugt fra Pelsværket paa Hylden over hendes
Hoved.
En Stund sad hun ubevægelig og stirrede
paa den tynde Lysstribe fra det nederste af
Døren. Al den Bitterhed, Aversion og Anti
pati, hun i Tidens Løb havde følt overfor ham,
syntes koncentreret i dette Øjeblik. Hun greb
sig i at tænke paa en Kvinde, der nu stod
for Retten, fordi hun havde myrdet sin Ægte
fælle. I flere Dage havde Aviserne ikke skre
vet om andet — iøjnespringende Overskrifter,
Billeder, Interviews, alle mulige Enkeltheder om
Mordersken og Processen. Vidt og bredt dvæ
lede Bladene ved Hustruens Ro og Selvbe
herskelse. „Kold og ufølsom,“ kaldte Reporterne
hende. Manden — hendes Mand — havde slaaet
hende i drukkent Raseri, og hun havde dræbt
ham. Hun gjorde ikke noget Forsøg paa at
slippe eller nægte, hvad hun havde gjort; hun
sagde blot, at hun ikke længer kunde udholde
hans Brutalitet, naar han var fuld, og — hun
havde slaaet ham ihjæl.
Som hun sad og krøb sammen dér i det
mørke Aflukke, vendte hendes Sympati sig, i
hurtig Forstaaelse, mod denne Kvinde. For
sine indre Øjne skimtede hun sig selv staaende
i Retssalen foran en Jury. Dommeren, Advo
katerne, Havet af Ansigter nedenunder — saa
klart og levende saa hun dette Billede for sig,
at det fik hende til at gyse. Hun skjulte An
sigtet i sine Hænder.
Et Brag fra Værelset udenfor! Lyden af
Glas, der knustes, og saa en Storm af Eder.
Hun skælvede og krøb tættere ind til Af
lukkets Væg. Hvorfor gjorde disse profane Ord
hende altid syg og svag? Hun var ikke nogen
religiøs Kvinde. Det var ikke nogen Følelse
af Helligbrøde, af krænket Fromhed, til sligt
kendte hun ikke. Og alligevel gjorde det hende
bestandig skrækslagen — fik hendes Blod til
at kølne.
Et nyt Brag og igen et Uvejr af For
bandelser! Det faldt hende ikke ind at gruble
over, hvad han havde slaaet itu. Hun over
vejede kun vagt, om det var Ordene eller hans
Stemmes Ophidselse, der gjorde et saa depri
merende Indtryk paa hende. Vilde hvilkesom
helst andre Ord, udstødte med tilsvarende Ra
seri og Voldsomhed, have den samme Virk
ning? Dersom han knude bande paa et eller
andet Sprog, hun ikke kendte, følte hun, at
det vilde være det samme. Og hvis de samme
Kraftudtryk blev udtalt med en blid og blød
Røst? Hun greb sig i at prøve paa at faa
dem til at passe paa Melodien til en beroligende
gammel Methodist-Hymne!
Hun vilde faa Krampe af at sidde saadan.
Hun forsøgte at skifte Stilling. Der laa noget
haardt og ujævnt paa Gulvet under Kaaben.
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Hun trak det ud. Det var for mørkt til at
se, hvad det var, men hun kunde føle sig
til, at det maatte være en af hans Morgen
sko fra Soveværelset. Med hurtig Uvilje slængte
hun den fra sig. Aah, hvor hun hadede ham!
Hadede enhver Ting, der tilhørte ham! Hun
kunde ikke holde det ud længere. Hun vilde
gaa sin Vej — lige meget hvor hen. Alt vilde
være at foretrække for dette vedholdende, fe
beragtige, brændende Had, der fortærede det
bedste i hende og forgiftede hendes Natur —
ved at fremkalde alt det Onde, der var i hende.
Hun vilde gaa med det samme — nu i Nat,
og begynde et nyt Liv. Hvor haardt det end
kunde falde, der vilde ikke være Tale om
den ydmygende Nedværdigelse, hun nu maatte
døje. Hvad om hun blev nødt til at arbejde?
Hun vilde være fri — fri! Hele Verden laa
for hende — en Verden af Frihed. Hvorfor
var hun ikke gaaet for længe siden? Gennem
fire Aar havde hun taalt dette Liv med ham —
og hun kunde have været fri!
Fra sin krampagtige Stilling kom hun op
paa Knæ og rejste sig derefter helt, drejede
Nøglen om i Laasen, aabnede sagte Døren og
lyttede. Lyden af tungt Aandedrag hørtes fra
hans Værelse. Hun nærede ingen Frygt for
at vække ham nu. Han sov en Søvn, tung
og sanseløs af Vinen.
Klokken slog et Halvtimeslag inde i Bib
lioteket — halv ét. Med febrilsk Hast iførte
hun sig en mørk Rejsedragt, svære Spadseresko, tog en lille fastsiddende Hue paa og et
Slør; - skrev i Jag et Par Ord, der fortalte, at
him forlod Hjemmet, fordi hun hadede og
ringeagtede ham, at det vilde være forgæves
at følge efter hende — hun vilde aldrig vende
tilbage; strøg i en Fart sine Juveler og nogle
faa Genstande fra sit Toiletbord ned i en lille
Citytaske — og var færdig.
Ved Døren til sit Værelse standsede hun og
saa sig om, en sidste Gang. Dets Varme og
Luksus paatrængte sig hendes Opmærksomhed
med ny Styrke: Sengen med dens Silketæppe,
den bløde Natkjole paa en Stol tæt ved de
pelsforede Tøfler.
Men fra Værelset ved Siden af steg det
tunge Aandedræt pludselig til en Snorken —
en hæs, guttural Snorken. Hendes Træk blev
haarde. Uden paa ny at se sig tilbage, gik
hun ud i „hall“en.
Den snævre hvælving-lignende Korridor
strakte sig, lang og halvmørk, foran hende. Det
gik ikke an at ringe paa Elevatoren, hun
maatte prøve paa at slippe ned, uden at „lift
boy “en eller Nattevagten saa hende. Trin for
Trin sneg hun sig ned ad Trapperne. Fra hver
Afsats gik en ny lang, halvvejs oplyst „hall“.
Fra den sidste Trappes øverste Trin kun
de hun kigge ned i Kontoret. Nattevagten sad
og skrev med Ryggen til hende, men „lift-boy“en
stod og læste i Nærheden af Elevatoren. Ham
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kunde hun ikke komme forbi uden at blive
sét. Dersom der bare vilde komme En eller
anden, som skulde op i Huset, saa kunde hun
slippe ud, medens Elevatoren kørte. Det var
meget sent — efter to. Men der var altid ép
eller anden, som kom hjem. Elevatoren gik
hele Natten. Hun lænede sig tilbage mod Væg
gen for at vente. Hun kunde ikke ses nede
fra, og der vilde ikke komme nogen op ad
Trappen. Over hende rejste der sig en høj
Søjle af (Mørke, omkring hvilken Trapperne
snoede sig. Stilheden var denne ejendomme
lige Stilhed, der hersker i en stor Bygning
ved Nattetid. Elevator-Drengens lejlighedsvise
Bevægelser eller Natvagtens Raslen med Pa
pirer syntes kun at understrege den.
Nu gik Gadedøren op, og en Mand kom
ind, tog Plads i Elevatoren og blev kørt op.
Portieren’en var fuldt optaget af at skrive og
vendte sig ikke. I en Fart listede hun sig
forbi nam log jid af Døren. Vinden ramte
hende med sin gennemtrængende Kulde. Hun
ffo’r sammen og gik nedad den mørke Gade
mod Stoppestedet.
Sporvognene kørte hele
Natten, vidste hun, men ikke ret ofte, og der
var ingen i Sigte for Øjeblikket. Alt var
lukket undtagen Apoteket paa Hjørnet. Dets
grønne*» og blaa Flasker livede ligesom lidt op
i den triste og øde Gade.
Mens hun ventede paa en Sporvogn i Ly
af en mørk Gadedør, prøvede hun paa at ud
forme en eller anden Plan for, hvad hun nu
skulde gøre. Hendes eneste Tanke var at
komme bort fra New York og skjule sig
i en anden stor By. Men hvor? Var det ikke
saa temmelig ¡ligegyldigt, hvor? Lige i Øje
blikket lod 'hendes Sind til helst at ville skubbe
al definitiv Planlæggelse fra sig. Hun vilde
køre til den store Hovedbanegaard, tage med
det første Tog, der gik, og lade Skæbnen raade
for Resten.
Men saa opstod den Tanke, at det var
fra Hovedbanegaarden, hun for fire Aar til
bage havde begivet sig paa Bryllupsrejse. Nej,
nej, hun /kunde ikke tage af Sted fra den.
Nu kom der en Sporvogn. „South Ferry“
(Syd Færgen) stod der foran paa den. South
Ferry! Hun vilde køre til Gortlandt Street
Ferry, tage med den første Baad til Jersey
City og begynde sin Rejse fra Stationen dér.
Vognen var næsten tom. Der sad kun en
Mand og sløvede længst inde. Konduktøren saa
nysgerrigt paa hende, da hun betalte. Nu og
da passerede en anden Vogn dem, tom eller
kun med én å to Passagerer.
Ved Cortland Street stod hun af Vognen
og skyndte sig over til den halvmørke, lade
lignende Station. Stedet var øde — bortsét
fra en Funktionær, der strøede Gulvet med
vaadt Savsmuld. Hun gik hen til ham.
„Hvor tidt gaar Færgerne over?“
„Hver halve Time, Frøken; men det er
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saa taaget, at det godt kan vare længere, før
den næste kommer. Der er lige gaaet en.“
Nedslaaet satte hun sig ved et Vindu, hvor
fra man kunde se ud over Dokken. Gennem
den tilrøgede Rude fangede hun et Glimt af
det sorte Vand derude, oplyst af et svagt rødt
Skær fra Kajen. Længere borte voksede de
mørke, skumle Skrog af opankrede Skibe uklart,
frem af Taagen. Der var noget skæbnesvangert
og spøgelseagtigt over det alt sammen. Hun
besluttede at vente her til Daggry. Tanken
om at skulle over denne sorte Flod alene
fyldte hende med Angst. Og desuden vilde
der sandsynligvis næppe være noget Tog, hun
kunde komme med, før om Morgenen.
Hun var meget træt, og hendes Hoved
værkede — en dump, tung Smerte. Hun læ
nede sig tilbage og lukkede Øjnene. Billedet
af et luksuriøst Soveværelse viste sig for
hende. Der var en Seng med Silketæppe, en
blød Natkjole lagt over en Stol og et Par
pelsforede Tøfler. Med en Anstrengelse luk
kede hun Øjnene op og jog Billedet ud af
sit Sind.
Hun maatte prøve at tænke paa, hvad der
nu laa for. Atter og atter forsøgte hun at
samle Tankerne om Planer for Øjeblikket,
men de vandrede deres egne Veje. Hun kunde
ikke holde dem fast.
Funktionæren var begyndt at feje i Nær
heden af hende. Hun gik over til den mod
satte Side. Til Trods for den vaade Savsmuld,
der var strøet over Gulvet, var Luften tæt
af Støv.
En fugtig, usund Dunst sporedes
overalt. Stedets Stilhed og Tomhed forstørre
des af den hule ekkogivende Lyd, som nu
og da hørtes, naar Funktionærens Kost stødte
imod en Stol eller skubbede en Spyttebakke
til Side. Endelig var han færdig, fik Snavset
op paa en bulet Fejespaan og forsvandt genuem en Dør i Nærheden af Billethullet.
Der var noget næsten spøgelseagtigt over
den lange Række af tomme Stole. Skram
mede og skjoldede saa de ud, som om d^
trætte ventede paa Dagens Stormangreb. Den
lukkede Avisholder i Hjørnet, den anløbne
Messingkant omkring den og Automaten op
ad Muren, alt havde en Mine af taalmodig
Standhaftighed, sørgmodig Venten.
Gang efter Gang saa hun paa det store Ur
over Billetlugen og spurgte sig selv, hvad
Morgenen vilde bringe hende.
Hvor vilde
hun være henne om 24 Timer? Hvorledes,
vilde hendes Liv forme sig?
Hvor det nu kunde være, saa var hun
nu mindre forhaabningsfuld, mindre vis i sin
Sag. Hun gjorde sig Umage for atter at føle
det Mod og den Selvtillid, som havde opfyldt
hende, medens hun krøb sammen i Aflukket
— men det var hende ikke muligt. Paa ny
forestillede hun sig, at hun vilde blive fri
— fri! Men dette Ord tændte ikke længer
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den samme Glædesglød i hende som før.
Først nu begyndte hun at tænke over, at
hun ikke havde ret mange Penge, og at det
maaske vilde blive vanskeligt at finde Arbejde.
Og hvad skulde hun tage sig paa? Hun kendte
ikke til Arbejde —og hun var ikke stærk.
Hendes Hovedpine blev værre, hendes Ryg
smertede, det gjorde ondt alle Vegne, og hun
havde en anstrengt, syg Fornemmelse i Hal
sen. Atter og atter viste Billedet af hendes
Soveværelse med dets Varme og luksuriøse
Komfort sig for hende — og atter og atter
tvang hun det bort.
Den tidlige Morgens Uro begyndte nu at
mærkes. En Konduktør gik gennem Vente
salen, og nogle faa Passagerer kom drivende
ind. Udefra hørtes Lyden af raslende Kæder
og knagende Tømmer. Hun rejste sig og gik
om Bord paa Færgen.
Det var næppe nok Daggry — en kølig,
graa Dagning. Taagen laa tæt over Bugten.
Baadens Bevægelser øgede den Følelse af Mat
hed, der var ved at bemægtige sig hende.
Langsomt svingede Færgen ind til Anløbsste
det ved Jersey City. Der stod en Masse Folk
og ventede paa, at Portene skulde blive lukket
op. Hun undrede sig over, at der var saa
mange — det var endnu meget tidligt. Men
saa gik det op for hende, at det var Arbejdere
— med Frokostæsker og Bylter; Mænd og
Kvinder med trætte, udslidte Ansigter, alle
hastende for at naa over til deres Arbejde i
New Yorks Butiker og Fabriker.
Hun gik ind i Ventesalen for at hvile et
Øjeblik, til den Svimmelhed, hun havde følt
paa Færgen, havde fortaget sig.
Flere Ar
bejdere kom ilende igennem. En Fløjte peb,
der hørtes en Lyd af Porte, som smældede i,
saa gik Færgen. Og der kom stadig flere
Folk.
Med en sær Følelse af Hjærteangst, som
hun paa dette Tidspunkt ikke var i Stand til
at analysere, søgte hendes Blik navnlig Kvin
derne ud, deres blege, trætte Ansigter og luv
slidte Klæder. De saa alle ud, som om de
var blevet for tidlig gamle. Lige overfor hende
sad der én, en Kvinde med fine Træk; hun
kunde have virket tiltrækkende, havde hun
ikke set saa forgræmmet og lurvet ud.
Hun lagde Mærke til den falmede sorte
Kjole, Skoene, der var rustrøde og gaaet ud
af Faconen, og et lille Stykke af et tilrakket
Skørt, som saas under Nederdelen.
Da stod det hende med ét smertelig klart
— hvad det egentlig betød, at hun var gaaet
sin Vej. Hun skulde bære billige, grove Klæ
der og undvære Ting, som hun altid havde
været vant til at have. Og saa arbejde —
arbejde — arbejde! Og hvad kunde hun?
Sandsynligvis vilde hun næppe engang være
i Stand til at tjene saa meget som Kvinden
dér lige overfor. Hun havde færre Kræfter,
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mindre Udholdenhed og utvivlsomt mindre
Forstand paa at arbejde. Der var ikke en
eneste Ting, hun kunde, som vilde have no
gen kurant Værdi. Ro og Lediggang havde
været hendes Ret ifølge Fødselen.
Hun fangede et Glimt af sit eget Ansigt
i Spejlet paa en Automat i Nærheden. Hvor
hun saa gammel ud! Det var Mangel paa
Søvn, aandelig og fysisk Overanstrengelse.
Hvor ubarmhjertigt Spejlet sagde hende det.
Atter betragtede hun Kvinden overfor. Det
vilde kun vare kort Tid, før hun selv saa
ligesaa gammel ud. Hun tænkte paa sin Mas
sage, paa Badene og Køreturene, de lange Ti
mers Søvn — paa al den Tid og alle de Penge,
der udkrævedes for at bevare hendes Ung
dom. Hvor længe vilde den vare under ublide
Kaar, Savn og uophørligt Arbejde? Det var,
hvad Friheden betød — en ynkværdig Kamp
for Tilværelsen og en for tidlig Alderdom.
En Mand, der stod tæt ved hende, bar
paa en Bylt, indpakket i Avispapir. Hun
lagde Mærke til en iøjnefaldende Overskrift:
„Kunde ikke faa Arbejde — hun tog sig selv
af Dage! Kvinde med god Opdragelse. Havde
søgt Arbejde Uge efter Uge. Skød sig i et
billigt Herberge paa Anden Avenue!“
Hun gav sig ikke Stunder til at analysere
den Følelse af Rædsel, af kold, lammende Ræd
sel, som fo’r igennem hende, eller den øje
blikkelige Indskydelse at styrte til sit Hjem,
hvor hun var saa sikkert beskyttet.
Hun vidste ikke bagefter, hvorledes hun
kom over med Færgen igen. Kun et og an
det erindrede hun dunkelt... .hvorledes hun
fik fat i en „cab“ paa den anden Side, hvor
dan hun gav Kusken Drikkepenge og i fly
vende Fart kørte tilbage gennem Byen.
Da hun endelig stod ved Døren til Lejlig
heden, rystede hun, saa hun næppe kunde
dreje Dørhaandtaget. Om det skulde være for
sent! Om han havde læst hendes Brev!
En gennemtrængende Lugt af overgemt
Tobaksrøg slog hende i Møde. De elektriske
Lamper glødede sygeligt blegt mod Dagslyset.
Og fra hans Soveværelse hørtes tunge, regel
mæssige Aandedrag. Hun kunde have skreget
højt af Lettelse. Han sov endnu, Brevet laa
uaabnet, alt var, som hun havde forladt det.
Med feberagtig Hast rev hun Brevet i Styk
ker, slukkede Lyset og lukkede et Vindu op.
Inde i sit eget Værelse kom hun hurtigt af
Tøjet, tog i en Fart en varm Douche og lod
en Silke-Natkjole glide ned over sig. Aah —
al denne Magelighed, Komfort og Luksus! Hun
vilde aldrig prøve paa at forlade Hjemmet
igen. Hendes Forsøg paa at bryde ud havde
kun vist hende Styrken af de Baand, der
bandt hende, og hendes egen Hjælpeløshed.
Og med et inderligt Suk krøb hun i Seng
og strakte sine trætte, værkende Lemmer mel
lem de bløde Lærreds. Lagner.
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Engadin i Maaneskin.
Den svejtsiske Alpedal Engadin er bekendt for sin imponerende Naturskønhed.
Ovenstaaende Billede er fra St. Moritz, det berømte Luftkursted. I Forgrunden ses det pragtfulde
Segantini-Monument, der navnlig en maanelys Nat kan være af en gribende Virkning; thi i det fan
tastiske Halvlys ser det ud, som om den prægtige Kvindeskikkelse træder ud af den mørke Bjærgvæg
i Baggrunden.
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FRA MIKADOENS LAND
SKILDRINGER OG BILLEDER FRA JAPAN.

APAN ER i mere end én Betydning den
opgaaende Sols Land. Af alle asiatiske Mag
ter har Japan i størst Udstrækning vidst at
drage Fordel af Vestens Kultur og Civilisation.
De smaa, gule Mænds Land er derfor ogsaa
den førende Magt i Østen. Dets Indflydelse
er under Kejser M u t s u h i t o’s kloge og ener
giske Regering vokset Aar for Aar og, har nu
naaet en Højde, der aabner de videst mulige
F remti dspcrspektiver.

1

Enkekejserinden af Japan,
Japan er det eneste Land i Asien, der be
sidder en virkelig Forfatning. Denne daterer
sig fra 11. Februar 1889 og tildeler Kejseren den
højeste Magt. Rigsdagen bestaar af et Folkething og et Landsthing og udøver den lovgi
vende Magt i Forbindelse med Kejseren. Kej
seren kan indkalde og hjemsende Rigsdagen
og har Myndighed til at opløse Folkethinget.
Kejseren er den øvers te Krigsherre til Lands
og til Vands og kan endog paa egeri Haand ud

stede Befalinger, der dog senere skal godken
des af Rigsdagen. Folket har Forsamlings- og
Pressefrihed, men kun under Myndighedernes
Tilsyn. Der ligger altsaa i Virkeligheden en stor
Betydning i Regeringens Bestemmelser, og naar
denne Magt ikke er bleven misbrugt, skyldes det
den Klogskab og det sikre Statsmandsblik, der
hidtil har kendetegnet Landets Styrelse.
Ikke blot den afdøde Kejser, men ogsaa den
kejserlige Familie føler sig i højeste Grad be
sjælet af Ønsket om at virke til Landets bedste.
Kejserinde H a r u Ko nærer stor Forkærlig
hed for den japanske Litteratur og beskæftiger
sig levende med at sørge for Uddannelsen af
Adelsstandens unge Damer. Hun staar ogsaa
i Spidsen for den japanske Afdeling af „Det
røde Kors“ og har udført et stort Velgørenheds
arbejde til Fordel for forældreløse Børn, gamle
og svage Mennesker samt Blinde og Syge. Den
nuværende Mikado, J o s h i h i t o H a r u n o m i j a, er født 1879 i Tokio og har 'faaet en meget
omhyggelig Opdragelse. Han taler Bydende
fransk og er fuldstændig inde i den europæi
ske Politik.
Hele dette mærkelige Opsving er foregaaet
paa forbavsende kort Tid.
Som bekendt er Mikadoen Landets oprinde
lige Herre. Folket troede, at han nedstammede
fra Guderne og ydede ham religiøs Tilbedelse.
Men i Tidernes Løb gled den egentlige Magt
mere og mere over til Shogunen (den øverste
Feltherre) og Mikadoen blev kun et gejstligt
Overhoved. Shogunerne spærrede Landet fuld
fuldstændig for Europæerne, og dette Afspær
ringssystem holdt sig lige til Midten af det
19. Aarhundrede, da Mikado Mutshuhito efter
en blodig Borgerkrig i 1868 styrtede Shogunen
fra Tronen og selv tog sin retsmæssige Arv i
Besiddelse. I Løbet af faa Aar omdannedes
Landet efter europæisk System, og Japan be
gyndte at udvide sig. I 1894 erklæredes der
Krig mod Kina om Korea. Kineserne blev
slaaet, men den russisk-fransk-tyske Alliance
berøvede Japanerne Sejrens Frugter. Ti Aar
senere udbrød den store russisk-japanske Krig,
hvor den japanske Krigsmagt under glimrende
Ledelse af Mænd som General K u r o k i, Mar
skal Oyama og Admiral Togo fejrede store
Triumfer. Ved Freden i Portsmouth afstod
Rusland Liaotung og Halvdelen af Sakalin til
Japan og anerkendte Japans Protektorat over
Korea. I August 1910 blev Korea erklæret
for en japansk Provins, og Riget fik derved
en Tilvækst paa 10 Millioner Indbyggere. Her
efter har Kejserdømmet Japan — eller N i p p o n, som det egentlig hedder — en Størrelse
af 671,122 Kvadratkilometer og 64,128,953 Ind
byggere. Hovedstaden Tokio har 2,186,079 Ind-
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byggere. Statsgælden beløber sig til 2,664,358,539
Yen (ca. 4200 Millioner Kroner). Dette store Be
løb kan ikke undre, naar man ser hen til de
vældige Summer, der siuges af Militærudgif
terne. Hæren tæller i Krigstid en Styrke paa
600,000 Mand. Flaaden bestaar af 115 Far
tøjer, foruden talrige Torpedobaade, Undervandsbaade m. m. Men Japanerne ofrer med
Glæde alt, hvad der kræves til Fædrelandets
Forsvar. De har kun ét Maal for Øje, og

Arbejdskraft er betydelig billigere end den euro
pæiske, er det intet Under, at man for ramme
Alvor taler om „den gule Fare“.
Spørgsmaalet er nu, om Japan ikke under
Indflydelse af alle disse den vestlige Civili
sations Goder har sat en Del af sin oprindelige
fine og værdifulde Kultur til.
Ved første Øjekast kunde det se saaledes
ud. Japanerne har i deres Iver for at europæi
sere sig ofte overskredet det komiskes Grænse,

To japanske Skønheder.
det er at styrke Japans Magt. Og det er allerede
lykkedes dem saa godt, at de europæiske Sta
ter og Amerika føler sig stærkt trykket af den
nye Stormagt.
Dette gælder ikke blot Japan som Mili
tærmagt men ogsaa som Industriland. Den ja
panske Industri har taget et forbavsende Op
sving i de senere Aar og er blevet en farlig
Konkurrent til Europa og Amerika. Der udføres
for ca. 700 Millioner Kr. Varer fra Japan —
hovedsagelig Ris, Silke, Bomuld, Te, Sukker,
Hvede og Sydfrugter, — og da den japanske

f. Eks. med Hensyn til Klædedragt o. 1. Dog
er der ingen Tvivl om, at de inderst inde har
forstaaet at bevare deres Oprindelighed. De
beundrer Vestens Kultur og vil gerne lære den
Kunststykkerne efter. Men de er ikke talent
løse Efterabere. De er først og fremmest —
Japanere.
Den japanske Kunstindustri har allerede
saa < længe været kendt og skattet i Europa,,
at vi blot lige behøver at minde om de for
træffelige Bronze- og Lervaregenstande for at
vise, hvilket højt Standpunkt den allerede har

,Hver
8.

Dag“,
11.

August' 1912.
2191

lkuta Templet i Kobe i Japan.
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indtaget paa en Tid, da Japan aldeles ikke
havde faaet Øjnene op for, at der var noget
at lære i Europa. Det er højst sandsynligt, at
dette ypperlige Haandværk har taget Skade
af Maskinernes Indtrængen. Men det bedste
er alligevel blevet tilbage. Den Naturbegejstring,
denne medfødte Sans for Ynde og Harmoni
og først og fremmest den Kærlighed til Fæd

relandet, som var det bærende Moment i Kunst
værkernes Tilblivelse. — Hele dette ejendom
melige Stemningsliv, der er karakteristisk for
den japanske Aand, rører sig livskraftigt den
Dag i Dag.
En Adelsmand maa ikke blot forstaa at
bruge sit Sværd med Færdighed men ogsaa
kunne skrive et Digt.

Macaroni-Sælgere i Japan.
Blomster og Træer dyrkes med samme
rørende Inderlighed som tilforn. Man kan se
Kvinder og Mænd sidde i Timevis og betragte
et blomstrende Kirsebærtræ med stille Hen
rykkelse. Hvert Aar fejres de berømte Krysanthemumsfester i de kejserlige Haver i To
kio. I Asakusa-Templet dyrkes Krysanthemerne for den maleriske Virknings Skyld. De ja
panske Haver er stadig smaa Kunstværker, cler

vidner om en høj, national Kultur. Selv Smaakaarsfolk dyrker Havekunsten med Lidenskab.
Alt tyder da paa, at Dai Nippon ikke blot
har tilegnet sig Vestens Kultur, men ogsaa
forstaaet at bevare det bedste i sin egen livs
frisk. Japan gør sig derved i dybeste For
stand fortjent til Navnet pden opgaaende Sols
Land“.
J—m.

Jo mindre udviklet en Art af Poesi er, des
dunklere Sprog taler den ogsaa.
*
*
*
I Menneskets Værker saa vel som i Naturen er det fornemmelig Hensigten, der har
Krav paa Opmærksomhed.
*
*
*
Man faar gerne større Agtelse for sig selv,
og det vil sige, man ytrer sin 'Mening med mere
Smag, naar man, i Stedet for, f. Eks. et falskt
Begyndelsesbogstav, sætter sit fulde Navn un
der, hvad man. skriver.

Aandens Natur er saaledes skabt, at Af
vekslingen for det meste skaffer den mere Ve
derkvægelse end Hvilen.
*
*
*
Korthed er Sindrighedens Sjæl, Vidtløftig
hed dens Krop og ydre Stads.
*
*
*
Ved Skønheden bliver det sanselige Men
neske ledet til Form og til Tænken; ved Skøn
heden bliver det aandelige Menneske ført til
bage til Materien og givet igen til den sanse
lige Verden.
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HØJESTERETSSAGFØRER FREDERIK ASMUSSEN OG HØJESTERETS
SAGFØRER, Dr. jur. A. L. HINDENBURG

fyldte fornylig henholdsvis 70 og 80 Aar. De er begge kendte og ansete Jurister, der i en lang Aarrække har ført en Mængde Sager for Landets øverste Domstol.

IMELLEM GODT OG ONDT —
Imellem godt og ondt

der staar en Strid,

om hvem der bedst kan Sjælen fange;
thi Livet er fra allerældste Tid
en Labyrint med Snirkelgange.

Og sikkert staar vi alle dybt i Gæld
til Lovens vise, gamle Fædre,
som ved at øve kløgtig Ret og Skel
forstaar at gøre Jorden bedre.
Cai Løvert.
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bedste af dem, hvorved hun straks kom i
Besiddelse af en tilstrækkelig stor Kapital til
at kunne leve standsmæssigt i Paris. Senere,
da hendes Formue blev udbetalt, og hun tillige
fik tilsendt en stor aarlig Appanage fra den
spanske Stat, indløste hun Smykkerne og byg
gede saa -sit berømte Palæ i Paris, paa hvis
Grund det ny, store Hotel Majestic nu ligger.
Dronning Isabella var imidlertid meget luksu
riøst anlagt, og hvor store hendes Indtægter
end var, strakte de langtfra til. Ofte befandt
hun sig derfor ogsaa i ligefrem Pengenød, og
i saadanne Øjeblikke var det, at „hun lod sine
Forfædre betale/ som hun vittigt plejede at
sige. Sagen var den, at hun ejede en meget
værdifuld Malerisamling af Familieportræter, og
DA PIUS X. blev udnævnt til Pave, boede de fleste af disse Forfædre havde heldigvis
han, som det maaske vil erindres, i Venedig været saa velsitueret, at de havde kunnet lade
sammen med to Søstre i meget jævne Kaar. sig male af Berømtheder som van Dyck og
At det var ham en stor Sorg .at skulle tage Rembrandt, og at hun som Følge deraf kunde
Afsked med den dejlige By, hvor han havde laane store Summer paa Kunstværkerne, naar
tilbragt sine bedste Aar, lagde han ikke Skjul det kneb. Familieportrætterne plejede at hænge
paa, paa, men at Paveværdigheden ogsaa helL i hendes store Spisesal i Palæet, men under
skulde berøve ham hans to Søstre, som han tiden hændte det, at de forsvandt, og at der
forgudede, og som havde været saa meget for saa blev anbragt Silkebrokade paa Væggene
ham, var ham en ganske uudholdelig Tanke. i Stedet for. Dette var netop Tilfældet en Dag,
Følgen blev da ogsaa, at han fik dem begge hun havde stort Selskab, og til Gæsternes store
til at flytte til Rom, og lige udenfor Vaticanet, Forbavselse udbrød hun nok saa gemytligt ved
nær ved Porta del Popolo, bebor de nu en Bordet: „Ja, I savner nok mine gamle, kære
lille, beskeden Lejlighed i Husets øverslc Eta Forfædre, kan jeg sé. Det gør jeg ogsaa, kan
ge, hvorfra de har Udsigt til Pavens Vinduer jeg forsikre jer; men de kommer nok igen,
Dag og Nat. Ligesom for 50 Aar siden, da og det glæder jeg mig til. For naar man skyl
Pius X. var en ung, ukendt Student, passer der Folk saa meget, som jeg skylder disse
de selv deres Hjem, og to tre Gange om Ugen kære Afdøde, kan man ikke andet end elske
kan man se de to gamle Kvinder stilfærdigt dem—“
Dronning Isabella havde iøvrigt, som de
gaa omkring i Vatikanet ved Syvtiden om Af
tenen, iførte deres tarvelige Bondedragter. Som fleste letsindige Mennesker, en sjælden elsk
Regel har de nogle Lommetørklæder med, værdig og livlig Karakter. Hun var dertil i
som de har syet til ham, eller Sokker, som høj Grad godgørende, og Pariserne kom hur
de har strikket, og de sidder saa og snakker tigt til at holde af hende som en af deres
med ham en halv Times Tid som i gode, egne.
*
*
gamle Dage, indtil det er hans Spisetid, saa
maa de nemlig gaa, da det strider mod Eti
I ANLEDNING af Maleren Alma-Tadema’s
ketten, at de er til Stede ved hans Maaltider. Død er Kunstelskere spændte paa at erfare,
*
*
om hans berømte Flygel vil blive solgt, eller
*
MAN KUNDE til sin Forbavselse for gan om hans Arvinger vil beholde det. I dette
ske nylig læse i Bladene, at den portugisi Flygel havde nemlig de fleste nulevende, be
ske Enkedronning Maria Pia’s pantsatte Ju rømte Musikere indskrevet deres Navne, naar
veler var kommen under Hammeren i Lissa de var Gæster ved de store Receptioner, der
bon, og at Auktionen, der havde varet i flere til Stadighed afholdtes i hans pragtfulde Hjem.
Dage, havde indbragt over en Million. At fyr Flygelet var iøvrigt ikke dekoreret af ham
stelige Personer pantsætter deres Juveler hører selv men af en af lians Venner, den ansete
ganske vist til Undtagelserne, men det sker Maler Mr. C. E. Fox. Det vidunderlige, dejlige
dog oftere, end man skulde tro. Som Eks Flygel, Alma Tadema selv i sin Tid har deko
empel kan anføres, at den afdøde Dronning reret, blev nemlig udført efter Bestilling af en
Isabella, da hun i sin Tid blev fordrevet fra amerikansk Millionær, som ofrede en Formue
Spanien, ankom til Paris saa at sige uden paa smukke Møbler, Malerier og alle Slags
Penge, men som den praktiske Kvinde, hun Kunstgenstande. Dette Flygel, der kostede om
var, havde hun dog sørget for at faa sine Ju trent 200,000 Kr., var af sort Ibenholt, rigt
veler med, og det første, hun gjorde, var at indlagt med Elfenben og Perlemor, og det fin
sende sin Adjutant hen paa Mønt de Piété des i Amerika.
(den franske Stats Assistentshus) med de aller
Kunstnerisk udstyrede Pianoer og Flyge-
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ler bliver jo mer og mer almindeligt — navn
lig i Udlandet, og forhaabentlig vil denne Mo
de ogsaa efterhaanden vinde Indpas i vor Rigmænds Hjem. Som de fleste Pianoer for Ti
den ser ud, er de absolut ingen Pryd for en
Dagligstue, men har man sét, hvad en dygtig
Kunstner formaar at faa ud af de sorte Kasser,
naar han faar Lov til at dekorere dem, forbavses man ligefrem over, at den kunstne
riske Udstyrelse ikke forlængst er blevet al
mindelig, i Stedet for nu at høre til de sjældne
Undtagelser.
*
*
st
PARISERNE er for Tiden stærkt optagne
af en grov Spøg, som Grev Robert de Montesquiou forleden var Genstand for. Greven, der
foruden at være af gammel, anset Slægt og
meget rig, tillige yndede at optræde som Dig
ter, havde bestemt sig til at afholde en af
sine berømte Havefester paa sit vidunderlige
dejlige Landsted „le Vesinel“, der næsten kan
siges at høre til Paris’ Seværdigheder, og han
havde i den Anledning udsendt flere Hundrede
Indbydelser.
Da en Invitation til disse Havefester var
meget efterstræbte, idet Greven altid sørgede
for at faa de største Kunstnere til at op
træde for Gæsterne, blev han selvfølgelig me
get forbavset ved at se, at der denne Gang
kun indfandt sig godt og vel et halvt hundrede
af de indbudte. Og hvad var saa Grunden? Sim
pelt hen den, at en eller anden af Grevens

2195
Rekendte enten for Spøgs Skyld eller af Mis
undelse, den foregaaende Nat havde sendt „Le
Figaro“ (Paris’ mest mondæne Dagblad) et
Telegram, hvori Redaktionen anmodedes om
al optage en Notits i Bladet om at Festen
var udsat.
Bladet bragte saa denne Meddelelse i god
Tro næste Morgen, og Resultatet blev selv
følgelig, at de fleste af Gæsterne som sagt
udeblev fra Festen.
Greven, der som rimeligt er blevet meget
irriteret over denne Hændelse, har nu anmo
det Politiet om at være ham behjælpelig med
at finde Gerningsmanden. Og Gud naade ham.
hvis han findes, selv om han saa har moret
Pariserne nok saa meget ved sit Paafund.
*
*
EN UNG DIGTER havde faaet Lyst til at
give en Aftenunderholdning for Gæsterne paa
et mindre Badehotel og ønskede i den An
ledning at leje Hotellets Festsal. Forinden var
han dog saa klog at spørge Værten, om der
før havde været Aftenunderholdning af den
Art.
„Ja, hvorledes var det, Jokumsen,“ sagde
Værten henvendt til Overkellneren, „var det
ikke Larsen, den Forfatter hed, som i Fjor
lejede Salen og som saa vilde tage Livet af
sig, da vi bag efter præsenterde ham Regnin
gen ?“
Efter den Forklaring forsvandt den unge
Digler skyndsomst.

Danmarks Konkurrencehold ved de olympiske Lege i Stockholm.
Holdet tog 2den Pris i svensk Gymnastik under Ledelse af Lærer N. E. Bukh.
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Politidirektør Eugen Petersen
har den 15. August i 25 Aar været Politidirektør i København. Politidirektør Petersen er født 11.
April 1840 i Holstebro. I 1877 blev han kst. Vicepolitidirektør i København og blev Chef for Poli
tiet i 1887. Politidirektøren, der sidder i Bestyrelsen for Foreningen til forvildede unge Pigers
Frelse, er K af D. samt dekoreret med en Kække udenlandske Ordner.
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Kgl. Ilo/Jot. Curl Sonne.

Generalmajor, Kammerherre IV. E. Lemvigh
holder den 14, August 50-Aars Jubilæum som Officer. Q eneralmajoren, der er født 23. April
1845 paa Hallebygaard, blev som bekendt Chef Jor Livgarden i 1898, men udnævntes til Ge
neralmajor og Generalinspektør for Fodfolket 1905. Siden 1906 er han Formand
i Overbestyrelsen for De danske Vaabenbrødre.
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Uroen i Kina.

orholdene i Kina er saarc langt fra at

være tilfredsstillende efter de blodige Re
F
volutionskampe, som man haabede skulde blive
Overgangen til en ny Æra for det mongolske
Folkeslag.
Foreløbig synes det eneste positive Resul
tat at være Manshudynastiets Fjernelse fra
Magten, men de fleste Provinser i det store
Rige har maaske derved mistet den sidste An
ledning til Sammenhold. De optræder som
selvstændige Stater i Staten, en har laant
80,000 Pund Sterling i Østrig til Krigsmateriel,
en anden har laant 300,000 Pund i Tyskland
med Forpligtelse til at tage det ene Hundrede
Tusinde i Kruppske Kanoner, og samtidig sid
der Centralregeringen paa Randen af en finariciel Falliterklæring. Banksyndikatet, der lovede
at forstrække Kina med 1100 Millioner Kroner,
forlanger Overopsyn med Finansvæsenet, og
det vil Kina ikke gaa ind paa.
Af de 65 Millioner Pund Sterling, som Kina
skal udrede til Stormagterne i Anledning af
Boxeropstanden for en halv Snes Aar siden,
er de 25 betalt; men det paa naturlige Hjælpe
kilder saa rige, paa Kontanter saa fattige Land
har ikke kunnet klare den Post uden Smerte,
og Smerten varer ved.
Soldaterne gør Oprør, fordi de ikke faar
deres Penge, Embedsmændene gør Ophævelser,
fordi deres Gager skal beskæres af Sparsommelighedshensvn, og Regeringens Medlemmer er

lede og kede af det hele og løber deres Vej
— kun ikke Yuanshikaiy den ny Republiks
første Mand, som ikke endnu har vist, at han
duer til noget — trods alle Forventninger.
Vort Billede er taget i Tientsin, en af de
saakaldte Traktathavne, der er aabnede for
Europæerne.
Byen har cirka 750,000 Indbyggere, er
Havnestad for Peking og Sæde for de uden
landske Konsulater.
Under Boxeropstanden i 1900 spillede
Tientsin en vigtig Rolle paa Grund af dens
Beliggenhed ved Peihofloden, 34 Km. fra den
nes Udmunding i Petshilibugten.
Her samledes den forenede europæisk
japanske Undsætningshær, der først maatte bestaa svære Kampe ved Tientsin, før det lykke
des den at trænge frem til Peking og redde
Euopæerrne.

Poesien har sine almindelige Regler; thi
ellers var den ikke Kurist; men ved Udøvelsen
maa en Uendelighed af Forskelligheder ind
træffe; thi ellers var den ikke en fri Kunst.
Og det er en Erfaring, at rpan i Almindelighed
bedst og med mest Fremgang udøver, hvad
man selv har opfundet. I Korthed: Lære^
maaden er vigtig; men det vigtigste deraf, som
er Anvendelsen, kan ikke foreskrives.
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UGENS PORTRÆTTER.

Fhv. Banechef, Oberst ELBEN.

FHV. BANECHEF, OBERST ELBEN er død i en Alder
af 81 Aar. Den Afdøde var oprindelig Ingeniørofficer
og avancerede til Oberst. I 1862 ledede han for det
sjællandske Jernbaneselskab Bygningen af Strækningen
Kjøbenhavn—Helsingør og tog i 1870 sin Afsked fra
Afsked fra Hæren for at indtræde som Overingeniør i
Jernbaneselskabets Tjeneste. I 1880 blev han statsansat
og i 1885 udnævnt til Banechef. Oberst Elben var des
uden Medlem af Telefonselskabets Bestyrelse. Han var
en meget dygtig Tekniker og dekoreret med Komman
dørkorset samt flere udenlandske Ordner.
FHV. RUSTMESTER J. A. N. R. BJARNOV, som døde
64 Aar gammel, var en Mand, der med Rette var meget
anset i vide Kredse. Hnn var Søn af Mekanikus Paul
Rasmussen og blev selv uddannet som Maskinarbejder og
Mekaniker. I 1867 blev han ansat som Værkfører ved
Geværfabriken og var fra 1883—1908 Rustmester ved
Artilleriet og Bestyrer af Haandvaabenværkstedeme. I
denne ansvarsfulde Stilling udfoldede han stor Dygtighed
og moderniserede den gammeldags Fabrik. Mest kendt
er han dog som Opfinder (sammen med General Madsen)
af det fortræffelige danske Rekylgevær, hvis udmærkede
Egenskaber er anerkendte over hele Verden.
SKOLEINSPEKTØR L. WIGGERS kunde fornylig holde
25-Aars Jubilæum som Skolemand. Inspektør Wiggers,
der er født 30. Marts 1844 i Nykøbing S., blev i 1887
udnævnt til Inspektør for Hindegades Friskole.
Som
Skolemand er Wiggers meget anset og har i en Aarrække
siddet i Bestyrelsen for Københavns Kreds af Danmarks
Lærerforening og Pædagogisk Selskab. Desuden har han
interesseret sig stærkt for den konservative Politik og var
fra 1896 til 1911 Redaktør af „Nationaltidende".

Fhv, Rustmester J. A. N. R. Bjarnov.

Skoleinspektør L. WIGGERS.
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SVENSK VID OG TEGNEKUNST.

KORTSLUTNING.

si,„.

Kurre.

Grosserer A.: — Tak Skæbne, nu sitter de og sveder i Skyggen og saa maa jeg ta’ Solbad
i 35° Varme!
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„HVER 8. DAG“S GRAFO
LOGISKE BREVKASSE.
Red. af H. T rolle.
Indehaver af Graf. Inst. S. E.
Kristiania og Kbhvn. 0.
Pris pr. Analyse i Bladet: 1 Kr. for 5 Lin.,
2 Kr. for 10 Lin., stor Karakteristik til opgiven Adresse 3 Kr., Sjælespejl, ca. 100 Lin.,
5 Kr.
Alle Henvendelser adresseres til Graf. Inst.
S. E., Kbhvn. 0.
Trusel- og Udpresningsbreve etc. under ga
ranteret Diskretion. Honorar efter Aftale.
W.: Jeg beklager at maatte meddele Dem,
at jeg desværre ikke kan tage Banemærker
som Betaling. Frimærker er vanskelige nok
at indløse uden større Tab —. men Bane
mærker. Deres Skrift fortjener virkelig en
større Undersøgelse. Jeg kan forudsige Dem,
at Bedømmelsen ikke vil give Dem et Bane
mærke.
OTTO: Deres Svaghed er Deres store Aabenhjertighed, thi enhver har jo, som George
Sand siger, visse Dyders Fejl. Kan intet
fortie, vil gerne vinde Indflydelse over De
res nærmeste, imen anvender hertil de
urette Midler. Sensibel og kraftløs, iderig
men uden Concentration. Uegennyttig.
J. C.: Kortet og Brevet opviser saa store Diver
genser, at" en Bedømmelse paa Grundlag
heraf turde falde forkert ud. Det myldrer
med Modsigelser i denne Karakter, som
kun kan trævles op i Sjælespejlet, naar
der sendes mig tilstrækkeligt Undersøgelses
materiale.
KONE: En Fantasi og Følsomhed, der ofte
leder til Overdrivelse. Smagen og Sansen
for det passende fører ofte en forbitret
Kamp med en Prætention, der nærmer sig
Selvovervurdering. Forstanden lys, men De
er ikke dybttænkende, omend grundig efter
tænksom.
SODAVANDSPROP: Er en kolerisk, godmodig
Natur af et varmt og inderligt Hjertelag,
vel opbrusende men hastig forsonlig og
tilgivende. Intelligensen er overlegen lys,
og der er megen aandrig Uafhængighed.
Kolossal Iver, dog aldrig nervøs forjaget.
C. AXA: Trods et aabent, tillidsfuldt Væsen,
har De en enestaaende Magt over Dem
selv. Bekymringer og Skuffelser slaar Dem
ikke ned. Seig Modstandskraft, Vilje til at
vinde frem. Af og til baade paastaaeligi
og uimodtagelig for andres Paavirkning. —
Gaar Deres egne Veje.
MARGOT: Nonchalant, aristokratisk Selvfølel
se, Trang til under alle Forhold at glimre
og have Bestemmelsesret. Trods stærke In
stinkter baade forsigtig og selvisk, dog al
drig smaattet, forfængelig eller pjanket.
ERVE: Blanding af forstokket Trods og let
Overtalelighed, Ihærdighed og sløv Lige
gyldighed, overhovedet en Person uden
aandeligt Midtpunkt. Indesluttet, men renlig
og endog offervillig.
AURA: Er vidtgaaende i sine Beregninger, kold
blodig, bliver aldrig nervøs, lyver ikke, uag
tet De forstaar at undgaa Aabenmundethed. Fast Selvtillid uden Hovenhed. Prin
ciprytter. Høflig, men ikke hjertelig.
,
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MOER: En Medgørlighed, der ofte drives saa
vidt, at De staar Dem selv i Lyset. Tager
Dem skuffet Tillid meget nær, men evner
ikke at bære Nag, tilgiver let og har en
svag Vilje.
M. D.: En trods betydelige Evner særdeles
fordringsløs Person af et saa ligetil og
ukunstlet Væsen, at De let ses over Hove
det af arrogante Mennesker, der mere ser
paa den ydre Fremtoning end Sjælen og
Hensigten. Ro, Agtpaagivenhed, Klarhed og
en eksemplarisk Paalidelighed er Særken
der for Dem. Sanddru og elskværdig. At
finde grove Fejl og Mangler hos Dem er
vanskeligt.
O. B., AFRIKA: Mere Vilje end Evne. Sære
Griller og Nykker, der bliver til fikse Ideer.
Vankelmodig, sentimental, et Overskud af
Følelser, mangler Kraft og Ro.
INGEBORG: Tilhører det højere Formniveau.
Intelligensen og den velskolede Smag ty
der absolut paa Talentet. Der er en fin,
kritisk Sans, en skarp Iagttagelsesevne,
kunstnerisk Umiddelbarhed men aldrig no
gen ubehersket, voldsom Hengivelse. Fan
tasien holdes i Baand af aarvaagen Selv
kritik og logisk Tænkeevne. Stort Livssyn,
mangesidige Interesser og Liberalitet. Sætter
Præg paa Deres Omgivelser. Bør forsøge
Sjælespejlet.
HEDVIG: Har en Selvbeherskelse ud over det
almindelige og forstaar at holde igen paa
alle utidige Følelsesudbrud. Et Ordens
menneske som faa, men ogsaa i visse Ret
ninger en Pedant, er pillen Stivstikker og
kritisk Ræsonnør uden Lune eller ægte
Hjertevarme. Deres Hjerne som en vel
ordnet Skuffe: hver Ting sin Plads og sin
Tid. Lever automatisk og nøjagtig som et
Urværk. Solid og paalidelig.
A. L. 24: Med den Egoisme og ustyrlige, tem
peramentsfulde Kraft, som er Deres egen,
er det ganske forunderligt at bemærke, hvor
megen Selvbeherskelse, De kan udfolde.
Ganske vist svælger De derved megen Gal
de. Liv, Fart og Energi over Dem, aldrig
træg eller stillestaaende.
A. B.: Holder ikke igen paa Instinkterne, bol
trer Dem i grove Nydelser og foretrækker
materielt Velvære for en hvilken som helst
ædlere Adspredelse. Fornuft og praktisk
Sans. Staar aldrig Dem selv i Lyset af usel
viske, opofrende Grunde. En vis paagaaende Djærvhed; lider ikke af bly Generthed;
Energi og Trods.
JANKEE BOY: De ejer den Beskedenhed, som
'er sjælden i Hjertet. En Hensynsfuldhed,
der søger sin Lige, en brav Jævnhed og
Uimodtagelighed for Smiger. Saa godtroen
de, at De skader Dem selv. Uegennyttig,
streng i Deres moralske Krav ogsaa til
Dem selv. Udholdende — men shorten de
paa resolut Mod. Misbruges af durkdrevne
Mennesker.
E. D.: Højt aandeligt Niveau, en Kvinde med
Kultur, en usvigelig sikker Smag. Trods
nogen forsigtig Tilbageholdenhed velvil
lig og ægte hjertelig. En ædel Fornem
hed, der aldrig bliver til hoven Stolthed.
Ivrig, men grundig og < hverken stundes
løs eller nervøs.

Hjemmets Apothek.
For at afhjælpe et almindeligt og længe følt Savn til
byder vi Dem herved ..Hjemmets Apothek“, indehol
dende alle nødvendige ForbindsstofTer samt alle de nyt
tige Smaasager, som henhører under Populær-Medikamenter. Vi leverer i et smukt haandudskaaret Skab (Stør
relse 53 cm. gange 301/2 cm,) følgende Forbindsstoffer og
Medikamenter: Brystdraaber, Kamferdraaber, Hof«

mans« og Rabarberdraaber, Hefteplaster, Vaseline,
Borvaseline, Borsyre, Tanddraaber, Collodium, Ka«
millethe, Amerikansk Olie, Natron, 1 Pakke sterilise»
ret Vat, 1 Gacebind 8 cm. gange 5 m., 1 Gacebind 5
cm. gange 5 m., Guttaperkapapir, Blodstillende Vat

jt Reservelæge E. Böchers „Hjælp*, praktisk og letfattelig Vejledning i
naritergerning, alt til den billige Pris 7 Kr. 50 Øre portofrit tilsendt.
Se iøvrigt Artiklen i Bladet for i Dag.

Vejle Dampvaskeri,
kem. Tøjrensnings-Anstalt,
anbefales. — Telefon 307.

TROPISKE
FUGLE
Største Udvalg fra
1 Kr. 50 Øre Parret.
Smukke grønne
Pappegøjer, lære
nemme. 6 Kr. pr.
Stk, Enestaaende
Udvalg af talende
Pappegøjer ogKakkaduer. — Lager af
Fuglebure, Fugle
frø og Reder til alle
Arter Fugle. Guld
fisk,Terrariedyr og
Skildpadder.

L. Søncke’s
Fugle- og Frøeksporthus.
Bbjørnstrædel2.

Skarpt.
Herren: Hvad, De vil virkelig have, at jeg skal
købe den Vin! Saa maatte jeg jo være Idiot!
Vinrejsende ¿ser nøje paa ham): Jeg har endnu
ikke opgivet Haabet om at komme til at gøre Forret
ning med Dem!
•ie.

Rask Slutning.
A. : Her staar, at Ægteskabet sluttes i Himlen!
B. : Ja, det er rigtigt nok, derfor bør man ogsaa
helst undgaa at gifte sig paa Jorden!
*
*
*
Ret skal være Ret.
Dommeren: Det er i Dag allerede femte Gang, at
De staar som anklaget for Skranken!
Den Anklagede: Nej, Hr. Dommer — i Dag er
det kun første Gang!

Der er ikke nogen Café
eller Restauration ved
Tivoli og Raadhuspladsen,
der byder paa bedre

Mad,

øl

og Vin

og høfligere Betjening end

Café National.
CARL JØRGENSEN.

C. KRÜGERSpPETFABRIK

Tif. Byen 1060 x.

KGL. HOF-TAPETFABRIK

Nørregade 6.
Telefon 3319.
Faas overalt i Tuber 0,50 0,75
este Tænder billigste Pris.

CJ

1317

T A T/T

i kun til en samvittighedsfuld
A •
Hele Tandsæt 16—28 Kr, enkelte Tænder l Kr., alt med Garanti.
efon Byen 1103 x. 18 Aars Praksis. I n r rrn n C O n R i I 1 o
hersgade 3 ved Kongens Nytorv.
I gCIloUll UlllC.
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PIANO

Den svenske Mesterskabsrytter H Morén,
der forleden slog 24 Timers Recorden i Landevejsløbet
Roskilde—Taastrup. Han er tillige indehaver af
12 Timers Record paa Landevej.

MITTWEIDA, der staar under Statstilsyn, er et højere teknisk Institut til
TECHNIKUM
Uddannelse af Elektro- og Maskin-Ingeniører, Teknikere og Værkmestre, og tæller ca.

2000—3000 Studerende om Aaret. Undervisningen i saavel Elektroteknik som Maskin
konstruktion er i de sidste Aar betydeligt udvidet og støttes i høj Grad af de righoldige
Samlinger, Laboratorium for Elektroteknik og Maskinkonstruktion, Værksteder og Maskinanlæg etc. Vintersemestret begynder 15. Oktober 1912. Der finder daglig Optagelse Sted
fra Midten af September til de gratis Prøvekursus, der begynder den 30. Septbr. Udførligt
Program med Beretning sendes portofrit fra Technikum Mittweidas Sekretariat, Kongeriget
Sachsen. Volontører finder Optagelse til praktisk Uddannelse i de med Anstalten forbundne
3000 □ Meter store Lærérværksteder. Technikum Mittweida har for sine Præcisionsværkstedei modtaget Udmærkelse paa alle de Udstillinger, det har deltaget i, nemlig Byen
Plauens Udstillingsmedaille paa Industri- og Haandværkerudstillingen i Planen, den kgl.
Statsmedaille paa Industri- og Haandværkerudstillingen i Leipzig, Guldmedaille paa Industri
udstillingen i Zwickau, Prix d’honneur paa den internationale Verdensudstilling i Lüttich.

Fra Modens Verden.

Dette fortryllende Kostume er særdeles virkningsfuldt
til Aftenselskab. Tunikaen er af Tyli og rigt besat
med Kniplingar og Perler.
Høflighed ko sier ikke Penge.
Herren: Tilgiv, Frøken, at jeg før gik Dem forbi
uden at hilse, men De ser i Dag saa henrivende ud,
at jeg faktisk ikke genkendte Dem!
*
*
*
Uha!
A. : — Hvor de to Brødre dog ligner hinanden.
— Og saa er de til med begge skaldede!
B. : — Ja — de ligner hinanden paa et Ha ar!
*
*
E n m oderne Æ g l e m a n d.
„Jeg ser, al du gaar med Forlovelsesring ?“
„Ja, man begynder al blive glemsom!“

Læger

Sprog Undervisning
BORN LONDONER.

Kliniker
Sygepleje

Undervisning i Engelsk af engelsk
Dame. Enetimer og Hold. (Specielt
Konversation). Miss Winifred White,

Hobrogade 10, 2.

INSTITUT FRANJAIS, M. A. Husson, Stenosgade 5 i,
fransk exam. indf. Lærer og Lærerinder. Enetimer Kursus. Konversatú
Korrespondance Vejledning (for Sangere) i fransk Textudtale. Tlf. V.787

Hygiejne
Dr. med. AXEL TROLLE.
Konsultation i Fordøjelses» og Underlivssygdomme,
rivatkinik og Bopæl; Dronningens Tværgade 40. Tlf. 7960. Tr. 12—1.

Serum«Behandling mod løse Tænder og kronisk Rod og Tandkøds«
etændelser samt rheumatiske Tandsmerter. Onsdag—Lørdag2—3. Aim.
onsultationstid 9—4. O. DRESCHER, GI. Kongevej 1 B.
Badeanstalten ,Køb enha vn*
Billige
Studiestr. 61.
{AR- & DAMPBADE 35 Øre.

Onsdag og Lørdag efter Kl. 5 :
iedicinske Bade & Massage«Institut.

KLINIK. Tysk

E

Ør.

Musik Undervisning
Gudmund Elmquist MUSSeV Valdemar Larsen, S

---------------Averter i „Musik«Undervisning“.

Damernes Rubrik
Skole og Hjem for unge Piger.
Program tilsendes.

Fru HETY OSCHMAÑN,
15, Fiolstræde 15, St. Tlf. Byen 4497.

Tandlæge AAGE CALLISEN.
Byen 2184 x.
Købmagergade 1. Hj. af Amagertorv. Byen 2184x.
Broarbejde. — Kunstige Tænder uden Gane. Tr. 10—4 og 6—7.

Silkeborg

Pris '¿. '.z ;i 3 Kr. pr. Dag C0 Kr. pr. Md.

Bneral-Agenturet Qothersg. 16. Kbhvn.K.
Sidste Forretn. her paa Pladsen i
ummiv. og Sygeplejeart. Prisl. mod
1 0. i Frim. Varerne sendes overalt.

W. Kasser, Aarhus.

Kir. Instrumentm. og Bandagist.
Brokbaand, Rygbandageg og
Underlivsbandager.

'■fodpleje & Manicure ude og
■Jr hjemme. Fru Inqer Christiansen.
Dr.Tværg.10. Tlf. Palæ 1807. 10-6.

Frimærker modt. som Betaling.
AmørikaiiQlf clektr. Vibriations MasKlinik. Antisept. Fodpleje, Mani Hlll&l IndlloK sage, Damp-Ansigtsbade.
tre og Ansigtspi. Sofie Abråhamsen, GI. Kongevej 150, 1. Sal. Telefon
redksb Allé 23. fr.11-5, samtOnsd.Aft. Vester 4203.
TH. MADSEN.
a 8.30—9.30. Tlf. V 5081 u. Ude 9—11.
SYGEPLEJE«BUREAU«EKSPRES
Iscoano Haandpleje, Fodpleje. Ude N.Farimgsg.7.By 807ySygep. 3AarsUdd.
ldbbdyKj9_i2: i Kr. Hjemme 1-7
løndag 9—12): 75 Øre. Blegdamsvej Massage, hygejn., udd. i Tyski. Fod«
(St. Hans Torv). Lovisa Svensson. ogHaandpleje (Ekstraassist.) Søgned.

St. Thomas Allé 132.
Elever I VMinspH ^modtages.

HELLERUP HUSMODERSKOLE, BENGTASVEJ 15.Telf. 1157

eksam. Massøse. — Ude og hjemme fra 12—6-

Pensionatet
Villa Aavang

Tlf. Øbro 326 x.

Averter i
„ Sprog- Undervisning**.

«Ansigtsbade, Antisept. Fod«
pleje. N. Frihavnsg. 43,1. Frk.
M. Dgreborg. Tlf. Øbro 2342x.

Fiskehuset ,,Viktoria“TÄo™*i y*.

5 Mdr. Kursus beg. 4. November

Petra Laugesen.

OHANNES ANDREASEN,l.Kont
tori, Is og Konfekturef. Small
gade 24. Bestilling. Tlf.Godth. 7
PoforoBH Broderimagasin, Øst
• lll.rciul oullbrOg.l40. Navn syes, al

JKM

1ste Klasses Fisk og Vildtforretning. Slags Tegninger og Montering udfør
Alvilda Burchardi, Frederiksborgg.
54 Nordre Frihavnsgad
48. Spec.: Baby & KoDÍirm.-Udstxr.
Telf. øbro 97 x.
Største Udv. i Pigekjoler til alle Aldre.
BØRNE«UDSTYR. ——
Matros- og Jægerdragter. Alt i Under
beklædning øg Linned.
M. P. NIELSEN.
Frk, H. Sarauw, Graabrødretorv :
Frugt og Konservesforretning.
Guld, Sølv og Elektroplet til bi
Kun 1ste Kl. Varer.
lige Priser. Reparationer udført

L. Torp,

Damefrisering50

By<

Østerbrog. 134. Telefon 0 788 V. _______66 Aaboulevard 66._____
Vaskeriet HAMMERSHUS.
Jydsk Fiskeimport, Mejnungsgat
Tlf.489x. Hesselsg. 1. Tlf. Str.489x. 15 og Fredensgade 15, anbefaler al
Bekendt for smukt og prompte Le Sorter Fisk til Dagens billigste Pri
vering. — Elegant Manschettøj.
Telf. 10116. Ælrb. ti. Dambernoivsk
Hanl/art Mode-Salon f. Damehatte.
• UallKGI l Nordre Frihavnsgade 13 A. — Averter i Damernes Rubrik. -

A

„Kurre/

10-6, Sønd. til 12, anden Tid pr. Telf.
Rienecker, rnnpi PIC St.Kongsg.73,1 Vester 5400y. Reventlovsg. 20, 2. Sal.
Sygepl. 10-6. rUUrLEJC. Tlf. Palæ558y Fru Else Lange Schmidt, u. og hjem.

Vandede Bekendtgørelser
iskeforretningen SKAGEN, Nan«
snsg. 64. Alle Fiskes, i prima friske

arer. Fin. Torsk, Frederiksh. Rødsp.
1. Kl. Fiskefars, Tlf. Byen 1164y.

Averter i
„Blandede Bekendtgørelser

— JeS synes at dine Møbler er lidt klodsede.
— Det er sgu ikke underligt, da jeg købte dem paa Klods.

— fiar ni aldrig tänkt på att ta er en man, min fröken
Han skulle bli ett beskydd för er I sade änklingen, och han
ögon togo en öfversikt af det dyrbara möblemanget och pryä
naderna i rummet.
— Mani utbrast den gamla fröken iskallt. Jag har tr
älsklingar förut, som tillsammans motsvara ändamålet. Jag ha
en hund, som skäller alla morgnar, en papegoja, som svär alh
eftermiddagar, och en katt, som springer ute alla kvällar.

Om hundred Aar er Alting glemt.
E. Søeberg.

Al Musik faas i Skandinavisk Musikforlag, Vimmelskaftet 43

Dronning Victoria af Sverige
fyldte d, 7. August 50 Aar.

Kviksand.
Oversat af Læge

H. Ørssleff.

To Mænd i lange Støvler og .Jagtdragter og med
Rifler over Skuldrene havde just vadet over „den gule
Bæk" paa et Sted, hvor Stenene kunde hjælpe dem, og
hvor Bunden var fast sandet og fri for Mudder.
Den ene lidt foran den anden gik de fremad og
naaede noget, som syntes at være en lille smal, men
usædvanlig fast og glat Strandbred.
Pludseligt vaklede han, der var forrest, og standsede
i en aparte Stilling.
„Pas paa!“ skreg han.
„Hvad er løs?“ spurgte den anden og gik frem
ved Siden af ham.
Men han behøvede intet Svar paa sit Spørgsmaal.
Han gled paa samme akavede Maade og var nær faldet,
inden han genvandt Balancen. De greb hinanden convulsivisk i Frakkeærmerne og vendte de blege, skræmte
Ansigter mod hinanden.
„Se, om du kan gaa tilbage," sagde den yngste af
de to, en høj, slank, muntert udseende Fyr. næppe
mere end en Dreng. Det var ham, der havde været
forrest og var standset først.
Den anden, en mindre, men svært bygget Mand,
gjorde en Kraftanstrengelse for at løfte først den ene
saa den anden Fod, men opnaaede kun at faa dem
begge dybere i det forræderiske, uskyldigt udseende
Sand.
„Jeg kan ikke løfte en Fod," stønnede han, „se,
hvad du kan gøre."
Den unge Mand gjorde et ligesaa frugtesløst For
søg. Hans Fødder syntes som holdte af en Skruestik,
blød og vigende, men stærkere end Staal.
„Det nytter ikke," sagde han og saa med et pludse
ligt Udbrud af Rædsel, „se — det er næsten op til
mine Knæ, det klissede, slimede Skidt."
Hans Læber pressedes sammen, og Sveddraaber
perlede paa hans Pande.
„Det er næsten ogsaa op til mine Knæ," sagde

den anden. „Der er — noget, som trækker i mine
Fødder.44 Hans Stemme hævede sig næsten til et Skrig.
„Lad mig gaa — Jeg — Aah!“
Den yngre Mand strammede sig op, og da han
iagttog sin Kammerat, forandredes det skrækslagne Ud
tryk i hans eget Ansigt, og noget af Farven vendte
tilbage i det. Hans Læber ophørte at skælve, og et
bestemt Blink kom op i hans Øjne. Han greb den
anden i Armen, ruskede ham haardt og sagde: „Lad
viere med det. Lad være med det,“ siger jeg. „Nu’maa
vi ikke tabe Hovedet. Her skal tænkes hurtigt. Hvert
Sekund vi staar her, synker vi dybere i. Det er os
selv, det kommer an paa. Her er ingen Tid til at
staa og ryste.“
„Det er sandt nok,“ svarede den ældre og beherskede sig selv med en synlig Anstrengelse. „,Ja—a,“
tilfojede han og strøg sig med Haanden over Ansigtet,
„jeg tror, jeg var lige ved at gaa fra Snøvsen/4
„Ikke give op, hæng i!“ opmuntrede den anden,
„der maa være Vej ud af dette.“
Hans ungdommelige Ansigt bar et overrasket, pro
testerende Udtryk til Skue, som om han ikke rigtig
vilde tro, at hans Livstraad var ved at blive overskaaret paa denne bratte Maade.
„Ser du,“ udbrød han efter et Øjebliks Tænken.
„Vi er el Par Fæhoveder. Disse Rifler tynger os ned.“
Begge kastede deres Vaaben og enhver Ting af no
gen Vægt, selv deres Frakker og Hatte, op paa Ban
ken lige foran dem — den ærlige, gode Grund, som
næppe var li Fod fra dem. Det syntes dem næppe
troligt, al de maaske aldrig skulde kunne naa den.
Det hele syntes dem at være et frygteligt Mareridt,
som de snart vilde vaagne af med iet Lettelsens Suk.
Fra den græsklædte Banke vandrede deres Blikke
til Markerne og til Skovene og Højderne bagved. Højene,
hvor de havde gaaet paa Opdagelsesrejser som Drenge,
og til hvilke de var vendt tilbage Aar efter Aar, hvert
eneste Foraar, for at jage og fiske, som de havde
gjort det i Dag.
Skyggerne af de slanke Træer strakte sig lange
og smækre over de velkendte Enge, mens Solen sank
lavt i Vest. Fra Skyggerne af de nærmeste Højder
steg Røgsøjler af fin blaalig Røg lige ret op i Luften,
antydende Beliggenheden af den lille Landsby, Vild
Rose, til hvilken de var paa Tilbagevejen, og som de
nu maaske aldrig skulde se mere.
Aldrig havde Stedet syntes dem saa skønt og til
lokkende før. Ingen tørstpint rejsende i en brændende
Ørken har nogensinde med mere længselsfuldt Blik
skuet frem mod den fjerne Oase. Men der var ingen
Tid til saadanne Tanker.
Noget maatte der gøres. Det klæbrige, sejge Sand
havde alt naaet deres Knæ og ligesom kravlede højere
og højere.
„Gode Himmel, er der da ikke noget, vi kan gøre?44
sagde den mindste af dem og begyndte at kæmpe igen
for at faa en Fod fri, men forgæves.
„Mon du ikke kunde løfte mig ud? Du er jo saa
stærk. Hvis jeg kunde naa over til Banken, kunde jeg
række en af Bøsserne ud og trække dig op med den.“
Uden et eneste Ord bøjede den anden sig over
og fattede den yngste ved Benene, anspændende hver
eneste Muskel, til hans Ansigt blev blaarødt, og Aarerne
stod spændte paa hans Pande^ som skulde de briste.
Men han skulde bøje sig sidelæns i en akavet
Stilling og kunde ikke anvende al sin Kraft. Han
opnaaede kun at bore sine Fødder dybere ned i det
ubarmhjertige Sand.
„Hjælper ikke/4 udbrød han, idet hån rettede sig
op, og hans Bryst arbejdede som en Blæsebælg. „Jeg
kan ikke rokke dig.“
Men pludselig fik hans Ansigt, som havde været
forvredent af Skræk, et forslagent Udtryk. Han saa
op paa sin Kammerat med et prøvende Blik.

Nya Nisse.

SVENSK VID OG TEGNEKUNST.
z*

— Ush, hva tiden går, nu ä jag snart 22 år!
— Och jag 19.
— Nej, vet du hva, Agusta. du fyller ju 26, de vet jag bäst som d ett år yngre.
En fremsynet Moder.
Han: (læser op af Avisen): En Professor har er
klæret, at Menneskene om tusind Aar ingen Tænder
har!
Hun: Og saa vil du lade vor Dreng blive Tand
læge !
*

*

*

Moderne Tyende.
Fruen: Og hvad er saa Deres Betingelser?
Pigen: Tyve Kroner om Maaneden og fri Kost til
mig og min Kæreste!
*

*

Nej Tak.
Den forhenværende Kokkepige (der har arvet en
Formue, og som derfor stadig omkredses af Tilbedere):
— Naar jeg bliver gift, skal jeg rigtignok have mig
meget frabedt, at 'mine Kokkepiger holder Kærester.
Det er den rene Ruin!
*

*

I en Jernbanekupé.
Md. B.: Har De hørt, at Prokuratorens Datter skal
have JBryllup paa Mandag?“
Md. E.: Ih nej! Med hvem dog?
Md. B.: Med en Litterat.
Md. E.: Hvad er en Litterat?
Md. B.: Det er en, som det halve Aar rejser
rundt og samler Løgnehistorier, og som det andet halve
Aar skriver dem op.
*
*
I Varmen.
Sergenten: Nu har Stabslægen altsaa forklaret jer,
hvad I skal gøre for at undgaa at faa Solstik. Dersom
det alligevel hænder, at en af jer bliver ramt af Sol
stik, faar han 24 Timers møi^k Arrest! — Forstaaet!

Omskrivning.
Hesteudlejeren (til Søndagsrytteren): Naa, Hr. Ol
sen, hvilken Hest skal i Dag ride ud med Dem?
*

Vant til Turen.
Købmanden: Hvis De ikke skrupper af, saa vil
der hænde Dem noget, som ikke er hændet Dem før!
Handelsrejsende: Hvoraf ved De, at det ikke er
hændet mig før?
*

*
*

Naturligvis.
Fruen: Er De Dyreven?
Herren: Ja, jeg holder umaadelig meget af Dyrcsteg!
0
*
*

*

Au au, Augusta.
Hun: Synes du ikke, kære Adolf, at jeg paa dette
Fotografi ser rædsom dum ud?
Han: Paa ingen Maade, min søde Engel, jeg finder
det ligner dig ganske brillant!
*

*

Den Tørst.
Gæsten: Har De virkelig ikke mere 01?
Værten: Nej, jeg har højst et Par Potter tilbage
i Fadet — og dem drikker jeg selv!
*

*
4*

Et vanskeligt Valg.
— Hvorfor ser du saa fortrædelig ud. Høvding?
Kannibalhøvdingen: Jo, mine Folk har fanget en
ung, nydelig og buttet Europæerinde — og nu ligger
mit Hjerte og 'min Mave i Strid om hende!

De ved Besked.
Den purunge Pige (til en Dame): De maa endelig
gaa hen og se den nye Operette, den er yndig; men
det vil jeg sige Dem i Forvejen: I de to første Akter
bliver De noget genert, men saa bliver den rigtig god!

HJEMMETS VEJVISER
Fortegnelse over københavnske Firmaer, hvis fleraarige reelle Forretningsførelse gder Kunderne
betryggende Garanti for samvittighedsfuld Betjening.

Barbermaskiner.

Barbermaskiner.

Fru

I

Ugentlig? Afdrag,
efter Aftale.

Bogbindere. |
Eftfl. Silkegade 13, Køben
havn. Telf. 3396, leverer alt
Bogbinderarbelde, enk. Bø
jer som de største Partier, i omhyg
geligste Udførelse, til rimelige Priser.

Lindén, Ifenr. Rungsg. 23-25.

ved det nye Theater.

slag gratis.

R.E.Lund, 8, Bagerstræde 8,

Cigarer.

|

Severin E. Prendrup,
Cigar- & Tobaksforr.,
Vin samt Spirituosa,

26, Smallegade 26.

IlflhlnM dfrek1 c fraVærksledet. SpeciMK Kl alitet: Spisestue og Ilerrevæ- I
iiiumiui rp/s/t Billic,ste Væikstedspri-

Dekoratører.

|

med alt til Faget henhø
rende til Konfirmation og
»Selsk. Provinsordre exped.
omgaaendc og billigt.________

A. M. SØRENSEN
Hovedvagtsgade 2.
Telf. 5360.

og Vildtforret

ning Blaagaardsgade 18.

|

Frk. Rasmussen, Vester_ voldg. 17a, 2. Bemærk:

Træffes 12—6.

Alt Glarmesterarbejde
udføres.
CARL STAPF,
Enghavevej 15.

Glasmosaik.

Stort Udvalg.
Billige Priser.

I

___ H. M. OLSEN

Giarmestre

Rottegift.

Lædervarer

ælledvej 18 =====

i

Telf. Byen 42U x.

Peter Hvidtfeldtsstræde 6,

har erholdt Grand Prix og Guld
medaille i London forl. Kl Fisk.
Varerne bringes overalt,
Tif. Nora 1330. Christiansen.

2den Sal.

— Fiolstræde 42. —

Aage Jensen«

iskehuset

Fodpleje.

Thorald B o hm

Stole som Tegning
8 Kr. pr. Stk.

O. Kinttof,

J

Maltpræparater.

|

Ingen Mavekatarrh!

Bedst og billigst
F, C: Dahl,

Frederiksborgg. 31.

Pustervig 5.

Telefon Byen 2369x.

I Guld- og Sølvvarer |
e Forlovelsesringe ™aRe™Des^
sins. Denne Annonce giver

10pCt. Gothersgade 58, Aug.

Andersen.
Tif.Tif.
Palæ
15581329
y. y.
Dr. Tværg.
29 Mezz.,
Palæ

Th. Herss, Juveler og Guldsm. St. Udv.
i Guld, Sølv og Elektroplet v. t il bill. Pr.

I

Skotøj

i

Skotøjsforr.
Thinggaard,
Strandboulevarden 166, Tif..
Str, 83 x. Al R p.. udf. hurtigt.
Kun 1. Kl. Fodtøj til bill Pr.

Amagertorv 31.

Største Udvalg i Uhre og
Kæder.

I

Vaskerier.

Specialitet:
Husholdnings’
vask efter Væg

»

Gmdrup
‘Dampvaskeri,
— Grundlagt 1878. —

Vore Vogne køre overall

Telf. Strand 2. ♦ Telf. Strand S

1. Kl. Herre- og Dameskræderi.

Nordre Frihavnsgade 13 A.

Illl Miolcnn Herre» & Dameskræd.
JUI. IHBIbCn.
Classensgade 3.
Bestillinger modtages. Stort Prøvel.

Gratis til Oktbr. Flyttedag

Symaskiner.

C. Knnerding & Nielsen,

6, Holbergsg. 6
Længste Garanti,

Benyt =

F. 0. Carlsson,

SkrædermestreJ
Frøsig & Nielsen, Skræderetabl.

Grundl. 1868 Telf. Byen 7y.

|

O v e r s lag g ra tis.
M. Jansen,

plages De af Rotter, .Mus. Væggedyr,
1 Kakerlaker eller andet Utøj, da
henvend Dem Nybrogade 28 Stuen.
Telef. Byen 2496. Tom Tjäder.

Brug Maltlne Kakao. Omforandring og Oppresning hurtig
og billigt,
Maltine Kaffe taales,
hvor Kaffe bør være
Alt Stof modt. til Forarbejdning.
banlyst.
God Pasning og flot Arb. Garant.
Maltinekiks. Tif. 9919.
Stort Prøvel. Ægirsg.12. N. Ohlson

Manufakturvarer. |

Uhrforretninger.

|

Stilfulde Instrumenter
Dansk Arbejde.

KUNS T»K LINKE RI ET
Ryesgade 114.

Colbjørnsensgade 12.
Stort Udvalg. Billige Priser

Reparationer i
øvede Skræder

|

Opplettering.

Pianoer.

Kurvemagere |

Fiskef orretninger¿

Tøjrensnings
anstalten.

Gamle Pletsager »Aiaddin«
bliver som nye X»—

Kunstklinkeri

HUSK

Chaicelonguer, Divaner
og Fjedermadratser.
1. Kl.Tapetsererværkst,

.

I

Konditorier,

K. MADSEN,
Mølle Allé 14.

Tøjrensningsanst.

Spisestuer, Dagligstuer etc.

LAURIT
Palkonérallé 65.
Telf.
Godth.1165, anbefaler sig

Larsen & Gordlng.
Holbergsg. 10. Tif. Byen 5110.

Masklngarn til en gros Priser.

ser. C. Christensen, Præstøgade 13.

Q

I

Alle Mærker føres.

Landemærket 25.

Største Udvatg, Billigste Priser

Grundlagt 1898.

larmeslerfoiretningen og RamineBilligste Vivrkstedspriser.
fabrikken, Toftegaards Allé 15,
A. Svcnsens Eftf. Møbelsnedkcri.
Billeder indr. paa Afret. Abonnement
Østervoldgade 10 2. Telf. Palæ 726y.
paa Vinduespolering modt. S. Hansen.

|

O. K. Mathiesen,

Vinduespolering og Bygningsarbejde iste Klasses Møhier efter originale Tegnin
ger til Fabrikatiun^pris, Tegning og Over
udføres.

aler solid Indbinding til smaa Priser.

Børneudstyr.

Aarligt Udsalg.
Reelle Fordele bydes Kun
derne. FREA er altid reel
Vesterbrogade 40

N. P. Hansens Møbelsnedkeri.
ST. PEDERSTRÆDE 41.
Telf. Byen 1341 x.

Gentoftegade 4

A|S. CENTRUM, Regnégade 1.

Etablissement for moderne Indram
ning. Kun 1ste Kl Materiale anvendes.

Tnkotag^^oksne o.Børn samt
Skørter, Korsetter og Strømper
i stoit Udvalg A'Nuppenau,
26 Grønreg. 26. Tif. Byen t457 x.

Stort Udvalg i Tricotage.

res efter Tegning saavel som enkelte
Dele. Alt Snedkerarbejde udføres.

I. Christensens Bogbinderi, Tunos

Lité 12, Hj. af Grundtvigsvej, anbe-

ANNA PAMPERIN.
Falkonerallé 26. Tif. V 2267 x.

5191. Tegning og Overslag gralis.
Rammer paa
1/ iggo Henriksen, 47,' Pr. Char»
Afbetaling. ~ lottegade 47. Hele Udstyr leve

Fr. 7, Gade 4, Hj. afNørrebrog.
Telf. Nora 1996 y. Afbetaling
indrømmes.
Itkin.

Bogbinder D. L. CLÉMENTs

Alexander Hover,

KØBMAGERGADE16.

Stort Udvalg til alle Priser.

Mrtklor» tit billigste FabriKationsÍV1 JØUiei pr¡scr) n. p. Nielsens Mø
belsnedkeri, N. Søgade 15. Telf. Byen

Indramning:

Barnevogne og Klapvogne.

Trikotage.
Strømper, Underbeklædning,

Mahogni Bogskabe, som Teg
ning 50 Kr. Antike løbler
restaureres. SnedkermesterP.

modtager afredtHaar til For
arbejdning. Spec- Fletninger
— Skilninger — Parykker, enestaaende Pasning. Nørrebrogade 74.

Kr. 1.50 plus Porto sendes
mod Opkrævning. P. Jensen,
Skovvejen 105. Aarhus.

Barnevogne.

Møbler.

Haararbejde.

I

Afbetaling Indrømmes.

Billigste Priser.

Tandklinik*

Hjemmels Vejviser

wjiKonsuItation
J&aneTÄ
10-4 og 6-7.

naar=
De søger et reell firma.

Fineste Guldbroarbejde.

Undersøgelse gratis.

Dansk-amerikansk Tand-System.
Gothersgade 21 St.
Telf. Byen 18 31 v.

En elegant 8 Væi
Lejlighed med W(
er straks ledig.
Gratis til Oktobe
Flytted. AarligLeje 1200Ki
Anv. fra Adrian, Kælderer

Sønderjysk Ejendomskontor.
(Ved Tn. M. Suurballe).

Søndergade 27.

(Telefon).

Kolding.

Villaer og gode Ejendomme i alle Størrelser paa Lan
det og i Byerne anbefales, saavel til íen Salg som til
Magelæg.
Forespørgsler besvares

Ejendomme modtages fremdeles til An
visning til gode Købere.
Wjiedler.

Fabril^,

Vil De
være rig
paa Minder
maa De
fotografere
Deres
Kære. Med

Ennas

Kældergittere, Dørgittere
og Gittere for Udhængsskabe og
Kakkelovne samt Sikkerhedsgittere.

Apparater
fra 6 Kr. komplet kan Enhver
straks fotografere overalt.
Forlang Katalog.

AMATØRFOTOGRAFEN, Vimmelsk. 4?.
København K.

el baarprffparQt, der gennem 30
ilars praftiffe (Ftfaring bar pift
♦
♦ .
flrtríÉl Viril*

fig at aære det bcdfte.der nogen
finde bar oæret tilbudt publifum.
Det renfer porerne, fjerner 5fel.
belbreder (F^cem ogSaar » Dooedbunden, ftyrfer det foage
t)aar og frembringer nyt paa ffalOede Steder [amt ftanöfer
øjebliffelig det ftærfefte ^aaraffalb. Prflen er 1.50 Øre pr./2$l

£abrif 05 Sager

ved ¿5. fcanfen & C?,

S&tjtfteö,

fiuldmedaille I Set. Louis1904 Apparatet „ Acousticon‘% stærkest eksi---------------- sterende Høre-Apparat. Øremassage-Appa11 /W n f"----- ratet „Massacph", der udlejes, helbreder
U 11 11 T
i de fleste Tilfælde Døvhed. Katalog gratis,

n W n L ■ H. DEMANT,Vesterbrog.22,
■ ■

■ ■

■■

NATÜRLICHES

Kbhvn.B.

? Eneforhandler for Skandinavien, Finland og Rusland.

SPRUDElSALZ

istias allein echfe Karlsbader kZÜU
Vor Nachahmungen und Fålschungen wird gewamt’*

Abonner paa Hver 8. Dag.

Direktør: Professor A. Holst.
Kongeriget Sachsen. I_~
■ He
Højere teknl sk Læreanstalt for Elektro- og Maskinteknik
Særskilte Afdelinger for Ingeniører, Teknikere og Værkmestre
Elektrotekn. og Maskin-Laboratorier. Lærefabrik — Værksteder. FT
.
Ældste og mest besøgte Anstalt.
.J|
I Program etc. gratis ved Sekretariatet. I------------- -
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„Jeg har faaet en Idé, som maaske kan redde den
ene af os. Det er jo ikke nogen Nytte til, at vi begge
skal gaa ned, hvis den ene kan reddes. Er det vel?"
Hans Ansigt blussede, og han saa bort, som om
han overvejede.
„Det mener jeg heller ikke," svarede den unge.
„Well!" fortsatte den anden stadigt seende til Si
den. „Det er min Tanke, at hvis en af os kastede sig
fremad med Ansigtet nedad paa Sandet her, saa kunde
den anden muligvis — muligvis kravle hen over ham
og naa Banken."
„Det er jo i alt Fald en Chance — og den, som
skal være Broen er sikker paa snart at være færdig.
Men som det nu er, vil vi begge gaa ned om faa
Minutter og kvæles som Kattekillinger, hvis vi ikke
forsøger noget.“
„Ja—a," svarede den yngste en Smule koldt, „men
hvem----- . Vi er Venner og har været det i Aaringer,
men del er jo alligevel en stor Opofrelse."
„Jeg forlanger ikke at kaldes et Helt," svarede den
anden. „Vi vil spille Plat eller Krone om det. Og lad
os saa ikke diskutere mere. Vi spilder den kost
bare Tid."
„Lad gaa," svarede den unge Fyr. „Jeg er klar,
hvis du mener, det er den eneste Vej ud."
„Har du noget bedre?"
„Nej."
„Saa kom an."
De søgte begge i deres Lommer efter et Penge
stykke.
„Jeg har altid været heldig i Spil, "mumlede den
ældste.
Han havde ikke tænkt at udtale sine Tanker. Der
var ikke mere at sige, hver af dem tog en Mønt op
af Lommen, kastede den op i Luften og fangede den
mellem de lukkede Hænder.
„¡Krone," sagde den unge Mand roligt.
Hans Øjne straalede af Ophidselse, den anden aabnede sine Hænder. Hans Mønt var ogsaa falden med
Kronesiden opad. Hans i Forvejen blege Ansigt blev
nu marmorhvidt.
„Jeg vinder," udbrød den yngste og rødmede, som
skammede han sig over sin Glæde.
„Ja — du vandt," svarede hans Kammerat, idet
han ligegyldig lod sin Mønt falde i Sandet. Igen
maalte de hinanden med Øjnene, som var det frem
mede og ikke Barndomsvenner. De var begge bleven
ti Aar ældre i de sidste Minutters Skræk og Rædsel.
Det var ikke saa underligt, at de gensidig næppe syntes
at genkende den andens hærgede Ansigt.
„Well," sagde han, som havde tabt Spillet. „Jeg
skal opfylde min Forpligtelse, men jeg har en eneste
Bøn at bede dig om, inden jeg tager den Dukkert.
Du vil nok opfylde denne Bøn, vil du ikke, gamle
Dreng?"
„Jo, selvfølgeligt, “svarede den anden ham. idet
han følte sig saa fejg og skamfuld. „Alt, hvad du vil
bede om."
„Well, jeg vil blot bede dig tage et Budskab med
til Violet Welewood. Jeg faar ikke Tid til at skrive
det. Vi maa skynde os. Se — i Aftes lovede hun
mig at blive min Hustru. Det er frygteligt haardt at
gaa nu, netop som Livet havde begyndt at faa Glans,
just som jeg var begyndt at føle Lykken. Du for
staar mig — ikke sandt, gamle Dreng,"
„Havde den yngre Mands Ansigt før været hærget
og forskræmt, saa var det nu et mat, saaret og haabløst Blik, der var i hans Øjne. Han stirrede paa sin
Ven, som om han ikke ret vilde tro, at han havde
hørt rigtigt.
„Har hun — har Violet Welewood — — lovet
dig det?"
„Ja — jeg vidste ikke rigtigt, hvordan jeg skulde
fortælle dig det før, fordi jeg vidste, at du selv —
men nu. — — Nu har du faaet fuld Besked."

„Er delte dit Alvor ?“
„Alvor 1“ udbrød den anden, som blev han oprørt.
„Er dette en Tid til at spøge — eller er dette en Ting
at spøge med?“
„Nej — nej — i Sandhed nej.“
„Naa, saa gaa til Violet, saa snart du kommer
tilbage til Landsbyen, og bring hende denne Med
delelse, saa mildt som du kan. Sig hende, at min —“
„Stille!“ raabte den unge med ét af vild Smerte.
„Stille! — Dette udholder jeg ikke. Jeg skulde bringe
hende Meddelelsen skaansomt — jeg — til hende!“
Han udstødte en vild Latter. „Menneske — tror du,
jeg bryder mig om at leve nu.“
Han saa ikke den andens lumske Smil, hastigt skjult,
som det blev.
„Saa jeg skulde sige hende, at den Mand, hun
elsker. — Sagde hun i Aftes, at hun elskede dig?“
„Ja, hun gjorde.“
„Vel, saa skal hun have Lov til at have dig,“ raabte
han. „Hør nu. Du skal bringe hende et Bud fra mig.
— Forstaar du? Sig hende —“
Han standsede, og Vreden svandt af hans Ansigt.
Kun en haabløs Sorg blev tilbage.
„Saa lad staa til,“ sagde han, og før hans Kammerat
kunde have rørt sig for at hindre ham, hvis han havde
næret en saadan Tanke, kastede det unge Menneske
sig fremad og laa fladt paa sit Ansigt i Kviksandet
Den ældre gav sig ikke Tid til at tænke paa det,
han havde gjort, men benyttede om end med nogen
Vanskelighed sin Vens slanke, langstrakte Legeme som
en Bro, paa hvilken han fandt Fodfæste.
Da først hans Fødder var ude af det klæbende
Sand, havde han kun ringe Vanskelighed ved at naa
den faste Banke i Spring fra den unge Mands Skuldre.
Endelig var han i Sikkerhed og stod et Øjeblik
som forvildet. Saa var det, som om han kom til fuld
Erkendelse af sin egen fejge Grusomhed og begyndte
at anstrenge sig voldsomt for at naa den andens ud
strakte Legeme.
Det sejge Sand havde allerede næsten dækket den
unge Mand. Idet han lænede sig langt ud fra Banken,
lykkedes det tilsidst Manden at faa fat i Flippen paa
Ynglingens Flonelsskjorte. Men Kviksandet giver ikke
saa let Slip pa^a sit Bytte.
Han opnaaede kun at rive Flippen af og faldt
tilbage paa Banken, da Tøjet gav efter. Da han atter
lænede sig frem, havde den bløde, gule Sandbund lukket
sig blidt. over det synkende Legeme af den, som en
gang var hans Ven.
Pludseligt hørte han Hovslag af en Hest paa det
bløde Græs bag sig, og idet han rask vendte sig, saa
han en ung Pige galoperende over imod sig.
Hun red i Herresaddel, barhovedet med det tykke,
brune Haar flagrende for Aftenbrisen. Idet hun stand
sede Hesten omtrent lige ved Siden af ham, raabte
hun smilende:
„Halloh, Jim — hvor er Fred?“
„Violet,“ begyndte han. „Miss Welewood------ “
Men han kunde ikke gaa videre, og han kunde
ikke se paa hende.
Ligesom svælgende haardt gjorde han flere Forsøg
paa at tale, og saa krummende sig som en Hund for
hendes stolte, forbausende Blik vendte han sig bort
og flygtede i en vild Flugt hen over Markerne.

Misundt

bliver alle, der har en sart, hvid Hud.rødmusset, ungdomsfrisk Udseende
et Ansigt uden Fregner og Urenheder i Huden, brug derfor den ægt
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Redaktionen paatager sig intet Ansvar for indsendte Manuskripter og
Billeder, men benyttes de ikke, vil de saavidt muligt blive returnerede
hvis Porto vedlægges.
Redaktionen :
Chefredaktøren træfles Mandag og Lørdag 11—12,
(Andre Dage efter Aftale). Telefon 6922.
Redaktionssekretæren træffes Mandag, Fredag og Lørdag 12—2. Te
lefon 6822. (løvrigt pr. Privattelefon Taga 46 y).
Administration og Annonce-Af deling:
Direktøren, hver Dag 12—2. Telefon 6822.
Forretningsføreren træffes hver Dag Kl. 3—5 Telf. 6822.
Kontoret daglig aabent 9—5. Telefoner 6922, 6822.
Abonnementspriser i Indlandet:
Hver 8 Dag frit tilsendt i 3 Maaneder 1 Kr. 25
do.
do.
i 1 Aar Kr. 5.00.
t
Telegramadresse: Hver 8' Dag. Telf.: 6822. »Hver 8. Dag“faas paa
alle Jærnbanestationer, i alle Kiosker og hos Boghandlere samt Blad
forhandlere. Abonnement modtages ogsaa gennem Postkontorerne
Ind- og Udland.
Udgivet af A|S. »Hver 8 Dag‘s Forlag. George C. Grøn (ansvarshavende Redaktør). Annoncer modtages i Ekspeditionen, »Hver 8 Dag's Hus
Vingaardsstræde 25, København K. Telefon 6822. Trykt i Frantz Christtreus Bogtrykkeri, Niels Hemmingsensgade 32.

Leverandør til:
Hs. Majestæt Kongen af Grækenland, Hs. Majestæt Kongen af Rumænien, Hs. Majestæt Kongen af Portugal, Hs. Kongelige
Højhed Storhertugen af Baden, Hs. Kongelige Højhed Storhertugen af Sachsen-Weimar, Hs. Højhed Hertugen af Arihalt,
Hs. Storhertugelige Højhed Prins Max af Baden, Hds. Kongelige Højhed Infantinde Isabella af Spanien, Hds. Kongelige
Højhed Prinsesse Marie Louise af Baden.

Ovenstaaende Pianofabrikant konkurs.
Kgl. Hof Pianofabrikant Hintze, Berlin, *en af Tysklands største Fabrikanter, er gaaet konkurs.
Hver 8. Dag har, med sin vanlige Interesse for sine Læsere, pr. kontant købt dette Restlager af Pianoer
og Flygler. Ligesom de store udenlandske Blade paa forskellig Maade, naar Lejlighed gives, lader sine
Læsere nyde godt af fordelagtige Indkøb, tilbyde vi nu vore ærede Læsere den Fordel, at de for ca. halv
Pris kunne erhverve sig et første Klasses Piano eller Flygel. Originalpriserne varierer fra 800 til 1800 Kr.;
men vore Udsalgspriser andrager kun ca. det halve. Til Betryggelse for Køberne, om Fabrikatets For
trinlighed have vi anmodet Hr. Komponist Fini Henriques om en Udtalelse og henviser til nedenstaaende
Erklæring. Pianoerne er udstillede i Stueetagen i Hver 8. Dags Hus, Vingaardsstræde 25 og kunne beses
Søgnedage fra 9—6. For at ogsaa de af vore Læsere, [hvem det ikke maatte konvenere at betale kon
tant, kunne nyde Fordel af vort Indkøb, have vi truffet det Arrangement, at vore Læsere kunne afdrage
Beløbet med smaa maanedlige Afdrag af 10 Kr., saaledes, at de dog nyde Fordelen ved kontant Betaling.
For at ogsaa vore Læsere i Provinserne kunne nyde godt af vort Tilbud, antages en Forhandler i hver
Provins. Skriflige Forespørgsler besvares omgaaende. Instrumenterne sendes fragtfrit til Provinsen.

fl|<5

Øver & Dags forlag,

fianoafdelingen.
Vingaardsstræde 25.

Telf. 6026, 6822, 6922.

Undertegnede, som har prøvet de af Hver 8. Dags Forlag

erhvervede Pianoer og Flygler fra Kgl. Hofleverandør Hintze,
Berlin, erklærer herved, at disse, hvad Tone og Klangskønhed
angaar, staar paa Højde af¿det allerbedste, som Udlandet leverer.
Kjøbenhavn, d. 15. April 1912.

Fini Henriques.

Udgiver: A/S Hver 8. Dags Forlag.
Chefredaktør: George C. Grøn.

Nr. 47.

København: Hver 8. Dags Hus, Vingaardsstræde 25.
London: 12, 13 & 14, Red Lion Court, Fleet Street E. C.

18. August 1912.

Pris 10 Øre.

Herr og Fru Krupp von Bohlen und Halbach.
Det verdensberømte Kanonfirma Krupp's 100-Aars Jubilæum er blevet fejret under store Fest
ligheder. Bl. a. aflagde Kejser Wilhelm Besøg i Essen og tildelte Legationsraad Krupp v.
Bohlen-Halbach Titel og Rang som overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister.
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GALEJSLAVEN
Oversat af Anna Thalbitzer.

et var sent paa Eftermiddagen, og den Beyen uforskammet og nægtede rent ud at
gode Fregat „Prométheus“ med Sejlene tage Sagen under Overvejelse, indtil Lord Ex
hængende dovent ned langs de høje Ma mouth truede med at bombardere Byen. Først
ster gyngede yndefuldt paa det næsten ube
da gav han efter, men da han foregav, at han
vægelige blaa Middelhav. Dæksplankerne var ikke kunde handle uden først at have ind
skuret snehvide, og hver Stump Meted om hentet sin Overherre Sultanens Samtykke, fore
bord skinnede blankt puds&t-<U Solens Straa- slog han at sende en Ambassadør til Konstan
ler, Kanonerne var polerede, og hver eneste tin opel, som kunde forskaffe ham den op
Tovende smukt.optiillet.
højede Sanktion, og som derefter vilde drageEn Gafig imellem kom der et Vindpust direkte til England for at ordne Sagen med.
og bredte dens store, hvide Vinger ud, den Regeringen.
var saa skarpt bygget forude og flød saa let
Da Sagen var for saa vidt bragt i Orden,
paa Vandet, at den kun behøvede et Pust for sejlede Lord Exmouth tilbage til England medat glide fremad, og naar den bevægede sig, Flaaden, med Undtagelse af Fregatten „Proskilte Vandet sig blideligt til Siderne og kru- métheus", og da han tog Afsked med Beyen,.
sedes og skummede langs dens Sider.
mindede han ham om, at hvis Ambassadøren
Mod Syd saa man Algiers svagttegnede ikke hurtigt kom til England og ordnede Sagen
purpurfarvede Kystlinie og nogle enkelte Fi- efter hans Ønske, vilde han komme tilbage
skerbaade, der laa og vuggede sig dovent paa med hele Flaaden til Algier og lade Kano
nerne afgøre Spørgsmaalet.
det dybe, azurblaa Hav.
En Mils Vej borte kom en stor algiersk
Chefen paa „Prométheus", Kaptajn Bowcn,.
Galej ned imod Fregatten, den blev roet frem fik Instruktioner om at undersøge Bugten og;
Havnen for at finde et godt Sted,’hvor Flaa
med lange Aaretag af ulykkelige Slaver.
Som et stort Tusindben kom den kry den kunde ankre op. Han skulde iagttage Byen
bende, og ombord paa „Prométheus" stod Ma og dens Forsvarsmidler nøje, men fremfor alt
troserne i Grupper og iagttog den og udstødte undgaa at komme i Konflikt med Beboernevelmente Forbandelser mod disse barbariske af Algier eller andre af de barbariske Stater,,
Sørøvere, som pinte og plagede Folk af alle og ikke gøre noget som helst, der kunde af
Nationer, ja, selv britiske Undersaatter, drev bryde de forhaandenværende fredelige Under
handlinger. Kaptajn Bowen havde udført det
dem i Døden og gjorde dem til Slaver.
I lang Tid havde disse Sørøvere hærget Hverv, der var ham betroet, med stor Dyg
de overfor liggende Kyster ustraffet; de havde tighed og Snildhed, og han havde nu forladt
overfaldet og udplyndret fredelige Handels Bugten for at foretage nogje Undersøgelser af"
skibe og bragte Mandskaberne i Slaveri; de de nærliggende Kyster og om muligt finde et
havde pint dem og myrdet dem, men nu saa sikkert Sted, hvor et beskadiget Skib kunde
det ud til, at Gengældelsens Dag var kommet. blive istandgjort, i Fald det blev nødvendigt.
Men paa denne stille, smukke Eftermid
Amerika havde tvunget dem til at respektere
de forenede Staters Flag, og i dette Foraar, dag fremkaldte Synet af den algierske Galej
det var i 1816, havde Storbrittanien taget sig en sand Storm af Ophidselse blandt de engel
sammen, og Admiral Lord Exmouth havde be ske Sømænd ombord paa „Prométheus", og;
søgt Tunis og Tripolis med en mægtig Flaade selv den standhaftige gamle Kaptajn Bowen
og bragt det Budskab med fra Prinsregenten, oppe paa Kommandobroen følte sig smittet
„at han var fast besluttet paa, at alt Slaveri deraf. Han var en Mand, der havde vundet
sin Stilling ved eget Arbejde og ikke ved sær
skulde afskaffes i disse barbariske Stater".
Dette Budskab, i Forbindelse med Admi lig Begunstigelse, og han gik frem ot tilbage
ralens resolute Optræden og Synet af den og talte med sin Næstkommanderende, Løjt
stærke Krigsflaade, havde den Virkning, at nant Charteris, en ung Adelsmand, som varBeyen i de respektive Byer fandt sig i det, blevet sendt til Søs, fordi Hæren og Kirken,
var bestemte for de ældre Medlemmer af Fa
der forekom ham uundgaaeligt.
Saa sejlede Flaaden til Algier, men der var milien.
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Kaptajnen havde ikke megen Politur, han
var lavstammet og bredskuldret, brun og skæg
get, var en tredsindstyve Aar gammel, havde
en rullende Gang og den slemme Vane at bande
ganske forskrækkeligt.
Dette sidste syntes
'Charteris ikke om, men ikke desto mindre
havde den fikse unge Officer paa treogtyve
Aar en stor Respekt for sin Chef, og han be
undrede hans Mod, hans Sømandsdygtighed og
hans brave, hæderlige Karakter.
Kaptajnen
hunde bande sine Folk ned i det aller hedeste
Helvede, men der var ikke én af dem, som
ikke vilde være gaaet derned med Glæde for
al fornøje ham, saa højt elskede de ham. Den
gamle Sømand betragtede Galejen med et hævn
gerrigt Udtryk i sine skarpe graa Øjne, da
den kom luskende nærmere.
„Jeg vilde gerne give min højre Arm, ja,
begge mine Arme og Ben med — hvis de for
dømte algierske Sørøvere vilde begynde en
Kamp med os!“ sagde han.
»Og jeg tror, de vil," svarede Charteris,
„hvorfor skulde de ellers forstærke deres For
svar?"
„Det er ikke andet end Pral! Men gid
det ikke var! Saa snart de ser vor Flaade
lægge sig i Angrebsstilling og vise Tænder,
stikkér de Halen mellem Benene, de Pjalte!“
„Saa lad dem det, saa har vi faaet vor
Vijle, og de stakkels Slaver kan endelig faa
deres Frihed!"
„Endelig — endelig!" udbrød Kaptajnen
forbitret, „ja, vi burde have sagt til den gamle
graaskæggede Djævel af en Bey: „Du skal,
Fanden tage mig, sætte de Slaver i Frihed
lige paa Øjeblikket, eller du faar med os at
bestille! Hvert Minut maa jo være som et
Aar for dem, og her staar vi og maa se paa,
at de Bæster mishandler dem. Ved Gud, Char
teris, jeg holder det ikke ud!"
„Godt, Sir, 'Vi kan endnu komme til at
•slaas, og „Prometheus" skal være med i Le
gen. Lad os haabe paa det."
„Javel, min Dreng. De er en brav Fyr,
skønt Deres Broder er en Lord! Gid Fanden
havde dem! Her staar jeg som Repræsentant
for den største Sømagt i Verden.
Jeg, en
Englænder, som er nær ved at blive syg ved
Synet af Slaveri, og jeg maa finde mig i at
se det lige for Næsen af mig," sagde han og
pegede paa Galejen med sin stumpede Pege
finger.
„Aa!" sagde Charteris og saa i samme
Retning, „jeg gad nok vide, hvor mange af
de stakkels Fyre, der sidder der og trækker
paa Aarerne, vilde ønske, at de var døde og
fri for deres Elendighed!"
„Sig ikke et Ord mere, eller jeg glemmer
mine Ordrer, saa sandt jeg lever! Jeg duer
ikke til at forhandle med de Djævle, som
selve Satan maa have sluppet løs fra Helvede
for at plage vore Medmennesker ihjel! Char
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teris, det gør mig forrykt! Admiralen skulde
have valgt en anden Mand til at blive her og
udføre hans Ordrer. Jeg er ikke den rette
til det. Det ender med, jeg bliver stillet for
en Krigsret og afskediget!"
„Ikke, hvis jeg kan forhindre det, Kap
tajn. Tjenesten kan ikke undvære Dem!"
Nede paa Mellemdækket spillede en af Fol
kene paa Violin for sine Kammerater, de sang
Omkvædet til den Sang, han spillede, og det
morede Kaptajnen at lytte til dem. Den gamle
Sømands vise lød klart gennem Luften, og der
efter stemmede de fleste af Fregattens halv
fjerde Hundrede Matroser og Drenge med i
Omkvædet, som formelig rungede ud over Van
det, saa at Morerne ombord paa Galejen gik
hen og lænede sig over Rælingen for at se
paa disse Engelskmænd, som de mente vilde
være udmærkede som Slaver, saa stærke og
kraftige, som de saa ud.
„Lad os give dem „Rule Britannia, Bob!"
raabte en Stemme blandt Matroserne, mens
Spillemanden spillede den sidste Strofe af
Visen.
„Ja — lad os faa „Rule Britannia!" var
der nu mange, der raabte, og i det samme
var Galejen næsten paa Siden af dem, som
om det morede de uforskammede Morer at
vise sig lige foran Tænderne paa den Fjende,
der ikke maatte bide dem.
Saa spillede Violin spilleren „Rule Britan
nia", og hele Mandskabet sang Ordene med,
som klang i et vældigt Kor ud over Havet.
„Rule Britannia! Britannia rule the waves!
Britons never, never, never shall be slaves!"
(“Hersk Britannia, over alle Verdenshave!
Britten skal aldrig, aldrig, aldrig blive Slave!")

Lyden af de mange Stemmer hørte op,
og Spillemanden spillede de faa Toner, der
er mellem første og andet Vers, da man pludse
lig hørte som et svagt skælvende Ekko fra
Galejen, en Lyd, der ramte som en Pil i hver
eneste Mands Hjerte ombord i „Prométheus":
„Rule Britannia, Britannia rule the waves!
Britons never — never — never — —"
Saa lød der et Hyl, og man hørte Lyden
af Slag og Forbandelser.
Der gik som en ildevarslende Hyssen fra
den ene Ende af „Prométheus" til den anden.
Følelserne var spændt til den højeste Grad,
og mange af Folkene, som var halvkvalte af
Raseri, følte deres Øjne fyldes med Vredestaarer. Thi nu var den britiske Løve vaagnet
og var vild af Harme; Matroserne myldrede
hen til Skibssiden, og med dybe Vredesbrøl
svang de de knyttede Næver truende imod
Morerne, som sad med Benene over Kors og
røg ganske roligt og lod haant om Støjen.
Da lød pludselig Baadsmandspiben, og der
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blev stille, mens hver Mand ilede til sin Plads
og stod parat.
„Klar til at vende!”
„Hurrah!” skreg Matroserne og halede i
Rebene af Hjertens Lyst, de store Ræer drej
ede, og Skibet begyndte langsomt at vende
rundt.
Folkene havde forstaaet, at de skulde efter
Morerne, og hver især ventede spændt og ivrig
paa den næste Ordre.
Der blev pebet igen, og Kaptajnens Gig
med dens Besætning af udsøgte Folk blev hur
tig firet ned i Vandet.
Løjtnant Charteris og den algierske Tolk
tog Plads agterude, og Baaden roede ned mod
Galejen, som allerede var omtrent en Kvart
mil borte. Folkene trak paa Aarerne, som om
de roede Kaproning om Admiralens Præmie.
Hvad Kaptajnen paa „Prométheus” angik,
saa var han aldeles febrilsk af Ophidselse.
Saa lænede han sig ud over Rælingen, saa
gik han op og ned med utaalmodige Skridt,
mens Galejen, der drev længere og længere
bort, snart blev indhentet af den raske Gig.
Skibslægen var paa Dækket.
Kaptajnen
sagde til ham: „Hør Doktor, denne Solhede
er for meget for mig — jeg ¡er syg!“
„Det ser De ikke ud til, Kaptajn/ sva
rede Lægen tørt og kastede et Blik paa den
gamle Kaptajns rynkede, men friske og sol
brændte Ansigt.
„Ved Gud — dette her er Mytteri!“ raabte
den gamle Sømand og vendte sig om mod
den forbavsede Læge. „Jeg er, Fanden gale
mig, lige ved at dø, og jeg er ikke mere an
svarlig for mine Handlinger.”
„Nej, jeg tror det næsten ikke,” svarede
Lægen.
„Gaa ned og skriv det op — hører De?
Gaa ned og gør det lige med det samme. —
Saa sandt jeg lever — de har bordet den!“
udbrød han og tav, da han saa, at Løjtnant
Charteris og Tolken gik ombord i Galejen.
— Efter et kort Ordskifte med den mørk
hudede Chef kom det til et Haandgemæng,
som blev set af de mange Hundrede iagt
tagende Øjne paa Fregatten, saa blev Tolken
kastet i Vandet, hvor han hurtig svømmede
hen til Giggen. Løjtnant Charteris stod ved
Faldrebet med draget Siværd overfor en Flok
rasende, gestikulerende Morer, mens det saa
ud, som om Mandskabet i Giggen var lige
ved at kravle op for at komme deres Officer
til Hjælp.
Imidlertid gik Charteris alligevel langsomt
ned i .sin Baad, som hurtigt roede tilbage til
Fregatten.
„Jeg melder mig til Borde, Sir,” sagde
Løjtnanten og sprang hurtigt op paa Bakken
til Kaptajnen.
„Tal ud,” raabte Kaptajnen, og de andre
Officerer stimlede sammen om dem for at høre
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Rapporten, mens Folkene neden under trængte
sig frem, saa langt de turde, for at udspørge
Giggens Mandskab.
„Jeg forlangte at se de engelske Slaver, de
havde ombord,” sagde den unge Officer ro
ligt, „men den sorte Slyngel til Anfører svor
ved Muhameds Hoved, at de ingen havde. Jeg
bad Achmet om at sige til ham, at han var
en Løgnhals, og jeg tror, han gjorde det.”
„Det var Satans godt,” mumlede Kaptaj
nen bifaldende.
Saa kastede Morerne Achmet overbord og
vilde have kastet mig bagefter, men jeg viste
dem min Sabel og trak mig tilbage, saa lang
somt jeg kunde. De har Engelskmænd om
bord, Sir, det er jeg sikker paa!”
„Det er jeg med,” brummede Kaptajnen,
„og her er jeg bundet af mine fordømte Or
drer til ikke at fortrædige de djævelske Slave
handlere. Gid Fanden havde Ordrerne og alle
Admiralitetslorderne — hver evige én! Hvad
i Alverden skal jeg gøre?”
„Hør en Gang, Sir,f sagde Charteris og
trak sin Chef lidt til Side og talte sagte med
ham. „De har jo faaet Solstik — har De
ikke? Naa, saa gaa De bare til Køjs og over
lad til mig at bryde Ordren. Jeg vil ikke
blive hængt af den Grund, det skal min Fa
milie nok sørge for — og hvis jeg skulde
faa min Afsked, saa skaffer de mig nok en
anden Stilling!”
„Du gode Gud, Dreng! Der er det rette
Stof til en Helt i Dem,” sagde Kaptajnen varmt.
„Jeg vil være fordømt, om jeg ikke altid har
været af den Mening. Saa tager De Komman
doen, til jeg bliver rask igen?”
„Javel, Kaptajn.”
„Ja — det er bedst saaledes, for saa kan
Regeringen bagefter undskylde sig med, at jeg
var syg. Lad kun være med at skyde paa
de Slyngler — gaa bare ombord og tving dem
til at lystre.”
„Javel, Sir!”
„Og Gud velsigne Dem, min Dreng.”
Saa vendte Kaptajnen sig om og hylede:
„Jeg vil lægge jer alle sammen i Jern, I
skal faa Kat alle sammen, I Sataner, har I
hørt det?”
„Kom nu, Sir, og gaa neden under,” sagde
Charteris beroligende.
„Ja, nu gaar jeg, og jeg vil have jer alle
sammen med ned — har I hørt det?” raabte
han og forsvandt ned ad Kahytstrappen.
„Det er et slemt Solstik — ikke sandt,
Doktor?” spurgte Charteris.
„Det ser saadan ud,” svarede Lægen barsk.
„Godt! Vil De være saa god at give en
Attest for det. Mine Herrer,” tilføjede han og
vendte sig om mod de andre Officerer. „Jeg
overtager Kommandoen, indtil Kaptajnen bli
ver rask igen. Baadsmand, pib ud: Klar til
alle Baadene.”
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Man skulde tro, at de havde forudset, at
denne Ordre vilde komme, thi Baadenes Mand
skab stod allerede parat, og et Øjeblik efter
laa alle Baadene paa Vandet, og skønt ingen
havd(ø givet Ordre dertil, blev Bøsser og Hug
gerter langet ned til dem.
„Vi vil bare se, hvem det var, der sang
Omkvædet med til „Rule Britannia", raabte
unge Charteris, da han tog Plads i Chaluppen,
„det er det hele!"
Men næppe havde de stødt fra, før en
dyb Stemme raabte til dem oppe fra Dækket:
„Gig, stop lidt, jeg vil ogsaa med, og blæse
være med Ordren!"
Og den gamle KapLajn klavrede hurtigt
ned langs Skibssiden under Mandskabets be
gejstrede Hurraraab.
„Sir," raabte Skibslægen, „De er ikke i en
saadan Tilstand, at De kan tage med."
„Sir, der skal en raskere Mand end Dem
til at standse mig!" lød Svaret, og af Sted fo’r
Giggen efter de andre Baade.
Med lange, kraftige Aaretag fløj de nu af
Sted efter Galejen, som imidlertid var om
trent en Milsvej borte.
Da de kom nærmere, saa de, at Morerne
var parat til at tage imod dem, og Baadene
spredte sig nu og forberedte sig paa at an
gribe fra alle Sider.
„Bum!" Et Skud ramte Vandet tæt ved
Chaluppen, og et højt Hurra fra Baaden var
Svaret.
„Bum — Bum!" Igen og igen, og nu var
Baadene kun hundrede Alen fra Galejen, og
Folkene roede paa Livet løs.
.
Saa regnede Geværskuddene ned over dem,
og nogle af dem tabte Aarerne og faldt bag
over eller hang forover uden Liv.
„Bum!" Denne Gang ramte Skuddet Gig
gen i Agterstavnen uden at saare nogen, men
Baaden sank øjeblikkelig. Den nærmeste Cha
lup kom straks til Hjælp uden at bryde sig
om Kaptajnen, der raabte:
„Vent ikke paa os, I fordømte Sønner af
en Kanon, men bord Galejen — skynd jer
og bord den."
Styrbordsjollen med den ældste Baads-mand havde haget sig fast i Galejen, og Mand
skabet forsøgte at borde den, mens en uordent
lig Flok af skrigende Morer med Bøsser og
Sabler og Huggerter gik løs paa de brave Fyre.
De forsøgte at faa Fodfæste, men blev stadig
slaaet tilbage saarede og blødende.
Pludselig lød der et jublende Hurra for
ude og et andet Hurra fra Siden, hvor en
af de andre Baades Mandskab kom kravlende
ombord. Straks efter kom Chaluppen og den
anden Jolle langsides, og under en voldsom
Geværild, under vilde Slag og Hug drev de
engelske Matroser og Marinesoldater, førte af
Kaptajnen og Løjtnant Charteris fra den ene
Side og af Baadsmanden Reilly fra den anden,
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Morerne sammen paa Midten af Skibet, saa
disse enten maatte springe ned i Lasten eller
udenbords.
„Efter dem neden under!" raabte Kaptaj
nen, som frygtede for, at Slaverne skulde blive
dræbt af den desperate Herre, og fyrre tyve
raske Sømænd, anførte af Charteris, styrtede
ned i det stinkende og ophedede Lastrum. Det
var i rette Tid, de kom, thi Morerne havde
allerede myrdet et halvt Dusin Italienere og
var i Færd med at slaa flere af de ulykkelige
lænkede og forsvarsløse Slaver ihjel. „Rule
Britannia! Gaa paa dem, Kammerater!" skreg
en Stemme inde fra Dybet, „skynd jer, ellers
bliver det for sent!"
Der lød en Eksplosion og et Brag, og en
Flamme sprang højt i Vejret. En Krudttønde
var bleven aabnet og antændt. En Del af Dæk
ket fløj i Luften og dræbte en Mængde Slaver
og Morer, men Matroserne nede i Lasten holdt
ikke op at arbejde paa at befri Slaverne. Aller
først brækkede de Lænkerne af de to Eng
lændere, der sagde, at der var ikke flere end
to; og saa befriede de mange af de andre,
indtil Røgen blændede dem, og de hørte Baadsmandspiben, som kaldte alle Mand paa Dæk
ket og til Baadene. Skibet var nu ét Flamme
hav, og Englænderne, som blev vilde ved at
høre Skrigen fra de ulykkelige Slaver, som
de ikke havde kunnet naa at løse af Læn
kerne, gjorde kort Proces med de sidste af
Morerne, som endnu svømmede omkring i Van
det.
De forlod Galejen indhyllet i Røg og Flam
mer, og da de nærmede sig „Prometheus",
blev de modtaget med „Rule Britannia" og
Velkomstraab.
Kun Kaptajn Bowen var mismodig.
„Fire gode Mænd dræbte," brummede han,
„og sytten saarede. Det bliver et slemt Regn
skab at gøre op. Og skønt jeg elsker mit gamle
Skib som mit eget Liv, vil vi nu blive nødt
til at skilles. Men jeg kunde ikke lade være
at handle, som jeg gjorde, Chartéris, og selv
om jeg havde kunnet, saa tror jeg ikke, jeg
havde villet."
„Kaptajn," sagde Chartéris og blottede sit
krøllede Hoved og rakte ham sin Haand, „selv
om Admiralitetet skulde degradere Dem for
Ulydighed, saa vil enhver Engelskmand ære og
agte Dem, fordi De retfærdiggjorde de stolte
Ord i vor Sang."
En Maanedstid efter bombarderede Lord
Exmouth i Forening med den hollandske Flaade Algier og undertvang det, og Regnskabet
fra „Prometheus" blev gjort op sammen med
det fra Bombardementet, og de Herrer Admi
ralitetslorder gjorde sig ingen Ulejlighed med
at undersøge Sagen nærmere.
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Prinsesse Victoria Louise.
Den tyske Kejsers Datter i Nationaldragt paa Corfu, hvor Kejseren som bekendt har købt det
pragtfulde Slot, som den afdøde Kejserinde aj Østerrig lod opføre dér.
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Stenen i Thybjerg Skov.
YBJERG, tidligere Tytebjerg eller Tüdebjerg
kaldes en høj Bakke i Midtsjælland med
vid Udsigt over et meget frugtbart og
velbygget Landskab.
Højt over alle omliggende Gaarde og Lands
byer knejser her Tybjerg hvide Kirkemure og
Tybjerggaards gul-hvide Fløje.
Kirken blev bygget omkring Aaret 1200 af
Kampesten, Kridtsten og Faksekalk; den ejer
interessante Vægmalerier i byzantisk Stil, som
afdækkedes i 1883 og er ejendommelig ved sin
Kirkegaardsmur, som ligner en uindtagelig Ba
stion.

T

Vor Sagnhistoriker J. M. Thiele fortalte os
i 1819, „at den Gang, den hvide Kirke var
bleven opbygget, harmedes en Troldheks saa
meget derover, at hun tog en svarlig stor Sten
og fo’r med den op i et Klokketaarn, langt
borte derfra, og slyngede Stenen med Tybjerg.
Men den faldt i Skoven og ligger der endnu.
Samme Sten kaldes Asestenen, og er det Me
nigmands Tale derom, at Egnens Karle og Pi
ger har engang haft Dans og Lystighed oven.paa den, saa at man heraf kan begribe, at
den maa være meget stor!“ — '
Man ser af Billedet, hvor stor Tybjerg
stenen er, thi den stoute Jægersmand, som
engang var Fløjmand i Garden, synes jo næsten
lavstammet, sammenlignet med den. Endda er

det dens Diameter, som imponerer mest, thi
der maa ti Mand til for at favne den.
Den anses da ogsaa for at være en af
Sjællands største Sten, ja, maaske den største.
En af Tybjerggaards Ejere har haft den
geniale Ide at lade alle Godsbesiddernes Navne
indhugge i den, og vi læser der, at Gaarden i
Aarelt 1291 ejedes af Jens Sjællandsfar den
ældre — en meget anset og rig Mand. Af senere
Ejere kan vi nævne Peter Ludvigsen, Ridder,
1374, en Søn af Christoffer den Andens be
rømte Marsk, den forsegler sine Dokumenter
med Ebersteinernes oprejste Løve; L. Ander
sen Bjørn, 1508, som tillige ejede baade Voergaard og Støvringgaard; Stiftamtmand Banner
i 1655 ;og endelig Kong Christian íden 5tes Halv
broder, Statholderen i Norge, Ulrick Frederik
Gyldenløve, en Søn af Kong Frederik d. III.
og Margrethe Pappen.
I 1677 solgte Gyldenløve Gaarden til Geheimeraad Brandt, men allerede Aaret derefter
tog Kronen den fra ham for Skatterestancer.
1678 forærede Kong Christian d. 5te Gaar
den til sin erklærede Yndling, den 'mecklenborgske Adelsmand, Overkammerjunker Adam Le
vin Knuth, som var personlig elskværdig, men
uden Dannelse og „oplagt til Vinens Nydelse".
Han ejede tillige Gisselfeldt og fik samtidig
Tybjerg forøget fra 36 Tdr. til 103 Tdr. Hart
korn.

Thybjerggaard.
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Stenen i Thybjergskov.

12 Aar senere solgte Knutli Gaarden til
Kongen igen, som straks derefter gav Frede
rik Werdelmanns Enke, Margrethe Wilders,
Skøde paa den.
Hendes Datter ægtede Oberstløjtnant v.
Lepel, og efter ham fulgte adskillige andre
Officerer som Ejere af Tybjerg, der i det Hele
taget synes at være specielt militairt anlagt,
hvilket ogsaa de seneste Ejere udviser.
I 1724 træffer vi en Major Frederik v. d.
Maase, som døde 1728, efter Sagnet ifølge et
Fald med Hesten i Kildemarken, paa Stedet
lod hans ímke, Fru Sofía Rostgaard, hans
Navn indhugge i Hjørnestenen af Stengærdet.
Den næste Ejer, Major v. West, en ud
mærket dygtig Landmand, solgte Gaarden til
Etatsraad Tyge Rothe, en af Struenses argeste Fjender. Han giftede sig med en Pige med
„megen Formue“, Frøken Karen Bjørn, og byg
gede den nuværende Hovedbygning 1763.
Derefter skifter Gaarden stadig Ejer, Rothes
Søn sælger den i 1796 til Dr. med. Bræs trup,
som Aaret efter sælger den til Regimentskvar
termester Lund, som ogsaa kun beholder den
et Aar og sælger den til Kammerherre Bülow,
Deputeret i det danske Kancelli.
I 1804 købtes den af Major de Ncergaard, og
siden da har Tybjerg ikke været i Handelen.'
Major de Neergaards Enke, født Dinesen,
ægtede i 1835 Generalløjtnant v. Steimann, un
der hvem Hoveriet og Pligtarbejdet paa Godset
afløstes, og efter ham fulgte hans Søn, Gene
ralløjtnant v. Steimann og hans Sønnesøn
Oberstløjtnant, Kammerherre v. Steimann.

I de forløbne 600 Aar har Tybjerggaardi
7 Gange været ejet af Kvinder, ogsaa nu besid
des den af en Dame, Kammerherreinde M. B..
v. Steimann, født Tuxen.
Paa „Orestenen“ — Tybjergstenen — læser
man alle de. 35 Ejere og Ejerinders Monogram
og Aarstal, og en stille Sommeraften fortalte
den gamle Jæger, Skovrider Bruun, i 45 Aar
Godsets Skovrider, mig Slægtens Historie, me
dens Tybjerg Kirkeklokker ringede Solen neci
bag de bredfyldte, uberørte Bøgeskove.

Den, der bliver baaret til’Maalet, maa ikke
tro, at han har naaet det.
*
*
*
Naar vi kun kan se det, vi ønsker at se,
er vi naaet til aandelig Blindhed.
*
*
*
Jo kortere Fliden, des længere Dagen.
,
*
*
*
Hvor ofte sover Mennesket ikke fra*1 sin nu
værende Lykke for at drømme om en tilkom
mende.
*
*
*
Mange Kvinder har Forstand nok til at
tale i rette Tid, men kun faa forstaar at tie i
rette Tid.

Hver
8.

Dag“,
18.

'August 1912.

''oL Pr-Fu«,i>u«u^uibol!l.

Indvielsen af den dansk-amerikanske Nationalpark ved Ræbild Bakke fik, trods det mildest talt ugunstige Vejr, et særdeles storstilet
Forløb — ikke mindst ved den smukke Tale //. M. Kongen holdt. Den amerikanske Minister holdt ligeledes en Tale, der blev modtaget
med stærkt Bifald,
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Fra Indvielsen ved Ræbild Bakker.
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„ HAVMANDEN".
NDERVANDSBAADEN „HAVMANDEN", der

U fornylig ankom fra Fiume til Køben
havn, er den første af Marinens 6 nye Un
der vandsbaade, af hvilke de 3, „Havmanden",
„Thetis" og „Triton" er bvgget paa Whiteheads
Værft i Fiume, medens de 3 andre, •,Havfruen",
„Najaden" og „Nymfen" bygges paa Orlogsværftet. — De nye Baade er større end „Dykkeren",
og ved en hensigtsmæssig Udnyttelse af Rum
forholdene har man opnaaet at skabe saa gode
Beboelsesforhold, at Besætningen kan bo om
Bord lige saa bekvemt som i en mindre Torpedobaad. Da Baadene desuden til Fremdrivning i Overfladen er forsynet med en Diesel
motor, ved hvilken de kan tilbagelægge en
Strækning af 1000 Kvartmil, er de ikke som
„Dykkeren" udelukkende bundne til Køben
havn, men kan sendes ud 'overalt i Farvan
dene, hvor deres Tjeneste haves nødig.
Til Fremdrivning under Vandet anvendes
som ved alle Undervandsbaade Elektricitet,
idet Strømmen fra et Akkumulatorbatteri bru
ges til at drive en Elektromotor, der er ind
sat paa samme Aksel som Dieselmotoren. Denne
Elektromotor kan ogsaa drives som Dynamo
ved Dieselmotoren, og bruges til at oplade
Batteriet, saa at Baaden for sin Forsyning af
Elektricitet ikke er afhængig af Landstationer.
I Fiume er „Havmanden" forinden sin Af
gang blevet underkastet en Række Prøver, hvor

ved det har vist sig, at Baaden ikke alene
fuldtud svarede til de opstillede Betingelser,
men paa saa godt som alle Punkter i høj Grad
overskred disse.
De garanterede Hastigheder under Vandet
var: 8 Knob i 1 Time og 7 Knob i 3 Timer;
men der opnaaedes 10 Knob i 1 Time, 8 Knob
i 31/4 Time og 7 Knob i 6 Timer.
I Overfladen var garanteret en Hastighed
af 12 Knob, men man kan gøre Regning paa
over 13 Knob.
En af Særegenskaberne ved disse Baade
er den overordentlige Lethed, hvormed de sty
rer under Vandet, skønt de kun til Dybdesty
ring har et enkelt Par horizontale Ror agter.
Paa Grund af Baadens Form og den Maade,
hvorpaa Rorene er anbragt, har de imidlertid
saa stor Magt over Baaden, at Dybdestyringen
kan udføres ved ganske smaa Bevægelser med
Rattet. Dertil kommer, at Stabiliteten paa Kur
sen er saa stor, at Baaden ofte i længere Tid
holder sin Dybde uforandret, uden at Ror
gængeren behøver at bevæge Rorene.
Alt i alt maa de opnaaede Resultater be
tragtes som særdeles vellykkede, og Marinen
har sikkert kun Grund til at være tilfreds med
de nye Erhvervelser.
Om den Rolle, Undervandsbaade vil kom
me til at spille for vort Forsvar, kan der næppe

Undervandsbaaden „Havmanden" løbende ud fra Whiteheads Havn i Fiume.
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Torpedorummet med Udskydningsrørene.

Et Hjørne af Maskinrummet i „Havmanden".

2225

,Hver 8. Dag“, 18. August 1912.

2226
herske delte Meninger. Betydningen af dette
Vaaben er forlængst anerkendt i allS Mariner,
selv i en Marine som den tyske, hvor man længe
holdt sig tilbage, fordi det i første Række galdt
om at styrke Kampflaaden,/omfatter Flaadeprogrammet nu 70 Undervandsbaade, og man
arbejder af al Magt for at naa op til dette Tal.
Aarsagen er, at man har indset, at der ved
Kystforsvaret er Opgaver, der allerbedst kan

løses af Undervandsbaade, saaledes f. Eks. For
hindring af en fjendtlig Landgang.
I Danmark har vi, takket være vore Far
vande, saa gunstige Betingelser som ingen an
dre Steder i Verden for at anvende Undervands
baade.
Man maa derfor haabe, at de nye Baade
kun er Begyndelsen, og at den videre Ud
vikling ikke vil lade vente for længe paa sig.

C. Aarestrup.
Fra Yarmouth.

NGLAND er Fiskeriets og Fiskehandelens
Landets geografiske Beskaffen
som det er af Vand til alle
Sider, og dets Beliggenhed i en af de fisk
riges te Egne i Verden er saa ualmindelig hel
dig, at det ganske naturligt maatte blive til
Havet, de talrige Kystbyers Befolkninger vilde
søge for Erhvervskilder.
Af disse Kilder har Fiskeriet en Værdi for
Landet af over 175 Millioner Kroner og be
skæftiger 70,000 Mennesker.
Dertil kommer saa den store Skare Mænd
og Kvinder, der sysselsættes ved Fiskéns Be
handling i Land, dens Transport og Af
sætning.
Fisk er i England et Næringsmiddel, der
ikke er mindre søgt end Kød.
Dens Popularitet kan maaske bedst be
dømmes efter det Antal Forretninger, der dels
er baserede paa Salg i raa Tilstand og dels
leverer den tilberedt til øjeblikkelig For
tæring.
Stormagt.
E
hed, omgivet

Fiskehuse og Fiskerestauranter findes i saa
svimlende Antal som Udskænkningssteder for
Spiritus, og den, der kender England, ved,
hvad det vil sige.
Det drejer sig ikke alene om Kystbyerne.
Indlandets Byer er undertiden bedre forsynede
efter det samme Princip, der jo gør sig gæl
dende med dansk Smør, som vistnok ofte er
bedre, billigere og rigeligere i England end
her hjemme.
Et Besøg til store Fiskebyer som Grimsby,
Hull, Lowestoft, Yarmouth etc. er af særlig
Interesse de Dage, da Fiskekutterne og Trawl
damperne ligger stuvede sammen i Havnetn
som — Sild i en Tøndiet, for at blive paa
Fiskeomraadet.
H'osstaaende Billede gengiver en Eipisode
fra Sildesæsonen paa Østkysten; Billedet er
taget i Yarmouth og viser de hjemvendte Kut
tere i Færd med at losse.
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Det Krupp’ske Jubilæum.

Friherre Alfr. v. Krupp,
NDER STORE HØJTIDELIGHEDER

har

det verdenskendte Firma Krupp i Essen
Ufornylig
fejret sit Hundredeaars Jubilæum.

Den tyske Købmand Friedrich Krupp, der
grundlagde Firmaet, begyndte under særdeles
beskedne Forhold. Hans Fabrik leverede sær
lig Vognfjedre og tog først Opsving efter Kri
gen med Danmark i 1864, hvor Krupp blev
Statsleverandør til Preussen af Bagladevaaben.
Siden den Tid har der bestaaet en meget livlig

Fot. spec. f. Hv. 8. D. af Fru Olga Schou.

Forretningsforbindelse mellem Firmaet og
Preussen — en Forbindelse, der med. Aarene
antog ligefrem venskabelige Former. Gamle
Kejser Wilhelm og Generalfeltmarskal Moltke
hørte til Fabrikens ivrigste Beundrere og frem
hævede — ikke uden Grund — at Krupp i
Essen havde sin store Andel i den tyske Hærs
Sejre.
Krupps Søn, Alfred Krupp, der blev født
for 100 Aar siden, indtraadte som Voksen i
Firmaet og bragte det ved sin ubestridelige
Dygtighed frem i første Række. Firmaet an
tog snart saa betydelige Dimensioner, at det
beskæftigede over 70,000 Arbejdere. For dem
blev der indrettet Arbejderboliger med Brugs
foreninger, Skoler, Hospitaler o. s. v.
Alfred Krupp døde i 1887, og Firmaet blev
derefter overtaget af hans Søn Friedrich. Han
var fra sin Ungdom en nær Ven af den nu
værende Kejser, der ofte besøgte ham paa
hans pragtfulde Villa i Essen. Kendt er det,
at da Krupp pludselig døde i November 1902,
holdt Kejser Wilhelm ved Begravelsen en Tale,
hvori han omtalte Vennen i de 'varmeste Ord
og rettede et stærkt Angreb paa Socialdemo
kraterne, der ved deres — efter Kejserens Me
ning uberettigede — Angreb paa Krupps Pri
vatliv havde drevet ham i Døden.
Krupp efterlod sig to Dø tre, Berta og Bar
bara. Ved testamentariske Bestemmelse over
tog Berta v. Krupp Fabrikerne, der dog nu
er overgaaede til et Aktieselskab og kun for
melt er i Familien Krupps Besiddelse.

En trofast Barnepige.
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Et spændende Væddeløllem Vand-Aeroplaner.
En af de største Begivenheder ved Rivieraen i Aar var det store Væddeløb meland-Aeroplaner ved Monaco. I det vidunderlig dejlige Vejr strømmede der
1 ilskuere til fra alle de omkringliggende Byer, men selve Væddekampen var og Skue, der sent vil glemmes. Mod Himlens og Havets dybblaa Farver — saalecles som de kun findes i Syden — tegnede Aeroplanerne sig sone, hvide Fugle. I alt deltog der otte Luftskibe i Konkurrencen.
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EN indiske Nationalkarakter er en mær
kelig Sammensætning af modstridende Ej
endommeligheder, af knugende Alvor og løs
sluppen Livsglæde, af overlegen Ro og vild
Hidsighed, af et eget brutalt Mod og klynken
de Fejghed.
Indierne kan være i Besiddelse af gode
Egenskaber, men man er oftest mest tilbøjelig
til at tillægge dem slette.
Og selv om man har levet og virket mellem
dem i Aarevis, mærker man, at det er ret umu
ligt at lære „at holde af dem." TDe adskiller
sig i den Retning meget fra Javaneserne, Sia
meserne, Japanerne o. fl. a.
Det er Religionen, der har lagt sin klamme
Haand over Indierne, i første Række over Til
hængerne af Brahmanismen og Buddhismen.
Den Mystik, det er Præsternes Opgave at
forlene Gudsdyrkelsen med, betyder for de
Troende aandeligt Mørke, og man kommer ikke
bort fra den Kendsgerning, at den islamitiske
Lære rev en alvorlig Flænge i det Mystikkens
Slør, der dækkede Guddoms dyrkelsen i Indien,
da Islam naaede frem til Brahmas og Buddhas
Hjemstavn.
Men heller ikke den muhamedanske Reli
gion er egnet til at gøre Indierne vennesæle) over
for Fremmede. Den danner den usynlige Bar
riere, der ikke kan overskrides, og er netop
deri en Modsætning til Kristendommen, den
paabyder, at alle Porte skal lades op, at alle
Skel skal fjernes, saa at Hedning og Kristen
kan mødes i fælles Opfattelse af de aandelige
Livsværdier, hvori disse end bestaa.

D
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Oplysningen er den eneste Vej, der vil
føre til en Forstaaelse mellem Østen og Ve
sten, og takket være Englænderne er Begyn
delsen gjort i Indien.
Der findes fem Universiteter, 194 højere
Skoler og 102,000 Elementærskoler, der be
søges af ca. 4 Millioner Børn, men alligevel
er det kun de færreste, der kan læse og skrive.
Hosstaaende Billede viser en ikke usæd
vanlig Gadescene i Indien.
Hinduerne nærer en mærkelig Trang til at
lave Opløb ved enhver Lejlighed, og naar man
saa ganske naturligt kommer til at træde hin
anden over Tæerne, opstaar der Slagsmaal,
som det bliver de indfødte Politibetjentes Sag
at standse.
Paa Billedet ses et Par Betjente i Færd
med at bane sig Vej ind i Menneskevrimlen
for at skille dem ad.

Digterkunsten er — som allerede Oehlenschlåger træffende har sagt — en Gudinde,
ingen Tjenestepige.
*
*
*
Den listige har altid en Mening, som lig
ger midt imellem to forskellige Meninger.
*
*
*
Jeg tror, at med mange Hjerter kunde man
skære i Diamant.
*
*
*
Et Ægtepar er mest kendelig paa dets Ulig
hed med et forlovet Par.
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FRA FISKERI- OG MOTORUDSTILLINGEN.
TA en af de paa ^Fiskeri- og Motorudstillingen
repræsenterede Motorer, der er mest kendte
her hjemme, er sikkert
„Buffalo". Hvad der har
bevirket at denne Motor
ogsaa paa vort hjemlige
Marked har faaet en saa
stor Udbredelse, er særlig
dens Soliditet, enkle Kon
struktion og store Drifts
sikkerhed. Denne Motor
fremstilles i 3 Typer, en
svær langsomgaaende for
Brugsfartøjer, en lettere
for Luxus-Fartøjer og
endelig en Race-Type,

saaledes at enhver kan
til sit Fartøj.

bruge en

„Buffalo"

Paa Fiskeri- og Motor
udstillingen findes et Sor
timent af de Størrelser der
mest anvendes; men kan
intereserede se Motoren i
Virksomhed ved Henven
delse til General-Agent
Herr Chr. Thomsen, Lille
Strandstræde 14.
løvrigt kan Motorerne
ses i Brug ved en Sejllads
med Baadene paa Søerne,
der udelukkende anvender
„Buffalo" Motoren.

Et enestaaende Sanatorium.

de højtliggende Dela were Skovdistrikter i

private Kolonier af svagelige Mennesker, som

•denne Art i Europa.
Principet for dette Kursteds Virksomhed
•er den mest absolute Gennemførelse af Friluftssystemet og Isoleringsteorien, hvilken sid
ste kun meget sjældent føres ud i Praksis andre
Steder.
Ideen er rimeligvis hentet fra de skotske
Højfjælde, hvor der findes en Mængde smaa

bred.
Crossley-Sanatoriet bestaar af en Mængde
Smaahytter, dqr ligger adspredte omkring over
et temmeligt stort Terræn.
Der findes for Tiden ca. et Hundrede Pa
tienter paa Sanatoriet, og' de fleste har sin
Hytte, der er beregnet paa at give Plads for
én Person hver.

England, ligger Crossley-Sanatoriet, ved at leve i fri Luft baade Vinter og Som
ICheshire,
der er en af de mest up-to-date Anstalter af mer forsøger at genvinde deres nedbrudte Hel
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Hyttebeboerne er dog fortrinsvis Menne
sker, hvis Tilstand ikke er en saadan, at de
behøver at ligge til Sengs eller har en Syge
plejerske ved Haanden baade Nat og Dag.
Der er sørget for Friluftsrekreationer for
at bøde paa den daglige Ensformighed og give
Patienterne Lejlighed til fælles Underholdning
uden derfor at bryde Isoleringsprincipet; alt

foregaar i fri Luft, og der er selvfølgelig ikke
den Fare, at de mange forskellige Mennesker
kan overføre Sygdomskim paa paa hinanden^
som hvis de samledes i et fælles Lokale, hvor
Luften hurtig forurenes.
Hosstaaende Billede viser en Del Hytter
ved Vintertid med Omgivelserne hvide af ny
falden Sne.

Hvorledes Marinen hverver Folk i Amerika.

VIS man en Dag ser en ung Marinesoldat

slentre lien ad en Landevej i Amerika,
H
skal man ikke straks glæde sig paa en kærlig

Moders Vegne ved Tanken om, at en længe
savnet Søn er i Færd med at vende hjem. Be
klag hellere en kærlig Moder, der maaske er
ved at miste sin Søn for en Tid. Den unge
Mand i den smarte Matrosdragt, som klæder
ham saa ogdt, er intet mindre end et Redskab
i den hjerteløse Stats Tjeneste, og paa Statens
Vegne gaar han ud for at formaa unge Land
mænd til at begive sig paa Æventyr. Han gør
sit Arbejde godt, han fortæller, med en Vel
talenhed, der vilde gøre en Demosthenes Ære,
om det herlige Liv, som en amerikansk Ma
rinesoldat fører, om alt det dejlige, der er at
se i fremmede Lande, og om de mange Penge,
han kan have paa Lommen, naar han atter
vender hjem efter det store og uforlignelige
Æventyr.
Der er ikke ret mange af de unge Mænd,
der gaar og keder sig ude paa Landet, som

staar for Fristelsen, thi vi er alle mere eller
mindre besjælede af en Trang til at gaa paa
Æventyr med den lille Mulighed for Øje at
vinde Prinsessen og det halve Kongerige.
Det er dog ikke af Hensyn til de unge
Mænds Udvé og Længsler, at Staten indbyder
dem til at forlade den hjemlige Arne. Man be
høver Folk til at bemande de nye Krigsskibe,,
der snart hver anden Dag løber af Stabelen,
og man kan ikke bruge de første de bedste,
der melder sig. I Byerne er der nok af unge
Mænd, der gerne vilde lade sig hverve, men
man foretrækker de sunde og kraftige Agra
rer, der hverken er blevet ødelagt af Bylivet
eller dets Følger.
Hvad enten man er Militarist eller ej, kan
man ikke være blind for den Kendsgerning, at
en Tur paa et Krigsskib i de ni Tilfælde af ti
tjener den unge Mand til Gode. Han lærer Or
den og Disciplin og meget andet, der vil gøre
en Mand af ham.
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„HVER 8. DAG“S GRAFO
LOGISKE BREVKASSE.
Red. af H. Trolle.
Indehaver af Graf. Inst. S. E.
Kristiania og Kbhvn. 0.
Pris pr. Analyse i Bladet: 1 Kr. for 5 Lin.,
2 Kr. for 10 Lin., stor Karakteristik til opgivcn Adresse 3 Kr., Sjælespejl, ca. 100 Lin.,
5 Kr.
Alle Henvendelser adresseres til Graf. Inst.
S. E., Kbhvn. 0.
Trusel- og Udpresningsbreve etc. under ga
ranteret Diskretion. Honorar efter Aftale.
J. K.: Blandt 100 Træffere maa man være.bela
vet paa en Forbier. J. er en usædvanlig tro
værdig og relliniet Person, usammensat,
maaske noget stillestaaende og tør, men
samtidig af en Ro og Sjælefred, der virker
velgørende. Ingen Lidenskaber, ingen for
tumlet Iver, ingen aaben Følsomhed, men
*en overlegen Flegma, et konstant Humør
'Og en massiv Upaavirkelighed. Intet sleminingsbevæget Sind.
;8755. Fin Takt og en ægte vindende Elskvær
dighed lyser ud af denne Skrift. Optræder
fornemt, altid behersket men aldrig hovent
nedladende. Et Menneske af Deres Slags
begaar ingen store Dumheder, 'Drifterne er
ikke stærke nok til at forlede Dem til Ube
sindigheder. Har Idealer, men kæmper ikke
med Kraft for disse. Logisk og liberal som
faa.

BARON SCARPIA: Er en kritisk og nøjereg
nende Person, hvem ingen Idealer er hel
lige. En Hader af Smaalighed, naar den
ytrer sig som lurvet Misundelse, derimod
en Tilhænger af det vedtagne og først og
fremmest en høflig, forekommende Op
træden, ja, er fuldendt Belevenhed.
DANSK: Livlig og foretagsom, men dog saa
forsigtig, at De aldrig vover Dem ud i
holdningsløse Fantasterier eller uholdbare
Stillinger. Ser Dem godt for og er ikke
fri for Omstændelighed. Tankegangen lo
gisk sammenkædet, intet Spillerum for
stærke Følelsesudbrud.
.'SONNE: Er en underlig Blanding af heftig Paaslaaelighed og ubehjælpsom Selvopgivelse.
Snart lader hun sig intimidere og snart
træder hun selv op med alle Tegn paa
Vælde og Kraft. Sær, egensindig, indesluttet
og grundig.
LIE: Selv uden den forklarende Tekst røber
denne Skrift alt ved første Øjekast. En saadan Vilje, Hensynsløshed i Livshengivelsen
og Trang til Yppighed er ualmindelig, lige
som den ubeherskede Voldsomhed i Forb.
med en usædvanlig selvstændig Intelligens
er sjælden hos en Kvinde. Uafhængigheds
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trangen gør Dem hensynsløs og tyrannisk.
Jeg garanterer Dem i Sjælespejlet at ville
skildre Dem saaledes, at enhver vil kunne
genkende Dem derefter.
HANS TAVSEN: Spørgsmaalene om Deres For
lovede kan ikke besvares her i Bladet. Det
maa være nok at antyde, at den Dyd, som
udkræver en stadig Bevogtning^ næppe er
en saadan værd. Nærmere Udtalelser kan
De faa direkte i Sjælespejlet.
ELLEN 21: En reglementeret Natur uden Hang
til Frigørelse. Mere Flid end Ærgerrighed
og frisk Livsmod. Absolut paalidelig, ord
holden. jævn og troværdig. Hverken for
fængelig eller sprælsk og meget taalsom.
1000: En praktisk, jordbunden Natur, haardhændet konsekvent og principfast. Snarere sen
suel Varme end hjertelig Ømhed. Ordknap,
kort for Hovedet, ingen Omstændigheder,
ingen Følsomhed. Klar Tankegang. Hvilken
herlig Skrift De selv har!
F. V. S.: Skønt De paa Bunden af Deres Sjæl
er en stor Egoist, formaar De dog at ud
vikle saa megen Bravhed og Hjertelighed,
at Fejlen ikke falder stærkt i Øjnene. De
har ufravigelige Grundsætninger, en exem■plarisk Orden i Deres Sager, en kraftig
Vilje, megen Fasthed, ringe Indbildnings
kraft. endnu mindre Følsomhed samt en
haardnakket, konsekvent og kritisk Tanke
gang. Kun gennem Sjælesipejlet kan De over
bevises om Grafologiens Rigtighed.
Forbavset over Deres enestaaende Evner.
C. A. 31-7. 12.
*
*
*
Da jeg saa mine Venners Karakter frem
ført i en lille skarp Analyse, faldt min Tvivl.
A. P. J., Jernbaneassist.
*
*
*
Truffet paa en Prik, flere Enkeltheder saa
indgaaende, at det virkede fuldstændig over
raskende.
A. Chr.
Esbjerg, 11.—16., 12.
*
*
*
Beundrer Deres Videnskab. Maa sige at Re
sultatet stemte overens med mine egne Iagttageiser.
C. S., Bogholder.
København.
*
*
*
Fandt Analysen var ualmindelig træffende.
Aarhus, 4.-8.—12. A. J.

At ovenstaaende er Uddrag af de originale
Anbefalinger bevidnes.
P. OLSEN.
Faktor i Christtreus Bogtr.

Brøndby
Strandhotel

VIGERSLEV

(ved Avedøre).
Stor Badeanstalt.

C

Smukt og idyllisk beliggende ved Køge Bugt. - Ca.
Times
Cyklekørsel ad gi. Køgelandevej. — Billig Pension med Strandbade.
Vogn fra Hotellet 8 Fm. og 3 Eft., fra Valby Station Kl. 9 Fm. og 4
Eftm. Pensionærer afhentes gratis fra Glostrup Station. Moderate Priser
paa alle Varer. — Stor overdækket Cykle- og Rejsestald. Særskilte Lokaler
for Foreninger og Selskaber. Telf. Brøndbyvester 26. J. P. Jensen.

En stor Dag paa Traverbanen.

Den gamle Traverbane havde i Søndags Æren af et sjældent Besøg, idet Grevinde Krag-Juul-Vind-Frijs deltog i Løbene.
Grevinden, der er kendt som en dygtig Rytterske, ses paa Billedet til højre i Samtale med Ritmester Schøller.
Det andet Billede viser Vinderne i Derbyløbet paa deres Ponnyer.
Dr. Hentschels
den mere frem
ny Opfindelse,
skredne Alders
Wikø Massage
graa Teint i og
Apparatct er
hule
Kinder
det eneste, der
fremkom mer,
paa videnska
og det trætte,
belig Basis begammelt ud
si ider de Egen
seende Ansigt
skaber, der be
genvinder un
tinger et godt
der Brugen et
Resultat, og det
ungdommeligt,
er tillige det
fuldt og friskt
eneste, der for
Udseende. Net
uden det at
op ved at an
fremtrylle
spore Hudcel En Opfindelse der giver Resultat
En Opfindelse der bør kendes afalle Skønhed ogsaa
lerne til ny,
formaar at be
kraftig Virksomhed har Metoden bevist, at her staar
vare denne. Det anvendes mod bleg o^ graa Teint,
videnskabelig Indsigt og praktisk Forstaaelse bag
mod Filipenser, Knopper. Hudorme, skoldet Hud m
Opfindelsen.
m., ligesom det bringer Rynker, Folder, Sygdomme
i Øjenhaar og Dobbelthage til at forsvinde. Huden
Jeg bestiller herved Dr. Hentschels Wikø
bliver klar og blød, Teintet ganske rent, blomstrende, Apparat
til Kr. 3,00 — med Etui Kr. 4,50.
Eniforhandling for Skandinavien:
blankt og gennemsigtigt Alle Urenheder i Blodet,
saavel som i Hudens Porer udsuges, Hudens Blodog Saftcirkulation øges, og paa denne Maade tilføres Navn............................................................
Hudcellerne ny Livskraft. Ved dette forhindres, at
KØBENHAVN K.

Dr. Hentschels Wikø Depot

Studiestræde 16

T>---- /

Raajcbouf

Ä L A H I) í M
Fabrik LarnJskrenagade 15 Kbh. Tlf. Strand 51 y

giver fodtøjet en
.Vidunderlig, Glans

Graabredretorv 12.
Telefon Byen 2012.

Tøjet hentes og bringes. - Gardin
tørring paa Spændramme.
straks Hurtig Levering.

kommer

—

Elektrisk Drift.

Hjemmets Apothek.
For at afhjælpe-et almindeligt og længe følt Savn ti
byder vi Dem herved ..Hjemmets Apothek“, indeho
dende alle nødvendige Forbindsstoffer samt alle de ny
lige Smaasagér, som henhører under Popuher-Medikamei
ter. Vi leverer i et smukt haandudskaaret Skab (Stø
relse 53 em. gange 301/2 cm,) følgende Forbindsstoffer c
Medikamenter: Brystdraaber, Kamferdraaber, Ho

Gengældelsen.
A: Hov Du, pas paa, nu er der en, der hugger Din
Spadserestok.
B: Hysch, bare rolig, han har maaske haft den før!

mans= og Rabarberdraaber, Hefteplaster, Vaselim
Borvaseline, Borsyre, Tanddraaber, Collodium, Kí
millethe, Amerikansk Olie, Natron, 1 Pakke sterilisi
ret Vat, 1 Gacebind 8 cm. gange 5 m., 1 Gacebind
cm. gange 5 m., Guttaperkapapir, Blodstillende Vi

samt Reservelæge E. Bochéis „Hjælp", praktisk og letfattelig Vejledning
Samaritergerning, alt til den billige Pris 7 Kr. 50 Øre portofrit tilsendt.

BLAAT CHEVIOT,

En lille Diplomat.
Moderen: Hvad er der, lille Hans, du ser jo saa
lomøjet ud i Dag?
Hans: Ja, tænk dig, Tånte Anna har givet mig
en Tokrone!
Moderen: Hvad! Den ger.... jeg vilde sige den
sparsommelige Tante! — Hvorledes er det gaaet til?
Hans: Ja, og nu maa jeg nok købe noget for den?
Moderen: Det maa du, men hvorledes kom det sig,
at du fik Tokronen?
Hans: Ja, det ved jeg ikke selv — Tante talte om,
at det snart var hendes Fødselsdag, og at hun blev
10 Aar!
Moderen: Hvad, 40 Aar! — Hun er jo nærmere —
Naa, det kommer ikke Sagen ved! — Videre!
Hans: Saa kom jeg til at tænke paa, at Onkel altid
siger, at man aldrig skal tro mere end det halve af
det, man hører. Jeg sagde derfor til Tante, at jeg ikke
troede, at hun var 40 Aar!
Moderen: Naa, og — —
Hans: Saa blev hun med et saa alvorlig og saa
bestemt paa mig, idet hun spurgte mig, hvor gammel
jeg da troede, hun var. Jeg holdt imidlertid fast ved
Onkels Valgsprog og sagde dristigt: „Jeg anser dig
for at være 20 Aar gammel!“ Og saa var det, at hun
gav mig Tokronen!

passende til Herreklædninger, Kjoletøj eller Drenge
tøj. Over dobbelt Bredde, forsendes overalt imod Eftei
krav å Kr. 1.78 pr. Meter (1 Meter = 1 Al. 14 Tm
' portofrit fra

Varde Klædefabrik v. S. Petersen, Varde.
Hvad skal Barnet hedde?
— Jeg kan fortælle Dem, at jeg i Dag har faaet
den syvende Datter. Hvad skal jeg kalde hende, min
Kone hedder Asta?
— Saa vil jeg raade Dem til at kalde hende Basta!
*
*
Grundig.
— Mo’er, der er en Spyflue inde i den anden Stue!
— Hvad skal vi gøre ved det, min Dreng?
— Lad os flytte, Mo’er!
*
*
*
S elv herskerinden.
Madam Hansen kommer ind paa Politistationen,
hvortil hendes Mand er bleven bragt i beruset Til
stand. Hun forlanger at faa Politiassistenten i Tale.
„Hr. Politiassistent/4 siger hun til denne. „Jeg maa
anmode Dem om at udlevere min Mand. Det er i Dag
hans Fødselsdag. Han har derfor faaet min Tilladelse
til at drikke sig fuld!

TIVOLI.
Forestillinger og Koncerter
*—

hver Aften.

—

□□□□

En Plasneforestilling.

Dans i „Musefælden"
og „I Borgegaard“

Sprog Undervisning
INSTITUT FRANJAIS, M. A. Husson, Stenosgade 5 i,
fransk exam. indf. Lærer og Lærerinder. Enetimer Kursus. Konversat
Korrespondance Vejledning (for Sangere) i fransk Textudtale. Tlf, V. 71

Kliniker
Sygepleje
Hygieine

Hold for Voxne og Børn 50 0. Enetimer 1
Indfødt tysk Lærerinde. Ligel.
gives Klaverunderv. Rørholmsg. 14,1«

Dr. med. AXEL TROLLE.
Konsultation i Fordøjelses» og Underlivssygdomme,
rivatklinik og Bopæl; Dronningens Tværgade 40. Tlf. 7960. Tr. 12—1.
Badeanstalten »Køb enhavn*
Studicstr. 61.

Billige
<AR- & DAMPBADE

(med Have) for ældre og svage. Pris fra 75 Kr. (Eneværelse). Sygepl. P. Jacobsen, Strandboulevard 92.

eneral-Agenturet Gothersg. 16. Kbhvn. K.

Silkeborg

Frimærker modt. som Betaling.

W. Kaiser, Aarhus.

Brokbaand, Rygbandageg og
_______ Underli vsbandager.

TTndervisning i Klaver for
*3*
gyndere Købmagergade 8.
St. Thomas Allé 13 2.
Klaver«
Christensen, Orgn.- VÍ0
Elever I Vloiinspil modtages.
Vik.v.Sct.Petri Kirke
___________ Tr. 30—12.___________ Orgel.
Marstalsg.lO.T.01932y The
K. Gottlieb, Øster Fasanvej 227.
Elever i Orgelspil. Tr. 1—3. Elev af
Klaverunöervisning
_____ Hr. Organist Jul. Foss._____
Fru MARY BJØRVIO
Averter i „Musik-Undervisning44.
BLAAGAARDSGADE 20 4 N.

Pensionatet
Villa Aavang

sidste Forretn. her paa Pladsen i
ummiv. og Sygeplejeart. Prisl. mod
) 0. i Prim. Varerne sendes overalt.

ir. Instrumentm. og Bandagist.

Undervisning i Klaverspil, ETiLAriacnds^de”s
Valdemar Larsen,

35 Øre.

Onsdag og Lørdag efter Kl. 5: ry E
Ledicinske Bade & Massage-Institut.
Ør.

>T p IP H I PIVI

Musik Undervisning

Pr»., 2'

■

Sh

r.l).««>

r.titir. p, Md

Maecana Haandpleje, Fodpleje. Ude
IVIaSoayu, g—12: 1 Kr. Hjemme 1—7
(Søndag 9—12): 75 Øre. Blegdamsvej
2 (St. Hans Torv). Lovisa Svensson.

5YGEPLEJE»BUREAU»EKSPRES

Averter i Lægelisten«

.Farimgsg.7.Bv 807vSygep. 3AarsUdd.

Sang Undervisning
Harriet Hornemann Lange,
Cort Adlersgade 4. Telf. 1307 x<
Sang. Tonedannelse. Harmonium
Klaver. Johansen-Draae, exm

Averter i
„Blandede Bekendtgørelser1.

arer. Fin. Torsk, Fredenksh. Rødsp.
1. Kl. Fiskefars. Tlf. Byen 1164y.

HELLERUP HUSMODERSKOLE, BENGTASVEJ 15.Telf. Ilfi
Skole og Hjem for unge Piger.
Program tilsendes.

Jydsk Fiske-Import, Mejnungsgade
15 og Fredensgade 15, anbefaler alle
Sorter Fisk til Dagens billigste Pris.
Telf. 10116. Ærb. H. Dambernøivsky.

nomn-Ansigtsbade, Antisept. Fodpleje. N. Frihavnsg. 43,1. Frk,
uumr M. Dyreborg. Tlf. Øbro 2342x.
Vadskeriet „Elegant44, Nøjsomhedsvej 4. Tlf. Øbro 1673y. Smuk

llillllll

or Folk, der køber Varerne paa Ratebetaling, er det at Betydning at
omme i Forbindelse med kulante Firmaer, Nedennævnte Firmaer nyder
i saa Henseende den bedste Tillid.

Møbelforretninger

I

Møbler "ruKtf. Afbetaling

yfføbler uden Udbetaling + + +
> + > 2 Kroner ugentlig. fra 1 Kr. ugenti. Fuld Garanti.
Sonderboulcvard G5.
H. Schäfer, Rosenborggade 2.

veres solide Købere ved Køb af en
rie (48) Valser paa Afbetaling.
(Ialt 48 Kr.).
DANSK FONOGRAF-MAGASIN
nagertorv 16. :: Prisliste gratis.

lerreskræderi
FIX“, Blaagaargsgade 11

Fodtøj

Strygning. Omhygg. Behandl, garant.
M PoføroDn Broderimagasin, Øster• III. lu lul bull brog. 140. Navn syes, alle
Slags Tegninger og Montering lid føres
Hq ni/art Mode-Salon f. Damehatte.
■ Udllnul l Nordre Frihavnsgade 13 A.

K

A

5 Mdr. Kursus beg. 4. Novembc

Petra Laugesen.

Damefrisering50

Frk. H. Sarauw,

n

B

Graabrødretorv
en bedste Broschestift paas
tes for 10 Øre hos Guld s m o
66, Aa boulevard 66.

M. P. Nielsen Blomsterh.,
Østerbrogade 134. Telf. 0 788

Kranse og Dekorationer.

Bestillinger modt. til Borddekorat

Alvilda Burchardi, Frederiksboi
48. Spec.: Baby & Konfirm.-Uds
Største Udv. i Pigekjoler til alle Al
Matros- og Jægerdragter. Alt i Un<
beklædning øg Linned.

54 Nordre Frihavnsgade.
— Averter i Damernes Rubrik.
• ' Vip>
Telf. Øbro 97 x.
■■ — ■■■ BØRNE-UDSTYR.
■■

Husk

Fodtøj

Musikinstrumenter
FONOGRAF Gratis

Averter i „Sang-Undervisning

Orgn, Heri. Trollesg, 7. Tlf. Byen 2507x

iskeforretningen SKAGEN, Nanensg. 64. Alle Fiskes, i prima friske

I

Gudmund Elmquist

Saxogade 3.

FODTØJ paa Afbetaling.
Nansensgade 11.

I

Giarmestre

|

at „Hver 8. Dag ‘ har købt

□ ¡ilarlnr inclr- Paa Afbet. ViborgDllluUul gade 28 og Estlandsg. 7.

ib. sig med alt til Faget henhørende. ----- Averter i „Ratebetaling44. ——

Hintzes Fallitlager

Hver 8. Dags Pianoer.

i Pianoer

Vi anbefaler vore Læsere de fra den fallerede Kgl. Hofleverandør
irl H. Hintze, Berlin, erhvervede Pianoer og Flygler, som vi
sige til meget lave Priser pr. kontant. De af vore Kunder, som
aatte ønske at betale ratevis, kunne uden Forhøjelse af Prisen
drage Beløbene med 10 Kr. om Maaneden. Nogen Udbetaling
rlanges ikke. Pianoer af ethvert Fabrikat tages i Bytte.
Hver 8. Dags Hus, Vingaardsstræde 25.

Telf. 6822.

og sælger disse for ca. halv Pris uden Udbetaling, m
10 Kr Afdrag om Maaneden.

Vingaardsstræde 25.

Jeg elsker Dig.

(H. C. Andersen).
EVA

LEONI.

Al Musik faas i Skandinavisk Musikforlag, Vimmelskaftet 43.

En Laplænder udenfor sin Hytte.
Rensdyrene fotsyner Lapperne med omtrent alt, hvad de
har Brug for. Rensdyret yder Lapperne Kød og Mælk, Hu
der til Klæderne og er ganske uundværlig som Trækdyr.
Endelig.
Sømandskonen (hvis Mand i flere Aar har været
horte, og som nu faar at vide, at han er død): Naa,
endelig hører man da et Livstegn fra ham!
*
*
*
I Pensionatet.
Værtinden: „Nu ved jeg virkelig snart ikke mere,
hvad jeg skal finde paa, Hr. Smidt!"
Kostgængeren: „Hvad er der nu i Vejen, Frue?“
Værtinden: „Det skal jeg saamænd sige Dem. Der
er et Rottehul i mit Spisekammer, og det er ganske
ligegyldigt, hvad jeg stopper i det, Rotterne forstaar
alligevel at gnave sig igennem det. Hvad vilde De nu
gøre i mit Sted?"
Kostgængeren: „Det ved jeg virkelig ikke. Hvad
om De prøvede at blokere Hullet med en af de Tve
bakker, De sætter paa Bordet til Frokosten? Jeg vil
lade mig hænge, om jeg tror Rotten vil kunne gnave
sig igennem den!"
*
*
*
F o r a nd ring fryder.
„Jeg kan ikke forstaa, hvorfor du vil blive hjemme
i Sommer. Jeg maa ud, om ikke for andet, saa for at
se nye Ansigter.
„Ja, af den Grund behøver jeg virkelig ikke at
rejse. Det besørger min Kone. Hun har en ny Pige
hver fjortende Dag."

Som man rejser.
Madame X og hendes Tipoldemoder.
Herr X fører Handel paa Orienten; et Telegram
kalder ham til Møde med en Forretningsforbindelse^
som om tre Dage passerer Genua. Herr X er altid
rejseberedt, men telefonerer til Madame: „Vil du med,
saa tager vi Ekspressen i Morgen tidlig, svipper fra
Genua fjorten Dage sydpaa. Du har carte blanche med
Udstyret, men husk, kun Haandbagage. “ Madame tele
fonerer efter Veninden, som altid er med til at vælge
Pynten, og efter Bilen, der faa Øjeblikke efter fører
Damerne til det mondæne Etablissement, livor Madame
ekviperes fra Top til Taa.
i den store, flade Haandkuffert gemmer sig tre
Stykker fint Undertøj af „liver Slags“ — man faar
jo vadsket under Vejs — et Par Reservestøvler, ditto
Korset, Silkeskørt, Raasilkedragt, en mørkere Silketal'tsspadseredragt og diverse lette Bluser. Har man
Raad til Italienfærd, kan man ogsaa spendere Silke
dragter, som hverken .fylder eller vejer det halve af,
hvad solidere Stoffer gør.
1 den voluminøse, men uundværlige Hatteæske fin
der vi Jabots og Kniplinger sammen med de herlige
Pleureuses. Toiletrekvisitter i en egen lille Haandtaske.
En smuk Klædes Rejsedragt med passende Bluse, en Hue
med Stormslør; over Armen en regntæt Støvkaabe, i
Haanden med en En-tous-cas — saaledes udrustet besti
ger Madame næste Morgen Sydekspressen, som med
sin Spisesalon, Rygekupé og So ve waggon paa 42 Timer
fører Ægteparret bort fra Nordens Regn og Kulde syd
paa til det solbeskinnede, blomsterduftende Italien.
Udi Anno 1912. —
I Anno 1811, i Kanonbaadkrigens Tider, laa en flot
Rytterofficer indkvarteret i en Præstcgaard paa Falster,
hvor man gæstfrit indbød hans unge Frue til Besøg. I
Maaneder forinden sad hun og tvende Syersker og
naadlede flittigt, man kendte jo den Gang aldeles ikke
Symaskiner, alt blev stukket møjsommeligt Sting for
Sting, og man kendte end mindre Saloner med færdig
syede Toiletter. Kræmmeren paa Østergade skaffede
Stofprøver fra Hamborg, den agende Post bragte Bud
frem og tilbage, og der kunde gaa Maaneder, før Tøjet
var i Hus, og Travlheden kunde begynde. Først i
Marts 1812 var Fru Majorindens Rejseforberedelser endt
og den kolossale Sælskindskuffert pakket. Fruen tog
Plads i den rummelige, gule Deligence, Kufferten spændtes fast bag paa Karossen og med Natteophold i Kjøge
og Gaabense naaede kun efter en sindig tre Dages Køre
tur sin ridderlige Gemal, der glædede sig til Mødet
med en jublende Mage, men i Stedet for fandt en for
tvivlet Kvinde, som imed Graad og Klage fortalte, at
Sælskindskufferten var bortstjaalet fra Vognen mellem
Kjøge og Graabense og dermed alle hendes Toiletter
herligheder borte. Majoren averterede i Bladene, og
vi er gennem disse i Stand til at fortælle, hvad en Dame
af Stand førte med sig paa Rejser for hlindrede Aar siden.
„Landhusholdningsselskabets store Guldmedaille, vog
5 Lod, 1 Guldbrystnaal med Mandssilhuet, en do. med
sorte Stene, en Guldring med Emaille og ægte Perler,
en do. med indlagt Haar, 2 Kæderinge med ægte Perler,
en Gulduhrnøgle, 1 Par store Guldørenringe, et Lon
doner Sølvuhr,
et stort, ovalt Sølvspænde med
flekkerede Sølvperler, 1 Sølvstrikkekrog med Ske(!)
1 Tyrkeblaa Florence Tafts Kjole med langt
Slæb og hvid broderet Garnering, 1 sort Tafts do. med
lange Ærmer, 1 sort Atlaskes do., 1 hvid Kembris do.
med bred broderet !Bord forneden og langt Slæb, 1 do.
Kembris med Læg, 1 rudret Kembris med Tunger for
neden, 1 grøn Sirtses do. med Spencer, 1 lys do. med
smaa gule Blomster, en lyseblaa Sirtses do. med Tunger,
1 olivengrøn rudet do., 1 hvid, fin Lærreds Morgenkjole
med Falbelader. (Ialt 11 Kjoler — og man maa ikke
lade sig narre af det beskedne Sirts, det kostede den
Gang 4 Rd. Alen!) Desuden 2 Sukkerduns (?) Skiørter,
1 sort Tylts Slør, 1 hvid Dimitiers Skiørt og Trøje, 1
hvid Piquets Skiørt og Trøje, 12 Par Bomuldsstrømper,
14 blaa og hvide indsprænkte Lommetørklæder med

SVENSK VID OG TEGNEKUNST.
Søndags-Nisse.

Naar Brolægningsvæsenet arbejder i vore Gader i Sommertiden ser Situationen ofte saaledes ud,

røde Border og Navn, hvide Lærreds do., 6 Stk. Særker,
1 broderet Gages Kappe med fine Kniplinger og grønne
Baand, endel fine Kraver, Kapper og Kniplinger, ad
skillige Karduans Sko, 1 stor olivengrøn Klædes Fruentimmerfrakke med stor Krave og sort Taftes Foer og
en Snor med mere.“ (Man savner et intimt Klædnings
stykke, men det benyttede man ikke i hine Dage).
Majoren beder enhver give Underretning til Øvrig
hed eller Postkontor eller til ham selv — han udlover
en Belønning af 50 Rdl., som efter Omstændighederne
endog kan forstørres — lover tillige at holde Opdagerens'
Navn skjult — alt forgæves, — saavidt vi har kunnet
erfare, var Sagerne tabte for bestandig. — Udi Anno 1812!
Uvilkaarlig spørger man om Udviklingen i det kom
mende Sekel vil blive ligesaa fænomenal, som fra den
luntende Deligence til det lynsnare Luksustog. Saa
bliver det Luften, hvis Erobring er tilendebragt.
1 2012 staar Madames Barnebarnsbarn paa sin Tag
have og taler gennem traadløs Telefon med Vennerne
i Genua. Man enes om at mødes paa Cheops Pyramide,
hvor Lunchen skal serveres, og et Par Timer senere
lander Flyveskibet i det gamle Ægypten med det nor
diske Ægtepar, som er iklædt de moderne Klæder, der
skilter Farve, Udseende og Bonitet, alt efter Vejrligets
og Brugets Fordringer.
Ja, man tør saamænd intet forsværge udi Anno

Jørgen Staal.

Den nordiska sommarnatten.
Søndags Nisse.Teckning af H. Théel.

Han: Om jag hade vetat att det skulle bli en så här
lig afton så skulle jag ha rakat mej.
Spydigt.
Værten: Hvorledes synes De om den Bøf?
Gæsten: Hm, jeg synes, den er noget lille af sin
Alder!
*
*
'3'
Altid noget.
Datteren: Papa, hvad faar jeg af dig, naar jeg
gifter mig?
Faderen: Mit Samtykke!

HJEMMETS VEJVISER
Fortegnelse over københavnske Firmaer, hvis fleraarige reelle Forretningsførelse yder Kunderne
betryggende Garanti for samvittighedsfuld Betjening.

Barbermaskiner.

Indramning:

|

r Barbermaskiner.

Rammer paa
Afbetaling.

Kr. 1.50 plus Porto sendes
mod Opkrævning. P. Jensen,
Skovvejen 105. Aarhus.

Barnevogne.
Barnevogne og Klapvogne.

Fr. 7, Gade 4, Hj. afNørrebrog.
Telf. Nora 1996 y. Afbetaling
indrømmes.
Itkin.

S

Bogbindere. |
Bogbinder D. L. CLÉMENTs

Eftfl. Silkegade 13, Køben
havn. Telf. 3396, leverer alt
Bogbinderarbelde, enk. Bøsom de største Partier, i omhyggste Udførelse, til rimelige Priser.

Ugentlige Afdrag
efter Aftale.

lamefrisørsaloner |
Ida Jansons

\

1

Telef. Nora 1360 ty.

eft. kunstn. Tegn. Bill. Værk
stedspr. Chr. Rasmussens
________ Møbelsnedkeri, H. C. Andersensgade 4, 3. Sal. Tlf. Byen 5185.

Konfiturer.
Vil De have en god Kop Cacao,
Vil De servere med fin Confect.
VilDe have finere fyldte Chokolade
Vil De have det bedste, De kan faa
da bliv Kunde i .Paris* Konfitureforr.
Blaagaardsgade 6. Aabent hele Søndagen.

c 1 °L?- og Vlldtforret-

g Blaagaardsgade 18.

|

KUNSTKLINKERIET
Ryesgade 114.

sp

1

F Brug Malti-ne Kakao.
tøs^Maltine Kaffe taales,
7~3®hvor Kaffe bør være
banlyst.
Maltinékiks. Tlf. 9919.

Giarmestre.
•sgade 30 lige ved Blaagaardsg.

1 Manufakturvarer. |
Bedst og billigst

j

F, C: Dahl,

Frederlksborgg. 31.

Overslag gratis.
M. Jansen,

Tlf. Palæ 13587.

Tværg. 29 Mezz., Tlf. Palæ 1329 y.
Herss, Juveler og Guldsm. St. Udv.
Id, Sølv og Elektropletv. til bill. Pr.

Haararbejde.
CLARA PETERSEN
Kronprinsesseg. 7 (v. Kon
gens Have). 1. KL Haar
arbejde. Afredt Haar købes.

Masklngarn til en gros Priser.

I Tøjrensningsanst.

Tøjrensnlngsanstalten.
____ OkJ Reparationer
a

•»> Tit: Pola >11!.

LiHf Strandstrade tå
Jterredragt fra 2.00
Ttamedragt •

Opplettering,

1

Gamle Pletsager .Aiaddin«
bliver som nye

B. D. BASTIANSEN

R. H. Rasmussen, Borgergade 2
Lomme- og Stueuhre i stort Udvalg
Billige Priser. 4 Aars Garanti
— Etableret 1882. --

Vaskerier.

Ä

Telf. Byen 42üx.

Rottegift.
plages De af Rotter, Mus. Væggedyr,
1 Kakerlaker eller andet Utøj, da
henvend Dem Nybrogade 28 Stuen.
Telef. Byen 2496, Tom Tjäder.

I

Skotøj.

I

Skotøjsforr.
Thinggaard,
Strandboulcvarden 166, Tlf.
Str. 83 x. Al R.^p.. udf. hurtigt.
Kun 1. Kl. Fodtøj til bill Pr.

JJ øvede Skrædere

Uhrm-. & Guldsmed
forretn. Valby Langg.3i

•

Stilfulde Instrumenter
Dansk Arbejde.
— Fiolstræde 42. —

la

U hrforretning.

i

Thorald Bohm

t

J

Specialitet:
I Husholdnings* vask efter Vægt

Gmdrtip
Dampvaskeri,
— Grundlagt 1878. —

Vore Vogne køre overalt.

Telf. Strand 2. ♦ Telf. Strand 2.
I Vinduespolering.

ft n SkrædermestreJ

Vinduespolerings Comp. „Aabal“.

¥ Frøsig & Nielsen, Skræderetahl.

Spec, i Privatbolig.

|

Tlf. 8447. — Pilestræde 86.

Xkl. Kl. Herre- og Dameskræderi.

Nordre Frihavnsgade 13 A.

lul Miolcon Herre» & Dameskræd.
JUI. lUUlbBU.
Classensgade 3.

ruid- og Sølvvarer I
Andersen.

Landemærket 25.

Største Udvalg, Billigste Priser.

stedspriser. Classensgåde 11.

V

Pustervig 5.

TelefQn Byen 2369x.

O. K. Mathiesen,

Spisestue- & Sovekammei møblement
direkte fra Værksted. Billigste. Værk

|

A. M. SØRENSEN
I« Hovedvagtsgade 2.
1
Telf. 5360.
Stort Udvalg.
Billige Priser.
Maltpræparater. |

Stort Udvalg i Tricotage.

J. E. CASPERSEN.

Peter Hvidtfeldtsstræde 6,

Lædervarer.

ANNA PAMPERIN.
Falkonerallé 26. Tlf. V 2267 x.

iste Klasses Møbler efter originale Tegnin
ger til Fabrikationspris. Tegning og Over
slag gratis. Grundlagt 1898.
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For Idas Skyld —En munter lille Roman af /.

R. Hahn — Chefredaktøren — saa mis
modig op fra Skrivebordets vældige Dyn
ge af Breve og Manuskripter.
— Naa, hvad er der saa, Werner?
Redaktør Werner lo (maaske lidt forceret)
og henkastede:
— Ja, hvad er der?... Der er vel heller ikke
noget i Dag?
Dr. Hahn lod, som om han ikke hørte
Spørgsmaalet og slugte en alenlang Skrivelse
fra en Abonnent, der klagede over Garderobe
forholdene i Operaen.
— Gid Folk dog forstod lidt af den Kunst
at begrænse sig! mumlede han og gav sig i
Lag med et Brev fra en ukendt Opfinder.
Werner kiggede lidt paa ham. Chefredak
tøren var som sædvanlig uoplagt — overtræt
— men lod forøvrigt til at være nogenlunde
medgørlig i Dag.
— Kommer Artiklen om Morrison snart
paa?
Hahn lo godmodigt.
— Herregud, Werner, skriver De nu og
saa om Pianister....
- Ja, hvad...
Werner slog ud med Haanden.
— Ja ja, vi maa jo se at faa den Artikel
frem... men skriv for Resten hellere om no
get, der interesserer Folk lidt mere... lidt
humoristisk....
Telefonen kimede. Samtalen blev som sæd
vanlig klippet over lige der, hvor Werner øn
skede, at den skulde begynde. Der var aldrig
Ro hos Chefredaktøren.
Pokkers ogsaa — for Werner vilde gerne
have talt ud en Gang.
Det kunde ikke blive saadan ved. Ingen
Ting at bestille, og ingen Ting at fortjene. En
Gang imellem en Artikel om et eller andet in
teresseløst Emne. Altid blev han skubbet til
Side af de andre . . . Naa ja, Kollegerne skul
de jo ogsaa tjene noget. Men det kunde han
da ikke leve af.
Og naar man saa tilmed er baade forelsket
og :ergerrig, kan det nok se lidt sort ud.
Werner var kun 30 Aar, men han havde
allerede haft sit eget Blad. Han slog det op
paa sine hensynsløse Artikler om Kornspeku
lanterne. Og det hævnede sig. Baissisterne rot
tede sig sammen og boykottede Bladet. Efter
et Aars uforsagte Kampe maatte det gaa ind.
Saa var der ikke andet at ^gøre end at
søge over til „Dagen" og gøre Reporterarbejde
for Hahn.
Men Werner opgav alligevel ikke Kampen.
Han vilde frem paany. Vilde op igen paa
Kommandobroen og styre hele Maskineriet. En
skulde staa ved hans Side... en ung, slank
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Skikkelse... den eneste Kvinde, han holdt af r
Ida Borch.
Ak, der var langt igen, før han naaede
saa vidt! —
Redaktør Werner tog mismodig sin Hat og.
gik ned ad Strøget. Vejret var vidunderligt.
Solen skinnede, men Heden trykkede ikke. En
Septemberhimmel saa blaa som en Forglem
migej hvælvede sig over Byen og nynnede
Verslinier frem paa de Spaserendes Læber.
Solen lyste i Juvelerernes Udstilling af Sølv
kar, den slog muntre Smut hen over Damernes
broncefarvede Silkekjoler, den jublede i et Kor
af Graaspurve, der sad i Lindetræerne foran
den gamle Kirke og nøs, naar Automobilerne
osede al for megen Benzindamp ud over As
falten. Alt var saa sommerligt smilende, at
Werner blev ond og ønskede, at der maattcske en eíler anden stor Ulykke. Saa blev der
da nogel at skrive om.
Et elegant Automobil strøg forbi. Inde i
Vognen sad en ung Mand, som Werner godt
kendte fra Gaden. Det var Harry Nelson, en
Søn af Millionæren, Direktør Nelson.
— Ja, saadan skulde man have det...
tænkte Werner... Ung, rig, uafhængig. ,. in
gen Bryderier med at slaa sig igennem!... —
— Ih, hvad er dog det, De gaar og speku
lerer paa, Hr. Redaktør! lo pludselig en lys
Stemme bag ham.
Han vendte sig om og saa, at det var Ida
Borch og hendes Veninde, Karen Winther, der
gik lige bag efter ham.
De lo alle tre og slog Følge ned ad Gaden.
Werner blev med et i s tr aal ende Humør.
Alle triste Tanker var som blæste bort, da
han saa Ida. Hun skulde blot have været
alene. Men Mama sørgede jo altid for, at hun
var under Opsyn af en eller anden.
Fru Borch laa paa Landet i Rungsted. Ida
skulde træffe Moderen paa Banegaarden og
tage hjem sammen med hende. Karen boede
i Charlottenlund.
Werner kunde for Resten ikke begribe, at
Ida gad følges med den dumme Tøs. Men det
var vel ogsaa noget, Mama havde arrangeret i
sin Visdom. Hun var jo saa angst for, at
nogen skulde „tage" Datteren fra hende. Stak
kels Ida, der maatte ofre sin Ungdom for en
urimelig Moders Lune. Werner syntes, at hen
des Kinder begyndte at blive saa blege.
Det klædte hende — men det var Synd.
For Ida var en ung, livsglad Pige, og Fru
Borch havde saamænd godt Raad til at holde
en Selskabsdame.
Grosserer Borch efterlod sig jo en meget
betydelig Formue.
De standsede uden for Banegaarden.
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— Gaar De med ud paa Perronen og hilser
paa Mo’r?... spurgte Ida.
— Aa, jeg har desværre ikke Tid... svarede
Werner... jeg skal op paa Redaktionen og
skrive en Artikel.
— Naa, ja saa Farvel og paa Gensyn.
Borte var hun. Werner syntes, at der
pludselig gled ligesom et melankolsk Drag over
Byens Fysiognomi. Ensomheden slog sammen
om ham. Ensomheden og — Sulten.
Lidt efter dampede Toget af Sted.
Nu var Ida paa Vej ud til Villaen med
•den elegante Spisestue, hvor der ventede hen
de en vel tillavet Middag. Og her gik han —
sulten og ensom... Hvorfor tog han da ikke
hende? Hun holdt jo af ham! Han havde
mærket det ved flere Lejligheder. Fru Borch
gav vel nok sit Samtykke, naar hun saa, at
det ikke kunde være anderledes. Og saa var
han forsørget med det samme.
Werner hamrede Stokken i Brostenene.
Nej, han vilde ikke være en saadan ussel
Karl, der giftede sig for at blive forsørget! Han
vilde selv arbejde, selv skabe den Komfort,
han satte Pris paa!
Hans Tid kom vel ogsaa.
Men Ida — mon hun vilde blive ved at
vente?
Det manglede ikke paa gode Tilbud. Werner
vidste, at Karen Winthers Broder, Ingeniøren,
gjorde sig Umage for at vinde hende. Naa, saa
længe Moderen levede, var der vel ingen Fare.
Men hvis Fru Borch døde —
Ñej. Han vilde ikke tænke paa det...
Foreløbig gjaldt det om at faa noget at
spise.
Kassen var snart gjort op. Der var lige
til en Middag paa det billige Spisehus.
Forinden vilde han gaa op og se en Kor
rektur hos sin Ven Viggo, der redigerede et
Foreningsblad, som Werner skrev i en Gang
imellem.
Viggo var Telegrafist og interesserede sig
levende for Kunst og Litteratur. I hans Blad
var der altid Plads til Werners Artikler. Der
var bare det kedelige ved det, at Budgettet ikke
kunde bære Forfatterhonorarer. Werner maat
te nøjes med Viggos Tak og Begejstring.
— Naa, er Du der, gamle Ven, sagde Viggo,
da han kom ind i Samtaleværelset . . . Hvor
dan gaar det?
— Aa, lad hellere være med at spørge
mig... svarede Werner. ', Kan Du ikke hitte
paa noget, som man kan skrive om?
— Tja, lad mig nu se. Var det ikke en
Idé at forsøge at gaa baglæns herfra og til
»Charlottenlund?
— Lad være med at gøre Nar af mig! . . .
-»varede Werner.
— Bevares; men Du spurgte selv, om jeg
kunde hitte paa noget. Forøvrigt skal du have
Tak for din brillante Artikel. Den skal staa
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som Spidsartikel, men Du kan ikke faa Kor
rektur før i Morgen . . .,
I det samme blev Døren revet op. En
Mand styrtede ind og hviskede noget til Viggo,
som blev ganske bleg.
— Du maa undskylde mig, Werner... men
jeg har ikke Tid til at tale mere mød Dig. Vi
har pludselig faaet meget travlt. Der er sket
en stor Ulykke.
— Aa, det er vel ikke saa slemt... gabe
de Werner.
— Jo, det er mere end slemt, det er for
færdeligt. ... Min Kollega fortæller mig, at der
er kommen Telegram fra Charlottenlund om,
at der næppe for et Kvarter siden er sket
Togsammenstød paa Nordbanen... En Masse
Meiinesker er dræbt...
Uden at sige Farvel løb han ind til de"
klaprende Telegrafapparater.
Redaktør Werner stod nogle Sekunder som
en Mand, der ikke ved, hvad han vil. 'Men
pludselig jog det som en elektrisk Strøm gen
nem hans Legeme fra Hjerne til Fodsaal: Det
var jo det Tog, som Ida Borch er med!....
Du gode Gud... hvis hun var kommen
til Skade... Han maatte derud... maatte have
Vished for, om hun levede.
Som en Vanvittig fo’r han ned ad Trap
perne. I Gaarden stod nogle af Budenes Cyk
ler. Uden at tænke paa Følgerne sprang han
paa en af dem og susede ud paa Gaden.
— Stop Tyven!., raabte en pligttro Funk
tionær efter ham; men væk var han.
Der var noget af Forbryderens sanseløse
Flugt over Werners vilde Kørsel. Vogne, Fod
gængere, Huse svirrede forbi ham i rasende
Fart. Det var et Guds Under, at det gik
godt. Badet i Sved naaede han Charlotten
lund.
Paa Stationen var alt i vildeste Oprør. Og
dog mærkede man, at alt gik som det skulde.
Stationsforstanderen stod paa Perronen og diri
gerede koldblodig Ambulancen.
Hvorledes Ulykken var sket, vidste Ingen.
Nogle talte om fejlt Sporskifte, andre gav
Lokomotivføreren Skylden. Faktum var, at Il
toget nordfra tørnede sammen med det andet
i fuld Fart. Da Lokomotivføreren saa Toget
sydfra, bremsede han øjeblikkelig — men Brem
sen virkede ikke. Katastrofen var uundgåaelig.
Et Tog med Læger og Hjælpemandskab
var netop ved at køre, da Werner styrtede ind
paa Perronen.
— Er De Læge, saa skynd Dem, raabte
en Konduktør. Werner mumlede Ja og sprang
ind i en Kupé.
Efter en forceret Kørsel standsede Toget
ved Ulykkesstedet. En Lyd saa forfærdelig,
at den gik gennem Marv og Ben, naaede Wer
ners Øren.
Det var de saaredes og lemlæstedes Skrig.
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Det ene Lokomotiv var væltet Det andet havde
skudt sig op over det og hang med flere Vogne
over de halvknuste Rester som en uhyre Øgle.
Pak vognens solide Jærnribber var klemt flade
som en ussel Flaskekapsel. Werner sprang ud af
Kupéen. Portørerne var i Færd med at bringe
de kvæstede frem.
Nogle af Passagererne var bievne vanvit
tige af Skræk og maatte med Magt slæbes bort.
Deres uhyggelige Skrig overdøvede alle andre
Lyde.
En lille Pige løb omkring og kaldte hul
kende paa sine Forældre. Ingen vidste, om
de var levende eller døde. Werner selv ar
bejdede som en Rasende for at finde Ida. Men
forgæves. Det var ikke muligt at opdage mind
ste Spor af den unge Pige.
Det første Tog, der skulde afgaa til Kø
benhavn med de saarede og dræbte, blev imid
lertid gjort klar. Soldaterne lagde Ligene ind
i de aabne Vogne. De saarede blev efter en
foreløbig Forbinding anbragt i Kupeerne —
hver med en Husar som Sygepasser.
Werner saa dem løfte en svær, ældre Dame
op i Vognen. Ansigtet dækkedes næsten helt
af en blodig Forbinding. Men han kendte
straks denne lidt for skarpe, energiske Hage.
Det var Enkefru Borch — Idas Moder.
Husarerne lagde hende varsomt paa en
Bænk i Kupeen. Werner skyndte sig hen til
hende og spurgte:
— Hvor er Ida? Svar mig, for Guds Skyld,
Fru Borch ... Det er Redaktør Werner. .. Hvor
er Ida? Men hvor angstfuldt han end tiggede
om et Svar, fik han intet. Fru Borch hørte
ham ikke. Hun laa stille hen med lukkede
Øjne.
Alt, hvad Werner kunde gøre, var at sætte
sig i Kupeen og køre med hende til Køben
havn.
Rygtet om Katastrofen var allerede ude
over hele Byen, da Toget langsomt rullede ind.
Der var sort af Mennesker udenfor Ankomst
stationen, dels nysgerrige, dels Folk, som fryg
tede at have mistet Slægt og Venner.
Politiet holdt Banegaarden afspærret — en
ret overflødig Foranstaltning, da Mængden var
saa stærkt grebet af Dødens Alvor, at den for
holdt sig fuldstændig rolig.
Men pludselig blev Rækkerne brudt. En
ung Kvinde banede sig Vej hen til de ventende
Sygevogne og raabte hjærteskærende:
— Mor... Mor.., hvor er Du?
Werner syntes at kende denne Stemme. I
et Nu var han derhenne. Han vilde næppe tro
sine egne Øjne, da han saa, at den unge Dame
var — Ida.
—- Men hvorledes er De dog kommet her,
Frøken Ida? spurgte han, lykkelig over at
træffe hende uskadt.
— Jeg stod af med Karen Winther i Charlottenlund. Lidt efter var det, at Ulykken skete.
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Jeg vilde straks derhen, men al Trafik var
standset. Saa maatte jeg nøjes med at tage
herind og vente, til Toget med de saarede
kom... Sig mig — har De set noget til Mor?
Werner sendte i Stilhed Karen Winther en
venlig Tanke. Han havde saa tidt ønsket hen
de Pokker i Vold. Men hvis hun ikke havde
faaet Ida til at staa ud i Charlottenlund, saa
var Ida maaske blevet dræbt.
— De svarer ikke. Hun er altsaa...
— Deres Moder lever, men hun er kom
met slemt til Skade, skyndte Werner sig at
svare. Hvis De kan taale det, skal De faa
hende at se straks.
De gik hen til Kupeen, hvor Fru Borch
laa. Hun var stadig bevidstløs. Ida knælede
grædende ved hendes Side. Saa kom Portø
rerne og bar hende ud til Sygevognen. Ida
og Werner fulgte efter. Ida satte sig ind i
Vognen, men inden Døren blev lukket, greb
hun Werners Ilaand og sagde:
— Det var kønt af Dem, at De sørgede for
Mor. Tak skal De have. Det skal jeg aldrig
glemme!
Werner bøjede tavs Hovedet. For det var
jo egentlig ikke Fru Borch, han søgte efter.
Saa ringlede Vognen bort paa sine Gummi
hjul — hen til Hospitalet, hvor Kirurgerne
ventede, parate til at optage Kampen med Dø
den.
Werner strøg Haanden over Øjnene. Hvad
nu? Skulde han gaa lige hjem til sit fattige
Værelse... Nej, nu maatte der handles. Her
var jo den Chance, han havde ventet paa. Sæt,
at en anden allerede var kommen ham i For
købet ...
Han skyndte sig hen til en Telefonkiosk
og ringede „Dagen“ op. Dr. Hahn var endnu
paa Redaktionen. Werner fortalte, at han var
den første Journalist, der var ankommen til
Ulykkesstedet, og spurgte, hvor megen Plads
han kunde disponere over til sit Referat.
— Ti Spalter inden Kl. 12! var Hahns la
koniske Svar, hvorpaa han uden at afvente Be
sked ringede af. Werner saa paa sit Ur. Klok
ken var halvsyv. Han havde troet den mindst
var tolv... saa indholdsrig havde Tiden været.
Saa var der altsaa Tid nok til en af de
berømte Middage paa det billige Spisehus.
Maden smagte ham fortræffelig, sulten som
han var. Saa snart han havde spist, gik han
op paa Redaktionen og skrev et udførligt Refe
rat af Katastrofen.
Derpaa gik han hjem og i Seng.

Efter ti Timers fast Søvn vaagnede Redak
tør Werner ved, at der blev banket uforskam
met haardt paa Døren. Werner skælvede mistroisk hen til den lille gule Dør. Skulde det
mon være ¡en Rykker? Nej, det var det nok
ikke. De .vidste jo, at han ikke havde Penge
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før efter den første. Og for hans egen Skyld
kom de saamænd ikke.
Han stod op, aahnede Døren paa Klem og
fik et stort Brev stukket i Haanden. Det bar
Telegrafvæsenet Stempel.
— Naa det er vel Korrektur fra Viggo, tænk
te Werner og flaaede Konvoluten op. Men det
var ikke Korrekturen. Tværtimod. Det var
en Skrivelse fra Direktoratet, som i højtidelige
Vendinger opfordrede ham til at tilbagelevere
den Cykle, han havde borttaget i Gaarden. Hvis
Cyklen ikke var afleveret inden 24 Timer i
uskadt Tilstand, vilde hans blive tiltalt efter
Straffelovens Kap. 12 (Forbrydelser mod
denof fentligeMyndighedogOrden)
og Kap. 23 (Tyveri og Ran).
— Tak, Skæbne, det var en net Redelig
hed, mumlede Werner... Jeg aner sku ikke,
hvor den elendige Cykle er henne.
Han kom i en Fart i Tøjet og gik op
paa Telegrafstationen for at tale med Viggo
om del. Vennen modtog ham med aabne Arme.
— Det er et ganske brillant Referat, Du har
skrevet... Sikken Kraft og Liv, der er over
det....
— Tak skal du have, Viggo. Men gem dine
Lovtaler til en bedre Lejlighed.
— Hvad skal det sige?
— Jo, jeg er vist lige til Tugthuset!
Werner rakte Viggo Skrivelsen, hvor Straf
felovens Kap. 12 og 23 prangede med uheldsvan
ger Tydelighed. Viggo havde næppe læst Skri
velsen til Ende, før han brød ud i en skralden
de Latter. .
— Det er den stiveste, jeg endnu har set!
lo han... i Stedet for at takke Dig, fordi Du
skyndte dig derud og var en af de første, der
bragte Hjælp til de stakkels lidende Mennesker,
i Stedet for det, truer de dig med Fængselsstraf.
H ahåha ... Aa, Gud, det er ikke til at holde
ud . . .
— Jamen, hvad skal jeg da gøre?
Viggo tænkte sig lidt om:
— Du smed vel Cyklen udenfor Charlot
tenlund Station?
- Ja.
— Godt. Gaa saa op til Generaldirektøren
og forklar ham Sagen. Bed ham foranstalte
en Undersøgelse derude. Saa finder de den
nok.
— Hvis den ikke er stjaalet.
— Ja, saa maa Du skam belave Dig paa en
længere Tur i Kachotten.
Werner var ikke meget begejstret for de
højtidelige Forklaringer, men det var vel bedst
at faa en Ende paa denne latterlige Affære. Føl
gelig begav han sig op i Generaldirektoratet,
og efter at have ventet tilstrækkelig længe, kom
han ind.
Direktøren hørte opmærksomt paa ham,
noterede et og andet og lovede at tage sig af
Sagen. Det hele foregik med en Højtidelighed,
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*saa Werner var lige ved at tro, at det drejede
sig om en Nationalskat og ikke om en ganske
almindelig Cykle.
Werner aandede lettet^ da det var overstaaet. Inden han gik op paa Redaktionen, vil
de han lægge Vejen forbi Hospitalet og høre,
hvorledes Fru Borch havde det.
I Porten mødte han Karens Broder, Inge
niør Winther, som havde været der paa Besøg.
De to Herrer kendte tilstrækkelig hinanden til
at vide, at de var Konkurrenter. Ingeniøren
maalte Werner hied Øjnene, men Werner smilte
blot underfundigt.
Saa snart Ida saa ham, gik hun ham i
Møde. „Hvor hun er nydelig i Dag,“ tænkte
Werner og havde mest Lyst til at kysse hendes
Haand; men han vovede det ikke.
— Mor sover; men hun har det ellers
ret godt. Professoren mener, at hun slipper
med et Par Skrammer. Men han har forbudt
hende at modtage Besøg.
— Ja, hende... men ikke Dem.
— Hvad mener De?
— Jeg mødte en Herre paa Trapperne...
— Aa, Winther... Ja, han kom for at se
til Mor.
Hm!
— Hør, Werner, lad nu være med det
ironiske Smil... For D e kommer vel ogsaa
for Mors Skyld? De er for Resten kommen
vældig i Kridthuset hos Mor. Hun var vaagen en Times Tid i Morges, og saa fortalte
jeg hende, hvor omhyggelig De havde været
for hende, og hun blev saa glad over at høre
det. Ja, jeg fortalte det ogsaa til Ingeniør
Winther, men jeg tror ikke, at han hørte rig
tig efter....
Werner legede nervøst med sin Stok.
— Frøken Ida! Jeg kan ikke lide at lyve
for Dem. Jeg vil ærligt tilstaa, at da jeg hørte
om Ulykken, gjaldt min første Tanke Dem...
og det var Dem, jeg søgte efter... Det gør
mig maaske mindre ædelmodig i Deres Øjne;
men Sandheden skal frem. Jeg er Egoist...
ligesom Ingeniøren — og de fleste andre Men
nesker.
Hun saa forskende paa ham med sine præg
tige, blaa Øjne. Det var lige som om der kæm
pede noget i hendes Sind. Saa gik hun ganske
stille hen og lagde sit Hoved mod hans Skul
der.
Da var det, som tusinde Lykkekilder sprang
frem i ham og fyldte ham med jublende Glæ
de. Endelig vidste han bestemt, at hun holdt
af ham og vilde blive, håns.
I det samme kimede Ringeapparatet. Stue
gangen skulde begynde. Werner maatte gaa.
Dagen var graa og trist. Men Werner syn
tes, at Byen var saa smuk i det svage Skær,
og at alle de, han mødte, havde Lykkeglimt
i Øjnene.
For at gøre Glæden fuldkommen, laa der
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et Brev til ham paa Redaktionen fra Dr. Hahn.
Doktoren roste meget Werners Konduite, som
bl. a. gjorde, at „Dagen" kunde bringe den
hurtigste og udførligste Beretning om Ulykken.
Med Brevet fulgte en Anvisning paa et flot
Ekstr ahonorar.
Werner lænede sig tilbage i Skrivebords
stolen og pustede Cigarrøgen ud i smaa Ringe.
— Det er altid en Begyndelse... sagde han
halvhøjt; — nu tror jeg nok, at jeg for Frem
tiden slipper for at skrive om Pianister.
Fru Borck kom sig forbavsende hurtigt.
Skrækken og en lille Smule Hysteri tog svært
paa hende; men da det viste sig, at hun iøvrigt ikJke havde taget nogen nævneværdig Skade,
hjalp det paa Humøret.

Og da det alligevel ikke kunde nytte at prote
stere, gav hun med et sur-sødt Smil sit Minde
til, at Redaktør Werner „tog" Ida fra hende
og til Erstatning skaffede hende en ikke ganske
ung, men trivelig og gemytlig Husholderske...
Tre Maaneder senere modtog Werner en
høj officiel Skrivelse fra Generaldirektoratet,
hvori det meddeltes ham, at „da den omspurgte
Cykle nu var fundet ved Charlottenlund Sta
tion, fandt man ingen Anledning til at frem
komme med noget Erstatningskrav/4
— Det var kedeligt! lo Werner.
— Hvorfor det? spurgte Ida.
— Jo, for ellers havde jeg haft saadan et
udmærket Stof til en humoristisk Artikel i
mit — eller rettere sagt vort — nye Blad!

-------------------- —O*. 4..------------ --------------

Vor Tids store Æventyr.
i begYxNDelsen af forrige
Allerede
Aarhundrede beskæftigede Flyvesporten

og dens Udvikling i høj Grad navnlig
den franske Nation, og talrige Vovehalse satte
Livet til ved halsbrækkende og ubehjælpsomme
Ballonfarter.
Vor bekendte Landsmand, Geografen Mal the
Bruun, som var landsforvist paa Grund af sine
frisindede Idéer og Skriverier, boede i Paris
og skrev i Juni 1812 en længere Redegørelse
i „Journal de l’Empire" om Aeronautiken og ud
taler som sin faste Overbevisning, at Menne
sket ogsaa en Gang vil blive Luftens Herre,
saaledes som det forlængst har været Jordens
og netop nu, gennem Robert Fultons Snille, var
begyndt at blive Havets.

Talrige forskellige Typer var forsøgl, f. Eks.
Monsieur Degens Bur, med 22 Fod lange Vinger
og omflagret af utallige smaa Vandgasballoner,
der skulde bære Apparatet oppe.
Malthe Bruun forfægter, at det eneste Møn
ster, Menneskene fornuftigvis bør forsøge at
efterligne er Fuglenes og Insekternes Flugt. —
Basis for Maskinen skal være en dobbelt Om
kreds af haardt Træ i Elipseform, hvis store
Axe er 21 Fod, den lille 3 Fod; inden i en Cirkel
af 3 Fod Diameter anbringes nu Aeronauten —
f. Eks. i Degens Bur og med hans Vinger, men
altid saadan, at Menneskets Tyngdepunkt er
i Perpendiculairen af Elipsens Centrum. Rundt
om anbringes saa paa forskellige nærmere be
tegnede Steder, ialt 9 Balloner fyldt med Vandstofgas — og alle disse Balloner
havde hver sin Ventil og hver sin
Snor, som Flyveren skulde holde
Rede paa og anvende efter Behov.
— I Sandhed et brydsomt Hverv,
som nok kunde tage Lysten fra selv
den dristigste(; men Malthe Bruun
udvikler i mange og højst viden
skabelige Afhandlinger Sagen videre
og forsikrer gentagende: „Det er
ingen Chimære — Mennesket kan
flyve og vil engang komme til at
gøre det.“ —
Men Aar efter Aar gik hen uden
Drømmens Virkelighedsgørelse. —
Halvthundrede Aar efter skriver H.
C. Andersen sit uforlignelige /Even
tyr: „Om Aartusinder“.
Ja, om Aar tusinder kommer de
paa Dampens Vinger igennem Luf
ten hen over Verdenshavet —!“
Hvor sad vi ikke som Børn maalløse af Forbauselse over denne
æventyrlige Flugt, hvor ønskede vi
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os ikke Aartusinders Liv, at vi
dog kunde opnaa at se dette Vid
under, maaske selv bære Vinger
og være med i den fantastiske
Fart Og vi misundte den flotte
Ungersvend, den bebrillede Lær
de og den belæssede Lakaj, som
med Balloner fæstnet til Selerne,
fløj hen over Europas Byer —
fremtrylle! af V. Petersens al
drig overtrufne Kunst. Men
Æventyret sluttede med en sæl
som Kæmpefugl, der hastede
frem over de oprørte Bølger,
omkredset af Havets vilde Sva
ner, som synes lige saa forfær
dede som vore Barnesind.
Kæmpefuglen, som
Malthe
Bruun havde tænkt sig den, men
nu, 40 Aar senere, var vi naaet
bort fra den primitive Ballontanke — nej, de
to Stormænd, H. C. Andersen og V. Petersen
var anderledens moderne. De satte Skorsten paa
Fuglens Ryg, de drev den frem ved Dampma
skine, medens Røgen bølgede tæt omkring
den imaginaire „Luftkaravane“ — som H. C.
Andersen kaldte den.
Atter skulde der gaa et halvt hundred Aar
hen, snart syntes Interessen at svækkes, snart
tog den atter Fart, men selv efter at Elektrici
teten var traadt i Menneskets Tjeneste, blev det
kun til famlende Forsøg, og først nu i det
sidste Decennium er Utopien bleven en Kends
gerning.
Hvor ser vi ikke fra Aar til Aar, fra Gang
til Gang Resultaterne blive bedre og smukkere,
og nye Opfindelser vil vel tilsidst føre os til
Fuldkommenhed.
Det var en straalende skøn Juniaften i 1912
— akkurat hundrede Aar efter, at vor lands
forviste Landsmand sad nede i Paris og speku
lerede over Menneskets Flyveævne — Langelinie
og dens Pavilloner var overfyldte af pyntede,
mondaine Københavnere. Ude over Rheden
kom flyvende en mægtig, en skøn, men endnu
altfor støjende Kæmpefugl, den elegante Flyver,
den dristige svenske Løjtnant Dahlbech præsen
terede os den smukkeste og mest fuldkomne
Flyvning, som endnu er vist her hjemme.
De blaserede Københavnere er allerede vant
til sligt; medens man for kun et Par Aar siden
stod i Timevis og afventede en ^takkels To
dækkers Vaklen og hæsblæst forlod Arbejde
og Fornøjelser for at følge dens Kuldbøtter,
sad man nu rolig og behersket, lod et Par
anerkendende Ord følge Luftridderen og tog
saa atter interesseret fat paa sit Smørrebrød
og sin halve Hummer.
Thi vore Dages Mennesker er forvænte.
Børnene er vokset op med Bevidstheden
om, at intet er umuligt, og derfor heller ikke
vidunderligt — man kan alt, hvad man vil!
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Og alle vi andre synes at have glemt, at vi
en Gang sad i Barnekammeret og drømte om
„Aartusinder“, hvis store Ævcntyr skulde møde
os inden vi endnu blev gamle og graa.
Men desværre lever Malthe Bruun, H. C.
Andersen og V. Petersen ikke mere og kan
ikke se, at deres Fantasier virkelig er paa Vej
til at opfyldes — og det i en skønnere og
mere fuldkommen Form end de i deres dristig
ste Drømme turde eller kunde tænke.
Ja, det varer næppe „Aartusinder“, inden
man flyver fra Kyst til Kyst, — hen over
Verdenshavene; allerede nu foretages Bryllups
rejser pr. Flyvemaskine, endog her hjemme, sig
saa ikke, at vi ikke er med i det store Æventyr.
Per.

Det er Kunstens Opgave at virkeliggøre
og fremstille det skønne, det vil sige: at gøre
det sanselige Stof til en Bærer og Forkynder
af Idéen, saa at Stoffet overalt er gennemtrængt af denne og ikke bliver tilbage for den
eller griber ud over den ved paahængte og
derfor uskønne Prydelser.
*
*
*
Ligesom Kæmpen Antheus kun blev ube
tvingelig stærk, saa længe han med sin Fod
berørte sin Moder-Jord, men tabte sin Kraft,
saa snart Herkules løftede ham i Vejret, saa
bliver ogsaa Digteren mægtig og stærk kun
saa længe han ikke forlader Virkelighedens
Grund, og han bliver afmægtig, saa snart han
svæver sværmerisk omkring i den blaa Luft.
*
*
*
Kærligheden er mere forvoven end Hadet.
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EKSCENTRISKE PERSONLIGHEDER
PERSONALHISTORISKE SKILDRINGER
FRA

IND- OG UDLAND
,.Virkelige Begivenheder er ofte mere interes
sante end de vidunderligste Fantasier/*

Honoré de Balzac og Evelina Hanaka.

min Tallerken. Aah, Laure, Laure, mon mine
to grænseløse Ønsker, mine eneste — Ønsket,
ALZAC er født i Tous i 1799, og er i mange om at vinde Berømmelse og Kærlighed — nogen
Henseender et typisk Eksempel paa de Sinde vil blive tilfredsstillede ?“
Egenskaber, der kendetegner den Pro
I de følgende ti Aar kan man knap sige,,
vins, hvor han hører hjemme — nemlig Kærat
 hans Talent udvikledes, og dog var det i
lighed til Mad og Drikke og en udviklet humo- de Aar, at han lærte mest om sin Haandritisk Sans. Faderen var oprindelig velhavende, terings rent komiske Sider. Og hvad der var
og Honoré, der var den ældste af fire Børn, mere væsentligt — han begyndte at drømme
blev i en Alder af syv Aar anbragt i en Klo om en Række store Romaner, som skulde give
sterskole, hvor han blev i syv Aar. Saa blev et sandt Billede at alle Menneskelivets forskellige
han sendt hjem, øjensynlig meget træt og ud Faser. I denne Periode, hvor kun faa kendte
mattet, skønt de gode Forældre ikke kunde ham og færre brød sig om ham, sagde han
finde nogen fysisk Aarsag til hans Svækkelse til sine Læsere:
og voksende Afsmag for alt aandeligt Arbejde.
„Læg vel Mærke til de Karakterer, jeg ind
Der var heller ingen, som i de følgende Aar fører i mine Bøger, for De vil komme til at
kunde blive klar paa, hvad der var i Vejen følge deres Skæbne gennem mine næste tredive
med Drengen, for tilsyneladende befandt han Romaner.“
sig udmærket ved at drive omkring nede ved
Vi ser af denne Bemærkning, at hverken
Floden, iagttage Livet i sin Fødeby og gøre Modgang eller Pengetrang kunde kue hans Mod
grundige Studier over de landlige Typer, som eller lamme hans mægtige Fantasi, og langsomt,,
han senere skulde gøre den franske Læseverden ganske langsomt begynder han at Skabe sig et
Publikum. Men i disse ti Aar var han kommet
bekendt med.
I sit sekstende Aar begyndte han at faa i Gæld, og trods sin rasende Kamp for at holde
en Følelse af sit „Kald“ — et Slags Instinkt, sig oppe, kom han blot dybere og dybere ned
der sagde ham, at han en Gang vilde opnaa Be i Sølen.
rømmelse. Men desværre flyttede hans For
I 1827 arbejdede han utrætteligt paa den
ældre netop i de Aar med ham til Paris, hvor første af sine store Romaner, som tiltrak sig
han tilbragte al sin Tid, indtil sin Død i 1850. Publikums Opmærksomhed, „Chouanerne“, en
Der arbejdede han under kendte Lærere og af de bedste historiske Romaner i hele den
brugte bl. a. tre Aar til at studere Jura, et franske Literatur. Han fortæller selv, hvor
Fag, der morede ham meget, som rent literært ledes han skrev denne Bog „med overtræt
Materiale, skønt han til sin Faders Ærgrelse Hjerne og bekymret Sind“. Han klager over
nægtede at nedsætte sig som Sagfører.
de mange Forretningsbreve, han maa skrive
Dette var saa meget mere beklageligt, som hver Morgen, før han kan begynde paa sit
en stor Del af Familiens Formue var gaaet literære Arbejde, jamrer over, at „Porto og
tabt; Forældrene led en Tid ligefrem Nød, og Omnibusser er en Luksus, jeg ikke tør tillade
Honoré forsøgte, ved Hjælp af sin Pen, at mig,“ og at han er nødt til at holde sig hjemme
skaffe sig lidt til Livets Ophold. Han tjente for ikke at slide paa sine Klæder.“
mindre Summer ved at skrive Artikler og For
Han havde paa det Tidspunkt skrevet fem
tællinger, men det var saa langt fra, at disse og tredive Bøger, hvoraf en Del anonyme, og
literære Forsøg tilfredsstillede hans Tørst efter literært interesserede Mænd og Kvinder var
Berømmelse. Han var sikker paa, at Litera- begyndt at søge hans Selskab, men de Sum
turen var hans Kald, og alligevel var han ikke mer, han fortjente ved sin Forfatter virksomsikker paa, at han vilde have Held til at vinde hed, forslog ikke meget overfor hans betydelige
frem i første Række. Hvorledes hans Sinds Gæld, og han blev kun frelst fra en vanærende
stemning var i de Dage, ser man blandt andet Fallit ved Madame de Berny’s Hjælp; denne
af hans Breve til Søsteren Laure, hans for begavede og rettænkende Kvinde som lige til
trolige Veninde, hvem vi til en vis Grad skyl sin altfor tidlige Død vedblev at øve en meget
der, at hans Navn er ble ven renset for megen stor Indflydelse over Balzac. Forholdet mellem
ondsindet og usand Bagtalelse. Saaledes ud de to var fra først til sidst smukt og rent;
bryder han en Dag i følgende Klageraab:
Madame de Berny gav Balzac Penge, som hun
„Jeg er ung og hungrig, og der er intet paa vilde have givet dem til en Søn, uden falsk
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Følsomhed og uden at forlange noget til Gen
gæld, og Balzac lønnede hende ved altid at
omfatte hendes Minde med den dybeste Tak
nemmelighed og Kærlighed — en Følelse, han
har givet Udtryk i Beskrivelsen af Madame
F i r m i a n i.
Det var umiddelbart efter, at Balzac saa
ledes var bleven befriet for de værste af sine
pekuniære Byrder, at hans Geni for Alvor
kommer til Orde i nogle af hans ypperste og
mest berømte Fortællinger — som El Ver
duge og Gobseck, den sidste en enestaaende
Studie over Gerrighed, med en Dødsscene, som
i mesterlig skildret Uhygge maaske næppe har
noget Sidestykke inden for Verdensliteraturen.
I Aaret 1829 modtog Balzac et langt Brev,
skrevet af en ubekendt Kvinde. Og dette Brev
rørte Digteren i hans inderste Sjæl, saa dyb
og inderlig var den Forstaaelse af og Sympati
med det bedste, han hav
de frembragt, som Brevskriverinden her lagde
for Dagen. Men Brevet
var ikke lutter Lovtaler
af den Art, som Kunst
nere saa jævnlig modta
ger fra ukritiske Beun
drere — den Ros, som
saa ofte paa forskellig
Maade er den sande
Kunstners Ødelæggelse —
men fremhævede hist og
her Fejl, som let kan
blive kronisk hos en ung
Forfatter. Balzac læste
Brevet den ene Gang efter
den anden, og jo oftere
han læste det, jo mere
klar blev han over, at
H. de
ingen — ikke engang
hans hengivne Søster, Laure de Surville —
var kommet saa nær til hans inderste Tanke.
Men dette Brev efterfulgtes af andre, der som
det første bar Præget af dyb, kritisk Forstaaelse
og samtidig indeholdt mange opmuntrende og
rent venskabelige Bemærkninger. Det var da
ogsaa for en stor Del disse Breve, som vakte
Balzac til den fulde Erkendelse af sine egne
Evner og gav ham Forventningen om, at han
vilde vinde de to Ting, han i sin første, ærger
rige Ungdom havde drømt om — Kærlighed og
Berømmelse, den ridderlige, romantiske Fransk
mands Idealer fra Cæsars Tid og op til vore
Dage.
Efter nogen Tids Forløb bragte Belzac i
Erfaring, hvem der havde skrevet de Breve,
som havde gjort et saa uudsletteligt Indtryk
paa ham. Det var en ung Polakinde, Evelina
Hanska, gift med en russisk Greve, som var
svagelig, og derfor tilbragte en Del af sin Tid
i Schweitz. Balzac traf hende første Gang i
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Neuchatel, og hun svarede i enhver Henseende
til det Billede, han havde dannet sig af hende.
Der fortælles, at hun, da hun løftede Øjnene
og saa ham ind i Ansigtet, i samme Nu faldt
besvimet om, overvældet af Sindsbevægelse.
Digteren selv var stærkt grebet, og fra den
Dag til deres sidste Møde skrev han daglig til
hende.
Den Kvinde, som skulde blive hans andet
Jeg, var ikke smuk, men hendes Ansigt var
sjælden aandfuldt, og der var et Skær af My
stik over det, som appellerede stærkt til en
af Siderne ved Balzacs inderste Væsen. Ingen,
som ved Nattetid saa ham vandre rundt i Pa
ris’ Gader, sammen med den ældre Dumas og
sine andre Soldebrodre, eller hørte ham af
vise George Sands frimodige Tilnærmelser med
ikke mindre frimodige Vittigheder, skulle have
anet, at der fandtes et
saadant Element af My
stik i hans Natur. Der
til kom, at han var tung
og bred af Skikkelse, og
hans Ansigt var stærkt
sanseligt, men alligevel
vidste de faa, som fik
Lejlighed til at se ind i
hans Hjerte, at han var
Besiddelse af en sjæle
lig Finhed, som stod i
Modstrid med og jævnlig
besejrede den plumpe og
jordbundne ydre Side af
hans Natur. Han, som
skrev „Contes Drolatiques“ var ikke for ingen
Ting ogsaa Forfatteren til
„Seraphita“.
Paa mange Maader kan
man saaledes sige, at Bal
Balzac.
zac og Evelina Hanska
fra Naturens Haand var bestemte for hinan
den.. Om de nogen Sinde helt passede sammen
er et Spørgsmaal, som kun kan besvares ved
e| indgaaende Studium af deres indbyrdes For
hold op gennem Aarene. For nærværende styr
tede Digteren sig ud i en Malmstrøm af literært
Arbejde, skrev paa flere Bøger paa én Gang
og studerede til enhver Tid de mange forskellige
Typer, som var at finde i Frankrigs Hovedstad
— altsammen under stærkt Højtryk, hvad han
som den Kæmpe, han fra Naturens Haand var,
havde let ved at finde sig i. Iøvrigt havde' han
en sær og højst upraktisk Facon at arbejde
paaa. Hans Korrektur kom til ham i store
Ark, trykt paa særligt Papir og med brede
Margener til hans Rettelser, og han bredte dem
først ud, som mægtige Landkort, paa et vældigt
Bord, der stod midt i hans Studereværelse.
Saa smed han Frakke og Vest og kastede sig
i Ordets bogstavelige Forstand over Korrektur
arkene, som han trakterede med en kæmpemæs-
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sig Blyant af den Slags, som Bismarck senere
havde for Skik at svinge. Det var sjældent,
at det, som han havde skreyet, tilfredsstillede
ham, naar han saa det paa Tryk, og Følgen
var, at han forandrede og blev ved at forandre,
skrev lange Sætninger til ude i Margen, ja,
undertiden endog hele Sider, indtil han i Virke
ligheden havde lavet en ny Bog. Dette gen
tog sig flere Gange, og hele hans Arbejdsmaade
var da ogsaa saa uøkonomisk, at han til Tider
betalte mere for „Fo rfatter ret teiser44 end For
læggerne var gaaet ind paa at betale ham for
det færdige Arbejde.
Til andre Tider kunde han begynde at skrive
om Eftermiddagen og blev ved, til Morgen
solen skinnede ind ad hans Vinduer. Saa rejste
han sig for at gaa i Seng — udmattet, værkende
i alle Lemmer og med bankende Tindinger
efter de atten Timers vedholdende Slid. Men
saa vaagnede Mindet om Evelina Hanska, og
han satte sig igen ned, greb sin Pen med halvt
folesløse Fingre óg glemte sin Træthed i Glæ
den over at skrive til den mørkøjede Kvinde,
der tiltrak ham som en Magnet.
Det var højst besynderlige Breve, som Bal
zac skrev til Madame Hanska. Han fortalte
hende bogstavelig talt om hver eneste Ting,
han foretog sig, og om alle sine Tanker. Ikke
blot var der hele Sider, hvor hvert Ord vid
nede om hans inderlige Kærlighed, men han
gav hende ogsaa en omstændelig Beskrivelse
af, hvad Klæder han gik med, sin Maade at
leve paa, de Folk, han traf, sine Besværlig
heder med Kreditorerne, hvad han tjente, og
hvad han gav ud. — Altsammen skrevet med
hans sirlige Haandskrift, som om det kunde
have været et Brev til hans Sagfører eller For
lægger. Det kunde synes, som om disse Breve
vår dikterede af Egoisme, men det var saa
langtfra. Det var blot, at han følte sig fuldt
og fast overtydet om, at alt, hvad der angik
ham, maatte angaa hende, og han bønfaldt
hende om at skrive lige saa frit og udførligt
til ham.
Men Madame Hanska var ikke hans eneste
Veninde og kvindelige Kammerat. Ved Hertug
inde de Castries’ Hjælp gjorde han mange Be
kendtskaber indenfor den fornemme Verden,
og skønt han stadig hudfletter den paa det
mest ubarmhjertige, blev mere end en af disse
fornemme Damer hans gode Veninder og Kam
merater. Maaske var den, som interesserede
sig mest for Digterens Person, den smukke,
elegante Madame Carraua, som gennemlæste
alle hans Manuskripter, men han havde ogsaa
en anden kvindelig Korrespondent, som under
skrev sig „Louise44 og aldrig røbede sit virke
lige Navn, skønt hun tilskrev ham mange
muntre, pikante Breve, der virkede som en
Solstraale i hans ellers saa triste Tilværelse.
For skønt Honoré de Balzac nu var en
af sin Tids mest berømte Forfattere, tyngedes
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han stadig af pekuniære Bekymringer. Han
stred tappert for at svare enhver sit, men selv
hans Kæmpekræfter begyndte efterhaanden at
lide under det haarde Tryk. Desuden pintes
han under Adskillelsen fra Madame Hanska,
som han havde truffet mange Gange siden
hint første, begivenhedsrige Møde, og han skrev
saaledes en Dag ud af sit forpinte Hjerte:
„Kærlighed er for mig selve Livet, og i Dag
føler jeg det mere end nogensinde/4
Saa i 1842 døde Grev Hanska, og Balzac
ventede, at han nu uopholdelig vilde blive for
enet med den elskede. Men her indtræffer en
højst besynderlig næsten uforklarlig Række Be
givenheder. Den Kvinde, som han havde elsket
i saa mange Aar, og som tilsyneladende havde
gengældt hans Kærlighed, trækker sig nu plud
selig tilbage. Hun vil ikke love noget bestemt.
Hun taler om Opsættelse paa Grund af for
skellige juridiske Formaliteter, som hun skal
have ordnet med sine Børn, og først fire Aar
efter Grevens Død indvilger hun omsider i at
ægte sin trofaste Tilbeder. Hans overstrøm
mende' Lykke fandt Udtryk i nogle af de mest
geniale Arbejder, som vi overhovedet har fra
hans .Haand, men han opdagede snart, at Grev
inden i alt Fald ikke foreløbig havde i Sinde
at indfri sit Løfte. Og denne Skuffelse svæk
kede det kolossale Livsmod, som hverken Gæld,
Savn eller endeløst Slid havde formaaet at ned
bryde.
Netop i det Aar blev han, ved en Skæb
nens Ironi, overalt hilst som en af sit Lands
største Genier. For første Gang i sit Liv vid
ste han, hvad Velstand vilde sige, og selv om
hans Gæld endnu ikke var bragt helt ud af
Verden, var hans Indtægter saa store, at den
ikke længere generede ham. Men det eneste,
han i alle disse Aar havde drømt om, var
mere fjernt end nogensinde, og da omsider
hans Drøm gik i Opfyldelse, var den nærmest
en Parodi paa alt, hvad den kunde og burde
have været. Evelina Hanska kaldte ham til
sig i Polen, og trods Skuffelse og Sorg fulgte
han den Kalden, som en Gang vilde have
fyldt ham med jublende Glæde. Han opholdt
sig i yOver et Aar paa Grevindens Gods i Wierkchownia, og saa omsider i Marts 1850 blev
de Mand og Hustru. Et Par Uger senere vendte
de sammen tilbage til Frankrig og lejede det
lille Landsted Les Jardees, hvor Digteren døde
af en Hjertesygdom, kun faa Maaneder efter
Brylluppet.
Hvad var vel Hemmeligheden ved dette
besynderlige Forhold og Grevindens tilsyne
ladende saa uforstaaelige Nølen? At Balzac
elskede hende og kun higede efter at have
hende i sin Nærhed, er sikkert nok, og at
hun — i alt Fald paa Afstand — gengældte
hans Følelser, er ligesaa sikkert. Men maa
ske hun i de mange Aar, der hengik mellem
det første Møde og den endelige Forening, i
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stigende Grad havde faaet Øjnene op for, at
hun til Trods for, at hun sjælelig set følte
sig saa stærkt draget af den højtbegavede, finttænkende Digter, legemlig følte sig frastødt af
den grove, plumpe Mand med det sanselige
Ydre. Ingen kan sige det med Bestemthed, og
saa vidt man kan se af „Seraphita", dette
smukke og interessante Billede af en „Digters
Kærlighed", havde Balzac selv kun en Anelse

om Sandheden, og han maa sikkert kaldes lykke
lig, fordi han blev kaldt bort, før han helt
havde faaet Øjnene op for, at den Drøm, han
hele sit Liv havde drømt — Drømmen om
Kærlighed — for ham skulde ende som en
Parodi paa den Sjælenes og Legemernes sande
Forening, der alene betinger et lykkeligt Sam
liv mellem Mand og Kvinde.

Den franske Konseilspræsident Raymond Poincaré
har fornylig aflagt et Besøg ved det russiske Kejserhof hvor han fik en særdeles pompøs
Modtagelse. At besøget vil faa stor politisk Betydning kan betragtes som sikkert. Poincaré
er en Mand i sin bedste Alder. Han er født i860, tog tidlig Del i den franske radikale
Politik og blev Medlem af Deputeretkammeret i 1887. Han har flere Qange været Mini
ster. Poincaré er desuden Medlem af Akademiet.
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strus Død genoptog Forbindelsen, og det ganske
aabenlyst. Og da han en skønne Dag endda
var saa dristig at tage Damen med sig til et
stort Hofbal, og at man saa, at hun bar de
selvsamme Juveler, som den afdøde Storfyrst
inde havde baaret, var Skandalen saa stor, at
Czaren saa sig nødsaget til at give Ordre til,
at Madame Pistolkhoos straks skulde forlade
Slottet. I sin Forbitrelse herover giftede Stor
fyrsten sig straks med hende, som paa Trods,
hvilket igen medførte, at Czaren øjeblikkelig,
benyttede sig af sin Ret til at udvise dem
begge af Rusland.
*

FOR IKKE længe siden kunde man i den
russiske Presse læse en Meddelelse om, at Kej
seren af Ruslands heldste Datter, Storfyrstinde
Olga, der nu er voksen, var bleven forlovet
med den unge Storfyrst Demitri. Meddelelsen
vakte stor Glæde i Rusland, hvor den unge
Storfyrstinde er meget populær, og det vil sik
kert interessere vore Læsere at erfare, hvem
den Storfyrst Demitri er, som Czaren efter
sigende skal være saa glad ved at se som
sin Svigersøn.
♦

*

*

STORFYRST DEMITRI er en Søn af Storfyrst
Paul Alexandrowitch i hans Ægteskab med den
græske Prinsesse Alexandra (en Datter af Kong
Georg af Grækenland), der for ca. tyve Aar siden
mistede Livet som Følge af et Ulykkestilfælde.
Hendes kortvarige Ægteskab var iøvrigt meget
ulykkeligt, da Storfyrsten var for meget Rus
ser til at kunne opgive sit vilde Liv for hen
des Skyld, hvad den unge Prinsesse skal have
taget sig meget nær. Ti Maaneder efter Bryl
luppet fødte hun en Datter, den nuværende
Storfyrstinde Paulova, og atten Maaneder se
nere kom Storfyrst Demitri til Verden. Tre
Uger efter Fødselen kørte Storfyrstinden en
Tur, og da Hestene pludselig blev sky og løb
løbsk, og hun vilde springe af Vognen, faldt
hun saa uheldigt, at hun døde paa Stedet.
*

*

*

LIGE FRA den Ulykkesdag har Czaren om
fattet Storfyrst Demitri med den største Hen
givenhed, og man kan uden Overdrivelse sige,
at han har været som en Fader for ham. Maa
ske har Grunden været den, at han satte stor
Pris paa hans afdøde Moder, maaske endnu
mere den, at han harmedes ved at se, hvor
let Storfyrst Paul tog sig den Ulykke, der
havde ramt baade ham og hans Børn. At Stor
fyrst Paul, allerede før han var bleven gift,
havde staaet i Forhold til en vis Marie Pistolkhoos, der tidligere havde været gift med
en Oberst i den russiske Armé, var en velbe
kendt Sag. Men det vakte almindelig Harme og
Anstød, at han ganske kort Tid efter sin Hu

*

*

STORFYRST PAUL Alexandrovitch, der sam
tidig med Forvisningen havde mistet sin mili
tære Rang, tog nu Ophold i Paris, hvor han
tilbragte Vinteren med sin nye Hustru. Om
Sommeren saas han ved de tyske og bayerske
Badesteder. Ved det bekendte Bad Kissingen
traf han bl. a. sammen med den gamle Prins
regent, Luitpold af Bayern, og fik ham til at
adle Mme. Pistolkhoos, der nu bærer Navnet
Grevinde Hohenfilsen, og som til Storfyrstens
Undskyldning iøvrigt skal være en baade usæd
vanlig smuk og sjælden elskværdig Personlig
hed, som forstaar at vinde alle, hun kommer
i Berøring med.
*

*

*

DEN UNGE STORFYRST Demitri og hans
Søster, der forblev i Rusland, og blev opdra
gede dér, har saaledes været saa at sige for
ældreløs i mange Aar, men saavel Kejseren
som Kejserinden har som sagt taget sig af
dem, som havde de været deres egne Børn.
At Storfyrst Demitri ved stadig at omgaas Czarens ældste Datter, ligefrem er bleven indta
get i hende, er jo derfor højst sandsynligt og
at Kejseren gærne ser netop den af sine Døtre
gift med et yngre Medlem af Kejserhuset,
er let forstaaeligt,
naar det erindres, at
hun paa en Maade er nærmeste Arving til den
russiske Kejser trone, hvis hendes Broder, den
lille Storfyrstetronfølger skulde dø. For selv
om Kvinder efter russisk Lov ikke kan arve
Tronen, har dog tre af Ruslands største Ene
herskere, som det vil erindres, været Kvinder,
og det er derfor aldeles ikke utænkeligt, at en
stor Del af det russiske Folk i Tilfælde af
Storfyrsttronfølgerens uventede Død vilde fore
trække at se hende paa Ruslands Trone frem
for Kejserens Broder, Storfyrst Michael og hans
Efterkommere.
*

* '

*

DE, DER TROR, at Enkedronning Alexandra
af England efter Kong Edwards Død har truk
ket sig stille tilbage og lever fjærnt fra det of
fentlige Liv, tager meget fejl. Hendes store
Arbejde i Godgørenhedens Tjeneste har i mange
Aar været velbekendt, og den Interesse, hun
med sit varme Hjærte altid har haft for de

„Hver 8. Dag“, 25. August 1912.

2259

Dronning Alexandra og Dronning Amelie af
Portugal paa Besøg i en ny stor Anstalt for
vanføre Børn, hvor deres Tilstedeværelse vakte
stor Jubel blandt de mange smaa Krøblinge.
Ogsaa Enkedronning Amelie af Portugal er
meget afholdt i England, og de fleste Englæn
dere ønsker hende vistnok af Hjærtet Held i
sine Anstrængelser for at faa Sønnen, den for
drevne Ex-Kong Manuel, genindsat paa den
portugisiske Trone.

Dronning Alexandra af England og Exdronning
Amelie af Portugal.

ulykkelig stillede i Samfundet, maa snarere si
ges at være vokset, siden hun ophørte at være
Englands Dronning. Vi læste saaledes fornylig
om, hvorledes hun med stort Held havde ind
ført Børnehjælpsdagen i London, hvor den har
faaet Navnet „Alexandra-Dagen“, og ved næ
sten alle Lejligheder, hvor Formaalet er at
skaffe Penge til de fattige, ser vi hende stadig
i fuld Aktivitet. Det er derfor intet Under,
at hun i England er saa populær og elsket som
nogensinde, og havde Rygtet, der kort efter
Kong Edwards Død fortalte, at hun vilde for
lade England og bosætte sig i Danmark, talt
sandt, vilde det sikkert have vakt ligefrem Sorg
hele Landet over. Paa vort Billede ser vi

Jules Massenet,
den berømte franske Kom
ponist, er død i en Alder af
70 Aar. Han var Elev af
Ambroise Thomas, blev i
1878 Lærer ved Konserva
toriet i Paris, hvor han har
udfoldet en stor og meget
paaskønnet Virksomhed. Han
har komponenet en Mængde
Operaer, hvoriblandt særlig
kan nævnes „Marie Magda
lena", „Manon Lescaut" og
„Thais" — samt en Del yn
defuld Sangmusik.

Den sidste Rose.
rxU minder om en Blomsterhave
i Efteraarets Farvepragt . . .
Den sidste Rose var den rige Gave
Naturen skænked’ af sin Magt.
Den sidste Rose i sin ødsle Fylde
er Havens allerbedste Pryd,
og ved sin Ungdom kan den trylle
i Hjertet frem en sælsom Fryd,

Saa blev just Du i Barndomshjemmet
den sidste Rose, Haven bar —
og sikkert har Du tit fornemmet,
hvor glad vi for den Rose var!
Cai Løwert.
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Fra Grand-Prix Løbet paa Ordrupbanen.
Dansk Bicykleklub havde i Søndags en af sine største Dage. Sejrherre i Grand-Prix Løbet blev den
sympatetiske tyske Rytter Walther Rütt. Vort Fotografi viser ham med den mægtige Sejrskrans over Armen.

Amatørfot. Henry Petersen.

Dansk aeronautisk Amatør-Forening
har i den senere Tid arbejdet med stor Iver paa at præstere Flyvninger uden Motor. Foreningen, der
har Lokaler ved Frederiksborgvejen (lidt forbi Bispebjerg) bestaar hovedsagelig af unge Mennesker,
som i deres Fritid dyrker Flyvesporten.
Paa Billedet ses til venstre det store Taarn, der benyttes ved Maskinernes Start. Til højre ses
et muntert Interiør fra Forsamlingslokalerne, umiddelbart ejter, at de har været benyttet til Optagelse
af levende Billeder. Alle de „Optrædende11 er unge Flyvere.
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Fra det skandinaviske Skyttestævne.
Det store skandinaviske Skyttestævne fik et særdeles glandsfuldt Forløb. Paa Billedet ses H. M. Kongen i Samtale med Konseilspræsident
Klaus Berntsen. Kongen deltog selv i Skydningen og opnaaede et meget fint Resultat.
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BORDDÆKNING

ED festMgt Bord bør man sidde bekvemt;
Hjærterum er saare godt, men Albuerum
heller ikke at foragte.
Under Dugen lægges et tykt Filttæppe, det
virker behageligere, end hvor den ligger paa
det haarde Bor.d.
Dækketøjet skal være blankt og tørt —
klamt er en Gru. Service, Glas og Sølv saa
straalende og velpudset, som det er muligt.
Læg endelig ikke for meget Værktøj paa Bor
det, lad Betjeningen skifte det sammen med
Tallerkener, som fjærnes én ad Gangen —
endelig ikke Bunkevis — og brug aldrig den
grimme, uhygieiniske Uskik, som var gængse
i gamle Dage, at aftørre det ved Bordet.
Bordløbere bruges næsten ikke mere, bør
i saa Fald være fint, broderet Lærred eller
Knipling, eller noget ejendommeligt, som pas
ser til Anledningen. F. Ex.
Til Bryllupsfest: Brudetyll med Myrther og
Roser.
Til Konfirmation: rosenrødt Tyil med Violer.
Til Gammelmandsmiddag: mørkerødt Fløjel
med kosteligt Sølvtøj.
Til ungt Selskab: vandblaa Atlask med Kry
stal og brogede Blomster.
Til Svenskebesøg: flettede Cigarbaand med
blanktpudset Kobber og Kornblomster — o. s. fr.
Derimod ikke Crepepapir — saa hellere,
ja allerhelst, løst henkastede Blomster og
Grønt paa det hvide Damask, som ikke be
høver at gemme sig.
Ved Blomsterpynt gælder Begrænsningens
Kunst.
Ikke som den lille Frue, der raserede en
Vildvin og dyngede de blodrøde Blade udover
sit altfor smalle Spisebord, som derved blev
endnu mere ubekvemt. Eller som hin velha
vende Dame, som gav en „Kunstgartner“ frie
Hænder, lod ham ordne og arrangere den gan-

V

ske Dag og omdanne Bordet til en Gravhøj,
i hvis Mos han plantede Palmer, Bregner og
Blomster, en kostbar, men uendelig klodset
Pynt; og Skovens Myrer, Snegle og andre Vild
dyr forlystede sig mellem Gæsterne, — medens
Gemalen fnøs.
Ved en Officersmiddag i Manøvretiden fyld
te Godsejerfruen Opsats og Skaale med højrøde
og hvide Kaktusgeorginer, som ogsaa var lagt
i Guirlander paa Dugen og stukket paa Naale
ned i Filttæppet, saa de dannede som Tæppe
bede.
Er der Udlændinge ved dit Bord er det
en fin Opmærksomhed at sætte deres Natio
ners Flag ved deres Kuvert, nien saa maa og
saa Dannebrog vaje.
Man pynter dejligt med Frugt og broget
Løv, har Nattefrosten 'ødelagt Blomsterhaven,
eller er Gartneren dig for dyr, har du altid
det at ty til. Smukt er det, naar Bladguir
landen, som lægges fra den ene frugtfyldte
Opsats til den anden, afbrydes af særlig ud
søgte Æbler, Pærer eller Druer.
En overordentlig nydelig Idé er at udklippe
Aakandeblade af grønt Papir, som spredes ud
over Dugen og derpaa sætte smaa Glasasjetter, hvorpaa man anbringer Appelsiner, som
er itupillede — med Skallen paa, saa de gan
ske ligner Aakander — de kan saa senere danne
en Del af Desserten.
Morsom Pynt er Jydepotter; jeg har set
dem malet med blaa-hvid Bund og dekoreret
med røde Valmuer — fyldt med Mos og Breg
ner lignede de ganske den fornemste Kera
mik.
Til københavnsk Porcellain har man jo
det dejlige Blondestel, saa behøver man hver
ken Sølv eller Krystal. Fyld disse Skaale med
Mos og lakserøde Ærteblomster, blaa Lobelia
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eller gule Morgenfruer — blot altid kun én
Slags Bordblomster.
Kunstigt opsatte Servietter og Menukort
virker restaurationsagtigt — derimod kan man
nok lægge lidt Humor og Originalitet i Bord
kortene.
Skylleskaale burde ikke være en Biting,
men en Nødvendighedsartikel.
Trods elektrisk Lys skal Stearinlysene tæn
des i de gamle Armstager, som oftest dækkes
de af smaa Silkeskærme eller ejendommelige,
fiks haandmalede Kartons.
Det er dyrt at holde Gilde, derfor maa
Gartnerens Konto ikke blive for stor. Hvis
du derfor ikke har egen Have at plyndre
eller let Adgang til Markens yndefulde Flora,
saa er det sparsommeligt at benytte Potte
planter til Bordpynten.
Vælg saaledes en større og fire bitte smaa
lyserøde Begoniaer, de vil siden efter kunne
glæde dig Vinteren over og tilsidst havne i Al
tankassen, medens afplukkede Dejligheder kun
er stakket Glæde.
Mand.
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Den berømte Komponist Saint-SaSns

har fornylig været en Sviptur i Ægypten og ses
her foran et af de gamle Monumenter i Karnak.

Sort
Og
Hvidt.
Negerbørn, der tumler sig
i Floden —

— og københavnsk Ungdom,
der husvant plasker til Søs
i Ladegaardsaaens — min
dre gennemsigtige — Van
de !

,Hver 8. Dag“, 25. August 1912.

2264

VOR PAAKLÆDN1NG
„X TØGEN KOM DU til Ver1N den, og nøgen gaar du
herfra“, men alle de mange
Dage, Uger, Maaneder og Aar,
som ligger mellem disse to
ret vigtige Livsmomenter,
maa vi stakkels Mennesker
ikke alene være klædt paa,
men ogsaa helst være godt
paaklædte.
Dette er nu slet ikke saa
lige en Sag .
for nogle er
det galt fat med Smagen, for
andre er det Mønten, der
lægger Sten paa Vejen, —
hvad der er værst, véd jeg knap nok!
Mine kære Læserinder har selvfølgelig alle
sammen en overordentlig fin Smag, men maa
ske enkelte kun har et lille Budget at tære
paa, og for disse, f. Eks. med ca. 25 Kr. om
Maaneden, vil jeg i Dag gærne have Lov til at
„snakke“ fornuftigt.
Nøgen Kvinde klædes ikke for ovennævnte
Sum, der maa altid være et Fundament at
bygge paa, men er det godt og solidt, kan
man nok klare sig.
Allerførst er det vigtigt at have Under
garderoben i Orden, og der vil 8 Stykker af
„hver Slags“ (dog kun 6 Natkjoler) være til
strækkeligt, alt syet af rigtig godt Cretonne
eller Mataplon og pyntet med Tunger og Hul
broderier, som Ejerinden selv morer sig med
at brodere. Er man rigtig fornuftig, anvender
man hver Maaned to Kroner til Fornyelser,
som saaledes kommer successive, og det er
herligt at have det nye parat, naar det gamle
er udtjent.
Af Strømper vil jeg anbefale „Markosan“,
som stærkt og behageligt, og er de maaske lidt
kølige til Vinterbrug, da benyt mørke KlædesGamascher til uden Dørs, de virker elegant
og bruges altfor lidt i vort ublide Klima. Vil
man yderligere spare paa Strømperne, anbe
fales det at lægge en ganske lav Korkhæl indeni
Støvlen, det gør Gangen elastisk og Hælen hvi
ler paa et blødere Leje, og de 2 Centimeter,
som derved lægges til vor Vækst, kan vi nok
taale.
Damer, der ofte gaar i hvide Dragter, bør
altid have hvidt Korset og have to at skifte
med. Man skal straks styrke dem med en
Laasebeskytter, som man selv trækker over med
en kasseret hvid Glacéhandske, og med paasyede
indvendige Sidestiver, der sælges under for
skellige Navne. Saadan forstærket kendes en
knækket Korsetlaas eller Sidestiver ikke mere,
selv ikke af velproportionerede Damer eller af
dem, som fermer om i Hus og Have.
Til hvide Kjoler maa man have et Par
hvide Skørter med Volants af Traadblonder

eller Festons, og dem kan man udmærket sy
selv for 3—4 Kroner, og de kan jo vare gennem
et Par Aars Tid.
Et Silkeskørt er en Herlighed, der daarligt
forliges med et sparsomt Budget, idet det for
uden at være kostbart ogsaa er uholdbart; men
er nu ogsaa saadan en raslende Dame saa
særlig lady-like? Derimod maa vi have et
smukt, uldent Skørt, og der er det sparsommeligst at sy sine Skørter af kasserede Neder
dele, har man et godt Mønster og kønne Be
sætningsborter, kan det ogsaa nok blive pænt.
Vil man saa endelig være vanvittig sparsomme
lig, kan Skørtet endda til sidst sys om til
et Par gode, varme Overtræksbenklæder, et Be
klædningsstykke, som vi allesammen bør bære
her højt oppe mod Nord — om Vinteren, na
turligvis !
Til Undertøjet regner jeg ogsaa Frisértrøjen,
henrivende kan en Broderi- eller KniplingsAabenbaring være, og saadan én er dejlig at
eje, naar man rejser ud paa Besøg, men til
daglig er vi store Økonomer og nøjes med et
Par Kimono af vaskeægte kulørt Cretonne.
Af Fodtøj skal man købe „randsyet“, ikke
„gennemsyet“, som kun kan repareres med Pløk
ker . Praktisk er det at købe hver Sommer et
Par gode, brune Støvler, og lade Skomageren
sværte dem sorte, naar Vinteren kommer. Et
Par Galoscher og Galoschestøvler — til Sel
skabsbrug — er nødvendigt i al vor Væde.
Selskabsskoene fordrer „å jour“ helst Silke
strømper, men de er en dejlig Julegave, som
vi derfor ikke fører paa Regnskabet, ligesom
Handsker og Parfume, der jo ogsaa gærne fyl
ker sig paa Presentbordet.
Med nødvendige Reparationer, og naar alt
dette ikke anskaffes paa et Aar, men kom
mer peu-en-peu — kan man nok faa Ba
lance med ca. 100 Kroner.
Til Rest er saa" 200 Kroner til alt det
andet, som interesserer os meget mere, og
hvorom vi vil tale næste Gang.

Hvis der gaves en fri Vilje, hvem vilde
saa betræde denne Verden, og hvem vilde for
lade den?
*

*

*

Det fedeste Land bærer det største Ukrudt.
*

❖

*

Søndertræd Tornen, medens du har Sko {paa.
*

*
*

Vers er aldeles uundværlige for Musikken,
men Rim — blot for Rimets Skyld — det
skadeligste.
*

*
*

Mænd, der ikke elsker deres Hustruer, er
ofte de mest skinsyge.

„Hver 8. Dag“, 25. August 1912.
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Kammerherre V. BRUUN NEERGAARD er død efter
kort Tids Sygdom i en Alder af 66 Aar. Han var Søn
af Gehejmekonferensraad Joachim Bruun Neergaard (død
1893), blev Student i 1864 og cand. polit. 1870 I 1875
ægtede han Frøken Louise Bardenfleth. Han var Besidder
af det Zeuthen-Neergaardske Fideikommis og Medbesidder
af det Bruun Neergaardske Fedeikommis. Hans eneste
Søn er cand. jur- Joachim Bruun Neergaard, der er kendt
som Komponist og Dirigent. Kammerherre B.-N. var de
koreret med Ridderkorset og Dannebrogsmandenes Hæ
derstegn.
Etatsraad ASGEIRSSON er død pludselig paa sin Villa
i Hellerup. Etatsraad Asgeirsson var islandsk Købmand
og drev en meget betydelig Forretning paa sin Fødeø,
hvor han var meget afholdt og anset.

Etatsraad, Stiftsskriver R. HJORT-LORENZEN.

Etatsraad, Stiftsskriver R. HJORT-LORENZEN fyldte
fornylig 80 Aar. Han er Søn af den kendte Sønderjyde,
Købmand Peter Hjort-Lorenzen, blev Student fra Sorø i
1851 og ansattes ved Apellationsretten i Flensborg 1856.
I 1859 blev han Borgmester i Eckernførde. Efter Krigen
i 1864 blev han fordrevet og overtog Bladet „Danne
virke", der ufortrødent kæmpede for Danskhedens Sag i
Sønderjylland. Senere kom han til Hovedstaden og blev
„Nationaltidendes" Redaktør fra 1873 til 93. I 1894 ud
nævntes han til Stiftsskriver i Sjællands Stift og Forvalter
af Roskilde Domkirkes Gods. Etatsraad Hjort-Lorenzen
er en fortræffelig Personalhistoriker og er kendt over hele
Europa for sine udmærkede genealogiske Arbejder. Han
er Redaktør af det fornemme Værk „Danmarks Adels
Aarbog".

Sprog Undervisning

Læger
Kliniker
Sygepleje
Hygieine

BORN LONDONER.

Averter i

Undervisning i Engelsk af engelsk
Dame. Enetimer og Hold. (Specielt
Konversation). Miss Winifred White,

Hobrogade 10, 2.

..SorOQ-UnderVÍSnÍn£U.

Tif. Øbro 326 x.

r

INSTITUT FRANJAIS, M. A. Husson, Stenosgade 5 i,
fransk exam. indf. Lærer og Lærerinder. Enetimer Kursus. Konversati
Korrespondance Vejledning (for Sangere) i fransk Textudtale. Tif» V. 78',

Dr. med. AXEL TROLLE.
Konsultation i Fordøjelses- og Underlivssygdomme,
rivatklinik og Bopæl; Dronningens Tværgade 40. Tif. 7960. Tr. 12—1.

Badeanstalten .København*
Sillige
Studiestr. GI.
<AR- & DAMPBADE 35 Øre.

Musik Undervisning
Gudmund Elmquist ^Aabou^ien2 Valdemar Larsen, „S
St. Thomas Allé 13 2.
Elever i Vioiinspil modtages.

Averter i „Musik-Undervisning“.

Tr. 30—12.

Onsdag og Lørdag efter Kl. S :
E
Ledicinske Bade & Massage-Institut.
40 Ør.

ÍLINIK.

Sang Undervisning

Tysk eksam. Massøse. — Ude og hjemme fra 12—6

Fru HETY OSCHMANN,
15, Fiolstræde 15, St. Tif. Byen 4497.

ang. Tonedannelse. Harmonium I
Klaver Johansen-Dr aae, exm ¡ Averter i „Sang-Undervisning

Tandlæge AAGE CALLISEN.

.Silkeborg
Pris ¿ Vi á 3 Kr. pr. Dag. 60 Kr. pr. Md.

eneral-Agenturet Gothersg. 16. Kbhvn.K.

ildste Forretn. her paa Pladsen i
ummiv. og Sygeplejeart. Prisl. mod
) 0. i Frim. Varerne sendes overalt.

W. Kaiser, Aarhus.

Kir. Instrumentm. og Bandagist.
Brokbaand, Rygbandageg og
Underlivsbandager.

HELLERUP HUSMODERSKOLE, BENGTASVEJ 15.Telf. Ilf
Skole og Hjem for unge Piger.
Program tilsendes.

odpleje & Manicure ude og

F

hjemme. Fru Inger Christiansen.
Dr.Tværg. 10. Tif. Palæ 1807. 10-6.

Frimærker modt. som Betaling.
Amppilinncli elektr- Vibriations MasKlinik. Antisept. Fodpleje, Mani nillCi Indllolt sage, Damp-Ansigtsbade.
ure og Ansigtspi. Sofie Abrahamsen, GI. Kongevej 150, 1. Sal. Telejon
redksb. Allé 23. IT.11-5, samtOnsd.Aft. Vester 4203.
TH. MADSEN.
ra 8.30—9.30. Tif. V 5081 u. Ude 9—11.
SYGEPLEJE-BUREAU-EKSPRES
laccnnn Haandpleje, Fodpleje. Ude N.Farimgsg.7.By 807ySygep. 3AarsUdd.
lilobdyt;, 9_12: 1 Kr. Hjemme 1-7
Søndag 9—12): 75 Øre. Blegdamsvej
(St. Hans Torv). Lovisa Svensson.

S

Orgn, Heri. Trollesg, 7. Tif. Byen 2507x |

Byen 2184 x.
Købmagergade 1. Hj. af Amagertorv.
Byen 2184x.
Broarbejde. — Kunstige Tænder uden Gane. Tr. 10—4 og 6—7

Pensionatet
Villa Aavang

-----

Averter i Lægelisten.

—

nnmnü^ns*^s^aíle, Antisept. Podllíllllll pleje. N. Frihavnsg. 43,1. Frk.
uumH M. Dyreborg. Tif. Øbro 2342x.

Fiskehuset „Viktoria“fci“‘Ndoeraei

rarer. Fin. Torsk, Frederiksh. Rødsp.
1. Kl. Fiskefars, Tif. Byen 1164y.

Averter i
„Blandede Bekendtgørelser".

Petra Laugesen.

OHANNES ANDREASEN,l.Koi
tori, Is og Konfekturef. Sma
gade 24. Bestilling. Tlf.Godth.
KM Pofareon Broderimagasin, Øs
• 111. I C lul bull brog, 140. Navn syes,

J

1ste Klasses Fisk og Vildt forretning.

Slags Tegninger og Montering udf<

54 Nordre Frihavnsgz
. 1 UlJJ)
Telf. øbro 97 x.
■ BØRNE-UDSTYR. —>

48. Spec.: Baby & Koofirm.-Udstyr.
Største Udv. i Pigekjoler til alle Aldre.
Matros- og Jægerdragter. Alt iUnderbeklædning øg Linned
Frugt og Konservesforretning.
Kun 1ste Kl. Varer.

Blandede Bekendtgørelser

5 Mdr. Kursus beg. 4. Noveinbe

Alvilda Burchardi, Frederiksborgg.

M. P. NIELSEN.

fiskeforretningen SKAGEN, Nanensg. 64. Alle Fiskes, i prima friske

ö

6

Oamefrisering50

Frk. H. Sarauw, Graahrødretorv
uld, Sølv og Elektroplet til
lige Priser. Reparationer udfø

G

Østerbrog. 134. Telefon 0 788 V.
66 Aaboulevard 66.
Vaskeriet HAMMERSHUS.
Jydsk Fiske-Import, Mejnungsg
Tlf.489x. Hesselsg. 1. Tif. Str.489x. 15 og Fredensgade 15, anbefaler

Bekendt for smukt og prompte Le Sorter Fisk til Dagens billigste I
vering. — Elegant Manschettøj.
Telf. 10116. Ærb. II. Dambernoiv,
nnnl/art Mode-Salon f. Damehatte. — Averter i Damernes Rubrik.
• Udlllwl l Nordre Frihavnsgade 13 A.

A

Slri.v.

Lille Karl har varit stygg och blir af sin pappa tillsagd att
dalla sig i skamvrån.
Pappa: Men jag vill!
Lille Karl: Ställ dig där då, pappa.

Unge Maijer: Jack vill fereslå kråsshandlem en affer, s
kråsshandlern skall fertjene 500 gråner på.
Qamle Nathansson: Låt here!
Unge Maijer: Kråsshandlern ger ju sin dotter Pepe
10,000 gråner i hemgift. Jack tar henne fer 9,500.
Gamle Nathansson: Topp!
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Kammerherre V. BRUUN NEERGAARD.

Etatsraad ASGEIRSSON.

Kammerherre V. BRUUN NEERGAARD er død efter
kort Tids Sygdom i en Alder af 66 Aar. Han var Søn
af Gehejmekonferensraad Joachim Bruun Neergaard (død
1893), blev Student i 1864 og cand. polit. 1870 I 1875
ægtede han Frøken Louise Bardenfleth. Han var Besidder
af det Zeuthen-Neergaardske Fideikommis og Medbesidder
af det Bruun Neergaardske Fedeikommis. Hans eneste
Søn er cand. jur. Joachim Bruun Neergaard, der er kendt
som Komponist og Dirigent. Kammerherre B.-N. var de
koreret med Ridderkorset og Dannebrogsmændenes Hæ
derstegn.
Etatsraad ASGEIRSSON er død pludselig paa sin Villa
i Hellerup. Etatsraad Asgeirsson var islandsk Købmand
og drev en meget betydelig Forretning paa sin Fødeø,
hvor han var meget afholdt og anset.

Etatsraad, Stiftsskriver R. HJORT-LORENZEN.

Etatsraad, Stiftsskriver R. HJORT-LORENZEN fyldte
fornylig 80 Aar. Han er Søn af den kendte Sønderjyde,
Købmand Peter Hjort-Lorenzen, blev Student fra Sorø i
1851 og ansattes ved Apellationsretten i Flensborg 1856.
I 1859 blev han Borgmester i Eckernførde. Efter Krigen
i 1864 blev han fordrevet og overtog Bladet „Danne
virke", der ufortrødent kæmpede for Danskhedens Sag i
Sønderjylland. Senere kom han til Hovedstaden og blev
„Nationaltidendes" Redaktør fra 1873 til 93. I 1894 ud
nævntes han til Stiftsskriver i Sjællands Stift og Forvalter
af Roskilde Domkirkes Gods. Etatsraad Hjort-Lorenzen
er en fortræffelig Personalhistoriker og er kendt over hele
Europa for sine udmærkede genealogiske Arbejder. Han
er Redaktør af det fornemme Værk „Danmarks Adels
Aarbog".

Mindestenen for Kammerherre Mourier-Petersen
blev afsløret under en smuk Højtidelighed ved Kuggaard^
der ejedes af den Afdøde. Kammerherre Mourier-Petersen
er særlig kendt for sit store Arbejde for Hedesagen.

Vandalisme.
EG SKULDE forleden fra Vester til Øster og fore

spadsere gennem Byens Parker, i Stedet
J fortrak atat benytte
den kedelige Sporvogn. Trods den

ikke særlig store Afstand blev det dog en timelang
Spadseretur, saa dejligt er der.
Kære Københavner, kommer du rigtig ofte i dine
dejlige Haver?
Og du, du tilrejsende Landsmand, faar du Stunder
til at se dig glad i disse skønne Omgivelser, som selve
Champs-Élysées maa blegne for.
Jeg gik fra Aborreparken, hvor den henrivende Stu
denterforenings Bygning har fremtryllet et helt lille
Stykke Middelalder, gennem den blomsterstrøede Ør
stedspark, botanisk Have og Østre Anlæg — overalt det
samme herlige, couperede Terrain, de samme overra
skende Udsyn over Byen, dens Taarne og Tinder, dens
endnu mange ejendommelige Partier langs med Boule
varden.
Og jeg tænkte paa, hvordan jeg nu gik paa de
gamle Vold- og Glacisrester, og hvor henrivende skønt
det vilde have været, om denne Række Juveler havde
omspændt hele Byen, uden de skæmmende Bygnings
karréer, der hist og her afbryder Promenaden.
Og jeg tænkte paa, at ligesom vi bebrejder vore
Bedsteforældre den Vandalisme, der forvandlede de idyl
liske Søer og deres landlige Omgivelser til kedsomme
lige Bassiner og skønhedsforladte Murstenskolosser,
hvor vi kunde have haft Verdens idealeste Villakvarter
— saaledes kan vi ogsaa bebrejde vore Fædre, at de
ikke bevarede langt mere af de gamle Volde og Grave,
og al de pietetsløst sløjfede de gamle Byporte og den
velbevarede Taarnruin, som fandtes i Volden ud for
Nørregade. Men de levnede os dog Jermers Taarnet,
dette Stykke Poesi, som med sin 'Mystik fanger Øjet
midt i vor travle Færdsel — om det end i Tidernes
Løb blev temmelig overgroet og skjult bag sine Bu
sketter.
Men kan vore Børn nu ikke ogsaa rette Bebrejdel
ser mod os? Tænk dig Boulevarden — ja, vi har kun
én virkelig Boulevard her i Byen — ødelagt af Jærnbanetog. For Samfærdselens Skyld er det yel en Nød
vendighed, skønt en projekteret Ringbane vel ligesaa
godt kunde været ført ad Jagtvej eller Fasan vej.

Ækvivalent har vi jo ogsaa faaet i Amagerboulevarden, som forhaabentlig bevarer sin Vold, sine Grave
og maleriske Omgivelser, og hvorhen jeg vil bede dig
rette .dine Skridt.
Dog, at Banen skal være ..forsænket” troster os
lidt, og vi har det Haab, at der vises Varsomhed og
Smag.
Men gaa ind i Aborreparken, gaa op paa dens ITdsigtshøj og indrøm saa, at det er Synd at sløjfe den
— her vilde en Tunnelbane være paa sin Plads og den
forøgede Udgift, det vilde forvolde, vilde maaske op
vejes af vore Efterkommeres Taknemlighed.
Og om Aborreparken beklippes eller nedlægges —
kan saa Jermers Taarn med sit lille Anlæg bevares,
eller skal det gaa samme Vej?
Dog, højest bør der raabes „Vagt i Gevær“ ved
Tanken om den ganske vist lille, men dog saa vidunder
lige Stump Østervold. Dens Dødsdom er underskrevet,
og vanrøgtet som den var gennem mange Aar, er det
intet Under, at Magthaverne har taget sig dette ganske
let Men gaa en Gang derned, kære Læser, og indrøm,
at her bør vi vise Pietet og Skaansomhed, og at en
Tunnelbane ogsaa — og især her — burde være Løsenet
— man skulde ogsaa tro, at Jordarbejdet og de dermed
forbundne Udgifter maatte være de samme, enten man
raserer eller udhuler!
Det er underligt at se, at man anlægger en stor
og kostbar Park i Byens Pereferi, hvorhen hverken
Byens Indvaanere eller dens Turister i en overskuelig
Fremtid vil finde Vej og saa samtidig ødelægger et
Par Led af det grønne Bælte, der burde strække sig
fra Kyst til Kyst, fra Kalvebod Strand til Øresund,
som et Juvelbaand, lagt om Midien paa vor Moder —
vor kære gamle By.
Vandalismen er, takket være D’Herrer Arkitekter
Cosmus Bræstrup og Cock-Clausens smukke Forsøg paa
at bevare „den gamle Vold“, bleven aktuel. Man skulde
synes, at der var saa umaadelig meget, der talte for
deres Planers Gennemførelse, saa Autoriteterne absolut
maatte give den en velvillig Overvejelse.
Ja, hvis Gravemaskinen hav de begyndt sin Øde
læggelse, kunde man sige, „at det var for sent at frem
komme med dette Forslag“ — men bedre sent end
aldrig, man har dog før hørt, at Vandaler er bleven
standset i deres Fremfærd — se blot Helligaandshuset
i Randers — Nej, intet er forsent — heller ikke at
gemme Borgmesterens Idrætsparkmur bag dækkende
Vildvin, Clematis og Humle. — Vi vil saa uendelig gerne
være en Storstad, lad os derfor forsknøne og forbedre
vor By overalt hvor vi kan det; pynte lidt paa alt
det grimme nye — værne med Pietet om alt det smukke
gamle!
Rejs dig, Københavner, og forsvar atter engang din
gamle Vold — ikke, som i henfarne Dage, mod ydre
Fjender, men mod de indre — de skønhedsforladte —
pietetsforladte Autoriteter.

Kelneren: — Hvad maa jeg bringe Dem, min Herre?
Første Gæst: — En Sjus.
Kelneren: (til en anden Gæst) — Og Dem, min
Herre?
Anden Gæst (der er beruset): Mig kan De bringe
hjem!
*
*
>
*
Hvor ubetydelige mange Sorger var, det bliver
os først klart, naar de store Sorger kommer.
*

*

♦

Efter Bryllupet.
Bruden (til Moderen): Men hvorfor græder du,
Mama? Alting er jo gaaet saa godt, og Alle har været
saa gode imod 'mig. Kom med ind og se paa mine
Brudegaver.
Moderen: Ja, det er netop de Presenter, jeg tænker
paa. Alle Familier med en hel Bataillon ugifte Døtre
har sendt dig de allerkos tbares te Presenter, og du og
din Mand kommer til at sulte, naar I skal til at give
rPesenter, som er kostbarere end dem, I har faaet.
Herre Gud, Emilie, hvorfor lod du ikke din Mand
bortføre dig?

Sprog Undervisning

Laegei*
Kliniker
Sygepleje
Hygieine

BORN LONDONER.

INSTITUT FRANJAIS, M. A. Husson, Stenosgade 5 i,
fransk exam. indf. Lærer og Lærerinder. Enetimer Kursus. Konversati
Korrespondance Vejledning (for Sangere) i fransk Textudtale. Tlf. V. 78S

Dr. med. AXEL TROLLE.
Konsultation i Fordøjelses» og Underlivssygdomme.
Tivatklinik og Bopæl; Dronningens Tværgade 40. Tlf. 7960. Tr. 12—1.
Badeanstalten .København*
Billige
Studiestr. GI.
ÍAR- & DAMPBADE 35 Øre.

Onsdag og Lørdag efter Kl. 5 :
ledicinske Bade & Massage»Institut.

ÍLINIK.

C

Musik Undervisning
Gudmund Elmquist ^^bouBien2 Valdemar Larsen,

Sang Undervisning
ang. Tonedannelse. Harmonium I
Klaver Johansen-hr aae, exm ! Averter i ,,Sangundervisning'

Tandlæge AAGE CALLISEN.
Byen 2184 x.
Købmagergade 1. Hj. af Amagertorv.
Byen 2184x.
Broarbejde. — Kunstige Tænder uden Gane. Tr. 10—4 og G—7.

Piis '¿‘.i a i Kr. pr. Dag- fil) Kr. pr. Md.

eneral-Agenturet Gothersg. 16. Kbhvn.K.

Sidste Forretn. her paa Pladsen i
rummiv. og Sygeplejeart. Prisl. mod
) 0. i Frim. Varerne sendes overalt.

W. Kaiser, Aarhus.

Kir. Instrumentm. og Bandagist.
Brokbaand, Rygbandageg og
Underlivsbandager.

S

Orgn, Ilerl. Trollesg, 7. Tlf. Byen 2507x |

Damernes Rubrik
HELLERUP HUSMODERSKOLE, BENGTASVEJ 15.Telf. 115

odpleje & Manicure ude og

F

hjemme. Fru higer Christiansen.
Dr.Tværg.10. Tlf. Palæ 1807. 10-6.

Frimærker modt. som Betaling.
AmpPlIfancL elektr- Vibriations MasKlinik. Antisept. Fodpleje, Mani nillGI IndlloA sage, Damp-Ansigtsbade.
ure og Ansigtspi. Sofie Abrahamsen, GI. Kongevej 150, 1. Sal. Telefon
redksb. Allé 23. rr.11-5, samtOnsd.Aft. Vester 4203.
TH. MADSEN.
ra 8.30—9.30. Tlf. V 5081 u. Ude 9—11.
SYGEPLEJE»B UREAU»EKS PRES
Ineønflo Haandpleje, Fodpleje. Ude N.Farimgsg.7.By 807ySygep. 3AarsUdd.
Woody»! 9-12: 1 Kr. Hjemme 1-7
Søndag 9—12): 75 Øre. Blegdamsvej
(St. Hans Torv). Lovisa Svensson. ----- Averter i Lægelisten. -----

Skole og Hjem for unge Piger.
Program tilsendes.

5 Mdr. Kursus beg. 4. Novembei

»Ansigtsbade, Antisept. Fod»
pleje. N. Frihavnsg. 43,1. Frk.
AL Dyrehorg. Tlf. Øbro 2342x.

OHANNES ANDREASEN,l.Kon
tori, Is og Konfekturef. Smal
gade 24. Bestilling. Tlf.Godth.
KM Pofonoon Broderimagasin, Øst
• IlL lu lul »ullbrog.140. Navn syes, i

Fiskehuset „Viktoria* (Tei'“Ñ*«e,i

1ste Klasses Fisk og Vildt forretning.

Alvilda Burchardi, Frederiksborgg.

48. Spec.: Baby & Konfirm.-Udstyr.
Største Udv. i Pigekjoler til alle Aldre.
Matros- og Jægerdragter. Alt i Under
beklædning og Linned

M. P. NIELSEN.
Frugt og Konservesf orre tning.
Kun 1ste Kl. Varer.

Blandede Bekendtgørelser
fiskeforretningen SKAGEN, Nan»
ensg. 64. Alle Fiskes, i prima friske
rarer. Fin. Torsk, Fredenksh. Rødsp.
1. Kl. Fiskefars, Tlf. Byen 1164y.

Tr. 30—12.

Ør.

Fru HETY OSCHMAÑN,
15, Fiolstræde 15, St. Tlf. Byen 4497.

.Silkeborg

St. Thomas Allé 13 2.
Elever i Violinspil modtages.

Averter i „Musik»Undervisning“.

Tysk eksam. Massøse. — Ude og hjemme fra 12—6

Pensionatet
Villa Aavang

Averter i
„ Sprog-Undervisning*.

Undervisning i Engelsk af engelsk
Dame. Enetimer og Hold. (Specielt
Konversation). Miss Winifred White,
Hobrogade 10, 2. Tlf. Øbro 326 x.

Averter i
„Blandede Bekendtgørelser.

Petra Laugesen.

J

Slags Tegninger ogMontering udfø

'7’z^r.n 54 Nordre Frlhavnsga

. 1 Vip,

Telf. Øbro 97x.

■ ■■ BØRNE»UDSTYR.

Damefrisering50

Frk. H. Sarauw, Graahrødretorv
uld, Sølv og Elektroplet til 1
lige Priser. Reparationer udføi

G

Østerbrog. 134. Telefon 0 788 V.
66 Aaboulevard 66.
Vaskeriet HAMMERSHUS.
Jydsk Fiske=Import, Mejnungsgj
Tlf.489x. Hesselsg. 1. Tlf. Str.489x. 15 og Fredensgade 15, anbefaler i
Bekendt for smukt og prompte Le Sorter Fisk til Dagens billigste P
vering. — Elegant Afanschettøj.
Telf. 10116. Ærb. H. hambernoivs
n<mlfopt Mode-Salon f. Damehatte. — Averter i Damernes Rubrik.
• UdllKul l Nordre Frihavnsgade 13 A.

A

Slri.v.

Lille Karl har varit stygg och blir af sin pappa tillsagd att
dalla sig i skamvrån.
Pappa: Men jag vill!
Lille Karl: Ställ dig där då, pappa.

Unge Maijer: fack vill fereslå kråsshandlern en affer,
kråsshandlern skall fertjene 500 gråner på.
Qamle Nathansson: Låt here!
Unge Maijer: Kråsshandlern ger ju sin dotter Pepet
10,000 gråner i hemgift, fack tar henne fer 9,500.
Gamle Nathansson: Topp!

Min nys udsprungne Rose. (Henrik Hertz).

Prinsessen af Kapurthald.
Det vakte i sin Tid megen Opsigt, da den rige indiske
Fyrste af Kapurthala giftede sig med en meget smuk ung
Varietesangerinde af spansk Herkomst, og af ganske tarveHg Familie. Ægteskabet er efter sigende blevet usædvan
ligt lykkeligt — og den unge Prinsesse hører nu til de mest
feterede Damer i det britiske og londonske Selskabsliv, hvor
hun er ligesaa bekendt for sin Skønhed som for sine pragt
fulde Toiletter og Juveler.

Mads ved Vejen.
Af

Else Nielsen,

Et kort Stykke udenfor Provinsbyen standsede en
'reinmed, der kom gaaende med Stav og Rygsæk i
I uris tdragt.
Han saa sig desorienteret om og fik Øje paa et
'ille Hus ved Vejens Omdrejning.
Foran Huset saas Haven, der kun var beplantet
med Køkkenurter, Ribs og Stikkelsbærbuske — dog lidt
Længere tilbage fik man Øje paa et Stakit, gennem hvis
I remmer Ærterankerne snoede sig.
I Persillebedet laa en Mand og lugede, alt imens
han snakkede højt med sig selv.
Sveddraaberne piblede ned over Kinderne, og man
saa paa ham, at det var helt anstrengende at arbejde
i Middagsheden, skønt han var i Skjorteærmer.

Den fremmede nærmede sig Huset og hørte nu
Manden mumle:
„Mine Forældre har været gode mod mig, det kan
vel ikke vare saa læng, inden det Kors kommer til
Gravstedet."
Manden blev ved at mumle den samme Stavelse
uden at lægge Mærke til, at der stod en Herre i Turist
dragt og saa paa ham.
Han blev ved at luge, saa den fremmede kunde
i Mag betragte det go[dslige, men sløve Udtryk, der laa
over hans Ansigtstræk, ja. som i Grunden prægede
hele hans Person og Maaden, han arbejdede paa —
det var paa en egen maskinmæssig og aandsfraværende
Maade, han pillede de smaa Ukrudtsurter bort — under
tiden betragtede han de smaa Blade længe og satte
den. saa tilbage, hvorfra han havde taget dem.
Hvorefter han pludselig lo — ganske vaagen — og
samlede dem op igen og anbragte dem paa Ukrudts
bunken.
Han tørrede sig nu jned Skjorteærmet over Pan
den og fik Øje paa den fremmede, der stod ved
Laagen.
„Hi—hi," lo han, „hvad vil De Mads?"
Hans smilende Ansigt saa nysgerrigt paa den frem
mede.
„Hedder De Mads?" spurgte den fremmede.
„Saadan kaldte mine Forældre mig," lo Mads videre
og underkastede sig uden Tøven den fremmedes Forhør.
Den fremmede dulgte sin Nysgerrighed, der uden
Tvivl ikke var mindre end Mads’s.
„Det er haardt at arbejde i Heden." sagde den
fremmede.
.
Mads rejste sig og kom. nærmere med noget eget
hemmelighedsfuldt i Blikket.
„Ja, meit" sagde han i en fortrolig Hvisken, „nu
har jeg tjent.; til Korset paa mine Forældres Grav.
Nu arbejder jeg for et Sæt nyt blaat Tøj, saa kan jeg
sidde ved Korset hver evigte Søndag og i pænt Vejr
om Aftenen."
Mads lo og gned sig fortroligt op ad den frem
mede med en egen stille, hengiven Henrykklse, der
rørte den anden.
„Vil De ikke vise mig Korset?" spurgte den frem
mede med en egen stille, hengiven Henrykkelse, der
Mads’s Øjne blev endnu mere hemmelighedsfulde.
„Ser De," sagde han forklarende, „det er ikke kom
men endnu, for jeg laan te 17 Kroner tit to ;fremmede,
der sagde, at de i en Haandevending skulde gøre dem
til 25 — og det er 25, Korset koster — og det vilde
have varet to Aar, inden jeg havde kunnet gøre de
17 til 25, for. selv om Bønderne tit giver mig 3 Øre,
naar jeg forlanger 2, saa varer dét længe, inden man
kan lægge 8 Kroner til Side. — Jeg har været 5 Aar
om de 17."
„Hvor længe er det da siden, De laante de 17?"
spurgte den fremmede.
Mads’s Øjne blev runde. „Det kan vel være
det kan vel være —", han kløede sig i Hovedet og
grundede dybt, „det kan vel være —", men han kom
ikke videre.
„Har De noget Bevis?" spurgte den fremmede.
Mads blev med ét livlig. „Ja, kom De med her
ind, saa skal De se." Mads gik ivrigt foran.
Den fremmede fulgte ham ind i Huset, der kun
bestod af et Værelse, hvori der stod en Seng, et Bord,
en Bænk og to Træstole.
„Sid ned, sid ned," bad Mads og begyndte at rode
i Bordskuffen, alt imens han mumlede: „Mine For
ældre har været gode imod mig — se, alt det her
har de igvet mig: Huset, Bordet, Stolene, Uhret, Piben,
Sengen — og Haven — — naar !nu jeg bare havde
Korset, saa vilde jeg sidde paa Graven hver Søndag
— men alle andre har baade Kors dg Staldt og Søndags
klæder, saa det er saa flovt — — men bare jeg havde
Korset."
Han fik fat i en Lap Papir, som han rakte den
fremmede.
Paa Papiret stod bare:
X, 1. Juli 1907.
Undertegnede har modtaget Kr. 17 af Mads Larsen.
J. Pompelmus.
K. Krapotska.

SVENSK VID OG TEGNEKUNST.

Søndags-Nisse.

Bankir Quldberg bebor en 8-rumslägenhet med alla bekvämligheter vid Strandvägen i Stockholm. På sommaren
flyttar han in i en liten fiskarstuga på 2 rum i skärgården. Vaknar på morgonen och säger till sin hustru:
— Tänk, Marie, om vi en gång skulle bli så fattiga att vi måste bo så här tarfligt som vi nu görför vårt nöjes skull!
Den ædle Røver.
Den udplyndrede: — Den Tegnebog, De har fra
taget mig, indeholder hele min Formue. Nu kan jeg
gaa omkring og tigge!
Røveren: — Nu skal De høre. Med disse Penge
vil jeg begynde et nyt og bedre Liv. De kan derfor
godt overtage min Bestilling her i Skoven!
*
*
*
Hjertesuk.
Gammel Frøken (læsende i en Bog): Alle Menne
sker er ens — — — Ak ja, Mændene især!

Manden: — Nu har de begyndt at lave noget, som
kaldes flydende Luft!
Fruen: — Ja, det er noget, som I Mandfolk kan
bruge. Nu kan 1 drikke Luften i Stedet for at ind
sande den!
*
*
*
Hun: De inviterer mig vel med til Deres Bryllup,
naar De engang gifter Dem?
Han: Det gør jeg, Frøken, ja, hvad mere er, der
bliver slet ikke noget af Brylluppet, hvis De ikke kommer
med!

HJEMMETS VEJVISER
Fortegnelse over københavnske Firmaer, hvis fleraarige reelle Forretningsførelse yder Kunderne
betryggende Garanti for samvittighedsfuld Betjening.

Barbermaskiner.

Haararbejöe.

|

r Barbermaskiner.

Kr. 1.50 plus Porto sendes
mod Opkrævning. P. Jensen,
_____ Skovvejen 105. Aarhus.

Barnevogne.

t

— Skilninger — Parykker, enestaaende Pasning. Nørrebro-

gade 74-

I

Indramning:

Barnevogne og Klapvogne.

Fr. 7, Gade 4, Hj. afNørrebrog.
Telf. Nora 1996 y. Afbetaling
indrømmes.
Itkin.

Rammer paa
Afbetaling.

Bogbindere.

Ugentlige Afdrag
efter Aftale.

BogbinderD. L. CLEMENTs

Gentoftegade 4

Eftfl. Silkegade 13, Køben
havn. Telf. 3396, leverer alt A|S. CENTRUM, Regnegade 1.
Bogbinderarbelde, enk. Bø Vinduespolering og Bygningsarbejde
udføres.
som de største Partier, i omhyg?ste Udførelse, til rimelige Priser.

Ihristeasens Bogbinderi,

lZ

R.E.Lund, 8, Bagerstræde 8,

for moderne Indram
s 12, Hj. af Grundtvigsvej, anbe- Etablissement
^olicHndbindin^i^maa Priser, ning. Kun 1ste Kl Materiale anvendes.

k

Konditorier,

|

Børneudstyr.

Trikotage t. Voksne o.Børn samt
^Skørter, Korsetter og Strømper
p i stort Udvalg. A* Nuppenau,
L^^Grønneg^6^2A^W®^£57x.

LAURITZ JOHANSEN
Falkonérallé 65.
Telf.
Godth.1165, anbefaler sig

Severin E. Prendrup,

med alt til Faget henhø
rende til Konfirmation og
Selsk. Provinsordre exped.
omgaaende og billigt.

Cigar- & Tobaksforr.,
Vin samt Spirituosa,

I

Cigarer.

|

26, Smallegade 26.

Kunstklinkeri.

HITQK

Alle Mærker føres.

|

KUNST.KLINKERIET
Ryesgade 114.

|

Dekoratører.

Kurvemagere. I
Stole som Tegning

Larsen & Gording.
Holbergsg. 10. Tif. Byen 5110.

I

Møbler.

Fru ERSLEV
modtager afredt Haar til For
arbejdning. Spec.: Fletninger

□□

Mahogni Bogskabe, som Teg
ning 50 Kr. Antike Jøbler
restaureres. Snedkermester!0.

Tandklinik;

H&anejÄ

Undersøgelse gratis.

Lindén, Henr. Rungsg. 23-25.

Fineste Guldbroarbejde.

Dansk-amerikansk Tand-System.

AArxbdor» til billigste Fabrikations1V1UU1C1 priser,N. P. Nielsens Mø
belsnedkeri, N. Søgade 15. Telf. Byen
5195. Tegning og Overslag gratis.

Gothersgade 21 St.
Telf. Byen 1831 v.

M/iggo Henriksen, 47, Pr. Char>

Trikotage.

lottegade 47. Hele Udstyr leve
res efter Tegning saavel som enkelte
Dele. Alt Snedkerarbejde udføres.

Strømper, Underbeklædning,

N. P. Hansens Møbelsnedkeri.
ST. PEDERSTRÆDE 41.
Telf. Byen 1341 x.

Stort Udvalg til alle Priser.

Alexander Hoyer,

KØBMAGERGADE16.

iste Klasses Møbler efter originale Tegnin
ger til Fabrikationspris, Tegning og Over
slag gratis. Grundlagt 1898.

ANNA PAMPERIN.

Falkonerallé 26. Tif. V 2267 x.

Stort Udvalg i Tricotage.

MflHInH direkte fraVærkstedet. SpeciMM||||¡r alitet: Spisestue og Herrevæ_2H_reZse. Billigste Værkstedspri
ser. C. Christensen, Præstøgade 13.

Aarligt Udsalg.

Reelle Fordele bydes Kun
derne. FREA er altid reel.
Vesterbrogade 40

Opplettering.

ved det nye Theater.

Gamle Pletsager „Aiaddinbliver som nye

O. K. Mathiesen,
Landemærket 25

Største Udvalg, Billigste Priser.
Masklngarn til en gros Priser.

Pianoer.

Tøjrensningsanst.

Stilfulde Instrumenter
Dansk Arbejde.

Tøjrensnings
anstalten.

Thorald Bohm

— Fiolstræde 42. —

Reparationer af
øvede Skrædere.

Telf. Byen 420 x.

Rottegift.

I

8 Kr. pr. Stk.
Aage Jensen«

Ohrforretninger.

O. Kinttof,

plages De af Rotter, Mus. Væggedyr,
■ Kakerlaker eller andet Utøj, da
henvend Dem Nybrogade 28 Stuen.
Telef. Byen 2496, Tom Tjäder.

Chaicelonguer, Divaner
og Fjedermadratser.
1. Kl. Tapetserer værkst,

Stort Udvalg. Billige Priser

I________ Skotøj.________ I

Colbjørnsensgade 12.

■iskeforretninger« |
miir-H. M. OLSEN

—,

Fiske- og Vildtforret-

Lædervarer.

I Blaapaardsgade 18.

/“I

Fodpleje.

|

A. M. SØRENSEN
Hovedvagtsgade 2.

Frk. Rasmussen,Vester---- Jvnldg 17a, 2. Bemærk:
1 Sal. Træffes 12—6.

Telf. 5360.
Stort Udvalg.
Billige Priser.

1

Giarmestre.
^Tl^GlarmesterarbejdT

Maltpræparater.

udføres.
CARL STAPF,
Enghavevej 15.
_____

0

Ingen Mavekatarrh!

|

Glasmosaik.

Brug Maltine Kakao.
Maltine Kaffe taales,
hvor Kaffe bør være
banlyst.

O v er s lag g ra ti s.
M. Jansen,

Pustervig 5.

Telefon Byen 2369x.

Maltlnekiks. Tif. 9919.

ruid- og Sølvvarer |

Manufakturvarer.

Forlovelsesringe alle Des-

apfisins. Denne Annonce giver
få/IOpCt. Gothersgade 58, Aug.

Andersen.

Bedst og billigst
F, C: Dahl,

Tif. Palæ 1358 y.

Tværg. 29 Mezz., Tif. Palæ 1329 y
Herss, Juveler og Guldsm. St. Udv«
ld, Sølv og Elektropletv. til bill. Pr«

Frederiksborgg. 31.
Averter i „Hjemmets Vejviser44.

Forhøjet Værd.
A. (der af en Ven køber tomme Vinflasker): Du
lager fem Øre for Stykket. Det er dog egentlig for
meget.
B. : Jamen betænk, hvilken fin Vin, der har været
i Flaskerne!
*

9»

*

Den største Lykke.
Drengen: Hurra, jeg har fundet en Firkløver, det
betyder Lykke. Saa bliver Læreren nok syg i Morgen!

Skotøjsforr.
Thinggaard,
Strandboulevarden 166, Tif.
Str. 83 x. Al R p.. udf. hurtigt.
Kun 1. Kl. Fodtøj til bill Pr.

Skrædermestre.

Frøsig & Nielsen, Skræderetabl.
1. KL Herre- og Dameskræderi.

Nordre Frihavnsgade 13 A.

lul MIoIodh Herre« & Dameskræd.
JUI. IHGIbCn.
Classensgade 3.
Bestillinger modtages. Stort Prøvel.
Omforandring og Oppresning hurtig
og billigt,
Alt Stof modt. til Forarbejdning.
God Pasning og flot Arb. garant.
Stort Prøvel. Ægirsg.12. N. Ohlson

Amagertorv 31.

Største Udvalg i Uhre og
Kæder.

Vaskerier.

Specialitet:
AlHB Husholdningsvask efter Vægt

Gmdrup
Dampvaskeri.
— Grundlagt 1878. —

Vore Vogne køre overalt.

Telf. Strand 2. ♦ Telf. Strand 2.

Symaskiner.

C. Konerding & Nielsen,

-------------- Benyt--------------

Grundl. i868 Telf. Byen 7y.

HJEMMETS VEJVISER

6, Holbergsg. 6.
Længste Garanti.

Afbetaling indrømmes.
Billigste Priser.

naar De søger et reelt Firma.

Smaa Sandheder.
Naar to Kvinder slutter Venskab, da vé den tredie.
v

*

En humoristisk Tigger.
Ung Dame: — De er jo beruset!
Tiggeren :— Ja, af Deres Skønhed, Frøken!
*

*

9«

|

F. 0. Carlsson,

Peter Hvldtfeldtsstræde 6,

K. MADSEN,
Mølle Allé 14.

Konsultation
10-4 og 6—7.

'

Hvis der nogen Sinde har eksisteret en Guldalder,,
saa var det sikkert i de Tider, da man ikke kendte
Guldet.

Den fremmede undersøgte Papiret og rystede paa
Hovedet.
„Siden har De aldrig hørt noget?"
„Nej," sagde Mads, „men jeg var 5 Aar om de
17 Kroner, saa det er da rimeligt — men de kommer
snart,“ lo han fortrøstningsfuldt
Den fremmede vilde ikke gøre Mads forskrækket og
sagde bare: „Er De sikker paa det?“
„Naturligvis," sagde Mads. „Naar jeg forlanger 2
Øre, faar jeg altid 3. — Folk er saa gode — mine
Forældre var saa gode — bare jeg havde Korset, saa
vilde jeg altid være der.“
„Er De aldrig bleven snydt ?" spurgte den frem
mede.
Mads glippede med Øjnene og saa forundret ud.
„Snydt," sagde han bare, som noget han først maatte
overveje, inden han forstod det; han lo uforstaaeijde.
„Naar nu de 25 kommer, saa køber jeg Korset —' og
se her,“ sagde han, idet han tog et Skrin frem, h^ori
der laa 4 Kroner, „det er allerede Begyndelsen , til
Tøjet."
Den fremmede rejste sig og spurgte om nærmes Le
Vej til Hotellet.
Mads løb med Skrinet i Haanden til Døreii og
pegede paa Stien, der var en god Genvej.
Den fremmede trak 1 Krone op af Portemonæen
og lagde den i Mads’s Skrin.
Mads hoppede af Glæde og løb ind i Huset, idet
han raabte: „En Krone — en hel Krone!“
Den fremmede rystede paa Hovedet og gjk ad Stien
til Byen.
Inden den fremmede forlod Hotellet, havde han
faaet Oplysning om de to Herrer Pompelmus og Krapotska.
Værten fortalte, at han vidste godt, at Mads havde
laant dem de 17 Kroner, men Mads vilde ikke tro, at
de havde snydt ham, at det var to Ærkekæltringer,
der altid enten blev eftersøgt eller sad fast.
Mads rystede bare paa Hovedet og sagde: „Jeg
er aldrig bleven snydt — mig snyder ingen — ingen
snyder Ma.ds ved Vejen.“
Og saa var der ingen, der snakkede mere om den
Historie til Mads, der jo ikke hørte til de lyse Hove
der, som Værten med et Smil udtrykte sig. At Folk
fniste og lo i Krogene, forstod Mads ikke, han troede
alle saa godt.
Den fremmede hørte paa denne Forklaring og satte
sig til at skrive et Brev undertegnet Pompelmus og
Krapotska, hvori de to Syndere sendte indlagte 30 Kro
ner, fordi det havde varet saa længe, og hvori de
aabent bekendte, at det havde været deres Hensigt at
snyde Mads for Pengene, men ved god Paavirkning
var de bleven bedre Mennesker. Paa samme Tid ad
varede de Mads mod fremmede, som han ikke kunde
tro saa godt som Bønderne, lian kendte fra Barn.
Den fremmede gav dette Brev til Værten, der lod
det gaa videre til Mads. Værten skrev til den fremmede,
at Mads var lige ved at faa et Tilfælde først af Glæde
og dernæst af Skræk over, at han virkelig havde været
ved at miste de haardt tjente Penge.
Værten fortalte videre, at Korset nu stod paa Gra
ven, og at Mads havde faaet et Sæt Klæder dels ved
Hjælp af de tiloversblevne Penge og dels ved Hjælp
af Værten, der havde foræret ham en Jakke, og nu
sidder Mads, beretter Værten, i Godtvejr om Aftenen
paa Kirkegaarden ved Forældrenes Grav i Søndagstøj
med Pibe i Munden og fortæller bestandig om, „at
hans Forældre har været saa møj gode ved ham, og
at han nu, da han har faaet Kors og Tøj, er begyndt
at spare sammen til et Stakit."
Siden. den fremmede gæstede Byen, er der nu gaaet
2 Aar, saa kan hænde, hvis nogen kommer til Købstads
byen X, de da naar at faa Mads at se, naar han ryger
sin Pibe paa Forældrenes Grav. Det kunde være mor
somt at vide, om han er kommen saa vidt at faa Stakit
sat om Forældrenes Grav — men under alle Omstæn
digheder faar han nok fortalt, „at hans Forældre har
været møj gode ved ham".
Deltagende.
Hr. A. (møder sin Husvært paa Gaden): De aner
ikke, hvilken forfærdelig Tandpine, jeg har haft i Nat.
Jeg maatte af Smerte hvert Øjeblik slaa Hovedet imod
Væggen!
Værten: Det skulde De helst lade være med —
De kunde spolere Tapeterne derved!

Hjælpsom.
Tryllekunstneren: Maaske en af de tilstedeværende
vilde la ane mig et Lommetørklæde ?
En Bondemand: Et Lommetørklæde har a it, men
hvis De har Snue, saa ka De godt faa en Pris Snus.
Ded hjælper storartet!
&

Naturligvis.
Hun: Hvorfor faar en Pige egentlig, naar hun
bliver gift, Mandens Navn?
Han: Naa, hun faar alt det andet med, hvorfor
saa ikke ogsaa det?
*

*

alf

Rettens Kasserer (i Færd med at udbetale Vidne
godtgørelse): Har De forsømt noget ved Mødet?
Ældre Frøken: Ja.
x — Hvad da?
’ — Et Stævnemøde!

I
I

*

*

*

Beskeden.
• Herren: — Smag en Gang denne Vin, Johan, som
jeg har faaet sendt en Prøve af, og sig mig, om den
er god!
Tjeneren (afværgende): Jamen Herre, hvis Vinen
smager Dem, saa maa De endelig ikke tage Hensyn
til mig!
*

*

En Romantiker.
Fængselsdirektøren: De har ønsket at faa en anden
Celle; hvad er der da i Vejen med denne?
Straffefangen: Jo, ser De, Hr. Direktør, jeg har
højtideligt lovet min Kæreste at tænke paa hende, hver
Gang jeg ser Aftenstjernen. Men fra den Celle, jeg nu
har, kan jeg ikke se Aftenstjernen!

Ældre Herre: Du gode Gud! Det er naturligvis et af
disse forbandede Luftskibe, der er drattet ned lige i Hovedet paa mig.
Redaktionen paatager sig intet Ansvar Cor indsendte Manuskripter og
Billeder, men benyttes de ikke, vil de saavidt muligt blive returnerede
vis Porto vedlægges.
Redaktionen :
Chefredaktøren træffes Mandag og Lørdag 11—12,
(Andre Dage efter Aftale). Telefon 6922.
Redaktionssekretæren træffes Mandag, Fredag og Lørdag 12—2. Te
lefon 6822. (løvrigt pr. Privattelefon Taga 46 y).
Administration og Annonce-Afdeling:

Direktøren, liver Dag 12-r-2. Telefon 6822.
Forretningsføreren >ræffes hver Dag Kl. 3—5 Telf. 6822.
Kontoret daglig aabent 9—5. Telefoner 6922, 6822.
Abonnementspriser i Indlandet:

tiver 8 Dag frit tilsendt i 3 Maaneder 1 Kr. 25

do.
do.
i 1 Aar Kr. 5.00.
Telegramadresse: Hver 8- Dag. Telf.: 6822. „Hver 8. Dag®faas paa
alle Jærnbanestationer, i alle Kiosker og hos Boghandlere samt Blad
forhandlere. Abonnement modtages ogsaa gennem Postkontorerne
Ind- og Udland.
.......

'

Udgivet af AjS. „Hver 8 Dag®s Forlag. George C. Grøn (ansvarshave
/.. f r
Vingaai^isstræde 25; København K. ‘Telefon G822J- Ttykt

Leverandør til:
Hs. Majestæt Kongen af Grækenland, Hs. Majestæt Kongen af Rumænien, Hs. Majestæt Kongen af Portugal, Hs. Kongelige
Højhed Storhertugen af Baden, Hs. Kongelige Højhed Storhertugen af Sachsen-Weimar, Hs. Højhed Hertugen af Anhalt,
Hs. Storhertugelige Højhed Prins Max af Baden, Hds. Kongelige Højhed Infantinde Isabella af Spanien, Hds. Kongelige
Højhed Prinsesse Marie Louise af Baden.

Ovenstaaende Pianofabrikant konkurs.
Kgl. Hof Pianofabrikant Hintze, Berlin, en af Tysklands største Fabrikanter, er gaaet konkurs.
Hver 8. Dag har, med sin vanlige Interesse for sine Læsere, pr. kontant købt dette Restlager af Pianoer
og Flygler. Ligesom de store udenlandske Blade paa forskellig Maade, naar Lejlighed gives, lader sine
Læsere nyde godt af fordelagtige Indkøb, tilbyde vi nu vore ærede Læsere den Fordel, at de for ca. halv
Pris kunne erhverve sig et første Klasses Piano eller Flygel. Originalpriserne varierer fra 800 til 1800 Kr.;
men vore Udsalgspriser andrager kun ca. det halve. Til Betryggelse for Køberne, om Fabrikatets For
trinlighed have[Tvi anmodet Hr. Komponist Fini Henriques om en Udtalelse og henviser til nedenstaaende
Erklæring. Pianoerne er udstillede i Stueetagen i Hver 8. Dags Hus, Vingaardsstræde 25 og kunne beses
Søgnedage fra 9—6. For at ogsaa de af vore Læsere, hvem det ikke maatte konvenere at betale kon
tant, kunne nyde Fordel af vort Indkøb, have vi truffet det Arrangement, at vore Læsere kunne afdrage
Beløbet med smaa maanedlige Afdrag af 10 Kr., saaledes, at de dog nyde Fordelen ved kontant Betaling.
For at ogsaa vore Læsere i Provinserne kunne nyde godt af vort Tilbud, antages en Forhandler i hver
Provins. Skriflige Forespørgsler besvares omgaaende. Instrumenterne sendes fragtfrit til Provinsen.

Øver 8. <Dags forlag.
Vianoafdelingen.
Vingaardsstræde 25.

Telf. 6026, 6822, 6922.

Undertegnede« som har prøvet de af Hver 8. Dags Forlag
erhvervede Pianoer og Flygler fra Kgl. Hofleverandør Hintze,
Berlin, erklærer herved, at disse, hvad Tone oq Klangskønhed
angaar, staar paa Højde af det allerbedste, som Udlandet leverer.
Kjøbenhavn, d. 15. April 1912.

Fini Henriques.

Udgiver: A[S Hver 8. Dags Forlag.
Chefredaktør: George C. Grøn.

Nr. 49.

København: Hver 8. Dags Hus, Vingaardsstræde 25.
London: 12, 13 & 14, Red Lion Court, Fleet Street E. C.

1. September 1912.

Pris 10 Øre.

General W. Booth.
Den afdøde Stifter af „Frelsens Hær“ var en overmaade sympatetisk Personlighed, hvis energiske
Arbejde for Samfundets Stedbørn har skaffet ham Beundrere i alle Verdensdele.
Vi henviser til Artiklen inde i Bladet.
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OVERLØBEREN.
Episode fra Napoleonskrigene i Spanien. Af

Pedro Æ de Alarcon.

Oversat fra Spansk af Johanne Allen.
I.

den lille By, Padrón, i den spanske Pro
vins Galicien levede i Aaret 1808 en Apo
teker ved Navn Garcia de Paredes. Han
var en sær og menneskesky Ungkarl.
Det var en kold og trist 'Oktoberaften. Tykke
Skyer dækkede Himlen, og den fuldstændige
Mangel paa Gadebelysning lod Mørket herske
eneraadigt i den lille Bys Gader og Stræder.
Ved 10-Tiden paa den uhyggelige Aften,
som Fædrelandets sørgelige Stilling gjorde
endnu tristere, strømmede en Skare Skikkel
ser ind paa Pladsen, hvor Apoteket laa. Sorte
Skygger — sortere end det Mørke, der ind
hyllede Himlen og Jorden, nærmede sig Garcia
de Paredes’ Hus, der allerede fra Klokken halv
ni, da Aftenklokken lød, havde været lukket
og laaset.
„Hvad skal vi gøre?“ spurgte én af Skaren.
„Der er ingen, der har set os,“ bemærkede
en anden.
„Vi sprænger Døren,“ foreslog en Kvinde.
„Vi slaar dem allesammen ihjel!“ mumlede
fjorten, femten Stemmer.
„Jeg ta’er Apotekeren paa mig!“ raabte en
Dreng.
„Ja, ham skal vi snart faa ekspederet!“
„Saadan en Jøde!“
„Overløber 1“
„Man siger, at over tyve franske Officerer
spiser hos ham i Aften.“
„Ja, det tror jeg! De ved, at dér er de
sikre, saa holder de sig til!“
„Aa, havde jeg dem bare hjemme hos mig!
Tre af de Soldater, der var indkvarterede hos
mig, har jeg kastet i Brønden.“
„Min Kone skar i Gaar Halsen over
paa én ...“
„Og jeg,“ indskød en Munk med pibende
Stemme, „har kvalt to Kaptajner med Kulos.
Jeg lod nogle glødende Kul blive liggende i
min Celle, som de havde taget i Besiddelse.“
„Den nederdrægtige Apoteker beskytter
dem!“

I

„Ja, saa I, hvor han gjorde sig lækker
for de forbandede Slyngler i Gaar, da han
spadserede med dem!“
„Hvem skulde have troet det om Garcia
de Paredes! Det er ikke en Maaned siden,,
at han optraadte som den ivrigste og modigste
Fædrelandsven af os alle!“
„Ja, kan I huske, han solgte Portræter af
Prins Ferdinand*) paa Apoteket ?“
„Nu sælger han Portræter af Napoleon !iC
„Og han opmuntrede os den Gang altid til
at gøre Modstand mod de kejserlige!“
„Men aldrig saa snart kom de til Padrón,,
før han gik over til dem!“
„Og i Aften spiser alle Officererne hos.
ham!“
„Hør bare, sikken Fest de holder! Jeg tror,,
de raaber: L e v e K e j s e r e n!“
„Stille!“ mumlede Munken, „det er endnu,
for tidligt. “
„Ja, lad dem bare først drikke sig fulde,
foreslog en gammel Kælling; „saa trænger vii
ind i Huset — ikke én af dem skal slippefra det med Livet!“
„Jeg foreslaar, at Apotekeren straks slaas.
ned og hugges i Stykker.. .“
„I kan hugge ham til Plukfisk, om I vilt
En Overløber er endnu afskyeligere end enFranskmand. De franske overfalder dog kun
en fremmed By, mens Overløberen sælger og;
vanærer sit Fædreland.
De franske begaarMord — Overløberen begaar Fadermord!“
II.

Mens denne Scene foregik uden for Apo
tekets Port, sad Garcia de Paredes og hans.
Gæster ved et lystigt Drikkelag inde i Huset.
Det var ganske rigtigt tyve af de højeste fran
ske Officerer, som Apotekeren den Aften havdesamlet ved sit Bord.
Garcia de Paredes var en Mand midt i
fyrrerne. Han var høj og tynd, gul og ind*) F. blev senere Konge
den 7de.

under

Navnet® Ferdinand1,
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skrumpet som en Mumie og saa skaldet, at
Panden omtrent gik helt ned til Nakken. Hans
Isse, der var glat og blank som en Billard
kugle, lyste med næsten fosforagtig Glans.
Hans sorte, underlig glansløse Øjne laa dybt
i deres Huler. De mindede om skumle Bjerg
søer, der vækker Uhygge og Tanken om Død
hos Beskueren: Søer, hvori intet spejler sig,
og fra hvis Bund der undertiden lyder en
dump Brusen, uden at Overfladen kommer i
Bevægelse; Søer, som sluger alt, hvad der fal
der i dem, og aldrig giver noget tilbage, —
hvis Bund ingen har kunnet lodde, og som
ikke har Tilløb fra nogen Flod.
Aftensmaaltidet var overdaadigt, Vinen god,
Stemningen høj.
De franske Officerer lo, bandede, sang og
skraalede, røg, spiste og drak, alt paa sam
me Tid.
En fortalte om Napoleons hemmelige Kær
lighedsforbindelser, en anden om Slaget ved
Pyramiderne; én berettede om Blodbadet i
Madrid den 2. Maj,*) og en anden om Ludvig
den Sekstendes Henrettelse.
Garcia de Paredes drak, lo og snakkede op
som de andre; han var næsten den, der skraa
lede højest. Han holdt saa begejstrede Taler
for den kejserlige Sag, at Officererne omfav
nede ham, raabte „Leve“ for ham og impro
viserede Hymner til hans Pris.
„Mine Herrer!“ saaledes talte Apotekeren.
„Den Krig, som vi Spaniere fører mod dem,
er baade taabelig og meningsløs! De, mine
Herrer, Revolutionens Sønner, er kommen for
at hæve Spanien op af dets sørgelige Forfald,
for at frigøre det, sprede det religiøse Mørke,
forbedre de forældede Sæder og Skikke og
belære os om de nyttige og uomtvistelige Sand
heder : At der ikke er nogen Gud til, ikke noget
Liv efter dette. At Anger, Faste, Kyskhed og
andre kristelige Dyder er latterligt Fantasteri,
uværdigt for et oplyst Folk, og at Napoleon er
den sande Messias, Folkenes Frelser, Menne
skeslægtens Velgører... Mine Herrer! Jeg
udbringer et Leve for Kejseren. Gid han maa
leve saa længe, som jeg ønsker ham det!“
„Bravo! Han leve!“ raabte Heltene fra
den 2. Maj.
Apotekeren bøjede Hovedet som overvældet
af Sorg og Smerte.
Men han løftede det straks igen, drak et
Glas Vin og fortsatte rolig og fast som før:
„En af mine Forfædre, der ogsaa hed Gar
cia de Paredes, var en vild Karl — en sand
Herkules. Han dræbte paa en Dag to hun
drede Franskmænd. Jeg tror, det var i Italien.
Som De ser, mine Herrer, var han ikke saa
franskvenlig som jeg! Han udmærkede
sig i Kampene mod Maurerne i Kongeriget,

Granada, og Ferdinand den Katolske slog ham
med egen Haand til Ridder. Flere Gange havde
han Vagt i Kvirinalet, den Gang vor Slægt
ning Alexander Borgia*) var Pave. Og denne
Diego Garcia de Paredes, som blandt sine
Descendenter har en Apoteker, kæmpede som
en Løve i Slaget ved Pavia, hvor vi tog en
fransk Konge”?*) til Fange.
Denne Konges
Kaarde har i tre hundrede Aar været op
bevaret i Madrid, indtil den nu for tre Maaneder siden blev røvet af Deres Anfører,
Værthusholdersønnen, — som De kalder Murat!“
Her gjorde Apotekeren igen en Pavse. Nogle
af Officererne gjorde Mine til at ville svare,
men Apotekeren rejste sig op med et Udtryk
og en Holdning, der paabød Tavshed, og idet
han krampagtig greb om sit Glas, raabte han
med tordnende Stemme:
„Mine Herrer! Jeg drikker paa, at min
Stamfader, den Blodhund, maa være evig for
dømt! Gid han maa lide sin Straf i Helvedes
Dyb! Leve Frants den Førstes og Napoleon
Bonapartes Franskmænd!“
„De leve!“ brølede Officererne begejstret.
Og alle drak deres Glas ud.
I det samme hørtes Larm og Tummel
udenfor.
„Hvad er det?“ spurgte de franske Offi
cerer.
Garcia de Paredes smilede:
„Det er mine Bysbørn, der kommer for
at slaa mig ihjel/ sagde han.
„Hvorfor?“
„Fordi jeg er fransk venlig! I de sid
ste Aftener har der været Opløb uden for
Huset... Men det behøver vi ikke at lade os
genere af. Lad Dem ikke forstyrre!“
„Nej, vi er her jo og kan forsvare Dem.“
Og i Stedet for Glassene stødte de Fla
skerne sammen for at klinke.
„Leve Napoleon! Ned med Ferdinand!
Død og Undergang over Galicien!“ brølede de
i Kor.
Garcia de Paredes ventede, til der igen blev
Stilhed og kaldte saa med mørk Mine:
„Celedonio!“
Apotekerdrengen stak sit blege, forstyrrede
Ansigt ind ad Døren uden at vove sig nær
mere.
„Celedonio, bring mig Papir og Blæk/ sagde
Apotekeren roligt.
Drengen bragte hurtigt Skrivematerialerne.
„Sæt dig ned/ vedblev hans Herre, „og
skriv de Tal, jeg dikterer dig, op i to Ræk
ker. Du kan dele dem med en Streg. Skriv
saa Debet over Rækken til højre og Kre
dit over den til venstre.“
„Hr. Apoteker/ stammede Drengen. „Der
er helt Opløb uden for Porten... De raaber,

*) Oprøret i Madrid d. 2den Maj 1808 undertryktes af
Murat med en Grusomhed, der gjorde ham forhadt
i hele Spanien.

*) Alexander Borgia, kendt som Pave under Navnet
Alexander VI.
“) Frants den 1ste.
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at de vil slaa Dem ihjel... De vil ind i
Huset."
„Ti stille og bryd dig ikke om dem; men
skriv, som jeg har sagt dig/'
De franske lo beundrende ved at se Apo
tekeren roligt give sig til at føre Regnskab,
mens Død og Ødelæggelse truede ham.
Celedonio løftede Hovedet, prøvede Pen
nen og ventede paa, at Apotekeren skulde be
gynde at diktere ham.
„Og nu, mine Herrer," sagde Garcia de Pa
redes og vendte sig til sine Gæster, „vil jeg
gerne under eet drikke en Skaal for de Helte
gerninger, de har udført. Jeg vil spørge Dem
efter den Orden, hvori De sidder. — Vil De,
Hr. Kaptajn, sige mig, hvor mange Spaniere
De har dræbt, siden De gik over Pyrenæerne?"
„Bravo, Bravo!" Det var en storartet Idé!“
raabte de franske.
„Hvor mange jeg har dræbt," svarede den
adspurgte, idet han lagde sig tilbage i Stolen
og velbehagelig snoede sin Knebelsbart. „Lad
mig se... jeg har vel egenhændigt hugget en
ti—tolv Stykker ned." /
„Skriv elleve i Rækken til højre," raabte
Apotekeren til Celedonio.
Drengen gentog, idet han skrev:
„Debet... Elleve."
„Videre!" sagde Værten. „Og De? Det er
Dem, jeg taler til, Senor Julio.."
„Jeg ... seks."
„Og De, Hr. Kommandant?"
„Tyve.“
„Og jeg, otte.“
„Jeg, fjorten!“
„Jeg har ingen dræbt."
„Jeg ved ikke; jeg skød paa maa og faa!"
Enhver svarede, naar hans Tur kom.
Og Apotekerdrengen skrev alle Tallene op
i Rækken til højre.
„Lad os saa en Gang se, Hr. Kaptajn,"
vedblev Garcia. „Nu begynder jeg med Dem.
Hvor mange Spaniere mener De endnu at
kunne dræbe i denne Krig, naar vi forudsæt
ter, at den varer — skal vi sige vendnu tre
Aar?"
„Hvad? Det er jo umuligt at beregne!"
„Prøv ad! Jeg beder Dem indstændigt
derom."
„Naa, saa kan vi jo sige elleve."
„Elleve til venstre," dikterede Apotekeren.
Og Drengen gentog:
„Kredit... elleve."
„Og De?" spurgte Værten rundt i samme
Orden som før.
„Femten."
„Tyve!"
„Hundrede!"
„Tusind!" — svarede Officererne efter Tur.
„Sæt dem allesammen til ti, Celedonio,"
mumlede Apotekeren ironisk, „ogUæg saa hver
Række sammen for sig."

,Hver 8. Dag", 1. September 1912.

Den stakkels Dreng rystede som et Æspeløv og var saa rædselsslagen, at han, ligesom
gamle Koner maatte tælle paa Fingrene, da
han skulde lægge sammen.
Efter en lang, uhyggelig Taushed udbrød
han, henvendt til sin Herre:
„Debet 285 — Kredit 200."
„Det vil altsaa sige," sagde Apotekeren: „To
hundrede fem og firsindstyve døde og to
hundrede dødsdømte. Ialt fire hundrede og
firsindstyve Ofre!"
Han udtalte disse Ord i en saa uhyggelig
og.truende Tone, at de franske Officerer saa
urolige paa hverandre.
Imidlertid gjorde Apotekeren et nyt Reg
nestykke paa Papiret, og da han var færdig,
raabte han:
„Vi er nogle store Helte! Vi har i Aften
drukket halvfjerdsindstyve Flasker Vin, hvilket
svarer til hundrede fem og et halvt Pund Vin*),
og naar vi deler det ligeligt mellem os alle
en og tyve — vti har jo allesammen drukket
lige tappert — bliver det fem Pund af de
vaade Varer pr. Hoved. Ja, det er, som jeg
siger — vi er store Helte!"
I det samme hørte man, at Porten til Apo
teket begyndte at knage.
„De kommer herind!" stammede Celedonio,
rystende af Skræk.
„Hvad er Klokken?" spurgte Apothekeren
fuldkommen rolig.
„Den er elleve. Men hører De da ikke,
at de er ved at sprænge Porten?"
„Lad dem blot det! Nu er del Tiden!"
„Tiden? Til hvad?" udbrød Officererne og
prøvede paa at rejse sig.
Men de var saa drukne, at de ikke kunde
røre sig.
„Lad dem bare komme! Lad dem komme!"
brølede de med tyk Stemme og trak med stor
Besvær deres Sabler; men de formaaede ikke
at rejse sig op.. . „Lad de Slyngler kommet
vi skal tage imod dem!"
Man hørte nede fra Apotheket Trampen
af mange Fødder og Klirren af Flasker og
Krukker, som den rasende Hob slog i Styk
ker. Og fra Trappen lød nu et enstemmigt,
frygteligt Raab:
„Ned med Overløberen!"
III.
Ved al høre dette Raab inde i Huset for
Garcia de Paredes op fra Stolen; men han
maatte støtte sig til Bordet for ikke at falde
om. Han saa sig om med et Blik, der sl.raalede af en forunderlig Glande, og om hans
Læber spillede Sejrherrens forklarede Smil. Som
forvandlet, rank og smuk stod han der, skæl
vende af Begejstring over for den visse Død,
og med afbrudt Stemme udtalte han disse høj•)

Spansk Vægt. — Et Pd. i Galicien lig tyve Vnzer.
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Lidelige Ord, der lod som Klokkeklangen ved med Hovedet forover, Armene udstrakt over
Bordet og knugede krampagtigt med Haanden
en Dodsmesse:
„Franskmænd! Hvis nogen af dem, eller om Fæstet paa deres Kaarder. De øvrige laa
hvis de alle i Forening kunde faa Lejlighed tavse i Dødskampen.
„Leve Garcia de Paredes!“ raabte Spani
til at hævne to hundrede fem og firsindstyve
af deres Landsmænds Død og redde andre to erne og flokkedes om den døende Helt.
„Celedonio/ mumlede Apotekeren, „der er
hundredes Liv, hvis de ved at ofre deres eget
Liv kunde forsone deres tapre Forfædres Aan ikke mere Opium. Du maa sende Bud til Co
der, straffe de Bødler, der havde, dræbt to runa efter mere ..
Han segnede halvt om og blev liggende paa
hundrede fem og firsindstyve Helte og frelst
to hundrede Landsmænd, to hundrede af deres Knæ. T'ørst nu forstod hans Bysbørn, at Apo
Brødre, fra Døden og saäledes forøge Fædre tekeren ogsaa havde drukket Gift.
Der fulgte en gribende Scene. Nogle af
landets Hær med to hundrede Forkæmpere for
deres Lands Uafhængighed, vilde de saa et Kvinderne satte sig ned paa Gulvet for at
eneste Øjeblik tænke paa deres eget, usle Liv? ‘støtte ham. De, som før havde raabt højest
Vilde De saa meget som et Sekund betænke paa hans Død, var nu de ivrigste til at hjælpe
Dem, som Samson, at omstyrte Tempelpillen ham og søge at lindre hans Lidelser.
Mændene tog alle Lysene fra Bordet og
og dø, naar Prisen var Guds Fjenders Ud
knælede omkring Gruppen med den døende
ryddelse ?“
„Hvad er det, han siger?;c spurgte de fran Helt.
Inde i Skyggen laa de tyve døde og doende
ske Officerer hverandre.
Enkelte af dem styrtede
„Nu er Morderne inde i Forstuen,“ udbrød franske Officerer.
Celedonio.
ned fra Stolen og faldt tungt mod Gulve.
Og ved hvert Dødssuk, ved hvert tungt Fald
„Lad dem komme!" raabte Garcia de Pa
redes. „Luk Døren op til Salen. Lad dem alle bredte der sig et lysende Smil over Garcia de
sammen komme herind — saa skal de faa at Paredes’ Ansigt.
Kort efter udaandede han, velsignet af By
se, hvordan en Efterkommer af en af Sol
daterne fra Pavia dørL
ens Priest og begrædt af sine Landsmænd.
Forfærdede og stumme sad Officererne læn
kede til deres Stole af en Lammelse, de ikke
kunde afryste. De ventede at se Døden, som
deres Vært talte om, træde ind i Værelset bag
den oprørske Hob. Forgæves anstrængte de sig
for at løfte Sablerne, der laa foran dem paa
Bordet; deres kraftløse Hænder kunde ikke en
gang gribe om Fæstet. Det var, som om Klin
gerne var fastgjorte til Bordpladen ved en mag
netisk Kraft.
I det samme fyldtes Værelset af over halvthundrede Mænd og Kvinder, bevæbnede med
Stokke, Dolke og Pistoler, og som med lynende
Øjne udstødte vilde Hyl.
„De skal allesammen dø!“ raabte Kvinderne,
der var de første, der stormede ind i Stuen.
„Stands!“ raabte Garcia de Paredes med
en saa bydende Stemme og Mine, at Hoben,
der grebes af Rædsel ved Synet af de tyve
franske Officerer, som sad stive og ubevæge
lige, uvilkaarlig standsede. En saadan Mod
tagelse havde de ikke ventet.
„I kan rolig stikke Dolken i Skeden igen,“
sagde Apotekeren med døende Stemme. „Jeg
har gjort mere end alle I andre for < vort
Lands Uafhæhgighed... Jeg har spillet Ko
medie ... givet mig ud for at være f r a n s k venlig... Og dér ser I... Dér ligger tyve
af de øverste fjendtlige Officerer... Rør dem
ikke... De er forgiftede! .. “
Et Skrig af Skræk og Beundring lød fra
Spanierne. De gik et Par Skridt hen imod Gæ
sterne, men saa straks, al de fleste af dem
Åmatørfot. Huiberg.
allerede var døde. De franske Officerer laa
Den 150 Aar gamle Stubmølle ved Jerslev.
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Kæmpebyen set fra en Skyskrabers Tag.
Vi bragte for nogen Tid siden et Billede af Verdens højeste Bygning i New- York. Idag vil vore
Læsere ved at betragte ovenstaaende Fotografi kunne danne sig en Forestilling om, hvorledes Kcempebyen tager sig ud fra den vældige Skyskrabers Tag.
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General William Booth.
booth’s karakteristiske
General
Skikkelse var velkendt her i København,

som han ofte og gerne besøgte, og hvor han
havde mange Venner — ikke alene i „Frelsens
Hær“ men ogsaa i andre Kredse. Det er der
for ikke for meget sagt, at Budskabet om hans
Død blev modtaget med oprigtig Deltagelse og
Sorg her og vel foresten ogsaa overalt i Dan
mark.
„Generalen^ var jo en gammel Mand, men
han bevarede lige til det sidste en ualminde
lig Spændstighed og en fænomenal Arbejds
evne. Han var født i Nottingham (England) 10.
April 1829. Huset, hvori han fødtes, staar end
nu og har selvfølgelig faaet en Mindeplade over
Døren. Lige fra Barn af havde Booth en stærk
Sympati for de Fattige og Forhutlede. Efter
den oprindelige Bestemmelse blev han uddan
net som Præst i Metho dis tkirken og fik ogsaa
Ansættelse; men forskellige Forhold gjorde, at
han brød ud og arbejdede under friere For
mer. Men det varede dog en Del Aar, før
„Frelsens Hær“ blev stiftet. I Juli 1865 be
gyndte han en Række Møder i Londons mest
berygtede Kvarter, Whitechapel — og uagtet
han baade blev overfaldet med Sten og raadne
Æg, lykkedes det ham dog lidt efter lidt at
faa Tag i den urolige Befolkning og vinde dens
Tillid. Booth var nu i sit rette Element. Hans
Maal var netop at prædike Evangeliet for Stor
byens Fattige. En udmærket Hjælp havde han
i sin trofaste Hustru Catherine Mumford, som
han havde ægtet i 1855.
I Whitechapel stiftede Booth først „Den
kristne Mission^, og af denne udviklede „Frel
sens Hær“ sig. I 1878 udfoldedes det første
af Hærens nu saa kendte Bannere med Ind
skriften „Ild og Blod“. Med rivende Hast ud
bredte „Hæren“ sig ikke blot over Europa
men ogsaa til alle de andre Verdensdele. Ved
den første internationale Kongres, som Hæren
afholdt i London 1888, var ikke mindre end
16 Nationer repræsenterede.
I Maj 1887 kom „Frelsens Hær“ til Dan
mark, hvor den i Begyndelsen havde mange
Vanskeligheder at kæmpe med men nu har
naaet en fremskudt Stilling. Dens nuværende
Chef, Fru Lucy Bóoth-Hellberg, er som be
kendt en Datter af Generalen.
William Booth var en stor Mand og opnaaede at faa udrettet store Ting. Han havde et
.genialt Blik for, hvorledes man skal faa de
dybest sunkne i Tale og vække Lysten til et
nyt og bedre Liv hos dem. Han var i Besid
delse af en mægtig Energi, der sprængte enhver
Hindring, som stillede sig i Vejen for hans
jordomspændende Planer. Det er muligt, at
han har set forkert paa enkelte Ting; men
der bliver alligevel kun Beundring tilbage for
denne Mand, der har udrettet saa meget godt,

og hvis lysende Personlighed nu er gaaet over
i Historien!
Booths ældste Søn Bramwell Booth har nu
overtaget Ledelsen. Han er født 8. Marts 1856
og har i mange Aar været Faderens højre
Haand. Han skal være i Besiddelse af et be
tydeligt Administrationstalent, og hans Hustru
har grundlagt hele det store Arbejde mellem
de faldne Kvinder.

25 Aars Digterjubilæum.
JÆRNT FRA DANMARK — i det Italien
han elsker og skildrer saa fortræffeligt —
har Johannes Jørgensen fejret sit 25-Aars Dig
terjubilæum. Skønt han har unddraget sig per
sonlig Hyldest, vil Joharines Jørgensen dog
sikkert faa talrige Beviser- paa, hvor kendt og
afholdt hari er baade herhjemme og i Udlan
det. Han har jo i Aarenes Løb skænket Læ
severdenen mangt et lødigt Kunstværk, hvor
de dybe Strænge tonede med skøn og gribende
Klang. Vi behøver blot at nævne Titlen paa
Bøger som „Livsløgn og Livssandhed“, „Ro
mersk Mosaik“, „Græs“ og „Blomster og Frugter“, for at genkalde i Erindringen en Række
Værker, der er betagende ved deres ædle For
nemhed.
Johannes Jørgensen er født 6. November
1866 i Svendborg. Han blev Student i 1884 og
kastede sig over Zoologien men opgav den dog
snart for Lyriken. . I 1887 udkom hans første
lille Digtsamling med det beskedne Navn „Vers“.
Nu er de fleste af hans Bøger oversatte paa
fremmede Sprog og har vundet stor Udbredelse
i alle Kulturlande.

F
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VOR PAAKLÆDN1NO
ii.
aa fik vi Un
derhabitten i
Orden og vender
os nu til alt det
som frister Øjet
ogPungen—men

S

meget, meget
sparsommelige
maa vi være.
Billigst er det
at sy selv, men
ogsaa dertil skal
Talent, og en
Dragt som sid
der slet er kun
daglig Ærgrelse.
Økonomisk er
det at have egen
Smag — Refoi in
dragt eller Tai
lor-made,
uan
fægtet af Moden,
og egne Farver
f. Ex. hvidt om
Sommeren, blaat
om Vinteren.
Man vænner sig
til at se Ved
kommende saaledes, kedes al
drig deraf som
af stærke paa
faldende Farver.
Det er ikke
Luxus at gaa i
hvidt, med 2 lin
nede og 2 uldne
Kjoler, som kan
hjemmevaskes i
det uendelige, er
man forsynet for
mange Somre.
Anskaf f. Ex.
hver tredje Aar
en Spadsere
dragt, hvis Jaket
maa renses ke
misk en Gang om Sommeren, og forøvrigt af
vekslende de andre Aar en lettere hvid ulden
eller Raasilke, — en Lærreds- eller Mollskjole.
Til hvide Molls Kjoler, den smukkeste
Selskabspynt for unge Piger, er det rart at
have kulørte Underkjoler.
Til alt dette kan man beregne 50 Kr. aarlig
— idet man de billige Somre kan indvinde
hvad Spadseredragten koster mere.
Hvert
andet Aar køber vi en mørk Spadseredragt,
hver andet en mørk Hjemmekjole, købt i Ud

salgstiden og uden for store Presentioner kan
det faas for andre 50 Kroner.
Kaabe bruger de færreste nu om Stunder,,
men en lille Plydsjaket faar vi for ca. 40 Kr.
— et andet Aar bruger vi en lignende Sum til
en Pelskrave, et tredie til en Aftenkaabe eller
Støvfrakke.
Damer i Byen vælger helst en
vatteret Klædes Aftenkaabe O£ en Støvfrakke
af Raasilke eller Alpakka, Damer
paa Landet har mere Gavn af
en varm Ulster og en Lærreds
frakke.
Alle disse Ting varer gennem
mange Aar og der kan derfor
nok blive Raad til engang
imellem at tænke lidt paa Sel
skabstoilettet
En Tyllsdragt over forskjel
lige Underkjoler er billig og
morsom, men uholdbar.
Megen Glæde har man af en
sort Silkedragt med baade høj
halset og nedringet Liv; den
kan varieres i det uendelige
ved Hjælp af sorte Perler, Guld
broderi, Kniplinger, rosa Chif
fon og mere af den Slags.
Selviølgelig faar man ikke
saadan et Toilette for stort
mindre end 100 Kroner, saa
det er noget man skal spare
sammen til i lange Tider, om
man da ikke ved Gaver kan
højne sit Budget.
Vi har nu altsaa disponeret
over 50 Kroner til de lyse
Dragter, 50 Kr. til de mørke
40 å 50 Kn
til Overstykker — eventuelt til Hjælp til Sel
skabstoilettet — til hvilket Brug de hvide Drag
ter jo ogsaa kan anvendes.
Tilbage er nu kun et halvthundrede Kro
ner, dels til Forøgelse af de ovennævnte Konti^
dels til det meget andet, som vi anser for
uundværligt.
Der er nu først Bluserne — ja, dem kan
vi jo ikke undvære til Spadseredragten, men
man er altid bedst „paaklædt“, naar Kjole og;
Liv passer sammen.
Lykkelig den Dame, som bærer sin Hat
som hun vil, ligesom hin henrivende Kam
merherreinde, der vel har Raad til at give
baade 100 og 200 Kr. for en Hovedbeklæd
ning, men dog Sæson efter Sæson, uanfægtet
af Moder og Pleureuser, bærer sin beskedne
lille Jægerhat.
Og køb aldrig din Hat først paa Sæso
nen, at det ikke gaar dig som den Dame, som
vilde have en rigtig billig Hat til sin Pinse-
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rejse og købte en Napoleon til 8 Kr. — og
ved sin Hjemkomst fandt sin Leverandørs Vin
duer prangende med „Udsalg“ og Stabler af
samme „sjældne Model“ å 2,50 Kr.
Vælg aldrig outrerede Faconer og grelle
Farver, men forsøg at pynte dem selv — det
betaler sig!
Benyt aldrig din nye Spadseredragt i Hjem
met, men klæd dig straks om i en ældre, men
naturligvis præsentabel Kjole, saa vil din Gar
derobe bevares fin og uplettet gennem det dob
belte Tidsrum.
Og saa er der dog endnu saa meget til
bage, som hører til vort Toilette, -r
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Der er Toilet lerekvisit terne, ja, til dem maa
vi „stjæle“ fra de andre Udgifter.
Og der er Forklæder — at det ikke gaar
dig som den Frue, hvis Pige forærede hende
et Forklæde med Paaskrift: Hvis man huslig
vil være, maa man Forklæde bære!
Og der er Parasol — ja, den har vi helt
afskaffet og hylder den solbrunede Teint.
Og Paraply — nødvendigt i vort vaade Kli
ma, men det er ogsaa et Fødselsdags- og Jule
ønske ligesom Handsker, Slør, Baand og Bæl
ter — alt sligt, som man ikke maa sætte sine
Penge i, for det hævner sig frygteligt paa Bud
gettet.
M. D. —h.

Tandlægekunsten i Dyrenes Tjeneste.

ed Veterinærskolen under Universitetet i

Pennsylvanien har man indført et nyt Fag:
V
Hestes Tandpleje.

Man har nemlig konstateret, at Heste, lige
som andre Dyr, kan lide af Tandsmerter, og
det er ikke til at undre sig over, at en Hest
vil nægte at tage Føde til sig, naar hver Bid
forvolder den ulidelig Pine.
Det stakkels Dyr kan ikke fortælle sin
Herre, hvad der er i Vejen med det, og det
bliver derfor en Dyrlæges Opgave dels at ud
finde, hvad Hesten fejler, og dernæst at
hjælpe den.
Naar en almindelig Tandlæges Redskaber

ser frygtindgydende ud, hvad skal man saa
sige om de Apparater, der maa anvendes over
for Heste.
De svarer selvfølgelig til de ekstraordinære
Forhold. Der er f. Eks. Tangen til at trække
Tænder ud med. En almindelig Mands Kræf
ter slaar ikke til for at haandtere den, og at
trække en Tand ud ved Haandkraft vilde være
en fysisk Umulighed. Følgelig maa man da
ogsaa foretage en indledende Operation for at
løsne Tanden, Tør man kan gøre sig Haab om
at faa den fjærnet.
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UGENS PORTRÆTTER.

Departementschef SCHLICHTKRULL.

Etatsraad MELSKENS.
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.-»x x»x x»x x»x x»x x»xx»x x»x x»x x<

DEPARTEMENTSCHEF A. C. SCHLICHTKRULL i Fi
nansministeriet har fornylig kunnet fejre sit 50-aars Studenterjubilæum. Departementschefen, der er Søn af Kontor
chef O. P. S., er født 2. Februar 1844 i Kbhvn. og blev
i 1862 Student fra Metropolitanskolen. Efter at have
taget juridisk Embedseksamen ansattes han i 1870 som
Volontær i Generaldirektoratet for Skattevæsenet Herfra
forflyttedes han til Finansministeriet, hvor han efterhaanden
avancerede og i 1898 udnævntes til Departementschef. I
denne Stilling har han vist sig som en overordentlig
dygtig og samvittighedsfuld Embedsmand. Schlichtkrull er
Kommandør af første Grad og Dannebrogsmand samt
dekoreret med den russiske St. Anna-Ordens Kommandør
kors.
FHV. OVERLÆGE, ETATSRAAD MELSKENS fejrede
fornylig sin 70-aarige Fødselsdag. Etatsraad Melskens, der
i mange Aar har været knyttet til Garnisonen i Viborg,
modtog i Dagens Anledning talrige Beviser paa Sympati
fra sine mange Venner.

FHV. KONDITOR EDUARD HANSEN er pludselig afgaaet ved Døden, 68 Aar gammel. Han var Søn af Ba
germester Chr. Hansen og blev født i Nyborg 6. August
1843. I en lang Aarrække havde han Forretning i den
kendte Ejendom i Frederiksberggade, hvor nu „Varehuset*
er. Hansen var fra 1894 og til sin Død Kasserer i
Konditorforeningen af 12. Januar 1866. Han vil blive
savnet af den store Venneskare, han havde vundet sig i
København.
Fhv. Konditor EDUARD HANSEN.
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Fra Gardehusarernes Jubilæumsfest.
EN 10. FEBRUAR 1762 gav Kong Frederik

D den V. Ordre til Oprettelsen af et Hu
sarregiment. Vi havde ganske vist den Gang
baade Kyradserer og Dragoner, men den dan
ske Hærs Overledelse var ble ven opmærksom
paa det lette Rytteri „Husarerne^, som overalt
i andre europæiske Lande gjorde fortræffelig
Nytte.
Husarregimentets første Chef blev den pur
unge Oberst Casper Herman Greve Moltke. Han
var kun 23 Aar'gammel, men ikke destomindre
desuden Chef for et Dragonregiment og efter
Datidens Skik Chef for sin egen lsté Eskadron.
Han maa imidlertid have været en ligesaa dyg
tig som energisk Officer, thi han løste alle disse
Opgaver tilfredsstillende. Regimentet samledes'
i Odense, bestod af seks Eskadroner og fik
Hovedgarnison i Kolding, men havde som alle
Rytterregimenter den Gang sine Eskadroner
spredt i forskellige andre Købstæder og Lands
byer. Uniformen var ikke meget ulig den nu
værende; Husarerne brugte allerede den Gang
den lyseblaa, snorebro derede Trøje, den karmosinrøde, skindbræmmede Pels, den brode
rede Taske og det store, røde Saddeldækken;
kun Hovedbeklædningen har skiftet mange
Gange i de forløbne halvandet hundrede Aar.
1780 blev Vaabenet udvidet til 10 Eskadro
ner i 2 Regimenter, hvoraf det ene havde en
Oberst v. Schindel til Chef og garnisonerede
paa Sjælland og Lolland-Falster, det andet laa
i Holsten med v. Späth som Oberst.

C. H. G. Greve Moltke.

Husarernes fø.ste Chef.

Ritmester von Berger.

1784 blev det atter indskrænket til 2 Korps
hver paa 2 Eskadroner, som fire Aar senere
samledes til et Regiment paa Sjælland.
1ste .Eskadron drog ind paa Jægersborg,
hvor Husarerne derefter skulde residere i mere
end 100 Aar.
1797 ktoges Kasernen i Grønningen i Brug,
den betragtedes af Datiden som et Mønster for
et militært Etablissement, og vi husker vel alle
de lange, lave Bygninger, som først i 1898 faldt
for de moderne Fordringer.
Af Husarernes Krigsbedrifter skal vi nævne
Major v. Bergers glimrende Attake ved Gade
busch 1813 — Eskadronerne Marcher og Hegermann-Lindenkrones Angreb ved Kj ærs trup
1848 — Sekondløjtnant Ludvig Castenskiolds
Attake ved Kolding 1849, som Professor Otto
Bache har foreviget paa sit ypperlige Maleri,
— og Ritmester Torps Fægtning ved Aarhus
1850.
Prinsen af Wales, den senere Konge af
England, modtog i 1879 Udnævnelse til Æresoberst i Husarregimentet. Han ønskede den
i 1868 afskaffede Pels genindført, og ifølge Sag
net forærede han alle den Gang tjenestegørende
Officerer denne ret kostbare Uniformsforøgelse.
Medens de første Eskadronbannere, „Estandarter“, var kar mos in røde med Kongens Nav
netræk paa Aversen og en flyvende Due paa
Reversen, er det nu Dannebrog med det kro
nede Kongemonogram, der vajer over de ra
ske Husarer.
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Den 10. Februar dette Aar var altsaa den
egentlige Jubilæumsdag, ved hvilken Lejlighed
Regimentets nuværende Chef, Oberstløjtnant Fr.
Engelbrecht, udsendte en lige saa smuk som
interessant Mindebog.
Alle Festligheder maatte udsættes paa Grund
af Kong Frederik den VIII.s Sygdom i Februar
og senere paa Grund af Kongens Død.
Først nu, Lørdag den 24. og Søndag den
25. August mødtes 16—1700 tidligere Husarer
— deriblandt omtrent halvandet hundrede Vete
raner — fra hele Landet med det tjeneste
gørende Mandskab og Befalingsmænd med Kon
gehus og Stab til Fest for deres gamle Regi
ment.
En straalende Sol burde have beskinnet
det skønne militære Skuespil, som udfoldede
sig paa Fælleden bag Ingeniørkasernen, Lør
dag Formiddag.
Men Himlen græd, om det end kun var
milde Taarer, og den overskyede Himmel ka
stede en egen vemodig Kolorit over Billedet.
Sært betagende blev det at se en Provst i
Ornat midt paa den store grønne Græsmark
omgivet af det maleriske Regiment og de mange
gamle Husarer; man følte sig næsten hensat
til Krigens alvorlige Dage, hvor Præsten inden
Kampen talte til Regimentet.
Pastor Hviid-Nielsens malmfulde Røst hør
tes viden om. Han ærede de Faldnes Minde,
bad Gud velsigne de gamle Veteraner og øn
skede de andre Kammerater et „vel mødt“.
Efter en Bøn for Fædrelandet sang man „Dej
lig er Jorden“, og forinden Talen havde man
sunget „Vor Gud han er saa fast en Borg.“
Nu mødte en Deputation fra Garden, som

Ritmester L. Castenskiold.

Ritmester C. Torp,

overbragte deres Lykønskning, og derefter fulgte
den ene General med Stab efter den anden,
modtaget med de dem tilkommende Honnør
signaler; til sidst kom Krigsministeren og hans
Adjutant i Landauer.
Præcis Kl. 11 sprængte den unge Konge
paa sin brune Hest ind paa Fælleden. Hs.
Majestæt bar Generalsuniform med Gardens
store Bjørneskindshue og var ledsaget af Prins
Valdemar ,og Prins Georg i Admiralsuniformer
og Prins Gustav i Gardeuniform, desuden fulg
tes han af en straalende Suite Officerer, hvor
til de allerede ankomne Generaler med Stab
sluttede sig.
I firspændig Ekvipage kom Dronning Alex
andrine kog Kejserinde Dagmar kørende, fulgt
af ven Kortege med de yngre Prinsesser og
Damer og Kavalerer.
Kongen passerede hilsende forbi Regimentet
og de gamle Husarer som var ordnet Aargangsvis, og han modtoges med Honnørsignal
og .Hurraraab.
Hs. ^Majestæt takkede Husarerne for deres
Tjeneste, mindede dem om, at de var de sid
ste, som bar Kong Frederik d. VIII.s Navne
træk, og udbragte derefter et Leve for Vaabenet. Oberstløjtnant Engelbrecht udbragte et
Leve for Kongen og udviklede derefter i store
Træk Husarregimentets Historie.
Kongen talte varmt og hjærteligt til de
gamle Veteraner, hvoraf flere blev dekoreret
med Sølvkorset og andre modtog en forjæt
tende Konvolut, som kunde indeholde deres
Ønskers Opfyldelse.
Regnen, som hidtil havde været nogenlunde
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Husarernes nuv. Chef Oberstl. Engelbrecht.
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lis. Majestæt Kong Christian X og hans Stab.

beskeden, tog nu fat for Alvor medens Regi
mentet foretog den obligate Defilering i Skridt,
Trav og Galop forbi Kongen, som derefter med
hele sit Følge satte sig i Spidsen for Regi
mentet og førte det ind til Husarkasernen, me

dens de kongelige Damer susede hjem i Bil.
Veteranerne kørte bort i Char-a-bancs for sam
men med de andre Husarer at gaa nye Fester
i Møde, Fester, som alle skulde blive dem
uforglemmelige Minder.

Man tilgiver mindst det Menneske, der er
i Besiddelse af store Egenskaber, dets smaa
Fejl.

Kunstnere har for det meste den Mening
om os, som vi har om deres Værker.
*
*
*
Hvor mange gode Gerninger undlades ikke
af — Dovenskab.
*
*
*
Realisten kender Mennesket, men ikke
Menneskeheden. Idealisten kender Menneske
heden, men ikke Mennesket.
*
*
*
Nu om Stunder læses der meget, skrives
mere og glemmes endnu mere.
*
*
•*
Bank paa i Nød hos dine Venner, og dine
Øjne vil blive opladte.

*

*
*

Det er lettere at hjælpe den sultne end
den overmættede.
*

*

X-

Spotten ender, hvor Forstaaelsen begynder.
*

*
*

Haabet er et Forskud paa Lykken.
*

*

*

Det ufejlbare Middel til at vinde Autori
tet over Menneskene er at gøre sig nyttig
for dem.
*

*

*
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Fra 100 Aars Festen i Essen.
Kejserens Besøg hos Krupp von Bohlen & Halbach.
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Kongen i Kolding.
//. Maj. Kongen aflagde fornylig et Besøg i Kolding og foretog^— efter at have beset den interessante Slotsruin — en Spadseretur gennem
Byens Gader,
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Mellem Blomster og Frugter.
Datid — Nutid — Fremtid.
t St Blicher skrev „Ak, hvor forandret!“
Vi andre anerkender Forandringen, men
udelader „ak“ — — Forandringer og Frem
gang kendetegner netop vor Tid. Indenfor
Kunst, Industri, Handel o. s. v., o. s. v., over
alt ser man Forandringer. Byfolk er ofte til
bøjelige til at mene, at ude paa Landet gaar
alt „ved det gode gamle“. Men naar man ser
hvilken Forskel der er paa Driften af det mo
derne Landbrug og paa det Landbrug, vore
Bedsteforældre drev, da forstaar man ogsaa,
at indenfor Landbruget foregaar Udviklingen
med Kæmpeskridt.
Men langt mere iøjnespringende er Udvik
lingen indenfor Havebrug, Gartneri og Plante
skole. Nye Plantearter og nye Kulturer i For
bindelse med tekniske Fremskridt har bevirket
en hel Revolution paa disse Omraader, pacede
frem som de er af energiske Foregangsmænd.
En af de mest kendte af disse er sikkert
Havebrugsforfatteren, Planteskoleejer Hjalmar
Petersen, Indehaver af „Sydsjællands Planteskole“, Runddelen ved Præstø. Med en jern
stærk Energi, i Forbindelse med en næsten
uovertruffen Arbejdsevne, parret med faglig
Dygtighed, har han drevet Forretningen, som
dog ogsaa altid tidligere har været regnet for
en af Landets solideste, frem til at blive en
af de betydeligste og mest kendte i Skan
dinavien, samtidig med at. han gennem Lite

ra tu ren og Pressen har spredt mere Vejledning
omkring paa dette Omraade end nogen anden
os bekendt Mand. Forholdet er jo faktisk nu
saaledes, at naar man skal have en Oplys
ning, eller man skal have noget virkelig godt
til Haven eller fra Haven, da skriver man
til Hjalmar Petersen.
Ikke desto mindre er han en stille Mand.
Han er mest tilfreds, naar han kan gaa mel
lem de mange dejlige Frugttræer, Blomster
bede o. s. v., som Planteskolen er saa rig
paa. Eller se ham, som paa vedføjede Billede,
der er fotograferet specielt til „Hver 8. Dag",
siddende paa Verandaen sammen med sin unge,
smukke Hustru og dennes Selskabsdame. Saadant hyggeligt Familieliv i smukke Omgivel
ser i en af Landets dejligste Egne, det giver
rolige Nerver og sejg Udholdenhed.
Ogsaa som Forretningsmand er Hjalmar
Petersen kendt. Nærværende Blad har i mange
Aar haft et gunstigt Arrangement med ham
om billige Løg til vore Abonnenter, Hr. Peter
sen har jo en af Landets største Forretninger
i Blomsterløg. I Aar er Arrangementet noget
anderledes, men da dette ikke skal være en
liniebetalt Reklameartikel, maa vi nøjes med
at henvise til vore Annoncespalter.
Ikke alene i Blomsterløg er Forretningen
stor, men ogsaa paa andre Omraader rager
den over de fleste. Saaledes f. Eks. Jordbær.
Det er en ren Fornøjelse at komme til Rund
delen i Jordbærtiden, naar de prægtige nye
og ædle Elitesorter bærer deres Masser af
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Bær. Der er flere Sorter imellem, som bærer
Bær af en Velsmag og i en saadan Mængde,
at man maa se det for at tro det, og man
Jorstaar, at der altid er stærk Rift om Plan
ter derfra.
Med det samme vi er i Gang, maa vi notere,
at mange Nyheder, præmierede og anerkendte,
er udgaaede fra Sydsjællands Planteskole, mest
kendt og udbredt er vist Æblesorten „Gox
Orange“.

Søndags-Nisse.

— Ja, naar man ser rigtig paa det, saa
forundrer man sig over, at det er muligt at
fremelske saa mange Nyheder, som der fak
tisk er fremkommet indenfor Havekunsten.
Flittige Hænder driver Blomsterne og Frug
terne frem, og vi andre — ja, vi paaskønner det
ved at forsyne os rigeligt derfra, hvor man
ved, at det bedste kommer.
Og det bedste er vel ikke for godt til os!
Vel?

SVENSK VID OG TEGNEKUNST.

Bankir Cordosa: Härmed anhåller jag att på det bestämdaste få protestera mot den danska
pressens beskyllningar mot Sverige för ohederlighet, bedrägeri och svindel under de Olympiska Spelen.
Jag och min aktade firma kunna intyga att svenskarna äro ett hederligt och ärligt folk, med hvilka
vi haft synnerligen angenäma och lönande förbindelser.

BLOMSTERLØG!

ndsend Deres Ordre snarest, for at komme i Betragtning
ved Gaveuddelingen.
?ra Planteskolen forsendes følgende Sortimenter, der, ¡’Modsæt
ning til hvad der saa ofte udbydes, navnlig fra Udlandet, ikke
ideholder værdiløse Løg, som blot skal tælle; men kun gode,
ærdifulde Løg, der alle giver en eller flere Blomster. Sortimenirne er i Aar endnu større til Prisen end i Fjor.

Sortiment A. Til Drivning.

Pris 10 Kr.

30 aim. Hyacinther, 25 Perle Hyacinther, 50 Tulipaner, 50 Narisser^og Tacetter, 50 Crocus, 40 Ixia og 25 Scilla.

Sortiment A. Til Friland.^(Pris 10 Kr.
/x^Sam me-Antal sorrT t il Drivning; men da hertil kan anvendes
dt mindre Løg, gives yderligere 100 blandede Løg og Knolde,
endte og sjældnere, egnede til Frilandslægning.
Da dette Sortiment er det billigste, er det meget almindeligt
t flere slaar sig sammen, og køber dette. Men indsend Bestilngen snarest (se nedenfor).

Sortiment B. Til Drivning. Pris 5 Kr.
15 aim. Hyacinther, 10 Perle-Hyacinther, 20 Tulipaner, 25
larcisser, 25 Crocus, 20 Ixia og 10 Scilla.
'

Sortiment B. Til Friland.

Pris 5 Kr.

Som til Drivning, med Tillæg af 50 blandede, kendte og
jældnere Løg og Knolde.

Sortiment C. Til Drivning.

Pris 3 Kr.

7 almindelige Hyacinther, 5 Perle-Hyacinther, 10 Tulipaner,
0 Narcisser, 15 Crocus, 10 Ixia og 5 Scilla.

Sortiment C.

Til Friland.

Pris 3 Kr.

Samme Antal som til Drivning, med Tillæg af 25 extra Løg
g Knolde.

Sortiment D. Til Drivning. Pris 1 Kr. 80 Øre.
4 aim. Hyacinther, 3 Perle-Hyacinther, 5 Tulipaner, 5 Narcisser,
Crocus, 5 Ixia og 3 Scilla.

iortimsnt D. Til Friland. Pris 1 Kr. 80 Øre.
Som til Drivning, med et Tillæg af 15 kendte og sjældnere
øg og Knolde.
Bemærk: Mindre Ændringer i Sortimenterne kan godt
nde Sted. Anvisning paa Dyrkning i Stue og paa Friland med»lger enhver Ordre.
Jeg har hvert Aar uddelt adskillige Tusinde Løg gratis til
line Kunder, men da en ny Lov, der træder i Kraft 1. Oktober
Aar, forbyder dette, vil jeg nu i den sidste Maanedstid til mine
under uddele

iaver til et Beløb af Kr. 4375.00 er Fire
usinde Tre Hundrede og Syvti Fem Kroner
2r fordeles saaledes:
Alle indløbne Blomsterløgordre paa over 2 Kr. faar fortløbne
umre, begyndende med 1. Alle Numre der ender paa et 0 faar
aten 10 Stauder, 1 Pk. Blomsterløg, 10 Sirbuske, eller et Eksem
er af „Haandbog i Landbrugets Bierhverv". Værdi Kr. 3,25.
Alle Numre der ender paa 00 (2 Nuller) faar enten en Sening Grøntsager, eller 10 Frugttræer, Værdi Kr. 10,00.
Alle Nr. der ender paa 000 (3 Nuller) faar 25 Allétræer å ca.
Kr. pr. Stk., ialt Kr. 5O9OO.

Denne Gave kan eventuelt ombyttes med andre Planteskoleartikler.
Nr. 10,000 (4 Nuller) faar Kr. 200,00 kontant udbe
talt, samt de bestilte Varer, uanset om det er lidt eller meget,
aldeles gratis.
Naar Nr. 10,000 er naaet, eller senest 1. Oktober, ophører
Gaveuddelingen, saa det tilraades Kunderne at indsende Ordrene
snarest. Maaske Nr. 10,000 falder en af Dagene og Gaveudde
lingen ophører.
Der tages saa vidt muligt Hensyn til Kundernes Ønsker ved
Gaveuddelingen. Enhver Kunde har Ret til gennem- mine Ordre
bøger, at kontrollere Gaveuddelingen.

Endvidere har jeg beredt mine Kun
der en behagelig Overraskelse,
saaledes, at De maaske faar Deres Varer aldeles gratis næste Gang
de handler med mig. Se den rode Meddelelse som
tilsendes enhver Kunde.

Er Sortimenterne ikke afpassede efter Deres ærede Forbrug,
bedes De forlange Prisliste tilsendt, hvor De vil finde: Hyacinther
fra 8 til 35, Tulipaner fra 3 til 7, Crocus fra 2 til 6, Narcisser fra
3 til 6 alt Øre pr. Stk. og mange andre Løg og Knolde til smaa
Priser.
Bemærk:

Tidløs,
ekstra Nyhed, der blomstrer uden Jord og Vand; giver fra 10 til 30
store, smukke Blomster fra det tørre Løg. Interessant!! Pris 30 Øre.

'^TakkeFvære'mine Erfaringer og indgaaetide Fagkundskab
paa Blomsterløgenes Omraade er mine Løg anerkendt for at
være de bedste, navnlig til Stuedrivning, der er paa Markedet
her hjemme.
10
Stk.

Jordbærplanter:

Øre.

Evern, allertidligste, velsmagende, rigtbærende .
Sejrherren, extra til let Jord, stor og smuk. ..
Abrikose, god, velsmagende................................
Kurvfylder, sildig...................................................
Wunder v. Coethen (Blodjordbær), sortrød, extra.
Kaisers Sämlinge, extra! 11 rigtbærende!!! ....
Lucida perfecta, sildig, velsmagende.................
Weserruhm, velsmagende og meget rigtbærende
The Laxton.......................................................................
Bedford Champion, Kæmpe..................................
Jordbærdronningen, rigtbærende! 11 velsmagende
Roskilde^Viktoria og Abudance...........................
Ehlers frugtbareste, extra. Kan staa i 5—6 Aar

paa samme Sted...................................................

40
30
40
60
80
60
60
60
40
100
60
25

25 I 100 ;
Stk. ! Stk. :

Øre. Øre.

80
60 i
80 :
100 '
150 1
100 ’
10O
100
80
1 200
100
50

200
150 ;
200;
300 1
400
300
300
300
200
600
300
100

1000:
stk.

Øre..

1200
1000
1200
2000
3000
2000
2000
2000
1200
4000
2500
700

100 i 200 600 4000

100 Planter i 10 Sorter 5 Kr. 1
, , . ,
, c ..
,
100 Planter i 5 Sorter 4 Kr. / yderst lnteressant Sediment.
50 St. Prisen — 10 Stk. Prisen

25 Stk. Prisen.

Skulde en enkelt Sort være udsolgt, vil den, hvis ikke det mod
satte udtrykkeligt ønskes, blive erstattet med den’nærmest lignend«.
Pjesen: „Jordbær paa Landet — og i Byen" -sendes gratis og
franco.

HJALMAR PETERSEN,
Sydsjællands Planteskole, Runddelen pr. Præstø.
elefon Præstø Nr. 3.

Telegramadresse: Planteskolen.

iør Deres Venner og Bekendte opmærksom paa dette enestaaende Tilbud. Men husk
---------------------------------------- at det skal være i denne Maaned. ■"
----- ———
—

e*

JAPANSK BRIDGE
og Jernbanerejser, med
Stilleben i landlig Fred,
med regnfulde Dage og
» » ««
med kølige Aftener kan
>
>> ««
det maaske være ganske
velgørende at kunne tage Kortene frem som
en lille Afveksling og Tidskort.
Men Vejen til en l’Hombre- eller BridgeMakker er muligvis lang, og af Tomandsspil
kender man maaske kun det evindelige Bezique eller det kedsommelige Bataille;
Japansk Bridge er et forholdsvis nyt
og meget fornøjeligt Spil, som maaske endnu
er ukendt af mangen Læser, og som det derfor
vil være mig en Fornøjelse at forsøge paa
at lære Dem!
Man spiller med almindelige Whistkort og
trækker om, hvem der skal give Kort. Kortene
blandes, og der tages af.
Giveren lægger først fem Kort fordækt ved
Siden af hverandre foran sin Medspiller.
Derefter ligeledes fem fordækt i Række
foran sig selv.
Nu atter fem i ny Række foran Medspille
ren og det samme foran sig selv, saaledes at
hver har to Rækker Kort med ialt ti Kort med
Bagsiden oppe.
Nu lægger han fem aabenlyse Kort ovenpaa Medspillereris første fem og derpaa fem
fordækt i en Bunke foran sig selv.
Atter fem paa Medspillerens andre fem
Kort, saaledes at denne nu har ialt ti Bunker
hver med et fordækt og der ovenpaa et aabent
Kort.

„RETURN".
-------

.....

Af disse ti aabenlyse
Kort vælger nu Medspil
leren en Trumf.
Naar nu Trumfen er
valgt, lægger Giveren de
fem Kort fra den for
dækte Bunke og ligeledes
fem Kort fra Talonen paa sine ti fordækte
Kort.
Tilbage bliver i Talonen tolv Kort, som
gives med to Gange tre Kort til hver.
Forhaanden spiller ud, og det gælder nu
om at faa saa mange Stik som muligt; alle
Stik over tretten er Gevinst.
Man maa tage af Bordet eller af Haanden,
som man selv vil, men det er som oftest for
delagtigt at tage fra Bordet, idet man samtidig
med, at man tager det aabenlyse Kort, skal
vende det fordækte om, og man jo derved faar
flere Kort at virke med, ligesom det jo er en
Fordel at bevare Kortene i Haanden, som Mod
spilleren jo ikke kender.
Man skal altid svare Kulør, og kan man
ikke det, skal man, hvis man har Trumf,
stikke med den.
Rubberten gaar gerne til tyve og kan jo
gives forskellig Værdi — ad libitum!
Man skiftes .til at give Kort og altsaa og
saa til at vælge Trumf.
Japansk Bridge er i Stand til at gribe
sin Mand saaledes, at jeg har set Folk, som
ellers lod haant om alt Kortenspil, lade sig
saadan betage af det, saa de glemte alt andet
for denne østasiatiske — denne „gule Fare“!

Maud.

Bluselukkeren „Greta“.
Den eneste virkelig praktiske

, Bluselukker,

„Return44 er en moderne Boomerang, der slynges
ud i Luften og i en stor Bue vender tilbage til Kasteren.
Morsom Friluftssport for Drenge og Voksne.

der gør det muligt for Damerne uden
fremmed Hjælp at aabne oglukke
deres Bluseliv.
^Bluselukkeren »Greta« sparer Tid
og Ærgrelse, tager ingen Plads op,
er usynlig, let og net og faar Blusen
til at sidde som den skal.
Absolut uundværlig for enhver
Dame. Ingen Hægter og Maller i
Ryggen af Bluselivet.

~~ *Pris Kr. 1,25.

Standard Mønsterforretning. Vimmelskaftet 45, Kbh. Tif. 9794 & 5094.
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♦i
'' ^Bredgade 86 J
..
SM £2
?*£<•
♦
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s a
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!
er smukkest, bedst||[og ¡billigst. t
♦
Største Udvalg her i Landet af ♦♦
I
:: Tapet til større Lejligheder. :: ♦
♦I
♦I
♦I
----- Telefon 9041. —
♦♦
Telegramadresse: Tapetjacobsen.
♦I

SVENSK VID OG TEGNEKUNST,

Tapet

Chr. S. Jacobsen

♦<

Den utfattiga artisten Widenström hemsökes af en ut
mätningsman.
Widenström: Var så god och tag plats och tag sedan
ert förnuft till fånga, och sen tror jag förbaska mej at ni
har tagit, hvad som finns att ta i den här ateliern.

>♦

PfiderSkramsg.19,3 s-

Gratis til Oktbr. Flyttedag.
at

En elegant 8 Vær.
Lejlighed med WC
er straks ledig.

Hver 8. Dag
har købt

iintzes Fallitlager
i

Pianoer

: sælger disse for ca. halv Pris,

uflen lldbeialing,
ed 10 Kr. Afdrag om
Maaneden.
Vingaardsstræde 26.

Det danske Travselskab.

Gratis til Oktober
Flytted. AarligLeje 1200 Kr.
Anv. fra Adrian, Kælderen.

Charlottenlunds Traverbane.

Efteraarsmeeting.
Onsdag den 4. September
—
— 11.
—
Søndag
— 15.
—
Onsdag
— 18.
-

Nærmereaf Gadeplakaterne.

Dr. Hentschels
ny Opfindelse,
Wikø Massage
Apparatet er
det eneste, der
paa videnska
belig Basis be
sid der de Egen
skaber, der be
tinger et godt
Resultat, og det
er tillige det
eneste, eter for
uden det at
fremtrylle
Bn Opfindelse der bør kendes af alle Skønhed ogsaa
formaar at be
vare denne. Det anvendes mod bleg og graa Teint,
nöcl Filipenser, Knopper. Hudorme, skoldet Hud m
m., ligesom det bringer Rynker, Folder, Sygdomme
L Øjenhaar og Dobbelthage til at forsvinde. Huden
bliver klar og blød, Teintet ganske rent, blomstrende,
ilankt og gennemsigtigt Alle Urenheder i Blodet.
;aavel som i Hudens Porer udsuges, Hudens ‘BlodDg Saftcirkulation øges, og paa denne Maade tilføres
Hudcellerne ny Livskraft. Ved dette forhindres, at

S
o
p-

«

den mere frem
skredne Alders
graa Teint |og
hule
Kinder
fremkommer,
og det trætte,
gammelt ud
seende Ansigt
genvinder un
der Brugen et
ungdommeligt,
fuldt og friskt
Udseende. Net
op ved at anlerne Hl d<ny,

En °Pfílldelse der giver Resultat

kraftig Virksomhed har Metoden bevist, at her staar
videnskabelig Indsigt og praktisk Forstaaelse bag
Opfindelsen.

Jeg bestiller herved Dr. Hentschels Wikø
Apparat til Kr. 3,00 — med Etui Kr. 4,50.

Navn.............................................................

Dr. Hentschels Wikø Depot
Eneforhandling for Skandinavien:

Studiestræde
16
KØBENHAVN K.

YALE-Hængelaase

v atord

bliverfremstillet
i mere end 200
forskellige Sor
ter og til for
skellige Priser
alt efter deres
Anvendelse.

aarlige

orientalske Udstilling
paa Charlottenborg

Lad Deres Isenkræmmer
vise Dem vor Laase!

arrangeret af

Magasin du Nord
aabendagligl2—5.5

Søndag Kl.* 12-2.

Fri Adgang □□□□□□
Brødr. Petersen
PHØNIX
y

Skræder-Etablissement

Gothersgade 12 *.

NORMALBRØD

Telf. Palæ 522 y.

BLAAT CHEVIOT,
passende til Herreklædninger, Kjoletøj eller Drenge
tøj. Over dobbelt Bredde, forsendes overalt imod Efter
krav å Kr« 1.78 pr. Meter (1 Meter — 1 Al. 14 Tm.)
portofrit

fra

Varde Klædefabrik v. S. Petersen, Varde.

Raajcbous
Skosværte

ALADDIN

Fabrik Landskronagade IS Kbh. Tlf. Strand 51 y

qiver Fodtøjet en
vidunderlig Glans

p-Ä Vaskeriet „DU NORD",
Graabredretorv 12.
Telefon Byen 2012.

Sceneinstruktøren: Hvor kunde det falde Dem ind at
le lige i Dødsscenen?
Statisten: Naar man faar halvanden Krone pr. Aften,
gør Tanken om Døden En helt glad.

og jeg
kommer

En billig Fornøjelse.
Han: Mit eneste Maal skal altid være at omgive
dig med alle mulige Bekvemmeligheder og at læse dig
ethvert Ønske ud af Øjnene!
Hun: Hvor det er smukt af dig — og alt det for
100 Kroner om Maaneden?

Tøjet hentes og bringes. - Gardin
tørring paa Spændramme.
straks Hurtig Levering.

V Frprfprilrcpn Tapetserer og Dekorai. Il uUul IRoull. tionsforretnmg.Dron.
Tværg. 20. Fiks Gardinophængning
og. Tæpper paalægges. Forsøg at lade

mig hænge Deres Gardiner op.

—

Elektrisk Drift.

Københavns Hunde
Bade Anstalt.

Hartmandsgade 2. Telf. 3529

TIVOLI.
Store Illuminations^ og Fyrværkerifester
Hver Aften.
□□□□

Carstensens Statue yed Tivoli-Søen.

Dans i „Musefælden ‘
og „I Borgegaard"

Sprog Undervisning
INSTITUT FRANJAIS, M. A. Husson, Stenosgade 5 i,
fransk exam. indf. Lærer og Lærerinder. Enetimer Kursus. Konversation
Korrespondance Vejledning (for Sangere) i fransk Textudtale. TZf. V. 181.

Sygepleje
Hygiejne

Inrifdrif luck I ararinrio
IIIUlvUI IjolK LullullllilUi

Dr. med. AXEL TROLLE.
Konsultation i Fordøjelses» og Underlivssygdomme.
Privatklinik og Bopæl; Dronningens Tværgade 40. Tlf. 7960. Tr. 12—1.

Badeanstalten „Køb enhavn*
Billige
Studiestr. 61.
KAR- & DAMPBADE 35 Øre.

Onsdag og Lørdag efter Kl. 5 : ry E
Medicinske Bade & Massageinstitut.
Ør.

PI PIPHIFM

(med Have) for ældre og svage. Pris fra 75 Kr. (Eneværelse). Sygepl. P. Jacobsen, Strandboulevard 92.
Sygeplejeartikler, Slagelsegade 14,1. Tlf. O 2266
Østerbros Sygebureau ved Fru C. Hansen.

lbX

General-Agenturet Qothersg. 16. Kbhvn. K.

Pensionatet
Villa Aavang

Ældste Forretn. her paa Pladsen i
Guinmiv. og Sygeplejeart. Prisl. mod
20 0. i Frim. Varerne sendes overalt.

Silkeborg

Frimærker modt. som Betaling«

Pri.: '¿' 2 a 3Kr. pr.Dag.60 Kr. pr. Md.

W. Kaiser, Aarhus.

Maceuflø Haandpleje, Fodpleje. Ude
ffldb5agBj9_i2: i Kr. Hjemme 1-7
(Søndag 9—12): 75 Øre. Blegdamsvej
2 (St. Hans Torv). Lovisa Svensson.

Kir. Instrumental, og Bandagist.
Brokbaand, Rygbandageg og
Underlivsbandager.

C. MÆRSK»ANDERSEN, Randers.

SYGEPLEJE-BUREAU-EKSPRES

Etablissement for alle Arter kir. In
strumenter. — Alt til moderne Syge
pleje. Lager af Brokbaand. Vermehrens Mave- og Underlivsbælter.

N.Farimgsg.7.By 807ySygep. 3AarsUdd.

—

Averter i Lægelisten.

Blandede Bekendtgørelser
Fiskeforretningen SKAGEN, Nan»
»ensg. 64. Alle Fiskes, i prima friske

Averter i
„Blandede Bekendtgørelser".

7arer. Fin. Torsk, Fredenksh.Rødsp.
1. Kl. Fiskefars, Tlf. Byen 1164y.

Telf. 7155.

Brugte. Møbler tages i Bytte.

— Averter i „Ratebetaling44. -----

usikinsfrumenter

2N FONOGRAF Gratis
iveres solide Købere ved Køb af en
erie (48) Valser paa Afbetaling.
(Ialt 48 Kr.).
DANSK FONOGRAF-MAGASIN
magertorv 16.
Prisliste gratis.

Sønderboulevard 65.

Herreskræderi
FIX“, Blaagaardsgade 11

Afbetaling

fra 1 Kr. ugenti. Fuld Garanti.
H. Schäfer, Rosenborggade 2.

Fodtøj

Fodtøj

FODTØJ paa Afbetaling.
Nansensgade 11.

I

Giarmestre

Valdemar Larsen, få*
St. Thomas Allé 13 2.
Elever i Violinspil modtages.

Elever modtages.

Tr. 30—12.

K. Gottlieb, Øster Fasanvej 227.
Elever i Orgelspil. Tr. 1—3. Elev af
_____ Hr. Organist Jul. Foss._____
'W’Tndervisning i Klaver for Be«
gyndere Købmagergade 8.
Klaver. ^ Christensen, Orgn.- Violin.
_
.
Vik.v.Sct.Petn Kirke
Orgel. Marstalsg.io.T.øi932y Theon.

Klaverunöervisning.
Fru MARY BJØRVIG
BLAAGAARDSGADE 20 4 N.

Fru Elise Folöberg,
Konservatorleuddannet Lærerinde
Marstalsgade 341

ved Strandboulevarden.
laver. Frk. Barfod Petersen 4 K
mdl. Mariendalsvej 41. Ude og 1
Elev af Wilhelm Matthison Ilan
Mandolin er moderne Musik (de
ital. Metode). Et Kursus 10 Kr. Ene
G ar. Result. Bianco Lunos Allé 12 S

K

Averter i „Musik»Undervisning44

Sang Undervisning
Astrid Trock Telefon
Madsen
5 vatorium,
Øbro 434 v.

Østersøgade 102

Gudmund Elmquist

Damernes RubriK
HELLERUP HUSMODERSKOLE, BENQTASVEJ 15.Telf. II57H
Skole og Hjem for unge Piger.
Program tilsendes.

øbler uden Udbetaling + + +
♦ ♦ ♦ 2 Kroner ugentlig.

Møbler

LILI GADE, Østerbrogade 132. ElevV"—sl^Vi01i

Sang og Toneuddannelse

Mø be I for p e tn i ri q e r

8, Falkonerallé 48.

Undervisning i Klaverspil. ELKUAnacnds^e «.E

Harriet Hornemann Lange,

'’or Folk, der køber Varerne paa Ratebetaling, er det at Betydning at
;omme i Forbindelse med kulante Firmaer, Nedennævnte Firmaer nyder
i saa Henseende den bedste Tillid.

Holm & Larsen,

Musik Undervisning

\\_Aaboulevanlen
Cort Adlersgade 4. Telf. 1307 x{
ang. Tonedannelse. Harm o n i u m
Klaver. Johansen-Draae, exm
Orgn, Heri. Trollesg, 7. Tlf. Byen 2507x Petra Munck, Mariendalsv. 1. 2. Sa

Ratebetaling
øbler faas paa Kredit fra
5 Kr. maanedlig

Hold for Voxne og Børn 50 0. Enetimer 1 K
Ligel,givesKlaverunderv.Rørholmsg. 14,1.ti

|

R¡ I loriar indr- Paa Afbet. Viborg»
Dllluuul gade 28 og Estlandsg. 7.

nb. sig med alt til Faget henhørende. ---- Averter i „Ratebetaling44. —

En solid Mave.
Hos en aandssvag Patient, som for nylig opereredes
i Tyskland, fandtes ved Aabningen af Mavesækken ialt
25 Genstande, hvoriblandt en Nøgle, et Knivskaft, et
Gaffelskaft og — 8 Kaffeskeer. Efter Operationen heledes Saaret hurtig, og Patienten befinder sig nu legemlig
vel.

Jydsk Fiske»Import, Mejnungsgade
15 og Fredensgade 15, anbefaler alle

5 Mdr. Kursus beg. 4. November.

Petra Laugesen.

M. P. Nielsen Blomsterh.,
Østerbrogade 134. Telf. 0 788 v.

Kranse og Dekorationer.
Sorter Fisk til Dagens billigste Pris.
Telf. 10116. Ærb. H. Danibernotvsky. Bestillinger modt. til Borddekoration.
»Ansigtsbade, Antisept. Fod» Alvilda Burchardi, Frederlksborgg.
pleje. N. Frihavnsg. 43,1. Frk. 48. Spec.: Baby & Konfirm.-Udstyr.
, M. Dyreborg. Tlf. Øbro 2342x. Største Udv. i Pigekjoler til alle Aldre.
Vadskeriet „Elegant44, Nøjsom- Matros- og Jægerdragter. Alt i Under
hedsvej 4. Tlf. Øbro 1673y. Smuk beklædning øg Linned.________ _____
Strygning. Omhygg. Behandl, garant. JOHANNES ANDREASEN,l.KondiIs og Konfekturef. SmalleKM Pafanonn Broderimagasin, Øster- gadetori,
24. Bestilling. Tlf.Godth. 75 x.
■ m. Tu lul bull brog. 140. Navn syes, alle
Slags Tegninger og Montering udføres Holger Bjørkman Telef. Øbro 1688 y.
Østerbrogade 118, MoAn<nilrari Mode-Salon f. Damehatte. Rammefabrik
• UdllRul I Nordre Frihavnsgade 13 A. derne Rammer til moderat Pris.
54 Nordre Frihavnsgade.
trikotage Frederiksborggade 35
. 1 Ulfs,
Telf. Øbro 97 x.
Telf. Byen 2135 y. An n a M a d s e n.
—— BØRNE-UDSTYR.
■
ELLA NIELSEN,
en bedste Broschestift paasæt

D

tes for 10 Øre hos Guldsmeden
66, Aaboulevard 66.

Sølvsmed & Cicelør,

8 2, Værnedamsvej 8 2.

En Kollega.
En Tigger ringer paa hos en Kemiker og siger
til denne, som selv lukker op: „Kære Hr. Kollega,
vær saa god at overlade mig en halv Krone.“
„Hvad for noget, er De min Kollega?“
„Ja, jeg er virkelig Kemiker. Jeg tager imod Sølv
og forvandler det til Alkohol!“

Erklæringen

Badende Damer
paa Vej til Bølgerne ved det franske Verdensbad Trouville.

Professorens Bryllupsrejse.
.,Jeg undres paa, om selv Guderne ved, hvor de
tilsidst kommer til at havne,“ sagde Frøken Sadie Har
per til Hr. Tom Monroe, da de saa Toget med det
nygifte Par glide ud fra Perronen. „Jeg har forgæves,
bedt min Søster om at maatte følge med til New York
for at se dem lykkelig og vel om Bord paa Europadamperen — hun er aldeles som et lidet, ufornuftigt
Barn, naar hun er paa Rejse.“
„Og min Broder er ikke Professor for ingen Ting/4svarede Tom. „Han har aldrig i sit Liv været uden
for denne By uden at støde paa Ubehageligheder. Men
nu, da Billetterne er købt og Bagagen sendt direkte
om Bord, saa synes jeg, al de burde kunne klare sig.44
Paa Toget sad de nygifte og spøgte om de gode
Raad og Formaninger, de havde faaet med sig paa
Rejsen. De skulde nok vise, at de kunde klare sig i
hvilken som helst Situation uden Barnepige og For
mynder.
„Men lad os for Sikkerheds Skyld komme overens
om, hvorledes vi skal bære os ad, hvis vi skulde blive
skilt fra hinanden/4
„Del er meget fornuftigt tænkt. Vi rejser i saa
Fald ned til Skibel, hvor vi selvfølgelig træffes. For
resten kommer vi nok ikke fra hverandre,44 sagde Pro
fessoren bestemt.
Toget holdt ved en Station en længere Tid, end
Rejseruten angav.

„Jeg gaar ud og hører efter, hvad Grunden til dette
Ophold kan være/ sagde Professoren og forlod Ku
péen.
Man ventede bare paa et Godstog. Professorens Blik
faldt netop paa en ejendommelig Sten, som laa mellem
Skinnerne. Hans Interesse blev straks vakt, og han
bøjede sig ned efter den. I samme Øjeblik kom Gods
toget farende, og Professoren sprang op, men paa den
modsatte Side. Utaalmodig ventede han, mens Vogn
efter Vogn passerede — ti — tyve — tredive Vogne,
og da den sidste var kort forbi, saa »Professoren den
sidste Vogn paa sit Tog forsvinde i nærmeste Kurve.
Han rasede, men han maatte vente en Time paa
na?sle Tog. Med det vilde der være netop Tid til at
naa Dampskibet, før det skulde afgaa til Europa.
Men da han| i en Bil kom'susende, havde Dampe
ren allerede lagt ud fra Kajen.
|
En Bugserbaad tilbød at sætte ham om Bord for
100 Dollars.
Da han vel var kommen om Bord, faldt det ham
pludselig ind, at hans Hustru muligens var blevcn til
bage i Land, da hun saa, at han ikke kom. Han raabte
til Bugserbaaden, at den skulde vente, men den dam
pede allerede videre.
„Findes der nogen Dame, som er alene i Nr. 52?“
spurgte Professoren Styrmanden.
Kahytten undersøgtes. Den var tom.
„Skal De ha’ Billet?“
Nej Tak, det havde han. Men da han undersøgte
sine Lommer, huskede han, at hans Kone .havde taget
vare paa Billetterne. Han maatte saaledes købe en ny.
Om der fandtes traadløs Telegraf om Bord? Jo,
bevares. Professoren blev lidt lettere til Sinds. Straks
afsendte han følgende Telegram:
Hr. Tom Monroe, New Haven. Conh.
Phøbe bleven tilbage i New York.
Faa Tag i
hende og telegrafer til ‘mig, Kahyt 52, Damper i „Pavonia“.
Telegrafisten, som var en Mand, der aldrig blan
dede sig i andres Affærer, studsede lidt, da han læste
Telegrammet. Lige i Forvejen havde han afsendt et
Telegram til Frøken Sardie Harper:
„Min elskede Mand naaede ikke Baaden. Jeg venter
ham i London. Telegrafer Kahyt 50, Damper „Pavonia“.“
Nogle Timer efter modtog Telegrafisten paa „Pavonia“ to Telegrammer.
Det ene var til Professor Monroe, Kahyt 52, og
lød, som følger:
„Phøbe er i Kahytten ved Siden af, din Torsk!
Tom.“
Det andet blev afleveret i Kahyt Nr. 50 og havde
følgende Indhold:
„Din uforbederlige Mand har Kahyt Nr. 52. Sadie.“
Et Øjeblik senere blev Styrmanden Vidne til, at
Passagererne i Nr. 50 og 52 kom farende ud og faldt
hinanden om Halsen.

Hos Grafologen.
Herren: Hr. Professor, De er jo Grafolog. Kan
De sige mig, hvad denne Skrift tyder paa?
Professoren: Den tyder paa"megen Heftighed og
Ilterhed!
Herren: Hvad! — Og det vover De at sige mig
lige i Ansigtet! — Det er jo mig selv, der har skre
vet den!
*
*
*
TiderPenge.
— Hvorfor løber De altid saa stærkt?
- Fordi jeg har andet at bestille end at svare
paa dumme Spørgsmaal!
*
*
*
I s t e d e t f o r Drikkepenge.
Digteren (til en Opvarter, der i en Kafé hjælper
ham Overtøjet paa/ Tusind Tak, min gode Ven, her
har De et Eksemplar af min sidste Digtsamling!

}

Under Siams Sol.

En tiltalende Ejendommelighed ved Siam er dette sollyse Lands pittoreske og fremmelige Smaaborn. De lærer tidlig at
tage Vare paa sig selv og gøre Nytte. Den lille Siameserinde paa Billedet er kun otte Aar, men hun passer ganske
alene en Cigaretbod.
Den høflige Menneskeæder.
Fangen: Men hvorfor vil De dog slagte mig — De
har jo et Svin?
Menneskeæderen: Ja, men vi vil dog ikke fore
trække et Svin for Dem!
*
*
*
Gemytlig.
Hr. A. (til Fogedassistenten): Jeg beder Dem, be
hold Hatten paa, De kunde ellers nemt hente Dem
en Forkølelse! — Det er det eneste, De kan hente her.

Den syge Dranker.
Drankeren (til en Ven): Jeg befinder mig ikke
godt! — Kan du anbefale mig en Læge, .som ikke
forbyder mig at drikke 01?
❖
*
*
Naturhistorie.
Læreren: Ved Krybdyr forstaar man Skabninger,
der kryber henad Jorden. Axel, kan du nævne mig
en saadan Skabning?
Axel: Ja, min lille Broder!

Fra en amerikansk Skole.
Der findes i den østlige Del af New .York, hvor
Rivington og Eldredge Gaderne mødes, en stor offentlig
Skole, hvis Bestyrer Dr. Crampton har indført et Sy
stem for gennemført Renlighed og Hygiejne, som er
aldeles enestaaende og forbavsende. Mest forbavsende,
fordi det er lykkedes saa fuldkomment at skabe den
rette Aand og Interesse for disse Ting, saa de 3000
Elever, som Skolen bestaar af, virkelig selv sætter en
Glæde og Ære i at holde sig propre og pæne selv
med meget smaa Midler og olte med me^en Besvær.
Thi de fleste af disse Børn, der lever >i et af New
Yorks tættest befolkede Kvarterer og hører til alle
mulige forskellige Nationaliteter, er fattige Folks Børn,
som ofte ingen Støtte kan faa fra Hjemmet i deres
Bestræbelser for at opfylde Skolens Ønske med Hensyn
til Renlighed i ’ Paaklædning og personlig Hygiejne.
Alle Børnene, der hovedsagelig er Drenge, møder paa
Skolen om Morgenen med hvid Bluse, renvadsket Ansigt
og Hænder og velbørstet Haar. Deres Fodtøj er bør
stet, og de ser nette og ordentlige ud.
Alt dette er opnaaet ved lige fra Begyndelsen at
indprente de ganske smaa de simpleste Renligheds
regler, saa disse til sidst bliver en saadan Vane, at
det falder dem ganske naturligt, samt ved at vække
deres Æresfølelse paa dette Punkt, saa de selv sætter
en Stolthed i at være rene og pæne.
Mange af Drengene vadsker og stryger selv deres
Bluser, naar de ikke selv kan faa deres Mødre til ht
gøre det, de stopper selv deres Strømper og reparerer
og holder deres Undertøj i Orden.
Der holdes daglig Inspektion i Klassen for at se,
om alt er, som det skal være, og den eneste Straf
for Uorden eller Malproperhed er at dække Blusen
til med et Stykke brnut Papir, hvor den er smudsig,
og lade Børnene beholde dette paa i Timen, eller
hvis Fodtøjet er snavset og ubørstet ligeledes at skjule
det med Papir.
Der er ikke mange Børn, som lader dette gentage
sig mere end én Gang.
Naar Inspektionen skal foretages, maa alle Bør
nene i Klassen rette sig op og paa Ordre række Hæn
derne frem og vise, at de er rene baade ud- og ind
vendig, samt at Neglene er rensede; derefter smøger
de Ærmerne op og trækker Halskraven til Side, saa
man kan se, at disse Steder ogsaa er renvadskede.
En Gang om Ugen faar hvert Barn et Bad, hvor de
lærer al skruppe hele Kroppen med Sæbe, inden de
faar det afsluttende Styrtebad.
Det er ikke altid, at Forældrene opmuntrer Bør
nene i deres Bestræbelser for at opfylde Skolens Ren
lighedsforordninger, hvorimod det meget ofte er sket,
at Børnene har haft en gavnlig Indflydelse paa For
ældrene i denne Retning.
Desuden lærer Børnene at holde Skolen ren samt
være Gaderensnings-Selskabet behjælpelig ved aldrig at
kaste noget fra sig paa Gaderne, men snarere samle
Frugtskaller og Papir op, naar de ser det .ligge dér
og anbringe det i de dertil indrettede Beholdere. Saa
ledes opdrager denne amerikanske Skole Børnene til
at blive renlige Borgere i Staten, og dersom dette
System bliver indført i alle Amerikas Skoler, som det
lader til, det skal, vil Amerika ogsaa i dette Punkt
komme til at gaa forud for alle andre Lande.
Skole Nr. 20, som er denne Skoles Navn, har ved
det smukke Resultat, den har udvist efter flere Aars
Arbejde med dette System, givet et udmærket Eks
empel til andre Skoler, som er værdigt til .Efterlig
ning over hele Verden.
Bekendtgørelse
paa en Lokalbanestation:
„Da vor Klageprotokol allerede er fuld, anmodes
de ærede Rejsende om for Fremtiden at undlade at
opsætte Klagemaal. Dog kan man i særlig alvorlige
Tilfælde opsøge det i Protokollen og saa under
strege det!”

Medicinal- & Sygeplejeforretningen
Telt, 7501,

Telf, 7501,

=S= „St. Thomas"

Technikum Mittweida 1=5
Direktør: Professor A. Holst.
Kongeriget Sachsen.
Højere teknl sk Læreanstalt for Elektro- og Maskintekn
Særskilte Afdelinger for Ingeniører. Teknikere og Værkmestre
Elektrotekn. og Maskin-Laboratorier. Lærefabrik — Værksteder. 1

Ældste og mest besøgte Anstalt.

Program etc. gratis ved Sekretariatet.

| —m—

St. Thomas Allé 19. (v. GI. Kongevej.)

Specialforretning i Bar$el= og Berneplejeartikler.
Sygevat,

Soxhletsapparater,

Sutter etc.

Vandmadrasser, Luftpuder, Bækkener

udlejes.

Idealbind for Aarelidelse.
Alle Slags Udskylningsapparater.

Hygiejnebind, Brokbaand, Mavebælter etc.
Prima Sengeunderlag.

Medicinske- og Toiletsæbe.
Flammevat, Tjærejute.

(Varerne sendes og bringes overalt).
Telf. 7501.

Ved Hjælp af

3ianoer med indb. Fonolaer
dl er

Fonolaen

:an man spille alt klasisk Mu7 ToHisMajesW
y Special
>ik og lære denne nøje at ABppoihiment
THeKins.
;ende. Største Toneomfang,
'A*
mb. som det bedste Instrument
sin Art, af de største og be
LondonW.
yd etigste i lavervirtuoser. Re
præsenteret ved A. H. G ej s
er, Enedepot for Blütb.sr
. EM GROS FOR DANMARK
lygier & Pianoer, St Kongensg.
C.B.MølXER &C“ KØBENHAVN.
7. 1. Tlf. Palæ 992 y.

CigaretWo^

1ører De daarligt ?

røv da Patent Lommeapparatet Vægt
» Kv.; bæres i Brystlommen, anbefas af Ørespecialister 3 Størrelser til
. høre paa 3, 6 og 12 Al.s Aistand,
ris 20 Kr. For mindre Tunghøre Pani-Høretragten til at bære paa Øret,
ris 10 Kr. — Kan prøves fra 2—4 hos
. O. Jensen, Frederiksbergg. 14, Kømhavn K. — Udenbys sendes Appaterne paa Prøve i 2 Dage mod Post)krævning, retourneres Apparatet
Ibagesendes Beløbet. Priskurant m.
fbiidning og Beskrivelse af Appa
ratet sendes franko.

+<+ HAVNECAFEEN
JTVegade 2, (^ed Knipoelsbro , vid Ud
it over Havnen, anbefaler sin Café og
staurant. samt større og mindre Selskabs
taler.

jtephan å Porta.
Café Royal,
— Admiralgade 15.

Frimærker, alle forskellige
50 Island. . . , Kr. 7,00
40 Serbien... 3,50
Bi) Siam . . . , 4,00

N. S. Nedergaard.
Skive.

Billige Noder.

MANSA.

---------- Knabrostræde 4, 1. ---------

TandspecialistWinckier

Gothersgade 32. Tlf. Palæ 429 y.
(11— 4). 00 0 25 Aar s Praksis.
Vilhelm Waldorff

Billedhugger- Ciselør-Tegner.
Gothersgade 46 2.

Abonner paa Hver 8. Dag.

Formanden: Arbejde? Næ, her er for lidt at bestille.
Arbejssøgeren: Saa vil det lige passe for Undertegnede,
Formand, Hvornaar kan jeg begynde?
I) en nye R i d d e r.
Grosserer Hansen er ble ven udnævnt til Ridder af
en eller anden udenlandsk Orden. Dagen efter er han
ude paa en Spadseretur, paa hvilken han har ladet
Folk se og beundre Ordenen.
Da han kommer hjem, siger han til sin Tjener:
— Johan, træk mine Ridderstøvler af!
*
*
Paa Trods.
Han: Ja, hvis jeg kunde gore det om igen, vilde
jeg ikke gifte mig med dig!
Flun: Og hvis jeg kunde gore det om igen, vilde
jeg — for at ærgre dig — endnu en Gang gifte mig
med dig!
Redaktionen paatager sig intet Ansvar for indsendte Manuskripter og
Billeder, men benyttes de ikke, vil de saavidt muligt blive returnerede
vis Porto vedbægges.

Redaktionen :
Chefredaktøren

træffes Mandag og Lørdag 11—12,
(Andre Dage efter Aftale). Telefon 6922.
Redaktionssekretæren troelfes Mandag. Fredag og Lørdag 12—2.
lefon 6822. (løvrigt pr. Privattclefon Taga 46 v).

’i e-

Administration og Annonce- Af deling:
Direktøren, hver Dag 12—2. Telefon 6822.
F rretningsføreren ræffes hver Dag Kl. 3—5 Telf.
Kontoret daglig aabent 9—5. Telefoner 6922, 6822.

6822.

Abonnementspriser i Indlandet:
Hver 8 Dag

frit tilsendt i 3 Maanedcr 1 Kr. 25
do.
do.
i 1 Aar Kr. 5.00.
Telegramadresse: Hver 8- Dag. Telf.: 6822. „Hver 8. Dag“faas paa
alle Jærnbanestationer. i alle Kiosker og hos Boghandlere samt Blad
forhandlere. Abonnement modtages ogsaa gennem Postkontorerne
Ind- og Udland.

Udgiver: A¡S Hver 8. Dags Forlag.
Chefredaktør: George C. Grøn.
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Pris 10 Øre.

PRINSESSE MARIA AF SVERRIG.
Foruden Storfyrst Demetri, født 1891, der som bekendt fornylig er bleven forlovet med Kejseren af Rus
lands ældste Datter, har den russiske Storjyrst Poul Alexandrowitsch ogsaa en Datter, Storfyrstinde
Maria Pawlowna. Storfyrst Demetri var et spædt Barn, hans Søster kun tre Aar gammel, da deres
Moder den purunge, græske Prinsesse Alexandra døde, og hele deres Barndom har de tilbragt hos deres
Farbroder Storfyrst Sergius, I 1908 blev hun gift med Prins Vilhelm i Sverrig og har en lille Søn,
Prins Lennart,
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„GARDEN PARTY"

eg mindes et gammelt Slot, hvis hvide Mure
spejler sig i Fjordens blanke Flade; jeg
mindes den vældige Park med de mørke, al
vorlige Alléer, de smilende engelske Anlæg og
de farvestraalende Blomsterpartier.
Jeg mindes Havefesterne, som samlede hele
Omegnens „Selskab" til The i Parken, hvor
Købstadens Militærorkester forlystede med Da
gens nyeste Musiknumre.
Man mødtes ved 7-Tiden, Damerne i høj
halsede Selskabstoiletter eller lette, hvide
Sommerkjoler, Herrerne i den obligate Kjole
og hvidt Slips.
Først naar Mørket sænkede sig over Haven,
og Engens Taager naaede den gamle Borg,
trak Selskabet sig tilbage til de oplyste - Fest
sale, hvor Souperen serveredes, og Dansen gik
paa bonede Gulve.
Og Festen sluttede med Fyrværkeri, med
Raketter og Blaalys fra den modsatte Søbred.
Aar efter Aar gentoges Festen; for mange
var den Sommerens Begivenhed, thi her til
Lands er Havefester ellers en Sjældenhed. I
England hører de derimod til Dagens Orden,
og selv den kongelige Familie indbyder til
„Garden party“ rundt om paa deres Land
slotte.
I England er disse Fester dog arrangerede
paa en anden Maade. Man samles der ikke
for at blive sammen indtil Aftenen er omme,
men kun som til „Damethe“ om Eftermiddagen,
tilbringer nogle Timer sammen, drikker The

J

og nyder anden Forfriskning, hører Musik og
passiarer.
Toilettet bliver derfor et andet.
Herrerne er i Formiddagsdress, Redingote eller
Diplomatfrakke og høj Silkehat; Damerne mø
der i elegante Visitdragter og store bloinsterog fjerprydede Hatte.
Nylig indbød Dronning Alexandra til saa
dan en Fest, hvor hun var den altid elskværdige,
aldrig trættede Værtinde. Man lagde Mærke
til, at hendes Majestæt, som ellers altid bærer
dyb Sorg, den Dag bar en dejlig Perlesnor
om Halsen og enkelte pragtfulde Diamanter
paa sit sorte Toilette, og at hun for første
Gang havde ombyttet Enkehuen og det tætte
Grépeslør med en klædelig Hat.
Den 8. Juli gav Kong George og Dron
ning Mary en meget stor Garden-party i Wind
sor’s dejlige Slotspark.
Det var den første store Havefest, Konge
parret indbød til, og den blev derfor imøde
set med den største Forventning. Det hed sig,
at der var indbudt ti Tusinde Gæster, og man
frygtede derfor, at der skulde blive Trængsel
og Forvirring? Men tværtimod formede alt sig
til en overordentlig smuk og stilfuld Test, og
den glødende Varme, som ellers i de Dage
hærgede Landet, mærkede man intet til; Vej
ret var skyfuldt, og der var næsten køligt paa
de skønne Terrasser.
Kongen og Dronningen nøjedes ikke med
at lade servere The til Selskabet i det silkeog fløjelsbetrukne Kongetelt, men de gik sta
dig rundt mellem Gæsterne og talte med dem.
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Dronningen saa overordentlig nydelig ud
i et creamefarvet Kniplingistoilette, den purunge
Prinsesse Mary bar en ganske enkel, hvid
Mollsdragt, og Kongen var, ligesom de fleste
andre Herrer klædt i en mørk Formiddags
dragt og med høj Silkehat.
Paa Billederne ser man den kongelige Fa
milie begive sig ned ad Terrassetrapperne,
spadsere i Haven og blande sig mellem de
utallige Gæster, der har samlet sig omkring
Thepavillonen og Mu
siktribunen.
— Næste Aften Kl.
10 mødtes det samme
Selskab til Hofbal hos
Majestæterne i Bu
ckingham Palace.
Undertiden byder
de engelske Havefe
ster deres Gæster
mere Underholdning
Saaledes fik Lord og
Lady Michelhams Fest
paa Strawberry-Hill
dobbelt Charme gen
nem de
ypperlige

Kunstnere, som de havde engageret til at
more Selskabet.
1 Parken var indrettet det yndefuldestc
Friluftsteater, smykket med grønne Planter og
Væld af Rambler-Roser.
Og her optraadte
selveste den russiske Ballet-Primadonna Anna
Pavlova og hendes Trup fra Palace Teatret
til Palace Orkesterets Musik.
Den berømte Danserinde viste sig i Co
lumbines Koketteri overfor sin Harlekin, i en
„Valse Caprice“ til
Musik af Rubins tein
og i en elektriseren
de „Danse Bacchanalc“ til Brahms Mu
sik.
Desuden var der
Kostumedanse af det
samlede Personale og
Solodans af Mr. Norrikoff og Mdlle Deviliere.
Billedet viser Mr.
Norrikoff og Mme
Pavlova i en Pas-dedeux.

CARCASSONNE
det sydligste Frankrig, nær Pyrenæernes l’dløbere og den spanske Grænse ligger Car
cassonne — Perlen af alle middelalderlige
Minder.
Mellem Vi-llefranche og Narbonne ser man
pludselig et Kaos af Taarne, Mure og linder,
en hel lille By med spidse blaa Taarnhjælme,
tronende paa Toppen af et Bakkedrag, hvis
Fod beskylles af Audefloden. Et Syn, som
med ét Slag sætter Beskueren 590 Aar tilbage
i Tiden.
Igennem den nye By, som ligner enhver
anden fransk Provinsby, men med en sjælden
Forstaaelse af Fortidens Krav er bleven an
lagt saa langt fra den gamle Bydel, at dennes
Idyl ikke forstyrres, naar man til en herlig
gammel Buebro, der fører over Aude, og ad
temmelig stejle Skrænter arbejder man sig
frem mod de mørke og truende Fæstnings
værker.
Det er rigtige Fæstningsværker som dem,
man læser om i en historisk Roman; den

I

ene Forsvarslinie bag den anden, tilsyneladende
en forvirret Samling Taarne og Mure, men dog
lagt saaledes, at ethvert Punkt kunde forsva
res. Ethvert Hjørne rummer en Fælde, hver
Passage et Baghold — her kunde en Haandfuld Mænd forsvare sig i Aarevis mod en over
legen Fjende.
Man standses af Narbonne Portens Sten
masser, de to kolossale Portlaarne er de yngste
af hele Carcassonne, men skriver sig dog fra
Aar 1100, hvor lldvaabnene allerede begyndte
at spille en Rolle; deres Grundrids er derfor
kileformet, for al Kuglerne kunde prelle af
imod dem. Cg 1 ortrummet har to svære Dobbelporle, Render til Faldgitlerc og et hvæl
vet Loft, som er mønstret af Machicoulis og
Rør til al hælde sydende Beg og kogende Vand
ned i Hovedet paa Angriberne. Nu staar man
midt i den lille Bys snævre Gader, Husene
er kline! helt op ad Bymuren.
Det gamle
Teater er udhugget i Klippen bag St. Nazaire
Kirken. Teatret minder om Oldtidens, men er
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kun 6—700 Aar gammelt og er vel i sin Tid
kopieret efter Ruiner fra Oldtiden, hvoraf der
jo findes en Del endnu i Sydfrankrig.
Det allerbedste er dog Slottet, saa rent i
Stilen, saa taktfuldt vedligeholdt. Det benyttes,
til Kaserne, og i hvert Fald Hovedfløjen er
det allerældste i Byen. Dens fremspringende
Trægallerier, hvorfra Murenes Fod kunde be
skydes, gik nemlig af Mode allerede ved Kors
togenes Ophør.
Paa den 12 m. høje Bymur er lukkede
Vægtergange, flankeret af kæmpemæssige
Taarne, det ene stærkere og sværere end det
andet — unægtelig et uhyggeligt Angrebsfelt
at give sig i Lag med. Ad snævre, uhyre
lange Stentrapper naar man op i den om
talte Vægtergang,, som staar i Forbindelse med
øverste Etage i Slottet. Her er indrettet et
lille Musæum med Ting, som er fundet i Fæst
ningsværkerne, og gennem Skydeskaarene har
man den vidunderligste Udsigt ud over Gra
vene mellem den indre og ydre Befæstning.
Interessant er ogsaa det skæve Taarn — rime
ligvis er dets nederste Del bleven ødelagt ved
en Belejring, og man har rolig bygget videre
ovenpaa den tilbageblevne Stump.
Carcassonne er altid en Herlighed, men
set i Maaneskin aldeles betagende.
Man tror sig hensat til den mørkeste Peri
ode i Middelalderen, naar man ser de gamle
Fæstningsværker badede i Maanelyset, ser
T a amenes dybe Slagskygger og de snævre,
bælgmørke Passager gennem Udenværkerne.
Og pludselig hører man oppe fra Au de
porten tunge Skridt, Sporeklirren og Vaabenraslen, og frem over Brystværnet dukker et
Par store Messinghjælme med Sveif, som flagrer
i Nattevinden. Nærmere og nærmere kommer
Skridtene, man skimter en mørk Uniform, et
mægtigt Brystpanser.
Ja, det er sikkert nok, det er Landsknægte
fra Ludvig XII’s Tid, — lad os haste videre
langs de gamle Mure, det er ikke værd at
se Landsknægtene forvandles til franske Kyradserer!
For hundrede Aar siden tænkte Byens vise
Fædre virkelig paa at sløjfe den gamle By,
som syntes dem unyttig og ubrugelig — man
havde jo den gode, nye By hinsides Floden.
Men blandt Vandalerne var en skønhedsbegeistret, s tort tænkende og fremsynet Mand, som
hed Cros-Mayrevieille. Han fik sine Medbor
gere til at se paa Tingen med samme Øjne
som han, og man rejste Penge til en gennem
gribende Restaurering, som med ualmindelig
Dygtighed blev foretagen af Viollet le Duc, Og
nu er Carcassonne et historisk Monument, som
næppe har mange Sidestykker i Verden - en
Seværdighed, som enhver, der overhovedet gi
ver sig af med at rejse, bør besøge, — Man
glemmer aldrig de Indtryk, man samler derf
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Et Selskabstoilette.
ngensinde har Moderne vel været mere enkle,

mere .naturlige, Modellerne lettere
Iat Linierne
kopiere end nu. Der er ingen Unatur, ingen

Krinoliner, Pocher, Tournurer, Ballonærmer el
ler anden Uhyrlighed — en Kende mindre
Snæverhed, og Moden vilde være ideel!
Aldrig har der 'vel gaaet færre Meter Tøj
til et Toilette end nu, og man kan udmærket
godt sætte saa mange Slags Stof og saa mange
Slags Farver sammen, som man har Lyst til,
jo flere, desto mere elegant og chic kan Drag
ten blive. Morsomt er det, og uhyre spar
sommeligt, at flikke saadan en Kjole sammen
af de forskelligste Smaarester og Prøver, og
dejligt er det at naa et stilfuldt og smagfuldt
Resultat. Jeg saa i Sommer en Ungpigekjole,
som syntes mig Indbegrebet af Ynde ; den var
rigtignok direkte fra Piccadilly i London, men
i sin Farvesammensætning saare let at efterlave. En matrosa Chiffons Nederdel var indtil
Knæet sløret af en dejlig creamefarvet Knip
ling, som stødte sammen med en ganske lys
pastelblaa Chiffons Overkjole, kantet med Chenillebroderier i Rosenmønster. Livet var Ki
monoform, som gik i ét med Overkjolen, bro
deret med samme Rosenguirlander og med
lyseblaat læget Silkebælte. Samme creame
Kniplings Garniture i Hals og for de halv
lange Ærmer. De lyse Nuancer rosa, blaa og
creame i Forbindelse med Guirlandernes svagt
grønne dannede en aldeles bedaarende Farve
harmoni.
Vort Modebillede i Dag viser et Toilette,
som ogsaa kan sammensættes i de forskelligste
Farver.
Modellen er mauvefarvet Satin med Over
kjole i Silke-Marquisette i samme Bundfarve
med lyserøde Blomster og grønne Blade. Men
Dragten kan jo ligesaa godt være syet i hvidt
Salin med creame — blomsterstrøet Overkjole
— i sort med hvidt og sorte Broderier — i
rosa med blaat ~ i lilla med mosgrønt —
kort sagt efter enhver Dames egen Smag og
Lyst. En nydelig Maade at lade en defekt
Selskabsdragt genopstaa til fornyet Beundring
i den kommende Sæson!
Intet er vel morsommere end at faa en
ny Dragt ud af en gammel.
Man syr f. Eks. Underkjole af en saadan for
henværende Skønhed og opsplittet, kort Over
kjole af en anden. Nydelig er saaledes en
sogreii Underkjole og lys lilla Overkjole, bro
deret med store, mørkviolette Fløjlsblomster,
hvis Omrids markeres af lilla Pailetter.
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
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GØR DE RUSSISKE Storfyrster ofte, Czaren saa store Vanskeligheder, at Følgen
bliver, at de landsforvises og maa opholde sig
i Udlandet i en Række Aar, saa er de øst
rigske Erkeher Luger ikke lettere at regere. De
har nu igen ladet høre fra sig og denne
Gang paa en saa opsigtsvækkende Maade, at
det ligefrem har vakt Sensation i Wien. Ikke
mindre end tre af dem har nemlig pludse
lig forlangt deres Afsked som Officerer i den
østrigske Armé, og det forlyder, at der endnu
er to, der vil følge de andres Eksempel. Grun
den til dette „erkehertugelige Oprør" skal være
den, at de fornemme Herrer er misfornøjede
med den Militærpolitik, som Tronarvingen Erkehertug Franz Ferdinand er slaaet ind paa,
og som ' støtter det saakaldte „K ri g s p a r t i“.
Misfornøjelsen herover fik for Resten allerede
i Fjor et Udslag ved, at den bekendte Gene
ral Conrad von Hötzendorff løg sin Afsked
som Chef for Generalstaben. Det siges, at den
gamle Kejser skal have taget sig dette meget
nær, og at Forholdet mellem ham og Tronarvin
gen skal være ret spændt.
*
*
*
MEGET MOD DEN gamle Kejsers Ønske
skal Erkehertug Franz Ferdinand nemlig alle
rede søge at gøre sin Vilje gældende baade
i Østrig og Ungarn. Særlig har han kastet sig
over Kejserrigets Udenrigspolitik, og han har
mere end én Gang offentlig udtalt, at Landet
gaar altfor sovende til Værks, naar internatio
nale politiske Spørgsmaal staar paa Dagsorde
nen. Der er derfor ogsaa mange, der mener,
at Østrig den Dag, den gamle Kejser dør, og
han bestiger Tronen, vil kunne blive en Fare
for Verdensfreden. Som Kuriosum kan det i
denne Forbindelse anføres, at Kejser Wilhelm
skal være en af hans ivrigste Beundrere, og
de to Fyster korresponderer efter Sigende flit
tigt med hinanden.
❖

*

AT KALDE Herskeren af ..den øpgaaende
SoU for M i k a d o er i Virkeligheden ligesaa
forkert, som det vilde være at kald? Sultanen

af Tyrkiet for den „høje PorL". Efter japansk
Luv skal Kejseren kun kaldes H s. Maje
stæt og de kejserlige Prinser og Prinsesser
simpelt hen „højhed". Hverken den afdøde
Kejser Mutsu Hito eller hans Efterfølger Kej
ser Haru har nogensinde været udenfor Japan,
da det er stridende mod Forfatningen. Baade
den ny Kejser og alle hans Søskende er Børn
af den afdøde Kejsers Medhustruer, idet Enkekekcjserinde Haruko er barnløs. De Love og
Forordninger, Kejser husets'Medlemmer er un
derkastede, er ret strenge. De kan ikke indgaa Ægteskab, uden at Kejseren har givet sit
Samtykke, og heller ikke forlad? Landet uden
speciel Tilladelse. Kejserens Ejendomme kan
hverken sælges eller skænkes bort. Mutsu Hito
havde ikke mindre end nogle og tredive Slotte
rundt omkring i Japan, men han har aldrig
beboet mere end tre af dem i hele sin Re
geringstid.
❖

*

*

KEJSER MUTSU HITO med Tilnavnet den
Store var som bekendt en usædvanlig dygtig
Regent, og kan Japan nu henregnes til Stor
magterne, skyldes det væsentligst ham. Kort
efter sin Tronbestigelse begyndte han at re
formere Landet, og noget af det første han
gjorde, var at afskaffe Størsteparten af de
latterlige Skikke, som hidtil havde gjort ja
panske Kejseres Liv uudholdeligt. Kejseren
maa tte for Eksempel aldrig spise to Gange
af den samme Tallerken, og straks efter hver
Ret blev Servicet slaaat i Stykker. Hans Haar
og hans Negle maatte kun klippes, mens han
sov, og han maatte aldrig vise sit Ansigt for
nogen af sine Undersaatter. Da Fotografiappa
rater første Gang indfortes i Japan, fik han
Lyst til al prøve „dette europæiske Djævel
skab^ men hans Skuffelse var saa stor, da
man viste ham hans Billede, at han skal have
udbrudt: „Hvis jeg virkelig er saa grim som
Billedet her viser, vil jeg aldrig lade mig foto
grafere igen/ Dette skal være Grunden til,
at der kun eksisterer det gamle, bekendte Bil
lede af Kejseren med ravnsorte Lokker. Da
han døde, var han næsten hvidhaaret.
*

*

*

MUTSU HITO lærte selv aldrig noget frem
med Sprog, det havde han hverken Taalmodighed eller Tid til. Men han sørgede for, at
hans Efterkommere skulde kunde baade Fransk
og Engelsk, og hans Sønnesøn, den lille Prins
Michi, der nu er Kronprins, har for Eksempel
en engelsk Guvernante, ligesom en af hans
Døtre opholdt sig længere Tid i et fransk
Kloster for at lære Fransk. Den afdøde Kejser
var ogsaa cn ivrig Sportsmand. Særlig skal
han have udmærket sig som Bryder og Ryt
ter, og hans private Stald rummede til Tider
over tre Hundrede Heste.
*

*

*
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DET FORTÆLLES, at Kejserinden af Tysk
land under et Ophold i Elsass en Dag kom
til en lille By, ved den franske Grænse, hvor
hun benyttede en Del af sin Tid til at inspi
cere en af Børneskolerne. Det morede hende
nu at høre Børnene, og da de svarede flinkt
for sig, sagde hun, at hun gerne vilde glæde
dem med et eller andet. „Hvad vil I saa helst
have, Børn?44 spurgte hun. Men hun fik ikke
noget Svar; den ene saa bare genert hen paa
den anden.
„Nu skal I virkelig ikke være bange/ smi
lede Kejserinden, „sig I kun, hvad der vil
glæde eder mest.“
Saa først tog en lille lyshaaret Pige Mod
til sig og sagde: „Vi vilde være Deres Maje
stæt meget taknemlig, hvis vi maatte faa Lov
til at tale fransk i Fremtiden/4 Dette Svar
kom selvfølgelig Kejserinden lige saa ubelej
ligt .som . uventet, idet det franske Sprog som
bekendt er forbudt i Skolerne i Elsass-Lothringen. Men for dog at svare noget, sagde hun
roligt: „Ja, det kan jeg ganske vist desværre
ikke love jer, men jeg skal gøre for jer,
hvad jeg kan/4
„Merci, Madame Guillaume,44 svarede Barnet
saa paa uforfalsket fransk, idet hun nejede.
Selv om Hstoirien ikke er sand, saa ud

tydes den i hvert Fald nu i franske Blade
som Bevis paa Fortyskningens „Fremgang44 i
Elsass-Lothringen.
*
*
*
DEN BERØMTE engelske Maler, Gains
borough, skal have været ret ulykkelig i sit
Ægteskab. Hans Frue var meget jaloux, og
da det netop var hans Specialitet at portræt
tere Tidens skønneste Damer, kom detK stadig
til Rivninger i hans Hjem. Hans berømte Bil
lede af Hertuginden af Devonshire, som med
Rette betragtes som et af Malerkunstens Me
sterværker, skal efter, hvad der fortælles, sær
lig have forbitret ham hans ægteskabelige Liv.
„Den skønne Hertuginde44 var nemlig foruden
at være saare smuk og indtagende ogsaa en
meget letsindig Dame, og som rimeligt, var
hun stadig Genstand for alskens ondartet Slad
der. Kort sagt, hun hørte til de Kvinder, som
ogsaa vor Tids Kunstnerfruer nødig ser for
ofte i deres Mænds Atelier. Samme Hertug
inde var forøvrigt ogsaa en meget ødsel Dame,
som var bekendt for at købe det, hun syntes
om, men aldrig at betale. Da hun døde, efter
lod hun sig da ogsaa en svimlende Gæld, uagtet
hendes Mand faa Aar forinden havde betalt
Regninger for hende til et Beløb af over to
Millioner.

Moderne Badeliv.
Folk vil morés, og det gælder om at være opfindsom i vore Dage. Vort Billede viser saaledes
en ny Vandcykle, der i Aar har gjort saa stor Lykke ved de store Badesteder i Udlandet, at vi tør
gøre os Haab om at se den her i Landet næste Sommer baade ved Hornbæk og Skagen, hvor der
saa ofte klages over, at man skal saa langt ud i Vandet, jør man kan faa sig en rigtig god Dukkert.
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SKIFTENDE H0R1Z0NTER
SKILDRINGER FRA NÆR OG FJÆRN
Man som Fuglen i Luften maa tumle sig fri
for at glemme det daglige Livs Vrøvleri.
C. Hostrup.

Hvorledes Dagen gik for eh fransk Adelsdame.
A LUDVIG DEN FJORTENDE døde i Aaret 1715, efterlod han sig en uhyre Gæld
og en sørgende Elskerinde, den berømte Ma
dame Maintenon, som han hemmelig havde
ægtet 1685. Denne Dame, der oprindelig var
gift med den fattige Digter Scarron, havde
efterhaanden samlet sig saa store Rigdomme,
at him kunde købe et helt Gods, hvor hun
indrettede en Klosterskole for unge, adelige
Piger. Skolen var meget stræng og lededes
efter udprægede katolske Principer.
Men naar Skoletiden var overstaaet, kræ
vede Selskabslivet den unge Skønhed tilbage.
Og under Ludvig den Femtende herskede der
en fin og utvungen Tone. Det gode Selskab
holdt nok af at more sig. Det galdt blot om
at være elegant og yndefuld, saa kunde man
tillade sig adskilligt.
Og det vilde i Grunden ikke sige saa lidt.
Vi vil prøve at skildre, hvorledes Dagen
i store Træk forløb for saadan en ung Adels
dame. Hun har naturligvis gennemgaaet Ma
dame Maintenons Klosterskole St. Cyr og dér
faaet den Opdragelse, der kræves af hendes
Stand. Seksten Aar gammel bliver hun smeddet sammen med en ung Greve, der bryder
sig lige saa lidt om hende, som hun om ham.
Partiet arrangeres af Forældrene, og Partiet
er godt. Den unge Grevinde flytter ind i et
pragtfuldt Palæ i en af Paris’ eleganteste Bydele
og faar en Hærskare af Kammerfrøkener og Tje
nere til sin Raadighed.
Hendes Naades Dag begynder ved Ti-Tiden.
Solen skinner ind i et fortryllende Sovevæ
relse, som ved et lille Bouidoir og en stor
Salon er skilt fra Gemalens Værelser. Me
dens Kammerjomfruerne gør Toilettet i Stand,
nipper Grevinden til en Kop Ghocolade og
blader i sin Yndlingslekture, Lesages „Gil Blas“,
denne muntre Roman, der respektløs gør Nar
af alt og alle.
Lidt efter staar Fruen op og sætter sig
indhyllet i en Sky af det fineste Musselin
og Kniplinger foran Spejlet, stadig med Bo
gen i Haanden. Pigerne har nu travlt med
at sætte Fruens Frisure. Kinderne faar en let
Omgang med Sminke. Til Slut anbringes de
uundværlige og saare vigtige Skønhedspletter,
der er et Udtryk for — Sindsstemningen og
Karakteren. Efter den Plads, hvor de an
bringes, har de forskellige Navne — f. Eks.
„Forføreren^, der anbringes i Øjenkrogen, „Majestæten“ paa Panden, „den Galante^ paa Kin
den og „Koketteri^ paa Læberne.

D

Skik og Brug fordrer nuv at der gives
en eller anden ung Kavaler Adgang til Sove
værelset, medens Grevinden klædes paa. Naar
Gemalen muntrer sig, vil Hendes Naade hel
ler ikke sidde hjemme og kede sig. I en af
Datidens Komedie udtrykkes dette paa føl
gende aabenhjertige Maade, idet Gemalen selv
siger:
„En Ægtemand, som man elsker... Lad
dog være med at sige noget saa taabeligt t
Man vil bare le ad dig...“
Hvortil den unge Frue svarer i en ret
spagfærdig Tone:
„Men er der da noget ondt i, at man hol
der af sin Mand?“

Men Gemalen affærdiger hende bare tørt:
„Det er i hvert Fald fuldstændig latter
ligt 1“
Naar Grevindens Toilette er endt, bliver
Børnene baaret ind. Det er den eneste Tid
paa Dagen, hvor hun har Lejlighed til at
give sig af med dem. Familiepligteme maa
nemlig ikke sluge for megen Tid. Det er
ogsaa hurtig overstaaet. Børnene faar Lov til
at kysse Moderen paa Hagen — for ikke at
ødelægge Sminken og de dyrebare Skønheds
pletter — og sendes saa bort til deres Lærer
eller Guvernante.
Fruen er nu parat til at tage ud. En ele
gant Kaabe lægges om hendes Skulder, og et
Par Lakajer venter i den store Salon med
den pragtfulde Bærestol (Portechaise).
Det
gaar forsigtig ned over Marmortrapperne og
ud gennem Porten. Fruen agter at spise til
Middag hos en af sine Veninder, der har
indbudt en Række Skønaander for at kaste
Glans over Festen med deres Aandrighed og
Vid. Det var den Gang meget almindeligt, at
Adelen indbød fremragende Kunstnere og Videnskabsmænd til saadanne Smaa-Sammenkomster. Enhver Dame af den højeste Adel satte
en Ære i, at Tidens Stormænd samledes —
uden Hensyn til, om de var adelige eller ikke
— i hendes „Salon“.
Ved Femtiden fordrer Moden, at Grev
inden vise sig til Vogns i Tuileriemes Slots
have. Adgangen hertil staar aaben for en
hver — „med Undtagelse af Lakajer og Canailler“, som det hedder i Datidens Sprog.
Den pragtfulde Have blev under Ludvig den
Femtende Mødestedet for Beaumonden og den
galante Verden. Moden foreskrev ligeledes, at
det sidste Stykke foran Slottet tilbagelagdes
til Fods. Her delte Vejen sig i en Mængde
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smaa Alléer, der udmærket eg
nede sig til fortrolige Sam
taler, Stævnemøder eller ga
lante Eventyr.
Hvis Vejret var daarligt,
søgte man i Stedet for Slots
haven over i1 „la Comédie
Frangaiseu, hvor Forestillingen
begyndte et Kvarter over Fem.
Man kunde her se en Tra
gedie af Pirón eller Voltaire.
Moliere blev ogsaa spillet,
men var ikke meget i Væl
ten. Andre foretrak den ita
lienske Opera.
Hovedsagen
var blot at faa slaaet Tiden
ihjel paa en let og behagelig

Maade.
Naar Forestillingen slutte
de ved Ni-Tiden, var Øjeblik
ket kommet til at soupere. Og
det var maaske Dagens festlig
ste Stunder. Det gik her min
dre højtidelig til end ved Mid
dagen. Alle de Aaandrigheder
og Vitser, man havde hørt i
Dagens Løb,
krydrede
nu
Samtalen og gjorde den baade interessant og fortrolig. —
Souperen trak som oftest ud
til Midnat.
Saa afhentedes
Grevinden i sin Bærestol. To
Lakajer med brændende Fak
ler gik foran og lyste Vejen
gennem det sovende Paris.
Naar Bærestolen paa ny
staar i Salonen, venter Kammerjomfruerne paa
Grevinden. De ledsager hen!de ind i Soveværel
set, hvor hun tager Plads i en Lænestol foran
Kaminen. Og saa begynder Afklædningsscenen,
der er et lige saa stort og indviklet Arbejde
som Paaklædningen. Langt om længe hviler
Madame — hyllet i Kniplinger — i sin Seng,
og kan faa Lov til at lukke de trætte Øjne.
Kammerjomfruerne trækker Gardinerne for de
høje Vinduer, slukker Lysene i Armstagerne
og lister paa Taaspidséme ud af Værelset.
Den lille Grevinde er endelig alene...
Maaske ligger hun vaagen endnu en Stund.
Men det sandsynligste er, at hun snart falder
i Søvn, træt af Dagens evindelige Turen rundt,
fortumlet af alt det, hun har hørt og set...
Eller vaagnede der maaske i disse Timer en
lønlig Længsel efter en bedre Tilstand, hvor
Tiden fik et vægtigere Indhold og der ikke
ødsledes med Pengene til ingen Verdens Nytte,
mens Folket var ved at segne under Skatte
byrderne?
Hvem ved — —
Utænkeligt er det vel næppe, at der selv
i en saadan lille Hjærne skulde opstaa det
Spørgsmaal:
„Hvorledes vil alt dette ende?“

Grevinden tager ud.

.... Hvad skjuler der sig bag al den glim
rende Overflade ?“
Det har vel været vanskeligt for et Men
neske med en saadan Opdragelse at se til
Bunds i Tingene... Men vist er det, at Føl
gerne ikke udeblev. I 1789 begyndte den store,
franske Revolution, og da maatte de elegante
Damer i Hobetal vandre til Guillotinen — mens
„Lakajerne^ og „Canadierne^ spyttede dem
i Ansigtet!
Det er et af Historiens største Dramaer.
Og det sluttede — betegnende nok — med Na
poleons Jærn- og Kanonregimente.
Som det hedder i det gamle Ordsprog:
Modsætningerne mødes!
/

Smaalige Mennesker kan kun tænke smaaligt, derfor skal Krænkelser fra deres Side
ogsaa skydes til Side som værdiløse Klude.
*

*
*

Der gives Mennesker, der af lutter Travlhed
aldrig har Tid.
*

&

*

Mændene tilgiver hellere en smuk Djævel
end en grim Engel.
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Lehnsbaron, Geheimekonferensraaö
Reeötz-Thott, Gaunø,

fejrede den 31. August sit 2.¿ Aars Jubilæum
som Forstander paa Herlufsholm, idet han 1887
afløste Minister Hall i denne Stilling.
Recdtz-Thott har indskrevet sit Navn i Stif

telsens Historie ved Siden af dens aller bedste
Skoleherrer.
Med Energi og Interesse gik han op i denne
Gerning, og utallige Reformer og Forbedringer
skyldes ham.
Vi skal blot nævne, at de middelalderlige
Sygeforhold, som var allp Herlovianer-Mødres
Skræk, blev afløst af et fuldt moderne, endog
luksuriøst Sygehus med uddannet Sygeplejer
ske, og vise hen til det fortræffelige Vand
værk, Badeanstalten og mange andre nye og
hygiejniske Foranstaltninger.
Men Ekscellencen har ikke alene Interesse,
men ogsaa Hjerte for Skolen, han kender hver
eneste Discipel personlig og følger ogsaa deres
Færd senere i Livet, og mange er de, som
med Taknemmelighed mindes glade Timer paa
det skønne Gaunø, hvor en Fest for de ny
bagte Studenter hører til de lyseste Minder.
Ved Lehnsbaronens Side stod i mange Aar
hans altfor tidligt afdøde Hustru, den elske
lige Baronesse Elisabeth Reedtz-Thott, og naar
Herlufsholm ved denne Lejlighed har hyldet
Baronen, har der sikkert ogsaa lydt mangt
et Ord om hendex hvis Minde bestandig vil
æres.
Herlufsholm skylder Lehnsbaron ReedtzThott megen Tak for den Tid, han har været
dets Skoleherre og maa ønske, at det endnu
i mange Aar maa se ham i Spidsen for den
gamle, skønne og historiske Institution.

Baagø Kostskole.

Den 7. September for 25 Aar siden begyndte den bekendte Folkethingsmand Christen Berg en Kost
skole paa Baagø, sammen med cand. theol. Wad og hans Frue. Ved Bergs Død overtog de Skolen
og har i Aarenes Løb udvidet den, saa den nu præsenterer sig som en saare statelig Bygning,
hvor Elever fra hele Landet lever deres glade Barnetid.
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UGENS PORTRÆTTER.

Kontorchef F. DANIELSEN.

Lærer H. PLESNER.

KONTORCHEF A. DANIELSEN i „Det forenede Damp
skibs Selskab fejrede sit 25 Aars Jubilæum den 1. Sep
tember. Efter først at have beklædt Posten som Inspektør
i Frihavnen, blev han senere Chef for den udenlandske
Godsekspedition og Spedition, i hvilken Stilling han har
erhvervet sig en meget stor Vennekreds.

DEN 3DIE SEPTEMBER var det 50 Aar siden, Lærer
S. H. PLESNER, Skelskør, blev ansat i Folkeskolen. I
tyve Aar var han Lærer paa Læsø og har derefter de
sidste tredive Aar passet sit nuværende Embede med al
drig svigtende Lyst og Energi. Jubilaren er da ogsaa
meget anset paa sin Egn, og regnes for en sjælden dyg
tig og intelligent Lærer og en retsindig og hjælpsom Mand,
KONTORCHEF VILHELM CHR. TH. MÜLLER, Rd. af
Dnbrg, og Dnbrgm., der døde den 26. August, var født
i København 1839. Den afdøde, som blev ansat i Over
formynderiet 1872, som Chef for dettes Bogholderkontor,
nød almindelig Anseelse som en ligesaa dygtig som pligt
opfyldende Embedsmand.
I det stille udfoldede han, der altid skyede at træde
offentligt frem, en udstrakt Godgørenhed og næppe' en
af de mange, som henvendte sig til ham, gik uhjulpen
bort.

Kontorchef MÜLLER.
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Minde=Træer.

ORNYLIG BESØGTE

Dronning Alexandra

F og med hende Dronning Amelio af Spa
nien Lordmayor Treburs Hjem for fattige, for
krøblede Børn, og efter at de to Dronninger
var gaact gennem hele det store Bygnings
kompleks og havde talt med Børnene og deres
Plejersker og havde set de mange nydelige og
nyttige Arbejder, de lærer at beskæftige sig
medj plantede Dronning Alexandra . paa Lor
dens Anmodning et Træ til Minde om sit
Besøg.
Man kan være vis paa, at Børnene Aar
efter Aar, det ene Slægtled efter det andet
vil værne om dette Træ, de vil samles under
dets Skygge og mindes den milde, vennesæle
Dronning — de vil tænke paa hende og for
tælle om hende, naar de modes ved „Dronning Alexandras Træ“.
Ogsaa her hjemme kender vi til den Skik
at plante saadanne Minde-Træer, men det er
først, naar de gennem deres Vækst og deres
Alder bliver interessante, at vi rigtig begynder
at lægge Mærke til dem og betragte dem somi
et lille Stykke Fædrelandshistorie.
Regenslinden og Holbergs Kastanje ved
hans Embedsbolig i Fiolstræde er typiske Eks’
empier — og ved Klampenborg staar en ældgammel Eg, som kaldes „Margrethe-Egen“. Sagnet vil vide, at Dronning Margrethe plantede
den i 1380, men det er vel nok kun en meget
fri Fantasi, som jo imidlertid pynter svært

paa det i og for sig meget smukke og interessante Træ.
Men nede paa Herlufsholm staar en garn
mel Poppel „Store Pil“, som synes at have
sin Historie i Orden, og som gennem Aarhundreder knejsede over Herluf Trolles røde
Gaard. En Oktoberstorm gav den et mementomori, som den aldrig helt forvandt, men man
værner trofast om den gamle Ven og haaber
at holde den i Live endnu et Sekel, thi gen
nem mange, mange Generationer var den alle
Herlovianeres Stolthed.
Der fortælles, at en af Skolens aller første
Disciple plantede den omkring 1570. Hans
to Meddisciple plantede samtidig en Ask, som
blev fældet i 1827, og en Fyr, der skal være
fældet langt tidligere.
Disse tre Disciple var Henrik Lykke, som
blev Rigets Raad- og Lehnsmand paa Vording
borg, Enevold Kruse, Rentemester hos Kong
Christian den Fjerde og Statholder i Norge
og Johan Jensen Alanus, som var Rektor paa
Herlufsholm og senere Professor ved Køben
havns Universitet.
Taler Historien sandt, er det alts aa en af
disse tre Stormænd, som Herlufsholm kan
takke for sin ,*Store Pilcc. I 1901 foretog af
døde Apoteker Baagøe en omfattende Restau
rering af det gamle Træ, som man mente
vilde bevare det for Eftertiden. Forskellige
Omstændigheder, bl. a. ovenomtalte vældige
Efteraarsorkan, forværrede dog dets Tilstand,
saa det atter maatte underkastes en Kúr i
1911.

Pilen paa Herlufsholm.
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I „Tivoli“ staar et gammelt Piletræ, som
skygger over en Buste af Georg Carstensen,
Etablissementets Grundlægger. Ved 100-Aarsdagen for hans Fødsel, som fejredes den 31.
August, blev han og hans Historie, Busten og
dens Omgivelser en Gang endnu aktuel. Og
frem fra Arkivet kom ogsaa den gamle For
tælling om, at denne Pil som en spæd Kvist
er taget ved Napoleons Grav paa St. Helena
og hjemført af en dansk Skipper. Mange Tivoli
gæster vil sikkert nu valfarte til „Napoleons
Træ".

Georg Carstensen
blev født den 31. August 1812 i Algier, hvor
hans Fader var Generalkonsul.

Han blev Student fra Herlufsholm, og ef
ter flere Aars Rejser i Udlandet kastede han
sig over Journalistik og udgav forskellige Tids
skrifter, som dog forlængst er glemte.
Men saa længe „Tivoli" staar, saa længe
er Georg Carstensens Navn udødeliggjort.
I 1843 fik han af Kong Christian VIII Til
ladelse til at anlægge den Forlystelsesanstalt/
der endnu regnes for noget ret enestaaende
i Verden, men som han selv ikke fik megen
Fordel eller Glæde af.
I 1847 anlagde han desuden „Kasino“, som
først var en Vinterhave og senere blev vort
første Privatteater.
I Krigene 1848—49—50 deltog han som fri
villig og gik senere over i den vestindiske
Hærstyrke, hvor han blev Løjtnant. Et Par
Aar derefter tog han sin Afsked med Kaptejns
rang og rejste til New York, hvor han kon
struerede Udstillingspaladset og høstede me
gen Ære, men paa Grund af Pengekrisen intet
Guld.
Da han i 1856 kom hjem, var „Tivoli“
og dens Herligheder paa andre Hænder; ener
gisk søgte han nu at give sit eget Barn en
Konkurrent og begyndte Opførelsen af „Al
hambra", der laa i Frederiksberg Allé, men
om hvilket nu kun et Vejnavn minder.
Han døde 1857, inden „Alhambra" var byg
get færdig.
Som saa mange andre Genier var Carsten
sen forud, for sin Tid; i vore Dage havde han
maaske faaet en anden Skæbne; idérig og spi
rituel som han var, burde han være bleven
en rig Mand, .men paa Grund af Uheld og
egen Lyst til Forandring døde han bitter og
skuffet.
Han havde en Tid hørt til Forgrundsfigu
rerne i København, der den Gang var en lille
By; man fortalte de utroligste Historier om
hans Ékstravagancer. Nu blev der stille om
hans Navn, som dog ikke vil glemmes, før
„Tivoli" er jævnet med Jorden, og det synes
ikke at skulle ske i en overskuelig Fremtid.

VISION.
Teg plages ofte af et Mareridt,
J jeg ligger i en Hytte syg og ene,
og alt er tyst — ieg ved at ' Dagens rene
og svage Lysning helt vil dø om lidt,

Og indenfor sig strækker milevidt,
den Vinter Kuldens Ødemark, hvis rene
og kolde Gulv er Dødningdansens Scene.
— Da hører pludselig jeg tunge Skridt.

Det er en Bjørn, der kommer gennem Huden,
den bliver sprødt, jeg ser den stikke Snuden,
og om de vaade Kæber slikke sig,

Da husker jeg med et; Jeg saa den vandre
fra Sted til Sted. Den sværmed kun de andre.
Dens Hævn har søgt — og skal nu ramme mig.
Gunnar Gunnarsson.
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Forfatteren,
Direktør
Peter Nansen
opholdt sig i Sommer
nogle Dage ¡Hornbæk.
Da han en Eftermiddag
stod i en af Haverne
ved Stranden, kom en
gammel Zigøjnerske
forbi og bad om at faa
Lov til at spaa ham.
Beredvilligt rakte han
hende sin Haand, og
vi ser af Billedet, hvor
interesseret han lytter
til det, hun har at sige
ham. At hun bl. a. lo
vede ham et langt Liv,
generer vi os ikke for
at røbe, da vi ved, at
Opfyldelsen af denne
Spaadom ønskes den
populære Forfatter af
hans talrige Venner og
Beundrere.

□□□□□□□□□□□□□a
Fot. specielt for II. 8 Dag.

En stor Samling Automobiler.
I hvilken Qrad Automobiler fortrænger Herskabskøretøjerne ser man bedst her af Billedet, der for
leden blev taget paa en Væddeløbsbane i England.

Naar Sæsonen er inde
er begyndt,
Sæsonen
de mørke Aftener

er inde, og med glade
Gensyns Smil tager
Københavnerne atter
deres By i Besiddelse.
Ud over Raadhuspladsens Mylr straaler Ly
sene fra Industrika
feens festlige, store
Blomster-V eranda. Det
er efter Teatertid, Folk
strømmer ind gennem
Glasdøren, snart er
hver Plads besat . . .
man er oplagt til at
more sig, høre kvik
Musik.
Paa Orkester-Tri
bunen staar Hr. Fran
cesco Scocozzo. Fra
den første Dag han
— for 1^3 Aar tilbage
greb Taktstokken her
i Københavns Yndlings-Restaurant, har
han forstaaet at spille
sig ind i Tilhørernes
Hjærter; ikke ved
store Gestus, men ved
den kunstneriske Re
spekt, der præger hans
Orkester-Ledelse, ved
Bestræbelsen for altid
at glæde sit Publikum
— en ofte meget vanskeligOpgave eftersom
enhver helst vil høre
sin Yndlings-Melodi!

Kapelmester Francesco Scocozza.

Til Programmets an
den Afdeling Kl. 9^2
møder det borgerlig
solide Musikelskende
Publikum, som forlan
ger Wagner og Liszt,
Ved lU/2-Tiden, naar
Teatre og Varieteer har
sluttet, kommer de
sene Aftentimers glade
og letbevægelige Ver
den; saa er „Bohéme"
og „Butterfly" efter
spurgt ved Siden af
de nyeste, fixe Valse:
„Je vous aime ... et
j’en mcurs", „Déception", „Non T’amo
piu" — og Ungdom
men, der nu fylder Lo
kalet, lader sig hyp
notisere af Scocozzas
bløde, italienske Bue
strøg, der smyger sig
om Hjærterne som
den søde liflige Ma
raschino, som blinker
i Glassene . . . Saa
følger Sommerens Fa
vorit-Melodier,, Graaspurven" og „Du
Vindpust". 3—4 Dacapoer! Og Scocozza
bukker smilende for
Bifaldet, der bruser op
imod ham.------Saaledes voxer og voxer
den Popularitet han
med Rette er stolt af.

Fra de store engelske Kapsejladser.
En af Sommerens allerfashionableste Begivenheder i England er de store Kapsejladser ved Coves, hvori
der deltaget de største og bedste Fartøjer fra hele Verden. Vort Billede er taget ombord paa den
tyske Kejsers Skonnert „Meteor", der ofte deltager i Kapsejladserne og flere Gange har taget Præmie.
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Hoffet paa Mars elis borg.
ER var engang — men det er længe si sig en Stilling ved Siden af Hovedstaden paa
den — da København havde den samme enhver Maade.
Betydning for Aarhus, som London og
Og Kronen paa Værket blev sat dengang
Paris nu har fór København. Stilledes der den
 intelligente og dygtige Aarhusbefolkning
den
gang i Aarhus Krav i selskabelig eller fest undfangede Tanken at byde selve Kongesøn
lig Anledning, som gik udover det ganske nen et varigt Hjem i den skønne Omegn.
almindelige eller dagligdags; skulde der sættes
Tankens Realisation kostede mange og
noget Stort og Flot i Scene; skulde en Ma svære Kampe. Andre jyske Byer meldte sig
tadors Frue have den fineste Robe efter sid som Medbejlere og viftede med deres Her
ste ny Mode; skulde et fikst Bord smykkes ligheder af Mark og Skov og . Sø, men den
med sjældne Orkideer eller med Sydens blaa nørrejyske Seighed lod sig ikke rokke, og
Druer og modne Ananas — stedse var Kø Beviset for, hvilken Styrke Aarhus har ud
benhavn Stedet, hvortil Aarhus Borgere maatte foldet i Kampen for at være Fører, findes
vende sig, stedse var København Leverandør nu synligt for alle i det skønne Marselisborg,
for Aarhus.
der som Byens Palladium stolt hæver sine
Men Tiden forandrede sig, og Forholdene hvide Mure, synlige langt ude fra de rul
med den. Den lille ærgærrige By voksede op lende Bølger.
og blev én stor By, en By, der dristig stil
Og ligesom Slottet blev tænkt i jyske Hjer
lede sig i Række med København, naar det ner, bygget af jyske Hænder og hygget af jysk
gjaldt om Kampen — ikke alene for Eksi Smag, saaledes er det jyske Hænder, der fra
stensen, men ogsaa for Førerskabet paa sit eget den første Dag og indtil nu har kittet hver
bestemte Omraade.
lille Revne, bonet hvert Gulv,. plantet hver
Ikke alene Domkirken blev Byens Symbol, Urt og fyldt Fadebur og Kælder i det hvide
men store og vigtige Foretagender, store Ma Slot.
skinfabrikker, industrielle Virksomheder og An
Det er ikke længere nødvendigt at bede
delsforetagender viste snart, at Byen ved Bug København om Hjælp. Aarhus er selv Leve
ten baade stræbte efter og forstod at hævde randør til Aarhus. Selv den mest forvænte

D

,Hver 8. DagCÍ, 8. September 1912.

Smag, den mest kræsne Gane kan slaa sig
til Ro i Aarhus; her findes alt, hvad Hjertet
kan begære. Haandværkere og Handelsstand
i Aarhus har forstaaet, at skal det Ry, som
Aarhus nu én Gang har erhvervet sig, ikke
blegne, saa koster det Arbejde og daglig An
strengelse — Anstrengelse for at være paa Højde
med, hvad Hovedstaden kan byde, Anstren
gelse for at det hvide Slots høje Beboere ikke
føler Forskel mellem Hovedstaden og den mid
lertidige Residentsstad.
Men det er ikke alene Majestæterne og
Hoffet der nyder godt af og kan glæde sig
over, at Aarhus er fulgt med Tiden og er
Københavns jævnbyrdige; ogsaa Bourgeoisiet
i Aarhus kan møblere Salonerne, pryde en
Væg og dække et Bord med Frembringelser,
hentede i Aarhus hos den dygtige og flinke
Stab, der med Stolthed kalder sig Leveran
dører til Hoffet paa Marselisborg.
Vi begynder med selve Boligen, med de Rum,
der tjener til dagligt Ophold og Bekvemmelig
hed. Fra Arilds Tid har det været et særligt jysk
Træk, at Møblerne skulde være magelige, be
kvemme og i alle Maader svarende til sin Hen
sigt. Nutiden parrede disse Krav med de1 kunst
neriske Hensyn, og en Foregangsmand paa dette
Omraade er den bekendte Møbelfabrikant P.
K. Petersen (Frederiksgade 74, Telf. 691). Det
vil erindres, at Hr. Petersen paa Udstillingen i
Aarhus 1909 erholdt den højeste Udmærkelse,
og at de virkelig noble Sager, der var ud
stillede, vakte en saa stor Opmærksomhed, at
der endog indlob Bestillinger fra København.
En anden Udstiller, dervogsaa blev hædret med
første Klasses Medalje, er Hr. Heinr. Dainbmann (Ryesgade 6, Telf.714). Det lækre Møble
ment, der bragte sin Fremstiller Medaljen,
er nu havnet i en bekendt Rigmands Hjem,
og der er senere fra Hr. Dambmanns Eta
blissement udgaaet mangfoldige Møblementer,
hvis sikre og smagfulde Udstyrelse har befæ
stet det Ry, Forretningen i sin Tid med Rette
vandt. Hr. Dambmann er endvidere Leveran
dør af de bekendte danske Støvsugere, som
i den senere Tid har vundet Indpas i saa
at sige alle større og finere Hjem. Som De
koratør er Hr. Dambmann kendt ikke alene
i Aarhus, men over hele Jylland. Der er
ikke ret mange Byer i Jylland, hvor han ikke
har udført et Arbejde. Hans danske Læder
varer er bekendte i samme Omfang.
Snedkermester H. M. Aar up, (Frederiksalle
38, Telf. 2986), færdes som huskendt næsten
overalt i Aarhus og ikke mindst paa Marse
lisborg. Saa er der dette, saa hint at reparere
eller erstatte med nyt. Vil en Dør ikke slutte
eller skal et Fag listes, er der Trang til en
Hylde eller skal et Bord rettes, altid sendes
der Bud til Aarup, som er Mester paa sit
Fags Omraade, lige fra at reparere en Skam
mel til at levere et flunkende flot Møblement,
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navnlig i Egetræs Renæssance-Stil, baade til
Spisestuer og Herreværelser. Er det sværere
Reparationer eller nye Tilbygninger, der for
drer den kyndige Tømrermesters Hjælp, saa
er det Hr. Chr. N. W ithen, (Fredenshus, Telf.
331), der maa give Møde. Og stærk som Stam
merne i de jyske Egeskove, dog med den jy
ske Kystlinjes elegante Sving, er det Arbejde,
der udgaar fra Hr. Withens Haand. Den blan
ke Tømrerøkse synger, idet den danner Bjæl
ker og Spær, over den Glæde det er at lægge
hele sin Kraft og Energi i et smukt og godt
Arbejde.
Gennem Slottets høje Vinduer falder Sol
lyset i brede Striber over Gulvet. Men Giar
er en skrøbelig Vare, det brister let, og hvem
er nærmere ved Haanden til at afhjælpe en opstaaet Skade end Glarmester A. Petersen,
(Bruunsgade 1, Telf. 2313). *
Og bag de skærmende Ruder er kunstne
risk draperet Gardiner i bløde Folder. Tæp
per luner for Foden i den nordiske Vinter, og
skærmendé Portierer dækker Dørene. I Op
hængningen er Tapetserer og Dekoratør Johan
nes Pedersen, (Tlf. 616), uovertruffen, og for
en stor Del af Slottets Hygge og hjemlige Præg
kan han tilskrive sig Æren.
Men Sol og Støv er de hvide Gardiners
Fjende. Vask maa der til, og ikke alene fra
Salonerne, men fra Sovekammer og Spisestue,
fra Folkefløj og Staldlænge sendes der daglig
Kurv paa Kurv til Vask og Rensning. Det er
Aarhus Dampvaskeri, (Tlf. 668), som modtager
Kurvene og returnerer Indholdet i lækker, duf
tende, skinnende hvid Tilstand, behandlet om
hyggeligt og propert i Lokaler, der straaler af
Renhed og er forsynet med de nyeste en
gelske og amerikanske Maskiner til Tøjets Be
handling.
Blandt de Haandværkere, der jævnlig til
kaldes, naar et saa stort og elegant Slot som
.Marselisborg skal holdes nobelt og fint,
kommer i første Række Maleren. Fint afstemte
douce Farver skal opfriskes, indtrufne Ska
der udbedres og Træværk skærmes med for
standig Haand, og i saa Henseende nyder Ma
lermester J. C. Petersen, (Østergade 27, Telf.
855), et fortjent Ry. Hr. Petersen, der har
gjort omfattende Studier i sit Fag, regnes for
en Autoritet paa Bygnings- og DekorationsOmraadet. Dog maa Malerens Kunst give tabt
overfor Naturen: Saa skønne og duftende
Blomster, som dem, Leonard Abels Blomsterhan
del, (Guldsmedgade 2, Telf. 154), udsender,
kan ingen Malers Pensel fremtrylle, og naar
det festlige Taffel er smykket med Aarets
dejligste Blomster, er det denne Leverandør,
der har Æren deraf. Ingen Blomsterhandel i
København, selv ikke Strøgets fineste For
retninger, kan med større Opfindsomhed eller
sikrere Smag stille sammen netop de Blom
ster, som er mest kærkomne og skattede.
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Men Blomsterne er ikke Taflets kostbare
ste Pryd. De svære Opsatser, Skaale og Kar
af ædelt Metal, Guld og Sølv dominerer og
paakalder Gæsters Opmærksomhed. — Disse
Skatte er ganske vist ikke fremstillede i Aar
hus. Det er Hæders- og Kærlighedsgaver, gam
mel Slægtsarv og Minder baade fra Ungkarle
dage og Bryllupsfest, men kræver de Røgt og
Pleje eller skal et Bestik kompletteres saa er
det den bekendte Juveler og Guldsmed Frantz
Hingelberg (Store Torv 5, Telf. 1368), som
med nænsom Haand konserverer ’ de kostelige
Ting. Og fordrer Etiketten — eller byder Er
kendtligheden — at en Gæst hædres i særlig
Grad med en Erindring, saa er der et Ud
valg hos Hr. Hingelberg, som kan tilfredsstille
den fine Smag.
Til alle fotografiske Arbejder, og da navn
lig til Fremkaldelser af Plader o. 1. har Hof
fet en udmærket og betroet Leverandør i
Hr. E. Monsrud (Strandvej 30, Telf. 3285). Hr.
Monsrud har oparbejdet en stor Postkortfa
brik og Forstørrelsesanstalt, som har opnaaet
forbavsende Resultater, og har leveret udmær
kede Apparater til Rejsefotografi og Amatør
forbrug.
En ganske særlig Stilling som Leverandør
indtager Handelsgartner Erik Olsen, (St. Clemens Torv, Telf. 682). Man skulde antage, at
der fra en Have, som den, der omgiver Slot
tet, kunde leveres alt, hvad der kunde for
langes, men det er netop Hr. Olsens Hemme
lighed, at han desuagtet har forstaaet at gøre
sig uundværlig. Og det er ikke Ubetydelig
heder, der leveres. Aarstidernes fineste Frem
bringelser, saavel fra Drivhus som fra Friland,
har i Hr. Olsen en kyndig Opelsker som forstaar at bringe frem netop det, der i det givne
Øjeblik vækker Opmærksomhed.
Som Specialist i Blikkenslager- og Kob
bersmedefaget er det Hr. H. P. Salling, (Ve
stergade 56, Telf. 76), der tilkaldes, saa vel
ved Eftersyn som ved Komplettering af Lam
perne (der bruges nemlig Petroleumslamper
overalt paa Slottet) og til Arbejder ved selve
Bygningerne. Hr. Salling er som bekendt Spe
cialist i kunstfærdigt drevne Kobberarbejder,
hvilket mange af Aarhus’ offentlige Bygninger
bærer Vidne om.
Der brases op i Køkkenet og det buldrer
under de blanke Komfurer — Brændselet er
leveret af Hr. H. M. Erhardt, (Havnegade 6,
Telefoner 867 og 2231). I Aarhus Havn los
ser de sværtede Skuder de glimrende Kul
fra Englands ældste og bedste Gruber; fra
de glødende Gasovne vælter de graalige Cokes
ud i store, størknede Flager, og fra Erhardis
store Oplagspladser fordeles derefter de varmegivende Elementer til Høj og Lav, dels
som den trofaste Hjælper ved Madens Til
beredning, dels som Trøster i de kolde Vin
terdage.

.Hver 8. Dag“, 8. September 1912.

I Stalden vrinsker de ædle Heste, svært
byggede Trækdyr, udholdende Køreheste, ele*
gante Steeplere. De gnider sig tilfredse op
mod Staldmesteren, der bringer det nærende
Foder, de véd ganske vist ikke, at det er Aar
hus Fourageforretning, Hr. Aage Birck, (Nørrebrogade 3, Telf. 421), der er ansvarlig for at
Foderet er sundt og godt, men Staldpersonalet
véd det, og det er jo tilstrækkeligt. Hr. Birck
har i Løbet af forholdsvis kort Tid forstaaet
at oparbejde • en stor og velanset Forretning
paa dette særlige Omraade, ihukommende det
gamle Ord at Klæder skaber Folk, men Havre
Heste.
For at nævne det Bedste tilsidst, kom
mer vi nu til Livets mere substantielle Ny
delser : Mad og Drikke. Og ligesom man i
Bayerns Hovedstad overalt drikker det ægte
Münchener-01, saaledes er der i Jyllands Ho
vedstad kun een Drik, der nydes af Alle,
nemlig Ceres Øl. I Aarhus er det baade paa
Slottet og i Borgernes Hjem Ceres 01, som
forlanges og som bærer Prisen hjem. Og:
med Rette; thi vi har Kenderes Dom for, at
intet 01 udenfor Tysklands Grænser kommer
Kong Gambrinus’ ædle Drik saa nær som
netop det fortrinlige Ceres 01.
Øllets Modsætning er Mælken. Er der no
get Produkt, hvor Fordringen til Renhed, omhyggelig Behandling og betryggende Forholds
regler er skærpede, saa er det sikkert Mæl
ken. Men heldigvis ejer Aarhus i Mejeriet Marselisborg, (Telf. 593), et Etablissement, der kan
tilfredsstille enhver nok saa stræng hygiejnisk
Fordring. Et minutiøst, dagligt Tilsyn med de
Besætninger, der leverer Mælken, en indgaaende Kontrol med Apparater og Redskaber, en
kyndig Ordning af Sterilisations- og AfkølingsAnordninger har gjort Mejeriet til en Mønster
anstalt, hvis Frembringelser staar højt i For
brugernes Omdømme. Al den Is, der anven
des paa Marselisborg Slot til Afkøling af Spiseog Drikkevarer, leveres af Mejeriet, hvis KryStal-Isma^kiner formaar at fremstille daglig
indtil 5000 Kilo ren Krystalis.
Og Slagtermester Rudolf Ovesen, (Guld
smedgade 4, Telf. 548—549), er ansvarlig for,
at Taflets Hovedbestanddel, den møre og saf
tige Steg, er som det sømmer sig en jysk
,,Brad“ at være. Ikke for fed, og ikke for
mager, — ikke for let og ikke for svær for
Smagen, tilpas saftig og indbydende baade for
Øje og Tunge — der er mange Hensyn at ba
lancere imellem, men Ovesen forstaar sin
Kunst, og mange Lovord er Lønnen for den
Omhu, hvormed Kødet behandles og udsæl
ges.
Bagværk og Kager leveres af Hr. I. Emmery,
(Guldsmedgade 24, Telf. 191). Paa Bageriets
Omraade indtager Danmark en høj Rang —
det vil saaledes erindres, at en dansk Bager
for Tiden rejser Verden rundt og tjener sig en
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Formue ved at undervise i Kunsten at bage
Wienerbrød — men særlig Aarhus har i
umindelige Tider været berømt for det Højde
punkt, hvortil Brød og Kagebagning var bragt
Og blandt Aarhus mange udmærkede Bagere
og Konditorer er det ovennævnte Firma ud
valgt som Leverandør paa Grund af det for
træffelige Brød og de lækre Kager. Men ikke
alene til Hofholdningen paa Marselisborg, —
ogsaa til selve Hoffet i København leveres
Bagværk fra Aarhus. Det er Hr. E. Holte (Ve
stergade 15—17, Telf. 116), der hår den Ære
at levere hele Aaret rundt de lækre Krydder
tvebakker, for hvilke Hr. Hollé med Rette er
bléven bekendt. Dog leverer Hr. Hollé og
saa udenfor denne Specialitet Brød til Hoffet
og har høstet megen Anerkendelse for sit
udmærkede Fabrikat. — Sundhedskommissio
nen i Aarhus er stræng og nøjeregnende, men
ligeoverfor den Renlighedens og Properhedens
Aand, der hersker i disse to Forretninger,

maa selv den strængeste Kritik bøje sig. Og
Resultatet — de duftende og velsmagende Pro
dukter, svarer fuldt ud til de Anstrængelser,
der udfoldes.
Vi tager nu Afsked med det hvide Slot,
og maa, trætte efter Vandringen, bestille et
Køretøj for at komme hjem. Vi spørger en
tjenende Aand, hvor man i saa Fald henven
der sig og faar til Svar et forbavset: „Jamen
ved De ikke det? Saa maa vi ringe paa
Telefon Nr. 4 til J. C. Dy hr, ham plejer vi
altid at bruge, han har de fineste Vogne —
baade Hestekøretøjer og Automobiler." — Vi
ringer — og et Øjeblik efter holder Hr. Dyhrs
Automobil for Døren; som baaret paa et Aero
plan suser vi mod Byen, idet vi endnu en
Gang i Tankerne gennemgaar Listen over —
Leverandørerne til Hoffet paa Marselis
borg I

SVENSK VID OG TEGNEKUNST.

Författarinnor emellan.
— Här skrifver öjverdirektör WideII och klagar öfver minskad äktenskapsfrekvens. Inte förstår
Jag hvad han menar med det Här tycker jag Vi gifter oss hvart och hvartannat är och mera kan
han väl inte begära.

G
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DAMEHATTE AFD.

har købt

Hat a.f SilUeflojl,
Pulden af Duchesse,

Hintzes Fallitlager
i

Pianoer
og sælger disse for ca. halv Pris,

findes paa Lager i 10 forskellige Farver.

16= Kr. >I

med 10

Kr. Afdrag

om

Maaneden.

Vingaardsstræde 25.

Kongen af Spanien i Pamplona.
?r her den unge livsglade Konge i Samtale med den nydelige Fru Driecoukt og Hr. Garnier, der begge er bekendte Flyvere.
Tilvenstre staar den berømte Flyver Vedrines.

TIVOLI.
Sæsonen slutter
d. 15. Septbr. 1912.
□□□□

I sidste Uge:
Tivolis nye Indgang vis ä vis Personbanegaarden.

Store Efteraarsfester.

Fot. R. IV. Rasmussen, Odense.

Polakpiger udenfor den katolske Kirke
i Odense.

Fader og Søn.
Student Holm faar Besøg af sin Fader, og der
udspinder sig da følgende Samtale imellem dem:
Faderen: Jeg hører, at du har Gæld! Lad (dig
advare i Tide, du ved jo, at jeg ikke har Raad .til
at betale dine Ekstravaganceri
Sønnen: Tag dig ikke det nær! — De Folk, jeg
skylder Penge, har Raad til at vente, og de venter
ogsaa gerne, til jeg en Gang i Tiden kan betale!
Faderen: Det kan jeg ikke tro! — Hvad er det
for Mennesker, der er saa godtroende?
Sønnen: Nuvel, der er først Rentier Jensen, ham
skylder jeg 500 Kroner, saa er der Restauratør Møller,
hvem jeg skylder 300 Kroner, samt Husejer Morten
sen, der har 200 Kroner til Gode hos mig!
Faderen: Og saa videre! — Jeg forbyder dig imid
lertid for Fremtiden at forøge din Gæld til disse Her
rer! — Har du forstaaet mig?
— (Dagen efter.) ‘
Rentier Jensen: De har ønsket at tale med mig?
Faderen : Jeg kommer i Anledning af, at min Søn
skylder Dem 500 Kroner!
Rentier Jensen: Aah, det har slet ingen Hast!
Faderen: Ja, det tænkte jeg mig. — Jeg har der
for besluttet at spørge Dem, om De ikke ogsaa vil
laane mig 500 Kroner paa ubestemt Tid!

Herren (til Barberen): De skal ingen Ulejlighed.gøre
Dem med at børste mine Tænder. Det besørger jeg selv*

Et smukt Væddeløbskostume.
Ovenstaaende Kostume er med Rette blevet meget beundret
ved de store engelske Væddeløb ved Ascot,

Den var værre.
Hr. Andersen: — Jeg kommer til at flytte fra min
nu vær en de Lej lighed.
Hr. Petersen: — Lejen er maaske for stor?
Hr. Andersen: — Naa, det vil jeg ikke sige, men
Værten vil have, at jeg skal betale den!
*

*

*

En af Racen.
Kaj: — Mor, jeg vil saa gerne hen i Tivoli og se
de Vilde.
Moderen: — Det behøver du ikke, min Dreng. Vent
bare til Far kommer hjem og opdager, at hans Kravetøj
ikke er afleveret endnu.

HJEMMETS VEJVISER
Fortegnelse over københavnske Firmaer, hvis fleraarige reelle Forretningsførelse yder Kunderne
betryggende Garanti for samvittighedsfuld Betjening.

Barbermaskiner. | I Guld- og Sølvvar er"|

Barbermaskiner.

Kr. 1.50 plus Porto sendes
mod Opkrævning. P. Jensen,
Skovvejen 105. Aarhus.

Barnevogne.

I

Andersen.

Barnevogne og Klapvogne.

Haararbejde.

Fru ERSLEV
modtager afredt Haar til For
arbejdning. Spec.; Fletninger

Bogbindere. |

— Skilninger — Parykker, enestaaende Pasning. Nørrebro

gade 74.

Bogbinder D. L. OLE WEXTs
Eftfl. Silkegade 13, Køben
havn. Telf. .3396, leverer alt
_ Bogbinderarbelde, enk. Bø3r som' de største Partier, i omhygdigste Udførelse, til rimelige Priser.

Indramning:

Børneudstyr.

|

Trikotage t.Voksne o.Børn samt
Skørter, Korsetter og Strømper
i stort Udvalg. A* Nuppenau,
-6 Grønreg. 26. Tlf. Byen Vi57x

Cigarer.

Ugentlige Afdrag
efter Aftale.

_________________ Crentoftegade 4
A|S. CENTRUM, Regnegade i.

Vinduespolering og Bygningsarbejde
udføres.

med alt til Faget henhø
rende til Konfirmation og
Selsk. Provinsordre exped.
omgaaendc og billigt.

Kunstklinkeri.

K. MADSEN,
Mølle Allé 14.

|

KUNST^KLIN KERIET
Ryesgade 114.

Kurvemagere. [

Chaicelonguer. Divaner
og Fjedermadrats er.
1. Kl.Tapetsererværkst,

Stole som Tegning
8 Kr. pr. Stk.
Aage Jensen«

Peter Hvidtfeldtsstræde 6,

rwrrnwr

h. m. olsen
i» AFiske- og Vildtforreting Blaagaardsgade 18;

Colbjørnsensgade 12.

Stort Udvalg. Billige Priser

I

Maltpræ p arater.

|

Alt Glarmesterarbejde

Ingen Mavekatarrh!

________ Enghavevej 15._________
torsgade 30 lige ved Blaagaards'

Brug Maltfrie Kakao.
Maltine Kaffe taales,
hvor Kaffe bør være
banlyst.
Maltinekiks. Tli. 9919.

CARL STAPF,

lilieder indrammes, Rullegardiner,
.^ortiere- & Gardinstænger. Vindues)olering udføres. H. Th. Klingspor.

Glasmosaik.
Overslag gra tis.
M. Jansen,

Pustervig 5.

Telejon Byen 2369x.

iggo Henriksen, 47,
Pr. Charlottegade 47.

Opplettering.

Trikotage.
Strømper, Underbeklædning,

I Manufakturvarer. |
Bedst og billigst
F, C: Dahl,

Frederiksborgg. 31.

A a h j a.
Hun: — De ved vel, at en Forlovelse er noget
meget alvorligt?
Han: — Aah ja, — det hænder lidt, at det forer
til Ægteskab!
*
*
*
Den forsigtige Moder.
Fruen siger til Barnepigen, da denne er i Færd
med at gaa ud med Børnene:
Marie, sæt for Guds Skyld ikke Børnene i det vaade
Græs, de kunde nemt blive forkølede. Bliver de trtetle,
saa maa De liellere sætte Dem i Græsset og tage Bør
nene paa Skødet.

I

Alexander Hoyer,

KØBMAGERGADE16.

Stort Udualg til alle Priser.
ANNA PAMPERIN.
Falkonerallé 26. Tlf. V 2267 x.

Stort Udvalg i Tricotage.

|

Aarligt Udsalg.

Reelle Fordele bydes Kun
derne. FREA er altid reel.
Vesterbrogade 40

Gamle Pletsager »Aiaddm*
bliver som nye ”“Z-.

O. K. Mathiesen,

Pianoer«

Slørsle Udvalg, Billigste Priser.

ved det nge Theater.

Landemærket 25.

|

Stilfulde Instrumenter
I
Dansk Arbejde.

Masklngarn til en gros Priser.____

Tøjrensningsanst. |

Thorald Bohm

Æ»

— Fiolstræde 42. —

Rottegift.

tille Strand!irade få
Jferredragt fra 2.ao
Damedragt - J,2S.

plages De af Rotter, Mus. Væggedyr,
■ Kakerlaker eller andet Utøj, da
henvend Dem Nybrogade 28 Stuen.
Telef. Byen 2't96 Töm Tjfider.

I

Skotøj

I

Skotøjsforr.
Thinggaard,
Strandboulevarden 166, Tlf.
Str. 83 x. Al R p.. udf. hurtigt.
Kun 1. Kl. Fodtøj til bill Pr.

SkrædermestreJ
Frøsig & Nielsen, Skræderetabl.

1. Kl. Herre- og Dameskræderi.

O. Kinttof,

f
Fodpleje. |
J \ Frk. Basmnssen, Vester-

udføres.

V

Gothersgade 21 St.
Telf. Byen 18 31v.

Tplf. Byen 42ÜX.

JITCIZ
luoay

Giarmestre.|

I

LAURITZ JOHANSEN
Falkonérallé 65. Telf.
Godth.1165, anbefaler sig

Larsen & Gording.
Holbergsg. 10. Tlf. Byen 5110.

■i
—
/voldg. 17a. 2. Bemærk:
den Sal. Træffes 12-6.

Dansk-amerikansk Tand-System.

Hele Udstyr leveres efter
¡
Tegning saavel som enkelte
Dele. Alt Snedkerarbejde udføres.
Mflhlni* direktefraVæH<stedet.Specialitet: Spisestue og Ilerrevæ^^^^^relse. Billigste Værkstedspriser. C. Christensen, Præstøgade 13.
I
•

Konditorier» |

26, Smallegade 26.

|

Ii

R.E.Lund, 8, Bagerstræde 8,

Cigar- & Tobaksforr.,
Vin samt Spirituosa,

Dekoratører.

Undersøgelse gratis.

Fineste Guldbroarbejde.

AAntklor lit billigste FabriKationstVlJØUld priser,N. P. Nielsens Mø
belsnedkeri, N. Søgade 15. Telf. Byen
5195. Tegning og Overslag gratis.

Etablissement for moderne Indram
ning. Kun lste Kl Materiale anvendes.

Severin E. Prendrup,

Alle Mærker føres.

|

Rammer paa
Afbetaling.

. Christensens Bogbinderi,

llé 12, Hj. af Grundtvigsvej, anbeiler solid Indbinding til smaa Priser.

I

]

Konsultation
10-4 og 6—7.

Lindén, Henr. Rungsg. 23-25.

Tlf. Palæ 1358 y.

Dr. Tværg. 29 Mezz., Tlf. Palæ 1329 y.
Th. Herss, Juveler og Guldsm. St. Udv.
i Guld, Sølv og Elektropletv. til bill. Pr

Tandklinik!

Mahogni Bogskabe, som Teg
ning 50 Kr. Antike Jøbler
restaureres. SnedkermesterP.

sins. Denne Annonce giver
10pCt. Gothersgade 58, Aug.

Fr.7, Gade 4, Hj. afNørrebrog.
Telf. Nora 1996 y. Afbetaling
indrømmes.
Itkin.

/

Møbler.

® Forlovelsesringe alle Des

_____ Nordre Frihavnsgade 13 A.
Illl Niohan Herre« & Dameskræd.
JUL IllUloUII.
Classensgade 3.

Bestillinger modtages. Stort Prøvel.
Omforandring og Oppresning hurtig
og billigt.
Alt Stof modt. til Forarbejdning.
God Pasning og flot Arb. garant.
Stort Prøv el. Ægirsg.12. N. Ohlson

Symaskiner.

C. Konerding & Nielsen,

6, Holbergsg. 6

Tejrensningsanstalten.
Reparationer af
øvede Skrædere.

Kobenhavns Dampfaivari
& Tejrensnings Etabi.
C. Kriiger Hansen.
Indlevering:

Dronn. Tværg. 14.

Tli. Palæ 110.

Fabrik:

Blegdamsvej 56. -Tlf. Nora 1100.

I

Uhrforretninger.

|

F. 0. Carlsson,

Amagertorv 31.

Største Udvalg i Uhre og
Kæder.

Vaskerier.

1

Specialitet:
Husholdnings
vask efter Vægt

Gmdrup.
‘Dampvaskeri,

Grundl. 1868 Telf. Byen 7y.

Længste Garanti.

— Grundlagt 1878. —

Afbetaling indrømmes.

Billigste Priser.

Vore Vogne køre overalt.

Averter i „Hjemmets Vejviser*4«

Telf. Strand 2. ♦ Telf. Strand 2.

Barnligt.
Ejnar: — Hvad er Mormoner for noget?
Moderen: — En Mormon er en Mand, der har 20
eller 30 Koner!
Ejnar: — Det maa da være skrækkeligt!
Moderen: — Hvorfor mener du det?
Ejnar: — .To, for tænk dog, hvor rædsomt, om
man fik Prygl af en 20—30 Mødre!
*
*
Uha!
Kordegnen (til en Fremmed, som forgæves søger
at stikke noget ned i Fattigbøssen): l’ndskvld, min
Herre, men Knappen er vist for stor!

Ratebetaling
For Folk, der køber Varerne paa Ratebetaling, er det at Betydning at
komme i Forbindelse med kulante Firmaer, Nedennævnte Firmaer nyder
i saa Henseende den bedste Tillid.

Møbler

Afbetaling

Wføbler uden Udbetaling <
I
♦ ♦ ♦ 2 Kroner ugentlig. fra , Kr. ugentl. Fuld Garanti.
Senderboulevard G5.
H. Schäfer, Rosenborggade 2.

Musikinstrumenter Herreskræderi
Pathéfon (spi?:ra¿!den

,,FIX“, Blaagaardsgade 11

DANSK FONOGRAFcMAGASÍN
Amagertorv 16.
Prisliste gratis.

FODTØJ PAA AFBETALING
20, Fredensgade 20.

og 10-20 Plader leveres solide Kunder Anb. sig med alt lil Faget henhørende.
mod Ratebetaling uden Prisforhøjelse.
Dobbeltsidige Herold-Plader
Kr.

Averter!

Fodtøj

Eqet Arbejde, FUditje Priser.

-

Averter!

TTrbH-fcai
-T OaiØJ

Fru D. Krabbe Wendrich’s
Ansigts- og Haarpleje anbefales. Midler til Selvbehandling,
Telefon Byen 2969 y.

Prisbelønnet
Parit 1900

JFK UJUA

AAIIX U& 11*1

Paa

Afbetaling.

Saxogade 3.

Klinik for
Sundhedspleje
Købmagergade 16,

Mistro.
Bronoømødalllø
Paris (Malog 1905)

Frk. R. Brav! Bértini

Ved Undervisningen benyttes dansk eller fransk Konversation.
H. C. Ørstedsvej 12, 2. Sal.

------------ .----------------------- p

Han: Her skal Du se to Lax jeg har fanget, De er
magelig deres fire Kroner værd.
Hun: Qud Henrik, saa meget har Du da ikke givet
for dem?

r

EX Billede.

Vadskeriet »Ventegodt

Af

Brand s hej.

Telefon Brøndshøj 94 og 96.
Lufttørring.

/VI CÅ R I CD paa rimelige Afbetalingsvilkaar ♦ ♦ ♦
D LEK chr Hansen, Birkegade Nr.4.

AoTtViuc

AÄUÄ

Den

folkelige

Førsamlingsbygnlng,

Gocle Værelser, Telefon 448.

Østergades

Hotel

*. Odense Fagskole for Kjole- og Linnedsyning .-.
VESTERGADE 49.

Telefon 2145.

’ensionat for tilrejsende Elever.

Fortsættelseskursus for øvede Syersker,
Natalle Hansen.
Marie Hansen.

Silkeborg Seminariums Forberedelsesklasse. Det nye Skoleaar begynder d. 31. August.
Jaade mandi. og kvindl. Elever optages. Man maa helst melde sig inden 15. Juni.
P. J. M. Winther.

Skotøj i alle Husets4Etager.
«I. Andersens

Køb Fodtøj her. hvor Lageret er koloss, stort,
og de opnaar altid at faa nøjagtig den Fapon,
De ønsker. Der vil vans, eligt kunne søges en
Facon eller Kvalitet som Magasinet ikke fører
paa Lager. Mire bekendte Damestø vier til 7,50
49, Adelgade 49
-8-8,50-9-9,50-10-10,50
å 11 Kr. og Herre
København.
støvler til 9-9,50-10-10,50 11—11,50 å 12 Kr.
’arret er enestaaende i Kvalitet ogi nyeste Facons Specialitet: Rand
syede Dame- og Herrestøvler, lette, elegante og i moderne Facons til 11—
1,50—12 12,50 til højere Priser, og Lageret i hele Huset omfatter i Tusind
ris af Par at vælge imellem Provins-Ordre pr. Oing. og portofrit tilsendt.
Stærke Skolestøvler billigt.)
lp hilliflP PriQPI* fremkommer ved de smaa Driftsudgifter i For
Ju UIIIIIJU ri loUl retningens egen Ejendom, og store, direkte Indcøb og Produktion uden Mellemhandlere, Min 24-aarige Virksomhed er
»n Borgen for Realitet og kulant Ekspedition, liar ingen Filialer, men kun
ineudsalg Adelgade 49, St., 1., 2., 3. Etage. København.

Vil De af med Deres Rotter?
Brug stafanerfcendé Rat Exten/n fra
AXs E/17/7 Zusch/ags Laboratorium -t
København, Løvstræde 6.

Aage Nielsen.

IRKEGAARDEN, der ligger tæt ved min Bolig, har
altid øvet en ejendommelig Tiltrækning paa mig.
Naar jeg af og til gaar en Tur under de lange
Alléers skyggefulde Træer og ser, hvorledes de mange
Grave ligger Side om Side i skøn Endrægtighed som
en stor Familiebolig, da opstiger der hos mig en inderlig
Længsel efter at nyde den samme Ro og Fred som
disse blomstersmykkede Graves Beboere — borte —
langt borte fra den materiele Verdens afskyelige Tum
mel, den Verden, hvor der elskes og lides, kives og
strides — — ja! hvem ved, om man ikke i en aandelig
Tilværelse efter Døden, naar man er bleven befriet for
Kødets Smært;, kan se sine Medmennesker og smile
overbærende af deres endeløse Kævlerier og kalde det
Barnagtighed, som man her kalder for Livets højeste
Alvor?

K

En varm Sommerdag i Juni i Aaret 19... paa en
af dissé mine Yndlingsture, standsede jeg bag en Sørge
pil, hvis løvrige Krone skærmede mig mod Opdagelse;
thi paa den anden Side sad en ung Pige og hulkede
højt. Efter en lille Tids Forløb holdt hun op med
at græde; hun tørrede sine Øjne og rejst? sig fra
Bænken, hvor hun havde siddet, og gik ud fra Graven;
saa vendte hun sig om, imellem det nedhængende Løv
kunde jeg nu tydelig se hendes Ansigt. Hvor var hun
dog smuk, som hun stod der i sin dybe Sorg. Med
sine store, sørgmodige Øjne, men med et indadvendt
Blik, saa hun paa den Grav, der gemte det, som hun
elskede højst her paa Jorden. Saaledes stod hun fænge
i dybe Tanker; saa rystede hun bedrøvet paa sit blonde
Hoved, vendte øm og fortsatte langsomt sin Gang.
Da hun var kommen ud af Syne listede jeg mig
frem. Ja, kære Læser, jeg ved del; jeg har spillet
den afskyelige Lurers Roíle; men tilgiv mig, jeg kunde
ikke andet; og, naar jeg nu gør Dem til Medvider i.
hvad jeg hørte og saa, saa synes De vel ikke, at det
er saa slemt. Vel? Ak ja! Vi Dødelige er jo alle slemt
nvsgærrige. — De med, tænker jeg. — Naa. som sagt,
jeg listede mig frem fra mit Skjul for bedre al kunne
betragte Graven. Jeg skal ikke udbrede mig i el trættende
Foredrag om dens Udseende, men kun gengive dens

Inskription med Udeladelse af Datum. Der stod: Farvel,
elskede Frands! Paa Gensyn! Hvil i Fred! — Disse
faa Ord greb mig og pressede mig Taarerne frem i
Øjnene. Jeg skammer mig ikke ved det. Mit Hjerte ud
videdes af en inderlig Medfølelse for den unge Pige,
der nylig havde forladt denne saa talende Grav. Jeg
maatte tale med hende — dels for at tilfredsstille min
Nysgærrighed, dels for om jeg muligvis kunde være
hende til lidt Trøst i hendes Sorg.
Jeg ilede afsted efter hende og naaede hende i
Hovedalléen. Jeg hilste og indlod mig i Samtale med
hende ved at tilstaa, at jeg liavde beluret hende ved
Graven. Hun tilgav mig, og det varede ikke længe, inden
vi talte sammen som gamle Venner.
1 Samtalens Løb udbrød hun: „Tror De ikke, at
jeg, ved mit ubesindige Svar har forvoldt hans Død?“
„Nej,“ svarede jeg — ikke ganske ærligt — men det
var mig om at gøre at faa hende revet ud af deSamvittighedsskrupler, hun unyttigt gik og pinte sig selv
med. „Det tror jeg ikke, der er nogen Grund til at
antage, da han jo, som De før sagde, led af et Hjerte
onde, vilde han ganske sikkert, naar Ondet havde naaet
sit Højdepunkt, bukke under for selve den mindste
Sindsbevægelse/ „Tror De?“ „Ja, absolut!“ Vi gik
en Stund i Tavshed. Jeg kunde mærke paa hende,
at der var faldet noget tungt fra hendes Hjerte. Vor
Samtale havde øjensynlig lettet hendes forpinte Sjæl,
om hun end endnu led af et frisk Hjertesaar, saa
tittede hendes bedrøvede Øjne dog mere forhaabningsfuldt frem under de lange Øjenvipper, hvori Sorgens
Taarer endnu perlede -som en for Sjælen forfriskende
Dug.
Vi var nu naaet ud gennem Kirkegaardens Hoved
port. Her rakte hun mig sit Kort med de Ord: „Vil
De være saa venlig at aflægge mig en Visit hos min
Moder, jeg vilde meget gerne tale lidt med Dem end
nu?^ Jeg takkede for Indbydelsen, og derpaa skiltes
vi.
Det er med omtalte Dames Samtykke, jeg skriver
neden staaende lille Fortælling.
*
*
Ude tudede Blæsten og gjorde de faa Graders Frost,
som Thermometeret udenfor Vinduet til et Ungkarle
værelse viste, endnu mere bidende. I Værelset lige
ved Vinduet sad en ung Mand; i den ene Haand hvilede
han sit Hoved, i den anden holdt han et indrammet
Fotografi. Det var Portrættet af en ung Pige i Kabinet.
Hans Blik havde lige hvilet paa det med et Udtryk
af inderlig Kærlighed og Smærte; men nu hvilede det
drømmende paa den frosne Rude, hvor Naturen havde
malet de skønneste Blomster, som en Fantasi kan fore
stille sig at være i Iskongens Palads. Hans Øjne syntes
at dvæle ved en Isblomst, der tildels havde antaget
Form som en Rose; men i denne Stirren var der noget
tomt, aandsfraværende.
Der var meget koldt i Stuen, men han ændsede
det ikke.
Foran ham i Vindueskarmen laa et aabent Brev,
ved Siden af det laa der en lille Billet, hvorpaa der
kun stod et eneste Ord.
Du, min ærede Læser og Læserinde, bliver vist
nysgærrig efter at erfare, hvad der staar i Brevet;
men for at faa dette at vide, maa vi begaa en In
diskretion og kigge ham over Skulderen; han tilgiver os
det nok.
København, den 20.—6.—19 ..
Elskede Dora!
Da jeg nu skriver dette Brev, gør jeg det, fordi
jeg deri mener bedre at kunne fortælle, dig alt, hvad
der i de sidste Par Aar har ligget mig paa Hjerte —
fortælle dig om min store Kærlighed, som ikke kan
være dig ubekendt.
1
Lige fra den første Gang, jeg saa dig, da du ikke
var mere end fjorten Aar, blev jeg forelsket i dig;
man kaldte dig et Barn, men jeg. vidste, at du vilde
vokse op og blive en moden Kvinde. Jeg forelskede
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jag minns rätt så
står det at från begyn
nelsen var jorden öde
och tom. Tom dr hon
inte längre — men öde.
O/zz

Til Ellen.
(Emil Juel-Frederiksen.)

mig i dit smukke Ansigt, men det var ikke alene dette,
der fængslede mig, det var meget mere dine dejlige,
dybe, sjælfulde Øjne, som betog mig.
Aar for Aar tiltog min Kærlighed til dig; jeg gjorde
alt for at vække din Kærlighed, at min kunde blive
besvaret; men enhver af mine Tilnærmelser viste du
tilbage med Kulde. — Ja, du var en Blomst, dejlig,
skøn — men som af Is. — — —
Naar du vidste, hvor det brændte i mit Indre,
hver Gang du gantedes med min Fætter August —
hvor ofte har jeg ikke været jaloux — blot ved, at
du har taget ham i Haanden, eller han dig under
Armen. Du vidste, at jeg elskede dig, og dog drillede
du mig. Ak, Dora, havde du blot anet, hvor ondt det
gjorde mig, da havde du sikkert ikke gjort det; men
alt skal være glemt. — Af og til har jeg set et Glimt
i dine Øjne, der lod mig haabe, at jeg ikke var dig
ligegyldig. Styrket af dette Haab kommer jeg nu til
dig med et Spørgsmaal, som i fem Aar har vokset
sig stort og modent — jeg kan ikke længere holde
det tilbage: Elskede Dora! bliv min Hustru! — Med
Længsel, Frygt og Tvivl venter jeg dit Svar.
Din i Evighed — .trofaste —
lykkelige eller ulykkelige
Frands.
Tillige med dette Brev, der var gaaet Retur, med
fulgte den ovenomtalte Billet, hvorpaa der kun stod
et eneste Ord, nemlig: „Nej!“
Hvor mon hans Aand var henne?
Lidt efter lidt antog Isblomsten Karakter: Dens
Blade blev først gule, saa lyse og til sidst mørkegrønne.
Samtidig havde Rosen skiftet Udseende; Først viste
den sig for ham ligesom langt borte i en T'aage, men
efterhaanden kom den nærmere. Han saa den iiu tyde
lig: skøn, mørkerød, hvor var den ikke dejlig. Det
forekom ham, at dens Blade aabnede sig, og ud af
dens Midte kom en yndig Kvinde til Syne, i hvem
han med blussende Kinder genkendte sin elskede Dora.
Hun var ombølget af et lyst, gennemsigtigt Flor, paa
sit Hoved bar hun en smuk Myrtekrans; smilende rakte
hun sin Haand ud imod ham, som vilde hun sige: se,
Frands! nu er jeg smykket som din Brud, tag mig —
jeg er din — evigt din!
Hans Hjerte bankede voldsomt, som skulde det
springes. — Kunde han — turde han tro paa, hvad han
saa? Nej! hans Øjne kunde ikke bedrage ham; det
maatte jo være sandt.
Hun vedblev at smile venligt og kærligt til ham.
Med Feber i Blodet greb han efter den Haand, hun
rakte ham; men da — med en spottende Latter for
svandt hun tilbage i Blomsten, som han nu ikke læn
gere saa som den underskønne Rose, men som Is
blomsten i sin oprindelige Form paa den kolde Rude.
Endnu bankede hans Hjerte voldsomt; men ikke
længere af Kærlighedens Paavirkning, men af Skuf
felse og Sorg. — Hurtigere og hurtigere bankede det;
— da med et greb han sig op til Brystet, et dybt
Suk trængte sig over hans Læber, et Suk, der indeholdt
en hel- Verden af skuffede Forhaabninger.
Solen havde nu hævet sig saa højt, at dens varme,
gyldne Straaler uhindret kunde falde paa den frosne
Rude, der ganske langsomt optøedes.
Bag ved ham aabnedes Døren ganske langsomt og
sagte; saa kom et lyslokket Hoved til Syne, der til
hørte en middelhøj, smuk, ung Pige, hun saa sig om
med et forlegent, skælmsk Smil; med ét forsvandt Smi
let paa det skønne Ansigt og gav Plads for Udtrykket
af bange Anelser eller ubestemt Frygt.
Med Udraabet: „Tilgiv mig, elskede Frands! Tilgiv
mig min Ubesindighed!“ ilede hun over Gulvet til den
unge Mand, der sad ved Vinduet. — „Jeg elsker dig
jo dog! Tilgiv mig?“ Hun greb hans Haand — den
var kold som Is. — Hun kyssede ham paa Mund, Kinder
og Pande; men hendes Kærtegn blev ikke besvaret.
Saa rettede hun sig op, saa stift paa ham. — Hans
Ansigt var gulblegt og bar tydelige Spor af at være
i Dødens Vold.
„Død!“ stønnede hun og sank med en krampagtig
Hulken om hans Hals. Hendes hede Taarer trillede
ned over hans blege Kinder.
Som man nok kan tænke, blev Frands begravet.
Men man lagde Mærke til, at der af og til kom en
ung, sørgeklædt Dame paa Kirkegaarden; hun satte
sig altid hen paa en Bænk ved en Grav, hvor hun
plejede at gruppere nogle Roser ved Foden af et Kors,
hvorpaa der stod med gyldne Bogstaver:
Farvel, elskede Frands! Paa Gensyn! Hvil i Fred!

Hver Gang hun saa disse Ord brast hun i Graad,
eller ogsaa fyldtes hendes Øjne med Sorgens stille
Taarer.
*

&

*

Jeg har ofte set og talt med hende siden. Hun er
nu gift og lever et lykkeligt Familieliv sammen med
sin Mand og deres to Smaapiger. Hun har fortalt ham
om sin første Kærlighed. Han er en ædel og ophøjet
Natur og forstaar hende. Vel er hendes Hjertes aar lægt,
men et Saar efterlader jo altid et Ar, saaledes ogsaaher. Naar hun en Gang imellem sammen med sin
Mand og sine Børn gør en lille Udflugt til Frands
Grav for at smykke den med Blomster, saa smerter
Aret. — En stille .Sørgmodighed ved Tanken om det
forbigangne sniger sig ind ,og formørker hendes ellers
saa livsglade Sind? Men disse Skyer forsvinder dog
hurtigt ved hendes brave Mands Kærtegn; thi, langtfra
at blive gnaven og ærgerlig paa hende, agter og ærer
han denne Følelse hos sin Hustru.

Pastoren (til Arbejderen, der nu og da tager sig en
Snaps), „Jeg kan sige Dem, min gode Nland, at jeg aldrig
har rørt Spiritus i mit Liv,“
Arbejderen: „Saa skal De sgu heller aldrig begynde
paa det, hvis De vil følge mit Raad.a
M o cl e r n c.
Fru Brun: - Det lader til, at du og din Mand
nu igen kommer godt ud af det med hinanden?
Fru Hansen: — Ja, Viggo har nu endelig givet
sit Samtykke til Skilsmissen!
Redaktionen paalager sig intet Ansvar for indsendte Manuskripter og
Billeder, men benyttes de ikke, vil de saavidt muligt blive returnerede
vis Porto ved begges.
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VILJEN, DER FRELSTE.
FORTÆLLING FRA SPANIEN. VED /. CARLSEN,
ET VAR Aften i Sevilla.
Paa Pladsen foran et stort Hus tum
lede Ungdommen sig i munter Dans. Den
gamle Bazil sad paa en Stenbænk og røg
sin Cigaret. Nu og da gled der et vemo
digt Smil over lians alvorlige Ansigt.
Pludselig stormede en Flok unge Mæiid
og Piger lien og omringede ham.
„Spil op til Dans for os, Bazil..raabte de.
Men den Gamle strøg den solbrune Haand
hen over sin furede Pande, rystede paa Ho
vedet og svarede:
„Nej, Børn... I maa ikke plage mig...
det er til ingen Nytte.44
„Aa hvad..
„Nej, jeg har sagt det.44
„Men hvorfor dog det?44
„Jeg... kan ikke spille I44
„Næ, lad være med at bilde os det ind
... Det er jo bare, fordi du vil gøre dig
kostbar... Tror du ikke, at vi ved, at du
har været Militærmusiker... og at du ovenikøbet har spillet ved Hoffet... og faaet Medaillen... Spil nu en Dans for os, Bazil...44
„Naa, I ved nok god Besked, lader det
til. Ja, Uet er for Resten meget rigtig alt
sammen. Jeg har været Militærmusiker, og
jeg var nok ret dygtig — efter hvad man
siger... Men det er nu over femten Aar
siden, at jeg gav min Kornet bort til en
fattig Fyr, og siden den Dag har jeg ikke
rørt et Instrument.44
„Og du var dog saa dygtig..... Men nu
i Aften spiller du nok lidt for os, ikke sandt?
... Husk at det er Carlas Fødselsdag.44
„Nej, Børn... det bliver der ikke no
get af.44
„Aa fy, Bazil, du er jo ellers altid saa
rar...“
„Saa, saa ... Hold op ... Jeg har jo sagt,
at jeg ikke vil spille.44
„Jamen hvorfor det?44
„Fordi jeg har lovet ikke mere at gøre
det.44
„Hvem har du lovet det?44
„Mig selv... og en, der er død... Ja
den Historie kender I ikke/4
„Fortæl os da Historien, naar du ikke vil
spille for os.44
„Ja, hvis I. kan være rolige saa længe.
Naa ja, det er nu mange Aar siden... Det var
i Borgerkrigens Dage... Jeg havde en Ven —
Raimundo hed han — der var Løjtnant ved
samme Bataillon som jeg. Han var en rask og
modig Fyr, maaske nok lidt ilter og kort for
Hovedet, men aldrig bange for at vove Trøjen.
Vi var Barndomskammerater og havde gaaet

i Skole sammen. I Krigen havde vi mange
Gange kæmpet ved hinandens Side og været
med dér, hvor det gik haardest til... Uheldig
vis blev Raimundo forbigaaet ved et Avance
ment. Det var en Uretfærdighed, som han
med sin udprægede Æresfølelse tog sig meget
nær, og fra det Øjeblik havde han kun( Tanke
for ét: at faa Hævn... Han svor, at han
vilde dræbe den Oberst, der havde krænket
ham saa dybt — og for at naa sit Maal be
sluttede han at gaa over paa Fjendens Parti.
Da han i en sildig Nattetime betroede sig
til mig, bønfaldt jeg ham om dog at opgive
sit fortvivlede Forsæt. Jeg vidste, at han alde
les ikke havde nogen Sympati for Oprørerne
og troede derfor, at jeg ved at appellere til
hans Fædrelandskærlighed kunde bringe ham
paa bedre Tanker. Men det var spildt Arbejde.
Han havde allerede taget sin Beslutning, og
intet kunde rokke ham fra den.
Den Nat, Raimundo havde valgt til at
desertere i, vidste vi, at Fjenden kun vai4 en
Milsvej borte fra os, og at der kunde ventes
et Slag den næste Dag. Ved Midnatstid sneg
Raimundo sig ind til mig i mit Telt, lige:
som jeg var ved at falde i Søvn.
„Bazil !44 hviskede han til mig.
Jeg fo’r op og spurgte:
„Hvem er det?44
„Det er mig ... Raimundo ... FarveU44
„Gaar du allerede?44
„Ja ... Farvel!“
Saa greb lian min Haand og fortsatte hur
tigt:
„Hør, Bazil, det gaar vel nok løs i Mor
gen ... og det kunde jo tænkes, at vi stødte:
paa hinanden ..
„Jeg vil i dig aldrig se andet end en Ven.“
„Ja vel. Vi vil nikke til hinanden ogl slaas
videre, hver paa sin Side. Jeg vil haabe, at
jeg falder for en Kugle, thi jeg bryder mig
ikke om at overleve den Dag... Jeg er ked¡
og led af Livet. Jeg har kun et Formaal og
det er, som du ved, at faa Hævn over Ober
sten/4
„Er det virkelig saadan fat med dig, gamle
Ven? Skal vi to skilles for bestandig... vi,
der har delt saa meget ondt og godt med
hinanden ?44
Raimundo tav lidt. Saa sagde han:
„Vel, lad os aftale et. Sted, hvor vi kan
mødes efter Slaget/4
„Ja, nævn et eller andet Sted, og jeg
skal komme, hvis jeg lever/4
„Godt. Mød mig i Morgen Nat Kl. 1 i
Set. Nicolas Eremitage. Den der udebliver, har
ikke kunnet komme, fordi han er død. Er
det en Aftale?44
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„Ja. Saa Farvel da.“
„Farvel, kære Bazil — og paa Gensyn!“
Vi omfavnede hinanden, og saa forsvandt
Raimundo i Nattens Mørke.
Den næste Dag blev vi ganske rigtig an
grebne af Oprørerne. Det blev en varm Dyst,
der varede til langt ud paa Aftenen. En ene
ste Gang saa jeg et Glimt af Raimundo. Det
var^ da han med et Revolverskud fældede!
vor Oberst. Saa forsvandt han. Og pludselig
saa jeg mig omringet af en Skare Oprørere,
der erklærede mig for deres Fange.

Da Klokken var et om Natten — den Tid
Raimundo og jeg havde bestemt til vort Møde
— befandt jeg mig i et Værelse, der gjorde
Tjeneste som Fængsel, midt inde i en lille
By, der holdtes besat af Oprørerne. To Mand
med skarpladte Geværer holdt Vagt over mig.
Jeg spurgte efter Raimundo, men de rystede
bare paa Hovedet.
Hvor jeg led den Nat.
Der lysnede dog endnu et Haab for mig..
Raimundo havde sikkert ventet mig paa det
aftalte Sted — og det var vel Grunden til, at
de ikke vidste noget om ham.

Raimundo tror sikkert, at jeg er død...
tænkte jeg. Og i Virkeligheden har jeg vel
heller ikke mange Timer at leve i. Oprørerne
plejer jo at gøre kort Proces med deres Fan
ger. I Morgen ved Daggry kommer Turen
til mig... Maaske jeg dog i Mellemtiden kunde
faa et Glimt af ham at se. Men sæt, jeg bliver
skudt allerede i Dag!

Det svimlede for mig. Jeg turde ikke
tænke Tanken til Ende.
Mens jeg syslede med disse frygtelige Tan
ker traadte en Præst ind i Værelset til mig.
Alle mine Kammerater sov.
„Er det for at forberede mig til Døden ?“
spurgte jeg Præsten.
„Ja...“ svarede han og saa deltagende
paa mig.
„Allerede nu!“
„Nej... men om tre Timer.“
Et Øjeblik efter var mine Kammerater
vaagne. Fængslet genlød' af Skrig, Jamren og
Forbandelser. De var jo unge, disse Mennesker,
ligesom jeg. Og det er svært at skulle dø,
naar man er ung.
Jeg havde ikke Sans for de andres Ulykke.
Der var kun en Tanke, som optog mig, og
det var Tanken om min Ven. Den døende
klynger sig til et Halmstraa, og jeg klamrede
mig til Haabet om, at Raimundo paa en eller
anden vidunderlig Maade skulde komme og
frelse mig.
Men det var der jo ikke Spor af Udsigt til.
De flaa-ede Uniformen af mig og gav mig
en Kappe paa. Saa blev jeg ført bort for at
skydes sammen med tyve andre af mine Kam
merater. Kun en af dem skulde slippe med
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Livet — hvis han var Militærmusiker. Militærmusikeme fik nemlig for det meste Par
don, dels fordi de ikke tog egentlig Del i
Fjendtlighederne, dels fordi Oprørerne selv
havde Brug for Musikere.
„Og du var jo Musiker, Far Bazil. Det
reddede dig!“ raabte en af Flokken, som om
gav den gamle Mand.
„Nej, min unge Ven, jeg var netop ikke
Musiker/ svarede Bazil.
„Oprørerne marscherede op/ vedblev han.
„Den Afdeling, der skulde affyre de dræbende
Skud, traadte frem, og vi blev stillet op foran
den. Jeg havde Nummer ti og skulde altsaa
falde for den tiende Salve.
Eksekutionen begyndte.
Afdelingens Fører kommanderede „FyrCi,
og den første Salve bragede af. Jeg havde
Bind for Øjnene og kunde ikke se mine Kam
merater. Jeg forsøgte derfor at tælle Salverne
for at vide, hvomaar Turen var til mig.* Men
før den tredie kom, var jeg allerede faret
vild deri.
Aa, de Geværskud... de lyder bestandig
for mine Øren! Det er, som om jeg hørte
dem give Genlyd i det fjerne og saa igen
knalde over mit Hovede.
Det ene Knald fulgte efter det andet.
„Nu er det din Tur/ sagde jeg ved mig

selv. Kuglerne peb, og jeg levede endnu. Jeg
begreb intet.
Pludselig følte jeg, at jeg blev grebet i
Skuldren, og at der blev raabt noget ind i Øret
paa mig. Jeg faldt om... sansede ikke mere
... og drømte, at jeg var skudt.
Efter nogen Tids Forløb vaagnede jeg af
min Døs. Jeg laa i et Værelse, det samme,
der havde været mit Fængsel — men kunde
ingen Ting se.
Jeg førte Haanden til Øjnene for at tage
Bindet bort. Da følte jeg, at jeg havde Øjnene
helt aabne, men at Værelset var ganske mørkt.
Jeg hørte Klokken ringe til Ave, og en ufor
klarlig Angst overfaldt mig. Mine Læber hvi
skede ubevidst et Navn — det Navn, jeg hele
Tiden havde gentaget under min forfærdelige
Drøm: Raimundo.
„Hvad vil du mig?“ spurgte en Stemme
tæt ved mig.
„Raimundo er det dig!“ raabte jeg. „Le
ver du?“
„Ja, det er mig.cc
»Og jeg--- jeg lever ogsaa?“
„Ja, du med.“
„Hvor er jeg da... Blev jeg ikke fan
get Qg skulde skydes ?
„Jo, Bazil... men lad mig fortælle dig
det hele. Ser du, i Gaar dræbte jeg Ober
sten i Slaget og fik dermed Hævn.
Siden
gjorde Raseriet mig blind. Jeg for om som en
Vild og huggede ned for Fode. Først da Nat
ten kom, og jeg træt segnede om, huskede jeg,
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at jeg havde lovet at træffe dig Klokken Et
Klokken var ikke mere end ti, jeg lagde mig
derfor for at hvile mig lidt, men faldt straks
i Søvn. Da jeg vaagnede var Klokken to —
men du var ikke kommet. Jeg ventede endnu
en Timestid forgæves. Saa tænkte jeg, at du
var død. Og denne Tanke fyldte mig med For
tvivlelse/6
„Saa snart det blev Dag, skyndte jeg mig
til Byen, hvor jeg blev modtaget med aabne
Arme.
Mine nye Kammerater troede, at jeg
var faldet. Nu overøste de mig med Ros og
Hædersbevisninger. I Samtalens Løb fik jeg
at vide, at der var en Del Fanger, som skulde
skydes samme Morgen. Jeg skyndte mig til
Stedet. Eksekutionen var allerede begyndt, og
jeg spejdede efter dig. En eller anden Tanke
sagde mig, at jeg dog maaske endnu kunde
redde dig. Du stod imidlertid i bageste Ræk
ker, og jeg fik derfor ikke Øje paa dig, før
der kun var to Numre igen. Saa var det din
Tur. Ude af mig selv styrtede jeg frem,
greb dig i mine Arme og raabte til Genera
len, som netop var til Stede:
„Dræb ham ikke, Hr. General... dræb
ham ikke!66
Generalen, der havde faaet Underretning
om mine Bedrifter, gjorde et Tegn med Haan
den og spurgte mig venligt:
„Jamen er han da Militærmusiker ?c<

Disse Ord havde en magisk Virkning paa
mig.
„Musiker,66 raabte jeg... „Ja, Hr. General,
han er en meget dygtig Musiker. Ham kan
De godt bruge/
(Du var faldet bevidstløs
om).
„Hvilket Instrument spiller han?66

spurg

te Generalen.
„Hvilket Instrument... Bi lidt... hvad er
det nu det hedder..' Aa jo, det er jo Kor
net/
„Har vi Brug for en Kornet?66 lod Gene
ralen forespørge hos Musikdirektøren.
„Jo, Hr. General, vi trænger netop til saadan en,66 lød Svaret.
„Saa tag den Fyr ud af Flokken... og
skyd væk paa de andre.66

„Jeg fik i en Fart løftet dig op og bar
dig herhen i mine Arme.. / sluttede Raimun
do sin Fortælling. Jeg kastede mig om hans
Hals og takkede ham for, at han havde frelst
mit Liv.
„Sig mig nu, kan du blæse paa Kornet?66
„Jeg... nej, ikke det bitterste!66
„Ja, saa er vi lige vidt,66 sagde Raimundo
alvorligt.
Jeg blev saa kold som Is. Jeg forstod
hvilken Fåre jeg svævede i.
„Forstaar du dig i det hele taget påa Mu
sik ?“ spurgte Raimundo.

„Ikke mere end hvad man lærer i Sko
len.66
„Ja, det er ganske værdiløst. Saa er du
redningsløst fortabt —- og jeg med; thi jeg
vil blive betragtet som en Forrædder og uden
Naade og Barmhjertighed blive skudt ned.
Inden fjorten Dage skal Musikkorpset være
klar til at afmarschere/
„Fjorten Dage!66 hviskede jeg.
„Ja, fjorten Dage.
Hverken mere eller
mindre. Og da du ikke paa den Tid kan lære
at spille Komet, bliver vi begge to skudt —
hvis der da ikke sker et Mirakel.66
„Du skudt!66 raabte jeg. „Du skudt for

min Skyld, du, som jeg skylder Livet.
Aa
nej, det er umuligt?... Det maa ikke ske...
Inden fjorten Dage skal jeg kunne blæse paa
Koroet!66
Raimundo gav sig til at le.

Men jeg lærte det alligevel!
I fjorten
Dage... saa stor er Viljens Magt... i fjorten
Dage... ja Nætteme gik da ogsaa med til at
øve sig i... lærte jeg at spille.
Jeg vidste jo, at det gjaldt min Vens og
mit eget Liv.
Hver Dag gik Raimundo og jeg ud paa
Landet og tilbragte Tiden hos en Landsbymusi
kant, som lærte mig at spille.
At flygte var umuligt. Der blev passet
godt paa mig. Og Raimundo vilde ikke flygte
uden mig.
Jeg talte ikke, spiste ikke... Jeg havde
kun een Tanke: Musiken, Kornetten.
Jeg vilde lære at spille —- og jeg lærte
det.
Det var Viljen, der frelste mig. Viljen
formaar alt. Husk det, Børn.
Jeg reddede altsaa Livet, men den uhyre
Kraftanstrængelse havde ganske omtaaget min
Forstand. I tre Aar havde jeg ikke mine
Fingre fra Instrumentet, og det varede ikke
længe, før jeg blev kendt som Virtuos.
Saa udvandrede jeg til Frankrig. Raimundo
rejste med mig, og vi var sammen baade
Dag og Nat. Jeg fejrede store Triumfer, og
paa den Maade gik der et Par Aarstid.
Da døde Raimundo.
Synet af min Vens livløse Legeme havde
en mærkelig Indflydelse paa mig.
Jeg tog
mit Instrument og vilde . spille et Farvel til
ham. Men jeg kunde ikke faa en Tone frem.
Fra den Dag har jeg ikke rørt Kornetten.66
Gamle Bazil standsede et Øj ¿blik som over
vældet af de tunge Tanker.
Saa strøg han Haanden over Panden og
spurgte med et vemodigt Smil:
„Forstaar I nu, Børn, at jeg ikke vil spille
for Jer?66
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JAPAN OG ATTER JAPAN.
en nylig afdøde Kejser

D

i Japan og hans

Gemalinde, saavel som den nye Kejser og
Kejserinde er præsenteret os i saa mange for
skellige Udgaver, at man vel snart kedes ved
mere fra samme Skuffe.
Men ovenstaaende
Familiebillede synes os saa fornøjeligt og elsk
værdigt, at vi ikke vil betænke os paa at
komme med Japan én eneste Gang endnu.
Det er en Reproduktion efter et japansk
Maleri og forestiller den gammelkendte, ogsaa
her hjemme saa yndede Gruppe: „De tre Ge
nera tioner“. ■ Forøvrigt i hele sin Opstilling
stærkt mindende om middelalderlige Epitafier
i de danske Statskirker.
De to. intelligente Kejsere ser fuldkommen
europæiske ud i deres ordensprydede, guldbroderede Uniformer og kunde lige saa godt
høre hjemme her som i det fjærne 0ålfen.
Enkekejserinden er fornem i sin europæi
ske Selskabsdragt, medens den unge Kejser
inde synes at være en meget emanciperet Dame,
som bærer Skjortebryst, høj Flip med Slips,
stive Manschetter og Handsker med brede,
sorte Denter.
Vi kunde ønske os at se hendes Skønhed
klædt i den yndefulde japanske Kimono!
Den yngste Generation har hverken i Haaropsætning eller Klædedragt naaet Vestens Kul
tur, men er urimelig kære, som de er, lige
til at sætte paa en Etagere mellem andet fint
Nips.
De frister da ogsaa til Efterligning.
Ved en stor Velgørenhedsfest, som nylig

blev afholdt i Sydenham, England, til Indtægt
for Børnehospitaler, var hele Festpladsen ar
rangeret som et lille Stykke Japan, og Under
holdningen bestod af japansk Komedie spillet
af Børn, som efter Billedet at dømme maa
have været overmaade søde og indtagende.
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Da Kejseren af Japan døde.
En ung Japaner beder for Kejserens Liv.
Det siges, at Kvinden er Aarsagen til al
Livets Møje og Besvær. Men det er ogsaa
Kvinden, der gør Livet værd at leve — trods
al dets Møje og Besvær.
*
*
*
Naar vi ikke mere kan finde nogen Und
skyldning for noget, saa siger vi: vi har gjort
det af Princip.
*
*
To Ting her paa Jorden er saa sørgelige,
al. man maa græde ved at se dem; det er en
Frugtblomst odelagt af Orme og et fordærvet
Barn.

Del dit blanke Guld i tre Dele, gem den
ene til Alderdommen, for at du ikke skal
komme til at lide Nød, brug den anden i dit
Hjem og bring den tredje der hen, hvor Nød
og Sorg har Bolig.
*
*
*
De fleste har nok til det fornødne, pien ikke
til deres Fornødenheder.
*
*
*
Naar Lykken er en mægtig Konge, saa er
Tilfældet en almægtig Hofnar.
*
*
*
Pengene er Lygtemændene i Livets Sump.
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ZEPPELIN OG HANS VÆRK,
AF /.

I. KRONSTRØM

har endnu ikke bragt det
Mennesket
saa vidt som den skrøbelige Flue eller

lette Sommerfugll: at kunne tumle sig frit i
Luften i en hvilken som helst Retning. Men
det kommer — derom er der ingen Tvivl. For
en halv Snes Aar siden trak man medlidende
paa Skuldrene af de saakaldte „Luftskippere“.
Naar den brave Johansen gik op fra Tivoli
med sin Ballon, havde de fleste en Fornem
melse af, at det var halsløs Gerning. Hvad det
vel nærmest ogsaa var, da der var adskillig
flere Chancer for, at det kunde gaa galt end
godt. Men siden det styrbare Luftskib er
kommet ud over Fødsel s veerne, er der næppe
mange, som for Alvor vil nægte, at nu er der
banet en Vej, som fører lige ind i Even
tyrets Rige.
Æren herfor tilkommer i høj Grad Grev
Zeppelin. Trods store Vanskeligheder har
han arbejdet sig frem til at blive hilst af hele
den civiliserede Verden som et af Luftsejlad
sens største Navne. For fem hundrede Aar siden
gik dristige Mænd paa Opdagertogt til ukendte
Verdensdele. Nu er det Lufthavet, der besejles
— og her er det umuligt at komme uden om
Navnet Zeppelin. Hans Forsøg har været fam
lende, og Fremtiden vil maaske helt forlade
hans System. Men hans Gerning vil altid blive
mindet som en Stordaad. Og den fortjener, det.
Zeppelin... en mærkelig Mand. Og en mær
kelig Skæbne!
Født 8. Juli 1838 paa Godset Ober-Gyrsberg
i Nærheden af Konstanz fik han samme Op
dragelse som saa mange unge tyske Adels-

mænd. Hans Hushovmester, en ung Teolog,
proppede ham ikke med unødig Viden, men
tumlede sig med ham i Mark og Skov. Den
unge Greve viste megen Interesse for det prak
tiske Liv og mekaniske Sysler. Men han kunde
ogsaa let begejstres for en eller anden stor
Idé, og da arbejdede han med støt Iver paa at
realisere den.
Enden paa den glade Ungdomstid blev na
turligvis alligevel, at han traadte ind i Hæ
ren. Han blev ansat ved den würtenbergske
Generalstab og udmærkede sig paa forskellig
Vis i den fransk-ty ske Krig. Efterhaanden steg
han til General. Og som 60-aarig Mand begyn
der han sine Flyveforsøg. Hele denne Udvik
lingsgang er i og for sig ret usædvanlig.
Han havde dog allerede i flere Aar be
skæftiget sig med Luftsporten.
Zeppelins Interesse herfor var blevet vakt
ved Læsningen af en lille Bog, som den kendte
Generalpostmester Stephan havde udgivet i
1873 om „Verdensposten og Luftskibsfarten“.
Umiddelbart efter at have taget sin Afsked fra
Militærtjenesten begyndte Zeppelin sine for
arbejder og Konstruktioner. I 1895 indsendte
han et fuldstændig udarbejdet Projekt til Kejse
ren, og der blev nedsat en Kommission af sag
kyndige til at undersøge det. Men de Sag
kyndige erklærede Projektet for at være uden
praktisk Værdi, og den preussiske Krigsmini
ster nægtede derfor pure at beskæftige sig
med det.
Grunden hertil var Zeppelins saakaldte
„stiveci System. Han afstiver nemlig det cigar-
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formede Ballonhylster med en Mængde Span
ter og Metalribber af Aluminium. Luftskibet
bliver derfor tungere og maa som Følge heraf
have en meget betydelig Størrelse. Og de sag
kyndige mente nu, at Luftmodstanden vilde
være alt for stor for en Ballon af saa mæg
tige Dimensioner.
Zeppelin tabte imidlertid ikke Modet, men
fik dannet et Selskab til Fremme af Luft
skibsfarten. Kongen af Würtemberg overlod
ham en Grund ved Bodensøen, og i Foraaret
1899 begyndte. Bygningen af det berømte, kæm
pestore Ballonhus, der flød paa 75 Pontoner
i Søen. I denne ejendommelige Hangar blev
Zeppelins første Luftskib fuldført. Aluminiums
stellet var i Gennemsnit 24-kantet og havde en
Længde af 128 Meter og et Gennemsnit paa
11,65 Meter. Ved Tvær vægge var det delt i
17 Afdelinger, der hver indeholdt en kugle
formet Ballon. Under Stellet var de to Alu
miniumsgondoler, som stod i Forbindelse med
hinanden ved en Løbebro. Hver af Gondolerne
var forsynet med en 14,7 II.-K. Daimler-Benzin
motor. Propellerne havde fire Vinger og var
ikke mere end 1 Meter i Gennemsnit. De
kunde gøre 1100 Omdrejninger i Minuttet. Luft
skibet var desuden udstyret med Højde- og
Sideror samt forskellige andre Indretninger,
der skulde styrke Stabiliteten.
Den 2. Juli 1900 fandt den første Opstig
ning Sted. Forinden samledes Zeppelin med
alle sine Medhjælpere i Ballonhuset, hvor han
holdt en kort Andagt. Klokken 8 om Afte
nen gik Luftskibet til Vejrs; men paa Grund
af forskellige Uheld maatte det. gaa ned igen
efter 17 Minutters Forløb. Zeppelin foretog
nu forskellige Smaaændringer ved Konstruk
tionen, og 24. September var han igen klar
til Start. Men om Natten indtraf paany nogle
Uheld, hvorved Luftskibet led stor Skade. —
O g saaledes blev Zeppelin i en Række
af Aar hjemsøgt af det ene Uheld efter det
andeit. Men den tapre, g*amle General gav sig
ikke. Trods alt og alle hævdede han, at han
var inde paa det rigtige Spor, og i 1903 hen
vendte han sig til den tyske Nation med et
„Nødraab til Luftskibsfartens Redning'', hvori
han opfordrede sine Landsmænd til at støtte
ham i hans Bestræbelser, da hans egne Penge
midler var opbrugte.
Det gik dog kun langsomt med Bidragene.
Det næste Aar udsendte Zeppelin et nyt Opraab, hvori ban meddelte, at uagtet der kun
var indkommet 16,000 Mark, vilde han tage
fat paa Bygningen af sit andet Luftskib. Den
30. November var det klar til Start; men der
indtraf atter et af disse Uheld, hvorpaa Zeppe
lins Historie er saa rig, og først den 17. Januar
1906 kunde det gaa op. Det hævede sig rask
til en betydelig Højde, men Stormen tog fat.
i det vældige Skrog, og da Styremekanismen
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pludselig nægtede at fungere, blev Luftskibet
slynget mod Jorden og fuldstændig’ knust.
Heller ikke dette Uheld kuede Zeppelins
Mod. Han tog ufortrødent fat paa at bygge
et nyt Luftskib. Og med dette — hvor der
var foretaget forskellige Forbedringer — fore
tog han forskellige vellykkede Farter. Den
Misstemning, der hidtil havde gjort sig gæl
dende mod hans System, slog nu om, og Re
geringen overtog Luftskibet. Zeppelin fik Un
derstøttelse af Staten til at bygge et nyt Luft
skib. Det var af mægtige Dimensioner — 136.
Meter langt og havde Daimlermotorer paa ialt
220 Hestes Kraft. Den 1. Juli 1908 led det
Havari ved et Sammenstød med Ballonhuset;,
men den 4. og 5. August fløj Grev Zeppelin
sin berømte Tur over Basel, Strassburg, Man
heim til Mainz. Herfra fløj han over Mannheim
til Stuttgart, men maatte gaa ned ved den lille
By Echterdingen Kl. 7 om Morgenen. Klok
ken 3 om Eftermiddagen rev Luftskibet sig løst,,
der gik Ild i det — og det stolte Fartøj, der
under Tusinders Bifald havde fuldendt sin
glimrende Fart, blev ganske og aldeles øde
lagt .........
Grev Zeppelin har i Sandhed haft en haard
Skæbne.
Men han fik glimrende Oprejsning. I Lø
bet af kort Tid indsamledes der i Tyskland
6 Millioner Mark, et nyt Luftskib blev bygget,
og den 29. August 1909 ankom Zeppelin ad.
Luftvejen til Berlin. Zeppelin blev da hilst
som en Triumfator — og han fortjente det
fuldt ud efter alle de Genvordigheder, han
havde besejret i Aarenes Løb.
Kejser Wilhelm har som bekendt ved en.
eller anden festlig Lejlighed udtalt, at Grev
Zeppelin er „Aarhundredets største Tysker"..
Men det gaar jo ikke altid, som Præsten præ
diker, og endnu mindre, som Kejseren profe
terer. Det „stive" Systems Usikkerhed og navn
lig dets Kostbarhed — et Zeppelin-Luftskib»
koster omtrent en halv Million Kroner — vil.
aldrig gøre det til et hyppigt anvendt Befor
dringsmiddel. Derfor kan man imidlertid godt
yde den gamle General al mulig Anerkendelse
for den Nidkærhed, hvormed han har arbejdet
paa at løse sin Opgave. Derved er der ogsaai
tilført Luftsejladsen en Mængde nyttige
Erfaringer og givet værdifulde Bidrag til Løs
ningen af det store Problem, der nu syssel
sætter hele den civiliserede Verden.
Der er vel langt igen, før vi naar at be
væge os med samme Lethed i Luften som
Fluen eller Sommerfuglen. Men der er noget
stort i den Tanke, at Mennesket skal kunne
formaa at hæve sig op over Jorden. Derfor
hilser vi med Glæde ethvert Forsøg, der gøres,
paa at forbedre Luftskibene eller Flyvemaski
nerne. Hvilken af de to, der vil gaa. af med
Sejren, er vanskeligt at sige.
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Luftskibet »Hansa«,
der i denne Uge underkastes en nødvendig Reparation for at kunne afgaa til
København paa Søndag.

Fru BRAMWELL BOOTH.

Hr. BRAMWELL BOOTH.

Ledelsen af Frelsens Hær er nu ved den gamle General Booth's Død overgaaet til hans ældste
Søn, hvis Hustru ligesom Enkefru Booth allerede har udrettet et stort og fortjenstfuldt Arbejde
i Hæren.
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EN UNG VANDERBILT - af den bekendte
Millionærfamilie i New York — fortæller føl
gende morsomme Historie fra sit Vinterophold
i Monte Carlo:
En Eftermiddag, da han havde opholdt sig
ret længe i Spillesalene, opdagede han, da han
kom over i Hotel de Paris, hvor han boede,
at han havde mistet sin Slipsnaal, en meget
stor og kostbar orientalsk Perle til en Værdi
af 15,000 Kroner. Han meddelte straks saavel
Direktionen paa Hotellet som for Spillebankcn
sit Tab, og da han ikke kunde sige, om Slips
na alen var stjaalet eller tabt, lovede han ikke
blot en meget stor Dusør til den, der bragte
ham den til Veje, men ogsaa at Bringeren
skulde blive fritaget for nærmere Tiltale. Der
averteredes saa paa forskellig Maade efter NaaJen, og allerede Dagen efter meddelte en af Ho
tellets Tjenere Hr. Vanderbilt, at der var en
Herre, der ønskede at tale privat med ham. Her
ren, der viste sig at være af den aller elegante
ste Type, var næppe kommen inden for Døren
til Hr. Vanderbilts Privatsalon i Hotellet, før
han udbrød:
„Hr. Vanderbilt, jeg har læst Deres Annonce
og betvivler ikke, at De er den Gentleman,
De giver Dem ud for, og at De med andre
Ord holder Deres Løfte saavel hvad den større
Dusør angaar som med Discretionen. Deres
Perlenaal blev ganske rigtig frataget Dem i
Gaar Eftermiddag, men da De ikke var den
eneste, der mistede sin Naal, er jeg lidt i
Tvivl om, hvilken af de Naale, der er i min
Besiddelse, der er Deres. Vil De derfor (her
trak han en Æske frem, der indeholdt flere
kostbare Slipsnaale) være saa venlig selv at
udpege den, der tilhører Dem?“
Vanderbilt, der straks genkendte sin Perle
naal, skrev saa en Anvisning og ledsagede med
et taknemmeligt Smil den fine Herre til Døren.
*
*
*
PRÆSTEN ved den engelske Kirke i Monte
Carlo har bestemt, at der ikke maa synges Sal
mer i Kirken, der bærer Numrene fra 1—36.
Grunden dertil er den, at det er blevet ret almin
deligt, at Englændere og Englænderindcr straks
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efter Gudstjenesten skynder sig op i Spille
salene for at sætte "Penge paa det Nummer
paa Rouletten, som den Salme, de havde sun
get i Kirken, havde haft. Hvorvidt Præstens
velmente Bestemmelse vil frugte, turde dog
være et stort Spørgsmaal. Rimeligvis vil Følgen
blot blive, at de spillelystne Englændere
sætter deres Penge paa flere Numre. Synges
der f. Eks. Salme Nr. 75, holder de nok for
trøstningsfuldt paa Nr. 7 og 5 o. s. v.
*
*
*
EN NU BERØMT Forfatter 'havde i sine unge
Dage den Lykke at blive protegeret af en lite
rært interesseret Grevinde af ’det aller fineste
Selskab. Om Sommeren var han ofte hendes
Gæst paa Grevskabet, og om Vinteren bad hun
ham jævnligt til sine store Soiréer i Hoved
staden. Den unge Forfatter, cler var meget ge
nert af sig, naar han befandt sig i saa fornemt
Selskab, forholdt sig som Regel ganske tavs
ved Bordet og nøjedes med at tage godt for
sig af alle de lækre Sager, der serveredes.
Grevinden, der ærgrede sig over hans Tavshed,
da hun netop gerne vilde have, at han, som
hendes Protegé, skulde brillere med sine Aandrigheder og derigennem imponere de Tilstede
værende, benyttede en Aften Øjeblikket, da han
(efter at have sat en god Portion Dyresteg
til Livs) sad og saa drømmende frem for sig,
til at udbryde:
„Mm kære, unge Ven, jeg kan se paa Dem, t
at De nu sidder og filosoferer over noget meget
dybsindigt. Vær saa god at fortælle os alle,
hvad De sidder og tænker paa!“
Den unge Forfatter rødmede, saa sig om
kring og rømmede sig. Saa sagde han pludselig
ganske stilfærdigt: „Jeg ved ikke, om De, mine
Damer og Herrer, ligesom jeg, har lagt Mærke
til, at Assistentshusets Laahesedler i Aar har
skiftet Farve og Format?“
Tableau!
Og efter hvad den berømte Forfatter selv
fortæller, blev han ikke bedt oftere til Grev
indens Soiréer.
*
*
*
EN UNG, fornem Englænder havde fornylig
en morsom, men i Øjeblikket ret generende
Oplevelse. Han var i Besøg i en af de større
Byer og boede paa et af de bedste Hoteller
sammen med sin Tjener, som han kun havde
haft i kort Tid. En Morgen, efter at han havde
indtaget den solide Frokost, der som sædvanlig
serveredes ham i hans Værelse, sagde han til
Tjeneren: „Tag nu af Bordet og sørg for, at
alt kommer i Kufferterne, saa at det hele kan
være klart til Afrejse, naar jeg om en halv
Time kommer tilbage/ Som sagt saa gjort,
og da. han efter den halve Time vender til
bage til Hotellet, var Vognen, der skulde køre
ham til Stationen, for Døren. Da han nu vilde
betale sin Regning, opdagede 'han til sin For
bavselse, at man havde noteret ham for di-
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verse Pletgenstande, der hørte til Hotellets
Service, og da han noget irriteret spurgte, hvad
der var Meningen, bukkede r0 verkelneren ær
bødigt og svarede, at det var de Ting, som
Herren havde taget med. Harmfuldt forlangte
han, at Kufferterne skulde aabnes, og til sin
Rædsel saa han nu, ät en af dem virkelig
indeholdt hele det paagældendc Service. Be
brejdende saa han hen paa sin Tjener, der
nok saa flegmatisk stod og saa til, og spurgte
ham, hvad der var Meningen.
„Ja, Herren sagde jo selv, at jeg skulde
tage af Bordet og sørge for, at alt kom i
Kufferten/ var alt, hvad Tjeneren svarede,
til stor Moro for de Tilstedeværende.
*

*

r *

F. J. skriver: „Er det passende, at en ung
Dame forlanger at drikke 01, naar hun sidder
med en Herre paa en Restauran t?:£
„Passende! Du gode Gud, unge Mand, hyis
hun er saa nøjsom kun at forlange 01, bør
De jo betragte Dem selv som en Lykkens.
Pamfilius’/4 1
II. L. skriver: „Jeg har gjort Kur til en
ung Dame i et Aars Tid med reelle Hensigter,
men nu synes mine Forældre, at jeg skal gifte
mig med en hel anden. Hvad synes De, at
jeg skal gore i et saadant Tilfælde?”
Ret det samme Spørgsmaal til den unge Dame,
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De har gjort Kur til, saa vil hun forhaabentlig
bede Dem ryge og rejse.
Frøken P. skriver.: „Jeg har gjort, hvad jeg
kunde for at overbevise en Herre, som har
friet til mig Gang efter Gang, om, at jeg slet
ikke bryder $rmg det mindste om ham, men
ikke desto imindre forfølger 'han mig i den
Grad, at jeg saa at sige aldrig kan være i
Fred Tor ham ude eller hjemme. Hvad vil
De raade mig til at gøre?££
Gift Dem med ham, kæire Frøken, og hvis
han er isom de fleste Ægtemænd, vil De saamæn-d hurtigt faa al d<en Fred, De ønsker.
*
*
*
AT RIGE FOLK som Regel og som rime
ligt nødigere vil dø end de, der er fattigje,
er velkendt. Men at rige Folk gaar saa vidt,
at de, som en af de yngre Rotschilder i Lon
don, daglig tilses af itne Læger, uagtet han
intet fejler, og at han, hvor han end færdes,
er ledsaget af en Tjener, som bærer en MedicinKuffert for det Tilfælde, at han pludselig skulde
blive syg, er dog vist ret uhørt. Lægerne, han
har, faar for Resten 18,000 Fres, hver om Aaret,
saa de ier sikkert glade for den Klient. løvrigt
fik afdøde Sir William Broadbent, en af Eng
lands mest berømte Læger, 150,000 Kr. om
Aaret for at være en anden af Rothschildernes
Huslæge.

Ovenstaaende Afbildning fra det af Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse i disse Dage udgivne
Værk: „Gravminder" gengiver Billedhuggeren Willumsens Gravmæle over Agnete Pontoppidan paa Hol
mens Kirkegaard. Dette yndefulde Kunstværk er forøvrigt ogsaa erhvervet af Statens Musæum for Kunst.
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E.N OVER ALLE LANDE er i de senere

H Aar gaaet en Bølge af Fædrelandssind og
Forsvarsvilje, man synes at være vaagnet til

Bevidsthed om, man ogsaa kan gavne sit Land
med andet end Handel og Mejeridrift.
Rundt om oprettes frivillige Korps, ogsaa
herhjemme blev akademisk Skyttekorps og Kø
benhavns Skyttekorps efterfulgt af Korps Westenholz og Livjægerne, og Motorkorps er snart
spredt over hele Landet.
Et frivilligt Værn er derved i Færd med
at skabes og vil i Alvorsdage kunne blive af
uberegnelig Betydning. Som de ældre s junge,
saa kvidrer de unge: overalt oprettes frivil
lige Drengekorps, under militær Kommando,
og man kan være temmelig sikker paa, at de
raske Smaafyre, som ranke marcherer os forbi
i Takt med deres Kammeraters forbløffende
’ gode Musik, vil vokse op til fædrelandskærlige,
offer villige Mennesker.
Foreningen „Det røde Korsci giver ogsaa
: Kvinderne Adgang til at if aa en Uddannelse,
hvorigennem de kan træde hjælpende til, om
Fædrelandet stedes i Nød. „Det røde Kors“ er
en international Institution, som er udgaaet
fra Schweitz — det frie, uafhængige Schweitz!
Baade Mænd og Kvinder har paa „Det røde
Kors“’s Kursus Adgang til at lære Sygepleje
og Samaritergærning.
Disse Kursus er gratis og søges stadig af
flere og flere Deltagere af alle Samfundsklasser.
Da man nærer Frygt for, at der i Krigstid
• ikke vil være tilstrækkelig mange fuldt ud
dannede Sygeplejersker, udtages der hvert Aar
af de uddannede Samariter henimod en halv
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Snes, som yderligere gennemgaar en 6-Ugers
Hospitalstjeneste og derefter tre Aar i Rad mø
der til et kortere Repetitionskursus.
Og man har ogsaa Brug for mandlige Sama
riter. Disse ordnes i Sanitetskolonier, hvis Mand
skab uddannes i Baare- og Forbindstjeneste
og ikke alene skal møde i Krigstid, men og
saa — og forhaabentlig kun i Fredstid!
Thi Sanitetskolonnerne og de frivillige Syge
plejersker har Modepligt ved enhver større
Katastrofe og Ulykke, som kan ramme Lan
det, ogsaa i Fredens Dage.
I England er lignende Sanitetstjeneste sat
i System af et Damekorps, som bærer en uni
formslignende, men meget kvindelig og klæde
lig Dragt.
De uddannes til at kunne tage „Haand i
Hanke‘f, hjælpe til, hvor det gøres nødvendigt,
i Krig saavel som i Fred.
De oplæres i Hygiejne, Hus- og Markar
bejde, Sanitetsgærning, Signalering, Vask, Mad
lavning, Ridning — ja, endog i Hestens Røgt,
kort sagt i alt, hvad man kan tænke, der kan
blive Brug for.
Et Par Gange om Ugen holdes der Øvelse,
og en Gang om Aaret drager de ud paa en
halv Snes Dages Tur med Bivuakering og
Feltliv.
Deres Valgsprog er „Loyalitet^, og deres
M’aal er at tjene Fædrelandet og Menneske
heden — uden at glemme Kvindeligheden!
Vi har Pige-Spejderkorps herhjemme og
naar vel ogsaa nok at faa Kvindekorpset, „the
capable woman“, kaldér Englænderne det —
„Den dygtige Kvinde!“
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Den unge Prins.
N LILLE Fortælling be

E retter om en purung
Prins, som levede sit glade

Barneliv, uvidende óm sin
egen Fornemlied og uberørt
af denne Verdens Begivenhe
der og dens Fordringer.
Saa hændte det sig, at Prin
sen kom til Skelsaar og Al
der, og Livet kaldte ham
bort fra den hjemlige Fred,
Verden meldte sig med sine
Krav, og Prinsen drog ud til
fremmede Lande og frem
mede Forhold.
Begejstret hyldede man
ham og gav ham al den Ære og Glans, som
tilkom hans høje Rang og Stilling. Men Prin
sen følte Magtens Byrde og Storhedens Tyng
sel, og hans spæde Skuldre bøjedes under den
tunge Fyrstekaabe.
Barndommens tvangfri Glæder og lykke
lige Ubevidsthed var taget fra ham, og mellem
Festtummel og Jubel, mellem Kroner og Her
melin ønskede han sig tilbage til det fredelige
Barnekammer.
Uvilkaarlig maa man tænke paa denne lille
Fortælling, naar man sammenligner hosstaaende
to Billeder af den unge, engelske Kronprins,
Prinsen af Wales.
Det første Billede er taget for kun to Aar
siden, da Kong George og hans ældste Sønner
var paa Fodtur i Skotland.

Den unge Prins, endnu et komplet Barn,
skridter frejdig og fornøjet i sin høje Faders
Fodspor.

Det andet Billede er ganske nyt, taget i
Paris 1912 og vandrer nu hele Verden rundt
i alle mulige Billedhefter.
Som bekendt opholder Prinsen sig i Pa
ris, hvor han nylig var indbudt til Frokost
hos Præsident Fallieres, der benyttede Lejlig
heden til at overrække ham Æreslegionens
Storkors.
Den unge Prins synes tynget af al sin
Storhed — den glade Barndom er forbi, —
Legenes Tid er forbi — de ansvarsløse Dage
er til Ende. — Nu gælder det om ,^at repræ
sentere !“

Aforismer.
Den dumme har Held
med sig, men han forstaar
ikke at holde det fast.
*
*
*
„Jeg er nu en Gang saaledesA det er Endepunktet
for al kvindelig Logik.
*
*
*
Indbildte Sygdomme hel
bredes bedst af virkelige.
*
*
*
Vi elsker dem, vi har til
givet, vi elsker vor egen
Tilgivelse i dem.
*
*
*
Mange ærgrer sig over
fremmed Lykke, som om
deres egen afkortedes ved
den.
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I Bismarck’s Fodspor.
Den tyske Statssekretær KIDERLEN-WÄCHTER, der er saa forhadt i Frankrig, fordi han som Udenrigs
politiker menes at gaa i Bismarcks Fodspor, sés her ved Badestedet Kissingen, hvor ogsaa Bismarck
i sin Tid plejede at søge Kræfter og Hvile efter Vinterens anstrengende Statsarbejde.
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Et berømt Maleri.
Paa Salonen i Paris i Aar er dette Billede af Maleren JEAN GEOFFROY et af dem, der tiltaler
Publikum mest. Som man ser fremstiller det en ung fortvivlet Moder, som tvungen af den bitre Nød
føler sig forpligtet til at overgive sit Barn til Statens Omsorg.
/
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Den sort-hvide Sommer.
EN KOLDE og regnfulde Forsommer skulde

elskede sig saadan 'i det, at det ogsaa blev

Vejrlig, kom Kongens Død, som klædte hele
Landet i sort. Saa længe „Landesorgen^ va
rede — indtil 15. August — vedblev de fleste
Damer at bære sort, i den rigtig varme Sommer
dog ogsaa hvidt. Og efterhaanden vænnede Da
merne sig saadan til sort og hvidt, ja, for

Intet virker heller elegantere end en hvid
Dragt med sort Besætning, sort Hat og sorte
Handsker, og omvendt er et sort Toilette med
hvid Garniture -overordentlig effektfuldt. Et
Arrangement som Billedet er saaledes ganske
henrivende. Over en mat sort Silkekjole bæres
først en hvid broderet Marquisette Overkjole,
og denne er igen sløret af en sort Chiffons.
Det eneste, som. ikke synes os saa tiltalende,
er det lille Skød paa Livet, men det er højeste
Mode og vel kun en Døgnpassion, som snart
forsivinder. Bæltet ,er af Satin og har som
Lukke en Buket bitte smaa Roser af samme
Stof. Haarpynten er Stenkulsperler og en sort
Esprit.
Af andre sort-hvide Toiletter har vi obser
veret en dejlig hvid Silkedragt med Overkjole
— kort foran og lang bagtil — af kostbare sorte
Kniplinger, lignende Kniplinger dækkede Livet
og laa som Epauletter over de stramme hvide
Halværmer.
Et andet Kostume bestod af en hvid Silke
kjole, dækket af tykke, lidt grove Broderier
paa svært hvidt Tyil. Derover et langtskødet
Panier, omtrent som en Herre Redingote af
sort Atlask, overbroderet med sorte Silkebrode
rier. Dertil en stor hvid Napoleonshat, kantet
med sorte Strudsfjer. Men skønnest var vel
en Model, som var af sort Ninon over hvidt
Satin, besat med rige Jet-Broderier, som af
sluttedes af en mat Perlefryndse.
Hovedpynten var en lille Kappe, som laa
glat over det askeblonde Haar, den var lavet
af Sølvtyll, overtrukken med fine hvide Knip
linger og besat med en Dusk sorte Strudsog Marabutfjer.
Ja, sort og hvidt kan varieres i det uendelige,
taber aldrig sin Charme og keder aldrig som
de stærke Farver.
Dertil kommer saa endelig, at det er alle
Alderes Farver, Bedstemoder, Moder og Datter
— alle kan de bære dem med samme Glæde
— og med samme Berettigelse!
Hvid er Daabsbarnct, Konfirmandinden, Bru
den og den ungdommelige Sølvbrud, og i vore
Dage, da Kvinden aldrig ældes, vil en hvid
Guldbrud, f. Eks. klædt i hvidt Fløjel, absolut
ikke være en Mærkværdighed. Den Diamant
brud, jeg nylig havde som vis-å-vis i en lystig
Lanciers, kunde brillant have været hvid —
nu var hun det lysest tænkelige sølvgraa!

ikke friste Damerne til at anskaffe lyse Eftersommerens Farver; ingen havde rigtig
DSommerdragter,
og inden vi fik noget mildereLyst til atter at krybe i de brogede Hylstre.
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Det kongelige Theater.
EN 14. AUGUST 1722 gav Kong Frederik IV.

Renée de Mon taigu Tilladelse til at oprette
D
et Teater til Forestillinger i det danske Sprog,
og allerede den 23. September samme Aar rul
lede Tæppet op for Den danske Skue
plads, der foreløbig fik sit Hjem i Grønne
gade. Her saa Holbergs Komedier Lyset, og
her spilledes Moliere, indtil Christian VI.s Pie
tisme lukkede Teatret i 16 Aar.
April 1747 genaabnedes det i nuværende Nr.
13 i Læderstræde, hvor man oplevede en veri
tabel Strejke, idet Skuespillerne, lige forinden
Tæppet skulde gaa op for et udsolgt Hus,
nægtede at spille, hvis ikke Direktøren, Thiel o,
gav dem Part i Indtægten, hvad der ogsaa
blev dem tilstaaet.
Fra nu af var Personalet en Aarrækkc
Parthavere, og fik af Kong Frederik V. 'Tov
til at bygge et Teater paa en Grund ved Kon
gens Nytorv, og medens dette var under Op
førelse, var Skuepladsen til Huse, dels i en
Træbygning paa Torvet, dels i General Arnoldts Gaard i St. Kongensgade.
I December 1748 rykkede man ind i den
Teaterbygning, som, udvidet og forbedret i
1771, skulde huse den danske Skueplads indtil
187-1.
Den 15. Oktober 1874 indviedes det nuvæ
rende kongelige Teater med en sammensat Fore
stilling, bestaaende af Prolog, Opera, Ballet og
naturligvis Holberg, „Teatrets Fader“.
Men man blev straks klar over, at AkustikFen ikke egnede sig for Tale stykker; mere og
mere voksede denne Opfattelse fast paa begge
Sider af Rampen, men endnu — 38 Aar senere
— er man kun naaet til Drøftelserne.
Talescenen hører stadig Fremtiden til!
Den første Uge i Sæsonen 1912 bød os da
ogsaa mest af Musik og Øjenlyst.
Musiken lød i Moll og Dur, fra Prinsen
af Danmarks skønne, nordiske Mandighed og
den lille Havfrues spæde Ynde til Advokatens
snurrige Spilledaase og Figaros fornemme og
melodiøse Spinet. Og over det Hele tonede
Tannhaüsers mægtige Orgelbrus, be tagende og
forstaaeligt for selv den værste Wagnerfornæg;ter. Og synes end „Der var en Gang“ noget

afbleget, saa er Rammen om „Den lille Havfrue“ saa meget desto mere straalende og fanta
sirig, og er Venusbjerget noget for mat og
for tamt, saa er til Gengæld Festen paa Wart
burg -et glimrende Stykke Middelalder og Efteraarsskoven med det faldende Løv og den skif
tende Belysning af overvældende Skønhed.
Overalt, hvor Balletten viser sig, er det
med en smittende Verve og Ungdomslyst, der
i „Den lille Havfrue^ kulminerer i „Livets
Dans“, hvor Balletmester Hans Bech selv fø
rer an.
„Figaros Bryllups var en Genopførelse med
Premiérepublikum og godt Humør paa begge
Sider Lamperækken.
Ny var Iscenesættelsen, som fremtryllede
de skønneste af Watteaus’ Malerier, hvor Fru
Ulrich var en fortryllende Grevinde, Hr. Helgé
Nissen en elegant Greve, Fru Neiendam en
sprudlende, komisk Marcellina og først og sidst
Fru Lendrop en aldeles bedaarende Page.
Ny var Frk. Odervakl-Lander som Susanne
og Hr. C. Madsen som Figaro; begge sang
og agerede de med elskværdigt Lune.
Teatret fulgte desuden i Ugens Løb den
gamle Tradition og opførte en af Holbergs
Komedier „Jean de France“ med al skyldig
Honnør, og tilsidst kom Nyheden „Den gamle
Skov“ af P. A. Rosenberg.
Som man kan gætte sig til af Titel og
Personliste, drejer Handlingen sig om.en Kamp
om en gammel Skov — en Kamp mellem gam
meldags Idealisme og den materielle Nutid.
Her omkring grupperedes en Mængde an
dre sociale og aktuelle Spørgsmaal, men trods
livligt Replikskifte og mange fornøjelige En
keltheder bragte Aftenen ikke den Succes, man
havde ventet. Imidlertid havde Hr. Johannes
Poulsen Lejlighed til, som en politiserende
Degn, at præstere en fortrinlig Komik, der
maaske alene vil kunne være i Stand til at
holde Stykket en Tid paa Repertoiret
De øvrige Spillende ydede ogsaa deres bed
ste, men et Spørgsmaal er det, om Teatret
alligevel ikke snart maa blive nødt til at fælde
„Den gamle Skov“.
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UGENS PORTRÆTTER.

Generalauditør H. C. STEFFENSEN.

Fru H. BENTHIEN.

KONGEVALGT LANDSTINGSMAND, GENERALAUDI
TØR H. C. STEFFENSEN afgik ved Døden den 4. Septbr.
omtrent 75 Aar gammel. Han var født i Hammerslev
ved Haderslev, Søn af den bekendte Patriot, Nis Stefrensen. Anset som en meget fin Jurist var han Herreds
fuldmægtig, Auditør og Generalauditør, i hvilken Stilling
han fik rig Lejlighed til at vise sin store Interesse for
Hæren.
Som Politiker hørte han til Estrups Parti og ansaas fór
stokkonservativ, men talte saa ivrigt for „Forliget", at
hans Forhold til det gamle Højre kølnedes.
Generalauditøren var en varm Forsvarsven og en tro
fast dansk Mand, som med Ære bar sit Kommandørkors
og Sølvkors.
FRU H. BENTHIEN stod, da Smørgrosserer Benthien
døde i 1887, som ung Enke uden Formue, men med fem
smaa Børn, som hun var ene om at forsørge og opdrage.
For at blive i Stand til dette overtog hun resolut Ruboiws
Bageri, skønt hun ikke havde fjerneste Kendskab til Fa
get. Med sin ualmindelige Flid og Energi oparbejdede
hun Forretningen, saa den nu er en af Københavns aller
største. Fra om Morgenen Kl. 4—5 til den sene Aften
arbejdede hun selv i sit Kontor og i sin Butik, men fik
alligevel Tid til at være en opofrende og omhyggelig
Moder og til at udfolde en udstrakt Godhed mod Byens
Fattige, ligesom hun var et virksomt Medlem af mange
godgørende Foreninger. Fru H. Benthien, der døde den
31. Aug., vil savnes viden om; hun var et lysende Eks
empel for alle Kvinder, der vil være med i Selverhvervet.
REDAKTØR WITZANSKY fyldte Lørdag d. 7. Septbr.
50 Aar. Han begyndte pudsig nok sin journalistiske
Bane ved „Politiken", overfor hvilket han med sit mo
derate „København" nu staar som Modstander. Den for-

Redaktør WITZANSKY.

svarsvenlige, elskværdige Mand er meget afholdt af sine
Kolleger og Medarbejdere.
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Hyggen i Hjemmet.
T)øgen og Linden nikker tungsindigt til hinanden. troende Muselmænd har knyttet i Tanken om derved
, Den friske, grønne Farvepragt er gulnet, og snart at hædre Muhamed og hans Lære — Tæpper, der
vil den ubarmhjærtige Efteraarsstorm afklæde Træ fortryller Tanken og lader den fare vild i de kunst
erne Blad for Blad saa de nøgne, frysende Grene færdigt slyngede Arabesker------ —
staar alene tilbage.
Det er endnu ikke hændet, at nogen Køber er
Naturens glade, muntre Sommerliv er forbi for gaaet utilfredsstillet bort; enhver Ide eller Smags
denne Gang, og Menneskene, trætte af Solen og Van retning tilfredsstilles i dette enorme Udvalg.
dringen ad de støvede Landeveje, længes efter Hjem
Og intet Under, thi erfarne, kunstforstandige Op
met med den lune Krog og den nordiske Vinters købere gennemkrydser Asien hele Aaret for at finde
æventyragtige Stilhed.
det bedste og mest fordelagtige. Paa Kamelryg føres
Naar Naturen nedlægger Arbejdet, tager Indu de kostelige Varer fra Landets Indre til nærmeste Ud
strien og Kunsten det op, og paa intet Omraade har skibningssted, hvorfra Skibene bringer dem til Køben
disse tvende Kræfter i Forening høstet saa store Re havn, til Orientalsk Tæppelager, som sikkert gør den
sultater som ved Bestræbelserne henimod at hygge . største Omsætning i Skandinavien i denne særlige
Hjemmet med kostelige Tæpper, Gardiner og Portierer.
Branche.
Intet formaar i større Grad at skænke Hjemmet
Vi anbefaler vore Læsere nu, da Tæppesaisonen
den uundvær
stunder til, at
lige Hygge, den
aflægge et Be
Følelse af Velsøg i Etablisse
væreogKornfort
mentet. Ingen
som en smagvil fortryde det,
fuldAnvendelse
thi man har her
af Tæpper, Gar
samlet paa én
diner og Porti
Haand alt det,
erer giver. Rig
som man under
tignok kan man
andre Omstæn
ikke hos Alle
digheder maatte
forudsætte den
søge paa man
-Special • Kund
ge forskellige
skab, som ud
Steder, og end
kræves, for at
da uden Vished
træffe det rette
for atfinde,'hvad
Kameler belæssede med Tæpper for orientalsk Tæppelager,
paa Vej til Smyrna.
man søgte. Her
Valg, men vort
er Tæpper for
Land rummer
indenfor sine Grænser mange Special-Forretninger
enhver Smag, for enhver Købeevne, og Cheferne i
netop i denne Branche, Forretninger som har gjort de forskellige Afdelinger er stedse tilrede med kloge
det til sin Livsopgave at finde frem det fineste og Raad dikterede af den Erfaring, som et helt Livs
Arbejde med samme Artikel uvægerlig maa give.
bedste til Gavn for Kunderne.
Side om Side med de ægte orientalske Tæpper
Og blandt disse Forretninger indtager „Orien
findes her tillige europæiske Tæpper, Gardiner og
talsk Tæppelager", Farvergade 10, ubestridelig den
første Plads. I elegante, hensigtsmæssige Lokaler er Møbelstoffer. Lageret har en Størrelse af 3000 Q
Alen, saa de forskellige Varer fremvises under de
let overskueligt fremlagt Orientens Skatte i dejlige,
farverige, smagfulde og praktiske Tæpper. En Vandring gunstigste Forhold. Priserne er beregnet efter en
gros-Omsætning, og Orientalsk Tæppelager, som
gennem disse udstrakte Sale er som et Besøg paa
et Musæum. Direktionen fremviser med berettiget Stolt absolut er Skandinaviens største Forretning paa dette
specielle Omraade, kan desuden byde sine Kunder
hed de fine Frembringelser for Enhver, selv for dem
der maatte komme paa Besøg udelukkende i kunstne Fordele derved, at al overdreven Svindel-Annoncering
risk Øjemed, uden Hensigt at ville købe nogetsomhelst.
er banlyst, stor Husleje for Strøgbutiker er undSærlig Afdelingen for ægte, antike, orientalske
gaaet, og Indkøbet er paa første Haand — altsammen
Tæpper kan fremlokke Begejstringsudbrud hos ConOmstændigheder som gør, at Priserne er billigere end
noget andet Sted, og da Firmaet samtidig driver en ud
naissøren. Hvilke Skatte findes ikke her: Dejlige
Bedetæpper, Moskeetæpper, Tæpper fra Shiras og
strakt en-gros Forretning paa hele Skandinavien er Ud
Bokhara, fra Hjertet af Asien, Tæpper som fromt valget saa stort og righoldigt, som noget Sted i Europa.

Havde han nu ingen glemt? Jo, sandelig, Børnenet
Boxter holdt meget af Børn og plejede altid at giveJulegaver til alle sine Underordnedes Børn.
Han smilede ved Tanken om alle de smaa Børns
glade Ansigter, naar de lukkede op for den velfyldte
Strømpe, han altid sendte dem. Og Mødrene, hvoraf
mange arbejdede i hans Fabrikker, de vilde ogsaa smile,
naar de saa Børnenes Glæde vø,d Gaverne.
De kunde ikke selv give Børnene Gaver, thi de
havde nok med at skaffe Fø(de og Klæder til dem,
men de vilde være saa glade og taknemmelige over,
at nogen tænkte paa deres smaa. Og Fædrene, som var
ansatte paa Kontorerne eller som Fabriksarbejdere, vilde
ogsaa sætte stor Pris paa det. De stakkels Folk havde
aldrig noget tilovers til Legetøj til Børnene.
Ja, naturligvis maatte han ikke glemme Børnene;
det var det morsomste af det altsammen! Men hvor
ledes gik det egentlig til. at han kunde give til andre
Folks Børn, som Forældrene ikke selv kunde give nogeL?
Baxter gennemtænkte alting meget grundigt, og naar
han først var kommen paa en Tanke, gennemførte
han den altid.
1 en hel Time sad han stille ved sit Skrivebord
og regnede det hele ud.
Han var en retfærdig Mand, og saa snart han var
overbevist, gav han sig til at handle.
Han kaldte paa sin Sekretær, to Stenografer og
et halvt Dusin af sine Afdelings-Chefer. Efter at have
forklaret dem Sagen, lod han dem sætte sig ned og.
skrive Cheks, som han efterhaanden selv underskrev.
Klokken fire var Arbejdet gjort. Han trak et dybt,
og tilfreds Suk og rejste sig op for at tage sin Frakke
paa.
Han vilde se at faa noget at spise, thi det var langt,
over Frokosttid.
Da han vendte sig mod Døren, traadte hans Hustru
hurtig ind.
Mrs. Baxter var en Kone, han kunde være stolt
af. Hun bar sine Klæder saa smukt og vidste nøjagtig,
hvor hun skulde lade dem sy. Hun var i det hele taget
Kammersanger Erik Schmedes og Frue
komplet. Aviserne havde nylig omtalt en Fest, hun
ved Fanø Strand, som den dansk-tyske Sanger sætter stor havde givet i Hjemmet, kort før de tog til Byen; det
havde været en ganske usædvanlig glimrende? og vel
Pris paa om Sommeren.
lykket Fest. Selv i New York var hun bekendt som
en dygtig Bridgespiller, havde tillige erhvervet sig
et Navn som Verdensdame og var næsten frygtet for sin
skarpe Tunge.
„Her er min Liste,“ sagde hun og rakte ham et
Stykke Papir, som hendes Sekretær havde skrevet. —
Amerikansk Fortælling.
„Sørg for. at det altsamlnen snart bliver afsendt!“
Han saa paa Listen og anslog hurtig Udgifterne
til femten tusind Dollars, hvoraf Størsteparten gik tiL
ILLIONÆREN James Boxter sad ved sit svære
Folk, der aldeles ikke trængte til dem og heller ikke
Mahogni-Skrivebord og var i Færd med at skrive
brød sig om dem.
en Liste over de aarlige Gaver.
Han rystede langsomt paa Hovedet.
Det var en Ugestid før Jul.
„Jeg har ikke Raad til det,“ sagde han.
Listen var næsten færdig; øverst stod en Pelsværks
„Ikke Raad —?“ Hendes Stemme lød temmelig skarp.
besætning til hans Hustru til en Pris af atten hun
„Hvad skal det sige? Jeg hørte dig sige forrige Uge,,
drede Dollars.
Havde han nu ikke glemt nogen? Baxter rejste at Forretningen havde indbragt dig fem og halfjerclssig op. traadte hen til Vinduet og kastede et Blik sindstyve Tusind Dollars om Aaret i de sidste femten
ned paa den travle Gade udenfor. Det var begyndt at Aar, og maaske vilde bringe endnu mere.“
„Ja,“ svarede han og nikkede alvorligt, „men jeg:
sne. Det vilde blive en hvid Jul. Det glædede ham.
De havde nylig forladt deres Hjem i Syden, hvor de har givet Pengene tilbage til dem, de tilhører!“
plejede at tilbringe Vintermaanederne for at fejre .lulen
„Tilhører!“ — udbrød hun og sank ned i en Stol
i Byen, og det var dejligt at faa en rigtig god, gammel ved Siden af Skrivebordet. „Baxter — er du gaaet fra
Forstanden? Pengene tilhører selvfølgelig dig. Var det.
dags Jul med megen Sne.

Efter Fortjeneste.

M

Erstatning for Corset.
Lægerne fraraader altid at bruge
Coiset. Som en fortrinlig Erstat
ning for Corsettet anbefales Hofte
formeren »Ideal«?
For slanke Damer er »Ideal«
aldeles fortrinlig, idet den giver en
smuk og elegant Facon over Hof
terne og fremtvinger den yndede
»lige Front-Linie«.
HofteFor fyldige Damer er HoftereHofte
formeien formeren »Ideal« aldeles uundvær
formeren
„Ideal“
lig,
idet
den
—
hvis
det
rigtige
Nr
„Igeal
“ Nr. 2:
Nr. 3:
-o,
~
Kr. 4,75.
"Kt. 5,50. købes — formindsker Hofterne og
giver en smuk og elegant Figur. Opg*v Hofte- ogTailemaal.

Militær-Holdnings-Selen.
i fremtvinger en rank, militær
Holdning hos Drenge og Piger.
-Benyttes den i Tioe, undgaas
det, at Barnet bliver rundrygget.

Brystet frem, Skuldrene
tilbage!
For Drenge og Piger: Kr. 3,25
For Damer og Herrer: Kr. 3,65.

Opgiv Brystmaal taget tæt oppe under Armene.

Standard Mønsterforretning, Magasin for Nyheder og Specialiteter, Vimmelskaftet 45, Kbhv. K. Teif. 9794,5094.

maaskc ikke din Idé, som hele Forretningen blev startet
paa?“
.,Jo.“ indrømmede lian, „men en Mand kan ikke
vente at leve hele sit Liv i Luksus, fordi han har
haft en eneste Idé, som tilmed ikke var noget sær
deles ualmindeligt Hør nu, Louise, Sagen er denne:
Jeg fik en Idé, og i ti Aar arbejdede jeg strengt. Derfor
mener jeg, at jegj er* berettiget til at eje Fabrikkerne
og alt Inventariet. Men senere hen har jeg ikke tjent
noget selv, og jeg mener derfor, at hele Overskuddet
er ble ven ærlig og redeligt tjent ind af dem, der har
arbejdet for mig. Nu har jeg gjort hele Regnskabet
op og sendt en Chek til hver eneste Mand, fra den.
højeste til den laveste, paa hans Andel af Fortjenesten
i de sidste femten Aar.“
„Baxter!“ raabte hun, og hendes Stemme lød baade
angst og forbavset. „Du mener da ikke, at du virkelig
har givet alle dine Penge til disse — disse Folk?“
„Nej, kun Overskuddet. Det er et almindeligt Regne
stykke, jeg giver kun hver Mand tilbage, hvad han i
Virkeligheden har fortjent. “
„Men jeg da, — hvad vil du have, at jeg skal
leve af?“
„Du
sagde Baxter, „du skal naturligvis ogsaa
have din Part — efter Fortjeneste. Og jeg vil over
lade til dig selv at bestemme, hvor meget du har
fortjent!“
Men herpaa manglede Millionærens Frue Svar.

Av Av!
Fru Hansen var særdeles godt tilfreds med sin
Tjenestepige, Olga. Hun var nemlig flink til sit Ar
bejde og ærlig og paalidelig. Kun én Fejl havde hun,
den nemlig, at hun altid mødte med smudsigt Ansigt
og var meget imod at vaske sig.
Ved alle mulige Midler søgte Fruen — uden at
fornærme hende — at faa hende til at vaske sig lidt
oftere. Men det syntes ikke at bide paa Olga.
En Dag sagde Fruen saaledes:
— Ved du, Olga, at naar du hver Dag vasker dit
Ansigt i varmt Sodavand, saa vil du blive meget smuk?
— Saa er det mærkeligt, at De ikke selv forsøger
det, Frue, svarede den uforbederlige Olga.
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Cyale)
Laase.
Faas i
Isenkramforretningerne.

Forlang illustreret Brochure

fra
Yale & Towne, Ltd.,
Hamburg 14.

IlleoHotOamekjoleljKr.8SB.
sendes 10 Al. sort, blaa, grøn, brun,
fin Cheviotsklæde fra Kædevæver

Edeling i Viborg. NB. Kan retur»
neres straks eller ombyttes.
Do.skVosK«

Normal-Toiletsæbe
Der eksisterer kun en virkelig Nor
mal Toiletsæbe, nemlig Schweizer
Magasinets; thi før denne i 188C blev
(bragt i Handelen, kendtes end ikke
Navnet Normal-Toiletæbe. Alle de
andre Sæber, der nu benytter delte
Navn, er følgelig Fabrikater, der soges;
afsatte ved Hjælp af det velfortjente
R«. den ægte Normal-Toiletsæbe i deforløbne 16 Aar har vundet. Efterlig
ninger er alle mislykkede, fordi de
paagældende Fabrikanter ikke kender
den ægte Normal-Toiletsæbes Frem
stillings
maade,
som betinger
dens
specielle
Egenskaber.
For at
sikre
Køberne
mod
disse
værdiløse
Efterligninger
forsynes hvert Stk. ægte Sæbe med
Schweizer Magasinets Firma og hosstaaende Varemærke.
Om den ægte Normal-Toiletsæbe
udtales i Bogen om „Hudens og Haarets Pleje-:
„Denne Sæbe anser jeg for den mil„dest mulige Form, hvori Sæbe over,hovedet kan anvendes-.
Samtidig med at Xormal-Toiletsæ
ben virker beskyttende for Huden,
som ingen anden Sæbe, er den letskummende med behageligt creméagtlgt
Skum og den giver enhver det uund
værlige Toiletmiddel.
Efterligningernes Eksistens er jo
den bedste Anbefaling for den ægte
Vare, — men vi advare Køberne mod
at tro. at de kende Normal-Toiletsæben, fordi de have forsøgt en Efter
ligning eller saakaldet AfTald.
Den ægte Normal-Toiletsæbe koster
•10 Øre pr. Stk.(ca. 1/4 Pd.). Den ekspor
teres til og forhånd les i alle civiliserede
Lande; i Danmark og Sverrig sælges;
den hovedsageligt paa Apothekerne.
ForlangjnedovenstaaendeVaremærke

Schweizer-Magasinet.
et største Udvalg af alle Slags

Averter i „Hver 8. Dag“. D

bruste og nye Seletøjer til allerlaveste Priser. Sadelmagerm. C. W.

Topp, Dr. Tverg. 19. Tit. 9736.

CARL MARTENS Ansvarsforsikring. fülB
Frederiksbergg. 26. Tlf.1051. Brand-, Livs-& Ulykkes-Forsikring. Tllhd.

Två turister mötas i en aflågsen bygd. — Det är vackert här, säger den ena. Får jag lof att låna er kikare et ögonblick?
— Var så god.
Den förste ser sig om länge och noga, därpå säger han:
— Tack. Nu når jag har öfvertygat mig om, att vi äro ensamma, kanske jag får be om klockan och plånboken?

Sprog Undervisning

Læger
Kliniker
Sygepleje
Hygieine

INSTITUT FRANJAIS, M. A. Husson, Stenosgade 5 i,
fransk exam. indf. Lærer og Lærerinder. Enetimer Kursus. Konvers
Korrespondance Vejledning (for Sangere) i fransk Textudtale. Tlf. V.
Inrlforit lucir I ODrarinrla Hold for Voxne og Børn 50 0. Enetimer
IIIUIUUI IjOk LuJlullllUui Ligel.givesKlaverunderv.Rørholmsg. 14,

Musik Undervisning

Dr. med. AXEL TROLLE.

Konsultation i Fordøjelses* óg Underlivssygdomme.
Privatklinik og Bopæl; Dronningens Tværgade 40. Tlf. 7960. Tr. 12—1.

Valdemar Larsen, „S;

Badeanstalten .København*
Billige
Studiestr. 61.
KAR- & DAMPBADE 35 Øre.

General-Agenturet Gothersg.16. Kbhvn.K.

Pensionatet
Villa Aavang

W. Kaiser, Aarhus.

Kir. slnstrumentm. og Bandagist.
Brokbaand, Rygbandageg og
Underlivsbandager.

Maccanp Haandpleje, Fodpleje. Ude
iTldbbdytjj g—12. i Kr. Hjemme 1-7
(Søndag 9—12): 75 Øre. Blegdamsvej
2 (St. Hans Torv). Lovisa Svensson.

Gudmund Elmquist v.

Aaboulevi

Sang Undervisning

N.Farimgsg.7.By 807vSygep. 3AarsUdd.

Extra fineste Kval. Gra
tis Prøver. Diskret Eksp.
Frim. modt.

—

Blandede Bekendtgørelser
Fiskeforretningen SKAGEN, Nan*
sensg. 64. Alle Fiskes, i prima friske

Petra Munck, Mariendalsv. 1.

ang. Tonedannelse. Harmonium

S

Klaver Johansen-Draae, exm
Orgn, Ilerl. Trollesg, 7. Tlf. Byen 2507x

Averter i „Sang=Undervisnii

Damernes Rubrii

Averter i
„Blandede Bekendtgørelser".

Varer. Fin. Torsk, Frederiksh. Rødsp.
1. Kl. Fiskefars, Tlf. Byen 1164y.

Sang og Toneuddanm

Harriet Hornemann Lange,
Cort Adlersgade 4. Telf. 1307 x£

GummilageretFran^ais

lóLille Kongensgadeló

Averter i Lægelisten.

Bredgade 35. Tr. 4—6. Tlf.

Pris '¿',2 ri 3 Kr.pr.Dag.60Kr. pr. Md.

SYGEPLEJE*BUREAU=EKSPRES

-----

_____ Hr. Organist Jul. Foss._____
Undervisning i Klaver for Be»
gyndere Købmagergade 8.

Klaver. ^ Christensen,orgn.- Violin.
_
.
Vik.v.Sct.Petn Kirke
Orgel. Marstalsg. 10.T.01932y Theon.

.Silkeborg

Frimærker modt. som Betaling.

Fru MARY BJØRVI6
BLAAGAARDSGADE 20 4
Mandolin er moderne Musil

_____________ Tr. 30-12._____________
K. Gottlieb, Øster Fasanvej 227. i tal. Metode). Et Kursus 1O Kr.
Elever i Orgelspil. Tr. 1-3. Elev af G ar. Result. Bianco Lunos Alle

Sygeplejeartikler, Slagelsegade 14, 1. Tlf. 0 2266
Østerbros Sygebureau ved Fru C. Hansen.

Ældste Forretn. her paa Pladsen i
Gummiv. og Sygeplejeart. Prisl. mod
20 0. i Prim. Varerne sendes overalt.

Klaverunöervisnir

St. Thomas Allé 13 2.
Elever I Violinspil modtages.

Onsdag og Lørdag efter Kl. 5: /5C
Medicinske Bade & Massage°Institut.
¿V Ør.

NrnnnFN

Undervisning i Klaverspil.

HELLERUP HUSMODERSKOLE, BENGTASVEJ 15.Telf.
Skole og Hjem for unge Piger.
Program tilsendes.

5 Mdr. Kursus beg. 1. Novem

Petra Laugese

Jydsk Fiskeimport, Mejnungsgade Alvilda Burchardi, Frederiksl
15 og Fredensgade 15, anbefaler alle 48. Spec.: Baby & Ko'«firm.-U

Største Udv. i Pigekjoler til alle
Matros- og Jægerdragter. Alt iL
bekltvdning øg Linned.
OHANNES ANDREASEN,l.f
tori, Is og Konfekturef. Sr
gade 24. Bestilling, fif. Godtl
Holger Bjørkman Telef. Øbro
Rammefabrik Østerbrogade 118
derne Rammer til moderat Pri

Sorter Fisk til Dagens billigste Pris.
Telf. 10116. Ærb. H. Dainoernoiusky.

For Folk, der køber Varerne paa Ratebetaling, er det ar Betydning at
komme i Forbindelse med kulante Firmaer, Nedennævnte Firmaer nyder
i saa Henseende den bedste Tillid.

M

M

48, Falkonerallé 48.

Telf. 7155.

Brugte Møbler tages i Bytte.

Møbler

Fodtøj

Musikinstrumenter

EN FONOGRAF Gratis

leveres solide Købere ved Køb af en
Serie (48) Valser paa Afbetaling.
(Ialt 48 Kr.).
DANSK FONOGRAF-MAGASIN
Amagertorv 16. :: Prisliste gratis.

Herreskræderi
„F1X“, Blaagaardsgade 11

Afbetaling

fra 1 Kr. ugenti. Fuld Garanti.
H. Schäfer, Rosenborggade 2.

----- Averter i „Ratebetaling". ------

M Poforcpn Broderimagasin, Østcr• IVLlblbl bull brog. 140. Navn syes, alle
Slags Tegninger og Mon tering udføres
Mode-Salon f. Damehattc.
Nordre Frihavnsgade 13 A.

K

øbler uden Udbetaling > < +
♦ ♦ ♦ 2 Kroner ugentlig.
Sønderboulevard 65.

Holm & Larsen,

J

Strygning. Omhygg. Behandl, garant.

Møbelforretninger

øbler faas paa Kredit fra
5 Kr. maanedlig

*Ansigtsbade, Antisept. Fod«
pleje. N. Frihavnsg. 43,1. Frk.
Tlf. Øbro 2342x.
Vadskeriet „Elegant", Nøjsomhedsvej 4. Tlf. Øbro 1673y. Smuk

Damp, M. Dyreborg.

trikotage

A. Dankert

. 1 Urp,

54 Nordre Frihavnsgade.
Telf. øbro 97 x.

An n a M a(

ELLA NIELSEN,
Sølvsmed & C i c e 1 ø r,

_____ 8 2, Værnedamsvej 8 2.
A tallar lor nioderne Dameskra
nlullul Sigurd Halldorsson( 1

■ ii» i BØRNE-UDSTYR.
en bedste Broschestift paasæt hos den engelske Hof-Damesk
Durant). H. C. Ørstedsvej
tes for 10 Øre hos Guldsmeden

D

66, Aa boulevard 66.

M. P. Nielsen Blomsterh.,

Østerbrogade 134. Telf. 0 788 v.

Fodtøj

Frederiksborgg:

Telf. Byen 2135 y.

Kranse og Dekorationer.

Averter i
„Damernes Rubrik".

Bestillinger modt. til Borddekoration.

FODTØJ paa Afbetaling.
Nansensgade 11.

I

Giarmestre

|

Ri I loriar indr- Paa Afbet. Viborg*
Dl I luUul gade 28 og Estlandsg. 7.

Anb. sig med alt til Faget lienhørende. — Averter i „Ratebetaling". —

Han gør det ikke om.
Hr. A.: — Nej, min Ven, sker det, at jeg bliver
i Stand til at gifte mig igen, saa bliver det ikke med
en kvindelig Læge!
Hr. B.: — Det forstaar jeg ikke — jeg synes, det
maa være besparende!
Hr. A.: — Naa, det synes du — hor, ved du li vad,
gift dig med en kvindelig Læge, og naar hun saa tre
Gange har forordnet sig selv de dyreste Bade, saa kan
vi igen tale om det!

HVER 8. DA6S

H

PIANO

Ikke andet
Damen (ængstelig): — Hvorfor skriger den Mand
saa voldsomt; gør det da saa ondt at faa trukket
lænder ud?
landlægen: — Aldeles ikke — jeg er bare kommen
til at flække hans ene Kæbe!
*
Barnligt.
Karl (til sin lille Broder): Kom herhen, du Reptil!
Moderen: — Fy, Karl!
Karl: — Jamen, Mama, Læreren siger, at Reptiler
er Dyr, der kryber!

Vuggende Vover i blinkende Rækker,
solli vide Sejl paa den blaanende Bugt,
lovbrede Kroner, som Armene strækker
midt imod Markernes bugnende Frugt;
blomstrende Enge langs Strømmens Vej,
lyngbrune, ensomme Heder,
vcjrslagne Klitter, hvor Havet sig breder —
Hjemland, mit Hjemland, hvor elsker jeg dig!

Her mødes Haanden af trofaste Hænder,
her modes Øjet af kærlige Blik,
her klinger Sproget, jeg elsker og kender,
Mindernes Sange og Hjemmets Musik.
Her skinner Solen dog skønnest for mig,
her skal den fylde min Stue,
her vil jeg takke min Gud for dens Lue,
Hjemland, mit Hjemland, hvor elsker jeg dig!

Her vil jeg leve, og her vil jeg virke,
her vil jeg blindes min Far og min Mor,
bygge i Læ af Vor ældgamle Kirke,
værge som Fædrene Fædrenes jord.
Og naar engang, der er Slut paa min Vej
her, vil jeg bede de unge
aldrig at glemme og altid at sjunge:
Hjemland, mit Hjemland, hvor elsker jeg dig!

Vilh. Gregersen.

Tapet ¡

♦
•
♦

•

fra

♦

Chr. S. Jacobsen

♦
♦

I

Bredgade 36

♦

♦

♦

♦
♦

er smukkesi, bedst og billigst.

♦

Største Udvalg her i Landet af ♦♦

♦
♦
♦

:: Tapet til større Lejligheder. ::

♦

♦

♦

♦

__

Telefon 9041 =

Telegramadresse: Tapetjacobsen.

♦

♦
♦

♦

VCÁÍ Tandpasta
F. A. Thiele, Købmagerg. 5.

et danske Travselskab.
Charlottenlunds Traverbane.

Spec. Briller-Pincenez.

Ejteraarsmeeting.
Søndag den 15. -September
Onsdag — 18.
-

Nærmere af Gadeplakaterne.

Elegant Damefrisering.
Fru Kramer-Petersen.
Tordenskjoldsgade 3 1

v. a v. Kgl. Teater. Tlf. Byen 5079x,

Dr. Hentschels
ny Opfindelse,
Wikø Massage
Apparatet er
det eneste, der
paa videnska
belig Basis besi i der de Egen
skaber, der Be
tinger et godt
Resultat, og det
er tillige det
eneste, der for
uden det at
fremtrylle
En Opfindelse der bør kendes af alle Skønhed ogsaa
formaar at be
vare denne. Det anvendes mod bleg og graa Teint,
mod Filipenser, Knopper. Hudoime, skoldet Hud m
m., ligesom det bringer Rynker, Folder, Sygdomme
i Øjenhaar og Dobbelthage til at forsvinde. Huden
bliver klar og blød, Teintet ganske rent, blomstrende,
blankt og gennemsigtigt Alle Urenheder i Blodet,
saavel som i Hudens Porer udsuges, Hudens Blodog Saftcirkulation øges, og paa denne Maade tilføres
Hudcellerne ny Livskraft. Ved dette forhindres, at

Hvert Ann arat er vedlagt Brugsanvisning og

Primadonnaen: Hvorfor giver De ikke min Datter den
Rolle? Hun synger dejligt — hun har min Stemme.
Direktørén: Det maa jeg tro, Jeg har ofte spekuleret
paa, hvor De havde gjort af den.

Hundredemarksedlen.
Fra et russisk Blad. Ved A. Talbitzer,
TEG IlAR SVORET en dyr Ed paa, at jeg aldrig
J mere i mit Liv vil tage nogen Værdigenstand) op
fra Gaden, naar jeg finder den, ja ikke engang hvis
jeg var nær ved at dø af Sult, vilde jeg gøre deL
og Grunden dertil er denne:
En Dag gik jeg og spadserede ganske roligt i Par
ken (Thiergarten). Ligesom jeg skulde til at dreje ind
paa en stille Sidegang, ser jeg en sammenfoldet Hundredmarkseddel ligge paa Jorden. „Formodentlig en eller
anden Efterligning/ tænkte jeg, „der tjener som Re
klame for en Frisør eller lignende/* og stødte med
Foden til Sedlen, hvorved den blev vendt om. Men
ogsaa Bagsiden havde den rigtige blaa Farve, og jeg
bukkede mig hurtigt ned og tog den op.
Jeg ser mig om. Der er ingen i Nærheden.. JMen
da jeg kom hjem, fik jeg Samvittighedsnag, og samme
Dag lod jeg indrykke følgende Avertissement i Avisen :
„En Hundredmarkseddel er fundet i Thiergarten.
Kan afhentes af den retmæssige Ejer mod gyldig Legiden mere frem
skredne Alders
graa Teint og
bule
Kinder
fremkom mer,
og det trætte,
gammelt ud
seende Ansigt
genvinder un
der Brugen et
ungdommeligt,
fuldt og friskt
Udseende. Net
op ved at an
spore Hudcel En Opfindelse der giver Resultat
lerne til ny,
kraftig Virksomhed har Metoden bevist, at her staar
videnskabelig Indsigt og praktisk Forslaaelse bag
Opfindelsen.

Jeg bestiller herved Dr. Hentschels Wikø
Apparat til Kr. 3,00 — med Etui Kr. 4,50.

Dr. Hentschels Wikø Depot
Eneforhandling for Skandinavien:

Navn.....

Studiestræde
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KØBENHAVN K.

Bopæl -

en Prøvedaase Creme samt en Daase Mandelklid.

timatíon og Betaling af dette Avertissement hos: (Navn
og Adresse).
Da jeg næste Dag kom hjem ved Middagstid, sad
og stod der mindst fem og tyve Herrer i mit Værelse,
som betragtede hinanden indbyrdes med hadefyldte
Blikke. Først troede jeg, jeg var bleven valgt til Rigs
dagsmand. óg at man kom for at hente mig i stort
Optog, men ved nærmere Eftersyn bemærkede jeg, at
alle disse Herrer var mer eller mindre slet paaklædte,
saa denne Formodning var udelukket
To af de Tilstedeværende greb mig i Armen, og
mens de gestikulerede heftigt, raabte de i Munden paa
hinanden, at jeg skulde føre dem ind i et andet Væ
relse, hvor de vilde give mig Beviser for, at de var
de rette Ejermænd. De kom nemlig for at hente Hundredmarksedlen.
Kun med Besvær fik jeg dem rystet af mig og
spurgte nu først de andre Herrer:
„Og De — mine Herrer?“
De raabte nu alle i Kor en hel Mængde Ting,
hvoraf jeg kun forstod enkelte Udtryk saasom: „Mine
Penge/ „uforskammet at lade Folk vente saa længe,“
„Udlever den øjeblikkeligt o. s. fr.
Jeg raabte nu med tordnende Stemme for at over
døve dette Spektakel: „Jeg vil høre paa hver enkelt
af Dem, men først paa disse to Herrer, der forsikrer,
at de kan bevise deres Ejendomsret til Sedlen.“
Jeg førte de to Herrer ind i det tilstødende Værelse.
Dé gjorde et meget bedre Indtryk paa mig end de
øvrige i Forsamlingen.
„Vær saa god, her er mit Kort/ sagde den ene.
Jeg kastede et Blik paa Kortet.
„Walter von Blumendorff, Regeringsbygmester/
stod der. Jeg saa forbavset op. Det forekom mig
nemlig ikke, at Manden saa saaledes ud. Men hvad
skulde jeg sige?
„Vil De saa sige mig, hvilket Bevis De har for
at være retmæssig Ejer af Sedlen ?“ sagde jeg. „De
har formodentlig skrevet ’ Nummeret paa Sedlen op?“
„Nej, det har jeg netop ikke/ svarede Regerings
bygmesteren. „De maa nemlig vide/ vedblev han i
en flortrolig Tone, „at naar der daglig passerer saa
mange Pengesedler gennem éns Hænder, saa er det
ganske umuligt at lægge Mærke til alle Numrene. Men.
min Ven dér kan bevidne, at jeg har tabt den!“ udbrød
han med Pathos, og Vennen nikkede samtidig energisk.
„Vi kørte i Gaar en Tur sammen i Thiergarten i
Bil. Mens jeg netop sad og vilde tælle mine Penge
efter, fløj der en Hundredmarkseddel fra mig. Vi lod
naturligvis straks Bilen holde, men Sedlen var ikke
til at finde.“
„Undskyld/ bemærkede jeg beskedent, „men jeg
har ikke fundet Sedlen ved Kørevejen. Den laa i det
mindste et Kvarters Gang fra den nærmeste Kørevej;
paa en ensom Spadseresti/
„Hvad angaar det mig?“ raabte Regeringsbygme
steren. „Jeg har tabt en Hundredmarkseddel i Thier
garten, De har fundet én sammesteds — selvfølgelig
er Sedlen min.“
Jeg blev lidt forbløffet, over denne Bevisførelse.
„Vent et Øjeblik/ sagde jeg og aabnede Døren ind
til det andet Værelse, „det var dog muligt, at en af
de andre Herrer havde Nummeret paa Sedlen, det maa
jeg dog først undersøge/
Til min store Forbavselse var det andet Værelse
imidlertid fuldstændig tomt, ikke alene alle Herrerne
var borte, men det lod til, at de havde bortført alle
mine Nipsting og Sølvsager, som havde staaet opstillet
derinde.
„Donnerwetter!“ raabte jeg forbitret. „Dette er et
Tab paa mindst to Hundrede Mark/
Regeringsbygmesteren lod imidlertid til at blive me
get beroliget og udbrød:
„Der ser De, min Berre, de Fyre ’derinde har i
Stilhed anerkendt mig som den rette Ejermand, og
de har nok haft en Anelse om, at jeg vilde slaa dem
fordærvet, naar jeg kom ud igen/
Naa, der var intet andet at gøre. Jeg maatte give
Hr. Walter von Blumendorff Hundredmarksedlen paa
den Betingelse, at han øjeblikkelig skulde levere mig

Majestæter i Trængsel.
Ovenstaaende interessante Billede af Kongen og Dronningen af England viser bedre end noget
andet, hoor sikker Kongefamilien føler sig blandt sine Undersaatter og minder os paa en behagelig
Nlaade om, hvor roligt vort eget Kongehus kan færdes i København selv paa en Børnehjælpsdag, hvor
Trængslen i Gaderne er saa stor.
God Tid.
Barberen (til Lærlingen): Den Herre vil have en
Tand trukket ud. — Prøv du paa det, Frederik, men
gør det rigtig forsigtigt og langsomt. — Herren har
god Tid!
*

&

*

En Udvej.
Lægen: — Naa, Deres Mand indtager vel daglig
Is, saaledes som jeg har forordnet?
Konen: — Ja — men det er rigtignok frossent
01! —
*

*
*

N a a s a a d a n.
Turisten: — Hvem var den Herre, som undersøgte
alle Sengene?
Hotelværten: — Det var Direktøren for et Loppe
teater. Han har forpagte! Jagten her!

Hans Opfattelse.
Lille Harry har været i Skole for første Gang.
Da han kom hjem, spurgte hans Tante ham, hvad han
havde lært.
— Jeg har ikke lært noget! svarede Harry.
— Men hvad bestilte du da?
— Jeg bestilte slet ingen Ting. Der var en Dame,
som vilde vide, hvordan hun skulde stave „Hat“, og
da hun blev ved at spørge mig om det, saa sagde
jeg hende det til sidst. Det var det hele.
*
*
Stakkels Mand.
Værten: — Madam Hansen, De maa for Frem
tiden ikke banke Tæpper om Natten saaledes som i
Nat.
Madam Hansen: — Tæpper? — Det var jo min
M and!

den tilbage, hvis Nogen meldte sig med det rette Num
mer paa Sedlen.
Dette gik han med største Beredvillighed ind paa
og gav mig sin Adresse. Saa gik han sin Vej. uden
saa meget som at nævne de Udgifter, jeg havde haft
til Avertissementet. Han var maaske bange for at for
trædige mig ved at berøre dette T'henia.
Jeg gik en Tur i Parken for at berolige mine
Nerver, der var oprørte over Massetyveriet i mit Væ
relse. Da jeg henad Aftenen kom tilbage, fandt jeg
en hel Bunke Breve fra Folk, der opfordrede mig,
mer eller mindre høfligt til øjeblikkelig at sende den
fundne Seddel efter den i Brevet opgivne Adresse.
Særlig et Brev fængslede min Opmærksomhed. Det
lød kort og godt saaledes :
„Jeg takker Gud for, at De har fundet mine Penge.
Jeg kommer til Dem i Morgen.
Helene Bergmann.
„Dette er den rette Ejerinde/ tænkte jeg^ og kunde
ikke blive denne Tanke kvit. Om Natten sov jeg meget
daarligt.
Næste Morgen, ligesom jeg skulde til at gaa ud,
ringede det paa, og en ung sørgeklædt Dame traadte
ind. Hun var af en egen, rørende og bleg Skønhed.
„Ak, min Herre/ udbrød hun, „der findes dog endnu
gode Mennesker i Verden. Det var de sidste Penge,
jeg ejede! Mine Forældre døde for nogle Maaneder»
siden og efterlod mig tre Hundrede Mark. Deraf har
jeg brugt de to Hundrede. Nu tilbød der sig netop
en god Stilling for mig, hvis jeg kunde stille Hundrede;
Mark i Kaution. Jeg hentede min sidste Seddel i Spare
kassen — og tabte den. Men nu er alt jo godt igen!“
Jeg følte, hvorledes mit Hjerte snørede sig sam
men af Medlidenhed, men tvang mig alligevel til ret
køligt at spørge: „Og hvilket Bevis har De?“
„Jeg havde omhyggelig skrevet Sedlens Nummer
op. Vær saa god af se.“ Og saa rakte hun mig en
Lap Papir. Jeg sammenlignede Nummeret med det, jeg
havde skrevet op — det passede.
Selvfølgelig maatte jeg nu selv foreløbig erstatte
hende Pengene af min egen Lomme, indtil jeg kunde
faa den tilbage af Régeringsbygmesteren. Det havde
altsaa dog ikke været hans Seddel. Der maatte den
Dag være tabt to Hundredmarksedler i Parken.
Jeg gav den unge Dame Pengene, og hun fjernede
sig med Øjnene fulde af Taknemmelighedstaarer; og
jeg 'havde ikke Hjerte til at minde hende om Om
kostningerne til Avertissementet.
Jeg begav mig derpaa straks paa Vej til Regerings
bygmesterens Bolig, men det viste sig, at der idet
opgivne Hus fandtes et Hundepensionat, men intet Spor
af Hr. Walter von Blumendorff. Jeg havde altsaa været
Offer for en Svindler.
Glødende af Raseri stormede jeg hjemad, da min
Bankier pludselig standsede og tiltalte mig:
„Naa, det maa jeg sige var et Held!“ raabte han
glad, „aL det netop skulde være Dem, der fandt min
Hundredmarkseddel. Mit Bud var aldeles ude af sig
selv.“
Jeg stirrede maalløs paa ham og lod mig uden
Modstand slæbe ind i hans Kontor, hvor han med
sit Bud som Vidne, der havde Sedlens Nummer tydelig
opskrevet i sin Notesbog, aldeles klart beviste, at han
ene og alene kunde være Ejer af den fundne Penge
seddel. Da jeg var kommet lidt til mig selv igen efter
min Forskrækkelse og for tredje Gang havde maattet
rykke ud med en blaa Seddel, fortalte jeg ham hele
Historien om Fundet.
Da jeg nævnede den sørgeklædte Dame, udbrød
han: „Men Menneske dog, kan De dog ikke gennem
skue Sagen? Hun var selvfølgelig i Komplot med Re
geringsbygmesteren, som havde opgivet hende Sedlens
Nummer! At det dog ikke straks faldt Dem ind!“
Jeg hørte ikke længere paa ham. I mit stille Sind
gjorde jeg følgende Regnskab op:
Omkostninger til Avertissement
5 Mark.
Sølvtøj og Nips stjaalet
200 —
Regeringsbygmesteren
100 —
Den sørgeklædte Dame
100 —
Bankbudet
.
100
Summa 505 Mark
Deraf fundet
1O0 Mark_
Skaden andrager saaledes
405 Mark
Saa svor jeg paa, aldrig mere at tage nogetsomhelst Værdipapir op, om jeg saa var lige ved at dø
af Sult.

I

Technikum Mittweida

__ Direktør: Professor A. Holst.
Kongeriget Sachsen. LZ
Højere teknisk Læreanstalt for Elektro-og Maskinteknik
Særskilte Afdelinger for Ingeniører, Teknikere og Værkmestre
Elektrotekn, og Maskin-Laboratorier. Lærefabrik — Værksteder, TT

Ældste og mest besøgte Anstalt.

I Program etc. gratis ved Sekretariatet.

—|
|

Svensk Vid og Tegnekunst.

Kurre.

Ikeborg Seminariums Forberedelsesklasse. Det nye Skoleaar begynder d. 31. August,
ade mandi. oe kvindl. Elever optaees, Man maa helst melde sig inden 15, Juni
P. H- M. Winther.

Raaschous
„

R

L A 0 DIN

Fabrik Landskronagade 15 Kbb. TJf. Strand 51 y_

giver
en
vidunderlig ölanj ;

BROKBAAND

faas bedst hos H. Heskjer, Fælledvej i £3.
Speciali et i vanskelige Broktilfælde.
Guldrmedaille Paris 1900. Tlf. Nora 719 y.

04. GL. KONGEVEJ 104

ctuC. Jnoíaít&x af eteklniåk

<æs Hver 8. Dag

C. LINDER-MADSENS mek. Etabi.
Peder Skramsgade Nr. 6. Tlf, Byen 3474.
Leverer mek og elkt. Vinduesreklamer af
enhver Art. Tegninger og Overslag gratis.
Leverandør til de største Reklamefirmaer
i Danmark.

Jernsenge — Træsenge.
3ll¡¡—

Barneseng fra
18 Kr. — Vugger.
Divan fra 14 Kr. — Feltseng fra 10 Kr.
Dyner — Puder — Lagner etc.

Udstyrs- og Fjerlageret,
Nørrebrogade 25, Hj. af Blaagaardsg.
Telefon 553.

V. Lauritzen, Frimærker, alle forskellige
Guldsmed & Gravør.
50 Island. . . , Kr. 7,00
40 Serbien... - 3,50
30 Siam . . . , - 4,00

Søndergade 53, Nakskov.

N. S. Nédergaard.

Specialitet:

Skive.

Platinerede Sølvsmykker.

iorsjørr Vegetab|||

Margarine

SIKKERHEDS - GITTER
til Vinduer, Ovne, Entrédøre, Udhængsskabe,
Diske, Pulte, Airaner, Maskiner m. m., Kul
og Stenhnrper,
Fletværksvæveri, Villahegn,
bedre og ikke dyrere end af Træ, Gravespalier,
Massefabrikation af alle Slags Facons i Traad,
Fabrik af
Fuglebure, Flyvebure og Papegøjebure.
Alt Metaltraad8arbejde udføres.

E. Dederding, St. Kongensg. 102 K.

-------------------

Telefon 5603.-------------------

Busen Boman fick ondt i magen, det blef blindtarms
inflammation, han førdes till sjukhuset och opererades,
Boman vaknade i sjuksalen, matt och härsken, och un
drade, hvad de hade gjort med honom.
— Vi ha tagit bort blindtarmen på Boman, sade lä
karen
Boman blej förbaskad:
— Hva innerst in i helsika! Hvem har lofvat er å ta
bort min blindtarm? Äde inte min kanske? Ta hit blind
tarmen på eviga monangen, säjer ja! Hvar har ni den,
era. förbaskade köttkarfvare?
— Den ligger i sprit.
Ett skimmer af tilfredsställeIse spred sig öfver Bomans
anlete.
— faså, ja, da ä ja lugn (rolig)!
En gemytlig Tigger.
Fruen: Nej, det nytter ikke, jeg giver aldrig noget
ved Dørene!
Tiggeren (da i det samme en Lirekasse spiller op
nede i Gaarden): Turde jeg da i det mindste bede Dem
om den Vals, Frue?
*
*
Berettiget Spørgsmaal.
Haandværkeren: En fattig Rejsende beder om en
Skilling!
iI U
Herren: — Jamen, hvorfor rejser De, naar De ingen
Penge har!
Redaktionen paatager sig intet Ansvar for indsendte Manuskripter og
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HAGENBECK I FAMILIENS SKØD.

Den berømte Carl Hagenbeck i Hamburg er Verdens største Dyrehandler. Hån' leverer i Løtiét af et
Aarstid til Klodens samtlige zoologiske Haver og Menagerier ikke mindre end 50 Løver, Tigre, Leo
parder og Elefanter, over tusind Fugle, 7—800 Aber, 200 Slanger foruden en Mængde andre sjældne Dyr.
— Paa Billedet ses han sammen med sine to Børnebørn og deres — ret ualmindelige — Legekammerater.
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NOAHS ARK
EG SAD i Rygesalonen og talte med første

Smith. Han var en temmelig
]tavsMaskinmester
og indesluttet Mand, der sjælden indlod

sig i Snak med Passagererne, men i Dag var
vi helt alene og var kommen til at tale om
forskellige Rejseoplevelser. Samtalen faldt da
ogsaa paa en berømt Afrikarejsende, som netop
befandt sig om Bord i Damperen.
„Jeg forstaar ikke/ sagde Maskinmesteren,
„hvorfor Folk er saa ivrige efter at rejse i
Afrika, hvor der ikke findes andet end Negere
og Febersygdomme. Se nu for Eksempel Central-Amerika, det er et Land, der er smæk
fuldt af forhistoriske Byer, forunderlige Dyr
og mærkværdige Gravsteder — med Kister fulde
af Guld og Kostbarheder, der ligger og venter
paa, at Folk skal komme og grave dem ud.
Men der er ingen, der tænker paa at gøre
Opdagelsesrejser i. Central-Amerika.
Jeg vil
sige Dem, at jeg har set Ting derovre, som
en Opdagelsesrejsende vilde kunne skrive Bø
ger fulde om, hvis han havde set dem! Hvad
tror De, vor Afrikarejsende her vilde sige, hvis
han fandt det virkelig identiske Sted, hvor
Noahs Ark landede for cirka fire Tusinde Aar
siden, og saa mange Levninger af Arken, at
han kunde laste en hel Damper med dem?“
„Man kan næppe vente at finde Ararats
Bjerg i Central-Amerika/ sagde jeg. „Jeg har
altid hørt, at det Bjerg laa i Asien, og dér
ligger det formodentlig endnu.“
„Det vil jeg ikke nægte/ sagde Maskin
mesteren, „jeg ved godt, at d?r ligger et „Ara
rats Bjerg“ i Asien, men det forhindrer ikke,
at der ogsaa kan ligge ét i Amerika. Der er
et Bristol i England, men der er ogsaa et
Bristol i de forenede Stater. Det eneste virke
lige Ararats Bjerg ligger omtrent halvtredsinds
tyve Mil sydøst for Floden „Atrato“ ved Land
tangen Darien, og der er kun to Mænd i Ver
den, der har set det, og den ene af dem
er død.“
„Og De er formodentlig den, anden ?“ spurgte
jeg, „fortæl mig, hvorledes De fandt det, og
hvordan det saa ud.“
Maskinmesteren lagde sin Avis fra sig,
som han nylig havde læst i, og ringede efter
en Kop The. Da den var blevet bragt ind,
begyndte han paa sin Historie, mens han af
og til drak en Slurk af Theen.
Han talte langsomt og tydeligt, og da han
var en meget alvorlig og besindig Mand, var
der ingen Grund til at tvivle om Sandheden
af hans Fortælling.
„Det 'var i 1879, da jeg var Førstemester
paa Damperen „Lancaster/ der sejlede paa
Sydamerika. Tredje Styrmand paa Damperen
var en løjerlig gammel Fyr, som selv en Gang
havde været Kaptajn, men paa en eller anden

Maade var det gaaet tilbage for ham, jeg tror
paa Grund af Drik, og han havde maattet be
gynde nedenfra igen. Nu var han imidlertid
blevet Totalafholdsmand og læste bestandig i
Bibelen og talte ofte om, hvad der stod i den.
Naar vi ikke havde Tjeneste, fortalte han mig
tidt om de bibelske Profetier og forsøgte at
overbevise mig om, at han var en af de faa,
som virkelig forstod dem. En Dag sagde han
til mig:
„Hvor tror De egentlig, at Noahs Ark lan
dede ?“
„Paa Ararats Bjerg/ svarede jeg, „det ved
da Gud og Hvermand/'
„Og De mener naturligvis, at Ararats Bjerg
ligger et eller andet Sted i Asien ?“
„Ja, selvfølgelig!“ sagde jeg. „Det kan man
jo se paa Landkortet, og Masser af Menne
sker har set det og besteget det.“
„Dersom De vil tænke Dem en Smule om“
fortsatte han, „saa kan De sige Dem selv, at
Noah aldrig nogensinde er landet paa saadan
et Bjerg. Ararats Bjerg i Asien er over sytten
Tusinde Fod højt og dækket med evig Sne.
Synes De, det var det rette Sted til at land
sætte en hel Skibsladning af tropiske Dyr for
ikke at tale om Kvinder og Børn? Vi ved
alle, at Arken landede 'paa Toppen af et Bjerg
paa den Tid, da Oversvømmelsen var til Ende.
Hvis Noah altsaa var landet paa dette Bjerg,
maatte han have haft seksten Tusind Fod Vand
omkring sig til alle Sider. Tror De, han vilde
gaa i Land og aflevere sin kostbare Ladning
dér, før Floden var halvvejs sunket? Nej,
Sir! Han vilde være blevet i sin Ark, og
ingen vilde have faaet ham til at gaa i Land,
saa længe han ikke kunde finde fast Grund
i flere Kabellængder omkring Arken med sit
Dybdemaal.“
„Der kan være noget i, hvad De siger/
sagde jeg. “Men hvis Noah ikke landede paa
Ararats Bjerg, hvor tror De da, det var?“
„Han landede meget rigtig paa Ararats
Bjerg, men det var i Ceñtral-Amerika og ikke
i Asien. Jeg har opdaget, hvor det virkelige
Bjerg ligger, .og jeg haaber til Gud, at jeg en
Dag maa faa det at se og finde Resterne af
Arken 1“
„Hvorfor tror De, at Bjerget ligger i Ame
rika ?“ spurgte jeg.
„Har De aldrig hørt Tale om Atrato Flo
den ?“ sagde han. „Nuvel, hvis en Spanier vilde
sige Ararat paa sit eget Sprog, saa vilde han
kalde det Ararato, og det vilde han selvfølge
lig forkorte til Atrato. Nu Ved jeg aldeles
bestemt, at der er et Bjerg, der kaldes Atrato,
og hvor det ligger, og det er det eneste rette
og virkelige Ararats Bjerg, hvor Noahs Ark
landede.“
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„Det forekommer mig dog, at det nærmest
Næste Morgen, da vi havde gaaet et Par
er Gætteværk,“ sagde jeg. „Det kan være rig Timer, befandt vi os i en Dal, som til alle
tigt, men det kan ogsaa være forkert!“
Sider var omgivet af en Mur af høje Bjerge,
„Ja, men jeg har flere Grunde til at tro undtagen der, hvor vi var kommet ind gen
paa det, end jeg har sagt Dem. Jeg kender nem en snæver Kløft Dalen kunde vel være
en af de indfødte af blandet Race, som har ti Mil bred til den ene og femten til den
set Bjerget og fortalt mig om det. De ind anden Side, og midt i den laa der et Bjerg,
fødte tror, at Stedet er helligt, hvilket ogsaa der lignede et umaadelig stort Saltkar.
er et Bevis for, at det er Ararats Bjerg, og
Det var det hellige Bjerg, som vi var kom
de hemmeligholder Historien om det overfor met for at se. Det var omtrent en halv Mil
de hvide. Jeg frelste en Gang denne Mands langt og en kvart Mil bredt, og dets Sider be
Liv, da han var faldet i Vandet midt imellem stod af aldeles lodrette Klippevægge af et*
Hajerne i Havnen ved Cartagena, og der er halvthundrede Fods Højde.
Fra det Sted,
ikke den Ting i Verden, han ikke vilde gøre hvor vi stod, saa Toppen ud til at være gan
for mig. Han har lovet mig at føre mig til ske jævn og glat jog var bedækket med et
Ararats Bjerg, naar som helst jeg selv øn tæt Krat af lave Træer og Buske.
sker det.“
Vi gik helt rundt om Bjerget, men kunde
„Godt,“ svarede jeg, „nu bliver Sagen mere ijkke finde et eneste Sted, hvor der var en
troværdig. Bjerget kan ikke ligge ret langt fra Revne i Klippen, eller hvor man kunde klatre
Cartagena, og hvis vi kommer dertil paa denne op ad det. Siderne var næsten helt glatte.
Rejse, som jeg antager, vi gør, for at tage en En Ting, der undrede mig, var, at Pedro paa
Ladning ind, saa vil jeg gaa med Dem ud det bestemteste raadede os til at holde os saa
og se at finde Bjerget og Noahs Ark. Vi vil tæt ved Skovens Udkant som muligt og ikke
blive svært berømte i hele Kristenheden, hvis ¿opholde os paa den aabne Slette, paa hvilken
vi har Held med os og bærer os rigtig ad.“ Bjerget stod. Han iagttog opmærksomt Him
Styrmand Johnson var begejstret ved denne len og Bjergtoppen, som om han ventede at
Tanke, og paa hele Resten af Rejsen talte han se et eller andet vise sig deroppe. Det var
ikke om andet, end om den vidunderlige Op en temmelig varm Dag, og da vi havde gaaet
dagelse vi skulde gøre og som skulde gøre rundt om Bjerget, satte vi os ned i Skyggen
under Træerne og spiste Frokost.
os berømte.
Jeg sagde til Johnson, at der ingen Tvivl
Jeg vil ikke sige, at jeg havde stor Fidus
til Sagen, men i alle Tilfælde vilde vi faa en var om, at dette var et ganske usædvanligt
interessant Tur, naar vi tog ud paa vor Eks Bjerg, men jeg kunde egentlig ikke indse, at
pedition. Vi skulde rimeligvis ligge to Maa- det kunde have budt Noah flere Fordele end
neder i Cartagena, saa der vilde blive rige det andet Ararats Bjerg.
„Hvis han var landet her,“ sagde jeg, „hvor
lig Tid.
Da vi kom dertil, blev Skibet lagt op for dan skulde han saa have faaet sine Elefanter
at repareres, og Johnson, den indfødte, hvis og „Hippopotamusser“ og den Slags ned paa
Navn var Pedro, og jeg begav os afsted i Sletten ?“
„Det vilde være den letteste Sag af Verden
en Kano til Atrato Floden. Folk troede, vi
tog ud paa en Jagtudflugt for at bringe noget for en hvilken som helst Sømand,“ sagde John
Vildt hjem, da man sædvanligvis ikke kan faa son. „Han kunde fire alle de mindre Dyr ned
noget ordentligt at spise i Cartagena, og vi langs Bjergsiden, og de vilde komme velbe
holdne ned paa Sletten, og hVad Elefanterne
lod dem blive i den Tro.
Vi sejlede langs Kysten, til vi kom til og „Ringpotamusserne“ aiigaar, saa var der
Atrato Floden og derefter i tre Dage op ad vel ikke noget i Vejen for, at han kunde faa
Floden. Derefter marscherede vi i tre Dage lavet et Hejseværk og et Gangspil til at hejse
i sydøstlig Retning ad Stier, som kun den dem ned med. Eller han kunde have bygget
indfødte kendte, og som ingen hvid Mand en stor Landgangsbro af sine Master og Spir
og ladet Dyrene spadsere ganske roligt ned
nogensinde kunde have fundet.
Jeg vil nu ikke fortælle om vore Oplevel af den. Nej, Sir, Noah vilde ikke have haft
ser paa denne Vandring, for de var ikke af svært ved at udlosse hele sit Menageri her
nogen Betydning; vi var heller ikke udsat for fra dette Bjerg og faa det sikkert ned paa
nogen synderlig Fare, undtagen maaske for Sletten. Delle her er ikke noget Bjerg paa
Slangebid, thi det lod til, at vor Fører var sytten Tusind Fods Højde, bedækket med en
en sikker Mand, der forstod sine Sager. Efter tyve, tredive Fod Sne! Jeg kan tydelig fore
tre Dages Marsch kom vi til et Sted, hvor der stille jnig, hvorledes Noah er kommet ind i
laa en Mængde spidse Bjærge med snævre denne Dal. Han er kommet ind derhenne gen
Dale imellem, og da vi om Aftenen slog Lejr nem ¡Kløften og har ganske roligt drevet om
for Natten, fortalte Pedro os, at nu var vi kring og set sig om efter et passende Lan
nær ved det Sted, vi søgte. Han vilde imidler dingssted. Bjerget ihar rimeligvis staaet med
tid ikke gaa videre den Aften.
femten Fod Vand over sig, og det har netop
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været Arkensi Dybgaaende efter min Bereg
ning. Pludselig løber den ganske stille paa
Grund, og der staar den, ganske fast og sik
kert, mens Vandet synker omtrent en Fod i
Timen rundt omkring den.
Noah sætter sin Jolle ud, og da lian har
roet helt rundt om Arken, opdager han, at
den ligger rigtig godt paa et Plateau. Den var
jo fladbundet, ved De, og han .siger saa til,
sine feønnér: „Iler ligger den rigtig godt, og
her lader vi den ligge; om en Uges tid vil Van
det være ude af Dalen, saa kan vi gaa i Land
og skille os af med alle Dyrene!“
„For Gud i Himlens Skyld, se paa det
dér!“ -raabte jeg pludselig og pegede paa
Bjerget.
En kæmpestor Anakonda eller en lignende
Slange hang ud over Kanten af Bjerget og
sfvingede frem og tilbage paa en; underlig sø
gende Maade. Vi kunde se mindst femten Fod
af den, saa den Del, der Var bagved, maatte
mindst være tre Gange saa lang. Jeg havde
før set Kæmpeslanger, men hvad1 der for
bavsede mig mest, var, at den var af en
stærk himmelblaa Farve. Jeg har aldrig før
hørt om Folk, der har set himmelblaa Slanger.
Johnson saa paa Slangen, men lod ikke
til at blive Spor af forbavset.
„Det er endnu et Bevis paa, at Noah lan
dede her,44 sagde lian. „Han havde ikke Lyst
til at slippe den blaa Slange dér løs paa Ver
den, og det gjorde han vel i. Han lod sine
to blaa Kæmpeslanger blive deroppe paa Bjer
get, da han ikke syntes, han havde Ret til
at dræbe nogen af sine Dyr. Jeg Ikan bare ikke
flors taa, hvorfor han ikke lod alle Slangerne
blive deroppe eller lukkede dem inde i La
sten med strengt Forbud til hele sin Familie
om aldrig nogensinde at slippe dem ud. Der
var ingen Aviser den Gang, og der var saamæn ikke en Sjæl, der vilde have sagt et
Ord, hvis han havde gjort det.44
Imidlertid var Kæmpeslangen forsvundet,
og vi var færdige med at spise Frokost.
„Ser De den Revnei i Bjerget?44 sagde John
son nu til mig. Jeg saa den tydelig nok, den
løb Uge op til Toppen, men skønt den kun
var et Par Tommer bred, saa den i det skarpe
Sollys helt sort ud mod det lysere Bjerg.
„Hvad er det med den Revne?44 spurgte jeg.
„D'et er dér, vi skal kravle op,44 sagde Johnspn. „Vi maa laVe os en hel Mængde smaa
Stænger og drivfe dem ind i Revnen, saafremt
den er dyb nok til det naturligvis. Paa den
Maade kan vi lave en Stige, som vi kan klatre
op ad.44
„Det vil tage nogen Tid,44 sagde jeg, „men
jeg tror, det kan lade sig ¡gøre.44
Saa satte vi Pedro til at skære Stængerne
til ved Foden af Bjerget, mens Johnson og
jeg drev dem ind i Revnen med omtrent en
Fods Mellemrum. Det var et sent Arbejde,
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men inden Aften havde vi faaet lavet en Stige
over Halvvejen op tjl Toppen, og der var
ingen Tvivl om, at vi kunde faa den færdig;
næste Formiddag.
Vi begyndte at arbejde paa den igen næste
Morgen Klokken fire, og da Klokken var elleve,
stod Johnson og jeg oppe paa Toppen af det.
hellige Bjerg. Pedro blev nedenunder, thi in
tet kunde formaa ham til at ga(a med os.
Han sagde, at lian vilde blive nede i Skyg
gen af Skoven, og hvis han gav sig til et.
pibe i en Baadsmandsfløj te, som Johnson
havde givet ham, saa betød det, at der var
Fare paa Færde, og at vi maatte skynde os.
at komme ned ad Bjerget igen, saa hurtigt
vi kunde.
Da vi stod oppe paa Bjerget, kunde vi se,
at det ikke var helt fladt.
Midt paa det laa der ligesom en Slags.
Dæmning eller Jordvold, der var helt over
groet m'ed Træer og Krat, skønt man aldeles.
Lydeligt kunde se dens Form.
„Der ser De Arken,44 sagde Johnson. „Den
er smuldret hen, dér, hvor den laa, og Træer
og Buske er groet hen over den. Se paa den,.
De kan med største Lethed se dens tydelige
Omrids. Den var seks Hundrede Fod lang
og hundrede Fod bred. Det er netop Stør
relsen af den Jordvold eller Dæmning der
henne.i4
Dette var fuldstændig rigtig beregnet, vi
havde begge to et skarpt Blik for Afstande,,
og hvis íet Skib paa Arkens Størrelse havde
ligget og var smuldret hen paa et fladt Pla
teau paa Toppen af et Bjerg, saa vilde det
havfe dannet nøjagtig saadan en Forhøjning,,
som vi her saa for os.
„Der kan ikke være meget tilbage af den
nu,44 sagdie Johnson, „det er fire Tusinde Aar
siden, den løb paa Grund, saa det kan vist
ijkldc nytte at grave efter Levninger af den,
skønt jeg rigtignok vilde virre mægtig glad
ved at finde niogle Søm eller andre Jernstum
per eller saadan noget fra den Tid. — Mep
hvad er det for en Støj derhenne? Det lyder
næsten som en Hest, skønt dens Vrinsken er
dog ikke ganske saadan.44
I sammic Øjeblik saa vi et Dyr komme
ud af .Krattet. Det blev staaende stille og saa
paa os. Diet var omtrent af samme Størrelse
og Form som en Hest, men havde en Slags
Pukkel som eTi Dromedar, og dens Skind var
nøgent og blankt. Men det mest mærkværdige
var dog *et Horn paa hen ved en Fods Længde,
der stod lige ud fra Midten af dets Pande.
„Nu vil De maaske tro mig?44 sagde John
son. „D<et Dyr dér er den oprindelige En
hjørning, som intet Menneske nogensinde har
set, siden Noah gik i Land og efterlod den
her paa Bjerget af Grunde, han kun selv
vidste Besked om.44
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Jeg maatte tilstaa, at jeg nu var af samme
Mening som Johnson. Jo mere jeg saa og
tænkte over de forliaandenværende Forhold,
desto mere syntes de at passe til Johnsons
Teori.
I alle Tilfælde stod der her en Enhjør
ning for os, og jeg ved nu, at det altsaa ikke
er noget Fabeldyr, som Folk tror, men at For
tællingen om det er g.aaet i Arv fra Slægt
til Slægt fra Noahs Efterkommere, skønt in
tet ¡Menneske nogensinde senere har set det.
Pludselig 'gav Dyret et højt Hvin fra sig
og ¡styrtede tilbage ind i Krattet. Saa lod der
en Trampen, og Jorden formelig rystede, da
en hel Flok vilde Okser kom farende over
Plateauet. 1 det samme saa jeg et Glimt af
den blaa Kæmpeslange oppe i Træerne over
vore Hoveder, og jeg forstod, at Anacondaen
havde iagttaget os. men at et eller andet havde
forskrækket baade den og de andre vilde Dyr.
Nu hørte vi ogsaa Pedro pibe i Baadsmandsfløjten og vidste, at der maatte være noget
galt paa Færde.
„Nu maa De have mig undskyldt,cc sagde
jeg til Johnson, „men nu har jeg faaet mere
end nok af dette Bjerg med dets blaa Kæmpe
slanger, Enhjørninger og andre Dyr, som ¡man
kan høre, men ikke se, og nu vil jeg skynde
(inig herfra, saa hurtigt jeg kan.“
Johnson svarede ikke; men greb fat i mig,
og jeg saa, at han var ligbleg,
„Se derop!“ sagde han og pegede op mod
Himlen lige over vore Hoveder.
Jeg saa op, og saa greb jeg ham i Armen
og trak ham hurtigt med ind i Skovlens Tyk
ning. Thi hvad jeg saa, var no giet, jeg ofte
havde hørt die indfødte fortælle om, men
aldrig tr-oet paa. Diet var, hvad Indianerne i
Cenlral-Amlerika kalder for „Den hellige Kæm
pef ugl“. De siger, at den kan føre en fuld
voksen Oksle bort i sine Klør, ligesaa let som
en Høg bærfcr en Kylling. Den var nær nok
til, at vi rigtig kunde se dens Størrelse. Den
var mindst seks Gange saa stör som den stør
ste .Kæmpieørn, og den havde en umaadelig
fang, (S van dignen de Hals. Da den fløj mel
lem os og Solen, kastede dens hæslige store
Krop en vældig stor Skygge paa Jorden om
kring os. En Englænder saa en Gang Mage
til .den i Nicaragua og skrev i Bladene om
det, men Videnskabsmandene kaldte ham for
en simpel Løgnhals.
Fuglen lod ikke til at have bemærket os,
men efter at have fløjet rundt om Bjerget
nogle Gange, sejlede den bort i sydlig Ret
ning og var snart ude af Syne.
„Lad os skynde os herfra/ sagde jeg til
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Johnson, før vi ser flere af disse skrækkelige
Dyr. Jeg har set nok for Resten af mine
Dage! Peddo fløjter dernede, som han var
gal, han trænger maaske til v¡or Hjælp!“
Imidlertid havde Johnson taget sig sam
men og var mere end villig til at følge med.
Vi klatrede saa ned ad Stigen igen og skyndte
os over Dalen hen til det Sted, hvor vi
havde efterladt Pedro i Skyggen. Vi fandt
ham i Færd med at pakke Vore Sager sam
men til Opbrud.
„Vi maa øjeblikkelig afsted herfra/ sagde
han. „Fuglen har set os og vil sikkert komme
tilbage. Der er ikke mange Mennesker, der
har set den og er forblevet i Live. Kom,
lad os for Gud i Himlens Skyld skynde os!“
Vi var alle lige ivrige efter at komme bort.
Vi havde set meget mere, end vi havde ven
tet Jog skønt jeg ikke troede paa, hvad Pedro
sagde om Fuglen, ønskede jeg dog, jeg sad
om Bord i Damperen i mit eget Lukaf, og
intet i Verden skulde form aa mig til at gennemstrejfe Central-Amerika én Gang til. Vi
startede saa hurtigL, vi kunde, og naaede ned
til A trato Floden og vor Kano uden videre
Uheld. Men der var ingen Tvivl om, at Fuglen
fulgte efter os. Tre Gange maatte vi skjule
os under de tætte Buske i Skovtykningen, thi
Peddo, som hele Tiden iagttog Himlen, op
dagede den i lang Afstand, og mens vi laa
gemt derinde, kunde vi gennem Grenene se
den som en lille sort Plet sejle hen over
Himlen højt oven over os. Da vi endelig kom
ud paa den aabne Flod, saa vi den ikke mere,
thi Pedro sagde, at den fløj aldrig over Vand.
Det troede han i det mindste, thi fra nu af
holdt han op med at sige sine Bønner, som
han havde gjort hele Tiden, mens vi gik inde
i Skoven, og han længtes lige saa meget efter
at komme tilbage til Cartagena som vi andre.
Se, derfor tror jeg, at No,ahs Ark landede
i Amerika og ikke i Asien! Hvad jeg her
har fortalt Dem, er den rene Sandhed, skønt
jeg ved, at De vil sige, at enhver Mand, der
drikker tilstrækkelig meget Rom, vil væirei i
Stand til at se det samme uden at behøve
at forlade sin Kahyt, eller sit Soveværelse paa
Landjorden. Men hvis De selv vil tage til Central-Amerika, saa kan De faa idet Bjerg og
mange ¿indre mærkelige Ting at ¡se, og De
kan bagefter skrive en hel Bog om det, saa
den afrikanske Opdagelsesrejsende, vi har med
om Bord, vil dø af Misundelse, naar han læ
ser den eller ærgre sig ihjel over, at han
har spildt sin Tid med at gennemstrejfe et
saa almindeligt og dagligdags Sted somi
Afrika.“
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Pat Tilbuijetociet fra Moskva. Efter Maleri af Philippoteaux.

RUSSISKE MINDEFESTER.
DENNE TID FEJRES der store Fester i

I Moskva og dens Omegn til Minde om Sla
get ved Borodino den 7. September 1812
og Moskvas Brand den 16. September sam
me Aar. Kejseren og Kejserinden af Rusland
er i den Anledning rejst dertil for at tage
Del i disse Festligheder.
Man skulde synes, at Napoleons Sejr over
General Kutusow ved Borodino og Ruslands
gamle Hovedstads Brand maatte kaldes Neder
lag, som Russerne ikke havde Grund til at
mindes med Glæde. I mangen Franskmands
Bevidsthed staar da ogsaa disse ^Begivenheder
opført mellem Napoleons Sejre, men i Virke
ligheden dannede de Indledningen til ha,ns
Fald.
De franskes Tab var desuden saa store,
at Sejrén kun blev deres, for saa vidt som
de beholdt Valpladsen.
Napoleons vanvittig dristige Plan var den,
at han efter det europæiske Fastlands Under
trykkelse vilde gaa sin Sejrsgang gennem Rus
land imod Indien og derved ramme sin værste
Fjende, England, ved at ødelægge dets Handel.
Hans lyse Forhaabninger var imidlertid
bleven formørkede allerede ved Begyndelsen)
af Felttoget. Russerne søgte* overalt at. undgaa Slag og trak sig tilbage, efterladende for
ladte, afbrændte Byer, som ikke kunde ydci

den mægtige, franske I ker den fornødne For
plejning.
Soldaterne var udmattede, hærgede af Blod
gangsepidemi, en ulidelig Hede pinte dem
ogsaa, og baade Mennesker og Heste døde som
Fluer.
Kejseren selv var syg og nedbrudt, helst
havde han vist allerede nu vendt Rusland Ryg
gen; men han haabede stadig paa sin sæd
vanlige Lykke og vilde vinde en Sejr for
derved at give Hæren Miod og sig selv den
tabte Glorie tilbage.
Endelig modtog den nye russiske Over
general, Kutusov, (Smolenski) den franske Hærs
Udfordring, og ved Borodino i Nærheden af
Moskva mødtes de to Hære.
Franskmændenes Styrke var fra 400,000
Mand allerede gennem deres Strabadser svun
det ind til omtrent Halvdelen, medens Kutu
sov stadig kunde faa Forstærkning til sin
Armé, som bestod af ca. 100,000 Mand.
Det blev det blodigste Slag, Napoleon no
gen Sinde havde oplevet. 40,000 Franskmænd
og 30,000 Russere bedækkede Valpladsen, og
kun fordi Kutusov trak sig tilbag til Moskva,
kunde den franske Hær tilegne sig denne Pyr
rho s-Se jr.
Kejseren følte sig dødssyg og higede nu
kun mod Moskva, Landets gamle Hovedstad,
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hvor han haabede at kunne overvinde Kutusov og skaffe sig og sin Hær et behageligt
Vinterkvarter.
Men Kutosov afventede slet ikke Fjendens
Angreb, han forlod stille Byen, som Napoleon
uantastet drog ind i den 15. September, .og
hvor han indkvarterede sig paa Kreml, det
ældgamle Kongeslot.
Meri^Franskmændene var draget ind i en
død By, intet Menneske viste sig, og Napoleon
maatte tilstaa, at han ikke befandt sig i en
erobret, men i en med Vilje forladt By.
Han trøstede sig imidlertid med, at Byens
Rigdomme og store Forraad kunde ophjælpe
hans Hærs elendige Tilstand, men om Nat
ten udbrød der Ild overalt i Byen, hvis Gu
vernør, Grev Rostoptschin, havde beordret den
sat i Brand inden Afmarschen.
Slukningsforsøg var ganske fruglesløse, i
Løbet af nogle Timer havde Luerne fortæret
alt det, den franske Hær skulde have levet af
i Maaneder. Napoleon og lians Soldater slap
med Nød og næppe ud af Flammerne, og Iran
følte nu, at Fredsunderhandling var den ene¡ste Udvej, han havde tilbage.
Men Czaren svarede ham slet ikke paa
hans Forslag, den russiske Hær »holdt sig
borte, alt lignede den uheldssvangre Fred, som
i Naturen gaar forud for Uvejret.
Og Naturen skulde hjælpe til ved Øde
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læggelsen af den franske Hær og dens hidtil
uovervindelige Kejser.
Medens Franskmændene endnu var ; midt
i Ruslands Hjærte, brød den forfærdelige rus
siske Vinter løs og gjorde dette Felttog til
det rædselsfuldeste, Historien har opskrevet.
Gennem uendelige Lidelser, idelig angrebet
af Kosakafdelinger og Strejfkorps gik det lang
somt tilbage; men først den 17. December førte
General Ney de sidste Levninger af Arméen
over Grænsen — 700 dødssyge, elendige Stakler!
Derfor kan Rusland med god Grund fejre
Mindefester for Kutusovs Massakre ved Boro
dino og deres stolte Kongebys .Ødelæggelse,
thi det v’ar i Virkeligheden disse Begiven
heder, der lagde den første Grund til Napo
leons Undergang.
Trods kommende Sejre ved Lützen og Baut
zen havde Napoleon nu passeret Kulmination
nen. Nu gik det nedad mod Elba, mod SL
Helena.
Napoleons SLjcrne var dalet.
Russernes Fest vil blive enestaaende, alene
af den Grund, at der i den deltager op imod
en Snes Soldater, s o m for 100 Aar si
den var med i Kamp e n e.
Den ældste er da ogsaa 126 Aar — den
yngste 117 Aar gammel!

En Strandpavillon ved »Hvidøre«.

Kejserinde Dagmar og Dronning Aleksandra, der plejer at tilbringe en Del af Eftersommeren paa
deres henrivende Ejendom „Hvidøre", har ladet opføre övenstaaende Pavillon helt nede ved Stranden.
Pavillonen er tegnet af Dronning Nlaud, og fra dens Veranda er der en glimrende Udsigt over Øresund.
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HARALD SCAVENIUS
Gesandt I St, Petersborg.

1912.

ERIK SCAVENIUS
Gesandt i Wien.

September

OTTQ CHRISTIAN SCAVENIUS
Gesandt i Stockholm,
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GESANDTERNE SCAVENIUS
ET ER vel nok et ganske enestaaende Til

fælde ikke alene i Danmarks — men
D
ogsaa i andre Landes Historie, at. samtidig

tre Slægtninge — tre Bærere af det samme
Navn udsendes som befuldmægtigede Gesandter.
En Gesandt er som bekendt en meget an
svarsfuld Person, som ude i Verden skal re
præsentere sit Land og sin Konge,. som skal
være inde i alle mulige politiske og sociale
Forhold, og som bestandig har Brug for baade
Takt og Konduite.
En Gesandt er desuden en meget fornem
Mand; han kaldes Ekscellence, er fri for at
betale personlig Skat, har Lov til at køre i
Karet med Seksspand og til at anlægge Tron
himmel i sin Audienssal og Modtagelsessalon
— et Prærogativ, som en moderne Gesandt
dog vist ikke benytter sig af.
Da det maaske kan interessere vore ærede
Læsere at hore lidt om de tre unge Gesandter
Scavenius’ Slægtsforhold, vil vi fortælle her
om. Familien Scavenius stammer fra Skagen,
hvor den først kendte, Christen Jensen Brøndum døde i 1741, og hvor der jo endnu eksi
sterer en bekendt Familie Brøndum.
Hans Søn, Peder, kaldte sig Brønnum, var
Handlende i Skagen og havde ti Børn, af
hvilke den yngste blev Studenæ i 1770 og
efter Datidens Skik antog Navn efter sit Føde
sted, som han laliniscrede til ,,Scavenius“. Han
gik til Ostindien, blev Faktor i det store Han
delsselskab og kom 1792 tilbage til Danmark
med en meget betydelig Formue, for hvilken
han købte flere store Godser, bl. a. GjorsleV
og Klintholm.
Af hans Born blev de to Sønner, Kammer
herre Peder Brønnum Scavenius til Gjorslev,
Erikstrup, Søholm og Klintholm, og Hofjæger
mester Jacob Brcnnum Scavenius til Basnæs
begge ophøjede i den danske Adelstand 1844
af Kong Christian VIII og valgte som Vaabenmærke Stenbukkens Himmel tegn paa himmelblaa Grund.

Den ældste af disse to Brødre, Kammer
herren paa Gjorslev, efterlod denne dejlige
ældgamle Gaard til sin Søn, Kammerherre Ja
cob Brønnum Scavenius, den tidligere Kultus
minister, og dennes næstyngste Søn, Harald
Roger Scavenius, er det, som fra Legations
sekretær i London er avanceret til Gesandt
i St. Petersborg. Han er født 1873, mag. art.
og gift 1909 med en Datter af den bekendte
Fabrikant S teen sen i Vejle.
Den gamle Kammerherre paa Gjorslev gav
sin møenske Herregaard, Klintholm, til Søn
nen Kammerherre Carl Sofus Scavenius, hvis
Søn Erik, født 1877, cand. mag. og cand. polit.
var ^Udenrigsminister i Ministeriet Zahle og
nu er bleven Gesandt i Wien.
Disse to unge Gesandter er altsaa køde
lige Fættere, medens den tredie i dette diplo
matiske Kløverblad er en Sønnesøn af Hof
jægermesteren paa Basnæs, deres Bedstefaders
Broder.
Kammerherre Otto Christian Scavenius er
født 1875, har hidtil været Gesandt i St. Pe
tersborg og er nu bleven forflyttet til Stock
holm.
Han er gift med en Datter af den nylig
afdøde Generalkonsul, Etatsraad Gustav Han
sen og var for nogle Aar siden en uforfærdet
og heldig Væddeløbsrytter, Sejrherre i utallige
Gentlemenløb. Det var de rigtige gamle Vædde
løbsdage paa Eremilagesletten, hvor hele Ari
stokratiet mødtes for sammen med Kongefami
lien at nyde nogle Timers High-life. Hvem
husker ikke Gesandtens Fader, Kammerherre
Otto Scavenius vandre rundt paa Saddelplad
sen med sin nystrøgne Cylinder og Kikkert
remmen over Diplomatfrakken, stolt og lykkestraalende over Sønnens Sejre.
Han kunde bedømme Præstationerne, thi
han var jo selv en udmærket og dristig Rytter.
— Senere har Otto Chr. Scavenius ombyttet
Vædderidtet med den diplomatiske Løbebane
og vil sikkert sammen med Fætrene danne,
en elegant Trio- i den store europæiske Koncert.

Oberst Frants Sophus Diechmann,
døde Onsdag den 4. September, 80 Aar gammel. Han fødtes
Nytaarsdag 1832 i Fredericia, som Søn af Major C. A. Birch
Diechmann. Kun iolv Aar gammel blev han sendt til det da
værende Landkadetakademi og afgik som Sekondløjtnant der
fra til 10. Bataillon, med hvilken han kæmpede ved Mysunde.
I 1864 udmærkede han sig ved Dybbøl og Als og benaadedes
derfor med Ridderkorset.
Avancerede 1868 til Kaptajn og 1882 til Oberstløjtnant med
Garnison i Viborg og ansaas for en ualmindelig dygtig Offi
cer, som var meget afholdt af sine Undergivne.
Oberst Diechmann har udgivet sine »Minder fra 1864«, en
Bog, der viser hans glødendc Fædrelandskærlighed. Fra sin
spædeste.Barndom var han Soldat med Liv og Sjæl og elskede
sin Stand over alt i Verden, hvorfor det ogsaa var ham en
bitter Sorg/at han ikke naaede at blive Regimentschef, men
faldt for den ubønhørlige Aldersgrænse.
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FRA GRÆNSEEGNENE

RA KOLDING er anlagt en ny Privatbane

F Syd paa — Kolding—Hejlsminde-Banen —
der har faaet stor Betydning som Turistbane.
Det er vel ogsaa af den Grund, at der langs
denne Bane ikke findes færre end 14 Stationer
og Holdepladser foruden Endestationerne Kol
ding og Hejlsininde, og hele Strækningen til
bagelægges paa li/i Time.
Saavel af Koldingenserne som tilrejsende
benyttes Banen i stor Udstrækning, særlig nu
i Sommermaanederne, men den fører jo ogsaa
ned til et minde værdigt Sted som Skamlingsbanken, hvortil man naar efter 3/i Times Kør
sel fra Kolding.
Fra Stationen spadserer man jævnt opad
til Skamlingens Top, ja, man kan ogsaa køre
derop, om Varmen skulde være for stærk, eller
man har mindre let ved at gaa.
Herlige Skamling, du Drot iblandt Høje,
hæver med Stolthed din Tinde mod Sky,
løfter til Frihed det fængslende Øje,
skænker forsagte et Hjerte paany.
Bedste blandt Banker,
Tusind’ du sanker,
sluttende os til dit trofaste Bryst,
lønner vor Møje med festlige Tanker,
rejser vort Alod og beriger vor Trøst.
Saaledes synger P. Chr. Koch, og det kan
ikke nægtes, der er uhyre meget, der fængsler
oppe paa Skamlmgsbanken, hvor Dannebrog
altid vajer, det kære Flag, der kan ses, op
muntre og trøste et langt Stykke ned i Sønder
jylland.
Den første Sprogfest afholdtes paa Skamlingsbanken. i 1843 ved et Folkemøde paa
hen ved 6000 Mennesker, og i Aarene derefter

gentog Møderne sig, indtil Krigen 1848 afbrød
dem; men atter i Halvtredserne afholdtes flere
Folkefester der. I 1863 rejstes den 16 Meter
høje Granitobelisk paa Bankens højeste Tinde,
der kan ses vidt omkring. Den bestaar af 25
store Sten, og i dem er indhugget Navne paa
en Del af den danske Sags Forkæmpere i Sles
vig, saaledes Nis Lorenzen, P. Hjort-Lorenzen,
C. Flor, ly. Skau o. fl. Støtten stod kun i
5 Maaneder, thi under den tyske Besættelse
i 1864 blev den paa Tilskyndelse af Hjemmetyskere sprængt i Luften. Egnens Folk købte
Stenene, og i 1866 genrejstes Støtten paa sin
gamle Plads; men de mange Brud i de en
kelte Sten vidner om den Overlast, der i sin
Tid blev den til Del.
Man har den herligste Udsigt fra Skamlingsbanken til Ribe og langt ind over Fyn
samt langt ned i Sønderjylland og Als, og
Stedet med sin herlige Udsigt er nok egnet
til at vække Minder i alle danske Hjerter.
Man løsriver sig kun nødig fra den vide Ud
sigt, hvor Vand og Skov bugter sig mellem
hinanden; men der er endnu meget at se der
oppe. Man dvæler med Glæde ved de smukke
Mindesmærker for Laurids Skau, Regensburg,
Mørk-Hansen, Grundtvig og Christian Flor, hvil
ket sidste Minde er rejst i denne Sommer.
1903 blev rejst og indviet den ejendommelige
og historisk bekend Le Granit-Talerstol, hvortil
Lorenz Frølich har givet Tegningen.' De tre
nordiske Rigers Flag vajer omkring denne
Talerstol, hvorfra saa mange djærve og minden
rige Ord er talte, og hvor jævnlig store Skarer
af Mennesker samles omkring.
Da •Bjørnstjerne Bjømson. i 1906 talte her,
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var der vel samlet ca. 6—7000 Mennesker, der
laa lejrede paa Skrænterne omkring den smukke
Talerstol.
Legemet gør sin Ret gældende, og i den
paa Banken opførte Pavillon med en stor Sal,
hvor der kan spise ca. 600 Mennesker, kan
Legemets Fordringer til Mad og Drikke blive
tilfredsstillet. Tiden gaar, og for at benytte
den spadserer man atter ved Togtid ned til
Stationen med Følelsen af, at man aldrig kan
glemme det korte Ophold paa Skamlingsban-
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ken. Med Toget kører man saa et -Kvarters
Tid længere Syd paa og standser ved Stationen
Hejis. Denne venlige By rummer de samvir
kende sønderjydske Foreningers Efterskole, som
nok er et Besøg værd. I den Tid, denne Skole
har bestaaet, ca. 20 Aar, har den været besøgt
af ca. 5000 Elever fra Sønderjylland, og den
store Betydning, denne Skole har for at op
hjælpe og bevare den danske Nationalitet hos
de unge i Sønderjylland, er mere end ind
lysende. — Hejis Efterskole er en MønsterEfterskole, indrettet tidssvaren
de med Plads til 70 Elever, og
der hører en smuk Have samt
en stor Sportsplads til Skolen.
Det er en Fornøjelse at talé
med de unge sønderjydske Pi
ger, der om Sommeren besøger
Skolen, og rørende er det at
høre dem synge vore Fædre
landssange, som jo ikke maa
lyde dernede, hvor deres Hjem
findes. — En lille Spadseretur
fører os ned til Hej Isminde, og
vi er ved Grænsen, ved Grænsen
af det gamle, omstridte Land,
hvor de mange dansksindede
Sønderjyder lever i Længsel ef
ter atter at komme til at høre
til Moderlandet Danmark.

HEJLS EFTERSKOLE

Postmester, Grev TRAMP
i Odense fyldte nylig 70 Aar. Han deltog som Kadet i
Slaget ved Helgoland, hvor en Kugle gjorde ham til In
valid, saa. han til sin Sorg maatte gaa over i civil Tje
neste Men i sit Hjærte er han endnu Officer med usvæk
ket Interesse for sin Ungdomsgerning.

Professor, Dr. phil. K. J, V. STENSTUP,
som nylig fyldte 70 Aar, er vor allerførste Geolog og
har gjort sig bekendt overalt i den videnskabelige Ver
den ved sine berømte Rejser i Grønland og sine rige
Indsamlinger til mineralogisk Musæum
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HAVEBRUGSUDSTILLINGEN

LLEREDE i LANG TID har de store, sløre Grupper af Palmer, Syringer, Sneboller,
trinde Plakatsøjler paa Kobenhavns Torve Bregner og Konvaller skyldes forskellige store
været kronet af et frodigt Blomsterflor og deGartnerier.
koreret meet yndefulde Plakater i dæmpede I mange Sidefløje og Køjer bugner Bor
Farver. Det var Forløbere for den Havebrugs dene af Roser, Chrysanthemum, Liljer og Kæmudstilling, som nu er aabnet ved Islands Brygge, pcnclliker. Vi bemærker dejlige Rambler-Roser
hvor Floras skønneste Gaver har afløst Spege mellem Humleranker og standser ved en stor
sild, Klipfisk og Tovvierk og udsender en an Samling Skaale med hvide, rosa og lyseblaa
den Duft end hine.
Aakander — men først og sidst er her Roser
Midlerhallcn er imponerende og smuk, men i en Fylde og Farvepragt, som ikke kan være
til Trods for, at her findes en rummelig Tri mere fuldkommen.
bune, var den meget prunkløse AabningshøjI dekorerede Vaser og Kurve, i bundne
tidelighed mærkelig nok henlagt til Restauran Buketter og Kranse og andre Blomsterarrangetens Mados.
ments møder Øjet ligesaa megen Smag som
Terrænet er næsten for mægtigt; store Kunstfærdighed og Fantasi; og de blomster
Planteskolcanlæg, som Lægfolk ikke forstaar, prydede Borddækninger vil sikkert interessere
adskiller de forskellige Pavilloner, som derfor Husmodrene ligesaa meget som de udsøgte og
særdeles fristende Køkkenurter.
Vi lægger
let bliver oversete.
Udstillingen er ligesaa rig som smuk og Mærke til en stor Samling Tomater i de mær
vil sikkert blive mødt med stor Velvilje.
keligste Former og Farver, mon de har samme
Den danske Afdeling er selvfølgelig den Smag søm den sædvanlige rode?
sLørste og viser, hvor højt Havebruget staar
Det spores ikke meget, at Frugtaaret ikke
herhjemme, men ogsaa S verrig og Norge er er første Klasses, og enhver har ogsaa forsmukt repræsenteret; S verrig navnlig med ele staaet at ordiie deres Udstilling, saa den bli
gant Bindekunst, Skærme, Kranse, Brudekroner ver saa tiltalende som mulig; særlig attraaog Sofapuder, og med en vidunderlig Samling værdige er de vældige Drueklaser og de modne
Bregner; Norge med sine grankhvdte Vægge Fersken, som pranger paa mandshøje Træer.
og pragtfulde mørkerøde Begoniar.
Vi finder alle Vestindiens Planter og Frug
Hovedhallen er en prægtig Vinterhave, hvis ter saavel i naturlig som i syltet Tilstand,

A
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og et andet Sted ser vi forskellige Grene og
Frugter hærget af alle mulige Plantesygdomme.
Hist er en historisk Oversigt over Fortidens
Havekunst med ypperlige Billeder fra Versailles
og andre berømte Slotshaver, og her er Kon
kurrenceudkast til moderne Havekultur.
En overordentlig fornøjelig Afdeling er
Svampenes, spiselige og giftige, ordnet i Mos
paa Bordene eller under voksende (iraner.
I en Pavillon ser man forskellige Kunst
gødninger, som man dog ikke maa tro frem
træder uskønt eller kedeligt; man ser en herlig,
grøntbevokset Stenhøj og erfarer, at dens hen
rivende hvide, laksrøde og himmelblaa Kry
staller er — „Kali44.
I et stort Bassin er omkring et Springvand
grupperet insektædende Planter, eksotiske
Kæmpeliljer og Orkideer, og i Hovedhallens
Vandbassin blomstrer Lotus bioms ten og røde
Aakander omkring den sjældne Elavescens.
Midt i al Blomslerpraglen s laar et dystert
memento mori paa sort Grund øg med flor
omvundne Kandelabre, og ude i Terrænet fin
der vi Mønslerkirkegaarden med sin stilfulde
Fontæne. Man burde have undgaact Navne og
„Her hviler44 øg ogsaa have bragt lidt Smags
vejledning til mindre bemidlede.
Orkideerne har deres eget Udstillingslokale,
hvor man ser en Rigdom af disse særo og
kostbare Blomster.
Frø-, Maskin- øg Redskabsafdelingerne lin
der ogsaa sit Publikum — og Lønnen for alt
dette Arbejde, al denne Flid og Smag slraaler
Udstillerne i Møde fra de pompøse Præmiicmontre, blandt hvis Rigdomme Sverigs maaske er smukkest — en Skaal som Grcv.de la
Gardies Ærespris var nøk vivrd at eje!

Fru Betty Nansen sun „Agnete1*.

ET VIL GLÆDE alle Elskere af dramatisk
Kunst, al den ypperlige Skuespillerinde^,
Fru.Betly Nansen nu alter er saa rask
efter -sin alvorlige Sygdom, at hun kan gen
optage sin sceniske Virksomhed.
BeLly Nansen, som er Dat ler af Provins
scenens forgudede Frederik Muller og hans
yndefulde Hustru — nu Fru Ring paa Folke
teatret — debuterede 1893 paa Kasino. Hun
har siden vægret knyttet til Kasino, lo Gange
til det kgl. Teater, til Dagmarteatret og til
Folketeatret, hvor hun i lo Aar var Med
direktrice; men hun har aldrig kunnet slaa
sig til Rø noget Steds.
Har givet Gæsteroller i Norge, S verrig,
Finland øg saagar i Rusland øg overalt be
gejstret Publikum med sin lødige Kunst.
Fru Nansens Talent spænder fra Lystspil
let til den støre Tragedie, men størst er hun
maaske i det møderne Drama, og man maa
meget beklage, at hun ikke er fast knyttet ,til
én af de københavnske Scener.

D
Den dumme har Held med sig, men han
forstaar ikke al holde det fast.
❖

*

*

„Jeg er nu en Gang saaledes,44 det er Ende
punktet for al kvindelig Logik.
*
-

*
sfc:

Indbildte Sygdomme helbredes bedst af
virkelige.
*
*

*

Vi elsker dem, vi har tilgivet, vi elsker
vor egen Tilgivelse i dem.
❖

*
*

Mange ærgrer sig over fremmed Lykke,
som om deres egen afkortedes ved den.
*

*
*

Intet er mere farligt end aldrig at føle sig
hjemme i sit Hjem.
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Et ejendommeligt Befordringsmiddel.
En ung Dame af det engelske Aristokrati, Lady Maya Campbell har vakt Opsigt ved at optræde
som Struds-Rytterske. Lady Maya er den eneste Dame i England, der har redet paa det mærke
lige Dyr. Det skete ved en privat Fest, der blev afholdt hos en Godsejer, som selv ejer en pragt
fuld zoologisk Haoe.

,Hver
8.

Dag“
22.

September
1912.
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Kongedatrene, Dronning Alexandra og Kejserinde^Dagmar,1 sliger i Land ved Toldboden.
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DET KONGELIGE THEATER
Bevægelser, — han behøvede aldrig at gemme
staar i denne Tid i Svenskens Tegn.
Ugereperloiret bød intet nyt før den sven Hænderne i Bukselommerne.
Det skønne svenske Sprog var en Lyst at
ske Gæst, Skuespiller Gustav Fredrikson kom
høre, kun Skade, vi ikke har Talescenen, hvor
og samlede al Interesse om sin Person.
Johan Gustav F. er født 1832, blev Student hans dæmpede Replikker og fortræffelige Mi
1851, tog senere Kameral- (statsvidenskabelig) mik rigtig kunde være kommen til sin Ret.
Den af vore Kunstnere, som i Konversa
Eksamen og gik først til Thea tre t, da han var
fyldt 30 Aar. Han har vel aldrig tænkt sig tionskunsten var ham jævnbyrdig, var Hr.
at skulle opnaa 50 Aars Jubilæum — stadig Jerndorff; hvor var han ikke nobel som den
i fuld Vigeur, rank -og -spændstig som en gamle Grandseigneur; man ønskede kun, at
Dumas havde fort de lo Verdensmænd sammen
Yngling.
Det er sent, vi faar den gamle — altid i livligt Replikskifte.
unge Kunstner at se paa vort kongelige The
Debutantinden, Frøken Carla Müller, lignede
ater, men det er ikke for silde, saavist som Fru Betty Nansen i Ydre som i Spillemaade
han stadig mestrer
inde med et Talent,
saavel Karaktcrrolder rækker længere
ler som Bonvi vant
end til det mærk
værdige Kvinde
faget.
Den første Aften
menneske, hun
op traadte Fredrik
fremstillede. Man
son i „Blandet Selsavnede en Smule
skab“, som er en
Musik i de lange
udmærket sammen
Mellemakter;
det
kædet Komedie af
skal være et fabelAlexandre. Dumas
agtig godt Stykke,
den yngre, men den
og sidder sikkert
virker allerede for
som ikke liltrænger
ældet og er vel ogsaadan Stimulans:
saa kun genoptaget
de tavse Mellem
for at give den
akter kan ofte med
svenske Gæst Lej
virke til ct scenisk
lighed til at vise sin
Nederlag.
Specialitet: Salon
Henrik Ibsens
komedien. Iscene
Kunst behøver ikke
sættelsen tyder i
Musik og er af en
hvert Fald ikke paa,
helt anden Art end
at man har i Sinde
„Blandet Selskab”.
at holde den paa
Hans Vildand faar
Repertoiret. Deko
aldrig „en Tanke‘\
rationerne var i den
den er ligesaa frisk,
Grad tarvelige, at
som da den ser
man
forundredes
veredes os første
over al skulle se
Gang for 28 Aar siGUSTAV FREDRIKSON, svensk Skuespiiier.
den? og ¡ „Vildansligt paa vor Natio
nalscene. Maaske har Iscenesætteren tænkt at den‘* optraadte Fredrikson den anden Aften.
det vilde gavne Stykket, om det blev henlagt Det var et gansKe aparte Valg, thi Dr. Rellings
til Forfatterens Tidsalder, men slet saa be lille Rolle bliver, hvor godt den end spilles,
skedne var man dog ikke under det andet af ret underordnet Betydning. De to første
Kejserdømme, og saa skulde Personerne jo da Akler viser han sig ikke engang paa Scenen,
ogsaa være optraadt i Dragter fra Kejserinde saa for de, der var kommet for kun at be
Eugenies Ungdomsdage. Nu tog de ullra-mo- undre ham, blev det en Skuffelse.
derne, forøvrigt meget smukke Dametoiletter
Publikum sad paa Spring efter hver lille
sig højst mærkværdige ud i den fordringsløse Morsomhed, som de modtog med taknemlige
Ramme.
Lattersalver uden at ville gaa dybere til Bunds
i den sørgelige Tragedie. Havde man været
Apropos — hvor Svenskerens Tøj dog sad grebet, som Ibsen fortjener det, havde man
brillant — intet Under, at en Tilskærer fra næppe haft Tanke for at fremkalde Hr. Fre
hinsjdas Sundet er saa efterspurgt. Gustav Fre drikson, som til Trods for sit fortræffelige Spil
drikson imponerede ved sin Elegance, han var ikke ragede op over det kgl. Theaters egne
Verdensmanden par excellence med plastiske Kunstnere.
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Naar Efteraaret kommer.
KØNT MAN skulde ane, at det er en Regnfrakkje, hvis ikke
vel endnu den sportsmæssige Raglanfacon røbede det. Det
tør haabe, at vi er et saa nyttigt Klædningsstykke, .at enhver
som lidt ÆkviDame burde eje det, og trods den forholdsvis
valent for den billige Pris er den holdbar næsten til Kedsom
ublide August melighed. Vælg derfor helst en mørkeblaa eller
Maaned maa
sort- og hvid-mixed, de lysegraa eller drape
faa de dejlige er maaske elegantere, men i Længden bliver
Efteraarsdage, man træt af en saa fremtrædende Farve.
som kaldes
En udmærket Efteraarstrøje er ogsaa Golf
„Indiansk Som- trøjen, som nu faas i velsiddende Faconer og
mer“, kan vi smukke Farvesammensætninger, f. Ex. ganske
dog ikke kom smalstribet sort og hvidt eller mørkegrøn med;
me uden om læderfarvede Opslag.
det sørgelige
Den smukkeste Golftrøje, en ung, slank
Faktum, at vor Pige kan vælge, er af et blødt, hvidt Uldstof,
Sommer dette syet med Rem om Livet og to Rækker blanke
Aar indskræn Guldknapper; en saadan Trøje til en fodfri
kede sig til tre mørkeblaa Nederdel og dertil en lille hvid Filt
— siger og hat med en Due vinge er en komplet nydelig
skriver tre — Ungpigedragt.
vidunderlig
Og Efteraaret kommer, og saa aabnes Te
dejlige Uger, og atrene. „Madame“ har sin Logeplads en Gang
at Herligheden om Ugen, den lille Frøken har sin hver fjor
nu er forbi for tende Dag, og begge ønsker de at have lidt
denne Sinde — Pynt at variere med.
Efteraaret er
Gennemgaaende er Damerne nydeligt klædte
kommen!
i vore Teatre, dekolleterede Toiletter, kostbare
Og frem fra Stoffer og blinkende Pailletshawler er, i hvert
Skabe og Gar Fald en Premiereaften, ingen Sjældenhed. Slet
derober henter saa stadselig behøver man nu heller ikke at
vi de hengemte være, men lyse Farver pynter bedst — baade
mørke Spadseredragter og Frakker; maaske Damen og Rummet — og den uskønne Fortids
finder de Naade for vort Blik; maaske regnes dragt, mørk ulden Nederdel og prunkende Silke
de for kassable, og saa maa der nye Anskaf liv maa man helst forsværge.
felser til.
En nydelig Teaterdragt er en mørk Fløjls
Imidlertid maa man ikke tælde Dommen kjole med hvide Kniplinger, og da der gerne
ved første overfladiske Betragtning. Det er utro er Træk i Parketterne, er det ogsaa en grumme
ligt, hvad en kemisk Rensning og en Skræd fornuftig Paaklædning.
Herrerne tager ikke Toilettespørgsmaalet saa
ders Pressejern formaar, og med de nuvæ
rende Moder kan en Spadseredragt moderni alvorligt, de møder (altfor ofte i Teatret i
seres og blive nydelig ved Hjælp af Fløjl Formiddags- og Hjemmetøjet uden at tænke
eller Klædesbesætninger i anden Farve, saa- paa, at ogsaa de virker mere pynteligt, hvis
vel paa Trøje som paa Nederdel, der jo kan Frakke og Slips er sort og Lin tø jet hvidt —
faa en hel eller halv Alens Bræmme nedenom. Kjole og" Smoking er vi ikke saa ubeskedne
Sæt for Eksempel mørkebrune Fløjlsop at tænke paa end sige tale om.
Og Efteraaret kommer og fordrer den varme
slag, Knapper og stor Krave <paa et drapetfarvet Overstykke, og paalagte Fløjlsbroderier Aftenkaabe og Teaterhætten, som i Aar er i
paa hvid Bund paa en jnørkeblaa Dragt. Til Empireform, syet af lyst Silketøj med under
saadan et Kostume saa jeg jnylig en morsom foret Skygge og Baand eller Kniplingsbesæt
lille Fløjlshue, pyntet med et Par store, hvide ning — meget klædelig, men meget upraktisk,
Hermesvinger, en lidt søgt, men klædelig Idé. thi selv om den er lun og behagelig, saa er
- Vort Billede er dog med sin Filthat og den ikke saa hensynsfuld mod den prægtige
Automobilslør fornuftigere og ligesaa klædelig. Turbanfrisure, som den helst skulde være, saa
Dragten er ganske fint stribet sort og graat, er et almindeligt Kniplingstørklæde bedre.
besat med sorte Silkekantninger. — Udmærket
♦er en Frakke af lugtfri Gummi, som nu faas
i meget smukke Dessins. Gummien er overtrukken med et Uldstof, saa ikke en Sjæl

S
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Londons første Friluftsrestaurant

VOR UNDERLIGT del end lyder, har Ver

udenfor Huset som for Eksempel her hos os.
Vort Billede viser den nyaabnede Restaurant i
Kes sing ton Gardens, et stort offentligt
Anlæg i Byens fine Ende, og som man ser, er
Restauranten godt besøgt. Derfor maa man
dog ikke tro, at Friluflsrestauranter nu vil
blive en Guldgrube for engelske Restauratører.
De mange Mennesker, vi ser her, er nemlig
mest Udlændinge eller unge rige londonske
Levemænd, der ofte har været i Paris. At
de virkelige Englændere skal have Tid til at
vænne sig til den Slags „Fastlands-Idéer‘f, fremgaar bedst af, at en anden Friluftsrestaurant,
der samtidig er blevet aabnet for de mindre
bemidlede i El m b a n k m e n t G a r d e n s, staar
saa godt som tom.

H densbyen London først for ganske nylig
faaet sig en Restaurant, hvor Englænderne kan

sidde og nyde Livet ude i dét fri. Mens alle
andre Storbyer har en Masse af. den Slags
S Leder, hvor Folk kan indtage deres Maaltider
i frisk Luft, har London i saa Henseende
hidtil holdt sig fornemt tilbage. Grunden dertil
er ganske sikkert den, at Englænderne har
en medfødt Angst for at vise sig paa offent
lige Steder ved Dagslys, da de har Følelsen
af, at det ikke er passende, og at det vil ned
sætte dem i deres Medmenneskers Øjne. Pa
risernes muntre Kaféliv paa Boulevarderne er
derfor ogsaa ganske ukendt i London, hvor
intet Hotel faar Tilladelse til saa meget som
at sætte Borde og Stole under Palmetræer

Ved et Uheld er Gunnar Gunnarsons smukke Digt „Vision" desværre fremkommen i forvansket Form,,
hvorfor vi hermed atter aftrykker det:

VISION.
jeg plages ofte af et Mareridt:
J feS tigger i en Hytte syg og ene.
og alt er tyst — jeg ved at Dagens sene
og svage Lysning helt vil dø om lidt.
Og udenfor sig strækker milevidt
den Vinterkuldens Ødemark, hvis rene
og kolde Gulv er Dødningdansens Scene.
— Da hører pludselig jeg tunge Skridt.

I

Det er en Bjørn, der kommer. Gennem Rpden,
der klirrer sprødt, jeg ser den stikke Snuden,
og om de vaade Kæber slikke sig.

I Da husker jeg med et: Jeg saa den vandre
¡ fra Sted til Sted. Den skræmmed kun de andre.
Dens Hævn har søgt — og skal nu ramme mig.
Gunnar Gunnarsson.
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UGENS DØDE.

sen, og Gammelkøgegaard, som af hendes Fader blev
oprettet til Stamhus, overgaar derfor til frit Eje. Paa
hendes Begravelsesdag viste hendes Testamente, at den
prægtige gamle Ejendom, hvis Historie gaar tilbage til
1428, hvor den ejedes ef Barsbæk Krumpen, skænkes
til Godgørenheden. Mange forskellige Institutioner vil
herefter nyde godt af Godsets Indtægter, som andrager
ca- 120,000 Kr. aarlig.

STAMHUSBESIDDERINDE, STIFTSDAME PAA VALLØ,
ERØKEN EMMY de CARLSEN, GAMMELKØGEGAARD,
døde d. 29. August og blev begravet Onsdag d. 11.
September.
Frøken Callsen, som blev 70 Aar gi., var en elskvær
dig, godgørende, fædrelandskærlig og religiøs grebet
Dame, som gennem Fasterens Ægteskab med Grundtvig
stod den grundtvigianske Kirkeretning meget nær.
Med hende uddør den i 1817 adlede Familie de Carl

FORFATTERINDEN FRU LUCIE HØRLYK døde den
12. Septbr., kun 42 Aar gammel. Hun var født i Sles
vig, Datter af den ansete kirkehistoriske Forfatter, Provst
Koch, der senere forflyttedes til Brønshøj.
Tyve Aar gammel blev Lucie Koch gift med Politi
assistent Hørlyk, som hun fulgte til Vestindien, og først
efter hans Død 12—14 Aar efter begyndte Fruen afskrive
og debuterede 1907 med „Under Tropesol", der ligesom
hendes fleste andre Bøger, foregik i Vestindien. Hendes
sidste Bog „Metha Hauch", som udgik i Fjor, blev en
Sukces, og hun var netop i Færd med dens Fortsættelse,
da hun ramtes af en Hjærtelammelse. Fru Hørlyk var
en rigt begavet og meget elskværdig Dame.
GENERALMAJOR, KAMMERHERRE BEISSENHERZ er
efter længere Tids Svagelighed død 89 Aar gammel.
Udgaaet fra et Officershjem var hele hans Liv helliget
Soldaterstanden. Han deltog med Bravour i begge vore
slesvigske Krige, og efter den haarde Kamp ved Oversø
i 184§, hvor den purunge Officer blev saaret, benaadedes
han med Ridderkorset. I Fægtningen ved Stentenmuhle
1850 udmærkede han sig særlig, men maatte betale sin
Tapperhed med ikke mindre end 3 Kugler. I haabløs Til
stand bragtes han til Slesvig og først i 1851 var han
for saa vidt kommen sig, at han kunde melde sig til
Tjeneste.
Ogsaa i 1864 udmærkede han sig og modtog Sølv
korset. Den overordentlig smukke og elegante General
var en Tid Chef for Livgarden og sendtes som saadan
til Rusland for at overvære Kejser Alexander den III.s
Kroning i Moskov 1883.
Hans sidste Ord inden han døde var: „Jeg har elsket
mit Land, min Konge og min Gerning."

Vi skal vaske!
inden Vaskedag er Huset i Oprør.
I etFruenPar ereDageoptaget
af at samle sammen. Tøjet skal

„i Blød", — Sæbe, Soda og Kul skal hentes, og naar
endelig Vaskedagen oprinder, maa Pigen op Kl. 4.
Vaskekonen er allarmeret, og Fruen maa ved Fem
tiden forlade sit — forhaabentlig — bløde Leje for at
paasé at alt gaar til som det skal. I Løbet af Dagen
breder Sodaluden sin Duft over Huset. Husherren
gaar kun nødig hjem paa en Vaskedag, og dersom
han kommer hjem, maa han besvare et Utal af Spørgsmaal om hvorledes Vejret muligvis vil blive til Tøjets
Tørring Dagen efter.
Saa kommer Tøjets Sammenlægning til Rulning.
Strygekonen er endelig kommen, og fyrer under Jærnene saa der er en Hede af den anden Verden, og
ved at rykke, glatte og gnide paa Tøjet faar hun strøget
færdig. Rullen raslei — dersom en saadan haves i
Huset, ellers skal Tøjet sendes til Rullekonen og Rul
ningen betales som Regel med 1 r/2 Øre Pr« Stok.
— I København er saadanne Vaskedage „en Saga
blot" — takket være Dampvaskerierne.
I Provinserne gaar det mere langsomt med at
faa virkeligt praktiske Dampvaskerier oprettede.

Jeg havde forleden i Vejle Fornøjelsen at se
Dampvaskeriet dersteds. Dette er nu efter endt
Ombygning og Suplering med nyeste Maskiner, — et
virkeligt Mønstervaskeri.
Ejeren, Herr Madsen viste mig rundt paa den.
travle Anstalt. Tøjet mærkes, kommer i Vaskema
skinerne, og vaskes uden mindste Gnidning — fuld
stændig rent. Vandet slynges af i en Centrifuge, der
efter paa Tørrestue eller Lufttørring, paa Rulle- eller
Strygestue, og hvidt som Sne er det færdigt til at
bringes til Kunderne. Tøj, vasket og strøget paa et
saadant Dampvaskeri holder mindst dobbelt saalænge
som ved Hjemmevask, hvor Snavset fjernes ved
Gnidning. Kravetøj etc. — stryges paa Maskine, og
Strygning sker da ved Damptryk. At Tøj, renset og
strøget uden Gnidning — og altsaa uden mindste
Slidtage — er dobbelt holdbart, er en Selvfølge.
Herr Madsen har fremstillet et Vaskeri, til hvilket
enhver Husmoder og andre med Fordel vil kunne
sende Tøj til Vask, Strygning samt kemisk Rensning.
Prøv det, De vil spare Ærgelser, Arbejde og
— Penge.

Jørgen Wig.

DANSEN I DANMARK.
plejer almindeligvis, — naar Talen er om Marengo, Mirella, Lott is’ todt, Galop, Toppede Høne,
Danmark, at sige, at Landet i Udlandets Om La Troika russe, Syvspring, Washington-Post, Svensk
MAN
dømme staar højst som Hjemstedet for Smør og Por-Skottisch, Dobbelt Skottisch, Wiener-Kreutz-Polka,
cellæn. Dette er dog ikke ganske korrekt — vi er
paa endnu et Felt enestaaende, nem
lig: Dansen.
Det lyder underligt, men det
er sandt. Vor danske Ballet er —
næst den russiske kejserlige Opera
ballet, Verdens første, og det er ganske
betegnende, at Primadonnaen paa
Englands første Balletscene, Adelina
Genee, er født i Horsens.
Om Dansen nu stadig ligger os i Blodet, skal vi lade være usagt, men
en Kendsgerning er det i ethvert
Fald, at Danseundervisningen i Dan
mark staar paa et højt og anerkendt
Trin. Og ikke alene for Kunstdansens
Vedkommende; men ogsaa Selskabs
dansen har sine Lærere, hvis Ry
gaar langt ud over Landets Grænser.
Danselierer
En af Danmarks mest kendte Lærere
er Hr. I. V. Rasmussen, Vesterbro
gade 89. Hvad denne Lærer formaar at bibringe sine
Elever i kort Tid, er aldeles forbavsende. Man lærer
hos Hr. Rasmussen i et Kursus, som varer 6 Maaneder:
Polka, Anglo Dane, Finger-Polka, Alm. Skottisch,
Mazurka, Ruder Es, Klapdans, Hæl- og Taa-Polka,

Skomagerstykket, Rheinlænder-Polka, LommetørklædeDansen,
Turdansene Francaise,
Les Lanciers, Fransk Riegel, Alexandrine-Kvadrille,
La Prince-Imperal, Russisk Kavallerie, Menuet
af Elverhøj, La Tempete, Kontrasejre^
Vals, Tyroler-Vals, Tyroler-Hopsa,
Svensk Maskerade, RheinlænderHopsa, Stikkelsbær-Sidse, Pas de
Quatre, La Varsovienne, Arkadia, RitsRats, Zveitrit, Ungers Vals, Spansk
Vals, Pære-Vals, Hopsa, Bitte-Manden
i Knibe, Polsk Dans (Krakoviak).
Tantoli, Klimpre-Vals, La Chameuse,
Mignon, Russiske Danse, Two Step,
Boston m. m. fl. og samtlige Elever
er enige om, at ingen Undervisning
kan være behageligere og mere let
fattelig. Vi anbefaler Enhver, der
Rasmussen.
bor i, eller skal tilbringe længere
Tid i København, at indfinde sig hos
Hr. Rasmussen, der forstaar i Løbet af forbavsende
kort Tid, ikke alene at lære sine Elever at danse,
men ogsaa at bibringe dem elegant Holdning og;
smuk Gang.
Kursus begynder først i Oktober.

Hvilken Kjole skal jeg
tage paa?
Af Maurice Level.
Autoriseret Oversættelse af Josephine Aarbye.

erren kommer hjem, og efter et flygtigt Goddag

og et hastigt Kys siger Fruen til ham:
H
„Vi er inviteret til Middag hos Mirandes
Tirsdag. “

paa

„Naa, er vi det/
„En lille fortrolig Kreds/
„Naa/
'
,,En lille fortrolig Kreds... Vær saa god, her er
Indbydelsen/4
Herren løber den igennem og giver den igen til
Fruen.
„Du har vel sagt ja?44
Fruen sidder i dybe Tanker, hun rynker Pan
den, og det ser ud, som om hun nøje overvejer noget.
„Hvilken Kjole skal jeg tage paa?44
„Den, du selv synes.44
„Skal jeg tage min blaa eller min grønne?44
„Den blaa.44
„Den er saa højhalset.44
„Saa tag den grønne.44
„Du ved jo, at den er meget nedringet.44
Herren sætter sig ned, folder sin Avis ud og siger
i en ligegyldig Tone, som om det Spørgsmaal ikke var
af stor Vigtighed:
„Det er den vel.44
„Det er den vel... det er da ikke noget Svar.
Hvilken Kjole synes du, jeg skal tage paa?44
For lidt siden sagde hun: „Hvilken Kjole skal
jeg lage paa?44 Men nu siger hun: „Hvilken Kjole
synes du jeg skal tage paa?44 Det er kun en Nu
ance, men Herren tager ikke fejl af den, og Herren,
der ikke holder af at have Ansvaret, siger undvigende:
„Jeg ved virkelig ikke, min Stump.44
„Du har jo været til Middag hos dem før, saa har
du vel nok set, hvordan Damerne var klædt paa?44
„Det ved jeg virkelig ikke... det er noget, jeg ikke
husker, men Indbydelsen lyder io paa: en snæver
Kreds.44
„Saa tager jeg en skræddersyet Dragt paa.44
„Nej, det kan du ikke. Jeg tager Smoking paa. Tag
du saa blot en Kjole paa, der svarer til Smoking.44
„Hvis du tager Smoking paa, saa indretter du dig
jo paa et større Selskab/
Herren, der er meget optaget af sin Avis, trækker
paa Skuldrene og siger:
„Klæd du dig paa, som det passer dig.44
„Saa tager jeg den blaa paa. Men jeg bliver selv
følgelig til Nar, da Charlotte og Suzanne sikkert er
nedringede.44
En uhyggelig Pause. Frokosten spises i Hast og
under vedvarende Taushed.
Otte Dage efter er Selskabet hos Mirandes. Fruen
kommer ind iført en ny Kjole, som hun har ladet
sy til denne Lejlighed. Den er mindre nedringet end
den grønne og mere udskaaren end den blaa. Suzanne
og Charlotte er nedringede til Bæltestedet. Under hele
Middagen taler Fruen ikke et Ord til sine Bordherrer,
og da man senere kommer ind i Salonen, lukker hun
heller ikke Munden op. Hun foregiver, at hun har
Hovedpine og bryder tidligt op. Uhyggelig Tavshed
paa Hjemvejen, men da hun er kommen indenfor Dø
ren kaster hun med et Klask sin Aftenkaabe hen i en
Lænestol og raaber rasende:
„Nu er du vel fornøjet! Det er din Skyld, at jeg
gjorde mig latterlig!44
„Er det min Skyld ...?“
Herren udstøder et dybt Suk, hæver paakaldende
sit Blik mod Himlen og tier...

Læger
Kliniker
Sygepleje
Hygieine
Dr. med. AXEL TROLLE.
Konsultation i Fordøjelses« og Underlivssygdomme.
Privatklinik og Bopæl; Dronningens Tværgade 40. Tlf. 7<:G0. Tr. 12—1.
Badeanstalten »K øbenha vn*
Billige
Sludiestr. GI.
KAR- & DAMPBADE 35 Øre.

Onsdag og Lørdag efter Kl. 5 : ry r
Medicinske Bade & Massageinstitut.
ruO Ør.

KLINIK.

Sprog Undervisning
BORN LONDONER.

Averter i
„ Sprog- Undervisning**.

Undervisning i Engelsk af engelsk
Dame. Enetimer og Hold. (Specielt
Konversation). Miss Winifred White,

Hobrogade 10, 2.

Tlf. Øbro 326x.

INSTITUT FRANJAIS, M. A. Husson, Stenosgade 5 i,

fransk exam. indf. Lærer og Lærerinder. Enetimer Kursus. Konversation
Korrespondance Vejledning (for Sangere) i fransk Textudtale. Tlf. V. 787 x

Musik Undervisning
KlavnMsiiliig.

Mandolin er moderne Musik (dei
ital. Metode). Et Kursus 10 Kr. Enet
Gar. Result. Bianco Lunos Allé 12 SI
Bredgade 35. Tr. 4—6. Tlf. 6329.
laver. Frk. Barfod Petersen 4 Ki
mdl. Mariendalsvej 41. Ude og hj
Elev af Wilhelm Matthison Han

Valdemar Larsen,

St. Thomas Allé 13 2.
Elever I Violinspil modtages.
Tr. 30-12.

Tvsk cksam. Massøse. — Ude og hjemme fra 12—6

K

Gudmund Elmquist ÄRÄn

Fru HETY OSCHMAÑN,
15, Fiolstræde 15, St. Tlf. Byen 4497.

Sang linder visning

Tandlæge AAGE CALLISEN.
Byen 2184 x
Købmagergade 1. Hj. af Amagertorv.
Byen 2184x..
Broarbejde. — Kunstige Tænder uden Gane. Tr. 10—4 og G—7

Averter i
_
rT t
„Sang-Undervisning**.

ang. Tonedannelse. Harmonium |
Klaver Johansen-Draae, exm I

S

Orgn, Heri. Trollesg, 7. Tlf. Byen 2507x I

GummilageretFran^ais

Pensionatet
Villa Aavang

lóLille Kongensgadeló
Ex t rafineste Kval. Gra
tis Prøver. Diskret Eksp.
Frim. modt.

Silkeborg
Pri, 2a 3 Kr, pr. Dag. GO Kr. pr. Md.

leneral-Agenturet Gothersg.16. Kbhvn.K.

Eldste Forretn. her paa Pladsen i
rummiv. og Sygeplejeart. Prisl. mod
¡0 0. i Frim. Varerne sendes overalt.

Frimærker modt. som Betaling.
Klinik. Antisept. Fodpleje, Mani

ure og Ansigtspi. Sofie Abråhamsen,
i'redksb.Allé 23. l'r.11-5, samtOnsd.Aft.
ra 8.30—9.30. Tlf. V 5081 u. Ude 9—11.

la o o an o

Haandpleje, Fodpleje. Ude
ndW(ll|üj9_i2; 1 Kr. Hjemme 1-7
Søndag 9—11): 75 Øre. Blegdamsvej
I (St. Hans Torv). Lovisa Svensson.
— Averter i Lægelisten. —-

W. Kaiser, Aarhus.

Kir. Instrumentm. og Bandagist.
Brokbaand, Rygbandageg og
Underlivsbandager.

farer. Fin. Torsk, Frederiksh. Rødsp.
1. Kl. Fiskefars. Tlf. Byen 1164y.

Skole og Hjem for unge Éiger.
Program tilsendes.

«Ansigtsbade, Antisept. Fod«
pleje. N. Frihavnsg. 43,1. Frk.
M. Dyreborg. Tlf. Øbro 2342x.

odpleje & Manicure ude og

F

hjemme. Fru Inger Christiansen.

Dr.Tværg. 10. Tlf. Palæ 1807. 10-6.

Amprilrønelf elektr. Variations MasnillGI lAdlloA sage, Damp-Ansigtsbade.
GI. Kongevej 150, 1. Sal. Telefon
Vester 4203.
TH. MADSEN.
SYGEPLEJE«BUREAU«EKSPRES
N.Farimgsg.7.By 807ySygep. 3AarsUdd.

Blandede Bekendtgørelser
fiskeforretningen SKAGEN, Nan«
ensg. 64. Alle Fiskes, i prima friske

Damernes Rubrik
HELLERUP HUSMODERSKOLE, BENGTASVEJ 15.Telf. 1157 H

Averter i
„Blandede Bekendtgørelser*.

5 Mdr. Kursus beg. 4. November.

Petra Laugesen.

T'rur’n 54 Nordre Frihavnsgade
. 1 (Sip,
Telf. Øbro 97x.
BØRNE«UDSTYR. —

¿

Fiskehuset „Viktoria‘^sei“Xraeiiy: Damefrisering 50 053™ Byer

1ste Klasses Fisk og Vildtfor retning.

Alvilda Burchardi, Frederiksborgg.
48. Spec.: Baby & Konfirm.-Udstyr.

Frk. H. Sarauw, Graabrødretorv IS
uld, Sølv og Elektroplet til bil
lige Priser. Reparationer udføres

G

Største Udv. i Pigekjoler til alle Aldre.
_______ 66 Aaboulevard 66._____
Matros- og Jægerdragter. Alt i Under
Jydsk Fiske«Import, Mejnungsgadi
beklædning øg Linned.
15 og Fredensgade 15, anbefaler alk
“m7"p. NIELSEN.
Sorter Fisk til Dagens billigste Pris
Frugt og Konservesforretning.
Telf.
10116. Ærb. H. Dambernotusky
Kun 1ste Kl. Varer.

Østerbrog. 134. Telefon 0 788 V.
Vaskeriet HAMMERSHUS.
Tlf.489x. Hesselsg. 1. Tlf. Str.489x. Telf. Byen 2135 y. Anna Madsen.
Bekendt for smukt og prompte LeELLA NIELSEN,

trikotage

vering. — Elegant Aianscheltøj.

Sølvs m ed & C i c e 1 ø r,

Mode-Salon f. Dainehatte. _____ 8 2, Værnedamsvej 8 2._____
An*mlrari
• Udlllwl l Nordre Frihavnsgade 13 A. Alnlinrf01* moderne Dameskrædder

OHANNES ANDREASEN,l.Kondi- nlUllul Sigurd Halldorsson( forhéi
tori, Is og Konfekturef. Smalle« hos den engelske Hof-Dameskra*de
gade 24. Bestilling. Tlf.Godtli. 75x. Durant). H. C. Ørstedsvej 17.
Pofprcnn Broderimagasin, øster- Fagskole for Kjolesyning modtager
• IlLlulbl »»Il brog. 140. Navn syes, alle Elever til gratis Uddannelse iSyninj

J
KM

Slags Tegninger og Montering udføres

Fru Petersen: „Men Qud, Fru Hansen, Deres Datter spiller
o smukkere end nogensinde.**
Fru Hansen: Min Datter er for Tiden paa Landet. Det,
le hører er Klaverstemmeren.**

og Tilskæring. Cort Adlersg. 2 1.9—4

Den ny Kokkepige: Naar jeg sætter Maden paa Bordet
skal jeg saa sige: „Maden er færdig eller Maden er serveret
Frue?**
Fruen: Hvis den ikke bliver bedre end den De lavede igaar
maa De hellere sige: „Maden er spoleret, Frue.**

Carl Th. Gram.

M Musik faas i Skandinavisk Musikforlag, Vimmelskaftet 43

Traadløs Telefoni.

Det nyeste nyt er sikkert Anvendelsen af Traadløs Telefon i Biler, Luftskibe o. lign. Den engelske
Opfinder H, GrindeII Matthews, der med Held har eksperimenteret med denne nyttige Foranstaltning,
ses paa Billedet i sin Bil modtagende et Budskab.

SVENSK VID OG TEGNEKUNST

Efter bröllopet.
De Børn!
Karl (til Lise): Du forstaar slet ikke rigtig at lege
Far og Mor. Naar du vil have mig til at købe dig en
ny Kjole, saa skal du naturligvis først besvime!
*
*
*
Meget oplysende.
Chefen: — Er min Forretningsven Eriksen lykkelig
gift?
Handelsrejsende: — Det ved jeg ikke, men hver
Gang jeg skælder ud paa Koner og Svigermodre, giver
han mig særlig gode Ordrer!

N aa, dog.
Han: — Frøkeai, De er en Engel, vil De blive min?
Hun: — Ja — men jeg vil dog paa Forhaand gøre
Dem opmærksom paa, at jeg, hvad Klæderne angaar,
er en hel Del mere fordringsfuld end en Engel!
*
*
F i f*f i g t.
Herren (for en Familiefest, til Tjeneren: Har De nu
sørget for. at jeg i Dag ijcke bliver besværet af Kreditorer?
Tjeneren: Ja, jeg har med Kridt skrevet udenpaa
Doren!: Ikke hjemme for Kreditorer!

HJEMMETS VEJVISER
Fortegnelse over københavnske Firmaer, hvis fleraarige reelle Forretningsførelse yder Kunderne
betryggende Garanti for samvittighedsfuld Betjening.

Barbermaskiner.

Guld- og Sølvvarer |

|

Barbermaskiner.

Forlovelsesringe alle Des
sins. Denne Annonce giver

. 1.50 plus Porto sendes
mod Opkrævning. P. Jensen,
Skovvejen 105. Aarhus.

Barnevogne.
Barnevogne og Klapvogne.

Fr. 7, Gade 4, Hj. afNørrebrog.
Telf. Nora 1996 y. Afbetaling
indrømmes.
Itkin.

Andersen.

Dr. Tværg. 29 Mezz., Tlf. Palæ 1329 y.

Fru ERSLEV
modtager afredt Haar til For
arbejdning Spec. Fletninger
— Skilninger - Parykken, enestaaende Pasning. Nørrebro

gade 74.

Indramning:

I. Christensens Bogbinderi, Tú'no"

Rammer paa
Afbetaling.

Allé 12, Hj. af Grundtvigsvej, anbe-

’aler solid Indbinding til smaå Priser.

Børneudstyr.

Severin E. Prendrup,
Cigar- & Tobaksforr.,
Vin samt Spirituosa,

Ugentlige Afdrag
efter Aftale.

Gentoftegade 4

A|S. CENTRUM, Regnegade 1.

Vinduespolering og Bygningsarbejde
____________ udføres.___________

R.E.Lund, 8, Bagerstræde 8,
Etablissement for moderne Indram
ning. Kun 1ste Kl Materiale anvendes.

26, Smallegade 26.

Konditorier«

Alle Mærker føres.

|

LAURITZ JOHANSEN
Falkonérallé 65.
Telf.
Godth.1165, anbefaler sig
med alt til Faget henhø
rende til Konfirmation og
^elsk. Provinsordre exped.

Larsen & Gording,
Holbergsg. 10. Tlf. Byen 5110.

K. MADSEN,
Mølle Alle 14.

Kunstklinkeri.

Chaicelonguer, Divaner
og Fjedermadratser.
1. Kl. Tapetserer værks t,

HUSK

Kurvemagere. |

I Fiskeforretninger^ "|
THlfflihm.,
H. M. OLSEN

Bl

og Vildtforret

Fodpleje.

Giarmestre.

1

|

Vinduespolering, specielt for private
Hjem, P. Sønderby, Vesterbrogade

|

Over slag g ra tis.
M. «Jansen,

Pustervig 5.

Manufakturvarer. |
Bedst og billigst
F, C: Dalil,

Frederiksborgg. 81.

Telefon Byen 2369x.
Averter i „Hjemmets Vejviser**.

direkte fraVærks ledet. Speci
alitet: Spisestue og Herrevæ.relse. Billigste Værkstedspri

ser. C. Christensen, Præstøgade 13.

Averter i „Hjemmets Vejviser**
hver Uge.

Dansk-amerikansk Tand-System.
Gothersgade 21 St.
Telf. Byen 18 31v.

Trikotage*

I
&

Aarligt Udsalg.

Reelle Fordele bydes Kun
derne. FREA er altid reel.
Vesterbrogade 40

Christensen & Meier,

ved det nye Theater.

direkte fra Værksted.

O. K. Mathiesen,
|

Gamle Pletsager .Alad,il"“
bliver som nye X™

Landemærket 25.

Største Udvaig, Billigste Priser.
IHasklngarn til en gros Priser.___

I Tøjrensningsanst.

Tajrensningsanstalten.

|

Stilfulde Instrumenter
Dansk Arbejde.
— Fiolstræde 42. —
Telf. Byen 42üx.

Rottegift.

Stort Udvalg til alle Priser.
Stort Udvalg i Tricotage.

Snedkeretablissem. 4, KongGeorgsv.4.
Spisestue og Sovekammermøblem,

Pianoer.

Alexander Hoyer,

KØBMAGERGADE16.

Falkonerallé 26. Tlf. V 2267 x.

Tegning og Overslag gratis.

Opplettering.

Strømper, Underbeklædning,

ANNA PAMPERIN.

Til billigste Fabrikationspriser
Snedkermester M. Pedersen,
Danmarksgade 6.

Lillr Slrandstrcrde l&
Jitrrtdragt (ra 2 oo
2>arncrfragt • J25

Reparationer 8
øvede Skræderi

Københavns Dampfarvøri
& Tojrensnings Etabi
C. Kr Uger Hansen.

I

Skotøj.

Brug Maltlne Kakao.
Maltine Kaffe taales,
hvor Kaffe bør være
banlyst.
Maltinekiks. Tlf. 9919.

Glasmosaik.

Undersøgelse gratis.

Hele Udstyr leveres efter
Tegning saavel som enkelte
Dele. Alt Snedkerarbejde udføres.

O. Kinttof,

Ingen Mavekatarrb!

I27, Tlf. V. 1661 y.

V

Konsultation
10-4 og 6—7

Fineste Guldbroarbejde.

iggo Henriksen, 47,
Pr. Charlottegade 47.

Dlages De af Rotter, Mus. Væggedyr,
■ Kakerlaker eller andet Utøj, da
henvend Dem Nybrogade 28 Stuen.
Telef. Byen 2496 Töm Tjäder.

Korsgade 30 lige ved Blaagaardsg

Billeder indrammes, Rullegardiner,
Portiere- & Gardinstænger. Vindues
polering udføres. H. Th. hlingspor.

ooA.

Tegning og Overslag gralis.

Peter Hvidtfeldtsstræde 6,

Maltpræparater.

Tandklinik*

Indlevering:
Fabrik:

I

Alt Glarmesterarbejde
udføres.
CARL STAPF,
Enghavevej 15.

Billigste Priser.

I

til billigste Fabrikations-

5195.

Længste Garanti.

Afbetaling Indrømmes.

Tlf. Palæ 11C

Blegdamsvej 56. Tlf. Nora J1OO.

Colbjørnsensgade 12.
Stort Udvalg. Billige Priser

Træffes 12—6.

Grundt. x868 Telf. Byen 7y.

Dronn. Tværg. 14.

I

Frk. Rasmussen, Vestervnldg. 17a, 2. Bemærk:

2den Sal.

§ C. Konerding & Nielsen,

w

i idén, Henr. Riingsg. 23-25.

Stole som Tegning
8 Kr. pr. Stk.
Aage Jensen«

ning Blaagaardsgade 18.

Mahogni Bogskabe, som Teg
ning 50 Kr. Antike 4øbler
resta ureres. SnedkermesterP.

Thorald B ohm

KUNST-KLINKE RI ET
Ryesgade 114.

Symaskiner
^6, Holbergsg. 6

iVlØDlcr priser, N. P. Nielsens Mø
belsnedkeri, N. Søgade 15. Telf. Byen

Ha ar arbejde.

Eftfl. Silkegade 13, Køben
havn. Telf. 3396, leverer alt
Bogbinderarbelde, enk. Rø?er som de største Partier, i omhvgieiigste Udførelse, til rimelige Priser.

Cigarer.

a

H. A. Søbye, Thorupsg. 10,1. S. o. G.

Bogbinder D. L. CLÉMENT.s

Trikotage t.Voksne o. Børn samt
Skørter, Korsetter og Strømper
i stort Udvalg A*Nuppenau,
?6 Grønreg. 26. Hf. Byen t457 x

C

I

Jernbo neg. 5, Telefon B,
2642x. Solidé Folk indr. Ratebet. Fineste Gardinoph.
C. Paulsen.

Tlf. Palæ 1358 y.

Th. Herss, Juveler og Guldsm. St. Udv.
i Guld. Sølv og Elektropletv. til bill. Pr
f^<ør en lille Visit hos mig og De
bliver tilfreds. Stort Udvalg af
smukke Guld- og Sølvgenst. Rep. udf.

|

entral Møbelmagasinet

10pCt. Gothersgade 58, Aug.

Bogbindere. |

Dekoratører.

Møbler.

Skotøjsforr.
Thinggaard,
Strandboulevarden 166, Tlf.
Str. 83 x. Al R p.. udf. hurtigt.
Kun 1. Kl. Fodtøj til bill Pr.

Skrædermestre.

Frøsig & Nielsen, Skræderetabl.
1. Kl. Herre- og Dameskræderi.

Nordre Frihavnsgade 13 A.

Ilil Miokon Herre- & Dameskræd.
JUI. H lu I dull.
Classensgade 3.
Bestillinger modtages. Stort Prøvet
Omforandring og Op presning hurtig
og billigt,

Alt Stof modt. til Forarbejdning.
God Pasning og flot Arb. garant.
Stort Prøvel. Ægirsg.12. N. Ohlson
Læs „Hjemmets Vejviser** naar
De søger en Handlende.

I

Uhrforret ni nger.

F. 0. Cansson,

Amagertorv 31.

Største Udvalg i Uhre og
Kæder.

Vaskerier.

Specialitet:
Hnsholdningsvask efter Væg

Gmdrup
‘Dampvaskeri,
— Grundlagt 1878. —

Vore Vogne køre overalt

Telf. Strand 2. ♦ Telf. Strand 2

(Vred Ægtemand): „Ja, sagde jeg Dig det ikke nok.
Den Kuffert faar vi aldrig ind her. Der er ikke andetJor,
end at pakke Tingene ud og saa bo i Kufjerten.

Røvede Hjerter.
Oversat af

A. Thalbitzer.

el var. saa vidt jeg ved, i September Aar 1811,

at en Postvogn korte op foran Doren til „AsD warby
Hall“ midt i Lincolshire. Den lille Dreng,

som var den eneste Passager, og som hoppede ud,
saa snart Vognen holdt, saa sig omkring med den,
største Nysgerrighed i den korte Tid, som forløb, fra
han havde ringet paa Dørklokken, og til Døren blev
lukket op. Han saa et stort firkantet Hus af røde
Mursten fra Dronning Annas Tid. En overdækket Ind
gang med Søjler var bleven føjet ft il den rene klassiske
Stil fra 1790; der var mange høje, smalle Vinduer
med smaa Ruder og svært hvidt Træværk. En Gavl
med et rundt Vindu saas øverst oppe paa Forsiden.
Til højre og til venstre var der Fløje, som stod i For
bindelse med Midterpartiet ved Hjælp af løjerlige Galle
rier af Glasruder, som blev baame af Søjlerækker.
Disse Fløje indeholdt øjensynlig Staldene og Udenoms
bekvemmelighederne og var beggie kronede med en
ornamental Kuppel med en Vindfløj. Aftensolen skin
nede paa Vinduerne og fik Ruderne til at straale som
Tid. Foran Bygningen laa en udstrakt Park med Ege
træer og Graner, som tegnede sig skarpt imod Him
len. Klokken i Kirketaarnet, som laa skjult mellem
Træerne i Udkanten af Parken, saa kun dens gyldne
Vejrhane skinnede i Lyset, slog seks, og Lyden klang
blidt i Af ten vinden.
Drengen, som stod og ventede i Portalen paa, at
Døren skulde blive lukket op, fik i det hele laget
et behageligt Indtryk af Stedet, om end der var blandet
et Stænk af Melankoli deri, som i Reglen følger med
et tidligt Ef.teraar.
Han var lige kommet fra Warwikshire og var for
et halvt Aars Tid siden bleven forældreløs.
Nu havde hans ældre Slægtning, Mr. Abney, lige
saa uventet som velvilligt tilbudt ham at komme og
bo hos ham paa Aswarby. Tilbudet var saa meget
mere uventet, fordi alle, som kendte Mr. Abney, ansaa
'ham for at være, en streng Eneboer, i ¡hvis ens
formige Husholdning en lille Dreng vilde være et
helt nyt og ganske urimeligt Element. Sandheden var,
at man kendte meget lidt til Mr. Abneys Beskæftigelse
og Karakter. Den græske Professor paa Cambridge
havde engang sagt, at der var ingen, som vidste bedre
Besked om de sidste Hedningers religiøse Skikke end
Ejeren af Arwarby. Og hans Bibliotek indeholdt virke-

lig ogsaa hele den anerkendte Litera tur om Myste
rierne. Orphics Digte, Mithros Gudsdyrkelse og NyPlatonikernes Lære.
Paa Hallens Marmorgulv stod der en Statue, der
forestillede „Mithros, der dræber en Okse/ som han
med store Bekostninger havde faaet bragt hertil fra
Levanten. Han havde givet en Beskrivelse af den i
et kendt Ugeblad, og lian havde offentliggjort flere be
undringsværdige Artikler i Bladene om det sidste
romerske iKejserriges Overtro. Han blev i det hele
taget anset for at være en Mand, der begravede sig
i sine Bøger, og hans Naboer var højlig forbausedé
■over, at han. nogensinde 'havde hørt sin Slægtning
Stephen Elliott omtale, endsige at han frivillig skulde
have tilbudt denne Opholdet paa Aswarby Hall.
Men hvad nu end Naboerne mente, saa var det
sikkert, .at den høje, magre, strenge Mr. Abney havde
i Sinde at give sin unge Slægtning en venlig Mod
tagelse. I det Øjeblik Hoveddøren blev lukket op,
styrtede han ud af sit Arbejdsværelse og gned sine
Hænder af Glæde.
„Hvordan har du det, min Dreng, hvordan har du
det. hvor gammel er du?“ sagde han, „jeg haaber ikke,
du er ble ven for træt af Rejsen til at spise til Aften ?“
„Nej Tak/ svarede Stephen, „jeg har det rigtig
godt.“
b,Det er godt, min Dreng/ sagde Mr. Abney, „og
hvor gammel er du. min Dreng ?“
Det ¡var lidt løjerligt, at han gjorde dette Spørgsmaal to Gange i de første to Minutter af deres Be
kendtskab.
.„Jeg fylder tolv Aar/ sagde Stephen.
„Og naar er det din Fødselsdag, min kære Dreng?
Den ellevte September? Ah, det er godt, det er meget
godt! Del er der næsten et Aår til, ikke sandt, det
kan jeg lide — ha —ha! Dette maa jeg skrive op
i min Bog. Du er vis paa, det er tolv Aar? Gan
ske vis?“
„Ja, ganske vis.“
„Godt. Parkes, bring ham ind i Mrs. Bunchs Væ
relse og lad ham faa Te og Aftensmad.“
„,Ja vel, “svarede den adstadige Parker og førte
Stephen ned i de lavere Regioner.
Mrs. Bunch var dem hyggeligste og mest venlige
af de Personer. Stephen hidtil havde set paa Aswarby.
Hun fik ham til at føle sig helt hjemme, og de var
Hjertensvenner efter et Kvarters Forløb, og det ved
blev de at være.
Mrs. Bunc(h var født der i Omegnen et halvt
hundrede Aar før Stephens Ankomst, og hun havde
resideret paa Aswarby Hall i en Snes Aar. Selv
følgelig ¡var der ingen, der kendte Huset ud og ind
saa ;nøje som Mrs. Bunch, og hun var aldeles ikke
utilbøjelig til at fortælle, hvad hun vidste. Der var
naturligvis en Mængde Ting i Huset og Haven og
rundt omkring, som Stephen, der var en nysgerrig og
forvoven Knægt, gerne vilde have Besked om.
„Hvem ¡byggede Templet for Enden af Laurbærgangen? Hvem var den gamle Herre, hvis Portræt
hang paa Trappegangen, og som var afbildet siddende
ved et Bord med et Dødningehovede i Haanden?“
Disse og mange lignende Punkter blev opklarede
ved Hjælp af Mrs. Bunchs mægtige Kendskab. Men
der var andre, som hun forklarede paa en mindre
tilfredsstillende Maade.
En November-Aften sad Stephen ved Ilden i Hus
holderskens Værelse og tænkte over sine Omgivelser.
„Er Mr. Abney en god Mand, og kommer han i
Himlen ?“ spurgte han pludselig, med den besynder
lige Tillid, Børn har til de ældres Afgørelse af saadanne Spørgsmaal.
„Gud velsigne Barnet!“ sagde Mrs. Bunch, „Her
ren er saa god en Sjæl som nogen, jeg har kendt;
har jeg aldrig fortalt dig om den lille Dreng, han
tog til sig for syv Aar siden, lige fra Gaden, og om
den lille Pige, som kom to Aar efter, at i eg var kom
met hertil ?“
„Nej, fortæl mig det hele, Mrs. Bunch, lige paa
Øjeblikket
„Nuvel/ sagde Mrs. Bunch, „den lille Pige kan
jeg nu ikke huske saa meget om. Jeg ved kun. at
Herren bragte hende med hjem en Dag fra en Spad
seretur og bragte hende til Mirs. Ellis, som den Gang
var Husholderske, for at hun kunde tage sig af hende.
Og det stakkels Barn havde slet ingen Slægt eller
Venner, det fortalte hun mig en Dag selv, og saa
levede hun her hos os i en tre Ugers Tid omtrent.
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Men enten hun nu har været af Zigøjnerblod eller ej,
nok er det, at en Morgen var hun staaet op af sin
Seng før nogen anden i Huset, og borte var hun,
og ingen af os har nogensinde set eller hørt noget
til hende senere. Herren Var forfærdelig optaget af
det. han lod alle Damme undersøge; men det er nu
min Mening, at Zigøjnere har taget hende, for der
var nogen, der sang rundt omkring Huset en hel
Time den Nat, hun forsvandt, og Parkes paastaar, at
han hørte dem kalde hele Eftermiddagen omkring i
Skoven. Hun var et besynderligt Barn, og jeg var
meget optaget af hende, hun var saa stille af Væsen,
men saa flink, ja, ganske forbausende.“
„Og hvordan var den lille Dreng ?“ sagde Stephen.
„Aa, den stakkels Dreng,“ sukkede Mrs. Bunch,
„han var en Udlænding og kaldte sig selv Jevamry.
Han kom en Vinterdag og spillede paa sin Violin her
udenfor paa Vejen, og Herren fik straks fat paa ham
og spurgte ham ud om alt muligt, hvor han kom fra,
hvor gammel han var, hvad han tog sig til, om lian
havde Slægtninge og om alt muligt, hvad man kan
tænke sig. Men det gik lige saadan med ham. Disse
fremmede Folk er en urolig Slags, tænker jeg, og han
var borte en Morgen akkurat som den liile Pige. I
et helt Aar spurgte vi om, hvor han var ble ve l af, og
hvad han havde gjort, for han havde ikke taget sin
Violin med, og den ligger der endnu paa Hylden 1“
Resten af Aftenen tilbragte Stephen med at udspørge
Mrs. Bunch paa Kryds og paa Tværs og med at for
søge paa at faa nogle Toner ud af Violinen.
Den Nat havde han en mærkelig Drøm. Ved En
den af en Gang i øvers te Etage af Huset laa der i
Nærheden af Stephens Værelse et gammelt ubrugeligt
Badeværelse. Det var lukket af, men den øverste Del
af Døren var af Glas, og da det Muselins Gardin,
der plejede at hænge for Ruden, forlængst var faldet
ned, kunde man se ind, og man saa da et Badekar,
som stod fast ved Væggen til højre, med Hovedenden
lige imod Ruden. Den Nat syntes Stephen, at han
stod og saa ind igennem Glasruden; Maanen skinnede
gennem Vinduet, og han saa et Ansigt ligge i Bade
karret.
Beskrivelsen af, hvad han saa, minder mig om.
hvad jeg en Gang selv saa i de berømte Hvælvinger
i 'St. Michals Kirke i Dublin, som har d.n skrække
lige Egenskab at bevare Ligene fra Ødelæggelse gen
nem Aarhundreder.
Et ubeskrivelig tyndt og højtideligt Ansigt af en
støvet, læderagtig Farve indhyllet i et Slags Ligklæde,
de tynde Læber fortrak sig i et svagt og skrækkeligt
Smil; Hænderne var tæt trykkede op imod Hjertet.
Medens han betragtede det, forekom det ham, at
en fjern, næsten uhørlig Klynken trængte sig frem
fra dels Læber, og Armene begyndte at bevæge sig.
Det rædselsfulde Syn tvang Stephen til at gaa tilbage,
og han vaagnede pludselig og saa, at lian virkelig
stod paa det kolde Bræddegulv i Gangen, som var
klart oplyst af Maanen. Med et Mod, som jeg anser
for ualmindeligt hos Drenge i hans Alder, gik han
hen til Døren til Badeværelset for at forvisse sig om,
at Skikkelsen fra Drømmen virkelig var der. Den
var der ikke, og han gik i Seng igen.
Mrs. Bunch blev næste Morgen meget rystet ved
hans Historie og hængte endog et nyt Gardin for
Glasruden i Badeværelset. Endog Mr. Abney, til hvem
han fortalte sin Oplevelse ved Frokostbordet, var me
get interesseret og noterede det i sin saakaldte „Bog.“
Foraaret nærmede sig, og Mr. Abney mindede ofte
sin unge Slægtning om, at dette i Fortiden altid var
bleven anset som en meget kritisk Tid for Ungdom
men. han raadede Stephen til at passe godt paa sig
selv og at lukke sit Vindu om Natten, og at Censorinus
havde skrevet værdifulde Ting desangaaende.
To Ting, som hændte paa dette Tidspunkt, gjorde
et dybt Indtryk paa Stephen.
Det første var, efter at han havde tilbragt en usæd
vanlig urolig og daarlig Nat, endskønt han ikke hu
skede at have haft nogen bestemt Drøm.
Om Aftenen var Mrs. Bunch i Færd med at repa
rere hans Natskjorte.

„Du gode Gud. Stephen," sagde hun næsten vred,
„hvordan kan du bære dig ad med at rive din Nat
skjorte saadan i Liasfer. Se nu lier, hvilket Besvær
du gør de stakkels Tjenestefolk, der skal lappe og
stoppe for dig."
Der var virkelig ogsaa en sand Ødelæggelse af
Rifter og Flænger i Skjorten, som utvivlsomt be
høvede en dygtig Na al for at blive gjort i Stand. Der
var paa venstre Side af Brystet lange paralelle Rifter,
seks Tommer lange, nogle af dem havde ikke sønder
revet Stoffet helt igennem.
Stephen kunde kun bevidne sin fuldkomne Uviden
hed om disses Oprindelse. Han var sikker paa, at de
ikke var der den foregaaende Aften.
„Men," sagde han, „’Mrs. Bunch, der er akkurat
de samme Ridser udvendig paa min Sovekammerdør^
og dem er jeg da vis paa, at jeg ikke har haft noget
at gøre med."
Mrs. Bunch saa paa ham med aaben Mund, snap
pede et Lys og gik hastigt ud af Værelset og ovenpaa. Lidt efter kom hun ned igen.
„Ja, Stephen/' sagde hun, „jeg begriber ikke, hvor
de besynderlige Ridser og Kradserier kan komme der;
det er" for højt oppe til, at en Kat eller Hund kan
have gjort det. endnu mindre en Rotte. Det kunde
ligne Krads af en Kinesers Negle, som min Onkel,
som var Tehandler, fortalte os om som Børn. Jeg
vilde i dit Sted ikke sige noget om det til Herren.
Stephen, men drej Nøglen godt om i din Dør, inden
du gaar i Seng."'
„Det gør jeg altid, Mrs. Bunch, naar jeg har bedt
min Aftenbøn."
„Du er et godt Barn, bed altid din Bøn, saa kan
ingen gøre dig noget."
(Fortsættes.)

hvad er det for en udstoppet Fugl Du har dér?“
„Ja det maa Du nok spørge om. Det er det eneste
Væsen jeg. har truffet, som kunde overdøve min Kones
Stemme og derfor holder jeg den højt i Ære da den er død“
„Æte/z,
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Den 26. September

Pris 10 Øre.

k¡i. m,/f».-.

fejrer Kong Christian X sin Fødselsdag for første Qang som Landets Konge. Den varme Inter
esse for Land og Folk, som den unge Monark allerede paa mange Maader har lagt for Dagen og
som bl. a. har fundet saa smukt et Udslag gennem hans hyppige Kejser, der har strakt sig lige
Jra Skagen til Bornholm, er ikke gaaet upaaagtet hen, og paa Højtidsdagen vil der derfor fra alle
Egne af Landet lyde et lige saa enstemmigt som varmfølt: Gud bevare Kongen.
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■ DEN RETTE ARVING.
EX UNGE PIGE, som sad ved den ene Fætter har uden Tvivl fortalt dig alt, hvad
Side af Kaminen, var høj og slank med der er at fortælle. Han ved næsten lige saa
brunt Haar, der var redt glat ned om det meget derom som jeg/ De sidste Ord sagde
fint formede Hoved. Hendes store alvorlige han med et svagt Smil.
„Han har kun fortalt mig saa lidt, Men
Øjne og det næsten højtidelige Udtryk i hen
des Ansigt gav hende en vis Lighed med Pu du var i Syd-Afrika, ikke sandt?**
„Jo, en Del af Tiden i Gap Rifled Moun
ritanerkvinden Evangeline. Den unge Mand,
som sad overfor hende, kunde ogsaa se ud tains; jeg har ogsaa været i Canada Og L
til at være kommen fra New England. Hans London.**
sunde, brune Hudfarve, hans magre Kinder,
„Det var mærkeligt nok, at John skulde:
hans stærke, beslutsomme Mund og den Maa finde dig netop i rette Tid, saa at du kunde
de, hvorpaa han bar det tætkrøllede Hoved, se din Fader, før han døde.*4
vidnede om, at han var en Mgnd, der paa
Han holdt Hænderne for Ansigtet for at.
egen Haand havde kæmpet sig frem gennem skjule det haarde Udtryk, som fo’r hen.
Livet — at han selv havde skabt sig en Stil over det.
ling i et nyt Land.
„Ja, det var højst mærkeligt/ indrømmede:
„Du ved slet ikke, hvor taknemmelig jeg han. *uMen John har en vis Evne til at finde,
er, fordi du er vendt tilbage, Dick/ sagde al Ting netop i rette Tid. Del maa vel nær
den unge Pige blodt. „Jeg er jo kun en Adop mest kaldes Held.**
tivdatter, men jeg var kommet til at holde
Lizzie Granby saa bekymret paa ham..
af din Fader, som om jeg virkelig var be
„Jeg kan ikke lide at høre dig tale sam
slægtet med ham. Det skar mig i Hjertet at ledes. Det faar mig til at tænke, at —**
høre ham kalde paa dig under sin Sygdom.
„Al hvad for noget?** spurgte han.
Han havde glemt alt, hvad der foregik imel
’„Der er et Billede af dig ovenpaa, taget
lem jer for 12 Aar siden.**
før du rejste hjemme fra. Jeg har oftei be
Den unge Mand lænede sig fremover. „Kun tragtet det, især efter at du er kommet tilbage/en Adoptivdatter/ .sagde han. „Du har været
„Naa! Og ligner det mig?**
langt mere for ham end jeg. Nej, nej, jeg
„Baade ja og nej. Men Ansigtet paa Bille-.,
er aldeles ikke bitter; men en Søn, hvis Fader det har et mildere og blødere Udtryk. Man.
forbandede ham og lod ham kæmpe alene skulde ikke tro, at den attenaars Knøs i Løbet
mod en falsk Anklage — en Søn, som blev af 12 Aar vilde blive til saadan en beslutsom
dømt uskyldig og maatte udstaa sin Fængsels og selvsikker Mand, som du nu er. Og naar
straf, og som ikke gensaa sit Hjem igen, før t du taler, saaledes som før, ser du haardorq.
hans Fader laa for Døden, — han kan van og — undskyld — grovere ud end nogen
skeligt nære saa stor Kærlighed og Ærbødig sinde.**
hed for denne Fader som du.**
Han rødmede let. „Det maa Livet bære.
Lizzie Granbys Øjne fyldtes med Taarer.
Skylden
for/ svarede han. „Dersom man ka-.
„Jeg kan slet ikke forstaa det, Dick. Mod mig
s
ter
en
Skødehund
ud i Verden og lader den
var han altid god og venlig. Og jeg tror og
slaas
for
Føden,
bliver
den vild og bidsk.**
saa, at han i Virkeligheden holdt meget af
„Ja,
jeg
antager,
det
er Kampen for Li-,
dig.. Men du ved, hvor haard og streng han
vet,
der
er
Skyld
i
det/
sagde
den unge Pige
var, hvor stolt han var af sit uplettede Rygte.
Han var maaske ogsaa lidt for bange for an sørgmodig.
Den unge Mand rejste sig. „Ser du, det
dre Menneskers Dom — lidt for hastig til at
var
alligevel rigtigt af mig ikke at komme til
fordømme. Aah, men dersom du blot vidste,
hvordan han har søgt efter dig, og hvor for bage, før — før John fandt mig. Jeg vilde
tvivlet han var, da han hørte, at du var død. ikke have passet her.**
„Aah, nej, nej — du maa ikke tro, at de|
Dersom han havde vidst, at du levede endnu,
og kunde have faaet dig til at vende tilbage, var det, jeg mente,** udbrød Lizzie og strakte
vilde hans Liv maaske have formet sig an bønfaldende Haanden ud imod ham.
Han tog Haanden, og der kom et mildere
derledes/*
„Maaske jeg ikke vilde være vendt til Udtryk i hans Ansigt. „Jeg ved nok, at du
er altfor god til at ville saare nogen, og jeg
bage.**
har slet ingen Ret til at føle mig krænket.**
Den unge Pige smilede bedrøvet.
Før hun kunde svare, blev Døren aabnet,
„Du kunde jo ikke vide, at din Uskyldig
hed var bleven bevist, og at din Fader søgte og en ældre M!and, klædt helt i sort, traadte
efter dig. Du vår i Syd-Afrika, siger John. sagte ind. Et Øjeblik saa han alvorligt paq.
Det har du slet ikke fortalt mig noget om.“ de to, saa gik han hen imod den unge Pige.
Den unge Mand stirrede ind i Ilden. „Min
„Richard og jeg har nogle Forretningssagen
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at tale om, Lizzie, før Sagføreren kommer. Men
vi kan gaa ind i en anden Stue.“
:„Nej, bliv kun her; jeg gaar nu“
Da hun var borte, satte John Rash sig i
hendes Stol og tændte sig en Cigar.
„Du er ved at blive lidt for gode Venner
med det Pigebarn,“ sagde han.
Den anden satte sig ligeledes, støttede Al
buerne mod Knæene og lod Hovedet hvile i
sine Hænder. Han svarede ikke, men saa rolig
Rash ind i Øjnene.
„Hører du?“ spurgte denne.
„Ja, jeg hører.“
„Du liar kun været her i fjorten Dage,
og du er allerede mere fortrolig med hende
end jeg, som har kendt hende i fire Aar.“
Den unge Mand lo stille. „Hun er jo næ
sten ogsaa min Søster — min Faders Adoptiv
datter. “
„Din Fader/ Rash gjorde en foragtelig Be
vægelse.
„Ja, det har du jo fortalt alle Mennesker.
Jeg. maa jo søge at bevare Skinnet.“
„Men du behøver ikke at drive det saa
vidt. Hør nu her, Ewans —“
„Undskyld, men var det ikke bedst, om
du kaldte mig Richard Wilson lidt endnu?“
„Vi er alene, og i Mjorgen er du borte her
fra. Til den Tid vil det være en bekendt Sag,
at du ikke er Richad Wilson.
Den Vinge Mand smilede. „Hvem ved?“ mum
lede han.
Rash saa hastigt op. „Nu ikke noget
Vrøvl, Ewans,“ sagde han. „Jeg tænkte mig
Muligheden af, at jeg vilde faa Bryderier med
dig, men jeg er forberedt paa det.“
„Er du det?“ lød det rolige Svar. „Dersom
jeg fortalte Sandheden, vilde det nok se galt
ud for dig. Du benyttede dig af en Droskekusks
Lighed med en død Mand og udgav ham for
din Onkels Søn. Du fortalte ham, at du gjorde
det for at gøre en døende Mand lykkelig, for
at han ikke skulde dø, tynget af Anger over
den Uret, han engang havde begaaet. Gud
skelov, at vi i alt Fald opnaaede dette. Hvis
Bedrageriet ellers skulde faa slemme Følger,
vil dette i det mindste kunne undskylde mig.“
Rash vred sig i sin Stol. „Ja, det var
selvfølgelig det, der var min Mening med Be
draget. Men nu er han død.“
„Ja, og nu vil du gerne af med mig. Og
dersom den omtalte Grund til Bedraget havde
været din eneste, vilde jeg maaske ogsaa være
¿gaaet godvillig. Men du løj for mig; og nu
skal du høre Sandheden. Min Fader — naa,
ja, George Wilson, om du vil — havde gjort
Testamente til Fordel for Lizzie Granby, som
ikke er hans Slægtning. Men da den længe
savnede Søn vendte tilbage, tilintetgjorde han
selvfølgelig dette Testamente. Det er saaledes
indlysende, at selv om den formodede Søn er
en Bedrager, saa er Testamentet alligevel til-
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intetgjort, og
du er nu den nærmeste Slægt
ning/1
Rash stak en Finger ind under Flippen;
han følte sig øjensynlig meget ilde tilpas. „Det
tænkte jeg ikke paa,“ sagde han.
Den unge Mand saa foragteligt paa ham.
„Du er en skrækkelig Løgnhals/ sagde han.
Den anden fo’r op. „Hvor tør du tale saa
ledes til mig? Der maa 'være en Ende paa dine
Uforskammetheder, og du maa bort herfra.“
„Du glemmer, Fætter John, at jeg er Herre
her nu?
Rash rejste sig hastigt og trak Vej
ret dybt.
„Naa, saadan!“ sagde han. „Hør nu blot,
Ewans. Du tror vist, at du har faaet mig
i en slem Knibe, at jeg skal blotte mig selv,
idet jeg afslører dig som Bedrager. Men du
tager fejl. Jeg agter at fortælle, at jeg følte
mig slaaet af den store Lighed mellem dig
og min afdøde Fætter, og at jeg derfor var
saa dum at fortælle dig om min Onkels Syg
dom, hvorefter du paastod, at du var hans
Søn.“
„Det er jo en meget nydelig Forvrængning
af de virkelige Fakta; det interesserer mig
virkeligt. “
“Men du indser maaske, at denne For
vrængning, som du kalder det, vil rense mig
for enhver Mistanke.
Jeg har endvidere i
Sinde at fortælle, at jeg senere begyndte at
tvivle om, at du var den, du udgav dig for,
og at jeg omsider til min Rædsel opdagede^
at du var en Bedrager/*
Den unge Mand svarede ikke, men rejste
sig og smækkede Vinduet op. „Aah, det gør
godt,“ sagde han. „Jeg er ved at blive kvalt
herinde. Af alle de modbydelige Slyngler og
Hyklere, jeg i mit Liv har truffet, er du dog
den værste. Jeg har tit sultet, og jeg har
mange Gange følt mig fristet til at slaa en
Mand ned for at skaffe mig noget at spise;
men jeg har aldrig kunnet tænke mig at bringe
en ung Pige i Elendighed ved at bestjæle
hende for det eneste, der staar mellem hende
og den bitre Nød.
Rash’s Ansigt blev blodrødt, hans Hjerte
bankede heftigt, og han knyttede Hænderne.
Han var aldeles maalløs, dels af Raseri, dels
af Frygt for, at den unge Mand skulde over
falde ham. Men denne beherskede sig og satte
sig ned.
Jeg har i Sinde at blive/ sagde han. „Du
kan gøre, hvad du vil — Fætter John.“
„Men det er jo Galskab/ stammede Rash.
„Du vil jo snart blive opdaget. Jeg indrøm
mer, at det ogsaa vil blive ubehageligt for
mig. Men jeg kan dog give- en Forklaring;
Desuden, tænk paa Skandalen og paa Lizzie
Granbys Følelser —“
„Lad hende være udenfor, eller jeg knæk
ker Halsen paa dig.“
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„Vær nu fornuftig, Bradley. Jeg skal nok
sørge ordentligt for Pigebarnet. Og jeg be
taler dig jo godt."
„Jeg har ikke faaet en Penny endnu/'
„Men det faar du. Og du vil slet intet
faa, dersom du bryder vor Overenskomst. Sag
føreren kommer om et Øjeblik. Lad os blive
færdig med det hele, og forsvind saa i Mor
gen. Jeg skal sørge for Resten."
„Det tvivler jeg ikke om. Men jeg agter
at bryde vor Overenskomst, selv om jeg mi
ster min Løn."
„Saa afslører jeg dig med det samme."
Den unge Mand svarede ikke, men ringede
paa en Klokke.
„Er Mr. Clemens kommet?" spurgte han
den indtrædende Tjener. „Vis ham herind, og
bed ogsaa Miss Lizzie om at komme."
John Rash stod henne i Skyggen og trak
nervøst i sit Slips, da de to traadte ind. Til
Trods for sin vel tilrettelagte Historie vidste
han, at det ikke vilde falde ham let at faa
dem til at tro paa den, især da. hans Mod
stander saa hurtigt havde vundet saavel Sag
førerens som Miss Granbys Venskab.
„Jeg har udført Deres Befalinger, Mr.
Wilson," sagde Sagføreren, idet han tog Plads
ved Bordet
Rash saa hastigt op og gjorde et Par Skridt
fremad.
„Mr. Wilsons Befalinger?" spurgte lian.
„Ja, og jeg maa sige, at han har handlet
meget ædelmodigt. Han har overdraget hele
Formuen til Miss Granby."
„Men jeg kan ikke tage imod det, Dick,"
udbrød Lizzie, „det er mere end ædelmodigt
af dig at tilbyde mig det; og du maa ikke
tro, at jeg er utaknemlig, men det tilhører dig,
det er din Faders- Ønske."
Den unge Mand klappede hende smilende
paa Skulderen, men før ^ian kunde svare, faldt
Rash ind.
„Før du ødsler med din Taknemlighed, Liz
zie, bør du først være sikker paa, at Gaven
er den værd. Det gør mig ondt at skulle sige
det, jeg nu staar i Begreb med, især da jeg
selv tildels er Skyld i Sagernes nuværende
Stilling, men denne Mand har aldeles ingen
Rét til at disponere over denne Formue."
Den listige gamle Sagfører lagde Hovedet
paa Siden og betragtede de tilstedeværende;
til sidst «sendte han Rash et langt, forskende
Blik. Denne følte sig temmelig ubehagelig til
Mode, men fortsatte dog:
„Denne Mand er slet ikke Richard Wilson,
men en Droskekusk ved Navn Ewans."
Mr. Clemens trak Øjenbrynene i Vejret,
og Lizzie vendte sig tavs om imod Dick. Han
var øjensynlig den roligste af dem alle.
„Nu har han altsaa faaet det sagt," sagde
han. „Læg Mærke til, Mr. Clemens, at jeg
ikke indrømmer noget. Men jeg er fuldkom
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men villig til at trække mig tilbage, dersom
min Fætter John vil underskrive dette Gave
brev til Miss Granby i mit Sted."
Rash udstødte en Snærren. Hans Mod be
gyndte at vende tilbage.
„Nej, det skal du ikke faa narret mig til,
Ewans," sagde han haanligt.
„Et Øjeblik," sagde Sagføreren. „Forholder
det sig da saaledes, at De, Mr. Rash, førte
denne Mand hertil, skønt De vidste; at han
var en Bedrager?"
„Nej, jeg troede selv paa ham indtil for
faa Dage siden."
„Efter Mr. Wilsons Død — eller før?"
Rash slog Øjnene ned for Sagførerens Blik.
„Efter hans Død — ja, selvfølgelig efter
hans Død."
„De ved maaske, at Deres Onkel testamen
terede hele sin Formue til Miss Granby, og
kun tilintetgjorde Testamentet, fordi han troede,
at hans Søn levede?"
„Testamentet er i alle Tilfælde tilintetgjort," lød det gnavne Svar. „Og nu forlan
ger jeg min Ret."
Den unge Mand rakte begge Hænder ud
mod Lizzie.
„Du ser, hvorledes Sagerne staar," sagde
han. „Jeg vilde give dig, hvad dit er, men
denne Mand er, moralsk set, en Tyv. Han
beskylder mig for en Forbrydelse, som han
ikke desto mindre selv søger at drage Fordel
af; og jeg agter ikke at svare paa hans Be
skyldning. Hvad siger du dertil?"
Hun tog hans Hænder og saa ham fast ind.
i Øjnene. Det forekom hende, at hun saa lige
ind i hans Sjæl.
„Jeg tror paa dig — jeg stoler paa dig
— Richard Wilson."
Han drog sine Hænder til sig og vendte
sig mod sin Anklager.
„Giv hende det halve og tag selv Resten,"
sagde han.
„Nej, jeg appellerer til Dem, Mr. Clemens..
Det hele tilhører mig."
Sagføreren smilede.
„De lader til at være meget sikker i Deres.
Sag, Mr. Rash. De er fremkommet med en
Beskyldning, men De har ikke bevist dens«Rigtighed."
„Men Manden indrømmer det." .
„Nej deri, har De Uret," sagde Sagføre
ren roligt. „Det kunde han aldrig gøre, efter
som der ikke er Skygge af Tvivl om, at han
er den, han udgiver sig for, George Wil
sons Søn."
„Jeg har Beviser, siger jeg Dem —"
„Du har ingen Beviser." Den unge Mand’
drejede sig om paa Hælen og stod Ansigt til
Ansigt med ham. „Du har ladet dig narre.
Jeg kendte dig jo. Jeg opdagede dig straksr
da du kom og forelagde mig din Plan til at
narre min Fader. Du var saa sikker paa dirt
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Fætters Død, og du var saa ivrig efter at
finde en Mand, der lignede ham, og som kunde
hjælpe dig til Udførelsen af din skændige Plan
— og saa fandt du netop den Mand, som har
Ret til at staa i dette Hus og vise dig
Døren/4
Rash gjorde en Bevægelse som for at kalde
Sagføreren til sin Assistance, men denne tilintetgjorde hans sidste svage Haab, idet han
sagde meget koldt og med stærkt Eftertryk:
„Mr. Wilson gjorde mig til sin fortrolige,
saa snart han hørte, at hans Faders Testa
mente var blevet omstødt. Han har givet uom
stødelige Beviser for, at han er den, han giver
sig ud for at være. Jeg agter ikke at udtale

nogen Dom over Deres Opførsel, Mr. Rash,
men jeg tror, Deres Nærværelse er over
flødig/4
Da Døren slog i efter Rash/gik Dich hen
til Bordet og tog Pennen.
„Nu giver jeg dig det hele, Lizzie,44 sagde
han, „men jeg beder snart om at faa det
igen.44
Mr. Clemens kluklo. Det er ikke godt at
vide, om det var, fordi han morede sig over
Mr. Rash’s hastige Tilbagetog, eller det var
af Fornøjelse over den klædelige Rødme, der
fo’r hen over Lizzie Granbys smukke Ansigt.

■ue<i Ellen Aarls-Raae.

Hunden i Politiets Tjeneste.

En amerikansk Politibetjent med sin Sporhund.

AMERIKA KENDER MAN af Erfaring, hvad

Fjender af Samfundsordenen som
Idesaadanne
fra Paris berygtede Apacher kan udrette
ved at sprede Skræk og Rædsel blandt fredelige
Borgere. Man kender dem blot dér under et
andet Navn og kalder dem „Hooligans44 ti! Minde
om en irsk Familie, der i sin Tid erhvérvede
sig en Art Berømmelse som den værste Sam
ling Banditter, New York havde kendt.
Som det gik i Paris, gik det f. Eks. i New
York, Politiet stod magtesløst overfor Opga
ven at befri Samfundet for de „Hooligans44,
der gjorde Gader og Veje usikre.
Det gik saa vidt, at Banditterne endog stand

sede Sporvognene i Byens Udkanter, plyndrede
Passagerer og Konduktør og, hvis der øvedes
Modstand, skød deres Ofre ned.
Kun sjældent lykkedes det Politiet at fange
en enkelt af Banditterne, indtil man for kort
Tid siden tog sin Tilflugt til den firbenede
Sikkerhedsvogter. Man valgte en bestemt Type
med en meget udviklet Sporsans og afrettede
dem med saa stort Held, at det blot er nød
vendigt at anvise Hunden Retningen, en flyg
tende Bandit har taget, for at den kan følge
Sporet. Resultaterne har vist sig overmaade
gode. Hunden er nu traadt i Politiets Tje
neste de fleste Steder.
G. Holmer.
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PAULINE, PRINSESSE AF BORGHESE
APOLEON BONAPARTE var strøget af Hæ

rens Lister.
NFattig
og ukendt levede han

i Marseille,
hvor hans Moder — Signora Letizia — med
sine Døtre beboede en tarvelig fjerde Sals
Lejlighed i et skummelt Stræde.
Han var rasende over sin paatvungne Uvirk
somhed, og for at fordrive Tiden gjorde han
Kur til Desirée Clary, Datter af en Silkekræmmer, medens hans Sostre, som Moderen al
deles ikke Log sig af, strejfede om paa G*ader og Stræder.
Man fortæller mærkelige Historier om disse
vordende Prinsessers første Ungdom.
Elisa Bonaparte — Fremtidens Storhertug
inde af Toscana — Pauline, som blev Prin
sesse af Borghese, og Caroline, der som Dron
ning af Neapel skulde bære en Krone.
De var velbegavede, smukke og fulde af
Liv og Lyst. De lo af deres Fattigdom, pyn
tede sig med billig hjemmelavet Stads og ko
ketterede dristigt med enhver, som var villig
til at beundre deres Skønhed.
Intet Under, at man i Marseille saa paa
dem med kolde og 'misbilligende Øjne. Saadanne frie og utøjlede unge Piger var intet
mindre end en Skandale.
Deres Moder, den senere saa imponerende
„Madame mére“, x syntes at være ganske lige
gyldig for, hvad hendes Døtre foretog sig, blot
de lod hende have Fred, og deres Brødre, de
vordende Konger, havde altfor travlt med de
res egne Smaaeventyr til at skænke dem en
Tanke.
De havde saaledes frit Spil og benyttede
sig i fuldt Maal deraf. De dansede og spil
lede Komedie og havde et Utal af Smaaforelskelser, hvoraf naturligvis hver enkelt blev
betragtet som meget alvorlig, indtil den el
skede Genstand maatte vige Pladsen for sin:
Efterfølger.
Af de tre Søstre var Pauline langt den
smukkeste, og skønt hun endnu kun var et
Barn, kunde man dog spaa, at hun vilde blive
en af Frankrigs skønneste Kvinder.
„Hverken med Pen eller Pensel er det
muligt at yde hendes Skønhed fuld Retfærdig
hed,“ skrev en af hendes Beundrere, og hen
des straalende Øjne, glansfulde sorte Haar,
som naaede hende til Knæene, klassiske, rene
græske Profil, vidunderlige Teint, stolte vær
dige Holdning og glimrende Figur inspirerede
da ogsaa senere Canova til hans „Venus
Victrix“.
Det var derfor ikke underligt, at Pauline,
skønt endnu halvt Barn, satte alle Marseilles
unge Herrers Hjerter ,i Brand, og saaledes
tidlig begyndte det Erobringstog, som skulde
give saa meget Stof til Skandalehistorier.

Man ved, at den forfløjne lille Pige fra
det Øjeblik, hun som 13-aarig kom til Mar
seille, havde en hel Hærskare af Beundrere,
men det var først, da Fréron traadte ind i
hendes Liv, at hendes Hjerte blev ramt.
Fréron var som Nationalkonventets Kommissarius sendt til Marseille. Han gjorde straks
et stærkt Indtryk paa Pauline, der syntes, at
den unge, livlige og galante Pariser var en
sand Romanhelt, medens han i Virkeligheden
blot var en parisisk Spradebasse og fattig
Eventyrer. Hun tabte straks sit Hjerte, og han
gengældte hurtig hendes Kærlighed.
Det var herlige Timer, som Pauline tilbragte
i sin højtelskede „Stanilas“ Selskab, og da han
forlod Byen, sendte hun ham de mest liden
skabelige Breve.
„Ja, jeg sværger, kære Stanilas, aldrig at
elske andre end dig; mit Hjerte kan ikke til
høre to, det er alene dit. Hvem kan modsætte
sig Foreningen af to Sjæle, der kun finder
deres Lykke i deres Kærlighed.“
Og senere skrev hun: „Du skulde blot
vide, hvor jeg elsker dig; din lille Pauline kan
ikke leve adskilt fra sin elskede Stanislas;
jeg elsker dig lidenskabeligt, for evigt, mim
smukke, kære, tilbedte Ven; jeg elsker — elsker
— elsker dig!“
I saadanne Ord aabnede dette femten Aars
Barn sit Hjerte for den parisiske Laps og
Eventyrer.
„Hverken Mor eller nogen anden i hele
Verden skal skille os,“ svor hun —; men hun
havde ikke regnet med sin Broder Napoleon,
der imidlertid havde faaet Foden paa det før
ste Trin af den Stige, paa hvis Top han skim
tede Kejserkronen, og som havde andre Pla
ner med sin Søster end at gifte hende med
en ubetydelig Person, der intet ejede.
Forgæves græd og rasede Pauline; erklæ
rede, at hun vilde dø. Men Napoleon var ubøje
lig og traadte brutalt hendes lille Roman un
der Fødder.
Da Junot, hans egen Adjutant, senere bad
om Paulines Haand, var han ligesaa afvisende.
„Nej,“ sagde han til den unge Officer, „du
har ingenting, og hun har ingenting — og ingen
ting plus ingenting bliver til — ingenting!“
Og saadan blev Bejler Nummer to skubbet
til Side — flere havde der nemlig hidtil ikke
været, trods de mange Tilbedere.
Napoleons Stjerne steg stadig, og hans Fa
milie badede sig i dens Straaler. Fra Mar
seilles Fattigkvarter flyttedes til en smuk Villa
i Antibes og derfra til Slottet “Montebello"
ved Neapel. — Fattigdommen var forsvunden
som en hæslig Drøm. Den berømte Generals,
den vordende Kejsers Søstre var nu unge Da
mer af det bedste Selskab. Man beundrede
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og gjorde Kur til dem, men deres Tilbedere
Hun benyttede ogsaa den gunstige Situa
var ikke som tidligere marseillanske Kom tion fuldt ud, og — hvad der betød endnu
miser eller ubekendte Soldater og Journalister, mere for hende — hun kunde drive sin Pynte
nej — det var berømte Generaler og Mænd lyst til det yderste. Pynt og Forelskelser fyldte
af Betydenhed og i betydelige Stillinger, og hele hendes Tilværelse, og hendes Mand, som
blandt disse søgte Napoleon nu en Ægtefælle forgudede hende, forsynede hende med rige
til sin smukke, letsindige Søster.
lige Midler til det første og var saa elskværdig
Det var lettere sagt end gjort.
at se gennem Fingre med det sidste.
Da han tilbød sin Yndlingsgeneral „MarDer fortælles de vidunderligste Historier
mont“ hendes Haand, mødte han et høfligt om Paulines flotte og udfordrende Toiletter
Afslag.
i denne Periode.
„Hun er virkelig henrivende og elskvær
Saaledes mødte hun paa et stort, Bal hos
dig,“ sagde han, „men jeg er bange for . ikke Madame Permont i Paris i et yderst klas
at kunne gøre hende lykkelig,“ og dristigt fort sisk Kostume af indisk ¡Musselin, besat med
satte han: „Jeg har drømt om huslig Lykke, Guldpalmeblade. Under Brystet sad et Guld
om en trofast og ærbar Hustru, men disse bælte med en pragtfuld juvelbesat Laas. Om
Drømme kan jeg næppe haabe paa vil gaa Hovedet havde hun slynget et Baand, der var
i Opfyldelse ved et Ægteskab med din Søster.“ plettet som et Léopardskind og prydet med
Ogsaa Albert Permon, Napoleons gamle Guldfrynser. — Da den bedaarendc BakkantSkolekammerat,
inde traadte
frabad sig den
ind i Balsalen,
Ære at modta
var den Sensa
ge Paulines
tion, hun vak
Haand,
skønt
le, saa voldsom,
at Dansen øje
der med den
blikkelig ophør
fulgte et stort
te, og saavel Da
Embede og en
mer som Her
glimrende For
rer kravlede op
mue.
paa Stolene, for
Forklaringen
a t fange et
paa disse Af
slag er ikke van
Glimt af dette
sjældne og vid
skelig at finde,
underlige Syn.
hvis man kan
En beundren
stole paa Ar
de og misunde
naults Beskri
lig Mumlen hør
velse af Pau
tes i Salen. Hen
line.
des Triumf var
„Hun er en
fuldkommen!
vidunderlig
Canova (1757 — 1820): Pauline Bonaparte som den sejrende Venus.
Men i den al
Blanding af den
mest fuldkomne, legemlige Skønhed og den mindelige Taushed, der paafulgte, hørtes plud
vildeste Letsind. Hun har Manerer som en,' selig et Udraab:
Skolepige. Fniser af alting og af ingenting,
„Gud, hvor det er Synd, hvor vilde hun
gør Nar af al Verden, rækker Tunge af sin ikke være yndig, hvis hun ikke havde de Øren.
Svigerinde — • af Naturen et elskværdigt Pige Hvis jeg havde de Øren, vilde jeg skære dem
barn, men blottet for Prinicpper.“
af eller skjule dem!“
Trods alt skulde Pauline ikke vente længe
Pauline hørte de ondskabsfulde Ord, hen
des Kinder blussede af Harme og Skam, hun
paa en Ægtemand.
Blandt de mange, som flagrede om hende, brast i Graad og forlod Salen. Madame de
— villige til at elske om end ikke ægte hende Coutades, hendes argeste Rival, havde hævnet
— var ogsaa General Leclerc en rig, men svage sig skrækkeligt!
lig og ubetydelig ung Mand.
Ægteskabet med General Ledere varede ikke
Han elskede hende alvorligt og syntes at længe, og da han døde i St. Domingo, vendte
ville blive en føjelig Ægtemand for den lune den smukke ,Enke tilbage til Frankrig med
fulde lille Tyran. Napoleon drog sikkert et hans balsamerede Lig, om hvis Pande hun
Lettelsens Suk, da hans levelystne Søster var havde slynget sit eget pragtfulde Haar, som
havnet i Ægteskabet med Ledere, og Pauline hun i den Anledning havde klippet af!
Men den bedaarende Enke, den store Na
kunde i hvert Fald frit fortsætte sin Flirt,
sikret mod Ubehageligheder af den Brbderj, poleons Søster, skulde ikke længe være ene,
som hun frygtede ligesaa meg'et, som hun og denne Gang faldt Valget paa Prins Ga
elskede.
millo Borghese, en smuk, sorthaaret Italiener,
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i Besiddelse af alle Familien Borgheses Rig
domme og Herligheder.
Pauline havde nu naaet sine Ønskers Maal.
De Drømme var opfyldte, som hun for kun
ti Aar siden havde syntes var umulige, dal
hun i sin hjemmelavede Pynt koketterede med
de unge Marseillanere.
Hun var Prinsesse, Bærer af et af Italiens
stolteste Navne, og til denne Værdighed føjede
hendes elskede Brodér endda Titelen af Prin
sesse af Gustalla.
Alle de berømte Borghesc-Ju veler kunde
nu fremhæve hendes Skønhed; det var et helt
Golkonda af vidunderlige Perler og Guldsmyk
ker, nok til at tilfredsstille hendes vildeste
Fantasi.
Man kan tænke sig den Stolthed, hvormed
hun en af de første Dage i sit nye Ægte
skab kørte til St. Cloud i sin pragtfulde Vogn
med seks Heste for og eskorteret af Fakkel
bærere for at aflægge Visit hos sin Sviger
inde, den vordende Kejserinde Josefine.
Hun var klædt i en henrivende Dragt
af grønt Fløjl og straalede fra Hoved til Fod
af Diamanter; saadan en Pragt maatle da fylde
Josefine med Misundelse — Josefine, der altid
havde behandlet hende .saa nedladende.
Da hun traadte ind i Salonen, saa stolt
som Dronningen af Saba, blev hun modtaget
af Josefine, der var iført en beskeden hvid!
Musselinskjole uden et icnestc (Smykke, der
kunde bryde dens Enkelhed, og, oh Rædsel!
hendes Svigerinde havde dekoreret Værelset
med blaat — en Farve, som stod forfærde
ligt til hendes grønne Pragt. Det var følgelig
en skuffet Prinsesse, som efter en meget kort
Visit forlod Slottet, og som mellem de to Ræk
ker bukkende Lakajer skjulte sit Raseri under
en overdreven kongelig Værdighed.
Pauline var virkelig nu bleven en „for
nem Dame“, som kunde tillade sig at optræde
nedladende selv overfor Napoleons Iluslru, hvis
Hof ikke var nær saa pragtfuldt, som hendes.
Hun havde stadig Elskere i Snesevis lige fra
Blanguini, som komponerede sine smukkeste
Sange blot for at synge dem for hende alene, til
Forbin, hendes kunstnerisk begavede Kammer
herre, hvis Pensel hun inspirerede til Hundreder
af hendes eget tilbedclsesværdige Jeg — i ligesaa mange upassende Paaklædningcr. Hendes
bugnende Juvelskrin havde et værdigt SideJ
stykke i den mest vidunderlige Samling Toi
letter.
Det eneste Skaar i hendes Lykke var hen
des Gemal, Fyrsten; thi alene Synet af ham
var nok til at spolere hele hendes Dag.
Da hun paa Napoleons Befaling ledsagede
Borghese til hans Guvernørpost hinsides AL
perne, bestod hendes Bagage af svv Vognel
fulde af Pynt.
I Turin dioldt hun et Hof som en Dron
ning — men Fyrsten var kun taalt. Fyrstelige
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Besøg, Middage og Baller fulgte efter hinanden f
bag hendes Stol stod altid ved Tafler eller
Modtagelser to kæmpemæssige Negre meet
Strudsfjer i flaaret, og en hel Hær af Tjenere
og Lakajer, iført hendes straalende Livré, lyj
sirede ethvert af hendes Vink.
Hun var en Kejsers Søster, og det skulde
alle vide! Kunde hun dog blot have si uppers,
sin forhadte Gemal, vilde hun have været Jor
dens lykkeligste Kvinde, som med sin Rig
dom og Magt, Skønhed og -Vid nok skulde
vide at lægge, hele Verden for sine smaa
Fødder. Men Napoleon var ubøjelig paa
dette Punkt. I sit Raseri rev hun sig i.
•Haaret, kastede sig paa Gulvet, log M/edit
cin, som gjorde hende syg, og tilsidst lykkedes,
det hende at gøre sin Broder, Kejseren urolig,,
saa han beordrede hende tilbage til Frankrig,,
hvor hendes Hær af Tilbedere gav hende en.
begejstret Modtagelse, og hvor hun uforstyr
ret kunde følge ethvert af sine Luner. Og deli
kan ikke nægtes, at Prinsesse Pauline herefter
nød Livet i fulde Drag, en vildere og lystigere
Tilværelse kan næppe tænkes, end mindre be
skrives.
Men Begivenhederne hastede nu frem mod!
det tragiske Vendepunkt for Napoleon og, den
Familie, som han fra Marseilles Fattigkvar
terer havde løftet op paa Kongerigers og Fyrs ten døm mors Troner.
Josefine var bleven forstødt, og Pauline
havde ikke lagt Skjul paa sin Skadefryd; men
i hendes Sted var den stolte Østrigerinde, AMarie Louise, kommen, og hende kunde hun lige,
saa lidt lide.
Da Kronen faldt af Napoleons Hoved, var
hunM den eneste af alle hans Søstre, der for
søgte at opmuntre ham i hans Landflygtig
hed paa Elba.
Denne Broder, som hun elskede og; fryg
tede, var den eneste Mand, hendes forfløjne,
lille Hjerte var trofast imod.
Hun skilte sig endogsaa af med alle sine
Juveler for at skaffe ham Midler til at gen
vinde sin Trone, og da hun i Rom modtog,
Efterretningen om hans Død paa St. Helena,
brast hun i Graad og lod sig ikke trøste.
To Aar senere naaede Døden hende selv
i Floren tz.
Da hun følte dens kolde Haand, bad hun
svagt om et Spejl, for at hun for sidste Gang
kunde sc sin Skønhed, som endnu trods hen
des fem og fyrretyve Aar var lige frisk og
blændende.
„.Gudskelov/ hviskede hun, „jeg er stadig
smuk, saa er jeg rede til at døL
Og faa Minutter efter, stadig med Spejlet
•knuget i sin Haand og med Øjnene fæstede^
paa Bilked et af den Skønhed, som selv Dø
den ikke kunde udslette, døde Pauline Bona
parte, Søster til en Kejser, og selv en Kejser
inde — i Kraft af sin uforlignelige Skønhed..
P. x L,
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r\et onde Mindes idelige Rusken
træffer vort Hjærte blot, — som onde Stik.
Og Nagets Djævel volder tit Panik
i vore Hjærners Celler, ved sin Lusken.

Skal evigt Mindet om vor Synd og Fusken
da møde — skønt vi tit i Blinde gik —
vor ædle Skønhedstørst med raadden Drik?
Der maa dog gives Grænser for vor Husken!

Forfølger os ud over Grav og Død,
hvad Sløvhed eller Lidenskab forbrød?
Kan Tiden ej os Fred og Glemsel give?

Kan Øjet gøre for hvad det har set?
Kan da det Skete aldrig usket blive?
Og hvad er sket? — og hvad er ikke sket?
Gunnar Gunnarsson.

DET NYE POSTHUS.

Søndag den 22. September indviedes ved en festlig Højtidelighed det statelige nye Posthus, som er en
af de smukkeste Nygbygninger i København. Postvæsenet faar her betydelig behageligere Arbejdsvilkaar end det hidtil har haft.

,Hver 8. Dag;;, 29. September 1912.
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HANSA’S ANKOMST

Grev Zeppelin bydes Velkommen paa Flyvepladsen i København.

EN 19. SEPTEMBER blev en Mærkedag i

dansk Historie, idet Kæmpeluftskibet „HanD
sa“ for første Gang fløj hen over Landet med
bringende Passagerer fra og til Hamborg. Og
Forsøget lykkedes saa godt og let, at man med
Rette kan opkaste det Spørgsmaal: Hvor længe
vil det vare, før det, der nu var en Begivenhed,
kommer til at høre til Livels daglige Hændel
ser, eller at vi med andre Ord kommer til at
bruge Luftskibet som Befordringsmiddel isam
me Omfang, som vi nu betjener os af Damp
skibe og Jernbaner? For os, der havde den
Chance at overvære saavel ,,IIai;sa“s Ankomst
som Afgang, synes den Tid ikke at kunne' være
fjern, at alle med Sindsro vil give sig Luft
skibet i Vold, og faa var vist de, som ikke
af oprigtigt Hjerte ønskede, at de havde Plads
i „Hansa“s veludstyrede Kahyt, da Luftskibet
under Folkemassens Jubel med majestætisk
Værdighed fløj henover Hovedstaden paa Kryds
og Tværs.
Det slanke og elegante Luftskib er 150 Me
ter langt — det vil sige, at det er dobbelt saa
langt som Raadhus-Facaden; og det har kostet
i/2 Mill. Kr.
Ved Hjælp af en Automobil lykkedes det
os at iagttage den, saavel da den passerede Kon

gens Nytorv som Raadhuspladsen og dog al naa
ud til Flyvepladsen i saa god Tid, at vi kunde
overvære dens Landing. Men det uforglemme
ligste Øjeblik var dog, da der en halv Time
senere blev givet Signal til Afgang, og man saa
Kæmpefartøjet øjeblikkelig som ved et Mirakel
saa godt som lydløst hæve sig i Vejret for
nogle faa Minutter senere at vende Kursen mod
Malmø og forsvinde i Horisonten.
Var det en stor Dag for Grev Zeppelin,
var dens Betydning for os Danske ikke mindre.
Den lærte os for én Gangs Skyld ikke blot
at bøje . Hovedet for udenlandsk Snille, men
ogsaa, at der er Omraader i Verdensudviklingen,
hvor vi staar saare langt tilbage for andre Na
tioner. At Luftsejladsen vil blive en Faktor,
der i Fremtiden maa regnes med baade i Krig
og Fred, er nemlig udenfor al Tvivl, og kunde
„Hansa“s Besøg i København bidrage til at
vække Interessen for den herhjemme, vilde me
get være vundet. For modige og evnerige ¿Mænd,
der vil ofre deres Liv, for at Danmark kan
deltage i Kampen om Luftens Erobring skor
ter det os ikke paa. Men Mod og Evner er
her ikke nok, Penge maa der til, og med Offer
villigheden i saa Henseende har det til Dato
været smaat — forbausende smaat.
X.

„Hver 8. Dag“, 29. September 1912.

Luftskibet kommer!
Det længselsfuldt ventede Øjeblik da Luftskibet Hansa kom til København,
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Økonomi
af

Maurice Level.

Autoriseret Oversættelse af Josephine Aarbye.

LOKKEN ER TOLV. Herren og Fruen
ved Frokostbordet. , Der bliver
Hvem ¿andre kan det være end
cl Bud fra et af de store Magasiner? Den
Slags Bude kommer altid, naar Folk sidder
ved Bordet. Man kan næsten ikke begribe,,
hvad de bestiller paa de andre Tider af Da
gen. Det Spørgsmaal liar Fruen ofte overvejet
uden at finde en Løsning derpaa. Men nu
sidder hun ved .Bordet og vil ikke forstyrres.
Hun siger derfor til Pigen:
„De kan underskrive Fakturaen og saa sige
til Budet, at han kan komme igen. Der er
Ting imellem, som jeg rimeligvis ikke be
holder.
Da Pigen er gaact, spørger Herren;
„Naar der ‘er Ting imellem, du ikke vil
beholde, hvorfor har du saa ladet dem sende
herhen Tc
Fruen betragter ham med et foragteligt,
medlidende Blik og nedlader sig til at svare:
„Fordi jeg finder, al det er langt behage
ligere at prøve Sagerne lier hjemme hos mig
selv end oppe i den Vrimmel af Mennesker."
Denne Bemærkning vilde have været sær
deles træffende, dersom der havde været Tale
om Kjoler eller Halte, men de afleverede Va
rer bestod næsten udelukkende af Parfumer,
Kamme, Brevpapir etc.
Da Frokosten er .til Ende, aabner Fruen
Pakkerne med en febrilsk Nysgerrighed, som
om det var Fødselsdagsgaver, hun pakkede ud.
Herren betragter Sagerne med en vis Uro.
Dér er især et Silkeskørt, som volder ham Be
kymring, fordi han har læst en vanvitlig Pris
paa den Seddel, som er hæftet paa del, og
fordi Fruen har cl kærtegnende Blik, naar
hun ser paa del og lægger det dobbelt paa
langsk for at holde det op imod sin‘Hofte.
“Er det ikke bedaarende?“ spørger hun.
„Hm, hm ...“
„Og det er ¿slet ikke dyrt.. .“'
„Ikke dyrt? To (Hundrede Francs .. .“
„Ja, det er ingen Pris for det Skørt..
En Pause. Fruen staar foran Spejlet og
holder Skørtet hen langs sin Nederdel.
Herren tier stadig. Han har ikke en af
sine gode Dage, hvor han uden Opfordring vilde
sige: „Behold det...“
Har Fruen gættet, al lian ikke vil sige det,
eller hun er simpelthen en fornuftig lille Kone?
I hvert Fald siger hun ganske roligt:
„Jeg lod det sende herhen for at vise dig
det, men jeg beholder det naturligvis ikke/
Hun lægger det sammen og lægger det ind
i Bunden af sit Skab. Herren drager et Let
telsens Suk. 'Man lægger ikke en Ting saa

K sidder
ringet paa.

omhyggeligt sammen, hvis man har i Sinde
at sende 'den tilbage.
Budet fra Magasinet kommer igen to, tre
Gange. Den ene Dag leverer Fruen en Æske
Sæbe tilbage og den anden Dag et Teservicc.
Med Skørtet kan hun endnu ikke tage nogen
Bestemmelse. Ikke fordi hun vil beholde det.
Nej, det har hun ikke tænkt paa. men det
lager sig saa g(odt ud derinde i Skabet, og
hun vænner sig til at se del ligge derinde.
En Morgen prøvede hun del endogsaa, og del
sad, spin om det var syet til hende. Del var
vidunderligt.
Hunj kunde for Resten altid
passe, hvad der var færdigsyet, hun havdeen Figur som en Mannequin.
Nu taler hun ikke mere om det. Hun la
der, som om hun har glemt det, og Herren
har ogsaa glemt det for længe siden. En Dag
ved Frokostbordet eller ved Middagsbordet si
ger hun flygtigt henkastet:
„Hvor var det grønne Skort fra Magasinet
dog smukt/
Herren, der tror, at Skortel for længe si
den er sendt tilbage og al Fare forbi, svarer:
„Ja, det var meget smukt/
Det var kun det, Fruen ventede paa, og
hun sagde saa roligt:
„Efter moden Overvejelse beholdt jeg det.
Jeg maatte have et nyt, og saa beholdt jeg
det. Det violette var helt i Laser/
Herren mumler med halvhvalt Stemme:
„Naa, gjorde du det?“
Fruen lader, som om hun ikke horer det,
og vedbliver:
„Men de to' smaa Skildpaddeskamme liar
jeg sendt tilbage. De kostede femten Francs,
og for seks Francs kan man faa uægte Skild
paddeskamme, der ligner dem, saa man ikke
kan se Forskel.“
•
’
Herren sukker afvæbnet:
„Naa, ikke...’/

• Det, som alle befragter som en afgjort Sag,
er ofte det, der mest af alt trænger .itil at
modbevises.
*
♦
*
Et unyttigt Liv er en tidlig Død.
*
*
*
Sand Agtelse maa fortjenes, man kan hver
ken købe, tiltvinge eller tilsnige sig den.
*
*
*
At tilgive og glemme er en brav Mands
Hævn.
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GENERAL NOGI.
Japans berømteste General
Sejrherren fra Port-Arthur,
har ved sin Død vist Verden,
at selv om hans Land udad
til synes at have antaget
europæisk Sæd og moderne
Skik, saa er der dog allige
vel i denne urgamle Kultur
stat en fast og urokkelig
Vedhængen ved nedarvede
Vedtægter, selv mellem den
højest oplyste Del af Befolk
ningen.
Vor Civilisation forbyder
Selvmord, Japanerne har
deres »Harakiri«, den frivil
lige Bugopsprætning, som
gengiver den domfældte sin Ære, og de har
tillige det endnu ældre »Junski«, det frivillige
Strubesnit, hvormed den trofaste Tjener følger
sin Herre i Døden.
General Nogi har for at følge sin Kejser og
vise sin Sorg selv søgt Døden, har foretaget

»Junski«, — med egen Haand
overskaaret sin Strube.
Generalinde Nogi har vil
let følge sin Herre, hendes
Husbond, og har boret Dol
ken i sit Hjærte. Og forin
den spiser de Afskedsmaaltidet sammen, fuldt enige
om deres Forsæt
For Europa staar dette
som et Billed fra en sælsom
Eventyrverden.
Er dette
virkelig General Nogi, han
der kæmpede mod de rus
siske Tropper og blev de
res Overmand, han som i
sin Livsgerning syntes den
moderne Civilisation saa lig.
Og saa dog alligevel i sit Hjærtes Følel
ser og i hele sit Tankesæt lige saa ægte en
Japaner, som hans Forfædre for Aartusinder
siden.

Berlins Overborgmester Kirschener

Fisker Bagh (Ilaösen.

er nylig død efter i tolv Aar med stor Dygtig
hed at have beklædt det Embede, som det
skulde være ham saa vanskeligt at faa Lov til
at overtage. To Gange valgtes han til Borg
mester, og hver Gang nægtede Kejseren at
stadfæste Valget, som dog tilsidst maatte aner
kendes. Senere blev Forholdet bedre mellem
Kejseren og Kirschner, som var en meget re
præsentativ og dygtig Mand, og som udfyldte
sin Stilling aldeles fortræffeligt.

En af Skagens bekendte Redningsmænd, træ
der nu til 1. Okiober tilbage af Tjenesten paa
Grund af Alder. Han har tjent ved Redningsbaaden i 35 Aar og i den Tid medvirket ved
mange farefulde Virksomheder. Ialt har han
været med til at redde over 250 skibbrudnes
Liv Han var en af d sse Havets Helte, hvis
Navne vel ikke bliver udødelige, men hvis Ger
ninger danner Grundlaget for de bedste Kapit
ler i et Lands Historie.
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Hertuginde Thyra af Cumberland.
i mindes et Billede fra

henfarne Dage, at Bille
V
de, som vis le en lykkelig Fa

miliekreds, en højtbegavet,
kunstnerisk interesseret Mo
der med sine tre skønne og
musikalske Døtre. Interiøret
var Fredensborg i de store
Kejserdage, hvor hele Verden
saa hen til det lille Danmark,
som hos „Europas Svigerfor
ældre" samlede alle Landes
Kejsere og Konger og deres
store Slægt.
Ved to mægtige Flygeler
sad Dronning Louise af Dan
mark, Kejserinden af Rus
land, Dronningen af Eng
land og Hertuginden af Cum
berland og spillede ottehændig.
Koncerten er endt — Dron
ning Louise sover i Ros
kilde Domkirke, de glade Da
ge er forbi og Sorg og Al
vor har ramt alle de lykke
lige Fyrstehjem, som har de
res Rod i vort Kongehus.
Ingen Familie kan i Aarenes
Løb være haardere ramt end
vor Kongefamilie, intet Led
af den er bleven skaanet, nu
er det sørgende Ægtefæller
og dybtbedrøvede Forældre,
som mødes, men oprejst og
værdigt er Sorgerne bleven
baaret. Thi dyb Religiøsitet
og inderligt Sammenhold mel
lem de Tilbageblivende har
Styrke.

Hertuginde Thyra med sine tre Døtre.

været

deres

Vi mindes et andet Billede. Det er det
gamle Kongepars yngste Børn, Prinsesse Thyra
og Prins Valdemar — de to yngste, som altid
holdt sammen i den store Børneflok —.
Ogsaa nu, hvor Skyggerne har lagt sig paa
deres Vej, søger de hinanden og tilbringer
hyggelige Timer i hverandres Selskab, snart
i Gmunden og snart paa Bernstorf.
Vi præsenterer vore Læsere et tredie Billede
— Billedet af den trofaste danske Prinsesse
Thyra, Hertuginden af Cumberland og hendes
tre unge og smukke Døtre. Prinsesse Thyras
mørke ’Haarfylde har Aarene og Sorgerne bleget, som en hvid Sky omrammer det nu hendes
ædle Ansigt, de straalende Øjne har udgydt
mange Taarer, men bestandig er hun den sam
me i sin varme Kærlighed til sit Barndoms
hjem og til sit Fædreland.

Denne Kærlighed deles af alle hendes Sø
skende. Trods det, at den ældste Generation
forlængst er borte og deres egen Kreds er ble
ven saa meget mindre i Aarene, der svandt,
samles de dog stadig med en rørende Trofast
hed i Danmark, som til Gengæld byder dem
et hjerteligt Velkommen og i taknemlig Ærbø
dighed hilser vor .gamle Konges Børn med Øn
sket om et lykkeligt Gensyn.

Hertuginde Thyra kan den 29. September
fejre sin Fødselsdag paa Bernstorf, hvor hun
sammen med Hertugen for Tiden er Gæst. Om
kring hende vil foruden det herværende Konge
hus rimeligvis alle hendes Søskende kunne sam
les, thi baade Kejserinde Dagmar, Dronning
Alexandra og Kong Georg af Grækenland til
bringer Efteraaret i Danmark.

„Hver 8. Dag;;, 29. September 1912.

Prinsesse Margrethe af Danmark,
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,iire" rot-

af hvem vi her bringer ei Billede, der ikke tidligere har været offen liggjort, fyldte den 17. September
sytten Aar, og fik paa Fødselsdagen mange Beviser paa, hvor afholdt og kendt hun er ogsaa uden
for Kongehuse. Som oftest ses hun i Følge med sin Fader Prins Valdemar, for hvem hun sikkert
har været til stor Opmuntring og Qlæde efter Prinsesse Maries ligesaa uventede som pludselige Død.
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KONFIRMATION.
„stodc; i nedringet sort
Bedstemoder
Silkekjole og med et vældigt, ægte fransk
Shawl, som lagt i Trekant næsten tyngede
den fjorten Aars Pige til Jorden. Bedstefader
var i Kjole og hvidt Slips og bar dertil høj
Hat, han lignede en Discipel fra Eton lærde
Skole i England, som Jian er det den Dag
i Dag. •
Fader var ogsaa iført Kjolesæt, men havde
dertil Kasket med lige Skygge! Og Moder var
i højhalset sort Silkekjole og lang Fløjlstrøje,
pyntet med enorme Lommeklapper. Hendes
Gudmor havde bredt et broderet Tæppe under
hendes Stol paa Kirkegulvet, Mor var ulykke
lig, hvorfor skulde hun —i som endda kun
var Nr. to — staa finere end Veninderne? Hun
havde næppe Tanke for andet end at dække
de straalende Kanavasroser med Kjolens lange
Slæb. Og saa gemtes Roserne hen, indtil hun
som Brud knælede paa dem; der var de mere
Apropos!
Nu om S Lunder er ide mandlige Konfir
mander i Jakkesæt og Kasket, Smoking ogi
stiv Filthat eller udrustet som en helbefaren
Søulk; lykkelig den Dreng, som staar K!on-)
firmand i ,sin smukke Skoleuniform, vedbliver
at bære den nogle Aar endnu og ikke bilder
sig ind, at han med det) samme er bleven voksen
Kavaler.
Pigebørnene — pardon, de unge Damer er
alle hvide og som Regel uden Overstykke, om

Aarstidcn end aldrig er saa ublid. Hvidt er
jo ogsaa Ungdommen Farve, og selv det fat
tige Pigebarn, som faar sin Kjole gennem God
gørenhed, er hvid, „for at hun ikke skal stikke
af mod de andre4 4.
Gid Konfirmanderne vilde gaa med lidt
Alvor til denne Dag, som først og fremmest
er en højtidelig Fest, hvor ikke alt skal være
Tant.
Men lidt Festlighed vil jo enhver gerne
omgive sit Barn med, og Slægt og gode Ven
ner vil ogsaa være med til at bringe Glæde,
og saa møder de med Gaverne,* men Synd er
det, om de unge * forvænnes, og Mængden og
Værdien bliver Hovedsagen.
En, Konfirmationsfest kan fejres paa for
skellig Vis. — Mfan; jkan fejre den i stille
Fred i allerin times te Familiekreds, eller man
kan gøre den til .straalende Fest i Hjemmet
eller i mondæne Selskabslokaler, man kan
danse, eller man kan synge Salmer, alt efter
Familiens Smag og Lyst.
I den prægtige gobelinbetrukne Spisesal er
der dækket til 36; det saksiske Porcellæn og det
nedarvede Sølvtøj straaler mellem Bordpyntens
lyserøde Tyil og duftende Violer.
Midt paa Bordet mellem den gamle Konferensraad og Onkel General troner Festens Dron
ning. en smuk Pigeskikkelse i rastende hvidt
Silke.

„Hver 8.t Dag44, 29. September 1912.
For Bordenden sidder den slanke Løjtnant,
som hun forlængst skænkede sit Hjærte; deres
Øjne mødes ofte, snart skal de jo atter feste
sammen, men saa skal de begge sidde til Høj
bords.
Thi nu Konfirmationen er overslaaet, er
lille Klara en voksen Dame!

I Nabohuset er ogsaa Konfirmation. Den
yngste af den store Børneflok er Konfirmand,
og de store Søskende pynter Hjemmet. Mor
mor sørger for Anretningen, og Onkel Carl
er eneste Gæst.
En stille Fest, „men aa, saa velsignet!4' siger
Mormor.
Vi sad en Søndag Aften paa en Café, en
fredelig Café, hvor et lille Orkester forlyster
Publikum,.
Lige under Musiktribunen var reserveret
et Bord til en halv Snes Mennesker, Tjeneren
dækkede det med Ølglas og Smørrebrødstallerkener, mens en lille, sortklædt Dame fer
mede om, pakkede Smaavaser ud af en Spaankurv og pyntede dem med Blomster, tydelig
nok Buketter, sendt fra gode Venner i fest
lig Anledning.
Midt i den røde Fløjlssofa sad en lys
krøllet, lille Fyr i altfor stort Jakkesæt, hvidt
Kravebryst med sort Humbug og med sorte
Hansker paa Hænderne, som krampagtigt kram
mede den nye Kasket. Hans Kinder blussede,
hans Øjne straalede, og opmærksom fulgte han
Forberedelserne til Festen, hans Fest, thi
han var jo dens Aarsag, han, Konfirmanden!
Orkesteret stemte Violinerne, Tjeneren place
rede en mægtig Lagkage midt paa Bordet, den
lille Kone mønstrede i al Hemmelighed den
slidte Portemonnæs Indhold, og efter en hvi
skende Konference blev der føjet en Række
Portvinsglas til .Opdækningen. Drengen vaV
lyksalig.
Nu mødte Gæsterne, alt medens Musikken
overordentlig hensynsfuldt stemte op med „Riberhusmarschen44.
Rundt om ved alle Kafébordene blev man
opmærksom paa Højtideligheden og observe
rede, at nu kom Tante Lene tyk og bred og
gemytlig og medbringende et dejligt Tombaksuhr, hvortil Onkel Sander gav Kæden af Sølv
plet. Et værdigt Ægtepar medførte en Para
ply og deres Døtre en Brvstnaal, medens en
letsindig Ungersvendd kom med Ravrøret, som
syntes at interessere Festens Konge mest.
Selskabet var samlet, vældige Fade medj
Smørrebrød blev sat frem, Pilsnerne skum
mede, men Onkel Sander forlangte Snaps. Han
slog paa sit Glas, saa det klirrede i Lokalet
rejste sig med Vælde og udbragte med høj
og tydelig Røst Konfirmandens Skaal og øn
skede ham Held i Professionen!
Den værdige Ægtemand talte for Værtin
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den, den opofrende Moder, den kære Søster,
som lavede denne skønne Fest.
Musiken faldt i med „Sparsomt i Nor
den44, og rundt om i Lokalet lød Bifald og
„det er hørt!44 —
Letsindigheden ønskede Aage en Kæreste
— Moderen protesterede, Musiken spillede
„Graaspurven44; Stemningen steg, alt mens Lag
kagen og Portvinen forsvandt, og mange af
de tilstedeværende rykkede nærmere, enkelte
løftede deres Glas og drak med.
„Aa saa ska’ vi vel ha’ Kaffen,44 sagde
Onkel Sander.
„Aa en Sjus!44 mente Letsindigheden.
Den lille Kone blegnede trods Kaféens op
hedede Temperatur, det havde hun ikke taget
med i Budgettet — Portvinen havde allerede
bragt Forvirring nok.
„Aleksandra,44 sagde den værdige, „la’ du
mig om det,44 og frem over Bordet langede
han hende en Tier, som bredte Solskær over
det kønne, fine Ansigt.
Festen fortsattes, mens dens Helt sov søde
lig imellem Kusinerne, som i deres hvido
Kjoler sad og saa søde ud i den røde
Fløjlssofa.
Musiken spillede „Hartmanns Vuggevise44.
Og rundt ved alle Bordene sneg sig en god
Fé. Den var rigtignok baade gammel og graa,
Briller havde den paa Næsen, og dens Vinger
var skjult bag en sort Frakke, men sin Ger
ning forstod den og samlede ind alt det, den
havde beregnet.
En Konvolut havde han i sin Frakke
lomme, deri blev Høsten forvaret, og udenpaa
stod skrevet med Fyldepen: „Lykke i Pro
fessionen, lille Aage.44
Ved Tegn og underlige Gerninger fik han
Forbindelse med den blonde Kusine, og hun
listede Konvolutten ned i-Aages Jakkelomme.
Saa forsvandt den gode Aand, det øvrige
Selskab splittedes, andre kom til, som i|kkty
interesserede sig for dieti reserverede Bord,
•hvor Festen fortsattes med Kaffe og Kager
over det hele. Aage sov, han drømte sødt og
vaagnede først, da Musiken sluttede med
„Champagnegalopen44.
Gildet var til linde. „Godnat, Godnat, det
det var en dejlig Aften.44
„Kom nu, Mutter,44 bad den søvndrukne
Konfirmand.
Men Moder havde travlt med Blomsterne,
som blev svøbt ind i Papirsservietter, og med
Vaserne, som kom i Spaankurven.
Den blonde Kusine lo skælmsk: „Pas paa
Lommen, Aage!44
„Aa, Vrøvl, Tøs,44 snerrede Aage — først
Dagen derpaa skulde han til sin grænsesløsø
Forbauselse finde den uventede Gave.
Og saa gik han glad til Professionen. —
Aage var Mælkedreng!

Mimi Dorph.
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De flittige Hænder.
I

ET KUNDE maaske synes latterligt, at vi paa denne kølige

D Efteraarsdag præsenterer vore Læserinder et rigtigt Som
merkostume.
Men er det ikke velgørende at have Toiletterne i Orden
straks, naar vi faar den kære Sommertid, og er det ikke mor
somt at sysle med ,de lette Dragter og derved tænke frem
paa den dejlige Aarstid, medens Rusk og Kulde holder os
inden Døre?
Hvide Dragter, som Modellen, gaar ikke let af Mode, de
kan bruges den ene Sommer efter den anden, og man kan
derfor trøstigt benytte Vinteren til at brodere sig saadan en
Dejlighed. Thi en rigtig fin og fornem broderet hvid Kjole
er en forskrækkelig kostbar Fornøjelse, som vi slet ikke har
Raad til at købe, og Godtkøbskrammet foragter vi selvfølgelig,
lader saa meget hellere de flittige Hænder føre Naalen gennem
det smukke Lærred, Moll eller Musselin hvad vi nu fore
trækker at vælge til vor Sommerpynt. Men godt maa Stoffet
være, der gives ingen større Toilettesorg end at se Maaneders
Flid i Las efter et Par Besøg i Vaskebaljen. Man kan brodere
sin Dragt med lutter engelsk Broderi, saaledes som Billedet
viser, hvidt paa hvidt er altid smukt og elegant, men lyseblaat
paa hvidt eller htyidt paa lyseblaat er ogsaa nydeligt.
Saaledes husker jeg en pastelblaa Lærredskjole, broderet
med hvidt Glansgarn • i meget stort Hulmønster og baaret oven
over en Underkjole syet af en gammel hvid Atlaskes Bal
dragt; det saa aldeles dejligt ud.
En hvid Lærreds Spadseredragt broderet med tykke hvide
Snore er smukt og lønnende, og har man en Symaskine med
Trykfod til Snorebroderi, er det tillige et meget hurtigt Arbejde.
Man kan ogsaa indsætte Stjærner eller Firkanter af Hæk
ling, Knipling og Filé-guipure, det er lettere at komme til
Rette med og ogsaa mere afvekslende Arbejde, hvis Taalmodigheden ikke strækker til de ensformige Hulbroderier. Jeg har
set lyseblaa hæklede Mellemværk indsat i ubleget Lærred og
creamgule i høj rødt, og det var baade pynteligt og kønt til
Formiddagsbrug.
En sort Vaskesatinskjole med et meget stort og tæt hvidt
Snorebroderi, f. Eks. en Alen bred Bort forneden af Neder
delen og en russisk Kofte med overbroderede Skøder kan ogsaa
blive nydelig, men det allersmukkeste jeg saa var dog et Par
hvide Mollsdragter, besat med Borter af prikket Tyil med Mollsapplikationer.
Den ene havde et smukt Rosenmønster, som vi vist alle
har set paa al Verdens Lyseduge, men den anden havde et
nyt Valmuemønster, der næsten var endnu smukkere. Applika
tionens Knaphulssting var ikke saa tætte, at Arbejdet blev uover
kommeligt, og de afpassede Borter er jo behagelige og let trans
portable at have med at gøre.
Køb nu paa et Efteraarsudsalg noget godt Stof til saadan
en Sommerdragt, lad Kjolen klippe og paategne og mor ;dig
saa i den kedsomme, lange Vintertid med at udsmykke den
Dragt, hvori du til Sommer skal gøre din Lykke.
Mange glade Minder fra i Aar vil dukke frem under Ar
bejdet, og mange lyse Forhaabninger vil du drømme, medens
du flittigt baldyrer — Sting i Sting.

Maud,

2425

„Hver 8. Dag“, 29. September 1912.

UGENS PORTRÆTTER.

ER. BAJER.

Prof: AMBERG.

FREDRIK BAJER er en af de videst kendte Danske.
Han er Stifter af Verdensfreds-Bureauet, dansk Fredsfor
ening, dansk Kvindesamfund, og Medstifter af mange
.fredsvenlige og interparlamentariske Forbund. Han blev
•da ogsaa i 1908 hædret med Nobel Fredspræmien. Fredrik
Bajer er Søn af Sognepræsten i Vesteregede og efter Ud
dannelse paa Sorø Akademi og paa Landkadetakademiet
blev han Løjtnant i Rytteriet og deltog som Premier
løjtnant i Krigen 1864. Han tog senere sin Afsked fra
Hæren og blev Lærer, Forfatter, Translatør og Politiker,
anen hans Livssag blev Fredsbevægelsen. For Tiden del
tager han i den interparlamentariske Union i Genf, hvis
Afgørelser maa imødeses med Interesse af enhver Fredsven.
PROFESSOR, ARKITEKT H. C. AMBERG, R. DM.,
tfyldte den 23. September 75 Aar, idet han blev født i
København 1837. Han vandt i 1874 Akademiets store
Guldmedaille og er Medlem af Kunstakademiet. Prof.
Arnbergs Navn er knyttet til mange af Landets største
Restaureringsarbejder, saaledes til Ribe Domkirke, Ribes
gamle historiske Huse og Spiret paa Nikolai Taarn i
København. Han har desuden opført en Mængde Byg
ninger omkring i Riget, saaledes Ejde Kirke paa Fær
øerne og den statelige Amtmandsbolig i Thorshavn.

PASTOR P. KRAG, som døde den 13. September 73 Aar
gammel, var tidligere Præst ved Jakobskirken i Køben
havn, hvor den fortræffelige Prædikant samlede en stor
Tilhørerkreds. Pastor Krag var en myndig Gejstlig, som
sluttede sig til Indre Mission og strengt revsede den let
levende Hovedstad; men han var ogsaa en varmhjærtet
og otfervillig Mand, og Zionskirken skylder til Dels ham
sin Tilblivelse, idet han til den gav en Sølvbryllupsgave,
som hans Menighed havde indsamlet til ham. Svaghed

Pastor KRAG.
nødte ham til at søge det fredeligere Kald i Søborg-Gilleleje, og det var med Sorg hans københavnske Menighed
skiltes fra ham.

Bajads.
Af Poul Westergaard.

an havde ct schnærrende tysk Navn -- men da han

Staldtjener i Cirkus „Roland44, kaldte han sig
H blev
Pechko Vaetti. I?ødt i Manegen var han. Gøglerbarn,

der i femten Aar havde indaandet Savsmuldets tørre
Lugt Faderen Jockey — Moderen vovede Livet i Kuplen
— saa han burde jo have Blodet — men havde
det ikke!
Alt havde han prøvet, lige fra simpel Stangsprin
ger til Jockeyens bedaarende „Hej-hop44-Kunst — men
intet lykkedes, trods Skældsord og Prygl, trods Forhaanelser og* Spark — intet! Han var for spinkel, for
ranglet, for slap — han duede ikke. Og saa blev hanStaldknægt i Cirkus „Roland44 for ikke at dø af Sult.
Men Pryglene, Forhaanelserne havde faaet ham til
at hade Cirkus
et Had, der brændte, der bed og
sled... Og gennem det Had saa han al Teltets Ska
vanker — Pjalterne og den forgyldte Elendighed. Han
fik Kvalme af at høre Klovnens idiotiske Vittigheder4
— han kunde plante en Næve i Synet paa Publi
kum, fordi de lo af dem — og han spurgte sig selv
de hundrede Gange, hvorfor Reckkunstneren gad —
Aften efter Aften gad snurre rundt paa sin Spansk
rørsstang som en Sprællemand.
Men saa skete der noget!
Cirkus var kommen til en stor By, og en Aften,
da Pechko gik ned gennem Hovedgaden med Hæn
derne dybt i Bukselommen og den osende russiskø
Cigaret i Munden, faldt han ind i noget, der hed1
„Venushallen44. Ha(n anede ikke, hv!ad det var, hail
gik ind til — han betalte lidt nølende — for Staldknægtlønnen var sløj — sine 25 Centimer og var saa
derinde.
Han tabte næsten Vejret og stod med halvaaben
Mund i maabendc Forbauselse.
Et stort Rum, langt, langt større end Cirkus med
hundreder af røde Lamper, der hang i Loftet og ned
langs Væggene, krøb langs Logekanterne — lutter mørke
røde Lamper.*. En øredøvende Støj, en hed Lugt
af Sved, Støv og tarvelig Parfume.....
Og midt inde dansede de. Unge Mænd og unge
Kvinder sammen, mens Konfettiens Guldregn dryssede
ned, mens Skralderne ral-ral-rallede, dansede de, slæ
bende hen over det bonede Gulv.
Der kom et Glimt op i Pechkos Hundeøjne. Her
var det — her var Pustet — her var Livet. Her saa
han i denne snurrende Virkelighed de hede Drømme,
han havde haft.
Der kom som Feber i hans Krop. Han kunde
ikke holde sig i Ro — Fødderne begyndte at trippe,
Overkroppen vuggede frem ög tilbage i Takt til
Musiken.
Aa — hvem der kunde danse — hvem der kunde
danse!
En lille, slank, sort Kvinde i korte Skørter og
stor, sort Hal kom ham forbi — standsede og smilte
- - og pludselig greb hun ham — og inden hån vidste
af del, var han'midt inde paa Gulvet.
„Dans!44 raabte hun, lo-og tog fastere om ham.
”jeg kan ikke!44 og der var som Graad i Stemmen.
„Sludder!44 raabte hun, „jeg skal føre dig!“
Og saa dansede de!

Standard naturlige
Figur-Buster
x
Enhver Dame bor eje sin egen Standard-Buste, hvortpaa Tojet kan proves og Drapering o s. v. kan foreta
ges langt bedre end paa egen Figur.

Tid er Penge; Busten sparer megen Tid, idet utallige
personlige Prover undgaas.
Standard-Buster er ogsaa de bedste Buster for Da
ll tt meskrædei inder. idet de ikke er bestemte til VinduesDekoration, men til al sv efter cg sy paa.

Standard Mønsterforretning,
Vimmelskaftet 45, København.
Telef. 9794 & 5094.

Men da var det, som selve Satan i dette Øje
blik sprang i Benene paa Pechko. Han dansede ikke
— han sprang over Gulvet med den slanke Kvinde
i Favn, snurrede rundt, foT ind imellem Parrene. Straahatten røg af og blev mast - men hvad gjorde det.
— han dansede jo!
Og den sorte Pige lænede Hovedet tilbage og luk
kede Øjnene:
„Du danser dejligt! Jeg vil danse med dig hele
Aftenen !44
Men Pechko lo — for nu var han Herre — rev
sig løs og gik til den næste Kvinde. Og alle dansede
de med ham, og* alle vilde de have ham.
Døn Aften i „Venushallen44 vaagnede Gøgleren i
Pecko.
Han vilde danse nu — danse sig en Berømmelse
til paa Verdens største Varieteer.
Om Natten, naar han laa i Artistpensionatets fat
tige Værelse, udpinte han Idéer.
Han vilde danse mellem udspændte Snore, hvorpaa der hang røde Lamper...
Denne vanvittige Idé! At han alene skulde danse...
og som Mandfolk...! Ganske umuligt... Men Pechko
troede paa Lykken med de røde Lamper.. .
.... Pechko Vaetti debuterede paa en Forstads
variete og gjorde ikke Lykke. Han søgte Engagement,
alle Vegne, men ingen vilde have ham. Saa blev han
Sekundo hos en engelsk Jonglør.
Meii hver Formiddag trænede han sig mellem sine
udspændte Snore, og til sidst var det, som han dan
sede p a a Snorene. Men ingen vilde endnu have ham,
og hver Aften maatte han male sit Ansigt hvidt, gøre
sin Mund bred og rød og krybe i Bajadsdragten fori en halv Time at tabe Tallerkener.
— Pechko kom til Nürnberg og blev forelsket.
Hun var Værtens Datter — lys, som Kvinder er
det nordpaa, med store, graa Øjne.
Om Natten skrev Pechko glødende Kærlighedsdigte,
som hun lo af, og om Dagen gjorde han hende Ægte
skabstilbud, som hun ogsaa lo af...
Hun lo stadig — kunde ikke andet end le. Men
vidunderlig — det var hun!
Men da den Dag kom, da hun blev ked af hans
ensformige Tilbedelse, fortalte hun ham, med hoven
Mine og Næsen i Sky, at det aldrig kunde falde
hende ind at gifte sig med en Bajads — Pøjt!
Bajads!
i
Efter Udbrudet blev der stille i Pechko.
Ja — ja... vist saa! Hun havde Ret — det varjo sandt. Han — Pechko Vaetti var en Bajads —
intet andet — kun en Bajads!
Han mindedes, at han en Aften, da han sad paa en
Galleriplads i den store Opera, havde hørt de Ord:
„Du er jo kun en Bajads!44

.... Kryb kun i Koften,
mel dine Kinder,
Folket betaler, og mores det maa.
At din Kolumbine med Harlekin forsvinder,
det er kun Løjer for store og smaa!
Ja, han var Bajads!
Men han skulde vise dem alle — han skulde vise
denne vigtige Tøs, at han, Pechko Vaetti, var mere
end en Bajads .. . Han skulde vise dem ... Hvad skulde

Enhver Dame sin
egen Buste.
Rliotpr
UUulu I

faas * 15 Størrelser, fra 64
cm.—120 cm. Overvidde. P'or
alle Størrelser fra 64—104 cm. Overvidde følgende
Priser:

1

Buste uden Stativ Kr. 8,75,
Buste med Stativ Kr. 13,50,
Buste med Stativ og Slaaltraads-Nederdel Kr. 17,00.

For større Nr. fra 108—120 cm. Overvidde Kr. 2,00 extra.
Opgiv Overvidde (taget over den fyldigste Del af Brystet}
samt Hoftevidde.
Ill. Brugsanvisning, hvorefter enhver med Lethed kan til
passe Busten fuldstændigt efter sin person'ige Figur, medfølger
eller tilsendes paa Forlangende gratis.

han vise dem? Han kunde jo intet — blev jo afvist
allé Vegne...
*
*
*
Den engelske Jonglør kom farende gennem Scenens
lange Gang.
Hans Penge var stjaalet! De Penge, han havde
sammensparet i 2 Aar — 2000 blanke Mark — borte!
Intet Spor havde han af Tyven — først da man
om Aftenen savnede Pechko, vidste man, at det
var ham.
Og det var ham!
I jagende Fart var han flygtet — mange Mile borte
var han — i den By, hvor „Venushallen“ var.
Han gik hen til den største Variété — lagde de
2000 Mark paa Bordet foran Direktøren:
„Engagér mig til i Morgen Aften. Jeg vil danse,
og hvis det ikke bliver Succes, er( 'de 2000 Mark
Deres!“
Og Direktøren, der var amerikansk og smart, gik
ind paa Idéen.
Men den næste Aften, da Pechko stod i Garde
roben, kom to Mænd, viste deres Skilt og bad ham
følge med sig.
Da lo Pechko himmelhøjt:
„Jeg skal gerne følge med Dem; men jeg maa først
danse, ellers er Jonglørens to Tusinde Mark tabt. —
De maa vente her — blot et Kvarter/4
Og d’Herrer ventede ...
Den Aften dansede Pechko, og aldrig har nogen
set et Menneske danse paa denne Maade. Bifaldet bra
gede op til ham, vildt, rasende, som Geværsalver.
Han dansede...
Et Jubelskrig lød op til ham — det sporede ham
blot mere op...
Han dansede...
Og da han atter stod ude i Garderoben, lænet op
til Døren, lød Bifaldet endnu.
„Jeg er parat/ sagde Pechko og smilede.
Og Smilet blev siddende om hans Mund, da man
kørte ham og de 2000 Mark bort.
For nu var han jo ikke mere en Bajads!

Husk paa Posthuset at forny Deres
Abonnement paa «Hver 8. Dag inden den

27de ds. for at undgaa Standsning i Bla
dets Forsendelse.

Hvor vor Ungdom uddannes.
Den danske Skriveskole.
en Tid, der som vor paa een
Gang kræver omfattende Almen
dannelse og yderst grundig Spe
cialuddannelse af de unge, hvor man
næsten er tilbøjelig til at kræve Dok
torgraden taget af en Aspirant til
en Kontorplads paa 15 Kr. om Maaneden, er det af Interesse at be
tragte de forskellige Typer af Læ
reanstalter, der efterhaanden opstaar som Udtryk for Tidens Krav,
Foistander c«nd. phil.
og som i Reglen er af et Tilsnit
J. M. Stobbe.
og et Særpræg — især i Retning af
Specialicering — som man for en Snes Aar siden alde
les ikke kendte.
Den danske] Skriveskole, Vesterbrogade 10, er, som
Navnet viser, oprindelig startet med Skriveundervisning
som Speciale. Dens Grundlægger var den bekendte
Carl A. Søgaard, der som Skrivelærer ved en Række
højere københavnske Skoler og Seminarier gennem man
ge Aar eksperimenterede med forskellige Metoder, før
han endelig anbefalet af en Række pædagogiske og vi
denskabelige Autoriteter Itraadte frem for Offentlighe
den med sit Skri vesys tern ved Oprettelsen af Skrive
skolen.
Man kan sige, at paa intet som helst Omraade er
man med den rette Undervisningsmetode i Stand til
al naa saa hurtige og saa glimrende Resultater som
paa Skrivningens — og det næsten ganske uden Hen
syn til Elevens Begavelse iøvrigt. I Aarenes Lob har

I

den danske Skriveskole indsamlet et omfattende Ma
teriale til Belysning af denne Kendsgerning, idet den
har taget Skriftprøver af Eleverne ved deres Indtræ
den paa Skolen samt efter endt Kursus. Den For
andring, en Elevs Skrift undergaar i Løbet af ganske
kort Tid — et Skrivekursus strækker sig sjældent over
mere end en Snes halve Timer — er ligefrem frappe
rende og gør nærmest Indtrykket af en yderst velbe
regnet Dressur, men en Dressur, ganske vist, der hol
der sig i Form af en nydelig Haandskrift, ogsaa efter
at Dressøren er traadt tilbage.
Den danske Skriveskole, der paa sit Specialomraade
ubestridt er vor første Læreanstalt i sin Art, og som
selvføgelig foruden i sit særlige Skriftsystem undervi
ser i alle mulige Skriftarter lige fra Venstrehaandsskrivning til Maskinskrivning, rekruteres først og frem
mest fra Kontor og Handelskredse, hvorfor det snart
blev en bydende Nødvendighed for Skolen til sit Spe
ciale at knytte et fuldstændigt Handelskursus. VedSiden heraf oprettede Skolen af praktiske Grunde et
eet-aarigt Præliminærkursus, samt endelig en Højskole
afdeling for Haandværkere og Gartnere, hvilken sid
ste der ganske særlig har vist sig Trang til.
For et halvt Aars Tid siden overdrog Skolens Grund
lægger sit Institut til den nuværende Forstander, cand.
phil. J. M. Stobbe, hvis Navn maa siges at være Bor
gen for, at Skolen vil blive ført videre med samme
Dygtighed som hidtil og med Hævdelse af sine ærefulde
Traditioner.

Læger
Kliniker

Sprog Undervisning
INSTITUT FRANJAIS, M. A. Husson, Stenosgade 5 i,
fransk exam. indf. Lærer og Lærerinder. Enetimer Kursus. Konversation
Korrespondance Vejledning (for Sangere) i fransk Textudtale. Tlf. V. Tt7 x

Sygepleje
Hygieine

for Voxne og Børn 50 0. Enetimer 1 Kr
Indfødt tysk Lærerinde. Hold
Ligel. gives Klaverunderv. Rørholmsg. 14,1. tv

Dr. med. AXEL TROLLE.
Konsultation i Fordøjelses» og Underlivssygdomme,
vatklinik og Bopæl; Dronningens Tværgade 40. Tlf. 7660. Tr. 12—1.
Badeanstalten „København*
tillige
Studiestr. 61.
AR- & DAMPBADE 35 Øre.

Onsdag og Lørdag efter Kl. 5:
dicinske Bade & Massage»Institut.
'E' KT
UX1.U.C/LX

Valdemar Larsen,
St. Thomas Allé 13 L
’
Elever I Vlollnspll modtages.

Ør.

Sygeplejeartikler, Slagelsegade 14, 1. Tlf. 0 2266
østerbros Sygebureau ved Fru C. Hansen.

W. Kaiser, Aarhus.

'• Instrumentm. og Bandagist.
Brokbaand, Rygbandageg og
Underli vsbandager.

Moccnnn Haandpleje, Fodpleje. Ude
mdbbdgc, 9-12. 1 Kr. Hjemme 1-7
(Søndag 9—11): 75 Øre. Blegdamsvej
2 (St. Hans Torv). Lovisa Svensson.
GummilageretFran^ais

lóLille Kongensgadeló

rGEPLEJE»BUREAU»EKSPRES

Silkeborg

Klaverunöervisning.
Fru MARY BJØRVIG.

BLAAGAARDSGADE 20 4 N.
Mandolin er moderne Musik (der

_____________ Tr. 30-12._____________

K. Gottlieb, Øster Fasanvej 227. ital. Metode). El Kursus 10 Kr. Enet

Elever i Orgelspil. Tr. 1-3. Elev af Gar. Result. Bianco Lunos Allé 12 St
______ Hr. Organist Jul. Foss.______

KlanrndervltDing.

Undervisning i Klaver for Be»
gyndere Købmagergade 8.

Averter i

Pris 2'.» å 3 Kr. pr.Oag. 00 Kr. pr. Md.

Gudmund Elmquist SS’

Lægelisten.
Harriet Hornemann Lange,
Cort Adlersgade 4.

Vandede Bekendtgørelser S
Averter i

Telf. 1307 x,

ang. Tonedannelse. Harmonium
Klaver Johansen-Draae, exm
Orgn, Heri. Trollesg. 7. Tlf. Byen 2507x

keforretningen SKAGEN, Nan»
isg. 64. Alle Fiskes, i prima friske

er. Fin. Torsk, Frederiksh. Rødsp.
Kl. Fiskefars, Tlf. Byen 1164y.

'"ä”

Bredgade 35. Tr. 4—6. Tlf. 6329.

Klaver. ^ Christensen, Orgn.- Violin.
, Vik. v.Sct.Petri Kirke
.
_
Orgel. Marstalsg. 10.T.01932y Theori.

Extra fineste Kval. Gra
tis Prøver. Diskret Eksp.
Frim. modt.

arimgsg.7.By 807ySvgep. 3AarsUdd.

Pensionatet
Villa Aavanq

Undervisning i Klaverspil.

Sang og Toneuddannelse

Petra Munck, Mariendalsv. 1.2. Sal

Averter i „Sang»Undervisning“.

„Blandede Bekendtgørelser*.

Damernes Rubrik
HELLERUP HU SMODERSKOLE, BENGTASVEJ 15.Telf. II57H
Skole og Hjem for unge Piger.
Program tilsendes.

Folk, der køber Varerne paa Ratebetaling, er det at Betydning at
arne i Forbindelse med kulante Firmaer, Nedennævnte Firmaer nyder
i saa Henseende den bedste Tillid.

Møbelforretn i n g e r

øbler faas paa Kredit fra
5 Kr. maanedlig

Holm & Larsen,
Falkonerallé 48.

Telf. 7155.

Brugte Møbler tages i Bytte.

øbler uden Udbetaling < + +
+ ♦ ♦ 2 Kroner ugentlig.
Sønderboulevard 65.

Møbler

Afbetaling

fra 1 Kr. ugenti. Fuld Garanti.
Averter i „Ratebetaling44. ----H. Schäfer, Rosenborggade 2.

¡usikinsfrumenter

tf FONOGRAF Gratis
*res solide Købere ved Køb af en
ie (48) Valser paa Afbetaling.
(Ialt 48 Kr.).
ANSK FONOGRAF-MAGASIN
agertorv 16. :: Prisliste gratis.

erreskræderi
IX“, Blaagaardsgade 11

Fodtøj

Fodtøj pa|^,a^
FODTØJ paa Afbetaling.

Giarmestre

|

li I Inflar indr. paa Afbet. Viborg»
JlllcUCl gade 28 og Estlandsg. 7.

>. sig med alt til Faget henhørende. ---- Averter i „Ratebetaling44. ----

Et Spillehelvede.
V: Professor Hansens Hus er et rent Spillehelvedc!
B.: Saah, jeg vidste ikke af, at man spillede Kort cler?
A.: Nej, ikke Kort, men Klaver!
*
*
*
Endnu værre.
Fruen (træder ind i Værelset): Men hvad er der
dog i Vejen med dig, Wilhelm, du ser saa ophidset
ud! Har du faaet et Sørgebudskab?
Manden (med et Brev i Haanden): Nej — men din
Modeh andler regning!

Petra Laugesen.

Jydsk Fiske»Import, Mejnung^gade Alvilda Burchardi, Frederiksborgg
15 og Fredensgade 15, anbefaler alle 48. Spec.: Baby & Koofirm.-Udstyr
Sorter Fisk til Dagens billigste Pris. Største Udv. i Pigekjoler til alle Aldre
Telf. 10116. /Erb. ¡H. Damhernoiusky. Matros- og Jægerdragter. Alt i Under
Vadskeriet „Elegant44, Nøjsom- beklædning øg Linned.
hedsvej 4. Tlf. Øbro 1673y. Smuk
OHANNBS ANDREASEN, l.Kondi
Strygning. Omhygg. Behandl, garant.
tori, Is og Konfekturef. Smallegade
24. Bestilling. Tlf.Godth. 75 x
KM Potorcon Broderimagasin, øster• III.IEICI bull brog. 140. Navn syes, alle Holger Bjørkman Telef. Øbro 1688y
Slags Tegninger og Montering udføres
ftanlropf Mode-Salon f. Damehatte.
• UdllKEl l Nordre Frihavnsgade 13 A.
54 Nordre Frihavnsgade.
Telf. øbro 97 x.

Rammefabrik Østerbrogade 118, Mo
derne Rammer til moderat Pris.

D

Sølvsmed & Cicelør,
_____ 8 2, Værnedamsvej 8 2.______
Affll¡Qrfor moderne Dameskrædder«

AL. Torp,

BØRNE-UD$TYR.
en bedste Broschestift paasæt-

tes for 10 Øre hos Guldsmeden
66, Aa boulevard 66.

M. P. Nielsen Blomsterli.,
Østerbrogade 134. Telf. 0 788 v.

Kranse og Dekorationer.

________ Nansensgade il._________

5 Mdr. Kursus beg. 4. Noveml>er.

°V Linnedmagasi*

WlKUlliyV Frederiksborggade 35
Telf. Byen 2135 y. Anna Madsen
ELLA NIELSEN.

nlDlIGl Sigurd Halldorsson( forhev
hos den engelske Hof-Dameskrædei
Durant). H. C. Ørstedsvej 17.

Bestillinger modt. til Borddekoration. — Averter i Damernes Rubrik. —

HVER 8. DAGS

U

piano

Moderne Tjenestefolk.
Maren (paa Markedet, til en Veninde): Hvor kan
det være, at du saa tit skifter Plads?
Mette: Jo, ser Du — naar man er for længe pan
et Sted, bliver Herskaberne nemt lidt vel in Lim c
og det kan jeg ikke fordrage!
*
*
I Ka.ffe*elskab.
Fru A.: Vi var netop i Færd med at tale om Dem,
da De traadte ind!
Fru B.: Hvilken af mine Fejl var under Debat?

Andantino.

En Tidsel stod ved Vejens Kant
•og syntes, at den længtes;
den længtes, medens Mejer*) spandt,
•og Skræpper sammen trængtes.
-Foragtet stod den Tidsel ret
med Ukrudtsna'vnet baaret; —
hvor gerne flyed’ den en Plet,
hvor hvert Instinkt var saaret!
*) En Art Edderkop.

Tidslen.

En Tidsel stod ved Vejens Kant
og følte Livet svinde;
den til Foragt og Haan var vant,
hvad kan til JLiv saa binde?
Foragtet, — den et Ukrudt var
med sine Stængler stride, —
og dog den smukke Blomster har,
men ingen det vil vide!

Rudolf Kyhn.

En Tidsel stod ved Vejens Kant
to Drenge sprang paa Vejen,
de Tidslen saa, — og det er s:
den kom nu med i Legen!
Foragtet var ej Tidslen mer, —
Hurra for hver en Pode!
Ak, da af Burrer ej var fler,
de trak den op med Rode!
Rudolf Kyh

Provinsmanden: „Hvad er det De bringer mig dér?“
Tjeneren: „Den Cigar, Herren bestilte.
Provinsmanden: „Ska’ den da drikkes, om jeg maa
sparre?"
..Drikker De saa Karlsbadervand en Time før hvert
Maaltid, saadan som jeg har ordineret Dem?“
„Ja — Hr. Doktor — jeg har jo forsøgt det, men
lBerc end lyve Minutter kan jeg ikke holde det ud!“
*
*

Studenten til sin Værtinde: „Det er rent skidt med
mig!“
- „Herregud, Hr. Student, skal jeg sende Bud efter
Doktoren ?“
- „Doktoren? Tror De han lader sig slaa for en
Tier?‘:
*
*
Paa en lille Kafé har man faaet en falsk 1 Krone.
- Værten (til Kelneren): „Du maa se dig bedre for en
anden Gang, nu er der ikke andet for end at give
den bort til en Tigger.“
Næste Dag findes Kronen stadig i Kassen.
Værten: „Naa, hvorfor har du ikke givet den bort?“
Kelneren: „Ja, jeg gav den ogsaa til en Mand i Gaar,
— men han bestilte otte Pilsnere og betalte dem med
den!“

Journalisten (til Skuespilleren): Naa, Tournéen gik nok
skidt?
Skuespilleren: Ja, det var lige hvad den gjorde. Spil
lede vi Tragedie, var Billetsalget en ren Farce, og spillede
vi en Farce, var det en Tragedie at se, hvor Folk udeblev
fra Teatret.

Røvede Hjerter.
Oversat af

A. Thalbitzer.

(Sluttet.)

Derefter gav Mrs. Bunch sig til at reparere den
iturevne Natskjorte, medens hun af og til faldt i Tan
ker. lige til det var Sengetid. Dette skete en Fredag
Nat i Marts 1812.
Den næste Aften blev den sædvanlige Samtale mel
lem Mrs. Bunch og Stephen afbrudt af Parkes, Kælder
mesteren. som i Reglen holdt sig for sig selv paa
sine egne Enemærker. Han lagde ikke Mærke til, at
Stephen var der; han var desuden mere urolig og høj
røstet, end han ellers plejede at væne.
„Herren kan selv hente sin Vin op om Aftenen^
hvis han ønsker den,“ var hans første Bemærkning.
„Enten henter jeg den om Dagen eller slet ikke, Mrs.
Bunch. Jeg ved ikke, hvad det er, maaske er det Rot
ter, maaske er det Vinden, som er kommen ind i Kælde
ren; men jeg er ikke saa ung længere, og jeg kan
ikke mere, holde ud, hvad jeg før har kunnet/0
„Ja. Parkes, De ved jo, der er mange Rotter lier
paa Ejendommen.“
„Det nægter jeg ikke, Mrs. Bunch, og jeg har ofte
hort Folk, som har været til Søs som Hovmestre snakke
om Rotter, der kunde tale. Jeg har aldrig troet paa
den Slags før, men dersom jeg i Aften havde nedladt
mig til at lytte ved Døren til det bagerste Kælderrum,
kunde jeg meget godt have hørt, hvad de sagde/c
„Hold nu op, Parkes, maa jeg være fri for Deres
Fantasier. Rotter, som snakker sammen i Kælderen 1
Nej. tænk bare!“
„Godt. Mrs. Bunch, jeg vil ikke skændes med Dem,
men jeg vil bare sige, at hvis De h^ar Lyst til at
gaa ned i den længst bortliggende Kælder og lægge

Blount-Dørlukkeren

at del altid bærer

er den førende.
Faas i Isenkramforretningerne

dette Mærke

Ti!enflolDamekj(ilei.7Kr.850.

et største Udv.

af nye og brugte
Setetøjer og Sadler er hos Topp,
sendes 10 Al. sort, hlaa, grøn, brun,
Dr. Tværg. 19, Tlf. 9736, til Nutidens
fin Cheviotsklæde fra Kædevæver
allerlav. Priser. Medalje Paris 1912.

D

Edeling i Viborg. NB. Kan retur»
V Frprfprik^pn Tapetserer og Dekora- neres straks eller ombyttes.
"• Il ullul IKoCII. tionsforretning.Dron.
Tværg. 20. Fiks Gardinophængning

Forsøg al lade
mig hænge Deres Gardiner op.

og Tæpper paalægges.

Averter i „Hver 8. Dag“.

DanskVasK*
otaiza |M,,ver

6ARL MARTENS Ansvarsforsikring,
Frederiksbergg. 2B. Tlf. 1051. Brand-, Livs-& Ulykkes-Forsikring. Tilbud.

Abonner paa
Hver 8. Dag.

Tandpasta

Deres Buste

kan i Løbet af ca. 30 Dage blive fyldig og smuk, tak
ket være videnskabelig Opfindelse ved Anvendelse
af „IIero“-Massageapparat efter Prof. Dr. Bier. — Be
handlingen er naturlig (ved Luftens Sugning), der an
vendes ingen skadelige Midler. — „Hero“-Apparat
Nr. 1 til 3 Kr. 50 Øre, Nr. 2, større Apparat, 7 Kr., Nr.
3 (kun
til Bustebehandling)
12 Kr. —
Apparatet **r let at betjene, anvendes ca. 10 Minutter daglig,
forsendes overalt mod Efteikrav. — Med hve t Ap
parat følger en Tube Sol-Creme (giver blamdende
hvid Teint). A il æg os et Besøg eller skriv til os og
vi sender vor Broenure „Vejen til naturlig Skønhed**
gratis. Adr.: „Hero" Massageafdeling H 8, Nørrebrogade 74 A, 1. Sal. Tlf. 5932. Aabent fra 1—4.

Obs.: Mangfoldige Damer kan takke vort
„Hero“.Apparat for deres smukke Udseende. —
„Hero" maa ikke forveksles med tarvelige Efterligninger.

eller lider De af Rheumatisme,
Ischias, Mave-, Nerve-, Hjertesyg
dom eller nedsat Kraft hos Alænd
saavclsom Kvinder, er det i Deres
egen Interesse at anskaffe

„Sol-Bælte t“, Tørt Legemsbatteri,
der hurtig, blot ved faa Timers
daglig Anvendelse vil bibringe Dem
Kraft og Styrke, gøre Dem til hvad
De var før. Aflæg os et Besøg og
bese Autoriteternes Dom over
„Sol-Bæltet“ eller skriv til os og
vi sender Dem vor Bog: „Vejen til
der oplyser Dem om hvad ,,Sol-Bæltet“ hjivlper for, hvorledes det anvendes og Prisen. Ydermere indeholder Bogen
de mest fremragende i'idenskabsmænds Resultater med (len galvaniske
Elektricitet og er illustreret. Den sendes gratis mod 10 Øre i Frimærker
til Porto. Vore Patienter skriver:
Efter Deres fremsatte Ønske om at underrette Dem om hvorledes
det gaar med det tilsendte „Sol-Bælte“, vil jeg herved lade Dem vide,
at del gaar godt, og alt hvad der kan kaldes Gigt befrier det mig for.
Aarhus, den 22. Marts 1912.
Med Højagtelse N. Bager.

Helbred^, 100 Sider,

Adr Internationalt-Elektrisk-Institut, Afdeling H. 8.

Nørrebrogade 76, København. Aabent fra Kl. 10-7. Telf. 5932.
Resultaterne af Statsprøverne over „Sol-Bæltet“ vil i Løbet af
kort Tid blive olfenliggjorte her i Bladet.

Øret til Døren, vil De straks faa Bevis for, livad jeg
har sagt.“
„Snak om en Ting, Parkes, det er heller ikke no
get for Børn at høre paa; De skræmmer jo Stephen
der rent fra Sans og Samling/*
„Hvad for noget, er Stephen lier?" sagde Parkes og
bemærkede pludselig hans Nærværelse, ,,Stephen forstaar godt, at jeg kun spøger lidt med Dem, Mrs.
Bunch."
Men Stephen vidste alt for meget til at tro paa,
at det var Spøg fra Parkes Side. Han var levende
interesseret i Spørgsmaalet, skønt det var temmelig
ubehageligt; men alt hans Fritteri fik ikke Parkes til
at give ham nærmere Oplysninger om hans Oplevelser
i Vinkælderen.
Vi var nu kommen til den 24. Marts 1812. Den Dag
havde Stephen mærkelige Oplevelser.
D£t var en
urolig, blæsende Dag, som fyldte Huset og Haven med
uhyggelige Indtryk. Medens Stephen stod ved Hegnet
og saa ud over Parken, forekom det ham, at en uendelig
Procession af usynlige Folk fløj forbi ham med Vin
den, modstandsløst og uden Hensigt, idet de forgæves
søgte al standse deres Flugt og komme i Berøring
med den levende Verden, som" de en Gang havde
tilhørt.
Samme Dag sagde Mr. Abney eller Frokosten: „Hør
en Gang, Stephen, tror du, du kunde komme ned til
mig i mit Studereværelse i Aften Kl. 11. Jeg har
travlt lige til den Tid, og jeg har Lyst til at vise
dig noget, der angaar din Fremtid, og som det er af
Vigtighed for dig at faa at vide. Du skal ikke sige
noget om det til Mrs. Bunch eller nogen anden her i
Huset, og det er bedst, du gaar i Seng til sædvan
lig Tid.“
Her var en ny, interessant Begivenhed i hans
Liv, og Stephen greb ivrigt Lejligheden til at blive
oppe til Kl. 11. Ilan kiggede ind ad Døren til Biblio
teket, da han om Aftenen gik op for at gaa i Seng,
og saa, at en Kulpande, som han ofte havde set s laa
i en Krog af Værelset, var flyttet hen foran liden. Et
gammelt, sølvforgyldt Bæger fyldt med rød Vin stod
paa Bordet, og nogle beskrevne Ark Papir laa ved
Siden af det.
Mr. Abney var i Færd med at strø en Slags Bøgelse paa Kulpanden, som han tog ud af en rund
Sølvæske, idet Stephen gik forbi, men han syntes
ikke at høre hans Skridt.
Vinden havde lagt sig, og det blev en stille Nat
med klart Maaneskin.
Omtrent Kl. 10 stod Stephen ved det aabne(Vindu i sil
Sovekammer og saa ud over Landskabet. I den tause Nat
var de hemmelighedsfulde Beboere af de maanebelyste
Skove endnu ikke faldet til Ro. Fra Tid til anden lod der
ude fra Mosen besynderlige Skrig som af vildsomme og
fortvivlede Vandrere. Maaske var det Vandfugle eller
Igler, der skreg; men Lyden lignede dog ikke ganske
disses Stemmer. Kom de ikke nærmere? Nu lød de
fra den nærmeste Side af Vandet, og lidt efter lød
det, som om de var inde mellem Buskene. Saa holdt
de op, men ligesom Stephen tænkte paa at lukke
Vinduet og læse videre i sin Bobin son Crusoe, fik han
Øje paa to Skikkelser, som stod paa den grusbelagte
Terrasse, som løb langs Haven lige over for Huset,
to Skikkelser, som saa ud til at være en Dreng og
en Pige. De stod Side om Side og saa op imod Vin
duet. Der var noget i Pigens Udseende, der mindede
ham om hans Drøm om Skikkelsen i Badekarret.
Drengen indgød ham endnu mere Frygt. Medens den
lille Pige stod stille, halvt smilende med Hænderne
trykkede mod Hjertet, rakte Drengen, en tynd Skab
ning med sort ITaar og flængede Klæder, sine Arme
op i Luften med et Udtryk af vild Trusel og util
fredsstillet Sult og Længsel,; Maanen skinnede paa
hans næsten gennemsigtige Hænder, og ’Stephen saa,
at hans Negle var forfærdelig lange, og at Lyset skin
nede igennem dem. Som han stod saaledes med op
løftede Arme, var han et frygteligt Syn. Paa venstre
Side af Brystet var der et stort aabent Hul, og det
forekom Stephen, at han hørte, mere med sin Hjerne

end fiiéd sine Øren, ét af disse hungrige og fortvivlede
Skrig, som havde lydt over Skovene ved Aswarby
hele den Aften. Et Øjeblik efter var . det forunderlige
Par stille og hurtigt forsvundet over det tørre Grus,
og han saa dem ikke mere.
Endskønt han var ubeskrivelig forskrækket, beslut
tede han dog at tage sit Lys og gaa ned til Mr. Abney
i hans Arbejdsværelse, thi Tiden nærmede sig nu, da
de skulde mødes der.
Studereværelset laa med Indgangen ud imod Forfltiallen, og lian var ikke længe om at naa herhen.
Men at komme derind, var ikke saa let. Han var
sikker paa, at Døren ikke var aflaaset, for Nøglen sad
i udvendig som sædvanlig. Han fik intet Svar paa
sin gentagne Banken. Mr. Abney var optaget, han
talte" med nogen. Hvad var det? Hvorfor lød det,
som han begyndte at skrige; men Skriget ligesom kval
tes i hans Ilals? Havde han maaske ogsaa set de
hemmelighedsfulde Børn, som gik paa Spor efter Bytte
rundt om dette rædselsfyldte Hus?
Men nu blev alt stille, og endelig gav Døren efter
for Stephens rasende og forskrækkede Stød:
Han kom ikke til sig selv før flere Timer efter,
at han havde set derind! —
Paa Mr. Abneys Bord laa visse Papirer, som senere,
da Stephen blev gammel nok til at forstaa dem, gav
ham en Forklaring over, hvad der var sket.
De vigtigste Sætninger lød saaledes: „Det var en
stærk og almindelig Tro hos vore Forfædre, om hvis
Visdom i disse Sager jeg har gjort Erfaringer, som
berettiger mig til at have Tillid til deres Meninger,
at et Menneske ved at foretage visse Handlinger, som
for os Nutidsmennesker ser noget barbariske ud, kan
opnaa at faa meget mærkværdige Oplysninger om
Menneskets sjælelige Egenskaber; at f. Eks. et Indi
vid ved at indsuge eller fortære et vist Antal af sine
Medmenneskers Personligheder, kan faa en fuldstæn
dig Magt over den Klasse Aander, som behersker de
elementariske Kræfter i Universet. Simon Magus opnaaede at kunne flyve i Luften, at gøre sig usynlig
og at antage hvilken Skikkelse, han ønskede, ved Hjælp
af en Drengs Sjæl, som han i Følge den af Forfatte
ren til „Naadens Prøvelser" fremsatte ærerørige Be
skyldning havde „myrdet". Jeg har ogsaa fundet opskrevet med forunderlig Nøjagtighed i „Hermes Trismegislus" Skrifter, at de mærkværdigste heldige Re
sultater kan opnaas ved at fortære Hjerterne af mindst
tre levende Væsener under 21 Aar. Jeg har helliget de
sidste 20 Aar af mit Liv tit Prøvelse af denne Paa
stands Sandhed og har benyttet som levende Genstand
for mine Eksperimenter saadanne Personer, som let
kunde forsvinde uden at blive videre savnede af Om
verdenen.
Det første Forsøg gjorde jeg ved at bortfjerne en
Zigøjnerpige ved Navn Phæbe Stanley den 24. Marts
1792Í
Det næste ved at bortfjerne en omvandrende itali
ensk Dreng Giovanni Paoli om Natten den 23. Marts
1805.
Det sidste „Offer", for at bruge et for mine Følel
ser modbydeligt Ord, maa være min Slægtning Stephen
Elliott. Hans Time vil slaa den 24. Marts 1812. Den
bedste Maade at opnaa det forønskede Resultat paa
er at udtage Hjertet af det „levende" Offer, at brænde
det til Aske og at nyde det blandet i en eller anden
rød Vin. helst Portvin.
Resterne af de to første Ofr|e har det været rigtigst
at skjule, et ubenyttet Badeværelse eller en Vinkælder
har været tjenlige til dette Formaal. Man vil muligvis
faa Vanskeligheder med den sjælelige Del af disse Ofre,
de populært kaldte Gengangere. Men en Mand med
et filosofisk Temperament, for hvem alene et saadant
Eksperiment er lykkedes, vil ikke være videre tilbøje
lig til at lægge nogen Vægt paa disse Væseners svage
Forsøg paa at hævne sig paa ham. Jeg forudser med
den mest levende Tilfredshed den mægtige og frigjorte
Tilværelse, der, saafremt Eksperimentet lykkes, vil
blive mig givet, som ikke alene sætter mig over den
menneskelige Retfærdigheds Domme, men tillige ude
lukker selve Døden i den uendelige."
Mr. Abney blev fundet siddende i sin Stol med
tilbagekastet Hoved og med et forfærdeligt Udtryk af
Raseri, Frygt og Smerte paa sit Ansigt. I hans Side
var der en dyb, aaben Flænge, der blottede hans
Hjerte.
Der var intet Blod paa hans Hænder, og en lang,

Patent Raglietten „M“
forhindrer al Nedslag og forbedrer
Trækket.

W. Bomiez RøghætteTabrik
Bruunsgade 35. Aarhus.
Telefon 1670.

Forhandlere Rabat.
T®lf Strand 2

~

telf Strand 2

Lad Denes Vask besønQes af -

EMDRUP DAMPVASKERI i
Spec: Husholdningsvask efterø Vægt
(Zo/v Vogne køpep overerf?

Telf, Strand 2

Grundlagt 1878.

y^jg^W

Telf. Strand 2

H.Steensens
VEGETARIA
MARGARINE

Averter i „Hver 8. Dag“.
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Walkendorffsfcade
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HElliC^^kDS * i R Kf.

Saavel mandlige som kvindelige

Private Opdagere
Dir.: Fru MARTHA NIELSEN.
Bagerstræde 3, 1. Telefon Vester 1458*.
Kontortid 10—3. Privat 1—3 og 6—7.
TELEGRAM-ADR : PINKERTON.

l.Kl.Damefrlserlng
og Haararbejde.
H ove-dba d e ni ed Ki
nin og Champoing.
Ansigts massage og
Manicure. Afredt
Haar købes og for
arbejdes smukt og
billigt.
Elever uddannes.

Ellen Sørensen,

Ny dansk
Møbel-Industri
Danske Bondemøbler, tegnede af.
Redaktør Torben Bille, Odder..

I. C. ØrstedsveJ 61 I.

Telefon Nora 2361.

Bestillinger modi ges paa Udefrisering.

C.KRÜGERSpPETFABRIK
KGL. HOF-TAPETFABRIK

Nørregade 6.
Telefon 3319.
Hvormange har ikke en gammel Taske,
Skiiidvest, Bælte, Handsker, Pelsværk eller
lignende som er kasseret, og ingen aner at
det kan betale sig at lade det gøre i Stand.
Ved at tage saadant til Naade igen spares ikke
faa Penge, da et gammelt Ord siger »Det gam
le skal det ny samle«. Eneste Specialetabl.
efter udenl. Mønster for Rensn., Opfarvn. pg
Farvning af alt af Skind, Læder og Pelsvæk er

M.Bardram, nDanau,St.Pederstr.lO.

Fabrikant J- P. Jensen
Møbelsnedkeriet,
Axelhus.
Odder

Vejle Dampvaskeri,
kem. Tøj rensnings-An stalt,
anbefales. — Telefon 307.

K=S=.I

Technikum Mittweida

■J Direktør: Professor A. Holst.

I

1^^^

Kongeriget Sachsen.',

Højere teknl sk Læreanstalt for Elektro- og Maskintekn
Særskilte Afdelinger for Ingeniører, Teknikere og Værkmestre

skarpElektrotekn.
Kniv, der
laa foran ham paa
Bordet,
var fuld
og Maskin-Laboratorier.
Lærefabrik
— Værksteder.
■
Ældste og mest besøgte Anstalt.
stændig
ren.
Program
ved Sekretariatet.
Det saa I ud,
som etc.
omgratis
et eller
andet vildt DyrI ■■■■■■
havde
tilføjet ham disse Saar.
Vinduet i Studereværelset
stod aabent, og det var Ligsynsmandens Mening, at
han var bleven draébt paa denne Maade. Men Stephen
Elliotts Opfattelse efter Læsningen af de her omtalte
Papirer førte ham til et ganske andet Resultat.

Svensk Vid og Tegnekunst.

Silkeborg Seminariums Forberedelsesklasse. Det nye Skoleaar begynder d. 3 r. August.
Baade mandi. og kvindl. Elever optages. Man maa helst melde si 2: inden 15. Juni.
v P. J. M. Winther.
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BELT1STE.
Kærligheds-Legende fra det gamle Hellas.
Af Niels Th. Thomsen.
I.

yen var

IKKE ANDERLEDES, at se til
end de fleste andre paa den Tid. Smaa
hvide Huse klatrede halvvejs op ad Bjerget og
naaede saa ikke videre — undtagen naar en
enkelt dristig Nybygger rejste sig en Villa helt
oppe mellem de øverste Vigner. Men det var
sjældent Og Borgerne saa nysgerrigt til, naar
det skete. Men én Ting havde den lille Stad
frem for sine Jævninge:
Aphroditetemplet,
der højt og frit hævede sig frem og straks
paakrævede Opmærksomhed. Og dette i For
bindelse med den herlige vide Udsigt over det
krusede, vinblaa Hav med de smaa glitrende
hvide Sejl gav Byen et indtagende Særpræg,
som gjorde at mangen Fremmed standsede her,
om han tilfældigvis kom hid paa sin Vej —
gjorde Ophold, fandt Behag i den lille By
ved Havet og grundede sig en Bopæl her.
Saaledes var det gaaet D e m o k r i tos.
Han var kommen en Dag, hvor Solen smi
lede ned over de grønne Vigner med dunkelblaa
Drueklaser mellem det fine Løv... kastedes
tilbage fra Aphroditetemplets hvide Marmor
søjler og mangefarvede Metoper, gav Gavlgrup
pernes lysende Marmorstatuer et Skær af Liv,
gjorde alle de forgyldte Prydelser end mere
gyldne, og alle de smaa hvide Huse endnu
hvidere, end de strengt taget var. Langvejs
fra kom han. Svære Uheld havde fulgt Sej
ladsen. Nu var han landet gunstigt her, og
saa blev han. Sin Hustru E u r y d i k e havde
han haft, med sig og deres lille syv Aars Dat
ter B e 11 i s t e.

B

Demokritos blev snart bemærket i Staden.
Ingen forstod som han at lade Plektret lege
over Citherens fintklingende Strenge. Paa dette
Felt var han Kunstner. Han evnede at aflokke
Instrumentet Toner saa skære og fine som Ci
kadernes sitrende Sang. Hans Spil var saa le
gende let som Maanens glitrende Guldskær over
Bølgerne. Dertil var han en kyndig * Fløjte
spiller. Og om Aftenen, naar Dagens Værk
var endt, spillede Demokritos, alt medens Sta
dens Folk, Mænd som Kvinder, unge som gamle,
flokkedes udenfor det velbyggede Hus, han
havde købt sig. Den lille Beltiste stod og smi
lede til alle med sine blaa Øjnes hjertevindende
Kærtegn. Og mange havde et venligt Ord til
den kønne, lille Pige. Naar hun nu og da,
sødt og yndefuldt, traadte Dansen til Fade
rens Spil, roste alle hendes ædle Holdning og
det spæde Legemes smidige Bevægelser, der
afspejlede al hendes Væsens medfødte Gratie.
Tiden led. Og den lille Beltiste voksede sig
skønnere fra Vaar til Høst. Moderen bandt hen

des rige blaasorte Haar op i en sirlig Nakke
knude og sørgede for, at hendes Kjortel altid
var ren og uden Lyde. Om Formiddagen maatte
en Slave ledsage hende til en gammel øvet Gram-

matistes (Lærer), hvor andre af Stadens unge
Piger søgte. Thi hendes Fader ønskede, at hun
tidligt skulde være velbevandret i Skolens Vers
og Visdom, da hendes Evner var gode, og hun
havde hurtigt Nemme. Selv vejledede han hende
i Musikens vanskelige Kunst og saa til sin Glæder
at hun ogsaa her havde Gaver. Og Moderen
lærte hende at spinde paa Tén og slaa Væven.
Saa favr og fin var hun, denne unge Jomfru,,
der under Sydens Sol tidligt modnedes til
Kvinde. Hendes Bryst hvælvede sig allerede
nu fast mod den lyse Kjortel, og hendes Skul
dre var runde og hvide. Naar hun viste sig
paa Byens Gader, rank og alvorlig, var der
mangen ung Knøs, der sendte hende, langelige
Blikke... mangen, som vel ønskede at se dy
bere i disse mørkeblaa Øjne under de kul
sorte, skarpttegnede Bryn end det lod sig gøre
ved et flygtigt Gademøde.
Da Beltiste havde naaet sit syttende Aar,
var selv Stadens Matroner rede til at indrømme.,
at Prisen for kvindelig Skønhed og Velopdragen
hed rettelig tilkom hende af alle Byens unge
Piger.
Naar den sene Eftermiddagssol gjorde Skyg
gerne lange og sendte sine legende Straaler
ind mellem Vinløvet, medens Havens Cedre
stod med luende røde Stammer, kunde hun
sidde drømmende med Citheren støttet mod
Knæet, skuende med de tankefulde Øjne ud
over det uendelige, blaarøde Hav oppe fra
Marmorterrassens Balustrade.
Hvad var det vel for en Verden, der dølgede sig hinsides Havet, hvor Bølgerne bar
de rappe Sejlere hen? Gemte den hendes Længs
lers Maal? Skulde hun nogensinde se den med
undrende Øjne, — eller skulde Lykken vel en
gang komme til hende og bære hende paa
-sin brede Vinge did hen, hvor der er idel Fryd
og elysisk Glæde? Og naar de vilde Søfugle
med hæse Skrig og susende Vingeslag fløj ud
over Havet, fulgte hun dem med Blikket, til
de kun saas som bitte smaa Prikker helt der
ude, hvor Hav og Himmel mødtes.
Beltiste var tavs. Beltiste var ensom.
Faa var hendes Veninder. Og naar de en
kelte, hun havde, kom til hende, talte hun
ikke meget til dem. Snarere sad hun og lod
vellydfyldte Akkorder klinge fra Citherens
spinkle Strenge. Nu og da kunde hun synge;
synge med en egen skær og klinger Røst, der
syntes i Slægt med Cithertonernes bristefærdige
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og vemodsfulde Ynde. Der var oftest ligesom
noget fraværende over hende — — selv naar
hun gik for Borde og ledede Husets opvartende
Terner, dersom en sjælden Gæs teven skulde
hædres.
Hun havde de fjerne Længsler i sine Øjne.

II.
Nede ved Havnen havde Xenon sit store,
.fornemme Hus, hvor der var Plads til de mange
-fremmede alle Vegne fra, som ofte kom til ham
paa deres Langfarter, og med hvem han stod
i Gæstevenskab.
Xenon var Købmand. Hans Fader havde
været det før ham og Farfaderen ligeledes. Saa
langt tilbage, man kunde følge Slægten, havde
xien drevet Handel baade paa hjemlige og frem
mede Kyster. Xenon var rig paa Gods og Guld
íom ingen anden i Staden. Naar han gik til
Torvet, fulgtes han af flere skønne Slaver end
nogen anden. Hans Plads i Byens Raad var
-den ypperste. Og naar Sendemænd bragte vig
tige Budskaber til Staden, tog de altid ind i
Xenons gæstfri Bolig, hvor hans Hustru Kl i o
lod sætte Borde med den herligste Spise frem
.for dem. Og efter at. have beværtet dem vel,
bød hun dem til Hvile paa de bløde Bolstre,
at de kunde ryste Trætheden af deres mø
dige Lemmer, før de udspurgtes om, hvor de
kom fra, og hvad deres Ærinde monne være.
Hvor meget Guld Xenon ejede, kunde in
gen sige. Men den Gang Aphrodite skulde have
en ny Kjortel, havde han alene udredet Halv
delen af, hvad den kostede, medens de øv
rige Borgere i Fællig havde skaffet Resten
til Veje. Og den Gang den prægtige guldind
virkede Peplos — saaledes benævntes Gud
indens Klædebon — i festlig Procession bares
op til Templet at smykke Aphrodites under
dejlige Legeme, havde Mængden genlydt af
Lovord over den gode Borger Xenon.
Ikke
nok hermed: Da Højtideligheden var endt, ofre
des en herlig Hekatombe til Guderne. Og alle
vidste, at det var fra Xenons saftige Græsgange,
de fede Okser var hentede.
Xenon var Demokritos’ gode Ven — en af
de faa, med hvem denne jævnligere saas, thi
hans Husførelse var stilfærdig og bød ikke
paa den brogede Afveksling som den velstaaende Købmands.
Og det var gennem Xenons Søn, den unge
Alexander, at de to Borgere var blevet
Venner.
Blandt Stadens raske unge Mandskab straalede Alexander frem som en af de ypperste.
Faa kunde som han lade en Diskos hvine gen
nem Luften. Hans Kastespyd traf sikkert sit
Maal. Og naar Ungdommen efter Badet med
salvede Lemmer øvede de kraftige, smidige
Muskler ved Brydekampe og anden Idræt, traf
han ingen Overmand blandt sine jævnaldrende.
Den eneste Sorg, Faderen havde af ham,
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var den, at Alexander ikke lod til at have, Smag
for Købmandsfærd. Han havde vel Lyst til
at fare til fjerne Kyster med Faderens Skibe,
men handle brød han sig derimod ikke om.
Og da han var eneste Søn, følte Faderen Søn
nens manglende Sans for Købmandsskab saa
meget mere, som han nødigt vilde, at Forret
ningen efter hans Død skulde gaa over paa
andre Hænder.
Alexander vilde rejse for Rejsens Skyld,
se de fremmede Folkeslag og lære deres Sæ
der og Tungemaal at kende. Det, som for
de andre var Midler, blev for ham Maal.
Med hans Andel i Faderens og Demokritos’
Venskab havde det sig saaledes.
Engang, da Eurydites Terner skulde ud
at tvætte Husets rige Forsyning af alle Slags
Klæder i Floden, bad den lille Beltiste, der
da var 11 Aar gammel, sin Moder, om hun
maatte følge med. Og da hun havde faaet
Forældrenes Tilladelse, steg hun op i Vognen
med de skønne, letrullende Hjul. Eii Terne
satte sig paa hver Side af hende for at styre det
herlige Forspand. Tvende Terner fulgte bag
efter til Fods. Og Moderen gav dem rigelig
Mad og Drikke med paa Vejen.
De bedste
Vaskesteder, hvor Flodens Vand var klarest,
laa langt borte. Og Okserne løb, og Okserne
blev trætte.
Da de havde naaet Stedet, tog Ternerne
Tøjet ud af den rummelige Vogn, kiltede de
lange Klæder op og gav sig til at gnide det
smudsige Tøj, staaende^ i Vand til Knæene. Derpaa skyllede de det i det dybe, rene Vand,
vred det og bredte det ud til Tørring i Solens
brændende Glød et Stykke derfra, hvor Græs
set groede tæt og ligeligt paa den jævne Jord
bund.
Travlt optagne, som de var af deres Dont,
agtede de ikke paa den lille Pige og lod hende
skøtte sig selv. Men Beltiste kedede sig —
kedede sig voldsomt. Og saa fandt hun paa, at
nu vilde him ogsaa prøve paa at vaske, lige
som hun havde set Ternerne gøre det Hun
drog sin lange, hvide Kjortel af — den var
ren nok, men vaskes skulde den alligevel —
og vilde vade ud i Vandet... Da var det, at
Ternerne pludselig hørte et hvinende Bameskrig oppe fra Vaskestederne. Forfærdede saa
de sig om efter Beltiste. Barnet var forsvun
det. Men ovre fra en til Guden Apollo ind
viet Lund kom en Yngling styrtende i fuldeste
Løb, — et Spring, og Vandet sprøjtede skum
hvidt. op om et ungt, smidigt Legeme, der
blev borte i de dybe, blaa Bølger.
Da Ternerne i angstfuldt Løb kom op til
Stedet, sad Xenons Søn, den unge Alexander,
hvem alle kendte, paa Bredden med den bevidst
løse Beltiste i sine brune Arme. Drivvaade var
de begge. Beltistes yppige kulsorte Haar havde
løsnet sig og svøbte sig ned om det fine
Legeme. Øjnene var lukkede, og Næsefløjene
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dirrede, medens Brystet arbejdede tungt. Men
pludselig slog hun Øjnene op og saa sig raadløs omkring. I samme Nu bøjede Alexander
sig ned over hende og trykkede et ærbødigt
Kys paa hendes blege, kolde Mund. Saa rejste
han sig og overlod Pigen til Ternernes Om
sorg, hvorpaa han ilsomt fjernede sig.
HI.
Om Aftenen var Demokritos kommen ned
til Xenons Hus ved Havnen.
Han vilde dog nok se og tale med den
modige Yngling, der saa kækt havde frelst hans
eneste Datters Liv. Her erfarede han, at det
var et lykkeligt Tilfælde, der havde ladet en
Redningsmand være nær i det farefulde Øje
blik, idet Alexander netop den Dag havde skul
let følge en af sin Faders Gæs te venner paa Vej
og havde lagt Hjemturen over den hellige Lund,
hvorfra han havde iagttaget den legende Bel
tiste og de vaskende Terner.
Demokritos roste Ynglingen for hans raske
Færd, og som Belønning skænkede han ham
et kosteligt snelt-fly vende Kastespyd, velfor
arbejdet og med en skarp Od.
Siden den Gang var Demokritos og Xenon
Venner. Og Xenon glædede sig derved. Thi
han vidste meget vel, at Demokritos ellers ikke
var den Mand, hvem alle og enhver kunde rose
sig af at kende nøjere — streng, som han var
i sine Domme og frygtet paa Grund af sin
hvasse Tunge.
Og samtidig blev den 14-aarige Alexander
og den 11-aarige Beltiste Legekammerater.
Det kunde hænde, at de andre Ynglinge paa
Idrætspladsen spottede Alexander, fordi han
fandt Behag i at lege med en Pige. Men
Latter og Spot gengældte han med tørre Prygl.
Thi hans Legeme var mere kraftfuldt og be
hændigt end vanligt hos en Yngling af hans
Aar. Og han frygtede ikke for at tage Kampen
op selv med Knøse, der var ham overlegne i
Størrelse og Alder.
Saa tilbragte de da ofte Dagen i hinandens
Selskab; Ynglingen, der alt stod paa sin Mand
doms Tærskel, og den unge Mø, hvis Legeme
allerede nu var harmonisk skønt i Linjer og
Former, og hvis rene græske Profil mindede
om selve Aphrodites.
Skæbnen syntes jo at have ført dem
sammen.
De stjal i Forening Frugt inde i den rige,
men gerrige Kaliis tratos’ Have, der kun ved
en lav Mur var skilt fra Demokritos’. Det var
Beltiste strengeligt forbudt af Forældrene at
betræde den gamle Gniers Enemærker. Men
baade hun og Alexander kendte de Terner, der
røgtede den gamles Hus. Og disse lo blot, om
de greb de to unge paa fersk Gerning. Maaske
ruskede de Ynglingen lidt i det tætte, krøllede
Haar, men det var ogsaa alt. Thi om de skulde
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være ærlige, maatte de indrømme, at han ejede
deres oprigtige og- evigt kvindelige Sympati.
Kun den gamle, runkne Slave Orestes
nærede de unge Frygt for. Han led dem ikker
det vidste de. Og ham skulde det snarest være,
som kunde falde paa at bringe dem i For
træd ved at sladre til deres Forældre. Og saa
vilde de ikke undgaa at blive tugtede.
I sene Eftermiddagstimer, naar den luende
røde Sol allerede var nær ved at slukkes i Ha
vet, kunde de sidde sammen paa Marmorterras
sen, han med Armen om hendes Liv, hun med
Hovedet støttet mod hans Skulder. Solen kunde
gaa ned og de klare, glimtende Stjerner oversaa Himlens indigoblaa Dybde, uden at der var
vekslet mange Ord imellem dem. Maaske lod
Beltiste nu og da sin aristokratiske hvide Musikerhaand glide gennem Alexanders viltre Krøl
ler, eller han bad hende om at lade Citheren
bringe og røre dens Strenge. Og hun lød ham
gerne.
Ungdomsaarene randt saa blideligt. Og De
mokritos kom paa de Tanker, at det ikke var
godt, de tvende unge var saa meget sammen.
Han nærede en oprigtig Ærbødighed for den
store Eros. Men han var for meget Alvors
mand til at indrømme de smaa Eroters Be
rettigelse til at gøre Hovedet kruset paa Børn
og unge Mennesker. Derfor talte han under
fire Øjne med Xenon om Sagen. Xenon var
en travl og optaget Aland, der oftest maatte
overlade sin Søn til andres Omsorg. Men han
var fornuftig og maatte give Demokritos Ret
i dennes Betænkeligheder ved Ynglingens og
Jomfruens altfor nære og bestandige Samvær.
Saa blev der da truffet den Aftale mellem de
to vise Fædre, at Beltiste og Alexander ikke
mere skulde komme sammen. Købmanden
sendte med ubønhørlig og uantastelig Fader
myndighed Sønnen paa Langfart med et af sine
Fartøjer, der skulde handle paa Lilleasiens Ky
ster. Men fra den Stund, Beltiste erfarede dette
og forstod Grunden til, at hun ikke mere kunde
nyde de sødmefyldte Timer paa Tomandshaand
med den Ven, der var blevet hende mere end
en Ven, — fra den Stund af var det, at hun
fik dette indadvendte over sig og de fjerneLængsler i sine dybe, blaa Øjne.
IV.
Beltiste gik i sit attende Aar.
Hun var mere end smuk. Hun var dejlig.
At hun havde talrige Bejlere, var intet Un
der. Endogsaa den gamle Pengesæk Kali i s trato s
havde i et Anfald af taabelig Selvovervurdering:
taget sig den Frihed at anholde om hende hos
Faderen paa egne Vegne. Og siden, da han
heldigt havde genvundet Brugen af sin For
stand og forvundet egen Tort og Svie ved sin
latterlige Gammelmandsfrierfiærd, mødte han
op paa ny, men denne Gang som Talsmand
for sin dumstolte Sønnesøn D i o n. Denne havder
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under et Besøg hos Bedstefaderen set Beltiste
og havde fundet paa at beære den unge Jom
fru med en opblæst, selvgod og højst generende
Forelskelse.
Beltiste skøttede afgjort ikke om nogen af
sine Bejlere. Og til Slut fortørnedes Faderen
over at maatte afvise saa mange udmærkede
Tilbud blot for at føje denne Stivnakke af et
PigebariT. I et opbrusende Øjeblik, hvor han
glemte, at hun jo dog var hans et og alt, og
at han kun vilde hendes Vel nu og i al Frem
tid, bestemte han sluttelig, at hun skulde holde
Bryllup med en Søn af hans gamle Gæs teven
Diodoros, en mørkøjet Yngling ved Navn
A k a n t h o r.
Thi ogsaa han var. blandt dem, der begæ
rede den yndige Beltiste til Hustru. Og hans
Fader var en agtet og anset Mand i sin By.
Kort efter at denne endegyldige Beslutning
var fattet, sad den unge Grækerinde en Dag
i Faderens Have, hvilende sig paa det bløde
Grønsvær, der overskyggedes af ældgamle Træ
ers tætte Kroner. Hun elskede ikke den Mand,
andre havde kaaret hende til Gemal. Der var
kun én i hendes Tanker — en ung, rank
Svend med lyse, skarpe Søfugleøjne og trod
sige mørke Krøller om Panden. Ham tilhørte
hun. Han skulde løse hendes Bælte. Ingen an
den end han.
Det var kommet hende for Øre, at Alex
ander havde været hjemme en kort Stund. Men
set ham havde hun ikke. Og det var blevet
hende fortalt, at han atter var draget paa
Langfart, denne Gang til Ægyptens fjerne Lande,
hvor den altfor nære Sol svider Menneskenes
Hud, saa de bliver sorte at se til. Og hendes
Tanker havde fulgt ham, uvisse om han ogsaa
tænkte paa hende endnu, men anende det, haabende det og klamrende sig til Haabet.
Men nu skulde hun tvinges til at ægte
Akanthor — den Mand, hun kun flygtigt havde
set, og som him ikke kunde elske...
Paa én Gang forekom det hende, som hørte
hun sagte Kalden fra den fjerneste Del af Ha
ven, der strakte sig langt mod Syd, helt ned
til Alfarvejen over Fjældet.
.
„Beltiste! Beltiste!“ lød det nu tydeligt der
nede fra.
Hun rejste sig hastigt og løb ilsomt efter
Lyden...
„Beltiste!“
Det var helt nede fra Havemuren, det kom.
„Alexander! Jo, det er ham!“ jublede det
i hende. Ham var det, som red deroppe paa
den hvide Havemur og nu i et Spring stod
ved hendes Side. Hendes Hjerte bankede hør
ligt, da han knugede hende i sine Arme, kys
sede hendes Mund og lod sin skæggede Kind
hvile mod hendes. Og af lutter overstrøm
mende Gensynsglæde vidste hun ikke, hvad
hun skulde sige.
Men han førte hende til Terrassen, bragte
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hende til Sæde paa Marmorbænken og satte
sig selv ved hendes Side med Armen om hen
des Liv, saaledes som de havde siddet i gamle
Dage.
„Jeg ved alt, Beltiste, alt! Men om du
tør — om det er, som jeg tror og haaber, at
vi begge elsker hinanden lige højt, da følger
du mig nu bort herfra.“ Og han pegede ud
over Havet, hvor Solen just sank, gyldnende
hele den lille, hvide By med sine sidste
S traaler.
„Jeg tør alt med dig, Alexander !i; var Beltistes Svar.
„Saa hør da! Kom i Aften ved Sengetid
til den gamle E 1 e t a i o s’ Hus ved Stranden.
Der vil mit Skib ligge rede. Kom, Beltiste —
om du har mig kær, som jeg dig. Aphrodite
vil staa os bi.“
„Jeg skal komme, Alexander!“
Da Ynglingen faa Øjeblikke senere fulgt af
sin elskede gik gennem Haven for atter at
klatre over Muren, skimtede han den gamle
Kallistratos’ Slave Orestes, der stod inde i
Nabohaven, beflittende sig paa at lade, som
om hån hverken saa eller hørte de to derinde.
Havde han maaske luret? Havde han sne
get sig til at høre om deres Plan? —i Alexander
skænkede ikke denne flygtige Mistanke synder
lig Opmærksomhed.
*
*
*
Beltiste havde givet Dørvogteren E p h i a 1 t e s alle sine sammensparede Oboler for at
formaa ham til ikke at røbe for nogen, at
hun forlod Huset i saa sen en Time.
Og Dørvogteren havde smilet tvetydigt og
underfundigt — ojg stukket Obolerne til sig.
Der var jo klafferske Tunger nok, som
alt tidligere havde sat Alexanders og Beltistes
Navne i Forbindelse med hinanden. Nu var
den rige, unge Købmandssøn kommen hjem, vid
ste Ephialtes. Orestes havde set de to unge
sammen i Haven om Eftermiddagen. Det vid
ste Ephialtes ogsaa. Thi i en liden Stad blom
strer Sladderen altid frodigt. Men selv om han
kunde være vis paa at faa sin Ryg flænget
af den ubarmhjertige Svøbe, saafremt Demo
kritos senere skulde opdage noget,
saa var
der jo paa den anden Side Obolerne.
De rare Oboler.
Og kunde man maaske ikke døje mange
Piskeslag, naar hvert af dem blev betalt med
en Obol?
Til visse!
Ephialtes havde faaet saare mange Prygl og
saare faa Oboler.
Og derfor tog han nu gerne Obolerne.
*
*
*
Da det var Sengetid, og da alle var gaaede
til Ro, sneg Beltiste sig let som en Kat og
tæt tilhyllet ud af Huset, forbi Ephialtes, der
lukkede det ene Øje og lod, som om han
snorkede.
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Det var bælgmørkt Men trøstigt begav hun
sig ad de kendte Veje til Stranden. Elataios’
Hus huskede hun godt. Naar man kom til
Havnen, skulde man dreje til højre og gaa en
liden Stund ad „Kærlighedsstien“ langs Havet.
S’aa laa det der lige i Strandkanten, i Ly
af Klippen, der ludede frem over det
Pludselig fornam hun Lyden af løbende
Fødder paa den sandede Vej. Der kom nogen
imod hende. Hun standsede et Øjeblik.
„Beltiste! Er det dig?“ raabtes der nu.
Hun genkendte beroliget Alexanders Røst
og svarede:
„Ja, Alexander, her er jeg.“
Forpustet naaede han hende.
• „Beltiste! Guderne staa os bi! Vi er op
dagede. Orestes har forraadt os, den Hund.
Min Fader Xenon er der med sine Slaver.
De vil forhindre os i at flygte. Vi er for
fulgte. Følg mig, saa hurtigt du kan!“
Alexander talte hæst, anstrengt af sit vilde
Løb. Nu greb han Bel tistes Haand og drog
hende med sig ad Fjældvejen, som fra Strand
stien førte op i Bjergene.
Beltiste fulgte hans ilfærdige Skridt saa
godt, hun formaaede. Men hendes Klæder var
hende til Hinder. Og Vejen gik stejlt opad.
De var næsten oppe paa Klippéafsatsen over
Elataios’ Hus, da den lyttende Alexander hørte
Forfølgernes Raaben.

„Vi er fortabte, Beltiste. Vi kan ikke
undslippe dem!“
„Alexander! Hellere alt andet end skil
les nu.“
Ynglingen saa hende hurtigt ind i An
sigtet. De stod nu Haand i Haand ude paa
Klippeafsatsen. Og under dem bruste Havets
Dønninger mod Strandbredden.
„Alexander! Hellere ... dø ...“
Han greb hende, knugede hende til sig og
kyssede hende ømt og længe. De stod fast
sammenslyngede yderst ude. Kun et Skridt
— og Døden var dem vis.
Nu hørtes Trin af mange Mænd mod den
haarde Klippe.
„Beltiste!“
„Alexander... Jeg elsker dig!“
Skridtet var gjort. —
Xenon og hans Slaver tilbragte hele den
Nat med at søge efter Flygtningene. Alle Smut
huller i Bjergene undersøgte de i langt videre
Omkreds, end det vilde have været muligt for
de to unge at naa.
Men den næste Morgen drev to Lig ind i
Havnen. Det ene var af en ung Kvind, det
andet af en Yngling.
Man var i Færd med at fiske dem op,
da Xenon og hans Slaver vendte tilbage.

Undervisningsanstalter for Døvstumme

Genstandene

fremvises og Navnene skrives paa Tavlen.
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NEW YORK har man indenfor del. offent
lige Skolevæsen oprettet Afdelinger for døv
stumme Børn, og man har haft megen Glæde
af den Virksomhed, der har udfoldet sig her.
Man har jo forlængst konstateret, at det
er Døvhed og ikke Stumhed, der er Skyld i,
at de saakaldte Døvstumme ikke kan udtrykke
sig ved Ord, og at man derfor fejlagtig kalder
de fødte Døve for Døvstumme uden at vide,
om de virkelig ogsaa er uden Mæle.
Opgaven-er derfor den at bringe de slum
rende Evner frem, og Lærerinden søger al
løsne Børnenes Tunger ved at vise dem en
Genstand, skrive dens Navn paa Tavlen og
derefter soge al give Børnene en Forstaaelse
af, hvilke Strube- og Brystbevægelser en lid
íale af Ordet medfører.
Børnene betragter Lærerindens Læber og
Ansigtsbevægelser, som de forsøger at efter
ligne og er i den Hensigt forsynede med et
Spejl, i hvilket de kan sammenligne deres
egne Resultater med Lærerindens Eksempler.
Som et Led af Undervisningen er Lydlæren,
hvorved Barnet ad Følelsens Vej erfarer For
skellen paa Lyde, og, som det tredje Billede
viser, betjener man sig herved af et Spille
instrument.
At man har indført Undervisning af Døv
stumme i de almindelige Skoler, er i Grun
den det eneste nye, der er at berette. Selve
Metoden er ikke ny, og navnlig her i Dan
mark har man gjort et stort og fortjenslfuldt
Arbejde for at lette Tilva'relsen for de
Mennesker, som Skæbnen har behandlet sted
moderligt.

1

1 København har vi det i 1807 oprettede
kgl. Døvstummeinstitut som den egentlige før
ste danske Undervisningsanstalt for Døv
stumme.
Som den første til al give Undervisning
for Døvslumme her i Danmark bør man dog
nævne en Parykmager og Musiker Pfingsten,
som fik el Institut oprettet i Kiel. Det blev
i 18t9 flyttet til Slesvig.
I 1881 er der endvidere oprettet et Slats
institut i Fredericia og i 1891 en kgl. Døvstummeskole i Nyborg.
Fra den første Tid har man fulgt to Veje
lor at oplære Døvslumme. Den franske Me
tode, Tegnmetoden, beslaar af det saakaldte
Fingersprog. Ved den anden Metode, der stam
mer fra Tyskland, Lydmetoden, gaar man vi
dere og lærer den Døvstumme at tale efter
et lignende System som det ovenfor beskrevne.
Den store Vanskelighed ligger i at give
den Døvstumme Evne til at modulere sin Stem
me, der ellers vil blive automatisk og skur
rende, men ogsaa her gør man Fremskridt.
Mange intelligente Døvstumme, der har lært
at tale, er i Stand til at se paa en talendes.
Mund, hvad der siges, og kan derfor ofte ret
livligt deltage i en Konversation.
Tiderne har forandret sig. Man betragter
ikke længere en Døvstum som en Aandssvag.
I Oldtiden troede man, at en Døvstum var
et af Guderne forbandet Menneske, og man
betragtede det derfor som en hellig Pligi at
udsætte eller dræbe et døvstuml Barn.
Endnu omkring 350 f. Kr. fastholdt Ari-

Ordenes Udtale ved Livbernes Stilling.
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Lvdeiis Bevægelse livres gennem Følelsen.

s tokeles Aandssvaghedsteorien med Hensyn til
Døvstumme.
Ikke engang Kristendommen medførte en
humanere Opfattelse. Saa langt lien i Tiden
som omkring 400 ef. Kr. erklærede den store
Kirkefader Augustinus sig for Aristokcles’ Op
fattelse og paastod, at en Døvstum ikke
kunde tro.
I Middelalderen ansaa man Døvstumme for
at være besat af onde Aander; men paa dette
Tidspunkt begyndte Klostrene at interessere sig
for dem og lærte dem et Tegnsprog.
I det sekstende Aarhundrede fremkom ende

lig Lægen Cardan med et Skrift om Døvslummes
Undervisning, og derved banedes først Vejen
for en saadan.
I England udgav John Bulwer’1548 en Bog;
om Døvstummeundervisning, de spanske Bene
diktinere de Poncc og Bonet fremkom med
et Værk 1620, og 1770 oprettedes i Frankrig
et Institut af Abbé de FEpée.
Det næste Institut kom til at ligge i Leip
zig, og et af de næste i Rækken blev det
kgl. Døvstummeinstitut i København, der for
fem Aar siden kunde fejre sit 100 Aars Ju
bilæum.
G, Holmer.

NOCTURNE.
jeg vandrer frem, ad Skovens dunkle Stier.
J Min Sjæl indsuger Nattens Melodier
i anspændt Lytten. Men mit Hjærte tier — :
et Drømmerbarn, der Mørkets Bryster dier.

Og Natten hvisker: Al min Viden skal
jeg give Dig. Du gange kun til Bal
med Hex og Djævel i min Kathedral
og tømme Blodet røat af sort Pokal.

Nat! — jeg har tømt Pokalen. — Ser nu, at
, den Skat, jeg søgte, var en Fabelskat...
jeg bøjer Knæ: mit Ridderslag, o Nat!
Ak, Blæsten klager i de mørke Qrene
sin hjælpeløse Nød — og jeg gaar ene
en sporløs Gang ad Vejens Grus og Stene.
Gunnar Gunnarsson..
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En sj elden Regent.
MGIVET AF SCHWEIZ OG TYROL, næsten

O

skjult mellem høje Bjerge og tætte Skove
ligge Miniaturriget Liechtenstein, som maaler
159 km2 og har 9700 Indbyggere.

Det lille Rige regeres af Fyrst Johan Ma
ria Placido, Hertug af Troppau og Jägerndorf,
en enorm rig og trods sine 70 Aar endnu smuk
og statelig Mand, som imidlertid lever i fuld
stændig Tilbagetrukkenhed, man kunde sige
som en Munk, hvis ikke hans Celle var præg
tige Slotte.
Ingen er nogen Sinde sikker paa, hvor han
er henne, thi naar han ønsker at skifte Opholsdsted, tager han af Sted med det samme,
ingen faar Underretning herom, og da-han rejser
om Natten og i lukket Vogn med fortræffelige
Heste, kommer han let fra den ene Ende af sit
Rige til den anden eller endnu længere uden
andre Ledsagere end sin Kusk og sin Tjener.
Prins Johans Helbred har fra Barndommen
været meget svagt, men har dog ikke hindret,
at han er vokset op til en høj og elegant
Mand, ligesom det heller ikke hax indvirket
paa hans Aandsevner; han er tvertimod meget
intelligent. Ikke desto mindre skyldes det hans
medfødte Svaghed, at han har dømt sig selv
til livsvarigt Fangenskab.
Mærkelig nok er han alligevel meget gæst
fri og inviterer ofte den kejserlige Familie eller
det østrigske Aristokrati til store Jagter paa
sine Godser i Østrig, men enten Besøget varer
én eller ti Dage, ser man aldrig noget til Fyr
sten.. Maaske skimter man ham bag et lukket
Vindue, hvis Slyngplanter næsten helt skjuler
den høje Skikkelse.
Enhver af de Indbudne ved, at han ikke
beder dem alene af Høflighed, men ogsaa, fordi
han holder af at vide sig omgivet af glade Men
nesker, som han i Følge sin Samfundsstilling
havde Ret til at færdes imellem. I hans præg
tige Slotte er givet mangfoldige Fester, som
næppe har deres Lige i stilfuld Pragt og æventyrlig Luksus.
Berømte Sangere har sunget, Silkeslæb har
raslet, og Wienervalsenes Toner har lydt i
disse Sale; overdaadige Maaltider er bleven
serveret paa Guld- og Sølvservicer — men Fyr
sten selv ser man aldrig noget til!
Tilfældet er imidlertid saa sørgeligt, som
tænkes kan: En regerende Fyrste i det hel
lige romerske Rige, æventyrlig rig, en begavet
og ædel Mand med varmt Hjerte, offervillig
og hjælpsom mod fattige og ulykkelige — og
saa tænke sig, at han aldrig har haft den
Glæde selv alt gøre det gode, men altid har
maattet overlade det til andre. Og alt bærer
han ikke alene med Resignation, men tilsyne
ladende endogsaa med godt Humør.
For mange Aar siden regerede i Liechten

stein en Fyrste, som hed Johan ligesom den
nuværende, og som var ligcsaa rig og gavmild.
Skønt han førte Regeringen med meget let
Haand, kom der en Dag en Deputation til ham
fra Hovedstaden, Vaduz, og bad i dybeste Ær
bødighed om almindelig Eftergivelse af alle
Skatter og andre tyngende Afgifter, som tryk
kede de sølle, fattige Stakler, men for den
fyrstelige Højhed jo kun var.en ren Bagatel.

Den Taushed, som paafulgte, varede saa

200 Aars Jubilæet i Vaduz.
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længe, at selv' cle skikkelige, taalmodige Liech
tensteinere fandt den generende, men lilsidst
sagde Fyrsten:
„Jeg er, som I ved, mine kære Børn, me
get rig, endog overmaade rig, og den Ære at
herske over et saa lydigt Folk som I, er nok
for mig, uden at jeg derfor behøver at tage
jeres Kreutzer. Derfor vil jeg for Fremtiden
regere jer gratis, fordi jeg holder af jer, og
haaber, at I vil betale mig for min Tjeneste
som jeres Lovgiver ved til Gengæld ogsaa at
holde af mig!“
Deputationen var lyksalig og skyndte sig
hjem, belæsset med rige Gaver, som den for
nøjede Fyrste havde skænket dem til Tak for
deres begavede Paafund.
Den næste Hersker var lykkeligvis ligesaa
velbeslaact med Penge og ligsaa elskværdig,
og næppe havde han besteget Tronen, før en
ny Deputation mødte op for at forlange nye
Privilegier.
Fyrst Johan — den nuværende Fyrste —
lod Deputationen svare overensstemmende med
den Praksis, hans Forgænger havde brugt, og
gik endnu videre end han, thi da en ny De
putation kom anstigende med endnu mere an
massende Fordringer, sendte han dem en Skri
velse. holdt i den mest venskabelige Form:
„Jeg er,“ skrev han, „lykkelig over, at jeg
hvert Aar kan betale store Summer for at
have Lov til at regere jer. Det er mig lige

ledes en (ilæde at anlægge nye Veje, vedlige
holde de gamle, opføre Kirker, Skoler, Ho
spitaler og Tilflugtshytter i Bjergene, at ar
bejde paa Landets Velfærd, som jo ogsaa er
min. Nu forlanger I altsaa en fri Forfatning,
og det skal I faa. Men jeg har desværre in
gen at give jer. Gaa derfor rolig hjem og
vælg femten Deputerede. Det skal være mig
en stor Fornøjelse at betale dem af min egen
Lomme, ligesom jeg jo betaler alt muligt an
del her i Landet. Gott grüsse euch, meine
Kinder!“
Fyrst Johan har desuden foræret sit Folk
den vidunderlige Malerisamling i Slottet i Lich
tenstein, thi med Aarene synes han at blive
mere og mere godgørende. Det lille Lands Be
boere elsker og velsigner derfor deres ulykke
lige Hersker, som trods alle sine Herligheder
fører en glædesløs Tilværelse.
En mærkelig Hersker, som uden at klage
har baaret sine Lidelser, og som har be
nyttet sin Magt til at skaffe Lindring til alle
de, som han vidste led ondt!
■»
I Juli Maaned fejrede det lille Grevskab
Vaduz en stor Fest i Anledning af, at det i
200 Aar har tilhørt Fyrsterne af Liechtenstein,
som syv Aar senere fik det ophøjet til Fyrsten
dømme.
Fyrst Johan bekostede alle Festlighederne,
og Billedet viser det store historiske Optog,
som drog op til det gamle Slot.
Jørgen s.

Københavnske Journalister i Felten.

Syiuesler Iioid.

Den Dag, Luftskibet „Hansa" kom til København, blev en travl Dag for de københavnske
Journalister, der ellers ikke udmærker sig ved at være Morgenmænd. Blandt de kendte Ansigter som
ses paa vort Billede (fra venstre til højre) kan nævnes: Hr. Vald. Koppel og Frue, Forfatteren Hr. Anton
Melbye, Hr. Poul Sarauw samt lidt af Politikens bekendte Medarbejder Hr. Wamberg, dei netop som Fo
tografiet blev taget, forstyrres af den smukke unge Skuespillerinde Fru Sandberg.
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Et moderne Slagskib set fraoven.

Vi bringer her en interessant fotografisk Gengivelse af en af de nyeste Typer paa Slagskibe, hvoraf
vi ved det engelske og russiske Flaadebesøg med Beundring har kunnet se saa mange paa Københavns
Rhed i den senere Tid.

1912.

Oktober
6.

Dag”,
8.

„Hver

Polarstjernens Musikkorps.

I' ot'pueauen^lAn'

Enkekejserinde Dagmar, omgivet af sit bekendte Orkester, som saa ofte har glædet Københavnerne med deres fortræffelige Spil og ved manee
Lejligheder har indspillet betydelige Beløb til den danske Velgørenhed.

Rheden den 26. September.
Hver
8.

Dag“,
6.

Oktober
1912.

Fotografisk Co.

„Peter Skram", „Victoria and Albert", „Czarewna" og „Polarstjernen" illuminerede i Anledning af Kong Christian X's Fødselsdag.
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Svømmeøvelser ombord paa den ?ke Flaade, der ligger for Anker.
»Mænnerne« morer sig efter bedste Evne.

De smukke, atletiske Skikkelsers dristifn9 og forvovne Præstationer indbringer dem Kammeraternes begejstrede Bifald.
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Det kongelige Theater og dets Gæster.

Edith de Lys som Margrethe i „Faust",
en af hendes Glansroller.

E SIDSTE UGER har atter været Ope

raens og de fremmede Gæsters.
DFørst
fortsatte Hr. Fredrikson med sit ele

gante Spil i „Blandet Selskab“, og derpaa fik
vi den Fornøjelse at konstatere, at Fru Edith
de Lys fuldtud fortjener sit Verdensry, hvad
Københavnerne ikke rigtig vilde godkende ved
hendes Tivoli-Koncert i Sommer.
Heller ikke paa Scenen blev hendes Sejr
øjeblikkelig, hendes 'Skikkelse var for spæd,
hendes Stemme syntes det samme, indtil hun
i tredje Akt førte sin „Aida“ frem til en fuldtud
kunstnerisk Præstation, som maatte henrive
enhver.
En Uges tid senere optraadte hun som Mimi
i Boheme dg beviste yderligere, hvor eminent
en Kunstnerinde hun er.
Derefter fulgte en ny Gæst, dog ikke ny
i almindelig Forstand, dertil har han allerede
for ofte sunget sig ind i de danske Hjerter
og vundet sig Beundring i vort Operapublikum.
D.et er Forsell, som med den svenske Ele
gance forener en Stemme, en Foredragskunst
og en dramatisk Evne, som kun de faa ud
valgte fik i Vuggegave.

Den svenske Operasanger ^Forsell.

Hans „Barber“ var et Vidunder af syd
landsk Glød og Torbausende Tungeraphed og
hans „Don Juan“ en saa besnærende Hjerte
knuser, som man kunde tænke sig.
Interessante er de fremmede Besøg, som
man maa være Teatret taknemlig for, lære
rigt maa det ogsaa være for vore egne Kunst
nere at se, hvorledes fuldendt Sang- og Skue
spilkunst saa udmærket kan forliges.
Kun er der lidt Vemod i den Tanke, at
vore egne Koryfæer søger udenlands, fordi vi
til Stadighed ikke har Raad til at yde de store
Gager, som Talentet forlanger, og som vor
Nationalscene kun kan give en fremmed Sang
fugl for en enkelt Optræden.
Et morsomt Eksperiment havde det været,
om man havde givet den sydlandske Natter
gal og den. svenske Sanger Lejlighed til et
Samspil, men det har vi maaske til Gode.
Efter Ugernes Musikfanfare viste Dr. Mantzius i et broget Stykke Mosaik, hvad han
er værd, og hvad vi har mistet, hvis han
virkelig for sidste Gang har betraadt Scenen.

Spectator,
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UGENS PORTRÆTTER.

Baron JOSEPH de PLESSEN.

Docent LÜDVIG FEILBERG.

KAMMERHERRE, BARON ■ JOSEPH PLESSEN er afgaaet ved Døden under et Besøg i Berlin, 52 Aar gi.
Han var Søn af den tidligere Gesandt i St. Petersborg,
og hans Moder var den umaadellg rige Fyrstinde Gagarin.
Selv var han gift med en tysk Dame f. v. Eckerstein og
havde fem Børn. Kammerherre Piessen beskæftigede sig
ikke med offentlige Hverv og levede et stille Familieliv,
men med sin store Formue gjorde han meget godt, saaedes havde han nylig givet en meget stor Sum til Ra
diumsfondet.
UDEN FORUDG AAENDE SYGDOM døde DOCENT LUD
VIG FEILBERG d. 20. Septbr. 63 Aar gi. Han var egentlig
Polytekniker, men havde i en Menneskealder væref knyt
tet til Landbohøjskolen, hvor han lige til sin sidste Leve
dag røgtede sin Gerning og var overordentlig afholdt af
sine mange Elever. Docent Feilberg har ogsaa som For
fatter af filosofiske og psykologiske Værker vundet sig
•et anset Navn, og selv efter sin Død har han ønsket at
tjene Videnskaben og har derfor testamenteret sin Hjærne
til videnskabelig Undersøgelse paa Kirurgisk Akademi.
SIDEN LANDSTHINGSMAND PAGHS DØD har de fyn
ske Vælgere med Interesse imødeset Valget af hans Efter
mand og mange forskellige Navne har i den Anledning været
nævnet.
Onsdag den 25. Septbr. forelaa Resultatet, som gav
Venstre Sejren, idet dets Kandidat, DIREKTØR MIKKEL
SEN, blev valgt med 199 Stemmer, medens Højres, In
geniør Korsgaard fik 174.
Den nye Landsthingsmand er 57 Aar, har tidligere
været Direktør for et Jærnstøberi og er nu Leder afBanken i Assens.

Direktør MIKKELSEN,

I flere Aar har han været Byraadsmedlem, men har
ikke tidligere været aktiv Politiker.
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„Hver 8. Dag“, 6. Oktober 1912.

Det danske Livsforsikringsselskab CARENTIA
har paa Grund af den stærke Vækst, Selska
bet i de sidste Aar har haft, maattet søge
nye og mere tidssvarende Lokaler for sin
Virksomhed.
Selskabet har da fundet disse i Genfor
sikrings-Aktieselskabet Skaridinavia's smukke
Marmorhus paa Kongens Nytorv 6, hvor Skandinavia har indrettet hele Stueetagen til smukke
og tidssvarende Kontorlokaler.
Vi bringer hosstaaende Billeder af saåvel
den smukke Ejendom, der vil være ikke alene
alle Københavnere, men ogsaa alle Provinsog Landboere, der har besøgt København,
godt bekendt af Udseende, som af Carentia’s
store Ekspeditionslokale.
Det er værd at lægge Mærke til, at Carentia samtidig med, at det er flyttet ind i
sin nye Domicil, saa at sige begynder en ny
Æra, idet Selskabet netop i disse Dage har
opnaaet Indenrigsministeriets Godkendelse af
ny Foi sikringsbetingelser, der bringer Sel
skabets Forsikringer op over det bedste, der
nogensinde hidtil er tilbudt herhjemme.
Hvad der her i ganske særlig Grad har undersøgelse. Disse har jo tidligere været
tiltrukket sig vor Opmærksomhed, er Selska behæftet med en Mængde Indskrænkninger,
bets ny Karensbestemmelser, der betegner som Selskaberne har ment at burde gøre paa
et mægtigt Skridt fremad paa det i vore Dage Grund af den manglende Lægeundersøgelse.
saa vigtige Omraade, Forsikring uden Læge Her har nu Carentia, paa Basis af de i Aare
nes Løb indvundne Erfaringer, med stor Re
soluthed, der fortjener den største Paaskønnelse hos det forsikrende Publikum, strøget
alle de Indskrænkninger i saadanne Tilfælde^
hvor Selskabet ikke vilde have opnaaet noget
bedre Bedømmelsesmateriale, selv om en
Lægeundersøgelse havde fundet Sted før For
sikringen blev antaget, d. v. s. i alle saadanne
Tilfælde, hvor Forsikrede dør ved Ulykkes
tilfælde, Barnefødsel eller af akute Infektions
sygdomme, gælder Forsikringen fuldtud som
om den var tegnet med Lægeundersøgelse.
Selskabet har herved indlagt sig en stor
Fortjeneste af dansk Forsikringsvirksomhed
og fortjener i fuldt Maal den store Fremgang,
som sikkert under disse Omstændigheder ikke
vil udeblive.

„Hver 8. Dag‘c, 6. Oktober 1912.
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Ungdommens Forudseenhed er Alderdommens
bedste Støtte.
I kender Alle del smukke gamle Digt om

den gamle Mand, der i el xSyn saa hele
V
sil Liv drage forbi Erindringen. Han sa¿i med

Bedrøvelse alle sine Fejltrin, saa hvor mangen
Lejlighed til at gribe Lykken lian havde ladet
gaa sig forbi, saa hvorledes hans Liv vilde have
Formet sig ganske anderledes, ifald han havde
vidsi, hvad han nu ved sit Livs Afslutning
vidste, og ifald han havde handlet saaledes
som han nu — desværre forsent — indsaa
at han burde have handlet.
Digtet fortæller 'til vor Beroligelse, at det
hele var en Drøm, den gamle Mand var en
Yngling, som træt af sit Arbejde var faldet
i (en Slummer. Drømmen havde givet ham
en Advarsel, belært ham om, at der kommer
en Tid, hvor det er forsenl at fortryde, og at
Tiden til modent Overlæg, til de gode Beslut
ninger er nu — nu, i dette Øjeblik.
Hvor mange af vore Læsere maa ikke ved
Mindet om det gamle Digt (sige til sig selv:
„Ynglingen det er mig“. — Ja, er det ikke
sandt? Maa vi ikke Alle - Haanden paa Hjer
tet, kære Læser — med Ruelse erkende, at
ifald vi kunde leve vort Liv om for anden
Gang, saa vilde vi leve det helt, helt ander
ledes. Hvor vilde vi saa være flittige, for
sigtige, forudseende, fortræffelige, saaledes at
vi, naar vi i Virkeligheden blev gamle med
Tilfredshed kunde se tilbage, se ud over et Liv,
•om hvilket 'man med Sandhed kunde sige, at
»det var vel ført!
Den vise Salomon har i Prædikerens Bog
givet os et levende og anskucliggjorl Billede
af den gamle Mand, hvis Liv henrandt uden
Tanke paa Alderdommen, som dog engang, sent
eller tidligere ined den jernhaande Nødven
digheds ubønhørlige Magt vil komme med sine
Krav. Og alligevel lever Flertallet ,af Menne
sker endnu den Dag idag .som for 3500 Aar; siden,
■den Dag idag passer Billedet af den hjælpe
løse Gamling saa godt, som det passede i hine
graa Oldtidsdage.
Hvilken Egenskab er det da, der først og
fremmest bor paakaldcs? Og Svaret lyder: For
udseenhed.
Held den Mand eller Kvinde, som ejer
denne Livets kosteligste Evne — at kunne se
lidt udover Dagen idag, at kunne træffe Foran
staltninger til Værn mod onde Dage, mod de
Dage, som vi Alle véd vil komme.
Et af de vigtigste Midler til at sikre sin
Fremtid, er f. Eks. Livsforsikring. Denne ydes
jo i en Mængde Former og af mange Selskaber.
Og lige saa vigtigt det er at vælge den rette
Form, lige saa vigtigt er det at vælge det rette
Selskab.

Iblandl de Selskaber, som arbejder specielt
med danske Forhold som Basis, og som er
særligt indrettede efter de Krav, en dansk
Borger vilde kunne stille til Sikkerhed, Ku
lance og fordelagtige Betingelser, staar Livs
forsikringsselskabet Dan i første Række.
Ingen Art af Livsforsikring er .udelukket
fra Selskabets Virkeomraade. Livs- og .Kapi
talforsikringer, Livrenier, Borne- og Forsør
gelsesforsikringer, Konfirmations- og Udstyrs
forsikringer og Begravelsesforsikringer — kort
sagt Alt, hvad Forudseenheden kan tænke sig,
er indregistreret under dette store Selskabs
Virksomhed. Der er endogsaa indrettet en Af
deling for Af holdsfolk, hvor et særligt for
delagtigt Arrangement giver de Forsikrede ek
stra Fordele, grundet paa den lavere Risiko.
Og det er ikke Smaapenge, dette konsoliderede
og statsanerkendte Selskab virker med. Aktie
kapitalen er lx/2 Million Kr., Forsikringssum
men er ca. 30 Millioner Kroner, PræmiereseFverne er ca. 4 Millioner Kroner, og der er
ved Dødsfald udbetalt ca. 650,000 Kroner.
Vi vender tilbage til det Digt, vi omtalte
i Begyndelsen af denne Artikel. Vi kender
ikke Tiden for Digtets Affattelse og kan allsaa
ikke afgøre, om Livsforsikringsselskaber over
hovedet og Selskabet Dan i Særdeleshed eksi
sterede, da det blev skrevet. Men hvis delte
er Tilfældet, saa er vi sikre paa, at Oldingen
mellem de øvrige Bebrejdelser, han gjorde sig
selv for el spildt Liv, ogsaa hørte den: Hvor
for gik du ikke, den Gang du var ung og
rask og med Lethed kunde afse den ubetyde
lige Sum, som Pramiien udgør pr. Maaned,
til Livsforsikringsselskabet D a n og tegnede en
Police, der kunde gøre din Alderdom let og
lys, der kunde give dig en Sikkerhed udover
Graven for, at du ikke havde levet forgæves,
men at dine kære vilde velsigne dig dobbelt,
fordi du i din Ungdom var forudseende og
derved skabte en Alderdommens StotLe for dig
selv og dine.
Ja — saaledes vilde han med Rette have
hørt den indre Stemme lyde, og vi spørger
enhver, der har Tanke udover Dagens Stræb
og Strid, Tanke om, at den Dag kommer, da
Haanden er kraftesløs og Foden mat: Hvor
for findes dit Navn ikke i Dans Bøger?
Hovedkontoret er Nørrevold 13 og 15. Gak
did og lad dig indtegne — du gør derved en
god Gerning mod dig selv og din Familie og
vil aldrig fortryde dette Skridt!

LA FRANCE

DANMARK
kønt Danmark ligger paa Kulturens Alfarvej, er
vort Sprog dog saa lidet kendt, at det for Enhver,
der vil frem i Verden, er nødvendigt at kende
helst flere af de store Nationers Sprog. Danske Retsog Handelsforhold tvinger os ofte til at klarlægge de
mest indviklede Forhold paa et fremmed Sprog, hvil
ket er forudset af Øvrigheden, der har paabudt at
alle Sprogoversættere, hvis Virksomhed skal have
retslig Betydning, skal bestaa en Examen, der en
gang aarlig afholdes paa Universitetet. Dette har med
ført Oprettelsen af en hel Del Skoler og Kursus, hvor
de vordende Translatører uddannes. En af de mest
bekendte Skoler for Fransk indehaves af de bekendte Pædagoger,
Fru Thierry Knudsen og kgl. Translatør, Kancellisekretær ved den
franske Legation, Hr. Edouard Hansen. Istedetfor — som paa
mange andre Skoler — at byde Eleverne Undervisning i flere Sprog
dyrkes paa Fru Thierry Knudsen og Hr. Edouard Hansens Kursus

S

kun Fransk, men til Gengæld med saa meget
sto større Energi og med saa meget desto sti
Resultat. Fru Knudsen er uddannet i Paris, m
geaarig Lærerinde i Sproget og har under
siden 1893. Hvert Aar tilbringer Fruen en 1<
gere Tid i Paris, og dette Studieophold komi
Eleverne til Gode. Hr. Kgl. Translatør Han
har opholdt sig 10 Aar i Frankrig, har te
fransk Skolelærerexamen og hans Stilling hos
herværende franske Minister borger for en fuldki
men og dybtgaaende Uddannelse i Sproget. Kursu¡
Ledere havde da ogsaa den Tilfredsstillelse, at af (
Examinander, der ialt bestod ved forrige Aars Translatørexamen, ha
de 3 frekventeret Fru Knudsens og Hr. Hansens Skole. Nyt Kur
begynder i Oktober, og vi anbefaler de af vore Læsere, der skal udd
es i Fransk, at forlange Program fra Kursusbestyrerne, Jernbaneg
3. Kbhvn.

Svensk Vid og Tegnekunst

Ny a Nisse.

En god Idé.
Sex bildar, som tala för sig sjdlfva,

'

Da lille Dotte tog Plads.
Fortælling fra Barnelivet af

Else Nielsen,

ille Dettes rigtige Navn var egentlig Dorothea, men

havde, som det saa ofte er Tilfældet med SmaaL børns
Navne, gennemgaaet en Række Udviklingstrin,

indtil det endelig var bleven hængende som „Dotte“,
hvilket hun ikke selv var mindst Skyld i, thi spurgte
man, hvad hun hed, saa hun paa den spørgende med
store, tillidsfulde Øjne og fremstammede tydeligt de
to første Bogstaver i Navnet, mens alt det andet svandt
hen til et „t“.
Det var en raakold Dag i Slutningen af Oktober,
en af de Dage, hvor man har det rigtigt ubehageligt,
thi Blæsten banede sig Vej gennem Vinduer og Døre,
saa selv de, der lagde tidligt i Kakkelovnen, ikke kunde
værge sig mod Træk.
1 Trines lille Stue var der nu slet ikke Tale om
Brændsel paa denne Tid af Aaret, og især ikke nu,
da Trine selv laa i Sengen og ikke kunde tage Vaske
dage, lille Dotte var derfor ogsaa krøbet op i Fod
enden af Sengen og sad der musestille og betragtede
Moderen, hvis Bryst gik heftigt op og ned.
Den syge laa næsten hele Tiden med lukkede Øjne,
men undertiden slog hun dem op, og hver Gang søgte
Lo bedrøvede, indfaldne Øjne lille Dotte, og saa mum
lede hun: „Aah, Herregud, hvad skal dette her blive
til, og hvis jeg dør, hvad skal der saa blive af dig,
lille Dotte?“
Saa faldt ¡Øjenlaagene til igen, og der blev tyst
paany i Stuen.
Lille Dotte sad alvorligt og betænkte sig, skønt
sine 6 Aar forstod hun nok med et Fattigbams med
fødte Klogskab, at det ikke kunde gaa godt, naar
Mo’r var syg og intet kunde fortjene.
Hun vidste nok, at Mælk, Brød og alt, hvad der
hed Mad, kostede Penge, og hun vidste, at Mo’r tjente
Penge, naar hun vaskede hos Folk.
Siden Mo’r var bleven syg, havde lille Dotte hver
Dag gjort Indkøbene i den høje Stue ved Siden af
Huset, hvor Trine og Dotte boede, derfor havde hun
ogsaa opdaget, at de blanke Tokroner, som Trine havde
opsparet, daglig formindskedes, der var nu kun een
igen — og det vidste Dotte var rent galt.
Hun krøb højere op i Sengen til Moderen og be
gyndte sagte at kærtegne hendes Haand.
Trine trak hende ind til sig, saa lille Do ttes Hoved
laa ved hendes Bryst.
„Jeg har gjort Uret overfor dig — — stor, stor
Uret,“ mumlede hun gentagende Gange.
Lille Dotte tog hendes Hænder og kyssede Fingrene,
alt mens hun forundrede sig over, hvad det kunde
være for en Uret, hendes søde Mo’r havde overfor
hende, saa sagde hun pludselig:
„Mo’r, hvor kan det være, at dine Hænder er bleven
saa tynde og hvide akkurat som Skolebestyrerens
Kones ?“
Trine sukkede.
„Det er, fordi jeg er syg og ikke kan vaske.“
„Tror du snart, du bliver rask, Mo’r,“ spurgte Dotte
paa en Gang helt vaagen.
Trine svarede ikke, men kærtegnede hendes Kin
der og Haar.
„Kan du hente lidt Vand til Mo’r,“ bad Trine.
Lille Dotte rejste sig og rakte hende Vandglasset
— saa saa hun sig om i Stuen og begyndte at feje
med en lille Kost, som hun havde faaet af Mo’r sidste
Fødselsdag.
„Hvad mente Mo’r med den Uret?“ tænkte hun
pludselig igenj — hendes søde Mo’r, der altid gav
hende alt, hvad hun bad om — altid havde noget
godt med til hende, og som hun holdt saadan af.
Lille Dotte kiggede ind i Skabet — nej, der var
ingen Mad, hun maatte gaa og hente noget — saa
skulde der tages Hul paa den sildste Tokrone. — Blot
Mo’r snart blev rask.
Dotte tog den lille røde Kaabe frem, trak den paa
og satte Huen paa Hovedet — og saa gik det ned
ad Trapperne.
„Pas paa, du ikke falder!“ raabte Trine saa højt,
hun kunde.

Læger

Sprog Undervisning
BORN LONDONER.

Kliniker
Sygepleje
Hygieine
Badeanstalten ,K øbenha vn‘
Billige
Studiestr. GL
KAR- & DAMPBADE 35 Øre.

Onsdag og Lørdag efter Kl. 5:
Medicinske Bade & Massage-Institut.

Bredgade 35. Tr. 4—6. Tlf. 6329.

l/a/deznar

Klinik. Antisept. Fodpleje, Mani
cure og Ansigtspi. Sofie Abråhamsen,
Fredksb.Allé 23. < r.11-5, samtOnsd.Aft.
fra 8.30—9.30. Tlf. V 5081 u. Ude 9—11.
Maeeaflp Haandpleje, Fodpleje. Ude
1 Kr. Hjemme 1-7
(Søndag 9—11): 75 Øre. Blegdamsvej
2 (St. Hans Torv). Lovisa Svensson.
GummilageretFran^ais

W. Kaiser, Aarhus.
Brokbaand, Ryghandageg og
Underlivsbandager.

odpleje & Manicure ude og

F

hjemme. Fru Inger Christiansen.
Dr.Tværg. 10. Tlf. Palæ 1807. 10-6.

Imppibinelf elektr. Vibriations MasnillCI Hldllon sage, Damp-Ansigtsbade.
GI. Kongevej 150, 1. Sal. Telefon
Vester 4203.
TH. MADSEN.
SYGEPLEJE-BUREAU«EKSPRES

Averter i

Lægelisten.

Blandede Bekendtgørelser
Fiskeforretningen SKAGEN, Nan«
sensg. 64. Alle Fiskes, i prima friske

Varer. Fin. Torsk, Frederiksh. Rødsp.
1. Kl. Fiskefars, Tlf. Byen 1164y.

K

Averter i
„Blandede Bekendtgørelser".

„Hvad skal del blive til, hvad skal det blive Lil?”
stønnede Trine uafladeligt, „forst nu forslaar jeg, hvor
stor en Synd deL er mod lille DotLe. — — Stakkels
lille Dotte — stakkels lille — hvis jeg dør — —“
Saa lukkede hun Øjnene og døsede hen.
Da lille Dotte kom ind i Butiken, stod Madam
men i Snak med Rengørings-Ane, og Dotte kom lige
tidsnok til at høre, at Ane raabte:
„Ja, hvem der kunde tage den Plads hos den rare
Skolebestyrers, saa fik man det godt — men, det ler
nu ikke saadan, naar man har Børn, at binde sig til
noget fast — men Jøsses, hvor man fik det godt.“
„Er Fru Lind da saa rar?“ spurgte Madammen.
„Ih, Jøsses! Ih. Josses!” Bengørings-Anc pudsede
Næsen paa Bagsiden af Forklædet, rokkede paa Hove
det og viskede en lille Taare bort fra de rødkantede
Øjenlaag — saa travede hun ud ad Doren stadig si
gende:
„Ih, Jøsses! Ih, Jøsses!“
Dotte fik Brød og Mælk og gik hjemad. Da hun
kom ind i Stuen, sov Trine, saa Dotte spiste stille
og tyst, alt mens Rengørings-Anes Ord summede i hen
des Øren.
Pludselig rejste hun sig, tog sin lille Kost og Skovl
og listede sig ud ad Døren, ned paa (laden og rettede
sine Skridt lige mod det store Hus, hvtor Skolebestyre
rens boede.

mdl. Mariendalsvej41. Ude og

Gudmund Elmquist v.

Aaboulevard

Sang Undervisning
Averter i
,Sang- Undervisning".

ang. Tonedannelse. Harmonium
Klaver Johansen-Draae, exm

N.Farimgsg.7.By 807vSygcp. 3AarsUdd.
Massage, hygejn., udd. i Tyski. Fod«
ogHaandpleje (Ekstraassist.) Søgned.
10-6,Sønd. til 12, anden Tid pr. Telf.
Vester 5400y. Reventlovsg. 20, 2. Sal.
lóLille Kongensgade 16 Fru Else Lange Schmidt, u. og hjem.
Extrafmeste Kval. Gra J.Rienecker, [01)01 C IC St.Kongsg.73,1
tis Prøver. Diskret Eksp. Svgepl. 10-6. rUUrlXJC. Tlf. Palæ558 y
Frim. modt.

Kir. Instrumentm. og Bandagist.

laver. Frk. Barfod Petersen 4

“S; Elev af Wilhelm Matthison Hans

S

Orgn, Heri. Trollesg. 7. Tlf. Byen 2507x

Byen 2184 x.
Købmagergade 1. Hj. af Amagertorv. Byen 2184x.
Broarbejde. — Kunstige Tamder uden Gane. Tr. 10—4 og 6—7

2. o 3Kr.pr.IMg 00 Kr. pr. Md.

Larsen,

St. Thomas Allé 13 2.
Elever I Violinspil modtages.
Tr. 30-12.

Fru HETY OSCHMAÑN,
15, Fiolstræde 15, St. Tlf. Byen 4497.

Silkeborg

Mandolin er moderne Musik (c
ital. Metode). Et Kursus 10 Kr. Ei
Gar. Result. Bianco Lunos Allé 12

Klaverundervisnlng.

Ør.

Tandlæge AAGE CALLISEN.

P< il.

Musik Undervisning

Tvsk eksam. Massøse. — Ude og hjemme fra 12—

Pensionatet
Villa Aavang

„SpfOQ-Undervisning".

INSTITUT FRANJAIS, M. A. Husson, Stenosgade 5 i,
fransk exam. indf. Lærer og Lærerinder. Enetimer Kursus. Konversati
Korrespondance Vejledning (for Sangere) i fransk Textudtale. Tlf. V.18.

Dr. ir ed. AXEL TROLLE.
Konsultation i Fordøjelses- og Underlivssygdomme.
Privatklinik og Bopæl: Dronningens Tværgade 4Q. Tlf. 7960. Tr. 12—1.

KLINIK.

Averter Í

Undervisning i Engelsk af engelsk
Dame. Enetimer og Hold. (Specielt
Konversation). Miss Winifred White.
Hobrogade 10, 2. Tlf. Øbro 326 x.

Damernes Rubrih
HELLERUP HUSMODERSKOLE, BENGTASVEJ 15.Telf. 115
Skole og Hjem for unge Piger.
Program tilsendes.

5 Mdr. Kursus beg. 4. Novembe

Petra Laugesen.

Oamefrisering50
Fiskehuset ,,Viktnria‘S^Ävaely: Frk.
H. Sarauw, Graabrødretorv

1ste Klasses Fisk og Vildtforretning.

uld, Sølv og Elektroplet til
Alvilda Burchardi, Frederiksborgg.
lige Priser. Reparationer udfø
48. Spec.: Baby & Koniirin.-Udstvr.
Største Udv. i Pigekjoler til alle Aldre. _______ 66 Aaboulevard 66.
Matros- og Jægerdragter. Alt i Under Jydsk Fiske«Import, Mejnungsgi
beklædning øg Linned.
15 og Fredensgade 15, anbefaler :
Sorter Fisk til Dagens billigste P
M. P. NIELSEN.
Telf. 10116. Ærb. H. Dainnernoivi
Frugt og Konservesforretning.
Kun 1ste Kl. Varer.

G

W Linnedmagasi
Østerbrog. 134. Telefon 0 788 V. Givibntfino
WlKUlUyK Frederiksborggadi
Telf. Byen 2135 y. Anna Mads
Vaskeriet HAMMERSHUS.
Tlf.489x. Hesselsg. 1. Tlf. Str.489x.
ELLA NIELSEN,
Bekendt for smukt og prompte Levering. — Elegant Manschettøj.
nanlrori Mode-Salon f. Damehatte.
• UdlIKCl l Nordre Frihavnsgade 13 A.
OHANNES ANDREASEN,l.Konditori, Is og Konfekturef. Smalle«
gade 24. Bestilling. Tlf. Godth. 75 x.
KM Potøroon Broderimagasin, øster• 111. rtSltSI dull brog. 14n. Navn syes, alle
Slags Tegninger og Mon tering udføres

A

¿Tnrn 54 Nordre Frihavnsgade.

. 1 Uip,

Telf. Øbro 97 x.

—— BØRNE«UDSTYR.........—

Sølvsmed & Gie elør,

_____ 8 2, Værnedamsvej 8 2.

Atalmrf°r moderne Dameskrædc
fo ri
hos den engelske Hof-Dameskra*
Durant). H. C. Ørstedsvej 17.
Fagskole for Kjolesyning modtaj
Elever til gratis Uddannelse i Syn
og Tilskæring. Cort Adlersg.2i.9

nlullul Sigurd Halldorsson(

Averter i
„Damernes Rubrik".

Køkkendøren stod aaben — en Masse Madammer
og Piger stod opstillede paa Gangen — en efter en
blev de indlad te.
Lille Dotte gik forbi dem alle og lige ind i Køkke
net, her trak hun sin Kaabe af og smøgede Ærmerne
op, akkurat som Mo r plejede at gøre det, og begyndte
at feje Gulvet.
Alle Hoveder kom frem i Døren, den lille fortsatle
alvorligt sit Arbejde.
„Hvad vil du her, Barn?” lod pludselig en blid
Stemme.
Dolle saa ind i Fru Linds Ansigt, der bøjede sig
over hende.
„Mo’r er syg,” svarede lille Dotte alvorligt, „vi har
ikke engang 2 Kroner igen, og derfor maa jeg Lage
Plads.“
En skraldende Latter lød derude fra Gangen, men
Fru Lind harvede advarende Haanden, saa tog hun lille
Dotte med ind i den store Dagligstue med de dejlige,
polstrede Lænestole.
Lille Dotte havde aldrig set saadan en Herlighed
— hendes Øjne blev store af Forundring, men Fru
Lind tog hende paa Skødet, og nu varede det ikke
længe, før hun forstod det hele.
Uden mange Ord Log hun Tojet paa og gik med
Dotte hjem til Trine.

Danmark, med Front mod de rullende Have.
(Fædrelandssang).
Con moto.

Rudolf Kyhn.

Teksten staar paa næste Side.

Teksten til „Danmark, med Front mod de rullende Have“.
Danmark, med Front mod de rullende Have,
Tusindaars Minder ombølger dit Navn,
Frasagn gaar frem over Forfædres Grave,
tænder i Norden en luende Bavn.
Ungdom skal bære, hvad Fortiden lærte,
langt ud i Verden, at Sagn ej maa dø,
fjernt være Avind og Ufredens Smerte,
Lykken skal komme af Udsædens Frø;
Danmark, ja, Lykkens Stund!
Danmark, din Skov med de muldfyldte Høje,
Agre, som gemmer for Landet en Skat,
giver dig Løn for dit Arbejd’ og Møje, —
Dagen, som følger den flyende Nat!
Aldrig vil Tiden, den Tid, som ej standser,
løre tilbage, nej, Maalet er frem,
Navnet, vi skabte, vi stedse bekranser,
værner om Æren og Fædrenes Hjem,
Danmark, vort Fædreland!
i
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Danmark, din Pris synges viden om Lande,
Landet, hvor Marven bør ranke hver Ryg,
stævner vi fremad, vi stedse maa sande,
at vi med Maalet gør Fremtiden tryg.
Skuden skal pløje den skumklædte Bølge,
Marken skal give os tusinde Fold,
Kultus og Fremgang i Fodspor skal følge,
trygt giver Danmark sig Skæbnen i Vold!
Danmark, vi elsker dig!

Rudolph Kyhti.

Greven af St. Germain.
Af H. Trolle.
landt de faa Personer, hvis Skæbne eller Vilje det
har været at skjule deres sande Navn og Byrd,
og hvis virkelige Væsen, Forhold og Betydning den
historiske Forskning trods al Møje ikke har formaaet
at udfinde, rager den saakaldte Greve af St. Germain
frem som den absolut interessanteste, thi han, som
efter alt at dømme næppe har haft tvingende Grunde
til at hemmeligholde noget, i hvert Fald hverken poli
tiske som * den besynderlige Slotsherre i Einhausen
eller personlige som Cagliostro, forstod at hylle sin
Fortid, sit Maal og sine Midler i en saa uigennem
trængelig Mystik, at selv Kaspar Hauser, Jernmasken
og Chevalier d’Eon blegner i Ligning dermed, fordi
man overfor disse Menneskers mærkværdige Formummelse kan opstille Gisninger og ret plausible Formod
ninger, medens der ikke lader sig anvende en eneste
fornuf tig Hypo these om St. Germain.
De ydre Data, man kender af hans Liv, er spredte
og uden Sammenhæng, og selv om man ved et og
andet om ham, overtræffes denne Viden dog langt af
det, jnan ikke ved, og som man efter al Sandsynlighed
aldrig faar at vide, thi den Dag i Dag staar man over
for hans Liv som over for en Snor, der hverken øjnes
Begyndelse eller Ende paa, — det er ikke lykkedes
at angive hans Fødselsaar blot tilnærmelsesvist, ikke
hans Nationalitet, ikke hans personlige Forhold og ikke
den Kilde, hvoraf han øste sin ufattelige Rigdom, og'alt
dette tiltrods for, at han bevægede sig i det fineste
Selskab, var fortrolig med sin Tids mest fremragende
Mænd, yndet af de fleste af Europas kronede Hoveder
og aldrig ved nogen Slags mystisk Hokus-pjokus søgte at
tilsvindie sig Fordel.
Naar man betænker, hvorledes der i mange be
rømte Mænds Liv af samvittighedsfulde eller samvittig
hedsløse Biografer under Maske af historisk Forskning
næppe lades den mindste Ubetydelighed skjult, hvorledes
t Eks. Goethe, Napoleon og Wagner kommenteres og
dissekeres til deres Væsens inderste Marv; og den mest
ligegyldige, dagligdags Foretagelse af disse Mænd læg
ges blot, saa at man fristes til at vende det Ord,
der foran anførtes om St. Germain, om og sige, at man
om disse Mænd ved mere, end, man ikke ved om dem,
saa virker det helt velgørende og ansporende at støde
>aa et berømt Navn, om hvis Bærers Levned man ved
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HJEMMETS VEJVISER
Fortegnelse over københavnske Firmaer, hvis fleraarige reelle Forretningsførelse yder Kunderne
betryggende Garanti for samvittighedsfuld Betjening.

barbermaskiner.

| I Guld- og Sølvvarer |

Barbermaskiner.

Forlovelsesringe alle Des
sins. Denne Annonce giver
10pCt. Gothersgade 58, Aug.

Kr. 1.50 plus Porto sendes
mod Opkrævning. P. Jensen,
Skovvejen 105. Aarhus.

Barnevogne.

Andersen.

Th. Herss, Juveler og Guldsm. St. Udv.
i Guld, Sølv og Elektropletv. til bill. Pr.

Haararbejde.

^-Fr.7, Gade 4, Hj. afNørrebrog.
Telf. Nora 1996 y. Afbetaling
indrømmes.
Itkin.

gade 74.

Eftfl. Silkegade 13, Køben
havn. Telf. 3396, leverer alt
Bogbinderarbelde, enk. Bø5om de største Partier, i omhygste Udførelse, til rimelige Priser.

Indramning;

hristensens Bogbinderi, t'"™"
12, Hj. af Grundt vigs vej, anbe-

solid Indbinding til smaa Priser.

Gamle Pletsager »Aladdin“
bliver som nye “r".;

Aarligt Udsalg.

Reelle Fordele bydes Kun
derne. FREA er altid reel.
Vesterbrogade 40

ved det nye Theater.

O. K. Mathiesen,

|

Landemærket 25.

Største Udvalg, Billigste Priser.
Maskingarn til en gros Priser.

|

med alt til Faget henhø
rende til Konfirmation og
Selsk. Provinsordre exped.
'; i i 1 i ? i

Kunstklinkeri.
HUSK

K. MADSEN,
Mølle Alle 14.

KUNST--KLINKERIET
Ryesgade 114.

Kurvemagere. I
Stole som Tegning
8 Kr. pr. Stk.
Aage Jensen«

iskeforretninger¿ |

Peter Hvidtfeldtsstræde 6,

—H. M. OLSEN

Fiske- og Vildtforret*

I Blaagaardsgade 18.

r

|

Ingen Mavekatarrh!
Brug Maltine Kakao.
Maltine Kaffe taales,
hvor Kaffe bør være
banlyst.
Maltinekiks. Tlf. 9919.

|

Manufakturvarer. |

CARL STAPF,

_____ Enghavevej 15.________
sgade 30 lige ved Blaagaardsg.

Bedst og billigst
F, C: Dahl,

jder indrammes, Rullegardiner,
iere- & Gardinstænger. Vindues
ring udføres. H. Th. hlingspor.

luespolering, specielt for private
n, P. Sønderby, Vesterbrogade
Tlf. V. 1661 y.

|

Overslag gra tis.
M. Jansen,

Pustervig 5.

Telefon Byen 2369x.

Frederlksborgg. 31.

Møbler.
entral Møbelmagasinet

C

Jernbaneg. 5, Telefon B.
2642x. Soiide Folk indr.Ratebet. Fineste Gardinoph.
C. Paulsen.
Mahogni Rogskabe. som Teg
ning 50 Kr. Antike 4øbler
restaureres. SnedkermesterP.

Lindén, Henr. Rungsg. 23-25.

lil billigste Fabrixations¡VlØUier priser,N.P. Nielsens Mø
belsnedkeri, N. Søgade 15. Telf. Byen
IPLADFR i Messing, Porcellæn 5195. Tegning og Overslag gratis.
maille. Stort Udvalg af Stempler.

Kronprinsessegade 19.

rter i „Hjemmets Vejviser*4.

Averter i „Hjemmets Vejviser44
hver Uge.

Tøjrensningsanstalten.

T li o r a Id B o hm

— Fiolstræde 42. —
Rottegift.
Telf. Byen 420 x.

Liltf Strandstrade lå
Jierredragl fra 2.oo
damedragt • Í25.

Reparationer af
øvede Skrædere.

plages De af Rotter, Mus. Væggedyr,
1 Kakerlaker eller andet Utøj, cla
henvend Dem Nybrogade 28 Stuen.
Telef. Byen 2496, Töm Tjäder.

Københavns Dampfarverl
& Tøjrensnings Etabi.

Skoler.

C. Kruger Hansen.
Indlevering:

I

|

Marie Steffensens Skole.

Snitmønstertegning, Tilskæring og
Kjolesyning. Helgolandsgade II. Te
lefon: Vesier 2737 v, tr. Kl. 12—2.

I

Skotøj.

Dronn. Tværg. 14.

Fabrik:

X

I

Uhrforretninger.

I

F. 0. Carlsson,

Amagertorv 31.

Største Udvalg i Ulire og
Kæder.

Vaskerier.

Skrædermestre.

Frøsig & Nielsen, Skræderetabl.
1. Kl. Herre- og Dameskræderi.

Nordre Frihavnsgade 13 A.

Illl MiøIcdii Herreo & Dameskræd.
JUI. IHUlbUII.
Classensgade 3.
Bestillinger modtages. Stort Prøvel.
Omforandring og Oppresning hurtig
og billigt,

Alt Stof modt. til Forarbejdning.
God Pasning og flot Arb. garant.
Stort Prøvel. Ægirsg.12. N. Ohlson

Symaskiner.

Tlf. Palæ 110.

Blegdamsvej 56. Tlf. Nora 1100«

Skotøjsforr.
Thinggaard,
Strandboulevarden 166, Tlf.
Str. 83 x. Al R p.. udf. hurtigt.
Kun 1. Kl. Fodtøj til bill Pr.

Maltpræparater.

y\Frk. Rasmussen, Vester---- Jvnldg 17 a, 2. Bemærk:
i Sal. Træffes 12—6.
Alt Glarmesterarbejde

Tøjrensningsanst.

LAURITZ JOHANSEN
Falkonérallé 65.
Telf.
Godth.1165, anbefaler sig

Chaicelonguer, Divaner
og Fjedermadratser.
1.K1 Tapetsererværkst,

Glasmosaik.

Stort Udvalg i Tricotage.

Ugentlige Afdrag
efter Aftale.

Konditorier,

Larsen & Gording,
Holbergsg. 10. Tlf. Byen 5110.

udføres.

ANNA PAMPERIN.
Falkonerallé 26. Tlf. V 2267 x.

direkte fra Værksted.

R.E.Lund, B, Bagerstræde 8,

Alle Mærker føres.

Glarmestre.

Stort Udvalg til alle Priser.

Christensen & Meier,

® Stilfulde Instrumenter
Dansk Arbejde.

26, Smallegade 26.

Fodpleje.

Alexander Hoyer.

KØBMAGERGADE16.

I

Cigar- & To baksforr.,
Vin samt Spirituosa,

Dekoratører.

Gothersgade 21 St.
Telf. Byen 18 31v.
Trikotage.

Strømper, Underbeklædning,

Vinduespolering og Bygningsarbejde
udføres.

Severin E. Frendrup,

Undersøgelse gratis.

Dansk-amerikansk Tand-System.

Etablissement for moderne Indram
ning. Kun 1ste Kl Materiale anvendes.

Cigarer.

Konsultation
10-4 og 6—7.

Fineste Guldbroarbejde.

Snedkeretablissem. 4, Kong Georgsv. 4.
Spisestue og So vekam mermøblem,

Pianoer.

Tandklinik;

w..

Tegning og Overslag gratis.

Opplettering.

Gentoftegade 4

I

Til billigste Fabrikationspriser
Snedkermester M. Pedersen,
Danmarksgade 6.

Rammer paa
Afbetaling.

A|S. CENTRUM, Regnegade 1.

J Trikotage t.Voksne o.Børn samt
\ Skørter, Korsetter og Strømper
*i stort Udvalg. A* Nuppenau,
b 26 Grønneg. 26. TIf.Byen /457x.

fr

— Skilninger — Parykker, enestaaende Pasning. Nørrebro-

Bogbinder D. L. CLÉMENTs

]

Hele Udstyr leveres efter
KP Tegning saavel som enkelte
Dele. Altdirekte
Snedkerarbejde
udføres.
fraVærkstedet.
Speci
alitet: Spisestue og Ilerrevæ—relse. Billigste Værkstedspri
ser. C. Christensen, Præstøgade 13.

Fru ERSLEV
modtager afred t Haar til For
arbejdning. Spec.-. Fletninger

Bogbindere. |

Børneudstyr.

Møbler.

ía X7 ¡£5° Henriksen, 47,
■O * Pr. Charlottegade 47.

Tlf. Palæ 1358y.

St. Kongensgade 21. Tlf. Palæ 1329 y.

Kb Barnevogne og Klapvogne.

I

®

Specialitet:
Husholdningsvask efter Vægt

Gmdrup
Dampvaskeri,
— Grundlagt 1878. —

Vore Vogne køre overalt.

C. Konerding & Nielsen, Telf. Strand 2. ♦ Telf. Strand 2.
6, Holbergsg. 6>
Grundt, i860 Telf. Byen 7y.
Længste Garanti.

Afbetaling indrømmes.

Billigste Priser.
-------------- - Benyt--------------

HJEMMETS VEJVISER
naar De søger et reelt Firma.

Benyt

Hjemmets Vejviser
naar De søger et reelt
Firma.

Ratebetaling
For Folk, der køber Varerne paa Ratebetaling, er det ar Betydning at
komme i Forbindelse med kulante Firmaer. Nedennævnte Firmaer nyder
i saa Henseende den bedste Tillid.

Møbelforretninger
øbler faas paa Kredit fra
5 Kr. maanedlig

M

Holm & Larsen,
Telf. 7155.

48, Falkonerallé 48.

Brugle Møbler tages i Bgtte.

Udbetaling + ♦ ♦
Møbler< uden
< > 2 Kroner ugentlig.
SønderbouJevard 65.

Møbler iryug?f. Afbetaling

fra 1 Kr. ugenti. Fuld Garanti.
H. Schäfer, Rosenborggade 2.

— Averter i „Ratebetaling44. -----

Fodtøj

Musikinstrumenter

Pathéfon <spil^,all)Iden

og 10-20 Plader leveres solide Kunder
mod Ratebetaling uden Prisforhøjelse.
Dobbeltsidige Herold-Plader 2bo Kr.

DANSK FONOGRAF«MAGASIN
Amagertorv 16. :: Prisliste gratis.

Herreskræderi
„F1X“, Blaagaardsgade 11

FODTØJ PAA AFBETALING
20, Fredensgade 20.

Eget Arbejde. Billige Priser.

17 n
ri f CB Í
-T
OlUHJ

I

l)aa Atbetaling.

Saxogade 3.

Giarmestre

|

Di lindar indr. paa Afbet. ViborgDllluUul gade 28 og Estlandsg. 7.

Anb. sig med alt lil Faget henhørende. — Averter i „Ratebetaling44. ----

7Äo"ö‘

Kunst-Industri

FrK. R. Brav! Bértini
Ved Undervisningen benyttes dansk eller fransk Konversation.

H C/ørated8vej 12, 2. Sal.

Fru D. Krabbe Wendrich’s sSsXje
Ansigts- og Haarpleje anbefale«. Midler til Selvbehandling.
Telefon Byen 2969 y.

Fineste Tænder billigste Pris.

G

<7

Købmagergade i6,

TS

i"'' T A

Gaa kun til en samvittighedsfuld
•*“ •
Hele Tandsæt 16—28 Kr., enkelte Tænder 1 Kr., alt med Garanti.
Telefon Byen 1103 x. 18 Aars Praksis. larcrDnean R i | | o
Gothersg. 3, ved Kongens Nytorv,

J

f

C 11 ö e 11

*

l>

IL

Dll IC.

Vadskeriet
»Ventegodt«.
Brøndshøi.
Telefon Brøndshøj 94 og 96.
Lufttørring

MADf C? D paa rimelige Afbetalingsvilkflar ♦♦ ♦
1T1 Jlf D L/ C IV Chr Hansen. Birk gade Nr4.

Klaverstemning udfores solidt og hilbgt-

væmgiamsv^^s 0 G.

Odense Fagskole for Kjole- og Linnedsyning .*.
Telefon 2145.
Fortsættelseskursus for øvede Syersker.
Pensionat for tilrejsende Elever.______ Natalie Hansen.
Marie Hansen.
VESTERGADE 49.

Silkeborg Seminariums Forberedelsesklasse. Det nye Skoleaar begynd rd 31. August.
Baade mandi. og kvindl. Elever optages. Man maa helst melde siu inden 15. Juni.
P. J. M. Winther.

SkotøjialleHusets4Etager
J. Andersens

Kob Fodtøj her, hvor Lageret er koloss, stort,
oj de opnaar altid at faa nøjagtig den Fapon,
De ønsker. Der vil vans, eligt kunne søges en
Facon eller Kvalitet som Magasinet ikke fører
49, Adelgade 49. paa Lager. Mi e bekendte Damestøvler til 7,50
-8-8,50—9-9,50—10-10,50 å 11 Kr. og Herre
København.
støvler til 9—9,50—10—10,50 11-11,50 å 12 Kr.
nyeste
Specialitet:
RandParret er enestaaende i Kvalitet
__ ____ og i _.
o___ Facons
,
x
__
syede Dame- oí Herrestøvier, lette, elegante og i moderne Facons til li
li,50-12 12,50 lil højere Priser, og Lageret i hele Huset omf; tter i Tusind
vis af Par at viv.lge imellem Provins-Ordre pr. Omg. og portofrit tilsendt.
Stærke Skolestøvler billigt. >
hilliilø Pricpr fremkommer ved de smaa Driftsudgifter i ForUD Ullliyc ri loCI retningens egen Ejendom, og store, direkte Ind
køb og Produktion uden Mellemhandlere. Min 24-aarige Virksomhed er
en Rorgen for Realitet og kulant Ekspedition. Ilar ingen Filialer, men kun
Eneudsalg Adelgade 49, St., 1., 2., 3. Etage. København.

Skotøj=Magasin,

Ha

Vil De af med Deres Rotter?
Brt/g Sfafanerkendt Raf E^enm fra
A/s Em/7 Zusch/affs Laborator/um ,
_____ Køben/yavn, Løvstræde S .

saa yderst lidt, og hvis Hensigter stadig vil forblive
en Gaade for Forskningen.
Kommer saa dertil den ventede Indvending, at St.
Germain jo i Virkeligheden intet betyder, fordi han
hverken var et produktivt Geni eller en Skikkelse, der
satte Præg paa sin Samtid, saa stiger Interessen for
denne mærkelige Mand blot yderligere, han, der netop
i Kraft af sin personlige Indflydelse og den Charme,
der udgik fra ham, fortryllede Samtiden, der kaldte
ham den guddommelige St. Germain og ulig alle andre
blærende Charlataner fastholdt denne Forlryllelse indtil
sin Død, aldrig blev greben i Selvmodsigelse, Uefterrettelighed, Humbug og aldrig gjorde Gæld, saa lidt
som det lader sig paavise, at han nogen Sinde har dra
get personlig Vinding af sine Evner og sine store For
bindelser.
Har St. Germain formaaet alt dette blot i Kraft
af sin tavse Mystik, saa fortjener han virkelig at anses
for en stor Person, meget større, end om han havde
efterladt sig en hel Række haandgribelige Beviser paa
sine Evner, litterære Værker, Memoirer etc., thi det
staar for mig som en uforgribelig Sandhed, en Mening,
der udgives for egen Regning, at det er en større
Kunst at vinde Navn ved Tavshed end ved ri vende
Produktion, saa vist som enhver , ægte Filosof og Reli
gionsstifter lige fra Zoroaster —til Kristus, Sokrates og
Pythagoras ikke har efterladt sig en Linie og dog
straaler som de største blandt de store.
Lad os da se, hvad Historien ved at berette om
St. Germain. Materialet er ikke stort, men sikkert. Man
ved, at han var en ypperlig Violinist, der komponerede
Koncerter for sit Instrument og Sange, der endnu den
Dag i Dag synges i England, at han havde en Hu
kommelse saa vidunderlig, at den tillod ham at gen
give den nøjagtige Ordlyd af et længere Digt efter en
Gangs Læsning, samt at han besad den mærkelige —
men blandt Mystikere almindelige — Evne at kunne
nedskrive efter Diktat to forskellige Depecher i for
skellige Sprog med begge Hænder samtidig. Man ved
endvidere, at han til Fuldkommenhed beherskede seks
europæiske Sprog og var kyndig i flere orientalske
Mundarter, ikke efter det Begreb, man i vore Dage
knytter til Beherskelsen af et fremmed Sprog, men saadan at hvert af disse syntes hans Modersmaal, saa selv
Mme Pompadour beundrede hans Fransk, Horace Wal
pole holdt ham for en Englænder, at man ved Uni-»
versitetet i Siena troede ham en indfødt og i Rus
land almindelig tog ham for Russer.
Han besad en dyb Indsigt i Kemien og har rimeligvis
været 100 Aar forud for sin Tid i Kendskab til Anilin
farverne; i hvert Fald er det paavist, at han i den
af ham i Besancon grundlagde Fabrik for Farvning
af Tøjer, hvor Casanova besøgte ham, farvede Tøjer og
Lervarer det skønneste røde uden Cochenille og saa
billigt som nu med Eosin og Anilin.
Snart ses han studerende i Frederik den Andens
Bibliotek i Berlin, snart strygende sin Violin i Versailles’
Musikværelse, derefter optræder han som hemmelig po
litisk Udsending og formentlig Konspirator i St. Peters
borg for pludselig at dukke op som alkymistisk Adept
i Illuminaternes Borg ved Rhinen, give Rollen som
Kunstkender i Lyon, Jakobineragent i London og po
litisk Udsending i Haag.
Historisk fastslaaet er det, at hans Udseende i de
mellemliggende Aar ikke var synlig forandret, og £t
han endog i sin høje Alder bevarede en ungdomsfrisk
Teint, en rynkefri Hud og en Bevægelighed, der lader
formode, at han, om end ikke Opfinder af Livselixiren,
som man den Gang antog, dog har maattet kendt kos
metiske Hemmeligheder, som ingen før eller efter ham;
thi selv over en Ninon glider et halvt Aarhundrede
ikke sporløst hen.
Hans Fødselsaar angives at være det samme som
Ludvig den Femtendes, 1710, men selv ymtede han at
være langt ældre. „500 Aar tror de dumme Parisere,
jeg er,“ ytrede han en Gang til Baron von Gleichen,
„og .ieg lader dem blive i Troen.“ Dog tillagde han
sig ganske i Alvor et Par Aarhundreders Alder.
Fra 1737—42 var han' i Asien, hvor han efter Sigende
blev Adept hos Bjergmystikerne, de Makatmer, som
senere dukker op i Mme Blavatskys teosofiske Teorier,
og hos dem skal han have tilegnet sig Kendskabet
til Metallernes Forvandling.
1749 optræder han første Gang i Frankrig og kom
mer hurtig paa en saa fortrolig Fod med Ludvig XV,
tat der virkelig syntes at ligge noget til Grund for For
modningen om, at St. Germain var ansat i den franske

Den lille gossen: Hörrudu. Vi ä allt af en sabla fin familj I går
om storken till syster Greta, å da sa pappa: Ja, sådant inträffar ju
de bästa familjer.
(Kurre)

ionges hemmelige Tjeneste. Rygtet om Besiddelsen af
le vises Sten fulgte ham fra Tyskland, og da dette
taaede Kongen, besluttede man at sætte ham paa en
*røve. Først fik „der Wundermann“ forelagt en Ædel
ten fra det kongelige Skatkammer med Paalæg at for
løje sammes Karatværdi, og da dette Eksperiment lyk
ædes, satte man ham under hemmelig Bevogtning i
lenved to Aar Tor at undersøge hans Pengemidler,
det man gik ud fra, at disse tilflød ham fra en rig
Clædehandler i Moskva, der formentes at være hans
"ader. Men i de to Aar, Udspejdningen varede, ankom
kke én Veksel og ikke det mindste kontante Beløb
il St. Germain, der, uden at mærke noget, betalte
nhver sit og aldrig stiftede Gæld, mens han skænkede
Congen flere Malerier af Velasques og Murillo og DronIingen de dyreste Smykker.
Aldrig saas han indtage sine Maaltider i andres
nærværelse, aldrig viste han det ringeste Ildebefindende,
ltid optraadte han korrekt, og skønt han levede for
Lele Europas Øjne fra 1742—82, og Mænd som Rousseau,
foltaire, Chatham, Mirabeau, Frederik den Store og
Valpole lige nysgerrigt søgte at trænge bag om Sløret,
ilev hans Livs Mysterium større Aar for Aar. •
Frederik den Store kalder St. Germain en Mand,
tvis Livsgaade aldrig vil løses, og virkelig syntes der
1te Fritz at skulle faa Ret, saa vist som man nu
'odt 100 Aar efter Grevens Død trods ivrig Forsk
ling er lige vidt m. H. t. St. Germains Herkomst og
lesynderlige Mission. — Hans virkelige Navn? Selv
zaldte han sig fortrinsvis Greve af St. Germain, men
let afholdt ham dog ikke fra at udgive sig for Greve
T Bell amare i Venedig, Chevalier Weldon i Leipzig,
Jrev Soltykoff i Genua og Czarogy — Anagrammet
or den Slægt, hvorfra han foregav virkelig at stamme,
lagoczy i Schwalbach. Og det mærkværdige herved
iri, at ingen kunde gribe ham i vitterlig Falsk. Et
besynderligt Eksempel herpaa fortælles af Grev Lam
bert, med hvem han i 1769 foretog en Rejse til Corica og Tunis. Paa Hjemvejen herfra traf de i Liorno den russiske Flaade under Fyrst Alexis Orloff,
straks iførte St. Germain sig russisk Generalsuniform,
g han blev ikke alene hilst af Officererne som Grev

Soltykoff, men vistes den mest udsøgte Opmærksomli
af Fyrst Orloff, en Mand, hvis grænseløse Stolth
ellers forbød ham at tage Hensyn til nogen.
En anden af Orloffeme pegede en Gang paa i
Germain og sagde til sit Følge: „Voila un homn
qui a joué une role tres importante dans notre rex
lution.u
Skulde en russisk Klædehandlers Søn kunne spí
en fremtrædende Rolle i Datidens russiske Polit
skulde .Frederik den Store omgaas en portugisisk Jø
med Ærbødighed, er det tænkeligt, at Voltaire bukk
dybt for en spansk Jesuit eller Walpole for en svejtsi
Skatteopkrævers Søn?
Hans Alder? Man har formodet 1715 som ha
Fødselsaar, men herimod staar forskellige tro værdi
Mænds Udsagn. Rameau og en gammel Slægtning
den franske Gesandt i Rom paastod bestemt at ha
talt med St. Germain i Venedig i 1710 som en hal
tredsaarig Mand, og i 1759 saa han ud som en v<
konserveret .tredsaarig.
Den danske Legationssekretær Marin, som lærte Í
Germain at kende paa en Rejse i Holland 1735, fo
sikrede 25 Aar senere, da de piødtes, at Greven ikl
af Udseende var ældet et Aar.
Efter at have levet et halvt Aarhundrede for d
dannede Europas Øjne og været kendt fra Calcut
til Paris og fra Persien til London forsvinder han lij
saa hemmelighedsfuldt, som han dukkede op. Ilai
Spor fortaber sig i Tyskland, hvor han efter nogb
Sigende skal være død hos den alkymistiske Lan,
greve af Hessen i Eckernforde Aar 1780. De sids
Aar af sit Liv lod han sig betjene udelukkende
Kvinder, der forkælede den livsfriske Olding, og i hv
Arme han ligesom Salomon skal være udaandet. I)(
synes hans Dødsaar at være lige saa apokryf so
hans Fødselsaar, og naar Dr. Biester, en bekendt Til
minat i Berlin, i en Skrivelse til Ordensbrodrene
1784 forsikrer, at „Greven af St. Germain har vær
dø:d som en Dørnagle i to Aar“, saa tør man Ih
saa lidt skænke denne Paastand Tiltro som Mme d’Adti
mars, der hævder, at St. Germain opholdt sig i Par
1785 i frimureriske Anliggender og paa den Tid hav(
hyppige Sammenkomster med Kongehuset, hvem lu
forudsagde den kommende Revolution og indtrængen/
tilraadede at søge Flugt i Tide.
Bülau anfører i sin Monografi af St. Germain (
Del forskellige Gisninger, man har opstillet om Greve)
Herkomst, og man faar dér at vide, at han har gaa
for en portugisisk Marquis Betmar og en spansk Jest
Ayrnar, noget, hans fuldstændig dialektfri spanske <
portugisiske Sprog kunde tale for. Men der bliver sna
Rum for Tvivl, naar der fra andet Hold med lige sí
stor Sandsynlighed hævdes, at han var en Elsasse
jøde Simon Wolff og Søn af en Skatteopkræver R
tondo i St. Germano, Savoyen. Naar man hertil lægg<
Rygtet om Afstamning fra en rig russisk Klædehandb
i Moskva, noget, der vel kan falde i Traad med hai
fuldendte Beherskelse af det russiske Sprog, men kt
daarligt med den stolte Fyrst Orloffs ærbødige Hensy.
tagen, saa er man inde i et Virvar af Hypoteser lig
som om Zigøjnernes Afstamning.
Skrivelærer, Vidunderlæge, Guldmagcr, Frimure
General, Komponist, Spion, Kunstkender, Jesuiterpræ
eller Tempelridder, 80 Aar eller 500 Aar, Czarogy, We
don eller Greve af St. Germain, alt dette siger inte
og intet siger ikke alt.
/Eventyrer eller politisk Geni, Charlatan eller virk
lig indviet, død 1780 eller endnu vandrende rundt Sa
dan staar det til med vor Viden om ham, thi Greven
St. Germains Gaade vil aldrig blive løst.

Før den store Parade.
Kaptajnen (til Kompagniet): Folk, i Morgen vc
Parademarschen maa I kaste Benene ordentligt, sa
ledes at hans Majestæt maa spørge Obersten: „Hvt
kommer alle de Ravne fra, som flyver i Luften ?“ <
Obersten da kan svare: „Deres Majestæt, det e’r m
Regiments fjerde Kompagnis Støvler!“
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»Det urolige Hjørners Konger.
Igen har Balkanstaterne ladet høre fra sig og denne Gang saa voldsomt, at Krigen med Tyrkiet maaske allerede er udbrudt, naar dette Nummer af Bladel udkommer, hvis Stormagternes Mæglings
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Hos Øjenlæge.
Græsk Novelle af Dimitrios Bekélas, oversat af A. Thalbitzer.

I.
et var Klokken elleve om Formiddagen.
Doktorens Spisestue, som benyttedes til
Venteværelse for hans Patienter, var næsten
tom. Konsultationstiden var fra Klokken 9
til ll1/^ Om Morgenen gik Doktoren paa Hospi
talet, og om Eftermiddagen saa han til sine
Syge ude i Byen.
Han havde et talrigt Klientel, der ikke
alene bestod af Athens Befolkning, thi hans
Ry som en udmærket Øjenlæge havde bredt
sig til Provinserne, ja selv udenfor Landets
Grænser.
Derfor kom de Syge til ham fra alle Kan
ter. De, som kom for at konsulere ham,
passede at være der i god Tid for at komme
ind efter Tur, og det var meget sjældent, at
nogen kom efter KL IL saa at Tjenestepigen,
der ved at trække i en Snor kunde aabne Por
ten ude fra Køkkenet, der vendte ind imod
Gaarden, og som viste de Besøgende Husets Ind
gang lige overfor Køkkenet gennem Spisestue
døren til højre i Stueetagen, sædvanligvis paa
denne Tid holdt op med at tage sig af Pa
tienternes Modtagelse for udelukkende at be
skæftige sig med Tilberedningen af Frokosten.
Der var kun tre Patienter tilbage, der vente
de paa deres Tur, eller rettere sagt fire;, en
elegant Dame med en lille Pige, hvis Øjne var
tilbundne med et hvidt Lærredsbind, en Herre
af en ubestemt Alder, som bar Briller, men
ellers saa ud til at være i bedste Velgaaende, og et ungt Menneske. Det unge Menneske,
som var philologisk Student og læste til. Ex
amen, saa lidende ud og holdt hele Tiden
Ha anden for sit venstre Øje. Det var ham,
der skulde først ind, og han ventede med
synlig Utaalmodighed med det højre Øje fæ
stet paa Døren ind til Doktorens Kabinet
Herren af ubestemmelig Alder var ingen
ringere end Underpræfekten fra Øen Santorin.
Han benyttede sit Ophold i Hovedstaden til
at konsulere Øjenlægen gratis, thi han havde
paa sin forrige Rejse allerede betalt for en
Konsultation, for at faa at vide, om han skul
de have et andet Nummer Briller.
Han havde stor Lyst til at indlede en
Samtale med sine Lidelsesfæller i Haab om at

faa Tiden til at gaa behageligere; men alle
hans Forsøg strandede. Den elegante Dame
lod, som hun ikke hørte den Kompliment, han
henvendte til hende om hendes lille Pige, og
blev ved at tale med denne, men saa sagte,
at man ikke kunde høre, hvad hun sagde. Da
Underpræfekten bemærkede dette, stak han
Haanden ned i Lommen paa sin Redingote,
og efter at have søgt mellem forskellige Papi
rer, som befandt sig der, trak han Avisen
fra Øen Santorin frem, som allerede var et
Par Dage gammel, og gav sig til at læse den
ledende Artikel. Den Artikel kendte han godt,
da han allerede havde læst den om og om
igen mange Gange. Medens han paany læste
den igennem, ærgrede han sig over, at han
ikke turde læse den højt, saa den elegante
Dame og den philologiske Student kunde høre
den. Artiklen lød saaledes:
„Hr. Underpræfekten er i Gaar afrejst til
Athén. Vi ønsker, at han snart maa vende
tilbage, til Held for vor 0. Det er ikke uden
dyb Smærte, som vi tilstaar er inspireret af
en vis Egenkærlighed, at vi tror os forpligtede
til at gentage et Rygte, som nylig har udbredt
sig i Hovedstaden, i Følge hvilket Hr. Præ
fekten skulde være kaldet til Athén af Mini
steren, der skulde have til Hensigt at udnævne
ham til en for hans eminente Ævner mere
egnet og mere værdig Post..
I Paranthes bemærket var intet af dette
sandt
For det første havde intet Rygte om Un
derpræfekten bredt sig i Hovedstaden.
For det andet var Underpræfekten ikke
bleven kaldet af Ministeren, men han havde
ved Hjælp af Intriger tilkæmpet sig Orlov til
at rejse under Paaskud af, at det var af Hel
bredshensyn. For det tredie drejede det sig
ikke om nogen Forfremmelse, tvertimod, der
var Faré for Embedsafsættelse, thi den De
puterede, der protegerede ham, men som be
klagede sig over Regeringen, paa Grund af
Nægtelsen af forskellige Fordringer, som Mi
nisteren havde fundet overdrevne, afhandlede
allerede om Betingelserne for sin Overgang
til Modpartiets Rækker.
Da Underpræfekten fik dette at vide, ilede
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han til Athén for at søge anden Beskyttelse,
hvilken han haabede at finde, takket være hans
Hustrus, Fru Underpræfektindens, talrige Slægt
ninge.
Lykkeligvis var Sagen blcven ordnet ved
gensidig Imødekommenhed, og den Deputere
de havde kunnet vedblive at støtte Ministeriet
og blev saaledes tro mod sin politiske Over
bevisning og sine patriotiske Følelser, medens
Underpræfekten paa sin Side var ble ven be
roliget med Hensyn til sin Stilling, og nu kun
de nyde den Tilfredsstillelse at konsulere Læ
gen angaaende Brillerne og saaledes retfærdig
gøre den Orlov, han havde faaet paa Ilrund
af Helbredshensyn.
Artiklen blev ved i samme Form med at
overdrive Underpræfektens Fortjenester. Han
vidste godt, hvem der var Forfatter af den.
Det var en Fætter af hans Kone, som det var
lykkedes ham at faa udnævnt til Professor
ved Collegiet paa Santorin. Han vidste ogsaa, at denne Artikel ikke gengav hans Underordnedes Følelser med virkelig Nøjagtig
hed eller absolut Sandfærdighed, men det for
højede kun hans Glæde ved at se sit Navn
saaledes fremhævet af Pressen. Og medens
han nød denne Artikel, tænkte han paa, hvor
ledes han skulde bære sig ad med at faa
den optaget i Athens Blade om ikke i sin Hel
hed, saa dog de vigtigste Dele af den. Hvil
ket Indtryk vilde dette Hovedstadsblad saa ikke
gøre paa Santorin, paa den eller den af de
Herrer Partiførere af Oppositionen derude.
II.
Han læste altsaa eller lod, som han læste,
medens den elegante Dame og den lille Pige
blev ved at hviske sammen, og medens Stu
denten, stadig staaende oprejst, ventede paa,
at Døren skulde gaa öp.
Der herskede en fuldstændig Ro i Spise
stuen. Pludselig lød en temmelig højrøstet
Tale udenfor. Først fandt Samtalen Sted i
Gaarden, og man kunde ikke rigtig høre, hvad
det drejede sig om, men lidt efter lidt mermede de talende sig Døren. Man hørte to
Stemmer, Tjenestepigens og en anden Kvinde
stemme. Den. sidste var ydmyg, med en blid
Klang, og man skulde høre godt efter for
at bemærke, at det var en gammel Kones
Stemme.
„Jeg siger Dem, at De ikke kan faa liam
i Tale i Dag,“ raabte Pigen.
„Men man har sagt mig, at han tog imod
i Dag!”
„Han tager imod om Morgenen paa Ho
spitalet, gaa derhen i Morgen tidlig, saa faar
De ham i Tale.“
„Men man har sagt mig, jeg kunde træffe
ham her.“
„Det er lige meget, hvad man har sagt,
hør dog efter, hvad jeg siger Dem.c:
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„Men De har jo lige sagt, at han var
hjemme.“
„Ja, han er hjemmef“
^Nu vel, saa tager han imod os, Dokto
ren c. et godt Menneske, det har man for
talt mig.“
„Har man ogsaa fortalt det? Men jeg
siger Dem, min gode Kone, at De maa gaa
paa Hospitalet44
„Jeg ved ikke, hvor Hospitalet er, jeg vil
helst tale med ham her.“
„Hvordan skal man gøre sig forstaaelig?
Iler modtager han kun Folk, der betaler!“
„Og hvem har sagt, at jeg ikke vil be
tale ham?“
Dette Svar brød Pigens Modstand og Ar
gumenter, men hun gav sig dog ikke uden
Protest.
„Ja, naar De ikke vil høre Fornuft maa
De selv arrangere Dem med ham; der er Døren.“
Samtalen hørte op, og man hørte tunge
Skridt paa Marmortrappen og gennem Entre
en, som røbede Nærværelsen af en anden Per
son, der ledsagede den gamle Kone med den
blide Stemme.
Imidlertid havde Underpræfekten afbrudt
sin Læsning. Med Avisen udbredt paa Skø
det havde han lyttet til Samtalen. Nu lyt
tede han efter de tunge Skridt, som nærmede
sig langsomt og tøvende.
Den lille Pige løftede Bindet fra Øjnene
og spurgte ængstelig sin Moder:
„Hvad er det; hvad siger de?u Alle ven
tede med Nysgerrighed paa de kommende
Personer.
III.
Døren gik op.
Den gik op, og ind traadte en tredsindsLyveaarig Bondekone, som førte en endnu æl
dre Øboer ved Haanden.
Den gamle Kone var temmelig lille og
syntes endnu mindre ved Siden af den høje
Oldingeskikkelse, hvis venstre Haand hun holdt
i sin højre.
Oldingen støttede sig til en tyk Stok.
Paa den Maade, hvormed han saa at sige
følte sig frem paa Gulvet, mens han bøjede
Hoved og Bryst lidt tilbage, som for at undgaa at støde mod noget, og paa hans vidt
aabne Øjnes stive Blik kunde man straks se,
at han var fuldstændig blind. Hans røde Fez
og vide blaa Lærredsbenklæder havde ved
Slid mislet deres oprindelige Farve. Hans Kin
der havde i flere Dage ikke været barberet.
Hele hans Udseende røbede Fattigdom, og gjor
de det forstaaeligt, at Doktorens Tjenestepige
absolut vikle sende ham paa Hospitalet.
Derimod behøvede man blot at kaste et
Blik paa den gamle Kone for at forstaa, at
hendes Lofte om at ville betale Doktoren ikke
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var tomt Praleri. Ilendes Sørgeklædcr var
simple, men nye og af godt Stof, hendes Kjole,
som stod aaben i Brystet, frem vis te en Silkechemise af blændende Hvidhed, som dækkede
hendes rynkede Hals. Paa Hovedet havde hun
en lille sort Fez, fastbundet med et Tørklæde
af samme Farve. Paa begge Sider af Hove
det hang der to smaa Krøller af snehvidt
Haar. Om Skuldrene bar hun et stort Sjal,
hvilket var en Indrømmelse til den nylig ind
førte evropæiske Mode.
Man kunde i det hele taget se, at hun
havde iført sig sin bedste Pynt for at vise sig
for Doktoren.
Hun traadte ind i Spisestuen, ledende den
blinde, kastede et Blik omkring sig og standsede
tøvende. I hendes Landsby havde Lægen in
tet Venteværelse, hvor Patienterne afventede
deres Tur. Det, som foruroligede hende mest,
var de Menneskers Tavshed, som sad der,
og som alle betragtede hende med nysgerrige
Blikke, uden at synes at kende noget til-hin
anden.
Først troede hun, at Underpræfekten, der
med Avisen udbredt paa Skødet, nysgerrigt
iagttog hende over Brillerne, var Doktoren.
Men han saa ikke ud som en Doktor, alligevel
henvendte hun sig til ham i Haab om, at han
kunde hjælpe hende ud af hendes Forlegenhed.
„Er det Dem, der er Doktoren, min Herre?"
spurgte hun ham.

„Nej, min gode Kone, Doktoren er der
inde i sit Kabinet/ sagde han og udstrakte
Haanden, „vi faar ham snart i Tale, hver ef
ter sin Tur, først den Herre der, saa den
Dame med den lille Pige, dernæst jeg og til
sids t De.“
Underpræfekten greb med Begærlighed den
ne Lejlighed til at løsne sin Tunge.
„Sæt Dem ned,“ vedblev han og pegede
paa to Stole ved Siden af sin, „sæt Dem ned
begge to og vent, til det bliver Deres Tur,
thi De kommer ikke ind lige straks."
Den gamle Kone drejede behændigt Oldin
gen om med Ryggen til Stolen og skubbede ham
blidt hen imod den, indtil han følte den bag
ved sig. Knap havde den blinde sat sig ned,
før han sukkede dybt: „Barmhjertige Gud, hav
Medlidenhed med mig!“
Hans Stemme var saa dyb og tillige saa
uhyggelig, at den lille Pige med Bindet for
Øjnene blev bange. Hun trykkede sig ind til
sin Moder, som havde Møje med at hindre
hende i hvert Øjeblik at løfte Bindet op.
„Ti dog stille/ sagde hun ganske sagte,
„det er ingenting, den stakkels Mand har ogsaa ondt i Øjnene."
Den gamle Kone lod ikke til at bemærke
den blindes Udbrud. Hun satte sig ned ved
Siden af ham, og idet hun drejede sig om mod
Underpræfekten, henvendte hun sig til ham
for uden Indledning og uden Omsvøb at ud
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trykke sin Harme over Doktorens Tjeneste
pige. Hun trængte saa meget desto mere til
at lette sit Hjerte ved at udbrede sig i vrede
Ord, da hun havde gjort sig den yderste Møje
med at bekæmpe sig under Diskussionen i
Gaarden for at vinde sin Sag med det gode.
„Har man hørt Magen ?" sagde hun, „ikke
at ville lade mig komme ind! Han modtager
ikke andre end dem, der betaler! Er jeg
maaske kommen for at tale med ham gratis?
Gud være lovet, jeg behøver da ikke den Tje
nestepiges Hjælp! Vi er nok Smaafolk, men
vi behøver heldigvis ikke at leve af hendes
Almisser. Hun tror, at fordi man ikke er
klædt „a la franque", og ikke gaar med Hat,
saa er man ingenting! Gaa paa Hospitalet! Al
deles ikke! Doktoren tager imod os her, og
jeg betaler ham, hvad han forlanger."
Idet hun sagde disse Ord, stak hun Haan
den i Lommen og følte paa sine Penge.
'Underpræfekten troede, at nu var Øjeblik
ket kommet for ham til at tage Ordet, men
den gamle Kone gav ham ikke Tid dertil.
„Nej/ sagde hun, „vi er ikke klædte „å
la franque", vi er ikke, hvad man kalder rige
Folk, men hjemme hos os selv, der er vi dog
noget. Lad hende bare komme derud, den Pige,
saa skal hun laa at se, om man giver Almisse
til Fru Loxie!"
IV.
Denne Tirade blev afbrudt ved en SLoj
af Kabinetsdøren, som gik op. Alle Hoveder
vendte sig mod det Sted, hvorfra Patienten
ledsaget af Lægen traadte ud. Patienten gik
ud igennem Spisestuen. Doktoren stod et Øje
blik stille paa rærskelen til Kabinettet og ka
stede et hurtigt og undersøgende Blik paa de
ventende og gjorde et Tegn til Studenten, som
skyndte sig at følge ham.
Døren lukkede sig igen. Fru Loxie havde
rejst sig op med det samme, Døren blev aabnct. Hun stak Ilaanden ind paa Brystet og
tog et Brev ud fra Silkechcmisens Folder, som
hun rakte henimod Doktoren, men da hun saa,
at han ikke mere vendte sig imod hende,
puttede hun det ind igen paa sin Plads og
satte sig atter ned.
Denne Afbrydelse havde dæmpet hendes
Vrede. Underpræfekten trak sit Ur frem for
at se, hvad Klokken var.
„Jeg haaber ikke/ sagde han, „at den
Herre bliver derinde lige saa længe som den
forrige."
„Jeg havde forestillet mig ham ældre," bemærkedc Fru Loxie.
„Hvem," spurgte Underpræfekten.
„Doktoren."
„Han er ikke saa ung, som han ser ud
til."
„Gid han maa leve evindelig!" svarede den
gamle Kone.
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„Han er en ganske ualmindelig dygtig Læ
ge/ fortsatte Undcrpræfekten, „han gør Mi
rakler/*
„Ja, det ved jeg nok; hvor mange Folk
paa min <0 skylder ikke ham deres Syn. I
Herberget her vilde man overtale mig til al
gaa til en anden, men de talte for døve Øren.4*
„Hvilken anden?44
Fru Loxie nævnede Navnet paa en anden
Øjenlæge.
„Kan man sammenligne ham med denne?*4
sagde Underpræfekten foragtelig.
„Jeg ved ikke, man har læst Lovtalerover
ham i en Avis for mig samt talrige Vidnesbyrd
om Taknemmelighed fra Folk, som han har
helbredet. Det stod altsammen paa Tryk.44
„Og De tror paa, hvad Aviserne skriver?
Men min gode Kone, alle disse Lovtaler er
betalte!44
Idet Undcrpræfekten talte saaledes, havde
han komplet glemt Bladet fra Santorin.
Men i samme Øjeblik kom han i Tanker
om, at han egentlig ingen Ret havde til at rette
en saa alvorlig Beskyldning mod Pressen, og
idet han sænkede Blikket mod Bladet, som
endnu laa udbredt over hans Knæ, lagde han
det omhyggelig sammen og stak det i Lommen.
Men midt under den korte Pause, som var
fremkommet ved Underpræfektens hemmelige
Tanker om Pressen, lød pludselig igen den
blindes uhyggelige Stemme: „Barmhjertige Gud,
hav Medlidenhed med mig.44
Fru Loxie lod, som hun ikke hørte den
blindes gentagne Udbrud, men med en nervøs
og utaalmodig Bevægelse trak hun Sjalet sam
men om sine Skuldre.
Underpræfekten løftede sine Briller op igen.
„Er det Deres Mand?44
„Nej, min Herre,44 sagde den gamle Kone
tørt, „det er ikke min Mand. Det er mærk
værdigt,44 tilføjede hun, „her gør alle Menne
sker mig det samme Spørgsmaal: Er det Deres
Mand? Det lader til, man ikke ser andet end
gifte Folk sammen her.44
„Undskyld min Indiskretion, Fru Loxie, jeg
havde ikke tænkt paa at fornærme Dem!44
„De har ikke fornærmet mig, min Herre,
jeg er ikke vred over, at De har gjort mig
dette Spørgsmaal. Folk plejer jo altid at gøre
Spørgsmaal selv om Ting, der ikke har Spor
af Interesse for dem.44
Endskønt Fru Loxie havde sagt disse Ord
ganske naivt og uden mindste Ondskabsfuld
hed, betragtede Underpræfekten dog den Lek
tion, hun havde givet ham, som en personlig
Fornærmelse, og han blev endnu mere kræn
ket, da han ved at se til Siden opdagede, at
den elegante Dame smilte bifaldende.
Han skulde lige til at udslynge en skarp
Replik mod Fru Loxie for at minde hende om,
hvem hun var, da Døren til Kabinettet atter
gik op.

V.
Med den ene Haand over sit Øje som En,
der lige er bleven ætset i det, kom Studenten
ud, og den elegante Dame med den lille Pige
gik paa Doktorens stumme Opfordring derind.
Underpræfekten havde glemt Fru Loxies upas
sende Bemærkning. Maaske brød han sig hel
ler ikke saa meget om det, nu da den smukke
Dame ikke mere var til Stede.
Han tog igen sit Ur op og saa paa det.
„Hvad fejler mon den stakkels lille Pige?44
sagde Fru Loxie.
„Aha!44 raabte Underpræfekten, idet han
klarede fuldstændig op igen. „Nu kan jeg nok
gribe Dem i ogsaa at spørge om Ting, som ikke
kan interessere Dem! Og saa bliver De vred,
naar man gør Dem et almindeligt Spørgsmaal!
Jeg har ikke spurgt den lille Pige, hvad hun
fejlede; jeg kender hende ikke!44
Den gamle Kone tog Haanden op til Mun
den, og medens hun koket dækkede Læberne^
forsøgte hun at skjule det Smil, som hendes
Øjne forraadte.
I Stedet for at undskylde sig rettede hun
et nyt og dobbelt Spørgsm|aal til Underpræfek
ten: „Kender De ikke den Dame? Saa er hun
altsaa ikke herfra Byen?44
„Jeg kan heller ikke besvare dette Spørgs
maal, jeg er selv ikke herfra.44
„Hvor bor De da?44
„Jeg er Underpræfekt paa Santorin.44
„Aa! Herren er Underpræfekt,44 gentog den
gamle, „saa ønsker jeg Dem, at De snart maa
blive Præfekt!44
„Mange Tak, Fru Loxie, gid den gode Gud
vilde bønhøre Dem!44
„Og til hvilket Parti hører De?44
„Jeg hører til det ministerielle Parti!44
„Det var Skade, saa bliver De ikke saa
snart Præfekt.44
„Hvorfor ikke?44
„Ministeriet vil falde, dets Dage er talte!44
„Nej, ser man det, beskæftiger De Dem
ogsaa med Politik, Fru Loxie?44
„Ja, hvordan kan man undgaa det i disse
Tider Hr. Underpræfekt?44
Den blinde afbrød dem ved endnu en Gang
at sukke af sit inderste Hjerte.
„Barmhjertige Gud, hav Medlidenhed med
mig!44
Underpræfekten spurgte Fru Loxie med Øj
nene, idet han lagde Pegefingerenn paa Panden
og derefter rystede sin udstrakte Haand med
en Bevægelse, som tydelig udtrykte:
„Er lian forstyrret i Hovedet?44
Fru Loxie rystede paa Hovedet, lagde derpaa først sin Haand over Øjnene, som hun
lukkede i, for derefter at lægge den paa sit
Hjerte.
(Fortsættes.)
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TELEFON

Central ,Nora" i Fest.

UNDT OM i de tusinde Hjem, hvis unge

R Døtre har deres Erhverv som Telefonist
inder, er der kastet en Brand ved Meddelelsen
om det automatiske Telefonapparat, som mær
kelig nok synes, at være bleven opfunden sam
tidig i Sverrig og Amerika.
Saa særlig „ny“ er denne Opfindelse imid
lertid ikke. 27 Tyskere og et halvt Hundrede
Amerikanere har allerede sendt saadanne Appa
rater ud i Verden, og selv om disse — og
,vel ogsaa de ny opdukkede — har hver sin
Særegenhed, er Princippet dog det samme,
og det har allerede i en halv Snes Aar været
praktiseret i Udlandet, ganske vist kun paa
Smaacentraler med ca. 50 Abonnenter.
Systemet ser i Teorien ganske fristende ud:
Paa Telefonapparatet er der en rund Skive
med Tallene 0—9. Med Høreren i Haanden
lægger man Fingeren paa de til det ønskede
Nummer svarende Tal og drejer hver Gang
Skiven frem mod en Tap. Efter den sidste
Drejning løber Skiven tilbage, og Centralen
ringer automatisk lil Abonnenten, man vil tale
med. Er han optaget, signaliseres det i Høre
ren, og saa snart man hænger denne hen, er
Forbindelsen afbrudt. — Alt uden Telefon
damernes Hjælp som Gennemgangsled. Megen
Tid vilde herved blive sparet; Udgifter til Per
sonalet vilde kunne indskrænkes — Telefon
damernes Tid vilde være forbi!
Imidlertid er Teori et, Praksis et andet.

Fra Sagkyndige erfarer vi, at de unge
Damer aldeles ikke behøver at frygte for at
have faaet et Damoklessvterd over Hovedet;
der er langt igen, før vi gaar over til auto
matisk Drift, og et Spørgsmaal er, om vi no
gen Sinde gør d?t.
Saadan en automatisk Central er i Virkelig
heden noget af det mest komplicerede, man
kan tænke sig.
Man ved, at ethvert Maskineri, enhver Auto
mat kan fejle, og navnlig ved fortsat Brug
maa der komme saa megen Slidtage, saa mange
Reparationer og Forstyrrelser, at det i høj
Grad maa forringe Driftssikkerheden.
Langt betydeligere synes da de Opfindelser,
som ikke skal erstatte, men leLte Damernes
Gerning.
Herhjemme har vi saaledes et lille Appa
rat, som kaldes en Au tomat vælger, og ved den
nes Hjælp kan en optaget Telefonistinde sætte
Abonnenten i Forbindelse med en ledig Dame.
Derved formindskes Ventetiden, Abonnen
ten undgaar at blive utaalmodig, og Telefonist
inden bliver mindre overbebyrdet. Disse unge
Damers Arbejde er nemlig vanskeligere, end
mange aner, og de maa i deres Uniform med
den paaheftede Hovedtelefon og Brvstmikrofon have alle Sanser i Orden.
I Paris er der stadig Krig mellem Abon
nenter og Damerne, som i Berlin endog er
næsten forkuede, men her hjemme er gennem-
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Telefon-Dame i Arbejdsuniform,.

New-Yorks Politi.
J. 1). ROCKFELLER JUN., hvis Billede
staar ved disse Linier, har nylig vakt en umaadelig Sensation i New York.
Han har nemlig foranlediget de Undersøgel
ser, som har afsløret det derværende Politi
som bundfordærvet, og som endnu langt fra
er til Ende.
For at hjælpe den i Stilhed arbejdende
Undersøgelseskommission oprettede han et
Utugtshus og fremskaf fede derved stærke In
dicier mod det overordnede Politikorps, som
ikke alene beskyldes for at se igennem Fingre
med slige Huse, Spillebuler og anden Daarlighed, men endog for at modtage Procenter og
Stikpenge af Ihændehaverne.
Imidlertid maa man ikke tro, at det er
hele Politiet, som er raaddent; den menige Be
tjent i New York er tvertimod beundrings
værdig, men har aldeles ingen Støtte fra oven.
Der fortælles mange illustrerende Historier
herom.
For nylig kom en Automobil kørende gen
nem en offentlig Allé, Farten var stærk, dog
ikke over det tilladelige.
Midt paa Vejen spillede en Flok unge Men
nesker Baseball (et Slags Boldspil), og kun ved
at bremse kraftigt undgik man en Ulykke, men
Bilisterne overdængedes med Skarn og Skælds
ord. Nu er der i New York en Lov, som for
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gaaende det bedste Forhold, selv om der og
saa her findes umedgørlige og gnavne Abon
nenter og maaske .ogsaa lidt „hastige" Damer.
Men de unge hjælpsomme Telef onis tinder,
som altid maa være bei der Hand, enten vi
saa skal have fat i Urtekræmmeren eller blot
ønsker at sige „Godmorgen“ til en Veninde,
fortjener lidt Hensyntagen og lidt Forstaaelse
af, at de er levende Viesener — ikke Auto
mater.
I det mindste her hjemme vil Automaten
ikke afløse dem i en nær Fremtid, deres
Gerning vil sikker lettes, alt som Udviklin
gen tillader det, men der er ingen Fare
for, at vi foreløbig vil miste vore flinke og
elskværdige: Telefondamer!
Disse unge Damer maa bestaa en Eksamen
inden deres Ansættelse i Telefonens Tjeneste
og - maa tillige være inde i fremmede Sprog
for at. kunne besvare Udlændinges Fore
spørgsler. De er derfor dannede Damer, som
kan gøre Fordring paa Hoflighed, og som selv
maa have den Takt og savoir vivre, som er
nødvendig i Omgangen med saa mange Menne
sker. Thi skønt man aldrig ser disse Da
mer, er der vel næppe mange, som i Sam
tale træffer saa mange som de, og vi husker
nok det gamle Vers om „Manden, som kendes
paa sin Tale".
N—e,

byder Boldspil paa offentlig Vej, og da der i
kort Afstand var posteret en ridende Politi
betjent, skældte Chaufføren ham ud for hans
Forsømmelighed.
Betjenten saa medlidende paa Klageren og
spurgte, om han aldrig læste Aviser. Uden
at afvente Svar trak han et Avisudklip frem,
og man læste der, som følger:
„Min kære, lille Ven, jeg har lige mod
taget dit Brev og er meget bedrøvet over at
høre, at en uvenlig Politibetjent ikke vil lade
eder spille Bold paa Gaden, naar I ikke har
andre Steder at gøre det. Ganske vist er dei'
en Lov imod det, men hvis du viser en Be
tjent dette Brev næste Gang, du ønsker at
spille Bold, vil han nok blive venlig og se
til den anden Side."
Brevet var fra New Yorks Borgmester, og
da han er den Guddom, som kontrollerer Politi
bestemmelserne, var der altsaa intet videre at
gøre ved den Ting.

Nu lyder der et Ramaskrig imod Politiet i
Anledning af Miss Currans mystiske Død og
paa Grund af Mordet paa en Spillehusvært i
Tenderloin.
Endnu er Affærerne ikke ’ saa vidt belyst,
at man fuldt ud kan bedømme, om Meddelel
serne er overdrevne, eller om Politiet virkelig
er impliceret i disse uhyggelige Tildragelser.
Men vist er det, at New Yorks Politibetjent
er den mest smædede Person i hele Verden.
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.1. I). Rock feller jtin.

Det er ligefrem en Aftale i den dervæ
rende Smudspresse at have ham som „Prügelknabe“, og saa er der dog maaske ikke en
eneste europæisk Politibetjent, som kunde be
stride hans vanskelige Post saa godt som ham.
New York har en større Forbryderbefolk
ning end nogen anden By, selv set procentvis.
Antallet af Mord, Attentater, Tyverier og Be
dragerier er større end noget andet Sted, og
de hemmelige italienske Selskabers Penge
afpresninger er i bestandig Tiltagen.
Aviserne haaner selvfølgelig Politiets Mag
tesløshed, men hør nu et Eksempel paa Fremgangsmaaden:
Enhver Italiener, der har eller blot mis
tænkes for at have tjent Penge, er udsat for
naar som helst at faa Ordre til at udbetale?
en Sum Penge til det hemmelige Selskab. Hvis
han nægter at gøre det, eksploderer en Bombe
i hans Butik, Kontor eller Hjem. Hvis han
stadig nægter det eller er taabelig nok til at
melde det til Politiet, bliver han simpelthen
myrdet. Han ved dette, og i ni af li Til
fælde overgiver han sig ydmygt til Banden.
Hvis en saadan Sag alligevel kommer til
Politiets Kundskab, og det prøver at blande
sig i den, er Ofret den første til at lede det
paa Vildspor, vel vidende, at hans Liv ellers
ikke er en Søsling værd.
Men Forbrydernes Arrestation er ikke den
eneste Vanskelighed, Politiet maa kæmpe imod,
værre er det næsten at faa de arresterede
erklæret for skyldige.
Mange af Byens Love og Bestemmelser er

saa upopulære, at den elskværdige Mr. Gay
nor _ ligesom i Tilfældet med Boldspillet —
sender Breve lil Aviserne og Instrukser til Be
tjentene, paabydende, at disse Bestemmelser
skal være døde og magtesløse.
Naar den ulyksalige Betjent derfor fore
tager en Arrestation, maa hans første Tanke
være, om han ikke derved handler imod Borg
mesterens Ordre — og Borgmesteren er som
sagt en Magt, der staar over Politimesteren,
endogsaa i Politisager.
Beslutter saa Betjenten sig til at risikere
at sætte Fyren fast, begynder først hans Van
skeligheder.
Takket være en langvarig Trætte mellem
Politi og Magistrat bliver han betragtet som
en Fjende af Magistraten; Gang paa Gang er
Forbrydere, om hvis Skyld der ikke er den
ringeste Tvivl, bleven sat i Frihed eller er
sluppet med en latterlig lille Straf.
Saa stor er Skandalen vokset, at man
maatte begynde Undersøgelserne — men de
resulterer sikkert, som den Slags Undersøgel
ser gerne ender, — med ingenting!
En anden Fjende er Levebrødspolitikeren.
Som Følge af den vældige Indvandring af
de laveste Klasser, som væltes ud over New
York, er Niveauet i politisk Henseende usæd
vanlig lavt, endog efter Forholdene i de for
enede Stater. Politikerne generer sig ikke for
at anvende ethvert Middel til at sikre sit Valg,
og følgelig kan enhver Forbryder, som da
ikke hører til den rene Pøbel, regne med at
have i det mindste én indflydelsesrig Politiker
i Byggen. Den politiske Magt bliver altid brugt
i hans Favør. Disse Politikere har deres egne
Blade imellem Smudspressen, og hvis Politiet
generer dem, har de let ved at sættd et Presse
felttog i Gang.
Jeg kunde nævne mange flere Faktorer,
som gør New Yorks Politibetjents Arbejde saa
brydsomt og utilfredsstillende — men dette
kan være tilstrækkeligt.
New Yorks Betjente er i Reglen flotte
Skikkelser, venlige, elskværdige, paalidelige og
fuldtud sin Stilling voksen, skønt de har de
slette Eksempler for Øje, som den høje Øvrig
hed giver, og som til sidst ogsaa maa^ gøre dem
sløje og ligegyldige — thi overnaturlige Væsener
er de jo heller ikke!
Man maa beundre det Mod, som den unge
Rockfeller har udvist ved at blande sig ind i
denne Myretue. Den værste af alle internatio
nale Forbryderbander „den sorte Haand“ har
i den senere Tid kastet sit Had paa hans.
Fader, den bekendte ‘Millionær; maaske gæl
der det hans Rigdomme, men maaske er det
ogsaa en Hævn for Sønnens Afsløringer.
Den „sorte Bande“ er maaske ikke ene
om Forfølgelsen; Fantasien kan have frit Spille
rum i denne mystiske Affære og i dette mærkværdige Land, som hedder Amerika. H. C.
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THE ELYING PRINCE
MONARKIER, hvor der er liere Sønner, er

gerne saa, at Folket giver dem et nom
Idedetguerre,
et „Kælenavn^, om man tør kalde

Prins sine Vinger saa udvoksede, at han selv
tør tage Rattet.

det saaledes.
Intet Sted har dette vel været mere brugt
end i S verrig, hvor man kalder den stoute
Husar, Prins Carl, for „den blaa Prins“, den
lidt demokratiske Prins Bernadotte for „den
røde Prins“ og den kunstelskende Prins Eugen
for „den sorte Prins“.
Herhjemme kaldte man en Tid vor nu
værende Konge „Soldaterprinsen“ i Modsætning
til Prins Carl, der ligesom sin Onkel Prins
Valdemar var „the sailor prince£i, Prinsen, som
med Liv og Lyst tjente sit Land som en kæk
Søofficer.
Prins Carl
blev forvand
let til Søkon
gen,
Kong
Haakon og
Prins Valde
mar blev Ad
miral i den
danske Flaade.Hans næst
ældste Søn,
Prins Axel,
fulgte Tradi
tionen
og
blev ligesom
Kongehusets
yngre Søn
ner,
Kong
Georg, Prins
Valdemar og
Kong Haa
kon, Kadet
og Officer og
Prins Axel i Luften
fulgte Flaaden paa dens Øvelses ture herhjemme og paa
dens større Togter i fremmede Farvande.
Husvant plaskede „the sailor prince“ Lil
Søs, indtil han en Dag fik Lyst til yderligere
Uddannelse og til ogsaa at prøve sit dristige
Mod i en anden Sfære.
Han meldte sig resolut mellem de andre
unge Officerer af Hær og Flaade, som skal
uddannes til Militærflyvere.
Med Premierløjtnant Ullidtz som Lærer har
dén 24-aarige Prins haft sine første Lektioner
og klaret sig stolt.
Det varer maaske ikke længe, inden Prins
Valdemars og Prinsesse Maries Søn faar sit
Certifikat som Verdens første „flying prince“.
Flyvesporten haster jo fremad med den
vilde Svanes Vingebrus. Det er ikke to Maaneder siden, at Prins Axel fulgte Ulrich Birch
som Passager, og nu føler den kække, unge

For 20 Aar siden kom en rejsende Haandværkssvend til Bern, hvor et mægtigt Træ
skur tiltrak sig hans Opmærksomhed. Maaske
han her kunde finde det Arbejde, han søgte!
„Nej, ncj,“ lo de Omværende, „det er kun
en tosset Greve, som eksperimenterer der
inde; han bilder sig ind, at han kan flyve,
den Stakkel!“
Nu er der ingen mere, som kalder Grev
Zeppelin en Stakkel eller benævner ham som
„tosset“. Al Verden bøjer sig for ham som
for Brødrene
Wright, Kap
tajn Lillienthal og de
andre, som
førte al Fly
vesport
til
det Resultat,
der nu er
naaet — maa
ske er det
den danske
Prins
Axel
forbeholdt at
føre den vi
dere til Fuld
kommenhed,
i hvert Fald
riges der, at
den intelli
gente Prins
har haft me
get let ved at
lære den ret
med Ulrich Birchindviklede
Mekanisme at kende og allerede tumler den
som en faglært Aviator.
Konduite og Snarraadighed mangler heller
ikke, thi da nylig en militær Flyver kollide
rede med Flyvepladsens Plankeværk, og Si
tuationen syntes ret kritisk, var Prinsen den
første, der kom til Hjælp.
Nu om Stunder har vi ingen Ævfentyrprinser, som bliver Generaler paa Vuggen og for
øvrigt kun er Forgrundsfigurer og Officerer å
la suite. Bliver de nu Officerer, maa de som
alle andre begynde som “Menige og have samme
Uddannelse; de gør aktiv Tjeneste ligesom deres
Kammerater og avancerer som dem fra deri
ene Charge til den næste.
Og dog er der maaske mere Æventyr i vore
Dage, hvor den unge danske Prins, modig
og koldblodig, er med i Kampen om Luftens
Erobring.
L.
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TRE STATSMÆND
Konstantinopel som Tysk
MARSCHALL v. BIElands Gesandt.
BERSTEIN,
Tysklands
Klog og udholdende
betydeligste Diplomat, er
beklædte han denne far
død paa Badestedet Ba
lige Post i femten Aar
denweiler 70 Aar gi.
og gavnede i den Tid sit
Han var født i Karls
Land saa meget, at man
ruhe, begyndte sin Em
skulde synes, han maatte
bedsgerning som Jurist
være
uundværlig der.
1871 og blev tolv Aar
Men Tyskland trængte til
senere af Storhertugen af
hans Dygtighed i Eng
Baden udsendt som Ge
land, hvorhen han kald
sandt til Berlin, hvor han
tes for 3 Maaneder siden.
efter Bismarcks Fald i
Hans Aand var lige saa
1890 blev udnævnt til
smidig, som hans Kæm
Udenrigsminister.
peskikkelse var tung, og
Bismarck hadede ham
det var med den største
og frakendte ham al Dyg
Spænding, man imødetighed, og da Kejseren
saa, om han vilde være
gjorde ham til Statsmi
i Stand til at udjævne de
nister, opirredes hans
spændte Forhold imellem
Fjender endnn mere og
de to Nationer.
overfaldt ham med gan
Enkekejserinde Fried
ske ubeherskede Presse
rich af Tyskland, som har
angreb.
Skyld for at sige træffende
v. Bieberstein svarede
bon-mots, skal have sam
med Sagsanlæg, men
Den tyske Gesandt MARSCHALL v. BIEBERSTEIN.
menlignet det tyske Di
skønt han vandt sine Pro
plomati med en Vædde
cesser, var han bleven
umulig i den indflydelsesrige Hofkreds, og han be løbsstald, hvor v. Bieberstein var den stadige Sejer
tragtede det derfor ikke alene som en Oprejsning, men
herre — nu er han segnet før det afgørende Steeple
ogsaa som en Lettelse, at Kejseren sendte ham til chase !

Dr. TEN-JIN-TON, Kinas Justitsminister.

YUAN-SHIH-KAI, Kinas Præsident.
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Samtidig har hun, som rimeligt, givet Or
dre til, at Bedrageren nu efterlyse^, og man
maa derfor liaabe, at baade han og en Del af
de stjaalne Penge i den nærmeste Tid skaffes
til Veje.
*
*
*

SOM DET VIL ERINDRES, døde for nogen
Tid siden den meget bekendte Hertuginde af
Genua, der var Moder til Enkedronning Margreta af Italien, og som desuden efterlader en
Søn, den ny Hertug af Genua. Naar denne gamle,
fornemme Dames Død har vakt særlig Opmærk
somhed, skyldes det navnlig en Omstændighed,
som først er kommet for Dagens Lys efter hen
des Begravelse.
Den gamle Hertuginde, der ejede en ret be
tydelig Formue, havde siden hun blev Enke ad
ministreret sine Penge selv og havde i den
Anledning henvendt sig til en Veksellcrer i
Turin, som hun havde den største Tillid til.
Men en Dag fór ikke længe siden forsvandt
Vekselleren, og ved at undersøge hans For
hold, viste det sig, at samtlige Værdipapirer,
Aktier og Obligationer, som Hertuginden hav
de betroet ham, ogsaa var borte — til et kon
tant Beløb af over tyve Millioner Kroner.
Saa snart Hertugindens Datter, Enkedron
ning Margherita, hørte det, sørgede hun for, at
hendes gamle Moder ikke fik noget at vide
om det passerede, idet hun som rimeligt, be
frygtede, at Moderen vilde tage sig Tabet af
sin Formue saa nær, at hun kunde blive syg
deraf. Hun gav derfor samtidig Ordre til, at
Moderens sædvanlige Renteindtægt fremtidig
skulde udredes af hendes egen Kasse og at
der indtil videre ikke skulde foretages noget,
der kunde lede til Arrestationen af den bortrømte Veksellerer.
Hvor stort og varmt et Hjerte Enkedron
ning Margherita maa have, fremgå ar dog endnu
bedre af det, hun har gjort efter sin Moders
Død. Det viste sig nemlig, at den gamle Her
tuginde, der jo, takket være Datterens Om
sorg, intet anede om det store Pengetab, hun
havde lidt, havde borttestamenteret en Del
større Beløb til gamle Venner og Paarørende og
desforuden ogsaa havde betænkt en Del velgø
rende Institutioner ret rigeligt. Enkedronning
Margherita har nemlig nu erklæret, at hendes
Moders sidste Vilje skal efterkommes, og har,
for at det kan ske, selv udbetalt de paagæl
dende Beløb.

FOR GANSKE KORT TID siden døde Grev
Ilendrikoff, Czaren af Ruslands Ceremonime
ster. Verdenspressen ofrede mærkværdigt nok
ikke mange Ord paa den afdøde, uagtet hans
Betydning for Kejserhuset maa siges at have
været overordentlig stor. Grev Hendrikoff var
nemlig ikke blot den som Czaren benyttede
som financiel Raadgiver, men han har i mange
Aar ligefrem administreret Kejserens Privat
formue. At finde ham en værdig Efterfølger,
bliver derfor ingenlunde let, da man kan sige
sig selv, at det drejer sig om Besættelsen af
en meget betroet Post. De færreste aner nem
lig, at Czaren er den aller rigeste Mand i Ver
den, og at selv Millionærer som Rockefeller,
Rothschilderne, Krupp
for blot at nævne
nogle enkelte — langtfra er saa rige som Ene
herskeren over alle Russere.
Czarens Civilliste andrager alene over 30
Millioner Kroner om Aar et Desuden er hans
Landejendomme i Rusland saa store, at alene
de giver ham en aarlig Indtægt at ca. 70 Millio
ner. Dertil kommer saa hans Miner og Godser
i Siberien. Alt i alt anslaas hans private Ind
tægt da ogsaa til ca. 130 Millioner om Aaret,
og at hans fire Døtre derfor, rent financielt
set, maa betragtes som de aller bedste Partier
indenfor Herskerkredsene, er let forstaaeligt.
*
*
*
1 AMERIKA hører det endnu ikke til god
Tone, at Damerne ryger Cigaretter paa offent
lige Steder. Det er det derimod i England,
•hvor denne Mode i det sidste Aarstid har
taget i den Grad Overhaand, at cigaretrygende
Damer nu ikke mere Vækker mindste Anstød.
De store Modemagasiner og Dameskrædderier
er endda gaaet saa vidt, at der staar Ciga
retter til fri Afbenyttelse i deres Ventesaloner,
og det skulde ikke forbause os, hvis vore mest
bekendte Dameskrædderier snart fulgte Eks
emplet, en Opmærksomhed, der utvivlsomt vilde
tiltale de unge Københav ner in der.
1 denne Forbindelse kan det anføres som
et Kuriosum, at vi forleden saa to iøvrigt me
get anstændigt udseende Damer, der nok saa
ugenert sad og røg Cigar ved Frokosttid i
Hotel d’Angleterres Grillroom tilmed ved et
af Bordene ved Vinduet. Begivenheden und
lod ikke at vække en vis Opsigt, og der var
dem, der mente, at Damerne kun røg Cigar
som en Protest mod Hr. Neergaards ny Ciga
retlov.
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I Manøvretiden.
FTER A AR ET er Manøvrernes Tid.

Naar

E September ganger paa Held møder Lan
dets Sønner fra alle Egne og kryber endnu
engang i Trøjen for at forny deres Lærdom
og leve fornøjelige Dage sammen med de gamle
Kammerater. — Folk, der aldrig selv har væ
ret Soldater, eller som absolut vil glemme,
hvordan Tjenestetiden forløb, vil helst gøre
den til en Slavetilværelse, men betegnende er
det at lægge Mærke til den Glæde, hvormed
gamle Soldater bestandig omtaler denne Peri
ode af deres Liv.
Saaledes traf det sig, at jeg paa en Rejse
blev Vidne til et Møde mellem ‘en Officer og en
al* hans gamle Oppassere. Denne, som nu var
en trivelig Gaardmand, var aldeles rørende i
sin Gensynsglæde; skønt det laa en Snes Aar
tilbage i Tiden, huskede han ikke alene alle
sine Overordnede og Kammerater, men endogsaa mange af Hestene, deres Nummer, Lød
og Egenskaber, og han udtalte mange Gange,
al det havde været en herlig Tid, herlige Men
nesker at være sammen med.
„Jeg har haft et lykkeligt Liv,“ sagde han,
„men Soldatertiden var dog den bedste! Og
Indkaldelserne, hvor var de ikke storartede,
hvor var det ikke morsomt at træffe de gamle
Kammerater og Officerer. — Ritmes leren havde
nu det Princip, at vi gamle Dragoner skulde
have vore egne Heste igen, Gud bevares, hvor
vi skønnede paa det, for vi holdt jo af de
Dyr, maa De tro.“
Paa Færgen saa jeg et Gensyn mellem to
gamle Graaskæg,. to gamle Infanterister fra
samme Rode.
„Goddag, 67, kender du mig ikke, jeg er
jo 40.“
„40,“ udbrød den anden med Taarer i Øj
nene, — og saa regnede det ned med Spørgsmaal og Svar, med Fortællinger, Anekdoter og
Minder; to andre gamle Graaskæg traadte nær
mere og tog Del i Samtalen —
„Ja, jeg var nu Konstabel/4 sagde den
ene —
»Og jeg var Ingeniør —“
Og saa snakkede de los, et helt lille Stykke
Krigshistorie gav de til Bedste paa det over
fyldte Dæk, hvor Smaafyrc og Ungersvende

hørte til; Drengene fra første Færd med glodendc Interesse, de ældre til en Begyndelse
med et skeptisk Smil, som dog tilsidst maatte
vige for den Magt, der laa i de gamles Be
gejstring.
Soldatercrindringcn er en fortsat Kæde,
som ikke brydes, Aar efter Aar føjes nye Led
til, og alle i Forening giver de et Billede af
dansk Ungdom gennem skiftende Tider.
I Aar føjedes der nye Kapitler til denne
Hverdagshistorie. Paa Sjælland som i Jylland
indkaldtes Tropperne til Felløvelser og Fæslningskrig, og en naadig Sol har dog tilsmilet
en Del af Øvelses tiden.
Paa Sjælland samledes det indkaldte Mand
skab i to store Hærafdelinger, som krigedes
saa naturtro som muligt. I Jylland var samme
Øvelser om end under mindre Forhold, og me
dens Sjællænderne havde en Artilleri-Lejr ved
Jægerspris, havde Jyderne deres paa Mols.
3dic Artilleriafdeling laa i Lejr omkring
„Fuglsø“, hvor den hvide Teltby samlede nys
gerrige langvejs fra, men Kanonerne var la
dede med skarpt, saa uvedkommende Færd
sel var ingenlunde ufarlig og derfor strengt
forbudt, naar det sorte Flag Vajede.
Teltene dannede en hel By med snorlige
Gader, og paa Parkpladsen bagved stod Ka
nonerne kørt op.
Befalingsmændenes Forplejning besørgede
en veritabel Marketenderske med to nydelige
„Regimentets Døtre“, og for de Menige sørgede
Fælleshusholdningen, der fungerede til udelt
Tilfredshed.
I det hele taget var der idel Tilfredshed,
og. Konstablerne betragtede denne Øvelsestid
som en fornøjelig Ferieudflugt.
Mellem de mange Minder, de bringer med
derfra, vil ogsaa være den smukke Gudstjene
ste, som Pastor Heilmann fra Helgenæs for
rettede paa den aabne Mark, hvor Prædike
stolen var en gammel udgravet Kæmpehøj.
Præstens fortræffelige og dog jævne Ord var
af gribende Virkning, og selv ret forhærdede
og verdslige Tilhørere udtalte senere, at de
ingensinde vilde glemme denne ejendommelige
Højtidelighed.
Soldat.
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Gudstjeneste i Lejren ved Fuglsø.
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Esajas-Kirken
A^'sen.
ved Upsalagade i København, indviedes den 29. September og afløste den Kryptkirke som i 190ö
blev rejst af „det københavnske Kirkefond“.

Grundstensnedlæggelse til en nye Kirke paa St. Croix,
a. Lauridsen.
Søndagen den 1. Septbr. blev Grundstenen til den nye lutherske Kirke paa Kongshøj, St. Croix,
nedlagt i Overværelse af en stor Forsamling med Guvernøren og de øverste Myndigheder i Spidsen.
Tidligere Fængselspræst ved Vridsløse, Pastor Einar Olsen holdt Indvielsestalen og Guvernør Helweg-Larsen oplæste aet Dokument, som skulde nedlægges i Grundstenen. Paa Billedet ser man
mange kendte Ansigter „derovre fra“.
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En ny Person-Svævebane i Tyrol.
Paa Kohlerberg i Tyrol har nylig en fuldt moderne Svævebane afløst den tidligere meget primitive.
/ Eisack stiger mankind i den lukseriøse Vogn, som rummer 16 Passagerer, og i Løbet af 13 Minutter
svæver man langsomt 840 Meter tilvejrs, medens Rittner, Boz ener, Kessel, hele Ortlergebetet og Schlern
kommer til Syne. Bleichert & Co., det store Ingeniørfirma i Leipzig har i Løbet af næppe et Aar
bygget denne Bane, hvis Vogne hænger paa to 45 mm. tykke Staalskinner, som bæres af 12 Jærnsøjler,
og trækkes af to stærke Staaltove, som er fastgjorte ved Endestationerne.
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En moderne Tragedie.

Negerbokseren Johnson og hans hvide Hustru.

Etta blev skilt fra sin Mand og ægtede
R. DAVID BERRY i Brooklyn hører til de
mest agtede Familier paa Long-Island, og Jack Johnson, trods sin Families Forbandel
hans smukke, unge Datter, Etta, blev i 1900ser. Alle hendes Paarørende, alle hendes Ven
og Bekendte, ja, hele den hvide Befolk

gift med en bekendt Millionær, som interesner
serede sig levende for al Sport. Overalt, til ning trak sig bort fra hende som fra en Pest
Væddeløb, Bold-, Bryde- og Boksekampe tog befængt — og mærkelig nok gjorde Negrene
han sin unge Hustru med, og en skønne Dag det samme, „fordi hun havde forraadt sin Race“.
I Samlivet var hun og Jack overordentlig
forelskede Fru 'Etta sig i Negerbokseren Jack
lykkelige, han gjorde alt for at erstatte hende,
Johnson.
Jack Johnson var berømt som Bokser i hvad hun havde mistet, gav hende et pragt
det meste af Amerika, og alle Vegne gav hans fuldt Hjem og overøste hende med rige Gaver;
Optræden Anledning til vilde Optrin mellem men trods alt kunde hun ikke i Længden bære
Publikum, som tog Parti for eller imod den sine Medmenneskers Foragt, og fornylig be
røvede hun sig Livet i deres Bolig ovenover
sorte Kæmpe.
Hans Navn naaede over Atlanten, og snart Caféen.
Hun befalede sine to sorte Kammerpiger
fik han ogsaa Engagementer i Europa, hvor
at bede for hendes Sjæl og bekendte for dem,
der forefaldt ligesaa stormende Scener.
Imidlertid havde han tilbokset sig en For at hun Var en stor Synderinde, som fortjente
mue, og medens han stod i sin fulde Kraft den Straf, Verden havde givet hende. Efter
og endnu ikke havde mistet sin Popularitet, at have sendt dem bort, affyrede hun en Re
opgav han Sporten og grundlagde en elegant volver mod sit Hoved.
Nede i den straalende Restaurant spillede
Restaurant i Chicago, efter europæisk Møn
ster og uden Adgang for farvede Gæster, et Orkesteret lystige Melodier, medens den op
mærksomme Vært færdedes mellem sine mange
Tegn paa, hvor fornem den var.
1 Mellemtiden var Jack Johnson bleven Gæster, og her modtog han Meddelelsen om
gift med en hvid Kvinde, en Begivenhed, som den sørgelige Tragedie.
Den kæmpestore Neger faldt fuldstændig
i New York betragtedes som en forfærdelig
sammen, og hans Fortvivlelse skal have væ
Skandale.
Den unge Millionærfrue, født Etta Berry, ret hjerteskærende.
syntes nemlig ikke, at hun kunde leve uden
Han førte øjeblikkelig sin døende Hustru
denne Neger, som gengældte hendes Kærlig til et Hospital, men der var intet at gore;
hed og desuden nærede en glødende Taknem- faa Timer efter var hun død.
Racehadet var saa stort, at Pøbelen hujede
’ighed til denne fine hvide Dame, der glemte
det Racehad, som ellers kendetegner hele Sam og skreg, da den ulykkelige Mand forlod Syge
fundslivet i Amerika.
huset.
Jim.

M
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finder Sted før tolv Aar efter Starten. 1 alle
disse Aar er der derfor kun Indtægt, ingen
Udgifter, og der vil derfor være samlet en
Sum saa stor, at ethvert Barn, der skulde
blive angrebet af denne forfærdelige Sygdom,
vil kunne hjælpes.
Hans sidste Idé er „Barnets Lykkeskilling",
en Tanke saa smuk, at den bør blive den Sukces,
som skal give „Danmarks Blinde" en Hjælp,
der haardL tiltrænges.
Man vil sikkert i ethvert Hjem, hvor et
lille Barns Fødsel har bragt Glæde, gerne give
en ringe Skærv til de ulykkelige og til Gen
gæld modtage den Lykkeskilling, som er saa
nydelig, at den kun kan blive et kært Minde.
Fru Beda Hallberg.
Postmester Hollbøll.
Men ikke nok med det — en anden Tanke
YKKELIG ER DEN, der faar en god Idé er kædet til denne.
Jordemødrenes Kaar er ikke altid de lyse
og opnaar at se den realiseret saaledes som
Fru Beda Hallberg, der for fem Aar siden ste naar de bliver gamle og udslidte, og disse
fik den Tanke at skabe en billig Indsamling i Damer skal som Tak, fordi de præsenterer
Gøteborg ved Hjælp af den lille „Majblomma". Lykkeskillingen i Hjemmene, have 20 pGt af
Idéen slog saa godt an, at der nu i Sverrig Nettoindtægten, som saa skal henlægges til
paa den Maade er indsamlet over 850,000 Kr. deres Alderdomsfond.
Man maa uvilkaarlig spørge om, hvad den
til Tuberkelsanatorier, og at den har fundet
Efterligning i mange andre Lande — ogsaa geniale Postmester finder paa næste Gang.
Gid det maatte blive lidt Solskin til les
her, hvor nylig den beskedne lille Høstblomst
bragte Hjælp til Tusinder. Herhjemme har vi pauvres honteux, disse mange gamle Damer
ogsaa idérige Mennesker, og blandt dem maa — og Herrer — som har kendt bedre Dage,
vi i denne Forbindelse tænke paa Postmester men nu vegeterer paa Skyggesiden. Ofte hen
Holbøll og de gode Gaver, han gennem den viste til forfærdende ringe Indkomster værner
„lille Velgørenhed^ har skænket Samfundet. de med rørende Pietet om nedarvede Mobilier,
Julemærkerne, som nu er bleven et uundvær mens hele deres Tilværelse kun er Resignation.
Afdøde Stiftsdame Frøken Barner havde en
ligt Led i vor Højtidsstemning, rejser Sana
torier for tuberkelsyge. I Sverrig har han faaet genial Idé, da hun oprettede det yndige „Vesterindført en Tuberkelforsikring, som hviler paa led", hvor ensomme gamle Damer kan finde et
en Grundvold, der skabes ved, at enhver for selvstændigt lille Hjem til overkommelig Pris.
sit Barn indbetaler et ringe Beløb, som sættes
Men dér er kun Plads til en grumme lille
paa Rente, idet ingen som helst Udbetaling Brøkdel af de Hundreder, som trænger.
a.

Geniale Ideer.
*

L

EN KAJAKSEJLTUR I VESTERHAVET.
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Blu-seliv.
EN TID er heldigvis længst
forbi, hvor rosenrødt Silke
liv U1 graameleret Nederdel reg
nedes for Galla, men derfor kan
man alligevel ikke gaa gennem
Livet uden Bluseliv; de er bleven
os ligesaa uundværlige som vor
Tailor-made, med hvilken de har
indgaaet en uløselig Forbindelse.
Bedst er det med det samme
man anskaffer sig en ny Spad
seredragt ogsaa at sørge for et
Par tilsvarende Bluser, som maa
være nøje afstemt med dens Stof
og Farve. Først er der Formid
dagsblusen. Om Sommeren maa
den helst være af læget hvidt
Batist med lidt indsatle Mellem
værk og med nedfaklcnde hvid
Flip, lille kulørL Slips og Læder
bælte eller et af dé moderne Bæl
ter, som er broderet med Bast paa
grovtraadet Stramai.
Den tilsvarende Vinterbluse er
af Flonel, syet saa enkel som mu
ligt; dertil ser ogsaa en Lærreds
flip hyggelig ud.
Til Visitbrug har man jo de mange dej
lige færdigsyede Silkebluser at vælge imellem,
saadanne købte Bluser er altid fiksere og elegantere end dem, man selv lader sy, men
sjeldent saa durable, og man maa i hvert Fald
se efter, om der er et solidt Foer i, uden det
bliver det kun stakket Glæde.
Til hvide uldne Nederdele kan man ud
mærket anvende et rosenrødt, lyseblaat eller
gult Liv, men hvidt til hvidt er altid det nob
les te, enten det er Silke eller Tyll.
'
Billedet viser en aldeles yndig Bluse af
hvidt Raasilke med Indsats af mange forskel
lige Slags Knipling og Filé-Guipure, som nuan
cerer fra hvidt gennem elfenbensfarvet og
cream lige til éeru, en Sammensætning, som
er meget effektfuld og yderligere kan forhøjes,
hvis man under den klare Besætning sætter
Silketøj af samme Farve som Bæltet, f. Eks.
ganske mat lyserødt.
Kimonoblusen bruges endnu stadig og har
jo den Fordel at være egnet for Hjemmesyning, thi der er sjeldent Kval med Pasningen,
især hvis man ikke bruger Halslinning; thi
det er jo altid den, det kniber med for den
uøvede Syerske. Man kan jo ogsaa have løs
Kniplingsflip og Halsindlæg, som man tager
paa under Blusen.
Mest moderne i Øjeblikket er slet ingen
Flip, men ligesaa godt det kan klæde en ung
dommelig Hals, ligesaa farlig en Mode er det
for den modnere Skønhed, hvis Halsmuskler
er slappede, saa Halsen har faaet disse stram

D

me, uskønne Linier, der er alle Kvinders Ræd
sel, fordi de er de første Efteraarsbebudere —
Ungdommens Sommertid er omme! Man har
nydelige afpassede Stoffer til Kimonobluser,
som alene gennem Tilskæringen faar den for
nødne Besætning. Lønnende er det at brodere
sin Kimono med mille-fleurs Broderier eller
broget Amagerstil, hvide Margueritter paa sort
Bund eller schatterede Mønstre i Stoffets Farve.
En aldeles nydelig Idé er at brodere sort
Silketøj med smaa sorte Perleri regelmæssige
Rækker modsat hverandre og med knap en Tom
mes Mellemrum mellem hver Perle; endnu elegantere virker den samme Idé, udført med smaa
slebne Staalperler paa lysegraat Atlask eller
Spejlfløjl; det ser aldeles henrivende ud til en
graa Klædes Tailor-made. Men Stoffet skal
være det bedst mulige, at man ikke faar den
Iljærtesorg at se det store Arbejde ødelagt
efter kortvarig Brug.
For halvtreds Aar siden, hvor Datidens
Modedamer kopierede Garibaldis Filthatte og
højrøde Liv, overbroderede man paa samme
Maade disse med sorte Perler; saadan en For
tidspynt ser pragtfuld ud, men nu om Dage
bruger man jo ikke saa stærke Farver.
Intet er mere praktisk til Vinterbrug end
Bluser af engelsk Fløjl, navnlig det smalstribede, som taaler baade Tryk og Vand, og kan
pyntes med Kniplings Jabot eller Pieret tekraver, eller besættes med Besætningsbaand af
Possement eller Guipure; det er en fornuftig og
lun Paaklædning.
Maud.
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Pol. Axel Andersen.

700 Speidere og Speiderpiger blev Søndag 6. Oktbr. efter en længere Øvelsestur modtaget paa Sorgen
fri, hvor Kongen og Dronningen serverede Chocolade for dem. — Forinden var Kronprins Frederik og
Prins Knud bleven forfremmet til Speidere af 2. Kl- og havde faaet overrakt Korpsmærket „Vær beredt".

Kapelmester Fr. Rung
stiftede for 25 Aar siden Cæciliaforeningens
Madrigalkor, hvis Fremførelse af gammel
dyrisk Sangmusik og Folkeviser har været af
stor Betydning for dansk Musikliv.

Fhv. Seminarieforst. P. Boisen,
den nye kongevalgte Landsthingsmand, er 74
Aar gi. og har fra 1894 — 1902 repræsenteret
10. Kreds i Landsthinget. Han er Broder til
den mere kendte Frede Boisen og forestod en
Aarrække Gjedved Folkehøjskole.
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N. H. Rasmussens Gymnastikinstitut.
saa vil det være vanskeligt at tro det, for han er den
N. H. RASMUSSEN har i disse Dage udsendt
samme — altid den samme.
en Aarsberetning for sit Gymnastikinstitut, og i den
Hvorfor? — Fordi der gemmes i hans Gymnastik
staar der med rene Ord, at nu er det 25 Aar siden,
en Hemmelighed.
han begyndte at kalde paa os, som gerne vil bevare
N. H. Rasmussen har haft den Evne at gøre sinei vort Sind og Skind — saa længe som muligt —
Gymnastikere til sine Venner. Der er en Skare —
Ungdommens røde Roser.
en meget stor Skare — der Aar efter Aar træder an
Det er 25 Aars skønt og ærligt Arbejde, der for
ved det første Signal. Naar De ser N. H. R. og tryk
tælles om.
ker hans Haand og faar et Velkommen og et Smil
Og det er ikke gjort ved at sidde med Hænderne
af hans glade, solstærke Øjne, saa er der et Veksel
i Skødet. Men kun gennem en utrættet, altid vaagen
spil til Stede, der bærer de rigeste Frugter. Den ene
Begejstring for sit Kald.
Tænk engang for de mange Aar siden, da vi tra gør den anden glad, og hver Morgen — selv den
graaeste Vintermorgen — ejer
vede til Gregersens Skole paa
en Solopgang, der gør Sindet
H. C. Ørstedsvej. Der var intet
modigt til Dagens Gerning. Og
Styrtebad. Og Gymnastik uden
saaledes er det altid. N. H. R
den friske, kølende Styrt, der gør
bliver aldrig træt; hver Dag finder
os unge, kaade og glade, selv om
Haarene er graa og Bekymrin
vi den samme stærke, jævne
Glæde, der kommer af Troen paa,
gerne mange — hvad er det vel?
— Saa kom vi til Slomanns Skole,
at dette vi her gør, det er godt
hvor Vandet kunde risle ned ad
og Helsebod for baade Sjæl og
de varme, dampende Legemer,
Legem. Og saadan har den Tro
og hvor vi i godt Vejr kunde
smittet os. at vi giver ham den
trække frisk Luft og løbe i den
igen. Vi hjælper hinanden, og
derfor er der en al
betonbelagte Gaard.
tid strømmende Kil
Og saa kom den
grimme Overgang i
de til Glæde og
Blaagaards Semina
Sundhed og Ung
dom i vort Samvær..
rium; der var ikke
N. H. R. kalder i
hyggeligt. Vand var
der vel, men StyrteAar som saa ofte
badsrummet var
før. Han fortæller i
mørkt og fælt. Men
Beretningen om sit
saa kom Canaans
Maal, og et Par af
Land, da vi flyttede
hans gamle Gymnaind i det skønne
stikere og Venner
Hus, som Arkitekt
siger smukke og
Klint byggede paa
følte Ord om deVodrofsvej — N. H.
svundne Aar. — Gid
R.s eget Hus.
mange vilde læse?
Cand. polyt. N. H. RASMUSSEN.
Jeg husker N. H.
denne Beretning og
Rasmussen den Dag,
forstaa, at her skal
da Huset blev indviet. Hvor var han stolt og glad
man møde. — Over Indgangen til Gymnastikhuset
som et Barn; maaske ogsaa lidt bange som den, der paa Vodrofsvej staar der: Ret Ryggen og tal Sand
begynder paa noget stort og nyt. En af mine gamle hed! — Ja, hvor mange ranke Rygge skyldes ikke,
Gymnastikkammerater, der sad ved Siden af mig hans Arbejde, fordi han altid arbejdede i Sandhed.
under Højtideligheden, vendte sig om til mig og
Dette er hans Ære. Staar der ikke i L. C. Niel
sagdé: Ja, han er glad i Dag, N. H. — men hvor sens Gymnastiksang:
har han dog ikke Ret til det! Det har jo brændt i
Thi den, hvis Ryg er rank,
ham alle Dage, Kærligheden til hans Arbejde har
faar og sin Vilje rettet,
taget ham helt og holdent. Selvfornægtende og be
har bliver fri og frank.
gejstret har han kun drømt om dette, han i Dag har
Han gaar sin Gang saa stolt og trygt,
naaet.
hans Øje ser mod Solen.
Det er nu 14 Aar siden; men naar jeg ser paa
Han kender ej til Frygt.
H. N. Rasmussen, naar jeg i Aar skal møde ham
igen en Morgen, som jeg i mange Aar har gjort,
Emmanuel Larsen..

,.Hver 8. Dag", 13. Oktober 1912.
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Bankieren : Bokhållar Pettersson har anhält om din hand. Den stakkars gossen var alldeles vettskrämd: Och iaggaf honom dig och en half million därtill.
Dottern : O, pappa J . , . Men har han redan gått?
Bankieren: Nej, han ligger i rummet härintill. Han har ännu inte aterjått medvetandet.

Besky

mod Forkølelse
Kamelhaars
Mave
bælter

Kamelhaars] i
Ryg- og
Brystvarmere
i vort omskif
tende Klima er
mange Menne
sker udsatte for
Bronkitis og
Prima Kva
andre Forkølel
litet. God
Facon. Me
sessygdomme.
Som et udmær
get varme,
Fortrin
ket Middel her
Faas i 3 Størrelser, lille, mellem
lig for
imod anbefales mine fortrinlige og stor.
____
Folk
medGigt
Kamelhaars Ryg® og Brystvar
Opgiv
Maal
taget
over
den
fyldig

mere, der vedligeholder eu jævn
eller
Knæskader. Faas i 3 Stør
og behagelig Varme paa Bryst og ste Del af Underlivet.
Pris Kr. 2,50 lille, 2^75^niellem og relser lille, mellem og
Ryg*0^
stor. Pris Kr. 1,85 pr. Par.
Pris Kr. 2,00 pr. Stk.
. stor 3,00.

Standard Mønsterforretning,

Kamelhaars
Knævarmere

Gigt.
KamelhaarsFodvarmere
bæres inden i Strømperne.
Skønt ganske tynde har de
dog en enestaaende varmegivende Evne. KamelhaarsFodvarmere ere solgte 1 Tu
sinder af Par og til fuld Til
fredshed for enhver Køber.
De er langt at foretrække for
enhver Slags Saaler, som tager
stor Plads» op i Støvlerne og dog ikke paa
giver
den samme Varme.
langt nær• „
___ ____________
_____ Kamelhaars-Fodvarmere ligger lige ind til
Foden og inde i Strømperne.
Pris: Dame 0,65—0,75, Herre 0.75-0,85
efter Størrelse.

SfÄ!" Vimmelskaftet 45, København K. ™S4

Sprog Undervisning
INSTITUT FRANJAIS, M. A. Husson, Stenosgade 5 i,

KliniKep
Sygepleje
Hygieine

fransk exam. indf. Lærer og Lærerinder. Enetimer Kursus.
Konversation.
Korrespondance Vejledning (for Sangere) i fransk Textudtale. Tlf. V. 187 x.

Indfødt tysk Lærerinde.

AXEL TROLLE.
i Fordøjelses» og Underlivssygdomme.
Dronningens Tværgade 40. Tlf. 7960.

w'l'l'SBadeanstalten

Tr. 12—1.

„København
Studiesir. GI.

AR- & DAMPBADE

35 Øre.

Onsdag og Lørdag efter Kl. S:
_
licinske Bade & Massage-Institut.
¿O Ør.

PIPH IPM

(med Have) for ældre og svage Pris fra 75 Kr. (Eneværelse).
Svgepl. P. Jacobsen. SI randboulevard 92.

N. Kaiser, Aarhus.

Maccanp Haandpleje, Fodpleje. Ude
mabbdyC, 9—12: 1 Kr. Hjemme 1-7
(Søndag 9—11): 75 Øre. BÍegdamsvej
2 (SI. Hans Torv). Lovisa Svensson.

'Instrumentm. og Bandagist.

Brokbaand, Rygbandageg og
Underli vsbarc lager.

lóLille Kongensgadeló

irimgsg.7.By 807ySygep. 3AarsUdd.

Exlraíineste Kval. Gra
tis Prøver. Diskret Eksp.
Frim. modt.

Pensionatet
Villa Aavang

C. MÆRSK»ANDERSEN, Randers.

Silkeborg

Averter i Lægelisten.

•

LI LI GADE, Østerbrogade 132. ElcveÄSpai01i“
Valdemar Larsen,
Klauerundervisning. ’’is'.'"
St. Thomas Allé 13 2.
Elever i Violinspil modtages.

'landede Bekendtgørelser
^forretningen SKAGEN, Nan»
(g. 64. Alle Fiskes, i prima friske
r. Fin. Torsk, FredenksJi. Rødsp.
<1. Fiskefars, Tlf. Byen 1164y.

Averter i
„ Blandede Bekendtgørelser".

’

Bredgade 35. Tr. 4—6. Tlf. 6329.

Tr. 30-12.

Gudmund Elmquist

K. Gottlieb, Øster Fasanvej 227.
Elever i Orgelspil. Tr. 1—3. Elev af
_____ Hr. Organist Jul. Foss._____
TTndervisning i Klaver for Be»
gyndere Købmagergade 8.

Klaverunomlsnlno.
Elever modtages.

Klaver. ^ Christensen,Orgn.- Violin.
-

,

Vik. v.Set.Petri Kirke

Fru Elise Folöberg,

Orgel. Marslalsg. 10.T.01932y Theori.

Konservatorieuddannet Lærerinde.
Marstalsgade 341

Klaverunöervisning.

_______ ved Strandboulevarden.________

Fru MARY BJØRVIG
BLAAGAARDSGADE 20 4 N.
Mandolin er moderne Musik (den

laver. Frk. Barfod Petersen 4 Kr.
mdl. Mariendalsvej 41. Udeoghj.
Elev af Wilhelm Malthison Hansen.

ilal. Metode). Et Kursus 10 Kr. Enet.
G ar. Result. Bianco Lunos Allé 12 St.

Etablissement for alle Arier kir. In
strumenter — All til moderne Syge
pleje. Lager af Brokbaand. Vermehrens Mave- og Underlivsbivlter.

Pris ¡La 3 Kr. pr. Dag. 00 Kr. pr. Md.

Averter i „Musikundervisning".

Sang Undervisning
AcfriH TrOcL
Elev al Del kgl. MusikonserMoll id. 1 I ULK 1V1 cLvlo 1.11, vatorium, Østersøgade 102«
Telefon Øbro 434 v.

Sang og Toneuddannelse

Harriet Hornemann Lange,
Cort Adlersgade 4. Telf. 1307 x,

Petra Munck, Mariendalsv. 1. 2. Sal

ang. Tonedannelse. Harmonium
Klaver .lohansen-Draae, exm

S

Averter i „Sang»Undervisning".

Orgn, I leri. Trollesg, 7. Tlf. Byen 2507x

Ratebetaling
Folk, der køber Varerne paa Ratebetaling, er det ar Betydning at
ine i Forbindelse med kulante Firmaer,
Nedenmvvnle Firmaer nyder
i saa Henseende den bedste Tillid.

Møbelforretninger

øbler faas paa Kredit fra
5 Kr. maanedlig

I

M

øbler uden Udbetaling + + +
+ ♦ ♦ 2 Kroner ugentlig.
Søndcrboulevard 65.

Holm & Larsen,
’alkonerallé 48.

Telf. 7155.

Brugte Møbler tages i Bylte.

Møbler iryug?f. Afbetaling

fra 1 Kr. ugenti. Fuld Garanti.
H. Schafer, Rosenborggade 2.

Averter i „Ratebetaling". -----

Fodtøj

sikinsfrumenter
FONOGRAF Gratis
es solide Købere ved Køb af en
(48) Valser
paa Afbetaling.
(Ialt 48 Kr.).

Fodtøj

Prisliste gratis.

rreskræderi

Blaagaardsgade 11

sig med alt til Faget henhørende.

Saxogade 3. °

FODTØJ paa Afbetaling.
Nansensgade 11.

NSK FONOGRAF-MAGASIN

gertorv 16. ::

I

Damernes Rubrik
HELLERUP HUSMODERSKOLE, BENGTASVEJ 15.Telf. II57HSkole og Hjem for unge Piger.
Program tilsendes.

Jydsk Fiske»Import,
15 og Fredensgade 15,
Sorter Fisk
Telf. 10116.

Mejnungsgade
anbefaler alle
til Dagens billigste Pris.
/Erb.

H. Dambernoivsky.

Vadskeriet „Elegant", Nøjsomhedsvej 4. Tlf. Øbro 1673y. Smuk
Strygning.

Onihygg. Behandl, garant.

KM

PotøFMH Broderimagasin, Øster• m.lulCl dull brog. 140. Navn syes, alle

Slags Tegninger og Montering udføres

AHniiliari
• UdllKul l

Mode-Salon f. Damehatte.
Nordre Frihavnsgade 13 A.

Østerbrogade 134.

Telf. 0 788 v.

Kranse og Dekorationer.

Dillnrlar ¡»dr. paa Afbel. Viborg»
Dllluuul gade 28 og Estlandsg. 7.

48. Spec.: Baby & Konfirm.-Udstyr.
Største Udv. i Pigekjoler lil alle Aldre.

Den lille Egoist.
Moderen: Naa, Carl, hvis jeg nu gav dig et Kræm
merhus KonfekL, men din lille Søster ingen Ting, hvad
vilde dti saa gøre?
Karl: Gemme Konfekten et Sted, hvor hun ikke
kunde finde den!

Petra Laugesen.

OHANNES ANDREASEN,l.Kondilori, Is og. Konfekturef. Smallegade 24. Bestilling. Tlf. Godth. 75 x
Holger Bjørkman Telef. Øbro 1688 y

J

Rammefabrik Øslerbrogade 118, Mo
derne Rammer lil moderat Pris.

‘Zif’lbntfifiø
Linnedniagasui.
WlKVIUyV Frederiksborggade 35
Telf. Byen 2135 y.

Anna

Madsen.

ELLA NIELSEN,
Sølvsmed & C i c e 1 ø r,
8 2, Værnedamsvej 8 2.

D

Bestillinger modt. til Borddekoralion.

---- Averter i „Ratebetaling". ----

5 Mdr. Kursus beg. 4. November.

54 Nordre Frihavnsgade. Atalinrl°r »noderne Dameskræddere
nlullul Sigurd Halldorsson( forhen
. 1 Lup,
Telf. Øbro 97x.
hos den. engelske IIof-Dameskræder
—— BØRNE-UDSTYR.
Durant). H. C. Ørstedsvej 17.
en bedste Broschestift paasivtnnmn»Ansigtsbade, Antisept. Fodtes for 10 Øre hos Guldsmeden
66, Aaboulevard 66.
Ilíllllll pleje. N. Frihavnsg. 43,1. Frk.
UUHIH ÅL Diireborg. Tlf. Øbro 2342x.
M. P. Nielsen Blomsterh.,

Giarmestre

I

l.tv

Undervisning i Klaverspil,

GuminilageretFran^ais

GEPLEJE-BUREAU-EKSPRES

1 Kr

Musik Undervisning

Dr. med.

Konsultation
atklinik og Bopa*];

Hold for Voxne og Børn 50 0. Enetimer
Ligel. gives Klaverunderv. Rørholmsg. 14,

Alvilda Burchardi, Frederiksborgg.
Matros- og Jægerdragter. All i Underbcklivdning øg Linned.

Damefrisering50 0ÄByen

Frk. H. Sarauw,

Graabrødretorv

Averter i
„Damernes Rubrik".

Uforbederlig.
Frøkenen: Hvis De ikke straks holder inde med
Deres dumme Vittigheder, saa giver jeg Dem en lige
paa Munden!
Herren: Et Kys maaske?

19.

Sang til Frederiksborg,

Djamanthalsbaandet.

Den nye Sæson er begyndt,

,,Colovo'TØR-ÆG
F. A. Thiele, Købmagerg. 5.

„Ægte tast Haarfarvning"
Elegant Damefrisering.
Fru Kramer-Petersen.
Tordenskjoldsgade 3 1

Spec. Briller-Pincenez.

V. a V. Kgl Teater.

Tlf. Byen 5079x,

Er De plaget af Rotter.
køb da „Globus Nr. 1", som garanteres dræbende for ethvert Dyr
af Gnaverslægten, men er uskadelig for ethvert andet levende Væ
sen. Anvendt til Bekæmpelse af Kaninplagen i Australien og ind
ført til Danmark af Kemisk Fabrik „Globus", Lavendelstr. 11
Kbhvn. B., der har Enefabrikationsretten. Faas i Æsker å 50 0. pr. Stk,
lig 6 Æsker fragtfr. lig 12 Æsker 10%Efterkr. Forhandl, ant. overalt.
Planer og Overslag

til

Køb

Villahaver og Parker.

Hver
8. Dag

BIRGER ERRBOE
Havebrugskand., Havearkitekt.
Thorshavnsgade 16

Islands Brygge)
Telefon Amager 616 y.

Vaskeriet „DU NORD

At

*

Graabredretorv 12.
Telefon Byen 2012.

Tøjet hentes og bringes. - Gardin
tørring paa Spændramme.
kommer

straks Hurtig Levering.

—

Elektrisk Drift.

Landbrugslotteriet.
bortspiller halvaarlig 25000 Gevinster til

Værdi 1 Million 132,670 Kr.
Iste Klässe.

/t Lod Kr. 1,20.

Flasken paa Bordet

72 Lod 70 Øre.
Aug. Beste’s Eftf.

giver Glæde og Lyst
og Mod i Bryst.

G. Kotelmaim, Østergade 36.

Enestaaende i København er

Bageri & Conditori.

Gammelholms Vinstue

Tlf. 697.

2(5 Holbergsgade 2(5.

Leverandør til Byens største
Restaurationer.

1. P. Conradsen.

Tvetydigt.
— Hvorledes syntes De om den Cigar, De fik igaar
af mig?
— Oh, den vil være mig uforglemmelig!
*
*
åc
Saaledes at forstaa.
Hun: De elsker mig altsaa varmt og inderligt;
vilde De ogsaa være i Stand til at dø for mig?
Han: Nej, kun ikke det!
Han: Fordi min Kærlighed er udødelig!

T en af Berlinerekspressens II Klasses, Kupeer sad
1 en yngre Mand og lod som han læste.
Det var øjensynligt, at han ikke kunde holde Tan
kerne samlede ved Bogen. Gang paa Gang lod han
den falde ned i Skødet og stirrede med et underligt,
tomt Blik ud ad Vinduet. Saa fo’r Haanden nervøst op
til Inderlommen, og der gik en dyb Rødme over hans
Ansigt.
Det var Ingeniør, cand. polyt. Viggo Thornøe.
Hans Medpassagerer — to Handelsrejsende — var
alt for optaget af deres Kortspil til at bryde sig om
ham, hvad han var dem meget taknemmelig for; han
ønskede intet andet end at være alene med sine Tan
ker -- sine uhyggelige Tanker. —
Det var altsaa sandt, at ingeniør Viggo Thornøe,
Søn af den gamle, kendte og agtede Konferensraad, for
lod Danmark af Frygt for Politiet. Viggo Thornøe var
blevet en ganske almindelig Tyveknægt.
Og hver Gang denne Tanke kom, dækkede Skam
rødmen den unge Mands Kinder.

Ingeniør Thornøe havde dels ved Protektion dels
ved sin udmærkede Eksamen faaet en betroet og vel
lønnet Stilling ved det berømte Maskinfirma Watson og
Co. Han havde som andre unge Mænd levet, og levet
ret stærkt, passet sine Studier nogenlunde, hvad der
'med hans gode Begavelse ikke tog meget af hans Tid.
Men saa kom det store Omslag.
Det var. da han traf Frøken Ester Hoick, — Bank
direktørens unge Datter — paa et Bal.
Han glemte aldrig, da hun -- i en varm Disput
om Nutidens Engdom — sagde til ham: „De skulde
skamme Dem, De gaar og sløser hele Livet hen. De
med Deres rige Evner. Tag Dem dog sammen, Mand!‘c
Først blev han fornærmet, men saa tog han sig
sammen.
Nu vidste han, at han havde en at kæmpe for, og
da han fik sin Eksamen med Udmærkelse, vandt han
ogsaa det Hjærtc, han havde arbejdet for.
Og saa kom de lykkelige Dage, en Festrus for de
to unge; og den gamle Bankdirektør og den gamle
Konferensraad glemte tit Meldingerne i deres AftenBezique, naar de saa paa det lykkelige unge Par.
Kort efter sin Eksamen var det, Viggo fik den an
sete Stilling, og han blev straks sendt til Udlandet af
Firmaet for yderligere at uddanne sig.
Det var drøje Dage, optaget af Arbejde, og dog
syntes Tiden at snegle sig hen i den fremmede By, hvor
han var langt borte fra hende.
Og saa kom den ulykkelige Tidende.
Varsomt havde hans gamle Fader forberedt ham,
og dog syntes det, som om Slaget fuldstændig skulde
knække den unge Mand.
Bankdirektøren solgte sin Datter til en tysk Mil
lionær — en gammel Forretningsforbindelse — for at
undgaa Tugthuset.
I Begyndelsen kunde Viggo slet ikke forstaa, at
det var Sandhed, men da hendes Brev kom, fuldt af
Selvbebrejdelser, forstod han, at hun havde bragt det
største Offer for at redde Familiens Ære.
Saa kom der et Par tunge Aar, hvor den gamle
Konferensraad til sin Sorg saa sin Søn optage sit gamle
letsindige Liv. Sin Tjeneste passede han automatisk,
pligtopfyldende — han havde sin Chefs ubegrænsede
Tillid
men han arbejdede uden Interesse, \og i sin
Fritid levede han vildt, blot for at glemme.
Og navnlig blev Forholdet til den lille Ella Ol
sen
den berømte Varietéstjerne — oprivende for
Viggo.
Hun havde alle Laster og kun den ene gode Egen
skab, at hun af Ydre lignede Ester Hoick, og dette
bandt Viggo til hende og fik ham til at ødsle med
Penge paa hende, Penge, der forsvandt som i et bund
løst Svælg.
Viggo opdagede snart, hvorhen det førte, men han
var for sløv til at tage sig sammen, og hver Gang
han var sammen med Ella, syntes han, han fandt end
nu et Ansigtstræk, der mindede om hende, der havde
svigtet ham.
Saa rejste Ella og efterlod Viggo med en pæn lille
Gæld paa 15,000 Kroner.
Og desværre var Gælden fordelt paa Hænder, der
ikke tog varsomt paa den unge Ingeniør. Aagerkarlene blev mere og mere energiske med deres Fordrin-

ger, og Viggo opdagede pludselig, at der kun var faa
Dage tilbage, til at der vilde indtræffe en Katastrofe.
Men sløv som lian var, ventede han blot paa Af
gørelsen.
Og saa kom Fristelsen.
Hans Chef rejste nogle Dage til Udlandet, og Viggo
blev konstitueret.
Den første Dag, da det gik op for ham den uind
skrænkede Magt, han havde til at disponere over Fa
brikkens Kasse, forgreb han sig paa den, da han fik
Besøg af Aagerkarl Nr. 1.
Og det var, som de andre gridske Kreditorer havde
opdaget, at nu var det belejlige Tidspunkt kommet;
de styrtede sig over ham som Ravne, og han — han
beLalte.
Da den sidste var betalt, tog han en Aften Resten
af Kassen og rejste med Morgenexpressen til Berlin.
Han valgte Lørdag, en Dag han ofte var borte fra
Fabrikken.
Berlinerekspressen rullede langsomt ind paa Anhal ter Bahnhof.
Ingeniør Thornøe fik fat paa en Automobil og
kørte til det nærmesLe Hotel, hvor han skrev sig i
Fremmedbogen som Dr. Helms.
Da han var kommen op paa sit Værelse, følte han,
al han var ved at falde sammen, men saa slog han
i Bordet og sagde til sig selv: „Lad os se, i Aften og
i Morgen Søndag sker der intet, først Mandag vil Che
fen opdage Kassemanglen. Eh bien! Saa lad os more
os i Dag og i Morgen. “
Og saa tog han Kjole paa og kørte til Operaen.

Efter Forestillingen sad Ingeniør Thornøe i et af
Berlins største Restaurationslokaler.
Han havde spist og drukket godt, og var nu ved
den 3. Whisky. Han, syntes egentlig, det hele var en
Bagatel og sad og nød det store Orkesters indsmigrende
Døgnmelodier.
Da han kaldte paa Tjeneren for at bestille den 1.
Whisky, fik han Øje paa en yngre Dame, der lige kom
ind i Restaurationen.
Han tog sig til Hovedet; han troede et Øjeblik,
hans Forstand havde taget Skade. I det samme lagde
Damen Mærke til ham, hun blev ligbleg. Saa gik hun
hen til ham og sagde stille.
„God Aften, Viggo. At vi skulde træffes her.‘f
Det var virkelig hende, hans Ungdomselskede, den
unge Millionærfrue.
Hun satte sig roligt ned ved hans Bord, og saa
fortalte hun — langsomt og hviskende — om hele
sit sørgelige Liv, om sin Mand, der var hende fuld
stændig ligegyldig, skønt han ofrede Formuer paa hende.
Viggo sad og hørte paa hende med et underlig taaget Blik, som om han slet ikke forstod, hvad hun
sagde.
Hun saa paa ham og sagde saa pludselig:
„Men fy, Viggo, Du har jo drukket for meget. Tag
dig dog sammen, Mand.<f
Det var akkurat de samme Ord, som hun havde
sagt hin Balaften, det var, som de vækkede Viggo
af hans Døs. Hun mærkede, at han blev bevæget,
og da hun kendte hans Mangel paa Selvbeherskelse,
skyndte hun sig at sige:
wViggo, jeg venter min Mand hvert Øjeblik, vi
har bestilt Aftensmad her inde ved Siden ah lad os
gaa derind, der er vi uforstyrrede — — saa længe
det varer.“
De gik ind i det lille, hyggelige Separatkabinet,
og da Viggo havde faaet serveret sin 4. Whisky, kom
der pludselig en drengeagtig Trods op i ham. Han
vilde vise sig „stor“ overfor denne Kvinde. Havde hun
skuffet ham, saa vilde han i alt Fald ikke vise, at
han havde taget sig det nær, og han talte, lo og
pjankede
Men pludselig mærkede han, at hun lagde sin
Haand paa hans Skulder, hun saa ham lige ind i Øj
nene som i gamle Dage og sagde:
„Fy, Viggo, Du ved jo ikke mere, hvad Du siger.
Tror Du virkelig ikke, at jeg kender Dig bedre.‘c

— Förfärligt hva notariens pappa lagt sej till me [mörka
groggar på sista tiden.
— Ja se tuttan lilla, då gubben sist låg sjuk tröstade
våren husläkare honom med att han hade en riktig järn
hälsa å nu vågar han inte dricka vatten för han är rädd
att rosta!
Viggo vilde stadig tage det hele overlegent, men
pludselig brød det løs.
Han hulkede som et Barn, og med Hovedet i hen
des Skød fortalte han alt, aabent og ærligt.
Og hun sad og hørte paa ham, det var som om
hun igen oplevede de sørgelige Timer med sin Fader,
Bankdirektøren, inden sit Giftermaal; hun havde lært
af Livet og hendes Spørgsmaal formede sig kort og
klart: „Hvor meget er det, og hvornaar skal det betales? '
Summen syntes hende nu latterlig lille, blot hun
dog havde lidt mere Tid, det var jo Søndag næste
Dag, og Bankerne havde lukket. Saa fik hun pludselig
en lys Idé.
„Hvor bor Du?“
Han opgav Hotellets Adresse.
„1 Morgen skal Du faa en Pakke, hvordan ved
jeg ikke endnu. I den ligger et kostbart Diamanthalsbaand. Jeg ved, at min Mand har betalt mindst 100,000
Mark for det; jeg fik det lige efter Brylluppet. Mil
Navn er indgraveret i Laasen; det er en af min Mands
praktiske Foranstaltninger. Gaa saa i Morgen paa PoLitikontoret — nej, det er sandt, det er vel ikke værdt,
men forhør paa Hotellet efter min Adresse og kom
saa op til os og fortæl min Mand, at Du har fundet
det udenfor Operaen i Gaar Aftes ved 12 Tiden, saa
skal jeg nok sørge for Resten. Men gaa nu og paa
Gensyn i Morgen. “
Viggo vidste ikke, hvad han skulde tro, det var,
som alt blev lyst omkring ham; saa hørte han hende
hviske igen:
„Gaa nu, inden det bliver for sent, og lad mig se,
Du ikke drikker mere i Aften.“
To Arme lagde sig om hans Hals, han mærkede
hendes Læber paa sine, — og saa gik han.
Den unge Millionærfrue saa efter ham, og da han
havde forladt Restaurationen, drog hun et Lettelsens
Suk. Nu var han da reddet ligesom Faderen, nu
gjaldt det blot om at faa 15,000 Kr. fra Manden, og
det kunde vel ikke være saa vanskeligt, hun vidste,
hvorledes hun skulde tage ham.

Millionæren — Bankdirektør Mutkiell — kom glad
og fornøjet ind i Restaurationen. Da han saa sin Kone
gennem den aabentstaaende Dør til Separatkabinettet,
hilste han chevaleresk, hvad der ikke hindrede ham i
samtidig at sende et lille forelsket Øjekast til en smuk,
ung Sangerinde, der sad i Lokalet.
„Naa, er Du allerede kommen. God Aften, Du.“
lød det lidt sløvt og vanemæssigt. „Er Maden parat ?“
Og han gav sig straks i Lag med de smaa fine
Østers.

„Er der noget nyt, Du," sagde han venligt. Han
var altid venlig, naar han spiste smaa Østers.
„Nej . . ikke noget særligt. — Ja, det er forresten
sandt, jeg glemte at sige Dig i Morges, at jeg vist
har tabt mit Diamanthalsbaand i Gaar Aftes. Jeg tror,
det var uden for Teatret.**
,*;Naa . . . Aah, Tjener, giv mig et Dusin til . . .
udenfor Teatret, siger Du?"
„Ja, eller ogsaa et andet Sted,“ tilføjede hun lige
gyldigt „Naa . . ja, ja . . det ser vi vel ikke mere,"
sagde han rolig.
„Hvor har Du været?“ spurgte hun.
„Jeg var lige inde hos Jackson og Co. og afslut
tede en lille Forretning. 20,000 netto. Han slog paa
Tegnebogen. „Jeg inviterede ham til Middag i Morgen."
„Naa!“
*Det er nogle udmærkede Østers!"
„Er ‘det? . . . Du lægger nok noget af til Finde
løn, hvis den ærlige Finder skulde vise sig."
„Ærlige Finder." Han lo højt. „Nej, ved Du hvad,
Du er næsten for naiv. Kommer han, kan jeg rolig
love ham Gevinsten fra min sidste Forretning."
„Jeg tager Dig paa Ordet," sagde hun og blev
helt rød af Ivrighed.
„Men det skal være i Morgen inden Kl. 12," tilføjede
han forsigtig. „Og kommer han ikke, skal jeg have
et Kys Det er jo det eneste Valuta, Du har."
„Ja, og jeg holder paa mine Valuta," lo hun over
givent

Viggo havde ikke sovet hele Natten og var dog
tidlig paa Færde næste Morgen.
Da han ved Nitiden spiste Frokost, bragte Tjene
ren ham et Brev, der fik hans Hjerte ’ til at banke.
Han kendte Skriften fra gamle Dage.
Han aabnede det og læste: „Hjørnet al Friederichstrasse og Leipzigerstrasse Kl. 10. Alt i Orden."
Da han lidt før 10 gik op ad Leipzigerstrasse,
saa han hende allerede paa lang Afstand. Idet de
inødtes sagde hun kort: „God Dag, kom inden Kl. 12",
stak hurtigt en lille Pakke til ham og forsvandt.
Han stod længe og saa efter hendes nydelige Skik
kelse; saa tog han en Automobil og kørte til Hotellet.
Paa Hotellet forhørte han sig om Adressen —
Navnet var jo ret sjældent — idet han angav, at han
havde fundet et Smykke. Han fik den og skyndte sig
op til hendes Bopæl ved „Unter den Linden."

Bankdirektør Mutkell blev meget overrasket, da In
geniøren kom med Halsbaandet Han var forlængst
kommet over det Stadium, da han troede paa Folks
Ærlighed og takkede Dr. Helms (Ingeniørens Berliner
navn) mange Gange.
Han udbetalte straks de 20,000 Mark og var hen
rykt ved at se, hvor glad hans Kone blev, ved at faa
det tabte Halsbaand tilbage.
„Bliver De her ikke til Middag, Dr. Helms," sagde
han, „der kommer kun en Forretningsforbindelse, men
jeg skal med Fornøjelse invitere Dr, Buch, det kunde
maaske more Dem at tale med en tysk Kollega."
„Ja, det vilde vist more Dr. Helms,** tilføjede hans
Kone skælmsk.
Ingeniøren takkede, men beklagede meget, at han
snart skulde rejse. Han havde ikke megen Lyst til
at drøfte medicinske Emner med en berømt tysk Læge.
Saa tog han Afsked, og da han gik, hviskede den
unge Frue bevæget: „Hils Danmark!"
Med Aften-Ekspressen rejste Ingeniøren hjem. Der
var ingen, der havde savnet ham. — Kort efter over
leverede han Fabrikkens Kasse til sin Chef, der spøgen
de bebrejdede ham den store Uorden, der var i den.
Han fandt nemlig et tysk Markstykke mellem de
danske Penge.

Om Millionæren forspiste sig i de smaa fine Østers,
er aldrig opklaret, men døde, det gjorde han, og Aaret
efter havde den unge Frue faaet Navneforandring.
Hun hed nu Fru Ingeniør Thornøe.
Quidem.
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E. Dederding, St. Knngensg. 102 K.
Telefon 5603.
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Blandt Malere.
Maleren Brun træder i Selskab med Maleren Gron
ind i en Kafé. Her ser De saa Maleren Hvid sidde
ved et Bord sammen med en Del Bekendte.
Netop som de traadte ind, hørte de Hvid sige:
„Jeg har solgt tre af mine Billeder!“
Helt blege af. Misundelse raaber Brun og Grøn i
Munden paa hinanedn:
„Hvad! — Solgt tre Billeder! — Hvor?“
Hvid vender sig om og svarer saa, da han har
fattet sig lidt:
„I Aalborg, Aarhus og O dense!“
„Hvornaar?“ forsker de to andre Musasønner videre.
„Ja, ser I, kære Venner, det er jo rigtignok fra
min Akademitid og til nu. altsaa i Løbet af 17 Aar!"
*

Forandret Opfattelse.
Faderen (meget fortørnet til Sønnen, der er vendi
hjem fra en Udenlandsrejse): Det er dog for galt, hvad
jeg hører om dig. Du skal jo endogsaa have spillet
i Monaco!
Sønnen: Jamen Fader, jeg vandt jo 30,000 Kr.!
Faderen (endnu mere fortørnet): Hvad! — Og du
spillede ikke videre!
*

*

Fra Skolen.
Læreren: Kan nogen af jer sige mig, hvad en
Zebra er for et Dyr?
En af Drengene: Ja, det er et Æsel i Cykledragt!

SIKKERHEDS - GITTER

■

*

*

Nørrebrogade 25, Hj.af Blaagaardsg.

Søndergade 53, Nakskov.

Paa L o kal b a n en.
Konduktøren (til nogle Passagerer, der vil stige ind):
Toget er overfyldt, men hvis De vil gaa til næste Sta
tion, saa bliver der nok nogle Pladser ledige!
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Hos Øjenlæge
Græsk Novelle af

Dimitrios Bekélas, oversat af A. Thalbitzer.
(Sluttet.)

Underpræfekten forstod af denne Panto
mime, at Oldingen var Bytte for en dyb Sørg
modighed, siden lian var bleven blind.
Denne stumme Samtale havde gjort den
gamle Kone og L’nderpræfekten helt familiære.
Dersom der endnu havde eksisteret en lille
Sky imellem dem paa Grund af hans Spørgsmaal til hende, om hun var gift med den blin
de, saa forsvandt den nu fuldstændig. De fort
satte deres afbrudte Samtale med mere Fortro
lighed end før. Det var stadig Politiken, det
drejede sig om. Fru Loxie fortalte omstænde
ligt om >de sidste Valgkampes Forløb paa hen
des 0 lUden at lægge Skjul paa hverken den
aktive Del, hun havde taget deri til Fordel
for Oppositionens Kandidat, som desværre faldt
igennem, eller paa sin Forhaabning om det
magthavende Partis forestaaende Nederlag.
Underpræfekten begyndte at kede sig; thi
han var henvist til at tage fuldstændig passiv
Del i Samtalen. Det var med Nød og Næppe,
det lykkedes ham at anbringe et Ord hist og
her ved at afbryde Fru Loxies Veltalenheds
S trøm.
i
Forresten blev hans Opmærksomhed nu
henledet paa Doktorens Kabinet.
Døren gik endelig op igen, og ud kom
den elegante Dame med sin lille Pige.
Underpræfekten greb hurtig sin Hat og
fulgte bagefter Doktoren for at raadspørge ham
med Hensvn til Brillerne.
VII.
Fru Loxie og den blinde var alene.
„Nu er det snart vor Tur, Janni! Doktoren
vil ligestraks tage imod os. Hører du?“
Den blinde svarede ikke.
Det var første Gang, hans Ledsagerinde
talte til ham, siden de var komne ind hos
Øjenlægen.
Oldingens melankolske Taushed passede
kun daarligt sammen med den gamle Kones
Livlighed. Sandt at sige kunde hun godt snak
ke for to, men. selv i dette Tilfælde maatte hun
have en Tilhører, som tilkendegav, at han hørte
efter, enten ved at afbryde hende en Gang
imellem eller i det mindste ved at se paa
hende. Men den gamle Janni kunde ikke til
fredsstille hende, hverken paa den ene eller
den anden Maade. Hans Øjne havde intet Blik,
og han lukkede ikke ofte Munden op.
Alligevel søgte Fru Loxie at vække den
ulykkelige af hans Sløvhed i Særdeleshed nu,
da Doktoren snart skulde se ham.
„Du hører, hvor mange Mennesker der sø
ger ham,“ vedblev hun, „nu har vi allerede
ventet længe paa vor Tur. Det er rigtignok

en stor Læge. Han vil med Guds Hjælp ogsaa
nok helbrede dig, Janni. Hører du?44
Oldingens eneste Svar var et dybt Suk.
„Aa, begynd nu ikke igen med dit: Barm
hjertige Gud!44 vedblev den gamle Kone heftigt.
Det knuser mit Hjerte. Og desuden, naar man
hører det, skulde man næsten tro, du bad om
Almisse/4
„Modtager jeg maaske ikke ogsaa Almisse?44svarede . den blinde.
„Aa, nu vil du begynde forfra igen med
den gamle Historie, at du er mig til Byrde;
hvorfor alle de Udgifter? hvorfor søge Læge?
Og det ene og det andet!“
Du kan sige, hvad du vil, nu da det er
lykkedes mig at faa dig med her hen.
Kun maa du vide en Gang for alle, at du
intet skylder mig. Jeg har desuden sagt dig,
og jeg gentager det nu: det er ikke for din
Skyld, jeg er taget hertil. Jeg havde Forret
ninger!44
„Ja vist, Forretninger,44 mumlede den blinde»
Fru Loxie lod, som hun ikke hørte denne
vantro Bemærkning, llun fortsatte:
„Hvad skulde det desuden skade mig at
tage dig med, jeg har jo ikke en Gang betalt
din Overrejse. Kaptajnen vilde ingen Betaling
have. Er det den Smule Brød, jeg deler med
dig, som piner dig? Du fornærmer mig, Janni,
ved »at tænke og sige saadan noget. Og naar
alt kommer til alt, er det saa ikke min Pligt
at hjælpe dig? Jo vist er det min Pligt! Og
jeg er Gud være lovet i Stand til at gøre det.
Jeg forfordeler ingen efter min Død, og jeg
kan gøre, hvad jeg vil, mens jeg lever. Og. hvor
kan jeg vel finde en større Fornøjelse end at
hjælpe andre, saa godt jeg kan? Hold dog op
med det, Janni. Hvis den gode Gud blot vilde
give dig dit Syn igen, saa vilde jeg være rige
lig belønnet for den Smule, jeg har gjort
for dig.44
„Jeg vil aldrig mere faa Lyset at se,44 sag
de den blinde bedrøvet.
„Du maa ikke fortvivle, Janni! Der er saa
mange, ' der er bievne helbredede. Skal jeg
nævne alle dem, jeg kender, for dig, en for en?
De havde pgsaa daarlige Øjne ligesom du, de
mistede Synet, og den gode Gud har givet dem
det igen.44
„Barmhjertige Gud,....“
„Jeg har allerede en Gang bedt dig, Janni,
om ikke at jamre saaledes. Sig det for dig

selv, saa hører Gud det lige saa godt!44
„Men jeg fvil ogsaa selv høre det, det trø
ster mig.44
„Nuvel, sig, hvad du vil, dersom det kan
fornøje dig.44 Fru Loxie rejste sig op med en
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vis Utaalmodighed.
Him rejste sig op, fordi hun ved at røre
sig lidt afledede den Sørgmodighed, den blindes
Suk foraarsagede hende, og hun gav sig til at
undersøge Møblerne i Spisestuen. Hvad der
særlig tiltrak sig hendes Opmærksomhed, var
et Portræt af Doktoren. Hun betragtede det
nysgerrigt, da Døren til Doktorens Kabinet
atter gik op. Idet Underpræfekten gik ud, hil
ste han i Forbigaaende venligt paa Fru Loxie,
som ikke en Gang lagde Mærke til det.
Hun var løbet hen til den blinde, tog ham
ved' Haanden, fik ham til at rejse sig op, trak
ham efter sig henimod Doktoren, som var ble
ven staaendc paa Dørtærskelen.
VII.
I dette Øjeblik slog Uret paa den nærlig
gende Kirke tolv, og samtidig dermed traadte
Tjenestepigen ind i Spisestuen med en stor
Bakke, hvorpaa der stod Glas og Tallerkener.
„Det gør mig ondt, min gode Kone/ sagde
Dokteren, idet han gik henimod Fru J^oxie,
„men som De hører, Klokken er tolv, og jeg
skal ud lige efter Frokost Kom igen i Morgen
eller kom hellere i Morgen tidlig paa Hospi
taletiC
„Der kan De selv høre! Det var det, jeg
sagde Dem,i: bemærkede Pigen, idet hun satte
Bakken paa Bordet. Og idet hun vendte sig
imod sin Herre, tilføjede hun: „Jeg liar anstrengt mig nok for at faa hende til at forstaa, at hun skulde gaa paa Hospitalet, men
hun vilde ikke høre.“
Fru Loxie følte, at Blodet steg hende til
Hovedet, men hun bekæmpede sig, og idet hun
lod, som hun ikke havde hørt Pigens Ord, hen
vendte hun sig til Doktoren med indsmigrende
Stemme.
„Min gode Doktoi\ vil De tilføje Folk, som
kommer saa langvejs fra for at konsultere Dem,
en saadan Krænkelse? Det vil kun tage et Par
Minutter. Naar De undersøger ham, vil De
straks se, hvad han fejler!“
Doktoren syntes at vakle.
„Se her,“ fortsatte Fru Loxie, „har jeg et
Brev til Dem, som min Læge derhjemme har
givet mig med.“
Og idet hun slap den blindes Haand, trak
hun Brevet frem af Silkechemisen og rakte det
til Doktoren. .
„Han har atter, og atter sagt mig, at De
har et Hjerte af Guld, og at De forstaar ^t
trøste de ulykkelige ved Deres Godhed, selv
inden De helbreder dem med Deres Kunst/4
„Aa, De er nok en Smigrer/4 sagde Dok
teren smilende, og idet han aabnede Brevet,
gik han henimod Kabinettet.
Fru Loxie trak den blinde efter sig, og
idet hun tilkastede Pigen et triumferende Blik,
gik hun ind i Kabinettet bagefter Doktoren,
som læste Brevet fra sin Kollega.
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Dette lød saaledes:
„Kære og agtede Mester!
Jeg anbefaler Dem paa det bedste den Per
son, som overbringer Dem dette Brev.
Fru Loxie er Godheden selv; hun er den
rigeste Kone i vor Landsby, ja maaske paa hele
vor 0, men hun lever tarveligt som en Bonde
kone, og giver alle sine Penge ud til gode
Gerninger og søger at trøste dem, der trænger
til hendes Hjælp. Dette forhindrer hende imid
lertid ikke i at regne efter, og hun tillader
■ikke, at man misbruger hendes Godhed.
Hun er en sand „Godgørehedens Madonna“, hvad vi ogsaa kaldte hende her.
Hendes Notar har endogsaa betroet mig
i al Hemmelighed, at hun har testamenteret
hele sin Formue til Landsbyens Skole.
Men Fru Loxie er ikke alene de fattiges
Forsyn, hun er tillige en Magt. Hun udøver
en Indflydelse, som man maa regne med, og
som kan være mig til stor Nytte ved de forestaaende Valg, hvor jeg med Deres Tilladelse
agter at stille mig som Kandidat for at føje
mig efter flere af mine politiske Venners Øn
ske. I Haab om, at De ved at give Fru Loxie
en god Modtagelse vil forskaffe mig nye For
dringer paa den brave Dames Velvillighed, teg
ner jeg mig med megen Agtelse o. s. v.“
Ikke et Ord med Hensyn til den blinde.
Doktoren'lagde ikke Videre Mærke til denne
Forbigaaelse, men af alt, hvad han læste i
Brevet, var det, der gjorde mest Indtryk paa
ham, og tilmed et meget ubehageligt Indtryk,
det, at hans Kollega agtede at stille sig som
Kandidat.
„Fæhovede/ sagde han ved sig selv.
Og han kastede Brevet paa Bordet.
„Kom, lad mig se paa Dem,“ sagde han
til den blinde. Han tog ham ved Haanden og
førte ham tæt hen til Vinduet, løftede hans
Øjenlaag op og betragtede i nogen Tid med
stor Opmærksomhed hans udslukte Øjne. Derpaa vendte han sig mod den gamle Kone, som
havde fulgt alle hans Bevægelser, og strakte
sin højre Haand vanret ud, som om han vilde
sige: „Det er forbi.“
Fru Loxie lagde hastig Fingeren paa Læ
ben og foldede derpaa Hænderne bønfaldende.
Hun vilde ikke have, at Doktoren skulde sige
den blinde, at alt Haab Var ude.
Han forstod den stumme Bøn; han var
saa vant til at trøste sine Patienter.
„Er det længe siden, De mistede Synet?“
spurgte han den blinde.
Det var Fru Loxie, som svarede:
„Det er tre Aar siden, hans Syn begyndte
at svækkes.
Den stakkels Mand forlod sin
Hjemstavn, da han var ganske ung. Han
maatte arbejde for at tjene sit Brød, men alt,
hvad han havde sparet sammen, er gaaet med
til at betale Lægerne dernede. Saa drog han
tilbage til Hjemmet igen for et Aarstid siden.
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Han kunde endnu skimte lidt, lian skelnede
Nat fra Dag. I tre Maaneder har lian intet
kunnt se, han siger, at alt er Nat."
„Alt er Nat,“ gentog den blinde med sin
uhyggelige Stemme.
Fru Loxie trykkede Haanden mod Øjnene
for at skjule en f rembrydende Ta arc.
Doktoren betragtede hende med Interesse.
„Er han Deres Mand?" spurgte han.
„Nej," svarede hun, men hendes Svar ud
trykte ikke den Irritation eller Ulaalmodighed,
hvormed hun havde svaret Præfekten paa det
samme Spørgsmaal.
‘Er han Deres Broder?" spurgte Doktoren
atter.
„Heller ikke.“
„Saa er det altsaa Deres Kæreste/* sagde
Doktoren smilende.
Fru Loxie lagde endnu en Gang Haanden
paa Munden for at skjule et Smil med denne
Bevægelse, som var hende særegen.
„Det er min Landsmand, sagde hun efter
nogle Øjeblikkes Taushed.
Doktoren vedblev at iagttage hende.
„Den Stakkel,“ forisatte hun, „har ingen
Slægtninge. Jeg har kendt ham, fra jeg var
Barn. Jeg er ogsaa alene, og nw er vi begge
paa Gravens Band. Dersom han kunde se,
og det var mig, der var blind, saa var det
ham, der havde ført mig herhen. Nu har jeg
endnu mit Syn. De forstaar mig, ikke sandt?"
„Jeg forstaar, at De er en god kristen
Kvinde," sagde han, og til den blinde sagde
han: „De maa takke Gud, fordi De kender
en saa godgørende Person."
„(iud være takket," sukkede den blinde.
„Og hvad raader De ham til at bruge) for
sine Øjne, Doktor?" sagde Fru Loxie og blin
kede med Øjnene for at faa Øjenlægen til at
forslaa Hensigten med dette Spørgsmaal.
„Jeg vil give ham noget til at bade dem
med, men han maa beskæftige sine Hænder
med noget."
„Det er det, jeg altid siger til ham, Dok
tor! At sidde stille med Armene over Kors
og lukkede Øjne er til at blive gal over, jeg
raader ham til at lære at flette Kurve."
„Fru Loxie giver Dem et godt Raad, De
maa adlyde hende," sagde Doktoren til den
blinde.
Denne rystede naa Hovedet og tav stille.
Han gjorde sig ingen Forhaabninger, Stakkel.
Han vidste godt, at han ikke mere fik Lyset
at se, saa længe han levede.
Lægen satte sig ved Skrivebordet for at
skrive sin Recept
Imidlertid trak Fru Loxie sit Lommclørklæde fre fra Brystet, løste en Knude op, som.
hun havde slaaet i det ene Hjørne, tog lo
Solvmonter paa fem Drachmer hver ud og
lagde dem sagte paa Bordet, medens Doktoren
rakte hende Recepten.
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„Hvad er det?" raabte Doktoren, „vil De
straks tage de Penge igen, paa denne Tid af
Dagen tager jeg ikke imod Patienter, jeg ser
kun mine Venner." Og idet han tog et Guld
stykke mellem nogle andre Penge paa Bordet,
vilde han lægge det sammen med Sølvmøn
terne, som han nødte den gamle Kone til at
tage igen.
„Det er en Bestilling paa Kurve," sagdehan og pegede paa den blinde.
„Hvad det angaar, nej, Tak!" sagde Fru
Loxie. „De vil ikke alene ingen Penge mod
tage, men De vil give mig nogle. Nej, nej."
Og hun nægtede bestemt at modtage Pen
gene.
„Man kalder Dem med Rette en brav
Mand," vedblev hun.
„Nej, det er Dem, der er en brav Kone.
Jeg forsikrer Dem for, at i Deres Sted havde
jeg ikke begivet mig ud paa Rejse, og jeg
havde ikke udsat mig for at drukne for et
Menneskes Skyld, som hverken er min Mand,.
Brodér eller Kæreste!"
„Nu vel, jeg vil fortælle Dem det hele,
min gode Doktor," og med Haanden skjulte,
hun et Smil. „Han er hverken min Mand eller
min Broder og heller ikke min Kæreste, men
— ja, hvorledes skal jeg sige det — der var
en Tid, hvor han var det. Det var for min
Skyld, han forlod Hjemlmct, da man giftede
mig bort. Mine Forældre vilde ikke vide af
ham, fordi han intet ejede, men dersom man
havde spurgt mig, havde jeg valgt ham. Han
var den Gang en smuk, ung Mand. Og trofast,
ja, trofast var han, det har han bevist, thi
han har aldrig giftet sig. Han rejste bort ung.
og kom hjem gammel og blind. Og medens,
han var borte, maatte jeg se min Mand og.
mine Børn dø. Vi har fundet hinanden igen,
men ulykkelige begge to. Men hvad skal man
sige: Ungdommen svinder og kommer ikke
mere tilbage. De forstaar mig, ikke sandt?'
Naar jeg nu er ensom og bedrøvet, er det
ikke hans Skyld, og det er min Pligt ikke
at lade ham være ganske alene i Mørket Det
forstaar De jo nok, ikke sandt?"
„Marie, Marie," raabte Doktoren, „sæt to
Kuverter til paa Bordet." Og til Fru Loxie sagde
han: „Det maa De fortælle mig om ved Bor
det, min gode Fru Loxie, thi jeg elsker Kær
lighedshistorier."
„Det kan ikke lade sig gøre, min gode
Doktor, at vi sætter os ved samme Bord
som De."
„Det kan det nu alligevel," sagde Dok
toren.
Fru Loxie vedblev at gøre Modstand, men
idet hun pludselig kom i Tanker om Tjeneste
pigen, kunde hun ikke modstaa Fristelsen lil
at hævne sig ved at sætte sig ved hendes
Herres Bord, hun, som man havde villet
smække Døren i for.
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„Siden De absolut vil have det, Doktor,
saa lad gaa, saa drikker vi et Glas Vin paa
Deres Sundhed, inden vi gaar vor Vej“ Og
hun tog den blinde ved Haanden og fulgte
efter Doktoren ind i Spisestuen.
„Barmhjertige Gud,“ begyndte den blinde
atter.
„Tys, Ganusi, lad ikke Doktoren høre dig.u
Gamsi tav stille.
„Min Kollega/ tænkte Doktoren, „vil bilde
sig ind, at jeg viser den brave Kone al den
Høflighed for at skaffe ham Stemmer. Han
vil altsaa ogsaa være Deputeret. Nu vel, han
.vil faa at se, hvad det er!“
„Aa, Doktor, sagde Fru Loxie, mens lian

fyldte Glassene, „hvis De bare vilde være vor
Deputerede. Jeg skulde vende op og ned paa
hele Øen for at faa Dem valgt.“
„Nej, tusind Tak, det har jeg slet ikke
Lyst til. Tag min Kollega under Deres Be
skyttelse i Stedet for mig.u Han rakte dem
de fyldte Glas.
„Paa Deres og Deres Kærestes VelgaaendeP
sagde han.
„Og paa Deres, Doktor!“ svarede Fru
Loxie.
Smilende lømte hun sit Glas og salte det
derefter djærvt tilbage paa Bordet for om
hyggelig at hjælpe sin famlende Ven.

En Opvartningspiges mærkelige Hændelser.
en lille By i Ungarn levede for tredive

ganske tarvelig og ubetyde
Ilig AarMand,sidensomenhavde
en lille beskeden Vin
handel. Hans Hustru skænkede ham en lille
sortøjet Pige, som i Daaben fik Navnet Rosa,
og som voksede op til at blive en fuldkom
men Skønhed, i Besiddelse af det vilde un
ga rske Ternperament.
Da hun var femten Aar gammel, ko ni et
Par af hendes Faders Gæster, et Par unge
Bønderkarle, op at slaas om hende og holdt
ikke op, før de havde boret Knivene i hinan
dens Bryst.
Fader Wallenstein syntes ikke øm, at der
flød Blod i hans Vinstue; det kunde let komme
til Fustagerne og ødelægge „Buketten/ og der
for sendte han den fortryllende Rosa bort
til en anden lille By i Sydungarn, hvor han
lod hende tage Plads som Opvartningspige
en Café.
Rosas gnistrende sorte Øjne satte straks
lid i hele Omegnen, oi>' da Erkehcrtug Otlo
kom dertil, stod hans gamle Hjærtc øjeblikke
lig i Flammer.
Jlan var rigtignok forlængst gift og Fa
der til en hel Del voksne Børn og var kim
kommen til Ungarn for at deltage i Eftcraarsmanøvrenc.
Egentlig skulde han kun blive der en Uge,
men blev der en Maancd, thi den sortøjede
Opvartningspige havde besjælet ham med en
af disse ganske afsindige Lidenskaber, som

saa ofte sætter Ilabsburger Blodet i Opror.
Da han endelig rev sig løs og vendte tilbage
til AVien, havde Rosa bundel ham til sig med
saa stærke Baand, at han ikke engang for
søgte paa at bryde dem, men tog hende med
sig til Byen, hvor hun fødte ham en lille
Pige.
Romanen skulde dog kun blive kort, thi
Erkehertugen døde — af Kierlighed, spottede
Folk — men i sit Testamente efterlod han
hende 800,000 £ — eller 20 Millioner Kr. i
østrigsk Guld.
Rosa var nu rig, men ikke tilfreds med
det, kastede hun sig øver Politik og søgte
at spille eri Rolle paa den Maade. Det lykke
des ogsaa saa godt for hende,' at hun virkelig
fik en Slags Position i visse Wicnersaloner
og endogsaa, takket være hendes sorte Øjne,
fik Indpas — omend kun ad Bagtrappen —
ved Hove.
Hvad Folk ved Hoffet sagde, tænkte og
gjorde, vidste hun snart meget bedre end selve
Kejseren, og dette gav hende Magt.
I umindelige Tider har Forholdet mellem
Østrig og Ungarn været spændt, og netop i
hiiie Dage gennemgik dét en af sine aller
værste Kriser.
Ungarns Justitsminister Geza Polonyi fik
derfor den fortræffelige Idé at benytte Rosa
som Spion. Han tilbød hende en stor Sum
Penge, hvis hun vilde skrive til ham om alt,
hvad man i Ilofburg sagde og tænkte om
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Ungarn, og Rosa adlød og udviklede sig til
at blive en første Klasses politisk Spion.
Denne Komedie skulde heller ikke blive
af lang Varighed; den farlige Korrespondance
blev opdaget, og Ministeren, G-eza Polonyi, var
derved saa stærkt kompromiteret, at han blev
nødt til at tage sin Afsked.
Polonyi Affæren havde imidlertid givet
Rosa international Berømmelse; hendes For
fængelighed var foreløbig tilfredsstillet, og da
hun havde Penge nok, kunde hun nu have
Raad til at lægge* Politikken paa Hylden og
udelukkende leve for sin Kærlighed.
Hun havde nemlig fattet Kærlighed til Di
rektøren for en af Byens største Banker, men
da han tillod sig at være skinsyg, brød hun
med ham og indledte en ny Forbindelse med
en Statssekretærs purunge Søn.
Denne var Rosas første virkelige Kærlig
hed - det forsikrede hun i det mindste selv
og viste det snart. Thi da hendes ungdomme
lige. Elsker afkøledes, overfaldt hun ham og
sendte ham egenhændig et Par Revolverkugler
i Livet.
Rosas berømte Navn «var atter i Aviserne
og paa alles Læber, og hun blev dømt til otte
Maancders Fængsel.
Men Hoffcts Indflydelse, som før havde
hjulpet hende, gjorde det ogsaa nu; Geza Po
lonyi glemte heller ikke hendes tidligere Tjene
ster, og ved forenede Anstrængelser slap hun
fri for Straf.
Men Rosa følte sin Stilling truet; hendes
Indflydelse var ikke den samme som tidligere,
og hun tænkte sig derfor, at et Ægteskab
med en Mand af det østrigske Aristokrati kunde
være hende gavnligt.
Hun ægtede derfor Baron Schoenberger.
Schoenbcrgcr var Søn af en østrigsk Feltmarshal, selv Officer, men slettet af Hæren
paa Grund af Gæld.
Med ham sluttede Rosa den Kontrakt, at
han skulde give hende sit adelige Navn, men
det ægte viede Par skulde leve hver for sig,
hun i sit Palads i Wien, han i en Lejlighed
i Buda-Pest, hvorhen hun hver Maaned skulde
sende klækkeligt til hans Underhold.
En Tid gik dette Arrangement helt godt —
Eksvaskepigen og Ekserkehertuginden — rig
tignok til „venstre Haand“ — blændede hele
Wien. Østrigs forgyldte Ungdom flokkede sig
i hendes Salonen' og duellerede om hendes
Smil.
Som „Frk. Rosa“ havde hun holdt Race
heste, men Wiens Jockey-Klub havde nægtet
hendes Stald Adgang til Væddeløbsbanen.
Som Baronesse Schoenberger udviklede
hun sig til Kunstmæcen, protegerede de unge
Talenter og købte Berømthedernes Værker til
svimlende Priser.
Imidlertid gjorde Baronen Oprør.
_ Den Understøttelse, han fik, syntes ham
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ikke tilstrækkelig, og han sendte hende Poli
tiet paa Halsen.
Den uridderlige østrigske Øvrighed arre
sterede hende og slæbte hende over Grænsen,
men den ungarske Domstol frifandt hende, og
Baronen mistede siii Understøttelse.
Fuldstændig uvant med Arbejde drev han
en Tid lang om, indtil Sulten nødte ham til
at søge Erhverv, og da han fra sin Officers
tid .forstod at omgå as Heste, lejede han en
Droske .for en bestemt Dagbetaling øg blev
Hyrekusk. Det var en kold Bestilling for den
forfinede Baron, som altid havde holdt af ct
Glas og nu trøstede sig i en Rus; længere
og .længere gled han ned ad Skraaplanet, til
sidst tumlede han som et fordrukkent Vrag
ned af sin Buk og døde snart derefter fattig
og ene paa røde Kors’ Hospital i Buda-Pest.
Nu var Rosa Enkebaronesse og foretog et
Triumftog gennem Europa, hvor enhver, hvem
hun blot sendte et Blik af sine sorte Øjne, blev
uhjælpelig forelsket i hende.
Og Baronessen selv var forelsket i hvert
nyt Bekendtskab, hun gjorde, indtil den rette
korn — den rette! ja, det mener hun da selv.
Han var Rigsgreve, Ætling af en af Eu
ropas berømteste Slægter, men ligesaa let
levende som hun selv.
Bekendtskabet blev gjort i en for Greven
lykkelig Stund paa en Rejse i Schweiz.
Greven sad i Gæld til Halsen, og rasende
Kreditorer i ZiiriGh og Luzern forfulgte ham,
men Rosas Kærlighed havde han vundet, og
til hendes lukseriøse Bolig i en af Berlins
Forstæder flygtede han.
En Hestehandler i Basel, til hvem han
skyldte 11,000 Francs, mistede Taalmodighcden
og lod Baselcr Politiet idømme ham 4 Maanc
ders Fængsel.
Men Greven lo af Justitsen.
Han adlød kun Kærlighedsgudindens Ju
risdiktion, og hun nægtede at udlevere ham.
1 de samme Dage kunde man læse i Ber
lins Aviser, at Rosa Schoenberger havde ægtet
Hugo Alexander Benzel af Steinau og Hohenau.
Villaen i Berlin stod lukket, og det lykke
lige Par tilbragte Hvedebrødsdagene i et kreditorfrit Arkadien.
Eventyrersken, der begyndte som Opvart
ningspige og blev Moder til en Erkehertugs
Barn og Arving til hans Millioner, som agerede
Spion ved et Kejserhof og fortryllede et Par
Verdensstæder, som var Skyld i en Ministers
Fald, og som havde givet Stof til utallige Skan
dalehistorier, var nu Grevinde, havde opnaaet
den højeste Rang i Aristokratiet. —
Men om hendes æventyrlige Hændelser der
med er sluttet, turde vel nok være et Spørgsmaal.
Rundt om i Europas Hovedstæder har det
lykkelige Par været paa Besøg, saaledes i læn
gere Tid i London,
Max.
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Kong Christian d. X taler ved Rigsdagens Aabning den 7 Oktober 1912.

fol. í'ersleiv.

I Kongelogen staar Dronningen, der bærer Elefantordenen, som Hs. Majestæt overrakte hende paa sin Fødselsdag. Ved hendes Side staar
Kronprinsen og Prinsesse Helene, desuden Prinsesserne Thyra og Dagmar og Prins Knud. Paa Gulvet ved Siden af Kongen ser man Prins
Harald og Prins Valdemar og paa første Række, lige overfor Kongen, Tingenes Formænd,
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Et sælsomt Æventyr.
selv var
Glyptoteket
som et Æventyrslot hin

Aften, da Gehejmeraad Studniszka fortalte sin sælsom
me Historie. Gennem den
pragtfulde Vinterhave, hvis
Marmorgrupper syntes at
være bleven levende i den
dæmpede Belysning, og hvor
uniformerede Tjenere dan
nede Spalier, traadte man ind
i Festsalen, den dejlige Peri
styl. Dejligere end nogen Sin
de var den i det elektriske
Lyshav, som syntes at straale
ud fra selve Væggene, og hvis
Virkning derfor var ligefrem
betagende, betagende som
Æventyret, vi fik fortalt:
For 26 Aar siden udgra
vede man nede i Rom to dej
lige Kvinde torso er — Kroppe
uden Arme og Ben — den
ene rimeligvis en Gudinde
skikkelse, den anden mere
jordisk i et græsk Gevandt
Brygger Jacobsen erhvervede
disse Skulpturer, og alle
var enige om, at det var
ypperlig Kunst, medens de
fleste bestred hans Formod
ning, at de havde hørt sam
men i en Gruppe.
Kun Studniszka fandt
Tanken saa genial, at han
Torsoerne
senere beskæftigede sig med
den, og da man tolv Aar efter gjorde nye
Fund paa det samme Sted, begyndte han at
rekonstruere Figurerne i deres oprindelige
Skikkelse. Nye Udgravninger blev foretaget fra
Kælderne i et moderne Hus, som imidlertid var
opført paa Grunden, og til sidst naaede man
ned til en gammel Buegang, hvis Bund laa mere
end 17 Meter under den nuværende Gade.
Hernede fandt man Ruinen af et romersk
Lystslot og i den Fodstykket til den Gruppe,
man havde tænkt sig, samt en Mængde Marmor-Brudstykker, bl. a. et meget smukt Hjorte
hoved.
Langsomt og møjsommeligt og med uende
lig Taalmodighed voksede Gruppen frem og
formede sig til det Resultat, som blev vist
os i Glyptoteket.
Da Gehejmeraaden havde endt sit Fore
drag, gled nemlig et Forhæng til Side, og man
saa saavel de originale Torsoer som den re
konstruerede Gruppe, der tog sig glimrende ud
i det skarpe Skær fra Lysprojektøren.
Gruppen forestiller „Iphigenia i Aulis".

restaurerede, med de senere fundne Arme og Ben.

Iphigenia er en af den græske Mytologis
skønneste og mest poetiske Skikkelser, og har
da ogsaa inspireret Digtekunsten, lige fra Eu
ripides, som levede 400 Aar før Kristi Fødsel,
til Goethe, og Tonekunsten, hvoraf vi ken
der Glucks to berømte Operaer „Iphigenia i
Aulis" og „Iphigenia i Tauris".
Iphigenia var Datter af Klytemnestra og
Kong Agamemnon, som havde krænket Gud
inden Artemis ved at dræbe en til hende ind
viet Hind. Gudinden hævnede sig ved at frem
kalde Vindstille, saa den græske Flaade i Tro
janerkrigen hindredes i at komme bort fra
Aulis, en lille By i Bøotien. For at forsone
Artemis skulee Iphigenia efter Præsten Kalchas
Raad lide Offerdøden, men i sidste Øjeblik
sendte Gudinden en af sine hellige Hjorte til
Offer i Stedet og bortførte hende til Tauris,
hvor hun blev Præstinde ved Artemis Tempel.
Det er denne Scene, den rekonstruerede
Gruppe gengiver.
Og Sagnet fortæller videre om den græske
Kongedatter. Da Agamemnon kom tilbage til
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Mykene, blev lian dræbt af sin Hustru, Klytemneslra og hendes Elsker. Aigistos. lians

Den rekonstruerede Gruppe:

eneste Son, Orestes, luevnede denne l'daad ved
at driebe dem begge, men dømtes af Oraklet
i Delphi til som Sir af aL hente Artemis Billede
i Au lis. Iler herskede den Skik, at enhver
Grieker, som belraadte dens Enemærker, skulde
ofres til Gudinden, og det blev Iphigenia, som
fik det Hverv at dræbe liam, men hun gen
kendte sin Broder, frelste ham og flygtede med
ham tilbage til Attika, hvor hun vedblev at være
Gudindens Præstinde.

Kan man tænke sig ædlere eller morsom
mere Sport end den at gaa paa Jagt efter Old
tidskunst? Mangen Jæger erklærer, at det at
spore Vildtet er alt, selve Skuddet intet, og
mangen Frimærkesamler, at Fundet af et sjæl
dent Mærke er storre Fryd end selve Besid
delsen.
Alle har vi Søger-Natur, og alle kender vi
Finder-Glicden; vi kan derfor alle sammen
sæl te os ind i den Henrykkelse, som maa
besjæle Geheimeraad Studniczka og den, der
gav ham Impulsen og ydede Midlerne til hans
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Gerning, Dr. phil., Brygger Jacobsen. Deres
Glæde gav sig Udslag i det hjærtelige Haandtryk, som Mæcenen og den
berømte Kunstforsker veks
lede, da det ypperlige og in
teressante Foredrag var til
Ende.
Og Enden paa /Eventyret
er maaske endda ikke endnu.
Mærkeligt skulde det væ
re, om Torsoernes Hoveder
skulde være ganske forsvund
ne, da man dog har fundet
Brudstykker af alt andet Vi
tænker os, at Barbarerne,
som for de tusinder Aar si
den sonderslog Kunstværket,
maaske gjorde det for de
skønne Hoveders Skyld, de
var jo det eneste, de kunde
overkomme at føre med sig;
maaske prydede de Alariks
Højsæde, maaske er de med
ham bragt til andre Egne,
hvor de en Gang skal fin
des, for at Æ ven tyret kan
fuldkommes.
Thi de skønne Hoveder,
som pryder den rekonstrue
rede Gruppe, er ikke funden
sammen med de andre Brud
stykker, men da der jo er
sail mange Artemis Billeder,
er ogsaa i den Henseende
Gen skabelsen saa nær det
gamle Oldtidskunstværk, som
det overhovedet er muligt.
Glyptoteket selv er et
Æ ven tyr — æventyrligt skønt
og æventyrligt rigt ligger det i vor By —
ikke. Aarhundreders Værk, ikke en Nations
eller en enevældig Monarks Værk, men
en Privatmands fyrstelige Gave, rejst i Løbet
af kun fire og tredive Aar.
1 1878 lagde Brygger Carl Jacobsen Grun
den til „Ny Carlsberg Glyptotek", i 1888 skæn
kede han og hans Hustru denne allerede den
Gang rige Samling til Byen, som sammen med
Staten opførte den monumentale Bygning. Ni
Aar efter indviedes Glyptoteket, som senere
udvidedes, bl. a. ved den mægtige Festsal; Mid
lerne hertil gaves af „Carlsbergfondet", som
Brygger Jacobsens Fader stiftede, og som han
selv skænkede hele sit Bryggeri. —- Lyder
det ikke som et Æv en tyr?
M. D-h.
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Maleren, Professor Carl Thomsen.

Maleren, Professor Carl Thomsen er fornylig død, 65 Aar gammel, og med ham har Malerkunsten
mistet en af sine fineste og elskværdigste Fortolkere. Født i et kunstinteresseret og dannet Bourgoisihjem og gift med en Præstedatter, blev det Hjemmene og særlig Præstegaardene, som inspirerede
hans Pensel. Han debuterede paa Charlottenborg 1869, men gjorde sig først nogle Aar senere rig
tig bemærket ved sit ypperlige Maleri „Ved Eksamensbordet".
I Aarene derefter har han stadig været en af de Udstillere, der har vakt mest Beundring og Ma
lerier som „Moder og Datter", „Holberg i sit Studerekammer" og „Middag i Præstegaarden" kendes
af enhver. — Ogsaa som Illustrator ydede Professor Carl Thomsen lødig Kunst, vi nævner saaledes
hans Tegninger til Ingemanns „Aftensange", Heibergs „De Nygifte" og Richardts „Fadervor".
Carl Thomsen var Student og Cand. phil. inden han blev Elev paa Kunstakademiet og af Vermehren, hvis fine og noble Malemaade han snart tilegnede sig. Han var Medlem af Kunstakade
miet, af Akademiraadet og i Bestyrelsen for Foreningen „Fremtiden" og flere andre Kunstnerfore
ninger. Hædret med Ridderkorset og forskellige Quldmedailler.
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Den energiske og overordenlig -intelligente
Diplomat knyttedes fast til den svenske Rege
ring, og Stridighederne, som Unionsopløsnin
gen medførte, var ham en stor Sorg. Med sin
Hustru, den elskværdige Komtesse Margrethe
Brockenhuus-Schack førte han et meget gæst
frit Hus og vil i S verrigs Hovedstad blive savnet
overordentlig meget.

Professor, Dr. meö. Dicolai Holm,
Overlæge ved Almindeligt Hospital

Den tidligere Gesandt i Stockholm,.
Geheimekonferensraad
Frederik Vilhelm Greve Sponneck
har nylig taget sin Afsked efter i mere end
40 Aar at have viet sit Liv Lil Diplomatiets
Tjeneste.
Grev Sponneck er født i København 1842,
Søn af den højtbegavede Finansminister, Generaltolddirektør Eppingen Greve Sponneck. Si
den Begyndelsen af det attende Aarhundrede
har den i 1701 i den rigsgrevelige Værdighed
ophøjede schlesiske Adelsslægt været knyttet
lil Danmark og stedse med Hæder beklædt
Landets højeste Embeder.
Stamfaderen, Georg Wilhelm v. Hedwigcr
Sponneck, udmærkede sig i Slaget ved Gade
busch 1712 og døde som Kommandant i Køben
havn. Hans Sønnesøn var Stiftamtmand i Ribe,
og det femte Led i Slægten er Geheimekonferensraaden.
I 1864, hvor hans Fader var i Grækenland
for at vejlede den nylig udnævnte, purunge
Kong Georg, undlod han kun paa Familiens
indtrængende Bøn at følge sin yngre Broders
Eksempel og melde sig som Fri villig. Derimod
deltog han i den fransk-tyske Krig 1870. avan
cerede til fransk Ritmester og dekoreredes med
Æro si egio n en s Ridderko r s.
Som Diplomat har han været Attaché i Pa
ris, Legationssekretær i London og St. Peters
borg, Ministerpræsident i Washington og Wien
og endelig blev han i 1897 Gesandt i Stock
holm.

fyldte den 10. Oktober 70 Aar.
Den stadig ungdommelige og varmlijærtede
Pro lessor er elsket af sine Klien Ler, ikke mindst
af alle de gamle paa det nye, smukke Hospital,
lian er født i København og Student 1861, tog
medicinsk Embedseksamen 7 Aar senere og
blev Reservelæge paa Kommunehospitalet, Dr.
med. 1878, Kommunelæge, Polikliniklæge, Politi
lange og endelig Overlæge ved Almindeligt Hospi
tal i 1895. Professoren er desuden Medlem af en
Mængde Bestyrelser og er en flittig Videnskabs
mand, som for næppe to Aar siden udgav sit
interessante litterære Arbejde „Livet i Alder
dø mmen.“
Naar man tænker paa den Vivacitet og det
frodige Lune, som stedse er Professorens Sær
kende, synes man. der er langt igen, før han
kan føre „Livet i Alderdom" ud i Praksis.
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DE FESTLIGHEDER, der fornylig afhold
tes i Bulgarien i Anledning af, at del i Aar
er fem og tyve Aar siden, at Kong Ferdi
nand tiltraadte Regeringen af det lille Fyr
stendømme, der som bekendt først i den senere
Tid er avanceret til at blive et Kongerige, be
tyder mere, end det almindeligvis er Tilfældet,
naar en Monark højtideligholder et eller an
det Jubilæum. Bulgarien har nemlig al Grund
til al være Kong Ferdinand taknemmelig, og
at hans Regerings jubilæum, som vi andet Steds
i Bladet bringer et Billede fra, blev en virkelig
varmfølt Folkefest, var derfor kun rimeligt.
Del var nemlig ikke tomme Ord, naar det tyve
Aar efter, at Bulgarien var blevet erklæret for
at være uafhængig Slat, fortaltes, at man fra
det Øjeblik, man overskred den tyrkiske Grænse
og kom ind i Bulgarien, følte sig mindst
hundrede Aar frem i Tiden, hvad Civilisation
angaar. Bulgariens Hovedstad, Sofia, har da
ogsaa under Kong Ferdinands Regering undergaact en ganske forbausende Forvandling.
For fem og tyve Aar siden var Byen nærmest
en snavset Landsby med saa mørke og snævre
Gader, at det ikke var noget Under, at den
var som et Arnested for alle Slags Epidemier,
og man har derfor ondt ved at tro, at den
fuldt ud moderne Hovedstad, som den nu er
med store Pragtbygninger, brede og fint as
falterede Gader, med Haver og store Parkei'
er den samme By.
Kongens ny Palads og
Rigsdagsbygningen er saa monumentale Byg
ninger, at ingen Hovedstad i Europa vilde
være daarlig tjent med at have dem, og det
samme gælder Byens Hoteller og Teatre,
der ved Aftenstid funkler i et elektrisk Lys
hav. Ikke med Urette er Sofia blevet kaldt
det lille Brüsscl og ble ven smigrende omtalt
som det lille Paris.
*
*
AT BULGARERNE væsentligst har Kong
Ferdinands Energi og Initiativ at takke for alt
dette, føler de godt. Og det er vel ogsaa en
af Hovedgrundene til, al han har kunnet klare
sig i lange fem og lyve Aar uden at blive
dræbt eller forjaget fra et Land, hvor Sam
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mensværgelser og Snigmord hører til Dagens
Orden, og hvor der i Forhold til Landets
Størrelse findes mere hemmeligt Politi end i
nogen anden Stat i Verden, Rusland indbe
fattet. Det kan derfor ogsaa være af Inter
esse at se, hvorledes Kong Ferdinand i sin
Tid blev Fyrste af Bulgarien, en Hændelse,
der hører til en af de aller interessanteste i
Fyrsternes Historie. Sandt at sige vilde Kong
Ferdinand nemlig næppe nogensinde være ble
vet andet end en lille tysk kongelig Højhed,
hvis han ikke havde haft den Lykke at være
Søn af en af Europas mest begavede Kvinder,
nemlig Prinsesse Clementine, yngste Datter af
den sidste Bourbon Konge i Frankrig og an
set for at være en født Diplomat. Hun døde
90 Aar gammel for fem Aar siden, og havde
hun blot levet nogle faa Maaneder længere,
vilde hun have haft den Tilfredsstillelse at
se sin Yndlingssøn som virkelig Konge, en
Drøm, hun havde haft i de sidste halvtred
sindstyve Aar.
Efter hendes Mening var Kong Ferdinand
allerede som Dreng saa begavet, at hun yn
dede at udtale, at han havde arvet alle sine
Bourbon-P'orfædrcs store Intelligens. Allerede
da han var ganske lille, tog Prinsesse (de
men tine den Bestemmelse al arbejde paa, at
han engang skulde blive en regerende Fyrste,
og da Bulgarien var det første Land, hvor
en Fyrs te trone blev ledig, søgte hun straks
at kapre den for sin Søn. Det vilde Rusland
imidlertid ikke høre noget om, men Prinses
sen tabte derfor ikke Modet, hun, der var
i Besiddelse af en meget stor formue, vidste,
hvad Penge kunde udrette, og hun sparede
ikke, naar det gjaldt. Og saa kom da ogsaa
den Dag, hvor hun efter mange Genvordig
heder og uhyre Anslrængelser havde den Til
fredsstillelse at staa ved sin unge Søns Side,
da en Sværm af bulgarske Deputerede indfandt
sig for at anmode Prins Ferdinand af Sachsen
Coburg om at blive deres Hersker.
Bulgarerne vil, som vi véd, nu ligesom
de andre Balkan stater bekrige Tyrkerne, de
res gamle Arvefjende. Det maa da haabes,
at Kong Ferdinand har arvet sin Moders di
plomatiske Snille, saa at hans unge Konge
dømme maa gaa sejrrigt ud af Kampen.
*

*

*

GENERAL NOGI og hans Frues ligesaa
tragiske som heltemodige Selvmord paa Kejse
ren af Japans Begravelsesdag staar endnu
frisk i Minde. Det viser sig imidlertid nu,
at hans Hustrus Død ikke var forudbestemt,
idet han i det Testamente, han har skrevet
kort før sin Død, har efterladt hende Største
parten af sin Formue. Testamentet indeholder
interessant nok ogsaa en Bestemmelse om, at
hans Lig med Undtagelse af hans Haar og
hans Tænder skal overgives til den kejserlige
japanske Højskole for Medicinere.
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Københavns Theater-Musæum.

AAR MAN fra Porten bag Ministerialbyg- Sangerinde, hvis Billede ikke lindes her, og
ningerne bojer ind mellem Rigsarkivet og en Tilfredsstillelse er det at konstatere, at
del store kgl. bibliotek, bliver man med étselv om ..de Gamle4' fortæller, at Kunsten var
større i gamle Dage, saa var Skønheden det
sat hundrede Aar tilbage i Tiden.
Under store, skyggefulde Træer ligger ikke, f ortidens Dejligheder er ingenlunde dej
gamle, hvidkalkede Huse med høje Tage og ligere end vore Dages.
Det skulde da være Md. Ryge, af hvem der
smaarudede Vinduer, og Perlen af dem alle,
den lille Vagtbygning, er som skaaret ud af findes et aldeles henrivende Minia turmaleri,
Frederik den Sjettes Historie. Den danner den som gemmes i en Montre sammen med hen
slilfuldeste Ramme omkring Thcater-Mus¿vct, des Mands Regnskabsbøger og hans Uhr, Kæ
som nylig er ble ven aabnet, og som er sikkert der, Spænder og andre Herligheder, som den
paa at samle et stort og interesseret Publi kunstlærdige Doktor selv fabrikerede i sin
kum, thi alt, hvad der hedder Theater, har Fritid. 1 en anden Montre ser vi Emil Poulsens
jo bestandig været Københavnernes Kælebarn, Dødsmaske og hans sidste Optegnelser, sam
og her vil man faa mangt et lille Kig bag men med en hel Del forskellige Genstande,
der har tilhørt Scenens ypperste Kunstnere.
Kulisserne.
Et Sted ser man morsomme gamle Manu
Den lille bitten Forstue er dekoreret med
den gyldne Kongekrone fra det gamle Hof- skripter, Theaterbilletter og Programmer, som
theaters Kongeloge og med et fint og nyde er mere kunstnerisk udførte end Nutidens, et
ligt Maleri, som skyldes selveste Constantin andet finder man en ypperlig Samling Kostume
Hansen, og som ogsaa har prydet Hoftheatrel. billeder, et tredje interessante Dekorations
Hele den lille Bygnings Indre er ellers skitser fra Prices Pantomimethealer, et fjerde
slaaet sammen til ét Rum, hvor en morsom fornøjelige Modeller til Trolderi og Forsvinto-Etages Ovn — ogsaa fra Hoftheatrel — vir dingskunsler, hvoraf vi bliver klog paa, at der
ker overordentlig hyggelig. Omkring den er ogsaa kan være farefulde Situationer i den
grupperet forskellige højst primitive Belys ædle Skuespilkunst.
ningsapparater, som viser, hvad vore ForEt interessant Maleri forestiller det gamle
fædre maatte nøjes med, og nogle gamle Ma kongelige Theater med dets Udenværker, hvor
skineridele, som viser det samme.
Rekvisitterne gemtes, og hvortil man kom over
Væggene er dækkede af en imponerende en Bro og ad en stejl Hønsestige; ved Siden
Samling Portrætter; der er vel næppe den ligger det forsvundne Gjethus — et Stykke gam
mere bekendte Skuespiller eller Skuespiller melt København, som nu er forvandlet til
inde, Danser eller Danserinde, Sanger eller 11 e ih e r g sg a d e.
Spectator.
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Det Indre af den berømte Sophia Moskee i Konstantinopel.
Denne Moskee har haft en meget stormfuld Historie. Den blev bygget af Kejser Konstantin og ind
viet til kristen Kirke i Aar 326, blev ødelagt af Ild i 523, af Jordskælv i 559 og i senere Perioder
gentagne Gange plyndret. Da Konstantinopel i det femtende Aarhundrede faldt i Tyrkernes Hænder,
blev den omdannet til Moskee, og de gyldne Engle, som prydede Koret, samt alle andre kristne Tegn
forvandlet til dekorative Ornamenter. — I 4—5 Hundredb Aar har den gamle Kirke nu været Muha
medanernes, men Balkanstaterne har underskrevet Tyrkiets Dødsdom. — Mon det vil lykkes dem at
eksekvere den og at rense Templet til Kristenhedens Ære?
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Fra det urolige Hjørne.

Den tyrkiske Hærs Lejrplads ved den montenegrinske Grænse; ved Solnedgang blotter Soldaterne de
res Fødder, vender Ansigtet mod Mekka og beder deres Aftenbøn. Tyrkerne er, som alle Muhameda
nere, Fatalister, de tror deres Skæbne forud er bestemt og hører derfor til Verdens ¿apreste og mest
dødsforagtende Folkeslag.

Serbiske Soldater.

Serbien, som Mordet paa Kong Alexander og Dronning Draga gav en sørgelig Berømmelse, og som
nu regeres af Kong Peter, er vel nok en af de mest urolige Balkanstater. Med sin Hær, som har
110,000 Kombattanter og med Reserven, som udgør ca. 65,000 Mand, staar den parat til at deltage i
Krigen, naar det skal være, og man mener, at dets Krigserklæring vil foreligge, inden vi læser dette.
Billedet viser det indkaldte Mandskab i deres ejendommelige Uniformer.
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Græske Soldater, som øver sig i Skarpskydning i Bjergene.
EN græske Hærstyrke beløber
D
sig til noget over 50,000 Mand
og er med de urolige Forhold
for Øje nu. bleven mobiliseret,
men staar afventende, indtil de
andre Balkanstater har erklæret
sig for eller imod Krigen. Imel
lem de sydøstlige Lande i Euro
pa er Grækenland det, der inter
esserer os mest, fordi vor egen
Prins er Konge dernede; ellers
vilde de fjerne Egne vel kun ha
ve Interesse for Arkæologer og
Oldgranskere, for hvem den
græske Halvø bestandig har
været et sandt Paradis. Til Foraaret har Kong Georg regeret
sit urolige Folk i 50 Aar, man
maa. ønske, at Forholdene til den
Tid maa være roligere end nu.

Randers Musæum.

Randers har hidtil været be
kendt for sine Hansker, sine
Laks, sine raske Dragoner og
ældgamle, historiske Huse.
Nu har den ogsaa en Ny
bygning, som er en Seværdig
hed og som vil vække Inter
esse ogsaa udenfor den gamle
Fjordby.
Det er det nye Randers Mu
sæum, som nu efter nødvendige
Restaureringer og Udvidelser
genaabnedes den 19. September.
Den smukke Bygning rummer
en historisk Samling, en Møntog Medaliesamling og en Ma
leriafdeling og benævnes som
Provinsens bedste og righoldig
ste Musæum.

Den svenske Flyver
Dahlbeck
startede fra Flyvepladsen paa
Amager den 9. Oktbr. Kl. 223 for
at vinde de 13,000 Kroner, der er
udsat som Præmie til den, der i
Løbet af et Døgn kan flyve fra
København til Stockholm. Paa
Grund af stærk Taage naaede han
kun til Yxenhul i Nærheden af
Markaryd, og de stadig uheldige
Vindforhold tvang ham til at op
give den store Præmie og være
tilfreds om han kunde opnaa den
mindre paa 6000 Kroner
I mindre Ture fortsatte han Vejen
op gennem Sverrig.
Fol. Mejer.
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Amerikanske Krigsflyveskoler.

Den forste Undervisning.

/ERENS ANVENDELSE af Flyvemaskiner

H er ikke længere noget nyt. Man har for
længst betragtet dem som en Del af det mo
derne Krigsmateriel. Derimod er Krigsskibenes
Forsyning med Flyvemaskiner eller HydroAeroplaner af nyere Dato.
„Ilver 8. Dag“ bragte fornylig et Billede
af et med en Flyvemaskine forsynet Krigs
skib, og i Fortsættelse heraf bringer vi i Dag
•et Billede fra den amerikanske Marines Flyve
skole i Grcybury, der ligesom den militære
Flyveskole i College Park, Maryland, er be
regnet paa Undervisning af det menige Mand
skab.
Disse Flyveskoler er meget populære. Man
vælger naturligvis de bedste Mænd til Fly
vere, og allerede ved første Stadium af Ud
dannelsen ser man, hvilke af dem, der egner
sig til Hvervet som flyvende Spejdere, og
hvilke, der ikke gør det Marinens Mandskab
har forud alle Betingelser for at blive dyg
tige Aviatikerc. De forstaar sig paa Vind og
Vejr, de har lettere ved at lære at styre, er
vant til at bevæge sig i svimlende Højder
uden at blive øre i Hovedet og kan af gam
mel Vane som oftest taale drøje Knubs, der
hører med til Virksomheden paa et rullende
Skib, hvor det første, de maa lære, ør at
staa fast og holde Balancen.

Hydro-Aéro planets Opgave er først og
fremmest Spejdertjeneste, og for Tiden fore
tager amerikanske Officerer interessante Eks
perimenter med at fotografere Fæstninger om
Natten fra Aeroplaner, der er forsynede med
Lyskastere af stærke Acetylenlamper.
For Hærens Vedkommende har man længe
ved Hjælp af Lyskastere opnaaet fortræffelige
Resultater af Acroplan-Spejdertjeneste om
Natten.

G. Holmer.

Militære Flyvere, Aeroplaner og Flyveskole
er ogsaa kendt herhjemme. Men et HydroAeroplan er noget andet og mere end de sæd
van 1 ige Fly v em a skin er.
Under Maskinens Stel og i Stedet for de
smaa Hjul, som er nødvendige for Starten,
er nemlig anbragt Pontoner, og disse bevirker,
at Aeroplanet bliver i Stand til at lande og
starte paa Vandet, og saaledes lettere sætter
Flyveren i direkte Forbindelse med Krigsski
bene. Dette er den allernyeste Aeroplantypc,
og en saadan synes vi nu ogsaa at skulle faa
herhjemme, idet der nylig blev overrakt For
svarsministeren de første Bidrag til Anskaffel
sen — 28,500 Kr., indsamlet i frivillige Bidrag.

P.
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DIREKTE FRA PARIS

ORLEDEN VAR JEG TIL FEST sammen

med mange nye og smukke Toiletter, men,
F
mine Damer, hvad nyttede de kostbare Stoffer
og Besætninger, vore Dragter var alligevel gam
meldags, frygtelig gammeldags. Vi bar nemlig
allesammen „Kjoler", almindelige, solide Kjo
ler med Forbredde, Sidesømme og Bagbredde,
og under dem bar vi allesammen et Skørt,
enten det nu var af Silke eller Knipling, men
Kjolernes Tid er forbi og Skør
ternes med dem!
Nu bestaar et Selskabstoilette af lutter Drapperier, og under dem bæres et Silketrikot —
ellers intet.
Er Drapperiet saa gennemsigtigt, al man aner
det snævre Hylster underneden, er det kun
et Raffinement mere, og bliver Drapperingen
en Smule forkortet i den ene Side, saa gør
det heller ikke noget, maaske føjes der en
Stump klar Knipling ind, som kun tilslører,
ikke skjuler, det elegante Smalben i den glin
sende Silkestrømpe og tilsvarende Atlaskes Sko.
De moderne Stoffer, enten de er Fløjl eller
Silke, er tynde og smidige og lister sig om
Skikkelsen i bløde Folder. De gammeldags
Slæb bredte sig, naar de med Vælde brusede
op ad et Kirkegulv eller ind i en Selskabs
sal; Nutidens er uden Foer eller Fnderlag og
folder sig blødt sammen, enten (Je er syet
i én bredere eller i to sylespidse Flige.
Drapperiet er nedenom saa stramt som mu

ligt og saa langt, al Foden maa tage det med
i den Glideflugt, der har afløst almindelige
Gangarter.
lavene er stærkt dekollelerede, men med
dækkede Skuldre og med Halværmer, dog
oftest af klare Stoffer; Taillen sidder paa sin
rette Plads, og alle Linier følger i det hele
taget Naturens.
Men al Symmetri er bandlyst; skal Drapperierne afsluttes med Læg eller Fold, maa
det helst anbringes saa skævt paa Figuren, som
det er muligt, og er der Sløjfer, Bælte eller
Besætning, skal det ogsaa være usymmetrisk,
ja, selv Slæbet maa helst have en lille Drej
ning til venstre. Bagtil er Dragten ganske flad,
og store, flade Japanersløjfer illustrerer det
yderligere.
Den mest raffinerede Model minder om
Thorvaldsens Psyche; dæk hendes Overkrop
med dekolleteret sø’lvglinsende Tyil, og lad
hendes stærkt foldede Hoftcdrapperi være af
sort Atlask, og man har et ultra-moderne Sel
skab s toilette.
Farverne er douce og noble, helst hvidt
og sort eller mørkviolet, men Besætningen er
straalende, enten Tyli, der blinker som Dugdraab'er i Maaneskin, eller brogede Pcrlebroderier som Oldemors Strikkepose, eller Silkecheniller i klare Farver, dog oftest i samme
Nuance som Dragten. Ogsaa Skindbesætninger
anvendes, dog kun som diskret Kantning, hvidt
Lammeskind til sort og Skunk Lil hvidt.
At al denne Rigdom og Skønhed er bleven
forevist den københavnske Dameverdcn, skyl
des Frøken Gleesen, „Magasin Holga“, som fra
de største Etablissementer i Paris har dis
poneret over ca. 100 Modeller, den ene dej
ligere end den anden.
Saadan en Dragt fordrer en hel Del,
f. Eks. „en Lift“ til Madames Transport, thi
til Trappepassage egner den sig ikke, — og
en Bil, thi en Sporvogn ta aler den ikke, —
og helst en galant Ægtemand til at løfte Da
men ind i Bilen — og endelig en fyrstelig
Aftenkaabe, som ogsaa vistes Damerne i Ma
gasin „Holga‘;, hvor al Dejligheden præsen
teredes paa nydelige Mannequins, hvorved den
fik dobbelt Charme.
Thi det er jo først gennem Bevægelsen,
at man kan konstatere, om Folderne er rig
tige, og om Skønhedsidealet er naaet.
De unge Damer, som med korte Trip gled
hen over de bløde Smyrnatæpper, bar en
urokkelig Alvor til Skue; et Smil kunde maaske
misforstaas, eller maaske græd deres Hjærter.
fordi Herlighederne kun var Minutters Laan.
Og Alvoren forplantede sig til Tilskuerne;
Stemningen kunde ikke være højtideligere ved
et Kirkebryllup.
Maud.

Nogle Notitser om

A. Reiters Gymnastik-, Fægte- og Bokseinstitut.
Vimmelskaftet 42 1 (Jorcks Passage.)
INSTITUTE? kan i denne
Fægtning hos en herboi
iMaaned fejre sin 10-aarige
de fransk Fægtelærer.
Fødselsdag. Den 5. Okto
Maj dette Aar var Hr. F
ber 1902 begyndte Under
ter indbudt af Frankrigs
visningen i Studenterhjemrømte Fægtelærer, Monsii
mets Gymnastiksal, KøbMerignac til at fægte j
magergade 62. Undervis
dennes Sal i Paris. I
ningen lededes de 2 første
traf han en dygtig Fæg
Aar af forskellige militære
lærer Monsieur Giliens
Gymnastiklærere med Hr.
Brussel. Denne vandt
Reiter og nu afdøde Løjt
Præmie paa Sabel i A
werpen i August Maar
nant Hackius som Hjælpe
iaar. Hr. Giliens vil hv
lærere. 1904 blev Reiter
Lærer fra Hærens Gymna
Aar gæste Hr. Reiters
stitut i ca. 1 Maaned, h
stikskole I Sommeren 1905 *
ket Instituttets Elever
besøgte Hr. Reiter Stock
faa megen Glæde af.
holm. Paa Centralinstitut
Gymnastiksalen
Ifølge Programmets Aa
tet fulgte han Undervisnin
gen i Maanederne Maj og Juni. 1907 — 08 gennem beretning, har Instituttet været besøgt af 306 Ele1
gik Hr. Reiter Statens Lærerhøjskole, hvorfra han tog i Sæsonen 1911 —12.
Hs. Kgl. Højhed Prins Aage er en meget flii
Eksamen i Gymnastik, Anatomi og Fysiologi 1908.
I Aarene 1904—09 tog Hr. Reiter Undervisning i Elev paa Instituttet.

forhindrer al Nedslag og forbedrer
Trækket.

W. Bonnez Røghætte-Fabrik
Bruunsgade 35.

Aarhus.

Telefon 1670.

Forhandlere Rabat.
Kbhvns.
Handelsakademi
Købmagergade 67.

Forsi, kgl. Transi. Anth. Nielsen.
Specielle Dameklasser. Offentl.
Afgangseksamen. Gratis Engage*
ring i Ind* & Udland. Program

gratis. Fripladser.

Svea

Brand- og LivsforsikringsAktie-Selskab
Hovedkontor for Danmark:

Amaliegade 3. København.
Telf. 7507.

tstherfierrlinogtlalb.flndréa’s

Danseundervisning for Voksne.
Fredag den 4. Oktober begyndte
vi vort Kursus i Dans for Voksne.
Undervisningen finder Sted hver Fre
dag zVften fra 8—10 i Gregersens
Skole paa Ørstedsvej 65. Indmeldel
ser kan daglig finde Sted: Set. Knudsvej 29 og H C. Lumbyesgade 11, 1 S.
Telefon Vester 1808 x (2—4) Telefon
Strand 281 y. Exam. Danselærerinder
fra Paul Petersens Institut.

Sagfører Thor Eibye,
Huskenstræde 12 København

I Tvivl.
A. : Min nuværende Kone har jeg lært at kei
igennem Dem!
B. : Skal del være en Bebrejdelse!

Den sidste Rejse.

Vel
Men
Vel
Vel

født er vel en Trøst,
bedre vel opdragen,
gift er Livets Lyst,
død er hele Sagen.

— Saaledes sang for Aarhundreder siden Ambros
Stub, og Folke vittigheden har siden ændret sid
Linje til:
Men bedre vel begraven.

Og paa Bunden af dette skjuler sig Folkets Trag
efter at gøre den sidste Udfærd: Rejsen til det uken
Land, saa stemningsfuld og smuk, som Evnerne
lader.
1 gamle Dage, i Ceremoniernes gyldne Tidsal
havde man Bedemanden. I Dampens og Elektricitet
nervøse, jagende Tid er denne ærværdige Fortidsfi«
svundet bort, og man gaar nu til Fabrikanten, i h
Lager de alvorlige, mørke Kister minder om, at
er Forgængelighed.
Det er en Selvfølge, at den nymodens, hæsblæset
Reklame ikke ret passer paa Leverandørerne i d(
Fag, og de Forretninger, som holder sig fornemt
bage, er vel de, der har den største Virkekreds. Sorj
hos de efterlevende maa respekteres, Følelserne n
ikke saares, og den, som bedst forstaar at undgaa di
Skær, er sikker paa det bedste Resultat. Hr. Jørj
Petersen, Istedgade 48, har netop den lykkelige Ev
hvad hans omfattende Virksomhed bedst beviser. 5
en overordentlig hensynsfuld Optræden, ved en kul
og god Behandling har Hr. Jørgen Petersen vun
Sympati i vide Kredse, og Forretningen, Istedgade
som for 6 Aar siden blev startet under højst beske<
Former, har nu udviklet sig til en af Hovedstad^
største, hvor et rigt Udvalg, lige fra de aller billig
og enkleste Kister til de gedigneste Pragtstykker fin
rede til øjeblikkelig Levering.

For meget forlangt
Herren: Johanne, hvor kan det være, at De gaar
og sætter saadan et traurigt Ansigt op?
Pigen: Jo Herre, jeg havde i Nat saadan en ube
hagelig Drøm!
Herren: Men, jeg begriber ikke — med den høje
Løn, De faar her, burde De jo dog egentlig kun have
behagelige Drømme!
❖
*
M oder n c B ø r n.
Hans (9 Aar): Hvad er det, du skriver, Carl?
Carl (10 Aar): Aah, jeg fuldfører kun andet Bind
af mine Erindringer om min første Kærlighed!

Tvve- Hans.
Af Else Nielsen.
og for sig er der jo ingen, der kan sige noget til,
at Kræmmerne passede godt paa deres Varer, na ar
Tyve-Hans var intfe i Butikken for at købe et og
andet — i og for sig eir der heller ingen, der kan dadle
en Egns Befolkning, naar den i Kirke- eller Forsam(ingsfmse flytter sig et godt Stykke fra den, der har
været straffet for Tyveri, thi at komme a? med Lom
metørklæder og Ure, er der ingen, der holder af,
thi alt sligt kan være liaardt nok fortjent — heller
ingen kan dadle Pigebørnene, at de helst holder saa
dan en Person 3 Skridt fra Livet, thi hvem skotter
om at være Kæreste med en Tyv.
Undertiden kan alle den Slags Forhold virke for
færdelig trykkende paa den Person, der er Genstand
for slig Behandling, men Folk er jo saa optaget af
Slid og Slæb og egne Sager, at strengt Laget kan
man ikke forlange, at de skal stille sig synderlig ander
ledes, selv om der kan siges meget til Undskyldning
for Staklen — det gaar jo altid saadan, at det er meget
lettere at faa et daarligt Ord paa sig, end det er at
faa det af sig igen — og det maatte Tyve-Hans føle.
Glad kunde han være over, at lian havde arvet
et lille Hus efter en Onkel — et Hus, der laa godi gemt
mellem høje Træer og desuden flyttet et godt Stykke
fra Landsbyens Landevej — her kunde Hans gemme
sig og i Ro udfore den Smule Arbejde, der var nød
vendig for Livets Ophold.
Fra dette lille Hus gik han ogsaa kun nødtvun
gent — det var ham en Pine, naar han skulde gøre
Indkøb — for hvert Menneske han mødte, betrag
tede ham som Fjende — naar Landsbyfolkene var
bange for ham, saa var han langt mere bange for
dem, han slog Frakkekraven orp over Ørene og trak
Huen dybt ned over Øjnene for ikke at blive genkendt.
Men i saadan en lille Landsby skal man være meget
heldig, hvis man uset en enkelt Gang kan slippe forbi
Gaardenc med deres nysgerrige Beboere, saa Hans var
aldrig paa en af sine smaa Ekspeditioner, undlagen
der gentagne Gange blev hvisket eller raabt: „TyveHans:4 — „Tyve-Hans44 efter ham.
Hans dukkede sig som for Slag — hans lange
tynde Skikkelse blev mere og mere sammenbojet.
Der findes de. Personer, ligegyldigt hvad de har
gjort, der forslaar at sætte sig i Respekt — den Slags
Personer taaler ingen Ilaan, og de forstaar at hævne
sig, saa Folk bliver forskrækkede og lader dem i
Fred, men saadan var Tyvc-IIans nu ikke.
At der kunde være en Smule i Vejen med TyvcHans?s Forstand, var der heller ingen, der tænkte
paa — at en Tyv holder sig for s’ig selv og ikke kom
mer blandt ordentlige Folk, var kun i sin Orden.

T

Rigtignok var der mange, der stak Hovederne sam
men og lo ad Tyve-Hans’s Maade at føre Hus paa
— i Stedet for, at han godt kunde have holdt baade
Heste og Køer paa sin Bedrift, saa indskrænkede han
sig til kun at have en Ko og en Smule Fjerkræ —
saadan at han ikke ligefrem sultede.
Folk i Landsbyen syntes jo, han skulde dyrke sine
Marker og faa noget ud af Stedet, men det tænkte
Tyve-Hans nu ikke paa.
Han kunde gaa hele Dage og søle over en Smule
Ukrudt — han kunde staa i Timevis og se paa Koen,
naar den aad Græs paa Marken.
Hvad han tænkte paa, fik ingen -at vide — om
det var paa hans Mo’r, der døde, da hun fik at vide,
at han havde stjaalet af Købmandens Skuffe — maa
ske var det det, der kørte rundt i hans Hoved — naa,
hvem gad ogsaa spekulere paa det — det maatte han
selv om — under alle Omstændigheder var han ingen
Stormand, som man havde Fordel af at tage sig af.
De, der saa mest til Tyve-Hans, var den store
Gaardmand Ajs Sørensen, thi hans Gaard var kun
skilt fra Tyve.-Hans’s Have ved en Smule Træværk
og de store Linde, der skjulte Hans’s Hus.
Men selv de saa ham kun sjældent, han holdt
helst til der, hvor ingens Blik kunde naa ham.
Dog, en Dag, da Hans luede Kartoffelbedet, der var
dannet som en Trekant, hvis Spids løb lige ind til
Ajs Sørensens Roer, fik han pludselig Øje paa Ajs
Sørensens lille Pige Ella, der kun var l’/å Aar gammel.
Hun vraltede lige op til Hans og rakte ham en
halv Sukkerkringle; saa mimrede hun noget, som vist
skulde betyde værs’go.
Tyve-Hans rejste sig op og saa paa hende — han
saa paa den lille Stump i den grove graa Kjole, han
saa paa det gule, korte Haar og de store blaa Øjne
— han saa især paa de smaa bitte Hænder med For
dybningerne ved Fingerleddene.
Og saa gav han sig til at le — han lo saa det
skrattede — han lo, saa hans Bryst næsten naaedc
Knæene og de lange Arme Jorden.
Ella stod stille, stadig med Kringlen rakt frem.
Endelig fordristedc Tyve-Hans sig til at tnvkke
Ella hen til sig.
Nej da — for en lille blød Tingest. — Hans tog
omkring de to »smaa bløde Ben — saa kildede han
hende — saa Ella klukkede.
Tyve-Hans skrattede - det damirede i hans Hjer
ne — han maatte gøre noget for at more Ella.
Saa krøb han :paa alle fire — Ella sad paa hans
Ryg og legede Rytter — saa hentede han brunt Sukker
inde i Huset og puttede i Munden paa hende — saa
dan blev han ved, indtil man pludselig begyndte at
råabe: „Ella, Ella, hvor er du“ inde fra Ajs Sørensen.
Tyve-Hans satte forskrækket Barnet fra* sig og førte
hende hen til Laagen og forsvandt saa i en Busk,
hvor han blev siddende,indtil han saa’ Madam Søren
sen trak af Sted med Ella.
Men fra den Dag kom Ella næsten hver Dag.
Tyve-Hans fo’r efter Dværghanen — han fo’r mel
lem T'ræer og Bede over Møddingen — og ind hos
Koen for at fange den, saa at Ella kunde faa Lov at
klappe dens glinsende, grønlige Fjer.
Tyve-Hans kunde staa 'paa Lur i Timevis og vente
paa Ella, naar hun saa kom, skjulte han sig, for plud
selig at dukke frem fra Grøften eller bag en Dør —
og saa lo han af Fornøjelse, naar Ella med sin spæde
Stemme forsøgte at räabe Hans — der kun blev til
ns — ns — mens hun gik og søgte.
Ajs Sørensen opdagede ingen Ting, — de troede,
at Barnet løb og legede paa Græsplænen, thi saasnart
de raabte Ella, saa stod hun der.
Og saadan fortsatte de to deres Venskab ufor
styrret.
Saa hændte det en Dag, at hele Landsbyen blev
opskræmmet af en stor Røgsøjle, der steg lige mod
Himlen og bredte sig over hele Landsbyen, hvorover
den laa som en vældig Tordensky.
Naar man aabnede Vinduerne, trængte den kvæ
lende Røg sig helt ind i Stuerne.
„Hvad var der paa Færde ?“ Folk løb ud af deres
Gaarde og saa den Vej, fra hvilken Skyen kom.
Det er Ajs Sørensens Stuehus, der brænder.
Man fik travlt — de fleste gjorde ikke andet end
at flyve af Sted til Brandstedet — men der var andre,
der var mere besindige — de tog alt, hvad der hed Kar,
Tønder og Spande, fyldte dem med Vand, satte dem paa

sr, som har et sart, fint Ansigt ud
urenheder i Huden, brug derfor <

Kæphest - biXJemaVK- f
BERGMANN & CO. RADEBEUL. Faas overalt a
Hoveddepot: Trojel & Meyer, Kronprinsensgade 1.

Københavns Støvsngekonipagni.
Vesterbrogade 20.
Kontortid 9—5.

Telf. Vester 2823 x.

Læs, køb og averter i „Hver 8. Dag“,

Vognen og kørte saa af Sted for at. give en Ilaandsrækriing.
Men da de naacde til Brandstedet, saa de jo nok;
at Stuehuset var deir ingen Udsigt til at redde, saadan
som det blæste — bare man kunde hindre Ilden i at
forplante sig til Udhusene og derfra videre, saa maalte
man være glade.
Flammerne skød ud af Taget, og med Nød og
næppe havde man faaet Madam Sørensen trukket ud
af Bryggerset.
„Min Ella, hvor er Ella,“ raabte Ajs pludselig for
færdet.
„I Barnekamret ovenpaa/ skreg Madam Sørensen
— og vilde fare ind i det brændende Hus4 men Lands
byfolkene greb hende — det var jo den sikre Død —
desuden kunde Taget hvert Øjeblik falde ned.
,Ella, Ella,“ jamrede hun, —• hun åkreg og rev
— hun vilde af Sted — hun skreg saa højt, at Raabet
naacde til Hans, der var kommen frem mellem Bu
skene.
Men næppe naacde Ordet Ella hans Øre — før et
Stød foT gennem ham — han var som forvandlet.
lían foT ind i sit IIus — op paa Loftet — trak
med. vældig Kraft den store Stige frem — slyngede
den ned gennem Lugen — sprang selv efter ned paa
Gulvet — greb den og fo’r som en vikl ned gennem
Haven — sprang over Diget — og standsede ikke før
han naaede Brandstedet.
„Tyve-Hans — Tyve-Hans — lian vil stjæle/ —
raable Folkene, „han benytter sig af Lejligheden - den Røver — den Tyv.“
Men Hans var ligbleg i Ansigtet.
„Hvor er hun? - 1 hvilket Vindue?“ skreg han.
„Ella er der!" raabte Madam Sørensen. — — Modcrinstinktet lod hende ane en Ven.
Tyve-Hans salte Stigen til Vinduet — — fo’r som
en Kat opad den — — knuste det lukkede Vindue
med et vældigt Slag og krøb ind.
Inde i Huset saa’ man ham fare fra Vindue til
Vindue. — —
Han stak Hovedet ud — — hun er her ikke.
„Oh — Gud — — saa er hun i Gavlværelset.
Alle styrtede derhen.
Tyve-Hans kom til S vue i Vinduet paa Gavlsiden
med Ella.
„Døren er brændt — — en Stige!“ raabte han.
De andre iløj fortumlede om.
Et Øjeblik efter kom Hans til Syne — — med
sammenbundne Lagener — — ganske langsomt hej
sede han Ella ned gennem det brændende Vindue.
Madam Sørensen greb hende — — knugede hende
til sig.
Tyve-Hans stod ved Vinduet og ventede paa Sti
gen, da Sprossen var brændt.
Pludselig lød et vældigt Brag. Taget styrtede ned.
Tyve-Hans forsvandt i Røg og Flammer.
„Ns — Ns!“ raabte lille Ella og. strakte de smaa
buttede Arme i Vejret.
Landsbyfolkene stod stille og forfærdede — — det
gik langsomt top for dem, at der var gaaet et Men
neskeliv tabt — — og dette Menneskeliv var TyveHans s —
Tyve-Hans var død Heltedøden — —
Tyve-Hans — — den foragtede Tyve-Hans havde sat
Livet til for at redde en anden.
I dette Øjeblik var han den største, den modigste
af dem alle.
Den ene Hue fløj af efter den anden — de blev
staaende og saa, hvorledes de vældige Ildflammer lidt
efter lidt tog af.
Saa trykkede de Ajs Sørensen alvorligt i Haandeii og skiltes i en højtidelig Stemning.
Tyvc-IIans’s forkullede Rester blev begravet Søn
dagen derefter — — hele Landsbyen var mødt og
stod samlede om den aabne Grav.
Det var eftertænksomme og forundrede Ansigter,
der bøjede sig over den Grav, som snart skulde luk
kes over et Menneskelivs Gaade.
„Hvordan var Tyve-Hans egentlig?“ — — det var
det store? ubesvarede Spørgsmaal, som lang Tid efter
satte Sindene i Bevægelse.

nJtMMfclb VEJVlbtiK
Fortegnelse over københavnske Firmaer, hvis fleraarige reelle Forretningsførelse yder Kunderne
betryggende Garanti for samvittighedsfuld Betjening.

Barbermaskiner. | I Guld- og Sølvvarer |

I

Barbermaskiner.

I

Forlovelsesringe alle Des
sins. Denne Annonce giver

10pCt. Gothersgade 58, Aug.

Kr. 1.50 plus Porto sendes
mod Opkrivvning. P. Jensen,
Skovvejen 105. Aarhus.

Andersen.

I

Gentoftegade 4

A|S. CENTRUM, Regnegade 1.

Opplettering.

Thorald Bohm

R.E.Lund, 8, Bagerstræde 8,

— Fiolstræde 42. —

med alt til Faget henhø
rende til Konfirmation og
Selsk. Provinsordre exped.
.)m‘;aa¿nde ot billigt

Alle Mierker føres.

Dekoratører.

|

I
Larsen & Gording.
Ilolbergsg. 10. Tlf. Byen 5110.

Kunstklinkeri.

Kurvemagere.

K. MADSEN,
Mølle Alle 14.

Peter Hvldtfeldtsstræde 6,

h. m. olsen
Fiske- og Vildtforret

Maltpræparater.

Fodpleje.

Dlages De af Rotter, Mus. Væggedyr,
1 Kakerlaker eller andet Utøj, da
henvend Dem Nybrogade *z8 Stuen.
Telef. Byen 2'i'J6 Tom Tjäder.

SkræOermestre.

Billeder indrammes, Rullegardiner,
Portiere- A Gardinstænger. Vindues
polering udføres. II. Th. Klingspor.

Nordre Frihavnsgade 13 A.

Alt Stof modt. til Forarbejdning.
God Pasning og flot Arb. garant.
Stort Prøvel. Ægirsg.12. N. Ohlson

C. Knnerding & Nielsen,

Jernbo neg. 5, Telefon B,
2642x. Soiidé Folk indr. Ra
tchet. Fineste Gardinoph.
C. Paulsen.

L

Vinduespolering, specielt for private
Hjem, P. Sønderby, Vesterbrogade
I27, Tlf. V. 1661 y.

|

Overslag g ra lis.
M. Jansen,

Pustervig 5.

Mahogni Bogskabe, som Teg
ning 50 Kr. /V11 tike Jøbler
restaureres. SnedkermesterP.

OÖ

Lindén, Ilenr. Rungsg. 23-25.

Amagertorv 31.

Vaskerier.

Specialitet:
Husholdnings
vask efter Væj

Vore Vogne køre overal

Grundl. 1868 Telf. Byen 7y.

Telf. Strand 2. ♦ Telf. Strand

Længste Garanti.

Afbetaling indrømmes.

Billigste Priser.

|

Konsultation
10—4 og 6—7.
Undersøgelse gratis.

Fineste Guldbroarbejde.

= Benyt =

Oansk-amerikansk Tand-System.
Gothersgade 21 St.
Telf. Byen 18 31 v.

Trikotage.

Hjemmels Vejvise

Strømper, Underbeklædning,
Alexander Hoyer.

KØBMA6ER6ADE16.

Stort Udvalg til alle Priser.

Tele/on Byen 2361) x.

F. 0. Carlsson,

— Grundlagt 1878. —

6, Holbergsg. 6

fiANE

I

Ubrf orr et ninger.

Gmdrup
Dampvaskeri,

Symaskiner.

Frederiksborgg. 31.

WB- Central
- - - - - - Møbelmaaasinet
- - .- - - - - - - 1

I

Største Udvalg i Uhre o
Kæder.

Frøsig & Nielsen, Skræderetabl.

Tandklinik:

Bedst og billigst
F, C: Dahl,

Møbler.

Tlf. Palæ 11

1. Kl. Herre- og Dameskræderi.

| I Manufakturvarer. |

Alt Glarmesterarbejde
udføres.
CARL STAPF,
________ Enghavevej 15.________
Korsgade 30 lige ved Blaagaardsg.

Glasmosaik.

Fabrik:

Brug Maltbne Kakao.
Maltine Kaffe taales,
hvor Kaffe bør være
banlyst.
Maltinekiks. Tlf. 9919.

) \ l'rk. Rasmussen, Ves ter___ 7 vol dg. 17 a, 2. Bemærlr.
2den Sal. Træffes 12—6.

G lar mestre.

|

Ingen Mavekatarrbt

ning Blaagaardsgade 18^

Københavns Dampfarvøri
& Tojrensnings Etab
Dronn. Tværg. 14.

Bestillinger modtages. Stort Prøvel.
Omforandring og Oppresning hurtig
og billigt,

8 Kr. pr. Stk.
Aage Jensen«

I Fiskeforretninger* ]

Reparationer
øvede Skrædei

C. Kruger Hansen.
Indlevering:

Rottegift.

Jul. Nielsen.He r^e^skr3r’

Stole som Tegning

Chaicelonguer, Divaner
og Fjedermadratser.
1.K1 Tapetserer værks t,

I

|

KUNST--KLINKERIET
Ryesgade 114.

HINK
nU31V

Lillr Slrandstrcrde lå
Jierrtdragt (ra 2.00
7)a medragt • 12S

Blegdamsvej 56. Tlf. Nora 1100

LAURITZ JOHANSEN
Palkonérallé 65.
Telf.
Godth.1165, anbefaler sig

26, Smallegade 26.

Tøjrensnings
anstalten.

Telf. Byen 42Ux.

Konditorier,

Cigar- & Tobaksforr.,
Vin samt Spirituosa,

Tøjrensningsanst.

|

Stilfulde Instrumenter
Dansk Arbejde.

Trikotage t.Voksne o.Børn samt Etablissement for moderne Indram
Skørter, Korsetter og Strømper ning. Kun 1ste Kl Materiale anvendes.
i stort Udvalg A*Nuppenau,
‘26 G røm: eg. 26. Tlf. Byen /457.i:

Severin E. Prendrup,

Masklngarn til en gros Priser.

|

Pianoer.

I

Vinduespolering og Bygningsarbejde
udføres.

Cigarer.|

Landemærket 25.

Største Udvalg, Billigste Priser

Gamle Pletsager »«addin"
bliver som nye Xe.~

Ugentlige Afdrag
efter Aftale.

|

O. K. Mathiesen,

direkte fra Værksted.

Rammer paa
Afbetaling.

faler solid Indbinding til smaå Priser.

ved det nye Theater.

Christensen & Meier,
Snedkerelablissem. 4, Kong Georgsv. 4.
Spisestue og Sovekammermøblem,

Bogbinder D. L. CLÉMENTs

Allé 12, Hj. af Grundtvigsvej, anbe

Reelle Fordele bydes Kun
derne. FREA er altid reel
Vesterbrogade 40

Tegning og Overslag gratis.

Indramnings

blZ

Aarligt Udsalg.

Til billigste Fabrikationspriser
Snedkermester M. Pedersen,
Danmarksgade 6.

gade 74.

Eftfl. Silkegade 13, Køben
havn. Telf. 3396, leverer alt
Bogbinderarbelde, enk. Bø
ger som de største Partier, i omhyg
geligste Udførelse, til rimelige Priser.

Stort Udvalg i Tricotage.

ser. C. Christensen, Præstøgade 13.

— Skilninger — Parykker, enestaaende Pasning. Nørrebro

Bogbindere.

Falkonerallé 26. Tlf. V 2267 x.

^^—^.relse. Billigste Værkstedspri

Tlf. Palæ 1358y.

Fru ERSLEV
modtager afredtHaar til For
arbejdning. Spec.: Fletninger

Barnevogne og Klapvogne.

Er.7, Gade 4, Hj. afNørrebrog.
Telf. Nora 1996 y. Afbetaling
indrømmes.
Itkin.

Børneudstyr.

Trikotage.
ANNA PAMPERIN.

H aar arbejde.

Barnevogne.

V. Christensens Bogbinderi,

Møbler.

MflHInV direkte fraVærkstedet.SpeciMHIIIkI alitet: Spisestue og Herrevæ-

til billigste Fabrikations-

naar=

IVlfcJDier priser, N. P. Nielsens Mø
belsnedkeri, N. Søgade 15. Telf. Byen
5195.

Tegning og Overslag gratis.

plSRI

iggo Henriksen, 47,
W Pr« Charlottegade 47.

"íjngUql Hele Udstyr leveres efter
Tegning saavel som enkelte
og Emaille. Stort Udvalg af Stempler.
Dele. Alt Snedkerarbejde udføres.
Kronprinsessegade 19.

DØRPLADFR i Messing, Porcellæn

---------- Benyt---------HJEMMETS VEJVISER
naar De søger et reelt Firma.

De snoer et reelt ftmn

Kvinnorna äro luft för mig. — Utan luft kanjaginlelefva.
(Kurre.)

Den førstefødte.
Ved

S, M. O.

re Gange lader jeg Geværet klikke, men fjerde Gang
1 slipper han ikke.“ — Det var Lebatut, den gamle
Skovløber, der talte med sig selv.
Deii Vane
havde han faaet, efter at hans Kone var død og Bør
nene taget hjemme fra. Han var jo helt ene i Huset.
Jæger-Instinktet beherskede ham ganske. Havde
han ikke været Skovløber, var han bleven Krybskytte.
Af hans fire Sønner tjente to ved Hieren, de to
andre boede i Landsbyen, hvor hver især havde en
lille Parcel.
Sønnerne havde megen Respekt for deres Fader,
der stadig var lige barsk og utilnærmelig; men de
beundrede og elskede ham.
Om Søndagen kom de gerne og passiarede en Times
tid eller to med ham, og ved Højtiderne gik han til
dem. Den øvrige Tid tilbragte han alene, i Skoven,
paa Lynghederne eller imellem Gyvelen.
Han opfyldte sine Pligter samvittighedsfuldt, gik
paa Vagt hele Dagen og stod op midt om Natten for
at .overrumple Krybskytterne. Han fangede dem ikke
altid, forskrækkede dem kun. Det var et interessant
Liv, men ved altid at kæmpe saadan var han kommen
til at hade de dygtige Krybskytter. Han led ved at
føle sig magtesløs overfor dem og talte med sine Søn
ner derom. For hver Gang steg hans Vrede. Søn
nerne svarede intet, sad kun med sammenbidte Læber
og hørte til. — —-------------Lebatut plejede at kende Navnene paa sine Ofre,
længe før han fangede dem. Han kunde altid skelne
mellem Skuddene fra de forskellige Geværer. Men Ly
den fra et nyt Vaaben var i den sidste Tid kommen
til, et Vaaben, han ikke kendte.
Man skulde næsten tro, at den, der brugte det,
var en usynlig Mand, saa umuligt var det at faa fat
paa ham. To Nætter i Træk havde den gamle Skov
løber været lige ved ham og havde raabt: „Stands,
eller jeg skyder!“
Men den anden var alligevel løbet bort, og han havde
ikke kunnet faa sig selv til at affyre Skuddet. Men
det gik ikke mere an. Hans overordnede havde paa
lagt ham at være strengere.
En Aften i Mørkningen havde han lagt sig paa Lur.
Det begyndte at røre sig i Krattet, en Skygge kom
frem. Men uden al Tvivl havde Krybskytten anet
l'raad, for han var krøbet bort som en Snog.
Ved Udkanten af Skoven havde Far Lebatut mødl
sin Søn, der kørte hjem.

„Har du ingen mødt?" spurgte den gamle.
„Nej, Far, kun Bisbote, der skærer Lyng," lød
Svaret.
„Ved den levende Gud, jeg skal nok faa fat paa
ham," mumlede Skovløberen. „Om jeg saa skal slaa
ham ned som en Hund."
Denne Tanke fulgte ham Dag og Nat. Saa meget
■aere, som man havde sagt ham, at han begyndte at
blive gammel og manglede Energi. Distriktets Skov
rider havde indgivet Klage over ham til Overførsterén,
der havde irettesat ham.
„Jeg vilde gerne se andre gøre det bedre," ind
vendte Lebatut. „Jeg kunde godt have nødig at tage to
Mænd med mig for at fange den Slubbert/'
„Hvorfor ikke et helt Regiment, Far Lebatut," sva
rede Overførsteren spottende.
„Ja, det er nu lige meget, men jeg har aldring før
haft med en saa snu Fyr at gøre som han." Den gamle
saa ganske opgivende ud.
„Se at gøre det lidt hurtigt af med ham." Over
førsteren s Stemme lød alt andet end mild.

Næste Nat vækkede Skovløberens Hund sin Herre.
Det var et dumt Dyr, der ofte gøede uden Grund. Skov
løberen lagde Mærke til, at i Nat lød dens Gøen sna
rere venlig end vred.
„Det manglede bare, at den skulde være gode Ven
ner med en af disse Slyngler," mumlede han halvhøjt
Saa klædte han sig paa, satte en Patron i Geværet
og gik — uden at tage Hunden med.
Det var saa mørkt, at man ikke kunde se en Haand
for sig. Man maatte kende Skoven, som den gamle
kendte den, Tor at finde Vej.
En Gang imellem standsede han og lyttede. Pludse
lig syntes han at høre en let Støj, der blev afbrudt
for snart igen at begynde.
„Han har vist for travlt, han glemmer at være
forsigtig, "tænkte Skovløberen. Han gik forsigtig videre.
Tornene greb fat i hans Klæder, men han løste dem
roligt én efter én og naaede videre frem.
Han kom
Lyden nærmere . Det maatte være et Menneske, der
snuste omkring i Nattens Mulm og Mørke.
„Nu har jeg ham! Nu har jeg ham!" lød det
sejersstolt i Lebatuts Indre.
Vænnet som han var til Mørket, saa han virkelig
en Skikkelse, der bevægede sig. Med jernfast Haand
greb han om Krybskytten, der kæmpede som en ra
sende og til sidst naaede at rive sig løs.
Fortvivlet raabte Skovløberen: „Stands — eller jeg
skyder!"
Under Kampen var hans Gevær faldet fra ham,
•øg han greb sin Revolver.
Den anden hørte intet, styrtede kun af Sted saa
hurtigt, han kunde.
Saa skød den gamle i den Retning, den anden var
flygtet. En klagende Stønnen hørtes, s$# et Fald.
Lebatut tændte en lille Lygte og gik ind i Krattet.
Dér laa Krybskytten paa Ryggen. Mærkelig nok holdt
han Hænderne for Øjnene.
Skovløberen bøjede sig og lagde Øret mod hans
Hjerte. Det slog ikjke mere. Manden var død.
„Det er sørgeligt," sagde den gamle Lebatut stille.
„Men det kunde jo ikke blive ved."
}
Han følte en uimodstaaelig Lyst til at vide, hvem
den Krybskytte var, der havde forvoldt ham saa mange
Kvaler, og løftede Hænderne, som den ulykkelige i
Dødsangst havde knuget fast mod Ansigtet. Den døde
laa med aabne Øjne, disse brustne, stive Øjne, der
stirrer én uhyggeligt, skrækindjagende i Møde.
„Min Søn!" hulkede Skovløberen og kastede sig
hen over Liget. „Rémy, min førstefødte!"

Sprog Undervisning

Læger
Kliniker

o

BORN LONDONER.
Konversation).

£« Sygepleje
rH-i bL Hygiejne

Korrespondance

S ludiestr. Gt.

Onsdag og Lørdag efter Kl. 5:
Medicinske Bade & Massage=Institut.
Massøse.

—

Ude og

hjemme

Silkeborg

á 3 Kr. pr.Dag. 00Kr. pr. Md.

Klinik.

Antisepl. Fodpleje, Mani
cure og Ansigtspi. Sofie Abrahamsen,
7redksb Allé 23. i r.11-5, samtOnsd.Aft.
ra 8.30—9.30. Tlf. V 5081 u. Ude 9—11

Jhooano Haandpleje, Fodpleje. Ude
ndbbdyC,9_i2: i Kr. Hjemme 1-7
Søndag 9—11): 75 Øre. Blegdamsvej
l (St. Hans Torv). Lovisa Svensson.

GummilageretFran^ais

ZZ/ * ’tevhfr16Lille Kongensgade 16
Extraíineste Kval. Gratis Prøver. Iliskret Eksp.
Prim, modt._______________

randlæge Jørgen Høyer
Østerbrogade 74, 2.
Consult. Søndage 9-10. Tirsd. & Fred.
1-4 & 5l/’;)-7. Øvrige Hverdage 10-3.

W. Kaiser, Aarhus.

Kir. Instrumentm. og Bandagist.
Brokbaand, Rvgbandageg og
Underli vs bandage r.

F

SYGEPLEJE»BUREAU»EKSPRES
N.Farimgsg.7.By 807vSygep. 3AarsUdd.

Fysikalsk Kuranstalt
er flyttet til GI. Mønt 12, St., Mezz.
Alle medicinske og elektriske Bade,
Sæbemassage, Lys-« Radium(indaanding) og Indaandingsanstalt for Luft
vejslidelser.
Fysisk Behandling af
indvendige Svgd. Læge C. G. Budde-

Lund (tr. 2-4).

Tlf. Byen 3872.

Averter i Lægelisten.

Blandede Bekendtgørelser
Fiskeforretningen SKAGEN, Nan»
iensg. 64. Alle Fiskes, i prima friske
Varer. Fin. Torsk, Frederiksh. Bødsp.
1. Kl. Fiskefars. Tlf. Byen 1164y.

Averter i
„Blandede Bekendtgørelser".

HVER 8. DAGS

B

piano

Tekst til Sønderjydernes Sang.
Manddommens Krall! Du naar dit Maal,
er blot din Vilje som hærdet S Laal.
Ej under Kampen du søger Læ,
aldrig for Fjenden du bojer Knæ.
Frugter dit Arbejd7, og lyser diL Baal,
da lid og taal!
Alderdoms Ro! Med sindig Takt
gerne du gaar med Ungdom i Pagt.
Ikke du sejler din Skude paa Urund,
slipper ej Roret i Farens Stund.
Kræves din Stemme, da er du en Magt,
en fuldtro Vagt.

Ftvdrenejord med din dybe Muld!
Ingen dig svigte maa for Guld.

Mandolin er moderne Musik (d<
ilal. Metode). El Kursus 10 Kr. Em
G ar. Besull. Bianco Lunos Allé 12 i

Valdemar Larsen, mester, Gudmund Elmquist
St. Thomas Allé 13 2.
Elever i Vioiinspil modtages.

v.

Aaboulevarde

Averter i „Musik=Undervisning

Tr. 30-12.

Sang Undervisning
ang. Tonedannelse. Harmonium I
Klaver Johansen-Draae, exm

S

Orgn, Heri. Trollesg, 7. Tlf. Byen 2507x I

Averter i
,Sang- Undervisning".

Damernes Rubrik

HELLERUP HUSMODERSKOLE, BENGT ASVEJ 15.Telf. 1157
Skole og Hjem for unge Piger.
Program hisendes.

odpleje & Manicure

ude og
hjemme. Fru Inger Christiansen.
Dr.Tværg. 10. Tlf. Palæ 1807. 10-6.

Tlf. V.787

Bredgade 35. Tr. 4—6. Tlf. 6329.

fra 12—

Tandlæge AAGE CALLISEN.

<)

KlmriiiMsiiiiig. MaShe

Ør.

Byen 2184 x
Købmagergade 1. Hj. af Amagertorv.
Byen 2184x.
Broarbejde. — Kunstige Tiender uden Gane. Tr. 10—4 og 6—7.

i,
Konversatio

Enetimer Kursus.

Vejledning (for Sangere) i fransk Texludtale.

Musik Undervisning

Fru HETY OSCHMAÑN,
15, Fiolstræde 15, St. Tlf. Byen 4497.

Pensionatet
Villa Aavang

Tlf. Øbro 326x.

fransk exam. indf. Lierer og Lærerinder.

Badeanstalten

eksam.

„Sprog-Undervisning".

Winifred White,

INSTITUT FRANJAIS, M. A. Husson, Stenosgade 5

.København*
Billige
KAR- & DAMPBADE 35 Øre.

Tvsk

Miss

Hobrogade 10, 2.

Dr. med. AXEL TROLLE.
Konsultation i Fordøjelses» og Underlivssygdomme.
•rivalklinik og Bo pad: Dronningens Tværgade 40. Tlf. 7960. Tr. 12—1.

KLINIK.

Averter i

Undervisning i Engelsk af engelsk
Dame. Enetimer og Hold. (Specielt

Fiskehuset „Viktoria"-rÄorVi£
1ste Klasses Fisk og Vildtforretning.

Alvilda Burchardi, Frederiksborgg.
48. Spec.: Baby & Konlirm.-Udstyr.
Størsle Udv. i Pigekjoler til alle Aldre.
Matros- og Jægerdragter. Alt iUnderbeklivdning øg Linned.

M. P. NIELSEN.
Frugt og Konservesforretning.
Kun 1ste Kl. Varer.

5 Mdr. Kursus beg. 4. November,

Petra Laugesen.
Jydsk Fiske»Import,
15 og Fredensgade 15,

Mejnungsga«
anbefaler al
Sorter Fisk lil Dagens billigste Pr
Telf. 10116. /Erb.

II. Damnernoivsh
Linnedmagasin

TjriKUlUyK Frederiksborggade
Telf. Byen 2135 y.

Anna

Mad se

ELLA NIELSEN,
Sølvsmed & Gie elør,
2, Værnedamsvej 8 2.

_____ 8

Afflliorfor

moderne Dameskræddi

Østerbrog. 134. Telefon 0 788 V. n lu I lul Sigurd Halldorsson( forh<
hos den engelske Hof-Dameskricd
Vaskeriet HAMMERSHUS.
Durant). H. C. Ørstedsvej 17.
Tlf.489x. Hesselsg. 1. Tlf. Str.489x.
Bekendt for smukt og prompte Le
vering. —

Elegant Mansehettøj.

Amerikansk

n*inbopt Mode-Salon f. Damehatte.
• UdllKul l Nordre Frihavnsgade 13 A. elektrisk Vibrialions Massage, Dam
OHANNES ANDREASEN,l.Kondi- Ansigtsbade. Geneiende Haarviv
og Vorter fjernes
tori, Is og Konfekt uref. Smalle»
GI. Kongevej 150, 1. Sal.
gade 24. Bestilling. Tlf. Godth. 75 x.
Th. Madse
U PotonoDn Broderimagasin, Øster- Telf. Vester 4203.
. IVI. I CLCI oCll j)rOg. ho. Navn syes, alle

A

Slags Tegninger og Montering udføres

¿Tnrn
54 Nordre
Frihavnsgade.
• 1
Telf. øbro 97 x.

BØRNE»UDSTYR.

■

Damefrisering50 Øa3™Byen
Frk. H. Sarauw,

Graabrødretorv 19.

uld, Sølv og Elektroplet til bil
lige Priser. Reparationer udføres.

G

66 Aaboulevard 66.

Kaffeforretningen Trlüñ

Godthaabsvej 54. Tlf. Godth. 359
ved Addi Christiansen, anbefale;
Fra og med Scptbr. udstedes ny K
bemæiker paa (Has. Porcellivn, Nil
Legetøj, Køkkenudstyr og alle Arli
ler jeg ellers fører. Alt beregnet
mine bekendte billige Priser.

— Averter i Damernes Rubrik. ■

Ej skal du blive et Bytte, et Rov,
skal ikke plojes med fremmed Plov.
Skærmes du skal — er dig Lykken huld -af Slægters Kuld.

Herligt vort Maal i Tale og Sang
endnu skal Lone vidt over Vang.
Ej har du nødig at rødme af Skam,
ikke i Tiden du skifter Ham.
Ilojere stiger dit Ry, din Rang,
din Stemmes Klang.
Sønderjysk Hjem mellem hjorde og Strand
hygge vi vil, som vi værne vort Land.
Aldrig vil Uret du kalde for Ret,
aldrig af Kampen du bliver træt.
Længe endnu vil du holde Stand,
mil Fødeland!

Sønderjydernes Sang.
Frejdigt.

E. Hechmann.

c -

)*'
<&:

<*

*

Teksten staar paa Siden foran.

?■

ar’
6

Overalt paa Landet og i Provinsbyerne køber Folk Pianoer ira Hver 8. Dags Pianoafdeling, Vin
gaardsstræde 25. København. Eneste Magasin i Danmark, som ingen Udbetaling forlanger,
og Beløbet kan afdrages med 10 Kr. om Maaneden.

af AS. »Hver 8 Dag's Forlag. George C. Grøn (ansvarshavende Redaktør). Annoncer modtages i Ekspeditionen, »Hver 8 Dag's Hus
Vingaardsstræde 25,. København K. Telefon 6822. Trykt i Frantz Christtreus Bogtrykkeri. Niels Hemminssensgade 32.

Udgiver. A/S Hver 8. Dags Forlag.
Chefredaktør: George C. Grøn.

Nr. 4.

København: Hver 8. Dags Hus, Vingaardsstræde 23.
London: 12, 13 & 14, Red Lion Court, Fleet Street E. C.

27. Oktober 1912.

Pris 10 Øre.

Prins Valdemar.
I Anledning af at Hs. kgl. Højhed Prins Valdemar den 29. Oktoberfejrer sin 54-aarige Fødselsdag,
bringer vi herved et Billede aj den populære Prins.

„Hver s. Dag“, 27. Oktober 1912.
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ENDELIG ALENE
skinnede ned over MontAftensolen
martrekirkegaarden. Spurvene kvidrede i

T ax- og Cypreshækkene. De nykas lede Grave
med deres friske Kranse af Roser og Violer
saa ud som duftende Blomsterbede. Den klare
Luft var opfyldt af summende Bier, og den
lyseblaa Himmel var hist og her dækket af
smaa, perlemorsagtige, hvide Skyer.
Vi var nogle faa Mennesker, som stod ved
Randen af en Grav, og vore sorte Klæder var
som en mørk Plet paa de solbeskinnede Alléer
mellem de grønne Buske. Man begravede Eti
enne Martinot, en af vore Kammerater fra Mini
steriet. Sandt at sige var der ingen af os,
der følte nogen oprigtig Sorg; og den Vemod,
der kaldtes frem, selv hos os fjernt staaende,
forringedes yderligere ved Glæden over at have
nogle Timers Frihed i den skønne Aprilsol.
Martinot var et godt Menneske, men ellers
intet, og man kunde nærmest betegne ham
som middelmaadig med Hensyn til Sjæl, Dygtig
hed og andre Egenskaber. Ikke desto mindre
saa det ud til, at hans Bortgang havde gjort
et stærkt Indtryk paa en af vore Kammerater,
Martinots ældste og bedste Ven, Josef Raubert,
thi han var meget taus og alvorlig.
Stakkels Raubert, vi havde alle Medfølelse
med ham. I de otte Aar, jeg havde været
ansat i Ministeriet, havde jeg hver Morgen set
ham komme sammen med Martinot, og om
Aftenen gik de sammen bort. De var uad
skillige.
Da de begge var Ugifte, var de altid fæl
les om alle Adspredelser, og gik den Ene i
Teatret, gik den Anden med. Om Søndagen
tog de sammen ud paa Landet og hørte Mu
sik. Naar de aarlige Ferier indtraf, og de rej
ste bort, tog de altid til det samme Badested
eller til samme Bjærgegn. Man saa dem al
drig hver for sig, de var et Par Mønster
venner. Jeg tror, at man kun i Oldtiden fandt
et Forbillede paa saadan broderlige Følelser,
som Martinot og Raubert nærede for hinan
den.
Da Ceremonien var til Ende, følte jeg Med
lidenhed med den nu saa ensomme Ven og
ønskede at trøste ham. Jeg tog ham under
Armen, og vi gik bort sammen.
Men efterhaanden som vi fjærnede os mere
og mere fra Sørgefølget, bemærkede jeg noget
ved Rauberts Gang, som forbausede mig me
get. I Begyndelsen var den tung og slæbende,
men lidt efter lidt blev den lettere. Han løftede
Hovedet, aandede frit, som om han vilde fylde
sit Bryst med Foraarsluften og bortjage det
sidste Suk. Pludselig bredte han Armene ud
som en Mand, der vaagner op, og udbrød
med en lettet Mine: „Gud ske Lov!“

„Stakkels Ven,“ svarede jeg, „hvor jeg forstaar Dem! Disse.Ceremonier er saa grusomme,
en sand Lidelse for dem, der er bedrøvede!“
Raubert stod stille og saa mig lige ind i
Øjnene og sagde igen: „Gud ske Lov!“ paa en
Maade, der overraskede mig, thi nu var det
næsten, som om han ikke var enig med mig.
Derpaa greb han min Arm, og medens han mun
tert trak mig med sig langs med Boulevard
de Clichy, gav han mig følgende fortrolige
Meddelelse:
„De kan ikke tænke Dem det! Ti Aar! Ti
lange Aar, min kære! Jeg har spildt ti Aar af
mit Liv! 1 ti Aar har jeg ikke haft et Øjebliks
Frihed! Jeg har været som et Husdyr hos
den mest fordringsfulde Kone. Og udelukkende
kun fordi, jeg har været altfor svag, altfor
skikkelig, fordi jeg altid har givet efter den
ene Gang efter den anden! Ak, min Ven, der
som De vidste!
Tænk Dem, at det nu er ti Aar siden,
at Martinot en Gang blev syg. Han havde en
slem Bronchitis. Jeg var hans Kollega paa
Kontoret, og vi boede i samme Bydel. Hver
Aften gik jeg forbi hans Bolig.
En Dag fik jeg den ulyksalige Idé at gaa
op og høre til hans ■ Befindende. Martinot tog
ikke imod mig, thi Lægen havde beordret ham
til at tie stille, da den mindste Smule Tale
fik ham til at hoste forfærdeligt.
Hans Tjenestepige gav mig denne Besked.
Hvor i Alverden havde Martinot faaet fat i
en saa henrivende Skabning. Blond med store
blaa Øjne og en yndig Barnemund! Og en
Teint! Forestil Dem, kære Ven....... nej, det
er umuligt at beskrive saadan et Vidunder! Jeg
tilstaar, at jeg trak Samtalen om Martinot
lidt ud.
Næste Aften kunde jeg ikke modstaa Ly
sten til igen at gaa derop. Den henrivende
lille tog imod mig med et Smil, som holdt
mig vaagen hele den Nat. Min Stilling var
tvivlsom, jeg gik derhen for min egen For
nøjelse, ikke sandt? For at gøre Kur til min
Kollegas Tjenestepige. Hvis man havde faaet
det at vide i Ministeriet, vilde man ordent
lig have gjort Nar ad mig. Og dog maatte jeg
have et Paaskud for at komme til at passiare
med dette Barn. Jeg gik altsaa derop og spurgte
til Martinot. Dette varede i 8 Dage. Den ni
ende Dag kom den smukke Pige ikke ud og
lukkede, men derimod en tyk, svedende Kone
med glatklistret Haar. Hun førte mig ind. Da
Martinot saa mig, bevidnede han mig sin over
strømmende Taknemmelighed. Han vidste, at
jeg var kommen hver Dag, og takkede mig for
det. Han fortalte mig, at den unge Pige Afte
nen i Forvejen havde ladet sig bortføre af
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Urtekræmmerens Svend. Det Fæhoved, han
meddelte mig den frygtelige Nyhed, som om
det var en latterlig Hændelse. Men jeg kunde
ikke faa ham til at fortælle mig Enkelthederne.
Han tænkte kun paa, at jeg var kommen hver
Dag — hver eneste Dag!
Ak, min Ven, hvilken Straf, der ventede mig!
Martinot betragtede disse gentagne Besøg
som et Bevis paa Hengivenhed, der maatte
belønnes. Fra nu af var det mig umuligt at
blive fri for ham. Hver Morgen og Aften maatte
vi følges. Martinots Liv blev lænket til mit.
For Pokker! jeg kunde jo have revet ham
ud af denne Vildfarelse! Men jeg forsømte
altid Lejligheden dertil. Han var saa hen
rykt over mig, og jeg var dum og svag nok
til at tage Hensyn dertil. Jeg kan ikke tage
Initiativet til noget, som jeg véd vil bedrøve
Folk. Hvor ofte har jeg ikke sagt til mig
selv: „Vi maa bryde med hinanden." Men
saa kom han mig i Møde med udstrakt Haand
og saa saaledes paa mig, at jeg forstod, hvor
stor en Rolle denne Venskabsillusion spillede
i hans hele Liv.
Saa blev han tilmed skinsyg, ja, skinsyg!
Han havde tiltvunget sig Ret til at kon

trollere alle mine Handlinger. Besjælet af en
grænseløs Hengivenhed paatog han sig at give
mig Raad i alle Retninger saavel med Hen
syn til Veninder som i Forretninger og hus
lige Anliggender. Hvad skulde jeg sige til det?
Det var til mit eget Bedste, han havde som
oftest Ret... Ak, at leve Aar, ti Aar sammen
med en Mand, der repræsenterer den legemliggjorte Fornuft! Gud, hvor han var kedsomme
lig! Stakkels Menneske! Nu forstaar De, hvor
for jeg sagde: „Gud ske Lov?"
Vi var naaet hen til den Sporvognslinje,
som jeg benyttede for at komme hjem. Efter
at have trykket Rauberts Haand, steg jeg op
paa Platformen. Det varede noget, inden vi
kørte, og imedens saa jeg Raubert gaa et Par
Skridt og saa staa stille. Han vendte Hove
det om med en usikker Mine uden at gaa
videre. Sporvognen satte sig i Bevægelse, og
da jeg fra Hjørnet af Boulevarden kastede et
Blik tilbage, saa jeg endnu Martinots Offer.
Raubert stod der stadig paa Kanten af For
tovet med bøjet Hoved og foldede Hænder,
bragt ud af Fatning ved sin Ensomhed og
helt overvældet af sin nyerhvervede Frihed.

vfid A. Th.

Folkeliv ved et amerikansk Søbad.
Coney Island er ikke blot for New York, hvad Hornbæk og Skagen er for os, men samtidig en storstilet
Blanding af Tivoli og Dyrehavbakken, hvad vort Billede noksom viser.
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Frankrigs sorte Armé i Afrika.

Fransk Artilleri i Afrika.

ÁAR MAX TALER OM

Frankrigs

sorte

Kongonegre, dels af Senegalesere. Af seksten
Bataljoner Sencgalskylter med tilsammen 68 '0
Mand staar elleve i Vestafrika, tre paa Ma
Berbere, der tjener i de muhamedanske Regi dagaskar og to i /Equatorialprovinsen ved
menter i Tunis eller Algier, thi endskønt disse Tschadsøen. Der findes tillige tre Kongoskvtteofte er meget mørke af Hudfarve, hører de dog regimenter med cirka 2800 Mand.
ikke til den sorte Race.
Alt i alt beløber Antallet af de sorte Sol
1 den sorte Armé tjener kun virkelige sorte dater sig til cirka 9600 Mand, som man tæn
Negre fra de franske Besiddelser i Vestafrika ker paa at forøge til 20,000. Af disse Soldater
eller Æquatorialegnene.
Nu har imidlertid blev der forrige Aar bragt fire Kompagnier
Franskmændene forlagt nogle af disse sorte Senegalskytter fra Dakar til Algier, og deraf
Kompagnier Lil Algier for at konstatere, hvor ligger de to i „Bcni-Uruf“ og de to i „Colombvidt Negrene kan taale at leve i et andet Beschar“.
Omtrent Lo Hundrede Meter bag „BeniKlima og under andre Forhold, og de er nu
garnisonerede i de to Saharagarnisoner Beni- Uruf“s prregtige, langstrakte Kaserne, der er
Uruf“ og „Colomb-Beschar“. Begge disse Sta bygget i maurisk Stil og med sine hvide Byg
tioner ligger ved den strategiske Bane, der ninger kan ses langt ud i Sahara, ligger der
fører 750 Kilometer ind i Sahara til Saida og en lille By ganske for sig selv ude paa Slet
Aian Sefra fra O ran, og som med Tiden skal ten. Det er Senegalskytternes Lejr. Bagved
forkenges lige til Timbuktu under Navn af den ses i det fjerne en mægtig Bjergkæde ved
Transsaharabanen. De sidste Par Hundrede den marokanske Grænse, og den uendelige
Kilometer løber Banen tæt forbi Marokkos Daddelpalmeskov, der skjuler de syv FigigGrænse, som den fuldstændig behersker. „Co- oaser for Blikket.
De sorte Soldaters Lejr ser ud som en
lomb-Bcschar“ er Banens Endepunkt, mens
„Beni-LTuf“ ligger 112 Kilometer nærmere.- Legetøjsby, bygget i en lurkant og omgivet
Begge disse Garnisoner, hvori der ogsaa staar af en Mur. Den bages te Længdeside bestaar
nogle Kompagnier Fremmedlegioner, er af me af to lave Bygninger i én Etage, en lignende
get stor Betydning for Franskmændenes Magt optager den ene af de smallere Sidelængder.
i Ves talgier. ^Colomb-Beschar“ er Porten til
Hele den øvrige Plads er tæt besat med
det meget omstridte Tafilet, mens „Beni-lTuf1 smaa hvide Huse, der staar hver for sig, men
behersker Figig Oaserne, som Frankrig for i i smukke lige militærisk ordnede Rækker. Med
deres flade Tage og ensartede Døraabninger
Tiden havde megen Besvær med.
Frankrigs sorte Tropper bestaar dels af ligner de næsten Badehuse. I hvert af disse

Soldater i Afrika, maa man ikke for
N
veksle disse med de Arabere, Kabylere eller
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smaa Huse, hvis eneste Rum tjener baade til
Opholds- og Soveværelse, bor en Soldat med
sin Kone og sine Børn, thi hvor mærkeligt
det end lyder, saa er Størsteparten af Solda
terne gifte og har deres Familie med.
Den lave Bygning paa Lejrens Langside er
beregnet for de ugifte Soldater, der bor i
smalle, aflange Rum med Døre, hvorigennem
Lys og Luft kommer ind.
Ved den bageste Væg er der en lang Række
Madrasser, hvor Soldaterne sover, og over hver
Madras findes en Hylde, hvor hver Soldat har
sine Sager anbragt i den mest mønsterværdige
Orden. Gulvet er skinnende rent Tæpper og
Madrasser af udmærket Materiale, alt er saa
pynteligt og ordentligt, saa man ikke ser det
bedre selv paa de bedst indrettede tyske Ka
serner.
Den anden Bygning paa den smalle Side
længde benyttes til Fælleskøkkener, der er me
get primitivt indrettet, og hvor Konerne til
bereder Maden.
Med deres stramtsiddende Skørt og kul
sorte Frisure, der bestaar af utallige Smaafletninger, de blændende hvide Tænder og de
res statelige, slanke Figur gør disse Soldater
koner et meget. behageligt Indtryk.
Soldaterne har egen Forplejning, noget
Mandskabskøkken eller Kantine findes ikke.

Hvert Kompagni bestaar af 200 Mand, hvoraf
i Reglen de 180 er gifte.
Selvfølgelig tjener Negrene frivilligt under
de franske Faner, thi almindelig Værnepligt
er endnu ikke indført i disse Egne. Lands
byernes Ældste hverver de Soldater, der har
Lyst til Tjenesten, for tre Aar, hvilken Tid
atter kan forlænges til tre Aar til, hvis Sol
daten ønsker det. Hver Soldat, hvad enten
han er gift eller ugift, faar en maanedlig Løn
af 18 Francs. De ugifte faar for Betaling Ko
sten hos en af de gifte Kammerater.
Efter femten Aars Tjenestetid faar Sol
daten en Pension paa 45 Francs om Aaret;
denne bliver dog forhøjet, hvis han har deltaget
i Krig eller faaet Militærmedaljen.
Soldaterne kan avancere til Underofficerer,
Sergenter, og naar de er særlig dygtige til
Adjudanter, men højere kan de ikke naa. Alle
Officersposter besættes med Franskmænd.
Saa vidt man kan se, befinder de sorte
Solda Ler sig vel i Algier, de har jo ogsaa alt,
hvad de behøver, lever efter deres Stammes
Skik hver for sig med Kone og Børn og lader
til at være tilfredse og glade. Tjenesten vol
der dem ikke nogen Kval, og de gør sig ikke
Livet surt.
I de Breve, de sender hjem til Slægt og
Venner, udtaler de som Regel stor Tilfredshed
rned deres Livsforhold.
Thalbitzer.

Langelinie.
N HØJ, BLEG SEPTEMBERHIMMEL hvæl det store Slagskib, som er saa fintpudset og
ver sig over Langelinie, vor Strandprome nymalet, at vore Hansker bærer Mærke deraf
nade, den eneste vi ejer. Træer og Buske staar
Vi træffer en overordentlig velvillig Cice
rone, en menig Elektriker, der mestrer det
klædt i den skønneste rødgyldne Pragt, og
tyske Sprog til Fuldkommenhed og med be
i Blomsteranlægene straaler den sene Som
leven Elskværdighed tilbageviser en Dusør. Han
merfloras skinnende Farver.
Bag den sivbevoksede Kastelsgrav kupler fører os op i det øverste Pansertaarn, hvor
sig Voldens gamle Træer, som omkrandser
en aldrig repareret Molest viser, hvor den
Granat ramte, som ved Port Arthur dræbte
Mindet om „2. April“, Bindesbølls forunderlige
Admiralen og nogle Officerer og Menige, der op
Potpourrikrukke.
I den aarie Morgen møder man kun de
holdt sig i Taarnet.
fornuftige Morgen vandrere; højere op ad Da
Senere ser vi (i Messen Granatstumpen,
gen kommer Barnepiger og Børn; ved tre- hvis Diameter kun er som en almindelig Un
derkop, og som nu hviler paa en Søjle, om
Tiden forlægges Østergades Flirt hertil, men
ved Aftenstidc træffer vi kun Elskende to.
given af stedsegrønne Planter. I et stort Glas
skab, som danner Bagvæggen i dette Rum.
Dog ikke saadan, naar vi har Besøg paa
Rheden. Da udfoldes her et Liv som ellers hænger Flaget, der vajede hin skæbnesvangre
ikke, det halve København sætter Kursen mod Dag, og som efter russisk Skik blev strøget
den yderste Mole, Robaade, Dampbarkasser og ved Admiralens Død. Den martialske, skægede
Motorbaade piler frem og tilbage mod eller Admirals Billede er ophængt ved dets Side.
fra det samme Maal, de enorme Krigsskibe,
Admiralens Kahyt er pompøs, et kolosalt Rum
hvis mørke Konturer tegner sig bag Lynetten med fem-seks Alens Lofthøjde og med Møbler,
og Trekroner.
Døre og Paneler af skinnende Mahogni.
Vi entrer en Baad, og efter en lille Vippe
Paa Vandring nedad mod Skibets Køl
tur naar vi den magelige Faldrebstrappe og hører vi stadig en mærkelig klirrende Lyd,
faar Lov til at gaa om Bord i „Czarewitsch“, omtrent som Hammerslag; det er Mandska-
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Brygger Carl Jacobsens Gave til Langelinie
„den lille Havfrue".

bel, som paa det rummelige Mellemdæk spiller
Domino; de sidder rundt om paa Gulvet og
klasker Jærnbrikkcrne i Plankerne med mun
ter Latter.
Jo nærmere man kommer Maskinrummet
desto varmere føles det; Skibene ligger stadig
med Dampen oppe for de elektriske Anlægs
Skyld.
I Kabyssen viser mægtige Samowarer og
store Stabler Skibsbrød Gutternes Appetit, som
tilfredsstilles, medens vi atter faar os en Vippe
tur. —
Ovre paa Refshaleøcn ligger den fornem
me, gamle Vagtbygning med sit kronede Taarn
Side om Side med det kedelige, stilløse Kasernectablissement, hvis skrigende røde Tage
Tidens Tand dog har givet et dæmpende Skær.
I Yachtklubbens Restaurant cr hver Plads
optaget, helst søger man inden Døre i den
kølige Efteraarsluft. Men ogsaa udenfor slaar
man sig ned, fristet af den varmende Sol og
den henrivende Udsigt.
Hen ad Promenaden bølger en fortsat Strøm
Spadserende, helt ud til den lille Pavillon naai’
man, thi der er jo nok at iagttage saavel til
Søs som til Lands, ikke mindst her, hvor de
nye Efteraarsdragter og moderne Hatte prome
neres for første Gang.
Mellem Københavnerne møder man de
fremmede Søofficerer og Marinere, slanke
Englændere i mørke, rødgalonerede Unifor
mer eller bredskuldrede Russere med flade,
hvide Kasketter og store Hætteslag, som er
befæstede med straalende Sølvspænder.
Ved Indgangen til Langeline troner „Gc-

fion“ med sine fnysende Okser og Havuhyrer,
vort smukkeste og eneste pompøse Springvand.
Om Prinsesse Maries dejlige Mindesmærke
flokkes de Besøgende. Den trætte Vandrer sæt
ter sig Side om Side med de to Broncefigurer,
hvis Nøgenhed forbauser.
„Moder, vær ikke ked af det, hun, Prin
sessen hjælper os nok!" udtrykker Drenge
skikkelsen. Mon ikke paaklædte Figurer kunde
have udtrykt det samme?
Højt mod Himlen ranker sig Hvidtfeldts
Monumentet, den formskønne Søjle, omgivet
af et yppigt Rosenflor.
I Budskadserne gemmer sig to Statuer,
begge „Svømmere" — den, der tørrer sig, cr
ikke slet saa plastisk skøn, som den ranke
Ungersvend, som med krystedc Arme skuer
stolt ud over Bølgerne.
Om dens Tilblivelse fortælles en tragi-komisk lille Tildragelse: Kunstneren havde for
elsket sig i et Par flotte svenske Løjtnantsben,
som han ønskede at forevige. Beredvillig stak
Løjtnanten sine Ben i flydende Gibs, men
glemte at indsmøre dem i Sæbe forinden, saa
da han skulde hale dem op af den størknede
Form, blev Huden og det fine Haarlag til
bage — sikkert en slem Proces for den arme
Krigsmand, som kun koldblodigt forsikrede,
„at det gik han dog ikke ind paa oftere."
Paa den anden Side Lystbaadehavnen rej
ser sig det ejendommelige Mylius-EriksenMinde, saa gribende i al sin Enkelhed, og
paa en stor Sten i Brændingens Skumsprøjt
sætter sig den lille Havfrue, saa rørende skøn.
Snart bliver det Aften, thi Skumringstiden
er saa kort efter Jævndøgn. Saa bliver der
stille paa Langelinie, hvis ikke Skibene fester
og viser kongelige Navnetræk, Kroner, Stjær
ner og nationale Farver i lysende Blus, thi
saa vedvarer og tiltager Folkevandringen en
Stund endnu. Men som ved en Trylleformular
slukkes de straalende elektriske Lamper, og
Maanen bliver ene om Belysningen; den kan
være sparsom nok, drivende Skyer slører den
saa ofte, koldt blæser det ind fra Sundet, og
man haster hjemad.
Kun „han" og „liun" sidder tilbage paa
Prinsessens Bænk. Den forvovne Søulk taler
kun russisk, og den lille Fugl, han fangede
paa sin Landlov, taler kun københavnsk, men
Kærlighedens Sprog er et Volapyk, som hele
Verden forstaar.
Gid man snart fra Landlovsbaaden vilde
pibe til Afgang — saadan en lille Pige har
slet ikke godt af Natteluften.
Maanen skinner nok saa fornøjet, og ovre
i Kastellet falder det gamle Kirkeur i Slag.
En skingrende Baadsmandspibc skærer gen
nem Stilheden — Afskedens Time er kommen.
„Farvel, Farvel" — „upomassie — paa
Gensyn" — „ao cbuaåhig".
JørgenlStaal.
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Venedig er en af de dejligste Byer i Verden, dens gamle Paladser, maleriske Kanaler og æventyrliga
Gondolfarter fører Aaret rundt Tusinder og atter Tusinder dertil. Dejligst er der i September og mellem
de mange kendte Navne, som paa den Tid indskrives i Hotelprotokollerne udvælger vi de mest kendte og
mest beundrede, de to store Skuespillerinder: Italiens Eleonora Duse og Frankrigs Mme, Réjane, De
to Stjærner synes ikke at kende Jalousi eller Intrigespil; venskabeligt sidder de Side om Side i den vuggende Gondol, som fører dem ud over den hemmelighedsfulde Lagune.

Attentatet paa Roosevelt.
Midt i Valgkampagnen i Amerika, hvor
Roosevelt, Taft og Wilson agiterer lige ivrigt
for at opnaa Præs i dent værdigheden, har en
sindssyg Tysker, John Scliranck, affyret et Revolvedskud mod Roosevelt og ramt ham i
Brystet, et Ribben er ble ven læderet, men Saaret
menes dog at være ufarligt.
Som bekendt gled Roosevelt ganske stille
fra Vicepræsident Værdigheden over til at blive
Præsident, den Gang et Revolverskud gjorde
Ende paa Mac-Kingley‘s Liv. Det synes derfor,
som om Revolveren spiller en Rolle i hans
politiske Liv, og maaske den denne Gang kan
rejse en Sympathi for den gamle Præsident,
saa han atter — for tredje Gang — kan rykke
ind i det hvide Hus.

lioose well.
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Fru Betty Nansens Genoptræden paa en københavnsk Scene.
AGMARTEATRETS

Be-

slutning om at engagere
D
Fru Nansen som Gæst, inden

hun. drager ud paa sin store
Tourné, viste sig at være
god. Den udmærkede Kunst
nerinde, som vi desværre har
maattet undvære saa længe,
tilkendegav nemlig straks,
at him aldrig har staaet
højere i sin Kunst, end hun
gør det nu. Blot det ,at se
hende bevæge sig hen over
Scenen, var en Nydelse, at
høre hendes klangfulde Stem
me var som at lytte til den
reneste og skønneste Musik,
og ikke en eneste af de
mange Strenge, hun spillede
paa, lød falsk. Der var der
til et saadant Liv og saa
megen Sjæl i hendes Spil, at
man fra først til sidst havde
den behagelige Fornemmelse
af igen engang at se en Skue
spillerinde, der har det sikre
ste Herredømme over sin
Kunst, selv hvor den kun
ytrer sig som blændende
Teknik.
Der har som bekendt i læn
gere Tid hersket et ret kø
ligt Forhold mellem Fru
Betty Nansen og det køben
havnske Teaterpublikum. Og
var Dagmarteatret udsolgt
saa at sige til dobbelte Pri
ser, den første Aften, skyld
tes det sikkert mere Københavnernes medfødte
Nysgærrighed end egentlig Hj ær te varme og
Længsel efter at gense den tidligere saa feterede
Kunstnerinde. Det mærkedes da ogsaa paa det
ret reserverede Bifald, der modtog Fruen, siraks
hun viste sig paa Scenen, selv om det selvfølge
lig hverken skortede paa Begejstring .eller Blom
ster fra hendes mange trofaste Beundrere og
Venner. Men Jublen blev først ægte og almen,
da hun gennem sit mesterlige Spil trængte sig
ind til Publikums Hjærter. Og Æren herfor
bliver saa meget større, som selve det Stykke
„Fru Majas Iiævn“, hun spillede Hoved
rollen i, baade kunstnerisk og dramatisk set
var saa banalt og urimeligt, at man med Rette
forbausedes over, at en saa anset og klog For
fatter som Hr. Sven Lange vilde være sig det
bekendt. Det undrede saa meget mere, som
Hr. Sven Lange i sin Kritik skaanselsløst plejer
at give Dødsstødet til lignende Arbejder af andre
Forfattere. Og med al Respekt for Hr. Sven

Fru Betty Nansen.

l'ol. Georg Lindstrøni-

Langes Talent og digteriske Begavelse,, tror vi,
at en behændig Skribent som Hr. Palle Rosen
kran tz langt bedre vilde have evnet den Op
gave at skrive en saadan Stjærnekomedie, hvis
Hovedformaal er at give Primadonnaen Lejlig
hed til at vise sin blændende Kunst i alle dens
Faser.
Hvad Udførelsen af Stykkets andre Roller
angaar, er der meget lidt at sige. Hr. Adam
Poulsen gjorde utvivlsomt sit bedste, men han
evner nu .engang ikke at spille ung Elsker,
og man forbausedes stadig over, at Fru Maja
virkelig kunde føle sig betaget af den unge
Mand, han fremstiller. Og det er vel nok det
uheldigste Indtryk af en Elsker, Publikum kan
faa. Derfor ærgrede man sig maaske ogsaa
dobbelt over at se en Begavelse og Kraft som
Hr. August Liebman anvendt i en ren Statist
rolle, selv om man selvfølgelig maa anerkende
hans udmærkede stumme Spil og mere end pud
sige Maske som halvgal Russer. Ogsaa Hr. Mal-
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berg spillede flinkt og morsomt som den fyn
ske Jægermester, derimod skuffede' Fru Ma
thilde Nielsen, der ellers kan være saa dygtig,
i den Rolle, hun havde faaet som Fru Majas
Kammerjomfru. Endelig var Hr. R.s Christian
sens Kammerjunker og Hr. Robert Schmidts
Baron saa mislykkede baade i Manerer og Klæ
der, at Teatret for sin Prestiges Skyld burde ,.
paalægge dem indtil videre at færdes i Hotel
Bristols „varme Ende“ mindst én Gang om
Ugen.
Smørgrossererens Hjem var ogsaa meget
uheldigt En rig Grosserer, der stiller den For
dring, at hans Svigersøn skal være Diplomat,
nøjes sandelig ikke med den Slags Møbler,
selv om det saa nok saa meget kan skorte
ham paa Smag og Forstaaelse af Indrettelsen
af en kostbar, moderne Lejlighed.
Kort sagt, ene og alene Fru Nansens Spil
reddede dette Stykke, som næppe heller vilde
være blevet antaget af noget københavnsk Tea
ter, hvis hun ikke udtrykkelig havde ønsket
at spille i det, og Hr. Sven Lange havde navn
givet sig som dets Forfatter.
„Fru Majas Hævn“, der nu foreligger som
Bog fra Gyldendals Boghandels Forlag, har
iøvrigt en anden Slutning end den, man ser
paa Scenen. Hvis Forkortelsen ikke skyldes
Forfatteren selv, bør han være den, der har
foretaget den, saare taknemlig.
G.

Den franske Skuespillerinde
Mile Greta Prozor.

Direktør Niels Hjorth,
Chefen for de forenede Skoler i København.
Direktøren har som bekendt været Genstand
for meget stærke Angreb fra Forældreforenin
gens Side.

Den franske Theaterdirektør Lugné Poe fra
„Théåtre d l’Oeuvre“, som interesserer sig saa
meget for Henrik Ibsens Værker, gæster for
Tiden København med sit Selskab, blandt hvis
Kunstnere navnlig den unge, smukke Mile.
Greta Prozor vil vække Publikums' Opmærksom
hed. Hun er født i Paris og tilhører de bedste
Kredse, idet hendes Fader er Diplomat, ansat
i den russiske Legation.
Hendes Moder er svensk, og den unge Dame
har saaledes det nordiske Blod, som hører til
for at illudere i de Ibsenske Kvinderoller.
Som alle Diplomater har ogsaa Familien
Prozor ført en omflakkende Tilværelse, og
Mademoiselle taler foruden fransk, baade tysk,
svensk, spansk, men skønt Russerinde ikke
russisk. Da hendes Medspillende er franske,
vil hun vel ogsaa kreere sin Ibsen paa fransk.
Den i smukke kosmopolitiske unge Dame
skal have ligesaa meget Talent som Ynde, og
har allerede begejstret det halve Europa med
sine Præstationer.
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Den kongelige Porcelainsfabrik
Den kgl. Porcelainsfabrik
li ar foræret Københavns
Kommunalbestyrelse tre
store monumentale Vaser lil
Opstilling paa Raadhuset —
en storstilet Gave, der min
der os om de dejlige Porcelainer, som Københavns
anden berømte Porcelains
fabrik — Bin g & Grøndahl
- skænkede Raadhuset for
7 Aar siden.
Den kgl. Porcelainsfabriks
udmærket smukke Vaser
er komponerede af Profes
sor Arnold Krog, modelle
rede af Hr. Erik Nielsen —
med Bistand af D’Hr. Olaf
Mathiesen og E. Jacobsen-og malede af Hr. St UsKunstnere ved Arbejdet paa den kgl. Porcelainsfabrik.
sing.
De er hvide, med blaa Maling under Gla Tid siammer bl. a. Kejserinde Catharina den
suren, med forskellige københavnske Motiver Andens Flora Danica Stel, som nu gemmes paa
og bærer alle Borgerkronen paa Laaget. De har Rosenborg og er berømt i hele Verden.
Imidlertid var der en Periode, hvor Japan
en Værdi af 10,000 Kroner, er henholdsvis 1
og 3/4 Meter høje og har taget ca. 4 Aar at omtrent var ene om at fremsille kunsnerisk
Porcelain, og for et halvthundrede Aar siden
fremstille.
„Det er en Tak til Byen, som i snarl halv fandt man rundt om paa europæiske Fabrikker
andet Hundrede Aar har huset Fabrikken, og mermest kun Smagløsheder og Banaliteter; men
hvis Navn Verden har knyttet til dens Frem henimod Slutningen af det nittende Aårhun
drede syntes denne fornemme Kunstart at blive
bringelser/4
Dette er atter nye Beviser paa den gamle genfødt. Det moderne „Polteinagerlav“ traadte
ind i et nyt Spor og ad Veje, det ikke for
Porcelainsfabriks frodige Vækst.
I de mørke, snævre Lokaler paa Købniager- havde belraadt,'og siden da har Kunsten været
gade, som Bergsøe saa malende har skildret i stadig Udvikling.
Del var egentlig først paa Udstillingen i
i sin „Fra den gamle Fabrik14, havde den sin
første Blomstring; dens Værker nævnedes Side Paris i 1889, at Udlandet blev opmærksom
om Side med Meiszens og Sévres, og fra den paa, at Danmark ejede Porcelainsfabrikker, som
fuldtud kunde staa ved Si
den af deres egne. Talrige
senere Udstillinger har be
fæstet deres Ry, fremmede
Tidsskrifter omlaler nu det
danske Porcelain med den
største Beundring, det er
simpelthen bleven berømt i
hele den civiliserede Verden.
Man har villet indvende,
at de danske Frembringelser
var under japansk Paavirkning — ja, ganske vist
har det det fælles med Ja
pan, at det tager sine Mo
tiver fra Naturen, men Sand
heden er snarere den, at Ja
panerne nu kopierer Dan
mark — i hvert Fald vilde
et saadant Kapløb vel sna
rest være af det Gode.
Malersal paa den kgl. Porcelainsfabrik.

Den blide, drømmende Stilhed, Fuglenes
Liv, Befolkningens Karakteristik er blcven gengivet saa naturtro, som et Spejlbillede af den
Række Kunstnere, der har arbejdet under den
geniale Arnold Krog — han, som "forst fandt

paa at gengive sit Lands
leret!
Fra de nye, mægtige
riksberg kan vi sikkert
Overraskelser og megen
Skønhed
i

Poltemage-

Fabrikker paa Fredeendnu vente mange
Øjenlyst.
M .D.

Fot. Chr. Chvisliaiiseii

Den kgl. Porcelainsfabriks Gave til Københavns Raadhus.
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Den unge Flyver B. Bom.

Danmarks yngste Flyver.
Den 18 aarige Hr. B. Rom fløj den 13.
September Kl. 7 Morgen for første Gang.
Han har vieret oppe med Svendsen en 3—4
Gange, men havde aldrig før siddet ved Rat
tet; han fløj 2 Gange, første Runde i 10 Me
ters Højde, anden i 30 -40 Melers Højde, hvil
ket ingen af vore andre Flyvere har været
i Stand tjl at gøre første Gang.
Hr. Rom har studeret Flyvning meget nøje.
Først har har bygget smaa Modeller, og senere
har han været baade i England og Tyskland
for at se nøjere paa Maskinerne.
Apparatet, som han flyver med, er det,
der under Cozic's sikre Føring fløj over Kø
benhavn og Øresund (i Stormvejr .

bort til Kostskoler og Opdragelsesanstalter, er
ogsaa den: „Hvordan vil det gaa, hvis der
opstaar Ildebrand paa de store Sovesale, hvor
saa mange Smaafyrc ligger Side om Side.“
Det gengivne Billede viser en Prøve, som
cr afholdt paa Sorø Akademi med den saa
kaldte „Redningssæk“, der anvendes i Ilde
brandstilfælde. Den fastgøres foroven til Vin
dueskarmen og holdes fast forneden af et Par
haandfaste Mænd. Billedet viser en af Ele
verne, som springer ud af Vinduet og lader
sig glide ned gennem Sækken.
Det er en Adspredelse, som altid giver An
ledning til megen Fornøjelse, navnlig naar
Lærerne gør Forsøget, med, og en særlig vel
proportioneret „sidder fast“.
Slige Rednings apparater er indført de fleste
Steder og prøves en Gang imellem, saa ogsaa
i den Retning kan det bange Moderhjærte falde
til Ro.

I Ildebrandstilfælde.
Blandt de mange Bekymringer, som Mø
drene nærer, naar de sender deres Drenge

Præsident Fallieres

Soranere som prover Hednings lækken.

træder om ikke længe tilbage fra sin Stilling
som den franske Republiks Overhoved. Han
forbereder sig allerede paa sin Bortflytning fra
Elyséepaladset, og har lejet sig en komfortabel
Lejlighed paa anden Sal i Rue Francois I
Nr. 19.
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Fra Balkan Krigen.

Montenegrinsk General drager i Spidsen for Tropperne gennem Cettinje.
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Tyrkisk Infanteri passerer ita-Broen i Konstantinopel.
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Fra Balkan Krigen.

Kong Nicholas af Montenegro holder en Tale til sine Officerer forinden de drager afsted for at
bekrige Tyrkerne.
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Kronprinserne af Set bien, Bulgarien, Grækenland, Rumænien og Montenegro.

Dronning Alexandras Thepavillon, hvor hun og hendes Gæster ynder at tilbringe nogle Eftermiddags
timer. Paa Billedet ser man Dronningen, Prinsesse Victoria og Hertug Georg af Rusland.
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Provst C. T. Heiberg,
Opdagelsespolitiets Souschef.
Overbetjent N. P. Jacobsen, lejrede nylig sit
25 Aars Jubilæum. lian er en meget anset
Politimand, og med sit klare Hoved er lian
ligesaa udmærket en Kontormand, som ban
med sin urokkelige Ro er en fortræffelig Or
denens Haandhæver.

OM BEKENDT FØRER DE engelske
Kvinder en hidsig Kamp for at opnaa
Valgret. Aar efter Aar er Striden ble ven
udfægtet med stadigt vildere Præg, og
talrige Kvinder er bleven arresterede
og har prøvet Fængselsstraf, uden at
det har dæmpet deres heftige Gemytter.
Da deres Anførere hører til Londons
fineste Dameverden, kan man begribe
hvilken Opsigt, disse Begivenheder sta
dig vækker, størst var vel Bestyrtelsen,
da der nylig blev afsagt Arrestdekret
over den bekendte Mrs. Pankhurst og
hendes Datter.
Moderen sidder nu velforvaret i Lon
dons Varetægtsfængsel, men det lykkedes
Datteren at forsvinde, og indtil for gan
ske nylig har man ikke kunnet opspore
hendes Tilflugtssted. Nu viser det sig,
at hun er i Paris, og da der ikke findes
Udleveringspligt mellem de to Nationer,
kan Englænderne ikke faa fat i hende.
Den unge Miss befinder sig særdeles
vel ved Livet i" Paris; paa Billedet ser
vi hende besøge de bekendte Bogkajer, j
hvor hun spurgte en af Bodernes Inde-i
haverske, om man ikke ogsaa i Paris
kunde ønske at faa Valgret, hvortil den fran
ske Borgerkone svarede med sit galliske Humor:

Anden præst ved Roskilde Domkirke, liar sogt
sin Afsked paa Grund af sin høje Alder., Prov
sten blev født i Lunde 1832 og efter først
at have beskæftiget sig med Skolegerning ved
Soro Akademi blev, han 1871 Sognepræst, slutte
lig i Roskilde,' hvor han har samlet sig en
stor Menighed og Vennekreds.

S

Miss Pankhursl i Paris.

„Men hvorfor dog, Frøken, her regerer jo
Kvinderne ogsaa uden den!“
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PALADS-TEATRET
minder, klokkeklang...."Gamle
nynner man uvilkaarlig første Gang, man

vil give en lille Forestilling om, hvilken For
vandling den tidligere Hal har maattet undertræder ind i Københavns nyeste Seværdighed: gaa; hvad der er opnaaet er forbausende. Ly
„Palads-Teatret". Hvor mange Minder gemmer set fra de tre store Messingkroner og talrige
ikke disse høje Rum, Minder fra Barneaarene, Vægfakler, sammen med Tilskuerpladsens hvide,
naar man i Ferierne skulde „paa Landet", eller lyseblaa og gule Farver, bidrager til at skabe
fra senere Aar, naar Forretningerne medførte, et festligt og roligt Helhedsindtryk.
-at man hæsblæsende og morgensøvnig kom
Den smagfulde Montering er udført af Fir
-anstigende i sidste Øjeblik til et af Morgen maet Lysberg & Hansen.
togene, eller ledsaget af Venner og Bekendte
Som ovenfor antydet er der sørget for
rigelig Plads
lodsedes ind i
allevegne. Gan
„Jyllands-. Eks
pressen" om Af
gene er saa
brede, at man
tenen, Minder
kan komme ind
om glade Ti
uden at ulejlige
mer, hvor kar
nogen, og Læne
len gik som en
stolene er baade
Leg, om kede
brede og mage
lige Stunder,
lige.
hvor Toget
I Modsætning
sneglede sig af
til Teatrene har
Sted fra Station
Palads-Teatret
til Station, alt
de dyreste
dette, som man
Pladser (Faunu skal over
teuils liggende
paa den anden
omtrent midt i
Side Gaden for
Salen, og lige
at opleve.
ud for dem,
Palads-Teatret.
ovenover Ho
Den gamle
Fancgaard har i høj Grad vundet i Hygge og vedindgangen, en Fremmedloge, hvis Baldakin
Elegance ved Forandringen, og man maa be er prydet med et Par Kongekroner. Nedenfor det
undre den Kunst og Opfindsomhed, der har hvide Lærred har det store Orkester Plads,
•gjort de tidligere støvede og røgfyldte Rum det dirigeres af Hr. Kapelmester Schnedler-Petil de Festsale, de nu er.
tersen.
Stort anlagt, som alt det øvrige, er ogsaa
Man kommer ind gennem de tre Døre fra Forestillingen, der omfatter adskillige Numre
.„Afgangssiden", finder Billetsalget lil højre og af forskellig Karaktér; Naturscenerier, Humor
gaar videre ind til Forhallen, der nu frem og Dramaer, og for dem alle gælder det, at
træder som et smukt dekoreret Promenoir, Billederne er fortræffelige.
hvori findes forskellige Kiosker til Forhandling
Som en af Kinofagets Veteraner er Direk
af Aviser, Cigarer, Chokolade, Blomster etc. tør P h i 1 i p s e n Manden, der kender Køben
Af forskellige Venteværelser finder man: havnernes Smag, og naar dertil kommer hans
til venstre — Parketternes (blaat med gule Di Ry for at præsentere gode Billeder, skulde det
vaner; til højre — Tea Room (med fraisefarvede
gaa underligt til, om ikke hans nye Teater blev
Birketræsmøbler), og endelig lige bag Promc- en Succes. Det er saa sjældent herhjemme at
noiret et elegant Kabinet med forgyldte Ro- se noget anlagt virkelig stort fra første Færd,
kokkomøbler for Fautcuils og Fremmedloge.
at man oprigtig maa haabe, at København vil
Selve Teatersalen, der er Europas næst vise sig stor nok til at et Foretagende som Pa
største Biografrum, har Plads, og det endda lads-Teatret kan gaa og Direktør Philipsen faa
magelig Plads, til 2500 Personer. Vort Billede den Fornøjelse af sin Idé, som han fortjener.

— d.
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Mathiasens Trikotagefabrik,
Landemærket 25.
TAenne Fabrik startedes for ca. 16 Aar siden
U af en Broder til den nuværende Inde
haver, Hr. Kr. Mathiassen, men overtoges af
sidstnævnte for 8 Aar
siden og er i denne
Tid gaaet sikkert og
jævnt fremad. Dette
skyldes i første Række,
at Fabriken leverer
absolut 1ste Kl.s Fa
brikata baade en gros
og en detail til mo
derate Priser.
Strømper er Fabri
kens Specialitet; d’sse
leveres i alle mulige
Størrelser og Farver,
baade til Børn og Voxne, og det er inter
essant at bese Fabrikens Lokaler med deres
skrattende Strikkemaskiner, der under Be

handling af flittige Damehænder frembringer
de dejligste uldne Strømper og Sokker, man
kan tænke sig.
Maskingarn er ogsaa en Specialitet, som
Hr. Mathiasen har lagt
ind under sin Virk
somhed og som le
veres til Maskinstrikkerier hele Landet
over.
Ved at aflægge et
Besøg i Hr. Mathia
sens Udsalgslokale
Landemærket 25 eller
ved at skrive dertil
vil enhver Smag kunne
blive tilfredsstillet.
Prøvekort tilsendes paa Forlangende
gratis.

STENOGRAFI
A lt nu omStunder kan sammenfattes i det ene Ord:
^Udvikling, Over alt i Universet gærer og syder
det. Videnskaben sysler med nye Problemer, Han
delen søger at erobre nye Afsætningsmarkeder, In
dustrien frembringer nye Opfindelser
for at indvinde Tid og Arbejdskraft
og Landbruget fremelsker ved ra
tionel Kultur det bedst mulige Udbytte
af Jorden.
Og med denne rastløse Higen maa
Menneskene følgeTrop. Aandens som
Haandens Arbejdere maa udnytte de
res Tid for at kunne gøre sig gæl
dende i den skrappe Konkurrence.
Dette gælder ganske naturligt ogsaa
Kontormanden; thi den Tid er længst
svunden, da en smuk Haandskrift var
afgørende for en Ansættelse. Nu
stilles der ganske anderledes Fordrin
ger til en moderne Kontormand. Fyl
dige Sprogkundskaber er en nødven
dig Betingelse, og i et langt over
vejende Antal Stillinger kræves, at
vedkommende — Dame eller Herre —
skal kunne stenografere endog paa
flere Sprog.
Intet Under derfor, at der i Ly af disse Fordrin
ger er vokset Kursus paa Kursus op, som meddeler
Undervisning i Stenografi.

Det siges ofte, at det er vanskeligt at lære denne
Kunst, og dertil kan der svares baade ja og nej. Som of
test afhænger det af Elevens mere eller mindre Held
i Valget af Lærer. Man skal ikke lade sig skuffe
af Programmernes ofte lokkende
Tekst i Henseende til kort Uddan
nelsestid og lave Undervisningshono
rarer. Man skal først og fremmest
udsøge sig en Lærer, om hvem det
vides, at han er en ubestridt Dygtig
hed. Det turde næppe være for
meget sagt, at blandt de dygtigste
lokale Stenografilærere indtager Fuld
mægtig Rich. Jørgensen i Stenos
gade en fremskudt Plads.
Trods en ansvarsfuld og anstren
gende Stilling under Staten har Hr.
Jørgensen dog i de sidste 14 Aar
kunnet afse hele sin Fritid til at ud
danne et ret imponerende Antal
Stenografer, hvoraf mange — ogsaa
ved hans Hjælp og udstrakte Personalbekendskab nu indtager vellønnede
Stillinger.
Intet Under derfor, at Hr. Jør
gensen kan glæde sig ved en stor Popularitet.
Vi bringer ovenfor hans velkendte Fysiog
nomi.

Gammelholms Vinstue.

Støv og Møl.
Enhver Husmoder ved sikkert af Erfaring, hvad det
vil sige en skønne Dag at opdage, at Tæpper, Portierer
eller Møbler er angrebne af Møl; man forsøger sig saa
med alle mulige Midler for at blive dette Uvæsen kvit;
men som Regel svarer Resultatet ikke til Anstrengel
serne, og som oftest naar man at faa hele Lejligheden
forpestet af Petroleumsstank, eller Møbelbetræk og -poli
tur ødelagt, forinden Møllene giver tabt. For enhver,
der har prøvet noget af dette, vil det have Interesse at
erfare, at Københavns Støvsugekompagni (Vesterbro
gade 20, Tlf. V. 2823 x) har en ganske særegen Metode
til ad kemisk Vej at fordrive Møl, paa en saadan Maade
at hverken Møbelbetræk eller -politur tager ringeste
Skade, ligesom der heller ikke efterlades ilde Lugt og
Smuds.
Foruden Møbelrensning udfører Kompagniet tillige
Støvsugning med moderne og kraftige Maskiner og øvede
og paalidelige Folk.
Tæppeaftagning, -udbankning og -opbevaring er
ogsaa en af Firmaets Specialiteter.
Møbelrensningen udføres saavel i Hjemmene som
paa eget Værksted, og alt, hvad her kommer, er saavel
brand- som tyveriforsikret.

w
Hovedkontor:

Kongens Nytorv 6.

DET DANSKE
LIVSFORS IK RINGS
S ELSK AB

LCARENTlAj
W
«»«digt -

% København

ff

ff

København K.
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Livsforsikring

uden Lægeundersøgelse
tegnes paa alle i Tegningsøjeblikket
sunde og raske Personer

uden Karenstid.
Danske Korsetter.
Standard Mønsterforretning, Vimmeiskaftet 45, Kbh., har aabnet en ny og velassorteret KorSet-Afdeling med stort, lyst Prøveværelse. KorsetAfdelingen ledes af en faguddannet og specielt sagkyndig
Direktrice. Som Afdelingens Specialitet fremhæves Stand
ards Danske Korsetter, syede efter fineste udenlandske
Modeller, ligesaa smukke som de udenlandske, men yderst
prisbillige (knapt den halve Pris af de tilsvarende uden
landske).
Nr. 5396:
Alle Korsetterne er opstillede i Forretningen paa Bu
ster, saa at de forskellige Modellers specielle Fortrin
straks falder i Øjnene.
Reparationer og Forandringer udføres. Korsetter sys
efter Maal. Skriv efter stor, illustreret Prisliste med tal
rige smukke Korsetter til alle Priser — sendes gratis og
franko — Eksempelvis anbetales følgende 3 Dessins:

Gammelholm har faaet sin
første Vinstue. Værten er den,
fra tidligere Virksomhed der i
Kvarteret, ansete Restauratør
J. P. Conradsen. Det var Hr.
C., der i sin Tid startede den
landskendte. Café Alaska paa
Kjøbmagergade, og senere Ho
tel Siam paa Hjørnet af Ny
havn og Holbergsgade, hvor
han gjoide sig fordelagtig be
kendt som en Mand, der for
stod at lave god og billig Mad.
Foruden Vinstuen indretter
Hr. C. Billardværelse med Re
stauration, og lægger tillige
an paa Servering af Østers å
2,00 pr. Dusin, til hvilken Pris han ogsaa leverer SI
dyrene ud af Huset lige indtil Kl. 12 Aften, hvad 1
formener vil være af Betydning for alle, der efter Tea
tid eller ved festlige Lejligheder ønsker friske Østers ?
verede paa et Tidspunkt af Døgnet, hvor Fiskehandle
forlængst har lukket Butiken.
jW
Vinstuen, der er udmærket beliggende paa Hjørnel
Holbergsgade og Herluf Trollesgade, er hyggelig og i
fuldt møbleret. Monteringen er udført af Nordisk Ku
og Møbel Etablissement.
Stedet er godt valgt, og Manden utvivlsomt den re
Kok af Fag, er det hans højeste Ønske at maatte faa I
lighed til at lave megen og god Mad. Lad os haabe,
han ser sit Ønske opfyldt.
— <
Den første Tanke.
A. : Har De hørt, at Hansen har begaaet Selvmord.
Forleden aabnede han begge Gashanerne i sit Kontor,
og den følgende Morgen fandt man ham som Lig!.
B. : Naa, det vil rigtignok blive en nydelig Gas
regning. han faar!
*
*
. *
Fruen: „Det er dog nogle højst uforskammede Men
nesker, som er flyttet ind i Lejligheden ved Siden af.
Du kan tænke dig, at de banker paa Væggen hver Gang.
Elvira begynder at synge. Jeg vilde ønske, jeg vidste,
hvordan jeg skulde faa dem til at flytte/*
Herren: „Du kan bare lade Elvira blive ved med
at synge!"
*
*
*
„Hvad tager De for møblerede Værelser?"
„Fra tyve Kroner og opefter."
„Ja, men jeg er Student —“
„Saa fra tyve Kroner og .nedefter."

Et mellemhøjt
Korset med Blon
de og bløde
Fjedre. Resedakipret BomuldsDrejl. Føres i
store Nr. og an
befales særlig til

svære Damer,
Med Strømpe
holdere foran.
Kr. 4,50.

Graat Drejl;
knappes foran;
med en blød
Fjeder under
Knapperne
og
Fjedre i Ryggen
— ell. kun Snore.
Rem over Skul
drene til at bære
Brystet oppe.
Reform^ Kan vaskes, idet
Korset
Nr. 5421 Fjediene let kan
aftages.
For
Damer.

Kr. 4,50.

Nr. 528j2.

Lilla stribet S
tin-Drejl. Bion
foroven m. 1
Silkebaand. Bl
de, ('men stær
Fjedre Gaa
langt ned ov
Hoften og giv
rank, modern
Figur. Speck
for slanke D
mer.
Kr. 5.50.

Standard Mønsterforr., Vimmelsk. 45, Kbli
Tlf. 9794 & 5094.

Læger

Sprog Undervisning

Kliniker
Sygepleje
Hygieine

INSTITUT FRANJAIS, M. A. Husson, Stenosgade 5
fransk exam. indf. Lærer og Lærerinder.

Korrespondance

Infifftdi tuolf I SDrOrinrlt)
IIIUluUI IjolV LujIuIIIIUui

Dr. med. AXEL TROLLE.
Konsultation i Fordøjelses» og Underlivssygdomme.
vatklinik og Bopæl; Dronningens Tværgade 40. Tlf. 7«)60. Tr. 12—1.

ti 111 IT Ok
**

Badeanstalten

AR- & DAMPBADE

,Københav
Studiesir. 61.

LEJEHJEM

Instrumentm. og Bandagist.

Brokbaand, Rygbandageg og
Underlivsbandager

Undervisning i Klaverspil. EL¿uAnaCndsgaIe7f.Br

Konsult. Søndage 9-10. Tirsd. & Fred.
9-4 Ä 51/Q-7. Øvrige Hverdage 10-3.

Ummao Haandpleje, Fodpleje. Ude

K. Gottlieb, Øster Fasanvej 227.
Elever i Orgelspil.

Extratineste Kval. GraI is Prøver. Diskret Eksp.
Frim. modt.

Averter i Lægelisten.

Vandede Bekendtgørelser
keforretningen SKAGEN, Nan»
sg. 64. Alle Fiskes, i prima friske

Bredgade 35. Tr. 4—6. Tlf. 6329

Set.Petri Kirke Nord- m
landsg. 14. T. 0 1932y Theori.

Gudmund Elmquist “e ’ll„?Sie7n

.

Harriet Hornemann Lange,
Cort Adlersgade 4. Telf. 1307 x,

Damernes Rubrik
Skole og Hjem for unge Piger.
Program tilsendes.

Holger Bjørkman Telef. Øbro 1688y.
Rammefabrik Østerbrogade 118, Mo
derne Rammer lil moderat Pris.

Ratebetaling
Folk, der køber Varerne paa Ratebetaling, er det ar Betydning at
ime i Forbindelse med kulante Firmaer,
Nedenmevnte Firmaer nyder
i saa Henseende den bedste Tillid.

Møbelforretninger
Telf. 7155.

Brugte Møbler tages i Bytic.

65.

Afbetaling

Fodtøj

usikinsfrumenter
res solide Købere ved Køb af en
e (48) Valser
paa Afbetaling.
(Ialt 48 Kr.).

Fodtøj

Prisliste gratis.

erreskræderi

IX“, Blaagaardsgade 11
•. sig med alt til Faget henhørende.

paa Afbetaling.
Saxogade 3.

Madsen.

5 Mdr. Kursus beg. 1. November.

Petra Laugesen.
Jydsk Fiske»Import,

Mejnungsgadi
15 og Fredensgade 15, anbefaler all<
Sorter Fisk lil Dagens billigste Pris
Telf. 10116. Ærb. //. Danibernoiusky

Vadskeriet „Elegant66, Nøjsom
hedsvej 4. Tlf. Øbro 1673y. Snuil
Strygning.

Omhygg. Behandl, garant

Sølvsmed A C i c e 1 ø r,
KM Potnnoan Broderimagasin, Øster
8 2, Værnedamsvej 8 2.
• IVI.rclbl bull brog. 14(1. Navn syes, all(
Slags
Tegninger og Montering udføre!
Atollar f°r moderne Dameskrivdderi
hIuIIvI Sigurd Halldorsson( forhen Ananlføpt Mode-Salon f. Damehatte
bos den engelske Hof-Dameskræder
• UdllKCI l Nordre Frihavnsgade 13 A
Durant). H. C. Ørstedsvej 17.
Tnrn 54 Nordre Frihavnsgade
»Ansigtsbade, Antisept. Fod»
. 1 UL p,
Telf. Øbro 97 x.
pleje. N. Frihavns g. 43,1. Frk. — i
BØRNE»UDSTYR.
M. Dyrebor#. Tlf. Øbro 2342x.
en bedste Broschestift paasæt-

Bycn

Graabrødretorv 19.

Kaffeforretningen Triumf
Godthaabsvej 54. Tlf. Godth. 352x,
ved Addi Christiansen, anbefales.
Fra og med Septbr. udstedes ny Købemæiker paa Glas. Porcellæn, Nibs,
Legeløj, Køkkenudstyr os alle Artik
ler jeg ellers fører. All beregnet til
mine bekendte billige Priser.

D

les for 10 Øre hos Guldsmeden
66, Aaboulevard 66.

M. P. Nielsen Blomsterh.,
Østerbrogade 134.

Telf. 0 788 v.

Kranse og Dekorationer.
Bestillinger modi, lil Borddekoralion

Alvilda Burchardi, Frederiksborgg.
48. Spec.: Baby & Konfirm.-Udstyr
Størsle Ud v. i Pigekjoler lil alle Aldre
Matros- og Jægerdragter. All i Under
beklædning øg Linned.

— Averter i Damernes Rubrik. —

FODTØJ paa Afbetaling.
Nansensgade 11.

fcNSK FONOGRAF-MAGASIN

agertorv 16. ::

Anna

ELLA NIELSEN,

Frk. H. Sarauw,

fra 1 Kr. ugenti. Fuld Garanti.
Averter i „Ratebetaling46. ----H. Schäfer, Rosenborggade 2.

i FONOGRAF Gratis

G¡VlbñfflflO
bnneámugasin
AjriKUlUyv Frederiksborggade 35
Telf. Byen 2135 y.

Udbetaling + < +
Møbler< uden
< > 2 Kroner ugentlig.
Damefrisering50
Sønderboulevard

Møbler

Averter i „Sang»Undervisning“.

HELLERUP HUS MODERSKOLE, BENGTASVEJ 15.Telf. II57H

Averter i
„Blandede Bekendtgørelser*.

er. Fin. Torsk, Fredenksh. Rødsp.
Kl. Fiskefars, Tlf. Byen 1164y.

Falkonerallé 48.

KlaveruDdervlsuing. *5?

Klaver. M.Gyldne,Orgn.- Vik.v. Violin.

16 Lille Kongens gade 16

rr 0flq.fi!) Kr. pr, Md.

Holm & Larsen,

ital. Metode). El Kursus 10 Kr. Ene
Gar. Result. Bianco Lunos Allé 12Si

Tr. 1-3. Elev af

_____ Hr. Organist Jul. Foss._____
Undervisning i Klaver for Be»
gyndere Købmagergade 8.

GunnnilageretFranjpais

-Silkeborg

1

Fru MARY BJØRVIG
BLAAGAARDSGADE 20 4 N«
Mandolin er moderne Musik (de

massage, 9—12: 1 Kr. Hjemme 1-7
(Søndag 9—11): 75 Øre. Blegdamsvej
2 (St. Hans Torv). Lovisa Svensson.

Pensionatet
Villa Aavang

øbler faas paa Kredit fra
5 Kr. maanedlig

Klaverunöervisning.

_________________Tr. 30—12.________________

Østerbrogade 74, 2.

arimgsg.7.By 807ySygep. 3AarsUdd.

.» .’b-

Ør.

Tandlæge Jørgen Høyer

rGEPLEJE»BUREAU»EKSPRES

Musik Undervisning
Elever i Vioilnspil modtages.

(med Have) for ældre og svage Pris fra 75 Kr. (Ene
værelse).
Sygepl. P. Jacobsen, SI randboulevard 92.

W. Kaiser, Aarhus.

Pri. ‘¿'z

/> r

Tlf. V.787 x

Hold for Voxne og Børn 50 0. Enetimer 1 Kr
Ligel. gives Klaverunderv. Rørholmsg. 14, 1. tv

Valdemar
Larsen, „“få;'
St. Thomas Allé 13/.

35 Øre.

Onsdag og Lørdag efter Kl. 5 :
dicinske Bade & Massageinstitut.

i,
Konversation

Enelimer Kursus.

Vejledning (for Sangere) i fransk Textudlale.

I

Giarmestre

|

Rillorlor
indr- P28aa ogAfbeL
Viborg»
DllluUul gade
Estlandsg. 7.

HVER 8. DAGS

PIANO

---- Averter i „Ratebetaling64. ----

Barnlig L
Lille Ellen: Papa, du ved jo nok, at du saa lidt
tager mig paa Skødet og fortæller mig Historier?
Faderen: Javel, mit Barn; hvorfor siger du det?
Ellen: Jo, Hr. Hansen fortæller vistnok ogsaa store
Søster Historier, for han tager hende saa tidt paa
Skødet.

Mærkelig Opfattelse.
Den unge Forfatter (der atter læser en meget ned
sættende Kritik over et af sine Værker): Saa nu har
de Herrer Anmeldere snart skældt mig et Navn til!

Tankesprog.
Taalmodighed er en Dyd, som vi altid synes godt
om — hos andre.

Sommerfuglen.
Allegretto con grazia.

Rudolf Kyhn.

Teksten til „Sommerfuglen11.
Lille, lette Sommerfugl
med de klare Vinger,
Bud om Sommersol og Liv
med til os du bringer;
se den fine Farvepragt,
som i Solen spiller; —
flyv, o flyv og vis dig blot,
før Vejen Døden skiller! —
Sug af Blomsterbægrets Saft,
den har Nektars Sødme,
flyv dig træt i muntert Liv,
til Sol ved Kveld skal rødme,
lille Sommerfugl!
Lille, glade Sommerfugl,
som i Sol sig fryder,
nyd din Ungdoms korte Stund,
Livets Røst dig byder,
flyv kun rundt fra Blomst til Blomst
i de grønne Sale,
flyv, o flyv og vis dig blot
saa livsglad som en Svale! —
Drik af Blomsterbægrets Saft,
der er nok at vrage
i den store, fri Natur,
og du imod tør tage,
lille Sommerfugl!
Rudolf Kyhn.

En af de mange.
Af

Qerda Andersen.

r. Petersen var en af disse nøjsomme Sjæle, som

af den ublide Skæbnes Medfart tvinges til at gaa
H med
en Overfrakke i 10 Aar.

Bemeldte Herre havde en vis Lighed med de smaa,
forknytte, graa Aber, man undertiden ser med en sky
Bevægelse redde sig en Nød fra de mere frem
trædende og dristige i Abeburet. De faa Goder, Livet
havde skænket ham, havde han taget imod nølende,
som om han vilde sige, at det kunde da ikke være
muligt. Næh, sangvinsk var Hr. Petersen ikke; han
havde ikke stor Fortrøstning til noget.
En lille, vissen, krumbøjet Skikkelse med tyndt,
tjavset Haar, som faldt ned i det gulblege, indfaldne
Ansigt, hvorfra to falmede Øjne af Farve som blaasur Mælk stirrede frem paa én, sløvt og inLeresseløst.
Saaledes var Frederik Joakim Petersen, som pligtop
fyldende og samvittighedsfuldt passede en beskeden
Kontorgerning i Syge- og Begravelseskassen „Det glade
Haab“.
Han havde lige forladt Skuepladsen for sit daglige
Livs lidet ophidsende Drama og styrede nu hjemad i
den sludfulde Oktoberaften med en lidt slæbende Gang,
der ligesom fjedrede i Knæene ved hvert Skridt. Para
plyen maatte han paa Grund af den irriterende, stødvise
Blæst, som kom farende og ruskede op i hele Gadens
Indhold, holde omtrent lige frem for sig. Følgen var,
at han gentagne Gange blev overfuset af de gnavne
Ofre, som uomtvistelig maatte rammes af Paraplyens
¡Spids. En ældre, svær Dame var saa uheldig at faa
et Stød i sine talrige Pakker, saa en af dem trillede
ned i Snavset. „Naa, han kan da ve’ Gud se sig for!“
kom det ophidset og forarget. Den arme Petersen
maatte bukke sig efter den mistede Genstand og rakte
den indædt arrigt til den vrede Donna.
„Næh, dette her er næsten ikke til at finde sig
i,“ tænkte Petersen, alt sammensværgede sig imod ham;
hvorfor havde Vorherre ogsaa skabt Sygekasser og
Kvinder ?
Paa Kontoret herskede en ironisk og overlegen Chef,
drillesyge Kolleger plagedes han med, og Petersen vilde
virkelig gerne staa sig godt med sine Medmennesker;
hans Drøm havde altid været om Fred og Hygge; ak
ja, og hvad mon han nu skulde have til Middag?
Lever, naturligvis, som Laurine vidste, han ikke kunde
døje. Naa, men Petersen var forresten vant til, at
Skæbnen ikke favoriserede ham, saa lians kortvarige
Anfald af Opsætsighed mod den veg ved hans Ind
trædelse i den tarvelige 3 Værelses Lejlighed Pladsen
for den sædvanlige sløve Ligegyldighed, som. intet
opfatter.

Ved Bordet i Stuen, der var daarligt oplyst af
en Messinglampe med galdegrøn Kuppel, sad allerede
hans Kone og Datteren, Lilly.
Han forsøgte at sno sit slatne, rødlige Overskæg,
som syntes at være endnu mere hængende og trist
paa Grund af hans nedtrykte Sindsstemning, og vilde
paakalde sin Families Opmærksomhed ved en lydelig
Hilsen med sin tynde, lidt skrattende Stemme.
Ingen kærlig Datter løb hen og slog Armene om
sin egen, lille Far, kun en knurrende Vrissen lød ham
i Møde fra hans glatfriserede, benede Halvdel: „At
du da ikke ogsaa kan skynde dig, lille Petersen; jeg
har haft Maden lavet længe." Petersen afførte sig yd
mygt °g stilfærdigt sine vaade, tyndslidte Godtkøbs
støvler med skæve Hæle og tog et Par broderede Tøf
ler paa, en Gave fra Laurine, den Gang hun endnu
i bevægede Øjeblikke kaldte ham „sin egen Fredde
mand"; — ak ja — det var længe siden, Petersen
mindedes med vemodig Længsel den ømme, omsorgs
fulde Kone, som i deres Kærligheds første rosenstrøede
Dage — det var, mens de endnu boede paa Kvisten
— kunde kræse op for ham med hans bedste Liv
retter eller lave en lille Toddy til ham om Aftenen,
naar Dagens Slid var endt.
Hun var nu blevet en noget stramtandet ældre
Kvinde, som saa misbilligende paa sin forknytte Ægte
mage, da denne med et mat Suk lod sig synke ned
i den uundgaaelige, grønne Plydses Chaiselongue, som
er en betydningsfuld Del af Udstyret i ethvert min
dre Hjem.
Mens han svælger den halvsvedne Bollemælk, strej
fer hans Blik Væggen, som er prydet med den „Kunst",
som er yndet og almindelig blandt den Del af Sam
fundet, Hr. Petersen med Familie tilhører. Forestillende
Skabninger af tvivlsom Skønhed, malerisk prydet med
blomstrende Grene, eller lyriske Situationer, som f. Eks.
en ung, lapset udseende Herre med kulsort Overskæg
og stærkt røde Læber i det kritiske Øjeblik, da han
røver et Kys fra et tilsvarende kvindeligt Individ med
dristig Haarsætning.
Under Middagen pjatter Frøken Lilly med slet dulgt
Misundelse om Frk. Hansens ny Hat med ægte Pleureuse; „hende Frk. Hansen, der er forlovet med den
pæne Kommis henne i Materialhandelen; — det er
ogsaa lurvet, at man aldrig kan faa noget." Men i
sit sure Sind beslutter hun, at hun i al Fald vil
have Bronzeskoene til det næste Bal i Syge- og Be
gravelseskassen, hvortil hun er inviteret af sin Ridder,
Harry, „Musikkeren Harry Jensen", som hun sagde.
De havde spist, og. der var taget af Bordet; den
halvsnavsede Dug blev dog liggende med sine Minder
om Ugens gastronomiske Nydelser.
Petersen strakte sig og fik fat i Avisen. „Igen en
Flyver styrtet ned"; han tilkendegav hovedrystende sin
Uforstaaenhed over for den mere foretagsomme og dri
stige Del af Menneskeheden. „Naa, det er sidste Træk
ning i Dag, ja, man kan jo godt se efter."
Men hvad var det? Hvad staar der? 2097! 1000
Kr. paa 2097 — han maa vist have set forkert. 2097
er jo hans Nummer.
I største Spænding og Ophidselse overbeviser han
sig om Rigtigheden af Vidunderet. Det varer noget,
før det gaar op for ham i hele sin Udstrækning.
Han gør Plads i Chaiselonguen, peger paa Num
meret. hans Kone og Lilly glider ned ved Siden af
ham og er færdig ved at trykke ham flad for at se
med. Begivenheden griber dem helt, river dem med.
Blodet strømmer op i hans gulblege Kinder og giver
dem Farve, Øjnene faar Liv, han ser paa sin Kone,
hun paa ham igen; dunkle Minder om den længst
forsvundne Ungdom stiger op i dem; de genkender
Glansen i hinandens Øjne, og ligesom tilfældigt læg
ger han sin Haand paa hendes — uanede Muligheder
aabner sig for dem. — „Saa kan vi faa de ny Fjeder
madrasser!" udbryder Laurine i Ekstase. „Og Gulv
tæppet!" føjer han til; det har længe været deres
fagre, uopfyldte Drøm at faa ct komfortabelt, blødt
Gulvtæppe af den Slags, de har beundret i Forret
ningen paa Aaboulevarden paa deres Søndageftenniddagsture.

Og lille Petersen har i de sidste 5 Aar mes ten
ikke turdet vende sig i Sengen af Frygt for sin Ægtehalvdels Gnavenhed, saaledes knirkede de gamle Fjedre.
Nægtes kunde det rigtignok heller ikke, at Sto
lene længe havde trængt til nyt Betræk; „de var ve
Guj nærmest sjofle at byde Folk aa sitte paa“, som
Lilly udtrykte sig.
Længe efter at de havde slukket Lyset, laa Hr.
og Fru Petersen og udmalede sig al Herligheden; de
ligefrem morede sig ved ustandseligt at vende og dreje
sig for at frembringe de mest knirkende og knagende
Lyde — og de sov ind med en Følelse af Samhørighed,
de ikke havde haft siden deres unge Dage.
Glæden havde bragt dem nærmere hinanden.
Næste Dag hentede Hr. Petersen sine Penge; der
var mange Mennesker og stor Trængsel i Lokalet. En
høj, mørk Herre stod tilsyneladende uoptaget og be
tragtede Hr. Petersen, som med en oprømt Mine har
faaet Skatten anbragt i sin lille, beskedne Tegnebog.
Han er lige ved at bane sig Vej ud gennem Døren,
da han ligesom tilfældigt faar et Stød og snubler ud
over Dørtrinnet og slaar Hovedet mod Gulvet.
Herren, som har iagttaget ham, er ved hans Side
og hjælper ham under alle Tegn paa Deltagelse til
Sæde. Petersen er fuldstændig fortumlet af Slaget, han
sanser i Begyndelsen intet og lægger ikke Mærke vtil,
at den hjælpsomme Herre pludselig forsvinder.
Efter at have siddet lidt rejser han sig og vakler
ud paa Gaden; men den friske Luft gør ham godt,
og oplivet skynder han sig hjemad, kun opfyldt af
Tanken om de forestaaende Nydelser. Hans gamle
Pergamentsansigt trækker endogsaa op til et Smil, der
ligesom kommer listende indvendig fra og lyser op
over det hele, idet han fører Haanden til Lommen
for virkelig at forvisse sig om, at den uhørte Rig
dom findes.
Men pludselig giver det et Ryk i ham. Smilet stiv
ner, han føler en underlig Mathed i Knæene, som vilde
Benene svigte ham —. 'Regnebogen er der ikke! —
aah nej — det kan ikke passe — Hænderne famler
febrilsk, han føler Blodet hamre tværs igennem Halsen
paa sig. Den er borte — stjaalet; hans Hjerte føles
tungt som en Sten, og Hænderne synker kraftløst til
Siden.
Han vakler hjem, ude af sig selv, udmattet, for
tumlet.
Og at skulle sige det til dem derhjemme. Stumme
stod de der og vilde stirre paa ham. De store Liden
skaber havde ikke haft Bud til Frederik Petersen; men
denne Sorg var hjerteskærende, Taarer piblede frem i
hans gamle Øjne.
Den Nat laa han længe og kastede sig frem og
tilbage i Sengen og sukkede og sukkede. Han plejede
ikke at ræsonnere, men „hvorfor, hvorfor skulde Lyk
ken briste for ham?“ —
Næste Dag gik han i Trædemøllen igen, mere sam
mensunken, udslidt og træt end før; — stakkels Peter
sen, han er kun een af de mange.

„Maa jeg nu forestille Dem for min Forlovede, Madam
Andersen",
„Ih, Nej da! Ja, jeg vil jo nødig komme med Smiger,
men jeg synes jo nok, at hun er smukkere end hende Gros
sereren bragte med herud ifjor Sommer.

Trædukken.

PM Røghætten „U“

Ved S. M. O.

eg boede et Aar i Paris. Jeg vilde se alt: Rigdom
men og Fattigdommen, Verdsligheden og Askesen. In
gen Steder findes vist større Modsætninger end netop
i Frankrigs Hovedstad.
En Dag kom jeg op paa et usselt Kvistkammer.
Familiens Historie var den samme her som saa mange
andre Steder: Manden syg og sengeliggende, Konen
uden Fortjeneste, men forøvrigt fuldt optaget af at
passe den syge og alle Rollingerne. Hun saa tiltalende,
men stærkt lidende ud.
I Vuggen laa en lille Pige med en Flaske, der var
halv fuld af sur Mælk, rundt omkring sad de andre
Børn og krøb sammen, alle magre og blege.
__ Henne ved Væggen laa Manden paa et usselt Leje.
Hans Ansigt var hovent og forslaaet, Øjnene blodskudte,
hele hans Udseende tydede paa Slagsmaal og Drik.
Jeg talte lidt med Konen og spurgte blandt andet,
hvad hendes Mand bestilte, naar han var rask.
„Han har Arbejde i en Markedsbod,“ svarede hun.
„Hvilken Slags Bod?44 spurgte jeg videre.
„Den, hvor de agerende forestiller Trædukker, som
Publikum søger at ramme med Kugler. Kender De ikke
den, Herre? Ovenover Teltet staar: „Mord paa de
uskyldige/4
Jeg trak paa Skuldrene. Hvad enten det var sandt
eller ej, saa var denne Familie i høj Grad at be
klage. Jeg gav Konen nogle Penge og gik efter nogle
Dages Forløb igen derop.
Det var Søndag. Manden, der var alene hjemme
med Børnene, var oppe og i god Bedring. Hans An
sigt var mindre hævet, men bar store Ar. Hans Blik
var roligt, men forknyt og meget mat. — Jeg indsaa
straks, at jeg havde taget fejl, da jeg mente, han var
fordrukken. Han fortalte mig, at han haabede om to
Dage at kunne genoptage sit Arbejde.
I Samtalens Løb spurgte jeg ham, hvorledes han
havde faaet alle de Ar i Ansigtet.
Han strøg med sin Haand hen over Panden og
sagde ret ligegyldigt :
„De Ar! — Aa, dem har jeg faaet af Kuglerne/4
„Hvilke Kugler?“
„De ved. Herre, dem^ der bruges ved de saakaldte
Mord-Forestillinger. — — Jeg har aldrig været stærk.
I min Opvækst har jeg ikke lært noget Haandværk,
og senere har jeg ofte været uden Arbejde. Derfor
var det: jeg gav mig til at agere Trædukke/4
I mit Ansigt læste han min fuldstændige Mangel
paa Forstaaelse, ‘og han forklarede:
„Man forestiller Gendarmer, Preussere eller Sviger
modre. — I gamle Dage brugtes der virkelige Træ
dukker, men nu til Dags er det for kedeligt. Træduk
kerne føler jo intet, gør ingen Grimacer, bliver ikke
slaaet til Blods. — I vpr Tid maa der bruges levende
Mennesker af Kød og Blod, ellers bliver Direktørens
Fortjeneste for lille. — Det er vor Sag at undgaa
Kuglerne. — Foran os har vi et Skærmbrædt af Træ.
Snart stikker vi Hovedet op her, snart der. Publikum
lurer paa det Øjeblik, hvor vi viser os, og Kuglen
kastes. Man kommer altid hjem med forslaaet Ansigt.
Hvis man for hurtigt dukker ned bag Skærmbrættet,
bliver man nemlig slaaet af Direktøren. — Jo oftere
Folk kan ramme os, desto mere tilfredse er de. Det er
jo rimeligt.44
— Jeg maatte tro, Manden talte sandt, hvor usand
synligt det end lød. Tonefaldet i hans Stemme, Ud
trykket i hans Øjne, Mærkerne i hans Ansigt tydede
paa Sanddruhed.
Jeg forhørte mig om, hvor Boden laa. Naar han
om to Dage genoptog sit Arbejde, vilde jeg gaa derhen.
Dagen kom, og jeg gik ikke uden en vis ængstelig
Spænding hen Ú1 den omtalte Boulevard, hvor Markeds
boderne stod i Rækker. Hist og her saa jeg Dyr, der
pintes i deres altfor smaa Bure, men intet tydede paa
barbariske Instinkter hos de Mennesker, der færdedes

forhindrer al Nedslag og forbedrer.
Trækket.

)

W. Bonnez RøgbætteTabri
Bruunsgade 35. Aarhus.
Telefon 1670.

Forhandlere Rabat.
I Telf Strand 2

EMDRUP DAMPVASKERI ¡
Spec. Husholdningsvask efter. Vægt
Vore Vogne køner overall
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Saavel mandlige som kvindelige

Private Opdagere
Dir.:

Fru

MARTHA NIELSEN.

Bagerstræde 3, 1. Telefon Vester 14.r
Kontortid 10—3. Privat 1—3 og 6—
TELEGRAM-ADR : PINKERTON.

l.Kl.Damefrissring
og Haararbejde.
Hovedbade med Ki
nin ogChampoing.
Ansigtsmassage og
Manicure. Afredt
Haar købes og for
arbejdes smukt og
billigt.
Elever uddannes.

Ellen Sørensen,

fru Karin Schnoors Bureai
Enghavevej 53. Tlf. Vester 5307
anbefaler velrenommerede æld
og vngre Kvinder for kortere <
længere lid. Fineste Kodning <
Servering, al Strygning, Polern
m. m. udføres af øvede Kvinde
Kyndig Barselshjælp.
Prop
Kvinder til Vask og Hovedre:
gøring.

Bestillinger modtages paa Udefrisering

L’hombre
Skolen,

e

Adolf Steens Allé 1O.

Aftenkursus å 10 Kr. i L’hombre
og Bridge begynder 1. Oktober. ^In
spektør Spangsbo. Tlf. Nora 1056x.

Di stenograf. Kursus.

A. Reiters

Handelsstenografi paa Dansk
og Hovedsprogene, eksam. Steno
grafilærer, cand. phil. Thielemann,

Fægte- og Boxeinstit

Vodroffsplads 10, 2. Sal. Tlf. V 4252,
9-12 og 4-5.

Mg.
Gymnastik Institut sienogp.
Bureau.
■ Program 1278
■
Cand polyt N. H. Rasmussens

Telf. Strand 2

~

Lad Denes Vask besørges af - ____

Stenografi
Maskinskrivning

Vimmelskaftet 42.
(.Torcks Passage).

(Smaa Hold. Enetimer)

Bülowsvej 10 ved Gi.
Kongevej
Tlf. V 2303 y (10-1 & 4-9)

I

Vejle Dampvaskeri,
kem. Tøjrensnings-Anstalt,
anbefales. — Telefon 307.

her, hvor Glæden herskede, — en støjende Glæde, men
naiv og barnlig.
„Den Fyr nårrer mig vist,“ tænkte jeg og gik
videre.
Pludselig tiltrak en Bod sig min Opmærksomhed.
En stor Menneskemasse omgav den, høje Bifaldsraab
og Latterudbrud lød der henne fra.
Jeg saa ovenover Menneskemassens Hoveder en
Række Papsilhouetter, men forstod snart, at det ikke
var dertil, Folks Interesse var knyttet . Jeg havde en
Følelse af, at nu var jeg ved at finde, hvad jeg søgte,
og borede mig frem til de første Rækker.
Bag et Skærmbræt hævedes og sænkedes skiftevis
tre Hoveder med røde, forslaaede Ansigter og Øjne,
der stirrede angstfuldt ud i Mængden, hvis Slag ven
tede dem.
Imellem Tilskuernes vilde Latter hørtes Lyden af
Kuglerne, der faldt „Direktøren" samlede dem op og
rakte dem atter til Publikum med et modbydeligt Smil.
Latteren blev til sidst næsten krampagtig, særlig
blandt Kvinderne, der med Hænderne i Siden lo, saa
laarerne trillede ned ad deres Kinder.
Lige med et saa jeg den Mand, jeg søgte. Han gen
kendte mig, blev et Øjeblik adspredt og stod ube
vægelig.
Tre Kugler ramte hans Ansigt, og Latteren brød
paany løs.
Han forsvandt bag Skærmen. Men snart maatte
han atter vise sig, og Skaren jublede og hylede, fordi
et Øje var slaaet ud; Blodet strømmede ned over Kin
den, og en Læbe var spaltet.

iorg Seminariums Forberedelsesklasse. Det nye Skoleaar begynder d. 31. August,
mandi. og kvindl. Elever optages. Man maa helst melde sig inden 15. Juni.
P. J. M. Winther.
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Dame-Hygiejnepuder,
Dianabælter
hertil 2,50. Aim.
Bælter
35
Øre.
Herman
Heskjer,
Fælledvej 1«3 og Mysundegade
24.

1 Kr.

C. LINDER-MADSENS mek. Etabi.
Peder Skramsgade Nr. 6. Tlf. Byen 3474.
Leverer mek og elkt. Vinduesreklamer af
enhver Art Tegninger og Overslag gratis.
Leverandør til de største Reklamefirmaer
i Danmark.

Jernsenge
Træsenge.
Barneseng fra 31/»—18 Kr. — Vugger.
Divan fra 14 Kr. — Feltseng fra 10 Kr.
Dyner — Puder — Lagner etc.

Udstyrs- og Fjerlageret,
Nørrebrogade 25, Hj. af Blaagaardsg.
Telefon 553.

\ Lauritzen, Frimærker, alle forskellige
iuldsmed & Gravør.
ndergade 53, Nakskov.
Specialitet:

dinerede Sølvsmykker.

Island. . . , Kr. 7,00
40 Serbien. . . - 3,50

HAffgXjl
NJKS
UiraRl« N. S. Nedergaard.
Skive.

orsjørr Vegetabil

Margarine

til Vinduer, Ovne, Entrédøre, Udhængsskabe,
Diske, Pulte, Alianer, Maskiner m. m,, Kul
og Stenh'rper,
Fletværksvæveri, Villahegn,
bedre og ikke dyrere end af Træ, Gravespalier,
Massefabrikation af alle Slags Facons i Traad,
/
Fabrik af
Fuglebure. Flyvebure og Papegøjebure.
Alt Metaltraadsarbsjde udfores.

E. Dederding, St. Knngensg. 102 K.
Telefon 5603.

Et fremmeligt Barn.
En ældre Herre spørger en lille Dreng:
„Naa, lille Peter, hvad vil du saa være, naar du
bliver stor?"
„Jeg vil være Terminsgrosserer!"
„Saa —"
„Jo, for saa naar jeg har været det lidt, kan jag
drikke Champagne til Middag og have to Automobiler.
Redaktionen

paa tager sig intet Ansvar for indsendte Manuskripter og
Billeder, men benyttes de ikke, vil de saavidt muligt blive returnerede
vis Porto vedlivgges.

SIKKERHEDS - GITTER

-------------------

— Hör du gumman, kapten har friat till Tora!
— Omöjligt, jag kan inte skiljes från barnet,
— Skönt. Då ser jag inte afinet än att han får ta dig
på köpet.

———

£eb Hver 8. Dag hver Uge.

Redaktionen :

Chefredaktøren

IrivtTes Mandag og Lørdag 11—12,
(Andre Dage efter Aftale). Telefon 6922.

Administration og Annonce- Af deling :

Direktøren, hver Dag 3—5. Telefon 6822.
Forretningsføreren i radies hver Dag Kl. 9—5.
Kontoret daglig aabent 9—5. Telefon 6822.

Telf. 6822.

Abonnementspriser i Indlandet:

liver S Dag

frit tilsendt i 3 Maaneder 1 Kr. 25
do.
do.
i 1 Aar Kr. 5.00.
Telegramadresse: Hver 8- Dag. Telf.: 6822. »Hver 8. Daga faas paa
alle Jærnbanestationer. i alle Kiosker og hos Boghandlere samt Blad
forhandlere. Abonnement modtages ogsaa gennem Postkontorerne
Ind- og Udland.

Hds. Majestæt Enkedronning Louise

K<',: "u,,oL Curl Su""t-

fylder den 31. Oktober 61 Aar. Utallige er de, som Hds. Majestæt har ydet Hjælp og Støtte, og nu
da Skyggerne ogsaa er falden over hendes Vej, vil alle Danske i dyb Ærbødighed ønske, at sollyse og
lykkelige Dage atter maa oprinde for Enkedronning Louise.
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ET KYS
Storstads-Skitse. Ved
LOT NOGLE FAA Mennesker havde været
Vidne til Tildragelsen, men disse havde
berettet den til andre. Og saaledes havde i Dag
hele Byen rede paa Skandalen.
Paa en af B u d a p e s t’s Hovedgader holdt
i Gaar en elegant Ekvipage, i hvilken der sad '
en ældre Herre og en ung Pige paa 17 Aar.
Tjeneren sprang ned fra Bukken, aabnede Vogn
døren og hjalp den unge Pige ud. Hun saa
sig om, som søgte hun nogen. I Nærheden af
en Lygte stod en ung Mand og saa sig fri
modigt omkring.
Da den unge Pige fik Øje paa ham, gik
hun lige hen til ham, ytrede nogle Ord og
kyssede ham derefter inderligt og varmt paa
Munden. Flere nysgerrige havde slaaet Kreds
omkring det unge Par, og den gamle Herre
sad roligt i sin Vogn og saa til. Den unge
Pige gik tilbage til Ekvipagen. Tjeneren luk
kede atter Døren, og man kørte videre. Den
unge Mand gik med blussende Kinder ind i
en Boghandel, og den nyfigne Skare splittedes lidt efter lidt for at berette den besynder
lige Hændelse videre. — — — —
En Uge i Forvejen var den unge Ingeniør
Ludvig Rocy steget ovenpaa en Omnibus
for at køre ud til en Park, som laa udenfor
Byen. I det samme kom der fra den anden
Side af Gaden en let Jagtvogn forspændt med
to fyrige Heste. En ung Mand af fornemt Ydre
holdt Tømmerne, og ved hans Side sad en
civilklædt Kusk med store graa Mustascher.
Den unge Ingeniør lagde Mærke til det
flotte Køretøj og bøjede sig^ ud over Omni
bussens Gelænder for bedre at kunne iagttage
det, naar det kørte forbi. Han lo — men pludse
lig fo’r han tilbage med et Smertens Skrig og
holdt Haanden for Ansigtet. Fra hans venstre
Øre til Mundvigen flammede der en ildrød
Strime. Den unge Mand, som kørte Jagtvog
nen, havde frembragt den med sin Pisk.
Først da de øvrige Passagerer højlydt tog
til Orde mod den frække Slyngel, blev den
unge Ingeniør ildrød af Undseelse. Han sprang
af Vognen for at løbe efter Køretøjet. Men
dette var allerede ude af Syne. Og i afmæg
tigt Raseri blev den unge Mand staaende midt
paa Gaden. Blodet begyndte at løbe ned ad
Kinden, og Folk, som havde været Vidne til
Optrinet, flokkedes omkring ham for i det
mindste at trøste ham. Den kraftige, unge
Mand græd ligefrem af Raseri over, at det
ikke var lykkedes ham at hævne den For
nærmelse, som var blevet ham tilføjet. De
omkringstaaende saa deltagende paa ham. Og
en Politibetjent raadede ham til at henvende
sig paa Politistationen, saa skulde man nok
snart finde den raa Voldsmand.

B

Niels Th. Thomsen.
Men Ingeniøren gik langsomt hen ad Ga
den med Lommetørklædet for Ansigtet uden
at bryde sig om de andres Raad. Efter nogle
Timers Forløb var han blevet saa vidt rolig,
at han kunde begynde at tænke alvorligt over,
hvorledes han skulde faa fat i den Slyngel,
som havde overfaldet ham. Trods alle Over
vejelser kunde han ikke finde paa noget bedre
end igennem Aviserne at opfordre den, der saa
groft havde forulempet ham, til at give sig
til Kende, hvis han da ikke vilde betragtes
som en fejg Usling.
Der gik tre Dage. Men den fornemme unge
Mand lod ikke høre fra sig.
Den fjerde Dag naaede Historien til et1 fint

Hus i Stadens Centrum. Frans, den gamle
Kusk hos Baron Joakim von Lomahidy
tiltalte paa Trappen sin Herres unge Datter
og bad ærbødigst om Tilladelse til at maatte
sige et Par Ord. Thi nu kunde han ikke tie
længere. Han satte Æren højt, om han ogsaa
kun var en fattig Kusk. Men nu for Tiden
havde Ungdommen vist ingen Æresbegreber.
„Hvad er der, Frans ?“
„Jeg vilde ønske, at den unge Baron frem
tidig vilde tage Gabriel med sig, naar han
kører ud. De er unge begge to, og...“
„Men hvorfor dog det?“
„Jo, for hvis det endnu en Gang skulde
falde den unge Baron ind at mishandle nogen,
vil jeg nødig sidde ved Siden af ham.“
„Men hvad er der da hændet, Frans ?“
„Det staar jo allerede i Aviserne, men med
fin Stil, som om de generede sig for at sætte
det med større/'
Med disse Ord tog han en sammenfoldet
Avis op af Lommen. Den unge Pige læste en
Annonce^ som Kusken pegede paa, medens han
brummede som en gammel vred Bjørn:
„Den unge Mand søger efter ham.“
Den unge Dame lænede sig mod Trappe
gelænderet og stirrede en Stund frem for sig
uden at sige et Ord. Hun havde mest Lyst
til at græde, men Sorgen sammensnørede hen
des Strube, og ikke en Lyd kom over hendesLæber.
„Var det ham?“ spurgte hun pludseligt
sagte.
„Ja, og da jeg vilde tage Pisken fra han^
haanlo han ad mig og kaldte mig et gammelt
Fæ. Jeg spurgte, hvorfor han havde slaaet
den unge Mand med Pisken, og han svarede:
„Fordi det morede mig." Han stolede paa sine
Hestes Hurtighed, saa at han kunde slippe
væk i en Fart/'
„Det er godt/'
Den unge Pige syntes, at alt løb rundt
for hende. Hun gik videre op ad Trappen
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til anden Etage, hvor hendes Broder boede.
Tjeneren mødte hende og sagde, at hans
Herre sov.
„Saa væk ham straks/4 befalede hun.
Da hun kom ind i hans Soveværelse, sank
hun — næppe sig selv mægtig — ned paa en
Stol. Broderen spurgte søvnigt:
„Hvad vil du?44
Hendes Stemme dirrede, da hun med til
kæmpet Ro svarede:
„Send din Tjener udenfor. For jeg kan
ikke holde mine Taarer tilbage?
„Hvad gør det?“
„Tom,44 sagde hun til Tjeneren, „vil De
bede min Fader komme herop.44
Broderen blev nu forbavset og rejste sig
halvt op i Sengen.
„Hvad skal Fader her?44
„Jo, han skal faa at vide, hvad det er
for en Søn, han har.“
„Hvad vil du egentlig?44
Hun kastede Avisen hen til ham.
„Har du allerede læst det?44 spurgte hun.
Broderen blegnede som et ængsteligt Barn.
„Og du gik ikke til ham og sagde, at det
var dig?44
„Nej — saadan en Lømmel!44
„Du er en nedrig Usling. Mama tog sin
Død af Sorg over, at hendes Søn var saadan
en Døgenigt Og Fader er blevet gammel og
graa før Tiden. Du kalder dig en Mand?....
NeL jeg er meget mere Mand end du!44
Den gamle Baron kom og blev raadvild
staaende ved Døren. Hans Datter ilede ham
i Møde, tog hans Arm og trak ham ind i
Værelset.
„Fader, det Menneske der, som kører ud
med din Vogn ¡og dine Heste, har slaaet en

ung Mand, som han ikke kender, i Ansigtet.
Den ubekendte søger nu gennem Aviserne ef
ter den, der forulempede ham. Din Søn ved
det. Og dog vover han ikke at gaa til denne
Mand og sige: „Tilgiv mig, jeg er kun en
dum Dreng. Det gør mig ondt, at jeg har
forulempet Dem, og jeg er villig til at give
Dem Oprejsning. Vælg kselv, om De foretrækker
Kaarde eller Pistoler!44 Nej, det generer ikke
saadan en Lømmel at blive liggende som et
modbydeligt Dyr, og gt hans Kusk blues over
at blive set sammen med en saa elendig Kujon.44
Den gamle Herre ventede i Tavshed paa,
at hans Søn muligvis skulde have noget1 at
sige til sit Forsvar. Men da han saa, at hans
Venten var forgæves, vendte han sig om og
gik mod Døren. Men hans Datter raabte ef
ter ham:
„Jeg har endnu noget at sige dig, Fader!
1 skal høre det begge to.44
„Lige saa sikkert (Som Mama skal hvile
i Fred i sin Grav, ligesaa sikkert er det min
Hensigt at gøre det, jeg nu siger: Den unge
Mand skal faa Oprejsning. Jeg skriver til ham
med det samme, og da 'han er blevet for
ulempet paa Gaden, saa vil jeg ogsaa paa Ga
den gøre min Broders Slyngelstreg god igen.
Du kører ud lined mig i Morgen, Fader, og
paa det Sted, hvor Menne elendige Stakkel gav
den unge Mand et Piskeslag, vil jeg give ham
et Kys. Jeg vil sige ham, at jeg er den fejge
Uslings Søster. Han maa ikke være vred paa
os, for vi kan jo ikke gøre for, at han er
blevet saadan en Døgenigt.
Jeg skal kysse
ham ....“
„Men, mit kære Barn —44
„D u skal køre med, Fader. Jeg har svoret
del.. . ved min Moders Sjælefred.44

Naar Hydroplanet starter og lander.
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MILLIONÆRERNES OPGAVER
Hvortil skal de bruge deres mange Penge.
R. JOACKIM MØLLER er en Mand, der
blander sig ind i alle mulige Forhold,
har Interesse for alt og alle, giver gode Raad
til højre og venstre og, som ledet af de ædle
ste Motiver, ofte giver Anledning til Mishag.
Nylig var det Millionærerne, han var vred
paa, ikke vore, thi dels har vi ikke saa mange,
at dé kan regnes for en hel Samfundsklasse,
dels synes ogsaa de, vi har, at have For
stand paa* at bruge deres Penge paa rette
Maade, nej, Joackim Møller er vant til at be
væge sig i større Forhold, og naar han taler
om Millionærer, mener han de amerikanske
Guldkonger, overfor hvilke vore bliver for
smaa Husmænd at > regne.
Forleden Aften holdt han eL helt Selskab
fængslet med sine haarrejsendc Fortællinger
om Millionærernes Ekstravagancer.
Han fortalte om en Mill ion ¿er, som for
anstaltede store Middagsselskaber for sin
Hund og pyntede Bæstet med et Halsbaand til
50,000 Kroner, — om en anden, som lod bygge
en M o torvagn med Dagligstue og Sovekammer.
Badeværelse og Køkken med Varmtvandsind
læg, — der var en tredje, som trakterede sine
Gæster med Cigaretter rullet af 500 Kroners
Sedler, — en fjerde, som ofrede 2 Millioner
paa en Skuespillerinde, og en femte, som lod
sig lave en Hat af Obligationer Lil Værdi af
80,000 Kroner.
Det er kun nogle faa af de mange Eks
empler, Hr. Møller gav os som Provo paa,
hvor daarligt de overdrevent rige bruger deres
Penge.
„Der kan sandelig faas en overmande for
træffelig Aktrice for en hel Del mindre end
2 Millioner, ag for den Pris beholdt han hende
oven i Købet kun i tre Aar — han kunde
rimeligvis have giftet hende for meget mindre
og saa bagefter have gjort hende Lil sin
Vaskerkone!“ —
Men den gode Hr. Joackim synes mig at
se lidt forkert paa denne Sag.
I Stedet for at fortælle os, hvad de ikke
maa bruge deres mange Penge til, skulde han
hellere oplyse, hvad der var den bedste An
vendelse, saa kunde vi altid domme og vrage
og vælge!
Mig synes det bedre, at Millionærerne ods
ler deres Penge bort, end at de puger dem
sammen, og Himlen véd, at man ikke be
høver at søge længe for at finde Rigmænd,
der ruger over deres Skatte.
Men hvis de bruger dem, hvad skal de
saa bruge dem til?
Det er saa let at sige, at de skal anvende
dem til Velgørenhed, men det er ikke al l id

H

saa nemt at finde det rette, og har vi blot
nogle Millionærer, som ofrer sig for God
gørenheden, har vi, hvad vi behøver, thi det
er jo dog ikke Meningen, at ethvert Menneske
skal have Almisse.
Ganske vist kan man jo bruge sine Millioner
til Støtte for Videnskaberne, til Kirkebygnin
ger, Hospitaler, Vivisektioner og medicinske
Institutioner, til gratis Biblioteker for Mænd,
Kvinder og Børn, o. s. v. — o. s. v. — jax
videre og videre, til de velmenende Millionærer
ender i det vildeste Vanvid som for Eksem
pel Forebyggelse af Dueller mellem rødhaarede
Mænd og Skandaler mellem blaaøjede Pigebørn,.
Ting, som ogsaa hørte til Joackims Eksempler,
og som nok skal gøre det af med Velgørernes
Popularitet, saa det kan være svært nok for
andre, mer: fornuftige Rigmænd at skaffe den
lil Veje igen.„Jeg synes nu, kære Hr. Joackim, at Mil
lionivrerne hellete maa anvende deres Guld,,
som de har Lyst til, fordi de ofte paa Grund
af manglende Indsigt bruger det helt forkert
og opretter ganske unyttige — ja, maaske endog;
skadelige Institutioner, som vi saa i Aarevis.
maa arbejde for at blive af med igen.
Lad os overføre Spørgsmaalet paa os selv.
Hvad vilde De, lir. Møller, gøre med en
Million?
Hvis De nu pludselig, aldeles uventet ar
vede 1000 Kr. — ja, lad os nøjes med 50
Kr. — De vilde uden Tvivl købe Dem et eller
andet, som De slet ikke havde Nytte af —
ligesom Millionæren anskaffede sig det onv
Lalte Hundchalsbaand — De vilde købe det
blot for at have den Glæde at se Kronerne
rulle — og det er jo akkurat det samme, Mil
lionæren gør — bare i større Maalestok, natur
ligvis.
Og lad dem kun bruge deres Penge paa
deres egen Maade, thi hvad de end har brugt
dem til, brugte er de, og naar Hunden er død
og Skuespillerinden forstødt, saa vil Pengene
dog stadig vedblive med at cirkulere. Som
en gylden Flod vil de strømme ud over Ver
den. nogle vil maaske endog træffe Dem, kære
Møller, og give Dem en Chance til at føre
ud i Praksis al Deres ædle Theori — hvor
skulde det ikke glæde os at se Dem berige
Godgørenheden med nogle af de gode Gavci\
som vi ved, De af saa varmt et Hjærtc un
der den.“
Med Højagtelse

Hans.
•HK-
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Tin.

Kinesiske Arbejdere i Tinminerne paa Malakka.
IN FINDES i Forhold, til Forbruget kun

T i ringe Mængde i den gamle Verden og
er derfor et lønnende Objekt for Spekulation.
Bestræbelserne er derfor rettet paa dels
at lette Importen af Tin andet Steds fra ogt
dels paa at gøre nye Fund.
Fra Tin minerne i Bolivia er der saaledes
for ikke længe siden — netop med Eksport
for Øje — bygget en 100 Km. lang Jernbane
linje, og i Alaska er der opdaget rige Tin
lejer, hvis Drift dog er forbunden med store
Vanskeligheder, bl. a. klimatiske, da Jordbun
den er stivfrossen, undtagen fra Midteh af
Juni til midt i September. Det største Leje
er fundet ved Buck Creek, omtrent 100 Mil
fra Norne, og Tinnet findes her i metallisk
Tilstand.
Hovedudførselsstedet er dog Malakka, og
da Udvindingen her sker paa en saarc primi
tiv Maade og fra aabne Miner, skal den om
tales lidt nærmere.
Minen ved Sungey-Bissi har været i Drift
i omtrent et Aar og har allerede naaet en
Dybde af 60 Fod; dens tinholdige Masse er
ikke Sten, men Ler, og enten hugger indiske
Arbejdere den løs fra Udgravningernes Sider,
eller ogsaa skyller de den ned i Bunden ved
Hjælp af kraftige Sprøjter. Leret bliver i Kurve
baarel hen til en Tovbane, som befordrer Ma
terialet op fra Gruben; der kræves kun ringe
Kraft til at trække Transportspanden op, thi

den tomme Spand, der fires ned, hjælper til
at trække den fyldte op.
Indholdet fordeles i betonsløble Beholdere,
hvori Massen under stadig Vandtilførsel og
Omrøring arbejdes sammen til en tynd Væl
ling. som gennem Klapper bliver ledel ud i
aabne Render med ret stærkt Fald, og hvori
der med 8 Melers Mellemrum er anbragt m*indre, opstaaendc Klodser.
Bag hver saadan
Klods staar en Kineser midt i Renden, og:
med et riveformet Redskab opfisker han det.
bag Stoppeklodserne aflej rede Tin.
Det saaledes udvaskede Tin er selvfølgelig
endnu meget urent, det ligner nærmest Kul
smuld.
Da saavel Kineserne, som faar Dagløn, og
Inderne, som arbejder for Akkordbetaling, hø
rer til Verdens billigste Arbejdskraft, og da
der jo ellers ingen særlige Driftsomkostninger
er, kan man forstaa, at det er en indbringende
Forretning for Mineejerne.
Smeltningen har de intet at gøre med, den
er overtaget af „Straits Trading-Compagni“, der
har sine Agenter og Smeltehytter ved alle
Minecentrer, og det er ogsaa dette, som tager
Prøver af det udvundne Tin, og som bestem
mer Prisen.
Lion.
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Om Lapse og Lapsevæsen.
ENGANG, cla jeg var Pige, da var der

D Piger til“ — synger den gamle Jomfru
i „Abekatten", og der gives næppe den mora
liserende Fader, som ikke foreholder Sønnerne,
„at saadan var det rigtignok ikke i han Ung
dom" — og saadan har det nok været fra Ti
dernes Morgen, og saadan vil det sikkert blive,
all mens Sekierne rulle.
Ganske lærerigt er det derfor at læse, sort
paa hvidt, at man ogsaa for hundrede Aar
siden klagede over Ungdommen og definerede
Begrebet: „En Laps".
„En Laps," skrev Paterfamilias i 1811, „er
et af de Væsener, som forst i den nyere Tid
og ved den nye Opdragelsesmetode er blcven
almindelig. Vore Forfædre kendte kun saare
lidt til Lapse, t fordi Indbildskhed, Polyhis lorie og Selvklogskab den Gang betragtedes
som store Fejl. Beskedenhed, Grundighed og
Ærbarhed var derimod i de Tider Dyder, som
hvert ungt Menneske var stolt af at besidde.
Nu betragtes Beskedenhed for Enfoldighed,
Grundighed for Pedanteri, Ærbarhed for Stiv
hed og Mangel paa Bejevenhed. Det unge Men
neske, som 'forlader Skole og Institut skal,
lig Bien, have sværmet fra Blomst til Blomst
i IIesperidernes Have. Det skal have lært
Græsk, Latin, Hebraisk, Fransk, Engelsk, Tysk
Dansk, Mathemalik, Astronomi, Fysik, Kemi,
Tecknologi, Historie, Ilandelsvidenskab og jeg
véd ej hvad. Vide hvormange Arter Olden
bo rrer der gives, hvordan mail fanger Som
merfugle, saar Byg, avler Bier og hundrede
andre Ting, som er for vidtløftige at opregne.
Alt skal han lære i Løbet af 5—6 Aar. Hvad
l ilder, at det Hele bliver et Kaos, det besyn
derligste Miskmask af Verden.
Den Methode har hidført Lapsetonen. —
At vide, at man intet véd, er den Vises
Snorkende, at tro, at man har tømt Hippocrencs Kilde, før man endnu har nippet til den,
udmærker Daaren. Jo større Kundskab, desto
mindre Stolthed og omvendt.
Allerede i Skolen ved uskønsom, partisk
Præmieuddeling lægges Sæden til skadelig For
fængelighed; Forældrene lader ham føle, ja,
siger maaske endog til ham, at han er et godt
Hoved; fuld af Selvtillid træder han ind i
Verden, Bekendtskaber udvides, paa Billard
stuer o. lign, finder han Mentorer i Daarlighed.-----Ve den Fader, der sender sine Sønner ud
fra Hjemmel — hellere Fader til en bondeaglig
Klods end lil en Laps! Hin kan afslibes, men
denne er redningsløs.
Man har Lapse paa
1'0 Aar og derover, men de fleste er unge
og kendes i Almindelighed paa Dragten, fær
des om Sommeren i Frederiksberg og Rosen
borg Have, om Vin Leren til Komedie og alle
offentlige Forlystelser, hvor man ser dem i

Idokke fnise og grine, stampe, fløjte og gøre
Nar. af hele Verden. De kunde godt give Emne
til en hel Bog. — —
Det bedrøveligste er, at Lapsene ofte paa
tager sig at være „den gode Smags Drago
ner". —
Man ivrer mod Dueller, men Lapsenes
Tal vilde være færre, om civile havde Lov
at duellere, thi om de var udsat for at faa
en Udfordring fra dem, de fornærmede, vilde
de maa&ke te sig lidt anstændigere, medens
nu mangen Dame opmuntrer ham ved at
kalde ham „en rask Fyr".
Deres Eksempel har smittet mangen ung
Pige til at te sig som kaade Drenge og er
kun forskellige fra Han-Lapsene deri, at de
ej **yge (!), spille Billard eller Kegler.
En Sprogrenser vil kalde dem Lapsinder,
i Analogi med Mandinder. —
Alle gode Mennesker bør forene sig i at
betragte Udtrykket „Laps" for det liaanligste,
Sproget ejer, thi gives vel nu om Dage noget
forkasteligere end et Menneske, som ingen
Agtelse har for Dyd, Uskyldighed og Ærbar
hed, ofte frækt bespotter, hvad han burde
falde dybt i Støvet for, lader liaant om For
tjenester, som han aldrig kommer i Besid
delse af — ofte forstyrrer ved Drcngekaadhed fredelige, retskafne Menneskers Ro —
kort sagt, gives der et foragteligere Væsen
end det, der udtrykkes ved Navnet „en Laps"?
Ja, saaledes skrev en meget vred Mand
for hundrede Aar siden, og det viser os, at
der er braadne Kar i alle Lande — og til
alle Tider.
Der behøves jo ellers ingen Kommentar
— kun synes han mig lovlig striks — thi
Drengekaadhcd gaar jo da heldigvis over med
Aarene, og de omtalte uheldige Ungersvende
var vel nærmest en Bande „Far’s Sønner",
som vi jo desværre ogsaa kender dem nu
lil Dags, men som da heldigvis ikke er Nor
men for dansk Ungdom.
Lad os haabe, at han saa gennem for
sorte Briller, ligesom de, der nu kritiserer
de unge Mennesker! I hvert Fald glem le han,
at Lapsene ej var et Særkende for hans Tid,
Holberg havde jo vist ham et dejligt Eksem
plar i „Jean de France". Hver Tid har sine Vild
skud. For nogle Aar siden havde vi en Skare
blaserede Drengebørn, som saare utiltalende
legede Verdensmænd. Saa kom Sporten i Hej
sædet og var nær ved at give os Bøller — og
det var ligesaa galt. — Nu synes disse Misfostre
at være ved at uddø. Fornuften har sejret; en
god Sportsmand kan udmærket godt være Kavalér, en Slider behøver ikke at være Hænge
hoved, og det er ingen Skam at være „ung".

Mater.
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Traadløs Telegrafi.

Valdemar Poulsen i sil Laboralorium.

deres Omraade, vil modtage de samme Medde
lelser; disse kan altsaa ikke holdes hemmelige,
og hvis flere Stationer telegraferer samtidig,
som med Kugler og Krudt. Nylig har vor be vil de forstyrre hverandre, og deres Signaler
rømte Landsmand, Dr. phil. Valdemar Poulsen løbe ud i ét.
Det er lykkedes Valdemar Poulsen at
vundet en eklatant Sejr, idet hans traadløsc
Telegraf er bleven foretrukket af England frem fremstille kontinuerlige, elektriske Bølger, som
kan afstemmes i forskellige Tonearter, og
for hans Modstanders, Italieneren Marconis.
Det var den tyske Kemiker Hertz, som derved kan to ensstemte Stationer telegrafere
i Slutningen af Aarhundredet først fandt paa sammen, uden at de andre kan opfange
ved Hjælp af Elektricitet at fremstille Bølger det. Apparaterne kan desuden afstemmes saaledes, at de kan passe til og telegrafere med
i Luften.
Marconi foretog derefter i 1897 det første ethvert andet.
Endelig efter en seig og udholdende Kamp
officielle Forsøg paa at benytte disse Ætherbølger til Telegrafering uden Traad, og Aaret har Valdemar Poulsens System sejret, et en
derefter anlagdes den første Iraadløse Telegraf gelsk Selskab er dannet, og den til Formaalet
forbindelse (mellem South Poreland Fyr og nødvendige Sum af 18 Millioner Kr. er allerede
et Fyrskib).
tegnet.
Hans traadløse Telegraf vil snart omspænde
Allerede i 1902 kunde man telegrafere over
Atlanterhavet uden Kabelforbindelse.
: hele Amerika og herske over Atlanterhavet,
Valdemar Poulsen er født i København ' 1 og der er Planer oppe om at sætte Danmark
d. 23. November 1869 og er Søn af den be i traadløs Telegrafforbindelse med Grønland.
Dr. phil. Valdemar Poulsen har indskrevet
kendte Højesteretsassessor Jonas Poulsen. Som
Ingeniør og Opfinder har han høstet megen sit Navn i Historien ved Siden af Ørsted og
Ære men hiditl kun lidet Guld, men endelig Edison. Der er noget stort i den Tanke, at lige
nu synes man i Udlandet at have faaet Øjnene som det var en dansk Mand, som bragte
op for de store Fordele ved det System for Verdenen den telegrafiske Traad, og dansk
traadløs Telegrafering, som han opfandt 1903. Foretagelsessnille, som førte den ud til det
De væsentligste Indvendinger ved Marconis Sy fjærneste Østen, saaledes er det nu en Dan
stem er, at Apparaterne ere ensartede, saa at sker, hvis epokegørende Opfindelse har sejret
alle Modtagelsesstationer, der ligger indenfor . i Kampen om the far west.
Polyt.

ET ER IKKE ALENE Krigerne, som kender

Kamp og Sejr — ogsaa i den videnskabelige
D
Verden udfægtes mangen Strid, ligesaa heftig
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Det kan nytte
Et Tidsbillede fra Grækenland, Kreta og Balkan i det tyvende Aarhundrede.
Ved Etatsraad. Administrator Moldenhawer.

EN Vantros Aag tungt hviler paa et Folk,

Som elsker Frihed højere end Livet; —
D
Det bløder under Tyrkens spidse Dolk,

En østlig Storm det bøjet har som Sivet; —
Det ligger under for den stærke Magt,
Det ligger under, men det er ej knækket,
I Brystet slumrer der endnu en Kraft,
Som snart til blodig Hævn vil blive vækket. —
Den kristne Kvinde skal ej længer trælle
I Vellyst paa en tyrkisk Paschas Slot,
Fra Jordens Skød en Kilde vil fremvælde,
Som vil opsluge Østens vantro Drot,
Hvoraf den kristne Helt vil Mod indsuge,
Som vil aftvætte Kristenkvindens Bryst, ’
Som tyrkisk Ukrudt vil med Rod bortluge
Og skaffe Land og Folk en herlig Høst. —

Skønt Stammen vel blev fældet,
Af Øksen overvældet,
Er Frihedstræets Skud
Dog ikke gaaet ud; —
Dets Rod end spirer frodig
I Jordens Skød, — taalmodig
Den skyder atter frem; —
Af Blodets varme Strøm
Den søger Liv og Styrke, —
Og hvor der nu er Tørke,
Hvor Herskersolens Luer
Hver Blomst paa Marken kuer,
Skal snart den fagre Lykke
I Frihedstræets Skygge
Husvale En som Alle; —
Lad Modet ikke falde,
Der er en Retfærdsdommer.
Paa Vinter følger Sommer. —
ti i.i
i ■ r
rii
• :'
Ja, mærk, Tyran, hvad dig de har at sige; —
Med blodig Svøbe tugte du din Lige,
Men Kristenlandet skal ej trælle mer; —
Den kristne Kvindes Sang skal atter lyde,
Mens det forhadte Aag de sønderbryde
I Kampen med Tyrannens vantro Hær; —
Da højt paa Bjergets Top en Fane vajer,
Som skal bebude Frihed, Liv og Sejer. —

Foragt du kun det lille Folk, som maa
Af Overmagten kuet, endnu lyde, —
Din Undergang skal vorde denne Tro,
At det maa lystre hver, som blot vil byde; —
Du tror at kue det foruden Fare! —
Et lille Folk, som rejser sig med Mod,
Med Enighed i Viljen, at forsvare
Alt, hvad det elsker, med sit Liv, sit Blod,
Som kæmper for sin Arne, Sprog og Viv,
Som for sin Frihed mod Tyrannen slaar,
Som kæmper for sin Helligdom, sit Liv,
Uovervindeligt mod Fjenden staar.
Gud Fader, se i Naade til dem ned,
Lad dem ej splittes ved Uenighed,
Thi Enighed den Grundvold er, hvorpaa
Et Forbund først og fremmest hvile maa; —
Ved Enighed de ville Sejer vinde,
Ved Enighed vil Faren snart forsvinde,
Ved Enighed vil deres Land snart skue
En Frihedsstjerne højt paa Himlens Bue; —
Da kan de Faren trygt i Øjet se,
Ad Fjendens Overmagt de da kan le,
Thi Tyrkens Myriader vil henvejre,
Og deres Land ved Enighed vil sejre. —
Il da afsted til Bjergets høje Top
For der at plante Frihedsfanen op! —
Afsted, af sted, alt Nattens mørke Skyer
Er farvet purpurrøde, Dagen gryer! —

Ja, Natten er forsvunden. Dagen gryer; —
Snart bort skal flygte Sorgens mørke Skycrr
Og Haabets Stjerner, som tilforn udgøde
Det blege Lys i Sorgens dunkle Vraa,
Er blevne til en venlig Morgenrøde,
Hvis Straaler kvægende til Hjertet naar —
Jer Sjæl de fylde med en salig Lyst,
De kan husvale hver, som føler Smerte,
Gid snart for dem I aabne hvert et Bryst.
Som gav sit Fædreland et udelt Hjerte; —
Hvor mildt de vinke, I dem følge ville,
De lede Jer til Frihedsøens Strand, —
Gid ingen Uvejrssky dem fra Jer skille,
Almægtige, beskærm det kristne Land! —
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Balkan-Krigen.

Stormagterne (i Kor): For Guds Skyld hold op, hold op, ellers rutscher vi alle i Afgrunden!
Situationen paa Balkanhalvøen er, medens
vi skriver dette, saa alvorlig, at Stormagterne
nok kan have Grund til at raabe „Vagt i
Gevær".
Montenegro, Serbien og Bulgarien gaar
Nord fra imod Tyrkiet, som fra Syd angribes
af Grækenland; Telegrammerne er saa spar
somme og modsigende, at man næppe véd,

hvem der har sejret, og hvem, der har tabt
i de allereed stedfundne Kampe. Vilde Rygter
fortæller, at Rumænien tænker paa at falde
Balkanstaterne i Ryggen for at hjælpe Tyr
kerne, og saa er vel Øjeblikket kommen, hvor
hosstaaende skæmtsomme Billede kan blive
bitter Alvor, thi aldrig har der vel været værre
Kaos i „det urolige Hjørne" end nu.
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Prins Chira af Siam.
S. KGL. HØJHED Prins Chira af Siam og

kgl. Højhed ogsaa holder af Danmark, viser

siden født ham en Son. Det er første Gang,
at en siamesisk Prins har set Dagens Lys i
det kolde Norden, og man tør maaske antage,
at dette yderligere vil fæstne det Baand, som
knytter Prins Chira til Danmark. For ca. 20
Aar siden tilbragte Prinsen flere Aar her i
Landet for at fuldende sin militære Uddan
nelse; han vandt sig i den Tid en stor Venne
kreds og blev overordentlig populær. At Ils.

Gang, hvor han har slaaet sig til Ro paa det
bekendte „Ordrupshøj". Desværre er Prinsen
søgt hertil, fordi han er syg (efter en Operation)
og her vil søge at genvinde sit Helbred.
Vi vil haabe, at den elskværdige Prins
snart maa være fuldt restitueret, saa man maaske
kan gense hans elegante Skikkelse i det køben
havnske high-life, hvor de venskabelige Følelser
for Prins Chira aldrig kølnedes.
D.—h.

lians Familie tilbringer Efteraaret her i hans senere gentagne Besøg, der dog aldrig
HDanmark,
og hans Gemalinde har for faa Dagehar strakt sig over saa lang Tid som denne

Kammerherre

M. Constantin

Brun,
som trods sine forholdsvis
unge Aar allerede har re
præsenteret Danmark som
Gesandt i Udlandet i 12
Aar, er fra London bleven
flyttet tilbage til Washing
ton, hvor han tidligere har
beklædt Gesandtskabspo
sten. Kammerherren, som

er ugift, er Søn af afdøde
Generalmajor Brun og Bro
der til Stiftamtmanden i
Aalborg, den tidligere Fi
nansminister. Han har ide
fire Aar, han fik Lov at
forblive i London, samlet
sig en stor Vennekreds, der
er ligesaa bedrøvet over
at tage Afsked med ham
som de gamle Venner i
Amerika er glade ved at
byde ham velkommen til
bage.
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UGENS DØDE.

Arkitekturmaler S. T. HANSEN.

Generalkonsul, Etatsraad CARL NORDSTRAND.

• >' ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

♦♦♦♦♦♦♦♦

DEN NORSKE GENERALKONSUL I KØBENHAVN,
ETATSRAAD NORDSTRAND er død uden foregaaende
Sygdom. Det pludselige Dødsfald vil vække Deltagelse
i vide Kredse, hvor den elskværdige og dygtige Nord
mand var overordenllig afholdt- Etatsraaden var født i
Bergen og vedblev stadig at være et Forsyn for sine
herværende Landsmænd; i sit smukke, gæstfrie Hjem
var han lykkeligst, men fandt ogsaa Glæde i sin store
og mangeartede Forretningsvirksomhed.
DEN HØJT ANSETE ARKITEKTURMALER S. T. HAN
SEN er død i Randers, hvor han var født og nu, fireogtreds Aar gammel atter var søgt tilbage til.
Hans dejlige Malerier fra Rothenborg, Grækenland og
Italien har sat ham et varigt Minde mellem vore bedste
og elskværdigste Kunstnere.
DAMEFRISØRINDE FRØKEN ROSA ANDERSEN, som
nylig er død, var kendt og skattet hele Landet over.
Som ganske ung fik hun en betroet Stilling hos Gold
schmidt og forblev der i 30 Aar. Men den Dameverden.
hun der lærte at kende, overtalte hende til at begynde
en Frisørsalon, som man dengang savnede. Frk. Ander
sen blev lige saa uundværlig for sin store, elegante
Kundekreds, som hun maa synes atvære det af de mange,
hun øvede godt im^d.
<

♦.

M

.♦

.♦

:

Damefrisøtinde, Frøken ROSA ANDERSEN.
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„JUNGFRAUJOCH“-BANEN

Kleine Scheidegg". .Eiger" og „Monch" (.Jimgfraujoch Banens Begyndelse.)

EN 21. JANUAR 1912 naaede man at blive

25 Juli 1905 blev Banens hidtilværende Glans

Jungfraujoch-Banen lykkelig tilendebragt.
Näesten 16 Aar er forløbne, siden den geni
ale Ophavsmand Guyer-Zeller paa „Kleinen
Scheidegg" gjorde det første Spadestik til det
dristige Foretagende og samtidig udtalte det
Haab om fem Aar at have fuldført det og
staa paa Toppen af „die Jungfrau".
Dog, Skæbnen var stærkere end Menneskets
Vilje,
Guyer-Zeller oplevede ikke at se sit Værk
fuldført, men heller ikke sine Efterfølgeres
mange Skuffelser.
Da man ikke havde Erfaringer for Arbej
der under lignende Forhold at støtte sig til, viste
mange af de oprindelige Beregninger sig urig
tige, ja, der var Tider, hvor kun faa udover
selve Ingeniørerne troede paa Gennemførelsen
af Jungfrau-Banen.
Guyer-Zeller havde anslaaet Omkostnin
gerne til ca. 8 Millioner Francs. Alene Stræk
ningen til Stationen „Eismeer" har kostet 10
Millioner, og hele Bygningen vil antagelig mindst
komme op paa det dobbelte af den oprindelige
Overslagssum.
Den 2. August 1899 blev — i Overværelse
af Guyer-Zeller — den første Strækning —
2 Km. — til Stationen „Eigcrglelscher" aabnet
for Driften, den 18. Juni 1903 Strækningen —
4,4 Km. — til Stationen „Eigerwand", og den

af Banen var bygget!
Efter en to-aarig Stilstand tog man iEfteraaret 1907 fat paa Videreboringcn af Tunnelen
fra EiSmeer til Jungfraujoch, tvers igennem
,,Mönch“ — Munkens brede Bryst!
I fire lange Aar blev der nu baade Dag
og Nat sprængt og boret i en Højde af 3000
Meter.
Kun to Gange var der mindre Afbrydelser,
første Gang, da et stort Dynamitlager sprang i
Luften, anden Gang paa Grund af en kortvarig
Strejke.

færdig med Tunnelen gennem „die Jung punkt Stationen „Eismeer" -aabnet.
Dfrau",
og dermed blev den vigtigste Etappe af 5,700 Meter eller næsten nøjagtig Halvdelen

Udsigt gennem en Udhugning i Bjerget til
Grindelwaldgletscher,
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Strækningen Eismeer—Jungfraujoch er helt
igennem Tunnel, men udover Fjernelsen af
den udborede Masse frembød Arbejdet ingen
særlige Vanskeligheder; Stigningen var i For
hold til den øvrige Banestrækning kun ringe
— 6,3 mod 25 — og Klippen var helt igen
nem af saa haard Gneis, at der hverken be
høvedes Støtter eller Murværk.

Station i Bjergets Indre.

Først da man nærmede sig Ydervæggen,
sporede man Virkningen af den ovenover lig
gende store Gletschermasse. Temperaturen tog
kendelig af, og i Ugen før Gennembruddet
sank den til
3 Grader Celsius, saaledes at
Dynamiten frøs i Borehullerne og gjorde dens
Haandtering overordentlig vanskelig.
Stationen „Jungfraujoch" er ligesom „Eigerwand" og „Eismeer" anlagt som Klippesta
tion, og først gennem en 35 Meter lang Tvær
gang naar man ud i det frie, hvor senere
Stations- og Restaurationsbygninger vil blive
opførte.
Afstanden fra Station „Eismeer" er 3430
Meter, fra „ Klein en Scheidegg" 9130 Meter, og
Højden over Havet er 3,457 Meter.
En jævn Snemark ovenover Tunnelen bli
ver indrettet til Udsigtspunkt, og man har
herfra et frit Overblik over den omliggende
storslaaede Gletscherverden:
Mod Vest rager tæt ved os „Jungfrau"s
næsten lodrette Sydvæg endnu 100 Meter op,
ved Siden heraf „Kransberg"s kæmpemæssige
Gletschcrmasser; imod Syd overser man paa
en Strækning af over 20 Kilometer „Jungfraufirn"s og den store „Aletschgletscher"s væl
dige Isstrøm, imod øst lukker det smukt for
mede „Trugberg" og „Monch"s skarpkantede
Pyramide for Panoramaet og imod Nord for
taber Synet sig over „Wengernalpcrne" til det
fjærntliggende Lavland.
1 langt større Grad end fra Stationen „Eis
meer" vil „Jungfraujoch" blive Udgangspunkt
for Gletscher vandringer og Høj ture, da man
ved at gaa ud herfra undgaar den store og
farlige „Grindelwaldfiescherfirn".
Toppen af „Jungfrau" kan man under hel
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dige Omstændigheder naa paa 3 Timer, saa
det fremtidig er muligt, naar man om Mor
genen tager med det første Tog fra Interlaken,
at spise Frokost paa Toppen af „Jungfrau" og
om Eftermiddagen atter være tilbage i Inter
laken for ved Middagsbordet at skildre sine
Oplevelser.
Ogsaa for den mindre øvede Turist er der
aabnet Lejlighed til store Gletschervandringer,
fremfor alt andet den bekendte Tur til „Concordiahytten" og videre over den store Aletschgletscher til den herlige „Mårjelensee". Den
omtrent 6 Timers Vej over Jungfrau og Aletschfirn har ikke sin Lige i hele Alpedistriktet,
men har hidtil paa Grund af de vanskelige
Tilgange kun været overkommelig for særlig
haardføre og udholdende Turister.
Over det bekendte „Eggishorn" og „Bellalp" naar man Rhonedalen og Jernbanen paa
nogle faa Timer. Dermed er den gamle Pas
vej, der for Aarhundreder siden under gunstige
Gletscherforhold førte fra Berner Oberland ind
i Wallis atter genaabnet. Aabningen af Bane
strækningen til Jungfraujoch fandt Sted i Som
mer, og naar de nødvendige Depoter er frem
skaffet, tages der fat paa det sidste Stykke
Bane, Banestrækningen til „.lomfruens Top",
og da der ikke synes at være usædvanlige
Vanskeligheder at overvinde, vil det ogsaa nok
lykkes Ingeniørerne ved disse sidste tre Kilo
meter at sælte Kronen paa Værkel.
Lion.

Marconi, f. i Bologna 1878.
Man maa have den største Sympalhi med
den italienske Opfinder Marconi, som samtidig
med, at han besejredes af Valdemar Poulsen,
ved en Automobilulykke mistede sil ene Øje.

„Hver 8. Dag44, 3. November 1912.

.

-——
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Forfatteren Albert Gnudtzmann

er dod den 23. Oktober, ganske uventet efter
en tilsyneladende ufarlig Operation. Han blev
kun 17 Aar gammel, var Søn af en Provst,
selv caiid. jur. og begyndte sin Livsgerning
som Assistent i Finansministeriet. Han for
lod dog snart den tørre Jura for at dyrke
en yndefuldere Muse og skabte sig i Løbet
af kort Tid et udmærket Navn som Forfatter
og Journalist. I mange Aar var han en skattet
Medarbejder ved „Nationaltidende14 og kom se
nere til „Riget44, som ved hans Dod lider et
smerteligt Tab. Af hans elskværdige digteriske
Produktion er f. Eks. „„Idealister44, „Mads Bril

Fot. Fersleiu.

les H-crregaard44, „Sønnen derovre44, og paa
det kongelige Teater fik „1 Blinde44 en Succes.
Den døende Digter syslede til sin sidste
Stund med en ny Roman, der ved et forunderligt
Sammentræf ogsaa slutter med Død, en stille,
fredelig Død som den, der blev dets Skaber
lil Del?
Albert Gnudtzmann var en flittig og pligt
opfyldende Mand, der med sin milde og be
skedne Elskværdighed blev en udmærket Kam
merat og en trofast Ven; et mageløs godt Men
neske, som selv hjertevarm gjorde Hjerterne
varme og som kun efterlader sig Venner.

145

„Hver 8. Dag“, 3. November 1912.

Det kongelige Theater.

Fol. Dumyaard.

Højt Spil. — Paris Dom.
HERMAN BANG sagde engang, „at Pressens
største Forsyndelse var dens Forha andsoptræv
len af enhver Theatcrnyhed, som derved mi
stede al Charme for Premiérepublikummet“. At
dette Ord er Sandhed, saa man forleden Aften,
da det kgl. Theater mødte frem med Sæso
nens anden Nyhed: „Højt Spil“.
Publikum var delt i de, der havde læst
deres Aviser og derfor sad udeltagende over
for det ret mærkelige Skuespil, og de, hvis
Presseorgan var mere diskret og som derfor
maatte rives med af de til Tider meget dra

matiske Scener. Den ret beherskede Applaus
blandedes med ligesaa behersket Hyssen, men
Aftenen prægedes mest af Ligegyldighed.
„Paris Donf er en Spinkelhed med altfor
lidt Dans og med tre henrivende Gratier, af
hvilke Emilie Schmidt var den sødeste. Mu
sikken var tiltalende, men man tog ingen Stro
fer med hjem. Man konstaterede, at Ballet
skørter er klædeligere i Dansen end olympi
ske Drapperier og Sandaler.
Billedet viser Afrodite Grethe Dillevsen og
Prins Paris l'hlendorff.
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ste af dem alle. Efter sin Fader, Valdemar
Atterdag, arvede hun Riget og blev ved sin
Mands, Kong Haakon VI’s Død tillige Hersker
inde over Norge. I 1389 fordrev hun Albrekt
af Mecklenburg fra Sverrigs Trone og knyt
tede i 1397 Kalmar-Unionen, som i omtrent
200 Aar skulde samle de tre nordiske Riger
under én Regering. Dronning Margrethe var
en klog og dygtig, men tillige from og gav
mild Kvinde, som til alle Tider vil staa som
et lysende Eksempel. Hendes Lig jordedes i
Sorø, men førtes senere til Roskilde Domkirke,
hvor hendes Søsterdattersøn og Efterfølger,
Kong Erik af Pommern, i 1423 rejste hende
den pragtfulde Sarkofag, som endnu staar som
et af Landets allerskønneste Skulpturer.
Vi bringer et Billede af Hovedet af den
paa Sarkofagen hvilende Kvindeskikkelse.
En ædlere og skønnere Profil kan vel næppe
Lænkes, men da Kunstværket blev bestilt i
Udlandet og efter den store Dronnings Død,
tør man vel næppe tro, åt Margrethe Valdemarsdatler virkelig var saa fuldendt skøn.
Dog er der vel ikke Tvivl om, at de tre nordi
ske Rigers Dronning var en majestætisk Kvinde,
og at hendes glimrende Forstand og store
Højsind maalte sætte sil Præg paa hendes
Aasyn. Vi lænker os derfor helst, at Dan
EN 28. OKTOBER er det 500 Aar siden, marks største Dronning og interessantestc
at Dronning Margrethe døde 59 Aar gam Kvindeskikkelse netop var saadan, som den
mel. Hun var den sidste af Svend Eslridsensmiddelalderlige Kunstner gengav hende fór
Maud.
gamle Kongeskvgt og den største og berømte 500 Aar siden.

D

Et alvorligt Øjeblik.

Ekstraordinært Parlamentsmøde i Konstantinopel i Anledning af Krigen.

„Ilver 8. Dag", 3. November 1912.
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TAGPAPFABRIKEN DORTHEASMINDE
Jul. Zacharias & Co

Fabrik: Dortheasminde.

ER RAABES ofte op om, at den danske

D Industri ikke kan tage Konkurrencen op
med Udlandet. Dette holder ingenlunde Stik,

naar der er Tale om en Virksomhed som Tag
papfabriken i Dortheasminde, der har Kontor
i København.
Med sit aarlige Salg af 170—180,000 Ruller
Tagpap og ca. 4000 Tonder af sin bekendte
Paastrygningsmassc Saxolin staar denne Fa
brik forrest i Rækken sammen med de
allerstørste udenlandske Fabriker. Den store
Omsætning tynger saa meget mere i Vægtskaalen, som Tagpapfabriken Dortheasminde
udelukkende fremstiller de bedste SpecialFabrikater, „Triumph" og „I-Ierkules" Tagpap,
og aldrig har befattet sig med Frernstilling af
de gængse billige Kvaliteter.
Særlig har Firmaets tjære- og lugtfri Tri
umph-Pap til Tagbeklædning og Isolering i de
senere Aar faaet et betydeligt Marked ikke
alene herhjemme, men ogsaa i Udlandet, og
■denne Vare er i Virkeligheden saa fortrinlig
og prisbillig, at den ikke overtræffes af no
gen anden. — Selv til Tyskland, hvor der
dog eksisterer ikke færre end 450 Tagpap
fabriker, leverer Firmaet sin „Triumph" Tag
pap i Konkurrence med de tilsvarende tyske
Fabrikater.
I gamle Dage var alt i en Tagpapfabrik

Kontor: København B.

sort i sort, men Tagpapfabriken Dortheas
minde har forstaaet Udviklingens nye og be
rettigede. Krav, idet den fremstiller nydelige
og holdbare Tagpapfarver.
Ingen Bygherre
behøver derfor mere .at nære Frygt for, at
et Tagpaptag skal virke forstyrrende paa Sti
len eller for Omgivelserne, idet Tagets Farve
ved Anvendelse af Tagpapfabriken . Dortheasmindes Fabrikater kan bringes i fuld Over
ensstemmelse med enhver Smag.
Det er selvfølgeligt, al en saadan Tagpap
fabrik er udstyret med de mest moderne Ma
skiner. Endogsaa det elektriske Lys til Fa~
briken fremstilles paa Fabrikens eget lille Elek
tricitetsværk.
Tagpapfabriken Dortheasminde begyndte
sin Virksomhed i 1896 med en Aarsomsætning af 13—14,000 Ruller, og naar Omsætningen
i de siden da forløbne 16 Aar er stegen til de
førnævnte 170—180,000 Ruller om Aaret — skønt
der i Tidens Løb er opstaaet ikke saa faa nye
Tagpapfabriker herhjemme — saa beviser disse
Tal tilfulde, hvor højt Firmaets prima Fabrikåter skattes i alle interesserede Kredse.
Fabriken paatager sig al Slags Tagdæk
nings arbejde under Garanti for Holdbarhed og
Vandtæthed. — En Stab af øvede Tagdækkere
staar stedse til Fabrikens Disposition.

Den gensidige Landbo-Sy geforenin g
er stiftet 1900 og tæller pr. 1. Oktober 1912 ca. 68Ü0
Familier. Foreningens Formaal er under Gensidiglied
at byde sine Medlemmer fri Læge efter eget Valg, >- 20
pCt. frit Sygehus, Sanatorie- eller Klinikbehandling i
indtil 100 Dage for samme Sygdomstilfælde efter nær
mere fastsatte Takster, samt fri Medicin efter Recept
20 pCt.
Foreningen optager Medlemmer saavel paa Landet
som i Byerne, men kun til 55 Aars Alderen. Der
fordres ingen Lægeattest, men en Erklæring paa Tro
og Love om Vedkommendes Sundhedstilstand.
Foreningen yder Erstatning efter nedennævnte
Takster:
For en Konsultation eller et Besøg
i Byen..............................................................indtil 2 Kr.
For en Landtur indtil J/4 Mil........................... »
1 »
» »
»
)) 1/ -2 »
»5»
)) ))
»
»
3/4 » ......................... »
6 »
» ))
))
»
l »
»7»
» »
»
over 1 » ........................ »
N »
For en Operation iitcl. Medhjælp................. » 25 »
For Fødselshjælp ved Læge.........................
» 25 »
For Sygehus-, Sanatorie- eller Klinikophold indtil
2 Kr. pr. Dag for samme Sygdomstilfælde i indtil 100
Dage. Massage, Sygegymnastik, medicinske Bade uden
for Sygehus ordineret af Lægen med indtil 1 Kr.
20 pCt. pr. Behandling eller pr. Bad.
For Operation, Fødselshjælp og alt Hospitalsophold
fradrages ikke 20 pCt.
Disse Erstatninger har kostet Medlemmerne:

Mand, Hustru Voksne, Børn.
ell. enk. Perso Fonvldre, Svi
ner paa selvst. ger!’. Af! ægts!’.
Police.
ell. 1Tyende.

1905
1906
1907
1908
1909
1910
19.1

Kl'. 15 00
14 00
» 16.00
)) 13.00
)> 13.75
» 13 75
» 14.75

Kr.
» ’
»
))
»
»
))

6.50
6.00
7.00
10.75
11.00
1100
1180

Børn under
14 Aar.

Kr.
»
»
»

»
»

2.75
3.00
3 50
5.35
5.50
5 50
5.90

Gennemsnit
pr. Medlem.

Kr.
»
b
))
))
»
))

8,16
8.38
9.48
10.01
10.47
10.37
11.22

Det skal dog bemærkes, at i Juli 1910 forhøjedes
Foreningens Erstatningspligt, hvilket bevirkede en for
øget Udgift for Medlemmerne i Regnskabsaaret 1911.
Foreningens højeste Myndighed er et Repræsentant
skab (valgt af Medlemmerne selv), bestaaende af et Med
lem fra hvert Herred, hvor Foreningen tæller mindst
35 Familier.
Repræsentantskabet vælger af sin Midte et Forret
ningsudvalg paa 5 Medlemmer, 2 for Jylland, 1 for
Fyen, 1 for Sjælland og 1 for Lolland-Falster.
For Tiden bestaar Forretningsudvalget af Propr.
Raffensøe, Aastorp, Fmd., Konsulent Henriksen, Dalbyover, Gaardejer, Bankdirektør Jørgen Christensen, Særs
lev, Brygger Chr. Andersen, Rode, og Gaardejer H. P.
Mortensen. Sdr. Ørslev.
Forretningsudvalget har valgt til Forretningsfører
Landbrugsc. N. R. Nielsen.

= „UP TO DATE" =
t flot Navn, klingende som en Fanfare,

Energi og Virkelyst. Navnet
Epaafuldetafmoderne
Bureau for Oversættelser,
Maskinafskrivning og Duplikering, der har
Lokaler paa GI. Kongevej 27 og ledes af
den unge, energiske Fru Meta Sørensen.
Med Kundskab, Takt og Diskretion be
sørges gennem Bureauet „Up to date“
Oversættelser fra og til Tysk, Fransk,
Engelsk, Esperanto samt de fleste bruge
lige Sprog, af dygtige Indfødte. Tekniske
Arbejder afskrives og duplikeres med Om
hu og Orden. I den korte Tid Fru Meta
Sørensen har ledet Bureauet, har dette
allerede i vide Rets- og industrielle Kredse

vundet et Navn for den Hurtighed og
Akkuratesse, hvormed ethvert Arbejde,
der betroes Bureauet, udføres.
Enhver Oplysning om „Up to date“s
Virkemaade og Omraade meddeles bered
villigt gennem Telefon Vester 4575, lige
som en Repræsentant for Bureauet omgaaende aflægger et Besøg paa derom
fremsat Ønske. Oversættelser til de fleste
Sprog besørges.
Vi anbefaler vore Læsere at gøre et
Forsøg ved given Lejlighed. „Up to
date“s flinke Ydelser vil retfærdiggøre
enhver Tillid, der udvises mod Bureauet og
dets flinke Indehaverske Fru Meta Sørensen-

= LIDT OM SANG =
or at blive en god Officer maa man
Og for
man selv
have faaet den fineste og bedste Under
visning. Og om nogen Sanglærer i Kø
benhavn opfylder denne Bestemmelse,
saa er det Qertron Gjedde. Efter at Hr.
Qjedde i sin Tid fik lagt etsob’dt Stemme
grundlag hos Kgl. Operasanger Algot
Lange, rejste Hr. Gjedde til Paris og stu
derede hos Herolds Lærer, den verdens
berømte Prof, Devilliers. Professoren, der
ellers er overordentlig kræsen i sit Valg
af Elever, ledede personligt Hr. Gjeddes
videre Uddannelse, og da et udmærket Resultat var
naaet, rejste Hr. Gjedde til Dresden for under Kapel-

fra Menig.
Fathaveblivetjenten siggodop Lærer
maa

mester A. Steinmanns kyndige Vejledning
at lægge Slutstenen paa Værket.
For at være i stadig Kontakt med de
videre Fremskridt paa Musikpædagogikens
Omraade har Hr. Gjedde endelig for gan
ske nylig tilendebragt et Studieophold hos
Edmond Duvernay (Konservatoriet, Paris)
og tør nu siges at være fuldkomment
paa Højde med Udlandets bedste Lærere.
En saa grundig Uddannelse er Garanti
for at Elever, der under Hr. Gjeddes Vej
ledning vil uddanne Stemmen, vil naa
et saa godt Resultat, som det overhove
det er muligt. Hr. Gjeddes Undervisning
finder Sted Vesterbrogade 94x, bedste Træffetid er
12—2, 5—6.

KIPLINGS8

w
Hovedkontor:

ROMANER OG FORTÆLLINGER

Kongens Nytorv.6

DET DANSKE

Har De Børn som er henfaldne til slet Lekture, da giv dem
i Stedet Har De Sønner, som er slappe og dvaske og in
teresseløse, da giv dem Kipling. Han har en opdragende og belæ
rende Magt som de færreste, og han er en uimodstaaelig Charmeur.
Har De ikke Børn — ja saa giv Dem selv Kipling De vil ikke
angre paa det.
(Morgenbladet, Kristiania.)
Kipling

livsforsikrings
SELSKAB

København K.

CARENTIA

Tif. 9900.

■ g«n«ld<gr -

KØBENHAVN

— NYT
Livsforsikring

„Politiken" skriver: Kipling bør kendes af alle, der interessere sig
for Literatur. Hans „Jungle-Bog“ er henrivende.

uden Lægeundersøgelse

Der tales om at modvirke den daarlige Ungdomslekture. Giv
de er skrevne med et Mester

tegnes paa alle i Tegningsøjeblikket
sunde og raske Personer

Ungdommen Kiplings Bøger at læse,
skab som faa i Verdensliteraturen.

(Social-Demokraten.)

uden Karenstid.

„Kiplings Skildringer fra Dyrelivet er rene Mesterværker, og
hans „Jungle-Bog" staar uovertruffen i Literaturen".

(Vort Land.)

„Hans Digtning er vidunderlig. Mellem alt det, der skrives
mellem Aar og Dag, rager Kiplings mesterlige Bøger frem som noget

(København.)

rankt og stolt og sejrrigt".

Glødenætforretninger
„HANNOVER"

Faas i alle Boglader.

V. Píos Bogh.

Skal De

nu til Efteraar eller Vinteren købe

Habit
eller Overfrakke, Benklæder eller Ulster

Opgiv da Deres Adresse med sikker
Træffetid — Prøver til Fabrikspris vil straks blive forevist Dem
uden Købetvang — Spar 50 pCt.
C. Hansen
Vesterbrogade 20.

ved Reinhardt Steigler, København.

: :

: :

117 Vesterbrogade 117

: :

Specialitet:

Nedadbrændende Lamper i alle Faconer. G askroner, Næt, Gi
og Kupler haves altid paa Lager til en gros Priser.

Elektriske Artikler

Verdens

bedste

—

Metaltraadslamp«

75 pCt. Besparelse anbefales. — Sendes overalt mod Efterkr

»Tysk er for Danskerne det vigtigste fremmede Sprog'
D aade for Videnskabsmanden, som maa benytte

"sig af tyske Kilder for at hente Oplysning, og
for Forretningsmanden, som handler med Tyskland,
Kontorfolk med tyske Forbindelser, Expedienter og
Expeditricer, som daglig i Turisttiden kommer i
Berøring med tilrejsende Tyskere. For Alle gælder
det at kunne skrive og tale og navnlig tale det
tyske Sprog. „Tysk er et vanskeligt Sprog", siger
man, „Grammatiken er saa indviklet", indvendes der
ofte, — men Hr. Sproglærer L. Michaelis, som er
født i Tyskland, og hvis Billede vi hosstaaende
bringer, underviser efter den saakaldte „naturlige
Metode", hvorved alle Grammatikens Vanskelig
heder undgaaes, og ledet af Hr. Michaelis' gennem
12 Aars Praxis erhvervede sikre Haand behøver
Eleven ikke at beskæftige sig med at lære de himmelraabende Ramser eller at snuble over de for
skellige Sprog-Faldgruber. Hr. Michaelis har navn
lig gjort hurtig Erhvervelse af Talefærdighed til sin

Københavns
Det gamle kendte Institut Købmagergade 69,
hvor saa mange tusinde Handelsfolk har hentet
den i vor Tid nødvendige Uddannelse, hører til
de Læreanstalter, man i første Række maa nævne.
Under Forstander A. Th. Nielsens dygtige
Ledelse arbejder ca. 30 Lærere, og der anvendes
paa ethvert Omraade de bedste og nyeste Lære
midler. Saaledes kan nævnes, at der ved Under
visningen anvendes Sciopticon til billedlig An
skuelse af de Æmner, Timen omfatter, at der
haves en righoldig Samling Industripræparater,
saaledes en plastisk Fremstilling af Glassets Til
blivelseshistorie, fra det første Raamateriale gen
nem de forskellige Trin indtil det klare Krystal
glas, at der anvendes 10 - 15 forskellige Typer af
Skrivemaskiner etc. etc.
I den Aarrække — 26 Aar — Skolen har bestaaet, er her uddannet Elever, hvis Navne nu
staar blandt de bedst kendte i vor Handelsstand.
Tiderne nu er ikke som i gamle Dage, da en

Specialitet. Undervisningen deles i Conversatioi
timer og Correspondance, om ønskes, og den f
der Sted i Enetimer og Hold. Holdene er sm
højst 4 Deltagere, hvorved Hr. Michaelis nøje k
vaage over hver Enkelts Udtale og eventuelle F
da han har gjort den Erfaring, at i de store Hi
bliver Eleverne altid uensartede, og den ene E
gør Fremskridt paa den andens Bekostning. 1
Michaelis' Metode er foruden at være lærerig
lige underholdende, hvorfor Elevens Lyst ikke sli
pes men tvertimod vokser, alt som han mærk
at der gøres hurtige Fremskridt. I Timen benyt
kun det tyske Sprog, saaledes, at Eleven saa g<
som opholder sig en Time i Tyskland.
Skal De rejse til, opholde Dem i Tyskla:
vilde det fremme Deres Forretning eller forh
Deres Gage at kunne Tysk, saa lær Sproget
prøv Hr. Michaelis' Metode. Han boer i Hjertet afBj
kun 1 Minut fra Raadhuspl.: Vestervoldgade 7

Handelsakademi.
Købmand sjælden naaede ud over sin Disk,
er Kamptn haard. Konkurrencen tvinger alle
at søge de bedste Midler for at naa frem. F
Kundskab i Forbindelse med Energi og E1
bringer Manden frem.
Handelsakademiets Forstander. Hr. konj
Translatør Nielsen, er en kendt Mand. Han 1
som bekendt udgivet flere Bøger og foreta
adskillige Oversættelser af Læremidler, der er 1
anerkendte af den danske Skole.
Hr. Nielsen er, som det vil ses af hossi
ende Billede, endnu i sin bedste Alder, og
er ingen Tvivl om, at Skolen i en Aarrække
der hans Ledelse vil give et stort Plus til v
højere Læreanstalter.
Vi vil varmt anbefale de unge HandelsKontorfolk at søge Oplysninger om Københa
Handelsakademis Betingelser, før de beslutter
til, hvilken Skole de vil frekventere. Adressen
Købmagergade 69. Telefon Byen 3605.

Gamle Tandsæt.

g&Ä
ligemeget i hvad Stand. Kan ipds. i
Brev for 10 Øre. S. Jensens Tand«
forretn., Dannebrogsg. 18, Kbhvn.

Billige Noder.
---------

MANSA.
Knabrostræde 4, 1.

Vilhelm Waldorff

Billedhugger-Ciselør-Tegner.
Gothersgade 462.
Byens eleganteste Vinstue

Chr. <1. 9. (lade 6.

Stor Sjus 25 Øre.
Billard.

----------

'abrieius Rasmussens
Danseskoler
Børn og Voksne j Portugalsgade Nr. 12 og i Nørrevoldgade
. 23. Program i Kioskerne eller tilsendes gratis. Bopæl: Ama
gerbrogade 121, 4. Telf. Amg. 41 ly.

Istedgade 48

Telf. Vestep 39lx

Begravelser besørges uden Salær.

TandspecialistWinckler

Den gensidige Landbo-Sygeforening,
esterbrogade 15, — KØBENHAVN B,
tager Medlemmer overalt i Danmark, saavel i Byerne som paa Landet.
Medlembidraget har i Gennemsnit af de sidste 3 Aar været
Kr. 31 Øre pr. Medlem. Foreningen er stiftet 1900 og tæller ca.
00 Familier. „Den gensidige Landbo-Sygeforening" er den største
; billigste landsomfattende Sygekasse, beregnet paa at optage
adanne, som paa Grund af for stor Formue eller Indkomst ikke
n blive Medlem af en statsanerkendt Sygekasse.
Nærmere Oplysninger faas ved Henvendelse til Kontoret. Love
Indmeldelsesblanket tilsendes paa Forlangende. Telefon 6659.

HUSK
at

= Hver 8. Dag —
har købt

Hintzes Fallitlager
i

Pianoer
og sælger disse for ca. halv Pris,

Gothersgade 32. Tlf. Palæ 429 y.
(11—4). 0 0 ø 0 25 Aars Praksis.

Privat Hotel

„København"
Helgolandsgade 14, *.
(2 Minutter fra den nye Centralbanegaard)

anbefaler sine velmonterede, luf
tiden Udbetaling,
til ærede Tilrejmed 10 Kr. Afdrag om tige Værelser
'
sende.
Maaneden.
Alle Nutidens Bekvemmeligheder.
Vingaardsstræde 25.
Moderate Priser.
Ved længere Ophold betydelig
Moderation.

Frederiksberg stenografiske Bureau
ilowsvej 10 er oprettet 1908 med det For
aal at uddanne Damer og Herrer i Stenoafi samt bidrage til denne nyttige Kunsts
ibredelse. I 1887 blev den første Konrstenograf ansat her i Landet, og efteranden fulgte mange større Forretninger
æmplet, navnlig da Forretningslivets store
asving i de senere Aar har gjort det nødndigt for den moderne Storforretning at
Stenografien i Forbindelse med Skriveaskinen i sin Tjeneste. Ogsaa som Korspondanceskrift til privat Brug egner Stenoafien sig og kan anvendes med stor For1. Undervisningen i Frederiksberg stenoafiske Bureau omfatter dansk, tysk, en;lsk og fransk Stenografi, ledet af Fag
irere. Nye Kursus begynder hver Maa-

Bureauels Grund hugger
Kursusbestyrer

= DANMARK
L Ile ved, hvor vanskeligt det er at^tilegne sig
v det tyske Sprog korrekt. Hvad nytter det,
man er blevet gode Venner med baade Dativ
Akkusativ, kan alle Remser paa Fingrene, men
ce evner at føre en Samtale, saa det ogsaa
ler som Tysk. Baade vore Faglærerinder og
ngerinder kunde i saa Henseende trænge til
læring. — Et Tilfælde gjorde mig bekendt med
tysk Dame, Frøken Emma Philip, som under
ær i Tysk og hvis Specialitet netop er Udtalen,
rieden opsøgte jeg Frøkenen i hendes hyggee Lejlighed paa H. C. Ørstedsvej 68 og bad hende give mig
gie Oplysninger om hendes Undervisnings-Methode. Hun for
te, at det i alle de Aar, hun nu har levet i København, havde
jrt hende ondt at høre sit Modermaal saa daarligt udtalt og

II. N. Weiss.

ned. Private Timer kan paabegyndes naarsomhelst. Timer i Hjemmet gives ogsaa.
Paa et moderne Kontor hører Stenografi og
Maskinskrivning uløseligt sammen. Bureauet
giver da ogsaa Undervisning i sidstnævnte
Fag. Maskiner af 10 forskellige Systemer
og Modeller staar til Raadighed for Eleverne.
Færdighed i Maskinskrivning er en abso
lut Nødvendighed for enhver, d‘er søger Kon
torplads — Færdighed i Stenografering er
et Plus i Betingelsen for Antagelse — en
hver ung Mand eller Kvinde, der vil gaa
Kontorvejen, bør derfor — for sin egen
Skyld — erhverve sig Færdighed i disse to
Fag, og dette opnaas lettest ved at deltage
i Undervisningen i Frederiksberg stenogra
fiske Bureau.

DEUTSCHLAND =
at det var derfor hun bestemte sig til efter
Evne at raade Bod paa denne Mangel. —
„Jeg tog til Berlin," sagde Frøken Philip, „og
studerede der Prof. Julius Hey’s og Heinrich
Oberlander’s Methode. Ifjor begyndte jeg min
Undervisning og havde den Glæde, at den vakte
Interesse. Baade Faglærerinder, Sangstuderende
og andre Sproginteresserede har søgt mig og jeg
har havt gode Resultater. Jeg holder mest af at
give Enetimer; men i Aar har jeg ogsaa indrettet
Fællestimer i Konversation og Udtale. Jeg baserer
ikke min Undervisning^paa Fonetiken, da jeg ikke synes, den egner
sig for dem, Isomjållerede taler Sproget. — Men nu maa jeg desværre
slutte vor Samtale,Jda Eleverne venter paa mig. Farvel, og Tak
for den Interesse, De har^vist mig."
Qerman.

Deres

usté

kan i Løbet af kort Tid blive fyldig og smuk, tak
ket være videnskabelig Opfindelse ved Anvendelse
af „Hero“-Massageapparat efter Prof. Dr. Bier. — Be
handlingen er naturlig (ved Luft-Sugning), der an
vendes ingen skadelige Midler. — „IIerou-Apparal
Nr. 1 til 3 Kr. 50 Øre, N 2, større Apparat, 7 Kr., bed
ste Ansigtsmassageapparat, fjerner sikkert og varigt
Rynker, Fregner, Filipenser, Hudorme, graa og uren
Hud, Nr. 3 (kun til Bustebehandling) 12 Kr. — Apparatet er let at betjene,
anvendes ca. 10 Minutter daglig, forsendes mod Efterkrav. — Med Appara
tet følger en Tube Sol-Creme (giver blændende hvid Teint). Aflæg os et
Besøg eller skriv til os og vi sender vor Brochure „Vejen til naturlig
Skønhed* gratis. Adr.: „Hero“ Massageafdeling H 8, Nørrebrogade
74, 2. Sal. Tlf. 5932. Aabent fra 1-4. Obs.: Mangfoldige Damer kan
takke vort „Hero“.Apparat for deres smukke Udseende. — „Hero"
maa ikke forveksles med tarvcdige Efterligninger.

Patent Røgliælten „SEJR"
forhindrer al Nedslag og forbedrer
Trækket.

W. Bonnez Røghætte=Fabri
Bruunsgade 35.

Forhandlere Rabat.

Et sjeldent havearkitekt Inhan Lassen.
Frimærke Planer og Overslag
bliver

«+♦ HAVNECAFEEN>4<
Torvegade 2, (ved Knippelsbro), vid
sigt over Havnen, anbefaler sin Café
Restaurant, samt større og mindre Selsk
lokaler.

til
Villahaver, Parker, Anlæg
Kirkegaarde.

Danmark, 5 Øre
og
blaa og rosa
1879, ubrugt.
Pris 90 Øre 4- Vesterbrogade 183. København.
Porto 10 Øre. ________ Telefon V 5512 V.________
Prisliste samtidig.
Hans Skovsgaard, Esbjerg.

Sang- og Talekursus.
Dagmar Holm.
Amagertorv 15, 3. Sal.

Tr. 10—12, 2-4.

+

Tlf. Byen 2366y

+

Stephan ä Port
Café Royal,

Admiralgade 15.—

Koncert sanger^

Gertron Gjedde.

Svea

Sangundervisning.
Sidste Studieophold i Par:s hos
Edmond Duvernay (Koncervatoriet).

Brand- og Livsforsikring
Aktie-Selskab

Vesterbrogade 94, 1. Sal.

___________ Tr. 12—2, 5-6.___________

Hovedkontor for Danmark:

„Hj emmeflid“.

„Pein’s Depot“, Aarhus.

Grundig Under v i alle fine Haandar.
2 Kr. m<ll. for Voksne, tø T|mer

En gros — en detail.
Danmarks største Depot for hygiej
niske og Peins Artikler.
III. Katalog og Prøve 30 Øre i Frimærker.

Dag- og Aftenkursus samt Enet., Abel
CaUirinesgade27^DorotheaPedersei^

Amaliegade 3. København.
Telf. 7507.

Esther lierrlin og Valb. flndréi

Kiipling 4 Kr. mdi.

Danseundervisning for Voksnt
Fredag den 4. Oktober begyn*
vi vort Kursus i Dans for Voks
Undervisningen finder Sted hver I
dag Aften fra 8—10 i Gregers*
Skole paa Ørstedsvej 65. Indmele
ser kan daglig finde Sted: Set. Knu
vej 29 og H C. Lumbyesgade 11, 1
Telefon Vester 1808 x (2—4) Tele
Strand 281 y. Exam. Danselærerin*
fra Paul Petersens Institut.

For 10 Kr. leveres Skrivemaskinen Jamos11
komplet udstyret og med tihørende Papir. Skriver ligesaa godt som en
almindelig Skrivemaskine.
Dygtige Agenter og Forhandlere antages mod høj Provision. Nærmere ved
A. P. Jacobsen & Co., Aarhus.

Yorcks Passages Vinstue.
Stor Sjus 25 Øre.
Smørrebrød 10 Øre. Kaffe 10 Øre.
Ingen Drikkepenge.

Skindergade 31.

Ct ubehageligt Efterspil.
Grosserer W. og hans smukke unge Frue ønskede
at blive malet af en berømt Modemaler, som For
langte 5000 Kroner for hvert Maleri. Men inden Gros
sereren var færdig med „at sidde“, fortrød han, som var
mere end sparsommelig, sin uhørte Flothed, og skønt
hans Frue syntes hun var dejlig og hellere end gerne
vilde tage imod sit Maleri, erklærede han, at Billederne
aldeles ikke lignede og mente, at han paa denne Maade
kunde slippe for at modtage og betale dem.
Kunstneren gik efter mange stormende Scener ind
paa at lade ISagen afgøre af uvillige Dommere, men
Grossereren vilde ikke have Malerierne og erklæ
rede, „at de forestillede to ham aldeles ukendte Per
soner/*
Nogle Uger gik, og Grossereren tænkte, at den
Sag var endt, men hvor forfærdedes han ikke, da en
Bekendt fortalte ham, at han og hans Frue udstilledes
i fuldstændig paradisisk Kostume. Den rasende Mand
styrtede til Maleren, som imidlertid ikke forstod hans
Harme, han havde jo offentlig erklæret, „at det var
ham to ganske uvedkommende Ansigter/* Grosseren
maatte til sidst bide i det sure Æble og udbetale de
10,000 Kroner for at faa Maleriet iklædt menneskelige
Klæder, og nu hænger de — skønne og pompøse —
i hans Salon i den gode Stad St. Petersborg.

Aarhus.

Telefon 1670.

C. B. Møller & Co.s

„Marquis“
Cigaret
Faas overalt 10 Stk. 12 Øre

Frk. A. Bøgvald’s Missionshotel
anbefaler 1. Kl, Værelser.
Reventlowsgade 16,
(Fra 15. April, Vesterbrogade 9 B.)

Fru M. Nielsens

Hindhedepensionat
Fiolstræde 19 2.

TROPISKE
FUGLE
Største Udvalg fra
1 Kr. 50 0re Parret.
SäSmukke grønne
Pappegøjer, lære
nemme. 6 Kr. pr.
Stk, Enestaaende
Udvalg af talende
Pappegøjer ogKakkaduer. — Lager af
Fuglebare, Fugle
frø og Reder til alle
Arter Fugle. Guld
fisk,Terrariedyr og
Skildpadder.
L. Søncke's
Fugle- og Frøeksporthus.
Larsbjørnstrædel2. Tlf. Byen 1060 x.

Læs Hver 8. Dag

Normal-Toiletsæl]
Der eksisterer kun en virkelig N
mal Toiletsæbe, nemlig Schwel
Magasinets; thi før denne i 1886 b
bragt i Handelen, kendtes end il
Navnet Normal-Tolletsæbe. Alle
andre Sæber, der nu benytter dt
Navn, er følgelig Fabrikater, der sø
afsatte ved Hjælp af det velfortje
Ry, den ægte Normal-Toiletsæbe i
forløbne 17 Aar har vundet. Efter
ninger er alle mislgkkede, fordi
paagældende Fabrikanter ikke ken«
den a^gtc Normal-Toiletsæbes Fre
stillings
maa*
som betinge
dens
speciel
Egenskab«
For at
sikr«
Køberne
moc
disse
værdiL
Efterligning
forsynes hvert Stk. ægte Sæbe if
Schweizer Magasinets Firma og h
staaende VaremærKe.
Om den ægte Normal-Toiletsa
udtales i Bogen om »Hudens og H
rets Pleje*:
„Denne Sæbe anser jeg forden n
»dest mulige Form, hvori Sæbe ov
»hovedet kan anvendes*.
Samtidig med at Normal-Toilets
ben virker beskyttende for Hue
som ingen anden Sæbe, er den letsku
mende med behageligt crémeag!
Skum og den giver enhver det uui
værligste Toiletmiddel.
Efterligningernes Eksistens er
den bedste Anbefaling for den æ
Vare, — men vi advare Køberne n
at tro. at de kende Normal-Toilet!
ben, fordi de have forsøgt en Eft
ligning eller saakaldet Affald.
Den ægte Normal-Toiletsæbe kos
40 Øre pr. Stk.(ca. 1/4 Pd.). Den eksp
teres til og forhandles i alle civilisen
Lande; i Danmark og Sverrig sæl|
den hovedsageligt paa Apothekerr
Forlang med o venstaaendeV aremæi

Schweizer-Magasinet.

Grosserer Petersen, der har en ung, smuk Dame paa
sit Kontor, har givet hende Sommerferie paa den Betingelse,
at hun skaffer en Stedfortræder, før hun rejser.
Den unge Dame, der nok vil være sikker paa at holde
sin gode Plads er forsigtig i sit Valg og Grosserer Peter
sen smiler just ikke lyksaligt ved at se, hvem han skal
have istedetfor.

En lille Børs-Affære fra Nørrebro.
er hændte en Aften en underlig Ting for Jensen.

havde slidt som en lille Hest hele Dagen — hen
D Han
paa Eftermiddagen havde han faaet Besøg af sin Ven

Johansen fra Dagmarsgade — de havde i Forening op
frisket gamle Minder ved en stille Pilsner^ der efterhaanden var blevet til 6 Pilsnere, og da han endelig
kom hjem, var han i en underlid blød og glad Stem
ning, en Stemning, der fortættede sig til Dyst efter
en lille Lur — og den fik han.
I Svigermors gamle Lænestol ved Vinduet ud mod
Ileimdalsgade fik han den, og det var en rar og god
Lur. Og under denne Lur var det, at det underlige
hændte.
Han saa, at Døren aabnede sig, og ind traadte Post
budet. Det kendte gamle Postbud med den violette
Plet paa Kinden og det velvillige Smil om Mundvigerne.
Men det underlige var, at Postbudet havde Vinger paa,
store, lyserøde Vinger, som han bevægede ganske lang
somt. Og derpaa oplod Postvæsenet sin Mund, talede
og sagde: „Hr. Jensen, jeg har her et Pengebrev med
10,000 Kroner. Det er en Lotterigevinst. Jeg vilde gerne
udbetale den — men vil De ikke vise mig Deres Sed
del ?“ „Seddel,“ sagde Jensen, „jeg har sgu ingen Sed
del.“ „Ja, Nurneret skal være 14,832, og naar De ikke
har Seddelen, kan De ikke faa de 10,000“ — og dermed
svævede han bort.
Jensen foer op. gnikkede Øjnene, fik i en Fart
Overfrakken paa og stejlede ned paa Nørrebrogade.
Op i en Lotterikollektion. Udsolgt! Op i nok én —
udsolgt! Op i fire—fem — alle Steder udsolgt.
Og paa sin Vandring var han efterhaanden kom
met helt ind i Byen. Ind i GI. Mønt. Udfor Nr. 33.
Der lyste et Skilt ham i Møde: Lotteribørsen. Og her
fandt han, hvad han søgte: i/4 Seddel, Nr. 14.832! Hurra
for Lotteribørsen! Her er da endelig et Sted, hvor
man kan faa det heldige Numer! Lotteribørsen er
altid forsynet med Lodsedler, thi her indleveres i en
snæver Vending Sedler af Folk, der trænger til et lille
Laan! Her i Lotteribørsen GI. Mønt Nr. 33 kan enhver
faa „det rigtige Numer", der kommer med Gevinst!
Og nu sidder Jensen igen i Svigermors Stol ved
Vinduet ud mod Heimdalsgade og drømmer — drømmer
til vi naar næste Trækning. Saa vaagner han ved, at
det rigtige Postbud kommer med Gevinsten!

t er et Søkort at forstaa — et andet Skib at føre“ —
lyder en af Fader Holbergs „Moraliteter", og med
en lille Variant kunde man supplere: „Et er at
lære fremmed Sprog, et andet Sprog at tale.“
Nødvendigheden af at tale et andet Sprog end Modersmaalet ligger klart for os Danske. For at opnaa
dette, maa der imidlertid herhjemme findes dygtige
Lærere, som har Øre for og Øvelse i det fremmede
Sprog, og som selv har opholdt sig i det paagældende
Land.
Blandt vore Sproglærere indtager Damerne en høj
Rang, og for? mange Elever gaar Undervisningen let
tere, naar en' Kvindes Taalmodighed og naturlige Op
dragerinstinkt er ledende.
Med Fransk som Hovedsprog har Frøken P. Lund
absolveret en glimrende Eksamen, hvorved der yder
ligere tilfaldt Frøkenen et Diplom.
Frøken P. Lund opholder sig hvert Aar længere
Tid i Paris og har Kursus i Nørre Søgade Nr. 31 A,
3. Sal, der har vundet stærk Tilslutning hos et stort
og eksklusivt fint Klientel, der véd at skatte den grun
dige og praktiske Undervisningsmetode. Enetimer saavel
som Undervisning til smaa billige Hold paa to a tre
Elever gives. Desuden gives Undervisning i Engelsk,
Tysk og Italiensk.
Enhver, der ønsker at lære Sprog grundigt og kor
rekt, kan trygt henvende sig til Frk. P. Lund, Nørre
Søgade Nr. 31A, 3. Sal.

E

fløjlsblød Hud og blændende smuk Teint. Alt dette frembringer den æg'
Sæbe

fra BERGMANN & CO. RADEBEUL. Faas overalt a Stk. 60 Ør
Hoveddp.: Trojel & Meyer, Kronprinsensg. 1<

Huset i Skoven.
Af

Else Nielsen,

YBT INDE i SKOVEN laa der ct lille Hus, hvot
Skovhuggeren og hans Kone boede. Mens Man
den Dagen lang arbejdede med at rydde Skoven,
•med at give Plads for de ranke og lige Stammer,
hvis mægtige Kroner var som tonende Harper, thi
Smaafuglene byggede mellem Grenene og sang deres
glade Sange ud i Luften.
Og jo mere Manden arbejdede, jo flere prægtige
T ræer voksede op om det lille Hus.
TYSK ER FOR DANSKERNE DET VIGTIGSTE FREMMEDE [SPROG, LÆR D
Konen smilede til ham og sagde: „Kære Ven, lios indfødt Lærer efter den naturlige Metode, Enet. Kr. 1.50, Hold 2 Tim. U£
Kr.
5.00 mdl. Konv., Korresp., Oversætt. L. Michaelis, Vestervoldg. 7 & 9
bliver du saadan ved, saa bliver der intet tilbage af
al den usunde Underskov — hele Skoven bliver som
en Have, hvor smukke Blomster glæder sig i Solskinnet,
1 Million kan vindes.
hvor Smaatræerne ikke overskygges, og hvor Busk og
Koloniallodder sælges billigt. — Trækkes i 3 Uger.
Bregne bygger under de store Stammer.
Lotteribørsen GI. Mønt 33, Tit. Byen 2833 y.
Manden lo vemodigt
„Hvis det skulde blive saadan," sagde han, „saa
•skulde vi alle sammen hjælpe med, og her paa Jorden
er det ikke saadan at blive enige — det er kun hos
dig, lille Kone, jeg altid møder Forstaaelse.“
„Ja, men lille Mand," indvendte Konen — „vi to
er eksisterer her i Byen et Generaloplag for et af
har det da saa godt, og for os to er der hugget Skov
Verdens største Firmaer — et Firma, hvis Virkenok."
omraade bogstavelig spænder over hele Jordkloden
Mandens Ansigt blev som en Sol, og han gik med
— United Shoe Machinery Company. Ekspedienter og
Øksen i Haanden bort fra Huset og ud paa Brænde
Kontorister i dette Verdensfirma skal kunne tale og
pladsen. mens glade Flcjtetoner naaedc Konen, der stod
skrive perfekt Engelsk.
Direktøren for den danske
og saa’ efter ham i Døren.
Som han stod der og kløvede den ene Brændeknude Afdeling har været saa heldig at finde her i Byen et
efter den anden, tænkte han paa Konen, der nu gik Kursus" hvor Engelsk læres til Fuldkommenhed, og hele
og lavede Maden inde i Huset. Naar han kiggede over den store Kontor- og Repræsentantstab har været Ele
Skulderen, saa kunde han se Skorstensrøgen, der stod ver hos Mrs. Kate Juel, Nørrebrogade 11, St, i den
lige op i Luften i den solskinsfyldte, sjillc Dag. Han Erkendelse, at den rette Vej til at lære et fremmed
vidste nok, at hun hayde fundet paa et eller andet godt Sprog er at tage Undervisning hos en Indfødt.
Mrs. Juel har indtaget en ledende Stilling som Læ
til ham. naar han kom hjem, for det var utroligt,
rerinde i et af Londons fineste Instituter, og da Dan
hvor hun var opfindsom, naar det gjaldt ham.
Huset var den luneste lille Rede, ja — en Mand mark blev Fruens nye Hjemland, fandt hun Interesse
kunde sagtens være lykkelig, naar han i den store Skov i at lade andre nyde godt af det Fond af Erfaring og
Kundskab i det engelske Sprog, Fruen som Indfødt er
havde saadan et Hus og saadan en Kone.
Manden kunde ikke lade være at tænke paa, hvor i Besiddelse af. I 6 Aar har Mrs. Juel undervist her
dan der mon egentlig var i Paradisets Have — om hjemme, og en stadig stigende Kreds af Elever flokkes
i de hyggelige Lokaler, hvor Undervisningen gaar let
der i det hele taget kunde være bedre end her.
og behageligt, og hvor et glimrende Resultat naas, selv
Han trak Huen fra Panden og trak Vejret dybt.
Paradiset vilde da ikke betyde noget for ham i i kortere Tid.
Modsætning til hans lille Kone.
Mrs. Juel besøger jævnlig sit Fødeland for at ved
Et gennemtrængende Skrig lød gennem Luften ligeholde Forbindelsen og Perfektibiliteten. Fruen er
Manden saa i den Retning, hvor Skriget kom fra og nylig hjemvendt fra et længere Londoner-Ophold og
saa en stakkels Due ligge blødende under den gridske
modtager nu atter Elever i Engelsk, Tale, Correspon
Falks Klo.
i ' ! i i dan ce og Konversation, saavel i mindre Hold som i
„1 Paradisets Have," tænkte Manden, „sker der ikke Enkelttimer. Vi anbefaler enhver, der dnsker grundig
noget som det der“ — han sukkede: „Hvorfor var man
Uddannelse i Engelsk, at henvende sig til Mrs. Kate Juel,
da ikke med det samme født ind i Paradisets Have?" født Barfield. Nørrebrogade 11, St.

D

Den rette Vej

D

----

Fru Widenblom kommer in på frisérsalongen:
— Jag skall be att få mitt hår friseradt. Jag kommer
in och hämtar det om en Timme.
En Træstamme, der var halvt omhugget — faldt
pludselig paa Jorden ned over Manden og dræbte ham.
*
*
Efter Mandens Død sad Konen ene og trøstesløs i
Skoven i det lille Hus, som var bleven saa tomt og
forladt
Hun saa paa den tomme Seng — hun saa paa den
enlige Tallerken, naar hun skulde spise, og saa græd
hun, som Hjertet skulde briste.
De høje, ranke Stammer stod endnu om Huset,
men Manden dernede paa Brændepladsen var borte,
hans glade Fløjten klang ikke længere som muntert
Akkompagnement til hendes Gærning.
„Oh Gud!“ stønnede Konen, „hvorfor skal jeg blive
her — vil du ikke tage mig til dig ligesom min Mand,
jeg er jo til ingen Nytte mere — og ingen Mennesker
kender mig.“
Hun sad ude under et stort Træ paa en solbcskinnet
Plet — Bierne og Myggene summede, og inde fra Skov
tykningen lød Droslens blide Fløjtetoner — men Konen
græd, saa hendes Øjne blev svulne og røde — hun
græd sig saa træt, at hun faldt i Søvn paa det Sted,
hvor hun sad i Skoven.
*
*
*
Saa var det pludselig, at hun slog Øjnene op og
saa, at hun sad i en Have saa underskøn, at hun i
de første Øjeblikke følte sig ganske blændet. En bru
sende øm og smeltende Musik tonede rundt i Havens
Gange — Blomsterbægre, fyldt med en herlig Saft, der
smagte som fin og liflig Vin, strakte sig frem mod hende
— Frugter af saa skønne Farver, saa hun følte Ærbødig
hed bare ved at beskue dem, laa paa Jorden, og naar
hun tog en enkelt op og førte dem til sine Læber,
da var det en Nydelse, som hun aldrig havde smagt
Mage til. Brogede Fugle med lange Silkehaler strakte
kælent Hovedet ud mod hende, og hun selv følte en
Glæde som den Gang, hun havde sin Mand paa Jorden.
Og pludselig opdagede hun Manden paa en Mos
bænk under et mægtigt Træ, hvis fine Slyngtraade
ligesom kransede hans Hoved.
Hun ilede mod ham med et Udbrud af frydefuld
Glæde, og hun aabnede sine Arme vidt og sluttede
hende i sin Favn.
„Velkommen i denne Stund, min elskede Hustru,“
sagde han bevæget; „jeg har bedt Gud om denne Gunst
for dig, og for at kunne fortælle dig om Grunden
til vor Adskillelse, og hvorfor jeg gik forud for dig.“
„Skal jeg tilbage igen?“ sagde Konen grædende,

HJEMMETS VEJVISER
Fortegnelse over københavnske Firmaer, hvis fleraarige reelle Forretningsførelse yder Kunderne
betryggende Garanti for samvittighedsfuld Betjening.

i

Barbermaskiner. |

Barbermaskiner.

I

1

Bogbindere. |

EEI

Bogbinder D. L. CLÉMENTs

DØRPLADFR i Messing, Porcellæn

og Emaille. Stort Udvalg af Stempler.

Kronprinsessegade 19.

I Guld- og Sølvvar er]
Forlovelsesringe alle Des
sins. Denne Annonce giver

Eftfl. Silkegade 13, Køben
havn. Telf. 3396, leverer alt
Bogbinderarbelde, enk. Bø’ som de største Partier, i omhygigste Udførelse, til rimelige Priser.

Andersen.

Tlf. Palæ 1338 y.

.

gade 74.

Indramning:

Tegning og Overslag gratis.

Ugentlige Afdrag
efter Aftale.

Severin E. Frendrup,
Cigar- & To baksforr.,
Vin saml Spirituosa,

Gentoftegade 4

A|S. CENTRUM, Regneg a de 1.

I_______ Pianoer.

-----

C. Kruger Hansen.
Stilfulde Instrumenter
Indlevering:
Dansk Arbejde.
Dronn. Tværg. 14. Tlf. Palæ 110<
Thorald Bohm
Fabrik:
— Fiolstræde 42. —
Blegdamsvej 56. Tlf. Nora 1100.
Telf. Byen 42Ux.

I

Fiske- og Vildtforretg Blaagaardsgade 18.

Glarmestre._____ |
Alt Glarmesterarbejde
udføres.
CARL STAPF,
Enghavevej 15.
rsgade 30 lige ved Blaagaardsg.
leder indrammes, Rullegardiner,
rtiere- & Gardinstænger. Vindues
lering udføres. II. Th. Kliñgspor.

lduespolering, specielt for private
mi, P. Sønderby, Vesterbrogade

, Tlf. V. 1661 y.

Overslag g ra ti s.
M. Jansen,

Pustervig 5.

Telefon Byen 2369x.
kvertér i

Hjemmets Vejviser**
hver Uge.

F. 0. Carlsson,

| I

Skoler.

Marie Steffensens Skole.

og
Kjolesyning. Helgolandsgade II. Te
lefon: Vester 2737 y, tr. Kl. 12—2.

Stole som Tegning

Skrædermestre.

Peter Hvidtfeldtsstræde 6,

Frøsig & Nielsen, Skræderetabl.

|

1. Kl. Herre- og Dameskræderi.

8 Kr. pr. Stk.
Aage Jensen«

Nordre Frihavnsgade 13 A.

|

Ilil Miolcon Herre° & Dameskræd.
JUI. niKIbUI.
Classensgade 3.
Brug Maltine Kakao. Bestillinger modtages. Stort Prøvel.
Maltine Kaffe taales, Omforandring og Oppresning hurtig
og J)illigt,
,
hvor Kaffe bør være
banlyst.
/kitStof
modt.
til
Forarbejdning.
Maltinekiks. Tlf. 9919.

Symaskiner.

Bedst og billigst
F, C: Dahl,

lil billigste FabrikationsiVlJØUær priser, N. P. Nielsens Mø
belsnedkeri, N. Søgade 15. Telf. Byen
5195. Tegning og Overslag gratis.

Gmdrup
‘Dampvaskeri,
— Grundlagt 1878. —

Vore Vogne køre overalt.

Telf. Strand 2. ♦ Telf. Strand 2.

6, Holbergsg. 6

Møbler.
_____ J

Lindén, Ilenr. Rungsg. 23-25.

Ä

Specialitet:
Husholdnings-

Benyl =

C. Konerding & Nielsen,

Frederiksborgg. 31.

Mahogni Bogskabe, som Teg
ning 50 Kr. rkntike Møbler
restaureres. Snedkermester/-*.

Vaskerier.

God Pasning og (lot Arb. Fa rant.
Stort Prøvel. Ægirsg.12. N. Ohlson

Manufakturvarer. I

du reentra I Møbelmagasinet
Jernbo neg. 5, Telefon B,
åfflöps 2642 x. Solide Folk indr. Raa LaJLjy tebet. Fineste Gardinopli.
C. Paulsen.

Slørs I c Udvalg i Ulire og
Kæder.

|

KUNST=KLINKERIET
Ryesgade 114.
Snitmønstertegning, Tilskæring

Maltpræparater.

Amagertorv 31.

plages De af Rotter, Mus. Væggedyr,
1 Kakerlaker eller andet Utøj, da
henvend Dem Nybrogade ?8 Stuen.
Telef. Bgen 249(1 Tom Tjäder.

Ingen Mavekatarrh!

Fodpleje.
I'rk. Rasmussen, Vestervoldg. 17a, 2. Bemærk:
m Sal. Træffes 12—6.

Glasmosaik.

Kunstklinkeri.

Kurvemagere.

1 har rholdl Grand Prix og Guldmdaill i London for 1. Kl Fisk.
“
Varm brings ov ralt.
Tlf. Nora 1330.
Christiansen,
il
L H. M. OLSEN

i

med alt til Faget henhø
rende til Konfirmation og
Selsk. Provinsordre exped.
jinsaaenae
’:illi2‘t.

HINK

i ælledvej 18 ----

Ubrforretninger.

LAURITZ JOHANSEN
Falkonérallé 65.
Telf.
Godth.1165, anbefaler sig

I

liskehuset

& Tøjrensnings Etabi,

|

Konditorier,

Fiskeforretninger^ |

Tøjrensninjsanstalten.

Reparationer s
Gamle Pletsager .Aiaddin«
øvede skræder«
bliver som nye IX-~ Københavns Dampfarveri

Vinduespolering og Bygningsarbejde
____________ udføres.___________

K. MADSEN,
Mølle Alle 14.

Masklngarn til en gros Priser.

Tøjrensningsanst.

Opplettering.

R.E.Lund, 8, Bagerstræde 8,

Chaicelongucr, Divaner
og Fjedermadratser.
1. Kl Tapetserervierks-t,

Landemærket 25.

Største Udvalg, Billigste Priser.

Billigste Vivrkstedspriser.
Evensens Eftf. Møbelsnedkeri.
Østervoldgade 102. TelLPala^2i^\

Etablissement for moderne Indram
ning. Kun lste Kl Materiale anvendes.

Larsen & Gording,
Ilolbergsg. 10. Tlf. Byen 5110.

ved det nye Theater.

O. K. Mathiesen,

Spisestuer, Dagligstuer etc.

I

Rammer paa
Afbetaling.

Cigarer.

|

Reelle Fordele bydes Kun
derne. FREA er altid reel.
Vesterbrogade 40

Christensen & Meier,

— Skilninger — Parykker, enestaaende Pasning. Nørrebro

|

Trikotage t.Voksne o.Børn samt
Skørter, Korsetter og Strømper
i stort Udvalg. A* Nuppenau,
26 Grønneg. 26. TIf. Byen t457x.

Dekoratører.

Aarligt Udsalg.

Til billigste Fabrikationspriser
Snedkermester M. Pedersen,
Danmarksgade 6.

Snedkcretablissem. 4, Kong Georgs v.4.
Fru ERSLEV
Spisestue og Sovekammermøblem,
modtager afredt Haar til For
direkte fra Værksted.
arbejdning. Spec. Fletninger

er solid Indbinding til smaå Priser.

Alle Mærker føres.

r

Ha ar arbejde.

lZ

26, Smallegade 26.

V

Alexander Hoyer.
Pr. Charlottegade 47.
KØBMAGERGADE 16.
Hele Udstyr leveres efter
Stort
Udvalg til alle Priser.
Tegning saavel som enkelte
Dele. Alt Snedkerarbejde udføres.
ANNA PAMPERIN.
direkte fraVærkstedet.Speci
Falkonérallé 26. Tlf. V 2267x.
alitet: Spisestue og HerrenerStort Udvalg i Tricotage.
—^.relse. Billigste Værkstedspri
ser. C. Christensen, Præstøgade 13.

10pCt. Go thersgade 58, Aug.

té 12, Hj. af Grundtvigsvej, anbe-

Børneudstyr.

Strømper, Underbeklædning,

iggo Henriksen, 47,

Kr. 1.50 plus Porto sendes
mod Opkrævning. P. Jensen,
Skovvejen 105. Aarhus.

Christensens Bogbinderi,

Trikotage.

Møbler.

Grundl. 1868 Telt. Byen 7 y.

Hjemmels Vejviser

Længste Garanti.

Afbetaling indrømmes.

Billigste Priser.

I

Tandklinik;
ü fiANE

|

Konsultation
10-4 og 6—7.

■ naar =

Undersøgelse gratis.

Fineste Guldbroarbejde.

Dansk-amerikansk Tand-System.
Gothersgade 21 St.
Telf. Byen 1831 v.

De sager el reelt firma.

Badeliv.
En rask Svingom ved det franske Badested Trouvdle.
„skal jeg forlade dig og denne skønne Have; hvad ha
jeg gjort, at jeg ikke maa blive hos dig?“
Men Manden tog hendes Hænder blidt i sine.
„Du har ingen Ting gjort, min Elskede — mej
det er fordi, at min Mission paa Jorden er forbi — mei
du har én endnu.“
„Kan du huske/ vedblev han, „den Gang, jeg fand
dig — du gik som Tjenestepige i det store Herskabs
hus — kan du huske, at jeg opdagede, at du havd
taget et Sølvur fra Husets Frue?“
„Aa, er det derfor?“ sagde Konen og græd bitterlig
„Nej — nej, min Ven — derfor er det ikke — du e
jo slet ikke mere den. som du var den Gang — saada
som du er, hører du, om du var død, hjemme her
Paradisets Have, naar du endnu dvæler paa Jordet
da er det fordi, der er et andet Menneske, der trænge
til dig, ligesom du trængte til mig, da du tog Sølvuret.
Konen saa stille ned for sig — saa sagde hun: „Je
kender ingen, der trænger til mig.“
Men Manden smilede blot. „Han kommer snar
vær bare sikker paa det.“
Konen tørrede sine Øjne — saa svarede hun bio
„Jeg er villig til at gøre, hvad der ønskes af mig
„Ja/ sagde Manden — „det ved jeg, du er — “ c
saa smilede han lyst.
„Se/ sagde han, „inden det lille Træ derhenne <
bleven lige saa stort som det, der staar ved dets Sid
er du hos mig i Paradisets Have, hvor alt er Ha.rmo
og Skønhed, hvor Smerten er forbi, hvor Døden <
overvunden, og hvor alt aander og lever i Lykke
Jordens Møje er forbi, fordi alt hei' er saadan, at d
føder, nærer og passer sig selv - Kun Kærlighede
har vi til fælles med Jorden — og denne ene Følel
er saa stærk, at vi Mennesker undertiden ikke syne
vi kan ønske os mere, naar vi er lykkelige.
Men se dig om!“
Og Konen fik endnu et Blik over dette slraalend
lykkelige Billede, som udfoldede sig for hende, og c
hun vaagnede, lød endnu Toner i hendes Øren af f
underskøn Musik, der strømmede fra jublende og e
skende Struber.
Hele Dagen gik Konen stille om i Huset og tænk
paa den underlige, men dejlige Drøm — — hun føl
sig trøstet og glad, men det var, som om hun ikl
mere var hjemme paa Jorden, hun forstod Meninge
af den Salme, som blev sunget ved hendes Mode
Baare — en enkelt Strofe klang hele Tiden i hend
Øre:

„Jeg lever som Gæst paa fremmed Kyst,
til Faderen Barnet hjemkalder.“
Hun syntes, at Gerningen var besværlig, og hun følte
\ftenkulden saa stærk, at hun lagde et Schawl om
iig — men alligevel gik hun om og pudsede og blankede,
som om hun ventede fremmede.
Ja, hun satte to Tallerkener frem paa Dugen, saa
tikkert følte hun, at der maatte komme nogen.
Hun tænkte efter, om det ikke var bedst at lave
m lille varm Ret, den, som skulde komme, kunde jo
/ære sulten, ja, maaske forkommen, derfor gik hun
ud og slagtede to Kyllinger — plukkede dem og lavede
Jern i Stand med Persille og Smør og begyndte at
itege dem, imens hun skrællede Kartofler.
01 hentede hun frem fra Kælderen — og snart
stod Bordet festdækket med rene Servietter paa Tal
lerkenerne og Brødbakken, mens Sølvlystestagerne med
le to Vokslys blev sat paa hver Bordende.
Konen lyttede — jo, der lød virkelig Fodtrin —
hun aabnéde Døren vidt og løb den kommende i Møde.
„Velkommen!“ raabte hun; „sej alt er rede — Maden
er færdig, og Lysene er tændte. “
Den høje, skumle Mand med det pjuskede Skæg
stod maalløs stille — noget blankt faldt paa Jorden.
Konen tog ham i, Haanden og førte ham ind til
det dækkede Bord. Uden et Ord gik han med hende
□g satte sig hos hende — spiste af hendes Mad og
sov i den opredte Seng i Kamret ved Siden af Ko
nens.
„Ved du ikke, jeg kom for at stjæle og dræbe?“
sagde Manden, da Iiønen vilde lukke Døren.
„Det tænkte jeg nok,“ sagde Konen, „men det be
høver du ikke, du kan faa, hvad du vil have uden
det — Godnat — i Morgen skal vi snakke sammen/'
*

*

♦

Men Manden kunde ikke sove — han var ganske
fortumlet — somme Tider troede han, han drømte —
men saa saa’ han sig om i det mørke Rum — han
kunde skimte de hvide Gardiner for Vinduet, og han
hørte ^Tæernes hemmelighedsfulde Susen — et Steds
ude i Skoven, vidste han, at den Kniv, han havde be
væbnet sig med, laa hengemt
Han kunde ikke forstaa det hele — han havde
siddet til Bords som til Fest, Bordet var dækket til
ham — Sengen redt — det hele stod og ventede paa
ham som i et Eventyr.
Han gned atter og atter sine Øjne.
Her var han, den forfulgte Morder, i Stedet for
Fængslets Bolt og Jern laa han i bløde Sengklæder,
medens en fredelig Kvinde sov trygt ved hans Side.
Et Øjeblik fik han den Tanke, at hun skulde være
saa klog, at hun havde behandlet ham saalcdes for
at frelse sig selv, og at hun nu i Morgen vilde angive
ham.
Men den Tanke forstod han var meningsløs, for
hun vidste jo ikke, han kom.
Angstens Sved sprang frem paa hans Pande — —
det skulde vel ikke være Rettens Folk, der havde sat
denne Snare for ham? Han rejste sig tungt — skulde
han gaa ind og kvæle hende, saa var han først helt
sikker.
1 ' ' ’ ! •
Han tog Lyset og aabnede sagte Døren til hendes
Kammer.
1
: ' ; ;
[
Konen laa fredeligt med et Smil om Munden.
Hans Haand rystede — han kunde ikke dræbe hende
— men han vilde have hele Sandheden at vide nu
med det samme — thi var det en Snare, saa var der
endnu Tid til at flygte.
Han rørte ved hendes Haand og kaldte paa hende.
(Sluttes.)
Redaktionen paatager sig intet Ansvar for indsendte Manuskripter og
Billeder, men benyttes de ikke, vil de saavidt muligt blive returnerede
vis Porto vedlægges.
Redaktionen :
Chefredaktøren træffes Mandag og Lørdag 11—12,
(Andre Dage efter Aftale). Telefon 6922.
Administration og Annonce-Af deling:

Direktøren, hver Dag 3—5. Telefon 6822.
Ferretningsføreren iræffes hver Dag Kl. 9—5. Telf. 6822.
Kontoret daglig aabent 9—5. Telefon 6822.
Abonnementspriser i Indlandet:
8 Dag frit ^tilsendt i 3 Maaneder 1 Kr. 25

Tegning.
Perspektiv.
Maling.

Carl Ipsens
billige
Ligkiste-Fabrik
Vesterbrog.75
Hj. af
Oehlenschlægersgade

Forberedelse til Porcellænfabrikerne. Atelier Prinsesse Maries Allé
16. Bopæl GI. Kongevej 21. Træffes
sikrest 3—4. Tlf. Vester 1201 y.

Frokost—Middag
FRK. L. BACKE.
Hyskenstræde 12.

i det lave Hus
Tlf, Vester 379.

V Frprfpribcpn

Tapetserer og Dekora-

1. IluliCl IKoull. tionsforretmng.Dron.
Tværg. 20. Fiks Gardinophængning

og Tæpper paalægges. Forsøg at lade

mig hænge Deres Gardiner op.

Vil De
være rig
paa Minder
maa De
fotografere
Deres
Kære. Med

Ennas

Apparater
fra 6 Kr. komplet kan Enhver
straks fotografere overalt.
Forlang Katalog.

AMATØRFOTOGRAFEN, Vimmelsk. 4/.
København K.
Qnor PnnffQ Møbler omstoppes
Opdl rtJII&tj. (for Private) af en
Fagmand, hurtigt og propert. Chr.
Nielsen. Telefon Vester 1097 x, Hart»
mannsgade 11 (Kælderen).

Kældergittere, Dørgittere
og Gittere for Udhængsskabe og
Kakkelovne samt Sikkerhedsgittere.

Averter i „Hver 8. Dag“.

et fjoarpræparnt, der gennem 30
Macs proftiffe (Frfaring bar oift
fig at uerre det bedfte, der nogen
finde bar oæret tilbudt publitum.
Det reoler porerne, fjerner 5fel.
belbreder (Efcem og Saar i Dooedbunden, ftyrfer det foagc
t)aar og frembringer nyt paa ffalöede Steder lamt it and fer
øjebliffelig det ftærfefte t)aaraffald. Prilcn er 1.50 ®re pi./eSl.
Sabrif 05 Sager ved cS. £anfen & C?, Stifled.

djeibler?

GuldmedailleiSct.Louis1904 Apparatet„Acousticón^, stærkest eksi——— sterende Høre-Apparat. Øremassage-Appa■
ratet „ Mas sacón der udlejes, helbreder
ide fleste Tilfælde Døvhed. Katalog gratis.

■ - H. OEMANT,Vesterbrog.22, Kbhvn.B.

■

Eneforhandler fór Skandinavien, Finland og Rusland.

Extrafint Kamgarns=Cheviot til Herretøj,
5,50 Øre Meter eller 3,40 Alen samt Dame-Serges til
3 Kr. Meter eller 1,89 Alen samt en Vare til 3,50 Meter,
2,20 pr. Alen sendes til enhver af Bladets Læsere i denne
Maaned fra
S. Pedersen.
Klædefabriken, Varde»

ilplil

Læger
Kliniker

Sprog Undervisning
INSTITUT FRANJAIS, M. A. Husson, Stenosgade Si,
fransk exam. indf. Lærer og Lærerinder. Enetimer Kursus.
Konversatioi
Korrespondance Vejledning (for Sangere) i fransk Textudtale. Tlf. V.787:

BORN LONDONER.

Hobrogade 10, 2.

dieophold i Paris modtager jeg att<
Elever. Prakt. Talemetodé. 1 K
Tim. P. Lund, exam. Sproglærerind
Nørresøgade 31 A. Tr. 11—1, 7-

Tlf. Øbro 326 x.

ENGLISH.

Dr. med. AXEL TROLLE.
Konsultation i Fordøjelses» og Underlivssygdomme.
Privatklinik og Bopæl: Dronningens Tværgade 40. Tlf. 7960. Tr. 12—1.

HJemk. fra
gentaget
Sti

Fra ti sir
A

Undervisning i Engelsk af engelsk
Dame. Enetimer og Hold. (Specielt
Konversation). Miss Winifred White,

Averter i
„ Sprog- Undervisning".

Private lessons and conversation.
Mrs. Kate Juel, f. Barfield.
Tlf. Nora 143 y. Nørrebrogade 11, SI.

Musik Undervisning

»K øb enha vn*
Billige
Valdemar Larsen, “¡^r, Zigeunersystem
KAR- & DAMPBADE 35 Øre.
St. Thomas Allé 13 2.
Badeanstalten

Studiestr. Gt.

Onsdag og Lørdag efter Kl. 5:
Medicinske Bade & Massageinstitut.

KLINIK.

Tvsk

eksam.

Massøse.

—

Ude

og

Ør.

hjemme

fra

12—0

Fru HETY OSCHMAÑN,
15, Fiolstræde 15, St. Tlf. Byen 4497.

LILI GADE, Østerbrogade 132. Elc’e^!£¿v¡oli“

Astrid Trock Telefon
Madsen,
Øbro 434 v.
Konsult. Søndage 9-10. Tirsd. & Fred.
9-4 & 51/0-7, Øvrige Hverdage 10-3.

Pensionatet
Villa Aavang
Silkeborg

Fru Elise Folbberg,
Konservatorieuddannet Lærerinde
Marstalsgade 34 1
ved Strandboulevarden.

Gudmund Elmqnist ?cZUÄien’

Sang Undervisning
I Sang og Toneuddannels

Fysikalsk Kuranstalt

Petra Munck, Mariendalsv. 1. 2. S

Orgn, Heri. Trollesg, 7. Tlf. Byen 2507x |

er tlyttet til GI. Mønt 12, St., Mezz.
Alle medicinske og elektriske Bade,
Sæbemassage, Lys-. Radium(indaanding) og Indaandingsanstalt for Luft
vejslidelser
Fysisk Behandling af
indvendige Svgd. Læge C; G. Budde-

Lund (tr. 2-4).

Prise!/» a 3 K>. p-. Vnu, CL* Ku pt. Md.

Elever modtages.

Bredgade 35. Tr. 4—6. Tlf. 6329.

Byen 2184 x
Købmagergade 1. Hj. af Amagertorv.
Byen 2184 x.
Broarbejde. — Kunstige Tamiler uden Gane. Tr. 10—4 og 6—7.

Østerbrogade 74, 2.

ital. Metode). Et Kursus 10 Kr. Enet.
Gar. Besult. Bianco Lunos Allé 12 St.

Klaverundervlsnlng. M’Sh'

Tandlæge AAGE CALLISEN.

Tandlæge Jørgen Høyer

grundigt ude og hjemme. („DuVini
pust saa lunt*).
Fru A. Hansei
Reventlowsgade 24, 2. t. v.

Elever i Vioiinspil modtages.
___________ Tr. 30-12.___________
Mandolin er moderne Musik (den

Tlf. Byen 3872.

HELLERUP HUSMODERSKOLE, BENGTASVEJ lS.Telf. 1157
5 Mdr. Kursus beg. 4. November.

Skole og Hjem for unge Piger.
Program tilsendes.

Petra Laugesen.

C. MÆRSK=ANDERSEN, Randers. Alvilda Burchardi, Frederiksborgg.
Macoann Haandpleje, Fodpleje. I de Etablissement
for alle Arter kir. In
mdbbdyK, 9—12: 1 Kr. Hjemme 1-7
48. Spec.: Baby & Koofirm.-Udstyr.
strumenter — Alt lil moderne Syge
1ste Klasses Fisk og Vildtforretnir
Største Udv. i Pigekjoler til alle Aldre.
(Søndag 9—11): 75 Øre. Blegdamsvej
pleje. Lager af Brokbaand. Vernieh- Matros- og Jægerdragter. Alt i Under
2 (St. Hans Torv). Lovisa Svensson.
Vaskeriet HAMMERSHUS.
rens Mave- og Underlivsbivltcr.
beklædning øg Linned.
Tlf.489x. Hesselsg. 1. Tlf. Str.489
f) z—GummilageretFran^ais
Bekendt for smukt og prompte I
Massage,
hygejti., udd. i Tyski. Fod=
///'^ V^vlJlhläLilleKongensgade 16 ogHaandpleje (Ekslraassist.)Søgned.
vering. — Elegant Manschettøj.
W
Extra fineste Kval. Gra10-6, Sønd. lil 12, anden Tid pr. Telf. trikotage Frederiksborggade 35
uld, Sølv og Elektroplet til b

Fiskehuset

tis Prøver. Diskret Eksp.
Frim. modt.

W. Kaiser, Aarhus.

Vester 5400y, Revcnllovsg. 20, 2. Sal.
Fru Else Lange Schmidt, u. og hjem.
J. Rienecker, EnnPI C IC St.Kongsg.73,1
Sygepl. 10-6. IUUiLCJl. Tlf. Palæ 558 y

Kir. Instrumentm. og Bandagist.

odpleje & Manicure

F

ude

og

hjemme. Fru Inger Christiansen.
Til. Palæ 1807. 10-6.

Dr.Tværg.10.

Antiscpl.

Fodpleje,

elektriske

Dampansiglsbade.

\brahamsen.

Averter i Lægelisten.

11-5,

samt

Onsd.

Alle

og

Sofie

23.

Tr.

Aft fra 8.30—9.30.

Tlf. V 5081 u. Ude 9-11.

BlandedeBekendtgørelser
Fiskeforretningen SKAGEN, Nan=
sensg. 64. Alle Fiskes, i prima friske
Varer. Fin. Torsk, Frcderiksh. Rødsp.
1. Kl. Fiskefars, Tlf. By.en 1164y.

Averter i
„Blandede Bekendtgørelser".

Tekst til „Refsnæspigen synger."
Ilist i Kæmpehøjens Skød
hviler deres Bene.
Her i Tiders Morgenrød
disse Mænd af S Lene
formod’ Vaaben: Økse, Spyd —
drog paa Færd mod Vesi og Syd.
Nu en Kamp paa anden Vis
vi i Stilhed øver.
Arbejd’ giver Løn og Pris,
Skatte ej vi røver.
Bytte giver Strand og Fjord
og den moderlige Jord.

Nu vi skuer Baad ved Baad
ud mod Havet stævne;
Fiskere med Garn og Vaad

M a d s e n.

Sølvsmed & C i c e 1 ø r,

Atdlior101 moderne Dameskrivdderi
nlullul Sigurd Halldorsson( forhen

Manicure

Fredksb.

An na

ELLA NIELSEN,

8 2, Værnedamsvej 8 2.

Klinik.

Broklxiand, Rvgbandageg og
Underli vsbai dager

Telf. Byen 2135 y.

hos den engelske Ilof-Dameskrædcr
Durant). H. C. Ørstedsvej 17.

Kaffeforretoingen Triumf

G

lige Priser. Reparationer udfør*

66 Aaboulevard 66.
Jydsk Fiskeimport, Mejnungsga
15 og Fredensgade 15, anbefaler a
Sorter Fisk
Telf.

10116.

lil Dagens billigste Pi

/Erb.

K

■ IvLrulbl oull |)rog.i4(i. Navn syes, a
Slags Tegninger og Montering udfoi

1

Danker!

Godthaabsvej 54. Tlf. Godth.352x,
ved Addi Christiansen, anbefales.
Fra og med Septbr. udstedes ny Købemtviker paa Glas, Porcellæn/Nibs,
Legetøj, Køkkenudstyr os alle Artik
ler jeg ellers fører. All beregnet lil
mine bekendte billige Priser.

Fagskole for Kjolesyning modtager.
Elever til gratis Uddannelse iSvning
og Tilskæring. Cort Adlersg.2 ¿9—4.

II. Dainbernoa’sl

M Pntoropn Broderimagasin, østi

Mode-Salen f
Damehatte. No
dre Frihavnsga«
13 A. :: ::

r Twn 54 Nordre Frihavnsgac
L. lUiPf
Telf. Øbro 97 x.
■■

BØRNE=UDSTYR.
M. P. Nielsen Blomsterh.,

Østerbrogade 134.

Telf. 0 788 v.

• Kranse, og Dekorationer.
bestillinger modt. lil Rorddekorati*

kæmper efter Evne;
Fredens Strid i Vikingspor
henter Fiskedræt om Bord!
Iler i Magsvejr omkring Kyst
ser jeg Maager vugge,
og jeg hører Bølgens Dyst,
Stormens Hyl og Sukke,
naar det bruser ind mod Land
over Sten og Tang og Sand. —

Bakkeland ved Snekkers Vej,
Næs med Klinterande,
Danske Hjem! Dig elsker jeg:
Højder, Sletter, Vande!
1 din Luft og salten Vind
blomstrer Rosen paa min Kind.

Refsnæspigen synger.
Andantino.

E. Hechmann.

Leverandør til:
Hs. Majestæt Kongen af Grækenland, Hs. Majestæt Kongen af Rumænien, Hs. Majestæt Kongen af Portugal, Hs. Kongelige
Højhed Storhertugen af Baden, Hs. Kongelige Højhed Storhertugen af Sachsen-Weimar, Hs. Højhed Hertugen af Anhalt,
Hs. Storhertugelige Højhed Prins Max af Baden, Hds. Kongelige Højhed Infantinde Isabella af Spanien, Hds. Kongelige
Højhed Prinsesse Marie Louise af Baden.

Ovenstaaende Pianofabrikant konkurs.
Kgl. Hof Pianofabrikant Hintze, Berlin, er gaaet konkurs. Hver 8. Dag har, med sin vanlige
Interesse for sine Læsere, pr. kontant købt dette Restlager af Pianoer og Flygler. Ligesom de store
udenlandske Blade paa forskellig Maade, naar Lejlighed gives,, lader sine Læsere nyde godt af fordelag
tige Indkøb, tilbyde vi nu vore ærede Læsere den Fordel, at de til meget lave Priser kunne købe et for
trinligt Piano eller Flygel. Til Betryggelse for Køberne, om Fabrikatets Fortrinlighed have vi anmodet
Hr. Komponist Fini Henriques om en Udtalelse og henviser til nedenstaaende Erklæring. Pianoerne er
udstillede i Stueetagen i Hver 8. Dags Hus, Vingaardsstræde 25 samt Ny Kongensgade 15 og Østergade 61.
For at ogsaa de af vore Læsere, hvem det ikke maatte konvenere at betale kontant, kunne nyde Fordel
af vort Indkøb, indrømme vi følgende Betalingsvilkaar: ingen Udbetaling, men kun 10 Kr. i Afdrag om
Maaneden til hele Beløbet er betalt. Til Provinserne levere vi fragtfrit.

Øver 8. Dags forlag,
fianoafdalingen.
Vingaardsstræde 25.

Telf. 6026, 6822, 6922.

Ny Kongensgade 15.

Telf. Byen 3748.

Østergade 61.

Undertegnede, som liar prøvet de sA Hver 8. Dags Forlag

erhvervede Pianoer og Flygler fra Kgl. Hofleveråndør Hintze,
Berlin, erklærer lierved, at disse, hvad Tone oq Klangskønhed
angaar, staar paa Højde af det allerbedste, som Udlandet leverer.
Kjøbenbavn, d. 15. April 1912.

Fini Henriques.

Udgivet af AiS. »Hver 8 Dag‘s Forlag. George C. Grøn (ansvarshavende Redaktør). Annoncer modtages i Ekspeditionen, »Hver 8 Dag*s Hus
Vingaardsstræde 25, København K. Telefon 6822. Trykt i Frantz Christtreus Bogtrykkeri, Niels Hemmingsensgade 32.

Vdgiver: A/S Hver 8. Dags Forlag.
Chefredaktør: George C. Grøn.

Nr. 6.

København: Hver 8. Dags Hus, Vingaardsstræde 25.
London: 12, 13 & 14, Red Lion Court, Fleet Street E. C.

10. November 1912.

Pris 10 Øre.

Den russiske Kejsers Børn.
De fire Storfystinder, Marie, Tatiana, Anastasia og Olga i deres smukke Nationaldragter og den lille
Storfysttronfølger, den syvaarige Storfyrste Alexis, hvis alvorlige Sygdom vækker saa megen Ængstelse og
bliver saa meget mere uhyggelig som der gaar Rygter om, at den lille Dreng har været Genstaud Jor
et nihilistisk Attentat,

Hver 8. Dag“, 10. November 1912.
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En Oplevelse.
N AFTEN Klokken ti sad Rudolf Werding endnu ved sit Skrivebord i sin ele
gante Ungkarlelejlighed. I Aften havde han
undtagelsesvis intet for — intet Selskab — in
tet Teater — ingen Koncert. Og hans lille, hen
rivende Veninde, hos hvem han ellers tilbragte
sine ledige Aftener, var rejst bort.
Saa havde han besluttet at skrive Breve.
Han bar en elegant Hjemmedragt og havde
et smukt, karakteristisk Ansigt med mandige
Træk. Den høje Pande og et vist Træk ved
Mund og Hage forraadte en aandelig Over
legenhed, som ofte kendetegner den finttænkende Levemand. Han tændte en frisk Cigar
og lagde sin Skrivemappe til Rette, idet han
sukkede * velbehageligt.
Han havde i Aften givet sin Tjener fri og
var nu ganske alene hjemme i sin Lejlighed,
der bestod af tre Værelser, Køkken og Tjene
rens Kammer.
Lejligheden var meget elegant og smag
fuldt møbleret, der manglede hverken kostbare
Tæpper, Malerier eller Kunstgenstande.
Ru
dolf Werding var velhavende og forstod at nyde
Livet.

E

Han skulde netop til at begynde et nyt
Brev, da der pludselig blev ringet saa vold
somt paa hans Entréklokke, at han forbauset
holdt op at skrive. Tjeneren var jo ude, saa
han maatte selv lukke op. Hurtig, men lidt
ærgerlig over Afbrydelsen gik han ud og luk
kede Døren op.
Inden han fik set, hvem det var, blev han
skubbet Jtil Side, og en slank,høj Dame i en
kostbar Pelskaabe traadte ind i Entréen og
lukkede hastigt Døren efter sig uden at gøre
Støj, men med alle Tegn paa heftig Ophid
selse.
„Frels mig, min Herre! Lad mig blive her
nogle Minutter!“ udbrød hun skælvende og
lænede sig ligesom udmattet mod den luk
kede Dør.

Werding saa ganske konsterneret paa den
sælsomme Gæst. Hans Blik søgte at gennem
trænge det tætte Kniplingsslør, som dækkede
hele hendes Hoved og skjulte Ansigtet.
Den
kostbare Pels og Silkekjolens Raslen i For
bindelse med en fin, diskret Duft forraadte,
at hun var en Dame af det gode Selskab.
„Hvormed kan jeg tjene Dem? De er saa
ophidset, er De maaske i Fare?“
Hun lagde hastig sin Haand paa hans
Arm, en fin, hvid Haand, og han følte, hvor
ledes den skælvede.

„For Guds Skyld — vær stille!“ hviskede
hun og lyttede aandeløs henimod Døren.

Man hørte nu hurtige Skridt komme op
ad Trappen.
Foran Døren, bag hvilken dø begge stod,
standsede Skridtene, og man hørte tydelig en
Mands hastige Aandedræt. Han læste Navnet
paa Dørpladen og gentog sagte Werdings Vavn
for sig selv. Saa udstødte han et ærgerligt
Udbrud og gik videre op ad Trappen.
De skælvende Fingre holdt stadig fast paa
Werdings Arm. De to Mennesker stod ube
vægelige ved Siden af hinanden og lyttede. De
hørte nu, hvorledes der blev ringet heftigt paa
Døren deroppe.
Ganske tydeligt hørte
de
Skridt nærme sig Døren i Lejligheden ovenpaa. Der blev lukket op. Werding begyndte at
forstaa. Ovenpaa boede en ung Mand, som
han kendte flygtigt fra Klubben, hvor man
dog omgikkes ham med et vist Forbehold, da
man ikke vidste, hvad han egentlig levede af.
Werding selv gik helst af Vejen for ham, da
han var ham usympatetisk. Sikkert gjaldt Da
mens Besøg denne Hr. Rotheburg, og den Herre,
der var fulgt efter hende, forlangte at komme
ind, var maaske en skinsyg Ægtemand. Man
hørte nu højrøstet Tale ovenpaa af to Mands
stemmer. Døre blev slaaet i, og der blev gaaet
uroligt frem og tilbage. Der var ingen Tvivl
— den skinsyge Ægtemand søgte efter sin Kone
deroppe.
Naa, han vilde ikke finde hende, hun stod
velforvaret bag hans Dør, og Rudolf Werding
var ikke Mand for at udlevere hende.
En
Følelse af at staa overfor et interessant Even
tyr gennemstrømmede ham. Den fine Duft, der
omgav hans gaadefulde Gæst, paavirkede hans
Sanser paa en behagelig Maade, og han følte
sig til Mode som en Jæger, der sporer et Stykke
Vildt.
Han erindrede andre galante Eventyr, og
skønt han ikke kunde lide Rotheburg, besluttede
han dog, at han vilde hjælpe den angstfuldt,
skælvende Dame.
Nu kom Skridtene atter ned, ovenpaa blev
Døren smækket i Laas. Uvilkaarligt bøjede Wer
ding sig ned til den lille Udkigsrude i Døren
og saa ud. Han saa en stor, temmelig svær
Herre med et blegt, ophidset Ansigt gaa forbi,,
og fo’r tilbage. Denne Mand var ham bekendt,,
han var flere Gange truffet sammen med ham.
Og nu vidste han ogsaa, hvem den Dame var,,
der stod ved Siden af ham. Han kom i Tanker
om, at han ofte havde hørt Tale om KonsulindeHalisens vidunderlige Skønhed. Man havde for
talt ham, at hun var tyve Aar yngre end sin
Mand, ,og at denne var meget skinsyg og vaagedeover hende med Argusøjne. Det lod altsaa til,
at Konsulen havde Grund til denne Skinsyge,.
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„Naadige Frue — Deres Mand har forladt
Huset/ sagde han med et sarkastik Smil.
Käthe .Halisen blev forskrækket og trykkede
Haanden til sit Bryst.
„De kender mig? aa, min Gud!" udbrød
him hastigt.
Han bukkede for hende: „Jeg kender Dem
ikke, dersom De ikke ønsker det.“
Hun rettede sig pludselig og slog Sløret
til Side. Et blegt, bedrøvet men blændende
smukt Ansigt kom til Syne.
Werding betragtede i Entréens Tusmørke
helt betaget dette skønne Ansigt, og uvilkaarligt bøjede han sig for hende som for en
Fyrstinde. Dette var ikke en letfærdig Synder
indes Ansigt. Hun strøg lettet Haaret tilbage
fra Panden og svarede:
„Min Herre — jeg kender ikke Dem, men
De kender mig, og min Kvindeære ligger i
Deres Hænder. Skinnet er mig imod. Et Ord
af Dem kan gøre mig ulykkelig, medens De
res Taushed maaske kan redde mig.“
Werding havde forandret sin Mening om
Damen, saa snart han havde set hendes An
sigt. Hun var en ulykkelig, men ikke en let
sindig Kvinde, der søgte Eventyr.
„De kan være ganske rolig, Frue, min
Taushed kan De stole paa."
Hun aandedc op og tog lians Haand.
„Jeg takker Dem — aa, jeg takker Dem
lusinde Gange."
Han førte hendes Haand til sine Læber.
„Naadige Frue, De er ganske rystet og
skælver af Sindsbevægelse. Tør jeg bede Dem
træde nærmere og hvile Dem lidt. Maaske vil
et Glas Vin gøre Dem godt?"
Han sagde det i en virkelig ridderlig og
uegennyttig Hensigt, skønt det tillige glædede
ham at forlænge den interessante Situation.
Hun saa’ usikkert paa ham og kiggede ind
i Lejligheden.
„Jeg ved ikke, hvor jeg befinder mig, min
Herre!"
Han bukkede, nævnede sit Navn og fort
satte:
„De behøver ikke at være ængstelig. Der
er ingen andre i Lejligheden. Jeg er Ungkarl,
og min Tjener kommer først hjem om flere
Timer. Jeg giver Dem mit Ord paa, at De
er ganske sikker under min Beskyttelse."
Hun tøvede endnu et Øjeblik, men han
indgød hende Tillid, hun sukkede dybt og sag
de sagte:
„Jeg falder Dem vist til Besvær, men jeg
er bange for, at min Mand endnu bo vogter
Huset. Selv om han ikke har set, at jeg er
gaaet herind, saa har han dog Mistanke der
om, og han maa ikke opdage mig!"
Han aabnede Døren ind til sit Værelse
og førte hende derind. Der var varmt i Værel
set, han hjalp hende derfor paa en høflig Maade af med Pelsen og rykkede en Stol frem
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til hende. Kniplingstørklædet gled ned fra hen
des pragtfulde Skuldre. Hun var klædt i et
elegant, lyst Selskabstoilette og saa henrivende
ud. Blodet begyndte at løbe hurtigere i Ru
dolf Werdings Aarer. Han lænede sig op ad
Kaminen.
Hun havde sat sig stiv og rank i Stolen,
og dog syntes han aldrig at have set saa ynde
fuld en Kvindeskikkelse. Hun modtog med Tak
et Glas Vin, som han rakte hende. Nu tav de
begge og saa paa hinanden. I hendes Ansigt
var der et ængsteligt Udtryk, men snart blev
hendes Blik roligere, og endelig brød hun Tausheden.
„Jeg cr i en meget pinlig Situation overfor
Dem, og De har Ret til at tænke meget slemt
om mig. Men alligevel tilbyder De mig Taus
hed og tilbyder mig ridderligt uden at spørge
om noget, Deres Beskyttelse. Det er mig umu
ligt at gaa herfra uden at forklare Dem, hvor
ledes jeg er kommen i denne Situation.
„Naadige Frue, jeg behøver ingen Forkla
ring, naar De har lukket min Dør efter Dem,
vil jeg glemme, at De har været her."
Hun lagde Hænderne fast imod Stolenes
Arme, lukkede Øjnene et Øjeblik og saa atter
op paa ham med et lidende Blik.
„Jeg beder Dem alligevel om at høre paa
mig. En Forklaring gør ikke min Stilling værre;
eller falder den Dem maaske til Besvær?"
Han skyndte sig at benægte dette, og hun
begyndte med at fortælle skælvende og med
sagte Stemme:
„Som ung Pige lærte jeg en ung Mand at
kende, som kom i mine Foræjldres Hus, og
jeg kom til at elske ham. Mine Forældre havde
ikke nogen god Mening om denne Mand og søgte
at skille os ad. Men dette bandt mig endnu
fastere til ham, og jeg lod mig forlede til
at have hemmejlige Sammenkomster med ham
og skrev Breve til ham, der nok kunde kom
promittere mig — jeg havde en grænseløs Til
lid til ham. Men efter kort Tids Forløb forlod
han mig — han havde faaet at vide, at jeg,
tiltrods for, at mine Forælre førte et stort
Hus, var uformuende. Med kolde Ord sagde
han sig løs fra mig — og jeg forstod nu, hvad
han var værd. To Aar efter blev jeg efter mine
Forældres Ønske gift med Konsul Halisen. —
Han er meget god imod mig, kun noget mis
tænksom og skinsyg. Vi har et Barn — en lille
Pige paa fem Aar — som cr al min Lykke og
Glæde. For nogle Maaneder siden trængte den
Mand, der en Gang forlod mig, sig atter ind
paa mig. Han foruroligede mig med sine Hen
tydninger til den forgangne Tid. Jeg elsker
ham ikke mere, har længe ikke gjort det, jeg
hader og afskyr ham, thi jeg ved, han er en
Skurk.
Men jeg turde ikke forbyde ham at komme
i mit Hus, fordi han truede med at vise min
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Mand mine Breve, som endnu er i lians Be
siddelse.
Min Mand er bleven skinsyg paa ham, fordi
han havde lagt Mærke til hans paafaldende
Tilnærmelser og forlangtei, at jeg ikke mere
maatte modtage ham. Da talte jeg rent ud
med den elendige og bad ham om at lade
mig være i Fred og ikke mere krydse min
Vej. Og han — han gik ind paa det paa den
Betingelse, at jeg skulde give ham en Sum
Penge, som han selv bestemte for dem. Saa
vilde han ogsaa give mig Brevene tilbage. Jeg
havde ikke Pengene i Øjeblikket og maatte først
skaffe dem. Da han ikke mere maatte komme
hos os, havde jeg gjort den Aftale med ham,
at jeg skulde bringe ham Pengene i Aften og
fäa Brevene i Stedet for af ham.“
Hun tav et Øjeblik og trykkede Hænderne
mod Øjnene.
Werding rejste sig op med lynende Øjne.
„Aa, nu forstaar jeg det hele — Skurken
hedder Rotheburg — ikke sandt?“ spurgte han.
Hun nikkede.
„Ja — han bor her ovønpaa. Og en Skurk
er han, ellers havde han ikke truet mig med
at bringe Brevene til min Mand, hvis jeg ikke
kom med Pengene. Jeg maatte skaffe dem, thi
hvis min Mand fik de Breve at læse, vilde han
maaske jage mig ud af Huset — bort fra mit
Barn! Ak! alt kan jeg bære, — kun ikke det!
Mit .Barn er min Lykke, mit Lys og Liv —
min Nutid og Fremtid! Men jeg vil ikke plage
Dem med dette. De skal kun forstaa, hvorfor
jeg maatte gaa denne Gang. Jeg vidste, at vi
i Alten skulde i et Selskab, og at min Mand
først vilde komme senere paa Grund af For
retninger.
Inden han kom, haabede jeg, at være færdig
med Rotheburg. Jeg forlod hemmeligt Selskabet
efter at have vist mig i flere forskellige Sale
mellem Gæsterne, thi jeg maatte være forsig
tig for ikke at vække min Mands Mistanke.
Da jeg kom ned paa Gaden, tog jeg en Droske,
men i det Øjeblik, jeg kørte bort, holdt vort
Køretøj for Døren. Jeg saa min Mand, der
var kommet tidligere end han havde ventet,
stige ud af Vognen.
Alligevel kørte jeg videre. Maaske vilde
han ikke bemærke min Fraværelse, og hvis han
gjorde det, maatte jeg have Tid til at finde
paa en Undskyldning. Men da jeg havde betalt
Kusken her udenfor Huset og vilde gaa ind,
saa jeg til min Rædsel, vort Køretøj komme
kørende.
Hvorledes min Mand straks havde fundet
det rette Spor, ved jeg ikke. Helt ud af mig
selv løb jeg op ad Trappen og ringede paa
hos Dem; Resten kender De. Min Mand har
søgt efter mig deroppe — og uden Deres Hjælp
havde jeg været fortabt/
Weeding traadte hen til hende og kyssede
hendes Haand. Han ønskede af ganske Hjerte
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at hjælpe denne skønne Kvinde; og han var
overbevist om, at hun talte Sandhed.
„Naadige Frue,” sagde han, „vil De tillade
mig, som en fremmed af Dem, at gøre Dem en
Tjeneste, saa vil det være mig en Glæde. Jeg
skal bringe Dem Deres Breve og det endog
for det halve af den Sum, som er bleven for
langt af Dem. Den Slyngel skal aldrig mere
krydse Deres Vej. Og nu beder jeg Dem om
at gaa. Jeg skal følge Dem ned. Deres Mand
er forlængst borte. Det er bedst, De kører hjem
hurtigst muligt. Deres Mand er sikkert kørt
tilbage til Selskabet for at søge efter Dem
der endnu en Gang. Kommer han saa hjem,
finder han Dem der.“
Hun sprang glad op og gav ham Pengene.
„Aa, min Herre, hvorledes skal jeg takke
Dem?”
Han førte hendes Haand til sine Læber.
„At gøre en skøn Dame en Tjeneste er
altid en Fornøjelse, og at uskadeliggøre en
Skurk er en stor Tilfredsstillelse for en Mand,,
naadige Frue,” sagde han og lagde Kaaben om
hendes Skuldre. Da han lagde Kniplingstør
klædet om hendes Hals, var hans Haand maa
ske lidt usikker — hvem vilde dadle ham for
det?
Det var mørkt paa Trappen, og han tændte
ikke det elektriske Lys, men førte hende for
sigtigt ned ad Trappen. De talte ikke, men
da hun fem Minutter senere sad i Automobi
len, sagde han, idet han kyssede hendes Haand
til Afsked: „I Morgen bringer jeg Dem Deres
Breve i Deres Visittid — Godnat, naadige Frue'/
Hun niklæde taknemmelig til ham.
Da Automobilen var kørt, saa Werding
op ad Huset. Der var endnu Lys hos Rothe
burg.
„Nu kommer Turen til dig, min Dreng/
mumlede han med sammenbidte Tænder. Og
rask traadte han ind i Huset igen: Da han
ringede paa oppe hos Rotheburg, blev der øje
blikkelig lukket op. Det var tydeligt, at han
ventede sit Offer, og han traadte forskrækket
tilbage, da han genkendte Rudolf Werding.
Werding gik uden videre indenfor og for
klarede, hvorfor han var kommen. Han sagde,
at han var Käthe Halisens Befuldmægtigede,
forlangte Brevene udleverede og tilbød ham
Halvdelen af den forlangte Sum paa den Be
tingelse, at han forlod Byen den næste Dag.
Rotheburg var fræk og vilde ikke gaa ind
derpaa, men da Werding truede ham med at
gøre Klubben bekendt med hans Handlemaade,
blev han føjelig. Werding fik Brevene for Pen
gene og forlod Slynglen med en Følelse af
navnløs Væmmelse og Foragt.
Næste Dag lod han sig melde hos Fru
Halisen.
Hun modtog ham straks — øjensynlig
havde hun ventet ham i stor Uro.
„Er vi alene?” spurgte han og saa’ beun-
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drende paa den smukke Kvinde, der i sin ele
gante Hjemmedragt ikke var mindre bedaarende end i Selskabstoilette.
Hun nikkede.
„Det gik altsammen godt i Gaar .Aftes.
Min Mand kom først hjem efter mig, og jeg
var sa¿i elendig, at jeg ikke behøvede at hykle
noget Ildebefindende. Hans Optræden imod
mig viste, at han ikke længere havde Mistanke
til mig.“
Wording tog Brevene frem og gav hende
dem.
„Botheburg har i Morges forladt Byen. De
er nu sikker for hain,“ sagde han halvhøjt.
Hun greb Brevene med skælvende Hænder
og kastede dem ind i Kaminen. Saa greb hun

hans Haand og førte cíen med stum Taknem
melighed op til sine fugtige Øjne.
Han var ikke ganske rolig. En Mand, der
er meget modtagelig for Kvindeskønhed, ny
der ikke ustraffet en saadan Hyldest.
Men saa skyndte hun sig ud af Værelset
og kom hurtig tilbage med sin lille Datter, en
yndig lille Pige: „Kys den rare Onkel, lille
Lotti, han har gjort Mama en stor Tjeneste,*“
sagde hun bo valget, „vi vil begge to af ganske
Hjerte være ham taknemmelig/4
Han følte de bløde Barnelæber mod sine,
og han blev betaget af en ejendommelig, b'id
Følelse. Saalodes var endnu aldrig noget galant
Eventyr endt for ham.

ved Arina Thalbitzer.

Krigen.

Den gamle Kong Nikita af Montenegro hyldes af sit Folk.

I MODERNE MENNESKER havde slaaet

saarede, mens Mor og Tanter sad flittige og

ogsaa udkæmpedes saa langt borte, ude i uciviliserede og ukultiverede Lande, at det al
deles ikke kunde berøre os.
Den fransk-tyske Krig var egentlig det
eneste Kampbulder, vi dunkelt erindrede en
lille Smule om, vi huskede, at Pigebørnene
strikkede lange graa Soldaterhoser med Bort
og Taaspids i Trikolor, og at Drengene slog
Sparebøssen itu for at sende Indholdet til de

Fred lagde Glemsel over disse Barnemiilder,
alle de følgende Krige var jo saa langt, langt
borte og syntes os derfor saa uvirkelige.
Hvorfor ser vi da denne Gang med saa
megen Ængstelse mod Sydost, mod Balkanhalvøen, som ligger os saa fjærnt, men hvor
fra dog Stridens Larm og Rædsel spores helt
heroppe i vort fredelige Norden?
Fordi Ilden længe har ulmet under Krudt-

Ro med den Tanke, at Krig nu
pillede Charpi. Det var altsammen saare in
Vosom tilStunder
kun eksisterede paa Papiret ellerteressant og æ ven tyrligt, men fyrretyve A ars
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Serbiske Frivillige lader sig indrullere i Belgrad ved Foden af Mikael-Statuen.

tønderne, fordi vi føler, at der kun skal en
ringe Gnist til, for at Europa kan staa i Flam
mer, fordi Balkanstaterne er enige som ingen
Sinde før, og fordi Tyrkiet aldrig har været
saa svagt som netop nu.
Det er jo gærne saaledes, at Gemytterne
hurtigt falder til Ro, blot man har en Prügelknabe, som kan betale Gildet, og denne
tragiske Rolle har Tyrkiet bestandig spillet i
de Akter af den europæiske Komedie, som er
ble ven opført i de senere Decennier.

I 1876 kæmpede Serbien med Tyrkiet og
fik faktisk læsterlige Prygl, men i Følge et
Magtsprog fra Rusland endte det alligevel med,
at Serbien gik ganske uskadt ud af Kampen.
1 1877, hvor Tyrkerne i Krigen mod Rusland
kæmpede som Helte, benyttede det ganske
udenforstaaende England Lejligheden til at
okkupere Cypern, medens det ligesaa lidt en
gagerede Østrig-Ungarn tog Bosnien og Herze
govina — altsammen fra Tyrkiet.
Gennem politiske Manøvrer fik Græken-

Ser biske Kvinder øver sig i Skydning.
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Kongen af Bulgarien i Spidsen for sin H:vr.

land i 1880 Epirus og Thesalien; i 1885 for
ærede Tyrkiet Østrumelien til Bulgarien for
at slippe for at faa Krig; i 1882 fik det lille
Montenegro en Bid, og i 1897, li vor Tyrkerne
som brølende Løver gik frem mod Græken
land og erklærede ikke at ville standse, før
Athen var naaet — endle det med. at Kreta
fik Selvstyre, oven i Købet under den græske
Prins Georgs Ledelse.
Det er altsaa ingen misundelsesværdig Stil
ling, Tyrkiet indtager, men det hævner sig ved
at massakrere de Kristne i Albanien, et Stykke
vildt Bjergland, som ligger ved det adrialiske

Kong Ferdinand af Bulgarien og hans anden Dronning
EleonoTa af Beuss.

og det joniske Hav — øg dette er til Dels den
officielle, men selvfølgelig ganske underord
nede Anledning til den forfærdelige Krig, som
nu sætter Balkan i Brand.
Anledningen er simpelthen den sædvan
lige Magtbrynde, enhver vil søge at skrabe
saa meget Land til sig som muligt, og en af
de krigsførende Monarker har da ogsaa aabent og ærligt vedgaaet dette.
IIvis nu denne Krig vil forløbe som tid
ligere Balkankrigc. og Tyrkiet bliver Sejrherre,
saa vil Freden rimeligvis snart kunne blive
genoprettet. De sejrende Muhamedanere vil

Barncporlrælter af Kron prir s Boris og Prins Cyril
af Bulgarien.
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Kulen sejre eller dø.

vel saa faa Lov til at afgive en lille Present
hist og her til de besejrede Stater, medens de,
der staar udenfor og ad diplomatisk Vej skaf
fer Freden tilbage, som Belønning faar en stol'
Present, der atter vil gøre Tyrkiet en hel Del
mindre og svagere.
Men hvis det gaar paa anden Vis end tid
ligere, hvis Tyrkerne bliver de tabende, hvad

saa? Tyrkerne har været et overordentlig tap
pert og dødsforagtende Folk. Et af vore Bil
leder viser en Situation med Motto: „enten
sejre eller dø“, som minder om den franske
General Cambronnes enestaaende Hcltedød ved
Waterloo. Men saadan er Tyrkerne ikke mere;
som det saa ofte gaar med et gammelt Folke
slag, er ogsaa dette bleven degenereret og for-

Den tyrkiske Ikvrs Overledelse.
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Ekssullan Abdul Hamid.

sumpet, det er nu af en anden Støbning end
hine Islams Sønner, som under Suleiman satte
sig fast i Europa i 1356, og som i Aarhundre-

der derefter skulde øge og udbrede Halvmaa
nens Magt over hele Sydøsteuropa.
Allerede forrige Aarhundrede saa Dcka-

Tyrkisk Brand vivsen redder med overordenligl Heltemod ud af Flammerne — men desvivrre lil "sig selv
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Tyrkerne drafter Sagernes Stilling.

clenccn skride frem, og naar et muhamedansk den blødagtige Selviskhcd, der altid bliver en
Folk, hvis Religion lærer dem, at alt er for Nations største Fare. Dertil kommer saa, at
ud bestemt — at hvis det er bestemt i Him Landet er fuldt af indre Uro og Stridighed.
len, at du skal falde i Krigen, saa vil det Den afsatte Sultan har endnu et stort Parti,
uvægerligt ske og vice-versa — naar et saa- Regeringen frygter, at dette skal benytte Øje
dant Folk kan fostre Soldater, der, som vi blikket til at tage Affære, og derfor slæber
liører om Tyrkerne,
nægter at gaa frem mod
Fjenden, flygter i Feighed og derfor skydes
• skaanselsløst ned i
Hundredvis, og som
ejer prinselige Office
rer, der skydes for
Pligtforsømmelse — ja,
saa ser det sandelig galt’
ud med Nationens Le
vedygtighed.
Lad være, at Tele
grammerne, som for
tæller dette, er ligesaa
upaalidelige som saa
mange af Efterretnin
gerne -fra Krigsskue
pladsen, men forkert
er det næppe, at den
glc-dende Fædrelands
kærlighed og orthodoxe
Religiøsitet, — der li
der alt, taaler alt og
bærer alt, —, som ellersg
kendetegner Muhame-J
danerne «er veget Plad-j
sen i’ Tyrkiet for
Tyrkisk Folkeliv: Barber paa aaben Gade.
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man Landet rundt med
den ulykkelige gamle
Abdul Hamid. Man vil
endog fortælle, at
han er ført til Konstantinopel for at deltage
i
Krigs underhandlin
gerne — et Rygte,
som dog da arligt for
liges med tidligere Med
delelser om, at han som
et aandssløvl Vrag ve
geterer sammen med
Resterne af sit Harem
i en Villa, i Saloniki.
Tyrkiets
Modstan
dere er derimod alle i
fuld Kraft.
Det lille krigerske
Montenegro, som for
nylig blev ophøjet til
Kongerige, kastede sig
mødigt og fortrøst
ningsfuldt ud i Kam
pen for at faa de
evindelige Grænse
En appetitlig Bagerbutik i Konstai linopcl.
stridigheder afgjort
og uden at have Sikkerhed for, at de mark, og har omtrent samme Indbyggerantal
som dette, men medens vor Krigsstyrke er
andre Stater vilde gaa med imod den langt
overlegne Fjende. Man maa have Sympalhi for ca. 70,000 Md., er Serbiens 180,000; det er alt
saa et Folk i Vaaben, og man hører da ogsaa
dette tapre Minialurrige, som er en Tredjedel
s Ladig om den Offervillighed, hvormed Fri
saa stort som vort eget lille Danmark og liar
halvt saa mange Indbyggere som København. villige af begge Køn melder sig.
Dets Konge, Nikita, deltager trods sine 71 Aar
Blandt disse skal vi saaledes minde om den
fyrrelyveaarige Prins Alexis, en Fætter til Kong
selv i Hærførelsen. Kronprins Danilo fører Over
kommandoen, og Prins Peter løsnede/ Krigens Peter, som opholdt sig i Edlandet og aldrig
havde været Soldat. tidligere, men nu straks
første Skud, og enhver Mand og Kvinde, ung
og gammel, Olding og Barn, tager aktiv Del rejste hjem og meldte sig som Rekrut ved et
i Kampen og er rede til at bløde for sit Land Ryllerrcgiment, hvor han nu gør Tjeneste som
simpel Menig og med Stolthed kalder sig „Ver
og dets Fremgang.
En ypperlig Forbundsfælle har Montene dens ældste Rekrut.”
Eller om hin unge skønne Sophia Jowagro i sin Beliggenhed og Beskaffenhed. En
Krig paa dets Enemærker er næsten umu nowich, Datter af en højtstaaende Embedsmand
ligt at tænke sig, men Montenegrinernes Hær, i Belgrad, som, da Familien ingen Sønner havde
som tæller ca. 10,000 Mand, har overskredet at sende i Krigen, med dens Bemyndigelse
Grænsen, „maaske” erobret Sku tari og rykker, meldte sig som Frivillig, og i Mandsdragt tog
Del i Kampene. Først da Striden var endt,
medens dette skrives, længere frem.
Det monlenegrinske Folk er liaardført og forbavsedes Kammeraterne ved at se den ømme
arbejdsomt Dannelsen staar kun lavt, men Omhu, hvormed hun tog sig af de saarede, og
det besidder saa mange gode Sider og Anhvg, mistænkte hende for at være Kvinde; hun gik
at det har Edsigt til at naa Civilisationens da til Bekendelse, døb les straks „Serbiens
Højder. Landet bestaar af til Dels vilde og Jeanne d‘Arc“ og følges nu i Kampen med
nøgne Bjerge og var for ude af Stand til aL glcdende Begejstring. Det serbiske Folk er
brødføde Indbyggerne, hvoraf mange derfor hjertevindende, enfoldigt og fornøjeligt; glade
udvandrede.
Nu er Forholdene forbedrede, gaar de i Krig, fordi det nu en Gang er Skik
store Landstrækninger er nu under Ploven, og Brug at kæmpe imod de ukristelige Tyr
men Hovederhvervet er Kvægavl, og om end kere, som Generationer før dem kæmpede imod.
Efter Mordet paa Kong Alexander og Dron
det stadig er et fattigt Land, saa er dog Be
folkningen saa nøjsom, at man kun træffer ning Draga har man betragtet Serberne som
en Røverbande, men det er den. lavere Befolk
Tilfredshed.
Serbien er et noget større Land, det er ning ingenlunde. Hvad der skete hin Raxl48,303 Pj km. stort, altsaa 1/4 større end Dan selsnat maa staa for Officerernes og deres
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Tilhængeres Regning, og det er maaske nu
Kong Peter og hans Slægt forbeholdt at til
bagegive Landet noget af den Estime, det den
Gang mistede.
Kongeriget Bulgarien og det med delte
forenede Rumelicn er tilsammen 96,345 l¿j km.
stort og har 3,715,000 Indbyggere. Hæren har
en Krigsstyrke paa 220,000 Mand, men er i
Fredstid indskrænket til 40,000 Md., der rekruteres gennem almindelig Værnepligt.
Ender den dygtige Kong Ferdinands Rege
ring er Bulgarien bleven saa vel udrusLet og kul
tiveret, at det maa anses for en meget farlig
Modstander. Dertil kommer, al Bulgarien staar
i meget venskabeligt Forhold til Rusland, ja, saa
varmt er Venskabet, at Kongen for at tækkes Cza
ren og endda imod sin senere afdøde Gemalinde.
Prinsesse Marie Louise af Bourbons Ønske, lod
Tronfølgeren, Prins Boris, som var døbt romersk-katolsk, omdøbe efter græsk Bilual og
med Czaren som Fadder i 1896. Forøvrigt kan
Bulgariens Forhold til det nord for Landet lig
gende Rumænien give Anledning til Ængstelse
under de forhaandenværende Forhold.
Mellem disse to Stater har der hersket
idelige Grænsestridigheder, og blander Rumæ
nien sig i Slagtummelen, saa bliver det sikkert
for at falde Bulgarerne i Ryggen og hvad saa?
Vil saa de nevtrale Grænselande, Øslrig-llngarn og Rusland, finde sig i dette?

Grækenland, som fra Syd angriber Tyr
kiet, har saa meget udstaaende med dette Land,
at der egentlig aldrig har været rigtig Fred
imellem dem. Stridspunktet har først og frem
mest været Øerne i det ægæiske Hav, som
Tyrkerne ganske vist ejér, men som fra Old
tidsdage er beboet af Grækere. Grækenland,
hvis Konge har alle Danskes varmeste Sym
pathy maaler 64,679 Q km. (idet Tyrkerne dog
ved Freden 1897 fik Løn for
deres Sejr og fik et Land
om raade paa 140 □ km.)
og tæller 2,450,000 Indbyg
gere. Dens Hær er i Krigs
tid 115,000 Mand foruden
Territorialhæren; Flaaden
har et halvhundrede større
og mindre Skibe med ca.
4500 Md. Hæren anføres af
' Kronprins Konstantin.
Man ser altsaa, at hver
af de angribende Lande er
krigsberedte, hver for sig
har nok at kæmpe for og
synes at eje baade Evne og
Vilje til at føre Kampen til
det yders Le.
— Imod dem staar alt
saa Tyrkiet, hvoraf det

europæiske Tyrki har 169,000
km. og
6,110.000 Indb.. med en Hær som i Krigstid
skal kunne bringes op til 1,560,000 Md. — og
med Lilleasien, Syrien, Mesopotanien o. s. v.
o. s. v. i Ryggen.
Og saa kæmper Tyrkiet endda for langt
mere end dets Modstandere — det kæmper for
sin Eksistens, for sin Position i Europa; men
det synes hverken at have Evnen eller Viljen
til at kæmpe. — Ikke dermed ment, at der
ikke ogsaa i den tyrkiske Hær er Mod og Iver
blandt de enkelte — men set som Nation, be
tragtet i Almindelighed, .er Viljen slappet. Og
glipper det for Tyrkerne denne Gang, hvad
saa?
„Man siger,“ at Ægypten rusLer for at
komme sine Trosfæller til Hjælp — vil Euro
pas Stormagter tillade delte og vil det kunne
forhindres?
Og hvis saa alting skulde forme sig saa
ledes, som Balkanstaterne ønsker dét; hvis
Halvmaanen maatte vige for alle de smaa Sta
ters samlede Magt, hvad saa?
Vil de saa kunde enes om Byttet, vil de
store Lande, som nu er Tilskuere, være til
freds med som det deles — eller vil de selv
skumme Fløden?
Hver har egne Interesser at varelage, og
hvordan Bulletinerne end lyder, maa det være
med Ængstelse, man lytter efter Kanondrønene
fra Balkan.
Læger og Sygeplejersker fra alle euro
pæiske Lande møder frivilligt under Fanerne.
Ogsaa herhjemmefra er unge, behjærledc Men
nesker dragne ud for at tjene Humaniteten og
hjælpe under Ilalvmaane eller Korsbanner,
hvorhen de sendes af det nevtrale „Røde Kors.“
Farefri er denne Mission ikke, man hører
om en græsk Sanitetssoldat, som blev dræbt
af en fanatisk Tyrker, hvis Saar han var i

Krigskorrespondenterne overskrider Grænsen.
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Færd med at forbinde, og da alle de kæmpende
Tropper vel omtrent er lige vilde og ubereg
nelige, er det næppe nogen let Sag at færdes
imellem dem. Hvad mener man f. Eks. om
en Manøvre, som den, de tyrkiske Soldater
foretog, da de ved at hejse hvidt Flag nar
rede Montenegrinerne paa saa nært Hold, at de
kunde skyde dem ned?
De fremmede Krigskorrespondenter klager
over den Behandling, de faar. Hos Bulgarerne
faar de intet at se, og hos Tyrkerne bliver
de behandlede som Krigsfanger, deres Skridt
bliver bevogtet, deres Breve censurerede.
Imidlertid maa man erindre, at medens der
f. Eks. i 1878 var 2—3 Korrespondenter, svær
mer de nu om i hundredevis, og kan saaledes
følge Hærens mindste Bevægelser. Saadan en
skrivende Armé er en overordentlig Fare for
Hærledelsen. Krigen i 1866 havde utvivlsomt
faaet et andet Udfald, hvis ikke Molkte i Avi
serne havde kunnet læst alt, hvad Østrigerne
foretog.
Medens vi skriver detle, forlyder del, at
alle de angribende Hære er i Fremrykning
imod Adrian o pel — og derfra til Ko ns tan li nopel er ikke langt. Naar disse Linier kommer
vore Læsere i Hænde, kan meget være foran
dret i vor gamle Verdensdel — gid det maatte
blive til Fred og Forsoning.
M. D.
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Smedens Sang.
(Ved Etatsraad, Administrator

Moldenhawer.)

I Krigens tunge Tider,
Hvorunder Verden lider,
Er Smeden rigtig Mand,
Som ej undværes kan.

Vi Sværd og Bøsser smede,
Som mangen Død berede,
Vi ændse det dog ej,
Det er vor Næringsvej.
Ja, Vaaben vi berede,
Men s lærke Lænker smede,
Som ej af Rust forgaa,
Den Kunst vi ej forslaa.

O, gid jeg ikkun kunde
Den dybe Kunst udgrunde,
Jeg lænkcd’ Slesvigs Arm
Til Jyllands Broderbarm.

Heste udsøges til Krigstjeneste i Konstantinopel.

Dag“, 10. November 1912.
8.

„Hver

»Fru Venus«
Gobelin, komponeret af den svenske Kunstner Carl Larsson, udført af Foreningen „Handarbetets Vänner1*,
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Svensk Textilkonst och Hemslöid.
PALÆGADE Nr. 2 har man i disse Dage
aabnet en permanent Udstilling, li vor for
Øjeblikket Foreningen „Handarbetets Vänner“
viser os en Samling dejlige Broderier og væ
vede Sager, der i lyse, fine Farver tegner os
et Billede af hvor højt de svenske Kvinder
staar i Tekstilkunst og Hjemmearbejder. Naar
denne Eds tilling er forbi, aabnes der en ny for
Kniplinger, Almuesyning o. s. fr., som hver for
sig vil kunne lære vore Damer noget nyt og
smukt paa Haandarbejdets Omraade.
Den svenske Gesandts unge Svigerdatter er
selv Udstiller, og skønt hun kun er en Snes
Aar gammel, har hun allerede vundet et Navn
i hele S verrig for sin vidunderlige Teknik; og
Side om Side med hende staar en Række andre
dygtige og kunstforstandige Damer med deres
smukke Arbejder. Udstillingen domineres af to
mægtige Gobelins, „en Nøkke“, som koster
11,000 Kr. — har taget tre flittige Væverskers
Tid i tre Aar, og er tegnet af den bekendte
Professor Hjorlzberg.
Det andet Gobelin er tegnet af selve Carl
Larsson, og af det bringer vi en Gengivelse.

1

Under det yndefulde Billede, som ligner det
skønneste Maleri, har Kunstneren ladet ind
væve et lille Digt, som vi synes giver hele Ud
stillingen sin Karakter.

I Vårens Tid Fru Venus drog
Att se sig om i Nordans Skog
Här på en A hon mötte Tummelisa
og däraf blev en Vdf och denna lilla Visa.

Thi saavist som Fru Venus er Skønhedens
og Kærlighedens Gudinde, saavist bydes der
os her en Skønhed, som absolut maa være
virket med Kærlighed. Og selv det mindste
Pudebetræk er som et Stykke nordisk Natur,
et Billede fra „Skog“ og „Å“ — og udført med
de bløde Farver, som Naturen selv skænker
de svenske Haandarbejder og som er saa kost
bare, men ogsaa saa uforgængelige. Og her
er de anvendt med en Smag saa zart og fin
og yndefuld som selveste Tommelisa, men skøn
nest er Vævet, og dets Pris maa enhver synge
— selv om det kun bliver i Prosa.

Maud.

Prins Olaf, Dronning Maud, Prins Valdemar, Dronningen, Prinsesse Margrethe, Kongen, Kong Haakon.

Fra den norske Kongefamilies Ankomst.
Ved deres Besøg ved det danske Hof fornylig.
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UGENS PORTRÆTTER.

Skibsrheder, Grosserer ALFR. CHRISTENSEN.

Etatsraad HANS ALBECK.

DEN BEKENDTE SKIBSRHEDER OG GROSSERER
ALFRED CHRISTENSEN fejrede den 22. Oktober sin
70-aarige Fødselsdag.
Grossereren er Søn af en Skibsfører og har selv faret
til Søs, indtil han i 1872 gik over i Handelsstanden,
hvor han snart skulde indtage en fremskudt Position.

ETATSRAAD HANS ALBECK fyldte d. 7. Novbr. 80
Aar. Naar man ser ham rask og spændstig gaa ned ad
Gaden har man ondt ved at tro, at han virkelig har
naaet en saa høj Alder, men erindrer man at han hører
til Albeckernes stærke óg sunde Slægt forbavses man
mindre. Den elskværdige Etatsraad har et rigt og virk
somt Liv at se tilbage paa. I sin Ungdom fik han sin
Uddannelse i England og løste Grossererborgerskab i
1861. Han er meget anset i sin Forretning, flittig og
pligtopfyldende som faa. Dansk Godgørenhed fandt i
ham en god Ven; han sidder saaledes i Bestyrelsen for
Foreningen „Kæden" og Københavns Bespisningsanstalt
m. m. Etatsraad Albeck er Ridder af Dannebrog.
HØJESTERETSASSESSOR VIGGO KRARUP, Søn af
den snart 80-aarige Overretssagfører Krarup er 52 Aar
gammel bleven udnævnt til Assessor i Højesteret, hvor
han har afløst den bekendte Højesteretsassessor Jonas
Poulsen. Han var tidligere Kontorchef i Justitsministe
riet, indtil han i 1901 blev Assessor i Landsover- samt
Hof- og Stadsretten, hvor han erhvervede sig et fint
Navn som Dommer, hvilket vel ogsaa er medvirkende
Grund til hans smukke Karriere.
Højesteretsassessor VIGGO KRARUP.

„Hver 8. Dag“, 10. November 1912.
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UGENS PORTRÆTTER.

Dr. med. L. W. SALOMONSEN,

Professor OTTO HASLUND.

Dr. med. L. W. SALOMONSEN, R. af Db., fyldte den
30. Oktober 80 Aar. Den gamle Læge har nu trukket
sig tilbage til Privatlivets Fred efter et overordenlig
virksomt og velsignelsesrigt Liv, hvor han foruden at
passe sin store Praksis ogsaa var Kommunelæge i Kø
benhavn, Læge ved det mosaiske Trossamfund og Læge
ved Forsikringsselskabet .Danmark".

KUNSTMALER, PROFESSOR OTTO HASLUND fyldte
den 4. Novbr. 70 Aar. Fra 1858 — 66 gennemgik han
Kunstakademiet, udstillede første Gang 1865 og vandt i
Aarene derefter forskellige Medaljer og Udmærkelser for
sine fortræffelige Malerier. Videst kendt er det fornøje
lige .Romerske Abbater, der ryger i Smug," og det
uimodstaaelige „Koncert". Ogsaa en Del af vore bedste
Portrætmalerier skyldes hans fine Pensel. Professor Has
lund er Veteran fra 64, hvor han meldte sig som Offi
cersaspirant; 1867 blev han udnævnt til Løjtnant,
VOR BERØMTE AKKUCHØR OG KVINDELÆGE,
LEOPOLD MEYER; Dr. med. Rd. pp. fyldte 1. Novbr.
60 Aar, men føler sig sikkert endnu — og med Rette —
som en ganske ung Mand. Fuld af Verve og Ungdoms
mod færdes Professoren mellem sine mange Patienter og
Kollegaer, der alle samtidig er hans Venner og er enige
om at hylde ham som den alvorlige Videnskabsmand og
som den elegante og elskværdige Verdensmand.

Professor LEOPOLD MEYER.

,Hver 8. Dag", 10. November 1912.
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Er Tobaksrygning skadelig?
X TYLIG GIK DER gennem Europas Blade og
Tidsskrifter en epokegørende Meddelelse
em, at Dr. Stefan Robitscheck statistisk havde
paavist, hvor skadelig Nydelsen af Tobak var
Tor den menneskelige Organisme. Meddelelsen
havde endogsaa den Virkning, at der i flere Byer,
ogsaa herhjemme, blev stiftet Foreninger un
der Navnet „Bort med Tobakken".
Man bør dog ikke tage Dr. Robitschecks
Udtalelser alt for højtideligt, thi lige saa sik
kert som overdreven Nydelse af Tobak er me
get skadelig, lige saa afgjort er det, at brugt
med Maade er Tobakken et af vor Tids bedste
Stimulansmidler og en uundværlig Nydelse
for den overvejende Del af Menneskene.
Vi kunne f. Eks. imod ham anføre, at den
berømte Dr. Nicot (der som bekendt først af
alle paaviste, at der fandtes Nikotin i Tobak
ken) skriver i sine samlede Værker, 2. Bind,
følgende: „Ganske vist har jeg fundet Nikotin
i Tobakken, og sikkert er Nikotin en af de
'tærkeste Gifte, jeg kender, men jeg maa do i
sige, at den findes i saa ringe et Kvantum i
de fleste Cigarer og Tobakker, at den er gan
ske uskadelig, og den Opdagelse, jeg har gjort,
vil ikke forhindre mig i fremtidig, som hidtil,
at nyde min Cigar med den største Sindsro og
Velbehag."
Andre store Mænd, f. Eks. Charles Dickens,
kunde ikke frembringe noget digterisk Stor
værk uden stadig Cigarrygning, og vor egen
Holger Drachmann var en lidenskabelig Elsker
af Tobak.
Uden for Litteraturens Verden kunne vi
anføre, at Bismarck, Jernkansleren, var, hvad
Tyskerne kalder for „Kettenraucher", d. v. s.,
han var en saa lidenskabelig Ryger, at han
altid tændte sin nye Cigar ved Stumpen af
den, der lige var røget ud.
Amerikas betydeligste Aand i den nyere

Tid, Edison, erklærer, at han ved ethvert vig
tigt Tankearbejde stedse ryger en mellemstærk
Havanacigar.
Endelig kan noteres, at det udbredte, store
tyske Fagskrift „Vereinigte Tabak-Zeitungen"
for kort Tid siden henvendte sig til en me
get stor Kreds af saavel Herrer som Damer i
højst forskellige Livsstillinger og bad dem med
dele Bladet, hvorledes Nydelsen af Tobak ind
virkede paa deres Befindende, og paa Arbejds
evnen.
Af den store Mængde indkomne Svar for
mede) langt den største Part sig som en forme
lig Lovsang over Tobakken og dens Indvirk
ning paa Besvarernes personlige Befindende.
Ovenstaaende turde være tilstrækkeligt til
at fastslaa, at brugt med Maade er Tobakken
absolut uskadelig og vor Tids ypperste Stimu
lansmiddel. Man maa imidlertid udvise en
vis Omhu ved Valget af, hvad man ryger. Man
gaar ikke fejl, naar man henvender sig til
det kendte Tobaksfirma N. C. Nielsen, der
gennem sine mange over hele Landet spredte
Filialer har vundet et meget stort Publikums
Tillid.
Vi behøver blot at nævne Navne paa Ci
garer som „Nr. 46", „Selandia" eller „Aristó
crata", og vore Læsere er straks med og véd,
at disse Cigarer rangerer blandt det ypperste,
Töbaksbranchen formaar at fremstille.
For Cigaretrygere iblandt vore Læsere vil
vi anbefale at søge til Mærket „Garbaty", ja,
mere behøver vi i Grunden ikke at sige, thi
Garbaty Cigaretterne skal nok anbefale sig selv,
selv for de mest kræsne Ganer.

Som By,

saa Borger.

et er ikke tilstrækkeligt] at være glad foruden
D
By, man bor i. Det er ikke tilstrækkeligt at
glæde sig over den Skønhedsdrift og Virketrang

hos Andre, som forskønner Byen. Vi maa selv
være med — Rig eller Ringe — enhver af os kan
yde sin Skærv til Byens Fysiognomi. Der gøres
for lidt for at „grønne" vor By. Rundt om Byen
ligger et „green girdle", som Londonerne siger.
Dette grønne Bælte skal straale omkap med Frejas
Skønhedsbælte, skal plejes og hæges af kærlige,
kyndige Hænder.
Rentudsagt: Villahaverne skal ganske ander
ledes røgtes end nu. Kald en Fagmand til Raad
og Hjælp. Tro ikke, det vil overstige Kræfterne.
Tværtimod! Havearkitektens øvede Øje ser strax
hvor Bristen findes — et Vink, et Raad, og den

Havearkitekt JOHAN LASSEN.

Glæde, De hidtil følte ved Haven, vil hundredfolt
fordobles. Selv om det er en lille Jordstrimme
langs Alleen udenfor Facaden — den kan straaL
og lysne omkap med det største Areal, naar bio
den rette Haand har lagt Planen.
Blandt vore yngre Havearkitekter har Hr
Johan Lassen, Vesterbrogade 183, et Navn mei
Klang. Hans Forslag lil Forskønnelse af Frede
riksbergAllé og „den lille Runddel" har vakt Inter
esse, hans Iver for at vejlede og hjælpe ved Anlæg a
Gaardhaver og Forhaver har bragt Glæde hos mange
Er De Ejer eller Lejer af en Plet Jord, sa
skriv til Johan Lassen (eller telefonér V. 5512y
og De vil ikke fortryde at have gjort Bekendtskal
med en af Landets flinkeste og idérigeste Have
arkitekter.
Flora.

Lystsejlads paa Landet.
Saadanne Lystfartøjer paa Hjul med store Sejl ses daglig ved Scheveningen i Holland. Det styres
ved et Ror og kan opnaa stor Hastighed.

BESKYT DEM MOD FORKØLELSE OG GIGT.
Mave
bælter

Ryg- og
Brystvarmere
af KamelhaarsTricotage.
I vori omskiften
de Klima er
mange Menne
sker, udsatte for
Bronkitis og an
dre Forkølelses
sygdomme. Som
et udtmvrkel
anbefales Ryg= og

Middel herimod
Brystvarmere af Kamelhaars Tri-

cotage,

der vedligeholder en jtvvn og
behagelig Varme paa Bryst og Ryg.

Kr.

2,00 pr. Stk.

Knæ
varmere

af Kamel-

af Kamelhaars-Tricotage.

haars-Tricotage.
Prima Kvali
tet God Facon.
Meget varme.

Fortrinlige
for Folk
med Gigt
eller Knæ
skader.

lille, mellemstor
og stor.

Faas i 3 Størrelser,

Opgiv Maal taget over den fyldigste
Del af Underlivet.
Kr. 2,50 lille, 2,75 mellemstor og
3,00 stor.

,The Cosy“
Natsokker.

Faas i

3 Størrelser,

mellemstor og stor.
Kr. 1.85 pr. Par.

lille,

kommer i Seng, og
ikke falde i Søvn.'

Mange
Menne
sker kan
ikke faa
'Fødderne
varme,
naar de
kan derfor

„The Cosy* NalsoMter er varme
og lækre og bringer strax Varme
i Fødderne.
For Damer 85 Øre,
1 Kr. pr. Par.

for Herrer

Standard Mønsterforr., Magasin for Nyheder og Specialiteter. Vimmelskaftet 45, Kbhvn. K. TIL 9794 og 5094.

Søn i Skole?

Hvor skal min
[rider de urolige Forhold, der længe har hersket
L i Skoleverdenen, har Forfatteren, Herr cand.
ig. AxelMoe oparbejdet sin Privatundervisning,
r nu har Lokaler to Steder i Byen, Vesterbrog.
4 og Dosseringen 6 (ved Dr. L.s Bro). I Bendelsen søgtes Hr. Moe's Privatundervisning
isentligt’af Børn, der var sat tilbage ved Sygm, længere Tids Ophold i Udlandet ellersom
vde Vanskelighed ved Mathematik og Regning;
3n nu søges Hr. Moe's Kursus lige saa meget
Børn, der ønskes hurtig frem. Hr. Moe’s „Privatidervisning" er en friere Form for Skoleundersning end ± den sædvanlige og fører dog nu til
! samme Mäal: Mellemskoleexamen, Præliminær
arnen, Optagelsesprøver paa Skoler og Læreranstalter eller
/gtiggørelse til det praktiske Liv. Eleverne læser snart i
letimer, snart paa ét Hold, snart vekselvis paa flere Hold,

alt efter deres Standpunkt, Evner, Sundhed og~
Formaalet med deres Læsning, idet hver Elevs
Læseplan lægges af Lærere og Forældre i For
ening. Her har Hjemmene følgelig den letteste
Adgang til at øve Indflydelse paa Børnenes Ud
dannelse. Bestemt udelukket fra Hr. Moe’s Privat
undervisning er dog ethvert Barn, hvis Opførsel
ikke har været eller er god. Hemmeligheden ved
Hr. AxelMoe’s Undervisning ligger for en stor
Del i hans egen Maade at undervise paa; i hans
Iver for at udnytte Elevens Muligheder og hans
Forstaaelse af Børn; han har saaledesvundet sig
mange Venner ved sin Forfattervirksomhed ved vore
Børneblade og Julehæfter og ved sine Bøger, sine
hist. Romaner for Ungdommen. Hr. Moe var i flere Aar en skattet
Mathematiklærer ved vore Privatskoler her i Byen, indtil .han begyndte
sin Privatundervisning, ledet af sit ideale Syn paa Lærergerningen..

SYGEFORSIKRING.

J

■\et Opsving, som denne Forsikringsart har taget i de
senere Aar, viser bedst, at Publikum har indset,
tfor fornuftigt det er, ved en ringe fast Udgift at sikre
g imod det — ofte følelige — Pengetab, Sygdom
in paaføre.
For det er det gode ved en Sygeforsikring, at Ud[ften er overkommelig selv for ret smaa Indtægter.
I vore Læseres Interesse har vi undersøgt Forhol
me og er kommet til den Overbevisning, at omend
jsaa denne Branche har sat sine Vildskud, maa det
ges, at Sygeforsikringssagen i det Store og Hele er
gode Hænder.

Blandt de kendte ældre Selskaber, er der særligt
et, vi har lagt Mærke til, nemlig „Gefion“ Skandinavisk
Sygeforsikring af 1906.
Naar „Gefion« i de senere Aar er kommet saa
godt ind, skyldes dette næppe alene Selskabets gode
og praktiske Forsikringsformer, men maaske i lige saa
høj Grad den solide og humane Optræden, som, over
alt, hvor vi har søgt Oplysninger, har grundfæstet det
gode Omdømme Selskabet nyder,
I den gammeldags fine Ejendom paa Vestergade
Nr. 2 har „Gefion« sine Kontorer, hvorfra Selskabet
administreres bramfrit og nobelt.

= HOTEL NORDLAND, BERLIN. —
Aabnes 1. Januar 1913.

!S!SS*!!!Sii

Stettiner Banegaard.

Invalidenstr. N.

¡Ü........S

nsk Hotel. Værelser fra Mark" 2,50. Hotellet bliver indrettet med al Nutidens Komfort: Lift, Elektrisk.
s,lCentral Varme, Bade, koldt og varmt Vand paa Værelserne.
Ejer M. WENDT.

BAHNHOFS HOTEL.
Indehaver: ERNST SCHÖTTLER.

Dansk Hotel.

Dansk Hotel.

ma-Ottensen, Hjørnet af Hahnenkamp og Scheel-Pleszenstr. i umiddelbar Nærhed at Altona Hovedbanegaard.

Telf. Gr. 1. 4021.

f Elegante Værelser Mk. 3,00 med Frokost. Servering paa enhver Tid af Dagen.
; Udskænkning af hjemlige og fremmede Ølsorter. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
»ængt reel Betjening.________________________________
■
- ■ -Faste Priser.

Dtel zum Kronprinzen, Hamburg,

17. PIOS BOGHANDEL
- POVL BRANNER -

lige ved Hovedbanegaarden (Ankomstsiden).
5 Klasses Hotel. 100 Værelser fra 3 Mk. Mest moderne Komfort.
— Værelser med Bad. Varmt og koldt Vand i alle Værelser.
Lift — Auto-Garage — Stahlkammer — Vakuum.

Heinrich Loelf, Ejer.

otel JANSON

Villagrund

Indeh. POUL LANGE.

lin N. W. 7, Dorotheenstr 19 3000 □ Alen nær Humlebæk Sta
edtPostscheckamt. N. W. 7.
tion, Gas, Vand, Elektricitet, til
ur ved.Bahnhof Friedriclisty Elekk Lys,’ Centrat varme, Luft, Bad,
Is for Automobiler. Telf, Centrum
TeL-Adr. Jansonhotel.

Værelser fra Mark 2,50.
----------- at

Salgs. Evt. kan byttes med Villa
i Hellerup—Charlottenlund.
Martved, Carolinev. 31 Hell.

„Hver 8. Dag“ har købt -----------

d Hintzes Fallitlager i Pianoer
og sælger disse for ca. halv Pris, uden

10 Kr. mdl. Afdr.

Udbetaling.

Vingaardsstr. 25.

øhenhavns Støvsugekompagni.
Vesterbrogade 20.

NV B0G¿
LORD LOVELAND
OPDAGER AMERIKA
ROMAN AF C. N. & A. M. WILLIAMSON
(TORI' ATTERNE TIL L YN- CAIA UF FEUREN)

Kr. 3,50.
Forfatterfirmaet Williamson udgav sidste Aar „Lynchauffeuren*,
Aarets mest underholdende Bog; nu følger en ny Sukces. Under
holdning, Underholdning og atter Underholdning! Men hvilken
morsom Underholdning. Den overgaar selve „Lynchauffeuren*.
„Lord Loveland" er elegant skrevet, fuld af Pudsigheder og ud
mærkede Skildringer fra New Yorker-Selskabet. Morsomme er In
teriørerne fra Waldorf-Astoria, Herberget og den lille Beværtning.
Det er en vittig og underholdende Bog, skrevet over en morsom
Idé og ført igennem med Spænding og Elegance til sidste Side.
Den stakkels Lord Lovelands Hændelser vil vække Munterhed
og Smil, Sorg og Deltagelse i vide Kredse-

Gratis

som Reklame!

I Anledning af den meget store Konkurrence, der for Tiden findes med billige Bøger, har Forlaget besluttet som
en mægtig Reklame gratis at tilsende alle og enhver, der ønsker det:

Carit Etlars udvalgte Fortællinger
der er udkommen i en ny, meget elegant Udgave, omfattende 23 store Fortællinger med tilsammen 816 Sidei,
trykt hos kgl. Hof bogtrykker Fr. Bagge paa Papir fra De forenede Papirfabrikker. En tidligere Udgave af nøi
agtig samme Værk kostede

Før 8 Kr. 50 Øre!
Da Forlaget kun uddeler et begrænset Antal Eksemplarer af dette elegante Værk, anmoder vi enhver, der vil
være sikker paa at komme i Betragtning, om snarest at indsende Begæring paa nedenstaaende Bestillingsseddel.

Værket omfatter alle nedenstaaende 3 Bind:

1. Bind.
■

Eorlaget haaber
■L sig en endnu
læggelse i 1908
kun med denne

3. Bind.

2. Bind.

Eneste autoriserede Udgave, hvori Udvalget egenhændigt er foretaget af Forfatteren selv.

gennem denne storstilede Reklame at erhverve
større Kundekreds, end vi fra Forlagets Grund
hidtil har kunnet regne med, thi selvfølgelig
Tanke for Øje bekoster vi denne meget kost

bare Reklame.

Vi stiller derfor som den eneste Betingelse, at enhver, der
ønsker at komme i Betragtning, skriver efter vor store illustre
rede Prisliste, sóm da omgaaende vil blive Dem tilsendt, og
som intet koster. Sammen med denne Prisliste medfølger da
et Gavekort, der sikrer Ihændehaveren Ret til et Frieksemplar
af alle disse 23 store Fortællinger af Carit Etlar. Naar dette
Kort sendes os tilbage sammen med 50 Øre i Frimærker til
Porto, Emballage og Ekspedition, modtager De alle disse Fortæl
linger, omfattende 3 store Bind med 816 Sider, fuldstændig gratis.
Vi gør dog udtrykkelig opmærksom paa, at selv om De
kun ønsker dette gratis Værk, behøver De ikke at gøre noget
som helst Indkøb efter Prislisten, da det er en fuldkommen fri
villig Sag, men haaber vi da, at De i Fremtiden vil have os i
Deres Erindring, særlig til den forestaaende Julehøjtid.
Ønsker De Værket indbundet i 3 elegante Pragtbind, tegnet
af Kunstmaler Poul Steffensen, foretager Forlaget gerne denne
Indbinding for en ganske lille Betaling.

—

Forfatterens Forord:
„I min Alderdom har Livet formet sig til en skøn Eftersommer,
forherliget ved Folkets Anerkendelse. Den Hyldest, der vistes mig
som Forfatter, og som jeg modtog i Ydmyghed, har siden vakt Ønsket
om at samle og udgive de af mine danske Fortællinger, der efter mit
Skøn ere de bedste, ialtfald mine kæreste. Det er mit Haab, at disse
Fortællinger maa blive staaende i kommende Tider, naar Boghylderne
ikke længere kunne afstaa Plads til min lange Bogrække, og Tidens
Tand tager, hvad dens er. Jeg ønsker nu ret, at Folket vil modtage
denne Samling som et Udtryk for min Hengivenhed."
Gentofte. 2% 97.

Nr. 312.

BESTILLINGSSEDDEL

Undertegnede ønsker sig tilsendt omgaaende:
Forlagets store, illustrerede Prisliste samt et Gavekort, der giver mig
Ilet til et Frieksemplar af

Carit Etlars samlede Værker,
omfattende 23 Fortællinger i 3 store Bind med tilsammen 816 Sider.
10 Øres Frimærke til Forsendelse heraf skal vedlægges.

Kunstforlaget „DANMARK44,
Valdemarsgade 10, København V.
Telefoner: 8097, 8094, 9992, 9993, 5847.

Navn ........................................................................................................
Stilling .....................................................................................................

Adresse......................... ...........................................................................

Sprog Undervisning
Indfødt tysk Lærerinde.
dr
-T LdllölL*

Hold for Voxne og Børn 50 0. Enetimer 1 Kr.
Ligel.gives Klaverunderv. Frederiksborgg. 22, 3

Hjemle ira et
gentaget
Stu

Averter i
„ Sprog- Undervisning".

dieophold i Paris modtager jeg atter
Elever. Prakt. Talemetode. 1 Kr.
Tim. P. Lund, exam. Sprogl:vrerinde.
Nørresøgade 31 A. Tr. 11-1, 7-8.

Undervisning i Klaverspil. EKLuArifn”sgaIf7f.EN
LI LI GADE, Østerbrogade 132.
Klaverunöervisning.
Fru MARY BJØRVI6
BLAAGAARDSGADE 20 4 N.

'Mandolin er moderne Musik (den
i tal. Metode). Et Kursus 10 Kr. Enet.
(lar. Result. Bianco Lunos Allé 12St.

KlaveruEidervlsnlnD. MÄhe

K. Gottlieb, Øster Fasanvej 227.
Elever i Orgelspil. Tr. 1 — 3. Elev af Bredgade 35. Tr. 4—6. Tlf. 6329.
Hr. Organist Jul. Foss.
Klaver.V.fiyZ.fcø,Orgn.-Vik.v. violin.
_

,

Orgel,

ScI.Petri Kirke Nordlandsg. 11. T. ø I932y

Gudmund Elmquist “cÄSVn’

AQ-j-v’iH

TmrU

I i ULA

lVlilHQPkD

Elev

at

Det kgl. Musikonser-

IVlcLUOeil, vatorium, Østersøgade 102
Telefon Øbro 434 v.

CSang. Tonedannelse. Harmonium
Klaver. Johansen-Draae, exm

Sang og Toneuddannelse

Petra Munck, Mariendalsv. 1. 2. Sal

HELLERUP HU SMODERSKOLE, BENGTASVEJ 15.Telf. 1157 H
Skole og Hjem for unge Piger.
Program tilsendes.

Holger Bjørkman.

Telef. Øbro 1688v
Rammefabrik Østerhrodade 118. Mo
Rammer lil moderat Pris.

derne

GilfibñtrtfIO u,l tinnedmagasm
AJI IKviUy* Frederiksborggade 35
Anna. Madsen.

ELLA NIELSEN,

5 Mdr. Kursus beg. 4. November.

Petra Laugesen.

Jydsk Fiskeimport, Mejnungsgade
15 og Fredensgade 15, anbefaler alle
Sorter Fisk til Dagens billigste Pris.
Telf. 10116. Ærb.

II. Dambcrnoivsky.

Vadskeriet „Elegant", Nøjsomhedsvej 4. Tlf. Øbro 1673y. Smuk
Strygning.

KM

8 2, Værnedamsvej 8 2.

Slags Tegninger og Mon tering udføres

ftQmnBAnsigtsbade, Antisept. Fod«

lldlllll
Plele-Frihavnsg. 43,1. Frk.
wuui|> M Dljrebi)].th Tlf. Øbro 2342x.

Damefrisering 50

053™ Byen
Graabrødietorv 19.

Kaffeforretningen Triumf
Godthaabsvej 54. Tlf. Godth. 352x,
ved Addi Christiansen, anbefales.
Fra og med Septbr. udstedes ny Købemæiker paa Glas, Porcellivn, Nibs,
Legetøj, Køkkenudstyr og alle Artik
ler jeg ellers fører. Alt beregnet til
mine bekendte billige Priser.

Ak, mer du vandrer ej paa Jord,
min egen lille Mor,
men Mindet lever, dine Ord
i Hjertet hos mig bor! —
Jeg ønsker, at du kunde se
ned fra din lyse Himmel, —
men saadant kan vel aldrig ske! —
Vid i Livets Vrimmel
jeg glemte aldrig
Mor, den Sang, som du mig lærte!
Oktober 1912.

Rudolf Kyhn.

Omhygg. Behandl, garant.

Sølvsmed & Cicelør,

Aiol¡firr°r »»oderne Dameskrædderi
AlClIul Sigurd Halldorsson( forhen
hos den engelske Hof-Dameskra*der
Durant). H. C. Ørstedsvej 17.

Jeg husker, hvad du sagde tit,
min egen lille Mor,
„husk paa, du naar langt mere vidt,
naar først du bliver stor!“ —
Jeg siger, at du lærte mig
det bedste her i Livet;
jeg glemmer ej, at gennem dig
blev Fryd ved Liv mig givet! —
Jeg glemmer aldrig,
Mor, den Sang, som du mig lærte!

Averter i „Sangundervisning".

Orgn, Heri. Trollesg, 7. Tlf. Byen 2507x

Frk. |H. Sarauw,

Du gav min hele Opvækst Værd,
min egen lille Mor,
du ledte mig paa Vandringsfærd,
som siden satte Spor! —
Saa snart jeg hører Klokkeklang,
det sært mit Sind betager,
lig Fuglen paa sit Vingefang
op mod Sky jeg drager! —
Jeg gleijimer aldrig,
Mor, den Sang, som du mig lærte!

,

Harriet Hornemann Lange,
Cort Adlersgade 4. Telf. 1307 x,

Telf. Byen 2135 v.

Du lærte mig som Barn en Sang,
min egen lille Mor,
om Søndagsfred og Klokkeklang
og Skovens Blomsterflor! —
Jeg hører end de Klokkers Lyd,
som kom med Stormens Susen, —
den voldte mig saa sær en Fryd,
den og Bølgens Brusen! —
Jeg glemmer aldrig,
Mor, den Sang, som du mig lærte!

Theon. Averter i „Musikundervisning".

Sang Undervisning
ZAÖLI 1U

Teksten til
Du lærte mig som Barn en Sang.

Potaiwan Broderimagasin,Øster• III. lu l Cl uull hrog.140. Navn syes, alle

Tnm 54 Nordre Frihavnsgade.
. 1 Vip,
Telf. Øbro 97 x.

¿D

— BØRNEcUDSTYR.
en bedste Broschestift

paasadles for 10 Øre hos Guldsmeden
66, Aaboulevard 66.

M. P. Nielsen Blomsterh.,
Østerbrogade 134.

Telf. 0 788 v.

Kranse og Dekorationer.
Bestillinger modi, lil Borddekoralion

4 4

HELGA THIESS

Klaverundervisning.

4 4

GI. Kongevej 9, 2.
Telefon Vester 2709 v.

Blomster. Fjer, Hallepynl, stort Ud
valg, billige Priser, Strudsfjer
Al.
1,57. Stor Kollektion i Halte.

HUSK PRØVEBASAREN

Vesterbrogade 45.

Huset i Skoven.
Af

Else Nielsen,
(Sluttet.)

Konen aabnede Øjnene og saa’ roligt paa ham.
„Er det dig?“ sagde hun blot, „hvorfor so ver d
ikke?“
„Jeg kan ikke, jeg frygter Baghold?
Konen satte sig op i Sengen.
„Det behøver du ikke at være bange for her, her i dette Hus har du Fred — jeg skal nok beskytt
dig, selv om Rettens Folk skulde komme, hvad d
ikke gør?
Manden lo. — „Hvor kan du vide det?“
Men Konen saa alvorligt paa ham. „Hvor kundt
jeg vide, at du kom?“ sagde hun bare.
„Er du ikke bange for mig?“ spurgte Manden.
„Skulde jeg være bange for den, Gud har sendt t
mig, for at jeg skal hjælpe ham?“
Manden saa’ mere og mere forbavset paa hende.

Du lærte mig som Barn en Sang.
Rudolf Kyhn.

Moderato.

Teksten staar paa Siden foran.

Læger
Kliniker
Sygepleje
Hygieine

benyttes aj enhver økonomisk Husmoder til al Bagning og
Madlavning. Faas overalt.

Colovo'TØR-ÆG
A. Thiele, Købmagerg.5.

Dr. med. AXEL TROLLE.
Konsultation i Fordøjelses» og Underlivssygdomme.
Privatk'inik og Bopæl: Dronningens Tværgade 40. Tlf. 7960. Tr. 12-

Handelsstenografi paa Dansk
Hovedsprogene, eksam. Steno
grafilærer, cand. phil. Thielemann,
VodroiTsplads 10, 2 Sal. Tlf. V 4252,
9—12 og 4—5.
og

Spec. Briller=Pincenez<

Er De plaget af Rotter.

,K øbenhavr
Billige
KAR- & DAMPBADE 35 Øre.
Badeanstalten

Studiestr. 61.

Onsdag og Lørdag efter Kl. 5 :
Medicinske Bade & Massage=Institut.
P IPH IPJVl

PI

b da „Globus Nr. 1“, som garanteres dræbende for ethvert Dyr
Gnaverslægten, men er uskadelig for ethvert andet levende yæi. Anvendt til Bekæmpelse af Kaninplagen i Australien og mdt til Danmark af Kemisk Fabrik „Globus", Lavendelstr 11.
hvn. B., der har Enefabrikationsretten. Faas i Æsker å 50 0. pr. btk.
6 Æsker fragtfr. lig 12 Æsker -H lQo/0Efterkr. Forhandl, ant. overalt.

W. Kaiser, Aarhus.

Tandlæge Jørgen Høy

Brokbaand, Rygbandageg og
Underlivsbar, dager

Konsult. Søndage 9-10. Tirsd. & Fr
9-4 & 5l/Q-7, Øvrige Hverdage 1(

Kir. Instrumentm. og Bandagist.

SYGEPLEJE»BUREAU»EKSPRES
til

Villahaver og Parker.

Pensionatet
Villa Aavang

P^nsesKo^

BIRGER ERRBOE
lavebrugskand., Havearkitekt.

Nørrevold 92.

♦

Jagtvej

Silkeborg

113.

Program. - Indmeldelse i Lokalerne

Thorshavnsgade 16

STENOGRAFI.

(Islands Brygge)
Telefon Amager 616 y.

Smaa Hold Enetimer.
ning.
Fuldm. Rich.

Maskinskriv

Pris 2Á 3 Kr. pr. Dag. 60 Kr. pr. Md.

Averter i „Hver 8. Dag“.

slemmes og repareres

(aid
pGa

h Vaskeriet „DU NORD u
Gr aab redretor v 12.
Telefon Byen 2012.

straks Hurtig Levering.

Flasken paa Bordet,
giver Glivde og Lyst
og Mod i Bryst.
uiestaaende i København er

Aug. Beste’s Éftf.

G. Mliwn, Østergade 36.
Bageri & Conditori.
Tlf. 697.

26 Holbergsgade 26.

Leverandør til Byens største
Restaurationer.

I. P. Conradsen.

C. MÆRSK=ANDERSEN, Randet
Etablissement for alle Arter kir.
strumenter — Alt til moderne Sy.
pleje. Lager af Brokbaand. Verm<
rens Mave- og Underli vsbivlter.

Møbelforretninger

Elektrisk Drift.

—

Bammelholms Vinstue
\ Byen 4354.

Mnoonnp Haandpleje, Fodpleje. U

111 doo dy 6, 9_ 12: 1 Kr. Hjemme 1
(Søndag 9-11): 75 Øre. Blegdams^
2 (St. Hans Torv). Lovisa Svenss«

For Folk, der køber Varerne paa Ratebetaling, er det ar Betydning
komme i Forbindelse med kulante Firmaer,
Ncdenmvvnte Firmaer ny<
i saa Henseende den bedste Tillid.

Tøjet hentes og bringes. - Gardin
tørring paa Spændramme.

jgjeg
sommer

Østerbrogade 74, 2.

Jørgensen,
Stenosgade 1, 1. Tlf. Vester 795 x.

ANAFR

MlwLn
billigst. Dannebrogs»
de 20, 1._______ I. Marcussen.

1 Million kan vindes

Koloniallodder sælges billigt. — Trækkes i 3 Uger.
Lotteribørsen GI. Mønt 33, Tlf. Byen 2833 y.

M

øbler faas paa Kredit fra
5 Kr. maanedlig

Udbetaling > <
M øbler< uden
+ + 2 Kroner ugenti
Sønderboulevard 65.

Holm & Larsen,
48, Falkonerallé 48.

Telf. 7155.

Brugte Møbler tages i Bytte.

Møbler b"ryug?f. Afbetalii

fra 1 Kr. ugenti. Fuld Garax
H. Schäfer, Rosenborggade 2.

----- Averter i „Ratebetaling44. ------

Fodtøj

Musikinstrumenter

Fiffig C« Í
EN FONOGRAF Gratis T7
JP
leveres solide Købere ved Køb af en
Serie

(48)

Valser
paa
(Ialt 48 Kr.).

Afbetaling.

Amagertorv 16. ::

Hovedkontor:

DET DANSKE
SELSKAB

CARENTIA
■

-

København

Kongens Nytorv 6.

Plisliste gratis.

Herreskræderi

,,F1X“, Blaagaardsgade 11
Anb. sig med alt til Faget lienhørende.

paa Afbetalii

Saxogade 3.

FODTØJ paa Afbetaling
Nansensgade 11.

DANSK FONOGRAF-MAGASIN

livsforsikrings

Ør.

(med Have) for ivldre og svage Pris fra 75Kr. (Ej
vivrelse).
Sygepl. P. Jacobsen, Strandboulevard

N\Farimgsg.7.By 807ySvgep. BAarsUdd.

Planer og Overslag

E

I

Giarméstre

D¡lindar

indr.

paa

DllluUul gade 28

Afbet. Viboi
og Estlandsg.

---- Averter i „Ratebetaling44. -

København K.
Tlf. 9900.

— HYT —
Livsforsikring

uden Lægeundersøgelse
tegnes paa alle i Tegningsøjeblikket
sunde og raske Personer

uden Karenstid.

Piano

uden Udbetalin.
Afdrag 10 Kr. pr. Maane

DANSK PIANO MAGASI1

Vingaardsstræde 25.

„Ved du da ogsaa, at jeg er en Morder, at jeg har
myrdet to gamle Folk og taget deres Penge — og at
Politiet har søgt efter mig i et halvt Aar?“
„Nej/ sagde Konen, „det vidste jeg ikke — — men
gaa bare ind i Seng, saa kan vi snakke om det i
Morgen/4
Men Manden blev ved:
„Nu, da du ved, hvad jeg har gjort, vil du saa
ikke melde mig til Politiet ?“
„Nej/ sagde Konen, „det er ikke din Bestemmelse
at dø paa Skafottet
det er Meningen, at du skal
blive her hos mig — at jeg skal være god mod dig,
til du selv bliver god/
Manden blev mere og mere forbavset.
„Tror du nok, du kan gøre mig god?44 sagde han.
„Ja,44 svarede Konen, „for det er jeg blevet sat
til — jeg tror heller ikke, du er ond, men du har
aldrig haft det godt, og derfor er det, du er bleven
saadan/
Manden begyndte med ét at græde.
„Ja/ sagde han, „min Moder var god, men hun
døde, da jeg var seks Aar/
Konen tog blidt hans Haand:
„Nu skal du gaa ind at sove, og i Morgen tidlig
skal du faa alt min Mands Tøj — det hænger dér inde
i Skabet — alt hans Barbertøj er inde i dit Kammer,
saa du kan nok blive pæn, og faa et Bad i Køkkenet/4
Manden listede ind i Kammeret, og saa sov de begge
til den lyse Morgen.
Oz

*

Konens stille, sikre Væsen beroligede hans for
vildede og oprørte Sind — ja, der var næsten Smil
paa hans Ansigt, da de næste Morgen sad og drak
Kaffe sammen.
Men i de første Dage var han nervøs; han saa’
uafladeligt i alle Retninger og troede næsten, der stod
en Betjent bag hver Træ.
Dog, som Dagene flød, blev han roligere og roligere.
Konen puslede om ham, som hun havde gjort det
om sin Mand, og han begyndte saa smaat af hugge i
Skoven og tage sig af Agerbruget — indtil han helt
gled ind i den døde Mands Gerning — ja, han fløjtede
akkurat paa samme Maade som hendes Mand.
Konen smilede vemodigt, og saa tænkte hun: „bare
Menneskene har det godt, saa bliver de gode — — se,
nu gaar han der og ved ikke, hvad godt han skal gøre
mig, det er næsten ham, der gør alt nu. — I Begyndelsen
sad han bare stille og saa paa mig — men det var jo
det, han trængte til, han trængte til at have Ro, til
at tænke over alle Ting og paa, hvad man kan forlange
af Livet og hvad Pligt, man har i det/
Manden kom i det samme ind med en Agerhøne,
han havde skudt, og gav .sig selv til at plukke den.
Konen gjorde Ild paa og gav sig til at forberede
alt til at. stege den.
Saa spurgte hun under dette Arbejde:
„Er der nu slet ingen, du holder af, derfra hvor
du kom?44
Mandens Ansigt blev eftertænksomt:
„Jeg tænker,“ sagde han, „paa den Pige, for hvem
jeg første Gang stjal — jeg tænker paa, hvordan det
nu gaar hende, og hvor hun er/
„Men du ser saa daarlig ud/ sagde han til Konen;
„du er da ikke syg?44
„Oh/ svarede Konen — „jeg drømte i Nat, jeg
drømte, jeg var hos min Mand, saa nu har du vist
snart ikke Brug for mig mere — nu er det nok dig,
der skal til at være noget for andre/4
Manden saa’ paa hende, han var bleven vænnet
saaledes til hendes mystiske Væsen, at intet mere for
bavsede ham.
„Det er bedst,44 sagde Konen, „at jeg tager ind til
Stationen og derfra ind til Byen for at se efter din
Pige — for jeg tror ikke, det er værd, du selv tager
af Sted.44
„Nej,44 sagde Manden, men blev paa en Gang helt
beklemt. „Du tror da ikke, at du skal?44
Konen nikkede roligt.
„Jeg drømte/ sagde hun, „at det lille Træ i Haven
næsten" var blevet saa stort som det andet — og saa —44

Manden gav sig til at græde.
Men Konen sagde: „du misunder mig da ikke
du under mig da at faa det godt?"
„Ja — ja," sagde Manden — „det véd du jo nok,
men det er saa ondt for mig, at jeg ikke kan gøre
mere for dig, som har været saa god imod mig.“
Konen klappede ham paa Skulderen.
„Du har jo været lige saa god mod mig — og nu
vil du snart faa een at gøre imod, som jeg har gjort
mod dig.“
Manden beskrev Pigens Udseende og fortalte hendes
Navn, og saa rejste Konen.
Tre Dage gik han ene om i Huset og i Skoven.
Han lyttede til Vindens Susen i de store Kroner, det
var, som bar den Bud fra fjærne Egne — han følte
Kærlighedens lyse Vinger brede sig over ham og alt —
Kærligheden, som havde givet ham Fred og Lise i Stedet
for Død og Dom — Kærligheden, som i Konens Skik
kelse havde taget sig af ham, som om han var et lille
Barn, der blev plejet og passet med Omhu og Kærlig
hed — han tænkte paa den stille Glæde, han følte
over Livet, mens Lyset svøbte sig om ham, og han
nød Fuglekoret, der tonede fra Træ og Busk — han
følte den stille, rene Glæde over at være til og være
født akkurat som den Gang, hans Moder passede ham,
da han var lille — og saa forstod han ikke, han kunde
have gjort den frygtelige Gerning, for hvis Skyld han
var flyglet, og for hvis Skyld han maatte blive boende
i Ensomheden.
Han gik om i Huset og betragtede alt --- han for
stod ikke, hvorfor her just var anderledes end alle
andre Steder — han gennemsøgte alt, indtil han fandt
en gammel Bibel.
Foran i Bogen stod en Række Tal.
Ved Tallet „1“ stod der:
„Jeg har bygget dette Hus til Minde om min elskede
og gode Hustru — dybt i Skoven, som jeg arvede
efter min Fader byggede jeg det, saadan, at den, der
trængt af Mennesker søger og finder herind, han faa
Fred, og atter kan faa Lov at lære Livets Glæde at
kende og derved lære at tro paa Livet efter Døden,
thi hver, som føler Livets Glæde, vil heller ikke tro
paa en evig Død — men vil her komme til at tænke
paa en Tilstand endnu fuldkommere og skønnere end
Kulde og Frost, men hvor Luften varm, blød og
Kulde og Frost, men hvor Luften er varm, blød og
frisk svøber sig om Legemet og faar Hjertet til al
banke i Glæde, hvor Blomster og Insekter fryder Øj el
med de Tusinder Farver — ja, hvor der ikke er Ende
paa Lyksaligheden — saadan, at vore bedste Stunder
her kun bliver et fjærnt Genskin af de paa den anden
Side af Livet
Jeg lægger Bogen her paa Bordel og overlader den.
Huset og Skoven, hvis Fred Øvrigheden har lovet mig
at respektere, til den som først finder her ind — Gud
velsigne Huset i Skoven.“
Ved Nr. 2 stod der:
„Jeg var en stakkels Krybskytte, her boede jeg og
blev lykkelig — og da jeg var bleven glad og rolig,
hentede jeg min Broder, Tyven."
Ved Nr. 3 stod:
„Jeg er Tyven, og jeg hentede min Svoger, der
lige kom af Fængslet"
Ved Nr. 4 stod:
„Min Svoger bragte mig herhen, og da han døde,
hentede jeg min Kæreste, og vi giftede os — kan der
være noget Sted hisset, som er bedre end dette?"
Saa var der ikke mere, og Manden forstod, at det
var den Kvindes Mand, han kendte, der havde skrevet
det sidste.
Hans Øjne duggedes af Taarer - var det ved at
lære det gode at kende, al man blev god?
Han for sin Del maatte sige Ja. „Det gode i En
somheden" gentog han. for ude i den store Verden
med de mangeartede Mennesker, der gled alt saa let
ud i Forvirring — der blev man saa let ægget og
hidset til det, som ikke var godt, især naar man ikke
havde noget rigtigt at staa paa.
Han kiggede ud af Vinduet, der kom to Skikkelser
gaaende — den ene holdt en Byldt i Haanden, da
de kom nærmere, saa han, at Bylten var et lille Barn.

Men han strakte sine Arme ud, da han stod i
Døren og tog imod og raabte med bævende Stemme:
„Velkommen, Maria/* Saa omfavnede han Moderen og
Barnet.
Konen stod ved Siden af og smilede gennem Ta arer.
„Nu er min Gerning forbi.**
„Gerhard, jeg kommer!“ raabte hun pludselig med
forklaret Ansigt og lysende Øjne — saa segnede hun om.
De to nye Beboere af Huset i Skoven knælede
ved hendes afsjælede Legeme. — De saa længe paa
Trækkene, der ligesom lyste i Glæde.

Patent Roghælten „U“
forhindrer al Nedslag og forbedrer
Trækket.

W. Bonnez RøghætteTabrik
Bruunsgade 35. Aarhus.
Telefon 1670.

Forhandlere Rabat.
rtelf Strand 2 ~
~
Yeli 3frond 2
______ Lad Dppps Vcrsh besøpøps af -

EMDRUP DAMPVASKERI
Spec. Husholdningsvask efter Vægt.
Vore Vogne Kerer» ovenait

”

Telf Strand 2________ Grundlagt 1878.______ Telt. Strand 2

A. Reiters

H.Sfeensens

Fægte- og Boxeinstitut.
Vimmelskaftet 42.
(Jorcks Passage).

I

MARGARINE

Vejle Dampvaskeri,
kern. Tøj rensnings-An s talt,
anbefales. — Telefon 307.

Saavel mandlige som kvindelige

Private Opdagere
Dir.:

Fru

MARTHA NIELSEN.

Bagerstræde 3, 1. Telefon Vester 1458.
Kontortid 10—3. Privat 1—3 og 6—7
TELEGRAM-ADR : PINKERTON.

l.Kl. Damefriserlng
og Haararbejde.
Hov< dbademed Ki
nin ogChampoing
Ansiglsmcssage og
Manicure. APedt
I aar købes or for
arbejdes smukt og
billigt.
Elever uddar nes.

iru Karin Schnøors Bureau.
Enghavevej 53. Tlf. Vester 5307 g.
anbefaler velrenommerede ældre
og yngre Kvinder for kortere og
længere i id. Fineste Kopning og
Servering, al Strygning, Polering
m. in. udføres af øvede Kvinder.
Kyndig Barselshjælp.
Propre
KvniTer til Vask'og Hovedren»
gøring.

Bestillinger modtapes paa Udetrisering

L’hombre frtlbg.
Skolen
Adolf Steens Allé 1O.

En morsom fransk Klovn.

Aftenkursus å 10 Kr. i L’hombre
og Bri‘ ge begynder den 1. i liver
Maaned. Tlf. Nora 1056x. Spangsbo.

Den fornøjelige franske Klovn, Francois, ejer, for
uden sit brillante Humør, den største Dachs i Verden.
Naar man lænker paa vore egne smaa Qrævlingehunde
vil man næppe tro, at „Moritz" er en Kavaler, som fra
Næsetip til Halespids maaler 2^., Alen.

Elegant Damefrisering.

Cand polyt N. H. Rasmussens

rymnastik Institut
Damer og Herrer.

■■■■■■ Program 1278 =—

Fru Kramer-Petersen.
Tordenskjoldsgade 31

v. a. v. Kgl Teater. Tlf. Byen 5079 x.

Averter i „Hver 8. Dag“.

slerøp.
Bureau.

Stenografi
Ma k nskrivning

(Smaa Hold. Enetimer)

Biilowsvej 10 ved Gi.
h ongevej
Tlf. V 2303 y (10-1 & 4-9>

Forlang Program
Et sjeident
Frimærke
bliver

Danmark, 5 Ør
blaa og rosa
1879, ubrugt.
Pris 90 Øre. 4Porto 10 Øre
Prisliste samtidig
Hans Skovsgaard, Esbjerg.

Abonner paa Hver 8. Dag.

En Mand
„MATIN" har nylig sat en Enquete i Gang for
at erfare, hvad dets Læsere mener om Mændene. Her
hjemme har et Hovedstadsblad nylig beskæftiget sine
Læsere med et lignende Emne, men her var det kun
de „bekendte" Damer, som fik Lov at besvare Spørgsmaalet, — det franske Blad gaar videre og spørger
alle sine Læsere, Mænd som Kvinder, berømte som
navnløse om, „hvordan den Mand er, som forstaar
en Kvindesjæl."
Der er kommen saa mange Besvarelser, at Re
daktionen er ved at drukne i duftende Billetter og
tætskrevne Folioark, og vi vil som Prøve hidsætte
følgende:
Den bekendte Forfatter X. mener, „at den Mand,
•som forstaar Kvinderne, er en Mand, som Kvinderne
ikke forstaar!"
Herregud, hvor det dog er sørgeligt — der er
aítsaa ingen Udsigt til gensidig Forstaaelsc!
En ung Dame svarer, „at det er en Mand, som
behager Kvinden, men mishager andre Mænd."
Den lille Mademoiselle synes at have en daarlig
Smag, for 'hun foretrækker aitsaa et jomfrunalsk Mand
folk! Heldigere er den erfarne Jurist, som kategorisk
erklærer, „at den eneste Mand, som forstaar sig paa
Kvinden, er — hendes Læge."
Og hans Mening deles vist af tusinde Kvinder om de da ikke foretrækker at sætte Præst for Læge —,
skønt det er vist en Fortidsbetragtning, som nu kun
deles af Tante Lene.
En melankolsk Ungkarl, nær de halvtreds, der al
drig fandt „hende", som forstod ham, paastaar, „at
de unge Mænd behager Kvinderne — men de forstaar
dem ikke, og de ældre Mænd, som forstaar dem og
ikke mere lyver for dem, de behager dem ikke og
har intet mere at haabe af dem!"
Det er. sørgeligt, trist, frygtelig trist for den stak
kels Pebersvend!

Mon?
Hun: — Naa Vilhelm, ender din nye Roman go
Digteren: — Det er ikke godt at vide, min Pige
jeg lader den ende med, at de bliver gifte!
*

*

*

Kærlighedens Veje.
„Har Redaktøren hørt, at P'orfaLterinden Frø
Lilje og Digteren Lyriksen er bleven forlovede?"
„Ja? de gjorde saamænd hinandens Bekendts
i min Papirskurv!"
*

*
•Jt

En prosaisk Kvindesjæl.
Herren: „Kunde De lide at være en Engel,
Frøken ?"
Hun: „Uf nej da, i saadan en rædsom Hundeku
som vi har for Tiden."

Silkeborg Seminariums Forberedelsesklasse. Det nye Skoleaar begynder d. 51. August.
Baade mandi. og kvindl. Elever optages. Man maa helst melde sig inden 1$. Juni.
P. J. NI. Winther.
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Åf den gamle Greves Ungdomserindringer.

Hero og Leander.
ET KAN VEL have vieret i Begyndelsen

D af Halvtredserne, at Blanda Brandini kom
til vor Egn.

Jeg husker tydeligt, at jeg lige var kom
men hjem fra Universitetet i Heidelberg, da
jeg første Gang hørte mine Søstre nævne hen
des Navn, og ved dets Klang og Skønhed tænk
te jeg mig, at dets Bærerinde maatte være
ligesaa skøn óg ligesaa yndefuld, men allige
vel var jeg dog ikke forberedt paa noget saa
henrivende.
Man stod aldeles betagen, naar man saa
hende, naar man betragtede Liniernes blide
Ynde og hendes Bevægelsers vidunderlige
Gratie.
Hendes Ægtefælle var en Ubetydelighed,
man sagde, at han hverken gjorde godt eller
ondt, pien alligevel kunde han ikke ganske
ignoreres; dertil havde han for mange Sær
heder; man enedes saa om at spotte ham,
hvad han imidlertid slet ikke syntes at lægge
Mærke til.
Denne Mand og Hustru var hinanden saa
ulige i Væsen og Udseende, som tænkes kunde.
Alle vi unge Mennesker ærgrede os, følte
Ubehag, undte ikke den aldrende Særling den
ne underfulde Kvinde, det var jo aldeles umu
ligt, at et saa ulige Par kunde harmonere.
Han den tørre, benede Prosaist, og hun med
sit udprægede Hang til Romantik.
Det blev den gamle Historie om igen; hele
Egnen delte sig i to Lejre — i den ene alle
Kavalerer lige fra den yngste Monsieur Skæg
løs og op til den rystende Olding, alle laa
de beundrende for hendes smaa Fødder og
glemte, at Provinsen ogsaa uden hende hav
de haft attraaværdige Kvinder — i den anden
alle de skinsyge Fruer og skuffede Frøkener,
som nu stak Hovederne sammen for at drøf
te, hvor langt nede fra denne Circe vel var
kommen, som først havde daaret den kedsom
melige Slotsherre, der vel for hendes Skyld
havde købt det dejlige Herresæde, og som nu
gjorde Hovedet kruset paa alle Egnens Mænd
— deres retmæssige Ejendom.
Blanda Brandini udfordrede Kritikken med
allehaande kuriøse Indfald og med de bizarre
Kostumer, hun yndede at optræde i, og som,
det maa man indrømme hende, klædte hende
aldeles bedaarende.
Him elskede at give glimrende Fester, der
var saa prægede af vanvittig Ødselhed og ro
mantiske Indfald, at selv de dybest forargede
Damer ikke kunde modstaa Indbydelserne.
Selv morede hun sig som et Barn, som
et Barn, der tager Legen for Virkelighed, og
selv for den villigste Bagvasker var det umu

ligt at fortælle det mindste om, at hendes
Romantik havde ført hende paa forbudne Veje.
Men saa kom Zeno Pratoy tilbage til
Egnen.
Vi havde aldrig holdt af ham, lian var i
vore Øjne umandig, en Enthusiast, en Sværmer, som levede i en hel anden Verden end
vi andre, men alligevel misundte vi ham den
Lykke, han altid gjorde hos Kvinder.
Det varede da heller ikke længe, før han
var den af os alle, som stod højest i Blanda
Brandinis Gunst. Jeg kan nu ikke lade være
med at fortælle lidt nærmere om Brandinis
Slot, thi dets Beliggenhed har maaske en ikke
ringe Del i Beboernes Skæbne.
Som Torneroses Slot ligger det skjult mel
lem Parkens tætte Buskadser, og kun mod
Syd har man Udsigt til en langstrakt, men
ikke særlig bred Sø, paa hvis anden Bred det
Pratoyske Slot ligger.
Disse to Besiddelser har før været i en
og samme Families Eje, og er som et Par Tvil
linger eller maaske snarere som et Par Riva
ler, idet de er hinanden saa lig, at selv Par
kernes Gange og Anlæg synes at være an
lagte efter samme Tegning. Alt dette syntes,
at forøge Blandas Romantik.
Hun begyndte daglig at korrespondere med
Genboen ved Hjælp af Signaler og Lys, og
pludselig fortaltes der, at Zeno Pratoy Nat ef
ter Nat svømmede over Søen for at besøge
den skønne Slotsfrue. Han svømmede som en
anden Leander, og hun ventede ham som den
længselsfulde Hero, klædt i et antikt Drapperi
og med en Fakkel i sin juvelprydede Barnehaand.
Saaledes gik det meste af Sommeren, Da
merne trak sig fuldstændig tilbage, men vi
forelskede Tosser sværmede stadig som Møl
lene omkring Lyset.
Jeg saa hende ofte, men blev mer og mer
forskrækket over den stærke Glød i hendes,
mørke Øjne. Hun var skønnere end nogen
sinde, i Besiddelse af den elskende Kvindes,
uudsigelige Ynde. Som i en Rus gik hun om
i en stadig Ophidselse af sittrende Forventning.
Vi gik som paa en Vulkan, som blev end
mere uhyggelig ved den Forandring, der sam
tidig foregik med Brandini. Han foer ofte
sammen, hans Øjne, der altid havde et li
dende Udtryk, kunde pludselig blive onde, og
hans Stemmes Klang blev ganske utaalelig.
Jeg havde altid fundet hans Stemme ubehage
lig, nu var den bleven skærende, uden Tone
fald, næsten som et Papegøjeskrig.
Han rugede over en Plan, det var tyde
ligt at se, ligesom at han baade hadede og
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elskede Blanda, samtidig med at han fryg
tede for at miste hende.
Man anede, at en Ulykke maatte ske —
-og saa indtraadte den frygtelige Begivenhed.
Fra et af Søbreddens hemmelighedsfulde
Buskadser traf en Kugle Zeno Pratoy, medens
han svømmede til sit Stævnemøde.
Det var Maaneskin, og män havde let
ved at opdage det mørke Hovede over Vand
fladen. Skuddet drønede gennem Nattes tilheden, tifold tilbagekastet fra de skovklædte
Bjergskraaninger.
Fakkelen faldt ud af Blandas rystende
Hænder, og forgæves ventede hun i denne og
de kommende Nætter sin Elsker, hendes Sig
naler forblev ubesvarede, og anende Sand
heden trak hun sig fuldstændig tilbage fra
sine Beundrere, hvoraf selv de ihærdigste
maatte resignere.
Om Efteraaret fandt man Zeno Pra toys
Lig mellem Sivene, en Kugle var gaaet tværs
gennem Hovedet, men der var ingen Anklager,
ingen Dommer, ingen Medskyldig, og hvad der
hemmeligt fortaltes, kunde ikke bevises.
løvrigt faldt man hurtig til Ro. Pratoy
havde ingen Familie, kun meget fjærne Slægt
ninge, som ikke gjorde sig den Ulejlighed at
søge Sagen opklaret, men hurtigt realiserede
Ejendommen, hvor nye fornøjeligere og lykke
ligere Mennesker flyttede ind.
Den pinlige Begivenhed vilde snart kun
have været et Minde, om ikke Brandinis Slot
havde ligget der med sine hemmelighedsfulde
Beboere, der nu levede fjærnt og af sondret fra
den Verden, hvis Midtpunkt de før havde været.
Fra det tilgroede, tillukkede Hus sivede
de besynderligste Rygter ud, intet, som man
sikkert kunde konstatere, men dog nok til at
sætte Fantasien i Bevægelse.
Parken havde tidligere været en yndet
Spadsereplads, nu stod den Lom, man følte sig
uhyggelig til Mode, blot man passerede den
og hastede forbi, og Nætterne var ligesom
fyldte med en uforklarlig Rædsel, der for
plantede sig til hele Egnen, ja, selv til de
længst borte boende.
Slottets Tjenerskab krøb blege og ræd
selsslagne sammen til langt over Midnat, og
naar de endelig skiltes, hændte det ofte, at
en eller anden kom farende tilbage i vildeste
Flugt, én havde følt listende Skridt bag sig,
•en anden havde hørt hviskende Stemmer eller
dæmpede Skrig, en tredje mærket hed Aande
eller klamme Hænder — kort sagt frygtløse,
kraftige Mænd blev pludselig Krystere, og høje
Skrig fra de forfærdede Kvinder skingrede ofte
gennem Huset.
Var det ikke, fordi deres gode Aarsløn først
skulde udbetales dem til Nytaar, var vel ikke
-en eneste Sjæl bleven tilbage.
— Herren selv var svunden ind til en
Skygge.

1!»7

Han havde aldrig været modig, nu blev han
den frygtsomstc af de frygtsomme.
Naar han en enkelt Gang gik en Tur i
Park eller Skov, kunde han pludselig — med
Forfærdelsen malet i hvert Træk — vende om
og styrte tilbage over Stok og Sten. Tidligere
havde han tilbragt sine bedste Timer ved Bø
gerne i sit Bibliotek — nu undgik han det al
deles, ja, selv de Værelser, som stødte op
til det, skyede han.
Man saa ham næsten aldrig, han trak sig
fuldstændig tilbage, en kort Tid var han rejst
bort, men det var som om en indre. Uro drev
ham tilbage.
November Taagerne indhyllede Egnen og
sammen med de sælsomme Lyde, som hørtes
gennem Nattens Stilhed, syntes de at drive
Rædselen til det yderste.
Fiskerne, som laa ude paa Søen og fiske
de, fortalte saaledes, at de en Nat saa en frem
med kulsort Baad sejle forbi dem, stik imod
Vind og Strøm, ingen var om Bord, den blev
ikke roet, men gled som ført af usynlige Hæn
der stille og rolig tværs over Søen, hvor i
de lune Juninæ tier den elskende Leander hav
de svømmet.
En senere Aften havde en af Slottets Tje
nere set Blanda, klædt i sit græske Draperi,
ile ned ad den fuldstændig i Tanger indhyllede
Lindealle og først mange Timer efter komme
tilbage.
Til sin Kammerjomfru, en gammel Pige,
som havde tjent hende lige siden hun ægtede
Brandini, hviskede hun en Aftenstund: „Naarsomhelst der kommer En med tilhyllet An
sigt, da lad ham straks komme ind til mig.“
Og da den gamle viste sin Forfærdelse, lo
hun ondt og haardt.
Nogle Dage derefter fandt man Brandini
død i sit Soveværelse. Han havde skudt sig
en Kugle for Panden. For sidste Gang sam
ledes man omkring ham, men hans Frue over
værede ikke Bisættelsen, hun var allerede rejst
bort og lod siden en Sagfører ordne sine
Sager.
Her kunde jeg slutte, men maa dog endnu
tilføje, at efter Brandinis Død og Blandas
Bortrejse forsvandt alle de Rædsler, der knyt
tede sig til Stedet.
Længe efter, da jeg næsten havde glemt
den hele Begivenhed, naaede den Efterretning
mig, at det var Blande Brandini selv, der ved
allehaande Paafund og Udnytten af alle der
til egnede Situationer havde fremkaldt al den
Uhygge.
Og Grunden — det som greb mig dybest
— Grunden var Hævn!
Hun vilde hævne sin Elskedes Død og greb
i sit vilde Had til dette Middel.
Hun vidste eller troede at vide, at det var
hendes Ægtefælle, som var den skyldige, hun
kendte hans Svaghed og Frygtsomhed. hun
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øgede hans Samvittighedsnag og odelagde ham
ved Hjælp af alt dette. Andre har siden da
levet og elsket paa den skønne Egn, men den
Duft, der den Gang havde svævet over Stedet,
er forlængst borte.
Den forsvandt med hin vidunderlige Kvin
de, som forstod at elske saa varmt og hade saa
stærkt, forsvandt med hende, hvis senere Livs
skæbne man aldrig erfarede.
Man fortalte, at hun under andet Navn
fandt Lykken et andet Sted, man fortalt? og

saa, at hun som sindssyg holdtes indespær
ret eller som Nonne sukkede under Sløret intet kunde paavises, og hendes sidste Lcveaar
skulde vedblive at være indhyllet i ligesaa tæt
I aage som hendes Herkomst og første Ungdomsaar, og som den der kendetegner hin Egn,
hvor hun i et Aar skulde lyse paa Himmelen
som en straalende aldrig overtruffet Meteor.
Et Stjerneskud, hvis Bane var stia kort,
at den nu kun synes som en flygtig Ungdoms
drøm.
C. D.

Naar Nøden er størst.
URT OG LISA havde boet i New York

Saa gik han ud for at søge Arbejde, men

Kurt havde hele Tiden halt Arbejde, og det
var gaaet nogenlunde godt for dem hidindtil.
I den lille Landsby hjemme i det gamle Land
hinsides Havet havde der ingen ’Chancer væ
ret for Kurt, saa havde de resolut bestemt
sig til at tage til Amerika, som var saa stort
- saa stort, og hvor en rask og arbejdsdygtig
ung Mand som Kurt sikkert maalte kunne
komme frem.
Ak, hvor ofte havde Lisa ikke med Læng
sel ticiikt tilbage til deres gamle By med de
smaa hyggelige Huse, der laa omgivet af de
duftende Kløvermarker. Her boede de i en
stor Lejekaserne sammen med en Mængde an
dre Sinaafamilier, og Luften i de snavsede
Gader mellem de høje Huse var ofte meget
beklumret og daarlig, men Lisa var en tapper
lille Kone, som holdt Modet oppe og gjorde
sig Linage for at glemme de mange Ubehage
ligheder, Varmen, Støjen og den daa ri i ge Luft
omkring dem, og de haabede bestandig paa
bedre Tider. Hun ventede nu ogsaa snart at
blive Moder, og de glædede sig begge to sa¿i
meget til det lille Barns Fødsel.
Men en Dag kom Kurt hjem og satte sig
ned ved Bordet med Ansigtet skjult i sine
Hænder. Da Lisa skyndte sig hen til ham
og spurgte ham, hvad der var i Vejen, suk
kede han dybt og sagde bedrøvet: „Ak, Lisa,
det er forbi med Arbejdet'.'
„Forbi — hvad mener du. Kurt — men
er der da ikke noget andet aL faa?“
„Nej — og den lille, som vi nu kan vente
hver Dag? Hvad skal jeg dog gøre?"
„Fortvivl ikke, Kurt, du kan jo ikke gøre
for, at der intet Arbejde er!" svarede Lisa og
trak lians Hænder bort fra det fortvivlede
Ansigt.
Saa greb han hende i sine Arme, kyssede
hende og sagde:
„Ja, vi finder vel nok noget andet, Lisa,
men de siger, at det vil blive meget vanske
ligt at faa Arbejde nu."

aldrig saa strengt og Lønnen lille. Han fik
altid det gamle Svar. Der var intet.
Det var haardt at komme hjem til Lisa.
Naar han var hjemme, sad han i Time
vis med Ansigtet begravet i Hænderne, og
Lisa iagttog ham med voksende Angst og Be
kymring.
Det kunde ikke gaa an, at han sad saaIcdes og tabte Modet. Hun maatte ikke lade
ham falde sammen, men se at vække hans.
Mod og Livslyst igen. Men hvorledes?
Saa kom hun i Tanker om deres lille
Hus derhjemme i Tyskland, som Kurt selv
havde bygget, med Ildstedet, som han havde
muret, og med Døre, som han selv havde
prydet med 'træskærerarbejde, det lille Hus,
som de havde forladt for at søge Lykken i
det store, fremmede Land.
„Hør, Kurt," udbrød hun pludselig, „sid
ikke saaledes og fald sammen! Du maa tage
dig noget for — jeg kan ikke holde ud at se
dig saaledes!"
Kurt løftede Hovedet. „Hvad skal jeg tagemig for?"
„Tag dit Værktøj frem, Kurt, og skær i
Træ! Arbejd med det, som du gjorde der
hjemme om Aftenen, og naar det var daar
lig t Vejr."
„Ja!" svarede Kurt, „jeg vil gerne skære
i Træ — men jeg har jo ikke noget; hvad
skal jeg skeære i?"
Lisa saa med Glæde, at Kurt havde Lyst
til at arbejde, og hun kastede et Blik om
kring sig i Værelset for at faa en Idé. Det
Hus, de boede i, havde kendt bedre Dage. Det
var udstyret med svære og solide Trædøre.
„Skær noget ud i Døren, Kurt!" udbrød
hun. „Tænk, hvor hjemligt det vilde se ud
med en udskaaren Dør, som du selv havde
lavet."
Kurt sad endnu lidt og betænkte sig, mens
Lisa saa ængstelig hen paa ham fra sit Haandarbejde.

omtrent et Aar.
Det havde været en den ene Dag gik efter den anden, og skønt
Kstreng
Tid for dem i den nye Verden, menhan tiggede og bad om det, selv om det var
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De smaabille Klædningsstykker, hun sad
og syede paa, var klippet ud af hendes eget
Brudeudstyr.
Hun havde ikke haft andet at lave dem
af, og da Kurt vilde sætte sig imod, at hun
klippede sit eget Tøj itu, sagde hun kun:
„Jeg skal jo dog ikke giftes mere end én
Gang, Kurt, og jeg kan sikkert ikke bruge
det til noget bedre.“
Saa kyssede Kurt hende.
Endelig saa han op og spurgte:
„Hvad synes du, jeg skulde skære ud i
Døren ?“
Lisas Hjerte bankede stærkere af Glæde,
da hun svarede:
„Det finder du nok selv paa, Kurt, og
saa bliver det altid godt.“
Lisa syede videre paa sit Arbejde, og Kurt
betragtede hende alvorligt. Hans Blik var ikke
niere træt og ligegyldigt.
„Lisa! “hviskede han pludselig. „.Jeg vil
gøre det for den lilles Skyld!“
„Ja -- gør det, Kurt,“ svarede hun med
et Smil.
I samme Øjeblik blev Doren lukket op, og
et Brev blev kastet ind paa Gulvet.
Lisa greb det .ivrigt.
„Det er fra Moder!“ udbrød hun og rev
hurtig Konvolutten af og begyndte at hese
Brevet. „Hun beklager sig, fordi jeg ikke
skriver — men jeg har ikke Mod Lil at
skrive nu.“
„Hvis du taber Modet, Lisa, fortvivler jeg!“
sagde Kurt. „Det er kun ranken om dig, der
holder mig oppe.“
„Aa nej, Kurt, jeg taber slet ikke Modet.
Det er kun lige i Øjeblikket, jeg er ked af det.
Jeg har saa godt Haab til Fremtiden. Du vil
nok faa Lykken med dig her. Gud er med
os her saa vel som i det gamle Fædreland!
Du vil nok faa Held med dig igen. Det lille
Barn har hvisket det til mit Hjerte, og det er
et godt Varsel, Kurt.“
Det haabløse Udtryk havde forladl Kurts
Øjne, han saa nu tankefuld og drømmende ud.
Lisa kendte dette Udtryk og følte sig glad og
lykkelig.
Kurt rejste sig op og tog langsomt sit
Værktøj frem af den lille Kasse, hvor det laa
gemt; og mens det drømmende Udtryk stadig
hvilede over hans Ansigt, begyndte han roligt
og sikkert at skære i det svære Træværk i
Døren.
Den Aften spiste Lisa sit Brød med en
Følelse af Glæde og Taknemmelighed. Kurt
var vaagnet op. af sin Sløvhed, og hun var
sikker paa, at Gud vilde hjælpe dem. Han gik
hver Morgen ud for at søge Arbejde, og naar
han kom træt og skuffet hjem, greb han sit
Værktøj og tog fat paa sit Billedskærerarbejde.
Efter otte Dages Forløb var det fuldendt.
1 det øvers te Panel paa Døren havde han ud-
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skaaret en Engel, der fløj imellem Skyer med
cn Blomsterkrans i den ene Haand. Kransen
var gaaet midt over, og det saa ud, som om
de løsnede Blomster og Blade var dryssede
ned over Døren, hvor Kurt ined sin Mejsel
havde fæstnet dem hist og her.
Lisa stod og beundrede hans Arbejde.
„Hvor del er sniukt, Kurt,“ sagde hun, „og
hvor det minder mig om Hjemmet! Ja, det
er den lille Engel, dør snart vil komme.“ Øg
saa tilføjede hun sagte: „Ved du hvad, Kurt,
naar jeg ligger og ikke kan sove, lytter jeg
•efter, og saa forekommer det mig, at det lille
Barn hviler ved mit Hjerte og hvisker lil mig.
Du kan tro, Kurt, den lille vil bringe os Lykken.“
Øg Kurt Lramgte nok til Opmuntring, thi
for hver Dag, der gik, svandt deres smaa Mid
ler ind. De spiste kun meget lidt, den ene vilde
bestandig overlade sin Part til den anden. Lisa
forskrækkedes over, at Kuri blev saa hulkin
det og mager, og Kurt var ude af sig selv
over Lisas forpinte Udtryk, og det netop nu,
hvor hun trængte allermest til god og næ
rende Føde.
De havde lagi saa meget til Side, at de
kunde betale Huslejen for næste Maaned. Alt
andet maatte de undvære, men Husly maatte
de have.
„Du maa have Mælk og Brød,“ sagde Kuri
og tog lidt Penge og gik ud.
Da han kom hjem igen, var Viceværten
i Stuen hos Lisa.
Hun havde betalt ham Huslejen, og han
vendte sig om for at gaa.
Han fik Øje paa den udskaarne Dør og
udbrød: „Hvad er delte her for noget? Er det
Dem, der har ødelagt Døren paa den Maade ?“
spurgte han Kurt, som i det samme traadte ind.
Kurt nikkede og rakte Lisa Mælkekanden
og Brødet.
„Det er skammeligt at ødelægge Folks Ting
med den Slags Narrestreger! Kan De ikke selv
se, at den gode Dør er helt spoleret ?“
Kurt stod lavs og helt modfalden ved
denne haarde Tiltale.
„Nu er De saa god at købe en ny Dør,
forstaar De det? Hvis ikke, saa bliver Dø sat
paa Gaden!“
„Men - “ begyndte Kurt og fulgte efter
Viceværten ud af Døren.
„Ikke noget „men“ her. De anskaffer en
ny Dør, eller De bliver sat ud. Har De forstaaet?“
Kurt stod og saa Manden gaa. Han vilde
sætte dem paa Gaden! Og Lisa, som ikke var
rask! —
Den Aften stod Mælken os Brødet urørt
paa Bordet, og stakkels Lisa laa længe vaagen
og lyttede efter den trøstende Hvisken ved sil
Hjerte.
Viceværten var ikke kommet røl langt fra
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Huset, for lian blev indhentet af en ung Jour
nalist som standsede ham og spurgte:
„Hør. sig mig, hvad var der i Vejen med
dm unge Tysker derhenne? Jeg mangler netop
Slof til min Søndagsartikel. Jeg tænkte. De
maaske kunde give mig en Idé."
Viceværten brummede lidt. Saa fortalte han
ham om Kurt og om den gode Dør. han havde
spoleret med sit Billedskæren, og al han havde
truet med at sætte dem paa Gaden, saafremt
de ikke skaffede en ny Dør til Veje.
„Hans Kone talte noget om, at han havde
været Billedskærer i det gamle Land, men
de har jo altid en eller anden Undskyldning
ved I l aanden, naar de gør noget galt."
„Naa
sagde Journalisten og skrev no
get o]i i sin Notesbog; „jeg tror, jeg vil se
lidt nærmere paa den Historie i Morgen. Tak
skal De have - Farvel."
Hele Natten laa Kurt og tænkte fortvivlet
paa, hvad han skulde gøre for at frelse Lisa
- og den liile.
Om Morgenen havde Lisa det daarligt, og
han turde ikke forlade hende.
Op ad Dagen blev hun bedre, og han vilde
netop til at gaa ud for at søge Arbejde, da
det bankede paa Døren, og Journalist Jack
Walton traadte ind.
„God Morgen," sagde han venligt. „Jeg
har hørt nogel om. at De er kommet i For
legenhed paa Grund af en udskaaren Dør. Har
De noget imod at vise mig den?"
Kurt saa ikke meget velvillig ud, men han
pegede paa Døren, idet han lukkede den efter
Journalisten, og sagde ikke et Ord.
Walton betragtede den længe og alvorligt.
„Har De udført meget af den Slags før?"
spurgte han.
„Ja — lidt af alle Slags — derhjemme i
det gamle Land. I min Fødeby lærer alle
Drenge at skære i Træ, og naar vi bliver
voksne, skærer vi til Tidsfordriv og pryder
dræ værket i vore Hjem med del, eller vi
snitter Legetøj til Børnene og andre Ting."
„Jeg forslaar det," svarede Walton, „men
Viceværten syntes altsaa ikke om det?"
Kurts Ansigt var bleven mildt, da han
talte om Hjemmet, nu saa det igen haardt
og strengt ud.
„Nej," svarede han kort. „Han har truet
med at sætte os ud, hvis jeg ikke skaffer en
ny Dør, og —"
Han tav og saa ængstelig hen paa Lisa.
Walton forstod ham. han betragtede atter
Døren og sagde saa:
„Ved De hvad, jeg synes godt om den
Slags Ting. Hvis jeg køber den nye Dør for
Dem, vil De saa give mig denne i Stedet for?"
„Ja," svarede Kurt. „De maa gerne faa den."
Da Walton gik, fulgte Kuri ham ud paa
Gaden, og Journalisten fik ham til at fortælle
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sin Historie, saa nu havde han Stof til sin
Søndagsartikel.
Da Kurt kom tilbage, prøvede han paa
at faa Lisa til at spise og drikke lidt, men
hun vilde ikke, skønt Kurt paastod, at han
slet ikke trængte til noget selv.
Saa vilde han gaa ud, men Lisa bad ham
blive.
„Forlad mig ikke i Dag, Kurt," bad hun.
„jeg har det ikke godt."
Og Kurt blev hjemme.

Ved Middagstid bankede del paa Døren.
Kurt aabnede den paa Klem, og da han saa
Walton s laa udenfor med en fremmed Herre,
gik han udenfor til dem. Han saa fortvivlet
ud, Sult og Nød stod tydelig skrevet paa hans
magre Ansigt, og han saa paa dem med haabløst, bedende Blik.
Walton saa forbavset paa ham.
Saa bad han, om han maatte vise sin Ven
Mr. Burnes den udskaarne Dør.
„De maa vente lidt," sagde Kurt og lyt
iede med Hovedet vendt ind mod Værelset.
Lidt efter blev Døren, lukket op indefra, og
en af Nabokonerne kom ud.
„Kan vi gaa ind nu?" spurgte Kurt.
„Ja," svarede Konen, men saa forbavset
ud ved Synet af de lo fremmede Herrer.
De gik ind i Værelset.
Paa Sengen laa Lisa med et Smil paa sit
blege, udtærede Ansigt. Et lille rundt Hovede
hvilede i hendes Arm.
„Se her er Døren, Burnes," sagde Walton.
Dekoratøren stod lidt og saa nøje paa
Billedskærerarbejdet, saa vendte han sig om
til Kurt.
„Vilde De synes om at udføre den Slags
Arbejde til Stadighed — i Stedet for at mure
og bygge?" spurgte han.
„Jeg kan ikke leve af den Slags Arbejde,"
svarede- Kurt, „det betaler sig ikke."
„Men jeg skal sørge for, at det kan be
tale sig," sagde Burnes. „Hvis De vil komme
og arbejde i mit Værksted for mig, vil jeg give
Dem tyve Dollars om Ugen — til at begynde
med."
„Tyve Dollars — for at skære i Træ?"
udbrød Kurt.
„Ja," svarede Burnes, „kom i Morgen."
Han kastede et hurtigt Blik rundt i Værel
set, saa Sengen og tilføjede: „Her har De fem
Dollars — paa Haanden — saa er det af
gjort-"
De fremmede var gaaet. Kurt laa paa Knæ
ved Siden af Sengen med sin Haand ømt hvi
lende paa det lille Barnehovede.
„Der kan du se, min egen Kurt, det var
et lykkeligt Varsel," sagde Lisa glad. „Den
kære lille har bragt os Lykke og Velsignelse!"
Anata.
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Woodrow Wilson.
De forenede Staters fremtidige Præsident.
ET HALVT AAR har den politiske

Valgkampagne sat alle de amerikan
1
ske Stater i Bevægelse, heftig og ube

hersket har Kampen raset, som det kun
kan tænkes muligt hinsides Atlanter
havet.
Hele Interessen samledes i Begyn
delsen om Tafts Genvalg eller Roose
velts Genkomst, idet de andre optræ
dende Kandidater var Døgn-Præ tenden
ter, der som Clark og Bryan snart gik
ud af Sagaen.
Imidlertid var der en stille og sym
patisk Personlighed, omkring hvem Væl
gerne efterhaanden samlede sig, og sær
ligt overraskende kommer det næppe, at
denne, Professor Woodrow Wilson, ved
Valget har opnaaet den overordentlige
Majoritet af 6,192,000 imod Roosevelts
4,194,000 og Tafts 3,537,000.
Wilson er en rigt begavet og kund
skabsrig Videnskabsmand, som fra sin
(terning ved Howard Universitetet for
nogle Aar siden blev valgt til Guver
nør i Staten New Jersey, en meget an
svarsfuld og vanskelig Post, som han
imidlertid udfyldte fortræffeligt.
Hans Ro og Takt er sjældne Egen
skaber i amerikansk Politik, og del er
ganske morsomt at se, at den beskedne og
stilfærdige Professor, som intet har gjort for
at tækkes sine Vælgere alligevel sejrer paa
Trods af de andres Rabalderagilalion.
Han har da ogsaa modtaget sine Sejrs
bulletiner uden bramniende ’Triumf og erklæ-

Tafl.

Amerikas fremtidige Præsident

Woodrow Wilson.

reb al han clybl følte det tunge Ansvar, som
hermed blev lagt paa ham.
Siden 1897 har Præsidentværdigheden til
hørt det republikanske Parti, som nu maa
vige Pladsen for Demokratiet, der i ameri
kansk Politik nærmest betegner det konser
vative Standpunkt.
Efter Systemet i Amerika, hvor alle Em
beder besadles af Præsidentens Partifæller, vil
altsaa disse i værste Eald kunne ombesæltes
hvert fjerde Aar, idet Præsidenlværdigheden
kun gælder for fire Aar. Nu vil det altsaa
vise sig, om Wilson følger Landets Skik og
Forgængernes Taktik, eller om han sætter Due
lighed i Embedsførelsen over Partihensyn.
Taft og Roosevelt var tidligere intime Ven
ner, og Taft valgtes til Præsident paa Roose
velts Foranledning, idet denne selv trængte til
Ferie og ønskede at foretage sine store Uden
landsrejser. Men i Politik, som i Kortenspil
gælder Venskab intet, og nu staar de fordums
Venner som arge Modstandere og har derved isat
deres Parti ud af Spillet.
Roosevelt har nu dannet et nyt republikansk
Parti, afvigende fra hans tidligere Standpunkt,
og mener, at han ved Hjælp af dette nok skal
tage Stikkel hjem næste Gang.
Jim.
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Frivilligt Drenge-Forbund.

„Renlighed er en god Ting®.

N AF DE SMUKKESTE og sundeste Be

E vægelser, den nyere Tid har set, er F.
D. F., som skylder en enkelt Mand sin Op
rindelse og nu, 10 Aar efter sin Stiftelse, er
udbredt til 65 Kredse hele Landet over med
ca. 6200 Medlemmer.
Det var Arkitekt Holger Tornøe, som kun
21 Aar gammel, fik den Tanke at samle
danske Drenge i en Forening, der — hvilende
paa religiøs Basis — skulde beskæftige Dren
gene i deres Fritid. Den storslaaede Bevægelse,
„Boys Brigade" i England, blev hans Mønster,
som han dog tillæmpede efter danske Formaal.
Interessen Var saa stor, at der straks indmeldte
sig 4—500 Drenge, og disse bragte Bevægelsen
videre, saa man allerede 3 Aar efter havde
et fuldt organiseret Landsforbund.
F. D. F. er ikke stiftet for en bestemt
Klasse Drenge, alle danske Drenge kan blive
Medlemmer, og en af Opgaverne er netop, at
lade rige og fattige mødes, for under samme
Slags hvide Lærredsbluse at dele lige Kaar og
Oplevelser; en Glæde er det at konstatere,
at Forbundet har Medlemmer fra alle Hjem og
fra alle Samfundslag.
Forbundets Valgsprog er: „M ed Gud for
Danmarks Fremti d", og deri ligger hele
dets Tanke.
Under kristelig Paavirkning beskæftiges
disse Drenge af opofrende unge Mænd, som
paa denne Maade ønsker at gavne deres Fædre

I'oC Bay. Asnæs,

land. Disse Førere kender hver enkelt Dreng,
hans Hjem, hans Forhold, og søger at lære
ham at leve Livet i Kristendom.
Maalet er den kristne Tro, Midlet dertil
er fornøjeligt Samvær, Motion, Sport og Gymna
stik. Hertil kommer saa Marsch ture, Koloni
ophold, Musik, Ambulance og Spejder tjeneste.
Man maa forbavses, naar man hører disse
Smaafyres taktfaste Blæseorkester, men endnu
mere naar man erfarer, at Forbundet har 37
Orkestre med 467 Musikanter foruden 400
Trommeslagere, Signalblæsere og Fløjtespillere.
Ambulancetjenesten med Forbinding o. lign.,
er indført i 25 Kredse og afsluttes med Eksa
men i Theori og Praksis, og dettes Fortræffelig
hed vises bedst ved Koloniopholdene, hvor
Drengene jævnligt kan faa Brug for deres Fær
dighed.
Landkolonierne er Forbundets Klenodier.
Det ejer nu 2 paa Sjælland, 1 paa Fyn og 7
i Jylland. Paa de største rummes' ca. 100
Drenge, og sidste Sommer var ialt 800 Drenge
hver 14 Dage paa Landet. Her er de fra Morgen
til Aften sammen med Føreren, som beskæf
tiger dem paa forskellig Maade, men her, som
overalt, er Kristendommen den røde Traad,
som gaar igennem hele Bevægelsen. Opbyg
gende Møder og Gudstjenester er da ogsaa et
stadigt tilbagevendende Moment. Derimod har
F. D. F. intet militært Formaal; naar det al
ligevel optræder under militær Kommando, er
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Middagen forberedes.

det, fordi det er den eneste Maade, hvorpaa
den nødvendige Disciplin kan opretholdes.
F. D; F. er en Forening, hvor Drengene
ved Indmeldelsen maa love „at lyde Forbun

Fol. Bay. Asnæs.

dets Love og søge at være et godt Eksempel
for Kammera ter ne“.
Man skulde synes, at enhver kunde have
Lyst til at støtte en saadan Bevægelse! J.S.

Nattevagten inspiceres

Fot. Bay. Asnæs.
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Flyverens Død.
Fortælling af Kai Dahl.

EN STORE FLYVER laa for Døden, Ri

chard Anderson, som havde flojel de Tu
D
sinder af Kilometer, og hvis Navn var kendt

af hvert Rarn i Landet, Lægerne havde op
givet alt llaab og al Kamp mod Døden. Tele
grafen havde spredt Dødsbudskabet Verden
rund, og Folk, som var vant til daglig at læse
om Aviatikernes Nedstyrtninger, havde stud
set over, at Anderson, som Gang paa Gang
under sine Flyvninger havde set Døden i Øj
nene, skulde ende sit Liv paa Sottesengen. Men
Sygdommen havde slaaet sin Klo i ham under
et Flyvestævne i Ægypten og dødsmærket var
han vendt hjem til England.
Nu laa han i sit Hjem og ventede paa Dø
den. Han havde forlangt klar Besked af Læ
gerne. Højst en Maaned endnu kunde han leve,
maaske kun en Dag, en Time. Sygeplejersken
saa med regelmæssige Mellemrum ind til ham
for at høre, om der var noget, han trængte
til. Ellers var alt saa uvirksomt stille. Kun
fjernt kunde han høre Støjen fra Aeroplan
fabriken, hvor hans Mekanikere forarbejdede
Maskiner, som skulde minde Verden om hans
Navn, naar han selv var borte.
En Svale strøg som en Pil forbi hans
Vindu. — Dens ilsomme Flugt satte hans
Tanker i Bevægelse og fik ham til at mindes
de dristige Planer, som Døden nu vilde hindre
ham i at føre igennem.
Og jo mere han
tænkte, des mere trøstesløst forekom det ham.
Han elskede Livet — ikke for dets egen Skyld,
men for dets Kamp og Strid og vanvittige
Spænding. Og Arbejdet elskede han, Arbejdet
mod Maal, der var vanskeligere end andres.
Og nu: Døden af en almindelig Menneske
sygdom mellem hvide Lagener!
Han havde ventet, at Døden vilde naa ham
i en ung Alder; det førte hans Gerning med
sig. For ham havde Døden slaaet som en
rasende Fart gennem Rummet med Rattet knu
get i de stærke, senede Hænder — et Kaos
af Maskindele og hans eget søndrede Legeme,
— og en Benzinbrand, som havde forkullet
de sidste Livsrester.
Men at den skulde komme saadan Tomme
for Tomme, havde han aldrig forestillet sig.
Han led usigeligt ved at lænke paa det. Disse
Tankesmerter var ham mange Gange værre
end de Lidelser, Sygdommen havde ført
med sig.
Arbejdet paa Fabriken var holdt op. Me
kanikernes Trin døde bort. Det var Middag.
Stilheden pinte ham næsten fysisk. Det fore
kom ham, at den laa tæt ind til hans Legeme
og bredte sig milevidt uden om ham til alle
Sider.
Han kom til at tænke paa Jim Dawis,

hans Mekaniker, som havde fulgt ham over
alt og været med som Passager paa hans
smukkeste Flyvning, London—Moskou.
I et
Nu vidste han, hvordan han vilde undgaa
denne usle Maade at dø paa, som var ham
vis, dersom han ikke havde Kræfter til at
føre sin Tanke igennem. Han greb om Ringe
apparatet og trykkede til. Det var ham en
Lindring at høre Stilheden blive brudt af den
elektriske Klokke et Par Værelser borte.
Sygeplejersken kom.
„Aa, Frøken, gør mig den Tjeneste at lade
Jim Dawis komme herop.“
„Nej, Mr. Anderson. Lægerne har jo for
budt, at De bliver forstyrret/4
„Frøken! Jeg er lige glad. Hent ham!“
Lidt efter stod Jim Dawis foran hans
Seng. Six-peiicen knugede han mellem de lange,
smidige Fingre. Taarerne løb ham ned ad
Kinderne, og hans lille Skikkelse rystede af
Sindsbevægelse og Sorg.
„God Dag, Jim! — — Jeg skal dø nu,
hvad De før Resten véd.------ Men jeg vil ikke
dø paa denne infame Maade. Hører De, jeg
vil ikke! - — — — Er Moskou-Maskinen
samlet?44
„Ja, Mr. Anderson.44
„Gør den startklar og fyld Benzinbehol
deren helt! —- Og husk at sætte Højdemaaleren paa!44
„Ja, Mr. Anderson.44
„Kom saa herop igen med et Par Mand
og faa mig kla'dt paa og bragt om Bord i Ma
skinen!44
„Ja, Mr. Anderson.44

Bichard Anderson sad igen ved Rattet i
Moskou-Maskinen. Jim Dawis undersøgte endnu
cn Gang inden Starten alle Skruer og Bolte,
spændte cn Bardun hist og her. Uden om
stod Mekanikerne i smaa Klynger. Ikke et
Ord kom over deres Læber, men deres Øjne
talte, naar de strejfede hinandens Blik.
Alt var klar til Start.
Anderson følte igen hver Fiber i sit Le
geme spændes til del yderste. Handlekraften,
Viljen, den stærkeste Magt i Verden, havde
atter sejret, havde for en Tid givet et døds
svagt Legeme dets gamle Styrke.
„Farvel alle sammen!44
Mekanikerne blottede tavse Hovederne.
Jim Dawis greb hans Ilaand og kyssede den
atter og atter. Sygeplejersken bukkede under
for nervøse, afbrudte Graadanfald og vak
lede bort.
Saa satte han Motoren i Gang, Propellerne
hujede gennem Luf Len, og snart skød Maski
nen med 120 Kilometers Timefart i Spiral-
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buer højere og højere op. Det blæste lidt,
Anderson maatte passe ikke at faa alt for
megen Sidevind i Svingene for ikke at kæn
tre. Men Motoren gik godt. Dens taktfaste
Brummen lød i hans Øren som en* gammel
kær Melodi.
Da Maskinen naaede op i 1200 Meters
Højde, blev det stille. Dybt nede skimtede han
Fabriken. En sort Masse noget derfra viste
ham, at Mekanikerne endnu stod paa Start
pladsen og s Lirrede op efter ham.
Langt borte syd over øjnede han Londons
Taarnc. Som Taagekegler hævede de sig i
Vejret. Snart var Jorden ikke mere *til -at øjne.
Solen skinnede paa Skyerne under hám. Rum
met var som mættet med Farver. Solstraalernes
.Spil i Skyernes Taagemasser skabte Nuan
cer, som ingen Pensel kunde fæstne til et
Lærred.
Højere og højere steg han. Spændingen
og Luftens majestætiske Ensomhed holdt hans
Tanker fangne. Kun Bevidstheden om, at Jor
den stoi* og haard bredte sig under ham og
krævede ham død eller levende tilbage, pinte
ham. Var Døden en saadan Fart gennem Rum
met uden at være rodfæstet noget Sted, maatte
den være den højeste Lykke.
Kulden begyndte at stivne hans Lemmer.
Han saa paa sit Ur. Med den Fart, hans Maskine
gik, kunde han forstaa, at han havde slaaet
alle Højderekorder. Han slog Motoren fra og
gik ned i Glideflugt. 1 store Kredse som en

kæmpemæssig Rovfugl nærmede han sig Jor
den. Nede i de lavere Luftlag blæste det sta
dig, saa at han maatte sætte Motoren i Gang
igen for ikke at kuldflyve.
Nu kunde han atter skimte Mekanikerne.
Da de fik Øje paa ham, brød de ud i Hurraraab. Anderson syntes, det lød som længe tib
bageholdte Angstskrig.
Han landede glat noget fra del Sted, han
gik op. Jim Dawis var den første, der naaede
hen til ham. Han vilde straks hjælpe ham
ned af Maskinen.
„Nej, Jim! Tag først Højdemaaleren afl
— Hvor meget viser den?“
„4042 Meter! Carpents Rekord er kun 3200
Meter!“
Glæden lyste et Øjeblik ud af Jims An
sigt, men da han saa, hvordan Anderson slap
pedes, nu da Spændingen var udløst, spurgte
han igen, om han ikke skulde hjælpe ham af
Maskinen.
„Nej Tak, Jim! Lev vel og hils - — —u
Motoren overdøvede Resten. Propellerne
hujede gennem Luften. Næsten lodret skød
Maskinen til Vejrs. 1 300 Melere Højde Log
Anderson Retning mod Klipperne nord for Fa
briken. - - — — —
Mekanikerne fandt hans Lig under den
knuste Maskine. De viklede det ind i Lærre
det fra Planerne og bar det hjem.
Paa hans Grav satte de et Kors, tømret
af Resterne af Moskou-Maskinens Træværk.

Biskop Johannes van Euch nedlægger Grundstenen til en katholsk Kirke
paa Jagtvejen.

1912.

N o ve m b e r
17.

D ag “ ,
8.

„H v e r

fol. H. Dainyaurd.

Paa det kgl. Theater opførtes nylig Professor Ennas nye Opera „Nattergalen", som gjorde Lykke. Ovenstaaende Billede viser en Scene
af anden Akt med Hr. Niels Hansen, Hr. Høeberg, Frøken Tenna Fredriksen og Hr. Helge Nissen.
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Fra Balkankrigen,

i

Menigmand i Konslantinopel, Købmænd, Baadførere og andre Nonkombattanter
drøfter Krigen og dens Følger.
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Fra B¿ Krigen.
Heste og Soldater landsættes ved Bosphorus, hvor Tue i denne Tid er i travl Aktivitet baade Nal og Dag.
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Den tyske Kejser
gæstede som bekendt for kort Tid siden Schweitz og overværede de schweitziske Troppeøvelser ved
Zürich. Hans Majestæt bar Gardejægernes Uniform og syntes at more sig fortræffeligt. Paa
Billedet ser vi ham i livlig Samtale med den schweitziske Præsident Forrer.
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Sport for de Blinde.

En Styrkeprøve mellem blinde Drenge.

EN RASTLØSE AMERIKANER, der beskyl

I rigtig Erkendelse af, at jo mere de blinde

han ogsaa i al sin travle Færd kan faa lidt
Tid tilovers til at tænke paa sine Medmennesker
paa en praktisk og fornuftig Maade.
I Byen Overbrook, Pennsylvanien, har han
med sine Dollars oprettet et Institut for blinde
Drenge og Piger, der dér sættes i Stand til
at blive nyttige Medlemmer af Samfundet til
Trods for deres Ulykke, men han har ogsaa
tænkt paa, at disse stakkels Børn maa savne
de Glæder, der bliver de seende til Del, og
deriblandt den sundhedsgivende Idræt.

de føle deres Ulykke, er hans Opgave bleven
at formindske Ulykkens Omfang i dens Følger.
Det er lykkedes ham saa godt, at han endogsaa
har aabnet Adgangen for dem til det fornøje
ligste Sportsliv. I Overbrook skal man have
opnaaet Resultater, der har vakt megen Be
undring. Drengene udfører atletiske Kunster,
som det kun er givet de færreste seende Børn
at efterligne, med en tilsvarende Træning, og
Pigerne er blevet indøvet i klassiske Danse og
andre til deres Køn svarende Sportslege.

des for kun at tænke paa den almægtige Drenge og Piger oplæres til at bevæge sig og
DDollar,
kan dog undertiden bevise Verden, atte sig som de seende Børn, desto mindre vil

G. li,

Blinde Piger i klassiske Danse.
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UGENS PORTRÆTTER.

Professor FRIDERICIA.

Skorstensfejermester C. W. LIEBIQ.

PROFESSOR, DR. PHIL. I. A. FRIDERICIA, Rd. af
Dnbrg. som nylig døde 63 Aar gammel, var ikke alene
en fremragende Videnskabsmand, men tillige en overor
denlig fin og elskværdig Personlighed. Lfge fra Skoleaarene var man sikker paa, at den ualmindelig begavede
og flittige unge Mand maatte naa højt i den videnskabe
lige Verden og allerede som Assistent paa Universitetsbibliotheket gjorde han sig bemærket. Som Professor i
Historie ved Universitetet og som Historieskriver befæ
stede han sin Stilling blandt Danmarks største Videnskabsmænd.

DEN 12 NOVEMBER fyldte en gammel velkendt Mand
paa Vesterbro, Skorstensfejermester, Dannebrogsmand
C. W. LIEBIG, 80 Aar. —
Trods sin høje Alder, færdes han stadig ude, og be
strider endnu sin Bestilling med Iver. Han er agtet og
afholdt af alle, der kender ham, og nævnes som en sjæl
den god Arbejdsgiver.
GAMLE HYLTOFT ER DØD I RANDERS, hvor han
de sidste 20—30 Aar havde en stor Forretning med
Theaterkostumer. Inden den Tid var Christian Hyltoft Skue
spiller og vandt sig et meget stort Publikum i Provinsen
og paa Kasino, hvor han spillede under Theodor Ander
sen. Den smukke gamle Herre med den martialske
Moustache og Holdning havde mange Venner, ikke mindst
blandt Afholdsfolk, mange ældre Theatergængere huskor
ham som en fortræffelig Karakterskuespiller.

Fhv. Skuespiller CHR. HYLTOFT.

= HOTEL NORDLAND, BERLIN. =
Aabnes 1. Januar 1913.
■!■■!!■■■■!!

Stettiner Banegaard.

Invalidenstr. N.

i!!!!!!....*

isk Hotel. Værelser fra Mark 2,50. Hotellet bliver indrettet med al Nutidens Komfort: Lift, Elektrisk
, Central Varme, Bade, koldt og varmt Vand paa Værelserne.
Ejer M. WENDT.

BAHNHOFS HOTEL.
Dansk Hotel.

Indehaver: ERNST SCHÖTTLER.

Dansk Hotel.

na-Ottensen, Hjørnet af Hahnenkamp og Scheel-Pleszenstr. i umiddelbar Nærhed at Altona Hovedbanegaard.

Telf. Gr. 1. 4021.

Elegante Værelser Mk. 3,00 med Frokost. Servering paa enhver Tid af Dagen.
Udskænkning af hjemlige og fremmede Ølsorter. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ængt reel Betjening.
Faste Priser-

JANSON
>tel zum Kronprinzen, Hamburg, Hotel
Indeh. POUL LANGE.

Vil De
være rig

Klasses Hotel. 100 Værelser fra 3 Mk. Mest moderne Komfort.
- Værelser med Bad. Varmt og koldt Vand i alle Værelser.
Lift — Auto-Garage — Stahlkammer — Vakuum.

paa Minder
maa De
fotografere
Deres
Kære. Med

lige ved Hovedbanegaarden (Ankomstsiden).

Heinrich Loelf, Ejer.
agfører H. O. JACOBSEN,

deriksborggade 48.

Kbhvn.

Telefon 7486
rg. Ineasso. Øjeblikk. Afregn,
idomme administreres billigt.

Aaben 10=12 & 5=7, Søndag 10=12
TELEFON BYFN 4298
MIKKEL BRYGGERSGADE 5, St.
København K.
Ægtepagter, Borgerlig Ægteskab,
Separationer,
Testanienter, Skils=
-lever modtages i Sang, Talemens Uddannelse og Musikteori misse, Ansøgninger, Retsmøder.
Al
Ejendomshandel.
sesse Maries Alle 7,2. Tlf.2956y
Salg og Køb af Forretninger.

/ilhelm Rosenberg
ri Ipsens

(iste-Fabrik
st lave Hus
.Vester 379.

egravelser
> esørg es.

^fiedler.

Værelser fra Mark 2,50.

CENTRAL CAFÉ
& RESTAURANT
(v.

M. Pedersen, forh. Hotel Vestjylland).

Ennas

Apparater
fra 6 Kr. komplt t kan Enhver
straks fotografere overalt.
Forlang Katalog.

H. C. Ørstedsvej 49. AMATØRFOTOGRAFEN, Vimmelsk. 47.
Linie 8 og 3 holder v. Døren,

København K.

Qnor PonfTfl
Møbler omstoppes
anbefaler sig et æret Publikum. updl
(for Private) af en
— Telefon Nora 2601.
Fagmand, hurtigt og propert. Chr.

Frokost—Middag

mig hænge Deres Gardiner op.

Hyskenstræde 12.

og Ta*pper paalægges. Forsøg al lade

terbrog.75
Hj. af
iilenschlæ^ersgade

NærvedBahnhofFriedrichslr Elek
trisk Lys, Centralvarme, Luft, Bad,
Piadslor Automobiler. Telf, Centrum
4460., Tel.-Adr. Jansonholel.

Frprfprikpn 1 »Petserer og Dekora• IICUCI llvoCII. tionsforretning. Dron.
Tværg. 20. Fiks Gardinophængning

V

billige

Berlin N. W. 7, Dorotheenstr 19
ved Postscheckamt. N. W. 7.

FRK. L. BACKE.

Nielsen. Telefon Vester 1097 x, Hart-

mannsgade 11 (Kælderen).

Syoegleje-flrtlkler.

Extrafint Kamgarns-Cheviot til Herretoj,

Gummivarer forsen
des pr. Efterk av eller

5,50 Øre Meter eller 3,40 Alen samt Dame-Serges til
3 Kr. Meter eller 1,89 Alen samt en Vare til 3,50 Meter,
2,20 pr. Alen . sendes til enhver af Bladets Læsere i denne
Maaned fra
S. Pedersen.

Cigarf. Godthaabsv. 16

Klædefabriken, Varde.

Fabril^

af Hdve-^Qravqelacndere.

Frimærker.

Hygiejne, Sygepleje,
Toilet og Barber Artikler.
Forlang illustreret Katalog.
Forretningen grundlagt 1900.
Lageret „Diskret“,
Prinsessegade 49. Kbh. C.

—Gummilageret.
13. Lille Kongensgade.

fors prima og garanterede Varer til
billigste Priser. Diskret Expedition.
Alle Sygeplejeartikler
mod Efterkrav el. Frimær
ker portofrit. 2 Prislister. „Hygi“, København V.

Kældergittere, Dørgittere
iittere for Udhængsskabe og
kkelovne samt Sikkerhedsgittere.

Vejle Dampvaskeri,
kern. Tøjrensnings-Anstalt,
anbefales. — Telefon 307.

og brændI.
¿indre blev martrede for at aftvinges
Hemmeligheder - Smertensskrig og Vaabenklirrcn blan
dedes — jeg lukkede mine Øjne for at undgaa at se
al denne Rædsel.
Til sidst blev det stille. l)a jeg saa op, stod der en
Mand ved min Side og sagde:
„De Stammer, der paa Jorden vil tro paa mig
og følge mine Bud, skal blive de mægtigste og tal
rigste, men naar man forlader mig, da bliver Men
neskene som Dyr, hvor den stærke slagter den svage,
og Jorden en Jammerdal, der altid vil rinde af Blod.
Jeg vaagnede.
Morgensolen tittede ind ad Buden — jeg rejste mig
og gik hen til Vinduet.
Paa Gaden hastede Folk af Sted — unge Piger
med Madkurven under Armen var paa Vej til Fa
brik, Forretning eller Kontorer.

PIANOER

gade 20, 1.

slemmes og repareres
billigsL Dannebrogs«
I. Marcussen.

GummilageretFran$ais

16Lille Kongensgade 16

Ex Ira fineste Kval. Gra
tis Prøver. Diskret Eksp.
Frim. modt. Hoveddep.

Sagfører Thor Eibye, Køb Hver 8. Dag.
Hyskenstræde 12 København

Jeg greb mig til Panden ved at se alle disse Kvinde
skikkelser, kom jeg til at lænke paa Drømmen —
hvorfor gik de der?
Var det Kvinder uden Tanke, uden Maal — var
det Kvinder, der droves af Ærgerrighed, eller Kvinder,
der dreves af Nød — eller maaske fordi det var bleven
Mode?
Flvad var det — for der var mange — mange — de
kom fra store Huse, fra smaa Gyder, nogle var ele
gante — andre luvslidte — det syntes mig, som var
det alle Byens Kvinder, der skulde ud at arbejde.
Jeg fik med et Lyst til at raabe ned til dem alle
sammen — det er godt nok det med Arbejdet — men
Kvindens Kald og Kvindens Pligt - - ja, og Kvindens
Lykke og Ære er at blive Moder — — glemmer I det,
dä ligger Øksen ved Boden.

PhqTIgV Hjemk. fra et
JT A dllÖA. gentaget
Stu
dieophold i Paris modtager jeg atter
Elever. Prakt. Talemetode. 1 Kr.
Tim. P. Lund, exam. Sproglærerinde,
Nørresøgade 31 A. Tr. 11—1, 7-8.
ENGLISH.

Private lessons and conversation.
Mrs. Kate Juel, f. Barfield.
Tlf. Nora 143 y. Xorrebrogade 11, St.

Marie og Knud Christians«

Hyt rationelt Translatørkursus.

Selskabsd.

Fabrieivis Rasmussens

Bestaaet siden Reformen 1907.
Nye Kursus i Fransk begynder
den 1. Oktober.
G. Thierry=Knudsen, kgl. Translat.
Jernbanegade 3. Telf. Byen 252" v.

Danseskoler

Edouard Hansen,

for -Børn og Voksne i Portugalsgade Nr. 12 og i Nørrevoldgade
Nr. 23. Program i Kioskerne eller tilsendes gratis. Bopæl: Ama
gerbrogade 121, 4. Telf. Amg. 41 ly.

Kancellisekret, v. d. fr. Legal.
Lundsgade 5. Telf. Øbro 1598 x.

________ Forlang Program._______
Koncert sanger

.*. Odense Fagskole for Kjole- og Linnedsyning .*.

Gertron Gjedde.

VESTERGADE 49. Telefon 2145.

Sangundervisning.
Vesterbrogade 94, 1. Sal.

M,Zg’UHennyk ’
Rungsgade 7 2, v. Aahoulevarden.

laver. Frk. Barfod Petersen 4 Kr.

Mandolin er moderne Musik (den
ital. Metode). El Kursus 10 Kr. Enet.
mdl. Mariendalsvej 41. Udeoghj.
Elev af Wilhelm Matthison Hansen.Gar. Result. Bianco Lunos Allé 12St.

K

„ Hj emmeflid“.

ang. Tonedannelse. Harmonium

S

Klaver. Johansen-Draae, exm
Orgn, Ilerl. Trollesg, 7. Tlf. Byen 2507x

Grundig Underv- i alle fine Haandar. i
2 Kr. mdl. for Voksne, ¡g Tjmer

Zigeunersystem

Knipling 4 Kr. mdi.

grundigt ude og hjemme. („Du Vind
pust saa lunt“). Fru A. Hansen,
Reventlowsgade 24, 2. t. v.

Dag- og Aftenkursus samt Enet., Abel Í

Cathrinesgade 27. Dorothea Pedersen

Hertha Paludan-Nielsen.

Hvor skal min Son i Skole? *

Klaverundervisning, Akkompagner
ment, Indstudering af Sangpartier«

Cand. mag. AXEL MOE’s
Privatundervisning.

Amagertorv 10, å. Telf. Byen 788 y.

Alle Aldre.
Ethvert Standpunkt
Enetimer og Hold. Hver Elev sir
Læseplan. Indmeld. Vesterbrogade
Sang. Klaver, Violin. Rømersg. 15,4. 134. Dossering 6 (ved Dr. Louises
Bro). 12-2.
Telefon Byen 647 y.

udsens Musikkursus.

Rrnmo + icl/ Qbnln Elevinstruktør VIGO BUCH=JENSEN, RoarsUl aclldlloK OKUIC. vej 2, Hj. af Falkoner Allé. Træffes efter Kl. 5.

et fjaarpræparat, der gennem 30
ilars praftiffe (Erfaring bar orft
fig at corre det bedfte.der nogen
finde bar næret tilbudt publifum.
Det renfer porerne, fjerner 5Fel,
helbreder (Efcem og Saar i Oouedbunden, ftyrfer det fbage
tjaar og frembringer nyt paa ffaldede Steder faml ftandfer
øjebliffelig det ftæTpefte ^aaraffald. prijen er 1.50 Øre pr./2$l

S

^aarelirir

Subrif og £ager ved e5. Äonfen &

Rifled.

Guldmedaille i Set Louis19O4 Apparatet „Acousticon^, stærkest eksi-rr-------- -—*
—— sterende Høre-Apparat. Øre massage-AppaII Ä n 8"
ratét „Massacon“, der udlejes, helbreder
U |1 n £
i de fleste Tilfælde Døvhed;. Katalog gratis,

il

•I

U liL “ H. DEMANT,Vesterbrog<22, Kbhvn.B.

I I ■■

Marie Hansen.

Natalie Hansen.

Silkeborg Seminariums Forberedelsesklasse. Det nye Skoleaar begynder d. 31. August.
Baade mandi. og kvindl. Elever optages. Man maa helst melde sig inden 15. Juni.
P. J. M. Winther.

___________ Tr. 12—2, 5-6.___________

Gudmund Elmquist.

Fortsættelseskursus for øvede Syersker.

Pensionat for tilrejsende Elever.

Sidste Studieophold i Paris hos
Edmond Duvernav (Koncervaloriet).

Eneforhandler for Skandinavien, Finland og Rusland.

F*<yes(er 5314y?>X

Plastik. Voxne og 1

Studenterhuset, Nørregad
Haandværkerf oreningen, Kron
sensgade 7. Søndagshold for
10—1. Kr. 1.25. Øvede Børn og X
Tirsdag 7 —9 & 9V-1—113». Sorted
dossering 87. Søndagshold for
10-1. Kr. 1.25. Voxne 1 Vj-392- A
hold. Voxne og Børn. Kolding
4. Børn. Tirsdag og 'Torsdag
8‘m.
Korups Have, Børn. Oi
og Søndag Kløvermarksvej 3.
dag og Fredag. Børn. Kr. 1.25. \
1 Herre Kr. 2.25, 1 Dame Kr.
Thingvej 41, Søndagshold.
10-1. Kr. 1.10. Voxne 4-692- 1 1
Kr. 1.75. 1 Dame Kr. 1.25. Progi
Kioskerne, Trianglens Kiosk o
Tlf. Tlf. V 5611y. Værnedams

Sang-Dagmar
og Talekursu
Holm.
Amagertorv 15, 3. Sal.

Tr. 10-12, 2-4.

Tlf. Byen 23

Johanne Henrichser
Tilskæ rer ske

Ml

3 Vestergade 3, Aarhu

Nørrevold 92.

♦

Jagtvej

113.

Program. — Indmeldelse i Lokalerne

Kursus for Direktricer begynd
I og 15. i hver Maaned.
Pladser anvises.

A. Reiters
Fægte- og Boxeinstitut.
Vimmelskaftet 42.
(Jorcks Passage).

Nyt for Damer
I Ucmolori Erstatning for Broderier
Lyollldlulli paa alle Stoffer. Kan læ

Vodrolfsplads 10. 2 Sal. Tlf. V
9— 12 og 4—5.

L’hombi
W Skolen

res af enhver i Løbet af kort Tid.
Adolf Steens Allé 10.
Materiale leveres. Billige Begyndel
Aftenkursus a 10 Kr. i L’ho
ses- og Fortsættelseskursus. Úndervisningen ledes af Markus Markus og Bridge begynder den 1. i
sen fra Als (Sønderjylland). Indm.: Maaned. Tlf. Nora 1056x. Spanj
Frrihn
Stenograf
Blaagaardsgade 20, 2. Sal. 10—3.
rruuy.
(Snm Hoid. Eneti

etannnr
b LHIIUyr.
Riirpaii
Dette Legetøj bringer DUiedU,

Cykle-Hesten.
(Mønsterbeskyttet.)

Maskinskrivi

Biilowsv. 10 V. GI. Kc
uf. v. 2503 y (10-1;

Forlang Progr

Stmgrafisk læreansta

Jubel og Glæde i alle
Hjem. Leveres i 3 Stør
relser å 6,00, 6,75 & 7,50.
Forhandles overalt eller Snare^ade 6, ved GI. Str
direkte fra Fabrikanten _______ Telefon Byen 1270y.
* * « Tømrermester
Blomster, Fjer, Hattepynt, s tori
Ejnar Nielsen valg, billige Priser, Strudsfjer 3
Dansk Arbejde. Holberghus, Aalborg.
1,57. Stor Kollektion i Hath
HUSK PRØVEBASARE

Villag. ved Humleb. 3000 □ Alen _______ Vesterbrogade 45.

Martved, Carolinevej. 3 Hellerup. Averter i „Hver 8. D<

SKØNHED.
største Magt er Skønhed og fra
Kvindens
Oldtidsdage til denne Tid har man der
for søgt, ikke alene at forhøje den; men og
saa — og i Særdeleshed — at bevare den.
En Ninon havde saaledes umuligt kunnet
vedblive at være Skønhedens Dronning helt
op i Alderdommen hvis hun ikke ved Kunst
havde forstaaet at jage alle de Fjender paa
Flugt, som ellers hærger selv den skønneste
Kvinde. Blandt de der nu om Stunder tager
sig af Kvindens evige Ungdom er Fru
Th. Madser GI. Kongevej 150. Fruen ar

bejder efter en amerikansk Metode, som o
alt i Udlandet har vakt Furore, og beny
selvanden her i København, en amerikc
Maskine som — efter Lægeudsagn —
kunne helbrede Ansigtsnervesmerter.
Kvindens Teint er som en skøn Fr
hvor hver Plet, hver Ujævnhed virker sk<
mende, alt sligt fjærner Fruen, hver Ry
maa forsvinde, og en Hudcream hun ben)
siges at være opfundet af en underskøn (
ung Romerinde ved Kejser Augustus’ Ho
m- r.

Limfjorden.
En nordjysk Fædrelandssang.

Du Sølverbaand om vor hjemlige Jord!
Du „gyngende Landevej“ her mod Nord!
Du friske, frie Fjord!
Du sender med svulmende Fylde og Lyst
En Vesterhavs Hilsen imod vor Kyst,
Dets Friskhed og Kraft i din Bølge jo bor!
Du dejlige, bankende Fjord!

Du vækker. Sjælen af Dvale og Drøm,
Dit Favntag er stærkt, din Hvisken er øm,
Du sunde, salte Strøm!
Din Bølge den træder en fejende Vals
Hist fra Thyborøn og helt ud til Hals
Og kærtegner Skatten til Rigmandens Bord“t
Du dejlige, blinkende Fjord!

1 dig sig spejler vort ældgamle Flag;
Vi hilser med Fryd i solfyldte Dag

Dit frie Bølgeslag!
Den Frihed, du har i din Bølge saa blaa,
Den ønsker vi altid, vort Land maa faa,
Saa evigt du kysser en fribaaren Jord,
Du dejlige, blinkende Fjord!

Læger-Tandlæger \3ygepleje-Hygiejne
AXEL TROLLE.
i Fordøjelses» og Underlivssygdomme.
Dronningens Tværgade 40. Tlf. 7960.

Damernes Rubrik

■■ ~

Dr. med.

Konsultation
Privatklinik og Bopæl:

Tr. 12—1.

Tandlæge AAGE CALLISEN.
g
P GIG
I| ■¡

Gaa kun til en

Fineste Tænder,

billigste Pris.

Hele Tandsæt 16-28 Kr., enk. Tænder 1 Kr., all med Garanti. 18 Aars Praksis.

Telefon Byen 1103 x.

JØRGENSEN BILLE, Gothersgade 3 (ved Kg. Nytorv

W. Kaiser, Aarhus.

Tandlæge Jørgen Høyer
Østerbrogade 74, 2.

Kir. Instrumentm. og Bandagist.

Søndage 9-10. Tirsd. & Fred.
9-4 & 51/0-7. Øvrige Hverdage 10-3.

Brokbaand, Rvgbandageg og
Underlivsbar dager.

Konsult.

Pensionatet
Villa Aavang

odpleje & Manicure

F

ude

Skole og Hjem for unge Piger.
Program tilsendes.

Telf. Byen 2135 y. A n n a M a d s c n.
ELLA NIELSEN,
Sølvsmed & Cicelør,

Pris 2 i.’ å 3 Kr, pr. Dag- 60 Kr. pr. Md.

Massage, hygeju., udd. i Tvskl. Fod»
Meccano Haandpleje, Fodpleje. Ude ogHaandpleje (Ekslraassist.)Søgned.
WldSSayB, c)_i2: 1 Kr. Hjemme 1—7 10-6, Sond. til 12, anden Tid pr. Telf.
Vester 5400y. Bevcntlovsg. 20, 2. Sal.
(Søndag 9—11): 75 Øre. Blegdamsvej
2 (St. Hans Torv). Lovisa Svensson. Fru Else Lange Schmidt, u. og hjem

KLINIK.

Tvsk

cksam.

Massøse.

—

Ude

Elever til gratis Uddannelse i Syning
og Tilskæring. Cort Adlersg. 2 1.9—4.

1. Kl. Dametrissring
og Haararbejde.
I lo vedbade med Ki
nin og Chainpoing.
Ansigtsmassage og
Manicure.
Afredt
llaar købes og for
arbejdes smukt og
billigt.
Elever
uddar, nes.

Studiesir. 61.

35 Øre.

hjemme

Ør.
fra

Ellen Sørensen,

12—

I

For Folk, der køber Varerne paa
J Ratebetaling, er det af Betydning
________ _________________ at komme i Forbindelse med ku»
lånte Firmaer. Nedennævnte Firmaer nyder i saa Henseende Tillid.

øbler faas paa Kredit fra
5 Kr. maanedlig

M

Fodtøj

Holm & Larsen,
48, Falkonerallé 48.

Telf. 7155.

Brugte Møbler tages i Bylte.

øbler uden Udbetaling
*
> + > 2 Kroner ugentlig.

M

__________Søndcrboulcvard 65._________

rianmorlzo
Udllll’dllto

største og billigste Lager
af gode, brugte Møbler
er Rosenborggade 2 (ved Hj. af gi.
Frederiksborg».).
Møbel»Pakhuset.

] Musikinstrumenter

Pathéfon

^‘‘^ir'8"
og 10—20 Plader leveres solide Kunder
mod Ratebetaling uden Prisforhøjelse.

Dobbeltsidige Herold-Plader l1^ Kr.

DANSK FONOGRAFeMAGASIN
Amagertorv 16.
Prisliste gralis.

I

FODTØJ PAA AFBETALING
20, Fredensgade 20.
Eget Arbejde.

Billige Priser.

Pildtai l)aa Afbetaling.
X«
UUIWJ
Saxogade 3.
I
Giarmestre
|
Dillndor

paa

DIIIUUCl gade 28

Telefon Nora 2361.

Fiskehuset ,,Viktoria‘\®“"‘N»raei £
1ste Klasses
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YORKS PASSAGES VINSTUE
er Navnet paa en første Klasses Forretning, belig
gende i Skindergade 31. Som Navnet antyder, er
der imidlertid ogsaa Indgang til Forretningen fra
Yorks Passage. Beliggenheden er saaledes godt valgt,
ikke paa selve Strøget; men i dets umiddelbare Nærhed.
Man finder her en Viert, der sammen med sin
Hustru selv ordner hele sin Forretning, selv besørger
Serveringen og saaledes staar i direkte Rapport til
sine Gæster.
Foruden de prisbillige og i Kvalititen gode

spirituøse Varer Forretningen byder paa, bar den
andet Speciale: stegt Flæsk.
Det er saaledes, at Fru Petersen er en Meste
at tilberede denne Ret; Dygtigheden har hun ef
Sigende erhvervet sig under sit Ophold i fhv. Lar
brugsminisler Ole Hansens Hus.
Som man ser en Forretning der har mere
byde paa end Navnet lader formode, og dertil
Sted, hvor man bliver godt betjent og faar go
Varer.
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FRU JOHANNE LUISE HEIBERG.
1812—1912.

Pris 10 Øre.

Fot. Hansen,
Schou Weller.

Dette Billede er taget i 1875, elleve Aar efter at Fru Heiberg havde forladt Scenen.
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JOHANNE LUISE PÄTGES
fødtes paa „Lille Ravnsborg“ i København
den 22. November 1812, som den mestyngste
af ni Søskende. Hendes Fader, Christian Hein
rich Pätges var indvandret hertil fra Køln og
havde etableret en lille Vinhandel; han var
en jovial, fantasirig, men lidet energisk Mand,
som i Dygtighed stod langt tilbage for sin
Hustru, den praktiske, noget originale Henri
ette Hartvig. Ogsaa hun var fra Tyskland,
fra Frankfurt, men medens Manden var Katholik, var hun Jødinde. I Følge Familietradi
tionen skal hun have været meget smuk og
flygtede fra sit Hjem med en fransk Officer,
som forlod hende her, hvor hun saa blev
gift med Vinhandler Pätges.
Med den let
sindige Familiefader, den store Børneflok og
den kun ubetydelige Forretning havde de me
get trange Kaar, og efter Københavns Bom
bardement 1807, hvor al deres Ejendom gik
op i Flammer, gik det fuldstændigt tilbage
for dem.
Med sin ukuelige Energi satte hun nu sin
Mand helt ud af Spillet, begyndte en Værts

Fru Heiberg i „Abekatten"

husholderforretning, om Vinteren i Køben
havn og om Sommeren paa Dyrehavsbakken,,
og da det snart rygtedes, at hun lavede for
træffelig Mad, fik hun eflerhaanden sin Flid
og Dygtighed belønnet, saa hun endte med.,
at blive ret velstaaende.
Madam Pätges var Værtinde for Officererne
ved andet jyske Regiment, og da det blev
forflyttet til Aalborg, fulgte hun og Familien
med. Her lærte den lille Johanne Luise at.
danse af en af Underofficererne ved Regi
mentet.
1820 vendte Regimentet og med det Fa
milien atter tilbage til København, og nu blev
Barnet Elev paa det kongelige Teaters Ballet
skole, hvor man hurtig blev klar over hendes
ualmindelige mimiske Evner og vidunderlige
Ynde.
Johanne Luise havde arvet sin Faders Fan
tasi og Lune, men tillige sin Moders Energi
og gode Forstand; hvad hun satte sig for at
ville lære, tilegnede hun sig hurligt og havde
allerede som Barn langt flere Kundskaber end

i „Den Vægelsindede*

i „Ruth.
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Fru Heibergs Genoptræden paa det kgl. Teater — i „Bagtalelsens Skole* — 5. Oktober 1859.

hendes jævnaldrende paa Balletskoleil; men
hun talte et ganske rædselsfuldt Sprog, en
Blanding af Forældrenes tyske, det aalborgskjyske og københavnsk-danske. Hun fik dog
snart selv Øren derfor og arbejdede saa ener
gisk for at forbedre det, at hun virkelig in
den ret længe talte et smukt og fejlfrit Dansk.
11 Aar gammel dansede hun sit første lille
Parti i „Bjergbøndernes Børn“, og lille Jule
aften 1824 begejstrede hun Publikum i sin før
ste store Solo, medens hun allerede Aaret forud
havde haft en lille Talerolle i Oehlenschlägers
„Corregió".
1826 optraadte hun første Gang i „Hans

Fru Heiberg i „Kongens Livge*

og Trine“ af Poul Martin Møller. Den mor
somme Dialog vakte enorm Jubel, spillet af
den fyrretyveaarige Bosenkilde og den purunge
Pige; nede paa Tilskuerpladsen sad J. L. Hei
berg og var maaske den, der klarest saa den
opgaaende Stjærne.
I Løbet af de kommende Aar overtog Jom
fru Patges alle Elskerinderoller, og blandt disse
var Agnete i „Elverhøj", en Rolle, som Hei
berg havde skrevet med Tankerne paa hende,
hvem han allerede elskede. Hun spillede den
første Gang 1828, umiddelbart efter sin Konfir
mation, og beholdt den derefter i 27 Aar.
Medens hun var Elev oppebar hun en Gage

i „Dina*

i „Viola*.
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af 25 Rd. om Aaret, 1828 steg den til 100
Rd., og da hun Aaret efter udnævntes til kgl.
Skuespillerinde, forhøjedes den til 300 Rd.
Jomfru Pä tges var nu en Tea Lersol, som
enhver ønskede at se skinne i sin Nærhed.
Heiberg indførte hende i sin aandfulde Moder,
Fru Gyllembourgs Hjem, hvortil hun senere
flyttede efter hidtil at have boel hos Skuespil
parret Wechschall.
Efter et Par kortvarige og uheldige For
lovelser bønhørte hun Heiberg, hvem hun tid
ligere havde afvist, men nu lærte at skatte,
og den 31. Juli 1831 viedes i Slangerup Kirke den
fyrretyveaarige Johan Ludvig lit den tyve Aar
yngre Johanne
Luise.
Som Fru Hei
berg blev hen
des Liv over
ordentlig lyk
keligt. Mand og
Svigermoder
kappedes
om
at
forvænne
og forkæle hen
de, og hendes
Kunstnerbane
blev saa lys og
straalende som
ingen
anden
dansk
Skue
spillerindes.
Hendes sjæld
ne Talent, hen
des
Aandrighed,
hendes
Skønhed
og
Ynde satte hendepaaenPlads,
hvorfra ingen
senere har kun
net fortrænge
hende. Flun
blev den Sol,
hvorom alle de
andre
maatte
dreje sig, og
det
Mønster

rigtig for hendes elegante og smidige Kunst,
men ogsaa Digterkongen skrev Roller ene for
hende, saaledes „Dina", som 1842 blev en mæg
tig Succes.
Efter en af dets Opføreiser blev Fru Hei
berg trukket hjem fra Teatret af Studenter,
som under Jubel og( Ilurraraab spændte Hestene
fra. Heiberg, som hadede al Opsigt, var rasende
derover, og den fejrede Primadonna maatte
ligefrem bede ham om Forladelse, skønt hun
jo var ganske uskyldig i Forsyndelsen, værre
blev det endnu, da det begejstrede Publikum
nogle Aftener efter bragte hende et Fakkeltog
i Anledning af hendes 30-aarige Fødselsdag.

Ungdomsbilcde af Johanne Louise Heiberg.

som Fremtidens Kunstnerinder dannede sig
efter.
En Digter som Henrik Hertz inspirerede
hun til hans ypperste Værker — maaske virkede
hun allerstørst og mest blændende som den
blinde Jolanthe i hans „Kong Rcnées Datter".
Ogsaa II. C. Andersen, Paludan-Miiller og Overskou gjorde hende til Midtpunktet i deres sce
niske Arbejder, og skønt hun aldrig blev nogen
ivrig Ilolbergfortolker, gaar der Sagn om hen
des uforlignelige Engelke Hattemagers i „Bar
selstuen", hvor hun uden at mæle et Ord hen
rev Publikum med sin mesterlige og morsomme
Mimik. Oehlenschlägers Tragedier passede ikke

Københavner
ne
forgudede
hende, kopieredé
hendes
Klædedragt,
hendes Frisure
med de smaa
»Favorit er«
ved Ørene, og
hendes
Navn
heftedes til alle
mulige Fabri
kata, Herrerne
røg Fru Hei
berg Kanaster,
og den Dag i
Dag er der de
Konditorier,
som fører Fru
Heiberg-Kager.
1849 blev J.
L. Heiberg ud
nævnt til Di
rektør ved det
kgl. Theater, og
dermed be
gyndte en uro
lig Periode paa
den gamle
Skueplads,
hvor Persona
let ikke kunde
forlige sig med
hans til Tider
og længere end

ret stridige og egne Væsen,
seks Aar varede hans Regime ikke. Samtidig
med hans Afgang som Direktør begærede Fruen
Ferie et helt Aar, og kun paa daværende Teater
chef N. V. Dorphs indtrængende Bøn optraadte
hun atter 18. April. 1857.
Det tætfyldtc Hus jublede ved hendes Ind
træden som „Ninon" og gav ikke Fred, før
hun efterkom deres Fremkaldelser.
Men der var stadig saameget Intrigespil
og saa mange Uoverensstemmelser mellem hen
de, det øvrige Personale — navnlig Høedt —
og Teatrets Kommitterede, II. C. Christensen^
at hun bestemte sig til at søge sin Afsked.
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Dette vakte den største Sensation og Be
styrtelse i det teaterinteresserede København,
hvor man med Rette fandt, at Fru Heiberg
var aldeles uundværlig for dansk Skuespilkunst.
I Marts 1858 bevilgedes Afskeden, og ved
en Afskedsforestilling sagde hun et bevæget
Farvel til Publikum, idet hun i en offentlig
Henvendelse fra Scenen — ligesom vore Dages
„Cæsar"-Mantzius — gjorde Rede for sine
Følelser og Forhold.
Imidlertid kunde man ikke undvære Fru
Heiberg, og 5. Oktober 1859 havde Kultus
ministeriets midlertidige Direktør, D. G. Mon
rad, i Forening med den nye Teaterchef, Geheimekonferensraad Tillisch, ad diplomatisk Vej
formaaet hende til at optræde igen, og Gen
synet med Publikum i „Bagtalelsens Skole" var
ovenud hjærteligt.
Den 25. August 1860 døde Johan Ludvig
Heiberg, og i Aarene derefter vedblev Fruen
sine Sejre paa Teatret, indtil hun den 2. Juni
1864 ganske stilfærdigt trak sig tilbage, uden
at Publikum anede, at de havde set hende paa
Scenen for sidste Gang.
Hun var da 52 Aar gammel.
1867 formaaede Teaterbestyrelsen hende til
at overtage Stillingén som Sceneinstruktrice
med saa megen Indflydelse, at det i de følgende
syv Aar blev liende, der bestemte Stykkerne,
ledede Indstuderingerne og oplærte de unge
Kunstnerinder.
Mien inden det nye kgl. Teater toges i
Brug, trak hun sig tilbage, og levede de sidste
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Aar af sit Liv meget stille sammen med sine
Adoptivdøtre.
Allerede som yngre havde hun optraadt
som Forfatterinde, dels med Smaaartikler i sin
Mands „Intelligensblade“, dels med sine Vaude
viller, hvoraf „en Søndag paa Amager“ og „Abekatten“ er kendt af enhver.
Senere forfat
tede hun sine store Memoireværker, først „P.
A. Heiberg og Thomasine Gyllembourg“, som
udkom 1882, og siden „Et Liv genopleve! i
Erindringen", 4 mægtige Bind, som hun paa
begyndte i 1855, men hvoraf de to sidste først
udkom to Aar efter hendes Død, som indtraf
den 21. December 1890.

Naar Bedsteforældrene med duggede Øjne
og bevægede Stemmer, med aldrig mindsket
Begejstring fortæller om Johanne Luise Hei
berg, er der noget forunderlig uvirkeligt og
poetisk over den Skikkelse, de tegner, det er
os, som om hun aldrig havde hørt denne Ver
den til.
Vi noget yngre mindes dog at have set
Fru Heiberg som Tilskuer paa sin Parkelplads
i det ’ kgl. Teater. En stor sort Fløjelskappe
med hvide Kniplinger omrammede det voks
blege Ansigt med de fine, lidt skarpe Træk
og de store, talende Øjne, men for de yngre
staar hun snart som en Legende, skønt der
endnu findes Kunstnere som Fru Phister og
Valdemar Rolling, der har betraadt Brædderne
sammen med hende, men de er jo rigtignok
ogsaa henholdsvis 96 og 78 Aar gamle.
Forunderligere lyder det, at en saa ung
dommelig Dame som Fru Hennings ogsaa har
virket paa Scenen sammen med Fru Heiberg,
men daværende Betty Schnell var da ogsaa
kun et ganske lille Balletbarn, som imidlertid
senere ved sine første sceniske Sejre arbej
dede under Fruens kunstneriske Instruktion.
Fru Hedberg var et rigt benaadet Menne
ske og først og fremmest en sand Kvinde, og
det var vel netop hendes Kvindelighed, som
blev hendes største’ Charme.
Enhver Grafolog vil da ogsaa af hendes
fine spinkle Haandskrift læse hendes kvinde
lige, Ynde. Fru Heiberg var dertil en god dansk
Kvinde, som elskede Danmark og i et Stam
bogsvers til H. C. Andersen skrev: „Rejs ikke
saa langt, at De glemmer MoJbechs Ordbog."
, Og hun var et dybt religiøst Menneske,,
der i sine gamle Dage udtalte at Aarene, Da
gene og Timerne gaar, men de bliver os til
regnede.

Spectator.

J. I..Heiberg. Fru Heiberg ogFru Gyllembourg i tieres Hjem,
(Efter"’V.^Tirstrands Maleri.)
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bcdsmænd, som nægiede al lade liende passere
før Kejseren havde givet sit Samtykke, og der
maatte hun saa vente i Korridoren, under La
kajernes slet dulgte Munterhed, indtil hele det
store, ceremonielle Apparat havde sket Fyl
dest. De lange Ride- og Spadsereture, som
havde været hendes største Glæde i Barndoms
hjemmet, blev hende ligeledes nægtet, og naar
hun i sin Uvidenhed syndede selv mod del
ubetydeligste af den strenge Etikettes Bud,
maatte hun finde sig i en lang Formaningstale,
ledsaget af hele Hoffets Fnisen.
Hvis hun havde betroet sine Sorger lil
sin Mand, er det muligt, at denne Historie
vilde været faldet anderledes ud, men hun var
for stolt til at beklage sig, og fandL sig i alle
Ydmygelser med tavs Foragt, selv hendes uskyl
dige Forseelser blev forebragt Kejseren med
alle Slags Tilføjelser.
Men Erkehertuginden lod sig ikke nøje med
disse Forsøg paa at knække Svigerdatterens
Mod — hun gjorde alt, hvad der stod i hendes
Magt for at uddybe Kløften mellem Ægtefæl
lerne. Hun havde set gennem Fingre med Søn
nens Elskovseventyr, saa længe han endnu var
ugift, fordi hun lettere kunde tilrane sig Mag
ten, medens han var optaget af sine egn? For
nøjelser, og nu opmuntrede hun ham til at
vende tilbage til sin lystige Ungkarletilværelse
for paa den Maade at fjerne ham endnu mere
fra hans Hustru.
Og Frantz Joseph var ikke sen til al følge
sin Moders Vink. Han var allerede begynd l
at blive træt af sin smukke, unge Hustru, som
havde gjort en saa provinsiel Figur ved hans
Hof, og som ydermere ved sin Uskyld og Ren
hed havde skabt en uoverstigelig Skranke mel
lem sig og sin lidenskabelige; ubeherskede Æg le
fælle. Det varede da heller ikke mange Maaneder efter Brylluppet, før Kejserens forskel
lige Elskovseventyr paany blev Hoffets almin
delige Samtaleemner. En af hans nye „Flam
mer" var en smuk, italiensk Grevinde, som
han forelskede sig i ved et Hofbal og havde
■den Frækhed at udnævne til Hofdame hos
Kejserinden. Da Elisabeth hørte om denne sid
ste Krænkelse, udbrød hun forfærdet: „Italienerindcn! Den Eventyerskc! Det kan ikke,
det maa ikke ske!" Saa sank hun bevidstløs
om paa Gulvet og var i mange Uger saa
alvorlig syg, at man tilsidst begyndte at frygte
for hende og hendes ufødte Barns Liv.
Den unge Kejserinde kom sig dog omsi
der, og i den følgende Tid søgte Erkehertug
inden ikke blot at opmuntre sin Søn i hans
Utroskab mod sin Hustru, men ogsaa at friste
hende bort fra Dydens Vej og paa den Maade
gøre Bruddel mellem hende og Frantz Joseph
fuldstændigt. Den farligste af de Tilbedere,
som den intrigante Kvinde i det Øjemed præ
senterede for Svigerdatteren, var Grev L., en
usædvanlig smuk Officer, en af de bedste Ryt
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tere i Østrig og bekendt for sine talrige Erob
ringer. Ved at lade, som om han havde den
dybeste Medlidenhed med hendes Lidelser og
ved til enhver Tid at vise hende sin ærbødige
Hyldest lykkedes det ham at vinde Elisabeths
Venskab i den Grad, at han fik Lov til at
ledsage hende paa hendes Rideture og tilsidst
blev hendes eneste fortrolige. Men saa en Af
ten, da Kejserinden sad alene paa Terrassen
ved Slottet Schønbrunn og glædede sig over
den friske Aftenluft, kom Greven hen til hende,
kastede sig for hendes Fødder og erklærede
hende sin Kærlighed i de lidenskabeligste Ud
tryk. Elisabeth trak sig forfærdet tilbage, og
da han greb hendes Hænder, rev hun sig løs
fra ham og løb ind i Huset for at fortælle
sin Mand om Grevens Uforskammethed og for
lange, at han øjeblikkelig skulde afskediges.
Men Afslutningen paa denne ægteskabelig?
'Tragedie var nu nær. Pint fra Dag til Dag
at sin Ægtefælles Kulde og Utroskab, udsal
fra Time til Time for Ydmygelser fra hans
Moders og Hoffets Side, fandt hun sig dog i
alt, indtil de ogsaa tog hendes spæde Søn fra
hende og overgav ham til Erkehertugindcn's
Varetaigt. Forgæves bønfaldt hun om at faa
Lov til at beholde sit Barn, sin „kære lille
Rudolf, som er min eneste Trøst i den triste
Tilværelse, I har skabt mig." Men hverken
Taarer eller Bønner formaaede at gøre Indtryk
paa Erkehertuginden, hvis eneste Svar var en
spottende Latter.
Drevet til det yderste bestemte den unge
Kejserinde at søge Frelse ved Flugt. Hun vilde
ikke længere leve sammen med en Ægtefælle,
hvis sidste Kærlighedseventyr med Skuespil
lerinden Frau Roll i Forening med det, at hen
des Barn blev taget fra hende, havde fyldt
hendes Ydmygelsens Bæger til Randen, saa hun
pakkede de nødvendigste Klædningsstykker i
en Rejsetaske og befalede sin gamle Barne
pige at holde sig parat til'at rejse bort med
hende. „Skal vi blive længe borte?" spurgte
den gamle. „Vi kommer aldrig igen," svarede
Kejserinden. „Aah, Frøken Lisbeth!" Den tro
faste gamle Barnepige var nu alvorlig bekym
ret, men Kejserinden svarede blot: „Gaa, og
gør som jeg siger!" og et Par Minutter efter
havde Kejserinden og hendes Barnepige for
ladt Hofburg og var paa Vej til Jernbanestatio
nen.
Flygtningene blev indhentede i Trios-t, og
Elisabeth lod sig bevæge til at vende tilbage
til Hofburg, men kun paa den Betingelse, at
hun skulde faa Lov til at rejse bort igen med
det samme, under Foregivende af, at hendes
Helbredstilstand nødvendiggjorde, at hun tog
Ophold i et varmere Klima. Saaledes endte
denne Roman, som var begyndt saa lyst og
lykkeligt i Fyrreskovene ved Possenhafen, og
det var en sjælelig nedbrudt Kvinde, som efter
et kort Ophold paa sin Ægtefælles Slot, drog
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Fru Heibergs Genoptrivden paa det kgl. Teater — i „Bagtalelsens Skole* — 5. Oktober 1859.

hendes jævnaldrende paa Balletskoleil; men
hun talle et ganske rædselsfuldt Sprog, en
Blanding af Forældrenes tyske, det aalborgskjyske og københavnsk-danske. Hun fik dog
snart selv Øren derfor og arbejdede saa ener
gisk for at forbedre det, at hun virkelig in
den ret længe talte et smukt og fejlfrit Dansk.
11 Aar gammel dansede hun sit første lille
Parti i „Bjergbønjdernes Børn“, og lille Jule
aften 1824 begejstrede hun Publikum i sin før
ste store Solo, medens hun allerede Aaret forud
havde haft en lille Talerolie i Oehlenschlagers
„Corregio“.
1826 optraadte hun første Gang i „Hans

Fru Heiberg i „Kongens Livge"

og Trine“ af Poul Martin Møller. Den mor
somme Dialog vakte enorm Jubel, spillet af
den fyrretyveaarige Rosenkilde og den purunge
Pige; nede paa Tilskuerpladsen sad J. L. Hei
berg og var maaske den, der klarest saa den
opgaaende Stjærne.
I Løbet af de kommende Aar overtog Jom
fru Patges alle Elskerinderoller, og blandt disse
var Agnete i „Elverhøj“, en Rolle, som Hei
berg havde skrevet med Tankerne paa hende,
hvem han allerede elskede. Hun spillede den
første Gang 1828, umiddelbart efter sin Konfir
mation, og beholdt den derefter i 27 Aar.
Medens hun var Elev oppebar hun en Gage

i „Dina“

i „Violau.
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af 25 Rd. om Aaret, 1828 steg den til 100 rigtig for hendes elegante og smidige Kunst,
Rd., og da hun Aaret efter udnævntes til kgl. men ogsaa Digterkongen skrev Roller ene for
Skuespillerinde, forhøjedes den til 300 Rd.
hende, saaledes „Dina", som 1842 blev en mæg
Jomfru Pätges var nu en Tea Lersol, som tig Succes.
enhver ønskede at se skinne i sin Nærhed.
Efter en al* dets Opførelser blev Fru Hei
Heiberg indførte hende i sin aandfulde Moder, berg trukket hjem fra Teatret af Studenter,
Fru Gyllembourgs Hjem', hvortil hun senere som under Jubel ogf Hurraraab spændte Hestene
flyttede efter hidtil at have boet hos Skuespil fra. Heiberg, som hadede al Opsigt, var rasende
parret Wechschall.
derover, og den fejrede Primadonna maatte
Efter et Par kortvarige og uheldige For ligefrem bede ham om Forladelse, skønt hun
lovelser bønhørte hun Heiberg, hvem hun tid jo var ganske uskyldig i Forsyndelsen, værre
ligere havde afvist, men nu kerte at skatte, blev det endnu, da det begejstrede Publikum
og den 31. Juli 1831 viedes i Slangerup Kirke den nogle Aftener efter bragte hende et Fakkeltog
fyrretyveaarige Johan Ludvig lil den tyve Aar i Anledning af hendes 30-aarige Fødselsdag.
yngre Johanne
Københavner
Luise.
ne forgudede
Som Fru Hei
hende, kopieberg blev hen
redé
hendes
des Liv over
Klædedragt,
ordentlig lyk
hendes Frisure
keligt. Mand og
med de smaa
Svigermoder
»Favorit er«
kappedes om
ved Ørene, og
at
forvænne
hendes Navn
og forkæle hen
heftedes til alle
de, og hendes
mulige Fabri
Kunstnerbane
kata, Herrerne
blev saa lys og
røg Fru Hei
straalende som
berg Kanaster,
ingen
anden
og den Dag i
dansk
Skue
Dag er der de
spillerindes.
Konditorier,
Hendes sjæld
som fører Fru
ne Talent, ban
Heiberg-Kager.
des Aandrig1849 blev J.
hed,
hendes
L. Heiberg ud
Skønhed
og
nævnt til Di
Ynde satte henrektør ved det
depaaenPlads,
kgl. Theater, og
hvorfra ingen
dermed be
senere har kun
gyndte en uro
net fortrænge
lig Periode paa
hende. Hun
den gamle
blev den Sol,
Skueplads,
hvorom alle de
hvor Persona
andre maatte
let ikke kunde
Ungdomsbilede af Johanne Louise Heiberg.
dreje sig, og
forlige sig med
det
Mønster
hans til Tider
som Fremtidens Kunstnerinder dannede sig ret stridige og egne Væsen, og længere end
efter.
seks Aar varede hans Regime ikke. Samtidig
En Digter som Henrik Hertz inspirerede med hans Afgang som Direktør begærede Fruen
hun til hans ypperste Værker — maaske virkede Ferie et helt Aar, og kun paa daværende Teater
hun allerstørst og mest blændende som den chef N. V. Dorphs indtrængende Bøn optraadte
blinde Jolantlie i hans „Kong Renées Datter". hun atter 18. April. 1857.
Det tætfyldte Hus jublede ved hendes Ind
Ogsaa H. C. Andersen, Paludan-Müller og Overskou gjorde hende til Midtpunktet i deres sce træden som „Ninon" og gav ikke Fred, før
niske Arbejder, og skønt hun aldrig blev nogen hun efterkom deres Fremkaldelser.
Men der var stadig saamegct Intrigespil
ivrig Holbergfortolker, gaar der Sagn om hen
des uforlignelige Engelke Hattemagers i „Bar og saa mange Uoverensstemmelser mellem hen
selstuen", hvor hun uden at mæle et Ord hen de, det øvrige Personale — navnlig Høedt —
rev Publikum med sin mesterlige og morsomme og Teatrets Kommitterede, H. C. Christensen,
Mimik. Oehlenschlagers Tragedier passede ikke at hun bestemte sig til at søge sin Afsked.

„Hver 8. Dag", 24. November 1912.
Dette vakte den største Sensation og Be
styrtelse i det teaterinteresserede København,
hvor man med Rette fandt, at Fru Heiberg
var aldeles uundværlig for dansk Skuespilkunst.
I Marts 1858 bevilgedes Afskeden, og ved
cn Afskedsforestilling sagde hun et bevæget
Farvel til Publikum, idet hun i en offentlig
Henvendelse fra Scenen — ligesom vore Dages
„Cæsar“-Mantzius — gjorde Rede for sine
Følelser og Forhold.
Imidlertid kunde man ikke undvære Fru
Heiberg, og 5. Oktober 1859 havde Kultus
ministeriets midlertidige Direktør, D. G. Mon
rad, i Forening med den nye Teaterchef, Geheimekonferensraad Tillisch, ad diplomatisk Vej
formaaet hende til at optræde igen, og Gen
synet med Publikum i „Bagtalelsens Skole" var
ovenud hjærteligt.
Den 25. August 1860 døde Johan Ludvig
Heiberg, og i Aarene derefter vedblev Fruen
sine Sejre paa Teatret, indtil hun den 2. Juni
1861 ganske stilfærdigt trak sig tilbage, uden
at Publikum anede, at de havde set hende paa
Scenen for sidste Gang.
Hun var da 52 Aar gammel.
1867 formaaede Tea terbes ty reisen hende til
at overtage Stillingen som Sceneinstruktrice
med saa megen Indflydelse, at det i de følgende
syv Aar blev hende, der bestem le Stykkerne,
ledede Indstuderingerne og oplærte de unge
Kunstnerinder.
Men inden det nye kgl. Teater toges i
Brug, trak hun sig tilbage, og levede de sidste
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Aar af sit Liv meget stille sammen med sine
Adoptivdøtre.
Allerede som yngre havde hun optraadt
som Forfatterinde, dels med Smaaartikler i sin
Mands „Intelligensblade", dels med sine Vaude
viller, hvoraf „en Søndag paa Amager" og „Abe
katten" er kendt af enhver.
Senere forfat
tede hun sine store Memoireværker, først „P.
A. Heiberg og Thomasine Gyllembourg", som
udkom 1882, og siden „Et Liv genoplevet i
Erindringen", 4 mægtige Bind, som hun paa
begyndte i 1855, men hvoraf de to sidste først
udkom to Aar efter hendes Død, som indtraf
den 21. December 1890.
Naar Bedsteforældrene med duggede Øjne
og bevægede Stemmer, med aldrig mindsket
Begejstring fortæller om Johanne Luise Hei
berg, er der noget forunderlig uvirkeligt og
poetisk øver den Skikkelse, de tegner, det er
os, som om hun aldrig havde hørt denne Ver
den til.
Vi noget yngre mindes dog at have set
Fru Heiberg som Tilskuer paa sin Parketplads
i det' kgl. Teater. En stor sort Fløjelskappe
med hvide Kniplinger omrammede det voks
blege Ansigt med de fine, lidt skarpe Træk
og de store, talende Øjne, men for de yngre
staar hun snart som en Legende, skønt der
endnu findes Kunstnere som Fru Phister og
Valdemar Rolling, der har betraadt Brædderne
sammen med hende, men de er jo rigtignok
ogsaa henholdsvis 96 og 78 Aar gamle.
Forunderligere lyder det, at en saa ung
dommelig Dame som Fru Hennings ogsaa har
virket paa Scenen sammen med Fru Heiberg,
men daværende Betty Schnell var da ogsaa
kun et ganske lille Balletbarn, som imidlertid
senere ved sine første sceniske Sejre arbej
dede under Fruens kunstneriske Instruktion.
Fru Heiberg var et rigt benaadet Menne
ske og først og fremmest en sand Kvinde, og
det var vel netop hendes Kvindelighed, som
blev hendes største Charme.
Enhver Grafolog vil da ogsaa af hendes
fine spinkle Haandskrift læse hendes kvinde
lige, Ynde. Fru Heiberg var dertil en god dansk
Kvinde, som elskede Danmark og i et S tam
bogs vers íil H. C. Andersen skrev: „Rejs ikke
saa langt, at De glemmer Molbechs Ordbog."
, Og hun var et dybt religiøst Menneske,,
der i sine gamle Dage udtalte at Aarene, Da
gene og Timerne gaar, men de bliver os til
regnede.

Spectator.

•T. L.Heiberg. Frii Heiberg og Fru (ivllembourg i (lores Hjem,
(Eller V. Marstrands Maleri.)
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EKSENTRISKE PERSONLIGHEDER
PERSONALHISTORISKE SKILDRINGER
FRA

IND- OG UDLAND
»Virkelige Begivenheder er ofte niere interes
sante end de vidunderligste Fantasier.«

Kejserinde Elisabeth af Østrig.
A FRANTZ JOSEPH, den unge østrigske

Kejser, ankom til Possenhafen en Efter
D
middag i Maj 1853 for at aflægge Besøg hos
sin Onkel, Hertug Maxmilian, saa var det paa
hans Moders Bud, og Hensigten med Besøget
var, at han skulde bejle til sin Kusine, Sophia,
den ældste af Hertugens fire Døtre. Skønt Kejse
ren den Gang kun gik i sit fireogtyvende Aar,
havde han allerede i fire Aar baaret sin dob
belte Krone, og Enkehertuginde Sophia fandt,
at det var paa høje Tid, at hendes Søn valgte
sig en Hustru — saa meget mere som hans
talrige Elskovseventyr var begyndt at for
urolige hende.
Men Skæbnen var denne Gang stærkere end
den herskesyge Erkehertugindes Ønsker og Plig
tens Bud. Knap en Time efter at Frantz Jo
seph havde set den Brud, som var bestemt
for ham — et Møde, der var ham en stor
Skuffelse — spadserede han alene ud i de
Fyrreskove, som omgav Possenhafen, og før
han var kommet ret langt bort fra Slottet,
stod han Ansigt til Ansigt med en ung, hvid
klædt Pige, som standsede ved Synet af den
Fremmede. Heneds smukke, blaa Øjne var klare
og forstandige, og hendes lange, gyldne Haar,
som bølgede ned ad Ryggen paa hende, skin
nede omkap med Solen.
Med Hatten i Haanden og dybt bukkende
hilste Kejseren paa det skønne Syn, og hun
svarede med en lystig Latter og en yndefuld
Nejen.
„Og maa jeg spørge/ sagde Kejseren, „hvem
er det, jeg har den Ære at staa overfor? Er
I en Dryade eller en Bjergnymfe, som hører
hjemme i disse Skove?“
„Ingen af Delene, min ædle Herre,“ lød
Svaret, og den unge Pige saa hastigt op paa
ham mód sine smukke, blaa Øjne, der spil
lede af Livsglæde og Skalkagtighed. „Jeg er
Hertuginde Elisabeth Amélie Eugenie af Bajern
— til Deres Majestæts Tjeneste’/4 og hun bredte
paany sin Kjole ud og nejede yndefuldt.
„Saa er De altsaa min Kusine?“ udbrød den
unge Kejser henrykt.
„Jeg har den Ære, Deres Majestæt/ lød
Svaret, og de blaa Øjne mødte atter hans med
et skalkagtigt Blik.
„Saa maa De i det mindste række mig
Deres Haand.“
„Deres Majestæt gør mig altfor megen Ære,

men her har De den’“ Og Prinsesse Elisabeth
lagde sin lille hvide Haand i sin Fætters stærke
højre.
Det var den romantiske Indledning til en
vidunderlig Tur i Fyrreskovene.
„Hvor kan det være, at jeg ikke før har
set Dem?“ spurgte Kejseren i Samtalens Løb.
„Af samme Grund/ lød Svaret, „som at
De ikke vil se mig ved Middagsbordet. Jeg
er Familiens Askepot, og skønt jeg er seksten
Aar, synes de alligevel, at jeg er for ung til
at deltage i Familietafler. Det er en stor Skam,
synes De ikke ogsaa?“
Selvfølgelig syntes Kejseren, at det var
en Skam, og før de to unge skiltes, havde de
lavet en lille Sammensværgelse for at være
sikre paa, at Askepot i det mindste den Aften
skulde faa Lov til at være til Stede ved Mid
dagsbordet.
Saaledes gik det da til, at Prinsessen, da
hele Familien var samlet paa Terrassen, kom
ud til dem i al sin Stads og støttet til sin
kejserlige Fætters Arm. Hertugen blev blus
sende rød af Vrede, men der var ikke noget
at gøre, og det var den unge Kejser selv, som
førte Askepot til Bords og anbragte hende ved
sin Side.
Under Middagen havde han kun Øjne og
Øren for sin skønne Kusine, og da Taflet Trar
hævet, førte han Hertugen afsides og anholdt
højtideligt om hans yngste Datters Haand.
„Det er umuligt!“ erklærede Maximilian.
Elisabeth er for ung, og desuden vilde det være
en Fornærmelse mod min Datter Sophia!“
„Jamen, der kan jo ikke være Tale om
Fornærmelse, fordi jeg ikke anholder om So
phias Haand!“ indvendte Frantz Joseph.
„Det er lige meget — jeg nægter at give
mit Samtykke/
„Ja, hvis det er Deres sidste Ord/ udbrød
Kejseren, „— saa gifter jeg mig ikke med no
gen af dem!“
Men tre Maaneder efter at Frantz Joseph
havde forladt Possenhafen i Vrede, var der
store Festligheder i Isch i Anledning af hans
fireogtyveaarige Fødselsdag, og fra fjern og
nær stimlede Folk sammen for at se et Glimt
af Kejseren og de mange kongelige Personer,
der var til Stede ved Festlighederne. Dog var
det ikke den smukke, unge Monark, som denne
Gang fængslede alles Blikke, da den højfor
nemme Procession begav sig op ad Kirkegulvet,
men den guldhaarede unge Pige, som vandrede
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ved hans Side og fik Folket til at bryde ud i
„Om tre Dage/ lød Svaret, „vil du være
en sagte Bifaldsmumlen ved sin Ynde og straa- Kejserinde af Østrig og Dronning af Ungarn/'
lende Skønhed.
I Linz kom Kejseren om Bord, og den føl
Da Gudstjenesten var til Ende og Velsig gende Dag holdt han og hans smukke Brud
nelsen udtalt, rejste Kejseren sig under Døds deres Indtog i Wien, gennem flag- og blomster
stilhed i Kirken, tog sin Kusine Elisabeths smykkede Gader, under Kanonernes Tordnen
Haand og førte hende hen for Alteret, hvor og de forsamlede Menneskemassers jublende
han med høj Røst sagde til den fungerende Hurraraab.
Gejstlige*: „Fader, dette er min trolovede Brud.
Saaledes var det begejstrede Velkommen,
Giv os eders Velsignelse."
som Wienerne bød den smukke, unge Kejser
Sjældent er noget kongeligt Ægteskab ind- inde, men mere betydningsfuldt var det Kys,
gaaet under lysere, mere lovende Auspicier hvormed Erkehertuginde Sophia hilste sin Søns
end Hertug Maximilians yngste Datters For Brud — „koldt, næsten fjendtligt", skønt Eli
sabeth i sin over
maling med Euro
strømmende Glæde
pas mest indtagen
ikke lagde Mærke
de Monark og den
Mand, som hun saa
til, aL alt ikke var,
som det skulde væ
helt og fuldt havde
re, mellem hende og
skænket sit unge
hendes Mands Mo
Hjerte.
Han var
hendes Afgud og
der. Erkehertuginikke hendes alene,
den var nemlig alt
men hele Folkets,
andet end tilfreds
med sin Søns Valg.
siden hin Dag for
fire Aar siden, da
Det havde været
Wiens Gader havde
hendes Ønske, at
han skulde ægte
genlydt af Raabene:
„Ned med Kejser
den svage og let
Ferdinand! Længe
paavirkelige Sophia,
som hun kunde
leve Frantz
Jo
seph !“ Og der var
have regeret paa
samme Maade, som
sikkert ikke en lyk
hun regerede sin
keligere ung Pige i
Europa end Elisa
Søn, og nu havde
beth, da hun et Par
han ikke bloL trod
se t hendes Vilje,
Maaneder senere
men havde yderli
paa et Skib, hvis
Stavn bar hendes
gere givet hende en
Svigerdatter,
som
Ægtefælles Navn i
var baade klog og
forgyldte Bogstaver,
sejlede op ad Do
smuk og følgelig let
nau, medens Mæng
kunde komme til at
den, der var for
faa for megen Ind
Kejserinde Elisabeth af Østrig.
flydelse paa sin sva
samlet paa Bred
den, jublede og svin
gere Ægtefælle.
gede med Hattene. „Deres Hurraraab gælder
Elisabeth var da ogsaa knap vendt hjem
dig/ sagde hendes Moder, „og du maa takke fra sin Bryllupsrejse, før hendes Besværlighe
for dem.“
der begyndte. Hele Hoffet, som kun altfor gerne
Og da Elisabeth, med Sollyset skinnende fulgte den myndige Erkehertuginde, lærte snart
paa sit vidunderlige Haar, besvarede Mæng at benytte sig af enhver Lejlighed til at saare
dens Hilsen med en yndefuld Hovedbøjning, og ydmyge den „lille bajerske Gaas". Saa snart
steg Begejstringen til vild Jubel, som end ikke hun aabnede Munden eller gjorde en Bevæ
Kanonernes Tordnen fra Forterne formaaede gelse, hørte hun en ironisk Hvisken omkring
at overdøve.
sig eller hilstes med høflige, spottende Smil.
„Hvor er vi nu?“ spurgte hun sin Fader. Men ikke nok hermed — Erkehertuginden be
„I Nærheden af Linz," svarede Hertugen, nyttede sig i fuldeste Maal af den strenge Eti
„en af de vigtigste Byer i eders nye Rige, kette, der herskede ved det østrigske Hof, og
Madame/'
tilføjede derigennem daglig den unge Kejser
„Hvorfor siger du Madame, Fader?" spurgte inde bitre Ydmygelser. Naar hun havde Lyst
Elisabeth bebrejdende, og Taarerne kom hende til at tilbringe nogle Minutter i Enrum med
i Øjnene.
sin Ægtefælle, blev hun standset af Hofem-

234

bedsmænd, som nægtede ¿il lade hende passere
før Kejseren havde givet sit Samtykke, og der
maatte hun saa vente i Korridoren, under La
kajernes slet dulgte Munterhed, indtil hele det
store, ceremonielle Apparat havde sket Fyl
dest. De lange Ride- og Spadsereture, som
havde været hendes største Glæde i Barndoms
hjemmet, blev hende ligeledes nægtet, og naar
hun i sin Uvidenhed syndede selv mod del
ubetydeligste af den strenge Etikettes Bud,
maatte hun finde sig i e.n lang Formaningstale,
ledsaget af hele Hoffets Fnisen.
Hvis hun havde betroet sine Sorger til
sin Mand, er det muligt, at denne Historie
vilde været faldet anderledes ud, men hun var
for stolt til at beklage sig, og fandt sig i alle
Ydmygelser med tavs Foragt, selv hendes uskyl
dige Forseelser blev forebragt Kejseren med
alle Slags Tilføjelser.
Men Erkehertuginden lod sig ikke nøje med
disse Forsøg paa at knække Svigerdatterens
Mod — hun gjorde alt, hvad der stod i hendes
Magt for at uddybe Kløften mellem Ægtefæl
lerne. Hun havde set gennem Fingre med Søn
nens Elskovseventyr, saa længe han endnu var
ugift, fordi hun lettere kunde tilrane sig Mag
ten, medens han var optaget af sine egne For
nøjelser, og nu opmuntrede hun ham til at
vende tilbage til sin lystige Ungkarletilværelse
for paa den Maade at fjerne ham endnu mere
fra hans Hustru.
Og Frantz Joseph var ikke sen til at følge
sin Moders Vink. Han var allerede begyndt
at blive træt af sin smukke, unge Hustru, søm
havde gjort en saa provinsiel Figur ved hans
Hof, og som ydermere ved sin Uskyld og Ren
hed havde skabt en uoverstigelig Skranke mel
lem sig og sin lidenskabelige; ubeherskede Ægte
fælle. Det varede da heller ikke mange Maaneder efter Brylluppet, før Kejserens forskel
lige Elskovseventyr paany blev Hoffets almin
delige Samtaleemner. En af hans nye „Flam
me r“ var en smuk, italiensk Grevinde, som
han forelskede sig i ved et Hofbal og havde
den Frækhed at udnævne til Hofdame hos
Kejserinden. Da Elisabeth hørte om denne sid
ste Krænkelse, udbrød hun forfærdet: „Italienerindcn! Den Eventyerske! Det kan ikke,
det maa ikke ske!" Saa sank hun bevidstløs
om paa Gulvet og var i mange Uger saa
alvorlig syg, at man tilsidst begyndte at frygte
for hende og hendes ufødte Barns Liv.
Den unge Kejserinde kom sig dog omsi
der, og i den følgende Tid søgte Erkehertug
inden ikke blot at opmuntre sin Søn i hans
Utroskab mod sin Hustru, men ogsaa at friste
hende bort fra Dydens Vej og paa den Maade
gøre Bruddet mellem hende og Frantz Joseph
fuldstændigt. Den farligste af de Tilbedere,
som den intrigante Kvinde i det Øjemed præ
senterede for Svigerdatteren, var Grev L., en
usædvanlig smuk Officer, en af de bedste Ryt
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tere i Østrig og bekendt for sine talrige Erob
ringer. Ved at lade, som om han havde den
dybeste Medlidenhed med hendes Lidelser og
ved til enhver Tid at vise hende sin ærbødige
Hyldest lykkedes det ham at vinde Elisabeths
Venskab i den Grad, at han fik Lov til at
ledsage hende paa hendes Rideture og tilsidst
blev hendes eneste fortrolige. Men saa en Af
ten, da Kejserinden sad alene paa Terrassen
ved Slottet Schønbrunn og glædede sig over
den friske Aftenluft, kom Greven hen til hende,
kastede sig for hendes Fødder og erklærede
hende sin Kærlighed i de lidenskabeligste Ud
tryk. Elisabeth trak sig forfærdet tilbage, og
da han greb hendes Hænder, rev hun sig løs
fra ham og løb ind i Huset for at fortælle
sin Mand om Grevens Uforskammethed og for
lange, at han øjeblikkelig skulde afskediges.
Men Afslutningen paa denne ægteskabelig?
Tragedie var nu nær. Pint fra Dag til Dag
af sin Ægtefælles Kulde og Utroskab, udsal
fra Time til Time for Ydmygelser fra hans
Moders og Hoffets Side, fandt hun sig dog i
alt, indtil de ogsaa tog hendes spæde Søn fra
hende og overgav ham til Erkehcrtugindcns
Varetægt. Forgæves bønfaldt hun om at faa
Lov til at beholde sit Barn, sin „kære lille
Rudolf, som er min eneste Trøst i den trist?
Tilværelse, I har skabt mig.“ Men hverken
T'aarer eller Bønner formaaede at gøre Indtryk
paa Erkehertuginden, hvis eneste Svar var en
spottende Latter.
Drevet til det yderste bestemte den unge
Kejserinde at søge Frelse ved Flugt. Hun vikle
ikke længere leve sammen med en Ægtefælle,
hvis sidste Kærlighedseventyr med Skuespil
lerinden Frau Roll i Forening med det, at hen
des Barn blev taget fra hende, havde fyldt
hendes Ydmygelsens Bæger til Randen, saa hun
pakkede de nødvendigste Klædningsstykker i
en Rejsetaske og befalede sin gamle Barne
pige at holde sig parat til*at rejse bort med
hende. „Skal vi blive længe borte?" spurgte
den gamle. „Vi kommer aldrig igen," svarede
Kejserinden. „Aah, Frøken Lisbeth!" Den tro
faste gamle Barnepige var nu alvorlig bekym
ret, men Kejserinden svarede blot: „Gaa, og
gør som jeg siger!" og et Par Minutter efter
havde Kejserinden og hendes Barnepige for
ladt Hofburg og var paa Vej til Jernbanestatio
nen.
Flygtningene blev indhentede i Triest, og
Elisabeth lod sig bevæge til at vende tilbage
til Hofburg, men kun paa den Betingelse, at
hun skulde faa Lov til at rejse bort igen med
det samme, under. Foregivende af, at hendes
Helbredstilstand nødvendiggjorde, at hun tog
Ophold i et varmere Klima. Saaledes endte
denne Roman, som var begyndt saa lyst og
lykkeligt i Fyrreskovene ved Possenhafen, og
det var en sjælelig nedbrudt Kvinde, som efter
et kort Ophold paa sin Ægtefælles Slot, drog
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HAVDE DANMARK MANGE
SAADANNE MÆND — En Gaard gjort god, en Skanse holdt.
En gammel Gaard af dybt Forfald
oprejst til Rigdom uden Skrald;
en Skanse holdt, indtil den sprang,
saa Smerteskrig blev Heltesang.
Hvis Rigets Herremænd forstod
Carl Castenschiolds tro Træskomod,
vandt Riget Kraft, og Adel Hæder
af mer end Bridge og engelsk Læder.
Og lærte Bonden uden Frygt
at følge den Slags Mod og Kløgt,
og agte Retsind mer end Smiger,
gik Danmark frem, hvor nu det viger.
Valdemar Rørdam: „Strid og Strængeleg“.
G. B. N. F.

MEN MENNESKENE VIL KRAFT!
— — Ellen vilde have en Metalspiral, der just
rullede sig af, med som Erindring, hun rakte
Haanden ind for at tage den.
- Pas paa! — Et Raab, og i samme Nu
«prang Arbejderen frem med en Kats Behæn EN DØENDE RACE - OG DOG AF GRANIT.
„Det kan med Sandhed siges, at hvad Hannibal
dighed og rev hendes Haand tilbage, tidsnok
var for Romerne, blev Te
til at frelse den fra at blive
cum tha for Folket i de for
lemlæstet af en Staalmejscl,
enede Stater. Fra sin Barn
der roterede saa hurtigt, at
dom til den Stund, da han
hun slet ikke havde set den.
faldt i ædel Kamp for sit
Hun forstod knap, hvad
Folks Rettigheder, nærede
der gik for sig, før hun saa’
han et uudslukkeligt Had til
Manden, der havde trukket
de Hvide. Ved en bestemt
hende til Side, endnu før han
Lejlighed hørtes han sige, at
.atter var i Balance efter
han ikke kunde se en hvid
Springet, snuble og i næste
Mands Ansigt uden at føle
Sekund blive revet ind mod
Kødet krible om sine Knog
Maskinen af sin Jakke, som
ler. Hans Had var imidler
Hjulene havde faaet Greb i.
tid ikke indskrænket til kun
Hun hørte Tøjel blive flæn
at gælde Amerikanerne. Om
get, og ft rædselsfuldt Nød
stændighederne gjorde ham
skrig skingrede i hendes
til Briternes Forbundsfælle
•Øren. Saa et bragende Stød,
og bragte ham til at kæmpe
og hele Maskineriet stod
under deres Banner, men
pludselig stille og tav.
han hverken nærede Kær
Det var Stel ler, der med
lighed til dem eller respek
et eneste Slag af sin Næve
terede dem. Han forstod godt
havde slaaet Remtrækket fra
deres Politik; han vidste, at
og smækket Bremsen i. Det
deres Erklæringer om Ven
var gjort saa lynsnart, at det
skab for Indianerne var
hele var forbi, endnu før
tomme. — — — —
nogen havde forstaaet, hvad
Povl Drachmann.
Han saa sin Race blive for
der skete. — Ellen saa’ blot
Arbejderen ligge hen over
drevet fra sit Fædreland og
Valserne med Armene ud for sig og sønderrevne splittet som vissent Løv for Høstvindene.----O. C. Molbech: „Skovens Helte“. —
Klæder. — Povl Drachm an ii: „Kraft“.
C. B. N. F.
G. B. N. F.
HELLIGER HENSIGTEN MIDDELET?
Jeg var bange for. at John skulde tage sig den
Historie med Støvlerne nær. Men han sagde
blot til Konrad, at han blev jo nu nødt til at
tage sin Straf efter Loven.
Ved Maaltidet idag kom det paa Tale, Frøken
Therese morede sig over, at Støvlerne var
stjaalne, for at Konrad kunde gaa hen at høre
paa Johns Prædiken om Retfærdighed.
Men John sagde, at de Støvler var blevet
ham dyrebare, han havde blot endnu ikke helt
forstaaet den Lære, de gav ham.
Hverken Frøken Therese eller Pastor Offer
kunde begribe, hvad han mente.
Jeg tænker paa, sagde John, hvad Kristus
vilde have sagt, hvis der til Bjærgprædikenen
var kommen en xMand paa stjaalne Støvler.
Din Tro har frelst dig fra dine Synder, havde
han vel sagt.
Pastor Offer sagde ikke noget videre, han
sad blot og saa’ paa John til de rejste sig fra
Bordet — Louis Levy. „John O f f e r“, Pé
treas Papirer. G. B. N. F.

FANTASI!!

En Klynge af gnistrende Elle
foran Skoven i Engen staar.
Det er som en dæmpet Latter,
naar Vinden over dem gaar.
Det
for
Det
der

er et Nyn gennem Livet
den mindste viftende Vind. —
er tre leende Piger,
endnu er Børn af Sind.

Tre lyse og leende Piger,
men ingen anden det ved,
og jeg har lovet at gemme
den dyre Hemmelighed.
„Skyer", Digte af Sigurd Swane.
G. B. N. F.

Gratis

som Reklame!

I Anledning af den meget store Konkurrence, der for Tiden findes med billige Bøger, har Forlaget besluttet som
en mægtig Reklame gratis at tilsende alle og enhver, der ønsker det:

Carit Etlars udvalgte Fortællinger
der er udkommen i en ny, meget elegant Udgave, omfattende 23 store Fortællinger med tilsammen 816 Sider,
trykt hos kgl. Hof bogtrykker Fr. Bagge paa Papir fra De forenede Papirfabrikker. En tidligere Udgave af nøj
agtig samme Værk kostede

Før 8 Kr. 50 Øre!
Da Forlaget kun uddeler et begrænset Antal Eksemplarer af dette elegante Værk, anmoder vi enhver, der vil
være sikker paa at komme i Betragtning, om snarest at indsende Begæring paa nedenstaaende Bestillingsseddel.

Værket omfatter alle nedenstaaende 3 Bind:

1. Bind.

2. Bind.

3. Bind.

Eneste autoriserede Udgave, hvori Udvalget egenhændigt er foretaget af Forfatteren selv.

Eorlaget haaber
•L sig en endnu
læggelse i 1908
kun med denne

gennem denne storstilede Reklame at erhverve
større Kundekreds, end vi fra Forlagets Grund
hidtil har kunnet regne med, thi selvfølgelig
Tanke for Øje bekoster vi denne meget kost

bare Reklame.

Vi stiller derfor som den eneste Betingelse, at enhver, der
ønsker at komme i Betragtning, skriver efter vor store illustre
rede Prisliste, som da omgaaende vil blive Dem tilsendt, og
som intet koster. Sammen med denne Prisliste medfølger da
et Gavekort, der sikrer Ihændehaveren Ret til et Frieksemplar
af alle disse 23 store Fortællinger af Carit Etlar. Naar dette
Kort sendes os tilbage sammen med 50 Øre i Frimærker til
Porto, Emballage og Ekspedition, modtager De alle disse Fortæl
linger, omfattende 3 store Bind med 816 Sider, fuldstændig gratis.
Vi gør dog udtrykkelig opmærksom paa, at selv om De
kun ønsker dette gratis Værk, behøver De ikke at gøre noget
som helst Indkøb efter Prislisten, da det er en fuldkommen fri
villig Sag, men haaber vi da, at De i Fremtiden vil have os i
Deres Erindring, særlig til den forestaaende Julehøjtid.
Ønsker De Værket indbundet i 3 elegante Pragtbind, tegnet
af Kunstmaler Poul Steffensen, foretager Forlaget gerne denne
Indbinding for en ganske lille Betaling.

■

Forfatterens Forord:
„I min Alderdom har Livet formet sig til en skøn Eftersommer,
forherliget ved Folkets Anerkendelse. Den Hyldest, der vistes mig
som Forfatter, og som jeg modtog i Ydmyghed, har siden vakt Ønsket
om at samle og udgive ¡e af mine danske Fortællinger, der efter mit
Skøn ere de bedste, iallfald mine kæreste. Det er mit Haab, at disse
Fortællinger maa blive staaende i kommende Tider, naar Boghylderne
ikke længere kunne afstaa Plads til min lange Bogrække, og Tidens
Tand tager, hvad dens er. Jeg ønsker nu ret, at Folket vil modtage
denne Samling som et Udtryk for min Hengivenhed.*
Gentofte. 2% 97.
/p
CP''"''
(.ajiJt. C?

Nr.312.

BESTILLINGSSEDDEL

Undertegnede ønskvr sig tilsendt omgaaende:
Forlagets store, illustrerede Pris'iste smilet Gavekort, der gh er mig
Ret til el /• rieksemplar af

Carit Etlars samlede Værker,
omfattende 23 Foi tællinger i 3 store Bind med tilsammen 811) Sider.

10 Øres Frimærke til Forsendelse heraf skal ved ægges.

Kunstforlaget „DANMARK“,
Valdemarsgade 10, København V.
Telefoner: 8097. 8094, 9992, 9993, 5847.

Savn .............................................................................................................................
StillilKj ..............................................................................................................................

Adresse...............................................................................................................................

Hvordan han sejrede.

Lærerinden, Fn ken Gabrielle, var skøn som en
Rose, og alle Egnens unge Mænd i flere Miles Omkreds
var nær ved at dø af Forelskelse.
Men Lærerinden, Frøken Gabrie.le, satte Næsen højt
til Vejrs, hun var hovmodig og stolt, og ikke en af
Ungersvendene syntes at have Gran af Chance for
at vinde hendes genstridige Hjerte.
Unge Jacob Jacobsen, Søn af den velhavende He
stehandler, var den kønneste Fyr af hele Flokken og
rimeligvis den, der elskede Gabrielle varmest og al
vorligst, men aldrig havde han vovet at erklære hende
sin Kærlighed.
Saa fik Skolen Ferie, Lærerinden rejste bort, og
Jacob gik ensom omkring, rugende over al sin Hjertevé.
Tilsidst udholdt han det ikke længere og valgte
sig til Fortrolig Byens klogeste Mand og velvilligste
Raadgiver, som tilfældigvis ogsaa var Redaktør af Byens
eneste Avis.
Redaktøren sagde:
„Tag Tyren ved Hornene og gør kort Proces. —
Indryk et Avertissement i min Avis om dit foreslaaende
Bryllup med Frøken Gabrielle og tilføj, at I agter jer
til Paris paa Bryllupsrejse/
Som sagt saa gjort, Avertissementet blev skrevet
og trykt og forbavsede hele Byen.
De forsmaaede Tilbedere faldt til Ro, Tiden gik,
Ferien endte og Lærerinden kom tilbage.
Et Uvejr brød løs over den stakkels Jacob, overalt
hørte han, hvor aldeles rasende hun var.
En Uges tid undgik han at møde hende, men saa
var det en Eftermiddag, at hun gik hjem fra Skole,
at han løb paa hende midt i det smalle Kirkestræde.
Hun fo r imod ham, hun lod ham vide alt, hvad
hun tænkte om ham og hans uforskammede Opførsel.
Hun stormede og rasede, og hendes smukke Øjne skød
Lyn.
Jacob stod og trippede, snart paa den ene, og
snart paa den anden Fod; forgæves søgte han at komme
til Orde — at standse hendes Ordstrøm.
Tilsidst stammede han forlegent:
„Ja, det var galt af mig, Frøken, det indser jeg
nok, og da De ikke vil have det, saa sætter jeg altsaa
et Avertissement i Avisen i Aften og tilbagekalder det!“
„Oh nej, hvad hjælper dog det?“ svarede Gabrielle,
„nu er det virkelig for sent!“

Sjeldne Roser.
Saa længe man har dyrket Roser, saa længe har
man ogsaa forsøgt at frembringe sorte, men hidtil er
det aldrig lykkedes nogen Gartner at fremavle en saadan Sjeldenhed. Imidlertid er der nu saa mange for
skellige Farvenuancer i rødt og gult, at man ikke
forbavses, naar der fremkommer nye; de blaa Roser,
man undertiden ser i Blomsterbu likerne, er derimod
et Kunstprodukt, frembragt ved Hjælp af Farvestof i
Vandglasset.
I London var nylig en stor Blomsterudslilling, og
her saa man for første Gang en fuldstændig terra
kottafarvet Rose, en Pragtplante, som bar 12 fuldt udwzklede Blomster, der hver blev betali med ca. 100 Kr.
I fem Aar havde den lykkelige Gartner eksperi
menteret og foretaget utallige Krydsningsforsøg, før det
lykkedes for ham; men da han i sine Drivhuse har
et halvt Hundrede af samme sjetdne Rosenart, haaber
han, at han ved den vil tjene mindst 100,000 Kroner,
og saa maa man jo indrømme, at han har faaet sin
Äidog sin Møje godt betalt.
Tiden inde med de mørke Aftener, hvor
^^^^^Mrggeligere end at sidde ved Kaminen med
Vor gamle Bekendt, Boghandelen,
a f t e t 4 9, møder da ogsaa paa omstaamed en af sine kendte Bogfortegnelser over
^^M^ærker til uhyre billige; Priser-. Det anbefales
ogel s ker at studere Fortegnelsen nøje igennem.

En Drøm.
E. Nielsen.
vor jeg var — ved jeg ikke selv — sad jeg oppe

under Loftet — kiggede jeg ind gennem et Vin
H due
— eller var jeg ble ven en Aand, der svævede

uset gennem den store oplyste Sal, hvor selskabsklædte
Herrer og Damer sad ved Borde og paa Bænke, der
løb langs de guldforsirede Vægge, som kærtegnede«
af Slyngplanternes fine Blade — nok er det —, jeg
saa det hele lige saa tydeligt, som jeg ser den Pen,
der løber hen over Papiret og skriver • disse Linier.
Jeg saa det, men paa en egen Maade — jeg var
ikke glad med de røde Munde, der lo — jeg synes
ikke, de hemmelighedsfulde Læber gemte en Hemme
lighed for mig — — men jeg var heller ikke bedrø
vet — ja — der var endog et Øjeblik ligesom en lille
misundelig Følelse — ak, tænkte jeg — blot at nyde
en eneste Stund — blot at glemme Livets Tyngde i
et saligt Nu — er det ikke hele Livet værd med al
dets øvrige Smerte, Kval, Lede og Kedsommelighed
— var det til syvende og sidst ikke derfor, det hele
var — ikke derfor, man var bleven til?
Med et blev der stille i Salen — al Snakken — al
Klirren med Glas ophørte — en Kvindeskikkelse ind
hyllet i sort gik over Gulvet — jeg betragtede hende
nøje og saa nu, at hun var frugtsommelig.
Hun blev ved at gaa langs Bænkene og fra Bord
til Bord — de saa hende alle sammen, men ingen
rakte Armene ud — ingen bød hende tage Plads, saa
gik hun hen til Døren, der tøvede hun et Øjeblik —
ja, hun vendte sig om og betragtede den tavse Skare,
der stadig saa paa hende uden at kalde hende til
bage — hun ventede paa det Velkommen, som man
saa, hun ønskede — men det kom ikke, — og saa

forsvandt hun — og med hende forsvandt Salen og
de pyntede Mennesker for mil Blik.
Nu synes jeg, jeg var bleven mig selv, og inde
fra en Port var det for mig, som hørte jeg en sagte
Klynken.
Jeg gik derind — paa Stentrappen, der førte op
til en Trappegang, sad en gammel Kone — hendes
tandløse Gummer kom til Syne gennem de mimrende
Læber, og der randt Taarer ned fra de rødrandede
Øjne.
..Hvorfor sidder De nu her, er der ingen, som
hjælper Dem?“
Men den gamle hørte mig ikke — hun blev bare
ved at mumle nogle Ord — eller var det et Ord
nej — nu hørte jeg dem tydeligt. —
„Glæden visner — Glæden visner.“
Jeg saa nu nøjere paa hende og opdagede, at hun
holdt en vissen Rose i den ene Haand, den anden
dyppede hun i en lille Skaal Vand, der stod ved hen
des Side — nu forstod jeg, hvad hun vilde, og hvor
for hun græd — men den visnede Rose blev mørkere
Og mørkere — med et kom et Vindstød, saa alle de
mørke Blade flagrede ud og hvirvledes bort.
Da sank den gamle sønderknust sammen og for
svandt i Jorden.
Porten blev til et Kammer. Nu laa den samme
gamle Kone i en Seng — hun vred sig i Smerte og

s

D£oanske spritfabk^^

F Deres
Takket være min
Dr. Ceccaldi ved det medicinske Fakultet i gris wgør opmærksom
x.________ paa
_ mit: Systems vidunderlige Virkninger
og anbefaler det til sine Kolleger, —_ ^Tusinder af
^opnaa urtigt et varigt Resultat.
«p Damer
Ti------ --------Kære Læserinde, De, hvis Buste er mager, fla^Log Jeg vil indskrænke
til at udvælge to imellem de
uskøn, hvis Bryst paa Grund af Sygdom eller Over mange: *~
anstrengelse eller i Løbet af Aarene har mistet sin
Fru H., Københ
skriver: Det er nu fjorten
Fasthed og sin Skønhed, har De ikke oftegrundet Dage siden, jeg er _
ndt at bruge Deres „Exuber“,
over, hvad der vel var at gøre for at raade Bod paa og de L er mig en GlædeVt kunne meddele Dem, at min
disse Mangler? De har maaske allerede forsøgt forskel Buste i den Tid har udviklet sig betydeligt ved Hjælp
lige Midler, som ikke have hjulpet, og som kun have af Deres Apparat. Jeg er alefeies forbavset over efter
bidraget til at gøre Dem skeptisk og forhindre Dem i at saa kort Tids Forløb virkelig at kunne konstatere en
prøve andre. Idet jeg nu gør Dem opmærksom paa saa betydelig Fremgang, og jeg beder Dem modtage
en ny Fremgangsmaade, hvis Værd er bevist gennem min oprigtigste Tak og være overbevist om, at jeg nok
utallige glimrende Resultater, er det min Hensigt at skal anbefale Deres Middel til andre, som kunne have
spare Dem for nye Skuffelser. Det er
Brug derfor.
med Glæde og Stolthed, at jeg kan er
Fru K., Kristiania, skriver: Det er nu
klære, at jeg er Opfinder af det første
3 Uger siden, jeg begyndte med Deres
virkelig udmærkede Middel til Kvindens
Brystudvikler, og jeg takker Dem saa me
Forskønnelse. Naturligvis har min Opfin
get for Deres udmærkede Middel, som har
delse fundet mange samvittighedslcse Ef
siyrket og udviklet mit Bryst. Jeg kan
terlignere, som have søgt at lede Publi
ikke nok faa takket Dem, Frue, thi jeg
kum paa Vildspor; men det er min
føler mig saa vel tilfreds ined Deres Mid
vidunderlige Fremgangsmaade, som af el
del. Jeg kendte allerede efter nogle faa
Medlem af det medicinske Fakultet i Paris
Dages Brug, at det gjorde Virkning, og
er blevet hans Kolleger varmt anbefalet, og
efter 14 Dages Forløb saa jeg, at mit
som fra den bedste Dommer, d. v. s. Publi
Bryst, blev højere, fyldigere og fast, og
kum, har forskaffet mig utallige varme Tak
jeg vilde ønske, at de Kvinder, som ere
sigelser. Men lad mig her bringe Dem Dr.
magre og tynde, vilde henvende sig til
Ceccaldis Udtalelser:
Dem og bruge Deres Apparat, som virker
saa udmærket.
„Efter en nøjagtig Undersøgelse af
denne Frcmgangsmaades forskellige Dele,
Da det er mit Ønske at overbevise
føler jeg mig overbevist om, at der her er
de Skeptiske og de Skuffede, har jeg befundet et nyt og virkningsfuldt Middel
sluttet at udbrede Kendskabet til min
Jeg kan med fuldkommen Oprigtighed
Opfindelse og gøre mine Læserinder al
erklære, at jeg anser det for at være ikke alene fuld- deles gratis bekendt med dette vidunderlige Skøn
kommen uskadeligt, men tillige særdeles virksomt til hedsmiddel. Ved Modtagelsen af nedenstaaende Kupon,
Udvikling og Forskønnelse af den kvindelige Buste. som bedes adresseret til Madame Helene Duroy, divi
Det er faldet i min Lod at blive Vidne til et slaaende sion 278 c, 12 Chaussée d’Antin, Paris, lover jeg at give
Eksempel paa det hurtige Resultat, som opnaas gennem Oplysninger om det eneste eksisterende Middel, der
denne Fremgangsmaade, og jeg er sikker paa, at alle holder, hvad det lover, som der nu endelig gives dem
de Damer, som forsøge, kunne gøre Regning paa en Lejlighed til at kende, efter at de maaske i mange
lignende Virkning. Jeg anbefaler derfor paa det varme Aar har søgt forgæves. Skriv et med 20 Øre frankeret
ste denne Fremgangsmaade og raader alle Læger til Brev eller paa et 10 Øres Brevkort.
Min Behandlingsmaade er enestaaende og tilhører mig
at gøre som jeg.“
Hvis jeg nu vilde anføre alle de Takkebreve, som alene.
Helene Duroy,
jeg har modtaget, kunde jeg fylde Bladenes Spalter.
12 Chaussée d’Antin.

Undgaa Efterligningerne
Gratis Kupon fra Mme Helene Duroy for „Hver 8. Dag“s Læserinder.

Nr. 278 c.

Denne Kupon giver Ret til gratis at blive sat i Stand til at udvikle sit Bryst.
Navn

Adresse........................................................................................

Sorg og betragtede uafbrudt et Billede, der hang paa
Væggen ved Sengens Fodende.
Det var et Ægtepar med deres Børn.
„Saadan som jeg dør — døde du ikke, MoT; Helga
og Anna passede dig,“ mumlede hun.
Naturens strenge Sang — Naturens strenge For
dring —
Jeg syntes — jeg saa paa hende en Evighed —
jeg syn tes, jeg saa de lange triste Dage — de trøstes
løse Nætter — Rædslen og Mørket — og endelig Dø
dens Krampe.
Jeg drog et Lettelsens Suk, thi skønt jeg saa hende,
var det, som jeg var fængslet — jeg kunde ikke røre
mig af Pletten — ikke naa til hende, desuden følte
jeg, at selv om jeg kunde have lindret hendes Smerte,
saa var der noget i hende, der græd og jamrede —
noget, der var værre end Savn og Ensomhed, noget,
jeg ikke forstod, men som stod at læse i de hvileløse
Træk.
Men nu, da hun var død, blev jeg som forløst,
jeg knælede ned, slog et Kors over hendes Bryst og

bad en sagte Bøn; da syntes jeg, de gamle Træk
blev milde og rolige, og at hendes Pande lyste ai
smertelig Højhed.
Fra Vinduet blæste en sagte Vind, og med et to
nede Sang fra Gaden.
Jeg gik derhen og saa ned paa Gaden.
Dér stod en Mand i Kutte og med Reb om Livel
og talte.
„Hvorfor, Søstre og Brødre" — sagde han — „hvor
for vil I ikke gøre Jorden til en Paradisets Forgaard
— hvorfor vil I ikke vandre paa Budene givne af Guds
store og varme Kærlighed — hvorfor vil I berede jer
selv Lidelser, som Gud i sin Kærlighed ved Budene
har villet skaane jer for.
Se, Børn, saa stille som dette Blad fødes og dør.
saa stille og blidt vil han føre jer, naar I følger hans
Bud —- han vil føre jer over Jorden ad bløde Græs
gange ind til det evige Lys — ja Gangen her paa
denne Jord kan være saa lys — saa fuld af Glæde
at I vil føle den som en Vandring gennem en solfyld!
Skov.
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Køb Hver 8. Dag hver Uge.
Gud gav Manden Arbejdet og Kvinden Barnet, tag
de Gaver, han gav, med Tak; unddrag jer ikke disse
Gaver
lad ikke andre (Hæder lokke jer — tro, at
hans Gaver er de bedste, de mest velsignede -- tag
de Glæder og de Pligter, der er forbundne hermed,
og elsk hverandre, saa bliver Jorden Paradisets Por
ga ard.
De forbigaaende smilede ligegyldigt -- enkelte stand
sede, lyttede et Øjeblik og gik saa bort.
Prædikanten rystede paa Hovedet og sneg sig be
drøvet ind i en Sidegade.
Jeg faldt i Tanker, hvor længe vidste jeg ikke
— men jeg blev vakt ved en Lyd af flygtende Fødder,
af Raab, af Skrig.
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til

Brand- og Livsforsikrings
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BIRGER ERRBOE
Havebrugskand., Havearkitekt.
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Gamle
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^/s Sygeforsikringen af 1908.
Colbjernsensgade
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Kontortid 1O — 6.

tegner Dagpengeforsikring i Sygdoms« og Ulykkestilfælde hver fo
sig eller kombineret paa klareste og fordelagtigste Betingelse til fast
Præmier.

Jeg saa op og saa ud over en vældig Mark
i
det Fjerne saa jeg en mørk Stribe, der kom nærmere
og nærmere
nu øjnede jeg løbende Skikkelser, Vog
ne fulde af grædende Kvinder og Born og Gamle —
uden om disse vilde Horder af unge, der vilde erobre
sig Plads i Vognene.
Et Rædselsraab lød over det hele - de gule —
Kineserne er komne
de har erobret vore Fæst
ninger — de er stærkere end os — de er flere —
de dræber os
vi gaar undei.
Den ene flygtende Skare jog forbi efter den an
den, og nu saa jeg de første gule — paa lange Sta
ger bar de afhuggede Hoveder — nogle blev tilbage
for at rejse Baal, hvortil de fangne hvide blev slæbt
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Kgl. Skuespiller Jerndorff,
født 24. November 1842.

Kgl. Skuespiller Peter .Jerndorff.

havde allerede som ganske ung Student gjort
megen Lykke som Studen lerskuespiller og hav
de sagtens ogsaa folt Kunstnerkaldet, men stud,
med. Jerndorff var en pligtopfyldende ung
Mand, som først fuldendte sit Studium og tog
sin medicinske Embedseksamen.
I 1864 meldte Studenten sig frivillig og
gjorde Krigen med som Officersaspirant. 1
1871 debuterede Can dida ten paa det kgl. Teater
som Aage i „Mester og Lærling" og vandt straks
Publikum ved sin gennemdannede Optræden,
sit beaandcde Sangforedrag, sin smukke Talestemme og noble Skikkelse.
Jerndorff blev en ypperlig Skuespiller,
som i de forløbne 11 Aar liar spillet saa at
sige alle mulige Roller, romantiske og hyper
moderne, lige fra lyriske Elskere og alvorlige
Karakterroller til komiske Figurer i baade klas

siske og Nutidsstykker. Han har gjort udmær
ket Fyldest i Operaen, som Faust, Hoffmann
ogt Oberon o. m. fl.; blev næsten uundværlig
i Syngestykker og Vaudeviller, og optraadte
endogsaa i Balletten, hvor han var en sympathisk Fremstiller af Kong Knud i „Valdemar".
Nu er Hr. Jerndorff gaaet over i det ældre
Rollefag, og enten det er en elskelig gammel
pére noble eller en pudsig Person, han frem
stiller, er han bestandig lige elskværdig i sin
Spillemaade. I Tidens Løb har han desuden
fremsagt en Mængde Prologer, hvortil hans
smukke Organ og smagfulde Deklamation gør
ham særlig skikket, og endelig har han et
eget Felt som Folke visefor tolker, hvormed han
navnlig har glædet el stort Publikum i Pro
vinsen.
Peter Jerndorff er snart den eneste af deø
gamle (larde, der endnu er tilbage ved det kgl.
Teater, han er en af de sidste Repræsentanter
fra den gode, gamle Tid, hvor Kunsten syntes
at blive taget alvorligere end i vor forcerede.
Nutid. Det er altid festligt at se ham paa
Scenen, hvor ingen bevæger sig med større
Sikkerhed end han; del er altid en Fest at
høre ham konversere — hvormange af de yngre
forstaar den Kunst? Den gamle Garde dør,
men den overgiver sig ikke -- Hr. Jerndorff
er, trods sine 70 Aar. ingen gammel eller træt
Mand og tamker forhaabentlig ikke paa • sit
Otium, men vil endnu i mange Aar blive paa
sin Post.
Det kgl. Teater kan slet ikke undvære Hr.
Jerndorff, Publikum viser ham det i den Hyl
dest, der stadig hilser ham paa Scenen, og.
udenfor den er kgl. Skuespiller Jerndorff cji
fin, ældre Herre med hvide Lokker under Fin'.-
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vens Bygmester. Arkitekt, Professor v. Seidl,
end har naaet, saa kan det dog ikke nægtes,
at Dyrenes sande Paradis er og bliver den
gyldne Frihed.

Vore Billeder viser Læserne de græsædende Dyrs Indhegning og den smukke Løvegaard.
'

Traveller.

Den spanske Førsteminister Canalejas
blev nylig myrdet paa aaben Gade ar en Anarkist, som
derefter begik Selvmord. Spanien lideret stort Tab ved
Canalejas Død. thi han varen meget dygtig Statsmand,
hvem det til Dels skyldes, at der saa længe har været
Ro i Landet. For Kong Alfons er det tillige en Sorg, thi han
na*rede personligt Venskab for sin Minister ogRaadgiver.

Golf paa Eremitagesletten.
Billedet viser Grosserer Mutis, en af vore ivrigste
Golfspillere.
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HJSikCE

OOLOG1SKFL HAVER liar været kendt langt

tilbage i Tiden. — Historien fortæller, at
Z
allerede Aar 1000 1*. Kr. lod en Hersker en

stor Dyrehave anlægge midt i sit Rige, og
vi ved. at Romerne fra deres afrikanske Kolo
nier hentede Løver, Tigre og Elefanter for al
anvende dem til de blodige Kamplege og holdt
dem fangne i de endnu tildels bevarede Rum
ved Cirkus.
1 Ty sidand indrettedes allerede i Midten
af forrige Aarhundrede Dyrehaver, saaledes i
Berlin 1843, i Frankfurt a. M. 1858 og i Køln
1860. Her hjemme var vi ligesaa tidlig med,
idet Justilsraad Niels Kjærbølling anlagde den
zoologiske Have paa Frederiksberg 1859.
Selvfølgelig kunde de første zoologiske Ha
ver ikke helt gøre sig fri for deres Forbillede,
Menagerierne.
Bure, som det sikreste Fængsel, udgjorde
en stor Del af de ældre Anlæg, og hvor man
indrettede Huse for Dyrene, dekorerede man
dem i Overensstemmelse med disses Hjemsted,
saaledes satte man Strudsene i mauriske Ki
osker. Elefanterne i indiske Templer og mel
lemtyske Dyrearter i Alpehytter og Ridder
borge.
Vor Tids Humanitet har medført, at der
vises Dyrene større Omhu, og Ha and i Haand
hermed gaar Forsøgene med at akklimatisere
dem, hvad der ogsaa tildels er lykkedes.
Denne Bevægelse fik et mægtigt Stød frem
ad, da Hagenbeck anlagde sin store, nye Dy re
pa rk i Stellingen og fuldstændig brød med
tidligere Tiders Overlevering ved at lade be
slægtede Dyrearter gaa frit om mellem hver
andre.
Hvor der tidligere havde været tunge Ind
hegninger, anvendte han Slugter og Vandgrave,
og for Klatredyr anlagde han kunstige Klippe
partier.

Disse Forbilleder har ikke været uden Ind
flydelse paa Anla'g og Forandringer ved andre
zoologiske Haver, og en af de smukkeste er
den nyanlagle i München.
Den findes i den romantiske Isardal, ne
denfor Kapellet ved Harlacliing, et Stykke l-rlandskab, hvor store Græsmarker og smaa
Søer veksler med mægtige Trægrupper og Enge,
omgivet af høje, skovbevoksede Klippeskraaninger. Herfra hentede den bekendte franske
Maler Claude Lorrain, som levede for ca. 300
Aar siden, mange af sine Motiver til de smukke,
endnu velbevarede Malerier.
Enestaaende er det Dyrepanorama, som
man har fra Terrassen foran den yndefulde
Skovrestauranl. Kun ganske lette Metaltraadsgitre omgiver de fleste Indelukker og griber
saaledes ikke forstyrrende ind i Landskabet.
Over Blomsterbede ved Flodbredden ser
man tilhøjre udover den store Isbjørneslugt,
Basinet med Søløver, Luitpoldsindhegningen
med dens Klippeomgivclser med Kronvildt og
Gemser, til en stor Eng med Vadefugle. Til
Venstre ser man ud over den store Indhegning
for Græsædende Dyr, hvor Dromedarer, La
maer, Heste, Æsler og Faar gaar rundt mellem
hverandre, til Løveterrassen, maaske Havens
største Seværdighed.
For første Gang har man anvendt en sti
liseret Lovegaard. en mægtig Arena med Søjle
gange, hvor Dyrenes Skønhed rigtig kan komme
Lil deres Ret, og hvor de kan fredes uden
at generes af Publikum.
Man har ved Anlæget af Miinchener Ha
ven betraadl en Vej, som stiller denne overst
af alle lignende Anlæg, men der er dog ogsaa
her meget tilbage at ønske. Det viser sig i
dette Tilfælde, som i saa mange andre, al Ide
alet og Virkeligheden ikke altid -lader sig for
ene. Hvor udmærket smukt et Resultat Ha-
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Børneundervisning i Zoologisk Have.
Smaapiger fra Kommuneskolen i London faar den interessante Opgave at skulle tegne en Dromedar som
den staar og gaar i Zoologisk Have.
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R riluftsundervisning.
pj FOR SKOLEN, men for Livet“, er en
Sentens, som idealistiske Pædagoger gerne
vil prente over Skoleporten, men som i Realitéten kun er et Drømmefoster. Saalænge der
overhovedet eksisterer Studium og Eksamen,
maa den, som vil være med i Kapløbet ogsaa
have Eksamensmaalet for Øje, og der er derfor
bedre at omskrive Parolen og mere beskedent
haabe paa, at Undervisningen ikke alene bliver
for Skolen, men ogsaa for Livet.
Det er jo saadan, at et hvilkensomhelst Ar
bejde udvikler den Del af vor Organisme, som
er i Brug ved Gerningen, derfor kan ogsaa
stærkt aandeligt Arbejde hæmme Legemets Ud
vikling. Og som det gaar med det enkelte Indi
vid, saadan kan det ogsaa gaa med Samfundet
— en Virksomhedens Organisme kan maaske ud
vikles paa den ene Maade for saa derigennem
at tage Skade paa den anden.
Paa Skoleorganisme og Skolegerning gælder
dette maaske endog i særlig høj Grad.
Det er paa den ene Side nødvendigt at gøre
den saa fuldkommen som mulig, men paa den
anden Side kan det ved Overdrivelse faa skade
lige Følger.
Overalt i Hoveds tæder og Provinsbyer, i Ud
landet og herhjemme rejses sande Skolepaladser
med alle mulige moderne Indretninger og Skole
materiale, og med de bedst mulige Lærerkræf
ter; men Skolen er som løsrevet fra al, For
bindelse med Livet, som rører sig udenfor
dens Porte, uden at man dog kan gøre den
Bebrejdelser derfor, thi det ligger jo netop i
Systemet.
Denne Holden sig borte fra Offentligheden
er nødvendig for Barnesjælens rolige Udvikling,
men alligevel kan den skade baade legemlig
og sjælelig.
Vi skal blot nævne den Omstændighed, at man
i Timevis spærrer Eleverne inde i Klassevæ
relser — de være sig nok saa luftige og vel
ventilerede — og at man maa begrænse Under
visningen i hvert enkelt Fag til ganske be
stemte Timer.
Begge Dele er i Begyndelsen nødvendig fol
en harmonisk Udvikling af Børnenes Opfattel
sesevne, men dog kun til en vis Grænse.
Skaden kan ved denne Afsondring blive større
end Nytten, og derfor arbejdes der ogsaa mange
Steder hen til en mere praktisk Undervisningsmethode, ogsaa i de mægtige Storstadsskoler,
hvorved de forskellige Skolediscipliner mere
tillcmpes efter Livet.
Arbejderskoler, Fællesundervisning og Lejlig
hedsundervisning banker paa Skoleporten og
begærer at blive indladt.
Naarsomhelst det paa nogen Maade er tillade
ligt, skal Børnene rives bort fra den trykkende
Klasseluft og bibringes en livligere Undervisningsmaade, saaledes som den „Frie Skoleme

nighed i Wickersdorff, i Tyskland, og som og
saa Skolekolonien i Jern tland arbejder hen til.
I mange tyske Byer er desuden indrettet
Skovskoler for svagelige Børn.
Var noget lignende ikke muligt for Mellem
klasserne i vore Hovedstadsskoler? Idet mind
ste i den gode Aarstid.
I hvert Fald kunde en Mængde Realundervis
ningstimer holdes i ¿let frie, naar Tiden og
Stedet gjorde det muligt. Paa Grund af det ringe
Tid s tab vilde Skolegaarden være det bedst
egnede Sted, naar den blot Var indbydende
nok dertil.
Det kommer derfor først og fremmest an paa
at gøre Skolegaarden saa hyggelig som mulig.
Paa dette Punkt bliver der syndet svært, thi
den er — ak, i saa mange mange Skoler mere
som en øde Fængselsgaard, end som et venligt
Sted til Ungdommens Uddannelse.
Og hvad kan der ikke opnaas ved de mindste
og billigste- Midler?
En Mængde praktisk Botanik er saaledes
overmaade let at ipdrette og vil desuden for
skønne Gaarden.
I en ca. 1 Meter bred Rabat, Gaarden rundt,
kan der plantes en Mængde Stauder og stedse
grønne Buske, langs Væggene sættes Slyngplanplanter, paa to Aar vlokser en Glyzine helt op
til Taget, og Viits Vitchii vil i samme Tid kunne
dække mange Kvadratmeter Murflade. Men
hvert Barn skulde lære at kende Navnene at
paa saa mange forskellige Planter som muligt.
Alle omgivne Mure skulde bemales med smukke
og belærende Billeder, i Stedet for at de nu
s ta ar nøgne og skidne.
I Gaardens Hjørner skulde indrettes simple
Terrarier og Akvarier og Kasser med Larver
og Pupper, saa Børnene ved Selvsyn kunde
faa et lille Begreb om Zoologi.
Naar alle disse Forarbejdér var endt, var
man naaet dertil, at .baade Lærere og Elever
følte sig veltilpas i Skolegaarden og gerne op
holdt sig dernede.
Mange Timer i Geometri, Zoologi, Botanik
og Mineralogi kunde finde Sted her nede. Paa
Murfladerne kunde Højdeberegninger vises ved
Meterinddeling, ligesom Arealberegning kunde
foretages paa Jorden.
Forskellige Mineralier opstillet langs Væggene
kunde give et Begreb om Jordens Bestanddele.
Paa den Maade kan der i en nogenlunde
stor Skolegaard å 20—25 Meter, let beskæf
tiges 3—4 Klasser uden at disse generer hver
andre.
I Udlandet er allerede indført denne Maade
at undervise paa, Billedet viser ikke alene,
at det maa være en praktisk, men ogsaa en
overmaade tiltalende Foranstaltning — ikke
mindst for Lærerpersonalet.
Prido.
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som Tusinder af Mandshoveder var anbragt paa
et stort, mørkt Klæde.
Kun ganske faa Kvinder var til Stede, der
iblandt Lizzie Cornmann.
Midt i dette Menneskehav laa Ringen. Den
lignede med sine 4 Standere og stramtspændte,
paralelle Tb tf en kæmpemæssig, geometrisk
Tegning.
Opmanden spurgte, om Dommere og Se
kundanter var parate. Saa stille var der, at
hver eneste i Salen kunde høre hans Ord.
Han gav et Tegn. Næsten samtidig entrede
begge Bokseme Ringen.
En Orkan af Bifald brød løs, da Tommy
Corb blev præsenteret for Publikum. Men ogsaa
Sam Jackson fik sin Del af Bifaldet.
Han var ikke saa harmonisk skabt som
Tommy Corb, men kraftigere. Hans Arme lig
nede flettet Tovværk.
Bokserne hilste paa hinanden. Boksehand
skerne mødtes i et klodset Haandtryk.
Tid!!
Som Staalfjedre, der med et retter sig ud.
rejste de sig fra hver sit Hjørne, naaede hin
anden. Deres Øjne ligesom søgte at trænge
ind i hinandens Øjne for paa Forhaand at
opdage, hvad Modstanderen pønsede paa. Ar
mene truede og dækkede, den venstre forrest.
Tommy angreb først. Negeren riposterede,
men blottede sig og fik i det samme et mæg
tigt Venstrehaandssving paa Kæben, som halv
vejs lammede ham. Corb gik nu voldsomt paa
for at benytte den andens Svaghed, men den
erfarne Neger gik i Clinch, og da Omgangen
var forbi, var han frisk igen.
Omgang efter Omgang kæmpedes. Ingen
kunde sige, hvem der blev den sejrende. Til
skuerpladsen var som et tungt aandende Kæm
pedyr med Tusinder stirrende Øjne.
Negeren stødte haardest, men ramte sjæl
dent. Tommy Corb var for hurtig. Hans An
greb var lynsnare.
Det var nu fjortende Omgang, den næst
sidste. Sam Jackson mærkede, at hans Mod
stander stadig var ham omtrent jævnbyrdig.
Han maatte vinde. Uafgjort Kamp var for ham
det samme som at have tabt.
Hver Nerve i hans Legeme og Hjerne
spændtes til det yderste.
Tommy Corb prøvede igen et Venstrehaandssving, men Negeren sprang, tilbage. Corb
mistede Ligevægten og fik i det samme et
frygteligt Højrehaandsstød paa Hagen. Som
muskelløs sank han sammen, bedøvet. Da de
ti Sekunder var gaaet, havde han endnu ikke
rejst sig.
Øredøvende Larm hilste Negeren som Sejr
herre.
*
*
*
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Tommy Corb havde ikke været uden for
sit Hotel siden Kampen, og der var nu alle
rede gaaet en Ugestid. Hans gennemtrænedé
Legeme overvandt hurtig Kampens Strabadser,
men hans Selvfølelse havde lidt et Knæk. I flere
Aar havde han arbejdet mod det Maal at vinde
Verdensmesterskabet, alle sine tidligere Kampe
havde han regnet for intet — nærmest for
Træning til den sidste, store Dyst. Og nu —
tabt.
Tiden døsede han hen. Sine Maaltider ñk
han serveret paa Værelset. Hver Dag ved toTiden bragte Tjeneren ham en stor Buket blod
røde Roser. Den første Dag havde der siddet to
Visitkort i den, et fra Direktør Walter Corn
mann, New York, og et fra Lizzie Cornmann
samme Steds. De følgende Dage havde der
kun fulgt et Kort med. Hilsen fra Lizzie Corn
mann, stod der paa det, skrevet med en let,
sikker Damehaand.
Tjeneren sagde, at det var en ung Dame
i en stor, rød Automobil, der bragte dem.
Efterhaanden som Tommy Corb vænnede
sig til at betragte sit Nederlag som Virkelighed,
fik disse Buketter hans Tanker til at tage en
anden Retning. Kvinder havde hidtil betydet
saa uendelig lidt for ham. Sporten havde været
ham nok. Nu forandrede dette sig.
En Dag lidt før Kl. 2 satte han sig ned ved
et af Restaurationsbordene foran Hotellet. Han
syntes aldrig, han havde set saa mange røde
Biler som den Dag. Endelig kom den ventede
og standsede lige ud for ham. En Tjener kom
straks for som sædvanlig at tage imod Bu
ketten. Men Lizzie Cornmann havde zset Corb,
tøvede og vilde give Chaufføren Ordre til at
køre igen.
Tommy Corb rejste sig og gik hen mod
Bilen. Deres Øjne mødtes. Som om de havde
været gamle Bekendte, bad hun ham stige op
og tage Plads ved Siden af sig. Og de kørte
gennem Londons larmende Gader i timevis.
En Maaneds Tid efter giftede de sig.
*
*
*
Nu lever Tommy Corb som Millionær i
New-York og er lykkelig, for saa vidt som
Penge og en god og smuk Hustru kan gøre
en Mand lykkelig. Men naar Minderne fra gamle
Dage vælter sig ind paa ham, gaar han under
tiden op i det Teater, han har indrettet sig
i sit Hjem, og atter og atter lader han de le
vende Billeder af Kampen mellem ham og Sam
Jackson gaa over det hvide Lærred.
Hvis han saa har været længe borte, kan
det hænde, at han pludselig mærker et Par
Arme om siji Hals og uden at vende sig, ved
han, hvem det er — hans anden Overvinder.
I samme Øjeblik forekommer hans Liv ham
at have været lutter Nederlag.
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Bokserens Nederlag.
Af Kai Dahl.

Promenadedækket laa sollyst i det herlig
ste Efteraarsvejr. Passagererne, forstørstedelen
Englændere, sad rundt om i Flugtstole og stir
rede ud over Kanalen. Ingen talte. Røgen fra
Shagpiberne steg lodret i Vejret, til den var
naaet i Højde med Kommandobroen, saa tog
Vinden den og førte den bort. Kun Bølgernes
Kluk mod Skibssiden afbrød Stilheden. De kom
regelmæssigt som Ures Tikken og blev til sidst,
naar Øret havde vænnet sig til den, selv Be
standdele af Stilheden.
Fjernt agterude brødes Sóltaagen af Calais’
Husrækker. Dower var endnu ikke i Sigte, og
Passagererne tog med Glæde den Hvile, Flugt
stole og et solvarmt Promenadedæk bød paa.
Paris glade Nætter sad desuden mange af dem
i Lemmerne endnu.
En ung Mand kom op ad Vindeltrappen
og vandrede Dækket langt, op og ned. Passa
gererne rettede sig i Sædet — langsomt, natur
ligvis, og skødesløst. De var jo Englændere
saa godt som alle. Men deres Blik fulgte ham,
slap ham ikke, Sportsmennesker, som det engel
ske Folk er helt igennem, sugede de Skønheds
glæde ind ved at se hans lette, sikre Gang og
smukke, harmoniske Skikkelse.
Han var den første Sportsmand, atletisk
skabt — det græske Mandsideal, mejslet i le
vende Marmor. Hver Linie i hans Legeme var
uden Fejl. Som han vandrede der op og ned
ad Dækket, ligegyldig, rolig i Blik og Bevægel
ser, var han den ideelle Repræsentant for det
20. Aarhundrede, Sportens Renaissancetid.
En ung Dame, Pariserinde i Klæder, men
velgørende amerikansk i ydre og Væsen, rej
ste sig fra sin Flugtstol og gav sig ligeledes
til at spadsere op og ned. Naar de mødte hin
anden, søgte hendes Øjne hans. Men Flirt inter
esserede ham aabenbart ikke, og halvt ærger
lig gik hun tilbage til sin Plads.
Det var Yorkermatadoren Gornmanns Dat
ter. Lidt efter rettede hun et Spørgsmaal til den
ældre Herre, hun sad ved Siden af.
„Hør, Fa’r, er denne kedelige Sejltur ikke
snart forbi ?“

„Om tyve Minutter, Lizzie!“
„Puh!“
Hun tog „Times“. Kiggede Spalte efter
Spatie igennem. Dødkedeligt. Intet sensationelt I
Hun kom til Sportsrubrikken og blev med et
interesseret.
Kampen om Verdensmesterskabet
i Boksning.
Sam Jackson contra Tommy Gorb.
Mandag d. 9. Oktober
i Alexandrapaladset.

I Morgen Aften er det, at den unge DanskAmerikaner, Tommy Gorb skal bokse sin længe
med uhyre Spænding imødesete Kamp med
Negeren Sam Jackson, Verdensmester i Svær
vægt. ------ Tommy Corb ventes at ville komme
til London i Eftermiddag fra Paris, hvor han
har opholdt sig under Træningen.

Lizzie Cornmann læste Artiklen flere Gange
og sammenlignede det Billede, „Times“ bragte
af Tommy Gorb, med den unge Mand, der stadig
vandrede op og ned ad Dækket. Der var ingen
Tvivl mulig, det maatte være ham. Desuden
passede det jo ogsaa, at han skulde rejse til
London nu i Dag.
En vældig Kamp vilde det blive. Sam Jackson, som ingen i Amerika havde kunnet fra
vriste Championtitlen, stod endnu i sin fuldeste Kraft. Tommy Corb var den eneste^ der
havde Chancer, det var alle enige om.
Hans Blik vilde jo sejre. Det havde alle
rede besejret hende — uden at ville det. Og
hun havde altid betragtet sig selv som uover
vindelig. —
Længere kom hun ikke i sine Betragtnin-»
ger, for nu lagde Færgen ind i Dower Havn.
Men paa Jernbaneturen til London fik hun
sin Fader overtalt til at tage med hen og over
være Kampen i Alexandrapaladset.
Alexandrapaladset var fuldt. Allerede noget
før Kl. 8 var hver eneste Plads optaget Naar
man saa’ ud over Tilskuerpladsen, var det
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ud for at søge Glemsel for sine Soregr under
andre Himmelstrøg.
Saa fulgte de lange Vandreaar — triste,
sørgelige Aar, hvor hun forgæves søgte Fred
og Glemsel snart paa sit ungarske Slot, Goedoelloe, snart i Normandiet og Bretagne, saa
i Algier, paa Korfu og i Schwéitz, men ingen
Steder fandt hun det, hun saa inderlig længtes
efter. „I samme Øjeblik, som Menneskene mi
ster Kærligheden til Livet,“ sagde hun en Gang
til den Professor, som lærte hende Græsk, „i
samme Øjeblik har Døden lagt sin kolde Haand
paa dem.“
En Tid søgte hun at adsprede sit rastløse
Sind ved at bygge det vidunderlige Palads,
Achilleion, paa Korfu, dette Slot med sine uvur
derlige Skatte af Møbler, Billeder og Statuer,
og de Haver, der var som rene Drømmesyn
af Skønhed. Millioner og atter Millioner ødslede
hun paa dette Palads, og dog voldte det hende
kun ringe Glæde. Hun tilbragte sin meste Tid
i det lille, græske Tempel, helt hvidt og rosa,
som hun havde ladet bygge ved Søens Bredder,
og der sad hun Dag for Dag, en ensom, sørge
klædt Skikkelse, grublende over sit ulykkelige
forspildte Liv.
For intet Sted kunde den ulykkelige Kvinde
slippe fri for den Tragedie, som forfulgte hende.
Det ene grusomme Slag ramte hende efter det
andet — hendes elskede Søn endte sit Liv for
egen Haand og under vanærende Omstændig
heder paa Slottet Mayerling, hendes Yndlingssøster, Hertuginden af Alencon, døde en ræd
selsfuld Død under Bazarbranden i Paris; en
anden Søster, Dronningen af Neapel, blev for
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jaget fra sin Trone; hendes Svoger Maximilian
blev skændig myrdet i Mexico, og hendes Yndlingsfætter, Kong Ludvig I. af Bajern, druk
nede sig og sin Livlæge i S tar nbergersøen.
Og foruden alle disse Rædsler levede hun i
stadig Angst for, at den Sindssyge, som var
i hendes Slægt, ogsaa skulde bryde ud hos
hende, en Angst, som i. lange Tider kunde for
mørke hendes Dage og jage Søvnen fra hen
des Leje om Natten.
Sin Ægtefælle saa’ hun kun sjældent i
disse sørgelige Vandreaar, og da hin September
dag 1898 Anarkisten Luccheni saarede hende
dødeligt, medens hun med sin Hofdame van
drede rundt i Geneva, og hun en halv Time
senere udaandede paa Dækket af den lille Dam
per „G e n é v e“, er der ingen Tvil om, at hun
hilste Døden som sin Befrier.
„Føler Deres Majestæt ingen Smerter ?“
spurgte Grevinde Iztaray. Den døende Kejser
inde svarede stille „Nej“, men der spillede et
sørgmodigt Smil om hendes Mund, hun løftede
Hænderne som i Tak til Himlen, og hendes
Øjenlaag lukkede sig for bestandig. Elisabeth
døde, som hun altid havde ønsket at dø, „i
Skønhed/4
„Du skal komme til at bære en dobbelt
Krone — Dronningekronen og Martyrkronen!"
havde en omvandrende Zigeunerske sagt til
den unge Prinsesse, omtrent et Aar før hint
romantiske Møde med Østrigs unge Hersker.
Og i Sandhed, kun faa har baaret Martyr
kronen i saa fuldt Maal som Elisabeth, Æt
lingen af det usalige habsburgske Fyrstehus.
A-g.

Tyrkisk Cavalleri rider gennem Conslantinopel for al begive sig til Adrianopel,
som Bulgarerne belejrer.
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Grev Hans v. Berlepsch og hans Fuglesamling.

Grev v. Berlepsch i sit Studerekammer.

AAR MAN korer med Jernbanen fra Eichen-

berg til Kassel, ser man kort før Sta
N
tionen Gcrtenbach et gammelt Slots mægtige
Taarnc dukke frem mellem de skovklædte
Bjærge.
Det er „Berlepsch", engang en stærk Rid
derborg, nu Majoratsæde for Greverne af Ber
lepsch.
Slottet, eller som det kaldes i en gammel
Krønikebog: ,,das nuwe Hus Berlegbischin",
blev bygget i 1369 af Arnold v. Berlepsch. Fra
Vagttaarnels Tinde har man en vid Udsigt til
det hessiske Bjergland og mod Nord over Han
nover lige til Gottingen.
Landgreven af Hessen hjalp Greverne med
at gøre Borgen til den stærke Fæstning, som paa
Grænsen skulde danne Værn mod indfaldende
Fjender. Hundrede Aar senere, da den ældre
Linie uddøde, overgik den til Sittich v. Ber
lepsch, som i sit Vaabenskjold førte fem
grønne Papegøjer i gylden Bund, og hvis
Barnebarn, Hans v. Berlepsch var Slotshøveds
mand paa Wartburg under Morten Luthers
Ophold her fra 4. Maj 1521 til 3. Marts 1522.
Under Tredivcaars-Krigen blev Slottet del
vis ødelagt af Tillys Soldater, men den da
værende Besidderinde, en energisk og dygtig
Enkegrevinde genopførte det efter Krigens
Ophør.
I det 18. og 19. Aarhundrcde var Berlepsch
næsten bestandig beboet, men Tidens Tand
havde taget sig mangen en Bid af den præg
tige gamle gothiske Bygning, og den nuvæ

rende Ejer, Grev Hans v. Berlepsch, lod der
for i 1893 1896 Slottet restaurere baade udog indvendig og gjorde det med en saa næn
som og forstaaende Pietet, saa det alene som
et Stykke velbevaret Middelalder er en stor
Seværdighed.
Men desforuden rummer Slottet en righol
dig ornithologisk Samling, vistnok den betyde
ligste, der overhovedet eksisterer.
Greven har nemlig kastet sig over Stu
diet af Fuglene og deres Liv, og hans Samling
af udstoppede Fugle og Fuglehamme er ver
densberømt.
Et særligt Hus i den ydre Borggaard er
saaledes ganske fyldt med Fuglehamme fra
alle Verdens Lande, og saa righoldig ér denne
Samling, at den alene af Fugle fra Amerika
indeholder ca. 30,000 Stkr.
I de mægtige Glasskabe, som staar Side
om Side i de store Sale finder man Paradis
fugle, Strudse, Næshornfugle og andre Sjæl
denheder, men det er dog særlig Kolibrierne,
som har fanget Grevens Interesse, og hans
Kolibrisamling omfatter ca. 10,000 Sikr., for
del L paa 100 Arter.
Han fortæller os om denne sin Yndlingsfugl, hvoraf den mindste ikke er meget større
end en Humlebi; Flugten er let og hurtig; som
Sommerfugle flyver de fra Blomst til Blomst
og samler Honning og Smaainsekter. I Syd- og
Mellem-Amerikas Bjergegne ruger de i indtil
5000 Meters Højde; deres vigtigste Livsbetin
gelse er en rig Flora, og ofte er enkelte Arter
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bundet til ganske bestemte Blomster og lever
kun paa Steder, hvor disse gror — Greven
kender dem nøje og véd altid, hvor han kan
komplettere sin Samling.
For rigtig at kunne studere de enkelte Ar
ter, er flere Eksemplarer af samme Art an
bragt paa samme lille Brædt, og ofte findes
der ogsaa en Rede med Æg.
Alle Kolibrierne er udstoppede, hvorimod
mange af de andre Fuglearter opbevares som
præparerede Hamme, der kunde faa enhver
Modedames Hjerte til at banke af Ønsket om
al. anbringe dem paa Vinterhattene.

Enhver, der besøger ham i videnskabelige
Øjemed, finder ogsaa i ham en overordentlig
gæstfri og elskværdig Slotsherre; hans Hustru
er født Bülow, den ældste Son er Digter, og
i den gamle Ridderborg leves nu det lykkelig
ste Familieliv.
Forunderligt, at Slægtens Stamfader skulde
vælge de fem Papegøjer som sit Mærke, —
fra det høje Taarn vajer nu Fuglebanneret
over „FugleslotteT, hvor hans Ælling fjernt
fra Verdens Larm sysler med sin Yndlingspassion og dynger Fugle op omkring sig i ti
tusindevis.
Chr.

Tyrkiske Rekrutter indkaldte til Krigstjeneste.

Oræske Soldater paa Marsch i Nærheden af Taffiter Templets Ruiner.
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UGENS PORTRÆTTER.

Arkivar G. N. Kringelbach.

ARKIVAR G. N. KRINGELBACH er afgaaet ved Døden74 Aar gammel. Kringelbach var juridisk Kandidat og
virkede i sin Ungdom som Journalist og som Lærer. I
1869 traadte han i Statsarkivets Tjeneste, gik senere over
til Rigsarkivet og avancerede til Chef for dettes anden
Afdeling. Den elskværdige Arkivar vil mindes med Tak
nemlighed af de mange Studerende han kom i Berøring
med og som han vandt ved sit livlige Væsen og sin
noble Karakter. Arkivar Kringelbach, som var R. D. M.
p. p., har gjort sig fortjent som Forfatter til en Del social
økonomiske Værker.

KAMMERHERRE HANNIBAL SEHESTED, Sik. af Dbrg.
DM. pp. Besidder af Stamhuset Broholm paa Fyen fyldte
den 16. November 70 Aar, Kammerherren, som tilhører
den gamle danske Adelslægt Sehested, er Student fra
Herlufsholm og juridisk Candidat, men kastede sig senere
over Landvæsenet. I en Snes Aa-r deltog han i det po
litiske Liv og dannede i 1900 det sidste Højreministerium.
Kammerherre Sehested er en elskværdig og loyal Per
sonlighed, som beklæder en Mængde Tillidshverv.

ETATSRAAD P. M. STOLPE, Rd., fyldte nylig 80 Aar
og har levet hele sit Liv her i Byen. Lige fra han som
nittenaarig Cand. phil. traadte ind i Statsgældskontoret
har han haft sin Virksomhed der. Fra 1886 .til han 1901
trak sig tilbage var han Chef for Kontoret og mange vil
endnu mindes ham som den altid elskværdige Embeds
mand. Etatsraaden er Forfatter af forskellige større^
historiske Arbejder.
Etatsraad P. M. Stolpe

Stakkels Peter.
Lille Peter var ulykkelig, haabløs fortvivlet. lian
sad paa en Trappesten og græd, saa det kunde skære en
i Hjærtet, og der fandt Frøken Jørgensen ham, da hun
vilde op til Peters Mo’r med en Rosenbuket.
„Men kære, lille, søde Petermand dog, hvorfor grædu dog saa forskrækkeligt?“ spurgte Frøken Jørgen
sen del tagende.
„Aa, jeg er saa ked af det — for jeg har faaet en
lille Brodér,“ snøftede han.
„Det er da morsomt, det skal du da ikke græde
over, det er jo derfor. Jeg kommer med Roser til Mo’r
— og du har jo faaet en dejlig Dukkedreng at lege
med —“
„Aa, det er jo saa rædsomt/ græd Peter, „for han
skriger og hyler saa forfærdeligt, og Fa’r kommer hjem
om lidt og han ved det slet ikke.“
„Jamen, lille Peter dog, Fader bliver jo saa glad
ved den lille Bro’r, og fordi han græder, skal du da
ikke ogsaa græde.“
„Aa jo!“ skreg Peter ude af sig selv, mens Taarerne som Floder strømmede ned ad hans Kinder —
„aa jo, Frøken Jørgensen, for jeg faar jo altid Skyld
for, naar der sker noget her i Huset, og saa faar
jeg Klø! — men jeg kan yirkelig ikke gøre for dette
her!“
*
*
*

var mere forfængelig end sin Herre og Konge og sendi
Hatten hen til den fineste Hattemager i Getinje, soi
afstrøg Oldsagen og lempede lidt paa den hist og he
saa den virkelig igen blev ret præsentabel.
Næste Dag mødte Sava paa Slottet med sin n;
strøgne Herlighed og traf tilfældig Majestæten i Slot
gaarden.
Kongen fik straks Øje paa Pragten og spurgte, hv<
Sava dog havde faaet den fra.
„Deres Majestæt forærede mig den forleden Dag
„Hvad siger du,“ udbrød Kongen forfærdet, „hi
jeg givet dig saadan en smuk ny SilkehatT
„Nej, Deres Majestæt, den var gammel og jgrir
saa sendte jeg den til Hattemageren!“
„Herregud, det kunde jeg jo ogsaa have gjort
raabte Majestæten, „hvor kunde jeg dog være saa dun
giv mig den øjeblikkelig tilbage!“
„Jamen, Deres Majestæt, jeg har givet en Rub
for at faa den pudset op.“
„Naa, ja ja da,“ sagde Kongen, „her har du, hva
du har givet ud, men saa hid med Hatten, den ka
jeg godt bruge selv!“
Og nu promenerer Kong Nikita atter sin gei
vundne Pynt — eller gjorde det — for nu har ha
andet at tænke paa end at smykke sig med Gylii
derhat.

Kejserens gamle Ven.

En sparsommelig Konge.
Kongen af Montenegro, Nikita, er, som man véd,
en dygtig og klog Konge, men ogsaa en meget spar
sommelig og paaholdende Konge, Dyder, som ellers
ikke , plejer at præge disse halvasiatiske Fyrster.
For 16 Aar siden, da han bortgiftede sin skønne
Datter med den nuværende Konge af Italien, købte
han sig i Festens Anledning en høj sort Silkehat, som
han, der forøvrigt rned Forkærlighed oftest gaar i
Uniform., benyttede hver Gang, han i de mange Aar
derefter havde Grund til at bære denne vesteuropæiske
Hovedbedækning. Moderne skifter, ogsaa en sekstenaarig Silkehat kan blive for gammeldags; den kan til
lige ' blive baade rød og grumset, og en Dag sagde
Dronningen til ham: „Nej, hør nu, kære Nikita, nu er
din Hat for slem, nu maa vi tænke paa at anskaffe dig
en ny og bedre.“
Kongen vendte og drejede Kakkelovnsrøret, ja,. ’
yndigt var det ikke, og da han altsaa dog skulde af
med det. benyttede han Lejligheden til at være god
gørende og forærede denne kongelige Gave til sin tro
faste Kammertjener Sava.
Sava var ogsaa en sparsommelig Mand, men han
landt de Musiknavne, der i den senere Tid har
vakt vor Bys Opmærksomhed, indtager Frk.
Else Krieger, hvis Billede vi hermed bringer, en
fremragende Plads. Paa en celeber Koncert, der
fornylig afholdtes i Beethovensalen, dokumenterede
Frk. Krieger sin ubestridelige Dygtighed som Klaver
virtuos. Tilhørerne var enige om at profetere Frk.
Krieger en smuk Fremtid i sit specielle Kald.
Særligt beundrede man det yndefulde Anslag og
den Fylde af Poesi, .der prægede Frøkenens.Spil.
Vi aflagde Frk. Krieger et Besøg i hendes elegante,
stilfulde Hjem Aaboulevard Nr. 15 hvor fin Kultur
og høj Smag gav Interiøret Stil og Elegance. Frø
kenen er som bekendt Niece af Hs. Majestæt Kon
gens Kabinetssekretær Hr. Kammerherre Krieger,
og færdes i Hovedstadens fineste Kredse. Vi for
søgte at faa Frk. Krieger til at udtale sig om sine
Fremtidsplaner som Virtuos, men blev mødt med
et resigneret Smil. — „Nej, sagde Frøkenen, mine Tanker flyver
ikke saa højt. Den nervøse Jagen efter et Verdensnavn, den skræk-
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Blandt dem, den tyske Kejser glæder sig mest
ved at gense hvert Aar, han er i Norge, er den
gamle Lods, som vi her ser ham konversere paa det
livligste.

fkelige Kamp om en Stilling blandt Kunstens y
J’ste forskrækker og ængster mig. Jeg tænk
"udnytte mine Evner som Klaverpædagog.
i Lærere baade i Dresden og Berlin roste mig
■ ske vist for min Opfattelse og Gengivelse af j
: ken, men endnu højere roste de mig dog for
Ævner som Lærerinde. Jeg har da ogsaa hal
Glæde af min Virksomhed i saa Henseende med et Smil pegede Frøkenen paa en Række
trætter af unge Damer og Herrer med Paask
Fra Deres taknemmelige Elev — Til min
Lærerinde o. s. v. „Men — tilføjede Frøl
„l’appetit vient en mangeant" — kunde Deres O
i Bladet bevirke, at jeg fik den Glæde at undi
endnu flere, saa vilde jeg takke Dem.“ .forlod Frøkenen, mødte vi i Døren en henrr
ung Dame, som paa vor Forespørgsel glad rødn
erklærede: „Frk. Krieger er Idealet af en Lærer:
Og dette bringer vi herved til vore Læseres Kundskab. D(
er vor Mission endt.
Vie

A lor nuværende Konge, Hs.

Majestæt Kong* Christian den X er som bekendt en Mand med
alsidige, vidtgaaende Interesser ud over sin Konge
gerning. Det er bekendt, hvorledes Kongen ofte
færdes i Studenterforeningen, ja endog deltager i
Forhandlingerne der. Det er bekendt, at Kongen
nærer stor Interesse for de bildende Kunster og
i sin Bedømmelse lægger en højt kultiveret Smag
for Dagen. Mindre bekendt turde det derimod være,
at Kongens Sans og Interesse for Musik ikke staar
tilbage for de øvrige, og at Hs. Majestæt nu og da,
naar Regerings- og Repræsentationspligterne tillader
det, finder Glæde i at tilbringe nogen Tid ved Klaveret
Og Æren af at have vakt denne Musikinteresse
tilkommer den bekendte Lærer ved det kgl. danske
Musikkonservatorium, Pianisten Hr. Wolfgang-Hansen, i hvis Hænder daværende Prins Christians
Klaveruddannelse blev lagt. Og med Rette, thi Hr.
Wolfgang-Hansens Ry staar lige højt som Pianist
og Lærer. Udenfor sit Embede ved Konservatoriet
har Hr. Wolfgang-Hansen uddannet saa mange

Pianisten og Klaverlæreren

Wollyaiid-IIanscn,

aa et Bal, som den brasilianske Gesandt gav for
nogen Tid siden i Paris, vakte en ung exotisk
Skønhed, Señora Alquivir fænomenal Opsigt, ikke
saameget ved sin blændendeSkønhed som ved den
Robe hun bar. Hele Forbredden af Nederdelen
samt Slæbet var broderet med en hidtil ukendt Tek
nik: Store Blomster fra Urskoven, hemmeligheds
fulde Orkideer var strøet over den matte Silke og
smaa flagrende Kolibrier gyngede paa de fine Blad
stængler. Men hvad der var det mærkelige: over
hele Broderiet hvilede en magisk Lysglans, et fosforagligt mildt bedaarende Skær, der spillede i sære,
glimtende* Nuancer hvergang den skønne Señora
bevægede sig. Det var en ny Opfindelse — en
Revolution paa Modens Omraade: Lysmaling. Det
var ikke broderede Blomster — nej, det var haandmalede Dekorationer, malede med en særlig Farve
og præpareret paa en særlig Maade/;,saaledes at

Elever at deres Antal er legio. I 1911 hold
Wolfgang-Hansen saaledes Jubilæum baade
Lærer og Klaverspiller.
Den bedste Maalestok for en Mands Gærnir
vel hans Kaldsfællers Anerkendelse, og d-et
saa Henseende anføres, at Hr. Wolfgang-Ha
har været Medlem af Dansk Tonekunstnerforel
Bestyrelse uafbrudt siden Foreningens Stiftelse
Hr. Wolfgang-Hansen er forlængst aner!
som en af vore hjemlige Stormænd paa Musi
dagogikens Omraade.
Ved Grundlæggelse
„Filharmoniske Soireer for Kammermusik (;
1895) har han tillige indlagt sig stor Fortjei
paa Koncertlivets Omraade.
Hr. Wolfgang-Hansen hvis Bopæl er
bergsgade 26, modtager vedblivende Elev
Klaverspil. Vi anbefaler enhver, der sætter
paa en samvittighedsfuld, kunstnerisk og grt
Uddannelse at give sig ind under Hr. Wolfg
Hansens dygtige Ledelse.

det magiske Lysskær bedaarede, blændede
aabenbarede sig som en ny Skønhedsvirkning
Denne ny Opfindelse „Lysmaleriet" er i
gaaet sin Sejersgang over hele Jordkloden. E
lig har den fundet vor By. Hr. Markus Marku<
Blaagaardsgade 20, 2. giver beredvillig enhvei
lysning og lærer gerne Kunsten fra sig. Lysr
riet er en Erstatning for Broderi paa alle St
Kan læres af enhver i Løbet af kort Tid. Mate
leveres til Undervisningen, og der er ingen
om, at vore Damer i Hobetal vil strømme ti
Markussens Kursus, thi her er aabnet en vid ,
for kvindeligt Selverhverv. Enhver, der øi
i kort Tid at blive selvstændig, samt enhvei
ønsker selv at kunne fremstille disse skønn
originale Broderier for sig selv, vil blive ri^
tilfredsstillet ved Undervisningen. Hr. Marku
træffes Blaagaardsgade 20, 2. hver Dag fra h

P

anmark er et lille Land, navn-, Maader at lære Engelsk paa, og der gives mange som till
ligt føler man det paa Rejsen. Undervisning. Da er det af den slørste Betydning at vælge
Faa Timer bringer os fra det ene rigtige Lærer. For Engelsks vedkommende vil vi i første R
Hjørne af Landet til det andet.
henvise til Mr. Campbell-Mc Callum, der som indfødt En¡
Faa Timer, og da — staa de75°,n der, opdraget i de bedste Kredse, og uddannet i de bedste SI
af os uden at kunne gøre sig er en anerkendt Dygtighed; han er den første Udlænding, de
forstaaelig for de Mennesker vi i Landet er ansat
som Lærer under
færdes iblandt.
Dette Forhold gør det nødven Staten — Officer
digt for os at lære et af Verdens skolen paa Frede
riksberg
og
sprogene. Tiden, ja, almindelig
hans Kursus i de
Dannelse fordrer at vi kan føre
senere Aar har
en Konversation paa et Verdens
sprog. Selv i det hjemlige Køben været søgt af de
allerbedste Kredse
havn mødes vi hvert Øjeblik med
Fremmede som vi paa en eller
i København.
Mr. Campbellanden Maade er interesserede i
Mc. Callum be
at kunne tale med.
Valget af det Sprog vi først bør gynder nu ny Kur
lære er ikke vanskeligt. Med En sus saa vel som
Enetimer, og bor
gelsk kommer vi Verden igennem,
Nørrevoldgade
siger et gammelt Ord, og det er
sandt. Men der gives mange Nr. 38.

D

Standard Mønsterforretning,

GRATIS!

Magasin for Nyheder & Specialiteter,

GRATIS«

Vimmelskaftet 45, Tit. 9794 & 5094,
sender Dem gratis og franko eller
udleveres gralis i Forretningen

et stort illustreret Jule-Katalog

og originale Julegaver for Damer herrer ogT

Kataloget indeholder bl. a. fo'gende Afdelinger:
Engelske Knallerter
l farligt Salon-Fyrværkeri
Bord Dekoration
Ju’elræpynt
TrvJle-Ariikler
....... .v........

Mekaniske Tradigurer
„
Bliklege toj
Beskadigelser for Born
Amerikansk Legetoj
Attrapper

5 Øres Artikler
—
—
10
—
—
15
—
—
20
—
—
25

Puzzlespil
Spøg- og Ska
Spil
Naale-Etuier
Kotillons

t-Artikler

Guirlander
Lantærner
Ægte Ordener
Livrredsbilledboger

Tojdukker
.lillestrøm per
Perler
Brugs-Genstan

Samtidig (illader Forretningen sig at meddele sin ivrede Kundekreds, al JULE=UDSTILLINGEN atter i Aar er paa 1ste Sal, i store
Vor Ekspedition er i Aar øvet; og vi kan derfor i Aar sikre vore ærede Kunder hurtig, øvet og elskværdig Ekspedition i si
Forretningens Udvalg af originale Nyheder er i Aar større og fyldigere end nogensinde. Afkeg Forretningen et Besøg og s<

lyse Lokaler.
lyse Lokaler.

P. S.

Opmærksomheden

henledes

paa,

at

Frobel-Afdelingcn

og

Legetojs-Afdelingen for

Fremtiden vil blive holdt aabne paa 1ste Sal hele Aaret med fagkyndig og elskværdig Ekspedition.

StSFldard
Vimmelskaftet 45, Tlf. 9794 & 5094.

Saridin,
En Fortælling fra Java af IV. A. van Rees.
Oversat af Carl Niitzhorn-Kjersmeier.

LLE, DER KENDTE SARIDIN som Sergeant, var

om, at han var et Monster paa en Under
A enige
officer. og at hans Afdeling var mere disciplineret

end alle andre.
Saridin var ikke stor af ..Vækst, men da hans Hold
ning altid var stram, saa han større ud, end han i
Virkeligheden var. Hans sorte Lokker og Skæg var
altid smukt friseret, og i sin Omsorg for sin ydre Frem
træden havde han endog drevet det til at gaa med Sko.
Han forstod at give selv det mindste Tjenesteanlig
gende et militært Anstrøg. Naar han med afmaalte
Skridt traadte frem for den vagthavende Officer og, idet
han fpr te Haanden til Huen, meldte, at Vagten var
afløst, skete det paa en Maade, söm om denne Ceremoni
havde den største Betydning for hele Verden.
1 mindre end seks Aar havde Saridin tjent sig op
fra Menig til Sergeant. To Gange havde hans Kompagni
deltaget i Militærekspeditioner. Den første Gang vakte
han sin Kaptajns Skinsyge, fordi han havde svunget
sig over det fjendtlige Brystværn et Sekund tidligere
end denne; næste Dag gjorde han det godt igen, idet
han skød en Dajak, der allerede havde sat sin Dolk
paa Kaptajnens Bryst, et Sekund for det var for sent.
Saridin blev belønnet med Bronzemedaljen for „Mod
og Troskab*’; desuden overrakte Kaptajnen ham ved
Paraden en Æresklinge, hvorpaa Saridins Navn stod
indgraveret.
Tilfredsstillede denne usædvanlige Gunstbevisning
Saridins Ærgerrighed? Det syntes ikke saa!

Som enhver anden retskaffen Javaneser havde Sari
din giftet sig, dengang han endnu kun var menig Soldat.
Hans Kone — Sarina — var i Besiddelse af den samme
Ordenssans som Saridin selv. Hans Uniform var altid
velbørstet, og hans Vaaben skinnede, saa at man kunde
spejle sig i dem. I Begyndelsen vaskede Sarina for
de europæiske Underofficerer, men da Saridin blev for
fremmet Lil Sergeant, taalte han ikke, at hun selv gav
sig af med saadant Arbejde. Hun overlod det derfor
til andre Soldaterhustruer, idet hun selv nøjedes med
at indtage et Opsyns mindre aktive Stilling.
Men hvorfor var Saridin ikke tilfreds med sin mis
undelsesværdige Lod? Hvad kunde han ønske sig mere*?
Jo: Saridin var ikke mere en Kuli, der ikke var
i Stand til at tænke selvstændigt. Saridin havde lært
at tænke, iagttage og sammenligne. Han fandt Tid og
Lejlighed til at lære at læse og skrive, han skrev
selv sine Rapporter, forstod Hollandsk og skrev det
nogenlunde. Saridin havde betraadt Vejen til Dannelse.
Længe havde han grublet over den store Forskel,,
der blev gjort mellem Javaneserne og Europæere, baade
hväd Klæder og Forplejning, Løn og Behandling angaar.
Endelig kom han til den Slutning, at Grunden hertil
maatle søges i Hudfarven, thi der var ingen Grund
til at antage, det var fordi, Javaneserne var dummere
end Europæerne — mangen Javaneser var saamænd
dygtigere og paalideligere i Tjenesten end de fleste
Europæere! Men hvorfor blev saa, naar alt kom til
alt, den europæiske Soldat lønnet bedre end den java
nesiske? Tjente de maaske ikke den samme Konge?
det samme Land? bar de ikke den samme Kokarde,
samme Uniform? Var Straffene ikke de samme? Eller
traf de fjendtilgc Kugler og Spyd maaske Javaneserne
mindre? Hvorfor havde Sergeant Voermann, der ikke
havde udmærket sig nær saa meget som Saridin, faaet
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Direktør: Professor A. Holst.

„Sol-Bæltet“,

som Medicin ikke har
hjulpet, kunne ved An
vendelsen af Elektrici
tet atter genoprette de
res tabte Helbred ved
at denne Naturkraft til
deles Legemet medens
det hviler, blot 1 a 2
Timer dagligt. Denne
livgivende Strøm ind
sendes i Nervernes
Centrer og de sygelige
Dele, det stimulerer
uden at nedbryde, for
driver Smerter og Pine,
bringer Kraft og Styrke,
hvilket er de Faktorer,
enhver Syg behøver.
Det bedste og mest
fremgangsrige elektriskeUdviklingsapparater

|

Højere teknisk Læreanstalt for Elektro-ogMaskintekni

Særskilte Afdelinger for Ingeniører, Teknikere og Værkmestre
TI Elektrotekn. og Maskin-Laboratorier. Lærefabrik — Værksteder. |
B
—Ældste og mest besøgte Anstalt.
Sbmhihí I Program etc. gratis ved Sekretariatet. I søassi

Jernsenge

Træsenge

Barneseng fra 3‘/2—18 Kr. — Vugge
Divan fra 14 Kr. — Feltseng fra 10 K
Dyner - Puder — Lagner etc.

Udstyrs- og Fjerlagerei
Nørrebrogade 25, Hj. af Blaagaardsi
Telefon 553.

SIKKERHEDS-Ü1TT1

tørt Celle-Legemsbatteri, 9

til Vinduer, Ovne. Entredøre, Udhængss
Diske, Pulte, Al.aner, Maskiner m. m.,
og Stenharper,
Fletværksvæveri, Villa
bedre og ikke dyrere end af Træ, Gravesp
Massefabrikation af alle Slags Facons i I
Fabrik af
Fuglebure. Flyvebure og Papegøjebur
Alt Metaltraadsarbejde udføres.

det’arbejder roligt og stille uden Stod eller Stikken, selv den svageste
kan uden Skade anvende dette Batteri; det fordrer ingen Ladning, er
altid færdig til Brug straks. Prisen er meget lav og kun
Del af,
hvad de udenlandske Bselter og Batterier koster, skønt det fuldstæn
dig overgaar disse i Nemhed, Ydeevne, Kraft og Holdbarhed
Aflæg os et Besøg og bese Autoriteternes Dom over SoLBæltet
eller skriv da efter vor Bog „Vejen til Helbred44 j 00 Sider, der med
deler Dem, hvorledes Deres Sygdom kan hæves uden at anvende
Medicin og hvad „Sol=Bæltet44 koster. — Bogen sendes gratis mod
10 Øre i Frimærker til Porto.

Adr.: Internationalt-Elektricitets-Institut Afdeling 8.
Nørrebrogade 76, Kblum. Telefon 5932. Aabent fra Kl. 10—7.

L=

Kongeriget Sachsen.

E. Dederding, St. Kongensg. I(
-------------------

Telefon 5603.

■

■

1 Million, kan vindes.
Koloniallodder sælges billigt — Trækkes i 3 Uger.
Lotteribørsen GI. Mønt 33, Tlf. Byen 2833 3

Deres Buste

kan i Løbet af ca. 30 Dage blive fyldig og smuk, lakket
være videnskabelig Opfindelse ved Anvendelse af „Hei ouMassageapparat efter Prof. Dr. Bier. — Behandlingen er
naturlig (ved Luft-Sugning), der anvendes ingen skade
lige Midler. — „Hero“-Apparat N~. 1 til 3 Kr. 50 Øre,
N •. 2, større Apparat, 7 Kr., Nr. 3 (kun til Buslebehand
ling) 12 Kr. — Apparatet er let at betjene, anvendes ca.
10 Minutter daglig, forsendes overalt mod Efterkrav. —
Med hvert Apparat følger en Tube Sol-Creme (giver
blændende hvid Teint). Aflæg os et Besøg eller skriv til os og vi sender
vor Brochure „Vejen til naturlig Skønhed- gratis. Adr.: „Hero“ Massage
afdeling H 8, Nørrebrogade 74. 1. Sal. Tlf. 5932. Aabent fra 1—4.

Københavns Støvsugekoinpagn
Vesterbrogade 20.

Kontortid 9—5.

Stokkefabril
Cykle-Hesten.
Thorvald Jacobsen, Vesterbro^
(Mønsterbeskyttet.;
107 c. København. Telf. V. 18Í

Ditte Legetøj bringer fabrikerer Paraplygreb og S]
Jubel og Glæcle i alle
serestokke. Skriv efter Prøi
Hjem. Leveres i 3 Stør
relser a 6,00, 6,75 & 7,50.
Forhandles overalt eller
direkte fra Fabrikanten til i/3 Senf. Udvalgssend ir

Frimærker

Obs.: Mangfoldige Damer kan takke vort „Hero44.Apparat for
deres smukke Udseende. — „Hero" maa ikke forveksles med tarvelige

Tømrermester

Ejnar Nielsen

Efterligninger.

Skandinavisk Sygeforsikring

A/S Nutiden
Tegner Syge- og Ulykkesforsikring,

Vesterbrogade 16, 1.

Tlf. Central 6541.
—* Dygtige Agenter antages. -----

Hovedstadens Comp.
udfører

Metal-

og Vinduespolering.

Bjens største og bedste.
Billigt Abonnement.

Skindergade 36.
___________ Telefon 8702.

SPAR PENGE. K. Godtfredsens
Reparationsværksted for Herre- &

Møbler omstoppes (for Private) af en Fag
mand, hurtigt og propert. TlfVester 1097 x.
Chr. Nielsen, Hartmannsgade 11 (Kæld.)

Damegarderobe.
Flensborggade 7, St.

Wilhelmsordencn? Drak han, Saridin, sig maaske fuld
hver Dag, pryglede han sin Kone, havde han maaske
nogensinde været straffet?
Og dog! Naar Voermann kom forbi Vagten, skuld
rede denne Gevær ligesom for en Officer, medens ingen
var forpligtet dertil, naar Saridin med Bronzemedaljen
paa Brystet og Æresklingen ved Siden, gik forbi.
Hvorfor denne Forskel? Blot fordi lians Hudfarve
var mørkere!
Af den Grund blev Saridins Ærgerrighed ikke til
fredsstillet — han følte sig miskendt af den Regering,
han tjente.
*
*
*
Een Bataillon, ved hvilken Saridin tjente, var lige
kommet tilbage fra cn Ekspedition til Kedong — Kebo.
Foruden den bestod Garnisonen af endnu en Bataillon
Infanteri, der var sammensat af Soldater fra alle Ver
densdele: Europæere, afrikanske Negersoldater, Madu
res er o. s. v.

Tejf. Vester 282

Dansk Arbejde.

Holberghus, Aalborg.

mod Referencer.

W. Ebling. Fredericia.

SyaBDleje-flrtlkler.

Gummivarer forsen»
des pr. Efterk av eller

Frimærker.

GL. KONGEVEJ 1
Cigarf.Godthaahsv.1B 04.
<xu4. □iwtaUø'i af eUfehUk £«
GummilageretFran^ais

16 Lille Kongensgadeló
Extrafiueste Kval. Gra
tis Prøver. Diskret Eksp.
Frim. modt. Hoveddep.

Alle Sygeplejeartiklei
Prøves. 25 Øre. Frimær
2 Prisl. „Hygi44 Kbhvn

En Aflcn.
Saridin drev omkring udenfor Ka
sernen. kom hans Kone styrtende hen til ham. Hun
fortalte ham aandeløst, at de afrikanske Negersoldater
— „de sorte Hollændere" — vilde gøre Mytteri og havde
besluttet at skyde Kaptajnen — hun havde beluret
deres Samtale og set, hvordan de havde taget Geværerne
ned fra Væggen og ladet dem.
Saridin hørte roligt paa alt, hun sagde og mærkede
sig enhver Detalje; da hun havde sluttet sin Beretning,
sagde han:
— „Hør nu godt efter, hvad jeg siger dig, Sarina:
gaa straks hen til Kaptajn Wolffs Bolig, væk Kaptajnen
og sig til ham: „De sorte Hollændere har gjort Mytteri".
Forstaar du? Gaa derefter hen til vort Kompagnis Ser
geantmajor og sig ham: „De sorte Hollændere har
gjort Mytteri". Væk derpaa Kompagniet og sig til enhver
Javaneser: „De sorte Hollændere har gjort Mytteri".
Gaa saa. Sarina!
Sarina bortfjærnedc sig hurtigt i Retning af Offi
cersboligerne. Med lydløse Skridt vendte Saridin til-
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Julegaver^

H

Æ >

Til

De smukkeste, billigste og mest kærkomne Julegaver fer nedenstaaende 3 verdenskendte Romaner:
„Landmandsliv", „Onkel Toms Hytte", samt „Ben Hur", ialt omfattende 8 store Bind, alle'indbundne.
Prisen for alle disse 8 store og indbundne Bøger er kun: - -.......................

„Landmandsi i v44.
Boman af Fritz Reuter.

128 Sider. Indb. 1. Del.

„Landmandsliv44.
Roman af Fritz Reuter.

128 Sider. Indb. 2. Del.

„Landmandsliv44.
Roman af Fritz Reuter.

128 Sider. Indb.j3. Del.

2'2 Kp.

..Onkel Toms Hytte44.
Rom. af Beecher Stowe.

128 Sider. Indb. 1. Del.

„OnkelTomsHytte44.
Rom. af Beecher Stowe.

128 Sider. Indb. 2. Del.

3 ekstra Julegaver!
Uden Prisforhøjelse, altsaa for ialt
Kr.,Vmedfølger endvidere i enhver af fdisse Pakker

2i/2

alle

nedenstaaende

3 ekstra Julegaver:

Dsisi IZoHfftffli*
yyi <1<1 rUllIUU

Roman fra Krigen 1864
af cir. Bredsdorff.
Dobbelt Bogformat n ed langt over 100 Illustra»
tioner af Alfred Schmidt. Før 6 Kr. 50 Øre for
tidligere Udgave af nøjagtig samme Værk. 328 Sider.

n

■

Elegantindbunde^^guldpræge^Pragtbind.

2) 10 elegante Julekort, zi
OJ

ske Kunstnere, smukt kolorerede.
der giver Ihændehave-en Ret
Cl VdVGllUI ly til et Eksemplar af B. S.

„Ben Hur“.
„Ben Hur44.
Rom. af Lewis Wallac e. Rom. af Lewis Wallace.

128 Sider. [Indb. 1. Del. 128 Sider. Indb. 2. Del.

Ingemann s samlede Eventyr og Fortællinger,
13 Store Bind med tilsammen ca. 2000

omfattende

Sider.

idstnævnte Gavekort kan anbefales som en særlig smuk Julegave.
Ihændehaveren skal blot sørge for at sende os Kortet tilbage in
den 1. Januar 1913, og Vedkommende modtager da dette Kæmpe
værk, omfattende 13 Bind med tilsammen ca. 2000 Sider. Alle Forsendelsesomkostningerne
maa dog udredes af Modtageren, men disse andrager alt i alt kun 70 Øre.

S

Altsaa:

Alle 6 Numre
tilsammen kun 2'lz Kr
„Paa Feltfod44.

»I

Nr. 312.

Roman af

Clir. Bredsdorf f.

Indbundet i elegant
Pragtbind.

(

328 Sider.,

Før 6 Kr. 50 Øre.'
Dobbelt Bogformat

KUNSTFORLAGET

„DANMARK“

1

BESTILLINGSSEDDEL

(Kan forsendes i aabcn Konvolut for 2 Øre fra København og 4 Øre fra Provinsen).
T Jndertegnede bestiller Herved Kunstforlaget »Danmark«s Julcpakke. indeholdende
alle nedenstaaende 6 Numre til en samlet Pris af kun 2J/2 Kr.
1) ,.LANDMANDSLIV44, omfattende 3 indbundne Bøger

2) „ONKEL TOMS HYTTE44, » 2
—
3) „BEN HUR“,
» 5
—
,,PAA FELTFOD44, indbundet i elegant Pragtbind
„10 JULEKORT44, tegnet af danske Kunstnere
„ET GAVEKORT44, lydende paa B. S. Ingemaniis samlede

4)
5)
6)

Eventyr
og Fortallinger.
Pakken med alle disse 6 Numre ønskes sendt med Posten pr. Efterkrav 21/.,
Kr. plus Porto og 10 Øre til Emballage.

Navn........ ...................................................................................................

Valdemarsgade 10. ♦ ♦ København V.

Stilling...........................................................................................................

Telefon 8097—8094.

Adresse............................................................................................................

= HOTEL NORDLAND, BERLIN. —
Aabnes 1. Januar 1913.

■■"■■■■■■ii!

Stettiner Banegaard.

Invalidenstr. N.

nsk Hotel. Værelser fra Mark 2,50. Hotellet bliver indrettet med al Nutidens Komfort: Lift, Elektrisk
s, Central Varme, Bade, koldt og varmt Vand paa Værelserne.
Ejer M. WENDT.
Indehaver: ERNST SCHOTTLER.

Dansk Hotel.

Dansk Hotel.

ma-Ottensen, Hjørnet af Hahnenkamp og Scheel-Pleszenstr. i umiddelbar Nærhed at Altona Hovedbanegaard.

Telf. Gr. 1. 4021.

Elegante Værelser Mk. 3,00 med Frokost. Servering paa enhver Tid af Dagen.
Udskænkning af hjemlige og fremmede Ølsorter. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ængt reel Betjening.
-----Faste Priser-

)tel zum Kronprinzen, Hamburg,

Patent Røghætten „SEJR“

lige ved Hovedbanegaarden (Ankomstsiden).
Klasses Hotel. 100 Værelser fra 3 Mk. Mest moderne Komfort.
- Værelser med Bad. Varmt og koldt Vand i alle Værelser.
Lift — Auto-Garage — Stahlkammer — Vakuum.

Forhindrer al Nedslag og forbedrer
Trækket.

Heinrich Loelf, Ejer.

otel JANSON

POUL LANGE.
in N. W. 7, Dorotheenstr 19
ed Postscheckamt. N. W. 7.
Indeli.

vedBahnhof Friedrichslr Elek: Lys, Centrat var me, Luft, Bad,
s for Automobiler. Telf. Centrum
, Tel.-Adr. Jansonhotel.

Værelser fra Mark 2,50.

amle Tandsæt
tin og (Juld) betales med højeste
op til -1 Kr. 50 Øre pr. Gram,
indsendes i Brev. Afregning omnde (forsendes i Brev med 10 Øre
o).

H. CHR. ZINGLERSEN,
Abel Cathrinesgade 25 St.

W. Bomiez RøghætteTabrik

A. Hansen,

Bruunsgade 35. Aarhus.

Skræddermester,

Telefon 1670.

Forhandlere Rabat.

Etablissementet for virkelig godt

Herre &Dame-Skrædderi
Ratebetaling.

Absalonsg. 28.

Foto Centralen Billeder førdige paa 10 Minuter,
Vésterbrog.8 TIR Byen 4185.

Aaben til Kl. 1 Nat.

ST. JACOBS GÆSTEHJEMI^

Saxogade 80 (ved Isledgade). København. (10 Minutters Gang fra Banen.
Elektrisk Lys. — Centralvarme. For de Hejsende er opredt 250 propre
Senge fra 35, 50 og 75 Øre. Varme Retter fra 25 Øre serveres hele Dagen.

Fru Karin Schnonrs Bureau,
Enghavevej 53. Tit. Vester 5307y.
anbefaler velrenommerede ældre
og yngre Kvinder for kortere og
længere 'I id. Fineste Kogning og
Servering, al Strygning, Polering
m. m. udføres af øvede Kvinder.
Kyndig
Barselshjælp.
Propre
Kvinder til Vask og Hovedrenn
gøring.

»kål De

nu til Efteraar eller Vinteren købe Habit
eller Overfrakke, Benklæder eller Ulster

Opgiv da Deres Adresse med sikker
ffetid — Prøver til Fabrikspris vil straks blive forevist Dem
n Købetvang — Spar 50 pCt.
C. Hansen
Vesterbrogade 20.

Lær moderne Dekoration.
15 og 30 Dages Kursus som kan tiltrædes naar ønskes.

Forlang vort illustrerede Katalog.
Den moderne Vindues-Dekorations-Skole.
CHRISTIANSEN & PETZEL1S.
København. Frederiksborggade 29. Telf. Byen 5002V.
———

lT«lf Strand 2

Yelf. Strand 2

Lad Deres dask besørges af -

EMDRUP DAMPVASKERI
Spec. Husholdningsvask efter Vægt.

Køb Hver 8. Dag hver Uge.
bage til Vagts tuen, hvor han gav de derværende Java
nesere et Tegn til at følge sig. De greb deres Geværer
og begav sig af Sted, 7 Mand stærk.
Foran Afrikanernes Kaserne fik Saradin Øje paa
en Gruppe Mænd. ■
- Hvem der? raabte han.
Et forvirret Skrig var det eneste Svar.
- Hvem der? gentog Saridin og nærmede sig med
hurtige Skridt.
En af Negrene lagde sit Gevær til Kinden — et
Skud faldt, og en Kugle fløj forbi Saridins Øre.
— Giv Ild! kommanderede Saridin.
Syv Skud faldt samtidigt.

Vore Vogne køner overall
Telf Strand 2

Grundlag! 1878.Telf.Strond 2

— Lad!
Javaneserne ladede Geværerne, og det gaar atter
fremad. Nogle af Afrikanerne bliver liggende tilbage
paa Valen i deres Blod, Resten trækker sig tilbage
til Kasernen.
Flere javanesiske Soldater har allerede sluttet sig
til Saridin; deres Tal vokser fr:i Minut til Minut. —
Saridin udsætter Vagtposter og har allerede omringet
hele Kasernen, da Øfficererne kommer til. Nu begynder
A1J arm trommerne at drøne, og nu er hele Garnisonen
under Vaaben. Afriikancrne, der ser, at al Modstand
er haabløs, overgiver sig paa Naade og Ihiaade.
*
*
*

Yl
Hjemk. fra et
l allolka gentaget Stu
dieophold i Paris modtager jeg atter
Elever. Prakt. Tale metode. 1 Kr.
Tim. P. Lund, exam. Sproglærerinde,
Nørresøgade 31 A. Tr. 11—1, 7—8.

InrlfftfH luolf I arorinrla Hold for Voxne °g Børn 50 0. Enetimer l Kr.
IIIUIUUI Ijolk LwlullllUvi Ligel.gives Klaverunderv. Frederiksborgg. 22, 3

ang. Tonedannelse. Harmonium
Klaver. Johansen-Draae, exm

S

Orgn, Heri. Trollesg, 7. Tlf. Byen 2507x

mn + iø 1/ Ql/nln Elevinstruktør VIGO BUCH>JENSEN, RoarsUrd.IIIq.lloK OKUlv. Vgj 2, Hj. af Falkoner Allé. Træffes efter Kl. 5.

A. Reiters

Adolf Steens Allé 10.

Vimmelskaftet 42.

Klaverundervisning, Akkompagner
ment, Indstudering af Sangpartier.
E NGLISH.

Private lessons and conversation.
Mrs. Kate Juel, f. Barfield.
Tlf. Nora 143 v. Nørrebrogade 11, St.

Vilhelm Rosenberg.

Elever modtages i Sang, Talestemmens Uddannelse og Musikteori.

Prinsesse Maries Alle 7,2. Tlf.2956y

L;h°?bre
Skolen.

Fægte- og Boxeinstitut.

Hertha Paludan-Nielsen.

Amagertorv 10, 4. Telf. Byen 788 y.

Fru MARY BJØRVIG
BLAAGAARDSGADE 20 4 T

Undervisning i Klaverspil.

Harriet Hornemann Lange,
Cort Adlersgade 4. Telf. 1307 x.

(Jorcks Passage).

Aftenkursus a 10 Kr. i L’honibre
og Bridge begynder den 1. i hver
Maaned. Tlf. Nora 1056x. Spangsbo.

z
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□ Moderne Fløjls Bluse som
□
□ Tegningens af ens farvet
□
□
□ Fløjl med Silkebætning.
□
□
□ Modefarver. HeltGennem□
□
foret. Alle Størrelser.

VodroITsplads 10, 2. Sal. Tlf. V 4252,
9—12 og 4—5.

Frdbg.
stenogr.
Bureau.

I

Stenografi
(Smaa Hold. Enetimer)

Maskinskrivning
Biilowsv. io v. GI. Kongev.
Tlf. V. 2303 y (10.1 & 4-9)

Forlang Pro gram.

STENOGRAFI.
Børnehaven

H.Steensen

Guldsmed & Gravør.

Saavel mandlige som kvindelige

Søndergade 53, Nakskov.

Platinerede Sglvsmykker.

Tandpasta

VEGETARIA

Private Opdagere

Specialitet:

Skive.

I. Marcussc

Vesterbrogade 45.

V. Lauritzen,

N. S. Nedergaard.

stemmes og repai
billigst. Dannebr

Blomster, Fjer, Hattepynt, stort
valg, billige Priser, Strudsfjer 3/
1,57. Stor Kollektion i Hatte
HUSK PRØVEBASARE

GI. Kongevej 2 ved Vesterbrog., modtager
Drenge og Piger fra 3 Aars Alderen 6 Kr. mdl.
Edith Sniyth-Hansen,
Johanne Heisc.
Red. af »Børnev.« Exam. Børnehavelærerinde

3,50
4,00

Mandolin er moderne Musik
ital. Metode). Et Kursus 10 Kr. 1
Gar. Result. Bianco Lunos Allé

PIAkinpR
riHNUtrl

Stenosgade 1, 1. Tlf. Vester 795 x.

40 Serbien. . . 30 Siam . . . , -

Klaver.Orgn.-Vik.v. Vi
_
Sct.Pe tri Kirke Nord- ,
Orgel, landsg. 14. T. 0 1932y Th

gade 20, 1.

Smaa Hold. Enetimer. Maskinskriv
ning. Fuldm. Rich. Jørgensen,

Frimærker,50 alle
forskellige
Island. . . , Kr. 7,00

K. Gottlieb, Øster Fasanvej
Elever i Orgelspil. Tr. 1—3. Elc
Hr. Organist Jul. Foss.

Marie og Knud Christianse
Selskabsd. Plastik. Voxne og F
Studenterhuset, Nørregad«
Haandværkerforeningen, Kron]
sensgade 7. Søndagshold for J
10—1. Kr. 1.25. Øvede Børn og V
Tirsdag 7—9 & 91/4—IP/4. Sortedi
dossering 87. Søndagshold for 1
10—1. Kr. 1.25. Voxne 1V4—3>/2- Al
hold. Voxne og Børn. Kolding^
4. Børn. Tirsdag og Torsdag 1
81/4. Korups Have, Børn. On
og Søndag Kløvermarksvej 3.
dag og Fredag Børn. Kr. 1.25. V
1 Herre Kr. 2.25, 1 Dame Kr.
Thingvej 41, Søndagshold. 1
10-1. Kr. 1.10. Voxne 4-6M2. 1 B
Kr. 1.75. 1 Dame Kr. 1.25. Progri
Kioskerne, Trianglens Kiosk og
Tlf. Tlf. V 5611y. Værnedamsi

»Edith« Bluse

Handelsstenografi paa Dansk
og Hovedsprogene, eksam. Steno
grafilærer, cand. phil. Thielemann,

Klaverunöervisnini

Dir.: Fru MARTHA NIELSEN.
Bagerstræde 3, 1. Telefon Vester 1458.
Kontortid 10—3. Privat 1—3 og 6—7.
TELEGRAM-ADR.: PINKERTON.

.

Korsjørr Vegetabil m>

Saridin. der ved sine energiske Forholdsregler havde
kvalt Oprøret i Fødslen, blev tre Uger senere udnævnt
til Sekondløjtnant og forflyttet til Batavia.
Hvor lykkelig var Saradin ikke over den røde Byrde,
der nu tyngede hans Skuldre! Officererne trykkede hans
Haand til Afsked og ønskede ham Lykke paa Rejsen;
hans Tjener trak hans Hest frem, Saridin sprang i
Sadlen og red af Sted i Galop for at indhente Sarina,
der havde begivet sig af Sted nogle Timer i Forvejen.
*

*
*

Var Saridin mere tilfreds med sin Lod nu, da
han var blevet ophøjet i Officersstanden? Ak nej! I
Løbet af ganske kort Tid var alle hans Illusioner bri
stede. Han følte endnu mere end før, at han var Java
neser. — Regeringen behandlede ham endnu mere stéd
moderligt end tidligere. Skønt han var forpligtet til
at bo og klæde sig som Officer, fik han dog kun halvt

MARGARINE

■.

•

■

„Ægte fransk Haarfarvnii
Elegant Damefrisering

Fru Kramer-Petersen.

Tordenskjoldsgade 31
v. a. v. Kgl. Teater. Tlf. Byen 50Í

saa meget i Gage som sine Kammerater. Han var gan
ske vist Medlem af Officersklubben, men da han skulde
gaa ordentlig klædt, havde han kun Raad til at komme
der en Gang imellem. Som Følge heraf var han saa
godt som udelukket fra selskabeligt Samkvem med de
andre Officerer. Han var ogsaa forhindret i at omgaas
de indfødte Høvdinger, for det første, fordi disse be-

Can4 polyt N. H. Rasmussens

Qymnastik |nstitu
Damer og Herrer.

Program gennem Telefon 1278

Fred
Carl Th. Gram.

Andante modt.

Mod Barndommens Have har Blikket jeg rettet,

Mod Barndommens Tiltro jeg længes tilbage,

Hvor Gyngen

bag viftende Lindeløv hang,

Den Tro, der gør Sindet mod Mennesker blødt,

Hvor Græsset

af dunkle Violer var spættet,

Den Tillid der atter mig opad kan drage

Og

Vandet

i Sivene

gaadefuldt

sang.

Til Korset af Snehvidt i flammende Rødt.

Men alt, hvad mig trykker, og alt hvad jeg hader
Det Onde, som vendte mit Dagslys til Nat,

i Glemsel jeg sænker og stille forlader
Som Barnet, der selv fik sin Brøde forladt

Thor Lange.

Læger-Tandlæger \5ygep!eje-Hygiejne

Damernes Rubrik

Dr. med. AXEL TROLLE.

Konsultation i Fordøjelses» og Underlivssygdomme.
Pr«vatklinik og Bopæl: Dronningens Tværgade 40. Tlf 7960. Tr. 12—1.

Nyt kraftigt Middel

Tandlæge Jørgen Høyer
Østerbrogade 74, 2.

mod Bronchitis, Asthma, Hals» & Konsult. Søndage 9-10. Tirsd. & Fred.
9-4 & 51/0-7. Øvrige Hverdage 10-3.
Lungelidelser.

Indaandings-Klinik,

W. Kaiser, Aarhus.

Sivri. anbef. Behandl, af selv gamle og
vaiiskel.Tilf. af Nerves vækk.,Rheumat. Kir. Instrumentm. og Bandagist.
Brokbaand, Ryghandageg og
Led-, Muskel- og Nervelid., Lammelser
Underlivshandager.
og Følger af Brud Behandl, i Hjemmet
eller N. Farimagsg. 1 St. Telf. B. 2446x.

Ischias, Gigt og Rheumatisme. Behandling kan faas i Hjemmene. Kliniken
tilses af Læge C. G. Budde-Lund. Enkefrue H. Olsen.
Badeanstalten „København*
Studiestr. 61.

35 Øre.
Ør.

For Folk, der køber Varerne paa
Ratebetaling, er det af Betydning
at komme i Forbindelse med ku»
lånte Firmaer. Nedennævnte Firmaer nyder i saa Henseende Tillid.

Ratebetaling

Fodtøj

—fra XTnrli'CBÍ
X1 UUIUJ
5 Kr. maanedlig

M

Holm & Larsen,
48, Falkonerallé 48.

Telf. 7155.

Brugte Møbler tages i Bytte.

øbler uden Udbetaling < < >
> ♦ ♦ 2 Kroner ugentlig.

M

________ Sønderboulevard 65._______
RonmarlfO Største og billigste Lager
UdlllPdllVo af gode, brugte Møbler
er Rosenborggade 2 (ved Ilj. af gi.
Fredcriksborgg.).

Mobel=Pakhuset.

I Musikinstrumenter]
JEN FONOGRAF Gratis
leveres solide Købere ved Køb af en
Serie (48) Valser paa Afbetaling.
(Ialt 48 Kr.).
DANSK FONOGRAF-MAGASIN
Amagertorv 16. :: Prisliste gratis.

I

Paa Afbetaling.

Saxogade 3.

FODTØJ paa Afbetaling.
Giarmestre
Herreskræderi

Byen

Vadskeriet „Elegant", Nøjsc
hedsvej 4. Tlf. Øbro 1673y. Sn

Kaffeiorretningen Triumf

—■

D

BØRNE-UDSTYR.
en bedste Broschestift paiu
tes for 10 Øre hos Guldsme
66, Aaboulevard 66.

M. P. Nielsen Blomsterh.,
Østerbrogade 134. Telf. 0 788

Godthaabsvej 54. Tlf.Godth.352x,

a

Kranse og Dekorationer.

ved Addi Christiansen, anbefales.
Bestillinger modt. til Borddekoral
Fra og med Septbr. udstedes ny Købeinæiker paa Glas, Porcellæn, Nibs,
< 4 HELGA IHIESS ♦
Legetøj, Køkkenudstyr og alle Artik
Klaverundervisning.
ler jeg ellers fører. Alt beregnet til
GI. Kongevej 9, 2.
mine bekendte billige Priser.
Telefon Vester 2709 v.
Afal¡Orfor »noderne Dameskrædderi
nlullul Sigurd Halldorsson( forhen
l.Kl. Damefrisøi
hos den engelske Hof-Dameskræder
og Haararbejd
Durant). H. C. Ørstedsvej 17.
Hovedbade med
nin ogChampoi
Ansigtsmassage
Manicure. Afr
Haar købes og I
I vcmalari Erstatningfor Broderier
arbejdes smukt
LjdllldlDI It paa alle Stoffer. Kan læ
billigt.
res af enhver i Løbet af kort Tid.
Elever uddani
Materiale leveres. Billige Begyndel
ses- og Fortsættelseskursus. Under
Ellen
Sørensejl,
visningen ledes af Markus Markus
sen fra /kis (Sønderjylland). Indm.:
Bestillinger modtages paa Udefriserinf

Nyt for Damer!

Dame-Hygiejnepufler, ^“sg

1 Kr. Dianabælter hertil 2,50. Aim.

Di lindar indr. paa Afbet. Viborg»
DllloUul gade 28 og Estlandsg. 7.

I

Sorter Fisk til Dagens billigste P
Telf. 10116. Ælrb. H. Damvernoivi

Blaagaardsgade 20, 2. Sal. 10—3. WotDaiiieWlIU

________ Nansensgade 11._________

I

og Linnedmagasin

Damefrisering50

MASSAGE KLINIK. Smallegade 8.
aaben fra 10—6. Damp- og Karbade i Forbindelse med Massage. Specialitet

¡Møbelforretninger | I

derne Rammer til moderat Pris.

trikotage

Frk. H. Sarauw, Graabrødretorv 19.

Samtale og evl Prøvebehandling gratis. SYGEPLEJE»BUREAU»EKSPRES
Lægekontrol. \'.Farimgsg.7.By 807ySygep. 3AarsUdd.

Onsdag og Lørdag efter Kl. 5:
Medicinske Bade & Massage»lnstitut.

Petra Laugesen.

Holger Bjørkman. Telef. Øbro 1688y Jydsk Fiske»Import, Mejnungsg;
Rammefabrik Øslerhrodade 118. Mo 15 og Fredensgade 15, anbefaler ;

Strygning. Omhygg. Behandl, gar
Sølvsmed & Cicelør,
KM
PotPFQDH Broderimagasin, Øs
8 2, Værnedamsvej 8 2.______
• III. lu lul o DI I brog. 140. Navn syes.
"Ansigtsbade, Antisept. Fod» Slags Tegninger og Montering udft
pleje. N. Frihavnsg. 43,1. Frk.
54 Nordre Frlhavnsga
_____ M. Dyreborg. Tlf. Øbro 2342x. ¿Tnrn
• 1 ULP)
Telf. øbro 97 x.

Pri>^'2 .i i hr. pr. Oag. 60 Kr. pr. Md.

JEsillige
KAR- & dampbade:

5 Mdr. Kursus beg. 4. Novembe

ELLA NIELSEN,

Silkeborg

GI. Mønt 12. (Byen 3872).__________

I. K. Skern, Sygegymn. Cand. phil.
Medicinsk Uddann. Hospitalsans.
Øvelse. Erfaring. Fagkundskab.

Skole og Hjem for unge Piger.
Program tilsendes.

Frederiksboragade 35
Telf. Byen 2135 y. Anna Madsen.

Pensionatet
. Villa Aavang

saavel Rum som Enkeltindaanding.
(1 a 2 Kr. pr. Seance. Maanedskur Mo
deration). Læge C. G. Budde-Lund.

HELLERUP HUSMODERSKOLE, BENGTASVEJ lö.Telf. II’

|

„F1X“, Blaagaardsgade 11
Anb. sig med alt til Faget henhørende.
■

Hver 8. Dags
1
Pianoer

Er De plaget af Rotter,
køb da „Globus Nr. 1“, som garanteres dræbende for ethvert Dyr
af Gnaverslægten, men er uskadelig for ethvert andet levende Væ
sen. Anvendt til Bekæmpelse af- Kaninplagen i Australien og ind
ørt til Danmark af Kemisk Fabrik „Globus", Lavendelstr. 11.
Cbhvn. B., der har Enefabrikationsretten. Faas i Æsker å 50 0. pr. Stk.
ig 6 Æsker fragtfr. lig 12 Æsker 10% Efterkr. Forhandl, ant. overalt.

Iragtede ham som en Opkomling, for det andet, fordi
han ikke var i Stand til at modtage dem paa tilbørlig
Maadc.
Saridin var lykkeligere som Underofficer — den
Gang betød han noget, hvad han derimod ikke gjorde
nu. Han blev sendt til Garnisonstjeneste, men blev
ikke holdt for værdig til at deltage i Raadslagningernc.
Hans Kraft og aandelige Bevægelighed, der havde gjort
ham til den, han var, svandt lidt efter lidt som Følge
af disse bitre Erfaringer. Han saa’ hvordan de europæi
ske Løjtnanter klavrede op ad Rangsticn, medens hans
eget Liv forløb ensformigt og uden Udsigt til Avance
ment. Den yngste Sekondløjtnant blev regnet for mere
end han. Lidt efter lidt trak han sig tilbage fra alt
og blev tilsidst ¿helt menneskesky. I et Anfald af
Nedtrykthed brækkede han en Dag sin Æresklingc og
kastede sin Medalje ud af Vinduet.
Efter seks Aars Forløb blev han forsat til Socrabo ja,
hvor det samme ensformige Liv ventede ham....

sendes 10 Al. sort, blaa, grøn, hr
fin ChevioIsklæde fra Klædevæ^

Bælter 35 Øre. Herman Heskjer, Edeling i Viborg. NB. Kan ret
Fælledvej 1»3 og Mysundegade 24. neres straks eller ombyttes.

Extrafint Kamgarns=Cheviot til Herretoj,
5,50 Øre Meter eller 3,40 Alen samt Dame-Serges
3 Kr. Meter eller 1,89 Alen samt en Vare til 3,50 Met<
2,20 pr. Alen sendes til enhver af Bladets Læsere i den
Maaned fra
S. Pedersen.
Klædeffabriken, Varde

„Olorden" CENTRAL CAF1

Be,yc^"Pg’KØBENHAVN N.

Bedste og billigste Sted for & RESTAURAN'
Køb af alle Belysningslegemer: (v. M. Pedersen, forh. Hotel Vestjylku
Qlødenæt (Auer),- elektr. Lam H. C. Ørstedsvej 4
per (A E G) o. s. v.
Provinsordres ekspederes omg. Linie 8 og 3 holder v. Dørei
og sendes med betryg. Garanti. anbefaler sig et æret Publiku
— Telefon Nora 2601.

Damperen gled henover det spejlblanke Hav. —
Himlen var fuld af Tusinder tindrende Stjerner. Om
Bord var alt stille. Sarina sov i sin Kahyt. Saridin sad
paa Rælingen; han bøjede sig længere og længere ud
mod Vandet.. . Ingen hørte Plasket. —
Næste Dag stod nogle Passagerer med fugtige Øjne
udenfor Sarinas Kahyt; den ulykkelige Kvinde laa paa
Gulvet, sonderflængende sine Klæder og rev sig i Haaret, medens stille, bitre Taarer lob ned ad hendes
Kinder.......
Stakkels Sarina - lykkelige Saridin'.

S °EPANSKE SPRITF

Udgiver: A'S Hver 8. Dags Forlag.
Chefredaktør: George C. Grøn.

Nr. 9.

København: Hver 8. Dags Hus, Vingaardsstræde 25,
London: 12, 13 & 14, Red Lion Court, Fleet Street E. C.

1. December 1912.

Pris 10 Øre.

GERHARD HAUPTMANN,
Den berømte tyske Digter og Dramaturg, der i Aar har faaet tildelt Nobelprisen, Hauptmann har
ogsaa talrige Beundrere her i Landet, hvor de fleste af hans Værker er godt kendte. Ogsaa Teatrene
har spillet flere af hans Dramaer; fornylig opførtes saaledes „ Vognmand HdnscheD paa Dagmarteatret.

,Hver 8. Dag“,
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1. December 1912.

„Tro indtil Døden“.
B. C, Gad.

DE PAA DEN høje, læløse Landevej med
dø nøgne, kappede Graapile kunde den
lette Frostsne ikke falde til Hvile. Den stærke
Østenvind hvirvlede den videre, ud over de
frosne Marker.
Men inde mellem Rise Bakker, der stod
som hvide Mure paa begge Sider af den smalle
Vej, faldt Sneen tæt og jævnt. Dér var den
allerede mere end fodhøj.
Den var i alt Fald for høj for Thomas
Fisker.
Den lille, tohjulede Vogn med Fisken, som
han afsatte rundt omkring i Landsbyerne,
stod i Sne til Hjulnavene, Hunden, som skulde
trække den, laa foran den med Hovedet hvi
lende paa Forpoterne, og Thomas selv sad
paa Vognstangen og var fortrædelig.
For det var ikke muligt at komme frem.
Der var altfor megen Sne. Hunden orkede
ikke mere, og Thomas, som skulde have sty
ret den, kunde , ikke engang styre sine egne
Ben. Saa maatte han da resignere og vente
og haabe paa, at der skulde komme nogen
og tage ham og hans paa Skeb.
Thomas var en Profet, om end en af de
smaa, derfor var lian kommen i denne kede
lige Forlegenhed.
Allerede tidligt i Morges, da Himlen var
skyfri, og alt tegnede godt, havde han for ud
sagt Uvejret. Men ingen er Profet i sit eget
Land, og Thomas dannede ingen Undtagelse.
Men Profet var han, for han havde, li vad
han selv kaldte sin „Vejrfinger“, og den løj
ikke. Det vil sige, han havde den egentlig
ikke, han havde mistet den for over syv Aar
siden, men naar det saadan tog til at prikke
og stikke i venstre Pegefinger, akkurat som
om han virkelig havde den, saa var dette et
mere ubedrageligt Tegn paa Uvejr, end om
Barometret havde staaet paa Jordskælv.
Og netop den Dag havde det værket i Vejr
fingeren paa en Maade, der ikke kunde mis
fors taas. Opgive Turen af den Grund kunde
der ikke være Tale om, derimod blev der
truffet ekstraordinære Forholdsregler med Pro
vianten.
For var det ondt Vejr, maatte man jo
have Brændevin, ræsonnerede han. Det maatte
man nu forresten altid uden Hensyn til Vejret,
men i ondt Vejr smagte det dobbelt godt, og
derfor drak man i Almindelighed dobbelt saa
meget, som naar det var godt Vejr, selvfølgelig,
hvilket ikke var helt lidt. Og saa kunde man
ikke gaa. Thomas fik det nemlig ikke i Hove
det, men i Benene, det havde han mangeaarig
Erfaring for. Men det forhindrede ham ikke
i at „udvise Forsigtighed14, som han plejede
at kalde det, det vil sige forsyne sig med tre
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Pægle ekstra af det ene fornødne, naar Uvejret
var i Vente.
Havde man bare ikke haft den Vejrfinger^
ræsonnerede han, saa havde man ikke været
saa forsigtig og altsaa heller ikke mere fuld,
end man plejede at være. Og saa havde man
kunnet gaa og ikke været nødt til at sidde
her i Kulde og Sne.
„Satan!“ bandede han halvhøjt, idet han
gav sin retfærdige Harme Luft i et kraftigt
Spark i Hovedet paa Hunden.
Den fo’r op med et skærende Hyl og havde
aabenbart den største Lyst til at gøre Gen
gæld med Tænderne^
„Ja, kom det an paa dig, bitte Bojs, saa
fik jeg nok snart en Vejrfinger til, hva’, dit
Skidt? Du glemmer nok din rare, lille Mund
kurv, hva’, din Grevekøter?"
Han grinede ondskabsfuldt.
„Læg sig! siger jeg," — han drev Hunden
en med Kæppen. „Kan du lægge dig, din Men
neskeæder!“
Bøj s lagde sig knurrende ned i Sneen
med et ondt Blik.
Det var nu godt olte Aar siden, han havde
faaet Bojs.
Den Gang levede håns gamle, gule Hund
endnu, den hed forresten ogsaa Bøjs, men
udslidt og affældig var den af haard Behand
ling og mange Vintres Trasken paa Lande
vejene. Den havde længe trængt til én Afløser,
men en god Vognhund var ikke nem at finde,,
og helt billig vilde den næppe blive, og det
var altid Thomas en Hjertesorg at give Pengeud til noget som helst andet end det ene for
fornødne, Brændevin.
Saa var det en Efteraarsaftcn med Regn
og Storm, at den gamle Bøjs, der stod lænket
ved sit lille Jordhus ude i Gaarden, begyndte
at gø og tude saa rasende, at Thomas havde
tænkt, at der maatte være Tyve. Men da lian
kom ud med Lygten for at se efter, var det
bare en stor, brun Hund, endnu ikke fuldt,
udvoksen, der stod og peb ynkeligt ved Dø
ren og viflede saa indsmigrende med sin lange,
buskede Hale.
Thomas jog den bort, men næste Dag var
den der igen.
I?ørst da slog det ham med ét, at her var
jo den længe søgte Afløser for gamle Bøjs..
For sikken en Vognhund der kunde blive
ud af det Dyr, naar den om et Par Maaneder
var blevet rigtig voksen. Den var næsten saa
god som en lille Hest.
Saa blev den sat i Avisen som „Tilløben
Hund", og de Penge var vel anvendte, syntes.
Thomas, endskønt de jo ikke gik direkte til
det ene fornødne . Heldigvis méldte der sig.
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ingen Ejer. Det maatte være bedre Folks Hund,
kunde man se. Den havde fint Halsbaänd af
svært, gult Læder med Messingkugler og for
niklet Beslag med et graveret, slynget „C. M.”
og femtakket Krone oven over.
Det var en dejlig Hund, og Race var der
i den, ligesom i Thomas selv, og det satte
han Pris paa. Hvad det nu var for en Race,
var ikke godt at udgranske, det var maaske
nærmest saadan en Slags Blandingsrace. Det
var ikke nogen Puddel og heller ikke en St.
Bernhardter, maaske lidt af begge Dele, men
i alt Fald var det da ikke nogen Bondehund.
Det var en rigtig Grevcliund, hvad den saa
ellers var, saa meget var sikkert.
Da den nu efter et Par Maaneders Forløb
var helt voksen, og gamle Bøjs imidlertid var
bleven saa sløj, at den knap kunde gaa, var
Tiden moden til en Forandring.
Altsaii trak Thomas en Morgenstund den
gamle Bøjs over i Huggehuset, surrede dens
Hoved fast til Savbukken ved Hjælp af Læn
ken, greb sin Økse og kløvede uden yder
ligere Formaliteter Hundens Pandebrask, saa
at Blod og Hjernemasse stod i et Sprøjt op
-ad den kalkede Væg.
I det samme lød der bag ved ham et Bjæf,
der endte i et skarpt, kort Hyl, og da han
vendte sig, saa han den ny Hund forsvinde
•ud af Huggehuset i et langt Spring.
Det tænkte han imidlertid ikke videre over,
før han skulde have fat paa Hunden for at
binde den. Men da var det ham ikke muligt
at fange den. Han kunde lokke og kalde saa
indsmigrende, han vilde, nærmere end en halv
Snes Skridt kunde han ikke komme den, i alt
Fald den Dag. Næste Dag fik han den endelig
fat, men først da han havde lagt den blodtil sølede Lænke fra sig.
Fra da af begyndte der at foregaa en For
andring med Bøjs.
Den blev stolt, mente Thomas, og det var,
fordi der var Race i den, fordi det var en
Grevehund.
Den var bleven skræmt, var der andre, der
mente. Men der var ikke to Meninger om,
at den var bleven bidsk. Ingen andre end
Thomas selv kunde komme deh nær.
Og selv ham gik det galt. Óg han gjorde
dog ellers, hvad han kunde for at bøje dens
stridige Sind ved Prygl og Sult og haardt Ar
bejde, saa skulde den nok til sidst neje sig,
mente han.
Men han fik Uret. Gang paa Gang hændte
det, at Bøjs gjorde ligefrem Strejke. Midt paa
Landevejen lagde han sig ned i Seletøjet, og
saa kunde Thomas lade det hagle med Kæppe
slag paa dens magre Krop, han formaaed'e
alligevel ikke at overtale den til at rejse sig
og trække. Saa maatte Pigkæppen i Brug;
det plejede at hjælpe.
Saadan var det netop en Dag for godt og
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vel syv Aar siden. Tørre Hug frugtede ikke,
og Thomas var begyndt at pukke med Pig
kæppen.
Da kom Bøjs over ham.
Med et eneste Ryk var begge Læderskag
lerne sprængte, og før Thomas kunde vare
sig, smækkede Hundens Kæber sammen om
hans venstre Pegefinger og klippede den over.
Den hang og dinglede ved et Par tynde Hud
trevler. —
Den Dag fik Thomas sin Vejrfinger, og
Dagen efter fik Bøjs en solid Murdkurv.

Kulden var imidlertid taget til, det var
snart ikke til at holde ud mere, og der viste
sig hverken Vogn eller Slæde.
Det værste var dog, at det begyndte at
tømme svært i Flasken. Saa længe der var
nok af det ene fornødne, maatte man jo endda
ikke klage, men det klukkede med saadan en
uhyggelig slunken Klang hver Gang, man tog
sig én Snaps.
Og det gjorde man tit.
Han skuttede sig og krøb sammen paa
Vognstangen saa mageligt, Forholdene vilde
tillade, og atter gennemlevede han i Tankerne
for Gud maatte vide hvilken Gang sit Livs
store Begivenhed, den smerteligste, men sam
tidig mest tiltrækkende paa Grund af den Tvivl,
som klæbede derved.
Det var hans Frieri til Komtesse Meta.
Den uløselige Gaade, som var forbunden med
dette Frieri æggede ham til bestandige Gruble
rier, men rigtig ior Alvor lade sig sluge af
Minderne, det havde han kun Mod til, naar
han var meget fuld. Men det var han jo rig
tignok temmelig ofte.
Netop en Komtesse eller i alt Fald en
Baronesse maatte Thomas fri til, om han ellers
i det hele taget skulde fri. Mindre kunde ikke
gøre det, for Thomas var Aristokrat.
Selv sagde han, at han var et Grevebarn,
og der var mange, der troede det, skønt ingen
kunde sige noget besetmt. Hvem der først
havde bragt ham paa de Tanker,, kunde han
ikke huske. Plejeforældrene, de gamle Folk
nede i Lejet, hvor han købte sin Fisk, kunde
det ikke være. De sagde altid nej, naar han
spurgte dem, om han var et Grevebarn, men
de gjorde det rigtignok paa saa lunken en
Maade, at det var næsten lige saa godt som
et Ja. Det eneste, der var sikkert, var, at
de havde taget ham fra „Stiftelsen” i Køben
havn „mod en Sum én Gang for alle”, og at
hans Ydre forresten var ualmindelig aristo
kratisk. De smaa, velformede Hænder og Fød
der, og de fine, skarpe Træk kunde godt tyde
paa, at der virkelig var noget om, at han
var af fin Familie. For Thomas selv var dette
et urokkeligt Faktum.
De beskedne Forhold, hvorunder han vok
sede op, begyndte han snart at foragte. Kun
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den fine Verden interesserede ham, og da den
grumme Skæbne jo udelukkede ham fra den
virkelige, tog han foreløbig til Takke med
den lavede, den, han fandt i Godtkøbsromaner og Avisfeuille toner.
Foreløbig! Ja, for én Gang maatte det jo
ske — det gjorde det jo da i alle ordentlige
Romaner — at hans Fader, den gamle Greve,
gik i sig selv og legitimerede ham som sin
Søn og rette Arving til de store Godser og
alle Herlighederne — ja, og den klingende
Titel ikke at forglemme — og da kunde man
jo ikke godt vide for meget om, hvordan en
Greve skulde føre sig. Derfor var det heller
ikke Romanernes Handling, der interesserede
ham. Nej, hvad det kom an paa, var, at der
optraadte mange Grever, Markier, Friherrer og
andre betitlede Personer, saa man kunde lære
noget, lære, hvordan man skulde tale og gaa
og staa. En Sætning som „Greven tilkastede
Tjeneren en Haandfuld Guldstykker", det var
mere end tom Spænding, det var paa én Gang
herlig Poesi og en gylden Leveregel — for en
Greve.
Saa var det en Sommer, at Miraklet virke
lig skete. Det vil sige, det blev jo altsaa des
værre et ufuldstændigt Mirakkel.
Men der kom da en virkelig Greve til Lejet
og en virkelig Grevinde tillige med deres Dat
ter, en virkelig Komtesse.
Greven kom imidlertid ikke for at legi
timere Thomas som sin Søn og rette Arving;
det var den første, store Skuffelse.
Han kom bare for Komtessens Skyld, for
at hun kunde rekreere sig ved Søluft og Bade
efter en svær Sygdom.
Men det var jo lige fuldt en stor Lykke for
Thomas at faa Lejlighed til at se og tale med
disse fine Mennesker, om det end ikke kunde
nægtes, at navnlig Greven lod en Del tilbage
at ønske i Retning af standsmæssig Optræ
den . Det skete for Eksempel aldrig, at Gre
ven tilkastede Tjeneren en Haandfuld Guld
stykker som Drikkepenge — dem sparede han
altid paa — han brugte mest Kobberpenge,
men, hvad der var værre, han talte egentlig
slet ikke som en Greve.. Hans Eder og For
bandelser — og dem sparede han aldrig paa
— skurrede gruelig borgerligt i Thomas’ ari
stokratiske Øren.
Men det fik altsammen være. Thomas gik
og kælede for et lønligt lille Haab, og kunde
bare det opfyldes, saa ...
Først gjaldt det at blive introduceret i Fa
milien, men det lykkedes over al Forventning
let. Han forstod al gøre sig uundværlig baade
for Greven og Grevinden, hvem han vandt ved
sit belevne Væsen og en altid redebon Tjenstivrighed, som ikke forlangte at vurderes i
klingende Mønt, men især kunde Komtesse
Meta ikke undvære ham.
Han roede for hende, han sejlede med
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hende, han lærte hende at fiske Krabber, og;
med ham spillede hun Crocquet og Fjerboldt.
Disse Spil, hvis Navn han kendte saa godt
fra Romanerne, maatte hun rigtignok først
lære ham, men det gik saa nemt for ham, og
det morede hende desuden at vinde. Han var
hendes Tj’ener og underdanige Slave eller god^
Kammerat, alt efter som Situationen krævededet, og snart blev han hendes eneste, men
til Gengæld glødende Tilbeder.
Komtesse Meta var ikke mere ung. Hver
ken de kunstige Tænder eller den rige, for
lorne Haarpragt formaaede at skjule dette Fak
tum, og synderlig køn havde hun aabenbart
aldrig været, skønt hun for Thomas var et
Indbegreb af al Dejlighed. Maaske det var
Grunden til, at hun saa naadigt tog imod den
unge Fiskers utilslørede Kurmageri.
De to Maaneder, Greven blev i Lejet, var
den dejligste Tid i hele Thomas’ Liv baadefør og senere. Det eneste, der nu og da voldte
ham Uro, var‘Tanken om det afgørende Skridt
Han skød Tanken fra sig og trak Tiden ud.
Det var Dagen, forinden Greven skulde
rejse.
Lige siden Middag havde Thomas siddet
nede ved Stranden paa Kanten af en optruk
ket Baad, Time efter Time tilsyneladende kun
optaget af at bøde Garn, medens han i Virke
ligheden ikke, bestilte andet end spejde efter
Komtessen.
Det var ubegribeligt, at hun ikke kom.
Han havde set Grevinden komme ned til
Stranden, og han havde set Greven, som sæd
vanlig med Solskærm og Rejsekikkert i Rem
over Skulderen, kun Komtesse Metas rode
Silkeparasol var og blev borte.
Efter mange Overvejelser frem og tilbage
bestemte han sig endelig til at gaa ud og lede
efter hende; det kunde jo tænkes, at hun var
gaaet en Tur langs Stranden paa den anden
Side af Lejet. Men netop som han var ved
at gaa, saa han til sin Glæde den velkendte
røde Silkeparasol vise sig over Bakkekammen.
Endelig!
Hun kom ned og satte sig ved Siden af
ham paa Kanten af Baaden. Han lagde Mærke
til hendes ualmindelig stille Væsen, hun sagde
ikke engang Goddag, men nikkede blot til ham.
Det var et godt Tegn, tænkte han. Der
var noget saa venligt i hele hendes Maade
at være paa den Dag.
Medens hun i Tavshed sad og stirrede ud
over Vandet, spekulerede han ivrigt, men for
gæves, paa de Ord, han skulde sige. Det var
de Ord, hvormed Grev Henrik erklærer Kom
tesse Clara sin Kærlighed. De var saa smukke,
og han havde forlængst bestemt sig til at an
vende dem ved denne Lejlighed. Selv kunde
han jo dog ikke finde paa noget, der var blot
halvt saa kønt, og det var en stor Hjælp, naar
man i Forvejen bestemt vidste, hvad man
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skulde sige, for saa kunde det jo da aldrig
gaa helt galt. Men nu var det Ulykken, at
det ikke var ham muligt at huske andet end
Begyndelsen af Talen, og det, skønt han havde
hørt sig selv i den mere end ti Gange den
samme Dag.
Forgæves pinte han sin Hukommelse, Fort
sættelsen af Talen var ikke til at finde.
Komtessens Stemme lød saa fjern og uvir
kelig, han hørte næppe, hvad det var, hun
sagde, opfattede blot, at det var noget om’
Indpakningen og svarede hen i Vejret. Det
gentog sig et Par Gange, medens han stadig
ledte efter Fortsættelsen af Grev Henriks Kær
lighedserklæring.
Men nu gjorde Komtessen Mine til at rejse
sig, da hun mærkede, hvor adspredt han var.
Nu gjaldt det altsaa. Saa fik det briste
eller bære.
Inden hun endnu havde faaet rejst sig fra
Baadkanten, sprang han resolut op. Det ven
stre Knæ bøjede han til Jorden — saadan
plejede jo Grever altid at fri — den venstre
Haand anbragte han paa Hjertet, og saa be
gyndte han.
„Komtesse Meta/ sagde han, idet han sam
lede alt sit Mod, „den Kærlighed, hvormed
jeg elsker Dem, den Kærlighed, som spræn
ger ... som truer med at sprænge/ rettede han.
Han kunde godt være gaaet videre i Ta
len, han kunde endnu mere, men han tav,
fordi Komtessens Udtryk distraherede ham.
Det var den mest maabende Forbavselse, der
stod at læse paa hendes Ansigt, men nu, da ban
tav, begyndte den at vige Pladsen for et lille
Smil.
Pludselig kom Thomas i Tanker om hele
Grev Henriks lange Erklæring; han kunde have
remset den op saa let, som havde det været
Fadervor, men da han saa Smilet, forstod han,
at Ord var overflødige.
Han bredte Armene ud for at trykke hende
Lil sit Bryst, naar hun efter al god Roman
skik kastede sig i hans Favn.
Men Smilet blev ved at brede sig paa en
Maade, der slet ikke huede Thomas. Det sva
rede ikke videre godt til hans Forestillinger
om det henrykt daarendc Smil, hvormed Kom
tesse Clara modtager Grev Henriks Erklæring.
Komtesse Metas Smil var af en ganske anden
Slags, i næste Sekund maatte det blive til
Latter.
Men i næste Sekund var Smilet for
svundet.
„Thomas! Det er Fader, skynd Dem!" hvi
skede hun hurtigt.
Der lød tunge Skridt i Sandet, og der var
nogen, der pustede og stønnede som af Var
me, men Thomas ror le sig ikke.
„Comtesse Meta!“ hviskede han tilbage,
„jeg elsker Dem, hører De, jeg elsker Dem.“
„Det var jo det, jeg .sagde Dem, Thomas.
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De finder aldrig den Naal der i Tangen/
sagde hun højt, idet hun rejste sig, men Ud
trykket i hendes Blik harmonerede ikke med
de dagligdags Ord.
„Hvad er der i Vejen, Fad-er?“ spurgte him.
Greven var forpustet standset et Par Skridt
fra dem. De smaa, .stærkt nærsynede Øjne
havde aabenbart ikke opdaget noget usædvan
ligt. Sveddraaberne trillede ham ned over Pan
den, Rejsekikkertens Foderal var sprunget op,
og mod Sædvane havde han ingen Solskærm
med sig.
„Hvad der er i Vejen? Hørte du da ikke,
jeg raabte?“ sagde han forpustet? „Der er
Telegram om, at Onkel Johan ligger for Dø
den. Skynd dig op og hjælp Moder med al
pakke min Kuffert. Vognen kommer efter
mig om ti Minutter. Naa, kom saa!“
„Nu kommer jeg, Fader, men saa maa vi
vel sige Farvel til Thomas med det samme.“
„Farvel, Thomas!“ Hun rakte ham Haan
den — „og rigtig mange Tak for i Sommer
og lev vel!“
Han kunde ikke faa et eneste forstaaeligt
Ord over sine Læber, han stod bare og slugte
det Udrtyk, hvormed hun nu igen saa paa ham.
Hans Hoved rummede ikke en eneste Tanke,
han forstod ingenting og var sig næppe fuldt
bevidst. Han blev ved at stirre efter den røde
Silkeparasol, der blev mindre og mindre men
fortonede sig stærkt mod Bakkekammens Sand.
Han vaagnede først ved Lyden af Gre
vens Stemme.
„Se her, min gode Thomas/ sagde den
gamle, der havde staaet .og rodet efter noget
i sin Portemonnæ. Han var saa nærsynet, al
han maatte holde den helt op til Øjnene.
„H'er har De lidt for Deres Ulejlighed i Som
mer, for nu rejser vi, hører De nok. Se her!“
Det var tyve Kroner i Guld, som Greven
klemte ham i Haanedn. Det var første Gang,
Thomas havde set Greven betale med Guld,
og der gik nogle Øjeblikke, inden han i sin
fortvivlede Sindsstemning forstod, at det var
Drikkepenge.
Han forsøgte at sige noget om, at han
ingen Penge vilde have, men det blev kun
til uartikulerede Lyde.
„Nej, vist ikke, behold dem kun, De har
virkelig fortjent en lille Opmuntring. Farvel,
min gode Thomas, Farvel!“
Nu var den røde Silkeparasol mes ten helt
forsvundet, Greven skyndte sig pustende efter
sin Datter. Fra den Dag af begyndte der at foregaa
en Forandring med Thomas.
Han var bleven stolt, var der dem, der
mente, det fine Bekendtskab med Grevefamilien
var steget ham Lil Hovedet, maaske fordi han
selv var et Grevebarn.
Han led af ulykkelig Kærlighed, mente an
dre. Men der var ialfald ikke Lo Meninger om,
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at Thomas var bleven fordrukken, indesluttet,
og haard mod sig selv og andre.
Det var forbi med Romanlæsningen, Bræn
devinen var blevet det ene fornødne.
Og naar han var mere fuld end sædvan
lig, gennemlevede han i Tankerne sit Frieri
til Komtesse Meta, og især det Udtryk,
hvormed hun havde set paa ham, da den
gamle Greve kom og forstyrrede dem.
Ilvad betød det Udtryk, det samme, han
havde set, da hun sagde ham Farvel? Og hvad
var der sket, hvis Greven ikke var kommen?
Disse Spørgsmaal beskæftigede ham altid,
men især naar han var mere fuld end sæd
vanlig.
*
*
*
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sigtet. Den var rasende, og'den havde ingen
Mundkurv paa.
„Bøjs!" raabte han, og Lyden af hans
egen Stemme' forøgede hans Rædsel. Han for
søgte at lade sig falde bag over, ned i den
dybe Sne paa den anden Side af Vognstangen,
for at komme udenfor Hundéens Rækkevidde.
Den var jo spændt fast til Vognen ved Læ
derskaglerne.
Men i samme Sekund havde Hunden slaaet
Tænderne i hans uldne Halstørklæde. Han
kæmpede et Øjeblik, inden Hunden fik ham
trukket ned til sig. —

Han vidste bagefter ikke, hvor lang Tid
der var gaaet, han maatte have mistet Be
vidstheden. Den smeltede Sne drev ham som
Bøjs havde længe ligget og smaaknurret Vand ned over Øjnene og trængte ind mellem
og været urolig. Nu rejste den sig halvt og Skjortelinningen og Halsen. Tørklædet havde
stak Snuden i Vejret, op i den fygende Sne, Hunden revet af, den laa ved Siden af ham,
og hylede. En sorgmodig, langtrukken Hylen i Færd med at slide det i Tusinde Stumper
med Tænderne.
var det.
Han laa paa Ryggen i den høje Sne. —
Det varsler Død, mindedes Thomas. Uhygge
Han havde dog vist ingen Skade taget. Jo,
og Kulde i Forening fik ham lil at gyse.
Bare der dog snart maatte komme en han mærkede en skærende Smerte i højre
Haandled, saa havde Bøjs altsaa bidt ham
V ogn!
Saa kom han i Tanker om, at han havde alligevel. Det var derfor, han var besvimet.
jo glemt at give Hunden Mad. Det var vel af
Han lettede forsigtigt den saarede Iiaand
Sult, den hylede, den havde jo ingen Ting og trak den lempeligt til sig, der kunde ellers
faaet siden de i Morges tidlig forlod Lejet. let gaa Koldbrand i den, naar den laa i
I lan vaklede hen til Vognen, hvor han Sneen. Men saa gik S cm r ten over. Der var
i et lille Rum gemte Trækassen med Hunde ingen Saar at mærke. Det maatte være noget
skarpt, Haanden havde ligget paa.
maden.
Inden han tog Mundkurven af Bøjs, klap
Han strakte atter Haanden ud og fik fat
pede han den først venligt, del var det for i den skarpe Kant af Trækassen med Hun
sigtigste, naar den var saa gnaven som nu dens Mad. Den var tom.
i Aften. Det var aldrig godt at vide, hvad
Pludselig forstod han. Han havde jo helt
saadan et Skidt kunde hitte paa.
glemt at tage Mad med til Hunden. Aa, det
„Saa, saa, vent nu lidt, vent nu lidt, saa var altsaa derfor, den var blevet saa rasende.
skal dú straks faa din Aftensmad," smaaGudskelov, at det ikke var andet. Det var
snakkede han til Bøjs, der var for utaalmo- der jo gode Raad for, eftersom han havde
dig til ät staa roligt, medens Mundkurven blev næsten alt sit eget Smørrebrød i Behold end
spændt af. Remmene var bievne saa stive i nu. Thomas trængte ikke til nogen fast Føde,
Kulden og Fingrene valne, saa det gik lang
„Lille Bøjs," begyndte han .indsmigrende,
somt, altfor langsomt for den forsultne Hund. og Hunden holdt straks op med at slide Tør
Da han endelig var færdig, stillede han. klædet itu. „God lille Hund! Skal han haJ
den aabne Trækasse ned i Sneen og tog en Mad, hva’ lille Bøjs?"
velfortjent Slurk af Flasken.
Han lettede Hovedet lidt og prøVede at
Han fornam med Velbehag den ildnendc rejse sig. I samme Øjeblik plantede Hunden
Strøm af indvendig Varme, som Bramdevinen Forbenene paa hans Bryst, saa han faldt til
sendte gennem hele, hans Krop. Han havde bage i Sneen, han mærkede dens lange, spidse
Lyst til at tage en Slurk til, men der var Hjørnetænder presse sig ned paa begge Sider
saa lidt i Flasken nu, at det desværre var af hans Strube og hørte Hundens korte, hid
sige Aandedræt.
nødvendigt at „udvise Forsigtighed".
Med ét saa han to fosforagtigL lysende,
Lidt efter slap den sit Tag, men den lagde
gule Kugler i Højde med sine egne Øjne og sig tæt op ad ham og passede paa. Tale kunde
ganske nær ved.
han, saa meget han lystede, men hver Gang,
Han følte sit Blod stivne og standse.
han forsøgte at rejse sig, havde Bøjs atter
Han forstod, at det var Bøjs. Den havde Tænderne om hans Strube, og dens Knurren
rejst sig paa Bagbenene med Forbenene støt lød dyb og advarende.
tede mod hans Bryst, og dens hede, tørre
Thomas forstod, at der ikke var noget at
Aande strøg ham som en Blæst hen over An stille op. Kulden og den aftagende Rus i For-
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ening virkede søvndyssende, og endelig faldt
han i Søvn.
*

❖

*

Med ét blev det. saa lyst omkring ham.
Solen skinnede varmt, og han indsugedc med
Velbehag den salte Søluft.
Han sad igen paa Kanten af den op
trukne Baad nede ved Stranden, tilsyneladende
kun optaget af at bøde Garn, i Virkeligheden
spejdende efter en rød Silkeparasol.
Længe skulde han ikke vente forgæves.
Se! der dukkede den op over Bakkekam
men, og Go-mtes.se Meta kom ned imod ham.
Han kendte ikke til Frygt.
Hun satte sig ved Siden af ham paa Kan
ten af Baaden og begyndte i en dæmpet Tone
at tale med ham.
Men ikke om Indpakning. Nej, hun talte
om Kærlighed, om Trofasthed og om Længslen
mellem Elskende, der er skilte ved Stands
forskellens uoverskridelige Svælg.
Hendes Øjne duggedes af Taarer.
Da bøjede han venstre Knæ til Jorden -saadan som Grever gør, naar de frier — og
lagde Haanden paa Hjærtet.
Hvor tydeligt huskede han ikke hele Grev
Henriks lange Kærlighedserklæring til Gomtesse Clara, men han vidste, at den var over
flødig her.
„Jeg elsker Dem, Comtesse Meta,“ sagde
han blot, og hendes Ansigt fik atter det Ud
tryk, han aldrig kunde glemme.
„Jeg elsker D-cm,“ svarede hun, og det lød,
som om hun henrykt gentog hans Ord: „Jeg
elsker Dem!“
Han bredte Armene ud, og hun sank ti]
hans Bryst ligesom Comtesse Clara, dengang
Grev Henrik havde erklæret sin Kærlighed i
de dejlige Ord.
Hun vilde sige noget, noget om Stands
forskel, men han lukkede hendes Læber med
et Kys.
Længe hvilede de i hinandens Arme, fast
omslyngede.
Da lød der tunge Skridt i Sandet, og da
de saa op, stod den gamle Greve foran dem.
„Comtesse Meta,“ sagde han harmfuldt,
„De glemmer Dem selv, og hvad De skylder
vor Families gamle Adelsskjold.“
„Hr. Greve,“ sagde Thomas nu, „Deres
Datter har skænket mig sit Hjærte, men frygt
ikke, at denne Forbindelse skulde være Dem
uværdig. Ogsaa jeg har adeligt Blod i mine
Aarer, ogsaa jeg er Greve.“
Stum af Bevægelse formanede Greven ikke
at tale. Velsignende lagde han de skælvende
Hænder paa Hovederne af det unge Par, som
holdt hinanden fast omslyngede.,
Den store Tvivl var løst, Thomas var om
sider lykkelig. Romanen var endt som enhver
ordentlig Roman bør.
*

Thomas og Bojs fundet af en Mand fra et
fremmed Sogn.
De holdt hinanden fast omslyngede. —
Thomas’ Ansigt var stivnet i et saligt Smil,
saadan som man saa ofte ser det hos ihjelfrosne.
Thomas blev begravet paa LejeLs lille Kirkegaard, og paa hans Grav blev der lagt en
Sten med at indhugge Billedet af en sørgende
Hund.
Nedenunder stod: „Tro indtil Dødcn“.

*
*

Nogle Dage efter, da Tøbruddet kom, blev

Bulgarsk Kvinde i Nationaldragt.
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RUNØ
EJSENDE, SOM SØVÆRTS besøger de rus Stranden modtoges vi af en Skare høje, kraf
siske 0 s te rsø pro vin s er, vil midt i Riga- tige Skikkelser, der i deres graa stramtsid
bugten passere forbi en omtrent 3/4 Mil langdende Kofter mindede os om gamle Vikinger,
og 1/2 Mil bred 0, der for den flygtig forbi og af hvis Sprog vi ikke forstod en TøddeL
passerende intet interessant synes at gemme,
Man fortalte os senere, at det var et gam
men dog kan byde en ‘Gæst én hel Del Over melsvensk Sprog, som taltes i Sverrig for
raskelser.
1000 Aar siden, og som var bevaret her trods
Vi var et Selskab Lystsejlere, som i en Øens nærmere Forbindelse med Fastlandets
Motorbaad begav os ud fra Riga for at af Ester og Letter.
lægge et kortere Besøg paa den ensomme lille
Saa meget forstod vi dog, at de bød os
0; men vort Ophold derude skulde blive læn Velkommen, og i Procession med os fire
danske Ungersvende i Spidsen marscherede
gere og interessantere end forventet.
Runø er af Naturen udrustet med en For vi hen til den lille Landsby, der omgiven af
svarslinie, der gør den til en af de mest grønne Træer gjorde et sælsomt, næsten even
ugæstfri og vanskelige at besøge, thi farlige tyrligt Indtryk paa os.
Skær og udstrakte Sandbanker og Revler om
Der var kun faa, men til Gengæld meget
giver den til alle Sider. Da vi intet anede store Bygnniger, som alle var tækkede med
herom og flot styrede vor Kurs ind mod Land, Halm, der i det ublide Vejrlig var bleven
sad vi pludselig fast paa en Revle og maatte kulsort.
snart opgive at komme fri ved egen Hjælp.
Hvert Hus er Bolig for flere Familier og
Vore Signaler var imidlertid blcven observeret indeholder fem Rum: Forstå, Stua, Ria, Lua
paa Øen, og ud imod os stævnede en bred og Lada, hvoraf dog kun et enkelt tjener som
bygget Sejlbaad saa gammeldags og malerisk Opholdsrum.
i hele sin Skabelon, at den mest af alt lig
Naar man træder ind i Huset, kommer
nede et Vikingeskib.
man først ind i et stort, halvmørkt Rum, hvor
Om Bord i denne „Jala“ blev vi halet, baade Loft, Gulv og Vægge er kulsorte; intet
men heller ikke den kunde gaa helt ind tiJ
Under, thi i et Hjørne er et mægtigt Fyrsted
den lave Strandbred, og fra den maatte vi uden Røghætte, saa Røgen trækker, hvorhen
over i en lille bitte Jolle, som ogsaa kun den vil, og fylder hele Huset med en stram
blev et Genncmgangslcd, indtil vi ridende paa
og skarp Lugt.
Ryggen af hver sin Runømand endelig holdt
Opholdsrummet er stort, ja, næsten mæg
vort Indtog paa den lille 0.
tigt, men det er ogsaa nødvendigt, thi her bor
Her var vort Besøg rygtedes, og paa
ofte baade 3 og 4 Familier, som hver har

R

Kvinder og Born fra Runø i Søndagsdragt.
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Kvinderne gaa til Kirke.

en vældig høj og bred Seng, saa stor som et
helt lille Værelse. Det øvrige Møblement er
saa tarveligt, som tænkes kan, og bestaar kun
af Bænke, dels vægfastc og dels fritstaaende,
og nogle s Lore, plúmpe Borde. Væggene smyk
kes af religiøse Billeder og Bibelsprog, og
paa en Væghylde opbevares Værktøj og selv
lavede, yderst primitive Armbrøster med dertil
hørende Bolte.
Rent er der ikke og hyggeligt ikke heller.
Stuen er fuld af Voksne og Børn, Fjerkræ
og Lam, Kalve og Føl i en broget Forvirring.
Maaltiderne tilberedes og nydes af de fire
Familier, som bor i Hus sammen, og som
har alt tilfælles, saaledes at kun Gangklæderne
er privat Ejendom,
Paa Øen er 28 Gaarde med ialt ca. 300
Beboere, omtrent lige mange af hvert Køn;
alle Gaardene drives under ét, al Fortjeneste
deles mellem Beboerne, saa at ingen er rig,
og ingen er fattig. Altsaa Socialismen i sin
allersmukkeste Form.
I Ægteskabet hersker ubrødelig Troskab
og det til T'rods for, at man saare let kan
opnaa Ægtestand.
Er saaledes et Hjørne i et Beboelsesrum
ledigt, kan et ungt Par opslaa deres Fremtids
hjem her uden Bekymring for Fremtiden; ef
ter Vielsen har man blot at tage Plads ved
det fælles Bord, hvor man og Efterkommere
har Ret til Forplejning.
Befolkningen er flittig, haardfør og ufor
dærvet, saa dejlig fri for moderne Kultur og
fremmed Faavirkning.
Vi besøgte Runø en herlig Sommerdag og
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fandt Klimaet aldeles paradisisk. I de tætte
Fyrreskove slog Nattergalene og sværmede Vild
tet, den salte, friske Strand med den cement
faste, jævne Sandbund bød os det dejligste
Bad, men Vinteren skal være frygtelig. I
mange Maaneder lukker Sneen Beboerne borte
fra Omverdenen, og først nu har en betænk
som Præst faaet Autoriteterne til at sætte
Øen i Forbindelse ved traadløs Telegrafi, men
tidligere var det almindeligt, at man i Aarcts
6 Maaneder hverken fik Breve, Aviser eller
anden Efterretning — nu kan som sagt et
Bud dog naa den ensomme 0.
Men en Læge findes der ikke og kan jo
heller ikke tilkaldes i Vintertiden, er det end
aldrig saa fornødent.
Derfor maa Præsten og hans Kone have
eL velforsynet Husapotek og komme til Hjælp,
om det er nødvendigt, og de er da ogsaa
som et Forsyn paa deres udsatte og kedsomme Post, men har saa til Gengæld den
Glæde at have en ualmindelig from og religiøs
Menighed. Til Gudstjenesten i den lille Kirke
møder alle Beboerne regelmæssigt i deres ejen
dommelige Klædedragt, hvis fremherskende
Farve er graat i graat. Andægtige lytter de
til Præstens Tale, som han har forstaaet at
lempe efter deres Maal, og ivrigt synger de
efter deres Salmebog, — som er den gamle
svenske fra 1695.
Imidlertid er de fromme Runøboere ingen
lunde Lam — nej, der er Vikingeblod i deres
Aarer, og for Eksempel i deres Sogncforsamlinger kan de larme og kævles, saa man maa
frygte for Haandgemæng.
Men medens Livet leves her saa upaavir
ket af den store Verden, nærmer selve Øen
sig denne mere og mere, og engang vil den
ikke længere være 0, men en Del af det
nærliggende Fastland.
Runø flytter sig nemlig. — Paa dens øst
lige Side slikker Havet lidt efter lidt Landet
bort, medens Havbunden mod Vest stadig hæ
ver sig og danner nyt Land.
Langsomt gaar det — men sikkert, og rig
tig gamle Runøboere kan fortælle om de For
andringer, de har set igennem det sidste halvthundrede Aar.
Om Aartusinder er der ingen Runø, men
i Stedet for vil man finde en 'smilende lille
Halvø paa Kurlands nordøstlige Kyst.
Da vil forlængst det gamle Sprog være talt
for sidste Gang og alle Ejendommeligheder
være udviskede, men endnu ligger Øen der
ude i Rigabugten som en Overlevering fra Mid
delalderen, med Sprog fra Gorm den Gamles
Tidsalder og med Salmebog fra Christian d. l.s.

Lion.
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Ungkarlene.
E ENGELSKE Ungkarle
har det nok slet ikke rart;
det vilde være skrækkeligt,
om Forfølgelsen bredte sig til
vore hjemlige Farvande ogsaa!
Man har nemlig opdaget, at
ovre i England gaar alt
mange José og ledige om
kring, og man søger nu
ved alle tænkelige Midler
at indskramke deres Tal
saa megol som muligt.
Man prever paa at komme
dem til Livs paa alle mulige
Maader og at gøre dem Tilværelscn saa sur, som tænkes kan.
Man sammenligner dem med
endde mærkeligs le Ting
ogsaa med Kokusnøddcr
clet er vel sagtens, fordi de
er saa tykskallede, at alle An
greb, enten de er rettet mod
Standen i Almindelighed eller
mod den enkelte i Særdeles
hed, ganske preller af paa
deres urokkelige Ro og Stivsind.
Ikke desto mindre synes der at være no
get grumme tiltrækkende ved Ungkarlene; man
kan simpelthen ikke undvære dem. Aviserne
er fyldt med Indlæg for og imod deres Eksi
stensberettigelse; man forlanger, at der skal
lægges en særlig Skat paa dem, eller at de
skal tvinges til at bære en let kendelig Dragt
— om det skal være til Advarsel eller maaske
som Anvisning, skal vi lade være usagt.
De Folk, som interesserer sig mest for
Spørgsinaalet, og som sender Artikler herom
til Pressen, skjuler sig under Pseudonymer som
„Paterfamilias", „En Moder med ti Dø tre" el
ler „En giftefærdig", og de gaar ret vidt i
deres heftige Angreb mod de stakkels Ung
karle.
Selv i tilfældige Samtaler paa Gadehjør
ner og i Sporvogne betragtes de som lavercstaaende Væsener end de gifte Mænd. Man
ynker disse ufuldkomne Individer, „som slet
ikke véd, hvad Livet er". Man beskylder dem
for Gerrighed, Egoisme og Paatrængenhcd, ja,
man generer sig ikke for at sige det til dem
selv, — jeg antager, det er for at drive dem
ud af den enlige Stand! Værst imod dem er
de ældre Fruer, dem, der har Døtre — de unge
øg jævnt unge Fruer derimod synes at se
paa dem med lidt mildere Øjne — det er
egentlig ikke fer faldet mig ind, men det er
ganske besynderligt — eller er det det maa
ske ikke?
Selv ukonfirmerede Smaapigcr — pardon,

D

jeg mener Smaadamer — drøfter med den
største Alvor, om Staklerne i det hele laget
har Lov til at være til; og det er ikke som
en sædvanlig Diskussion, men snarere som en
umenneskelig Nedslagtning — thi Ofrene har
ikke engang taget til Genmæle.
Jeg tænker mig, at Ungkarlene enten er
for ængstelige eller maaske snarere for for
sigtige.
Man siger, at Ungkarlene er slette. — Lad
os undersøge denne Beskyldning, jeg kan tale
med af Erfaring, jeg er nemlig selv Ungkarl
— ældre Ungkarl oven i Købet; og det er
jo naturligvis alle os mellem 28 og 40, som
er de værste og mest skyldige.
Det første, vi beskyldes for, er, at vi drik
ker som en „Svamp" — dette er en Insinuation,
som vi med Værdgihed lader ubesvaret, en
vulgær Sammenligning, som vi ikke bryder
os om.
Dernæst paastaar man, at Ungkarlene er
Indbegrebet af Utaknemlighed.
Saaledes klager den ivrigste Frue over, al
de aldrig afije tal er den Velgerning, hun viser
dem, ved at indbyde dem til The. Jeg gad
nu egentlig vidst, hvad Slags Afbetaling hun
vil have; mon vi skal lægge 50 Øre til Stue
pigen under vor Tallerken, eller mon hun vij
have, at vi skal hjælpe til med Opvaskningen?
Mon det - dog ikke kan gaa op for den
gæstfrie Frue, at Ungkarlene virkelig yder
umaadelig meget ved i det hele taget at mod
tage hendes The vand? Han forlader sin bløde
Lænestol og sin Bridge, sin Whisky eller sin
Aftenpibe for at staa ret op ad en Dørkarm
eller sidde paa Kanten af en Taburet og lytte
til Musik, som er ham en Tortur, men som
han dog skal beundre, og tale om med Damer,
som maaske aldeles ikke interesserer ham,
Damer, som han aldrig før har set og aldrig
oftere vil se. Og dertil skal han drikke The,
som han afskyr, og spise Kager, som han
ikke kan taale.
Altsammen Ting, som nok kan gøre del
af med en sart Konstitution!
Og for dette Hoveriarbejde mener saa oven
i Købet den fordringsfulde Frue, at man skal
være ovenud taknemlig.
Saa siger hun ogsaa, at „han" er forlegen
for at komme til hendes Baller, men aldrig gør
noget til Gengæld.
Men hvad i Alverden skal han da gøre?
Jeg sætter nu, at han ikke vilde modtag1©
hendes Balinvitationer, saa maatte den gode
Dame jo leje Dansehestene, og de er mint ro
næppe billige — under 10 Kroner Timen fik
hun dem vist ikke.
Ja, hvor maa Fruen dog ikke være ham
taknemlig, alle de Penge, han sparer hende!
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Jeg synes, hun skal kalde ham gentil i Ste
det for slet!
Han bliver ogsaa skældt ud, fordi han
ikke gengælder hendes Middagsselskaber.
Hvorledes han helst skulde gøre dette, er
mig ikke rigtig Idart, men jeg tænker, at Me
ningen er, at han enten skal, bede om Lov
til at betale Stegen — eller ogsaa anmode den
mest aldrende Datter om hendes llaand!
Man siger kort sagt, at han aldrig gengælder
Gæstfrihed med Gæstfrihed.
For den rare Frue vil da vel ikke have,
at han skal tale saalunde til hende:
„Ærede Frue, modtag min varmeste Tak
for den glimrende Frokost. Nu kan jeg ikke
sove roligt, før jeg har gjort Gengæld og set
Dem hos mig. De maa endelig spise til Mid
dag hos mig i Morgen. Men de maa komme
alle s a ni men, De og Deres Mand og Frøken
Jenny, Sofie, Karen og Charlotte, Studenten,
Aspiranten, store Claus og lille Claus, .Tante
Jane og Tante Lene, Bedstemoder og Hr. Jen
sen og endelig ikke at forglemme Baby og
hans Barnepige, Tantes Moppe og Charlottes
Kanariefugl. Jeg har rigtignok umaadelig daarlig Plads, men det tilgiver De nok. Vi kan
jo spise holdvis, og Resten kan sidde op og
ned ad Trapperne imens og lege Hviskeleg —
det skal nok gaa!“
Men jeg tænker mig, at Ungkarlens største
Synd er, at han dejeunerer, dinerer, souperer,
danser og valser — men dog vedbliver med
at være Ungkarl.
Man synes, han er en Tyv og Bedrager,
man sammenligner ham med Musen, som snap

per Flæsket ud af Fælden — og dog slip
per fri.
Dog, er det nu virkelig ogsaa en Grund
til at falde over Ungkarlene?
Hvis en Mand nu bestemte sig til at gifte
sig nfed en Datter fra hvert af de Huse, hvori
han blev inviteret, saa var han jo nødt til
med det samme at blive Mormon eller Mu
hamedaner. —
Nej, det er meget snarere. Fruerne, som
er slette. De kan absolut ikke gøre Selskab
uden ugifte Herrer og at forlange af dem, at
de skal gøre Gengæld, er det samme, som om
de vilde fordre at faa en Souper i Teatret
lil Belønning for deres Nærværelse-.
Og saa siger de, at Ungkarlene er ger
rige — gerrige! Se blot paa, hvordan de
kan bruge Penge — paa dem selv! De er
meget snarere ødsle end gerrige.
De véd
saamænd knap nok selv, hvad de — skyl
der bori!
Ungkarle er aldrig Gniepinde. Eller lad
os hellere vende Ordene om og sige, at Gnie
pinde er aldrig Ungkarle. Enhver gift Kvinde
vil indrømme, at vi har Ret i dette.
Kvintessensen af Ungkarlene er Højmodig
hed; 1 Stedet for at binde sig til en enestei
Kvinde, søger de at gøre saa mange som mu
ligt lykkelige.
Og som et sidste Bevis paa Ungkarlens
overordentlige Elskværdighed skal jeg kun an
føre, at han virkelig ofte efter en Gang at
have været Fruens Middagsgæst tager imod
Indbydelse Nummer to, og hvad kan man dog
forlange mere af

Fra Kongebesøget i Stockholm.
' De to Konger kører gennem Byen efter Ankomsten den 18 November.

En af dem.
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Fra Balkankrigen.

En Bondekone som med sit Barn flygter bort fra Krigens Rædsler.
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UGENS DØDE.

Arlillerikaptaui

X. C.

MØLLER.

Slabslæue J. P. JØRGENSEN.

ARTILLERIKAPTAIN S. C. MØLLER, RD. er død 51
Aar gammel, kort før sit Avancement til Oberstløjtnant.
Kaptain Møller, der har garnisoneret baade i Aarhus og
København var anset for en dygtig Officer og en for
træffelig Kammerat; den djærve Soldaterskikkelse vandt
sig ogsaa udenfor sit Vaaben en stor Vennekreds. Han
var den gamle Elevskoles sidste Chef inden dens Op
hævelse og under hans mandige og humane Ledelse fik
denne Institution den smukkeste Afslutning. De mange
unge Elever vil sikkert bestandig mindes Kaptainen med
den største Hengivenhed.
NÆSTEN 80 AAR GAMMEL ER STABSLÆGE I. P.
JØRGENSEN død i Helsingør, hvor han havde levet i
mere end 50 Aar og virket dels som Militærlæge og dels
i en meget betydelig Privatpraksis. Den gamle Læge hørte
til de Personligheder, der gav Byen sit Præg og han var
da ogsaa ualmindelig afholdt af baade unge og gamle. I
Krigen 1864 gjorde han Tjeneste ved 15. Regiment og
gentagne Gange har han været udkommanderet paa tjenst
lige Rejser, men han følte sig knyttet til Helsingør med
Baand, som kun Døden kunde løse. Stabslægen var
Kommandør af Dnbg. 1. Grad, DM. p. p.

Ouerrelsscii/fører O. T. N, KRARUP.

EN AF KØBENHAVNS ÆLDSTE OG MEST ANSETE
SAGFØRERE, OVERRETSSAGFØRER O. T. N. KRARUP.
RD. er død næsten 80 Aar gammel. Student fra Aarhus
1851 og Cand. jur. fem Aar senere. Efter at have været
Fuldmægtig ved Amager Birk gik han i 1870 over i
Sagførervirksomheden, hvor han senere blev Overretssag
fører og vandt sig et smukt Navn mellem sine mange
Klienter. Han var Bestyrelsesmedlem af en Mængde vel
gørende og humane Foreninger. Den gamle Overrertssagfører havde nylig den Glæde, at se sin Søn udnævnt til
Højesteretsassessor.
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Hr. Brumerl som „.lokum" og Fru Bloch som „Lisbeth".

Fol. 11, Damyaard

Det kongelige Teaters Festforestilling i Anledning af Fru Heibergs 100 Aarsdag formede sig til en
smuk og stilfuld Aften. Et elegant Publikum havde fyldt Teatret og funklende Smykker og straalende Ordener fangede Øjet, hvorhen man saa. Prefessor Borchsenius' smukke Prolog blev fint
og hjærteligt fremsagt af Hr. Jerndorff og det romantiske „Alferne* fandt god Sangbund hos de
mange, paa hvem Poesien stadig øver sin store Tiltrækning. Men mest Begejstring vakte „En
Søndag paa Amager1, hvis Lisbeth og fokum, personificerede af Fru Bloch og Hr. Reumert,
blev den skæresle Ungdom og Skønhed.
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Lady Hamiltons Liv og Elskov.
N BOG, der paa sine 360 Sider om en ung
Kvindes Kærlighedsliv, dets Irgange i Skam
og Smuds, dets mærkelige Ubevidsthed og Op
højelse, dets Syn og Skønhed, interesserer til
sidste Blad. Og som foruden den Interesse,,
Bogen i sig selv tør paaregne, tillige fængsler
af andre Grunde.
Den handler jo om E m m a Lyon, den
senere Lady Hamilton, Helten H o r a t i o
Nelsons Elskede, og dens historiske Tro
værdighed er fra Blad til Blad ikke alene
underbygget af, men ligefrem dokumenteret ved
Gengivelse efter de vidunderlige Malerier, hvori
Malerne George Romney, Gainsbo
rough, Madame L e b r u n og flere gjorde
Emma Lyons Skønhed evig og verdensnerømt.
Henved en Snes fortræffelige Helsidøsbilleder smykker Bogen og gør hver for sig stadig
Læseren opmærksom paa, at dette ikke er en
elegants Forfatters frodige Fantasi, men en
Beretning, der lalenlfuldt er konstrueret op
paa Minderne om et Menneskeliv, hvis Roman
overgaar al Fantasi.
Emma Lyon er en lille fattig Tjeneste
tøs, hvis Stolthed og Selvbevidsthed, hvis sikre
Forvisning om at være født til noget stort,
staar Maal med hendes Skønhed, som allerede
i Barneaarene er sælsom og opsigtsvækkende:

E

1

George IV af England som Prins af Wales.

Efter Maleri af Thomas Gainsborough i den Kongelige MaleriSamling i Slottet Windsor.

Emma Lyon-Hart (Lady Hamilton).
Efter Maleri af George Romneg.

Romneys første Billede af den unge Skøn
hed er fra hendes fjortende Aar, og Forfatteren
gør Mødet med hende og Maleren til Udgangs
punkt for hendes Ungdoms forunderlige Livs
førelse. Igennem dette Møde og den Higen
mod Lyset, som tændes i den unge Piges
Bryst, gøres det sandsynligt, at hun si
den sit tyvende Aar føres ind i det for
nemme London, hvor hun deltager i den
lastefulde Helvedes-Klubs Orgier. Be
skrivelserne herfra er ikke Lekture foi'
Børn, men kan belære den forundrede
Læser om, at Verden hverken var værre
eller bedre, end den er nu, hvor man
dog maa søge til Verdensbyernes hem
meligste Udskejelser for at finde Måge
til det Liv, der leves i London Anno
1760.

Salen syntes at være et eneste
stort Flammehav.
Skuffende efter
lignet af Kunstnerhaand flakkede paa
Væggene en mørkerød Ild, fra hvil
ken grelle, svovlgule Luer slikkede i
Vejret. Nøgne Mænd og Kvinder tum
lede sig i vild Dans gennem Lue
havet, vuggede sig paa sprudende Ild
fontæner og svang flammende Brande
i Hænderne. Kæmpestore Fakler paa
Stensøjler dryppede glødende, hvislende Draaber i vandfyldte Bassiner,
hvorfra der opsteg en hvidlig Damp;
en rødlig Røg hvirvledes fra Faklerne
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op mod Loftet, hvor den slap ud
gennem skjulte Aabninger. En fin,
bølgende Dunst lagde store, blaalige
Straaleringe om Flammerne af utal
lige Lys og fyldte Luften med en
Os som af stegt Kød.
I Salens Midte rejste sig Lucifers
purpurldædte Trone. Tudser, Øgler
og Skorpioner kravlede op ad dens
Sider; men hen over den bredte Kund
skabens Træ sine frugtbugnende Gre
ne, gennem hvilke den gamle Slanges
Kæmpekrop snoede sig i metallisk
glimtende Bugtninger.
Ved Tronens Fod, paa et langt,
rødt Bord, gik et mægtigt Lykkehjul
rundt. Over mindre Borde laa spredt
Kortspil og Tærninger. Store Anret
ningsborde bar Masser af opstablede
Spise- og Drikkevarer. Yppige Løj
bænke, dækkede med Silkepuder og
Tæpper, lokkede til Gildelag i halv
mørke Kroge.
Og gennem dette Helvede jagede
til en usynlig Musiks Toner leende
og skrigende en Sværm af røde Hanog Hundjævle. I vellystige Grupper
væltede de sig paa Løjbænkene, brø
des de i Krogene, trængte de sig
[Emma^Lyon-Hart (Lady Hamilton) som Bakkantfrem til Spise- og Drikkebordenc,
inde med Hund og Ged.
Eft¿r]¡Maleri af George Romney slukke!, af G. Appleton.
hvorover den røde Vin skyllede i
endeløse Strømme - - — — —
Gennem Omskiftelser af den eventyrligste
Saadan skildres en Orgie, hvori George IV,
dengang Prins af Wales, deltog som en af Art, efter et Liv i den lastefuldeste Elendig
de førende. Frederik V’s og Christian VII’s hed og stærke Kampe for at naa de højeste
Smaasynder blegner i denne Belysning af de Maal som Kunstnerinde, havner Emma Lyon
res samtidiges Meriter; men det var en let hos sin Ungdoms Drøm, sin første Kærlighed,
Lord Greville, og Billedet skifter til de ynde
benet Tid dengang!
fulde Skildringer af stille Hjemmeliv:
Haand i Haand gik de saa med hin
anden ned i Dagligstuen, hvor Fødsels
dagsbordet allerede stod pyntet. Paa Ka
gen brændte de sytten. Lys, og ved Siden
af laa Grevilles og Moderens smaa Gaver.
Men over Bordet hang paa Væggen Rom
neys Foræring: Grevilles Portræt.
Glædesstraalende faldt hun Greville og
sin Moder om Halsen. Saa stormede hun
op paa sit Værelse for at hænge Billedet
over Skrivebordet. Der kunde hun se det
fra Sengen; om Morgenen skulde hendes
første, om Aftenen hendes sidste Blik
gælde det. Hun ejede jo i delte Billede
paa én Gang de to Mænd, hvem hendes
Hjerte tilhørte: Vennen og den elskede.
Som Foraars morgenen, der spændte sin
bl a a Bue over Verden derude, var nu hen
des Fremtid: skyfri, gennemvarmet af
straalende Lys. Hvad havde hun at frygte
mere? — —
Emma Lyon-Hart (Lady Hamilton)
Med lige stor Interesse følger man Bogens
som „Cassandra".
Heltinde gennem Regn og Sol, gennem Sorg
Efter Maleri af George Romney.
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og Fryd, og sjælden ser man ved Afslutningen
af en bindstærk Bog Løftet om en Fortsæt
telse med større Forventning og Forudanelse
om en Nydelse end her, hvor man læser, at
man tør vente Bogen Lord Nelsons sid
ste Kærlighed af samme Forfatter.
‘V

Vort Sprog.
EN PAA SAMME TID kyniske og geniale

D Forkynder af den ydre Forms Evange
lium: Lord Chesterfield skriver i sine berømte
„Breve til min Søn“ følgende:
„Ordene er Tankens Klæder. Ret først
din Opmærksomhed paa Sprogets Renhed og
Gramatikens Lære; dine Tanker skulle ligesaa
lidt som din Person gaa omkring i snavsede
eller lasede Klæder. Selv om dine Tanker er
nok saa rigtige, saa vilde de dog, li vis din
Stil er grov, plump og simpel, præsentere sig
daarligt og faa en ligesaa daarlig Modtagelse,
som hvis du selv fremstillede dig i snavsede
eller lasede Klæder. Det er ikke enhver For
stand, der evner at dømme om Idéerne, men
Stilen forstaar alle mere eller mindre at vurdere.
1 alt, hvad man siger, maa man være nøj
agtig og tydelig, ellers trætter og forvirrer
man kun andre i Stedet for at underholde
og belære. Din Stemme og din Maade at tale
paa,, maa man ogsaa skænke tilbørlig Opmærk
somhed. Mange holder Munden omtrent luk
ket, naar de taler, og mumler hen for sig,
saa at man ikke kan forstaa dem. Andre gør
sig uforstandige ved deres hurtige og sprud
lende Maade at tale paa. Nogle taler altid
saa højt, som om deres Tilhørere tilhobe var
døve, medens andre taler saa sagte, at man
ikke kan høre dem. Det er altsammen upas
sende og ubehageligt og maa opmærksomt undgaas. — — Jeg har i mit Liv set, at mange
rigtbegavede og fra Karakterens Side udmær
kede Mennesker fik en uvillig Modtagelse af
„Selskabet", fordi de gjorde sig skyldige i de
omtalte Smaaforsyndelser, medens andre, der
langt fra var i Besiddelse af saa store For
trin, men som ikke forsyndede sig i den
nævnte Retning, modtoges gunstigt" —
Man har kaldt Lord Chesterfields Leve
visdom „Kavalérfilosofi", og nægtes kan det
ikke, at nogle af hans Maximer faldt lidt for
Brystet ved deres uforbeholdne Prædiken af
Skinnet og dets Betydning; men med Hensyn
til Sprogets Form og Talestem mens Behandling
har han utvivlsomt Ret, og særlig vi Dan
ske kan tage os hans gode Raad ad notam; i den
Henseende staar vi nemlig overordentlig langt
tilbage.
At Sprogets Harmoni og Tales temmens fuld
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endte Beherskelse er en uafviselig Fordring for
Skuespilleren, Foredragsholderen og andre pro
fessionelle Talekunstnere betragter vi som en
Selvfølge . Navnlig over for de første er vi
saare villige til at anvende en endog skarp
Kritik. Men helt anderledes ser det ud i det
daglige Liv, enten privat, i Hjemmene, inden
Døre eller oiffentligt, paa Møder og Forsam
linger. Her synes man mindre sensibel, og den
Udtale af vort kære Modersmaal, som man dér
er Vidne til, nærmer sig ofte det utilladelige.
Nej, Fordringen burde stilles i langt større
Almindelighed; ogsaa udenfor Skuepladsen og
Auditoriet burde en anstændig Behandling af
vort Sprog føles som en selvfølgelig Forplig
telse ; det Kultur- og Skønhedselement, som
derved vilde tilføres det private saavel som det
offentlige Liv, kan ikke vurderes højt nok.
Ogsaa af opportunistiske Hensyn er det klogt
ikke at foragte Sprogets Renhed og Organets
Skønhed .En ordnet Fremsættelse af Tankerne,
en harmonisk, ædel Behandling af Spro
gets Lydindhold er ofte en foreløbig Nøgle til
de Menneskers Velvillic, af hvem man ønsker
noget. Enten man vil eller ej, stemmes man
gunstig for et Menneske, hvis Tale er soig
neret saavel i Henseende til Indholdet som
til Formen, hvori dette gives. Fra det ydre
sluttes ganske naturligt til det indre.
Vanskeligheden ved at gennemføre en æn
dret Opfattelse paa dette Omraade bunder dybt
i den danske Naturs Magelighed og Ligegyldig
hed for alt, hvad der smager af „Repræsenta
tion"; hermed staar ogsaa i Forbindelse den
— navnlig tidligere hørte og saare bekvemme
Doctrin, at Sproget og dets Behandling er no
get én Gang gi vet,som der intet er at gøre
véd: men at dette er en grov Misforstaaelse,
er indlysende. Behandling af Modersmaalet
kan og bør i ligesaa høj Grad være Genstand
for Uddannelse som alle de andre discipline
Færdigheder, hvortil Livet stiller Krav. Næst
efter Hjemmet er diet Skolen, der burde
tage denne Sag| i sin Varetægt, men hvor sørge
ligt ser det ikke ud dér. Hverken til Lærer
eller Elev stilles der Fordring til Kendskab
om Tales temmens rette Brug. Stemmelægning
og Sproglydenes rette Behandling burde være et
selvskrevet „Fag" fra Forberedelsesskolens 1.
Klasse, et Fag, hvorpaa der ofredes mindst
lige saa megen Tid som paa de andre. Den kor
rekte Udtale af fremmede Sprog er i den
senere Tid gaaet ganske betydeligt fremad, tak
ket være den Anvendelse, Sprogundervisning
nu gør af den praktiske Fonetik. — Det var
paa Tide, at Behandlingen af vort Modersmaal
maatte møde de samme Hensyn.

Vilhelm Rosenberg.
4?
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Københavns Renholdningskompagni.

Den Mand, hvis Billede vi hosslaaende bringer,
startede i Eftcraarct 1910 under forholdsvis smaa
Forhold et Foretagende under Navn af Københavns
Renholdningscomp., en Forretning, der har bevist
sin Eksistensberettigelse ved i Løbet af de mel
lemliggende Par Aar at tage et ganske eneslaaende
Opsving og Omfang. Der er snart
sagt ikke den Ting vedrørende Ejen
dommes Pasning og Renholdelse, Hr.
Entreprenør Mortensen ikke paatager
sig. Han, der paabegynd le Forret
ningen alene sammen med sin Hu
stru, er nu omgivet af en Stab af
Kvinder og Mænd, men er selv den
første i Arbejdet, altid vaagen og
altid paa Iherde, snart ved Rengø
ring, snart ved Flytning øg paa Ti
der af Døgnel, hvor vi andre sover,
kan man træffe ham paa sin Runde,
inspicerende Natvægterne. Der er in
gen Tvivl om, al lir. M., der er en
intelligent og sympatisk Mand i sin
bedste Alder, er den rette til at lede
en saa mangesidig Forretning og lede
den rigtig øg økonomisk til Gavn og Betryggelse
for Kunderne.
Det har naturligvis været nødvendigt at ind
dele en saadan Forretning systematisk, og dette er
da -ogsåa blevet gjort. Af hosslaaende Billeder vil
voreLæsere faa el Begreb om, hvad Hr. M. paa-

ta^er sig at udføre; vi har bl. a. været saa hel
dige at "faa et Billede af Entreprenøren selv, bæ
rende en Kommode ned til Fly tte vognen. En gen
nemført Specialisering gør det muligt at faa de
bedste Folk til hver Slags Arbejde. Folkene tje
ner en ordentlig Løn, samtidig med at Hr. M.s
Priser, som vist i nedenstaaende Li
ste, er overordentlig moderate.
Det er naturligvis af uhyre stor
Betydning for en Forretning som
denne, at Chefen selv ikke holder
sig for god til at tage Haand' i Hanke
med Arbejdet, derved udsætter man
sig ikke for at blive holdt for Nar,
fordi en Mand bliver syg; Ih i i saa
Fald tager Mester selv Værktøjet paa
Nakken og træder i Mandens Sted.
Da vi ser, at Hr. M. beskæftiger
omtrent lige' mange Kvinder og
Mænd, benytter vi Lejligheden til at
spørge, hvilket af Kønnene der egner
sig bedst for en Forretning som hans,
hvortil svares, at Mænd er absolut
de bedste al omgaas, Kvinderne er
vanskeligere, for man ved undertiden ikke, hvor
man har dem. og det er da ogsaa under Ventilation
at benytte Mænd til almindeligt Rengøringsarbejde,
saavel paa Trapper sonn i tomme Lejligheder,.efter
Malere. — Til Oplysning for vore Læsere .aftryk
ker vi Forretningens Prisliste.
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Rengøring og Renholdelseaf Ejen
domme.
Vi paatager os Renholdelse og Pasning af saavel københavnske som frederiksbergske Ejendommet Rengøring af Trapper og Lejligheder, alt ud
føres samvittighedsfuldt, vi besørger tillige Gaardog Gadefejning, Klo akrensning, Pasning og Ren
holdelse af W Cer.
Renholdelse af en Hovedtrappe m.
Køkkentrappe (5 Etager) ... fra 6 Kr. 00 Øre
G-aardfejning, Gadefejning og
Kloakrensning ..................... — 1 — 50 —
Pasning og Renholdelse af "W C — 1 — 00 —
Opbæring af Brændsel............. — 2 — 00 —
Alt pr. Maaned.
Hovedrengøring af en Hoved
trappe .................................... — 5 — 00 —
Hovedrengøring af en Køkken
trappe (5 Etages)................... — 3 — 50 —

1ste Afdeling:

2den Afdeling: Kakkelovne og Komfurer.
Tillige udfører vi alt Arbejde vedrørende Kak
kelovne og Komfurer, saasom Rensning, Puds
ning, Udmuring, Opsætning, Nedtagning, Flytning
og Indlæggelse af Rister, Paasætning af Marieglas
m. m.
Rensning af Kakkelovne og Komfurer fra 40 Øre
Rensning af Døgnbrændere 55 Øre. Por
celains ovne
........................... :
:
— 75
Pudsning af Kakkelovne og Komfurer — 45
forniklede Ovne 20 Øre mere.
Udmuring
......................................... — 75 Sværte og øvrige Pudsemateriale medbringes.

Vinduespolering og Metalpuds
ning.
Vi anbefaler tillige vort ærede Publikum vor
Afdeling for Vinduespolering, saavel i Butikker
som i Privatboliger. Vaskning af Skilte, Skabe
og Glaslofter etc., og da vi har god Indsigt og
Erfaring med Hensyn til Arbejdets Udførelse, kan
vi til enhver Tid tilfredsstille Dem med godt og

3die Afdeling:

Sygegymnasten

I. K. SKERN.
I. K. Skern hører til
de her i Landet, ret faa
Sygegymnaster, som have
sat et virkeligt Livsarbejde
ind for sit specielle Fag.
Efter et fleraarigt Studium
ved det medicinske Fakul
tet af de forberedende Fag
som Anatomi, Fysiologi
og Patologi kastede I. K.
Skern sig over sit sær
lige — særdeles omfat
tende Fag — mere omfat
tende end ret mange ane.
Han blev hurtigt til
budt en fast Stilling ved
Set. Josephs Hospital og
har nu der virket i over
10 Aar.
I. K. Skerns
ejendommelige Evne til
manuelt at behandle mange
— endog særdeles for
skellige Sygdomme — er
kendt af mange Læger
og tidligere lidende.
En herværende kendt
Nervelæge udbrød ved at

solidL udført Arbejde, ligeledes udføres Metalpuds
ning saasom
Metalrammer, Dørgreb, Beslag,
Gelændere og lign., udføres meget elegant med en
af os opfunden Pudsekreme.
Polering af enkelte Fag Vinduer indog udvendig ...........................
fra 10 Øre
Polering af tredelte Vinduer ....... — 12 —
—
franske
—
....... — 15 —
Karnapper ......................... — 25 —
— Butiksvinduer udvendig pr.
Maaned
.............
.. — 50 —
Større Lejligheder Rabat. Metalpudsning efter
Overenskomst.
4de Afdeling: Flytning og Transport af Møbler.
Store saavelsom smaa Flytninger udføres af
øvede og .paalidelige Folk. Rejsegods til og fra
Jernbane og Dampskib besørges Exprés. NB. Glem
ikke at meddele Deres Husstand, at vi flytter
Klædeskabe og Kommoder ...... fra 1 Kr.
Et-Værelsers Lejlighed flyttes ..... —
3 —
2
~
~
5 —
4 og 5 —

—

—

.....

— 9-11 —

5te Afdeling: Murerarbejde.
Vi udfører tillige alt Reparationsarbejde i
nævnte Branche, saasom Opmuring af Skorstene,
Tætning af Tage, Repa rering af cementerede Gaarde og i det hele taget alt Arbejde, der henhører
under Murerfaget, kun af faglærte Folk, til meget
billige Priser.

6te Afdeling:

Lukning af Gadedøre og Bevogt
ning af Ejendomme.
Efter Opfordring af flere af vore Kunder har
vi fra den 1ste September i Aar paataget os Luk
ning og O plukning af Porte og Gadedøre, Tæn
ding og Slukning af Gas eller elektrisk Lys paa
Trapper, Bevogtning af Ejendomme, Fabriker og
Pladser saavel private som offentlige Dag og Nat.

se Skerns Behandling af
en Nervelidende: „Men
har De dog Øjne i Fin
gerspidserne — som se
gennem alt.
En
kendt engelsk
Diplomat Lord John Ford
— Gesandt her 1906 —,
som blev behandlet af
1. K. Skern, erklærede
hverken i London eller
Paris at have kunnet opnaa en saa enestaaende
Behandling og søgte da
at faa Skern til London
— men — til Gavn for
mange lidende her — uden
Resultat.

Skern hører til dem,
som — dels ved at følge
med i alt, som literært
fremkommer . paa hans
Omraade og dels ved et
energisk Selvstudium af
hiange Lidelser søger at
holde sit Fag og dets
Værdi højt — højere vel
nok end sædvanligt her i
Landet.

A|s Mandrix Patent
Frisk Luft-Cirkulationsovn.
Mandrix Patentovn er Verdens bedste Varme
ovne. Varmer for 3 første Klasses Ovne af kendte
Fabrikater og bruger knapt saa meget brændsel som
en almindelig Ovn.
Mandrix Cirkulationsovns ualmindelig store Varnicllade fremkommer ved, at den er forsynet med dobbelt
Harmonikaformedc Kanaler, gennem hvilken Røgen og
Varmen ledes.
Af den store Varmeflade kommer den store
Varmeevne.
Mandrix Ovnene er tillige forsynede med en me=
kanisk Rensekumme saaledes at de altid er friforSod.
Mandrix Ovnen opvarmer fra 2 til 10 Værelser

NY ADELGADE 8.
Telefon 5799.

Maskinskrivning

igennem dertil hørende Kanaler & Cirkulations Rister,
dog uden at Varmen bliver ubehagelig i det Værelse,
hvor Ovnen er anbragt.
Alle Ovnene kan indmures og anvendes som Ca=

Pianoer, Flygler
og Harmoniums

lorifére=Ovn.

Se Tegningen.

—■

i stort Udvalg od alle Stilbrte
sælges med Garanti fra

De udenlandske Patenter er til Salg ved Hen-vendelse til Hovedkontoret.

Kontor og Prøvelager:
Blegdamsvej 22.

,,Hver 8. Dag “s Hus,
Vingaardsstr. 25.

Lager & Udsalg:
Palægade 6.

Østergade (il.

Ny Kongensgade 1
Instrumenter af ethvert Fabrik«
tages i Bytte.

Tel. 8861.
Tel. 4290.
----------- København. -----------

Ingen Udbetaling

istianshavns Fiskehus 2, Knip= Københ. Kunstsmedie og Autogensvejseri.
(brogade 2. Telf. Central 7293. C. E. Christensen. Vestcrbrog. 130.
:

Aarstidens

Specialiteter

fores.

Billigste Noteringer.
Varerne bringes overalt.

Beløbene kan afdrages med 10 Ki
om Maaneden.

TIL V. 1248. Lysekroner, Gitterporte,
Trappe- og Balkonarb., Kunstsniedearb., Gravgel., Glastage, Pengeskabe.
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LADY HAMILTONS
LIV DG ELSKOV
HISTORISK ROMAN AF H. V. SCHUMACHER
Med Faksimiler og Portrætter.

Kammertjeneren: Tillad mig at gøre Greven op
mærksom paa. at De i sidste Manned har brugt 23,884
Kroner og 45 Øre.
Greven: Virkelig! Men hvad i Alverden kan jeg
have brugt de 45 Øre til?
*
*
&
Dommeren (strængt): Den første Person, som af
bryder Forhandlingerne, vil blive vist ud paa Gaden.
Den Anklagede (begejstret): Det er hørt! Lad mig
saa faa Lov at gaa.
*
*
*
Paa en Læges Gravsten:
Her ligger han som en Helt blandt de slagne.

Et Værk af kulturhistorisk Betydning og sam
tidig en digterisk Fremstilling af den vidunder
skønne Lady Hamiltons æventyrlige Liv.
En af glødende Lidenskaber bevæget Kvinde
skæbne. Bogen er i Tyskland trykt i 45000
Eksemplarer.
Pris 4,50.

Indb. 6,00.

V. PIOS BOGHANDEL
POVL BRANNER

Pengene ligger i Vinduet!
odnat Ole! Saaledes lyder et gammelt dansk Mundheld.
kJ Naar vore Oldefædre og Tipoldefædre for hundrede Aar siden
lorede hinanden med dette Ord, anede de næppe, i hvor høj
irad dette senere skulde blive Virkelighed. Pengene ligger i
rinduet for Nutidens Handlende, det vil sige, at hans Forretning
Dr en stor Del afhænger af, hvorledes hans Vinduer er pyntede.
)esværre staar vi paa dette Omraade langt tilbage for Udlandet,
ler er meget at lære, mange Skridt at indhente, og det er^derfor
ned dobbelt Glæde vi byder de to unge, energiske Chefer for
(¿benhavns Dekorations-Skole, Frederiksborggade 29 vel:ommen. D’Herrer Christiansen & Petzelis afhjælper etjimellem
ordende Handelsmænd længe følt Savn, thi i denne Dekorationskole fgennemgaar Deltagerne et indgaaende Kursus, efter hvis
Mendebringelse de formaar at fremstille Vinduesdekorationer i

alle Fag, specielt Mode-, Beklædnings- og Textilfaget saaledes, at
Resultatet svaier til Verdenscentrernes fineste Frembringelser. Og
enhver ved, hvad en flink Vinduesdekoratør er værd. Firmaer,
der har Vinduer, hvis Pyntning er en Hovednerve i Omsætningen,
betaler .store Gager til en smagfuld og smart Dekoratør.
D’Herrer Christiansen & Petzelis har i en Aarrække virket
i Udlandet. Smag og Elegance præger Skolen, Dygtighed og
Energi forstaar Lederne at indgyde de Herrer, der deltager i
Kursuset.
Og det er ikke alene de Unge, der frekventerer dette; nej —
selv Principaler møder op, baade fra Hovedstaden og fra Provin
sen, og man kan trygt spaa dette unge moderne Foretagende en
glimrende Fremtid.
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Gefion
Skandinavisk Syge-Forsikring

af 1906 A|S.

Hovedkontor: Vestergade 2, Kbhvn.

Læge.

yder
(Hvem De ønsker).

Telefon 10,068.

Medicin .

!=!

Hospital.

(Kaution paa alle Hospitaler).

Hjælp.

Sanatorium.

Dagpenge, I==l
X

til Operation, Specialist og Massage.

Faste, billige Præmier.

Udpræget Kulance.

Har De fast Huslæge, kan De

= 2 Øre om Dagen =
60 Øre om Maaneden for en Voxen, 35 Øre for et Barn, faa frit Hospital •
'< af Deres Medicinudgift erstattet.
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øbenhavns Renholdnings-, Kakkelovnspudseog Rensekompagni,
Vinduespolerings- og Flytteforretning.
112, Veslerbrogade 112. — Telefon Vester 5261 y.
lOØrinO
y
?

09 Renholdelse af Ejendomme, Rensning, Pudsning, Opstilling og
Udmurinq af Kakkelovne oa Komfurer. — Forlana Prisliste.

Ejendomme
■1 By som Land med gode Pr i ori>rhold, event. Mageskille anvises
>. Anbefalinger fra mange tid? Forretninger haves.

M. Mortensen,
GI. Kongevej 35 C.

iuldfyldepenne

Wolfgang-Hansens Kursus i Klaverspil
f. Børn og Voxne, Begyndeie og Viderek.
Oprettet 1889. 1 ndmeldelser Mand, og
Torad., Onsd. og Lørd. 2—5. Tlf Byen 756.

+

+

„Pein’s Depot“, Aarhus.
En gros — en detail.
Danmarks største Depot for hygiej
niske og Peins Artikler.
III. Katalog og Prøve 30 Øre i Frimærker.

Frk. A. Bøgvald’s Missionshotel
-►£8

Gratis tilsendes
vort store illustrerede Katalog
over fineste og billigste hygiej
niske Gummivarer, Sygeplejear
tikler, Bandager etc. — mod 10
Øre i Frimærker til Porto.
Amerik. Gummivare-lndustri,
Afd. 8.

Kbhvn. N.

Tlf. 5932.

anbefaler 1. Kl, Værelser.
Reventlowsgade 16,

(Fra 15. April, Vesterbrogade 9 B.)

Holbergsgade 26, 4. Sal.

IilemliflHerreilrJ.12Kr.5O0.

Københavns Hunde

sendes 5 Al. graanistret Finulds-Stof
fra Klædevæver Edeling i Viborg.
NB. Kan returneres straks eller

Hartmandsgade 2. Telf. 3529.

ombyttes.________________________

TandspecialistWinckler

Karats, fra Kr. 3,00 pr. Stk.
Igenter 33l/3 °/0 Provision.
Gothersgade 32. Tlf, Palæ 429 y.
W. EBLING, Fredericia. (11—4). ©0ØØ25 Aars Praksis.

Bade Anstalt.

Stokkefabrik.

Thorvald Jacobsen, Vesterbrogade
107 c. København. Telf. V. 1897 y,
fabrikerer Paraplygreb og Spad»
serestokke. Skriv efter Prøver.

ET HJERTESUK.
vor er vore Damer dog igrunden mærkelige. Skal de købe et
Gardin eller vælge Tapet til en Forstue, tilbringer de hele
ge med at vælge og vrage, men gælder det om deres egen
rson, det dyrebareste i Verden, tager de det ikke saa nøje,
a er Pariserinden anderledes! Hun betror ikke Omsorgen for
Person til den første, den bedste. Hun vælger og udvælger
Itil hun finder den Rette, den der passer til hendes IndvidualiF. Eks. med Hensyn til Kvindens Smykke: Haaret. Hvor
i det være at vore Damer er saa ligegyldige, at de uden Krilader Haaret behandle af „den nærmeste". Damerne kan ikke
re forsigtige nok i Valget af Frisøse. Smag og en sikker Haand
a forlanges. Behandlingen maa være saaledes, at Nervøsitet
Uro — der er Haarets værste Fjender — banlyses. Haarvask
Massage maa ske efter lægevidenskabelige Anvisninger. Det
e Haar, som f. T. anvendes saa rr.eget, maa behandles hygiej

nisk. Pinlig Akkuratesse og Properhed maa herske i SalonenOg naar en Dame efter megen Søgen har fundet et saadant Sted,
ja saa er hun betrygget og kan med Tillid give sig i vedkom
mende Frisøses Hænder.
Frøken Anna Løwe, der har indrettet en smagfuld og mo
derne Frisørsalon Vesterbrogade Nr. 132, opfylder i fuldeste Maal
alle de Fordringer der stilles. Ingen Dame vil fortryde at gøre et
Forsøg her, og enhver der gør et Forsøg, vil blive stadig Kunde.
Efter flere Aars indgaaende Studium i Faget har Frk. Løwe forstaaet at grundlægge en Forretning, der staar som et Mønster, og
hvor Takt og Smag har indgaaet en smuk Forbindelse med
Hygge og rimelige Priser. Vi anbefaler paa det varmeste vore
Læserinder at gøre Frk. Løwe et Besøg i de venlige Lokaler

Vesterbrogade 132.

$
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De smukkeste, billigste og mest kærkomne Julegaver er nedenstaaende 3 verdenskendte Romaner:
„Landmandsliv“, „Onkel Toms*Hytte“, samt „Ben Hur“, ialt omfattende 8 store Bind, alle indbundne.

Prisen for alle disse 8 store og indbundne Bøger er kun:.............................

„Landmandsl'v“.
Roman af Fritz Reuter.

128 Sider. Indb. 1. Del.

„Landm andsliv44.
[Ionian af Fritz Reuter.

128 Sider. Indb. 2. Del.

„LandmandsUv44.
Roman af Fritz Reuter.

128 Sider. Indb. 3. Del.

..OnkelToms Hytte44.
Rom. af Beecher Stoiue.

128 Sider. Indb. 1. Del.

„OnkelToms Hytten.
Rom. af Beecher Stoive.

128 Sider. Indb. 2. Del.

3 ekstra Julegaver!
Uden Prisforhøjelse, altsaa for ialt
®/a Kr., medfølger endvidere i enhver af disse Pakker
alle nedenstaaende 3 ¡ekstra Julegaver:

1) „Paa
Feltfod44. af C r. BredsdorfE
Dobbelt Bogformat n ed langt over 100 Illustra=
tioner

af Alfred Schmidt. Før 6 Kr. 50 Øre for
tidligere Udgave af nøjagtig samme Værk. 328 Sider.

Elegan£^indbundetj^£uldpræge^Pragtbind.

2) 10 elegante Julekort, 7nd±

128 Sider. Indb. 2. Del. 128 Sider. Indb. 3. Del.

dIngemann
uaveiiun,
s samlede Eventyr og Fortællinger,
Sider.

13 Store Bind

LEWIS WALLAGE

BEN HUR

„Ben Hur44.
„Ben Hur44.
Rom. af Leivis Wallace.
_________
Rom. af Le tvis
... Wallace.
________

ske Kunstnere, smukt kolorerede.
El
der giver Ihændehaveren Ret
til et Eksemplar af B. S.

omfattende

LEWIS WALLAGE

BEN HUR

idstnævnte Gavekort kan anbefales som en særlig smuk Julegave.
Ihændehaveren skal blot sørge for at sende os Kortet tilbage in
den 1. Januar 1913, og Vedkommende modtager da dette Kæmpe
værk, omfattende 13 Bind med tilsammen ca. 2000 Sider. Alle Forsendelsesomkostningerne
maa dog udredes af Modtageren, men disse andrager alt i alt kun 70 Øre.

med tilsammen ca.

2000

S

M

------- •
Altsaa: Alle 6 Numre
tilsammen kun 2’12 Kr
„Paa Feltfod44.
Roman af

Chr. Bredsdorj f.

Indbundet i elegant
Pragtbind.
328 Sider.

Før 6 Kr. 50 Øre.
Dobbelt Bogformat

KUNSTFORLAGET

„DANMARK*

Nr. 312.

BESTILLINGSSEDDEL

(Kan forsendes i aaben Konvolut for 2 Øre fra København og 4 Øre fra Provinsen),
i Jndertegncde bestiller herved Kunstforiaget »Danmark«s Julepakke, indeholdende
alle nedenstaaende 6 Numre til en samlet Pris af kun 21/2 Kr.
1) ,.LANDMANDSLIV44, omfattende 3 indbundne Bøger
2) „ONKEL TOMS HYTTE44, »
2
—
3) „BEN HUR“,
„ 3
_
_
4) „PAA FELTFOD44, indbundet i elegant Pragtiind
5) „10 JULEKORT44, tegnet af danske Kunstnere
6) „ET GAVEKORT44, lydende paa B. S. Ingemanns samlede Eventyr
og Fortællinger.
Pakken med alle disse 6 Numre ønskes sendt med Posten pr. Efterkrav 2^/2
Kr. plus Porto og 10 Øre til Emballage.

Navil...............................................................................................................

Valdemarsgade 10. ♦ ♦ København V.

Slilliutj ...........................................................................................................

Telefon 8097—8094.

Adresse............................................................................................................

[SK ER FOR DANSKERNE DET VIGTIGSTE FREMMEDE SPROG, LÆR DET

PM Røghætten „U“

•s indfødt Lærer efter den naturlige Metode, Enet. Kr. 1.50, Hold 2 Tim. uglt.
•. 500 mdl. Konv., Korresp., Oversætt. L. Michaelis, Vestervoldg. 7&9B.

forhindrer al Nedslag og forbedrer
Trækket.

W. lloiinez Røghætte-Fabrik
Bruunsgade 35. Aarhus.
Telefon 1670.

Forhandlere Rabat.

Skal De

nu til Efteraar eller Vinteren købe Habi
eller Overfrakke, Benklæder eller Ulste

Opgiv da Deres Adresse med sikke
Træffetid — Prøver til Fabrikspris vil straks blive forevist Den
uden Købetvang — Spar 50 pCt.
C. Hansen
Vesterbrogade 20.

SkotøjialleHusets4Etager.
J. Andersens

SkofojMagasin,
49, Adelgade 49-

iavearkltekt Johan lassen.

Planer og Overslag

Hører De daarligt?
prøv da Patent Lommeapparatet Vægt

25 Kv.: bæres i Brystlommen, anbefa
les af Ørespecialister 3 Størrelser til
at høre paa 3, 6 og 12 Al.s Afstand,
og Pris 20 Kr. For mindre Tunghøre Pateni-Høretragten til at barre paa Øret.
ssterbrogade 183. København. Pris 10 Kr. — Kan prøves fra 2—4 hos
Telefon V 5512 V.
V. O. Jensen, Frederiksbergg. 14, Kø
benhavn K. — Udenbys sendes Appa
raterne paa Prøve i 2 Dage modPoslopkrævning, retourneres Apparatel
tilbagesendes Beløbet. Priskurant m.
Afbildning og Beskrivelse af AppaFrederiksborggade 5.
________ ratet sendes franko.________

til
illahaver, Parker, Anlæg
Kirkegaarde.

Frøken A. Ørsted.

Telefon Byen 1316 x. — Kbhvn.
Salon for Dameskræderi.

Nyeste Parisermodeller.

,Hj emmeflid‘k.
rundig Underv i alle fine Haand ar.
Kr. mdl. for Voksne, |6Timer_
Knipling 4 Kr. mdi.

■ag- og Aftenkursus samt Enel., Abel
athrinesgade27J)orotheaPedersei^

Ægte task Haarfaraiaf
Elegant Damefrisering.

Fru Kramer-Petersen.

Gamle Tandsæt
(Platin og Guld) betales med højeste
Pris op til 4 Kr. 50 Øre pr. Gram.
Kan indsendes i Brev. Afregning omgaaende (forsendes i Brev med 10 Øre
Porto).

H. CHR. ZINGL ERSEN,
Abel Cathrinesgade 25 St.
Byens eleganteste Vinstue

Chr. d. 9. Gade G.

Stor Sjus 25 Øre.
Billard.

IV1STHÄNDPASTA

Tordenskjoldsgade 31
a. v. Kgl. Teater. Tlf. Byen 5079 x.

rMt i Tuber 0,50 0,75.

Hadje Kerime.
En Fortælling fra Kaukasus af

Daghestani.

Oversat af Carl Nutzhorn-Kjersmeier.

N STRAALENDE SOMMERMORGEN laa en Mand,

der vel kunde være et halvt Hundrede Aar, paa
E Knæ
i et halvmørkt Værelse og bad sin Morgen

bøn. Hans Ansigt var vendt mod Syd — i Retning af
Kaabas hellige Tempel. Det man først bed Mærke i
ved hans Ansigt, var den store, krumme Næse, de smaa,
dybtliggende Øjne og den vældige Mund; et stort, rødt
Skæg dækkede næsten hele hans Ansigt. Nogle Skridt
bagved. Manden — han hed Hadji Kerime og var Køb
mand i Gud ved hvilken Branche — laa hans Kone,
en lille mager Kvinde med forpinte Træk — tilsyne
ladende hens unken i inderlig Bøn.
Solen var endnu ikke kommet rigtig frem, og det
var endnu mørkt i Værelset. En Mand, der var i Be
siddelse af et nogenlunde skarpt Blik, vilde dog alligevel
straks kunne se, at det Værelse, hvori Hadji Kerime
og hans Kone bad deres Morgenbøn, samtidig tjente

Køb Fodtøj her, hvor Lageret er koloss, storl
og de opiiaar altid at faa nøjagtig den Fapon
De ønsker. Der vil vanskeligt kunne søges e:
Facon eller Kvalitet som Magasinet ikke føre
paa Lager. Mine bekendte Damestøvler til 7,5

—8—8,50—9—9,50—10—10,50 å 11 Kr. og Herre
København.
s>it?vit:r til
støvler
in 9-9,50-10-10,50
»—a,ou—iu—iu,ou 11-11,50
ii — ii,ou
äa 12
iz Kl
r\i
Parret er enestaaende i Kvalitet og i nyeste Facons Specialitet: Rand
syede Dame- og Herrestøvler, lette, elegante og i moderne Facons til li
li,50—12 12,50 til højere Priser, og Lageret i hele Huset omfatter i Tusind
vis af Par at vivlge imellem Provins-Ordrb pr. O mg. og portofrit tiisendi
Stærke Skolestøvler billigt.*

Fip hillinp PriQPr fremkommer ved de smaa Driftsudgifter i Foi
ug
Ullllyc ri loUl retningens egen Ejendom, og store, direkte Ind
køb og Produktion uden Mellemhandlere. Min 24-aarlge Virksomhed e
en Borgen for Realitet og kulant Ekspedition. Har Ingen Filialer, men kui
Eneudsalg Adelgade 49, St., 1., 2,, 3. Etage. København.

RUBRIN
VELSMAGENDE JERN PRÆPARAT.
• FAAS PAA ALLE APOTEKER-

For 10 Kr. leveres Skrivemaskinen „Famos“
komplet udstyret og med tihørende Papir. Skriver ligesaa godt som e
almindelig Skrivemaskine.
Dygtige Agenter og Forhandlere antages mod høj Provision. Næi
mere "ved
A. P. Jacobsen & Co., Aarhus.

Yorcks Passages Vinstue.
Stor Sjus 25 Øre.
Smørrebrød 10 Øre. Kaffe 10 Øre.
Ingen Drikkepenge.

Skindergade 31

til Sovekammer; herom bar to Senge Vidne: paa den
ene lagde Hadji Kerime og hans Kone Beslag, i den
anden laa der tre Børn — 2 Drenge paa henholdsvis
12 og 10 Aar, Ahmed og Samed, og en bile (Pige,
Ghountscha, dier højst kunde være 6 Aar gammel.
Hadji Kerime, der var en stor Ynder af Simpelhed,
syntes, at de tre Børn havde nok i én Seng; vel talte
den Omstændighed, at Børnene laa og sloges hele Nat
ten, og om Morgenen bar tydelige Spor paa deres
Legemer af en forbitret Kamp, herimod, men Hadji
Kerime var en altfor stor Filosof til at tillægge disse
„Bagateller" nogen Betydning.
Endelig var den lange Morgenbøn til Ende; Hadji
Keriime klædte sig sindigt paa og satte til sidst en
stor Turban, der mindst vejede sine fem Pund, paa
Hovedet. Saa tog han et Stykke Spejlglas frem for
Dagens Lys og begyndte at rede sit Skæg, under hvilken
Operation han skar saa forfærdelige Grimacer, at selv
den frækkeste Gadedreng angst vilde have løbet sin Vej.
Da Hadji Kerimiei ¿havde fuldført sit Toilette, trak
han -en snavset Regnskabsbog frem fra sin Lomme;
han begyndte nu at overmale dens Sider med store Tal
og forvandlede saaledes Sovekamret til Arbejdsværelse.

elsesringe
P
Københavns
- Specialforretning.
Etableret 1880

TH. HALGREEN, Gothersgade

I4.GL KONGEVEJ 104
* <. Jnatailpi af etefeUiök jCya
a

FABRIK (elektr Driftsamt UDSALG.)

ANKER HEEG/MRDs
GflSOVNE.

Faas hos enhver Forhandler af
Emaillerede Gryder fra

bliver alle, der har en sarf, hvid Hud,rødmusset,ungdomsfrisk Udseende,
et Ansigt uden Fregner og Urenheder i Huden, brug derfor den ægte

AnkerHeegmrd

H.Steensens

Sæbe
fra BERGMANN & CO. RADEBEUL. Faas overalt ä Stk. 60 Øre.
^Wioveddepot: Trojel & Mever, Kronprinsensgade 1.

Horden" Normal-Toiletsæbe

KØBENHAVN N.

Bedste og billigste Sted for
Køb af alle Belysningslegemer:
Gløden æt (Auer), elektr. Lam
per (A E G) o. s. v.
Provinsordres ekspederes omg.
og sendes med betryg. Garanti.

VEGETARIA
C. LINDER-MADSENS mek. Etabi.
er Skramsgade Nr. 6. Tlf, Byen 3474»
erer mek og elkt. Vinduesreklamer af
ver Art Tegninger og Overslag gratis,
erandør til de største Reklamefirmaer
anmark.

¡ugen Jensen,

Willemoesgade 12. 0.
Iektro»mekanisk Etablissement
og Metalvarefabrik.
Elektriske Anlæg.
Stort Udvalg i Fotograiirainmer
(Metal).
Lommelamper fra 85 Øre.
Alt mekanisk Arbejde udføres.

MARGARINE
KREDIT

Svea

GIVES

BØRNEBEKLkDNiriC
MED

Hovedkontor for Danmark:

Amaliegade 3. København.

BILLIG '

Telf. 7507.

FORUDBETALING
„ 1-2 kr: PR.UGE. ,

«.THOMSEN
,
CHRiSTinrisHAvKS

„HANNOVER"

Calcium Carbiö.

ved, Reinhardt Steigler, København.

117, Vesterbrogade 117.

H Gabe. Monradsvej 13.

Specialitet:

'dadbrændende Lamper i alle Faconer. Qaskroner, Næt, Glas
og Kupler haves altid paa Lager til en gros Priser.

■ ■ ■■■ Elektriske Artikler

bedste

—

Metaltraadslamper

pCi Besparelse anbefales. — Sendes overalt mod. Efterkrav.

C. B. Møller & Co.s

„Marquis“
Cigaret
Faas overalt

10

Stk.

Billige Noder.
MANSA.

---------- Knabrostræde 4, 1. ---------

Fru M. Nielsens

12

Øre

paagælclende Fabi ikan ler ikke kender
den ægte Normal-Toiletsæbes Frem-

som
EgenFor at
Køberne
disse
Efterforsynes

maade,

tinger
specielle
skaber,
sikre
mod
værdiløse
ligninger
hvert Stk. ægte Sæbe med

Schweizer Magasinets Firma og hos-

toov

jlødenætforretningen

erdens

andre Sæber, der nu benytter dette
Navn, er følgelig Fabrikater, der søges
afsatte ved Hjælp af det velfortjente
Ry, den ægte Normal-Toiletsæbe i de
forløbne 17 Aar har vundet. Efterlig

ninger er alle mislykkede, fordi de

Brand- og LivsforsikringsAktie-Selskab

HERRE - DR ME

Der eksisterer kun en virkelig Nor
mal Toiletsæbe, nemlig Schweizer
Magasinets; thi før denne i 1886 blev
bragt i Handelen, kendtes end ikke
Navnet Normal-Toiletsæbe. Alle de

Hindhedepensionat

Kbhvn. F.

Privat Hotel

„København"
Helgolandsgade 14, *.

(2 Minutter fra den nye Centralbanegaard)

slaaende VaremærKe.
Om den ægte Normal-Toiletsæbe
udtales i Bogen om „Hudens og Haa
ret s Pleje® :
„Denne Sæbe anser jeg fordenmil„dest mulige Form, hvori Sæbe over,hovedet kan anvendes®.
Samtidig med at Normal-Toiletsæben virker beskyttende for Huden
som ingen anden Sivbe, er den letskummende med behageligt crémeagtigt
Skum og den giver enhver det uund
værligste Toiletmiddel.
Efterligningernes Eksistens er jo

den bedste Anbefaling for den ægte

Vare, — men vi advare Køberne mod
at tro. at de kende Normal-Toiletsæben, fordi de have forsøgt en Efter
ligning eller saakaldet Aifald.
Den ægte Normal-Toiletsæbe koster
JO Øre pr. Stk.(ca. 1/4 Pd.). Den ekspor
teres t il og forband les i alle civiliserede
Lande; i Danmark og Sverrig sælges
den hovedsageligt paa Apotliékerne.
Forlang med o venslaaendeV aremærke

anbefaler sine velmon'.erede, luf
tige Værelser til ærede Tilrej
Schweizer-Magasinet.
sende.
Alle Nutidens Bekvemmeligheder.
Gamle Tandsæt.
Moderate Priser.
i hvad Stand. Kan inds. i
Ved længere Ophold betydelig ligemeget
Brev for 10 Øre. S. Jensens Tand»
Moderation.
forretn., Dannebrogs^. 18, Kbhvn

Fiolstræde 19 2.

^/s Sygeforsikringen af 1908.
.

Colbjørnsensgade
3
TelF. Vester ¿650.
Kontortid 10—6.______

tegner Forsikring mod Udgifter til Lægehjælp, Medicin og Hospital
til faste Præmier og fordelagtige og nyeste Betingelser. Telefonér
til Kontoret og forlang Tilbud.

Medens Hadji Kerime sad hensunken i sine Be
regninger, vaagnede Børnene og begyndte at klage over,
at dé havde ondt paa flere Steder af Kroppen; de
klædte sig paa, vaskede sig og tog beskedent Plads
paa Gulvet for at vente paa deres Te.
Hadji Kerimes Kone, Charabani, kom ind med Teservicet og begyndte at knuse Sukker. Ved Lyden af
Hammeren rev Hadji Kerime sig los fra sine Bereg
ninger.
— per er vel Sukker nok for det første? spurgte
hån sin Kone.
Han haabede, at han ved at spørge paa denne
Maade vilde udelukke enhver Mulighed for et benæg
tende Svar, endskønt han alleredle paa Forhaand var
ldar over det forfængelige i sine Forhaabninger.
— Nej, svarede Charabani, der er højst nok til i
Aften.

Endskønt Hadji Kerime ikke havde ventet noget
andet Svar, troede han sig alligevel forpligtet til at
blive forbløffet.
— Hvad for noget! raabte han og blev ildrød i
Hovedet; er Sukkeret allerede brugt! Jeg købte et helt
Pund!
— Ja, hvad underligt er der i det? svarede hans
Kone. DeL er jo allerede 11 Dage siden, du købte det!
— Tror du da ikke, Sukkeret koster Penge, elendige
Kvinde! Ved du da ikke, at jeg har betaLt hele 10
Kopeker for det! Hvor megen Møje har det ikke kostet
mig at tjene disse Penge! Hvorfor kommer Børnene
ogsaa saa meget Sukker i deres Te! Du, deres Moder,
burde forklare dem det anstødelige deri!
Børnene sad tavse med sænkede Hoveder, som For
brydere. Faderen betragtede dem med onde Blikke. —

= HUILL NUKDLANL», BtHLIlN. =
Aabnes 1. Januar 1913.

stettiner Banegaard. invaiidenstr. N.

sk Hotel. Værelser fra Mark 2,50. Hotellet bliver indrettet med al Nutidens Komfort: Lift, Elektrisk
, Central Varme, Bade, koldt og varmt Vand paa Værelserne.
Ejer M. WENDT.

BAHNHOFS HOTEL.
Dansk Hotel.

Indehaver: ERNST SCHOTTLER.

Dansk Hotel.

Ten. Gr. 1. 4021.

ia-Ottensen, Hjørnet af Hahnenkamp og Scheel-Pleszenstr. i umiddelbar Nærhed at Altona Hovedbanegaard.

Elegante Værelser Mk. 3,00 med Frokost. Servering paa enhver Tid af Dagen.
Udskænkning af hjemlige og fremmede Ølsorter. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
engt reel Betjening.
- .-.-y -7-Faste Priser»

JANSON
tel zum Kronprinzen, Hamburg, Hotel
Indeh. POUL LANGE.
lige ved Hovedbanegaarden (Ankomstsiden).

Klasses Hotel, 100 Værelser fra 3 Mk. Mest moderne Komfort.
Værelser med Bad. Varmt og koldt Vand i alle Værelser.
Lift — Auto-Garage — Stahlkammer — Vakuum.

Heinrich Loelf, Ejer.
agfører H. O. JACOBSEN,

leriksborggade 48.

Kbhvn.

Telefon 7486
g. Incasso. Øjeblikk. Afregn,
domme administreres Hilligt.

DRUSK JURIDISK BUREAU

Aaben 10=12 & 5=7, Søndag 10=12
TELEFON BYEN 4298
MIKKEL BRYGGERSGADE 5, St.
> HAVNECAFEEN <<<<
København K.
gade 2, (ved Knippelsbroj, vid Ud Ægtepagter, Borgerlig Ægteskab,
ver Havnen, anbefaler sin Café og Separationer, Testamenter, Skils«
rant, samt større og mindre Selskabs
misse, Ansøgninger, Retsmøder.
Al Ejendomshandel.
Salg og Køb af Forretninger.

I Ipsens

Tapetserer ogDekoraV• Frprfprihpn
II Cuul I l\o u II. tionsforretning. Dron.

billige

iste-Fabrik

Tværg. 20. Fiks Gardinophængning

og Tæpper paalægges. Forsøg at lade

mig hænge Deres Gardiner op.

terbrog.75
Hj. af
lenschlæersgade

NærvedBahnhofFriedrichstr Elek
trisk Lys, Centratvarme, Luft, Bad,
Plads for Automobiler, Telf. Centrum
44G0., Tel.-Adr. Jansonholel.

Værelser fra Mark 2,50.

CENTRAL CAFÉ
& RESTAURANT
(v.

M. Pedersen, fork. Hotel Vestjylland)

Vester 379.

graveiser
vsørges.

Fabril^,

paa Minder
maa De
fotografere
Deres
Kære. Med

Ennas

Apparater
fra 6 Kr. komplet kan Enhver
straks fotografere overalt.
Forlang Katalog.

H. C. Ørstedsvej 49. AMATØRFOTOGRAFEN, Yimmelsk. 47.
Linie 8 og 3 holder v. Døren,

København K.

anbefaler sig et æret Publikum. Qnor PonffO
—— Telefon Nora 2601.
upul I uugu-

Frokost — Middag
FRK. L. BACKE.

Hyskenstræde 12.

Extrafint Kamgarns Cheviot til Herretoj,

t lave Hus

J7! edler.

Berlin N. W. 7, Dorotheenstr 19
ved Postscheckamt. N. W. 7.

Vil De
være rig

5,50 Øre Meter eller 3,40 Alen samt Dame-Serges til
3 Kr. Meter eller 1,89 Alen samt en Vare til 3,50 Meter,
2,20 pr. Alen sendes til enhver af Bladets Læsere i denne
Maaned fra
S. Pedersen.
Klædefabriken, Varde.

51øUcr. omstoppes
(for Private) af en
Fagmand, hurtigt og propert. Chr.
Nielsen. Telefon Vester 1U97 x, Hartmannsgade 11 (Kælderen).

Sygepleje-Drtikler.

Gummivarer forsen
des pr. Efterki av eller

Frimærker.

Cigarf. Godthaabsv. IB

Hygiejne, Sygepleje,
Toilet og Barber Artikler.
Forlang illustreret Katalog.
Forretningen grundlagt 1900.

Lageret „Diskret44,
Prinsessegade 49. Kbh. C.

Gummilageret.
13. Lille Kongensgade.
fors prima og garanterede Varer til
billigste Priser. Diskret Expedition.

iældergittere, Dørgittere
ittere for Udhængsskabe og
ikelovne samt Sikkerhedsgittere.

Vejle Dampvaskeri,

kern. Tøjrensnings-Anstalt,
anbefales. — Telefon 307.

Charaboni bredte en Dug paa Bordet og kom ind med
to Brød og et Stykke Ost.
— Kvinde! skreg Hadji Kerime paany, viL du bringe
mig til Betlerstaven, formastelige?
— Hvad er der nu? udbrød Charabani forbløffet.
— Og det indser jdu ikke engang, ulykkelige! —
hvilken Millionær kan tillade sig at spise Ost om Mor
genen, og hvorfor kommer du ind med to Brød? O,
lu Djævel i Menneskeskikkelse!
— Aa, gid jeg var død! jamrede Charabani. Gid
jeg laa vel i min Grav! .
Og Taarerne randt ned ad hendes Kinder.
— Lad os saa faa den Te, kommanderede Hadji
Kerime.
Familien begyndte at drikke Te, Børnene, der ikke
labenlyst vovede at komme Sukker i Teen, rapsede
‘rækl af Sukkerskaalens Indhold.

PIANOER
gade 20, 1.

stemmes og repareres
billigst. Dannebrogs«
I. Marcussen.

Alle Sygeplejeartikler.

Prøves. 25 Øre. Frimærker.
2 Prisl. „Hygi44 Kbhvn. V.
GummilageretFran Qais

lóLille Kongensgadeló

Sagfører Thor Eibye,
Huskenstræde 12 København

Extrafiueste Kval. Gra
tis Prøver. Diskret Eksp.
Frim. modt. Hoveddep.

— Se saa Lil, I faar fat i jeres Bøger og kommer
af Sted! hvæsede Faderen.
Ahmed og Samed rejste sig med øjensynlig Toven,
samlede deres Bøger sammen og blev staaendc paa
Dørtærskelen.
— Naa? spurgte Hadji Kerime.
— Fa’r ... . stammede Ahmed.
— Hvad er der nu i Vejen?
— Skolelæreren vil have Penge.. . før faar vi ikke
Lov til at komme i Skole.
— Hvad for noget? brølte Hadji Kerime og sprang
rundt i Stuen som en gal, den Slyngel, den Tyveknægt.
Og el sandt Uvejr af Skældsord regnede ned over
den ulykkelige Skolelærer.
Børnene styrtede af Sted, og da Hadji Kerime var
løbet tør, besluttede han sig til at aflægge Skolelæreren
et Besøg. Men da han nu for Øjeblikket ikke havde

K7>9«i » clr

Hjemk. fra el
Stu
dieophold i Paris modtager jeg atter
idever. Prakt. Talemetode. 1 Kr.
?im. P. Lund, exam. Sproglærerinde,
iørresøgade 31 A. Tr. 11—1, 7—8.

r l'alldlt« gentaget

E NGLISH.

Private lessons and conversation.
Mrs. Kate Juel, f. Barfield.
Hf. Nora 143 y. Nørrebrogade 11, St.
Koncertsanger

Gertron Gjedde.

Sangundervisning.
Sidste Studieophold i Paris hos
Edmond Duvernay (Koncervatoriet).
Vesterb roqade 94, 1. Sal.

___________ Tr. 12-2, 5-6.___________

Gudmund Elmquist.
Rungsgade 7 2, v. Aaboulevarden.

Cang- Tonedannelse. Harmonium

Klaver. Johansen-Draae, cxm
Orgn, Heri. Trollesg, 7. Tlf. Byen2507x

Zigeunersystem

grundigt ude og hjemme. („Du Vind
pust saa lunt"). Fru A. Hansen,
Reventlowsgade 24, 2. t. v.__________

Louise Christiansens Stenografi^
kursus Nørrevolg. 62, 1., Hj.afNørreg. Nye Stenografihold beg. omkr. 1.
og 15. i hver Maaned. Kursus i Maskinskrivn. (Touch-System) beg, hver Uge.

Udsens MusikkursüsT
Sang; Klaver. Violin. Rømersg. 15,4.
Telefon Byen 647 y.

Elevinstruktør VIGO BUCH»JENSEN, Roars Dramatisk Skole. vej
2, Hj. af Falkoner Allé. Træffes efter Kl. 5.
.*. Odense Fagskole for Kjole- og Linnedsyning .*.

VESTERGADE 49. Telefon 2145.

Fortsættelseskursus for øvede Syersker,

Natalie Hansen.

Pensionat for tilrejsende Elever.

Marie Hansen.

Silkeborg Seminariums Forberedelsesklasse. Det nye Skoleaar begynder d. 31. August.
Baade mandi. og kvindl. Elever optages. Man maa helst melde sig inden 15. Juni.
P. J. M. Winther.

et tjaarpræparai, der gennem 30
Kars praftiffe (Ftfaring bar pift
fig at ocrre det bedfte,der nogen
finde bar oæret tilbudt publifum.
Det renfcr porerne, fjerner Sfel,
belbreder (J-rcem og Saar i Dooedbunden, ftyrfer det foage
Daar og frembringer nyt paa ffaldede Steder famt ftandfer
øjebliffelig det ftærfefte ()aaraffald. prikn er 1.50 Øre pr./2$l.
ifabrif 05 Sager ved S. Soanfen & C?, Rifled.

kS

^aarelixir

Gllldmedaille i Sct.LouiSl904 Apparater „Acousticon“, stærkest eksi-------------------—------------- sterende Høre-Apparat. Øremassage-Apparatet „Massacónder udlejes, helbreder
ide fleste Tilfælde Døvhed. Katalog gratis.

- H. DEMANT,Vesterbrog.22, Kbhvn.B.
Eneforhandler fór Skandinavien, Finland og Rusland.

Er De plaget af Rotter,
køb da „Globus Nr. 1“, som garanteres dræbende for ethvert Dyr
af Gnaverslægten, men er uskadelig for ethvert andet levende Væ
sen. Anvendt til Bekæmpelse af Kaninplagen i Australien og ind
ført til Danmark af Kemisk Fabrik „Globus", Lavendelstr. 11.
Kbhvn. B., der har Enefabrikationsretten. Faas i Æsker å 50 0. pr. Stk.
lig 6 Æsker fragtfr. lig 12 Æsker 10% Efterkr. Forhandl, ant. overalt.

Elever modtages.

Klaverstemning udfores solidt og billigt. Værnedamsvej 13, 3. o. G.

Fru Elise Folöberg,

7VK
RI C D Paa rimelige Afbetalingsvilkaar ♦ ♦ ♦
1T1v D LCIX chr. Hansen, Birkegade Nr.4.

Konservatorieuddannet Lærerinde.
Marstalsgade 34 1
ved Strandboulevarden. ______

F5

T

laver. Frk. Barfod Petersen 4 Kr-

Vadskeriet >Venteg;odt«.

mdl. Mariendalsvej 41. Udeoghj.
Elev af Wilhelm Matthison IIansen.

Brøndshøj.

Klarverundervisning.

Telefon Brøndshøj 94 og 96.
Lufttørring.

Else Krieger,
15. Aaboulevard.

TH. 10258.

(Mønsterbeskyttet.)
Dette Legetøj bringer
Jubel og Glæde i alle
Hjem. Leveres i 3 Stør
relser å 6,00, 6,75 & 7,50.
Forhandles overalt eller
direkte fra Fabrikanten

Hvor skal min Son i Skole?
Cand. mag. AXEL MOE’s

Privatundervisning.

Alle . Aldre. . Ethvert Standpunkt
Enetimer og Hold. Hver Elev sir
Læseplan. Indmeld. Vesterbrogade
134. Dossering 6 (ved Dr. Louises
Bro). 12-2.

Stenografisk læreanstalt.
Snaregade 6, ved GI. Strand.
Telefon Byen 1270y.

Fægte- og Boxeinstitut.
Vimmelskaftet 42.
__________ (Jorcks Passage)._________

Tømrermester

Brødr. Petersen^

Ejnar Nielsen

Dansk Arbejde.

Holberghus, Aalborg.

Skræder-Etablissement.

Vilhelm Waldorff

Gothersgade 12 h

Billedhugger- Ciselør-Tegner.
Gothersgade 46 2.

nogen anden end sin Kone at lade sin Vrede gaa<
ud over, begyndte han:
— Forbandet være den Dag, jeg blev gift med
dig! Hvem var det andet end din Broder D jafar, der
fik mig til at sætte dine Børn i Skole! Tror du, jeg
er Millionær? Hvem kan vel holde til at betale 3 Rubler
om Maaneden.... 36 Rubler om Aaret plus Renter og
Renters Rente!
— Jamen, hvem siger, at de skal blive ved med
at gaa i Skole?
— Jeg kunde vel tage dem ud, men hvem skulde
saa tilbagebetale mig alle de Skolepenge, jeg har be
talt det sidste Aar? Du maaske? For alle de Penge
kunde jeg have rejst til Nisjni-Novgorod og have kon
kurreret med Hadji Asad.
De mest straalende Perspektiver aabnede sig ved
Tanken herom for Hadji Kesime, der for et Øjeblik
sank hen* i gyldne Drømme. Men da han saa, at han
var gaaet for vidt, rev han Døren op og skyndte sig
af Sted til Skolen, idet han endnu engang nedbad alle
Himlens Ulykker over Slagteren Mehdi, den Mand, der
havde faaet Giftermaalet i Stand mellem Hadji Kerime
og Charabani.

I

Sang-Dagmar
og Talekursus
Holm.
Amagertorv 15, 3. Sal.

Tr. 10-12, 2-4.

Tlf. Byen 2366

Johanne Henrichsens
Tilskærerskol
3 Vestergade 3, Aarhus.
Kursus for Direktricer begynder
I. og 15. i hver Maaned.
Pladser anvlses-

Handelsstenografi paa Da
og Hovedsprogene, eksam. Ste
grafilærer, cand. phil. Thielema
Vodroffsplads 10, 2. Sal. Tlf. V 4
9—12 og 4—5.____________________

/VR L’hombr
\xz Skolen.
Adolf Steens Allé 10.

A. Reiters

Cykle-Hesten.

Tr. lli/2—1, 5-6.

Marie og Knud Christiansen
Selskabsd. Plastik. Voxne og Bø
Studenterhuset, Nørregade
Haandværkerforeningen, Kronpr
sensgade 7. Søndagshold for Bé
10—1. Kr. 1.25. Øvede Børn og Vo>
Tirsdag 7—9 & 9’/i—ll3h- Sortedan
dossering 87. Søndagshold for Bi
10—1. Kr. 1.25. Voxne lVt—3l/2. Aft<
hold. Voxne og Børn. Koldingga
4. Børn. Tirsdag og Torsdag 6
8>/i. Korups Have, Børn. Onst
og Søndag. Kløvermarksvej 3. O
dag og Fredag. Børn. Kr. 1.25. Vo?
1 Herre Kr. 2.25, 1 Dame Kr. 1
Thingvej 41, Søndags hold. Bé
10—1. Kr. 1.10. Voxne 4-61/2. 1 Ile
Kr. 1.75. 1 Dame Kr. 1.25. Progran
Kioskerne, Trianglens Kiosk og
Tlf. Tlf. V 5611y. Værnedamsv,

Telf. Palæ 252 y.

Aftenkursus å 10 Kr. i L’honi
og Bridge begynder den 1. i li
Maaned. Tlf. Nora 1056x. Spangs
Frrihn I
stenografi

rtliuy.
e+onnnr
O LvllUy r•
Riirøfiii
DUrCdU.

■ (Smaa Hold, Enetim
I MaskinsKrlvn:
■ Biilowsv. io v. GI. Kon

|Tlf-v- 23°3 y C10-1 &
g Forlang Pro gra

Sang og Toneuddannel

Petra Munck, Mariendalsv. 1. 2.
Mandolin er moderne Musik (
ital. Metode). Et Kursus 10 Kr. E
Gar. Result. Bianco Lunos Allé 1
Blomster, Fjer, Hattepynt, stort
valg, billige Priser, Strudsfjer 3h
1,57. Stor Kollektion i Hatte.
HUSK PRØVEBASARE1

Vesterbrogade 45.

Efter at have gennemvandret nogle smalle, snavsede
Gader, naaede Hadji Kerime Skolen, en spartansk ud
styret Enetagesbygnnig. Inde paa Gaardspladsen fik han
Øje paa sine to Sønner, der laa og legede i Sandet.
— Naa, det er paa den Maade, I gaar i Skole?
il Labaner!
— Men hvad skal vi gøre, naar vi ikke maa komme
ind? spurgte de to „Labaner".
Hadji Kerime svarede ikke, men traadte ind i Klas
sen, hvor en Snes Drenge fra 8 til 12 Aar nød godt af
Læreren Safarbeks Undervisning. Hadji Kerime styrede
lige op mod Kathederet:
— Hør, sig mig engang, Safarbek....
— Vær saa venlig at gaa ind i Soveværelset; efter
Timen skal jeg komme ind til dig, svarede Safarbek
og puffede lempeligt, men bestemt, Hadji Kerime ud
af Døren, som han derpaa lukkede.
En Smule krænket over denne Modtagelse gik Hadji
Kerime ind i Soveværelset, idet han mumlede nogle
lidet smigrende Ord angaaende Safarbek. Han mindedes
den Gang, Skolelæreren handlede med Grøntsager; —
Safarbeks Fader — var han andet end Studekræmmer?
Havde hans Moder ikke været Vaskerkone, hans Onkel

Læger-Tandlæger \3ygep!eje-Hygiejne
Dr. med. AXEL TROLLE.

Konsultation i Fordøjelses« og Underlivssygdomme.
Privatklinik og Bopæl: Dronningens Tværgade 40. Tll\ 7960. Tr. 12—1.

Tandlæge AAGE CALLISEN.
Byen 184 x
Købmagergade 1. Hj. af Amagertorv.
Byen 2184x.
_____ Broarbejde. — Kunstige Tiender uden Gane. Tr. 10—4 og 6—7-

Gaa kun til en
samvittighedsfuld

P

I 8^4» Fineste Tænder,
CI Cl 11billigste Pris.

Hele Tandsæt 16—28 Kr. enk. Tænder 1 Kr., alt med Garanti. 18 Aars Praksis,
Telefon Byen 1101 x. JØRGENSEN BILLE, Golhersgfrde 3 (ved Kg. Nytorv).

W. Kaiser, Aarhus.

Tandlæge Jørgen Høyer
Østerbrogade 74, 2.

Kir. Instrumentm» og Bandagist.

Konsult. Søndage 9-10. Tirsd. & Fred.
9-4 & 51/o-7, Øvrige Hverdage 10-3.

Brokbaand, Rygbandageg og
Underlivsbar dager.

odpleje & Manicure ude og

C. MÆRSK=ANDERSEN, Randers.

F hjemme. FruIiu/er Chris'

Etablissement for alle Arter kir. In
strumenter. — Alt til moderne Syge
pleje. Lager af Brokbaand. Vennehrens Mave- og Underlivsbælter.

,.,en.
Dr.Tværg.10. Tlf. Palæ 1807. 10-6.

Massage, hygejn., udd. i Tvskl. Fod«
ogHaandpleje (Ekslraassist.) Søgned.

10-6, Sønd. til 12, anden Tid pr. Telf.
Vester 5400y. Reventlovsg. 20, 2. Sal.
Fru Else Lange Schmidt,ii. og hjem
J. Rienecker, Ennpi PIE St.Kongsg.73,1
og Sygcpl.
10-6.1 UUiLlJl. Tlf. Palæ 558 y

Klinik.

Damernes Rubrik
HELLERUP HUSMODERSKOLE, BENGTASVEJ 15.Telf. Ilt
Skole og Hjem for unge Piger.
Program tilsendes.

35 Øre.

Onsdag og Lørdag efter Kl. 5 : ry E
Medicinske Bade & Massage«Institut.
Ør.

KLINIK.

Tvsk eksam. Massøse. — Ude og hjemme fra 12—6.

Anna Madsen.

ELLA NIELSEN,
Sølvsmed & Cicelør,

8 2, Værnedamsvej 8 2.

Bekendt for smukt og prompte
vering. — Elegant Manschettøj
nid, Sølv og Elektroplet til
lige Priser. Reparationer udfø

A foliar^01' moderne Dameskrædderi _______66 Aaboulevard 66.
nlullul Sigurd Halldorsson( forhen Jydsk Fiske«Import, Mejnungsg

hos den engelske IIof-Dameskræder 15 og Fredensgade 15, anbefaler ¡
Durant). H. C. Ørstedsvej 17.
Sorter Fisk til Dagens billigste F
Telf. 10116. Ærb. H. Dambernoivi

Kaffetorretningen Triumf K• MIVI. PpfPFQPn
Broderimagasin, Øs
IblCI oCII brog.140. Navn syes, ¡
Godthaabsvej 54. Tlf.Godth.352x,

ved Addi Christiansen, anbefales. Slags Tegninger og Montering udf£
Fra og med Scptbr. udstedes ny Købémæiker paa Glas, Porcellæn/Nibs, 1. Oankerl Mode-Salen
Legetøj, Køkkenudstyr og alle Artik
Damehatte. N
ler jefi ellers fører. Alt beregnet til
dre Frihavnsgi
mine bekendte billige Priser.
13 A. :: ::
Fagskole for Kjolesyning modtager.
Elever til gratis Uddannelse i Syning
r
Trim
54
Nordre
Frihavnsgs
og Tilskæring. Cort Adlersg.2 ¿ 9—4. Z-. 1 UIJJ,
Telf. øbro 97 x.

l.KLDamefrissrlng
og Haararbejde.

BØRNE«UDSTYR. —
M. P. Nielsen Blomsterh.,

Østerbrogade 134. Telf. 0 788
Hovedbade med Ki
Kranse og Dekorationer.
nin ogChampoing. bestillinger modt. til Borddekorat
Ansigtsmassage og
Manicure. Afred t
Haar købes og for
ELFRIDA HANSENS
arbejdes smukt og
billigt
Elever uddannes.

MASSAGE KLINIK. Smallegade 8,

Billige
KAR- & DAMPBADE

Petra Laugesen.

Vaskeriet HAMMERSHUS.
Linnedtnagasin
VL IKlHUyV Frederiksborggade35 Tlf.489x. Hesselsg. 1. Tlf.Str.48

Telf. Byen 2135 y.

Antisept. Fodpleje, Manicure
elektriske Dampansigtsbade. Sofie
Haandpleje, Fodpleje. Ude
Abrahamsen, Fredsbg. Allé 23. Tr. Maccanp
MctbbiUjEj 9—12: 1 Kr. Hjemme 1-7
11-5, samt Onsd. Aft fra 8.30—9.30. (Søndag 9—11): 75 Øre. Blegdamsvej
2 (St. Hans Torv). Lovisa Svensson.
Tlf. V 5081 u. Ude 9-11.

aaben fra 10—6. Damp- og Karbade i Forbindelse med Massage. Specialitet
Ischias, Gigt og Rheumalisme. Behandling kan faas i Hjemmene. Kliniken
tilses af Læge C. G. Budde-Lund. Enkefrue H. Olsen.
Badeanstalten „København*
Studiestr. 61.

5 Mdr. Kursus beg. 4. Novembe

Salon for Damekonlektlo
Dannebrogsgade 7, 3. Sal

Tlf. Vester 492 y.
Hjemk. fra Paris, medbringer
alt del nyeste for Sæsonen, sp<
stort Udvalg i franske Bess
ninger. — Fineste Reference

Bestillinger modtages paa Udefrisering.

Fiskehuset „ViWoria“#ei'i nS y:

1ste Klasses Fisk og Vildt forretning

Fru HETY OSCHMANN,
15, Fiolstræde 15, St. Tlf. Byen 4497.

Eegs Palmehave
vea Vald. Nisted.

Frokost—Middag
FRK. L. BACKE.
Hyskenstræde 12.

Esbjerg.

Original, enestaaende i Danmark.
1ste Klasses Café & Restaurant.
Koncert hver Aften.

Stephan å Porta,
i

Café Royal,

Admiralgade 15.

Automobil & Vognlakereriet „Svanholm"
største i København,

anbefales de Herrer Automobil- & Vognejere
med hurtig, promt og billigt Arbejde.

Bygnings- & Dekorationsarbejde udføres.

For Folk, der køber Varerne ]
Ratebetaling, er det af Betydn
at komme i Fot bind else med
lånte Fliinaer, Nedennævnte Firmaer nyder i ¡saa Henseende Til

Ratebetaling

Fodtøj

I Møbelforretninger | I

FODTØJ PAA AFBETAMNC
20, Fredensgade 20.

øbler faas paa Kredit fra
5 Kr. maanedlig

M

Holm & Larsen,
48,. Falkonerallé 48.

Telf. 7155.

Brugte Møbler tages i Bytte.

uden Udbetaling < > <
Møbler
, ♦ ♦ ♦ 2 Kroner ugentlig.

________ Senderboulevard 65.
Danmarke største og billigste Lager
UdIIll'dI l\o af gode, brugte Møbler
er Rosenborggade 2 (ved Hj. af gi.
Frederiksborgg.). Møbel«Pakhuset.

I Musikinstrumenter |

Eget Arbejde. Billige Priser.

Fodtøj

Glarmestre

I

Hillorfar
in(lr- Paa
vib<
DIIIUUøl gade 28 og Estlandsg

Herreskræderi

,,FIX“, Blaagaardsgade
Anb. sig med alt til Faget henhøre

Store, lyse Værkstedslokaler samt Lokaler
Pathéfon
lsl>ilNarai"dcn Køb
til Opbevaring af Automobil-Carosserier.
og 10—20 Plader leveres solide Kunder

r

Telefon Vester 5239 y.

CHR. JACOBSEN, Svanholm. GI. Kongevej 66.
Æseldriver? hans Bedstefader.... ? Gud ved hvor langt
Hadji Kerime vilde være kommet i Safarbeks Slægts
tavle, hvis ikke denne selv var traadt ind.
— Naa, Hadji Kerime, hvad er det saa, du vil
tale med mig om? begyndte Safarbek i en alvorlig
Tone.
— Jeg hører, Safarbek, at du ikke vil undervise»
mine Børn. Hvad er Grunden dertil?
— Simpelthen den, at de ikke har betalt mig for
den sidste Maaned.
— Jeg skal betale dig om en Uge, Safarbek.
— Umuligt, Hadji Kerime.
— Jeg skal betale dig om tre Dage, Safarbek.
— Nej, betal mig straks.
— Jeg sværger dig ved min Faders Grav, at jeg
ikke har en Kopek paa mig. Men jeg lover dig at
betale dig de tre Bubier i Morgen.
— Jeg har sagt dig, Hadji Kerime, at Børnene ikke
kommer ind, før jeg har faaet mine Penge..... Send
----- 2—

nn ni«

ri 11

f‘lQr

Dpn CTP

mod Ratebetaling uden Prisforhøjelse.
Dobbeltsidige Herold-Plader 2V2 Kr.

DANSK FONOGRAF«MAGASIN
Amagertorv 16. :: Prisliste gratis.

* * Saxogade 3

=
Hver 8. Dags
. ... Pianc

Hadji Kerime fik et Anfald af Stolthed; han kastede
et Rubelstykke paa Bordet og sagde med en majestæ
tisk Mine:
— Lad saa Børnene komme ind.
— Og Resten?
— Du skal faa flere i Eftermiddag.
— Hør nu engang, Hadji Kerime, sagde Safarbek
alvorligt; jeig har allerede sagt dig flere Gange, at
dine Børn ikke kommer ind, før jegjhar faaet hver Kopek.
Hvorfor vil du forresten staa dine Børns Lykke i Vejen?
I vor Tid maa enhver kunne Russisk. Hvis du havde
kunnet det, Hadji Kerime, saa kunde du nu have været
Millionær. Tænk alle de Forretninger, du kunde have
gjort, og tænk paa den Glæde, det engang vil være
dig at se dine Børn være høj tstaaende, indflydelsesrige
og formuende Mænd, hvem alle vil hilse med dyb
Ærefrygt! Hvorfor vil du staa deres Lykke i Vejen
— alene for 3 Rublers Skyld.
Hadji Kerime følte sig cn Smule forvirret ved Tan
ken om disse straalende Udsigter — Skolelæreren havde

HJEMMETS VEJVISER
Barbermaskiner. | I Guld- og Sølvvarer |
e Forlovelsesringe alle Des
ä’* Barbermaskiner.
sins. Denne Annonce giver
'j

Kr. 1.50 plus Porto sendes
mod Opkrævning. P. Jensen,
Skovvejen 105. Aarhus.

Bogbindere. |

10pCt. Gothersgade 58, Aug.

Andersen.

Haararbejbe*

Christensens Bogbinderi, T"™"

i

Fru ERSLEV
modtager afredt Haar til For
arbejdning. Spec.: Fletninger

Bogbinder D. L. CLÉMENTs

Eftfl. Silkegade 13, Køben
havn. Telf. .3396, leverer alt
Bogbinderarbelde, enk. Bø:r som de største Partier, i omhvgligste Udførelse, til rimelige Priser.

Tlf. Palæ i3$8y.

-- Skilninger — Parykker, enestaaende Pasning. Nørrebro-

gade 74-_______

I n öramning:

llé 12, Hj. af Grundt vigsvej, anbe-

ler solid Indbinding til smaa Priser.

|

Ugentlige Afdrag
efter Aftale.

Trikotage t.Voksne o.Børn samt
Skørter, Korsetter og Strømper
i stortUdvalg.A'Nuppenau,
26 Grønneg. 26. Tlf.Byen 1457 x.

Gentoftegade 4
A|S. CENTRUM, Regnegade 1.

Børneudstyr.

Dekoratører.

K. MADSEN,
Mølle Alle 14.
Chaicelonguer, Divaner
og Fjedermadratser.
1. Kl.Tapetsererværkst,

Kurvemagere. |
Stole som Tegning
8 Kr. pr. Stk.
Aage Jensen*

I, Maltpræparater.

[liskehuset

|

Ingen Mavekatarrh!
Brug Maltme Kakao.
Maltine Kaffe taales,
tr or Kaffe bø r være
banlyst
Msltlnekiks.. Tlf. 9919.

H æl led vej 18 ---------

og Vlldtforret-

I Manufakturvarer. |

ng Blaagaardsgade 18i

Bedst o<j billigst
F, C: Dalil,

Frederlksborgg. 81.
voldg. 17a, 2. Bemærk:

en Sal.

Træffes 12—6.

C

Giarmestre.
lieder indrammes, Rullegardiner,
•rtiere- & Gardinstænger. Vindues
lering udføres. H. Th. Klingspor.
nduespolering, specielt for private

em, P. Sønderby, Vesterbrogade
, Tlf. V. 1661 y.

Glasmosaik.

Møbler.

________________________________ I

entral Møbelmagasinet

»rsgade 30 lige ved Blaagaardsg.

|

Overslag gra tis.
M. Jansen,

Pustervig 5.

Telefon Buen 2369x.

Jernbaneg. 5, Telefon B,
2642x. Solide Folk indr. Ra
tebet. Fineste Gardinoph.
C. Paulsen.
Mahogni Bogskabe, som Teg
ning 50 Kr. An tike døbier
restaureres. SnedkermesterP.

Lindén, Hear. Rungsg, 23-25.

Emaille. Stort Udvalg af Stempler.

Kronprinsessegade 19.

Opplettering.

Trikotage.
Strømper, Underbeklædning,
Alexander Hoyer,

|

KØBMA6ERGADE16.

Ston Udvalg til alle Priser.

Gamle Pletsager »AIaddin“
bliver som nye

ANNA PAMPERIN.
Falkonerallé 26. Tlf. V 2267 x.

Stort Udvalg i Tricotage.

Aarligt Udsalg.

Pianoer.

Reelle Fordele bydes Kun
derne. FREA er altid reel
Vesterbrogade 40

Stilfulde Instrumenter
Dansk Arbejde.

ved det nye Theater.

Thorald Bohm

— Fiolstræde 42. —

O. K. Mathiesen,
Landemærket 25.

Telf. Byen 420 x.

Rottegift

i

Største Udvalg, Billigste Priser.
Maskingarn til en gros Priser.

Uhrforretninger.
Dlages De af Rotter, Mus. Væggedyr,
■ Kakerlaker eller andet Utøj, da
henvend Dem Nybrogade 28 Stuen.
Telef. Byen 2496, Tom Tjäder.

F. 0. Carlsson,

Skoler.

Største Udvalg i Uhre og
Kæder.

I

M/AUr til billigste FabrixationsiVlØDier priser, N. P. Nielsens Mø
belsnedkeri, N. Søgade 15. Telf. Byen
5195. Tegning og Overslag gratis.

iggo Henriksen, 47,
Pr. Charlottegade 47.
SF Tegning saavel som enkelte
Dele. Alt Snedkerarbejde udføres.
II il h I il M direkte fra Værkstedet. SpedMHlKl alitet: Spisestue og Herreværelse. Billigste Værkstedspri
ser. C. Christensen, Præstøgade 13.

rørt ved hans ømme Punkt. Han tog efter en Stunds
Betænkning en lang Læderpung frem og fiskede én
Trerubelseddel frem af dens Dyb. Han puttede Rubel
stykket i Pungen og rakte Læreren Sedlen.
— Saa overgiver jeg da mine Børn i din Varetægt,
Safarbek, sagde han.
— Det kan du roligt gøre, Hadji Kerime. — Nu er
dine Børns Velfærd sikret, svarede Skolelæreren høj
tideligt.
De to Hænd tog Afsked paa den hjærteligste Maade,
og Hadji Kerime begav sig paa Vej til Bazaren for
atter at faa fyldt sin Pung.

Amagertorv 31.

|

Vaskerier.

Marie Steffensens Skole.

Snitmønstertegning, Tilskæring og
Kjolesvning. Helgolandsgade II. Te
lefon: Vesler 2737y, tr. Kl. 12-2.

Specialitet:
Husholdningsraak efter

Skrædermestre.

Frøsig & Nielsen, Skræderelabl.

Gmdrup
Dampvaskeri,

1. Kl. Herre- og Dameskræderi.

_____ Nordre Frihavnsgade 13 A.
Ilil llhhan Herre" & Dameskræd.
JUI. HlbloGll.
Classensgade 3.

Bestillinger modtages. Stort Prøvel.
Omforandring og Oppresning hurtig
_____________ og billigt,_____________
Alt Stof modt. til Forarbejdning.
God Pasning og flot Arb. garant.
Stort Prøvel. Ægirsg.12. N. Ohlson

— Grundlagt 1878. —

Vore Vogne køre overall

Telf. Strand 2. ♦ Telf. Strand i

Symaskiner.

C. Konerding & Nielsen,
6, Holbergsg. G,
Grundl. 1868 Telf. Byen 7y.

Længste Garanti.

H Hele Udstyr leveres efter

IRPLADFR i Messing, Porcellæn

Telf. Byen 18 31v.

Billigste Værkstedspriser.
Evensens Eftf. Møbelsnedkeri.
Østervoldgade 10 2. Telf. Palæ 726 y.

|

Peter Hvidtfeldtsstræde 6,

~ii_

Gothersgade 21 St.

KUNSToKLINKERIET
Ryesgade 114.

Fiskeforretninger« |

I 1 har erholdt Grand Prix og Guldmedaille i London forl.Xl.Fisk.
"årerne brirges overalt
Tlf. Nora 1330.
Christiansen.
H. M. OLSEN

Dansk-amerikansk Tand-System.

_____ direkte fra Værksted.______
Spisestuer, Dagligstuer etc.

R.E.Lund, 8, Bagerstrøde 8,
¿IKK
1UJI\

Fineste Guldbroarbejde.

Snedkeretablissem. 4, Kong Georcsv. 4.
Spisestue og Sovekammermøblem,

Vinduespolering og Bygningsarbejde
udføres.

Kunstklinkeri.

Undersøgelse gratis.

Tegning og Overslag gratis.

Etablissement for moderne Indramning. Kun 1ste Kl Materiale anvendes.

Larsen & Gording,
Holbergsg. 10. Tlf. Byen 5110.

Ko n su 11 at i o n
10-4 og 6—'

Christensen & Meier. Tlf. Gh. 577x.

I I

Rammer paa
Afbetaling.

Tandklinik«

Møbler.
Til billigste Fabrikationspriser
Snedkermester M. Pedersen,
Danmarksgade 6.

Afbetaling Indrømmes.

Billigste Priser.

I

Villagrunde.

3000 □ Alen ved Humlebæ
Station er billigt til Salgs.
Martved, Carolinevej 3, Helleruf

'Redaktionen paatager sig intet Ansvar for indsendte Manuskripter og
Billeder, men benyttes de ikke, vil de saavidt muligt blive returnerede
hvis Porto vedlægges.
Redaktionen :
Chefredaktøren træffes Mandag og Lørdag 11—12,
(Andre Dage efter Aftale). Telefon 6922.
Administration og Annonce-Af deling:
Direktøren, hver Dag 3—5. Telefon 6822.
Fjrretningsføreren træffes hver Dag Kl. 9—5. Telf. 6822.
Kontoret daglig aabent 9—5. Telefon 6822._____________________

Et vanskeligt S pø r g s m aal.
„Mama, kommer Løverne i HimlenT
„Nej, mit Barn, det kan du da nok forstaa."
„Ja, men kommer Missionærerne i Himlen ?“
„Ja, naturligvis/4
„Jamen, Mama, naar nu Løverne æder Missionæ
rerne, hvad saa?“
*
*

Lærerinden: „Naa, lille Anna, forstaar du saa, at
tusinde Millioner hedder en Milliard ?“
Lille Anna: „Ja, Frøken, og tusinde Billioner er
et Billiard, og det har min Fader!“

To overvældende Tilbud I
Ludvig Holberg:
St St Blicher:
Samlede populære
Skrifter 1—12 Bind.

Samlede Noveller og
= Skitser.
Anden paany reviderede Udgave

Efter KNUD

i 10 Bind samt den store
:: Digters

LYHNE RAHBEKS UDGAVE,

rettet efter

nyeste Retskrivning og forsynet med Indledninger af
Dr.

::

skønne Digte ::

W.

::

::

Til de lange Vinteraftener
vil dette herlige Værk blive modtaget med Begejstring.
Fer havde kun faa Raad, nu kan alle købe det
De faar et Værk af en af vore allerbedste, danske For
fattere paa 2240 store Sider! Og dette

MOLLERUP,

::

::

Illustreret

af

Kunstmaler RAS-

MUS CHRISTIANSEN

::

::

::

::

::

•

3 Kr. 10 Øre heftet i 12 Bind.
3 Kr. 90 Øre indbunden i 4 Hel-

•

shirtings Kunstner-Pragtbind.

■.............. ♦
Hele dette vidunderlige Værk er 2400 Sider, og Forlaget
har saaledes slaaet sin egen Rekord fra ifjor, idet Værket ér
160 Sider større end St. St. Blichers Værker, og samtidig rer
denne Udgave forsynet med prægtige Illustrationer.

kæmpestore Værk
faar De for 2 Kr. 90 Øre, medens almindelig Bogladepris
vilde være 28 Kr, Ønskes Værket indbundet, da er Prisen
kun 3 Kr. 90 Øre, indbundet i 5 dobbelte Helshirtings
Pragtbind i 4 afstemte prægede Farver, tegnet af Kunstmaler
R. Christiansen, medens almindelig Bogladepris vilde være

Her tilbydes et illustreret Pragtværk,
hvis almindelige Bogladepris vilde være
30 Kr. uindbundet nu for 3 Kr. 10 Øre
og 36 Kr. indbudet, nu for 3 Kr. 90 Øre.

35 Kr. 50 Øre.

Læg Mærke til de allerbilligste Tilbud paa billige Bøger, deriblandt ogsaa de saakaldte^Gratisbøger,
og De vil finde, at vore Blicher- og Holberg-Udgaver er meget billigere end noget af dette!!
— Og sammenlign Størrelse og Udstyr, og De ser straks, at de er langt smukkere! 1

ATr. 1G2.

St. Si. Blicher.

til

BESTILLINGSSEDDEL.
(Kan udfyldes og forsendes i aaben Konvolut for 2 Øre
fra København og 4 Øre fra Provinserne.)

Undertegnede bestiller herved de af Madsen
Linds Forlag averterede St. St. Blichers samlede

Xr. 1G2. Ludvig Holberg.

BESTILLINGSSEDDEL.

Madsen Linds

Noveller og Skitser, 2. Udgave 1-10 Bind, heftet
2 Kr. 90 Øre, indbundne i 5 dobbelte Pragtbind
3 Kr. 90 Øre.
v*'

Forlag

Bøgerne ønskes sendt med alle Garantier pr. Efter
krav plus Porto og 10 Øre til Emballage.
Antal Ekspl.......... å 3,90 i 5 Pragtbind
Heftede — ......... å 2,90 i 10 Omslag

Klosterstræde

■■■■■■ 24 ■■■■■■

(Kan udfyldes og forsendes i aaben Konvolut for 2 Øre
fra København og 4 Øre fra Provinserne.)

Undertegnede bestiller herved de af Madsen
Linds Forlag averterede Ludvig Holbergs samlede
populære Skrifter. 1—12 Bind, heftet 3 Kr. 10 Øre,
indbundne i 4 Kunstner-Pragtbind 3 Kr. 90 Øre.

Bøgerne ønskes sendt med alle Garantier pr. Efter
krav plus Porto og 10 Øre til Emballage.
Antal Ekspl.
å 3,90 i 4 Pragtbind
Heftede — .......... å 3,10 i 12 Omslag
plus Porto og 10 Øre til Emballage.

plus Porto og 10 Øre til Emballage.

Navn .................... .......................................

(Hj. af Skindergade)

Navn ...........................................................

Udgiver: A/S Hver 8. Dags Forlag.
Chefredaktør: George C. Grøn.

Nr. 10.

København: Hver 8. Dags Hus, Vingaardsstrcede 25.
London: 12, 13 & 14, Red Lion Court, Fleet Street E. C.

8. December 1912.

El Ungdomsbillede af Bulgariens Czar, Kong Ferdinand,
efter den berømte Maler Franz Lenbachs Maleri.

Pris 10 Øre.
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O-bersteri.
Af M—k.
ER VAR STORT OPGØR i Oberst Walbergs

D Hjem mellem Far og Son, den unge Løjt
nant Walberg.
Obersten ’ var rasende.
Her kom Sønnen ganske ligefrem og fortalte,
at han havde forlovet sig med en Maskinafskriverskc Frøken Birgitte Holm.
Maskinafskriverske! Kontordame! Ilan —
Oberst Walbergs Søn!
Men Obersten var dog Herre i sit Hus!
Godt var det da, at Oberstinden var død,
for hun vilde naturligvis straks have holdt
med Drengen.
Efterhaanden blev Obersten mere rolig.
Man maatte jo kunne snakke Knægten til For
nuft. Men da Obersten saa’ sin Søn staa over
for sig med dette jernhaarde Træk om Munden,
som han kendte saa godt, og som han i Stil
hed beundrede, indsaa han, at nu maatte der
gribes til kraftige Foranstaltninger..
Samme Dag beordrede Regimentet Løjtnant
Walberg til ufortøvet at foretage en tidligere
bestemt Tjenesterejse til Frankrig.

Denne Tjenesterejse havde Løjtnant Walberg
længe glædet sig til. Men at den skulde blive
beordret lige nu var rigtignok meget ubelejligt.
I lan slængte Regimcntsbefalingen hen ad Gul
vet og gav sig til at pakke sin Kuffert.
Næste Dag rejste LøjtnantWalberg med Mor
genekspressen til Frankrig. Obersten fulgte ham
selv paa Banegaarden, han vilde overbevise
sig om, at Sønnen kom af Sted, og at der ikke
blev nogen rørende Afsked med denne Maskin
skriverske.
Han var stadig oprørt og i den Grad op
taget af sine egne Tanker, at han hverken
saa tilhøjre eller til vens tre, da han skraaede
over Banegaardspladsen.
Han hørte en Automobils Horn, følte et
stærkt Stød og en sviende Smerte i det højre
Ben — og tabte saa Bevidstheden.

Da Obersten vaagnede, laa han i en Seng
paa Hospitalet. Han forsøgte at rejse sig, men
følte i det samme en stærk Smerte i Benet,
samtidig med at han hørte en Stemme — med
udpræget fransk Accent — sige: „De maa ende
lig ligge stille, det brækkede Ben skal have
fuldkommen Ro.“
Det var Oversygeplejersken, der talte.
Hun var en Dame paa godt 50 Aar med et
udpræget fint Raceansigt
Hun fortalte Obersten om Ulykkestilfældet.
„Fejler jeg andet end Benet?" spurgte Ober
sten.
„Det haaber vi ikke,“ lød det korte og lidet

beroligende Svar, „meir De maa endelig ligge*
rolig."
Obersten havde aldrig vieret syg, . og han.
var nærmest opbragt over at skulle ligge i
Sengen.
Ved Sygeplejerskens Ord blev han alligevel lidt
betænkelig. Han syntes, at han havde vanske
ligt ved at trække Vejret, og at det bankede
saa underligt i Hovedet.
De følgende Dage havde Obersten det alle
rede bedre.
Han var blevet Perlevenner med Oversyge
plejersken eller „Mademoiselle", som hun kald
tes.
Obersten kunde, naar han vilde, være meget
indlagende.
Da han fik at vide, at hun var fra Frankrig,
fortalte han, at han selv i sine unge Løjtnants
dage havde forrettet Tjeneste ved Fremmed
legionen i Algier.
Han lagde ikke Mærke til, at Mademoiselle
var blevet ligbleg. Han fortalte løst og fast
om sit Ophold dernede og sine Kammerater,
men da han tilfældig nævnede en ung fransk.
Løjtnants Navn, greb Mademoiselle Obersten
i Armen og sagde stille, mens Taarerne løb
ned ad hendes Kinder:
„Har De kendt Løjtnant Dubois?"
Obersten blev meget forbavset.
„Ja, egentlig kun lidt; jeg var paa Forpost
med ham, den Aften han faldt. Det var et
prægtigt ungt Menneske, men meget alvorlig
og indesluttet. Det var, som han bar paa en
stor Sorg."
„Det gjorde han ogsaa," hviskede Mademoi
selle sagte.
Og saa fortalte hun Obersten sit Livs Historie,
den hun havde gaaet alene med i de mange,
mange Aar. Det var, som faldt der en tung
Sten fra hendes Bryst ved endelig at komme
til at tale og tale med en, der havde været
hos hendes Ungdomselskede, kort før han faldt.
Hendes Forældre var af gammel fransk Adel,
og allerede i sin Barndom mistede hun sin
Moder.
Hendes Fader, der havde pint hendes Mo
der, mens hun levede, med sit Tyranni, lod
nu dette gaa ud over Datteren, der blev holdt
meget strengt.
Ved et Bal paa en af Nabo-Herregaardene
traf hun den unge Løjtnant Dubois. De blev
hurtig indtaget i hinanden, og trods Faderens
Paa pas selighed lykkedes det dem nu og da
at komme sammen. De blev hemmelig forlovede,
og da ingen af dem havde synderlig Mod til
at tale med den gamle Greve, besluttede de
at flygte sammenn.
Uheldigvis blev Flugten opdaget.
Den gamle Greve blev ude af sig selv af
Raseri. Han lod øjeblikkelig sin Datter spærre-
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inde i et Kloster, og ved Hjælp af sine For
bindelser i Krigsministeriet fik hän den unge
Løjtnant sendt til Algier. Da dennes Breve fra
Algier blev ubesvarede, fortvivlede han, og
• kort efter bragte Aviserne Meddelelse om, at
han var falden paa en natlig Rekognocering.
Faderen mente nu rolig at kunne tage Dat
teren hjem, han havde bestemt hende for en
ældre Godsejer paa Egnen, men da hun fik
at vide, at Dubois var falden, fik hun et vold
somt Nerveanfald.
Da hun langt om længe kom sig, vidste den
gamle Greve, der pintes af Samvittighedsnag,
ikke alt det gode, han vilde gøre hende. Men
hun var kold; hun var kommet til at hade
■sin Fader, som hun beskyldte for at have
myrdet Dubois.
Et Aarstid efter døde den gamle Greve, uden
at de var blevet forsonede.
Saa rejste hun en lang Tid, rejste for at
glemme, og var nu endt som Sygeplejerske
paa et Hospital i Danmark. — —-----Obersten laa længe ganske stille og tænkte —
det var jo, som om det var hans egen Historie,
han hørte. Saa klappede han hende paa Ho
vedet, fortalte alt, hvad han vidste om Løjt
nant Dubois’ sidste Dage, og hun lyttede be
gærligt til hver lille ubetydelig Historie.
Om Aftenen blev Obersten meget daarlig,
•og. Temperaturen steg foruroligende.
Han saa’ — som gennem en Taage — Over
lægen og Reservelægen staa ved hans Seng.
Han kunde se dem ryste paa Hovedet og tale
hviskende sammen. Saa kom der to Portører
med en Baare, *og han blev baaret op paa
den store Operationsstue.
Der var gaaet Koldbrand i Benet, og det
skulde øjensynlig amputeres ovenfor Knæet.
Obersten var meget vanskelig at bedøve. Han
hørte Reservelægen sige: „Saa, nu er han væk.“
Men han var ved fuld Bevidsthed, knude blot
ikke tale og ikke aabne Øjnene.
Og saa fo’r den Tanke gennem ham: „Krøb
ling! Krøbling for Livstid!"
Efter Operationen følte han, at det gik ned
üd Bakke, han mærkede Døden nærmede sig.
Han var ikke bange for at dø, han syntes
Døden var en Lettelse, men én Ting pinte ham
frygtelig. Kunde han blot faa talt Wed sin
Søn endnu en Gang, give ham og hende sin Vel
signelse og faa deres Tilgivelse.
Han forsøgte at gøre sig forstaaelig overfor
Mademoiselle, men hun kunde intet høre, det
var, som han skulde kvæles, hans Hjerte ban
kede i Angst, og — saa vaagnede han, badet
i Sved.
„Naa, det var nok en ordentlig Omgang, Hr.
Oberst!“ sagde Overlægen, der stod bøjet over
ham. „Vi var iskam blevet bange for Dem.
Men nu kan De være glad ved, at Krisen er
overstaaet, og saa skal vi snart faa Dem paa
Benene igen/4
Obersten laa stille og svarede ikke. Han

kunde næsten ikke fatte den Lykke, han følte.
Amputation og Koldbrand var lutter Feber
fantasier.
Og Overlægen og Reservelægen forlod Stuen
med et venligt Nik til den lykkelige Patient.
„Det har vist været en drøj Nat,“ sagde
Mademoiselle stille, „De har været meget uro
lig. Er der noget, De ønsker?‘f
„Ja, Frøken/ sagde han hurtig, „hvis De
vil gøre mig den Tjeneste at skrive et Brev
for mig.“
Og saa dikterede han:
„Kære Frøken Holm!
Hvis De vil gøre en gammel Mand en Glæde,
saa kom hen og se til mig paa Hospitalet, saa
snart De kan. Jeg længes efter at lære min
tilkommende Svigerdatter at kende.
Eriks Fader."
Og han tilføjede smilende:
„Jeg vil dog ikke være som den gamle Greve.“
„Gud velsigne Dem, kære Oberst/ sagde Ma
demoiselle (Og kyssede ham paa Panden. Hun
havde straks forstaaet det hele.
Og Obersten saa’ paa hende med et Par
lyse, klare Øjne.
„Tak, kære Frøken, det er Deres Skyld —
og Peberen s, “ tilføjede han muntert.
2 Maanoder efter fejrede Erik Walberg sit
Bryllup med Maskin skriversken Frøken Bir
gitte Holm.
Mademoiselle var med til Brylluppet og smilte
for første Gang i mange, mange Aar.

/

De nye Vagtposter udenfor det gule Palais.
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Damen med de smaa Fødder.
ET VAR temmelig længe siden, jeg havde

set noget til min Ven Frederik, altsaa gik
D
jeg forleden hen og besøgte ham.

Han modtog mig bleg, men fat let, jeg kunde
srtaks se paa ham, at nu havde Hjertet igen
haft en lille Skuffelse.
Min Ven Frederik er nemlig altid forelsket
og altid ulykkelig forelsket, og er han det
ikke, saa har han i det mindste lige væ
ret det.
„Naa, Frederik/' sagde jeg, „hvordan var
saa dit sidste Sværmeri ?"
„Det var kort og smalt og med høj
Svang — “
„Høj Svang? Er du bindegal, Frederik;
hvad mener du dog?“
„Ja, og kort og smal,“ hviskede Frederik
drømmende, mens han tændte sig en Cigaret
og satte sig paa Klaverstolen.
Han anslog et Par Akkorder, som vistnok
skulde betyde Moll, men Frederik spiller gan
ske rædselsfuldt.
„Jeg kaldte hende Veronika/' sukkede han.
„Var det nu ikke lidt næsvist af dig?“
spurgte jeg.
„Jeg kendte jo ikke hendes rigtige Navn,“
fortsatte han, „og maaske det heller ikke var
saa smukt som dette — men det har for
Resten ingen Ting at sige, for nu er det hele
forbi — forbi for bestandig!"
„Hør nu, Frederik, jeg tror, der er noget
muggent ved den Historie, men fortæl mig
den alligevel."
„Det var forrige Lørdag Aften," fortalte
han, „jeg fik Lyst til at tage et 5 Par Dage
paa Landet og tog ud til et Sommerpensionat
i — nej, det kan være det samme, hvad det
var for et, men der er et Badeværelse — ja,
et Badeværelse, og det blev mit locus in quo!"
„Hvad for noget — dit?"
„Locus in quo, kære Ludvig — men det
er sandt, du er jo ikke Akademiker, din Stak
kel, men det var altsaa Stedet, Skuepladsen,
det afgørende Punkt — eller hvad du vil
kalde det."
„Ja, ja, Frederik," sagde jeg, „jeg forstaar
nok, hvad du mener, fortsæt bare."
„Ja, hør nu blot, Søndag Morgen, da de
smaa Solstraaler legede Tagfat paa min magentarøde Slobrok, gik jeg til Badeværelset —"
„Do nner wetter, Frederik," raabte jeg, „du*
har jo en Stilkunst saa elegant som en født
Digter. Du fandt vel saa Døren af laaset?"
„Nej, min Ven, jeg fandt den aaben, vidt
aaben," gispede han, medens hans Hænder
gled hen ad Tangenterne i de falskeste Trimulanter.
„Over hele Badeværelsets Gulv," sagde
han drømmende, . „var Mærker af Veronikas
smaa, vaade Fødder."

„Hvad gjorde du saa?" spurgte jeg, „sprang
du over dem og op paa Korkmaatten?"
Han ignorerede mig fuldstændig — —
„Du gør dig ikke Begreb om, kære Lud
vig, det Indtryk, disse smaa Mærker gjorde
paa mig, og hvad disse henrivende Fodspor
fortalte mig, de tegnede Veronika lyslevende for
mig: Pragtfuldt sort Haar, graa Øjne, finttegnede, mørke øjenbryn, dristige, lidenskabe
lige Læber, en Skikkelse som en Gudinde — "■
„Og pjaskvaade Fødder," sagde jeg.
Han ignorerede mig stadig.
„Jeg stirrede betagen paa de vaade Fod
spor,■*' fortsatte han, „jeg fandt Stedet, hvor
hun havde staaet paa sine fine smaa Taaspidser, og hvor hun havde afvredet Svam
pen. — — Jeg følte, at jeg kendte, at jeg
elskede min Veronika —"
„Og mødte du hende saa?" spurgte jeg
interesseret.
„Ved Frokosten mødtes Gæsterne; de fleste
var Damer, nok at vælge imellem, Damer i
alle Aldre, Blondiner og Brunetter, men ingen
som min Veronikas Billede.
Overfor mig ved Bordet sad en nydelig
Lysalf; var det mon hende? Jeg lod mig
præsentere, og efter Kaffen arrangerede jeg
en Tennis — men, I Guder, sikke Plader, —
hende var det altsaa ikke./
Den lille tyske Frues Klumper var det
heller ikke, og Frøken Lauras Brednæser endnu
mindre.
En henrivende Grossererdatter fortalte mig
uopfordret, at hun og den rødgyldne Frøken
Maja havde taget Strandbade i den aarie
Morgen — altsaa heller ikke dem!
Jeg ulykkelige Stakkel blev ganske konfus
og foranstaltede om Aftenen en improviseret
Svingom, hvor jeg maaske lovlig indiskret skot
tede efter min Cendrillon — men ingen havde
denne vidunderlige Barnefod.
Barnefod! — var det da maaske et af
Børnene, som med deres Forældre holdt Ferie
her? — nej, de var alle mindreaarige — dem
kunde det altsaa heller ikke være. Saa var der
de ældre Damer -- Veronikas Aktier begyndte
at falde, men nu vilde jeg have Gaaden op
løst; — der var nu f. Eks. den fine, gamle
Stiftsdame.
„De tager Karbad om Morgenen. Deres
Naade?" tillod jeg mig at bemærke.
„Sikken en Monsieur Næsvis — tror han,,
at jeg er saadan en Gris, at jeg har det
nødig!"
Og saa sejlede hun strunk ud af Stuen.
Var det da Fru Holst — nej, hun sled
skæve Hæle, Fru Møller var udtraadt, og Fru
Meyer havde Knyster. — Du milde Himmel,,
hvor var de søde Pusselanker henne — hvem>
hvad, hvor var hun? Dog vel ikke Pensionats-
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værtinden, som asede rundt paa Plydssko, nej,
hendes Korpus var for vældigt, umuligt paa
saa slanke Undersaatter.
Aftenen gik, og Natten med; jeg lukkede
ikke et Øje, men laa paa Vagt med Døren
paa Klem, og ved Sekstiden hørte jeg slæ
bende Trin af Badetøfler! i Korridoren og kom.
tidsnok til Døren, saa jeg skimtede en Badekaabe, som forsvandt i locus in quo.
I en Fart var jeg fuldt paaklædt, og med
vidtaaben Dør afventede jeg Damens Tilbage
komst — det var næppe chevaleresk, men jeg
maatte, jeg vilde se min Veronika. Pludselig
slog det ned i mig, at hun naturligvis var
en forklædt Fe, en huslig Alf, som skjulte sig
i Køkkenregionerne.
Da raslede Laasen — Døren aabnedes lang
somt, og ud traadte — oh Rædsel for alle
Rædsler — den eneste, jeg ikke hayde
tænkt paa, Damen, som ved Frokosten sad
ved min Side, den emanciperede Gymnastik
lærerinde med Stangbriller og kortafklippet,

graasprængt Haar, hun, hvis Appetit havde
forfærdet mig, da hun spiste fire Spejlæg, som
hun drak Lysholmer til.
Ved et af Skæbnens Luner havde hun, som
ellers var saa forladt af Gratierne, som tænkes
kunde, faaiet Verdens skønneste Fod i Vugge
gave, — og saa gemte hun den endda Dagen
la ng i Refo rmfj edersko! ‘‘
„Ja, men er du nu ogsaa vis paa, at
det virkelig var hendes Fodspor?“ raabte jeg
a andeløs.
„Aa, Ludvig,“ stammede han med døende
Stemme, „du kan da begribe, at jeg straks
fo’r ind i Badeværelset, og der stod saamænd
tydelig nok de samme slanke, fine, nydelige
Spor.“
Jeg lo lidt ondskabsfuldt, idet jeg mumlede.
„Ja, det var en Harmonika —“
„Ja, saadan var Veronika/ hviskede han
med bævende Røst, „og jeg havde — men del
er en Hemmelighed, Ludvig — jeg havde Gud
hjælpe mig kysset det Sted, hun havde traadt."

ved M. D.

Hvad vi alle holder meget af.

V1LK.EN DELIKATESSE har naaet slorrc
end

Verdensry eller videre Udbredelse
HStrazborgcr
Leverpostejen ?

Polarekspeditioner har den med, for at
dén kan fremkalde Feststemning og Velbefin
dende i den uendelige Nats Uhygge. De store
oversøiske Dampere sadler den øverst paa
Indkøbene til deres forvænte Passagerer; i
Herregaardsjomfruens Forra adskammer som i
Urtekræmmerens Lager har den fornemste
Plads, og alle er vi enige om at prise denne

Spise, som ikke blev opfundet til al stille
Sul len og fylde Maven, men til at krydre Maallidel og glæde Smagen.
Denne kongelige Ret tilberedes i Straszburg og Golmar, og det er meget fornøjeligt
al besøge de derværende Fabrikker, meget for
nøjeligt og meget fristende.
Allerede for mange, mange Aar siden for
søgle man med Held at lave Leverpostej, men
det var dog først Jean Pierre (Stanse, der
riglig satte Smag paa Retten.
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I Slutningen af del attende Aarhuudrede
havde Elsass, som den Gang var fransk; en
Gouvernør, der hed Marschall de Coutades,
og hans Køkkenchef, Jean Pierre Clause, var
vidtbekendt for sin fortræffelige Kogekunst.
Ved Synet af den Mængde pragtfulde, svagt
rosafarvede Gaaselevcrc, der falbodes al* Om
egnens Gaascopdrættcre, fandt Irán paa først
at blande Périga rd trøfler i Posteien og siden
at indbage den i Deig, hvorved den zar le Duft
og velsmagende Saft bevare-des uden at gaa
labt i Ovnen.
„Slrasborgcr-Leverpostejcn“ var dermed
opfunden og fabrikeres endnu paa samme
M'aade om end forfinet og forbedret gennem
Aarene.
i 1789 giftede Clause sig med en Kon
ditorenke og begyndte en Postej-fabrik, der
skulde, udvikle sig til gennem Aarhundreder
at. give Strasborg sit Særpræg og sin vigtigste
Erhvcrskildc.
Som i hine fjerne Tider saalcdes ogsaa nu
bliver Gaaselevcrne leveret Fabrikkerne di
rekte fra Opdrætterne. Indkøbet heraf er en
meget ansvarsfuld Stilling, thi ikke alle Levere
er brugelige, og der hører megen Erfaring
tit ,at skelne imellem dem, det ør da oftest
Fabrikan terne selv, som fores taar Indkøbet. —
Flere hundrede Pund af denne kostbare Vare
hober sig daglig op paa Indkøbsrummenes

Marmorborde. Ogsaa Sorteringen, Rensningen
og Behandlingen af Leveren er Arbejder, som
fordrer stor Omhu og Fagkundskab, og som
derfor maa overlades til særligt udvalgte Ar
bejdere, og fra dem vandrer Leverne saa hen
til de lukseriøst udstyrede Fabrikslokaler.
I en særlig Afdeling laves den fine Fars,
skæres de nødvendige Spækskiver, hakkes
Trøflerne etc.
Fire mægtige Bagerovne er uafbrudt op
hedede og er hele Døgnet parate til at modlagc de tilberedte Postejer, som bages længere
eller kortere efter deres Størrelse og Beskaf
fenhed, og den største Opmærksomhed og Er
faring er her nødvendig. Fra Bagerovnen brin
ges derefter Postejerne ud til Kølerum, og nu
er der kun tilbage at pakke dem i de Daascr
og Terriner, som gør at de kan holde sig
i næsten ubegrænset Tid, medens denne Delika
tesse tidligere, ligesom Østersen, kun i en be
stemt Periode kunde finde Vej til Rigmandens
Bord.
I mægtige underjordiske Lagerrum maga
sineres saaledes konserverede Postejer for til
enhver Tid at forsiendes Verden over, og denne
Masseproduktion og dens Holbarhed har der
til forringet Prisen noget, selv om det aldrig
bliver Hverdagskost, men kun „noget, vi alle
holder meget af“.
Gourmand.

Fra Balkankrigen.

Tyrkernes Tilbagetog efter Nederlaget ved Chorlu.
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TIL HEST
AAR BLADENE FALDER og af Vinden

ledsaget af en Char-å-banc med Justilsraadens
hvirvles hen over Stubmarkerne, naar den Jomfru paa Bukken og Justitsraadinden samt
Nblege
Efteraarssol titter frem mellem drivendeflere andre værdige Fruer og Fctaillen i dens
Skyer og kaster Guldglans over Avnbøgens Løv
værk, begynder den glade Tid for de passione
rede Ryttere og Ryttersker.
Jagten er inde — den ublodige Jagt, som
ikke fordrer Dyreliv og ikke bruger Kugler
eller Krudt, men kun en god Hest og en god
Rytter eller i hvert Fald en frygtløs Rytter.
Jagtridningen er inde, Hubertusjagten, Slæ
bejagten, Rævejagten, eller hvad den nu kal
des. — En' af de dygtigste Ryttere er Ræv,
i Spidsen af Tru pen farer han af Sted, dét
gælder om at fange ham. Og bag efter ham
følger Masteren, der angiver Tempoet for For
følgerne, som ikke maa slippe udenom ham,
før Løbet er frit, før Forhindringerne er ta
get, og kun Opløbet er tilbage.
Kavalkaden kan bes laa af op imod et Hun
drede Ryttere og Damer — det er et broget
og straalende Skue, lyseblaa Dtagoner og sorte,
rødbræmmede Artillerister, Husarer med kar
moisinrøde Pelse og Gentlemen med højrøde
Ridefrakker, Kavalerer i mørke og lyse Mondurcr og last not least Damerne i Herre- eller
Damesadler, men altid lige korrekt og sports
ligt udhalede, med mørke stramtsiddende Ride
dragter og lavpullede Filthatte eller Fløjls
jockeyhuer og med lange Lakride.støvler og
Sølvsporer.
Vor Tanke gaar tilbage til Fortids dage —
ja, vore Mødre var endnu mere maleriske
med deres vajende Strudsfjer, flagrende Slør
og vide, brusende Rideskørt, men vi selv, hvor
var vi dog beskedne i vor Pynt.
„Et godt Mønster" gik paa Omgang mel
lem Veninderne, og Kjolen blev hjemmesyet,
Lakstøvler eller Silketrikot tænkte vi ikke paa,
vi tiggede et Par gamle Bukser af Faderen
eller Gemalen, syede dem til efter Figuren
og satte Rem nedenom Foden — og vi saa
saamænd rigtig søde ud alligevel og morede
os kosteligt, skønt det ikke gik over Grøfter
og Gærder, gennem Hegn og Vandløb, af Sted,
af Sted i vildeste Tempo.
Nej, adstadige red vi Tur med en Rytter,
som enten maatte være vor Fa’r eller vor
Ægtemand — ja, maaske kunde det ogsaa være
med vor Forlovede, men saa gjaldt det dog
kun Smaatunene, paa de længere havde vi al
tid Sauve-garde. Paa Exercerpladsen fik vi
Lov til en lille Galop og til at springe over
' en bitte Forhindring, men i Ridehuset lærte
vi fin Skoleridning, helst til Musik.
Og større Ture havde vi dog ogsaa. Jeg
mindes en straalende Septemberdag, hvor en
Kavalkade paa en Snes Damer og Herrer
drog ud fra Garnisonsbyen om Morgenen Kl. 9

Indre.
Pænt holdt vi Trit med Vognen, naaede
vi lidt forud, vendte vi regelmæssig tilbage
og forøgede derved Vejlængden som andre
trofaste, smaa Hunde.
Ankommen til Bestemmelsesstedet var
mede Jomfruen Chokolade, og da den var
nydt, steg vi atter til Hest - Sauve-garden
til Vogns og nu fulgte den skønneste Rideog Køretur for os lykkelige, medens den hus
lige Sjæl skulde stelle med Middagsmaden. —
Omkring i de pragtfulde Skove skridtede vi
i Timevis, anført af den utrættelige Justitsraad og fulgt af hans ligesaa utrættelige Frue,
som dog til sidst erklærede, at nu var det
Spisetid - derfor tilbage, hvor Ænderne ven
tede ös.
Men hvo skildrer Rædselen, da Jomfruen
fortvivlet fortæller,, al de kære Dyr ikke er
blcven udpakket, — dem har vi den| ganske!
Dag ført i Triumftog Egnen rundt.
Resolut tog Fruen Affære, gik selv i Køkke
net, mens Kusken fik Harmonikaen frem, og
vi unge dansede Tyrolervals og Mazurka i Kro
ens Balsal.
Men tro ikke, at det var pas
sende at danse i Ridedragt; nej, hver bile
Frøken havde sin sirlige Kurv eller .Æske paa
Vognen, og i Gavlværelset blev der nu en
hastig Omklædning, hvorefter vi som lyserøde,
bl aa og hvide Sommerfugle flagrede ned ad
Loftstrappen for at træde Dansen paa Safians
sko og SvikkelsLrømper.
Men Dagen svandt altfor hasleligt, snart
manede vor Frue til Opbrud, atter fulgte en
Omkkcdningsscene, og henad Vejene bevægede
sig et sælsomt Tog i den mørke Aften. —
1 Midten den langsomt jollende Char-å-banc
-- og Rytterne i kort Trav i Rodekolonne
paa begge Sider af Vejen; pludselig indtraadte
en Standsning — den forreste Rytter lagde ikke
Mærke til en Skærvebunke, Hesten sprang be
tids til Siden, men den, der fulgte efter, kunde
ikke undgaa at styrte. Stenene raslede ned af
Bunken, Hesteskoene skrattede, Damerne skreg,
og „Kærestens1' Hjerte bankede, saa det kunde
høres langt bort — men en skrabet Heste
bringe og en skrammeret Løjlnanlsnæse vår
heldigvis den eneste Malheur.
Kirkeuhret slog 10, da man raslede ind
over den toppede Stenbro, den glade Justitsraad foreslog et Afskedsbæger hos Madam Ul
rich, Byens fornemste Restauration, men For
nuften sejrede og Trætheden vel med, thi 13
Timer i frisk Luft og deraf de 8 paa Heste
ryggen skal nok kunde mærkes. — — —
Men jeg kommer jo helt bort fra de mo-
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derne Ryttere i Dyrehaven — saadan er det’ hun Hesten op, ubemærket af de andre træk
at være gammel og snakkesalig og at mærke ker hun sig ud af Legen, han er , allerede
Duften af Kærmindekransen fra Ungdoms- oppe og igen i Saddelen, han skynder sig
efter hende, hun blues og vil trække sig bort,
aarene.
Hallo, Hallo, gaar Jagtridningen gennem men beregner ikke Terrænet, Hesten kommer
for nær en af de gamle Ege, hvis krogede
Dyrehaven — Verdens dejligste Park.
Ræven smutter ud og ind mellem Busket Gren fejer hende af Saddelen, saa hun med
ter og Træbevoksninger - snart forsvinder han saaret Pande styrter baglæns til Jorden.
1 samme Øjeblik er Rytteren hos hende,
bag en Høj, snart dukker han frem langs med
varsomt hjælper han hende op, og da hendes
et Indelukke.
Masteren og hans Følgesvende, Damer som eget Dukkelo-mmetørklæde ikke rækker, binder
Herrer, følger med, alt hvad Hestene kan løbe, han hende med et forlegent Smil sit eget om
de dejlige. Dyr snøfter i den lette Efteraars- det blødende Hoved.
Hestene, de kloge Dyr, staar sagtmodige
luft, de flyver af Sted, som følte de selv den
kaade Leg, der rødm er Damernes Kinder og og gumler Skovgræs, medens han fører den
kaster Glans i deres Øjne. Det gungrer over fortumlede unge Pige til Sæde paa den in
den haarde Chaussebane, det sjupper gennem trigante Træstub.
Sagte Ord hviskes dem imellem, Ord, der
Engdragene, det hvisler gennem det høje Græs,
ofte har hvilet paa deres Læber, men aldrig
hvorfra Dyrene opskræmmes, men kun for al
sende eL genkendende Blik efter deres sæd har turdet frigøre sig, Ord, der lader dem
glemme Tid og Sted. Han griber hendes Hæn
vanlige Søndagsgæster.
Her ligger en Vindfælde, pas paa, pas paa der, men udstøder et uvilkaarligt Smertens
— elegant sætter man over; kun Kontorchefen suk —
„Du er saaret —" udbryder hun.
springer for kiort, hans tykke Lotte bliver
„Aa, kuri en Forstuvning/ siger han.
siddende tværs over Træstammen med et Par
„Ja, saa maa jeg jo forbinde dig," smi
Benpaa .-hver Side. Kavalkaden bruser videre,
hjælpeløs ser han sig omkring, kravler saa ler hun og snurrer sit Kniplingstørklæde stramt
sindigt af sin Ganger og lader den selv klare om hans Haan died.
„Vi rider ikke op til de andre, vel?" be
den prekære Situation. Lotte er Fornuftvæsen
og klarer sig stolt, lunter saa hen, hvor Græs der han.
„Nej, nej, straks hjem til Mor’/ svarede
set gror frodigst og tager sig en Morgenbid.
Kontorchefen faar Lyst til det samme, Pokker hun og giver ham det første Kys —
ase efter de andre, de ender jo dog til sidst
Saa smiler hun med Hovedet gemt ved
paa Eremitagen, hvorfor ikke komme dem j hans Skulder
„Saa kom vi Lo til at bytte Lommetør
Forkøbet og være forste Mand paa Pletten.
Men. Lo tie er svær kilden for Sporen, den ha klæder, før vi byttede Ringe."
der, at dens Rytter stiger i Saddelen, med
Og to lykkelige unge Mennesker rider i
den ene Fod i Bøjlen hopper og tripper han, langsomt Skridt ned imod Fortunen. Paa Vejen
Lotte tripper med, stadig retirerende til højre, møder de to gamle Damer.
indtil han ærgerligt opgiver det, tager Tøjlen
„Caroline," siger den ene, „hvad er dog
i Haand og trækker Dyret i Stald ved det dette her, to Ryttere, den ene højrød, den an
bile, dejlige Slot, hvor han selv tager sig en den sort, men med rødt Livbælte, hit med
Kikkerten, hører du!"
Forfriskning, forinden han lægger sig paa
en Chaiselongue for at vente paa de andre.
„Du milde Fader, Caroline, det er Mand
Snart so ver han blidelig — lad ham sove, folkets Ann, nu ta’r han den væk, og nu
der er langt igen, før han bliver forstyrret. kysses de saagu’ — du milde, hvor er dog
Thi Kavalkaden haster videre, medens So Verden bleven fordærvet, Caroline." —
len bryder frem og yderligere forskønner det
Kavalkaden er imidlertid sprængt videre
livlige Billede.
og videre, Ræven er forfulgt som aldrig før,
Blandt de første er „han" og „hun".
nu gælder det Livet.
„Hun" er lille, fin og blond, kækt sidder
Hallo, Hallo, et Piskerap over Flanken,
hun i sin Herresaddel og styrer den præg der er en Grøft, kan den tages i Spring, er
tige Blodshest med sikker Haand.
han frelst.
„Han" følger dog ængstelig hendes Færd,
Et mægtigt Spring — og den kække Dragon
— er det nu ikke for vild en Fart for hende, og hans Hest gaar paa Hovedet i Grøften —
vil hun komme godt fra det votvelige Ridt? mærkværdig nok uden at tage Skade.
Hans Tanker og hans Øjne er hos hende, han
Masteren, den dumdristige Husar, følger
ser ikke Træstubben, hans Væddeløber vel efter -- samme Manøvre og samme Resultat;
ikke heller, for pludselig styrter den, medens de tre—fire første i Flokken er i for stærk
Selskabet jager videre — kun ikke hun, — Fart, de maa ogsaa med, Resten advares, men
har hun haft Øjne i Nakken, eller er det mon Farten maa stoppe op, thi nede i den 3
Kærlighedens Instinkt? Lidt efter lidt tager Alen dybe øg 7 Alen brede Grøft er nu samlet
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et lille Selskab paa 6 Personer og lige saa
mange Heste — dog alle uden Molest.
Ræven rider den bedste Hest — den sæt
ter Skoene som Kløer i den høje Jordskraaning, med Rytteren ved sin Side kravler den
op ad Graven, hilst med Jubel af det øvrige
Selskab.
Men ikke saadan med de andre, utro
lige er de Anslrængelser, Folk og Dyr under
kaster sig, Masteren kunde vel nok følge sin
Kammerat, men føler det som sin Skyldig
hed at blive hos sin lille Flok. Til sidst maa
man paa Jægersborg hente Mandskab, Stænger
og Reb, de forulykkede hales til Vejrs, men
I Guder, hvor er de tilsøledc af Jord og Ler.
Men værre endnu bliver Masterens Skæbne;
Løbet skal fortsættes, Ræven er i Løb, det
øvrige Selskab har benyttet Ventetiden og er
kommen udenom det farlige Punkt, Masteren
vil naa dem ad en Genvej, sporer sin Gan
ger ög sætter ud over et uskyldigt udseende
Engdrag, - en modbydelig Fælde, et Afløb

for Mudder og Kloakvand, -- skidden fra Sølv
hue Lil Hestehove sætler han sig i Spidsen for
Kavalkaden, hans lystige Latter smitter Sel
skabet, under Jubel og Kaadhed fuldføres Lø
bet, og ved Frokosten finder man den slum
rende Pan, Kontorchefen, som har faael sig
en rigtig dejlig Appetitlur.
Men hvor er Else?
Og hvor er Otto?
„Skandale/ hvisker Veninderne.
„Flot Fyr,“ smisker Vennerne.
Men næste Dag bringer Aviserne allerede
den store Nyhed, og Bedstem oT grteder af
Rørelse:
„Gudskelov, Børn, Romantiken er endnuv
ikke død. Jeg blev selv forlovet paa en Ride
tur, men jeres Bedstefar laa rigtignok paa
Knæ paa sin Saddel, mens vi skridtede frem
gennem Slots vænget, og jeg sad pænt til Hest
i en Damesaddel, som det sig hør óg bør for
en virkelig Dame.1'

Cav alerte.

Et Lystfartøj som Aeroplan.
Den bekendte Konstruktør Gabriel Voisin har i disse Dag prøvet en ny Model for Aeroplaner. Forsø
get faldt meget heldigt ua og Hastigheden der ópnaaedes var 110 Kilometer i Timen. Der var sex
Passagerer i Luftbaaden.

Hjælp til Selvhjælp.
Torsdag den 12. December Kl. 9—3, 7—8
afholder Frederikskirkens Syafdeling sit aarlige Udsalg i Hjemmet, St. Kongensgade 108.
1ste Sal o. G.
Vi der leder denne Gerning, har stor Glæde
af at uddele Arbejde og se, hvor taknemmelige
vore Syersker er, og vi beder nu alle saa in
derligt om at hjælpe os til at kunne fortsætte
efter Jul ved at komme og købe noget hos os.
Glem ikke, at De derved gør en god Gerning
mod mangt et gammelt, ensomt og flittigt Men
neske.

Agathe Schultz.

Vi slutter os fuldtud til ovenstaaende
Henvendelse, og det er os saa meget kærere
at' gøre det, som vi efter at have haft Lejlig
hed til at se de mange smukke og smagfulde
Ting, de gamle Syersker forarbejder under saa
kyndig Vejledning, véd, at enhver af vore Læ
sere, der gør Juleindkøb i Frederikskirkeiis.
Syafdeling, vil forbavses over at kunne faa
saa smukke Brugsgenstande til saa billig Pris.
Dertil kommer saa Bevidstheden om at have
gjort en god Gerning.

Redaktionen.
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Richard Wagners Enke.
En i hvert Fald i alle musikinteresserede Kredse meget kendt Dame, Fru Cosima Wagner,
tigger for Døden i sit kunstnerisk udstyrede Hjem i Beyreuth. Hun har hele sit Liv levet i
Tonernes Verden, ombølget af den skønneste Musik; hun er nemlig Datter af den berømte
Komponist Franz Liszt, blev første Gang gift med Komponisten Hans von Billow og ægtede i
1870 Richard Wagner. Billedet viser den gamle Dame paa Spadseretur sidste Sommer i
Santa Margherita ved Rapallo med sin Datter, som er gift med Forfatteren Houston
Stewart Chamberlain.
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Privat Kammermusikforening.
Den 7. December 1881 stiftede en Kreds
af Musikere, med kgl. Kapelmusikus Anton
Bloch som Formand, en Musikforening, som de
kaldte „Privat Kammerniusikforening**. Dens
Formaal skulde være at vække Interessen for
Kammermusik, specielt af danske Komponi
ster, og adskillig god dansk Musik har lydt
her for tors te Gang. Men ogsaa Sang og Solo
musik har præget Programmet, og mange yngre
Foreninger har taget dette til Monster.
K g 1. K a p e 1 m u s i k u s Juli u s B o r u p
har i de sidste 22 Aar vieret Formand i For
eningen, som efter at have flyttet omkring i
forskellige Koncertlokaler slog sig til Bo i
Odd-bellow-Palæet i 1899, samtidig med. at
dens Medlemsantal voksede til ca. 1,109 Med
lemmer. Der er næppe T vi vi om, at denne
Institution nu er rodfæstet i Kcbenhavns Mu
sikliv, thi den utrættelige Formand og Diri
gent forstaar bestandig al glæde sin trofaste,
stadigt voksende Tilhererkreds.
Kgl. Kapelmusikus Julius Borup.

80-aarig Fødselsdag.
Assistent i Skifteretten, F. V. BAADSGAARD,
fyldte 18. November 80 Aar. I et halvt Aarhundrede har han virket i sin Stilling og gjort
sig meget afholdt ved sin store Elskværdig
hed og Dygtighed. Den gamle Embedsmand
havde den Sorg i Foraar et at miste sin Hustru,
Forfatterinden og Malerinden Alfrida Baad-sgaard, hvis yndefulde Blomstermalerier og ny
delige Fortællinger er kendte viden om.
Fruen var Søster til kgl. Skuespiller Axel Mad
sen, og i det Baadsgaardske Hjem levedes et
rigt KulisL- og Musikliv. En Datter er den
sympatetiske Konccrlsangerinde Eva Baadsgaard, der nu, som Fru Hauch, har trukket
sig tilbage fra offentlig Fremtræden. Billedet
af den ungdommelige Olding og hans Barne
barn er taget sidste Sommer, hvor han trods
sine 80 Aar genn em strejfede Norge. Paa Fød
selsdagen hædredes Hr. Baadsgaard med Rid
derkorset, ligesom ogsaa Vennerne søgte at
gkvde ham, men Sorgen har kastet sine Skyg
ger over det lykkelige Hjem.

Assistent i Skifteretten F. V. Baadsgaard.

301

„Hver 8. Dag“, 8. December 1912.

UGENS PORTRÆTTER.

Højesteretsassessor Dr. jur. EWALDSEN.

Førstelærer SØREN ABRAHAMSEN.

.HØJESTERETSASSESSOR DR. JUR. EWALDSEN Km.
DM. er død 71 Aar gammel. 1 ham har dansk Retsviden
skab mistet en ualmindelig dygtig og sympatetisk Per
sonlighed, allerede som ung juridisk Student opnaaede han Præmie ved Besvarelsen af en Prismedailleafhandling. Efter at have gjort Tjenes'e i Justitsministeriet
og i Viborg Overret, blev han 1872 Professor ved Uni
versitetet i Obligationsret, som han, da han fandt den
forældet, gav en Afløser, der blev af stor Betydning for
det juridiske Studium. Gennem Hof- og Statsretten gik
derpaa Vejen til Landets højeste Dommersæde, hvor hans
store Retsind og praktiske Syn snart gjorde ham til en
Kapacitet.

■ FØRSTELÆRER SØREN ABRAHAMSEN i“ Rødovre er
død 61 Aar gammel. Afdøde var en Husmandssøn fra
Greve ved Taastrup og havde i 40 Aar virket som Lærer,
først i Jersie og den sidste Snes Aar i sit nuværende
Embede. Han var anset for at være en meget dygtig Pæ
dagog og har udgivet en Mængde Skolebøger, hvoraf
flere har vundet stor Udbredelse, saaledes hans Forskrifter
til Steilskrift og en Naturlære, som han udarbejdede
sammen med Prof. Ellinger.
Nylig døde en af Odense Bys bedste og ældste Borgere,
ARKITEKT HAUGSTED, Ridder af Dannebrog. Arkitekt
Haugsted sad i en Menneskealder i Odense Byraad, hvor
han, som dets Næstor ofte beklædte Formandsposten.
Han var en jovial og elskværdig Mand, og trods sine
11 Aar arbejdsom og- energisk til det sidste. Arkitekt
Haugsted var den første, der rejste Interessen for Kolo
nihaver og de forskellige Foreninger i Odense af denne
Art skylder alle ham deres Tilblivelse. Hans Navn er
knyttet til en Mængde fynske Nybygninger og navnlig
som Slotsarkitekt paa Brahetrol’eborg og Ravnholt ind
lagde han sig megen Ære

Arkitekt HAUGSTED,
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Grosserer Moses Melchior
1825—1912.
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MOSES MELCHIOR
Moses Melchior vil blive savnet dybt af sine
Paarørende, Undergivne, Venner og Trosfæller,
men han vil sikkert blive det lige saa meget af
Han fødtes i Januar 1825 og blev altsaa næ de utallige, for hvem hans Pung altid var aaben.
sten 88 Aar gammel, men var lige til det sidste Han var Medlem af Grosserersocietetet, i Be
saa aandelig frisk og livlig at han ogsaa i den styrelsen for store nordiske Telegrafselskab,
Henseende var et lysende Eksempel for de for Søforsikringen, Plantageselskabet »Dansk
Vestindien« og desuden i Bestyrelsen for en
mange Yngre, som langt tidligere lægger op.
I sin Ungdom lærte han Handel hos Jacob Mængde godgørende Foreninger.
Holm & Sø li
Det er et
ner og traadligesaa virk
te kun 25Aar
somt som
gammel ind
velsignelses
rigt Liv, der
i detafhans
med Gros
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stiftede Hanserer Mel
delshus„Mochiors Død
ses og Søn
er afsluttet
G. Melchior,"
og han har
der i Aar
indskrevet
kunde fejre
sit Navn i
halvandetDanmarks
Handelshi
undrede
Aars Jubilæ
storie, som
um.Sam men
en af Stan
med sin æb
dens bedste
dre Broder
Repræsen
og
senere
tanter. Det
med dennes
' vil maaske
Søn
førte
undre man
bandet gam
ge, at en saa
le Firma vi
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Mand hver
Anseelse og
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denhed fra
bad han sig
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te Hoffet stor
Giver, som
Pris paa ham
rundhaandet skænkeog viste det
ved Begra
debort,maavelsen, hvor
ske mere
Moses Melchiors Begravelse.
uegennyttigt
til baade
end mangen anden dansk Mand.
Enkedronningen og Kongen sendte smukke
Moses Melchior havde som ung foretaget flere Blomsterdekorationer.
Rejser i Australien, Vestiudien og Amerika, og
Højtagtet af sine Standsfæller og elsket af de
hans skarpe Opfattelse og lune Humor gjorde Tusinder, han øvede godt imod, byggede han
ham til en opmærksom Iagttager og glimrende sit Liv paa Traditionen fra sit lykkelige Barn
Fortæller. Man glemte Tid og Sted naar man domshjem. Selv uhyre nøjsom udøvede han
lyttede til hans fængslende Fortællinger, glemte en udstrakt Gæstfrihed og en endnu større
først og fremmest, at det var en hvidhaaret Godgøreuhed.
D.
Olding, som fortalte og hvis livlige sorte Øjne
lyste af Energi og Livslyst.
ED MOSES MELCHIOR, som nylig afgik ved

Døden, mistede den danske Handelsstand en
M
af sine interessantes! e og ædleste Skikkelser.
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Fra Balkankrigen.
Montenegrinsk Artilleri beskyder Fortet ved Tarabooch efter at have overstaaet den uendelig
vanskelige Kanon-Transport dertil.
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fas thed, at hun resolut forkaster enhver uskøn
Mode, selv om Toilettespørgsmaalets to Stor
magter, Leverandører og Dameskræddere, for
sikrer, at det er det allernyeste, direkte fra
Paris og Wien.
Det vil i Dag more mig at tale lidt med
mine elskværdige Læserinder om de Modedaarskabier, som vi selvfølgelig paa Forhaand
er enige om ikke at kopiere. Naar man gennem
blader udenlandske Modejournaler, falder man
undertiden over Uhyrer, som en nogenlunde
kultiveret Smag aldrig kan acceptere, og som
man maa haabe aldrig at møde i Virkeligheden.
— Desværre saa jeg forleden en saadan Dragt
udstillet. Den var overordentlig moderne, over
ordentlig hæslig og overordentlig upraktisk.
Nederdelen var saa snæver, at en nogenlunde
utvungen Fremtræden var ganske umulig. —
Over Skoene sjaskede en Stump Knipling, som
uvægerlig maatte blive traadt itu paa det første
Trappetrin. Kjolen var paa Siden heftet op
i dybe Læg langsmed et Baand med mange
Knapper - i Sandhed et urimelig klodset Ar
rangement. Livet var en sæklignende Kimono,
Ærmerne havde Svømmefinner, Kniplinger, c.
3 Tommer brede, som først øller sidst maatte
tage sig en Dukkert i Suppetallerkenen.
Til denne Smag vilde cl Overstykke, som
jeg saa i en Journal, passe fortræffeligt. Det

Uskønne Moder.
ET ER IKKE ALTING, der er moderne,

tillige er kønt og klædeligt, og nu
DomsomDage,
hvor Kvinden føler sig frigjort og

ønsker at være med i Statens Styrelse, bør
hun vise saa megen Sel vs Lændighed og Vilje

Pig. 2. Lynskud fra Væddeløbene ved Derby.
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var af Skind med det laadne ud, det var far
vet i to Farver brunt, stribet som en Zebra,
med en Pjerettekrave som af det svære Skind
strittede op om Ørene, men værst var dog
en bred Flig, som strammede sammen bagtil
ovenfor Knæene, fæstnet ved den ene Side
med et Par Skindrosetter.
Det synes mig at være den personifice
rede Hæslighed, men det værste Monstrum er
dog vedføjede Skitse 2., den betegnedes af en
gammel Agrar med den drastiske Benævnelse,
som bruges om et bestemt Stykke Rem paa
en Kørehests Seletøj.
Uskøn er alle Overdrivelser.
Uskønt er det altfor dekolleterede Toilette,
er Halsen end aldrig saa smuk, er der dog en
Skønhedsgrænse, som ikke bør overskrides —
uskøn er Kjolen uden Ærmer, der er ikke én
af tyve Kvinder, hvis Overarm er fuldkommen
smuk — uskøn er den altfor korte Kjole, som

ikke alene fordrer elegant Fodtøj, men ogsaa
brillant Fodskifte — uskøn er først og frem
mest den altfor snævre Nederdel, har man
ikke tilstrækkelig Selvkritik, bør man iagttage
sine Medsøstre, som slet ikke behøver at være
velproportionerede for at kurere enhver for
al Lyst til et lignende stramt Futteral. Uskøn
er de kolossale Muffer; Skitse 1 slæber jo om
med en hel Overdyne.
Uskøn var Krinolinen, Tournuren og Bal
lonærmerne, og uskøn er den for stærkt snø
rede Figur, enten den nu optræder som den
gammeldags Vepsetaille med den overflødige
Fylde baade oppe og nede, eller som den mo
derne Facon med den uformelige Overkrop,
der mest af alt minder om d en spankulerende
Kropdue paa Tagryggen.
Al Overdrivelse er farlig, lad os være for
nuftige. „Alles mit Massen,“ siger Tyskeren.
M a u d.

Den vidunderlige Hule.
Moderne Situation i 2 Afdelinger
af Robert Schenfeld.
PERSONERNE:
Aladdin
Guiñare
Noureddin

Aander

1. AFDELING.
(Aandernes Rige. Aladdin sidder paa en Sky og læser
sin Morgenavis.)
Aladdin:
Hvad ser jeg — er det Ret — „Vidunderhulen“

Paa alfar Vej — tilgængelig for alle. —
Vidunderlige Tanke — ganske sælsomt,
Jeg paa Guiñare sporenstreng maa kalde.
(telefonerer traadløst):
Hallo, Guiñare! Skynd dig, uden Tøven,
Kom straks og lyt til din Aladdins Læsen.
Vidunderhulen, skabt af Men’skehænder,
Idéen fanget af et Men’ske væsen.

G u 1 n a r e (pr. Flyvemaskine):
Her har du .mig, Aladdin — du befaler?
I Aanderiget er jeg dig saa nær
Hvad vil du mig — du brænder hed i Feber.
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Læs

selv,

Guiñare,

Aladdin:
Bladet ligger der.

Guiñare (læser):
I København, paa selve Østergade
Vil travle Kunder, nu saa tæt ved Julen
Genfinde H|r. Alad din s store Skatte,
Som ligger gemt der i Vidunderhulen.

Ak, min Aladdin, ryst dog ej i Feber,
Din gamle Hule er jo godt begravet,
Du kan da fatte nu, at den paa Jorden
Aladdin — m^d al slin’ Pragt er bare éfterlavet
Der staar jo ogsaa tyd’ligt i Avisen,
At der en Pergola til Pryd er bygget, t
At der med J ni e g a v er rundt i Hulen
Paa alle Kanter — op og ned er smykket.
Aladdin:
Men dog, Guiñare — det er mine Drømme.

No ured din (frem i et Lyn):
Ti Taabe — dine Ord er kun til 'Skade
Det er „Aladdins Hule“ — helt og holdent,
Man/hu kan skue hist paa Østergade.

Oh!

svar mig,

Aladdin:
kære Fætter.

Guiñare:

Ja, forklar os.

Aladdin:
Sig frem — jeg af Nysgerrighed faar Krampe. N o u reddi.u:
Vel an, min Ven, — dernede hist i Hulen
Der hænger den vidunderlige Lampe.

Hr. Ilium selv staar som Aladdin véd jeg,
Han er den levende — jeg kun en Aand.
Guiñare:
Græd ikke, min Aladdin, vi maa vid’re;
Kom her og hold mig trofast i min Haand.

Næh! hvor her er vidunderligt herinde
Med Julegaver selv for' Kræsnes Smag.
N u skal vi købe — hvor skal vi begynde?
Det er jo ej saa ligefrem en Sag.
Ali! — turde du blot kigge, min Aladdin,
Saa skønne Sager — lige nu til Julen,
Saa skønne Sager — kæreste Aladdin,
Ej fandtes selv udi „Vidunderhulen“.
Aladdin:
Du frister mig — oh gid jeg maatte sé det,
Et lille Blik paa A. C. Iliums Vare,
Det kribler i mig — jeg det modstaar næppe,
Man er jo kun en Adam, min Guiñare.

Guiñare:
Du maa ej se — men tænk dig skønne Drømme
Paa Disk og Bord ligger Ting i Masser
Til Fryd for gamle og til Fryd for unge.
Ja, Julegaver slængt for alle Klasser,
En Masse Mennesker køber her ved Julen;
I Dag er her i tusindvis af Men’sker,
En Kunde taler tysk, en anden engelsk,
Og med en Bunke Pakker gaar en Svensker.
Aladdin:
Hvor gaar vi hen, Guiñare, — snart jeg daaner;
Men vogt dig, Fætter — Lampens Agitator.

Guiñare:
Nu skal vi vid’re, kæreste Aladdin,
Vi gaar tilvejrs med Iliums Elevator.

Ja, der er mange Lamper, Tusinder skal der 'være
De skærer helt i Øjnene, og Lyset,
Det stammer dels fra store Buelamper
og fra vidunderlige Glødelampepærer
Gak ned paa Jorden ved Guiñares Side,
Rør intet selv om Pigebarnet be’r dig
Luk Øjnene — gaa gennem hele Hulen
Luk Øjnene — i Lyn du ser mig
Og du, Guiñare! — køb for tusind Kroner
Og bring dem hid, de kostelige Sager
I Aandens Rige vil jeg selv behage
At dele ud af A. G. Iliums Lager.

Guln are:
Nej! min Aladdin, Eva er kun Kvinde,
Slaa dine Øjne op og se det hele,
Jeg kan ej finde Ord for alt det skønne,
Jeg synes, at vi to har Lov at dele.

Aladdin:
Ja, kære Fætter — det kan aldrig skade —
Kom da, Guiñare — Chauffør! til Østergade!

Aladdin (aabner Øjnene):
Nej! hvor lier er bedaarende hos Illu ml
For anden Gang vi staar i Guld og Glimmer.

(De kører).
2. AFDELING.
(I A. C. Iliums vidunderlige Hule.)
Aladdin, Guiñare.

Aladdin:
Jeg kan ej holde mine Øjne lukket.

Guiñare:
Du maa, min kære Ven — jeg bér dig .myndigt.

Aladdin:
Aa! Gud! paa Folkets Stemme kan vi høre,
At her hos Ilium maa der være yndigt.

Aladdin:
Er det et Slot? — en Hule er det næppe,
Du fører mig vist i en Labyrint,
Men, min Guiñare, naar du blot befaler,
Jeg følger dig igennem alting blindt.

N o u r e d d i n (i et Lyn):
Du har bedraget mig, Aladdin, dumme Menneske!
Og lyttet til det gale Fruentimmer.
Men jeg er selv begejstret for det hele,
Og jeg tilgiver Jer — kan I det høre —
Lad os da alle tre gaa om i Fæl’skab
Og vore store Juleindkøb gøre.
Aladdin:
Tak, kære Fætter — sligt sig lader høre!

Tæppet falder.
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JULEBØGER.

1912

landt alle de mange nye Bøger er det ofte
vanskeligt at finde dem, der særligt egner
B
sig til Julegaver for ældre og yngre; der skal
derfor her gøres opmærksom paa nogle af
de bedste.
Ung og gammel vil altid sætte Pris paa
Bøger som Christopher Boecks „Bedstemo
der", der ligesom Boecks andre Bøger er
fængslende fra først til sidst, iflettet som den
er med fine Naturskildringer og smukke Digte,
eller „Christine af Lothringen" af Børge
Janssen, ubetinget en af de historiske Ro
maner, hvori Børge Janssens fine Fortæller
kunst er naaet højest. Saa er der Bøger som
„Ulla Rønnov" af Henning Jensen, der viser
hvor spændende Forfatteren kan behandle sit
Stof, saaledes at Læserne kommer til at holde
af Hovedpersonen Ulla; og Brøndsteds nydelige
„Sommerferie Historier", der virker snart
lattervækkende og snart som Duften af zarte
fine Blomster, og Frøken v. Holtens Hem
melighed af C. F. Borgen, der griber dybt
ned i Menneskenes Sjæleliv, og Anna Baadsgaards mange Venner vil være glade ved
hendes nye Bog „De røde Nelliker", og
hvem der vil have Bøger der spiller paa de
Strænge, der rører ved Samfundslivet kan an
befales Betty Marie Ahlbergs kvikke Bog
„Frøken Hansen" eller Hamanns gribende
Bøger „Riget og Magten" og „Magten og
Æren", samt Marius Møllers nye Bog „Fol
kets Lovgivere."
Hvem der særligt vil have Bøger med
Julestemning kan anbefales „Julebogen"

som iaar er særlig god, fordi den, foruden
interessante Fortællinger, har en Serie der
hedder „Jul i gamle Hjem" hvori der for
tælles om Julen i Biskop Rørdams og Digteren
Hauchs Hjem, i det Scharlingske Sødringske
og Kaalundske Hjem, hos Lorens Frølich og
gamle Hartmann; men der er ogsaa iaar
kommet en hel ny Bog der hedder „Jul"
som, redigeret af Gunner Engberg, bringer
mange udmærkede Bidrag i fortællende Form
men alle paa kristelig Grund, og endvidere
møder Erich Erichsen, som ifjor vandt saa mange
Venner ved „Lykkelige Mennesker" med en
rigtig Julefortælling, der hedder „Mens Julesneen falder".
Venner af historiske Fortællinger kan
vælge mellem Alex. Thorsøes interessante Bog
om „Grevinde Danner og Kammerherre
B e r 1 i n g" eller Laura Kielers fædrelandshisto
riske Roman „Knud Harder", eller Holger
Rützebecks fine Fortælling „Højen ved Øre
sund", der skildrer Johannes Ewalds ulyk
kelige Kærlighed.
For unge Piger er Emma Krafts smukke
Fortælling „Minna" en fortrinlig Bog og
Ungdommen vil være glad ved en saa
smuk Bog som „I Brasiliens Urskove"
af den amerikanske Minister Egan eller
en spændende Bog som „Rasmus og
Spionen" af Ungdommens yndede Forfatter
Niels K. Kristensen eller „Kongen kommer"
af den ligesaa yndede Forfatter Børge Janssen.
Endvidere kan nævnes „Smaa Historier
om store Mænd og Kvinder", der baade
er interessant og lærerigt fortalte af Børne
vennens Redaktør Frøken E. Smyth Hansen,
for ikke at forglemme den altid meget søgte
„Julebog for Børn" fortrinlig redigeret af
Anna Erslev og Laura Kieler.
Hvem der vil have humoristiske For
tællinger kan faa sig en god og sund Latter
ved den nye Aargang af „Muntre Historier"
eller ved Lundgaards morsomme Fortælling
„Kvindens Herre".
Af særlige Julehefter vil alle hvert Aar
være glade for „Julestjernen" og Børnene
for „Grankogler".
Hjemmets Bibliothek hvori hvert Bind
kun koster 2 Kr., indb. 2 Kr. 50 Øre er iaar
forøget med saa udmærkede Bøger, som
Børge Janssen, Troldhede — Marius Møller
Der er Runer og Niels K- Kristensen, En
ung Mands Kærlighedshistorie.

— de gode, gamle Tider¿er .forbi" — saaAkledes
sukker mangen ældre? Haandværker og,

Handlende. Maskindrift og Stormagasiner hartraadt
Vejene for Haandværk og Handel flade, og langs
Vejene ligger Resterne af Laugenes og Korpora
tionernes ’gamle faste Stok! „Hvor er Sammen
holdet, hvor er Traditionen henne" — jamrer Bor
gerne, „hvor ser man som i fordums Tider Forret
ninger gaa i Arv gennem flere Slægtled, hvor ser
man den Kærlighed og Interesse for Arbejdet som
vore Fædre lærte os"! Meget i denne Klage er
berettiget, Meget kunde være anderledes, og det er
derfor en dobbelt Glæde at fremdrage idetmindste
eet Bevis paa,' at den gode, gamle Haandværkertradition ikke er helt uddød og at der endnu er Nogen, der
arbejder med Kærlighed til sit Fag og Interesse for sin Gerning.
I Gothersgade Nr. 54 findes en af vor Bys reelleste og sundeste

Skræderfonetninger, Firmaet er „HansJørgensen
Søn“, og Firmaets Grundregel er den at fremstill
Varerne til enhver Tid saa godt og formaalstjenlij
som det overhovedet lader sig gøre uden Hensy
til om den øjeblikkelige Vinding ikke er saa stc
som maaske paaregnet. Og dette Princip har ba<
ret gode Frugter. En stor og stadig stigende Sta
af Kunder flokkes om .det gamle Firma, alle ti
. fredse, alle anbefalende Firmaet til gode Vennt
j Bekendte.
Og Vexelvirkningen er gensidig: thi jo mei
Tillid Forretningen møder, desto større Anstrær
gelser gør den sig for at retfærdiggøre denne Ti
lid, og Forretningens unge energiske Chef, hv
Billede vi bringer her, har forstaaet tilfulde baade at vinde Tilli
og at retfærdiggøre denne. — — Vi anbefaler vore Læsere ;
aflægge et Besøg i denne solide reelle Forretning.
Vicar.

HIEMMEFLID.
er var en Periode for nogle Aar tilbage, hvor det syntes som
D
om Sport og Theater, Flirt og Baller helt fyldte vore unge
Damers Liv og tog al deres Interesse fangen. Mo’ers og Bedste

moders Interesser: Hjemmets Hygge og Hjemmefliden var sat i
Skammekrogen, medens Ungdommen fartede rundt paa mer eller
mindre vilde Veje. Heldigvis indsaa en Kreds af intelligente,
varmtfølende Kvinder, at her lurede en Fare — en Skade for vort
Samfund — og Fortidens Sans og Interesse for Hjemmet, for
Fliden og Virken i Hjemmet blev vækket, blev kaldt frem af den
Skammekrog, hvor uvedkommende Interesser havde trængt den
hen. Og se: rundtom skød op og blomstrede frodigt fredlyste
Pletter, hvor kyndige og kunstforstandige Kvinder paatog sig at
lære deres Medsøstre Hjemmenes nænsomme Kunstsyslen. Knip
ling, Hedebosyning, Guldstikkeri, Broderier i alle Arter blev atter
de unge Damers Glæde som sig hør og bør, de fine og smag

fulde Ting voxede under de flittige Fingre og Hjemmene bk
atter smykkede som i Mo’ers og Bedstemo’ers Ungdom. Ude
Abel Cathrinsgade Nr. 24, i en hyggelig og fred lyst Krog
Byen, bor en af de Damer som med kunstforstandig Smag led,
en Undervisning som ovenfor nævnt. For en Bagatel — 2 K
for Voxne, 1,25 for Børn faar man her hver Maaned 16 Time
Undervisning i alle kvindelige Haandarbejder, og det er forbai
sende at se de Resultater, - Elevernes Arbejder udstilles hve
Aar, først i Juni Maaned, i Undervisningslokalet, — Frk. Dorotht
Petersen har formaaet at bringe ud af Eleverne. Her er Daj
og Aftenkursus, Fælles- og Enetimer — kortsagt Alt hvad Hjert
kan begære. Enhver som ønsker at uddanne sig i den Kun:
der smykker Hjemmet og bringer Glæde derind, bør give sig ir
under Frk. D. Petersens Vejledning.

fjer_ gr øg fløger^ som alle øver & flags
Gi
Bøsere skal bave til julegaver! Gi
A.
NIC. MEIER: 1OO Fortællinger 1 O C

fra det virkelige Liv.

Sandfærdige og gribende Hverdagshistorier.
A. L. O. E.: Harolds Hustru. A QA
Udmærket Fortælling fra Indien.
Vji/Ve
Maries Julegave o. and. Fortæl, i A A
9 fortræffelige Fortællinger.
ijvv«
ALLE TRE smukt indbundne Bøger 3,15 med
2O°|o RABAT kun

B.

A. VOLLMAR: Præstegaarden i A QA
Harzen og
do. i Indien å
To enestaaeride gode Fortællinger, udgaaet i Tysk
land i 19—20 store Oplag. Vi har i et Aar solg
over 17,000 Exemplarer hvilket turde vær«
den bedste Anbefaling.
EGGLESTON: I Kampens Bulder 1,25
En fortrinlig og spændende Fortælling
fra Amerikas Heltetid.
ALLE TRE smukt indbundne Bøger 3,05 mei

2O°|o RABAT kun

+ Porto.

245 +

Porto.

I. B. WEBB: NÄOMI eller Jerusalems Ødelæggelse, ill. Pragtudgave Kr. 1,65. En over
ordentlig interessant og god Fortælling fra Aaret 70, da Titus ødelagde Jerusalem. Elegant ind
bundet. Marmoreret Snit. Glimrende, Festgave, kun
Porto.

1,65 +

C.

Bestillingsseddel.

RALPH FIELDING eller kun
een Dag Sandhed. Novelle
oversat fra engelsk. Uhyre inte
ressant og morsom........................................................ 100
HARALD TANDRUP: Kirken i Jordkær. Ori’
ginal, fortrinlig historisk Roman fra Kr. II. Tid. 1 OE
Smukt indbundet....................................................
Det vidunderlige Barn eller Den stærke
££

Mand besejret

.................................. v^Uü.

En køn, rørende Fortælling.
Disse tre udmærkede Bøger for

2,90

Kr. 2,32 +

med
Porto

20 % Rabat

kun

Undertegnede ønsker sig tilsendt mod Postopkrav pløs Porto-

Bogpakke A. 3 Boger for 2,52. Bogpakke B. 3 Bøger for 2,45.
—
C. 3
—
- 2,32.
NAOMI 1 Bog 1,65.
(NB.
Hvad ikke ønskes bedes overstreget).

Navn

Adresse

FORLAQSMAGASINET,
N. Farimagsgade 7, København.
— Telefoner Byen 807 x og Byen 1478 y. —

Frimærkebørsen V. Walter.
U, DA JULEN NÆRMER SIG, tænker alle

N Mennesker uvilkaarligt paa. livad de skal
finde paa for at glæde deres nærmeste mest
med til Højtiden, Til Damerne er Sagen meget
let og lige til, men til Herrerne og de unge
Menneskeir i Familien er Sagen anderledes svær.
Bøger, Slips og Rygegarniturer o. s. v. det er
prøvet de foregaaendé Festaftener.. Og hvad
nu i Aar? Alle, der staar i saadan Forlegen
hed, giver* vi lierved et godt Raad. Gaa lien i
„Frimærkebørscn“, Klosterstræde 9. Dér er no
get i Frimærker og filatelistiske .Hjælpemidler
for enhver Smag og Pengepung — og sikker
er man paa, at den Gave, man her vælger,
falder i Vedkommendes Smag — for hvem
samler og holder ikke af Frimærker? — For
de helt unge og begyndende Samlere anbefaler
vi Pakker med f. Eks. 100 forskellige Skan
dinavien til kun 90 Øre, 500, alle forskellige,
til 3 Kr. og 1000, alle forskellige, til 8 Kr.,
samt smukke, smaa Albums dertil lige fra 1
Kr. til 6 Kr.; ogsaa maa her nævnes mange
smaa, fine Sæt til enhver Pris, f. Eks. Re
klamesættet Tyskland Portomærker til 5 Øre,
Tyrkiet 20 forsk. 50 Øre, 40 forsk, franske
Kolonim. til 60 Øre, og hvad enhver lille be
gyndende Samler altid først ønsker sig, mange
Mærker med Giraffer, Dromedarer og Aber paa.
Kommer vi nu til de mere fremskredne^g større
Samlere — ja, saa er her jo alt, hvad en
saadan med Rimelighed kunde ønske sig i
smukke, store Albums, Pincetter, Kataloger,
klare Konvolutter, Dublethefter o. s. v. og
massevis naturligvis af alle smukke og fine
Mærker. Vil man f. Eks. ofre en ca. 5—6 Kr.,
hvem vil saa ikke gerne eje af de altid smukke
og sjældne islandske Mærker 50 forsk, til 6
Kr. — Kort sagt, her er virkelig noget for
enhver Smag, og vi raader derfor alle, der
skal købe Julegave til en Voksen eller Dreng
i Familien — gaa derhen, De vil ikke for
tryde det. For Resten gives der ogsaa gerne
Presentkort og sendes Udvalgsending, ligesom
ogsaa en gratis Katalog sendes enhver, der
maatte ønske det.
Til enhver af Hver 8. Dags Læsere gives
gratis som Julegave et Blad i japansk ori
ginal koloreret TFyk med 13 Frimærker.

7770

■ AUTOTAXA ® 777C

Aug. Beste’s Eftí.

Technikum Mittweida

i. Kotelmaun, Østergade 36.
Bageri & Condítori.
Tlf. 697.

■

Leverandør til Byens største
Restaurationer.

1

■■Mllll

Flasken paa Bordet,

Ældste og mest besøgte Anstalt.

I

Program etc. gratis ved Sekretariatet.

|

Extrafint Kamgarns Cheviot til Herrete],

giver Glæde og Lyst
og Mod i Bryst.
Enestaaende i København er

5,50 Øre Meter eller 3,40 Alen samt Dame-Serges
3 Kr. Meter eller 1,89 Alen samt en Vare til 3,50 Mete
2,20 pr. Alen sendes til enhver af Bladets Læsere i dem
Maaned fra
S. Pedersen.

Gammelholms Vinstue
26 Holbergsgade 26.
'lf. Byen 4354.
I. P. Conradsen.

I^et største Udv. af nye og brugte
U Seletøjer og Sadler er hos Topp,
tr. Tværg. 19, Tlf. 9736, til Nutidens
llerlav. Priser. Medalje Paris 1912.

Gratis tilsendes

vort store illustrerede Katalog
over fineste og billigste hygiej
Frprfprilrcpn Tapetserer og Dekora- niske Gummivarer, Sygeplejear
• 11CIICI IltoCII. tionsforretning. Dron.
'værg. 20. Fiks Gardinophængning tikler, Bandager etc. — mod 10
g Tæpper paalægges. Forsøg at lade Øre i Frimærker til Porto.
mig hænge Deres Gardiner op.

Amerik. Gummivare-lndustri,

Afd. 8.

!arl Martens Ansvarsforsikring
Frederiksberggade 26. Tlf. 1051.

¡rand», Livs» & Ulykkesforsikring.
Forlang Tilbud.

Kbhvji. N. Tlf. 5932.

BROKBAAND

faas bedst hos H. Heskjer, Fælledvej i & 3.
Specialis: i vanskelige Broktilfælde.
Guldmedaille Paris 1900. Tlf. Nora 71QV.

ilkeborg Seminariums Forberedelsesklasse.
aade mandi. og kvindl. Elever optages.

L2=S1

Direktør i Professor A. Holst.
Kongeriget Sachsen.* LHøjere teknl sk Læreanstalt for Elektro- og Maskinteknik
Særskilte Afdelinger for Ingeniører, Teknikere og Værkmestre
“1 Élektrotekn, og Maskin-Laboratorier. Lærefabrik — V:erksteder. TT

Ü

Det nye Skoleaar begynder d. 31. August,
Man maa helst melde sig inden 1$. Juni.

C. L1NDEK-MADSENS mek. ntabi.
eder Skramsgade Nr. 6. Tlf, Byen 3474.
everer mek og elkt. Vinduesreklamer af
ahver Art. Tegninger og Overslag gratis,
everandør til de største Reklamefirmaer
Danmark.

i It Malerarbejde, særl Møbelarb.,
V Skiltemal., Ejendomsrepar., Trap-

emal.. Tapetopsætn. udf til meget
maa Priser. Arb. udf. tild. af Mesteren

siv. Larsen, Brohusgade 12.
Alt Reparationsarbejde,

lavel som nyt Arbejde udføres so
dt og billigt af gode Materialer. Speialist i Fodtøj forvanskelige Fodtier,

P. J. M. Winther.

Gummilageret.
13. Lille Kongensgade,

fors, prima og garanterede Varer til
billigste Priser. Diskret Expedition.

Vejle Dampvaskeri,
kem. Tøjrensnings-Anstalt,
anbefales. — Telefon 307.

e fn Hi a 11 Dag,Sønd„ Aften & Model"
,,0111(110 , skole,Palæg. 3. Tlf.Dyl526y

Petersen Steen, Vesselsgade 26.
Todnind
Forbereder til al
IUSK at Vådsker, lever.den fin. Vadsk 1 «gil 111 g
Kunstindustri.
g Strygn., Tøjet er altid yderst eleg. Malind Iudm. 11-2, Aften 7—8.
lanche ttøjet lever, paa 3 Dage, og ingen ltldllllg. Forl. Progr. Frede-Aamodt.
teder saa bill, som her. Tøjet lien tes
g bringes C. Thomsen, Pr.Jorgensg. i.

Café og Restaurationen

Klædefabriken, Varde.

Odense. Hotel St. Knud.

DflllS« 1URIDISK BURWU

Skandinavisk Sygeforsikring

Hovedstadens Comp.

1. Klasse. Vesterg. 64. Telf. 84
Aaben 1042 & 5»7, Søndag 10«
og 1441. WC. Badeværelse.
TELEFON BYEN 4298
Carl Schmidt.
MIKKEL BRYGGERSGADE 5, J
København K.
Sagfører H. O. JACOBSEN.
Frederiksborggade 48. Kbhvn. Ægtepagter, Borgerlig Ægteski
Separationer,
Testamenter, Ski
Telefon 748(5
Energ. Incasso. Øjeblikk. Afregn. misse, Ansøgninger, Retsmød«
Al
Ejendomshandel.
Ejendomme administreres billigt
Salg og Køb af Forretninger.

A/S

Nutiden

Tegner Syge- og Ulykkesforsikring,

udfører

Metal-

og Vinduespolerir

Vesterbrogade 16, 1.

Bjens største og bedste.
Billigt Abonnement.

Tlf. Central 6541.
----- Dygtige Agenter antages. -----

Skindergade 36.
Telefon 8702.

K. Godtfredsens
SPAR
PENGE. Reparationsværksted
for Herre«
Møbler omstoppes (for Private) af en Fag
Damegarderobe.
Flensborggade 7, St.

mand, hurtigt og propert. Tlf. Vester 1097 x.
Chr. Nielsen, Hartmannsgade 11 (Kæld.)

L*

L

04. GL KONGEVEJ IC
cluI.

af ele&UUk

Alle Sygeplejeartikler.

Prøves. 25 Øre. Frimærk
2 Prisl. „Hygi“ Kbhvn.

fodtøjs Reparationsværkst. Prins Kersgade 70 St. anbef. sig til del

ærede Publikum, smaa Frokostretter.

Jørgensg. 6 anbef. i det æ. Publik
elvill. Erindr. Ilcrre-Saaler og Flikk. _______ Concert huer Aften._______
Kr., do. Dame 2 kr., do. Børn 1 Kr.
¡rugt Fodtøj køb. og sælg. Stort Lag.
f Fodt. II. Jørgensen, Pr. Jørgensg. 6.

Største & billigste

Lager af brugte Pianoer. — Fine
lusk, al den af mig i 16 Aar i Todesg. 16 Opretstaaende fra 150—250 Kr.
Forsendes overalt i Provinsen.
orto Sadelm.- og Tapesererforr. er fra
5, ds. flytt, til P. Hvidtfeldtsstr.16 Kj Telf. Vester 1291 y.
liaisel. og Divaner sadges billig. St.
.andhandel. Møbi. opstop.ogbelrækk.

C. Christiansen.

P. Nielsens

Piano-Magasin, Dannebrogsg. 15.

stehsbrædder, der om Sommeren, naar de ligger faste,
kunne være meget nyttige, men om Vinteren, naar
de ere ops tø die, kunne blive ligesaa uheldige for andre,
som det ovenanførte Brædt for hin ulykkelige Saugskærer, saaledes, som Befalingen lyder, ere bedækkede
med Gødning (!) etc. — — Naar saadanne offentlige
Undersøgelser hver Dag omhyggeligen bliver anstillede,
vil langt færre Mennesker komme til Skade paa vore
Gader. Ogsaa vilde det være godt, om Straffen for
uforsigtig Kjørsel blev skærpet, da man endnu altfor
ofte ser berusede Kudske jage som Besatte igennem
vore Gader. Især maatte clet udtrykkeligt paalægges
alle og enhver, som kører paa Højbro, „der er saa
steil som en Bakke". at køre langsomt, da Vognen, naar
den, som kjører, ikke tilbørlig holder Hestene i Tømme,
faar altfor stærk -Fart nedad, og let kan foranledige
Overkjørsel!"

Overordentlig meget er forandret siden da. En god
gammel Borgermand fra Frederik d. 6.tes Dage vilde
undres saare over vor Asfalt, vore Kloaker, alt det nye,

Gummi varer fors«
des pr. Efterkrav el

Frimærker.

GummilageretFran?

lóLille Kongensgad<
Extra hueste Kval. G
l is Prøver. Diskret Eki
Frim. modt. Hoveddi

der er traadt i Stedet for lians Tid. Men heller ikke
na er alt, som det burde være; navnlig en straalende
Foraarsdag, hvor Solen lyser over Strøget med de ele
gante Damer og fristende Butikker, lægger man Mærke
til; hvor København endnu er en malproper By.
Vi citerer. „Oldefa’r“: — „intet kan være Staten
vigtigere end Indbyggernes Helbred".
Vi moderne
Mennesker kender jo T'uberkulosefaren og beder om
en Politiforordning, der resolut forbyder det gyselige
Spytteri, som forurener vore Gader, og vi beder om
et Renlighedskompagni, som straks fjærner Hunde
plagens alleruheldigste Følger, som Publikum nu tram
per omkring i, •— vi har jo' ingen smaa Rendestens
brædder, som skal dækkes af Gødning!
Men mon vi egentlig har et Kørselsreglement? Na
om Dage er det ikke, som dengang, berusede Kudske,
men Cyklister og Automobilister, der farer om som
„Besatte". — Dier er en Lov, der befaler Køretøjer
at holde sig i højre Side af Gaden, ved Gadehjørner
drejes derfor med stort eller lille Sving, alt som Vejen
fører, men den synes sjeldent at erindres.

\æger-Tand/æc

»The Whisky
JOHN HAIG,
Ældste og fineste
Ä
Repr. Ove T, Davidsen, København. Whiskyfirma i Verden
of the world Telefoner: Centr. 947, Vester 3305.
Grundlagt 1680

Serbiske Solöaterc^rave^

Hver 8. Dag
C * G

sælger Pianoer til sine Læsere paa særlig g
stige Vilkaar. Afdrag 10 Kr. om Maaned
Ingen Udbetaling. Brugte Pianoer af etb
♦♦♦♦♦♦♦♦ Fabrikat tages i Bytte.

Iste Klasses

Herre-Skræderi.
Nyheder i Stoffer hjemkommen for
Efteraars-Saisonen

Henn. H. Pelen

»City“

i. Jernbanegade 4.
te moderne Anstalt for Tøj
ring samt Reparation og Op
ting af Dame- og . HerreGarderobe.

loderne indrettet Fabrik for
)eri og kemisk 1øjrensning.
* QOO7
■

Bude overalt.
Bude øjeblikkeligt!

& Søn
Kgl. Hof-Pianofabri

Bredgade 2

saavel af eget Fabrikat som af lma engelske.

PIANOER

Crome & Goldschmidts

fra

Antoniehus ♦ HOVED-UDSALG ♦ Kr. Bernikowsgade

750 Kr.

FLY(
fr:

1300

Udenlandske Piai
fra 475 Kr.

jpholcl i Paris modtager jeg atter
ver. Prakt. Talemetode. 1 Kr.
i. P. Lund, exam. Sproglærerinde,
•resøgade 31 A. Tr. 11 — 1, 7-8.

Harriet Hornemann Lange,
ort Adlersgade 4. Telf. 1307 xt
e"n g l i s h.
lávate lessons and conversation.
Mrs. Kate Juel, f. Barfield.
Nora 143 y. Nørrebrogade 11, St.

O

'i™.

Undervisning i Klaverspil. EL1LAriands¿ÍI^f.EN

Fru MARY BJØRVIG
BLAAGAARDSGADE 20 4 N.

Qlznlo Elevinstruktør VIGO BUCH»JENSEN, RoarsOAUIU. vej 2, jjj. af Falkoner Allé. Træffes efter Kl. 5.

K. Gottlieb, Øster Pasanvej 2
Elever i Orgelspil. Tr. 1—3. Elev
Hr. Organist Jul. Foss.

Hramfl+icl/
Ul dllldlloK

A. Reiters

L’hombre
Skolen.

Fægte- og Boxeinstitut.

Klaver. M.Gyidsø, Orgn.- vik .v. viol
_
, Scl.Pelri Kirke NordOrgel. landsg. 14. T. 0 1932y The<

Adolf Steens Allé 1O.

Vimmelskaftet 42.

Aftenkursus å 10 Kr. i L’hombre
og Bridge begynder den 1. i Hver
Maaned. Tlf. Nora 1056 x. Spangsbo.

(Jorcks Passage).

Handelsstenografi paa Dansk
Hovedsprogene, eksam. Stenoifilærer, cand. pliil. Thielemann,

Nervesyge brug „Solbæltet

IrolTsplads 10, 2. Sal. Tlf. V 4252,
L2 og 4—5.

Tørt Legemsbatteri.
Mangler De Kraft og Styrke — eller
lider De af Gigt, Rheumatisme, Ischias,
Nerve-, Mave-, Nyre-, Hjertesygdom —
har De Smerter her og der, daarlig Søvn
eller er som De ikke burde være, er det
paa Tiden at anskaffe

TENOGRAFI.

aa Hold. Enetimer. Maskinskri vg. Fuldm. Rich. Jørgensen,

nosgade 1, 1. Tlf. Vester 795 x.

V. Lauritzen,

Sol-Bæltet“

Guldsmed & Gravør.

øndergade 53, Nakskov.

Tørt Legemsbatteri"

Specialitet:
latinerede Sølvsmykker.

¡mærker, alle forskellige
50 Island. . . , Kr. 7,00
40 Serbien. . . - 3,50
30 Siam ...» - 4,00

N. S. Nedergaard.
Skive.

der i Løbet af kort Tid vil bringe Dem
til, hvad De var før, blot ved faa Timers
daglig Brug af dette styrkebringende Batteri. Aflæg os et Besøg
og bese Autoriteternes Dom over
Sol-Baeltet eller skriv til os, og vi
sender Dem Bogen „Vejen til Hel
bred", 100 Sider, der omhandler de
fleste Sygdomme og hvorledes de hæves. Bogen er illustreret
og sendes gratis mod 10 Øre i Frimærker til Porto. Adresse:

Internationalt Elektrisk Institut, Afdeling 8. Tlf. 5932,
København, Nørrebrogade 76. Aabent 10-7.
Sol-Bæltet er det bedste og billigste tørre Legemsbatteri.

Cykle-Hesten.
(Mønsterbeskyttet.;
Dette Legetøj bringer
Jubel og Glæde i alle
Hjem. Leveres i 3 Stør
relser å 6,00, 6,75 & 7,50
Forhandles overalt eller
direkte fra Fabrikanten

Autoriteternes Vidnesbyrd over Sol°Bæltet vil snart blive often»
liggjorte her i Bladet. Køb ikke de udenlandske Batterier til et
Par Hundrede Kroner, naar Sol»Bæltet er bedre og koster det
halve og giver Dem Bevis igennem Autoriteterne.

Marie og Knud Christiansen
Selskabsd. Plastik. Voxne og Bø
Studenterhuset, Nørregade

Haand værkerforeningen^Kronpr
sensgade 7. Søndagshold for B<
10—1. Kr. 1.25. Øvede Børn og Vo?
Tirsdag 7— 9 & 9*/4—H3/4« Sortedar
dossering 87. Søndagshold for Bi
10-1. Kr. 1.25. Voxne 1 ‘h-3V2. Aft
hold. Voxne og Børn. Koldingge
4. Børn. Tirsdag og Torsdag 6
81/4. Korups Have, Børn. Ons<
og Søndag Kløvermarksvej 3. O
dag og Fredag Born. Kr. 1.25. V01
1 Herre Kr. 2.25, 1 Dame Kr. 1
Thingvej 41, Søndagshold. Bi
10-1. Kr. 1.10. Voxne 4-6l|2. 1 He
Kr. 1.75. 1 Dame Kr. 1.25. Prograr
Kioskerne, Trianglens Kiosk og
Tlf. Tlf. V 5611y. Værnedamsv.
DI
A kl n E* D sbilligst.
lemmes og repare
rlnNULn
Dannebro

gade 20, 1.

I. Marcusser

1

Blomster, Fjer, Hattepynt, stort
valg, billige Priser, Strudsfjer 3h
1,57. Stor Kollektion i Hatte.
HUSK PRØVEBASAREJ

Vesterbrogade 45.

Jernsenge — Træsenge.
Barneseng fra 31/2—18 Kr. — Vugger.
Divan fra 14 Kr. — Feltseng fra 10 Kr.
Dyner — Puder — Lagner etc.

1

Tømrermester

Ejnar Nielsen

isk Arbejde.

Frimærker for Samlere.

Udvalg paa Forlangende. Prøveni
mer af „Den danske Fitatelist" gra
A. Jensen, Søndergade 144, Vard

VEGET

-5

Holberghus, Aalborg.

Stokkefabrik,

orvald Jacobsen, Vesterbrogade
7 c. København. Telf. V. 1897 y,
jrikerer Paraplygreb og Spad»
erestokke. Skriv efter Prøver.

N
11*

Udstyrs- og Fjerlageret,
Nørrebrogade 25, Hj. af Blaagaardsg.

Frimærker
!/a Senf. Udvalgssendinger
mod Referencer.

W. Ebling. Fredericia.

Han havde lært Handelen, og ved Forældrenets
Hjælp blev han etableret. Det kan fortælles straks:
Det gik ham skidt. Han var absolut ikke af de energiske
og paagaaende, og han manglede Blik for at se alene
paa egen Fordel. Han fik Folk under sig; men han
var for venlig og ligetil, vilde helst tage Tingene med
Lempe; derfor blev det kun smaat med Respekten,
og Arbejdet blev besørget ’derefter. Desuden gav han
udstrakt Kredit og blev skammelig snydt. Fallitten var
sikker nok.
Saa kneb det, en Tid for ham. Han forstod aldeles
ikke at bore sig frem; og han anede ikke, hvad det
vil sige at gaa med Maske. Han var for aaben; enhver
\ ids te straks, hvor han havde ham. Manden med den
fredelige Stemme, de venlige Øjne og de udgi atten die
Haandbevægelser indbød det for meget til at lade sig
slaa nedladende paa Skuldrene; man havde ikke noget
imod ham, men man betroede ham nødig en Opgave.^
Men saa kom Lykken til ham. Han vandt i Lotte

Telefon 553.

,Ægte task BaarfarvDin

»■

Elegant Damefrisering.

I I Margarine.

Fru Kramer-Petersen.
V.

Tordenskjoldsgade 31
a. v. Kgl. Teater. Tlf. Byen 507

riet, et af de store Liodder, forstod man. Selvfølgelig
viste det sig hurtigt, at hans Vennekreds var langt
større, end nogen Vilde have anet... maaske ogsaa,
han selv. Man flokkedes om ham; der var jo gode
Sider nok hos Manden at fremdrage, og kun faa at
dække over.... Og saa var der unægtelig Penge.. For
resten holdt han aldeles ikke paa dem, skønt thani stadig
bevarede sin gamle Nøjsomhed. Og alle dé fattige Venner
Cand polyt N. H. Rasmussens

Qymnastik Jnstitu
Damer og Herrer.

Program gennem Telefon 1278

= HOTEL NORDLAND, BERLIN. =
Aabnes 1. Januar 1913.

Stettiner Banegaard.

Invalidenstr. N.

S555555S5555

)ansk Hotel. Værelser fra Mark 2,50. Hoteliet bliver indrettet med al Nutidens Komfort: Lift, Elektri;
.ys, Central Varme, Bade, koldt og varmt Vand paa Værelserne.
Ejer M. WENDT.

BAHNHOFS HOTEL.
Dansk Hotel.

Indehaver: ERNST SCHOTTLER.

Dansk Hotel.
Telf. Gr. 1. 40Í

Jtona-Ottensen, Hjørnet af Hahnenkamp og Scheel-Pleszenstr. i umiddelbar Nærhed at Altona Hovedbanegaard.

Elegante Værelser Mk. 3,00 med Frokost. Servering paa enhver Tid af Dagen.
Udskænkning af hjemlige og fremmede Ølsorter. ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•♦
»trængt reel Betjening.
Faste Prise

lotel zum Kronprinzen, Hamburg,

Patent Roghæta „U‘

lige ved Hovedbanegaarden (Ankomstsiden).
ste Klasses Hotel. 100 Værelser fra 3 Mk. Mest moderne Komfort.
— Værelser med Bad. Varmt og koldt Vand i alle Værelser.
Lift — Auto-Garage — Stahlkammer — Vakuum.

forhindrer al Nedslag og forbedrer
Trækket.

Heinrich Loelf, Ejer.

lotel JANSON
Indeh. POUL LANCE,
erlin N. W. 7, Dorotheenstr 19
ved Postscheckamt. N. W. 7.

Nær ved Bahnhof Friedrichs Ir Elek•isk Lys, Centratvarme, Luft, Bad,
Jads for Automobiler, Telf. Centrum
160., Tel.Adr. Jansonhotel.

Værelser fra Mark 2,50.

Gamle Tandsæt
’latin og Guld) betales med højeste
ris op til 4 Kr. 50 Øre pr. Gram,
an indsendes i Brev. Afregning omaaende (forsendes i Brev med 10 Øre
orto).
H. CHR. ZINGLERSEN,
Abel Cathrinesgade 25 St.

Telefon 1670.

Etablissementet for virkelig godt

Forhandlere Rabat.

Herre-&Oame-Skrædderi
Ratebetaling.

Åbsalonsg. 28.
Enghavevej 53. Tlf. Vester5307g.
anbefaler velrenommerede ældre
og yngre Kvinder for kortere og
længere l id. Fineste Kogning og
Servering, al Strygning, Polering
m. m. udfores af øvede Kvinder.
Kyndig Barselshjælp.
Propre
Kvinder til Vask og Hovedren
gøring.

Telt Strand 2

EMDRUP DAMPVASKERI
Spec. Husholdningsvask efterø Vægl
Vore Vogne Hønen overall

Telf Strand 2

En godmodig Mand.
Frederik Skousbo.

\ LLEREDE SOM GANSKE LILLE gav lian sine nær** meste Haab om, at han var kommen til Verden mød
et blidt og fredeligt Temperament Naar lian blot fik sin
Snydesut, var han tryg og tilfreds, og han protesterede
ikke nævneværdigt, dersom han tilfældig ikke fik den.
Kun i alleryderste Nødstilfælde gav han sin misundelses
værdige Barnepige en urolig Nat, og han fandt sig
•med englelig Taalmodighed i alle de Voksnes graadige Kærtegn, som de fleste Pattebørn med Rette gør
kraftig Oprør imod.
•
Og han gjorde ikke sine agtede Forældres Forhaabninger til Skamme. Som Skolepurk viste han sig om

Grundlagi 1878.Telf. Strand 2

SIKKERHEDS - GITTE!

til Vinduer, Ovne, Entrédøre, Udhængsskal
Diske, Pulte, Altaner, Maskiner m. m., Ki
og Stenharper,
Fletværksvæveri, Villaheg
bedre og ikke dyrere end af Træ, Gravespalii
Massefabrikation af alle Slags Facons i Tras
Fabrik af
Fuglebure. Flyvebure og Papegøjebure.
Alt Metaltraadsarbejde udføres.

Habit
eller Overfrakke, Benklæder eller Ulster

Vesterbrogade 20.

Telf. Strand 2

Lad Deres Vask besørges af -

nu til Efteraar eller Vinteren købe

Opgiv da Deres Adresse med sikker
'ræffetid — Prøver til Fabrikspris vil straks blive forevist Dem
den Købetvang — Spar 50 pCt.
C. Hansen

Af

Bruunsgade 35. Aarhus.

Skræddermester,

fru Karin Schnoors Bureau,

Skal De

W. Bonnez Røghætte=Fabri

A. Hansen,

E. Dederding, St. Kongensg. 102
------------------Prisbelønnet
Paris 1900

Telefon 56H3.----------------

__ TvtrliTdni

TVULTISL—AHUUS IFI

Broncemedallh
Pari8 (Malog ig0

Frk. R. Bravi Bértini

Ved Undervisningen benyttes danak eller fransk Konversatio
H. C. ØrstedBvej 12, 2. Sal.

gængelig, hjælpsom og kammeratlig. Han havde let ved
at tilgive; og han sladrede aldrig. Ilan kunde godt
være mecí i Legen, men han kunde ogsaa godt være
ene. 1 Grunden var han vel lidt af Kammeraterne;
men han havde vanskeligt ved at gøre sig gældende,
og havde sit lidt for beskedne Væsen imod sig og blev
derfor alligevel oftest Syndebuk for alle de andres
Kaadheder.
Forældrene var ikke bemidlede, og straks efter
Konfirmationen maatte han i Lære. Han viste sig gan
ske lærenem; men først og sidst flink og villig til al
sin Gerning. Han passede helst sig selv; og han havde
ikke Anelse om at opponere. Svendene kunde godt
lide ham, men de lagde altid det sværeste Arbejde
paa hans Skuldre. Hans Lærebrev var ikke straalende;
men del udtalte dog særlig, at han var en overmaade
omgængelig Karakter.

Ragna.

flDet jubled’ og trailed’ fra højtklyvte Fjeld,
da Ragna gik nedad mod Bugten en KVeld,
og Sangen den lød over Skoven,
mens Stjernerne lyste foroven! —

Og Stjernerne funkled’ med tindrende Glans,
01’ Spillemand bød op i Bygdeln til Dans,
og Spillet det lød .gennem Skoven,
hvor Stjernerne lyste foroven! —

Faa Vejen gik Ragna og valsed’ paa Fod,
de lokkende Toner ej Fred hende lod,
hun dansede alt imod Skoven,
saa Stjernerne blinked’ fra oven! —

—

I Salen der dajnsed’ de lystige Par, —i
snart Ragna og Eyvind de gladeste var,
og Jubelen klang over Skoven
»mod Maanen, som skinned' for oven! —

<

Rudolf Kyhn.

.æger-Tandlæger \3ygepleje-Hygiejne

Damernes Rubrik

Dr. med. AXEL TROLLE.
Konsultation i Fordøjelses» og Underlivssygdomme,
ivatklinik og Bopæl: Dronningens Tværgade 40. Tlf. 7960. Tr. 12—1.

HELLERUP HUSMODERSKOLE, BENGTASVEJ 15.Telf. 1157 i

I. K. Skern, Sygegymn. Cand. phil.
Medicinsk Uddann. Hospitalsans.
Øvelse. Erfaring. Fagkundskab.

Holger Bjørkman. Tclef. Øbro 1688y Jydsk Fiske»Import, Mcjnungsgad
Rammefabrik Østerbrodade 118. Mo 15 og Fredensgade 15, anbefaler all

[yt kraftigt Middel

>d Gigty Ischias, Rheumatisme, Særl. anbef. Behandl, af selv gamle og

vanskel.Tilf. af Nervesvækk.,Rheumat.
Led-,Muskel- ogNervelid., Lammelser
og Følger af Brud. Behandl, i Hjemmet
eller
N. Farimagsg. 1 St. Telf. B. 2446x.
En Kur

»g visse Blod- og Stofskiftesvgd.

Radiumindaanding.

. Mønt 12. (Byen 3872).
a 75 Kr. Læge C. G. Budde=Lund. Samtale ogeut Prøvebehandling gratis.
r ysikalsk Kuranstall.

indlæge Jørgen Høyer
Østerbrogade 74, 2.

nsult. Søndage 9-10. Tirsd. & Fred.
& 5%-7, Øvrige Hverdage 10-3.

__________ Lægekontrol.__________

W. Kaiser, Aarhus.

Kir. Instrumentm. og Bandagist.
Brokbaand, Rygbandageg og
________ Underlivsbandager.________

SYGEPLEJE«BUREAU»EKSPRES

MASSAGE KLINIK. Smallegade 8,
5en fra 10—6. Damp- og Karbade i Forbindelse med Massage. Specialitet
bias, Gigt og Rheumatisme. Behandling kan faas i Hjemmene. Kliniken
tilses af Læge C. G. Budde-Lund. Enkefrue H. Olsen.

LAR-

Badeanstalten „K øb enha vn*
___
Studiestr. 61.

& DAMPBADE

°!/ Linnedmayasin

fil IKUlUyv Frederiksborggade35
Telf. Byen 2135 y.

8 2, Værnedamsvej 8 2.
nQmn»Ansigtsbade, Antisept. Fod»
Uulllll P,ele« N* Frihavnsg. 43,1. Frk. r
" r M. Dyreborg. Tlf. Øbro 2342x. L.

Damefrisering50 Øs3™;Byen

Telf. 7155.

øbler uden Udbetaling + + +
< + + 2 Kroner ugentlig.

Kaffetoiretningen Triumf

Fra og med Septbr. udstedes ny Købemæiker paa Glas, Porcellæn, Nibs,
Legetøj, Køkkenudstyr og alle Artik
ler jeg ellers fører. Alt beregnet til
mine bekendte billige Priser.
fA **

tu

Frihavnsgade
1 Grp, 54 Nordre
Telf. Øbro 97 x.

BØRNE»UDSTYR. —
'l^ken bedste Broschestift paasæ
tes for 10 Øre hos Guldsmede
66, Aaboulevard 66.

M. P. Nielsen Blomsterh.,
Østerbrogade 134. Telf. 0 788 v.

Kranse og Dekorationer.

Bestillinger modt. til Borddekoratio

< 4 HELGA THIESS < <
Klaverundervisning.
GI. Kongevej 9, 2.
Telefon Vester 2709 v.

wi 1

Blaagaardsgade 20, 2. Sal. 10—3.

IT
k
E.
Y
1

l.Kl.Damefrlssrli
°g ^aararbejde.
‘

T

\
\

Hovedbade medK
nin ogChampoin
Ansigtsmassage 0
Manicure. Afre<
Haar købes ogfo
arbejdes smukt c
Elever

|

Sønderboulevard 65.
Qi I Inflar indr. paa Afbet. Viborg»
mm orke største og billigste Lager DllluUul gade 28 og Estlandsg. 7.
HIII'dlRO af gode, brugte Møbler
Rosenborggade 2 (ved Ilj. af gi. I
Herreskræderi |
ederiksborgg.). Møbel»Pakhuset.

1. Klasse
Damefrisering
°& Haararbeide.

M

*

Nansensgade 11.

Giarmestre

1■

res af enhver i Løbet af kort Tid.
Materiale leveres. Billige Begyndel
ses- og Fortsættelseskursus. Under
visningen ledes af Markus Markus
sen fra Als (Sønderjylland). Indm.:

Fodtøj

FODTØJ paa Afbetaling.
I

Graabrødretorv 19.

Godthaabsvej 54. Tlf.Godth.352x,
ved Addi Christiansen, anbefales.

paa Afbetaling.
øbler faas paa Kredit fra
X1 UlUOj
Saxogade 3.
5 Kr. maanedlig

Brugte Møbler tages i Bylte.

Vadskeriet „Elegant44, Nøjson
hedsvej 4. Tlf. Øbro 1673y. Smu
Strygning. Omhygg. Behandl, garan
If M Po+oroon Broderimagasin,øste
l\«IVLlClblvullbrog.140.Navnsyes, al.
Slags Tegninger ogMonlering udføri

Sølvsmed & Ciceiør,

1 Ucmolori Erstatning for Broderier
Ljullldlulli paa alle Stoller. Kan læ

Ratebetaling

, Falkonerallé 48.

Sorter Fisk til Dagens billigste Pri
Telf. 10116. Ærb. IL Dambernoivski

Nyt tor uamer!

35 øre.

For Folk, der køber Varerne paa
Ratebetaling, er det af Betydning
at komme i Foi bind else med ku»
»te Fiiuiaer, Nedennæi nie Firmaer nyder i ;saa Henseende Tillid.

Holm & Larsen,

Anna Madsen.

ELLA NIELSEN,

AI wy v

Onsdag og Lørdag efter Kl. S :
£
sdicinske Bade & Massageinstitut.
¿O Ør.

Møbelforretninger | [

derne Rammer til moderat Pris.

Frk. H. Sarauw,

N.Farimgsg.7.By 807ySygep. 3AarsUdd.

H 11Í rvo

Skole og Hjem for unge Piger. 5 Mdr. Kursus beg. 4. November.
Program tilsendes.Petra Laugesen.

Hovedbad med
Massage eller
Lufttørringal Kr.
Afr. Haar købes
og forari) i Flet
ninger. Udefrise
ring efter Aftale.
Abonnement,

'

' \

A.TØWE, Vesterbrogade 132.
j 4
Telefon v. 5472 v. **

uddanne

Ellen Sørensen,
Bestillinger modtages paa Udefrisering.

IilenflotOamekjolef.7Kr.85i
sendes 10 Al. sort, blaa, grøn, bru
fin Cheviolsklirde fra Klædevæve

Edeling i Viborg. NB. Kan retui
neres straks eller ombyttes.
A fallar f°r moderne Daineskrædde
Alullul Sigurd Halldorsson( forhe
hos den engelske Hof-Dameskræd(
Durant). H. C. Ørstedsvej 17.

Musikinstrumenter | „F1X“, Blaagaardsgade 11
N FONOGRAF Gratis
reres solide Købere ved Køb af en
ric (48) Valser paa Afbetaling.
(Ialt 48 Kr.).
)ANSK FONOGRAF-MAGASIN
aagertorv 16. :: Prisliste gratis

Anb. sig med alt til Faget henhørende.

Køb

,
Hver 8. Dags
Pianoer

Er De plaget af Rotter,

b da „Globus Nr. 1", som garanteres dræbende for ethvert Dyr
Gnaverslægten, men er uskadelig for ethvert andet levende Væn. Anvendt til Bekæmpelse af Kaninplagen i Australien og indt til Danmark af Kemisk Fabrik „Globus", Lavendelstr. 11.
hvn. B., der har Enefabrikationsretten. Faas i Æsker å 50 0. pr. Stk.
6 Æsker fragtfr. lig 12 Æsker 4- 10% Efterkr. Forhandl, ant. overalt.

laante af ham; og alle de mindre fattige lod ham kau
tionere. Det gik godt nok; for det var ham'nok umuligt
at sige Nej til en blot nogenlunde antagelig Anmod
ning. Paa dette Tidspunkt blev lian forresten gift. Han
havde nok en Gang haft en Ungdomsforlibelse, som
han endnu ikke helt havde opgivet. Men Faderen og
Moderen, som helst saa, at Kapitalen blev i Familien,
havde udsøgt en Halvkusine til ham, og han havde
for megen Pietet mod sine gamle, stræbsomme For
ældre til at skuffe en af deres kæreste Forhaabninger.
Desværre var Valget ikke heldigt. Hans Kone var iaf
et heftigt Temperament, og pludselig hævet fra Fattig
dom til Velstand blev hun hurtig herskesyg. Saa snart
hun havde lært hiam lidt nærmere at kende, skyndte
hun sig at tage Magten. Han hadede Skælden og Smælden og unyttige Ord som Pesten, tav og lod hendé
have Ret. Han havde det ikke altfor godt inden Døre.
Der kom den Tid, da Vennerne skulde betale til
bage; men saa langt naaede selvfølgelig ingen. Derimod

Foto Centralen ^Billeder Færdige paa 10Minuter.
Vesferbrog.8 TIP.Byen 4185.

AaPen til Kl. 1 Mat.
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Provinsordres ekspederes omg. Linie 8 og 3 holder v. Døren,
og sendes med betryg. Garanti. anbefaler sig et æret Publikun
Telefon Nora 2601.

laante de videre, saa snart de opdagede, at han alligevel
ikke havde slaaet Haanden af dem. Han ejede ikke
Mod til at afslaa en stræbsom, men haardt forspændt
Familiefaders energiske Anmodninger; og han gik villig
om Hjørnet, naar han var ved at møde en Kreditor,
om hvem han ikke havde Ret til at betvivle, at han
jo gerne vilde betale, dersom han kunde. Altsaa gik
det, som det maatte. Og en Dag opdagede han sig saa
ruineret, at han lige af de sidste reddede Stumper kunde
sikre sig en ganske nøjsom Alderdom.
Hans stridbare Kone, som naturligvis havde holdt
igen, hvad hun kunde, flyttede kort efter fra 'ham
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kun mødt faa til Begravelsen, og tyndt var det med
Kranse. Præsten, som ikke kendte noget til den ukendte
Mand; skyndte sig at blive færdig:
'•
— Fred være da med hans Støv. Jeg har ikke
kendt den Afdøde personlig, og kan derfor ikke paa
tage mig at udtale mig nøjere om ham. Hvordan han
forvaltede sit Pund hernede skal ikke undersøges her.
Han var sikkert... som vi alle... et skrøbeligt Men
neske. Men det skal siges til hans Ros ved hans Grav,
— derom vidner hans Venner — han var en fredsomme
lig. en godtoodig Mand. — Amen!
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Pris 10 Øre.

EN BERØMT WAGNERSANGERINDE.
Operaen „ Valkyrien" af Richard Wagner gør stadig stor Lykke i Tyskland, ikke mindst fordi
man i JOHANNA GADSKJ har en fortræffelig Brunhilde. Ogsaa hendes dejlige hvide Hest bidrager
sit til Succes'en.
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MIN SØSTERS FORLOVELSE
EG VAR TI AAR GAMMEL, da jeg mistede hjælpere ved at ombytte den mørke Kjole med
min blide, yndige Moder; hun lignede Ma en hvid Dragt.
Den næste Dag læste jeg Beundring i Horns
donnabilledet, som hænger over min Sofa og
havde, ligesom det, altid et Barn paa Skødet, Øjne, men forlegen som jeg følte mig, tog jeg
thi vi var syv Børn — og jeg var den ældste. kollegialt den store Mappe fra ham og for-.
Da jeg var tyve Aar gammel, døde min dybede mig i den vanskelige Sag, man gav mig
Fader; hans store Forretning ramlede sam til Duplikering, en delikat Affære, som kun
men, Brødrene rejste til en Slægtning, og jeg jeg, Politiets Medarbejder, maatte beskæftige
blev Familieforsørger for fire smaa Søskende. mig med. Opdagernaturen vaagnede, og jeg øn
Jeg var ung og kaad, da Fader lukkede skede i Øjeblikket intet bedre end at tjene
sine Øjne — jeg var gammel og alvorlig, da mine Overordnede.
„Hvor er De dog ivrig!" lo Horn, med et
han blev begravet. Men var jeg ogsaa styg?
Jeg véd det ikke; i Aarene derefter fik jeg lille Suk, som burde have advaret mig; men
jeg tænkte kun paa at finde Traadcn i det
andet at tænke paa.
I et Par smaa Stuer i en Sidegade begyndte Væv, han havde bragt mig.
Nogle Dage derefter fik jeg Besøg af min
jeg en beskeden Maskinskrivningsanstalt, og1
Lykken var mig gunstig; Børnene var flinke smukke Søster Jenny, mere straalende end no
og voksede ligesom Forretningen voksede, og gen Sinde, men ikke alene. Med hende fulgte
seks Aar senere havde jeg en Suite Arbejds en Herre, en mig fremmed Person, ved Synet
lokaler, otte Medhjælpere og en sikker Posi af hvem mit Hjerte begyndte at banke, som
anede det noget ondt.
tion i min Virksomhed.
Min yngste Søster var nu 16 Aar og sendt
Jenny fortalte jublende, at det var Roger
til en Kostskole paa Landet, Drengene var Poniosko, den berømte Violonist, som nu kom
voksne og rejst til Brødrene i Udlandet, og og begærede hende af „gamle Søsters" HaandJenny, min Øjesten, havde nylig faaet Plads
Og nu forklarede og forsikrede hun og han
hos en barnløs Enkefrue, som forgudede hende. i Munden paa hinanden, medens jeg maalløs
Lykken tilsmilede mig — ja, i højere Grad stirrede paa Genstanden — og hans Slips, et
end jeg selv fattede, havde jeg grebet den sort Kunstnerslips, i hvis Hjørne mit skarpe
den Gang — saa maaske! •
Øje skimtede Fabrikkens Stempel, en diminutiv
Jeg havde ogsaa haft Sager for Politiet at Sølvhestesko.
dublikere; man stolede paa min Diskretion,
Smuk var han, med drømmende, sorte Øjne,
og efter flere Aars Samarbejde engagerede man en ædel Profil, en lidt feminin Mund og mørke
mig som Privatdetektiv, idet man fastholdt, Kunstnerlokker — kort sagt en Hjærteknuser.
at- jeg af Naturen havde faaet forunderligt som havde haft let ved at vinde min lille Jenny
Evner som Opdager.
— men ikke beredte mig nogen glædelig Over
Det var stedse den unge Politiassistent raskelse.
Horn, med hvem jeg drøftede Politisagerne, og
„Du maa hjælpe Roger, Søster," udbrød
hver Cang den høje, blonde Mand med de Jenny, „han har tabt sin Lommebog med en
varme, blaa Øjne og det milde Smil forlod mig, Masse Penge i!"
syntes jeg, mine Stuer var hyggeligere og ly
Lommebog — jeg studsede og følte til min
sere end tidligøre.
Ærgrelse, at han mærkede det. —
Ogsaa han lod til at synes om mig, han
„Aa, min Skat overdriver," sagde han med
kom måaske oftere end fornødent, en Dag sin bløde Stemme og fremmede Akcent, „det
bragte han mig en ^Buket Roser, og med den er ikke Pengene, som gør mig ondt, det er
var det, som fik jeg min Ungdom tilbage.
mine Papirer!"
For første Gang i mange Aar tænkte jeg
„Papirer!" gentog jeg, og min Mistanke
paa mit Toilette, jeg nynnede ved det ked- voksede.
somme Maskinskriveri og forbavsede mine Med
„Ja, Noder, Musik, forstaar De," faldt han
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ind, „jeg komponerer jo, skriver ned, livad
jeg i et Øjebliks Inspiration finder paa, vilde
nødig miste disse Noder —“
„Aa, ja, jeg forstaar det — hvor mistede
De den?“
„1 en Omnibus1“ raable Jenny.
Hans Øjne hvilede sælsomt paa mig. —
„Den var slidt og gammel, med Sølvhjørner
og Sølvmonogram,“ næsten raabte han.
„Ja saa,“ sagde jeg og syntes, han rød
mede — men Mænd rødnier jo sjeldent!
Jeg foreholdt ham Jennys Ungdom — det
var vist lidt for tidligt for hende at binde
sig. Han forsikrede, at heller ikke han tænkte
paa Ægteskab endnu, forst vilde han med sin
Kunst skabe sig Navn og Berømmelse.
Da Parret var Laget bort, kaldte jeg i
Telefonen paa min Ven, som kom forventnings
fuld og glad, men straks mødtes med en al
vorlig og faglig Samtale, i hvilken jeg sikkert
viste ham mere af min Forstand end af mil
Hjærte — men jeg tænkte ikke derpaa!
Næste Aften begav jeg mig ene til For
stadsteatret, hvor Poniosko var Primovioli
nist: min Dragt var saa beskeden, at jeg uan
tastet kunde iagttage min vordende Svoger -nej, nej, det m aa tte han aldrig blive. Han
var fuldendt skøn i sin Selskabsdragt og spil
lede med en Færdighed og Følelse, der gjorde
ham til Kunstneren af Guds Naadc — del
pinte mig, at skulle stække hans Vinger; men
det var jo min Pligt, imod mit Land og min
lille Søster.
Publikum jublede, ja, havde ikke jeg været,
havde han maaske virkelig haft en straalende
Fremtid for sig.
Efter Forestillingen ventede jeg ham uden
for Teatret, og han blev baade forbavset og
forskrækket, da han opdagede mig.
„Min Lommebog?“ udbrød han.
„Ja, det er den, vi skal tale om,“ svarede
jeg.
„De har fundet den?“ spurgte han.
„Jeg ved i det mindste, hvor den er.“
„Aa, det vilde være herligt, om jeg kunde
faa mine s m aa Musikstykker igen — de be
tyder mere for mig, end De anerl“
„Tror De?“ sagde jeg og ledede vore Skridt
hen mod den Restaurant, hvor han plejede
al nyde sit Aftenslnaaltid, som jeg agtede at
deltage i.
1 det sparsomt oplyste Lokale var kun
faa Gæster, en civilklædt blond Herre, som
sad dybtbegravet i sin Avis og et Par halvtlurvede Mænd med halvtømte Ølglas. Jeg valgte
min Plads saaledes, at jeg havde Ansigtet vendt
mod Værelset, som han derimod vendte Ryg
gen til.
„Naa,“ sagde han, „fortæl saa om min
Lommebog!“
„Ja, er det nu ikke mærkeligt, at den Dag,
De mistede Deres, blev der fundet en anden?“
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„Er De vis paa, at det er en anden?“
„Aldeles vis; De fortalte jo, at Deres var
gammel og med Sølvornamenter — den anden
var ny og lysegul — og Noderne er ikke
Musik — umuligt at spille — de er — “
— „Alligevel mine — kun jeg kan spille
dem. Det var Sludder med Sølvornamenterne
— Lommebogen er min, kom med den, hvis
De har den,“ hviskede han hæst og truende.
„Men, det var ikke Dem, der tabte den,“
svarede jeg og saa ham skarpt ilid i de glø
dende, mørke Øjne, — „det var en Kvinde,
en Kvinde, som bar et sort Slips med indgra
veret Hestesko, Magen til det —“
I det samme sprang han op — frem af
Brystlommen trak han en Revolver, men blev
i det samme grebet af Lo forklædte Politi
betjente, som lod Ilaandjærnene smække sam
men om de fine Kunstnerhænder.
Jeg glemmer aldrig hans dødblegc Ansigt
og det Blik, han sendte mig, da de førte ham
bort, men jeg havde jo reddet min Konges
Liv og min lille Søsters Ære — og Assistent
Horns Kompliment.
Del var bleven os meldt fra Udlandel, at
en stor, international Anarkistbande, som brugte
Node ty per til deres Chiffersprog, havde sendt
Musikeren Roger Poniosko til Landet for ved
given Lejlighed at dræbe Kongen, hvis eneste
Brøde var, at han var Monark.
' Gentagne Gange havde Roger forsøgt at
nærme sig Majestæten, Undertiden forkhedt
som Kvinde, og ved en saadan Lejlighed havde
lian tabt den Tegnebog, hvis Indhold var saa
fældende for ham. Saa meget vidste jeg, da
han besøgte mig, det sorte Halstørklæde, som
var nævnt i Signalementet, var et nyt Indi
cium, saa man kan forslaa de Følelser,
der greb mig, da min Søsler præsenterede ham
som sin Forlovede. Men de Resultater, For
hørerne bragte, var dog forunderligere end
selve Politiet anede.
Roger Poniosko v a r K v i n d e, Dat
ter af en russisk Musiklærer, som endte sine
Dage i Sibirien, medens hun klædte sig i Mands
dragt og ved sin Kunst bortlededc Mistanken
fra sig. Thi i Hævn mod det Samfund, som
hun mente havde behandlet hendes Fader uret
færdigt, blev hun Anarkisternes Hjælperske og
adlød blindt deres Befalinger; men naar hun
arbejdede for dem, var hun altid klædt efter
sit Køn, thi det var ikke Violonisten Roger
Poniosko, der hadede Verden, det var Olga
Pawlowna, den billedskønne Kvinde, som en
Gang havde sat Petersborghjærterne i Brand,
men som paa en Gang syntes forsvunden fra
Jordens O verflade.
For aL afkræfte opdukkende Rygter om
hendes Køn, fandt hun paa at lade Poniosko
forlove sig med en ung Dame og valgte min
Søster, fordi hun havde hørt om min Stilling
og haabede gennem mig at kunne holde Øje
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med Politiet — uden at ane, at hun dermed
løb lige i Fælden.
Tænkte jeg paa hendes Ungdom, Skønhed
og Kunst, kunde jeg græde over hendes Skæbne
— men det var jo min Pligt!
Min lille Søster græd, harmedes, bluedes
og kom saa hjem til mig en Tid, medens Fruens
Omgangsfæller glemte Skandalen, og jeg — og
Horn — fik hende til at glemme den. Min
gode Ven og trofaste Kammerat roste og beun
drede mig — kollegialt — jeg følte saa sikkert,
at jeg var vokset i hans Omdømme, vokset
helt ud af hans Hjærte.
Juleaften besøgte han os — han lagde vist
nok ikke Mærke til min hvide Kjole, men
hans klare Øjne lyste ved Synet af den lille
lyserøde Jenny.
Han bragte hende en Buket blegrøde Ro
ser — og mig „Medaillen for ædel Daad“, som
i et blodrødt Baand heftedes paa mit Bryst.

Det tyngede mig saa sælsomt, jeg følte
mig saa uendelig kold om Hjærtet, i min lille
Stues Ensomhed maatte jeg trøste mig med
Børnenes Breve, Drengenes saa langt borte fra
og Babys, som kom fra Vennehjemmet, hvor
hun holdt Jul.
„Ja, de holdt af mig allesammen, det læste
jeg i hver en Linie.
Jeg aabnede lydløst Døren til Dagligstuen
— og trak den atter til, thi ved Juletræet
stod to lykkelige, unge Mennesker.
Da jeg var 10 Aar var jeg Moder. —
Da jeg var 20 var jeg Fader. —
Nu, hvor jeg er 26, er jeg Svigermoder, og.
naar jeg er 30, er jeg saamænd ogsaa Bedste
moder!
Men Hustru? nej, nej, det bliver jeg aldrig,
jeg „gamle Pige“ med Medaljen paa Brystet
og Taarerne i Øjnene!
M. D.

Den gamle Skade.
(Et Æventyr).
ER VAR ENGANG en gammel Skade, der

DDetboedevarpaaen enstorHerregaard.
Tyveknægt, men det b’.ev

ikke regnet saa strengt mellem Skader.
Men foruden at være en gammel Tyveknægt
var det ogsaa en gammel Pebers vend og en af
de rigtig gamle, gnavne Pebersvende, der fly
ver omkring og gør Livet surt for sig selv
og for andre.
- Men nægtes kan det ikke, at den blev dril
let, og navnlig af Graaspurvene; de er nu
engang en Slags Gadedrenge og er navnlig vit
tige og næsvise, naar de optræder i Mængde;
enkeltvis er de meget fejge og krybende over
for de større Fugle.
Og nu var de blevet saa modige overfor
den gamle Skade, der af Alderdom lige nelop
kunde flyve ned paa Jorden fra Reden og se,

om Graaspurvene havde levnet noget af det.
den unge Frøken hver Morgen kastede ud
til dem.
For der var nemlig en velsignet sød, lille
Frøken, der gav dem Resten af sit Morgen
franskbrød . Hun var saa glad og fornøjet og
sang hele Dagen, saa Nattergalen var lige ved
at blive fornærmet.
Men i den sidste Tid var hun bleven saa
bedrøvet, og det skønt der hver Dag kom en
ung Mand og talte saa pænt med hende.
Og det kunde Graaspurvene ikke forstaa,
men den gamle Skade forstod det i sit Hjerte,
den havde ogsaa engang haft en Kærlighedssorg,
men deL var saa længe siden, at den mente,
den havde dromt det.
Og saa sagde den „Pjank“ og huggede efter
de næsvise Graaspurvc, der morede sig med
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at flyve lige forbi den og raabe: „Tyv-Tyv, sine Tyvekoster frem, det var kun en Fir
Tyv-Tyv,“ for det vidste de var noget, der skilling, men den havde ikke P'orstand paa
ærgrede den gamle Skade allermest.
Tyvekosternes Værdi.
Men mellem Graaspurvene var der to unge
Den laa længe og saa paa sin Skat, det» var
Spurve, som syntes, det var Synd for den gamle næsten, som øm den fortrød sin Beslutning,
Skade. De holdt saa meget af hinanden, og men saa log den Firskillingen i Næbbet og
naar man gør det, holder man ogsaa af an fløj op til de smaa Spurve.
dre, og de havde ondt af den unge Pige, der
Men den kom kun lige ud af Reden, saa
var saa bedrøvet, og de havde ondt af den gamle, faldt den tungt til Jorden, den var ikke ung
arrige Skade, der nu var saa syg, at den laa mere, som den troede.
oppe i Reden og ikke kunde skaffe sig Føden.
De smaa Spurve vaagnede ved Spektaklet.
„Bare det ikke er den gamle Skade, der
Den lille Hunspurv listede sig derop en
Dag med et Kirsebær, men den gamle Skade er faldet ud af Reden,“ sagde de, og skønt
var mistroisk og huggede den lille Spurv i de havde det saa lunt, og det ikke var Spøg
Benet, saa den af Forskrækkelse og Smerte tabte for de to smaa at flyve ud om Natten, fløj
Bærret ned til de andre Spurve, der spiste de dog ned til Jorden.
Der laa den gamle Skade; den kunde ikke
det og kaldte den en Dumrian, og det er det
sige noget, men saa saa mildt til dem begge.
aldrig rart at hedde.
Saa bøjede den Hovedet og døde.
Men den lille Spurv var ikke saa dum,
De to smaa Spurve hentede Blade og Kvi
den vilde nu gøre noget godt, skønt dens Kam
merater grinte af den, og saa fik den sin Ven ste og dækkede den til, og de græd, saa deres
Hjerter var ved at briste.
til at hjælpe sig.
Og saa fløj de hen til Nattergalen, der
De fløj op i deres egen Rede ovenover
Skadereden — for nu var de flyttet sammen — var deres gode Ven, og fortalte det, og Natter
og derfra kastede de Bær ned til den gamle galen blev saa bedrøvet og sang saa smukt,
som den aldrig havde sunget før.
Skade.
„Lad os dog faa Nattero/4 skældte de an
I Begyndelsen troede denne, at de vilde
drille den, men da Bærrene var gode, spiste dre Spurve fra deres Reder.
Men Nattergalen blev ved, den saa et ungt
den dem, og saa nikkede den saa venligt, som
saadan en gammel Pebersvend kan nikke op Par komme og sætte sig paa Bænken, og saa
sang den for den døde Skade, for de to smaa
Lit de to smaa Spurve.
Og saa blev den liggende rolig og lod sig Spurve og for den unge Mand og den unge
made af de to; de andre Spurve sagde, den Pige.
„I[vor Nattergalen synger smukt i Aften,14
gik i Barndom, og det syntes de var saa vit
tigt sagt, og derfor gentog de del ogsaa hele sagde han og lagde sin Arm om hendes Liv.
Men hún var saa underlig stille.
Dagen.
Saa log han pludselig — som i Tanker —
En Nat, da alt var stille, og Fuldmaanen
skinnede lige ned i Reden, vaagnede den gamle cn lille Mønt op, der laa og skinnede i det
Skade. Den havde drømt saa dejligt om hele klare Maaneskin.
„Lykkeskillingen, som jeg gav dig,44 ud
sin Ungdom, og nu vidste den, at det var sandt,
at den engang havde haft en Kæreste. Og den brod Iran, „hvordan kommer den lier?44
„Lykkeskillingen!44 jublede hun. „Aah, Gud
var baade stolt og glad over, at den kunde
huske det, men det var de to smaa Spurves skelov, jeg fik den igen. Jeg har mistet den
for flere Dage siden og syntes, det var et
Skyld, den mindedes, at det var omtrent de
samme Ord, den havde sagt til sin Kæreste ondt Varsel. Jeg vilde ikke fortælle dig det,
i sin Ungdom, som den lille Hanspurv sang jeg syntes, det var dumt at være saa bedrø
vet over det, og jeg har ledt som vanvittig
for sin Mage.
For sølv om Ordene, er forskellige paa efter den.44
..Du lille Nar'.44 sagde han smilende og kys
Spurvemaal og Skademaal, er Meningen dog
den samme.
sede hende.
Den syntes, den følte sig saa glad og
Og hun gav sig til at synge som for, jub
lykkelig og rigtig oplagt lil at viere venlig lende og befriet, og Nattergalen stemte i, den
mod de to smaa Spurve.
var ikke mere fornærmet, for den havde hort
Og saa ledte den det kostbareste af alle det hele.
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Fra Balkankrigen.

Serberne har endnu bevaret deres Nationaldragt og de ældgamle Folkeskikke, der er bleven dem overleverede fra Forfædrene gennem
mange, mange Slægtled. Blandt de ejendommeligste Fortidstraditioner er deres vilde Krigsdanse, som danses med stor Alvor af Landets
Kvinder, forinden dets Niænci drager ud i Kamp, og hvormed de inavier Vaabnene til Sejr.
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EKSENTRISKE
PERSONLIGHEDER
PERSONALHISTORISKE SKILDRINGER
FRA

IND- OG UDLAND
»Virkelige Begivenheder er
ofte mere interessante end de
vidunderligste Fantasier.«

Det store Kærlighedsdrama.
Kejserindens Søn.
LDOLFF, ARVINGEN Lil Østrig-Ungarns
1 rone, holdt sit Indtog i Verden en
Augustdag i Aaret 1858. Det var en sørge
lig Arv, han fik at løfte — Arven fra en
ulykkelig, forpint Moder, mærket fra Fødse
len af den Mangel paa aandelig Ligevægt, som
drev hans kødelige Fætre, de bayerske Kon
ger, Ludvig den Anden og Otto ud i Van videts
Mørke, og som ganske sikkert til en vis Grad
var Skyld .i den frygtelige Tragedie, som tre
dive Aar senere skulde forfærde hele den ci vi
brerede Verden og den Dag i Dag vedbliver
at bes karf lige Sindene.
Den østrigske Kronprins var et svageligt
Barn, med alle Mærker af en degeneret SkcgL
og den Opdrage]», som blev ham til Del,
bidrog i høj Grad til at udvikle de aandel ige
og legemlige Mangler, som udgjorde hans Arve
lod. Han kunde ikke have haft en siettere
Opdragerinde end Bedstemoderen, Erkehertuginde Sophia, som vaagede over hvert af hans
Skridt, indtil hans niende Aar. Hans Moder,
den skønne Kejserinde Elisabeth, flakkede i
al den Tid hvileløs om i Europa -- og Erkehertuginden, som altid havde hadet sin Svi
gerdatter, oplærte ikke blot Drengen til at for
agte og hade sin Moder, men syntes med velberaad Hu særlig at have beflittel sig paa at
udvikle hans mindre heldige Egenskaber.
Da endelig Elisabeth for en Tid vendte
tilbage til Wien, opfyldt af Længsel efter at
trykke sin Dreng til sit Hjerte, modtog han
hendes Tilnærmelser med sure Miner, og i
Stedet for, som hun havde haabet, at flyve
i hendes Arme, vendte han Ryggen til hende
og løb ud af Stuen for at fortælle sin Bedste
moder, at „Uhyret" var kommet hjem. Det
var et tungt Hverv, som den fortvivlede Moder
derefter paatog sig — at vinde sin egen Søns
Kærlighed og Tillid, men med uendelig Taalmodighed og Takt lykkedes det hende om
sider at gøre det. Maaske var det dog hendes
Skønhed mere end noget andet, som i første
Instans vakte Drengens Beundring og Kærlig
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hed — han, som til sine Dages Ende var
saa stærk paavirkelig af kvindelig Skønhed —
men selvom hun saalcdes vandt sit Barn til
bage, kunde hun trods alle sine Anstrengel
ser ikke genoprette, hvad der ved Erkehertugindens slette Opdragelse var bleven ned
brudt og odelagt i de forløbne Aar.
Kronprins Rudolff var nemlig selv i den
tidlige Alder et utaaleligt Barn — utrolig egen
mægtig, indbildsk og lunefuld, og dog var
der hos ham, som saa mange Smaahistorier
beviser, Spiren til noget bedre, som ved en
fornuftigere Opdragelse kunde være bleven opclskct. Saaledes fortælles der, at hans Moder
en Dag efter en mere end almindelig storm
fuld Scene i sin Fortvivlelse satte sig Lil Kla
veret og begyndte at synge en af Schuberts
Sange. Hun havde en usted van lig smuk og
melodisk Stemme, og allerede ved de første
Toner var det, som om den Storm, der ra
sede i Drengens Bryst, begyndte at lægge sig,
indtil hun pludselig følte en lille Haand paa
sin Arm, og da hun vendte sig om, saa ind
i Rudolfs taarefyldte Ojnc. „Tilgiv mig, Ma
ma," sagde han. „Jeg er saa ked af det."
„Hvad er du ked af, Rudy?" spurgte hun,
for hun stolede ikke rigtig paa hans Anger.
„Af det, jeg sagde for lidt siden. Ved du
— naar du synger, saa synes jeg altid, jeg
bliver bedre." Og saaledes var det altid. Om
Rudolf var aldrig saa rasende, saa kunde han
blive grebet af den dybeste Anger, naar no
get appellerede til hans Lidenskab for alt.
hvad der var smukt*.. .
Men til Trods for disse lysere Øjeblikke
imodcsaa Kejserinden med Uro og Ængstelse
den Dag, da hun ikke lam ger kunde blive1
ved at have Herredomme over sin Søn,-og
han fuldt ud kunde tilfredsstille sin heftige
Nydelsestrang. En Tid gjorde han Militær
tjeneste, men han blev hurtig trad af den
strenge Disciplin og ubehagelige Rutine, og
snart maatte hans Fader til sin usigelige Skuf
felse indrømme, at .Soldat blev Kronprinsen
aldrig.
Saa kom der en Tid, hvor han bestandig
var paa Rejse, og han har givet sine Ind-
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tryk fra de Steder, han besegle, i „Femten
Dage paa Donaufloden“ og „En Rejse i Østen",
Arbejder, der viser ham som en ivrig Be
undrer af Naturens Skønheder og røber usæd
vanlige Evner til Iagttagelse og Beskrivelse.
Da han vendte tilbage fra sine Rejser, var
han en Tid beskæftiget med et Kæmpeværk
„Del Oslrig-Ungarske Monarki i Ord og Bil
leder" med Assistance af de betydeligste For
fattere og Videnskabsmænd i sil Fødeland.
Men han blev snart træt af den Slags nyt
tige Beskæftigelser og kastede sig ud i de
vildeste Udskejelser under Vejledning af sin
Ven, (¡rev Charles Bombelles, en Mand, som
havde tomt Nydelsernes og Lastens Bæger til
Bunden, og hans Forældre saa i Angst og
Raadvildhed, hvorledes han stadig gled læn
gere og længere ned ad Skraaplanet.
Tit sidst kom del dertil, al det ikke blot
vilde være ønskeligt, men ligefrem nødvendigt
at finde en Hustru til den muntre Prins, og
del viste sig at være en ret besværlig Sag,
eftersom Antallet af passende Prinsesser ikke
var ret stort. Alligevel fik Rudolf Ordre til
at opgive sit glade Liv og sine ødelæggende
Fornøjelser og drage ud for at finde sig en
Hustru ved et af de europæiske Hoffer. Hans
første Rejse gjaldt Sachsen, hvor han skulde
gøre Bekendtskab med Prinsesse Mathilde,
men saa snart han havde set den lille, svære
Dame med de uskønne Ansigtstræk og det
gudfrygtige Væsen, havde han nok, og fire
ogtyve Timer efter Ankomsten til Dresden var
han paa Vej tilbage til Wien.
Hans andet Forsøg (i Madrid) var ligesaa
resultatløst, for de to ugifte spanske Prinses
ser — 1 nfan tåen og Eulalie Francesco
var
ganske visl udmærkede unge Damer, men
rnaalle mcrmcsl virke frastødende paa en Mand,
for hvem Skønhed var en saa absolul Livs
betingelse. 'Pilbage var nu kun Prinsesse Ste
phanie, DalLer af den belgiske Konge, og til
Bryssel drog Kronprinsen paa sin tredje og
sidste Frierfærd. Men. ogsaa her blev han
sørgelig skuffel, for det viste sig, al Stepha
nie var lige, saa lidl efter hans Smag som de
sachsiske og spanske Prinsesser. Den belgi
ske Prinsesse var den Gang seksten Aar gam
mel, en opløben, kantet ung Pige med røde
Øjcnlaag, farveløse Læber og horgult Haar,
klodset i Bevægelser og genert og kedsomme
lig at tale med. Kronprins Rudolf kom hurtig
til det Resultat, at hun var umulig, og vendte
tilbage til Wien med den faste Beslutning, al
han vilde leve og do ugift.
Men denne Gang var Frantz Joseph urokke
lig. Hans Søn og Arving skulde giftes og
det med Stephanie, og en Dag i Marts 1880
ringede ¿die Landets Klokker i Anledning af
Kronprinsens Trolovelse. Kejseren meddelte
selv de forskellige Lykønskningsdepu la tioner,
aL „Vor Søns Trolovelse har fyldt os med
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oprigtig Glæde, saa meget mere som det forestaaende Giftermaal ikke skyldes Statshensyn,
men er en sand Forening af Lo elskende unge
Hjerter. For det er Kærlighed alene, som
danner Grundlaget for al ægteskabelig Lykke".
Kejserinden søgte ikke at give det Ud«seendc af, al hun delte sin Ægtefælles Glæde,
og hun skrev blandt andel i de Dage føl
gende Brev til sin „stakkels, kære Son": „Del
forfærder mig,“ skrev hun, „al se, i hvor
ringe Grad du fatter den usigelige Elendig
hed, som er i Vente for dig, i dit Ægte
skab, som du gaar til, letsindigt, uden Kær
lighed. . . Jeg kan ikke se rettere, end al
Stephanie ingenlunde er en passende Hustru
for dig."
Men hverken Kejserindens bekymrede Fo
restillinger eller Kronprinsens udtalte Uvilje
mod sin udvalgte Brud formanede at rokke
Kejseren i hans én Gang tagne Beslutning.
Den 10. Maj samme Aar fandL Formad ingen
Sted under uhyre Jubel og Begejstring fra
Befolkningens Side, og det unge Par drog ind
lil en Tilvicrelsc, som med Aarene skulde
blive et sandt Martyrium for dem begge.
Kronprinsen og hans belgiske Hustru
havde fra første Færd ikke en eneste Inter
esse l il tælles, ja, de havde ikke en Gang el
fælles Sprog, hvorpaa de kunde underholde
sig med hinanden. Hun bekymrede sig lige
saa lidt om hans li lerære og videnskabelige
Interesser, som han om hendes intetsigende
Snak om Dragter, Baller og Hoffester. Jo
mere han forsøgte at underholde sin unge
Hustru, jo mere pirrelig og mut blev hun.
indtil han var glad ved at slippe bort fra
hendes Selskab og tage Ophold paa sil Slol
Maverling, hvor han kunde dyrke Jagt og an
dre (¡heder mod sine gamle Soldebrodre. Der
forhviles mange sære Historier om de Sce
ner, der forefaldt mellem del ulykkelige unge
Par — om, hvorledes SloLlels Korridorer gen
lød af høje Forbandelser, og Tjenerne Gang
paa Gang maatle samle det PorcelLæn og Nips
op, som Stephanie i sin Vrede kastede efter
Prinsen. Det er maaske da heller ikke saa
underligt, .at Rudolf meget snart efter Bryl
luppet genoplog sine Ekstravagancer i Samvær
med Ungdomskammerater og skønne Kvin
der. Selv Stephanies voksende Skønhed
for Ire Aar efter Brylluppet havde den
kejtede, kan lede unge Pige udviklet sig Lil
en usædvanlig smuk og yndefuld Kvinde
- formaaede ikke at forsone Prinsen med
hendes u cl sk værdige Temperament, og* hver ny
Utroskab, han gjorde sig skyldig i, gjorde
hende kun endnu mere rasende skinsyg.
Da hun forbitret meddelte Kejseren, al
hendes Mand havde haft den Frækhed at Lage
ind paa et Hotel, som bar hendes Navn, sam
men med en anden Mands Hustru, nægtede
Frantz Joseph at høre paa hende, og da hun
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derefter hen vend Le sig til sin Fader for at
faa Lov til at vende tilbage til Bryssel, sva
rede han kun med følgende lakoniske Tele
gram: „Det er din Pligt at blive hos din,
Ægtefælle?4
Efter disse forgæves Anstrengelser beslut
tede hun sig til at skaffe afgørende Beviser
for sin Ægtefælles (Troskab, for hun paanv
henvendte sig til sin Fader og Svigerfader.
Hun bestak lians Tjenestefolk, satte Privat
detektiver til at vaage over hans (loren og
Laden og udspionerede ham selv ved enhver
Lejlighed. En Gang havde hun liørl, at han
var paa Besøg hos en smuk Skuespillerinde,
og hun kørte derhen i en af de kejserlige
Vogne og gav Kusken Besked paa at vente,
til Kronprinsen kom ud, saaledes at hun kunde
kundgøre hans Troløshed for al Verden og
ydmyge ham.
Selvfølgelig bidrog alt delle kun Lil at
gøre Rudolf endnu mere trodsig og hensyns
løs. Han gjorde ikke hunger Forsøg paa af
dække over sine Elskovseventyr; han kastede
sig dybere og dybere ind i Udsvævelser, sta
dig i det slet teste Selskab. Nat efter Nat
holdtes der de vanvilligste Fester, hvor Fyr
sler, Adelsmænd, Droskekuskc og deres Da
rn r dansede rundt i de mest primitive Ko
stumer. Kun sjældent gik ’ Kronprinsen ædru
lil Sengs, og da han foruden sine andre Ud
skejelser var stærkt forfalden lil Brugen af
Morfin og /Elher, er del intet Under, al han
i Løbet af lo Aar blev et stakkels Vrag baade
legemligt øg aandeligt, indtil omsider den Ka
tastrofe indlraadte, som gjorde en sørgelig
Ende paa den unge Kronprins’ forspildte Til
værelse.
En Alien ved el Bal saa Prins Ru
dolf for første Gang den skønne Maria Vctschera, hvis Bedstefader var den rige græske
Fin ansmand Ballazzi. Høj og slank, med en
yndefuld Skikkelse og en usædvanlig smuk
Ilals, med el fint Ansigt, hvis farve var som
bleggult Rav, store, mørke, forjad leude Øjne
og Haar saa silkeblødt og sort, al del næsten
blev blaasorl i del stærke Lys, saaledes var
den straalendc Skønhed, som hin skæbne
svangre Aften i Aarel 1887 fangede Prinsen-s
Blik i samme Øjeblik, som han traadte ind
i Balsalen. Del var ham en let Sag al øpnaa
en Præsentation gennem sin Ven Prins Philip
af Goburg, og hele Aftenen dansede han kun
med sin nye Flamme, medens Stephanie fulgte
Parret med lynende Blikke . Delte første Mode
blev hurtig efterfulgt af andre, og det varede
ikke længe, før hele Wien talte om Prinsens,
vanvittige Forelskelse’ i den græske Skønhed,
og da Rudolf nogle Uger senere rejste lit
London i Anledning af Dronning Victorias.
Jubilæum, hørte Wienerne til’ deres Forargelse,
al Baronesse Maria var rejst i Forvejen for
al møde sin Elsker paa engelsk Grund.
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I Løbet af ganske kort Tid havde den græ
ske Sirene faaet den svage Kronprins saa helt
i sine Garn, al han absolut vilde skilles fra
sin Hustru, og rimeligvis efter Marias Diktat
skrev han et Brev lil Paven, som imidlertid
sendte det til Erkcbiskoppen i Wien, der igen
overgav det lil Kejseren.
Frantz Joseph havde haft mange uhygge
lige Scener med sin genstridige Søn, men in
gen saa frygtelig som den, der nu paafulgte.
Del endte med, al Rudolf forlod hans Væ
relse med et blegt, fortrukkent Ansigt, skæl
vende Ham der og ravende som en drukken
Mand.
Et Kvarter senere fandt Hoffolkene
ham i hans eget Studerekammer i en dødlig
nende Besvimelse.
Hvad der foregik mellem Fader og Søn
ved hint betydningsfulde og skæbnesvangre
Møde, vil sikkert aldrig blive opklaret, men
der er rimeligvis Sandhed i den . Paasland, al
Kejseren befalede sin Søn at afbryde enhver
Forbindelse med den skønne Fyrstinde. I alle
Tilfælde ved vi, at Kronprins Rudolf efter
at have skrevet el langt Brev lil Maria Velschera, af sin Yndlingskusk lod sig køre ud
til Maycrling, hvor han gav Vennerne Prins
Philip af Coburg og Grev Hvas Besked paa
at møde sig.
Hvad der stod i Brevet lil Baronesse Vetschera, ved vi ikke, men vi ved, at hun lod
hen le en Vogn, standsede ved en Instrument
mager i Wiedner-Hauptstrassc, hvor hun
købte en Barberkniv, mg fulgte efter sin El
sker ud Lil Maycrling. Her stødte efter kort
Tids Forløb Kronprinsens lo Selskabsbrodre lil
dem, og om Morgenen fandt man paa et Leje
hvor Puder og Tæpper var kastet mellem
hverandre, lo Lig, Rudolf død af el Skudsaar i Hovedet og Maria Velschcra kvalt.
Hvad skele der hin sørgelige Januaraflen
1889? Ingen ved det, og der findes utallige
Teorier, hvoraf dog ingen kan betragtes som
absolut fy 1 de s l g o r e n de.
Den rimeligste og mest autentiske Forkla
ring er maaske den, som skyldes M. de Weindel, der igen efLcr Sigende har sine Oplys
ninger fra en Funktionær ved det østrigske
Hof, som havde særlig gode Betingelser for
al kende de virkelige Forhold.
Efter M. de Weindel s Opfattelse tilbragte
de fire Aftenen paa sied vanlig Vis — del vil
sige, Mændene tog kraftigt lil sig af Cham
pagnen, øg Prinsen blev ført lil sil Sovevæ
relse i stærkt beruset Tilstand. Der var af
talt en Jagludflugt til den følgende Dag, men
da Rudolfs Kammertjener, Laschek, Klokken
halvseks bankede paa Døren til Soveværelset,
blev der ikke svaret. Han bankede igen, men
stadig uden Resultat, og Laschek, som nu
blev bange for, al der var sket en (lykke,
kaldte paa Prins Philip og Hoyas, som efter
nogen Tids forgæves Banken og Raaben
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sprængte Døren og fandt de to Lig — Prin
sen frygtelig lemlæstet og Sengen svømmende
i Blod.
Hvad var det for et Drama, som i Nat
tens Mørke var udspillet i Kronprinsens Sove
værelse? M. de AVeindel forklarer det paa
følgende Maade: Da Kronprinsen vaagnede
op af sin Bus og saa Maria ved sin Side,
stod det liam klart, at lian havde brudt sit
Ord til sin Fader, sit Ord som Officer og
Gentleman. Han vækkede saa Maria for at
meddele hende, at de maalte skilles, og at
han aldrig vilde se hende mere. Maria for
søgte paany at drage ham til sig. men da han
fastholdt sin Beslutning, blev hun grebet af en
vanvittig For tvivl el se og sogte at dræbe ham
med den Barberkniv, som hun havde købt i
Wien. Halvt afsindig af Smerte kastede Rudolf
sig over hende og kvalte hende, hvorefter han
Log sin Jagtriffel, hældte Vand i den for al gere
Skuddet mere dræbende, salte Løbet for
Munden og sprængte sit Hoved i Stumper og
S lykke r.
Den ulykkelige Kronprins hviler nu i Habsburgernes Gravhvælving, medens den Kvinde,
hvis Kierlighed bragte ham Livets bojes le
Lykke og dybeste Elendighed, sover sin sid-

ste Søvn i Vetschera’ernes Familiegravsted i
Bøhmen. Kejserinde Elisabeth, for hvem Søn
nens frygtelige Død var det mest knusende
Slag af de mange, der havde ramt hende,
levede endnu ni Aar efter Tragedien paa May erling Slot, ni lange glædesløse Aar, indtil hun
fandt Déden for Morderhaand — den 1)< d„
hun hilste som sin Befrier.
A—g.

Julemærket 1912.

„Kains Sønner"
Brygger Jacobsens nye Gave, der som Pendant til „Borgerne fra Calais" er opstillet foran
Qlypthoteket.
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Aarets Nobel=Pristagere.

Den svenske Ingeniør

Den franske Prof.

Gtisluf Dillen.

Sebaticr.

Fysik.

Kemi.

Den franske La*gc og Biolog dk.r

Den franske* Prof.

Guignard.

Carrel.

Medicin.

Kemi.

Vi bragte nylig et Billede af Digteren Gerhard Hauptmann, Aarets litterære Nobel*
Præmietager. Vi fortsætter i Dag med de andre lykkelige Stormænd, nemlig den svenske
Ingeniør Gustav Dalen, som fik Præmien i Fysik, den franske Prof, Zebatier og hans
Landsmand Prof. Guignard, som blev Sejerherrer i Kemi og Lægen og Biologen Alexis
Carrel, ansat ved Rockfeller Instituttet i Amerika, som blev Aarets celebre Mediciner.

,Hver

8. Ikig

“,

15.

December

1912.

Det kongelige Teater

Iloeberg.

Herold.

Povl Hansen.

Fol. Damgaard.

Nylig genoptog del kgl. Teater

Carl Nielsens fortræffelige, bibelske Opera „Saul og David". D’Hr. Herolds og Høebergs glimrende Sangkunst
og beaandede Spil bidrog til Aftenens store Succes.

I Iver 8. Dag“, 15. December 1912.
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Den 5. December afsløre des paa Langelinie KAI NIELSENS monumentale Mindesten over MYLI US
EKICHSEN og hans Fæller, HAGEN og BRØNLUND. Deres Grønlandsfærd og Heltedøa har
for bestandig indskrevet deres Navne i Danmarkshistorien.

Østervolds gamle Træer omhugges.

Fol.

.1.

Andersen.

„Hver 8. Dag“, 15. December 1912.

Fra Balkankrigen.
Flygtende tyrkiske Soldater, som plyndrer er Bagerbutik.

11 ver 8. Dag“, 15. December 1912.

Fra Balkartkrigen.
Tyrkiske Bønder paa Flugt med deres Ejendele drager gennem en tyrkisk Havneby.
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UGENS PORTRÆTTER.

Redaktør V. WAHL.

Lærer og Organist GIIRISTEN MIKKELSEN.

REDAKTØR V. WAHL, Silkeborg, er nylig død, 84
Aar gi. Den gamle Redaktør, som arbejdede lige til det
sidste, var først Landmani og overtog for 25 Aar siden
Redaktionen af „Silkeborg Dagblad". Han var en intelligent Mand med mange Interesser, en smidig Pen og
et fortræffeligt Humør, som i Forening med hans noble
Karakter gjorde ham afholdt, saavel mellem Meningsfæller
som mellem politiske -Modstandere. Den smukke, man
dige og karakteristiske Redaktør var den yngste af 18
Sødskende. Hans Fader, som var Major i Køblenhavns
Brandkorps, fødtes 1759 og der var altsaa 1 53 Aar
mellem Faderens Fødsel og Sønnens Død, meni endnu
sælsommere lyder det, at én af Redaktørens Brødjre dødi
for 123 Aar siden 1

LÆRER OG ORGANIST CHRISTEN MIKKELSEN
er død, 84 Aar gammel. Han var en af dui danske
Folkeskoles Veteraner, Elev af den kendte Skr lemand,
Ludv. Chr. Müller. Mikkelsens Livsgerning vat i Løgtved og i Buerup og han var kendt og agtet vi ien om.
Han var en ivrig Historieforsker og var i ma nge Aar
Bibliotekar hos Grev Molike paa Nørager; til! ige var
han en flittig og fornøjelig Skribent og hans Artikler og
Afhandlinger fandt mange Læsere i de vestsjæ.'llandske
Aviser. Sit
““ Olium tilbragte
"
'
Mikkelsen
i København, ai
tid fornøjet og virksom, saaledes var han en af de aller
ivrigste Medarbejdere paa Børnehjælpsdagens Kontor.
FULDMÆGTIG C. M. HANSEN i Gyldendalske
Boghandel, Nordisk Forlag fejrer et ret sjeldent Jubilæum
den 20. December, idet han paa den Dag har været ansat i det gamle, ansete Firma i — 40 Aar! Jjubilaren
har med stor Flid og Dygtighed røgtet sin Gernii g i den
lange Tid og er meget afholdt baade af Chefer og Per
sonale, ikke mindst for sin vindende Personlighed og en
aldrig svigtende Tjenstvillighed, som har givet ham Plads
i mange Foreningers Bestyrelser.

i

Fuldmægtig C. M. HANSEN.
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UGENS PORTRÆTTER.

Grosserer PENNY HENRIQUES

Dr. med. HEINRICH PROCHOWSKY,

GROSSERER BENNY HENRIQUES er død, omtrent
84 Aar gammel, faa Dage efter sin Ven, Grosserer Me
ses Melchior. Ligesom denne var han en højt anset
Personlighed og en ualmindelig god og ædel Mand. I
sin Ungdom vandt han alle Hjærter ved sit straalende
Humør og elskværdige Vid og som gammel ved sin store
Uegennytte og utrættelige Tjtnstvillighed. Sine Læreaar
tilbragte han i Firmaet H. J. Bing, hvor han senere blev
Svigersøn og Associé. Senere havde han en stor Galanteriforrelning paa Amageitorv og overgik nogle Aar
efter til et Klædefirma. Benny Henriq ies var saare for
nøjelig at være sammen med, en trofast Ven, en gavmild
Velgører. For sin Virksomhed i Fængselsselskabet var
han hædret med Ridderkorset.
DR. MED. HEINRICH PROSCHOWSKY Rd. er død, 71
Aar gammel og med ham er en af Københavns mest
skattede Huslæger gaael bort. Han var en Søn af den
i sin Tid saa bekendte flotte Hofskrædder Proschowsky,
havde tilbragt en Del af sine Ungdomsaar i Ungarn og
var en ejendommelig, fremmedaitet Peisonlighed. Som
Student deltog han, som Underlæge, i Krigen 1864, og
efter i nogle Aar at »have virket, dels som Militærlæge,
dels som Provinslæge nedsatte han s’g i 1878 i Hoved
staden, med Lunge- og Hjærtesygdomme som sit Spe
ciale; det var ogsaa paa dette Felt, han vandt sin Doktor
grad. Den elskværdige Læ^e var gift med en Datter af
den berømte Skuespiller, Dr. Ryge.

Pastor MARKUS ANKER SECHER EU NI),

PASTOR MARKUS ANKER SECHER LUND i Vium
fyldte den 28. November 80 Aar. Den gamle Præst
passer stadig sit Embede med usvækket Nidkæihed og
Energi, og er elsket af sine Sognebørn i Vium, Sjørslev
og Almind, mellem hvilke han har virket siden 1881,
hvor han forflyttedes hertil fra Fjaltring Sogn ved Vester
havet. Pastor Lund er en Præstesøn, blev Kapelan. hos
Pastor Dinesen i Essenbæk, hvor han vandt sin Hustru.

ÄK, DE KVINDER!
Novelletter af Maurice Level.
Autoriseret Oversættelse af Josephine Aarbye.

Hvordan er Vejret.
Det har regnet fra Morgenstunden, og Folk ha
ster af Sted hen ad G¡aderne. Herrerne har sinøget
Frakkekraven op om Ører
ne, og man behøvei blot
at se dem for at vide, at
ikke er varmt udenfor.
Fruen skal ud, men hun kan
ikke rigtig bestemme sig, og
spørger derfor sin Mand.
— Hvordan er Vejret?
— Modbydeligt.
— Synes du. at jeg skal tage
min brune skræddei syede Dragt
paa?
— Den er maaske nok lidt for
svær alligevel ...
— Skal jeg da tage min mørke Musselin paa?
— Nej, den er vist lict for
let...
Fruens Læber kruser sig til t
lille Smil, naar hun
er rasende.
— Det er (Log et
stift Stykke, it du,
der har været ude,
ikke vil sige mig,
hvordan Vejret er.
— Dei kan du i o
se; du behøver da blot al tage Gardinet til Side —
det er vel ikke saa vanskeligt!
— Derfor bliver jeg dog ikke mere klog over, hvad
jeg skal tage paa. Hvis jeg havde været ude helfe For
middagen, vilde jeg da straks give dig Besked, dersom
du spurgte... For Resten... Nej, det kan være det
samme, du skal ingen Ulejlighed gøre dig. Jeg ka:n gaa
ud og faa Besked hos Pigen.
Herren trækker paa Skuldrene og siger:
— Sammenkaldte jeg Familieraad i Morges, før jeg
gik ud, for at blive klar over, om jeg skulde tage mit
blaa eller mit graa Jakkesæt paa? Du føler altid Trang
til at kaste Ansvaret over paa andre, selv om det drejer
sig om de mindste Bagateller. Hvad er det, du vil vide?
... Det or væmmeligt Vejr.
Efter dette ubeherskede Udbrud forbavses Herren
over den Frihed, han har taget sig, og vedbliver i en
venligere Tone:
— Du kan jo godt tage en let Kjole paa, lix is det
passer dig bedst, men tag saa et Overstykke med...
Fruen betragter* ham med medlidende Blikke.
— Et Overstykke? ... Paa Armen? ...
— Ja, er det saa mærkeligt!
Fruen svarer ikke.' Hun trækker Gardinet ti'. Side,
ser paa Termometret og erklærer:
— Det er seksten Grader. Saa tager jeg min Silkedragt paa.
— Saa kommer du til at fryse, indvender Herren i
en højtidelig Tone.
— Nej, jeg kommer aldeles ikke til at fryse, I Her
rer pakker jer altid ind, saa det er ganske latterligt.
Jeg tager desuden min Blaarævskrave paa.
— Den kan da ikke varme dig paa Ryggen og paa
Skuldrene...
— Det er altsaa koldt? spørger Fruen, der vil have
en bestemt Besked.
Herren grunder over, om han ikke har mest Lyst
til at si aa hende ihjel.
— Jeg siger ikke, at det er koldt...
— Naa, saa er det altsaa varmt?
— Det mener jeg heller ikke, det er... Men gør du,
som du har Lyst! Det er jo ikke til at holde ud at høre
paa.
Da Fruen kommer hjem om Aftenen, nyser htun, og
den næste Dag pudser hun Næse.. Hun har fa.;,a et en
Smule Snue, der i hendes Øjne antager Dimensioner
af en alvorlig Sygdom. Hun har imidlertid ikkp glemt

den Samtale, hun havde med sin Mand den foregaaende
Dag, og mellem to smaa Hosteanfald brummer hun:
— Tak skal du have for dine gode Raad i Gaar, nu
ser du Resultaterne!
2.

Hvad skal jeg finde paa.

Herren og Fruen har lige rejst sig fra Middagsbordet,
og de skal ikke ud den Aften.
Herren sidder magelig udstrakt i sin Lænestol og
nyder sin Avis.
Fruen blader i en Roman. Pludselig lukker hun Bo
gen, lægger den i sit Skød, betragter nøje sine Ringe,
gnider sine Negle blanke med Haandfladerne, gaber
derefter noget ubehersket, sukker dybt og rejser sig op.
Herren har ikke rørt sig af Stedet. Fruen sætter sig
ned igen og mumler:
— Uh, hvor det er aandsfortærende!
— Hvilket? spørger Herren.
— Hvad skal jeg finde paa til Middag i Morgen?
Herren, som ventede, at der var noget langt alvor
ligere paa Færde, fordyber sig atter i sin Avis.
Fruen hører imidlertid ikke til dem, der saa let slip
per en Idé, og hun fortsætter:
— Hvor er det modbydeligt med den Mad!
Ordet »Mad« udtaler hun med en Slags Væmmelse,
og man skulde tro, at hun aldrig selv spiste af den.
Herren tier haardnakket, men Fruen giver ikke saa
let tabt.
— Giv mig i det mindste en Idé. Jeg forsikrer dig,
at jeg kan ikke mere ...
— Hvad kan du ikke mere?
— Finde paa Mad, hver eneste Dag!
— Men vi venter jo hverken fremmede til Frokost
eller Middag, min Skat, saa du kan jo bestemme, hvad
som helst... det er jo lige meget...
— Naar man har en Mand siddende ved sit Bord,
kan man ikke opvarte ham med hvad som helst!
— Manden ved Bordet, er det mig? Er det for min
Skyld, at du saaledes piner din Hj ,rne?
— Ja, selvfølgelig.
— Det er saamænd unødvendigt. Jeg er jo ikke kræ
sen, men spiser alt, hvad jeg faar.
— Der gives ikke vanskeligere Mennesker at tilfreds
stille end netop de, der gør sig til af, at de spiser alt.
hvad man byder dem.
— Har jeg da nogen Sinde stillet Fordringer eller
forlangt en speciel Ret?
— Nej, men det vilde jeg da foretrække. Saa kunde
jeg da faa en Idé. Jeg kunde sige til mig selv: I Morgen
skal jeg lave hans Livret til- ham... Aa, jeg kan for
sikre dig, .at hvis jeg var alene, var det ingen Sag!
— Du skulde da ogsaa have Mad!
— Ja, men med mig havde det saamænd ikke saa
meget at betyde.
— Jeg fortællei* dig jo i det uendelige, at du kan lade
fuldstændig, som om du var ene, uden at tage Hensyn
til mig.
Herren tager igen fat paa sin Avis. En længere Pause.
— Jeg kan ikke mere! erklærer Fruen endelig. I Mor
gen maa du saa finde dig i at faa Æg, Koteletter og Kar
toffelpuré. Hvis du ikke holder af det, saa find du paa
noget andet!...
— Det holder jeg netop meget af. Det er jo storartet.
Koteletter og Kartoffel ...
— Ja, det er storartet!... Det fik vi jo i Dag til Fro
kost! ... Nej, hvad jeg vilde finde henrivende, det var at
bo paa Hotel altid og at sætte mig til Bords til Maalti
derne uden at vide, hvad jeg skulde have at spise! Nu
er jeg aldrig sulten, naar jeg sætter mig til Bords, blot
fordi jeg er overmæt af at tale om Mad og tænke paa
Mad!. Du lader kun staa til, og det generer ikke dig,
at jeg spekulerer, saa min Hjerne er ved at sprænges
for at give dig Variation paa Maden!
Manden, som fremfor alt vilde bevare Husfreden, ud
brød tilsidst i en indsmigrende Tone:
— Nu skal jeg sige dig, hvad jeg ønsker til Middag
i Morgen: forloren Skildpadde.
— Fy for en Ulykke! raaber Fruen. Aldrig skal et
Kalvehoved komme indenfor mine Døre... Det slattede, klistrede Stads... Nej, føj! Det vilde blive dejlig
Mad, vi fik, hvis du skulde sørge for den!
Ak ja, de Kvinder!

OH, DE MÆND!
Dybsindige Betragtninger
under engelsk Paavirkning af J ø r gen S t a a 1.
Foragter Kvinderne Mændene?

Ja, naturligvis har Kvinderne bestandig foragtet
Mændene! De har gjort det lige fra Eva kaldte Adam
en Sladderhank, men siden hine fjærne Dage har
der dog været Tider, hvor „(Foragt" har været ¡for
stærkt et Udtryk for de Følelser, Kvinderne i Alminde
lighed nærer for det „stærke Køn". Disse Følelser
kan sammenlignes med de Helliges Medynk med Syn
deren, eller med Skolemesterens krænkede Medlidenhed
overfor en dum Skoledreng. I dens aller milde.ste
Form kan denne Følelse være akkurat som en Moders
dybe Bekymring for hendes uartige Barn.
Men vist pg sandt er det, at Kvinden altid har
set ned paa Manden, i Stedet for at hun selvfølgelig
burde se op til ham aom den Skabningens Herre,.
han jo dog virkelig er.
Maaske skyldes det hendes medfødte Moderfølelse
Og er saare skønt — men knuseinde ubehageligt er
det alligevel!
Det kan jo desværre ikke nægtes, at hun bestandig har fundet, at han var et grumme ubehjælpsomt
og_ mangelfuldt Væsen, som maaske ejer en Bjørns
c* *
Styrke
og en Ciceros Talegaver, men alligevel er saa
hjælpeløs" i det daglige Liv""som' et Barn i"" Vuggen.
Maaske tør han~ skyde en Løve og standse^ ien
Pøbelhob, men han kan hverken koge en Gryde Grød
eller rede en Seng, ikke at tale om, -at
tat han naturligvis:
hverken kan lappe sin Skjorte eller stoppe sine Strømper.
Kvinderne — „disse Arbejdsdyr" — som George
Meredith kaldte dem, føder Mændene til Verden, og
gennem hele Tilværelsen er det en Moder, en Hustru,
en Søster, Kusine, Tante eller Bedstemoder, som sørger
for hans Føde, Klæder, hans Renlighed, hans Hygge
og Velvære, sørger for ham paa alle Maader lige fra
hans Indtræden i Verden og til hans sidste Stund —
— ja, det er ogsaa Kvindehænder, som pusler ham
jefter Døden. D*ennc stadige Hjælpen Manden i alle
mulige Forhold gør ham i Kvindens Øjne til et ringere
Væsen, og selv om det aldrig naar saa vidt, at hun
foragter ham, saa vil hun dog bestandig komme til
at nære en vis moderlig Følelse for ham.
Manden vil rimeligvis indvende, at han har en
anden Mission her i Livet, han er den Samfundsstøtte,
paa hvem alt Ansvar og Fremgang hviler, han har
sin Gerning, sin Forretning, sit Embede at forvalte;
men den kloge Kvinde véd, at Hjemmet er Samfundets
Fundament, og uden Hjemmets Hygge vilde alt det
øvrige gaa til Grunde.
Hertil kan nu rigtignok Manden med Sandhed sige,
at naar han er saa hjælpeløs, som han er, saa er
Idet ene og alene Kvinden selv, som har gjort ham
dertil. Fra den spædes te Barndom er han bleven for
kælet og føjet af Søstre og Tanter; en altfor opofrende
Moder har givet „sin Søn“, dette Vidunder, alle sine
Forhaabninger, alle sine Tanker, sine Længsler og Be
kymringer, ham har hun viet al sin Gerning, og gan
ske stille er hans Hustru gledet ind paa Moderens
Plads og har overtaget alle hendes Pligter og al hendes
Omsorg.
Ubevidst har de gjort ham til Egoist ved kun
at lænke paa hans Bekvemmelighed, og Tilfredsstillelsen
af hans materielle Fornødenheder — maaske fordi
det er dem en medfødt Trang at tjene \ham, maaske
fordi de føler, at de er økonomisk afhængige af ham og
endelig — last not least — fordi de for .Husfredens Skyld
følger det gamle Raad „at fodre Bæstet godt".
Og nu har Fremskridtskvinderne kastet sig over
disse Forhold og naturligvis overdrevet dem med deres
sædvanlige Mangel paa Logik.
Efter deres Mening betragter alle Mænd kun Kvin
derne som unyttigt Legetøj. I deres Øjne har alle
Mænd en slap Moral, og Ibsens „Dukkehjem" har givet
dem den Idé1 at ethvert Ægteskab uundgaaeligt gør
den ideale Kvinde til en Slavinde hos en selvisk Tyran.
Andre Skuespil, som f. Eks. „En Hanske", har fyldt
dem med Harme over den forskellige Moral, Verden
fordrer af Mand !og Kvinde. De forfægter, at Mændene
staar i Stampe baade i Videnskab og i Kunst, hvor-

imod Kvinden be
standig vinder nyt
Terrain i alle mu
lige Næringsveje;
de fordrer Kvin
de - Valgret og
samme Lønningsvilkaar for Kvin
der som for
Mænd, og de gaar saa vidt, at de
kalder Ridderlighed en Fornærmelse, som en frigjort Kvinde ikke
skal lade sig byde!
Mændene bærer imidlertid de
res Skæbne vidunderligt. De ved
saa vist, at hverken Hensynsfuldhed
eller Egoisme er monopoliseret hos
noget af Kønnene, ogf at en alvorlig
Krig mellem Mand og Kvinde er
ganske utænkelig.
Forskellen i Synspunkter er ét,
og Opsætsighed mod Naturens Love
er noget andet, som ikke er inden
for Rimelighedens Grænser. Den
største Fare for Manden er, om
han mister * sin Mandighed og la
der sig regere af sin Kone, thi
vist er det, at ligesom en Mand
vanskeligt forelsker sig i en eman
ciperet Fremskridtskvinde, saaledes
er enhver sand Kvindes Ideal det
stærke, brutale Maskulin, hvad hun
rimeligvis slet ikke selv ved eller
vil indrømme.
Grunden til Kvindens determinerede Væsen overfor
Mændene ligger i de moderne Idéer, efter hvilke hun
fordrer at leve sit Liv som hun vil og ofte formaar
selv at sirabe sig en Position. Dette liar gjort, at hun
har forhøjet de Fordringer, hun stiller til sin Tilkomne,
saa dø maaske nu gaar lidt over det opnaaelige.
Hun mener, at hun kan fordre alt af sin Mand,
til Gengæld for det ene han forlanger af hende — absolut
Renhed. Og her staar vi ved Roden til 'hele Uover
ensstemmelsen — det dobbelte Moralbcgreb!
Der er de Kvinder, der forfægter, at Mand iog
Kvinde skal have samme Frihed, men de sadler rigtignok
derved sig selv i en falsk Stilling. I hvert Fald burde
Kvinden da saa ikke stige ned til Mandens Niveau;
det vilde sandelig ikke forbedre Forholdet. Kan de
da ikke se, at naar Manden forlanger, at Kvinden
skal være et renere Væsen end han selv, 'saa er det
i Virkeligheden den fineste Kompliment, han kan give
hende. Han ønsker jo at se en Guddom i hende,,
han ønsker, at hun skål være hans Lys, hans Sol, hans
Ledestjærrie! — og det maa jo dog smigre hendes For
fængelighed, og hvad en Kvindes Forfængelighed for
maar al udrette, det ser vi bedst af det Heltemod,
hvormed hun slæber om med Hatte, som Bordplader,
Skindkraver som Bjørnehamme 'og Muffer som Over
dyner.
Det skal der Kraft til, og Kvinden er en Kraft,
som Manden ser 'op til, idet han ydmygt beder:
„Foragt mig ikke mere, selv om jeg vedbliver med
at være din lydige Slave!"
Ja, thi en Slave er vi af det smukke Køn.
Som Brudgom er det — midt i al vQr Benauelse— vor Pligt og Skyldighed, „vort Iljærtes Trang", i
varme begejstrede Sentenser at hylde vor Brud, prise
vor Lykke, udtale vor Taknemlighed, lægge vor Elskov
og vore recle Hensigter frem til almindelig Beskuelse.
Men se, om hun nogen Sinde gør Gengæld. Og Bru
defaderen berøm mer den Skat, han nu overgiver i vore
Hænder og jubler over Skattens Mor, denne vidunder
lige Kvinde! Men hvem jubler over os?
O, vi stakkels Mænd!

„Hver 8. Dag“, 15’ December 1912.

A»'c rd si edel i Hoisleinsgade Nr. 8.

l’ol. A. Andersen.

Et grufuldt Mord.
Medens man io fra l’diandel oftere horer
om haarrejsende f orbrydelser, er det dog Gud
skelov sjeldent, at vort fredelige Samfund op
skræmmes af Begivenheder, som de, der nylig
har fundet Sted paa Østerbro i Kobenhavn.
1 Begyndelsen troede man, al sædvanlige Ind
brudstyve „af tilfældet1 ogsaa var blcven Rov
mordere, -og en uhyggelig l’Lryghcd maatte der
ved brede sig over store Dele af Befolkningen.
Skønt Forbrydelsen nu er afsløret som den
modbydeligste Kynisme, har Losningen der
for alligevel bragt mere Ro i de ængstede Sind,
liden at komme nærmere ind paa delte uappel il
lige og stygge Drama, som Læserne jo des
uden kender gennem Dagspressen, bringer vi
hermed el Par Billeder fra Mordstedet.

Sovekammeret hvori Koeli blev myrdet.

udtaler sig i en overordentlig vel funderet Artikel om Livsfor
sikring. Fisker fens Thomassen paa Snekkersten har skrevet
en djærv Opsats om Fiskeri og Fiskere. Laura Kjeler hår
en meget national og meget veltalende Novelle. Malermester
Ludvig Dyrberg fortæller om, da han var Dreng i Viborg.
Johan Skjoldborg skriver om Husmænd, Sagfører Chr. Ørn
om den store Strafferet. Vidar Bruun om Arbejderbevægelsen,
Victor Henriksen om Arbejdsgiverne osv. osv.
Med andre Ord: Bogen indeholder over 40 interessante
Arbejder om Tid og Forhold under Huset Glyksborg.
Bogen er en Hymne til Danmark, og baade Forlag og
Forfatterne har Ære af den. Bogen bliver indbundet i et over
ordentlig stærkt og smukt Bind. For faa Aar siden vilde denne
stilfulde Bog paa de gammeldags Forlag have kostet 6 å 8
Kroner, maaske 10 Kroner, nu koster den 3 Kroner. Kunsten
stiger — Bogtekniken stiger til Gavn for de mange tusinde
Hjem, som sætter Pris paa gode Bøger.

„Under Huset Glyksborg* er et Værk, et Kildeskrift,
der er værd at eje, 3 Kr.! Kan man virkelig faa en saadan Bog for 3 Kr. ?
Kurér.

Kostbare Perler.

Julens bedste BogT
AMTIDEN skildrer Samtiden!
Tredive kendte Mænd med Konsejlspræsidenten i Spidsen
har sat sig den Opgave, at give nogle Bidrag til Forstaaelse
af'de sidste 50 Aars Udvikling i Danmark. Bogen, der hed
der „Under Huset Glycksborg. 1863—1913. Spredte Træk af
Tidens Historie*, er samlede af Carl E. Simonsen og ud
kommer en af de første Dage. Vi har haft Lejlighed til at se
Bogen i Manuskript og maa sige, at Bogen fortjener en frem
skudt Plads paa alle Juleborde i Danmark — ja. den vil sik
kert ogsaa finde Vej til Sønderjylland som til Amerika og
Island. Her er Stof og Portrætter i Overflod. KonsejIspræsi
dent, Forsvarsminister Klaus Berntsen har skrevet om Høj
by Skyttesmarsch, et Kulturbillede fra 60ernc, Hofjægermester
Lüttichau har skrevet om Heden, Godse er Johannes Hage
har skrevet om 1864, Kunstmaler Liitzhöfft har skrevet om
Dansk Malerkunst 1863 — 1913, afd. Albert Qnudtzmann har
skrevet om Litteratur, og da det er Forfatterens sidste større
kritiske Arbejde, bliver dette hans litterære Testamente. Han
begynder med Klassikere som H. C. Andersen, og PaludanMiiller og glider over Georg Brandes, Drachmann til vore
Dages Forfattere som Johannes Jørgensen, Henrik Pontoppidan, Johannes V. Jensen og slutter med — Julius Magnussen.
Overretsassessor C. E. Cold skriver om Samfundets Stifbørn
Vald. Holm om Afholdssagen, Folketingsmand A. C. Meyer
om Sport, Leg g Idræt. Professor Harald Westergaard om
den københavnske Kirkesag, Sognepræst Th. Lomholt Thom
sen om kirkelige Rørelser indenfor nævnte Tidsrum, Cand,
theol & jur. Arnskov skriver om det statsretslige Forhold melæm Danmark og Island, Cand. polit., Sekretær Chr. Høyrup

S

Som del vil erindres,
druknede sidste Sommer om
af Paris' skønneste Skue
spillerinder, Md. Lan telme,
paa en Sejlads paa Rhinen,
en Tragedie, der aldrig er
bleven opklaret og vel be
standig vil vedblive at være
en Gaade. Vi bragte den
Gang et forlræffeligl Billede
af den udmærkede Skønhed,
hvis Efterladenskaber, et
kostbart Indbo, Toiletter <og
Smykker nylig solgtes Ved
en Auktion, der lokkede en
umaadelig Skare Købelystne til Hotel Drouot. Det var
svimlende Priser, der bødes, men de kulminerede dog,
dci hendes berømte Halssmykke r aa bles op. Vi viser vore
Læserinder en Tegning af dette Smykke, som bes ta ar
af fem store, graa Perler, forbundne med en diamant
besat Platinkædc. Fra den midterste Perle hænger en
Bcrlokke, bestaaende af en meget stor Brillant og ea
ægformet graa Perle. Køberen fik først Hammerslag
ved 75,300 Francs.

Balletdanserinder ved Operaen i Paris.
Fotografiet er taget i det Øjeblik de fra Kulisserne skal ind
paa Scenen.

Crome & Goldschmidt.
Æ2AMMELDAGS Hjem i god Forsland, solide Folk
i alle Kredse, har hver Jul hyldet det sunde
Princip,, som udtrykkes i Ordene: Nyttige Julegaver!
Og naar dette Princip skal praktiseres med fuldt
Udbytte, gælder det om at finde gode, solide For:
retninger, hvorfra Varerne ikke alene er nyttige af
Navn, men er t:l Gavn og Nytte gennem lange Tider
ved Soliditet og Holdbarhed.
Et Firma, der i saa Henseende er førende i dansk
Industri er: Crome &> Qoldschmidt!
Landet over har dette Navn en Anseelse, dets
Fabrikata et Ry, som er hævet over den meste Konkurrencee, og dersom man gør et Besøg i Forret
ningsn i Kristen Bernikowsgade, København, vil man
finde, at Folk ikke tager meget Fejl, naar de giver

disse Manufakturvarer en fornem Plads i deres Om
dømme.
Nyttige Julegaver, som man med Fordel kan
købe hos Crome & Goldschmidt er Kjolestolfer, BonT
uldstøj og Zefyr, afpasset i Æsker til Bluser og Kjolen
Duge og Servietter, Damelinned, Forklæder,
Tasker, Langsjaler, Ulsters, Handsker, Divantæpper,
Bordtæpper og Skindvarer er Damernes Sag.
Men selv til en kræsen Herre kan man finde en
fin Julegave hos Crome & Goldschmidt, Tvis ^Man^
schetskjorter er berømte for deres Holdbarhed i Vask,
og hvis Herre-Undertøj har lige saa gode Egenskaber.
En ulden Trøje er maaske en prosaisk, men den
er en praktisk Julegave, og den er da endelig mere
velkommen nu, end til Midsommer.

Københavns Renholdnings-, Kakkelovnspudseog Rensekompagni,
Vinduespolerings- og Flytteforretning.
112, Vesterbrogade 112. — Telefon Vester 5261 y.

Renqørino

-------- ----------------?

og Renholdelse af Ejendomme, Rensning, Pudsning, Opstilling og
Udmuring af Kakkelovne og Komfurer. — Forlang Prisliste.

Guldfyldepenne

14 Karats, fra Kr. 3,00 pr. Stk.
Agenter 331/:, °/o Provision.
W. EBLING, Fredericia.

Wolfgang-Hansens Kursus i Klaverspil
f. Børn og Voxne, Begynde: e og Viderek.
Oprettet 1889. J udmeldelser Mand, og
Torsd., Onsd. og Lørd. 2 — 5. Tlf. Byen 756.

Holbergsgade 26, 4. Sal.

IilensolidNerre(jr.l.l2Kr.5Ofl.

+

Malind
lllållllfi.

Sønd.. Aften & Model-

Forbereder til al
Kunstindustri.
Indm. 11-2, Aften 7—8.
Forl, Progr.

Frede-Aamodt.

fiauearkitekt lotiaa lassen.
Planer og Overslag
til

Villahaver,

Parker, Anlæg
Kirkegaarde.

Vesterbrogade 183.

og

København.

________ Telefon V 5512 V.________

viihelm Rosenberg.
Elever modtages i Sang, Tale
slemmens Uddannelse o<r Musikteori

Prinsesse Maries Alle 7,2. T*f.2956y

Piano

uden Udbetaling.
Afdr. 10 Kr. mdl.

Vingaardsstr. 25.
Husk Nielsens Skotøjs- og Træ»
skoforretning. Solide Herre-, Dame-

Gratis tilsendes

vort store illustrerede Katalog
over fineste og billigste hygiej
niske Gummivarer, Sygeplejear
Husk Thorsgades nye Skrædder* tikler, Bandager etc. — mod 10
forretning og Reparationsværksted Øre i Frimærker til Porto.
forsøg, og I)e bliver tilfreds. Stort
og Bornestovler t il aller billigste Pri
ser. Gør el Forsøg. Reparationer hur
tigt og solidt. Nielsen, Kronborgg. 9.

Prøvelager. Stof niodlades til Forar
bejdning. Thorsgade 14._________

Amerik. Gummivare-lndustri,
Afd. 8.

Kbhvn. N.

Tlf. 5932.

°g Tapetserer. Møbler omstoppes og
betrækkes. Gardiner ophænges.

Specialitet: Tapetopsætning.
Holsteinsgade 5 Kj.

livem kender ikke Vald.
J I- Kleis store Maleri-Udstil
linger og Kunsthandel paa
Vesterbro; men kun de færreste
aner den store Virksomhed
som samme Sted findes paa
Forgylderiets Omraade. Dette
har i høj Grad udviklet sig til
en Kunstindustri, som i Aare
nes Løb er bygget paa Sam
menarbejde med vore berøm
teste Kunstnere og fortrinlig
Udførelse af Arbejdet. Sæt lig
har afdøde Arkitekt Th. Bindesbøll givet et rigt Bidrag, ved

+

„Pein’s Depot“, Aarhus.
En gros — en detail.

Danmarks største Depot for hygiej
niske og Peins Artikler.
III. Katalog og Prøve 30 Øre i Frimærker.

Moderne Møbler, Overslag og Tegnin
ger gratis. Øresundsvej 19, 1.
Tlf.
Am. 780 x* — Alle Reparationer og
Butiksinventar.

CD
C3

55

Gamle Tandsa
(Platin og Guld) betales med hø
Pris op til 4 Kr. 50 Øre pr. G
Kan indsendes i Brev. Afregning
gaaendc (forsendes i Brev med 1(
Porto).

H. CHR. ZINGLERSEN,
Abel Cathrinesgade 25 St«
Christianshavns Fiskehus 2, Knip*
pelsbrogade 2. Telf. Central 7293. Københ. Kunstsmedie og Autogensve
Alle Aarstidcns Specialiteter føres. C. E Christensen. Yesterbrog.
Billigste Noteringer.
Tlf. V. 4218. Lysekroner, Gitterp
Varerne bringes overalt.____ Trappe- og Balkonarb.. Kunstsm
Fodlæge Sygepl. Frk. Ida Spies' arb., Gravgel., Glastage, Penges!
Klinik.

Anb. af Læger.

Spec, i ned

groede Negle og vanskcl.Tilf. Gylden*
løvesgade 6, 1. Sal. vis-a-vis Klampenborgbanen. Telf. Byen 1918 x.

Malerier restaureres og fe ni?
af udnuerkede Specialister. Male
af kendte Kunstnere købes.

A Ile Skotøjsreparationer udføres so. lidt og billigt, gode Materialer.
Mililsvrc bedes gøre et Forsøg og de
bliver tilfr. Hurlig Expedit. Galoscher
repar. Anderberg, Tornebuskeg 2 Kj:

Vald. Kleis. Ve^iS
Husk den ny Skotøjsfabrik

p

æne møblerede Værelser med
fuld Pension faaes hos

Fru Nielsen,

Dosseringen 16 3.

HUSK BLOMSTERFORRETNINGEN
„Kom iu(i“ Kapelvej 11. Palmedeko
rationer fra 1 Kr., Couvertebuketter
5 0. Guiri, m. m. Gør el Forsøg. Be
stillinger besørges. Tlf. Nora 2375 y.

Ejendomme
saavel By som Land med gode Priori
tetsforhold, event. Mageskifte anvises
gratis. Anbefalinger fra mange tid
ligere Forretninger haves.

M. Mortensen,
I GI. Kongevej 35 C.
Kunstige

Alt Malerarbejde, saavel nyt som
Blegdamsvejens Vadskeri og
udføres hurtigt og billigt. Strygeri. Specialitet Manchetlinned.
Specialitet: Trappe* og Facade* Ingen Prisforhøjelse.
maling.
P. C. Petersen,
TH. ANDERSEN,
_____________ Ryesgade 57 St. o. G. _______ Blegdamsvej 112 A._______
HUSK MØLLNITZ, Sadelmager- HANSEN og RUDE, Møbelsnedkeri,
gammelt

CT)
Oi

ES

ombyttes.

Tadnind
lugllllig.

CD
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sendes 5 Al. graanistret Finulds-Stof
fra Klædevæver Edeling i Viborg.
NB. Kan returneres straks eller

CfiidÍAu 1

7»

BEN og ARME
med Luftspænding.
ENERET.
Sølvmedaille Paris 1900
Vægt 1—3 Kilo. Skriv
efter gratis Katalog.

Schiønnings Eftf.
S. Koch.
Holbergsgade 19, Kbhvn.

Jagtvejen 97. Herrestøvler fra I
Damesløvler fra 5 Kr., gør et Fo
og De bliver tilfreds.

OST OST"OS1
Absolut største Udsalg i Os
Konserves. Hjemmelavet Leverp
og Sildesalat. Kapelvej 51 St.

Prøv at spise Middag i mit 1
sionat, og De bliver tilfreds. 1
Pension faas. 1. Kl. Varer benyi
HESSELLUND, Asylgade 12 Si
FIBIDOL or et Hud rensnings]
del som fjerner Filipenser og I
orme. Paa faa Dage gai anteres (
Onder fjernede. 1 Flacón koster
Forsendes overalt mod Efterkrav
Porto, kan ogsaa indsende Beløl
Frimærker. Brugsanvisn ng samt
rige Anbefalinger medfølger.

S. JOHANNISON.
Oehlenchlägersgade 74.
DET HAR SINE GRUNDE
at Haaret bliver graat; men naa
igen kan faa sin naturlige Farve
det intet. Alt Slags Haar kan fa
med „Annol“. Opgiv hvilken F
De ønsker! Finsker å 3 og 5 Kr.
sendes diskret mod Efterkrav fra
veddepotet. Norasv. 34. Chariot

en Mængde udmærkede Te
ninger paa Rammer og li
nende. Tillige modtager F
Kleis stadig, gennem si
franske Forbindelser, en Mæn
de gamle franske Modeil
og disse bliver saa eftergjor
skaaret i Træ, saa at de c
saa i Holdbarhed er gans
enestaaende. Hr. Kleis F
da ogsaa. den store Glæ(
ikke alene at kunne tælle si
Kunder blandt vore bedi
Malere, men tillige at have
stor Kundekreds i Udlandel

elsesringe

VWSJW

Københavns
Specialforretning.
Etableret 1880

' ^55)
u|| TH. HALGREEN, Gothersgade 31.
FABRIK(elektr Driftsamt UDSALG.)
i. GI. KONGEVEJ 104
Jnotattøi af Múók £*¿4
ANKER HEE(MARD=
GflSOVNE.
Faas hos enhver Forhandlen af
Emaillerede Gryder fra

ZINKER HEEG/WRD
____________Hoveddp.: Trojel & Meyer, Kronprinsensg. 1«____________

TYSK ER FOR DANSKERNE DET VIGTIGSTE FREMMEDE SPROG, LÆR DET

hos indfødt Lærer efter den naturlige Metode, Enet. Kr. 150, Hold 2 Tim. uglt.
Kr. 5 00 mdl. Konv., Korresp., Oversætt. L. Michaelis, Vestervoldg. 7 dt9 B.

rw*

»VQ»KfW

i. LINDER-MADSENS mek. Etabi.
• Skramsgade Nr. 6. Tlf, Byen 3474.
•er mek og elkt. Vinduesreklamer af
?r Art Tegninger og Overslag gratis,
randør til de største Reklamefirmaer
imark.

ugen Jensen,
Willemoesgade 12. 0.
ktro°mekanisk Etablissement
og Metalvarefabrik.

Elektriske Anlæg.
ort Udvalg i Fotogralirammer
(Metal).
Lommelamper fra 85 Øre.
kit mekanisk Arbejde udføres.

KREDIT

.GIVES

HERRE - DAME
ØØRNEBEKUEDNINC
MED BILLIC '
rORUDBÉTHLING
I

_ KR. PR.UGE. ..
1-2

i

H .THOMSEN ,

CHRISTIAHSHAVKS rot»v X

'Q

ilødenætforretningen
„HANNOVER"

ved Reinhardt Steigler, København.

117, Vesterbrogade 117.
Specialitet:

ladbrændende Lamper i alle Faconer. Qaskroner, Næt, Glas
og Kupler haves altid paa Lager til en gros Priser.

■■

jrdens

Elektriske Artikler

bedste

Patenl Roghællen „SEJR1

■—

Metaltraadslamper

forhindrer al Nedslag og forbedrer
Trækket.

iCt. Besparelse anbefales. — Sendes overalt mod Efterkrav.
Í1DI C D paa rimelige Afbetalingsvilkaar ♦♦♦
K/DLCiv
chr Hansen, Birkegade Nr 4.
igsvea Palmehave

W. Bomiez RøghætteTabrik
Bruunsgade 35. Aarhus.
Telefon 1670.

Vald. Nisted.

Esbjerg.

Forhandlere Rabat.

final, enestaaende i Danmark.
Klasses Café & Restaurant.
Koncert hver Aften.

*/s
.

Sygeforsikringen af 1908.

Colbjørnsensqade
3
TelF. Vester ¿650.
Kontortid 10—6.

tegner Dagpengeforsikring i Sygdoms^ og Ulykkestilfælde hver for
sig eller kombineret paa klareste og fordelagtigste Betingelse til faste
Præmier.

Adams Ribben.
Lærerinden i Børnehaven havde fortalt om, hvor
ledes Eva blev dannet af Adams Ribben og givet ham
til Kone. Lille Bob var meget optagen af denne For
tælling, og da han kom hjem, fortalte han den til
Forældrene og lille Søster inde i Barneværelset og til
gamle Hanne ude i Køkkenet.
Næste Dag legede han som sædvanlig, og man
troede, han helt havde glemt det Stykke Bibelhistorie.
Han legede og tumlede om, saa det endte med, at han
fik Sting i den ene Side og af Hanne blev lagt i
Seng inde i Barneværelset.
Da Moderen kom hjem fra Visitter, var der en
Koncert af den anden Verden, lille Søster græd, fordi
Bob græd, og Bob græd, fordi:
„Aa, Mo’r, Mo’r, jeg er saa syg — foL* jeg er ved
at faa en Kone!"

Koldt Vand i Blodet.
En Klirren. — Et Brag!
Et forfærdet Skrig — et Rædselshvin!
Enepigen s ty rier fortvivlet ind i sin Frues Kabinet.
Fruen sidder lammet af Sorg og stirrer paa Gulv
tæppet.
Paa dets brogede Blomslermønster ligger Stum
perne af hendes Nakkespejl.
„Aa, .Ane, Ane,11 jamrer hun, „hvad skal jeg dog
gøre, jeg er saa ulykkelig, for det betyder syv Aars
Ulykke, naar man slaar et Spejl itu!"
„Del ska’ Di saamæn’ inte bry’ Dem om," troslede '
Ane hende, „ska’ Di ha’ Ulyk’, liva’ ska’ je’ saa sige.
Jo’ har nemlig lue nu mased’ Pillespeilel i Da’li'stuen."

= HOTEL NORDLAND, BERLIN. —
Aabnes 1. Januar 1913.

■■■■■■■■■■■a

Stettlner Banegaard.

Invalidenstr. N.

■■■■■•«■■•■

ansk Hotel. Værelser fra Mark 2,50. Hotellet bliver indrettet med al Nutidens Komfort: Lift, Elektrisk
ys, Central Varme, Bade, koldt og varmt Vand paa Værelserne.
Ejer M. WENDT.

BAHNHOFS HOTEL.
Dansk Hotel.

Indehaver: ERNST SCHÖTTLER.

Dansk Hotel.

Itona-Ottensen, Hjørnet af Hahnenkamp og Scheel-Pleszenstr. i umiddelbar Nærhed at Altona Hovedbanegaard.

Telf. Gr. 1. 4021.

Elegante Værelser Mk. 3,00 med Frokost. Servering paa enhver Tid af Dagen.
Udskænkning af hjemlige og fremmede Ølsorter. ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
trængt reel Betjening.
Faste Priser.

JANSON
lotel zum Kronprinzen, Hamburg, Hotel
Indeb. POOL LANGE.
lige ved Hovedbanegaarden (Ankomstsiden).

¡te Klasses Hotel, 100 Værelser fra 3 Mk. Mest moderne Komfort.
— Værelser med Bad. Varmt og koldt Vand i alle Værelser.
Lift —• Auto-Garage — Stahlkammer — Vakuum.

Heinrich Loelf, Ejer,
Sagfører H. O. JACOBSEN,

’rederiksborggade 48.

Kbhvn.

Telefon 7486
inerg. Incasso. Øjeblikk. Afregn,
yendomme administreres billigt.

Aaben 10=12 & 5*>7, Søndag 10=12
TELEFON BYEN 4298
MIKKEL BRYGGERSGADE 5, St.
København K.
Ægtepagter, Borgerlig Ægteskab,
;emeget i hvad Stand. Kan inds. i Separationer, Testamenter,„Skils
rev for 10 Øre. S. Jensens Tand» misse, Ansøgninger, Retsmøder.
rretn., Dannebrogsg. 18, Kbhvn
Al Ejendomshandel.
Salg og Køb af Forretninger.

amle Tandsæt.

Berlin N. W. 7, Dorotheenstr 19
ved Postscheckamt. N. W. 7.

NærvedBahnhofFriedrichstr Elek
trisk Lys, Centratvarme, Luft, Bad,
Piads for Automobiler, Telf. Centrum
4460., Tel.-Adr. Jansonhotel.

Værelser fra Mark 2,50.

CENTRAL CAFÉ
& RESTAURANT
(v.

M. Pedersen,

fork. Hotel Vestjylland)

H. C. Ørstedsvej 49.
Linie 8 og 3 holder v. Døren,

.¿lorden"
København

n.

Bedste og billigste Sted foi
Køb af alle Belysningslegemer.
Qlødenæt (Auer), elektr. Lamper (A E G) o. s. v.
Provinsordres ekspederes otng
og sendes med betryg. Garanti

Svea

Brand- og LivsforsikringsAktie-Selskab
Hovedkontor for Danmark:

Amaliegade 3. København.

igkiste-Fabrik

Tværg. 20. Fiks Gardinophængning

Telf. 7507.
anbefaler sig et æret Publikum.
— Telefon Nora 2601. —— Qnor PflniTQ
Møbler omstoppei
uPdi I Cilgu- (for Private) af er
Fagmand, hurtigt og propert. Chr
Nielsen. Telefon Vester 1097 x, Hartmannsgade 1Í (Kælderen).

resterbrog.75
Hj. af
ilehlenschlægersgade

___ mig hænge Deres Gardiner op.

H Gabe, Monradsvej 13. Kbhvn. F.

iarl Ipsens
VI. Frprfprihpn
aPeJserer °.s D^<oraIlCUCl IKoClI. T
tionsforretmng.Dron.

billige

og Tæpper paalægges. Forsøg at lade

Extrafint Kamgarns-Cheviot til Herretej,

det lave Hus
Fif, Vester 379.

begravelser
besørges.

^VJ^edler.

Calcium earbid.

Fabril^,

5,50 Øre Meter eller 3,40 Alen samt Dame-Serges til
3 Kr. Meter eller 1,89 Alen samt en Vare til 3,50 Meter,
2,20 pr. Alen sendes til enhver af Bladets Læsere i denne
Maaned fra
S. Pedersen.
Klædefabriken, Varde.

Gummivarer forsen«
des pr. Efterk av elléi

Frimærker.

Cigarf. Godthaabsv. II

Hygiejne, Sygepleje,
Toilet og Barber Artikler.
Forlang illustreret Katalog.
Forretningen grundlagt 1900.
Lageret „Diskret44,
Prinsessegade 49. Kbh. C.

Gummilageret.
13. Lille Kongensgade,

fors prima og garanterede Varer til
billigste Priser. Diskret Expedition

Kældergittere, Dørgittere
[■ Gittere for Udhængsskabe og
Kakkelovne samt Sikkerhedsgittere.

Vejle Dampvaskeri,
kern. Tøjrensnings-Anstalt,
anbefales. — Telefon 307.

PI A MAFR stemmes og repareres
riMIMUCn billigst. Dannebrogs
gade 20, 1.
I. Marcussen.

O

Alle Sygeplejeartikler.

Prøves. 25 Øre. Frimærker.
2 Prisl. „Hygi44 Kbhvn. V.
GummilageretFran^ais

16Lille Kongensgadelt

Sagfører Thor Eibye,
Hyskenstræde 12 København

Extra fineste Kval. Gra^
lis Prøver. Diskret Eksp.
Frim. modt. Hoveddep

Sygeplejerske Frk. Ida Spies’ Fodklinik.
gamle Dage spillede Fodplejen en mer eller mindre under
ordnet Rolle, men med Nutidens Fordringer til Alt hvad der
hører ind under Legemets Røgt og Pleje er Fodplejen heldigvis
nu mere end før ogsaa underkastet Kritik i hygiejnisk Henseende.
En velplejet Fod er en Velgerning mod En selv. Foden har
ligesaavel sine Sygdomme som vort øvrige Legeme, og maa be
handles derefter. Hvem kender ikke de almindelige Plager —
Ligtorne — nedgroede Negle — Frost — Knyster — Fodsved —
haard Hud — Betændelser — Gigtknuder osv. For at hjælpe paa
al e disse Plager ser man bedst at Fodplejen er bleven et nød
vendigt Led i Nutidens Krav om Hygiejne. De fleste kender dog

1

af Erfaring, at lider vore Fødder, lider vi ogsaa selv — Humøret
bliver daarligt.
Gangen uskøn, i Stedet for den burde være let
og gratiøs, hvilket er det sikreste Tegn paa at Foden føler sig
veltilpas og fri, som en velplejet Fod altid vil gøre. De Fod
lidelser som før nævnt, kan alle helbredes ved en fornuftig og
kyndig Behandling. Sygeplejerske Frk. Ida Spies, Gyldenløves
gade 6, 1. Sal, (Mdl. af dansk Sygeplejeraad) har nu i 8 Aar
virket som Fodlæge og omfatter sin Gerning med megen Interesse,
og kan glæde sig ved den Anerkendelse hendes Klinik nyder,
idet hun udelukkende har gjort sig til Opgave ganske at ofre sig
for denne Del af Sygeplejen.

LTy>*>Y1GÍZ

njeiiiK. ira ci
r
gentaget
Stu
dieophold i Paris modtager jeg atter
Elever. Prakt. Talemetode. 1 Kr.
Tim. P. Lund, exam. Sproglærerinde,
Nørresøgade 3Í A. Tr. 11—1, 7-8.

Wl/niO

111*0 motlø I#

ENGLISH.

et tjaorpræparai, der gennem 30
ilars praftiffe (Frfaring bar aift
fig at cerré det bedfte.der nogen
finde bar oæret tilbudt publifum.
Det renfer porerne, fjerner 5fel.
belbreder (F<rcem øg Saar i hovedbunden, ftyrfer det foage
Daar og frembringer nyt paa ffaloede Steder [amt ftandfer
øjebliffelig det flærfefte ^aaraffald. Prikn er 1.50
pr./2$l.

^aarelixir

Sangundervisning.
Sidste Studieophold i Par's hos
Edmond Duvernay (Koncervaloriet).

fabric og Sager ved S. Äcinfen & C?, Shifted.

Vesterbrogade 94, 1. Sal.

Rungsgade 7
CSang.

“Henrik5’
v. Aaboulevarden.

Tonedannelse. Harmonium

Klaver. Johansen-Draae, exm
Orgn, Ilerl. Trollesg, 7. Tlf. Byen 2507x

Ziseunersystem ^eia,iæroef
grundigt ude og hjemme. („Du Vind
pusl saa lunt“). Fru A. Hansen,
Reventlowsgade 24, 2. t. v.

Louise Christiansens Stenografi«
kursus Nørrevolg. 62, 1., Ilj.afNørreg. Nye Stenografihold beg. omkr. 1.
og 15. i hver Maaned. Kursus i Maskinskrivn. (Touch-System) beg, hver Uge.

Udsens Musikkursus.
Sang, Klaver, Violin. Rømersg. 15,4.
________ Telefon Byen 647 y.

A. Reiters
Fægte- og Boxeinstitut
Vimmelskaftet 42.
(Jorcks Passage).

Cykle-Hesten.
(Mønsterbeskyttet.)
D 31 le Lege løj" bringer
Jubel og Glæde i alle
Hjem. Leveres i 3 Stør
relser a 6,00, 6,75 & 7,50
Forhandles overalt eller
direkte fra Fabrikanten

Tømrermester

Ejnar Nielsen

Dansk Arbejde.

Holberghus, Aalborg.

Hj. af Falkoner Allé. Træffes efter Kl. 5.

S

Gertron Gjedde.
Budmund Elmquist.

2,

Silkeborg Seminariums Forberedelsesklasse. Det nye Skoleaar begynder d. 31. August.
Baade mandi. og kvindl. Elever optages. Man maa helst melde sig inden 15. Juni.
P. J. M. Winther.

Private lessons and conversation.
Mrs. Kate Juel, f. Barfield.
Hf. Nora 143 y. Nørrebrogade 11, St.
Koncertsanger

___________ Tr. 12—2, 5-6.___________

Jüiuvni3iiun.iüi

Ulcluid.lloK OKUlv. Vej

Gu I dm edai Ile i Set. Lou is 1904 Apparatet „Acousticon‘% stærkest eksi—:—---------------------------sterende Høre-Apparat. Øremassage-Appa■I
a
■■
ratet„Massacon“, der udlejes, helbreder
II IIO [
ide fleste Tilfælde Døvhed. Katalog gratis.

Il W IIL ■
■ ■

H.DEMANT,Vesterbrog.22, Kbhvn.B.
Eneforhandler for Skandinavien, Finland og Rusland.

■■

■ •

Er De plaget af Rotter,
køb da „Globus Nr. Ia, som garanteres dræbende for ethvert Dyr
af Gnaverslægten, men er uskadelig for ethvert andet levende Væ
sen. Anvendt til Bekæmpelse af Kaninplagen i Australien og ind
ført til Danmark af Kemisk Fabrik „Globus", Lavendelstr. 11.
Kbhvn. B., der har Enefabrikationsretten. Faas i Æsker å 50 0. pr. Stk.
lig 6 Æsker fragtfr. lig 12 Æsker 10% Efterkr. Forhandl, ant. overalt.

Yorcks Passages Vinstue.

K

.

“•

. ■

...

................

Lufttørring

g
B
g

Adolf Steens Allé 10.

Aftenkursus á 10 Kr. i L’homl
og Bridge begynder den 1. i hv
Maaned. Tlf. Nora 1056 x. Spangst

Frflhfl I
Stenograö
I l Ukly. H (Smaa Hold. Enctimci
o+nnnnr I Maskin skri vnii
ö LUllUyi • ■ Biilowsv. io v. GI. Kong
Ruren ii ITlf-v-2303 y (io.i & 4
DUI CdU | Forlang Pro gran

Frøken A. Ørsted.
Frederiksborggade 5.

Nyeste Parisermodeller.

Telefon Byen 127Oy.

Tlf. Byen 2366y

L’hombri
Skolen.

________

Brøndshøi.

Privatundervisning.

Stenografisk læreanstalt.
Snaregade 6, ved GI Strand.

...

Telefon Brøndshøj 94 og 96.

Telefon Byen 1316 x. — Kbhvn.

Alle Aldre.
Ethverl Standpunkt
Enetimer og Hold. Hver Elev sin
Læseplan. Indmeld. Vesterbrogade
134. Dossering 6 (ved Dr. Louises
Bro). 12-2.

- ■

1‘g
Vadskeriet »Venteg/odt«.
g

Hvor skal min Soo i Skole?
Cand. mag. AXEL MOE’s

Dagmar Holm.
Amagertorv 15, 3. Sal.

Tr. 10-12, 2-4.

Skindergade 31.

Ingen Drikkepenge.

&
v

Sang- og Talekursus.

Handelsstenografi paa Dan
o« Hovedsprogene, eksam. Sten
grafilærer, cand. phil. Thieleman
Vodroffsplads 10, 2. Sal. Tlf. V 42
9—12 og 4—5.

Stor Sjus 25 Øre.
Smørrebrød 10 Øre. Kaffe 10 Øre.
_________

Marie og Knud Christiansen.
Selskabsd. Plastik. Voxne og Bøi
Studenterhuset, Nørregade
Haandværkerforeningen, Kronpri
sensgade 7. Søndagshold for Bø
10—1. Kr. 1.25. Øvede Børn og Vox
Tirsdag 7-9 &9Vi—ll3/4- Sortedani
dossering 87. Søndagshold for Bø
10 — 1. Kr. 1.25. Voxne Dh—31/2. Afte
hold. Voxne og Børn. Koldingga«
4. Børn. Tirsdag og Torsdag 6
81/4. Korups Have, Børn. Onsd
og Søndag Kløvermarksvej 3. Or
dag og Fredag. Børn. Kr. 1.25. Vox
1 Herre Kr. 2.25, 1 Dame Kr. 1.!
Thingvej 41, Søndags hold. Bø
10—1. Kr. 1.10. Voxne 4-61/2. 1 Her
Kr. 1.75. 1 Dame Kr. 1.25. Program
Kioskerne, Trianglens Kiosk og ]
Tlf. Tlf. V 5611y. Værnedamsv. 1

Salon for Dameskræderi.

„ Hj emmeflid*'.
Grundig Underv- i alle fine Haandar.
2 Kr. null. for Voksne i ID Timar
1,25
- Børn /’□ 1 ■■■■ Ol -

NY ADELGADE 8.

Knipling 4 Kr. mdi.

Telefon 5799.

Dag-og Aftenkursus samtEnel., Abel
C a t h r i nesgad^7JDorotheaPedersei^

Adressering.

Blomster, Fjer, Hattepynt, stort L
valg, billige Priser, Strudsfjer 3/4 .
1,57. Stor Kollektion i Hatte.
HUSK PRØVEBASAREN

Vesterbrogade 45.

Fotografering — før og nu —.
et er en ældgammel Iagttagelse, at naar Lyset falder ind i et
D
mørkt Værelse gennem et lille Hul, kan der paa den mod
satte Væg dannes Billeder af stærkt belyste Genstande udenfor

Hullet. Denne Opdagelse — camera obscura — gjordes først i
det 13. Aarhundrede af den engelske Munk Roger Baco, som paa
Grund af sine forskellige Opdagelser af Naturfænomener blev an
klaget for Trolddom og maatte tilbringe en stor Del af sit Liv i.
Fængsel. Italieneren Giambattista della Porta opdagede ca. 300
Aar efter, at ved at anbringe en Glaslinse i et Hul i en ellers
lystæt Kasse, og i Kassens modsatte Væg at anbringe en mat
Rude, kunde det foran Linsen værende Billede ses paa den matte
Rude, og dets Omrids kunde derefter tegnes paa Ruden. Ca. 100
Aar senere blev der gjort flere Forsøg paa at faa Lysstraalerne til selv, uden nogen Tegners Hjælp, at fæstne det Billede
dér dannedes, og den svenske Kemiker Scheele opnaaede dette,
men saasnart Billedet kom i Dagslys forsvandt det. Kemikeren
Davy i England arbejdede længe paa at „fiksere" Billedet men
opgav tilsidst Sagen som haabløs. Efter at endnu Mange efter
ihærdige Studier og Forsøg opgav at finde det rette, lykkedes

det endelig Daguerre (parisisk ’.Tegner) ad kemisk Vej at fæstne
Billederne, og derefter tog Fotografien Fart, den ene nye For
bedring fulgte nu hurtig efter den anden, dog vil de fleste erindre
de gamle Glasfotografier, hvoraf maaske enkelte findes endnu
alene ved at sammenligne disse med nu fremstillede Fotografié!
vil vise enorme Fremskridt.
Dog er det for det meste saaledes endnu, at naar man ladei
sig fotografere, da maa man de fleste Steder vente i flere Dagf
før Billederne ere færdige, ogsaa dette er nu forbi. Jeg blev for
leden fotograferet i „Foto Centralen«, Vesterbrogade 8 (Basar
bygningen), og 10 Minutter efter at Fotograferingen havde funde
Sted, vandrede jeg hen ad Vesterbrogade med 12 Stkr. ekstrafint
Fotografier af mig -elv i min Lomme; naar dertil kommer, a
Fotografierne ere billigere end de fleste Steder, og abs jlut ligeså«
holdbare, vil „Foto Centralen« sikkert nu til Julen blive besøg
af et overordentlig stort Publikum; de fleste Københavneres Ve
falder jo forbi Bazarbygningen og enhver kan blive fotografere
indtil Klokken 1 Nat.
Jørgen IF.

Andantino seherzando.

„Uhyret"

Ejner Stjerngren.

Lille Tulle laa ved Stranden,
leged’ i det hvide Sand;
Slot med Taarn hun vilde bygge
med sin Ske og lille Spand.
Slottet havde alt Konturer,
og just nu et Taarn det fik, —
da med eet, af Skræk hun lammes —
sidder med forvildet Blik.

Men mod Julie nu den strækker,
Ho’det med en blodrød Kami;
klart hun hører Dyrets Mumlen,
mærker Aanden, kold og klam! —
Pludselig faar Tulle Kræfter
midt i Farens største Stund:
hun sin lille Næve knalder
lige ind i Dyrets Mund!

Se! Ilvad er det dog, der stiger
mægtigt op fra Havets Bund!
Gode Gud! Et vildt Uhyre,
kolossalt, med blodig Mund! —
Tulle skriger! Hun vil flygte —
kan ej — hvert et Lem er stift!
Nærmere Kolossen vralter,
ud af Mund staar Ild og Gift —

Skrig og Skraalen! — Tulle vaagner.,..
ser sin Far og Mor — de lér!
„Er det store Dyr helt borte!
Far! Det kommer aldrig mér?“ —
„Nej! Mit Barn! Se, „Dyret“ staar der
henne med en Mund saa øm!
Tante prøver vist ej mere
at forstyrre Tulles Drøm!“

Ejner Stjerngren.

Al Musik faas i Skandinavisk Musikforlag, Vimmelskaftet 43.
nu ser jeg alt i sort, uden et oplivende Element. Fam Tjen
har forlangt, jeg paa en Time skal have en Artikel
færdig, og nu er jeg ganske fortvivlet ved Bevidst
EG SKAL VÆRE Journalist, hele den kære Familie
heden om, at det vil mislykkes. Man har lukket mig
har besluttet det. Jeg er nemlig saa uheldig at have inde i mit Værelse, for at jeg kan tænke i Ro —
en overbegavet Veninde, der er gaaet den Vej og tænke! Du godeste Gud, hvilken blodig Ironi, aldrig
er bleven noget af en Berømthed — hvilket jeg maa har jeg været saa total blottet for Tanker eller været
bøde for. Hidtil har en Journalists Liv og Virksomhed plaget af saa mange, der alle falder over hverandre.
staaet for mig som en Drøm af Lyksalighed. Der fore „Sæt dig ned og skriv noget morsomt det er meget
svævede mig Fribilletter til alt, hvad der var morsomt, let,“ erklærede Tante Malle under Familje-Seancen.
til det kedelige sendte man en Stedfortræder, Interviews Jeg begriber ikke, hvordan hun kan have nogen Ide
med berømte skønne Kvinder, interessante Mænd og derom, da hun aldrig i sit Liv har sagt eller gjort
andre Fænomener. Ja, saadan tænkte jeg mig det, men noget morsomt frivilligt. „Eller noget sørgeligt/ fore-

Hun skal være Journalist

1

3ygep!eje~Hygieine

WfíSlfí^L

Dr. med. AXEL TROLLE.
Konsultation i Fordøjelses» og Underlivssygdomme.
•ivatklinik og Bopæl: Dronningens Tværgade 40. Tlf. 7960. Tr. 12—1

Tandlæge AAGE CALLISEN.

I11

P

billigste Pris.

ile Tandsæt 16-28 Kr, enk. Tænder 1 Kr., alt med Garanti. 18 Aars Praksis,
»lefon Byen 1103 x. JØRGENSEN BILLE, Golhersgade 3 (ved Kg. Nytorv).

andlæge Jørgen Høyer
Østerbrogade 74, 2.

insult. Søndage 9-10. Tirsd. & Fred.
4 & 51^-7, Øvrige Hverdage 10-3.

secano Haandpleje, Fodpleje. Ude
abbdyC,9_i2: i Kr. Hjemme 1-7
øndag 9—11): 75 Øre. Blegdamsvej
(St. Hans Torv). Lovisa Svensson.

W. Kaiser, Aarhus.

Kir. Instrumentm. og Bandagist.
Brokbaand, Rygbandageg og
Underlivsbandager.

F

hjemme. Fru hujer Chris1

<>en.

Dr.Tværg.10. Tlf. Palæ 1807. 10-6.

MASSAGE KLINIK. Smallegade 8,

iben fra 10—6. Damp- og Karbade i Forbindelse med Massage. Specialitet
chias, Gigt og Rheumatisme. Behandling kan faas i Hjemmene. Kliniken
. tilses af Læge C. G. Budde-Lund. Enkefrue H. Olsen.
Badeanstalten „København*
Sludiestr. 61.

Sillige
<AR- & DAMPBADE

AJl MCUlUyU Frederiksborggade35
Telf. Byen 2135 y. Anna M a d s e n.
ELLA NIELSEN,

A foliar f°r moderne Dameskrædderi

nlullul Sigurd Halldorsson(

Kaffetorretningen Triumf

ved Addi Christiansen, anbefales.
Fra og med Septbr. udstedes ny Købemæiker paa Glas, Porcellæn/Nibs,
Legetøj, Køkkenudstyr og alle Artik
ler jeg ellers fører. Alt beregnet til
mine bekendte billige Priser.
1.

Dankerl

Hovedbade med Ki
nin ogChampoing.
Ansigtsmassage og
Manicure. Afred t
Haar købes og for
arbejdes smukt og
billigt.
Elever uddannes.

Fru HETY OSCHMANN,
15, Fiolstræde 15, St. Tlf. Byen 4497.

nu til Efteraar eller Vinteren købe Habit
eller Overfrakke, Benklæder eller Ulster

Opgiv da Deres Adresse med sikker
ræffetid — Prøver til Fabrikspris vil straks blive forevist Dem
den Købetvang — Spar 50 pCt.
C. Hansen

Bekendt for smukt og prompte L
vering. — Elegant Manscheltøj.
uld, Sølv og Elektroplet til bi
lige Priser. Reparationer udføre

G

66 Aaboulevard 66.

KM PofprcpnBroder¡ma9asin’0s^

• Wl.rBlErS6IIbrog.l40. Navn syes, al
Slags Tegninger og Montering udfør

Fiskehuset „Viktoria‘‘Fc"“Xeraei

1ste Klasses Fisk og Vildtforretnin

54 Nordre Frihavnsgad

Mode-Salen for
Damehatte. Nor
dre Frihavnsgade
13 A. :: :: ::

l.Kl.Damefrlssrlng
og Haararbejde.

35 Øre.

Tvsk eksam. Massøse. — Ude og hjemme fra 12—

Skal De

Vaskeriet HAMMERSHUS.
Tlf.489x. Hesselsg. 1. Tlf. Str.489

forhen
hos den engelske Hof-Dameskræder Jydsk Fiskeimport, Mejnungsgac
15 og Fredensgade 15, anbefaler al
Durant). H. C. Ørstedsvej 17.
Sorter Fisk til Dagens billigste Pri
Telf. 10116. Ærb. II. Dambernoivsk

Onsdag og Lørdag efter Kl. 5: s) E _
iedicinske Bade & Massage»Institut.
Ør.

(LINIK.

Petra Laugesen.

Sølvsmed & Cicelør,

_____ 8 2, Værnedamsvej 8 2._____

Godthaabsvej 54. Tlf.Godth.352x,

odpleje & Manicure ude og

5 Mdr. Kursus beg. 4. November.

Skole og Hjem for unge Piger.
Program tilsendes.

°y Linnedmagasin

Byen 184 x.
Købmagergade 1. Hj. af Amagertorv.
Byen 2184x.
Broarbejde. — Kunstige Tænder uden Gane. Tr. 10—4 og 6—7.
iaa kun til en
Fineste Tænder,

mvittighedsfuld

Damernes Rubrik
HELLER UPHUS M O D E RS K O L E, BENGTASYEJ 15.Telf. 1157

. 1 Urpf
Telf. Øbro 97 x.
■■■ir. børne»udstyr.

M. P. Nielsen Blomsterh.,
Østerbrogade 134. Telf. 0 788 v.

Kranse og Dekorationer.

Bestillinger modi, til Borddekoralic

(Hobes
et Confections.
Frk. Elfrida Hansen.
Dannebrogsgade 7.
Telf. Vester 492 y.

Ellen Sørensen,
Bestillinger modtages paa Udefrisering.

Vesterbrogade 20.

Skotøj i alle Husets4Etager.
J. Andersens

Køb Fodtøj her, hvor Lageret er koloss, stort,
og de opnaar altid at faa nøjagtig den Faqon,
De ønsker. Der vil vanskeligt kunne søges en
Facon eller Kvalitet som Magasinet ikke fører
49, Adelgade 49. paa Lager. Mine bekendte Damestøvler til 7,50
—8—8,50—9—9,50—10—10,50 á 11 Kr. og Herre
København.
støvler til 9-9,50-10-10,50 11—11,50 å 12 Kr.
'arret er enestaaende i Kvalitet og i nyeste Facons Specialitet: Randyede Dame- og Herres løvler. lette, elegante og i moderne Fa<?ons til 11—
1,50—12 12,50 til højere Priser, og Lageret i hele Huset omfatter i TusindIs af Par at vælge imellem Provins-Ordre pr. Omg. og portofrit tilsendt,
itaerke Skolestøvler billigt.|
hilliflD Pricpr fremkommer ved de smaa Driftsudgifter i For.
uiuiyu ri loCI retningens egen Ejendom, og store, direkteIndøb og Produktion uden Mellemhandlere, Min 24-aarige Virksomhed er
n Borgen for Realitet og kulant Ekspedition. Har Ingen Filialer, men kun
Ineudsalg Adelgade 49, St., 1., 2., 3. Etage. København.________________

ikotejMagasin,

For 10 Kr. leveres Skrivemaskinen „Fainos"
.omplet udstyret og med tihørende Papir. Skriver ligesaa godt som en
lmindelig Skrivemaskine.
Dygtige Agenter og Forhandlere antages mod høj Provision. Nærnere ved
A. P. Jacobsen & Co., Aarhus.

slog Tante Thea, aabenbart inspireret af mit for
tvivlede Aasyn. De lader til at betragte mig som noget
i Smag med ’disse moderne indrettede Lejligheder —
Drej paa den ene Hane til varmt Vand, paa den anden
til koldt — det er saare bekvemt.
„Skriv om den moderne Ungdoms Respektløshed,44
brummede 'Onkel Hans.
„Undskyld, hører det til den vittige eller den sørge
lige Kategori?“ henstillede jeg spagfærdig.
„Til den samfundsoplysende/ lød det belærende
Svar i en ikke altfor kærlig Tone.
„Vil du laane den blaa Bog?44 foreslog min vittige
Fætter.
„Lad nu Barnet have Ro,“ kom det i en myndig
Tone fra min Bedstemoder. „Nu gaar vi allesammen
en Tur — og kommer igen om en Time —44 føjede hun
opmuntrende til. „Vi er saa spændte paa, hvad det
bliver!“ og saa forsvandt den kære Familje.
Snart er Fristen forløben, hvad skal jeg dog finde
paa? Jeg føler en underlig tung Fornemmelse i Ho

For Folk, der køber Varerne p£
Ratebetaling, er det af Betydnir
at kotnme i Fot bind else med ki
........................
lånte Finnaer, Nedennævnte Firmaer nyder i saa Henseende Tilli

I Møbelforretninger |

Fodtøj
FODTØJ PAA AFBETALING
20, Fredensgade 20.

øbler faas paa Kredit fra
5 Kr. maanedlig

M

Holm & Larsen,
48, Falkonerallé 48.

Telf. 7155.

Brugte Møbler tages i Bgtte.

Eget Arbejde. Billige Priser.

X’

[

paa Afbetalin

Saxogade 3.

Giarmestre

øbler uden Udbetaling < < <
> ♦ ♦ 2 Kroner ugentlig. Qillarlor mdr. paa Afbet. Viborj
Sønderboulevard
65. Lager
nanmark?
største og billigste
UdlllPdl ho al gode, brugte Møbler DIIICUul gade 28 og Estlandsg.
er Rosenborggade 2 (ved Hj. af gi.
Herreskræderi
Frederiksborggj^JløbeloPa kh uset. I

I Musikinstrumenter | „F1X“, Blaagaardsgade 1

Pathéfon <spilNaai"den
og 10—20 Plader leveres solide Kunder
mod Ratebetaling uden Prisforhøjelse.
Dobbeltsidige Herold-Plader l1/^ Kr.

DANSK FONOGRAF»MAGASIN
Amagertorv 16. :: Prisliste gratis.

Anb. sig med alt til Faget henhørenci

Køb—
=
Hver 8. Dags
■ Pianoe

vedet, bare jeg Lkke bliver gal, og man sender mig til
St. Hans, — der, siger man, er saa mange kloge Menne
sker, og det er saa flovt at være den eneste gale,
Pludselig indgiver Fortvivlelsen 'mig en desperat Idé.
Da Døren gaar op, modtager jeg Familjen med et
krampagtigt Smil og siger med klædelig Beskedenhed:
„Jeg vil helst have jer én ad Gangen, saa kan I bedre
bedømme 'uden Paavirkning af hverandre/4 Først kom
Tante Malle. „Det 'blev noget vittigt,44 sagde jeg, og lo
fjollet. „Det vidste jeg, det har du efter mig,“ svarede
hun i en Tone, der udelukkede al eventuel Tvivl; „lad
mig saa se.“
{ „Ja, der er ingen Ting at se, for jeg har ingen
Ting skrevet/4
„Kalder du det vittigt?44 fnyste hun.
Jeg vred mig af Latter paa en mere utrolig end
naturlig Maade og fremstødte mellem Anfaldene.
„Du med din humoristiske Sans maa da sagtens
kunde se det morsomme deri.44
Dét var en Træffer, Malles Ansigt antog et efter-

HJEMMETS VEJVISER
j

Barbermaskiner. |

I

Barbermaskiner.

Kr. 1.50 plus Porto sendes
mod Opkrævning. P. Jensen,
Skovvejen 105. Aarhus.

SiE

DØRPLADFR i Messing, Porcellæn
og Emaille. Stort Udvalg af Stempler.
Kronprinsessegade 19.

Bogbindere. | I Guld- 09 Sølvvarer |

' -- — ” "

Bogbinder D. L.CLÉMENTs

Eftfl. Silkegade 13, Køben
havn. Telf. 3396, leverer alt
Bogbinderarbelde, enk. Bø
ger som de største Partier, i omhyggeligste Udførelse, til rimelige Priser.

Forlovelsesringe alle Des
sins. Denne Annonce giver

H aar arbejde.

Allé 12, Hj. af Grundt vigs vej, anbe
faler solid Indbinding til smaå Priser.

Rammer paa
Afbetaling.

Ugentlige Afdrag
efter Aftale.

R.E.Lund, 8, Bagerstræde 8,
Etablissement for moderne Indramning. Kun 1ste Kl Materiale anvendes.

I

I Fiskeforretninger* |
11U Ji\

F

I
KUNST»KLINKERIET

Kunstklinkeri

iskehuset

Peter Hvidtfeldtsstræde 6,

I

Glarmestre.

Brug Maltine Kakao.
Maltine Kaffe taales,
Ivor Kaffe bør være
banlyst

Billeder indrammes, Rullegardiner,
Portiere- & Gardinstænger. Vinduespolering udføres. H. Th. Klingspor.
Vinduespolering, specielt for private
Hjem. P. Sønderby, Vesterbrogade
127, Tlf. V. 1661 y.

Glasmosaik.
O v er s lag g ra lis.
M. Jansen,
Pustervig 5.

Telefon Byen 2369x.

I Manufakturvarer. |
Bedst og billigst
F. C. Dahl,

|

Korsgade 30 lige ved Blaagaardsg.

|

Gothersgade 21 St.
Telf. Byen 1831v.

Frederlksborgg. 31.

_

Møbler

Trikotage*
Strømper, Underbeklædnln
Alexander Hoyer,

KØ B M AGER G AD E 16

Stort Udvalg til alle Prist
ANNA PAMPERIN.
Falkonerallé 26. Tlf. V 2267 x

Pianoer.

Stort Udvalg i Tricotage.

Aarligt Udsal{
Reelle Fordele bydes K
derne. FREA er altid r<
Vesterbrogade 4<

|

ved det nye Theater.

O. K. Mathiesen,
Landemærket 25.

Største Udvalg, Billigste Prisei

Telf. Byen 420 x.

Rottegift.

Masklngarn til en gros Prlaer.

I

I

|

Maltinekik s.. Tlf. 9919.

Frk. Rasmussen, Veslervoldg. 17 a, 2. Bemærk:
2den Sal. Træffes 12—6.

Dansk-amerikansk Tand-Syste

Gamle Pletsager .Aiaddm"
bliver som nye

I

Ingen Mavekatarrh!

Fodpleje.

Undersøgelse gra

forsølves og bliver holdbarcre end
nvc. Cicelering. Polering, Fornikling,
Forkobring, Gelbbrænding, Slibning
og Reparationer af enhver Art. ud
føres solidt, hurtigt og billigt Kob
ber og Messing opkøbes, knibes eller
omforandres. Telf. Nora 2459 y. Eks
pres Griflen feid tsg. 18 Kj. C. C. Jensen.

I

J

/"'entraI Møbelmagasinet
h
Jernbaneg. 5, Telefon B,
H 2642x. Solide Folk indr. Ra
ía tebet. Finesle Gardinoph.

U__ C. Paulsen.

Mahogni Bogskabe, som Teg
ning 50 Kr. Antike døbier
restaureres. SnedkermesterP.

Lindén, Ilenr. Rungsg. 23-25.

tænksomt Udtryk, hun følte, hun stod Fare for at
miste sin selvhævdede Plads som Familjens vittige Ho
ved. Malle var overvunden og trak sig selvbevidst til
bage. Saa kom Turen til Tante Thea:
„Det blev noget patetisk!" begyndte jeg.
„Ja, Je§ anode det nok, vor Slægt har altid haft
Hang til Melankoli. Vis mig det saa —" og hun trak
Lommetørklædet frem „før Tilfældet".
„Det blev til intet."
„Jamen det sørgelige?" stammede hun forvirret.
„Finder du ikke det sørgeligt?" spurgte jeg og saa
ulykkelig ud.
„Jo vist" svarede hun og gik slukøret bort.
Onkel Hans væltede ind ad Døren. Til ham sagde
jeg: „Det blev om den moderne Ungdoms Respektløshed." — —

Tandklinik* ~

Fineste Guldbroarbejd

Thorald B ohm

ælledvoj is =====

Fiske- og Vildtforret-

I

direkte fra Værksted.

— Fiolstræde 42. —

nlnq Blaagaardsgade Uh_____

Billigste Priser.

Christensen & Meier. Tlf. Gh. 577x.

Ryesgade 114.

Maltpræ-parater.

Længste Garanti.

Snedkeretablissem. 4, Kong Georssv.4.
Spisestue og Sovekammermøblem,

Kurvemagere [
8 Kr. pr. Stk.
Aage Jensen«

I

Grundt. 1868 Telf. Byen

Ko n s u I tati o n
10—4 og 6

Stilfulde Instrumenter
Dansk Arbejde.

Stole som Tegning

harerholdt Grand PrixogGuldmedaille i London forl.Kl Fisk.
Varerne bringes overalt.
Tlf. Nora 1330.
Christiansen.
H. M. OLSEN

C. Konerding & Niel:

Tegning og Overslag gratis.

GI. Pletsager

Vinduespolering og Bygningsarbejde
udføres.

Chaicelonguer, Divaner
og Fjedermadratser.
______ 1. Kl Tapetserer værks L

Til billigste Fabrikationspriser
Snedkermester M. Pedersen,
Danmarksgade 6.

Indramning:

Gentoftegade 4
A|S. CENTRUM, Regnegade 1.

K. MADSEN,
Mølle Alle 14.

0fefe I Hele Udstyr leveres efter
Tegning saavel som enkelte
Dele. Alt Snedkerarbejde udføres.

Opplettering.

|

Larsen & Gording,
Holbergsg. 10. Tlf. Byen 5110.

Afbetaling indrømm

gade 74-_____________

|

Symaskiner.

X/iggo Henriksen, 47,
./J| ** Pr. Charlottegade 47.

— Skilninger — Parykker, enestaaende Pasning. Nørrebro-

Trikotage t.Voksne o. Børn samt
Skørter, Korsetter og Strømper
i stort Udvalg. A” Nuppenau,
26 Grønneg. 26. Tlf.Bgen 1457 x.

Dekoratører.

1

.
Fru ERSLEV
I modtager afredt Haar til Forf arbejdning. Spec.: Fletninger

V. Christensens Bogbinderi, t’™'"
Børneudstyr.

Tlf. Palæ

|

6, Holbergsg.

\JF|S^10pCt. Go thersgade 58, '"Aug.

' Andersen.

Møbler.

ATTJui^ZTnTuTligst^abrikationsIVlJØUiei priser, N.P. Nielsens Mø
belsnedkeri, N. Søgade 15. Telf. Byen
5195. Tegning og Overslag gratis.

Uhrforretninger.

F. 0. Carlsson
Amagertorv 3

r Kakerlaker eller andet Utøj, cía
henvend Dem Nybrogaclc 28 Stuen.
Telef. Byen 2496, Tóm Tjäder.

Skoler.

|

Marie Steffensens Skole.

Snilmønstertegning, Tilskæring og
Kiolesvning. Helgolandsgade II. Te
lefon: Vester 2737 y, Ir. Kl. 12—2.

Skrædermestre.

Frøsig&Nielsen, Skræderelabl.
1. Kl. Herre- og Dameskræderi.

Nordre Frihavnsgade 13 A.
lul Mioloon Herre» & Dameskræd.
JUI. IHCldCIL
Classensgade 3.

Bestillinger modtages. Stort Prøvel.
Omforandring og Oppresning hurtig
_____________ og billigt,_____________
Alt Stof modt. til Forarbejdning.
God Pasning og flot Arb. garant.
Stort Prøvel. Ægirsg.12. N. Ohlson

Største Udvalg i Uhre
Kæder.

I

Vaskerier.

Specialitet
Husholdning
mi efter Vi

Gmdrup
‘Dampvasker
— Grundlagt 1878. —

Vore Vogne køre over

Telf. Strand 2. ♦ Telf. Strar

„Tænk, er der virkelig nogen, der retter sig efter
mig. Naa. lad mig saa se det Stads."
„Der er i'kke noget at se, jeg mente, det var bedre
at demonstrere din Udtalelse i Praksis."
Onkel Hans saa ud, som om han samlede til et
apoplektisk Anfald, og han havde endnu ikke fundet
Ord harmfulde nok til at udtrykke sin Vrede, da Bedste
moder viste sig i Døren og med sLet< dulgt Stolthed
spørger: „Naa, Barn, er du saa færdig?"
„Ja, Bedstemor, jeg 'er færdig — med at være
JournalistI" :—

Tableau.

Kun en af Familjens Medlemmer er stolt og kror
sig som én Hane. Det er min Fætter, for han har
set dette, og er henrykt over at blive kaldt min vittige
Fætter.
J °-

Udgivet af AIS. -Hver 8 Dag-s Eorlag. GeorgeC. Gran (ansvarshavende Redaktør). Annoncer modtages i Ekspeditionen. .Hver 8 Dag-s Hus
‘ Vingaårdsstræde^25, København'K. Telefofi 6822/ Trykt i Frantz Cliristtreus Bogtrykkeri, Niels Hemminssensgade 32.

Kejserlig russisk

Hofleverandør

C. R. EVERS & Co.
Fabrik for

Kun 1ste Kl.s

Maltpræparater.

Fabrikata tilvirkes.

Export Maltextrakt-ØI

Maltextrakt-ØI,
å

(skattefrit)

(dansk Sundhedsøl)
40 Øre pr. Vs Fl

ä 25 Øre pr. V2 Fl.
Sundt og letfordøjeligt Pro
dukt (undergæret).

Appetitvækkende.
Velsmagende.
Styrkende.
Nærende.

Bør prøves af Alle.

Sodapastiller,

Maltsaft?! i

store og smaa,

(Vacuums)"^"

W> i løs Vægt, i Ruller og i smaa
Blikæsker å 10 og 25 Øre.

i høj Grad fedende og let for
døjeligt.

I i/2 og !/4 kg.s Glas å 75 og
samt i 3 kg.s Blik
dunke å 65 Øre pr. V2 kS-

24STK.500flM5TllltR Ji

Anbefales til Maltkur i Hjemmet
paa følgende Maade: 2 Spiseskefulde Maltsaft udrøres i en stor
Kop (i/A Liter) kogende Vand, som nydes daglig helst fastende;
efter en Uges Forløb 2 Kopper daglig i 2 å 3 Uger. Molion
mellem hver Kop er at anbefale.
*
Paa Anmodning fra ansete Læger i Provinserne, hvor lokal
Maltkur ikke findes, er ovenstaaende Kurmetode bragt i Anven
delse og har vist fortrinlige Resultater. Kuren er navnlig be
nyttet mod Afmagring, Nervøsitet, Blodmangel, Svækkelse efter
Sygdomme samt træg Fordøjelse.
Samme Kvantum Maltsaft udrørt i varm Mælk eller 01 (2 å 3
Kopper daglig) anbefales brystsyge Patienter som¿et anerkendt
virksomt Fedningsmiddel.7Z

Advarsel!

Pebermyntekager
i løs Vægt og Æskerå 10

40 Øre

Øre.

Maltextrakt Bolscher
(i gule, ovale Blikdaaser å 15 og 25
og i løs Vægt uden og med Til
sætning af

Øre

MENTHOL,
Frugt, Cacao og Citron

m. m.

Brystkarameller, Altheabolscher, Kongen af Danmarks
^Bolscher. ;

Da [den [affos paabegyndte Emballeringsmaade af Bolscher i Daase: (å 15 og 25 Øre)
stadig optages og efterlignes af flere Firmaer, bedes Publikum ved Køb af Bolscher paase,
at Laaget paa Daaserne er forsynet med vort hossfaaende indregistrerede Varemærke,_der
ogsaa skal findes paa de Blikdaaser og Glas, hvorfra Salget i løs Vægt foregaar.

Da vort Produkt er 1. Kl., bør Publikum i egen Interesse^
altid forlange Evers Fabrikata
og paase, at dette virkelig udleveres.

NB.

Vi henleder særlig Opmærksomheden paa, at EVERS ægte Malt-Extrakt Bolscher med
Menthol er dobbelt virksomme, idet de foruden Menthol tillige indeholder vor be
kendte Vacuums Maltsaft, Forlang derfor udtrykkelig Evers Menthol-Bolscher.
Tilkendt talrige 1ste Klasses Udmærkelser paa Udstillinger.

Fineste og
bedste
Fabrikata.

Anbefalinger
fra ca. 300
Læger fore
ligge.

Fabrik 0. Fasanvej 15, København F. Telefon 3282,

Udgiver: A¡S Hver 8. Dags Forlag.
Chefredaktør: George C. Grøn.
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DRONNING ALEXANDRINE.

I Anledning af hendes Fødselsdag den 24. December.

Pris 10 Øre.

Hoiloto. Harry Paetz.

liver 8. Dag«, 22. December 1912.
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HDS. MA)ESTÆT DRONNING ALEXANDRINE

SLOTTET I SCHWERIN, j

ULEAFTEN 1879 fødtes i Neustädtisches Pa
lais i Schwerin Arvestorhertug Friederich
Franz’ og hans billedskønne Gemalinde Ana
stasia Michailownas første Barn, en lille Pige,
som i Daaben fik Navnet Alexandrine Augusta
og havde Czar Alexander IJI og Kejser Vilhelm
I til Faddere.
Fire Aar senere overtog Storhertugen under
Navnet Franz III Regeringen i MecklenburgSchwerin, men da han var svag, levede den
storhertugelige. Familie oftest i Syden, og det
var ogsaa her i den dejligt beliggende Villa
Wenden ved Cannes, at den nyligt konfirmerede
Prinsesse mødtes med den unge danske Prins,
som vandt hendes Kærlighed.

J

Forinden sin Død 24. Marts 1897 havde Stor
hertugen den Glæde at deklarere Forlovelsen
7>g d. 26. April Aaret efter fandt Formælingen
Sted i det skønne Syden. Efter et Besøg i
Sohwerin holdt det nygifte Prinsepar sit Ind
tog i København d. 28. Maj, og den unge Prin
sesse blev hurtig populær, idet hendes blide
Skønhed og zarte Ynde skaffede hende Venner
og Beundrere hvor hun færdedes.
Det unge Par tog Bolig paa Sorgenfri, som
allerede to Gange tidligere havde huset ung
Fyrstekærlighed. Her boede nemlig Kronprins
Frederik (V) fra 1743 med sin Brud, den engel
ske Prinsesse Louise, og Prins Christian Fred
rik (Chr. VIII) og Caroline Amalie, fra 1815; —

»Hver 8. Dag«, 22. December 1912.
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to Prinsesser, der gennem der$s personlige For
trin og rige Hj ærter har indskrevet deres Navne
i Historien.
Det samme vil blive Tilfældet med Hds.
Majestæt Dronningen.
I den Tid hun var Landets Kronprinsesse,
lærte Danmark, at ogsaa hun tilhører den ide
ale Kvindetype, som igennem de sidste Slægt
led har prydet vort Kongehus.
Alle de, som hin vemodige Dag i Foraaret
var Vidne til Kongeproklamationen, vil aldrig
glemme Billedet af den sortklædte Dronnings

fine Ungpigeskikkelse ved Siden af den gran
voksne unge Konge og de raske Kongesønner
— det var den personificerede Mildhed og Kvin
delighed.
Den 24. December 1912 fejrer Dronning
Alexandrine for første
Gang
sin
Fødsels
dag som Landets Dronning, og medens Jule
lysene straaler og Julegranen dufter, vil alle
Danskes Tanker flyve til Landets fagreste Jule
rose med Ønsket om: »en glædelig Julefest og
et velsignet Nytaar« for Hds. Majestæt Dron

ningen.

NAAR AARET HÆLDER
Af M. D.
ARETS GAMLE KONGE var svag og be
drøvet, det stundede mod hans Endeligt,
han vidste det saa sikkert — uafvendelig svæ
vede Skæbnegudinden omkring ham, hyllet i
det tætte Slør, som heller ikke han kunde gen
nemforske. Hvor mange sørgelige Erfaringer
og bitre Øjeblikke havde hun ikke bragt ham
— han glemte helt for dem de gode Stunder og
lyse Dage.

A

Den gamle Konge vidste kun en Ting sik
kert, og det var, at han om otte Dage rnaatte
vige Pladsen for ¡sin Eftermand, saadan havde
det været til alle Tider og saadan vilde det
blive saa længe Verden stod.
Tre Hundrede og femogtredsindstyve Dage
var Kongerne beskaaret — 52 Uger — 12 Maaneder — ja, han havde endda været blandt de
længstlevende, »Skudkonge«, som han var!
Men om otte Dage var det hele forbi, saa
kom Efterfølgeren, frisk og ung og kaad, som
han selv havde været det, og han vilde tage Tro
nen i Arv, følge ham til Graven med den samme
Salut, den samme Spads og Halløj, som den,
hvormed han selv var rykket frem.

Halvfjerdehundrede Dage var det siden han
kom hertil som et lille Barn, men Arbejdet og
Alvoren havde modnet ham til Mand — og nu
sad han her som en graanet og rystende Ol
ding.

Ved hans Fødder sad Saga, travlt skrev hun

hans Historie, at den kunde overgives til de
Efterlevende forinden hans Bortgang.
»Jeg var en daarlig Konge!« sukkede han,
»Krig og Ulykker, Sygdom og Død plettede mit
Navn og vil fæstne sig til det gennem alle Ti
der. Og nu paa det sidste, hvor jeg haabede,
at al Tvedragt var bilagt, og jeg kunde lægge
mig fredeligt til Hvile, nu ulmer og truer det
overalt, saa ny -Strid kan blusse frem, og jeg
vilde dog saa gerne aande Fred til det sidste.«
»Sørg ikke, du gamle Konge,« siger Saga
og sænker sin Tavle, »vel gik Bølgerne højt i
din Regeringstid, vel er Navne som Titanic,
Kirk-kilisse og Luleburgas knyttet til dit, men
Skæbnen vilde det saaledes, og Uvejret rnaatte
vel komme, de tunge Skyer havde jo samlet sig
under dine Forgængere, saa du bærer ingen
Skyld. Og husk saa paa, at Sorgens og Rædselens Bud flyver viden om Lande, medens Fre
dens Velsignelser dølger -sig i det skjulte og
først senere viser deres Vækst. Ja, ganske vist
er mangt et ædelt Hjærte bristet, mangt et kær
ligt Øje bleven slukt, og mange Taarer er fæl
det, men blandt de Tusinder, der fødtes under
dine Vinger, er maaske mangen, hvis Navn
knyttet til dit, vil blive elsket og æret. Og husk
paa, at mangt et Storværk, der skal vokse sig
stort blandt kommende Slægter, skyldes dig,
hos hvem Spiren blev lagt.«
»Vær nu glad, du gamle Konge, og hold din
Julefest sammen med dine trofaste Tjenerinder
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og deres Drabanter, som alle bringer Gaver til

dit Julebord.«
Og ind i Salen traadte fire skønne Kvin
der. Forrest den blege, alvorlige Vinter.
»Mit Hjærtebarn,« siger Kongen og klap
per hendes kolde Haand, »du isom tog imod
mig og ledte ¡mine første famlende Skridt, du
trofaste Ven, som kommer tilbage til mig, naar
det ganger mod Kvæld. Du bliver hos mig til
det sidste, og jeg giver dig det Hverv at mod
tage min Efterfølger — lær ham Maadehold og
B<armhjærtlighed, at ikke han skal føle de sam
me tunge Bebrejdelser, som jeg i denne Stund.
Du stille, tavse Vinter, i din juvelprydede hvide
Dragt synes du mig skønnest af eder alle!«
»Ak du kære gamle Konge,« sukkede Vinte
ren, »hvid og diamantsmykket er min Dragt ej
mer — plettet og skiden og graa er den, mens
Taagerne falder, Regnen siver og risler og øser
omkring mig — det er Taarerne, som Alver
den maa fælde, fordi den nyttede Tiden saa
ilde, men snart vil det lysne, og maaske kan
jeg klæde dig i mit hvide, ubesmittede Klæde,
før din Tid er omme. Nu kommer jeg foreløbig
her med dine to ældste Tjenere, Januar, saa
daarlig anset med alle Regnskaberne og Nytaarsregningerne, som maa afgøres, før man ta
ger fat paa Februar, der er ligesaa fuld af Løjer
og Tossestreger som nogen Sinde.Men inde i
Festhallen har din alleryngste Svend — min
kære December — saa travlt med at ordne
din sidste, men allerstørste Fest; mærker du
Duften af Granerne, han bragte med?«
»Nej, nej!« jublede det glade lille Foraar
og sprang ud i silkegrønt Bøgeløv med Anemonelkrans i Haaret, »jeg er den mest elskede
af os alle, i mig spirer Livet, det frejdige Haab
fødes, Fuglene bygger Rede, og al Naturen
drømmer om Kærlighed. Se, hvad mine Følge
svende har med — Marts bringer Frilands
violer, sjældne, kostbare Frilandsvioler — sendt
hertil fra Italien; April er lunefuld, men med
fører det solide — Paaskeæg og Lammesteg, og
se paa Maj, min yndefulde Terne, er hun ikke
skøn i sin grønne Dragt med de tusinde Blom
sterbægere?«
»Nej, lille Søster,« synger Sommeren, den
svulmende, ‘straalende Sommer, hvis Dragt er
dækket af duftende Roser og gyldne Aks —
»nej, nej, du tager ganske fejl. Jeg er den mest
elskede, thi hos mig opfyldes Haabet, Troen
sejrer og Kærligheden sætter Frugt — se paa
mine Terner, de tre Gratier, de skønneste af alle
Kongens Møer — Juni med Favnen fuld af Jord
bær og Nattergalen paa sin Skulder, Juli i et
Hav af Roser, og August med svulmende Korn
aks og Valmuekranse.«
»Stille,« hvisker Efteraaret, den alvorlige
Søster, hvis brogede Dragt lyser i aile Farver —
»stille I smaa, al jeres Pragt hvirvles hen og
forsvinder, medens det er mig, der fylder Lade
og Frugtkammer, mig for hvem I andre slider,
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medens jeg bringer Arbejdets Løn og Hvilens
Sødme.«
Det suser og rasler gennem Salen, da hun
kalder sine Drabanter nærmere, det er som om
tusinde Gange tusinde Blade spredes for Vin
dene, og September træder frem med tunge
Druer om Panden, med Æbler og Pærers Mang
foldighed og broget Løv om Lænderne. Efter
ham møder Oktober op med Jagtens Bytte og
November med Slagtemaden — »uha, blodtør
stige og prosaiske,« hvisker det poetiske lille
Foraar.
Men Kongen kalder dem alle til sig, de evigt
friske, aldrig ældede Søstre, og udbryder:
»Kives ikke, I kære — enhver af Eder bragte .
jo sit og havde Part i den Lykke, jeg fik Lov
at give, enhver af Eder prydede mit Hus og
glædede ipit Hjærte, men det bedste har jeg dog
tilbage, og det giver mig den blege, skønne Vin
ter. Hun ejer ikke Eders straalende Farver,
Eders duftende Blomster og Eders jublende
Liv, men hun ejer Julen, min største og rigeste
Fest, den bedste, men ogsaa den sidste, forinden
jeg lægger mig til Hvile. Kom lad os fejre den
sammen i Fordragelighed, se, Saga sidder alle
rede og optegner den for os, og Skæbnens Gud
inde skjuler sig i hist Krogen bag sit Slør og
gemmer maaske endnu otte Dages Hemmelig
heder til mig. Kom lad os gaa ind i Festhallen
til den travle December, som har tændt Jule
lysene til os!«
Og ud af Salen lister Skæbnegudinden —
hun hviler aldrig, trods Julefreden maa hun
paa Vandring og se til, om Slægterne følger
hendes Bud eller er i Stand til at vende hendes
Vilje.
Og Saga lægger Griffel og Tavle til Side,
thi Julefreden dølger sig i Privatlivets Fred.
Men under Juletiæet staar de kæreste Gæster:Troen, Haabet og Kærligheden. Juleaften
finder man dem; har de end slumret, er de end
fremmede i vort Hjærte, der er dog næppe noget
Sind saa forhærdet, saa koldt eller letsindigt,
at det ikke strejfes — om end kun for en Stund
— af disse paa Juleaften.
Barnetroen kaldes atter til Live, og selv
den blaserede gribes af en Stemning, som kom
mer Troen nær.
Og Haabet — ja, hvem vil ikke gærne haahe, og Haabet bygger tryggest, hvor Glæden
fylder Huset.
Men Kærligheden er dog den største. Lad
den varme dit Hjærte — ogsaa ud over din
egen lille Kreds — saa den kan berede Fest
hos høj og lav, hos fjærn hg nær.
Saa vil de tusinde Hjem kunne imødese
det kommende Aar med Fortrøstning. Et Aar
som det gamle, der nu ganger paa Hæld, og
som trods al Alvor og Skygge dog bragte en
forjættende Vaar, en straalende Sommer, en
velsignet Høst og

en gla'delig Jul!
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MARY’S JULEAFTEN
ved

A. Thalbitzer.

ARY VAR en lille irsk Tjenestepige med
blaa Øjne og mørkt, krøllet Haar. Hen
des første selvstændige Plads var hos en Fa
milie med fire større Børn, men Mary holdt
meget af Børn. Denne Egenskab satte Mary’s
Frue stor Pris paa, for den var der endnu al
drig nogen af hendes Tjenestepiger, der havde
haft.
Mary regerede i Køkkenet, og Børnene kom
ofte ned og snakkede med hende, og da Julen
nærmede sig, fulgte Mary, som var meget livs
glad, med stor Interesse alle Forberedelserne
til Højtiden.
»Vi skal have Juletræ!« sagde Willie, som
var den yngste af de fire og altid hang i Mary’s
Skørter, »og der skal en Masse Lys paa, som
skal tændes Juleaften.«
Marys Øjne straalede: »Det bliver dejligt,«
sagde hun; »vi havde ogsaa altid Juletræ derhjiemme; vi var otte Børn.« Hun sukkede ved
Tanken og tog fat paa sit Arbejde igen, mens
hun blidt løsnede Willies Greb i hendes Kjole.
Nogle Dage før Jul gik hendes Frue, Mrs. Berry,
ned i Køkkenet for at tale med hende.
»Hør, Mary,« sagde hun meget venligt, »der
kommer nogle af vore Venner med deres Børn
for at tilbringe Juleaften sammen med-os; vi
skal spise sent til Middag, og jeg vil bede gam
le Mrs. Brown om at komme og hjælpe Dem.«
Mary svarede glad: »Javel, Frue,« for hun
glædede sig allerede ved Tanken om alle de
glade Mennesker og de henrykte Børn, »og vi
faar nok en straalende Jul, siden vi har faaet
Sne!« tilføjede hun muntert. Mrs. Berry følte
sig lettet ved den Maade, Mary tog Sagen paa,
skønt det betød en hel Del mere Arbejde for
hende.
»Nu skal jeg nok bestemme Menuen,« sagde
Mrs. Berry, »for det er bedst at være i god Tid
med alting.«
Juleaftensdag oprandt straalende og hvid,
som Mary havde forudsagt, og hun gik og
smaasang mens hun lavede Morgenmaden til.
Saadan en stille, klar Dag maatte det have væ
ret, da Jesusbarnet blev født, tænkte hun. Saa
hørte hun Børnenes glade Stemmer oppe fra,
og deres Jubel, naar de tømte Strømperne, som
de troede, Santa Claus havde fyldt med Gaver.
Hun mindedes, hvorledes hun og hendes mange

M

Søskende havde danset omkring af Glæde der
hjemme, naar de fandt deres Julegaver.
»Jeg gad nok have set lille Willies Ansigt,
da hän saa, at Santa Claus ikke havde glemt
ham!« sagde hun ved sig selv. Hun var selv
endnu saa barnlig, at hun allerede vendte sig
om for at løbe et Øjeblik op og se Børnenes
glade Ansigter, men isaa hørte hun Mrs. Berry
sige: »Kom, skynd jer, Børn, Kaffen maa straks
være parat, og der er ingen Tid at spilde, hvis
I vil med i Kirke.«
Mary vendte hurtig tilbage til Kaffen og det
ristede Brød, som lige skulde bringes op i Spise
stuen, og da hele Familien var gaaet til Bords,
gik Mary omkring og vartede dem op, og følte
sig helt smittet af Børnenes højrøstede Glæde.
»Mary,« sagde Mrs. Berry, da der blev et
Øjebliks Ro, »der er ogsaa en Pakke til Dem,
den ligger paa Køkkenbordet, og jeg ønsker
Dem en glædelig Jul!«
»Mange Tak, Frue!« sagde Mary og smi
lede.
»Og her er en lille Gave fra mig,« sagde
Mr. Berry og rakte hende en Konvolut. Mary
gik med bankende Hjerte ned i Køkkenet. Aller
først aabnede hun Konvolutten. Der laa to »(en)

Dollarssedler« indeni, de var ganske glatte og
nye, og Mary var taknemmelig. Saa greb hun
Pakken og lukkede den op med ivrige Fingre.
Der laa et hvidt Husholdningsforklæde i. Mary
gjorde sit bedste for ike at føle sig altfor skuffet.
En Timestid efter kom Mrs. Berry hurtig
ned i Køkkenet.
»Nu har De jo faaet Menuen nøjagtig skre
vet op, Mary!« sagde hun, »saa De ved, hvad
De skal lave. »Mens vi er i Kirke, maa De og
Mrs. Brown lave det hele til. Naar vi kommer
hjem Klokken et, kan De bare give os en lille
let Frokost.«
Saa tav hun et lille Øjeblik og sagde: »Jeg
haaber, De synes om Forklædet, Mary, det vil
se pænt ud i Aften, naar De varter op ved Bor
det .«
»Dét er rigtig nydeligt,« svarede Mary.
»De Penge, De fik af Herren, burde De læg
ge til Side, Mary. Husk paa, De staar ganske
alene her i denne By, og det er altid godt at
have lidt i Ryggen, hvis det skulde blive nød
vendigt.«
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Mary svarede ikke, hun skyndte sig ind i
Spisekammeret for at ordne sine Madvarer, og
Mrs. Berry forsvandt.
Klokken ti kom gamle Mrs. Brown for at
hjælpe Mary, og hun satte hende straks i Ar
bejde med at skrælle Kartofler og pille Løg.
»Jeg husker saa mange svundne Juleafte
ner,« sagde Mrs. Brown, »da min Mand levede
endnu, -og jeg havde alle mine Børn hjemme.
Det var rigtige Juleaftener den Gang!«
Mary saa sig om. Hun stod og piskede Æg
geblommer i en stor Skaal. »Bor De ganske
alene nu, Mrs. Brown?« spurgte hun.
»Aa nej, min Datter og hendes lille Dreng
har boet hos mig, siden i Sommer. Hun er
Enke. Vi havde tænkt at fejre Juleaften sam
men, Drengen var meget skuffet over, at jeg
rnaatte gaa herhen, men Mrs. Berry ønskede,
at jeg skulde komme og hjælpe Dem.«
»Naa — men De kunde jo have ladet være
med at komme.«
»Det er altid fristende at tjene en Dollar,«
sagde den gamle Kone med et Suk. »Ser De,
Mary, vi har smaa Indtægter og mange Ud
gifter, og Drengen er flink, vi vilde gerne give
ham en god Opdragelse.«
»Jeg vilde ønske,« sagde den ubetænksom
me Mary, »at De vilde tage en af mine Dollars,
i Stedet for den, De skulde tjene her i Dag —
og saa skynde Dem hjem igen!«
»Hvorledes — hvad mener De?« spurgte
Mrs. Brown og stod stille med en halv skrællet
Kartoffel i Haanden og skælvende Læber, »det
kunde jeg da ikke gøre.«
Men Mary havde stukket Haanden ned i
Lommen: »De skal tage imod den, Mrs. Brown,«
sagde hun, og hendes Øjne lyste af Glæde over
at kunne give denne Julegave.
»Jeg vil have, at De skal være hjemme hos
Deres egne i Dag. Det er skrækkeligt at skrælle
Kartofler og Løg for fremmede paa saadan en
Dag. Tag nu hurtig Deres Hat og Kaabe paa.
Jeg kan sagtens klare mig alene.«
Saa tog Mrs. Brown imod Marys Dollar,
hun kunde ikke lade være, for Mary nødte
hende til det paa en saadan elskværdig Maade.
»Jeg tager imod den og tusind Tak,« sagde
hun, og knappede hurtig sin Kaabe, »saa vil jeg
då gaa hjem og holde Jul sammen med min
Datter og Drengen,« og da hun kom hen til
Døren vendte hun sig om igen og sagde: »Jeg
er glad over, at De er i saadan et godt Hjem i
Julen, Mary.«
Mary følte sig helt lykkelig, da hun foer
omkring og gjorde alt det Arbejde, gamle Mrs.
Brown skulde have gjort, og hun tænkte, at
hun havde meget mere Glæde af at give den
Dollar til Mrs. Brown, end hun vilde have haft
af den hvide Bluse, hun først havde tænkt paa
at købe for den.
Senere hen kom alle Børnene ned i Køk
kenet, thi Børn holder af at dele deres Glæder
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og Sorger med dem, der vil høre paa dem, og
det vilde Mary altid gerne.
»Der var saadan dejlig Musik i Kirken,«
sagde et af dem, »og saa den yndige Historie
om det lille Jesubarn. Kender du den Historie,
Mary?«
»Ja, jeg er da ingen Hedning,« svarede
Mary og tænkte med et Suk paa den vidunder
lige Julegudstjeneste i hendes egen Kirke der
hjemme. Hun havde haabet, at faa Lov at gaa
til en af de tidlige Gudstjenester i Dag, men
der blev ikke Tid dertil. Buddingen skulde være
færdig, og hun rnaatte sende Børnene bort igen,
for at de ikke skulde sinke hende for meget.
Da hun fortalte Mrs. Berry, at hun havde
ladet gamle Mrs. Brown gaa hjem igen, (hun
nævnede ikke sin Dollar) for at holde Jul med
sine egne, sagde hendes Frue i en lidt skarp
Tone: »Saa haaber jeg, Mary, at De faar alting
færdigt i rette Tid. Men De burde ikke have
ladet Dem røre for gamle Mrs. Browns Skyld.
De Mennesker er vante til at være hjemme fra
paa Højtidsdage.«
Mary tænkte: »Gud ved, hvad hun vilde
sige, hvis hun vidste, jeg havde givet min Dol
lar bort.«
Da Mary havde vasket op efter Frokosten,
gav hun sig med fordoblet Iver i Færd med
Forberedelserne til Middagen og undrede sig
over, at hun ikke havde faaet saa meget som
et Kort fra sin Familie. Men da hun var filoso
fisk anlagt, trøstede hun sig med, at det nok
kom i Morgen, det var selvfølgelig bare blevet
forsinket.
Et Par Timer senere dækkede Mary Bordet,
og Mrs. Berry hjalp hende. Det saa nydeligt
ud, da det var færdigt, pyntet med friske Christ■torns Grene ved hver Kuvert. Mary saa beun
drende til. Skinnende røde Silkebaand løb fra
Kandelabrene hen til Midten af Bordet, hvor de
samledes i en stor Buket af de grønne Grene.
Sølvtøjet og de slebne Glas skinnede saa fest
ligt.
Og selve Middagen var meget vellykket.
Bagefter roste Mrs. Berry Mary meget for hen
des Dygtighed, og Gæsterne misundte hende en
saa mageløs Pige. Men det var tydeligt, at Pi
gen var meget ung og ganske uvidende om
hvor ligegyldige og egenkærlige andre Tjene
stefolk plejede at være.
Mary selv syntes, det var en morsom Mid
dag. De glade Ansigter, den muntre Tak- d*
pyntelige Dragter, alt forekom hende saa fest
ligt og fuldt af Julestemning. Men efterhaam
den som Aftenen gik, og hun havde gaaet utal
lige Skridt frem og tilbage, begyndte hun at
føle ligesom en lille Smule Længsel og Hjemvé.
Hun hørte jo egentlig ikke til her, og hun blev
ikke betragtet som andet end en vel dresseret
Automat. Da hun sidste Gang gik ned i Køkke
net, tog hun den lille Grangren, hun havde stuk
ket i Brystet og lagde den omhyggeligt til Side.
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Da Børnene til Slut endnu en Gang kom
ned til hende i Køkkenet, efter at hun havde
taget af Bordet og stillet alt til Side til Opvask,
var hun ikke i rigtig godt Humør.
»Nu tænder Fader Lysene paa Juletræet!«
sagde Willie, »vi har ikke set det endnu, men
det er straks færdigt.«
»Det bliver nok morsomt for jer,« sagde
Mary, »men gaa nu op, Børn, I gaar i Vejen
for mig her.«

Noget efter kunde hun høre Børnenes Jub
len der oppe fra, saa blev der spillet en høj
tidelig Julesalme, der lidt efter gik over til en
mere munter Musik, og saa vidste Mary, at
Børnene sang og dansede omkring . Juletræet.
Da Klokken var ti, var Willie saa træt, at han
ikke kunde holde sine Øjne aabne længere og
hans lille krøllede Hoved sank ned paa Moders
Skød, og selv dot vidunderlige Juletræ havde
mistet sin Interesse.
Saa tog alle Gæsterne Afsked, og Mrs. Ber
ry bragte Børnene til Ro.
Klokken elleve, da alt var stille i Huset,
gik Mrs. Berry ned i Køkkenet, mens Mr. Berry
gik rundt og saa efter, om alle Døre og Vin
duer var lukkede. Alle Tallerkener og Fade var
vaskede af og sat til Side, men Køkkenet var
ikke slet saa rent og pænt som det ellers pleje
de at være, naar Mary havde forladt det.
»Pigen maa have været træt,« sagde Mrs.
Berry, »det er jeg da, og jeg har dog kun moret
.mig.«
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Mrs. Berrys Blik faldt paa Bordet. Lænet
op imod en Bog stod en lille Grangren, som
var faldet af Træet, da de bar det ind i Huset.
Et rødt Baand, der havde været bundet om en
af Børnenes Gaver, var snoet ind imellem Gre
nene, og der hang en lille forgyldt Grankogle
ved. Et eneste lille Lys brændte i Toppen af
Grenen. Paa Bordet foran Grenen laa det hvide
Forklæde pænt lagt sammen, og ovenpaa det
laa en Dollarseddel og en Kvist af Christtorn.
Dette var Marys egenlige Julefest.
Mrs. Berry vinkede sin Mand hen til sig.
Hun kunde ikke kalde, thi der var noget, der
snørede hendes Hals sammen. Han kom hen
til hende og saa Grangrenen, det ensomme Lys,
det røde Baand og de to Julegaver, der laa ved
Siden af.
»Gav du hende ikke noget Juleknas?« hvi
skede han.
»Nej.« Mrs. Berry lænede pludselig sit Ho
vede mod sin Mands Skulder, og de stod begge
tavse og betragtede den trætte Skikkelse og det
svagt brændende Lys. Saa løftede Mrs. Berry
sit Hoved og saa op paa sin Mand.
»Herre Gud!« sagde hun halvt spøgefuldt,
men med en vis Klang af Selvbebrejdelse i
Stemmen, »og jeg ønskede hende tilmed en
»glædelig Jul«.

Situationen drøftes.

De gik ovenpaa. Udenfor Børnenes Værelse
hørte de en lille søvndrukken Stemme kalde
paa dem. Det var Willie, han sad op i sin Seng.
»Mor,« sagde han, »Mary fik ikke Juletræet
at se med alle Lysene paa. Jeg vil have, at Mary
skal se Juletræet.«
»Mary kan faa Træet at se i Morgen,« sag
de Mrs. Berry for at trøste ham.
»Jamen, det er ikke Juleaften,« jamrede Wil
lie. Mrs. Berry puttede ham ned under Dynen
øg kyssede ham.
»Sov nu, min Skat,« sagde hun, og gik ud
af Barnekammeret, men hans Ord havde vakt
hende til Eftertanke.
»Det er sandt,« sagde hun, »Mary fik ikke
set Juletræet. Jeg havde tænkt paa at kalde
hende ind et Øjeblik, men jeg glemte det.«
Saa stod hun stille udenfor Marys lille Væ
relse for Enden af den lange Gang.
»Jeg vil dog se efter, om hun allerede so
ver,« sagde hun og følte sig lidt utilfreds med
sig selv.
Marys Dør stod paa Klem, Mrs. Berry ban
kede sagte paa, men Mary svarede ikke.
Saa aabnede hun Døren helt.
Værelset var halvmørkt, og Mary sad og
var faldet i Søvn paa Stolen foran sit lille
Bord.
Det saa ud, som om Trætheden havde over
mandet hende, uden at hun selv vidste af det.

Ovenstaaeride interessante Billede viser Kejser Wil
helm i ivrig Samtale med Kigskansleren i en Pavse
under jagten. At det er Tysklands Stilling til Bal
kan Krigen der er paa Tale er højst sandsynligt.
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»Pressen« paa Dagmarteatret.

Fo‘- Dt,msaard-

Stenen af 4. Akt. I Stolen hr. Johannes Nielsen som Chefredaktør Nielsen ved Pressen Bagvea ham Fru Clara Wieth som hans Datter Gudrun
og hendes Mand Forretningsfører Jacobsen, der spilles saa fortræffeligt af Hr. Adam Poulsen.
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Sven Langes ny Stykke: Pressen paa Dagmarteatret.
OMEDIEN »PRESSEN« gav ikke Hr. Sven
Lange den Genoprejsning, som han saa
haardt havde nødig efter den sønderlemmende
Kritik, han blev Genstand for i Anledning af
hans sidste Arbejde: Fru Majas Hævn. Man
maa dog ikke derfor tro, at Pressen er et daarJigt Stykke. Det indeholder tværtimod mange
udmærkede Enkeltheder, kun venter man sig
nu engang noget mere end en Smule behagelig
Underholdning, naar et saa godt Forfatternavn
3om Hr. Sven Langes staar paa Plakaten. For
fatteren har villet skildre Livet paa et moderne
stort Bladkontor, men det lykkedes ham ikke
at vække Publikums Interesse for de Menne
skers Liv og Tænkemaade, hvorom Stykket
handler. Første Akt, der slæbte sig langsomt
og kedsommeligt hen over Scenen, blev da og
saa modtaget med en saa isnende Kulde fra
det fuldt besatte Hus, at det straks varslede
ilde for Komediens Skaber. Men takket være
Dagmarteatrets fortrinlige Kræfter og enkelte
virkelig gode Scener i de paafølgende Akter
begyndte Folk efterhaanden at more sig og
klappede saa ivrigt, at Teatret sikkert faar
Glæde af denne Forestilling.

K

Særlig fortjener Hr. Adam Poulsen Ros
for sit udmærkede Spil som Pressens Forret
ningsfører Josef Jacobsen. Det var en saa fint
gennemtænkt og vel udført Præstation, at den
alene bør gøre sit til at drage alle teaterinteres
serede til Dagmarteatret i den nærmeste Tid.
Ogsaa Hr. Henrik Malberg ydede fortræffelig
Kunst i Udførelsen af Folkethingsmand Niels
Vestergaards Rolle og Hr. Charles Wilken viste
udmærkede Evner og meget Lune som den ha
varerede Reporter Hansen.
Blandt Damerne
fortjener Fru Ellen Rindom særlig at omtales
for sin realistiske Fremstilling af Skuespiller
inden Ella Helms. Ogsaa Fru Wietli spillede
nydeligt som Gudrun, en lidt kedelig sødladen
Rolle, der .sikkert ikke har begejstret hende.
Selvfølgelig var Hr. Johannes Nielsen god som
Chefredaktøren, men den udmærkede Kunst
ners Præstation i Milepæle var dog langt at
foretrække.
Skaffede Pressen saaledes ikke Hr. Sven
Lange nye Lavrbær som Forfatter, blev det alli
gevel en Forestilling, som Dagmarteatret har
megen Ære af.
G. A. G.

Den skønne Ubekendte.
Caaledes kalder Hr. Andreas Winding sin
nylig udkomne Bog, der utvivlsomt i
lige saa høj Grad vil interessere de mange,
der ønsk-jr at vide, hvorledes unge let
levende Købcnhavnerinder tænker og
handler i vore Dage, som den for alle
dem, der har deltaget i dette muntre,
»sorgløse« Liv, hvis Hovedarnesteder er
d’Angleterres Palmehave, Strøget og Bri
stols »varme Ende«, vil være som en Gen
opfriskning af Minder om mange muntre
Dage og Nætter, de selv i de sidste Par
Aar har oplevet i den meget lille Storby
København. At Hr. Andreas Winding er
en af vore mest talentfulde Journalister
er lige saa bekendt, som at »Per Pryds«
Kauserier i »Politiken« længe har været
de mest læste. I den lille velskrevne
lækkert udstyrede Bog, der nu foreligger
fra hans Haand, er der meget, der tyder
paa, at han ogsaa vil have en smuk Frem
tid som Forfatter. Den udmærkede Kunst
nerinde Fru Qerda Wegener har illustreret
Bogen og hendes smukke Tegninger slut
ter sig nøje til Windings elegante og smi
dige Tekst.

Pierrot og Pierrette,
legnel af

Gerdu Wegener.

---- —
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JULEKORT.
VERT a AR, naar Julen nærmer sig, spør
ger man sig selv og andre:
Er Julekortenes Tid forbi, eller skal vi ved
blive med denne frivillige Skat, som vi ofrer
paa Venskabets Alter? Er det ikke unyttigt og
forældet at sætte os selv og Vennerne, der skal
svare, i denne Bekostning.
Rimeligvis er man snusfornuftig og over
legen, indtil en Dag Granduften paa Byens Tor
ve kalder Julestemningen frem og gør os til
Børn paany, og saa ligger der n Morgenstund
et ensomt lille Kort paa vort Skrivebord, et Kort
med Bud fra en Ven, som vi maaske ikke længe
har tænkt paa, og saa har Julen Tag i os med
det samme — øjeblikkelig kaster vi al Økonomi
og Blaserthed bort, haster til Kortsæl geren og
sidder Dagen igennem begravet mellem Jule
kort, Juleønsker og Julemærker.

H

Naar saa Juleaften og Julemorgen oprin
der, eller naar Aaret ganger paa Hæld, og Nytaarsklokkerne kimer, flyver vor Hilsen Verden
over, medens vi til Gengæld selv faar Ønsker og
Hilsener fra Slægt og Venner, som vi maaske
kun hører fra denne ene Gang om Aaret.

Og-saa kongelige Personer følger Skikken,
men de forbereder sig dertil længe i Forvejen
og udvælger selv det Kort, som med deres Sig
natur skal sondes viden om, og allerede nu_ er
vi i Stand til at fortælle om Julekort, som de
høje Herskaber har udvalgt af de Udkast,
Kunstnerne har præsenteret dem.
Kongen af England har saaledes valgt et

Kong George af Englands Kort.

Dronning Marys Kort.

ligesaa morsomt som nydeligt Billede efter JFinnemore. Det forestiller hans Søn og hans
Datter, Prinsen af Wales og Prinsesse Mary,
i deres Hofdragter fra Kongekroningen, og vi
ses vore Læsere i Fig. 1. Prinsen af Wales har
foretrukket Bernhard Gribbles pompøse Frem
stilling af den spanske Armadas Tog til Eng
land under Don Pedro de Valdes 1588, og Dron
ningen af England har ogsaa valgt et historisk
Motiv, Fig. 2, — af Howard Davie, — en Epi
sode fra Henrik d. VII’s Hof, hvor Lady Ca
therine Gordon optages mellem Dronningens
Hofdamer.
De to andre Gengivelser, vi viser vore Læ
sere, er to Julekort, der tydeligt kendetegner
de fyrstelige Personer, som har valgt dem.
Fig. 3 er den alvorlige, dybt religiøse Dron
ning Alexandras. Dronningen foretrækker sæd
vanligvis bibelske Sujetter og har i Aar valgt,
dette overordenlig smukke og stemningsfyldte
Billede af »Madonna med Barnet«, fremstillet
af den bekendte Malerinde, Miss Harriet Ben
nett.
Fig. 4 er Kejser Wilhelms Julekort og fore
stiller Napoleons Hjemkomst fra Ægypten 1799,
hvor han den 9. Oktober landede ved den lille
sydfranske By Frejus og derfra drog sin Stor
hedstid i Møde. Man véd, at Kejser Vilhelm ofte
har taget Napoleon til Mønster og trods det
fransk-tyske Racehad ser op til Helten. Mon han
ved Valget af dette Jule- og Nytaarskort har
tænkt paa det for Frankrig skæbnesvangre 1813:
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Dronning Alexandras Kort.

Kejseren af Tysklands Kort.

og i Analogi hermed paa don franske Madame
Thebes’ Spaadomme om 1913, som jo berører
Tyskland paa en ret pinlig Maade? Ogsaa dette
Kort er af den bekendte Bernhard Gribble.
Imidlertid, nu ser man altsaa, at de euro
pæiske Fyrstehuse stadig benytter Julekort, og

vil man derfor følge deres Skik, bør man helst,
saalédes som de gør, udvælge sig et bestemt
Kort og lade det Juleaften spredes over Lan
det til Vennerne, som man maaske sjældent
møder, men alligevel aldrig glemte!

Maud.

Et Maleri til 435,000 Francs.
en franske Maler Degas
solgte i sin Tid sit Maleri
„Danserinderne" for 500 Francs,
og nu faa Aar efter, medens
han endnu er i Live, har en
Amerikanerinde købt det for den
svimlende Sum, som staar over
disse Linier. Man skulde tro,
at det er rent og skært Liebha
veri, som har drevet Prisen i
Vejret, men det er et nyt Bevis
paa, at Malerier og Kunstgen
stande ikke er det daarligste
Spekulationsm'ateriale. For de
unge Kunstnere maa det jo og
saa være en Spore.at se, hvor
ledes Vejen kan gaa, om end
ikke til Guld, saa dog til Be
rømmelse. Og for Mr. Degas
maa det være en Trøst at tænke,
at hans Arbejder rimeligvis gen
nem dette maa være steget i
Værdi, saa det maaske næste
Gang bliver ham selv, der- in
kasserer den halve Million.

D

„Danserinderne4 af

Degas.

Hver

(S
.

l)ag“,

15.

December

1912.

Gerhardt Hauptmanns Ankomst til København.

Fol. II. Dumtjaard.

Tilvenstre ses Forfatteren og hans lille Søn i Samtale med Hr. Erik Skram og Dr. Poul Levin. Direktør Peter Nansen og Hr. Carl
Behrens byder Fru Hauptmann Velkommen.
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DAGMARTEATRETS FESTFORESTILLING FOR GERHARD i HAUPTMANN
Fot. Axel Andersen
blev en stor Succes, som gjorde Teatret megen Ære, takket være Fru Antoinette Winding's og
Hr. Henrik Malbergs glimrende Udførelse af Hovedrollerne i „Vognmand HdnscheF, L. C. Nielsens
Epilog virkede mindre smagfuldt og burde hellere være udeladt.

Festen for Gerhardt Hauptmann.

Si>ec. Fol. II. 8. I), ued Axel An ’ersen.

1 og 2 Gerhardt Hauptmann og Frue i Palmehaven.
Endvidere Finansminister Neergaard og Hr. Erik
Skram med Fruer, Departementschef Jerichow m. fl.

Efter Dagmarteatrets Festforestilling, som blev cn
slor Succes og som vi hermed bringer et Billede
fra, samledes en stor Kreds af bekendte Københavnere
for at fejre den berømte tyske Forfatter ved en Fest
banket i d’Angleterre. Professor Valdemar Vedel holdt
som det sig hør og bør den officielle Hovedtale ved
Bordet. Den var ligesaa lang som den var lærd. Da
Gerhardt Hauptmann havde takket saa smukt og fyn
digt, som man netop kunde vente sig af denne For
fatter, holdt Hr. Carl Behrens en begejstret Tale, men
mest Lykke gjorde dog Forfatteren Hr. Palle Rosenkrantz, der i jævne Ord tolkede de unges Beun
dring for den store Tænker og Digter. Festen,
der varede til den lyse Morgen, var i høj Grad vel
lykket og animeret. Det samme kan desværre ikke
siges om Maden, der serveredes, og det var Synd.
I saa pragtfulde Lokaler som Hotel d’Angleterre er
ene om at kunne byde paa, gør man med Rette
Fordring paa et absolut første Klasses Køkken.

Hver

8.

Dag“,

15.

December 1912.

Gerhardt Hauptmann-Festen i d’Angleterre.

Spec, Fol. IT. 8. D. (>ed A.vel Andersen.

°°

Gerhardt Hauptmann x, der har Fru Finansminister Neergaard tilbords. Ved Siden af Hr. G. H. Hr. Erilt Skram, Kultusminister Appel,
Finansminister Neergaard, Fru Otto Benzon, Etatsraadinde Hegel, Overpræsident de Jonquiéres, Sangerinden Fru Toft, Hr. Carl Behrens.
Af kendte Ansigter ses endvidere i Salen: Hr. Charles Kjerulf. Skuespillerinden Fru Strøyberg og Dethlef førgensen, Hr. Andreas Winding,
Professor Oscar Mathiesen m. fl. Herren midtfor, der holder sig for Øjnene, er Forfatteren Hr. Hjalmar Bergstrøm.

í

•'Hver
8.
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Et fashionabelt Bryllup i Odense.

I oL SøMdt> odens..

Redaktør Dreyer, „Fyens Stiftstidende", fejrede 7. Decbr, sin Datters Bryllup med Grosserer Angell fra Kristiania. Mellem de 100 Festdeltagere
var foruden Brudeparrets Forældre og Søskende bl. a. Etatsraadinde Dreyer, Pastor Helveg, (Askov), Frk Schwartz, Landstingsmand Hey,
Godsejerne Biilow, Milo og Andersen, Etatsraad SchnakenbuYg, Direkt. Raffenberg, Dessau og Petersen (Munke Mølle), Kammerherre Krag, Bogh.
Dreyer, Inspektør Haarløw, Ritm. Dorph, Gros. Broge, Arkitekt Petri, Fabrikant Weeche, Kapt. Bagger, Tandlæge Kjær, Justitsraad Koefod,
Inspektør Buhl, Apotheker Scheel, alle med Fruer. Desuden en Mængde Ungdom og Skønhed fra Danmark, Norge og England.

C©
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Koket og chik og munter,
raffineret til Gavns,
er den Ungpigetype,
som p. t. er Københavns.

Hvor hendes unge Øine
gerne leger hver en Leg,
som Øjeblikkets Luner
faar i Gang paa hendes Vej.

Hun er vel nok lidt pjanket,
provinsiel til lider,
men alt i alt en Dame
med mange gode Sider.

Og sommerbrun samt lysklædt
eller vinterhvid i Pels —
i Elskov hun bestandig
er lige fri og frels.

Hun glider gennem Strøget
som Ørred i en Elv.
Hvor er hun udsøgt
lækker, —
og hvor hun véd det
selv!
Edmund Kørner.
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MODVIND.
Af

J. L. Jørgensen.

JEM til Jul!
Maskinen næsten stønner det ud.
Og Fyrbøderen ser paa Manometret.
Et Par Streger endnu — og det tilladelige
Maksimumstryk er naaet.
Lokomotivføreren stirrer ud. Sne — fin, fy
gende Frostsne pisker ham i Ansigtet.
Fordømt ogsaa, at den Sne nu netop skulde
komme lige til. Jul — ovenikøbet Juleaftens
Dag!
»Fyrbøder! — Vi holder ikke Farten!«
»Kedelen kan ikke taale mere!«
Og mismodig peger han paa Manometeret.

H

I en anden Klasses Kupé sidder en ung
Mand. Ilan er ganske alene. Sikkert den eneste
Kupé i hele Toget med kun een Passager.
Toget holder.
Rejsende myldrer ud — andre ind.
Og
Kupédørene smækkes atter i.
»Saa slap jeg da ogsaa fri her,« tænker
den unge Mand og sætter sig behagelig til Rette;
men næppe har han sat sig, før Døren hurtig
rives op.
Og Konduktøren næsten stopper en ung,
l^rgnctteret Herre ind til ham.

»Billetten, min Herre!«
»Tak!«
Og i næste Minut farer Toget igen af Sted.
»Væmmeligt Rejsevejr,« siger den lorgnet
terede.
»Rigtig Julevejr!«
«Tjia, det hører jo ellers til Sjældenheder at
have Sne — Frostsne vel at mærke — saadan
lige til Jul.«
»Saamænd.«
»Hvorlangt gælder Rejsen, min Herre?«
»Aarhus!«
»Tror De, vi naar saa vidt?«
»Ved det ikke.«
»Der er allerede megen Sne, og Blæsten har
taget til.«
»Naa!«
Den nysindkomne tager sine Lorgnetter af,
og idet han omhyggeligt tørrer Glassene med
sit Lommetørklæde, gaar der et ironisk Smil
over hans Ansigt.
»Dejligt Rejseselskab, jeg der fik,« tænkte
han.
Saa faar han en Idé. — Og han griber til
Brystlommen.
»Vil De ikke ryge?«
»Jo Tak!«
Og den lidet talende unge Mand bliver
straks lidt mere imødekommende.
»Skal De maaske ogsaa til Aarhus?«
»Ja!«
»Er De maaske hjemmehørende der?«
»Nej — jeg skal holde Jul hos min For
lovede — eller rettere hos min tilkommende
Svigerfader.«
»Ja saa!«
Endelig er Lorgnetterne i Orden.
»Hvad er Deres Stilling — med Forlov?«
»Lærer!«
»Det var morsomt! — En Kollega. Hvor
— om jeg maa spørge?«
»Løndal Realskole, — og De?«
»København, — mit Navn er Hailing.«
»Hailing! — Dimitteret fra Jonstrup 19..?«
»Ja!«
»God Dag, Hailing! — Kender du ikke Kay
Helgesen mere?«
»Jo, jo — nu gør jeg; men i Seminarieaarene var du mere talende end nu.«
»Nok muligt, Hailing; men nu har jeg rejst
gennem hele Fyn i min egen Kupé — og i
Fredericia kaprede jeg mig ogsaa en for mig
selv, og saa kommer du i Vejle og forstyrrer
mig.«
»Jamen, Helgesen! — hvordan kunde du
vente at beholde en hel Kupé for dig selv —
lige ind under Jul.«
»Det er ogsaa et rent Tilfælde, Hailing. Men

372

husk paa, det er den sidste Vogn — dér er der
næsten altid god Plads. Desuden løste jeg Bil
let til anden Klasse — en Luksus, jeg ellers
aldrig tillader mig.«
»Og hvorfor vilde du helst være alene?«
»For at komme i Julestemning.«
»Det var en rar Julestemning, du var kom
men i; men nu skal jeg skifte i Horsens.«
»Sludder, Hailing. — Jeg rejser selvfølgelig
gerne sammen med en gammel Kammerat.«
»Naa dog!«
Og Hailing lo.-------------------------------------------------»Sig mig, Helgesen, hvordan har du til
bragt de halvfjerde Aar, siden vi forlod Semi
nariet, var du ikke Huslærer først?«
»Jo — hos Provst Haugen i Birkmose.«
»Birkmose — Birkmose! hvor er det nu,
det er?«

»Et Sted i Jylland. Hvor — det kan være
lige meget. Navnet staar ikke i Geografien.«
»Nej — jeg kan tænke det.«
»Hvor lang Tid var du der?«
»Fra efter Jul til midt i Juni.«
»Midt i Juni! Det var en underlig Tid at
rejse paa. Havde du maaske pludselig faaet en
anden Plads?«
»Nej, jeg havde ingen Plads.«
»Hvorfor rejste du saa?«
»Jeg skulde rejse!«
»Hvorfor det?«
»Horsens!« raabte Konduktøren.
Hailing trak Vinduet ned og kiggede ud.
»Rejs dig op og se ud, Helgesen!«
En noget korpulent Herre nærmede sig Vin
duet udefra.
»Maa De staa op der inde?« spurgte han.
Hailing nikkede. — »Ja, desværre!«
Den tykke skyndte sig videre.
»Godt, Hailing,« lo Helgesen.
»Jeg løj ikke, Helgesen — vel?«
»Nej, vi maatte jo staa op for at faa Folk
til at tro, her var fuldt.«
»Rigtig! — Naa, nu kører Toget, og saa maa
du fortælle mig, hvorfor du skulde rejse.«
»Privatlivets Fred, Hailing.«
»Aa, lad være, Helgesen. — Du har vel ikke
lavet noget særlig slemt.«
»Hm! — Det er som man tager det.«
»Fortæl nu, saa kan vi siden tale om, hvilke
Egenskaber dine Gerninger, Oplevelser o. s. v.
skal tillægges.«
»Ja, ja da — men Diskretion, Hailing.«
»Selvfølgelig.«
»Fra Sommerferien til Jul havde jeg ikke
meget med Lærergerning at gøre — i hvert
Fald tjente jeg ikke meget derved. — Saa læste
jeg en Aften hen imod Jul i »Berlingeren« en
Annonce om en Huslærerplads hos en Provstefamilie. Jeg søgte den og fik den — og glad var
jeg. 400 Kr. og fri Station var ret taaleligt for
en »hungrig« Seminarist.
Mine Elever, to Drenge paa 10 og 12 Aar,
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var rigtig flinke, og jeg kom ret hurtig til at
staa paa en god Fod med saavel dem som døn
øvrige Familie. Det gik altsammen meget godt
til henimod Maj, saa kom Provstens Datter
hjem fra København, hvor hun havde opholdt
sig den foregående Vinter.«
»Og hende kunde du ikke forliges med?«
»Aa jo, det gik saamænd ellers helt godt,
men hun interesserede sig for Botanik, sagde
hun.«
»Saah! — Hvor gammel var hun?«
»Sytten Aar — hverken mere eller mindre.«
»Naa, og saa.«
»Ja, jeg gik jo gerne en Tur paa en Time«
Tid eller to hver Dag, og liun vilde gerne med,
hvis jeg da ikke havde noget derimod.«
»Og det havde du ikke?«
»Nej, det kunde jeg jo ikke saa godt have,
og da tilmed Provsten sagde til mig, at han
vilde sætte megen Pris paa, om jeg vilde vej
lede lians Datter og i det hele taget hjælpe
hende med hendes Studium. Altsaa tog jeg
Flora Danica under Armen og ...«
»Under den ene Arm — og Frøken Hauge»
under den anden,« lo Hailing.
»Nej, Hailing, det havde jeg ikke.«
»Hvad hed hun?«
»Wera!«
»Wera — Wera! — Hvilket klingende Navn
— og det rimer paa Flora.«
Der gik et stille Smil over Helgesons An
sigt. »Er du Lyriker endnu, Hailing,« spurgte
han.
»Nej, ikke saa meget, at dot gør noget —
men det var ikke det, vi skulde taie om. —

Var hun smuk?«
»Ja — dejligt, lyseblondt, lokket Haar —
blaa Øjne og de yndigste Smilehuller havde
hun.«
»Stor eller lille?«
»Toogtres Tommer, tænker jeg — fyldig og
blid og øm!«
»Naa, og I lærte saa efterhaanden hele Eg
nens Flora at kénde ...?«
' »Ja, og vi fik hinanden kær — kort sagt —
jeg blev forelsket; men intet Ord om Elskov
blev vekslet. — Jeg turde ikke tale til hende
derom, og hun generede sig sikkert — men
Blikkene og Smilene, hun sendte mig, fortalte
mig 'alt.
Saa stod vi en Dag og betragtede en Blomst
i Udkanten af Skoven.
Hun bukkede sig for at plukke den.
Og mens vi stod og talte Støvdragerne, maa
jeg have faaet fat i hendes Haand i Stedet for
Blomsterstilken; for pludselig falder Blomsten,
og jeg stod med hendes Haand i min.
Jeg saa hende ind i Øjnene. En ny Verden
aabenbarede sig for mig, og jeg hviskede: »Lille,
kære, dejlige Wera!«
I næste Øjeblik holdt jeg hende i mine
Arme. Da lød pludselig en tordnende Stemme

373

•Hver 8. Dag«, 22. December 1912.

bag os: »Helgesen! — Vover De at omfavne min
Datter.« — Vi slap øjeblikkelig hinanden; og
hverken hun eller jeg kunde mæle et Ord.«
»Hans Højærværdighed var maaske mere
veltalende?«
»Ja, han sagde en hel Del, som jeg i For
virringen ikke opfattede helt; men det var i
hvert Fald noget om taktløs Opførsel, Misbrug
af Tillid o. s. v.
»Om en Time kan De indfinde Dem paa mit
Kontor,« sagde han, tog sin Datter under Ar
men og gik.
Jeg nikkede og skælvede for, hvad der fore
stod.

To Timer senere var jeg paa Vej fra Præstegaarden, mismodig og harmfuld — og uden at
have sagt Wera Farvel.«
»Hm! — men hvad sagde Provsten?«
»Det er jeg ikke oplagt til at fortælle dig
nu — maaske en anden Gang; men det kunde
resumeres saaledes: Wera var sin Faders Dat
ter, og jeg var hans Huslærer — Seminarist —
ikke Akademiker.«
»Hvor rejste du saa hen?«
»Hjem turde jeg ikke komme — eller ret
tere, jeg generede mig for at komme hjem.
Saa løste jeg Billet til nærmeste Købstad,
tog ind paa et Hotel og boede der i to Dage.
Men det var ikke til at holde ud.
Jeg maatte have Luft.
Saa betalte jeg min Regning, aftalte med
Kelneren, at min Bagage kunde blive staaende
paa Hotellet indtil videre, og paa min Cykle
jog jeg af Sted ned gennem Jylland, tværs over
Fyn og Sjælland rundt i Løbet af 14 Dage.
Tilfældig traf jeg saa en Dag paa Hulerød
Badehotel Realskolebestyrer Winge fra Løndal.
Vi gik en Tur langs Stranden og kom til at
synes om hinanden. Og da vort Bekendtskab
var fæstnet saa meget, at jeg turde gøre ham
til min fortrolige, fortalte jeg ham, at jeg var
ledig, og hvorfor jeg var det.
Dette bevirkede, at han fik Interesse for mig
og han lovede at hjælpe mig med at komme i
Stilling igen. Jeg opgav ham min Adresse, og
den 12. Juli fik jeg et Tilbud fra ham om efter
Sommerferien at overtage en Lærerstilling ved
hans egen Skole. Jeg tog imod Tilbudet — og
glad var jeg.«

»Og har du siden hørt noget til Provstefamilien?«
»Intet!«
»Heller ikke Frøken Haugen?«
»Nej, Wera har jeg ikke set siden hin Dag
d* rude i Skoven.«
»Har du da glemt hende?«
»Nej — maaske har hun glemt mig — hun
var jo ung. Jeg har et Par Gange skrevet til
hende, men intet Svar er naaet mig.«
»Provstens Papirkurv, Helgesen.«
»Formodentlig, men ikke sikkert, Hailing.«
»Hvad saa?«

»Forældrenes Overtalelser maaske!«
»Det var ikke smukt tænkt, Helgesen.«
»Indrømmet! — Men har du aldrig hørt —
aldrig erfaret, at unge Piger let lader sig paa
virke af, hvad andre siger om den, de har fattet
Godhed for?«
Hailing nikkede. — ((Stakkels Helgesen!«
»Naa, det maa du ikke sige. Man kan ofte
have godt af lidt Modvind. Bliden Bør kan have
sine Farer.«-------------En gennemtrængende, skingrende Fløjten
lød, og Toget holdt pludselig stille.
Kupédørene blev revet op, og paa engang
lød det fra hundrede Stemmer: »Kørt fast!«
»Hvad nu, Hailing?«
»Vi maa se at finde et Sted, hvor vi kan til
bringe Aftenen og Natten.«
»Juleaften paa den Maade! Det havde jeg
ikke drømt om, og du, som ventes af Kæresten.«
»Lidt Modvind skader ikke,« svarede Hai
ling og lo.
»Spøg til Side, Hailing. Det er jo ligefrem
Snestorm.«
Der blev meldt, at der laa en Landsby en
Kilometer derfra, ovenikøbet i den Retning,
Vinden blæste. Det var jo Held i Uheld.
Og Pasagererne skyndte sig bort med Vin
den.

»Kom, Hailing, vi maa skynde os!«
Hailing tøvede lidt. »Skal vi ikke gaa imod
Vinden?«
»Og omkomme i Sneen!«
»Sludder, Helgesen, vi er da unge Menne
sker.«
»Ja vel saa, men alligevel. — Hvorfor vil du
ikke følge Trop?«
»Helgesen! — Du havde sat dig i Hovedet,
at du vilde rejse ene til Aarhus. Nu har jeg
sat mig i Hovedet, at vi to vil være eneste
Gæster hos en elskværdig Landmand i en hyg
gelig Bondegaard. — Landsbyen bliver snart
overfyldt. Vi maa imod Vinden — Stormen
mener jeg.«
Helgesen nølede.
»En Præstegaard da — maaske endog en
bestemt Præstegaard.«
Helgesen lo. »Nej, Hailing, den du tænker
paa, ligger paa en anden Kant. Men nu skal
du alligevel have din Villie.«
Og de skyndte sig ud i Stormen. Sneen bed
i Ansigtet, men fremad gik det dog. Og en halv
Time senere løb de imod en Tjørnehæk.
»Der har vi Bondegaarden, Hailing.«
»Nej, det er en Herregaard!«
»Skal vi ikke gaa den gyldne Middelvej og
kalde den en Proprietærgaard?«
»Jo.«

Og snart stod de to Pædagoger paa Trappe
stenen og bankede Sne af Støvlerne.
Døren blev revet op indefra.
»Kommer der Gæster i det Vejr?« lød det
mildt og venligt.
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»Toget er kørt fast,« sagde Pædagogerne.
»Ja saa!« sagde Proprietæren, en Mand om
kring de fireti, »kom indenfor. De kan godt
blive her i Nat.«
Han hjalp dem Rejsetøjet af, aabnede derpaa Døren til sit Kontor og sagde: »Værsaagod
— Proprietær Blom byder Dem velkommen til
Knudseje.«
De gik ind paa Kontoret, og Gæsterne præ
senterede sig; mem næppe var Døren lukket,
før der lød en let Banken paa den — og en ung
Pige kom ind.
»Hr. Blom! Ebba venter paa Juletræet...«
»Nu skal vi komme — mine Gæster tager
jeg med.«
Der blev et Øjebliks Stilhed, saa vedblev
Proprietæren: »Maa jeg præsentere — min Dat
ters Gouvernante...«
Helgesen holdt allerede hendes Haand.
»Wera! — Kay!« lød det blidt og ømt.
»De kender hinanden!« sagde Blom forun
dret.
»Det gør de nok,« svarede Hailing.
»Glædelig Jul da!« sagde Blom smilende.
»Det var godt vi fik Modvind,« lo Hailing.
»Hvordan?« spurgte Blom.
»En anden Gang, Hr. Blom,« kom det hem
melighedsfuldt fra Hailing.
Blom nikkede forstaaende. Saa aabnede han
Døren.
»Værsaagod!«
Og de gik ind til Juletræet.
Anden Juledag rejste Hailing.
Men Kay Helgesen kom ikke til Aarhus den
Jul.

Etatsraad Arnold Gamél
er død, 68 Aar gammel. Gamél var egentlig
Læge og praktiseiede nogle Aar i København,
men traadte senere over i det bekendte Kaffe
firma »Gamél«, som nu ihændehaves af fjerde
Generation. Arnold Gamél var ikke saa be
kendt af Offentligheden som sin Broder, der
døde for flere Aar siden, men han var en livlig
og mangesidig interesser ?t Mand, hvis bedste
Glæde var at øve godt.

Bayerns Prinsregent, Prins Luitpolö
døde 12. Decbr., næsten 92 Aar gammel. Hans
Brodersønners, Kong Ludwig IPs og Kong Ottos
Sindssyge bevirkede, at han maatte overtage
Regeringen, og Prins Luitpold blev en overor

dentlig populær og skattet Regent, som alle
rede i sin Levetid saa sin Statue pryde
mangen en By.

»»Hver 8. Dag«,
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JULETRAVLHED.
Den

første

højtidsfornemmelse

faar vi den Aften »Julekassen« tages ned
fra Pulterkammeret og al Træets gamle Pynt
efterses og fornyes.
Ethvert Hjem pynter paa sin Facon, nogle
med lutter hvide Blomster og Sølvglimmer, an
dre med Dannebrogsfarver, Flag, Roser og
Ringkæder, atter andre med alle Regnbuens
Kulører, Kræmmerhuse, Net og Himmelstiger —
-altsammen som vi husker det fra vore Barneaar og saadan som vi selv viste vore Børn et
Juletræ.
Naar Julekassen er i Orden, kommer Turen
-til Kagekasserne.
Husker I, hvor vi styrtede hjem, fra Skole
til Køkkenet med de bugnende Fade; en Smage
kage blev os tilstaaet, men ellers gemtes Her
lighederne til »Lillejuleaften«, ¡hvor der atter
vankede en Smaus, men det var først den rig
tige Juleaften, at det rigtig gik løs.
Saa begyndte det grovere Arbejde. Huset
blev klædt i Festdragt og der blev braset op,
lavedes Sylte, Leverpostej, Skildpadde — eller
hvad der nu var Hjemmets Skik. Thi hvert
Hjem har sine Juleretter, som det har sine Jule
kager og Juleskikke, ja, som det maaske har
sin egen lille Melodi at danse omkring Træet
•efter, en Melodi, der nedarves gennem Genera
tioner og som maaske kun denne Slægt og in
gen anden i hele Verden har som Juledans. Jeg
kender en Herre, som sneede Inde i en bitte
lille jysk Købstad og i Fortvivlelse krøb til Køjs,
hvor han laa søvnløs og ærgrede sig. Pludselig
liørte ¡han i Nabohuset den skedmske lille Polka,
som hans Moder og Bedstemoder havde spillet
som Julemelodi, og straks var det daarlige Lune
borte. Han drømte sig som Barn derhjemme i
det gamle Hjem og fik Tid at tænke Tanker,
som det daglige Slid ellers udelukkede ham fra.
Jeg kørte forleden Dag i Sporvogn med to
elegante unge Fruer, der holdt sig op over en
fælles Bekendt, som »havde vanvittigt juletravlt
med Rengøring, Madlavning, Juletræspynt og
-Gaver.«
»Vi gør virkelig det mindst mulige ud af
det hele, koger en Smule Klejner og lader sætte

smaa elektriske Glødelamper paa et lille Træ
— blot for Traditionens Skyld,« sagde den ene.
»Naa ja, vi har nu stor Jul hjemme hos
os,« svarede den anden, men Kagekasserne faar
jeg fyldt hos en Konditor og Træet pynter en
Gartner, det bringes færdigt ind i Huset, det
bliver jo meget smukkere end vi kan gøre det
selv, og saa er det jo saa uhyre bekvemt!«
»Stakkels Børn i disse velhavende Hjem,«
tænkte jeg, «hvor mange Glæder gaar I ikke
glip af, hvor mange lyse Minder bliver ikke ta
get fia eder! I kære, mondæne, unge Fruer, tag
ikke den mindste Stump af Juleglæden fra eder
selv og Børnene, men bag selv Kagerne, pynt
selv Træet og glem aldrig Højtiden i eders eget
Barndomshjem.
Kan I huske, da I var smaa, og Far og Mor
pyntede Juletræet, hvor I var nysgerrige og
forventningsfulde; og saa da Aarene gik og I
blev saa store, at I fik Lov til at være med dertil.
Og saa blev I Voksne og overtog Bestillingen,
pyntede Juletræ for de gamle i Hjemmet. Pynt
det nu ogsaa i eders eget Hjem til eders egne
smaa — saadan som Mor gjorde det til jer, og
Bedstemor gjorde det til hende — lær eders
Børn at fejre Julen akkurat som I selv gjorde
det som smaa med Kirkegang, Risengrød og Julegaas, Juletræ og Julesange------------Vil det ikke glæde eder engang at høre
Børnebørnene fortælle, at de holder akkurat
den samme Jul som Bedsteforældrene gjorde,
da de var Børn i det gamle Hjem. Og naar det
saa engang kun er lykkelige Minder, skal blandt
disse Juletiden og Julegie den være blandt de
reneste og kæreste.
Og lad saa Juletræet staa Nytaar over,
selv om det ogsaa drysiser lidt Grannaale paa
Gulvet. Lad det blive tændt hver eneste Aften
i Højtiden og hav Reservelys i Beredskab; intet
er saa festligt som deres blide Skær og den kna
sende Sprutten, naar en lille Gren afsvides og
sender sin Harpiksduft ud i Stuen, hvor unge
og gamle bør sidde samlede omkring Bedste
fars gamle Lotterispil — i denne søde Juletid,
hvor man sig ret fornøjer.
Santa Claus.

TELEFONENS HYGIEJNE.
Ærlig talt er det vist de færreste af os, der riglig har
over, hvor uæstetisk Brugen af vore Telefoner er, saaledes som vi praktiserer den, og hvor smittefarlig den er tillige.
Vi benytter vor egen Telefon i Aarevis uden at den nogen
sinde renses ordentlig, thi en let Afviskning med en Støveklud
er naturligvis saa god som ingen Rensning.
Hvor megen Støv, hvor mange smaa Spytpartikler, og
hvor?mange Baciller opsamles der ikke i Telefonens Hørerør
mellem Aar og Dag? Og hvor mange Sygdomme kan man
ikke hente ^sig der, netop fordi Telefonen kommer i nær Be
røring med vort Øre, vor Næse og Mund, Smittekildernes al
iare Landevej.
Naar Telefonen er bleven Allemands Eje, saa maa man
•gsaa skænke denne Side af Sagen nogen Opmærksomhed.
Det vil sige: Vi maa indpaa Tanken om Telefonens Hygiejne!

tænkt

Vi maa desinficere de Telefoner, hvortil mange Mennesker
har Adgang.

For Aar tilbage har man indset dette og man begyndte i
Tyskland at danne Telefun-Desinfektions-Compagnier, d. v. s.
Selskaber paatog sig en Gang eller to om Maaneden at sende
en Mand omkring til Abonnenterne for at rense og desinficere
Telefonen. Man vil forstaa, at denne Metode var altfor primitiv
og ikke bød synderlig Garanti mod Smittefaren. Ti Minutter
efter at Manden var gaaet med sin Støveklud og Desinfektions
væske kunde Telefonen jo være inficeret igen og raskvæk
smitte de Talende i de næste 14 Dage,
Nu har man imidlertid opfundet en mere rationel Metode,
hvorefter Abonnenten selv til enhver Tid med ringe Ulejlighed
kan desinficere sin Telefon. Dette System praktiseres her i
Landet af Telefon-Desinfektor „Hermalit", der har Patent for
Danmark, og gennem denne Metode er man vist kommen
Idealet saa nær paa Telefon-Desinfektionens Omraade, som
det af økonomiske Grunde overhovedet er muligt.

En moderne Krigskorrespondent.
Vi ser her det ikke ringe Udstyr en Krigskorrespondent maa være i Besiddelse af nutildags hvis
han overhovedet skal kunne gøre sig Haab om at faa Lov til at være med. Krigskorresponden
terne har som bekendt spillet en saa ynkelig Rolle i denne Krig, at Bladene fremtidig sikkert maa
se at skaffe sig Oplysninger ad anden Vej. Enkelte af dem har man slet ikke hørt fra siden
Krigen begyndte,

Alt til Karneval og Ma
skerade, BaPof Fest
Forlang vort store, illustre
rede Katalog over flere Tu
sinde Selskabslege og Kotil-

Vil De have gode Idéer
7 til Karneval, Maskerade,
Baller^og Fester,

Ionture, Kostumer af Silke
papir og Stof, ægte Ordener

»e'mands-Kostuine-af (Dannebrogs-Orden, ElefantSilkepapir. Kr. 1,50. Orden, svenske, franske, tyske
dener m. fl.) Sløjfer og Rosetter, Masker, Pa•huer og Papirhatte, Konfetti, Vifter, Parasoller,
trykker, Skæg, Briller, Perler, Pailetter o. s. v.

Forlang Katalog gratis og franko.

da forlang vort sto
re illustrerede Ma
ske- og Kotillon Ka
talog gratis og franko.

Dansk Elefa
Orden 25 Q

Mange Tusinde forskellige
somme og originale Artikler.
Enestaaende Udvalg.

Standard Mønsterforretning, Vimmel skaftet 45. København K.
Telefon '9794? og 5094

W<" 'O-!

tøORD

] ulegaver
Robespierre Kraver

1.10.

Spachtel Garniture

4.25.

Jabot

8.50.

2.50.

2.50.

Lad Deres Telefon

Sty "he & Krall.
For Dem hvis Livskraft
er udtomt og skønt unge
føler sig svage og nedbrud
te er ,,Sol=Bæltet“ tørt
Legemsbatteri en Hjælper
i Nøden. D t har Seirigt
opbygget og styrket dem
der lider af Mangel paa
Livskraft.
Er De mat, nervøs, uro
lig eller trist til Sinds ?Ta
bes Hukommelsen, føler
De Blodstigninger til Ho
vedet, so ver De daarl igt?
Er Deres Ryg svag eller
smærtcrden, har De mistet
Deres tidligere Kraft og
Styrke? Plages de af Gigt
og Reaumalisme? Disse
Onder er alle Følger af
tabt Livsenergi. Den styr
kende elektriske Strøm fra
Sol-Bæltet- der har formaaet at hjælpe i lOOOvis af Mennesker ¡vil ogsaa kunde hjælpe Dem,
naar denne Kraft i Timevis indsendes i Nerverne og de svækkede Dele.
Det bæres naar De sover — eller blot to Timer daglig, og indgyder en
konstant elektro-galvanisk Strøm i Deres Nervecentrer. Det styrker de
svækkede Muskler og Organer. — Paa denne Maade genvindes Styrke,
Energi og Kraft.—Aflæg os et Besøg og bese Autoriteternes Dom over
Sol-Bæltet, eller skriv til os og vi sender Dem vor Bog „Vejen til Hel=
bred“ 100 Sider rigt illlustr. der lærer Dem hvorledes De burde være
og oplyser Dem om alt vedrørende Deres Legeme. — Bogen sendes
gratis imod 10 Øre i Frimærker til Porto.

Medici Kraver

desinficere med

= ,,HERMALIT“ =
Eneste rationelle Telefon-Desinfektion i Danmark.

Kun 75 Øre pr. Maaned.

—-----

----------

Forlang vor Pjece, der tilsendes gratis.

Telefon Vester 2986 y.
„Hermalit“ er behageligt i Brug.
„Hermalit" blev prisbelønnet paa den hygiejniske Udstil
ling i Dresden 1911.
„Hermalit“ er patenteret i alle Kulturstater.

Husk

at telefonere efter vort Tilbud!

III enflit Damekjole IJKr.lS
sendes 10 Al. sort, blaa, grøn, bri
fin Cheviotsklæde fra Klædevæv

04. GL. KONGEVEJ 104
cluI.

JvwCofløi

Edeling i Viborg.

NB. Kan retu

neres straks eller ombyttes.

etdUaUk

Adr.: Intern ationalt-Elektrisk-Institut, Afdeling 8.
Nørrebrogade 76.

Telf. 5932.

Kgi Hof-Vinhandlere

Institutet aabent fra 10—7.

Obs. Lad Dem ikke fortælle, at „Sol=Bæltet“ skulde være Humbug
eller ikke kunde hjælpe, Autoriteternes Dom beviser det mod atte.

C. H. Monster & Søn,
<Mf* U. "y

HERO er den bedste Julegave.

Vine og Spirituosa.

c«. 200 Filialer
h«l. l.ndn o»«r

tfå

Deres Buste

kan i Løbet af ca. 30 Dage blive fyldig og smuk, takket
være videnskabelig Opfindelse ved Anvendelse af „Hero“Massageapparat eft< r Prof. Dr. Bier. — Behandlingen er
naturlig (Ved Luft-Sugning), der anvendes ingen skade
lige Midler. —„Hero“-ApparatNr. 1 til 3 Kr. 50 Øre. Nr.
2, større Apparat, 7 Kr., Nr. 3 (kun til Bustebehand
ling) 12 Kr. — Apparatet er let at betjene, anvendes ca.
10 Minutter daglig, forsendes overalt mod' Efterkrav. —
Med hvert Apparat følger en Tube Sol-Creme (giver
blændende hvid Teint). Aflæg os et Besøg eller skriv til os og vi sender
vor Brochure „Vejen til naturlig skønhed" gratis. Adr.: „Hero“ Massage
afdeling H 8, Nørrebrogade 74, 1. Sal. Tlf. 5932. Aabent fra 1—4.

Obs.: Mangfoldige Damer kan takke vort „Hero“.Apparat for
deres smukke Udseende. — „Hero" maa ikke forveksles med tarvelige
Efterligninger.
C. LINDER-MADSENS mek. Etabi.
Peder Skramsgade Nr. 6. Tlf, Byen 3474.
Leverer mek og elkt. Vinduesreklamer af
enhver Art Tegninger og Overslag gratis.
Leverandør til de største Reklamefirmaer
i Danmark.

■
,
Alt Malerarbejde, særl. Møbelarb.
Skiltemal., Ejendomsrepar., Trap
pemal.. Tapetopsætn. udf til meget
smaa Priser. Arb. udf. tild. af Mesteren
selv. Larsen, Brohusgade 12.

Alt Reparationsarbejde,
saavel som nyt Arbejde udføres so
lidt og billigt af gode Materialer. Spe
cialist i Fodtøj for vanskelige Fødaer,

Petersen Steen, Vesselsgade 26.

Hovedstadens Comp.

Fruerne
4;er» »tempiene 1

ka

Udenbyes=

Skindergade 36.
Telefon 8702.

Vejle Dampvaskeri,
kem. Tøjrensnings-Anstalt,
anbefales. — Telefon 307.

Cb

ES

<z>

= Forbrugere

Det forandrede Sagen.
— Papa forærer mig en Automobil til min Fødselsdag
tror jeg nok! sagde den søde lille Dreng.
— Gør han det? sagde Gudfar overrasket. Det havde j
saamænd ogsaa tænkt paa, men nu skal jeg komme med 1
Æske Sukkergodt.

Endelig.

og Vinduespolering.

Bjens største og beds+e.
Billigt Abonnement.

03
Cn

M p spare baade Frajt og Risiko
U,?ved at aftage Vinene fra Filialerne

udfører

Metal-

«5

Cl

SwimePris
Kapslerne
og Kvalitet
o_g Kvalitet
i alle Udsalgene^JBC^ i alle Udsalgene.

—
—
—
---—

Jeg tilbeder Dem grænseløst!
Det har man sagt mig før!
Jeg elsker Dem!
Aa, De er altfor elskværdig.
Jeg kan ikke leve uden Dem.
Kam De ikke finde paa noget nyt at fortælle mig!
Vil De være min Kone?
Naa, nu er der da endelig lidt Mening i det!

Jernsenge — Træsenge.

f^=l Technikum Mittweida
ü Direktør1. Professor A. Holst.

|

Barneseng fra 3'/2—18 Kr. — Vugger.
Divan fra 14 Kr. — Feltseng fra 10 Kr.
Dyner — Puder — Lagner etc.

Udstyrs- og Fjerlageret,
Telefon 553.

eller Overfrakke, Benklæder eller Ulster

Opgiv da Deres Adresse med sikker
Træffetid — Prøver til Fabrikspris vil straks blive forevist Dem
uden Købetvang — Spar 50 pCt.
C. Hansen

Medicinal- & Sygeplejeforretningen

Vesterbrogade 20.

Tit. 697.

Leverandør til Byens største
Restaurationer.

Flasken paa Bordet,

Telf, 7501,

A Schiaterbred w
at NctMeø« ■•••

Hl

^H

-

hMwMw 1 tø

giver Glæde og Lyst
og Mod i Bryst.
Enestaaende i København er

26 Holbergsgade 26.
Tlf. Byen 4354.
I. P. Conradsen.

Gratis tilsendes
vort store illustrerede Katalog

og Tæpper paalægges. Forsøg at lade

tikler, Bandager etc. — mod 10
Øre i Frimærker til Porto.

Carl Martens Ansvarsforsikring

Amerik. Gummivare-lndustri,

Frederik sberggade 26. Tlf. 1051.

Brand», Livs» & Ulykkesforsikring.
Forlang Tilbud.

Afd. 8. Kbhvn. N. Tlf. 5932.

BROKBAAND
faas bedst hos H. Heskjer, Fælledvej i & 3
Specialis i vanskelige Broktilfælde.
Guldmedaille Paris 1900. Tlf. Nora 719 y.

Sagfører H. O. JACOBSEN.

Frederiksborggade 48.

Kbhvn.

Telefon 7486.
Energ. Incasso. Øjeblikk. Afregn.
Ejendomme administreres billigt.

Dag,Sønd., Aften & Model-

j j OllllllU j skole,Pålæg. 3. Tlf.Bijl526y
Tadnintf
Forbereder til al
Kunstindustri.
Malin d Indm. 11—2, Aften 7—8.
lUdllUg. Forl. Progr. Frede-Aamodt.

1 egning.

Alle Sygeplejeartikler.

Gummilagéret.
13. Lille Kongensgade,

zffx
rJ Prøves. 25 Øre. Frimærker.
fors, prima og garanterede Varer til X3J7 2 Prisl. „Hygi“ Kbhvn. V.
billigste Priser. Diskret Expedition.

Oodtøjs Reparationsværkst. Prins
* Jørgensg. 6 anbef. i det æ. Publik;
velvill. Erindr. Herre-Saaler og Flikk.
3 Kr., do. Dame 2 Kr., do. Børn 1 Kr.
Brugt Fodtøj køb. og sælg. Stort Lag.
af Fodt. H. Jørgensen, Pr. Jørgensg. 6.

„St. Thomas" =4
St. Thomas Allé 19. (v. GI. Kongevej.)

Sygevat,

V FrpdpHl/QPn Tapetserer og Dekora¥■ TI 6IIEI IltoCII. tionsforretning.Dron. over fineste og billigste hygiej
Tværg. 20. Fiks Gardinophængning niske Gummivarer, Sygeplejear

mig hænge Deres Gardiner op.

Telf, 750

Specialforretning i Barsel- og Borneplejeartikler.

Gammelholms Vinstue
største Udv. af nye og brugte
U Seletøjer og Sadler er hos Topp,
Dr. Tværg. 19, Tlf. 9736, til Nutidens
allerlav. Priser. Medalje Paris 1912.

Extrafint Ældste
Kamgarns-Cheviot
til Herretoj,
og mest besøgte Anstalt.
«««21

Klædefabriken, Varde.

Aug. Beste’s Eftf.

Bageri & Cond’tori.

■

Program
etc. 3,40
gratis ved
Sekretariatet.
[ ■■■■■■■■■ t
5,50 Øre Meter
eller
Alen
samt Dame-Serges
3 Kr. Meter eller 1,89 Alen samt en Vare til 3,50 Mete
2,20 pr. Alen sendes til enhver af Bladets Læsere i denn
Maaned fra
S. Pedersen.

nu til Efteraar eller Vinteren købe Habit

i. Kotelmano, Østergade 36.

UL

Højere teknisk Læreanstalt for Clekt ro-og Maskinteknik
Særskilte Afdelinger for Ingeniører, Teknikere og Værkmestre
*31 Élektrotekn. og Maskin-Laboratorier. Lærefabrik — Værksteder.

Nørrebrogade 25, Hj. af Blaagaardsg.

Skal De

Kongeriget Sachsen.

Meje-Hler.

Gummi varer forsen«
des pr.Efterkiav eller

Frimærker.

'^^H

Cigarf. Godthaabsv. 16

En slem Fejltagelse.
Frits Harder var geraadct i en meget pinlig Situa
tion; han kunde ikke faa nok at spise!
• Den Gang han var ble ven Student og lige var
kommen ind til Hovedstaden fra sin Kostskole for at
tage fat paa Juraen, havde gamle Professor Hansen,
som var en Ungdomsven af hans Fader, raadet ham til
at blive Pensionær hos en meget fin Dame i Hellerup,
som boede i en altfor stor Villa.

Soxhletsapparater,

Sutter et(

Vandmadrasser, Luftpuder, Bækkener

udlejes.

Idealbind for Aarelidelse.
Alle Slags Udskylningsapparater.

Hygiejnebind, Brokbaand, Mavebælter etc.
Prima Sengeunderlag.
Medicinske- og Toiletsæbe.

Flammevat, Tjærejut«

(Varerne sendes og bringes overalt).
Telf. 7501.

SPAR PENGE.

GummilageretFran^s

Møbler omstoppes (for Private) af en Fag
mand, hurtigt og propert. Tlf.'Vester 1097 x.
Chr. Nielsen, Hartniannsgade n (Kæld.)

Extrafineste Kval. Gr
tis Prøver. Diskret Eks
Frim. modt. Hovedde

lóLille Kongensgade

Og Fritz liavde følt, at det var Professorens Ønske,
at han skulde gøre det.
Altsaa flyttede han sine Sager ud til Damen, som
han senere opdagede var en nær Slægtning af Pro
fessoren. I Begyndelsen angrede lian ikke sin Føjelig
hed, Damen var nydelig og elskværdig, og Huset var
smukt og kunstnerisk.
Spisestuen var dekoreret inecl Englebørn, men inden
han havde været der en Uge, havde han opfattet dette
som et Symbol, thi sandelig, det Traktement, der
bødes ham, kunde være tilstrækkeligt for en Engel,
men flikke for en .Student, der læser til „første Del“
og Filosofikum. — Hvad skulde han nu gøre? Skrup
sulten var han altid, men spise ude havde han ikke
Raad til og heller ikke Tid til, og desuden turde han
ikke krænke den elskværdige Frue.
Tilsidst smuglede han noget Daascmad ind paasit Værelse og spiste det om Aftenen, naar han havde
spæge t sit Legeme med The vandet og de smaa Kam-

HOTEL NORDLAND, BERLIN.
Aabnes 1. Januar 1913.
■■■■■■■■■■■a

Stettiner Banegaard.

Invalidenstr. N.

Dansk Hotel. Værelser fra Mark 2,50. Hotellet bliver indrettet med al Nutidens Komfort: Lift, Elektri
Lys, Central Varme, Bade, koldt og varmt Vand paa Værelserne.________________ Ejer M. WENDT.

BAHNHOFS HOTEL.
Dansk Hotel.

Indehaver: ERNST SCHÖTTLER.

Dansk Hotel.
Telt Gr. 1. 40

Altona-Ottensen, Hjørnet af Hahnenkamp og Scheel-Pleszenstr. i umiddelbar Nærhed at Altona Hovedbanegaard.

Elegante Værelser Mk. 3,00 med Frokost. Servering paa enhver Tid af Dagen.
Udskænkning af hjemlige og fremmede Ølsorter. ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Strængt reel Betjening.
_
— ——— - - ■.
Faste Pris<

Hotel zum Kronprinzen, Hamburg,

Patent Røghætten „SEJR"

lige ved Hovedbanegaarden (Ankomstsiden).
Iste Klasses Hotel, 100 Værelser fra 3 Mk. Mest moderne Komfort.
— Værelser med Bad. Varmt og koldt Vand i alle Værelser.
Lift — Auto-Garage — Stahlkammer — Vakuum.

forhindrer al Nedslag og forbedrer
Trækket.

Heinrich Loelf, Ejer.

W. Bomiez RøghætteTabri

Hotel JANSON Odense. Hotel St Knud.
Indeh. POUL LANGE.

1. Klasse. Vesterg. 64. Telf. 84
Berlin N. W. 7, Dorotheenstr 19 og 1441. WC. Badeværelse.
ved Postscheckamt. N. W. 7.
Carl Schmidt.
Nær ved Bahnhof Friedrichs tr Elek
Dansk Legetøj.

trisk Lys, Cenlratvarme, Luft, Bad, Alt i Trævarer til Husholdningsbrug.
Plads for Automobiler, Telf, Centrum Spec.: Spisestue-Møbler,Børnemøbler
4460., Tel.-Adr. Jansonhotel.
og Frakkebøjler. Nørrefarimagsg. 69.
Værelser fra Mark 2,50.
Tlf. By. 2714x. N. Petersen, Snedkerm.
■—lar De set at i Charlo II eg. 2 kan De
I 1 faa alt udf. Medt. Møbler bliver
som nye Malerarb .Snedkerarb.billigt.
Kom, ligegyldigt med hvad, og De faar
(Platin og Guld) betales med højeste det udført E. Nielsen.
Pris op til 4 Kr. .',0 Øre pr. Gram. A lt Malerarbejde, Reparationer og
Kan indsendes i Brev. Afregning omnyt udføres hurtigt og billigt.
gaaende (forsendes i Brev med 10 Øre Specialitet Trapper og Facadear««
Porto).
bejde. Hansen, Husumgade 122.
H. CHR. ZINGLERSEN,
Telefon Tsga 1117 x.

Bruunsgade 35. Aarhus.
Telefon 1670.

Forhandlere Rabat.

Gamle Tandsæt

Kaffe
[telf Strand 2Telt. 3frand g
Lad Deres Vask besørges af -

Abel Cathrinesgade 25 St.

fru Karin Schnoors Bureau,
Enghavevej 53. Tlf. Vester 5307 g.
anbefaler velrenommerede aldre
og yngre Kvinder for kortere og
længere Tid. Fineste Kogning og
Servering, al Strygning, Polering
m. m. udføres af øvede Kvinder.
Kyndig Barselshjælp.
Propre
Kvinder til Vask og Hovedren«
gøring.

Spec. Husholdningsvask efter Vægt,
Po/v Vogne kører overall
Telf. Strand 2

Grundlagt 1878.

Jens Petersen,

anbef. Drenge-, Pigedragter. Drenge-,
Pigestortrøjer, Pigekjol. Dame-Xederd.
Piskefabrikant.
til smaa Pris. Eget Skræderi. Alt lev. Lille Kongensgade 17, Stuen (fh
efter Maal uden Prisforh. Th. Nilsson. Ryesgade 8.) Reparat. udf. billigt.

nierjunkere og frydet sit Øre ved Fruens mesterlige
Wagnerniusik. Ved den Tid var han g em helt-rasende,
af Sult, især naar han til Middag kun havde faaet
Lo Oliven.,, en Sardin og tre syltede Kirsebær med
Flødecrém.
1
i ; ; . [ . ' • I |^f
Men nu indtraf en ny Vanskelighed. Det var galt
nok at spise henkogt Tunge, som om det var Kage,
men endnu værre var det at komme af med de tomme
Daaser; alle Spor af det natlige Orgie maatte jo fjærnes.
Han brugte som Gemmested sin Vadsæk, og indtil den
var fuld, havde det ingen Nød.
Imidlertid blev Professoren mere og mere elsk
værdig imod ham, og en Fredag sagde han til ham
efter en af Forelæsningerne:
„Besøg mig i Morgen i mit Hjem i Valby, har De
ikke noget bedre for, kan De udmærket blive hos
os Søndag med!“
’
Fritz var henrykt; Professorens Dø tre var unge

J

Telf.Sfrond 2

SIKKERHEDS - GITTE
til Vinduer, Ovne, Entrédøre, Udhængsska
Diske, Pulte, Altaner, Maskiner m. m., F
og Stenharper,
Fletværksvæveri, Villahe
bedre og ikke dyrere end af Træ, Gravespal
Massefabrikation af alle Slags. Facons i Tra
Fabrik af.
Fuglebure. Flyvebure og Papegøjebure.
Alt Metaltraadsarbejde udføres.

Silkeborg Seminariums Forberedelsesklasse. Det nye Skoleaar begynder d. 31. August.
Baade mandi. og kvindl. Elever optages. Man maa helst melde sig inden 15. Juni.
P. J. NI. Winther.

Konfektionsforr. Dan, Rantzausg. 32

e

E. Dederding, St. Kongensg. 102

-------------------

REN

DANSK

FILIP,

Telefon 5603.

------

HONNING

Dr. Olgasvej 49. Tlf. Godth. 943:

og kønne og livlige, hian ventede sig en fornøjelig.
Dag og pakkede om Aftenen sin Haandkufferl med
Kjolesæltel og Toiletrekvisitterne; Professo rinden var
aclelig født, og han vidste, det gik fint til i „Villa
Nora“.
\
i ¡¡i
Men om Morgenen var han sent paa det, og først
da han paa sin Cykle drejede om ad Universitetsplad
sen, kom han i Tanker om Kufferten, og pr. Telefon
beordrede han et Kioskbud til at bringe den fra Hellerup
til Valby, hvorhen han selv først naaede hen paa Efter
middagen, skrupsulten efter den frugale Smørrebrødspakke, som han havde nydt mellem Forelæsninger og
Manuduktion.
Han modtoges overordentlig elskværdigt, Døtrene
bød ham The og Vrøvl, Profess o rin den viste ham sine
Roser, Tennispladsen var fortræffelig, og Fritz i den
syvende Himmel.
„Deres Haandkuffcrt er kommen/ sagde Pro-fes-

Klaverunöervisning.

Indfødt tysk Lærerinde.

Fransk.

lieophold i Paris modtager jeg atter
ilever. Prakt. Talemetode. 1 Kr.
?im. P. Lund, exam. Sproglærerinde,
iørresøgade 31 A. Tr. 11—1, 7-8.

Dramatisk Skole.

Elevinstruktør VIGO BUCH=JENSEN, Roars vej 2, Hj. af Falkoner Allé. Træffes efter Kl. 5.

Harriet Hornerøann Lange,
Cort Adlersgade 4. Telf. 1307 x,

A. Reiters

ENGLISH.

Fægte- og Boxeinstitut.

Private lessons and conversation.
Mrs. Kate Juel, f. Barfield.
Tlf. Nora 143 y. Nørrebrogacle 11; St.

Fru MARY BJØRVIG
BLAAGAARDSGADE 20 4 N.

Undervisning i Klaverspil.

47\ L’hombre
Skolen.
Adolf Steens Allé 10.

Vimmelskaftet 42.
(Jorcks Passage).

Aftenkursus å 10 Kr. i L’hombre
og Bridge begynder den 1. i hver
Manned. Tlf. Nora 1056x. Spangsbo.

LILI GADE, Østerbrogade 132. Eleverog,^a^1LVtoMn
Handelsstenografi paa Dansk
>g Hovedsprogene, eksam. Stenorrafilærer, cand. phil. Thielemann,
fodroffsplads 10, 2. Sal. Tlf. V 4252,
)—12 og 4—5.

STENOGRAFI.
?maa Hold- Enetimer. Maskinskrivling. Fuldm. Rich. Jørgensen,

Stenosgade 1, 1. Tlf. Vester 795 x.

V. Lauritzen,
Guldsmed & Gravør.
Søndergade 53, Nakskov.
Specialilei:

Platinerede Sølvsmykker.

Frimærker, alle forskellige
50 Island. . . , Kr. 7,00
40 Serbien. . . - 3,50
30 Siam . . . , - 4,00

Lær moderne Dekoration.

K. Gottlieb, Øster Fasanvej 227.
Elever i Orgelspil. Tr. 1-3. Elev ai
Hr. Organist Jul. Foss. *
Klaver. 3f.Gt//dsø,Orgii.-vik.v. Violin
„
, Sct.Petri Kirke Nord- _t
Orgel, landsg. 14. T. ø i<)32y Theon

PI A klfWR
rlMIMUCn

gade 20, 1.

CHRISTIANSEN & PETZEL1S.
København. Frederiksborggade 29. Telf. Byen 5002v.

ST. JACOBS GÆSTEHJEM
Saxogade 80 (ved Istedgadc). København. (10 Minutters Gang fra Banen.

Elektrisk Lys. — Centralvarme. For de Rejsende er opredt 250 propre
Senge fra 35, 50 og 75 Øre. Varme Retter fra 25 Øre serveres hele Dagen

Vesterbrogade 45.

H.Steensens
JyEGETARI^F

Andreas Winding: Den skønne Ubekendte. Kr. 3.00, ib. 5.50.

Den skønne Ubekendte

I. Marcussen.

Blomster, Fjer, Haltepynt, stort Ud
valg, billige Priser, Strudsfjer
Al
1,57. Stor Kollektion i Hatte.
HUSK PRØVEBASAREN

15 og 30 Dages Kursus som kan tiltrædes naar ønskes.

Forlang vort illustrerede Katalog.
Den moderne Vindues-Dekorations-Skole.

stemmes og repareres
biHigst. Dannebrogs«

MARGARINE

Frimærker

til i/3 Senf. Udvalgssendingci
mod Referencer.
IK. Ebling. Fredericia.

er en velskreven Bog
(Palle Rosenkrantz i »Riget«)

N. S. Nedergaard.
Skive.

Den skonne Ubekendte

Tandpasta

er en Bog om Forelskelse og
Foraar og vil blive en af de
mest yndede Julegaver.

Cykle-Hesten.
(Mønsterbeskyttet.)
Dette Legetøj bringe
Jubel og Glæde i alf
Hjem. Leveres i 3 Stør
reiser a G,00, (i,75 & 7,5(
Forhandles overalt elle
direkte fra Fabrikantei

(Politiken).

Med Tegninger af Gerda Wegener.
V. PIOS BOGHANDEL.
DET HAR SIÑE GRUNDE

at Haaret bliver graat: men naardet
igen kan faa sin naturlige Farve gør
clet intet. Alt Slags Haar kan farves
med „Annol". Opgiv hvilken Farve
De ønsker! F1 sker a 3 og 5 Kr. for
sendes diskret mod Efterkrav fra IToveddepotet. Norasv. .‘14. Charlottenl.

Korsør Vegetabil

soren, „giv Tjeneren Nøglen, saa han kan ordne Deres
Tøj, mens De spiller med Pigebørnene/4
Da Tiden til Omklædningen var kommen, arrive
rede denne Tjener og førte Fritz til Gæsteværelset,
medens han saa paa ham med et løjerligt, næsten for
nærmende Grin.
Den dumme Fyr, bildte han sig maaske ind, at han
kunde gøre Nar af en Student med Laudabilisi
,Her er Deres Værelse, Herre!“ — og Fritz traadte
ind.” Du forbarmende Himmel! — Han standsede som
lamslaaet. Det var et overordentlig elegant Gæsteværelse,
i alle Henseender smukt og fuldendt.
Men paa det lysegraa, ro se nbro derede Bordtæppe
havde Tjeneren arrangeret en hel Bataillon tomme Tindaaser, som med deres savtakkede Munde grinede af
den stakkels Student.
Tjeneren var veldisciplineret og skyndte sig bort,
men Fritz hørte, hvordan det klukkede i ham.
Og Klæder — ja, dem var der ingen af.

Tømrermester

Ejnar Nielsen

Dansk Arbejde.

Holberghus, Aalborg

FIBIDOL er et Hudrensningsmid
del som fjerner Filipenser og Hucl
orme. Paa faa Dage uai anteves diss<
Onder fjernede. 1 Flacón koster 1 Ki
Forsendes overalt mod Efterkrav plu
Porto, kan ogsaa indsende Beløbet
Frimærker. Brugsanv.sning samt tal
rige Anbefalinger medfølger.

S. JOHANNISON.
Oehlenchlagersgade 74.

Fælles Eie.
Carl Bloch og Poul Holm var Studenter og boede
sammen, delende godt og ondt, Garderoben med —
om det var nødvendigt.
Meget havde ingen af dem i Klædeskabet og særlig
sirlige var de ikke, saa navnlig Lintøjet kneb det ofte
med.
Forleden var det rent galt. —

Cand polyt N. H. Rasmussens

Qymnastik jnstitu!
Damer og Herrer.

Program gennem Telefon 1278

Al Musik faas i Skandinavisk Musikforlag, Vimmelskaftet 43.

Iver 8. Dags Pianoer:

Hver

8.

Dags

Hus,

Vingaarilsslræde

25,

H

Kongensgade 15, Dslergade 61 og fsledgade 01

O Kr« om Maaneden. Ingen Udbetaling

.æger-Tandlæger \3ygepleje-Hygiejne

Damernes Rubrik

Dr. med. AXEL TROLLE.
Konsultation i Fordøjelses* og Underlivssygdomme,
ivatklinik og Bopæl: Dronningens Tværgade 40. rPlC 7(.¿60. Tr. 12 1

HELLERUP HUSMODERSKOLE, BENGTASVEJ 15.Telf. 1157 H

I. K. Skern, Sygegymn. Cand. phil.
Medicinsk Uddann. Hospitalsans.
Øvelse. Erfaring. Fagkundskab.

Holger Bjørkman. Telef. Øbro 1688y Jydsk Fiske«Import, Mejnungsgade
Rammefabrik Østerbrogade 118. Mo 15 og Fredensgade 15, anbefaler alle

[yt kraftigt Middel

Skole og Hjem for unge Piger.
Program tilsendes.

>d Gigt, Ischias, Rheumatisme, Særl. anbef. Behandl, af selv gamle og
vanskel.Tilf. af Nervesvækk.,Rheumat.
>g visse Blod- og Stofskiftesygd.
Led-, Muskel- og Nervelid., Lammelser
og Følger af Brud. Behandl, i Hjemmel
. Mønt 12. (Byen 3872). En Kur eller N. Farimagsg. 1 St. Telf. B. 2446x.
a 75 Kr. La'ge C. G. Budde-Lund. Samtale og cut. Prøuebehandling gratis.
Lægekontrol.
F ysikalsk Kur anstalt.

Radiumindaanding.

indlæge Jørgen Høyer

W.

Brokbaand, Rygbandageg og
Underlivsbardager.

Østerbrogade 74, 2.

nsult. Søndage 9-10. Tirsd. & Fred.
& 5%-7, Øvrige Hverdage 10-3.

Kaiser, Aarhus.

Kir. Instrumentm. og Bandagist.
SYGEPLEJE-BUREAU-EKSPRES

MASSAGE KLIN! K. Smallegade 8,

Killige
35 øre.
LAR- A DAMPBADE
Onsdag og Lørdag efter Kl. 5 : fy E

idicinske Bade & Massage-Institut.Ør.
(med Have) for ældre og svage. Pris fra75 Kr. (Eneværelse). Svgepl. P. Jacobsen, Strandboulevard 92.

For Folk, der køber Varerne paa
Ratebetaling, er det af Betydning
at komme i F01 bind else med ku«
ite Fiiinaer. Nedennævnte Fim aer nyder i saa Henseende Tillid.

Ratebetaling

Fodtøj

øbler faas paa Kredit fra
5 Kr. maanedlig

Holm & Larsen,
, Falkonerallé 48.

Telf. 7155.

Brugle Møbler tages i Bytte.

Pndtaí
JP
OOLTgJ

I

Paa Afbetaling.

Saxogade 3.

Nansensgade 11.

Giarmestre

Vadskeriet „Elegant44, Nøjsom-

Bye"

■ ■■— BØRNE-UDSTYR.
■■■
en bedste Broschestift paasæt

Graabrødretorv 19.

sin Kalle?

Hvor køber

D

tes for 10 Øre hos Guldsmeden
66, Aaboulevard 66.

M. P. Nielsen Blomsterh.,

m
Godthaabsvej 54
„Triumf^

Bestillinger modt. til Borddekoration

Telefon Godth. 352 x.

GI. Kongevej 9, 2.
Telefon Vester 2709 v.

Østerbrogade 134. Telf. 0 788 v.

Kranse og Dekorationer.

4 4

HELGA THIESS

Klaverundervisning.

Nyt for Damer!

Hovedbade med Ki
nin og Champoing.
Ansigts massage og
Manicure. Afredt
I laar købes og for
arbejdes smukt og;
billigt.
Elever uddannes.

res af enhver i Løbet af kort Tid.
Materiale leveres. Billige Begyndel
ses- og Fortsættelseskursus. Under
visningen ledes af Markus Markus
sen fra Als (Sønderjylland). Indm.:

Blaagaardsgade 20, 2. Sal. 10—3.

Amerikansk

4 4

LKl. Damefrisering
og Haararbejde.

I uomalfiri Erstatning for Broderier
Ljollldlul li paa alle Stoffer. Kan læ

GI. Kongevej 150, 1. Sal.

|

Sorter Fisk til Dagens billigste Pris.
Telf. 10116. /Erb. II. Dumber noivsky.

hedsvej 4. Tlf. Øbro 1673y. Smuk
Strygning. Omhygg. Behandl, garant.
ELLA NIELSEN,
K~M pBfoi»QBnBroderima9asin,ØsterSølvsmed & Cicelør,
• III. I C lul bull br og. 140. Navn syes, alle
8 2, Værnedamsvej 8 2.
Slags
Tegninger og Montering udføres
nnmn«Ansigtsbade, Antisept. Fod«
ri
pleje.N. Frihavnsg.43,1. Frk.
54 Nordre Frihavnsgade.
. 1 Urp,
Telf. Øbro 97 x.
UUIHr M. Dyreborg. TIL Øbro 2342x.

elektrisk Vibriations Massage, DampAnsigtsbade. Geneiende Haarvæxt
og Vorter fjernes

FODTØJ paa Afbetaling.

Petra Laugesen.

VLLKUlUyt Frederiksborggade 35
Telf. Byen 2135 y. Anna Madsen

Frk. H. Sarauw,

N.Farimgsg.7.By 807ySygep. 3AarsUdd.

Møbelforretninger | I

Linnedmagasin

Damefrisering50

)en fra 10—6. Damp- og Karbade i Forbindelse med Massage. Specialitet
lúas, Gigt og Rheumatisme. Behandling kan faas i Hjemmene. Kliniken
tilses af Læge C. G. Budde-Lund. Enkefrue H. Olsen.
Badeanstalten „København*
S Indies tr. 61.

I PIPHIPM

derne Rammer til moderat Pris.

5 Mdr. Kursus beg. 4. November.

Ellen Sørensen,
Bestillinger modtages paa Udefrisering.

A foliar f°r

moderne Dameskrædderi

M lu I lul Sigurd Halldorsson( forhen

hos den engelske Hof-Dameskraíder
Durant). H. C. Ørstedsvej 17.

Møbler uden Udbetaling 6 6 6
4 4 4 2 Kroner ugentlig.

I

_____ Sønderboulevard 65._______
inmorko største og billigste Lager
IlllPdlho af gode, brugte Møbler
Rosenborggade 2 (ved Hj. af gi.
ideriksborgg.). Møbel-Pakhuset.

Qi I Indar indr. Paa Afbet. Viborg«
DllluUul gade 28 og Estlandsg. 7.

Er De plaget af Rotter,

Herreskraederi

køb da „Globus Nr. 1", som garanteres dræbende for ethvert Dyr
af Gnaverslægten, men er uskadelig for ethvert andet levende Væ
sen. Anvendt til Bekæmpelse af Kaninplagen i Australien og ind
ført til Danmark af Kemisk Fabrik „Globus", Lavendelstr. 11.
Kbhvn. B., der har Enefabrikationsretten. Faas i Æsker å 50 0. pr. Stk.
lig 6 Æsker fragtfr. lig 12 Æsker 10% Efterkr. Forhandl, ant. overalt.

|

Musikinstrumenter I „F1X“, Blaagaardsgade 11
N FONOGRAF Gratis
eres solide Købere ved Køb af en
'ie (48) Valser paa Afbetaling.
(Ialt 48 Kr.).
IANSK FONOGRAF-MAGASIN
lagertorv 16. :: Prisliste gratis

Anb. sig med alt til Faget lienhørende.

Kah—

_

Hver 8. Dags
Pianoer

Foto Centralen Billeder færdige paa 10 Minuter
fesferbrog.8 TIR Byen 4185.

Aaben til lll.l Mat.

Telf. Vester 4203.

Th. Madsen.

..Korden" CENTRAL CAFÉ'
KØBENHAVN N.

Bedste og billigste Sted for & RESTAURANTS
Køb af alle Belysningslegemer: (v. M. Pedersen, forb. Hotel Vestjylland)
Qlødenæt (Auer), elektr. Lam H. C. Ørstedsvej 49.
per (A E Q) o. s. v.
Provinsordres ekspederes omg. Linie 8 og 3 holder v. Døren,
og sendes med betryg. Qaranti. anbefaler sig et æret Publikum.
— Telefon Nora 2601.

Carl Bloch var bcclt l il Bal hos Grossereren, hvis
Datter var hans Hjertes Udkaarne
og Poul Holm
var bedt ud til Barncdaab hos en Slægtning paa Landet,
hvorhen han maalte rejse Aftenen forud for Festen.
Den stivede Manshetskjorte, som tronede ensomt
i den nederste Kommodeskuffe, var Carls, det kunde
ikke fragaas, lians Navn stod jo endog broderet nred
rødt Garn af en omhyggelig Mor.
„Maa jeg laanc din Skjorte i Aften?" - spurgte
Poul.
„Er du bindegal ?“ — raabte Carl, „jeg skal jo
til Bal hos Jenny — den bruger jeg selv.“
„Aa, hvad, du kan jo kobe en anden — eller laane
Jørgensens eller — — —“
„Ingen Sludder/ sagde Carl — „den er min, og
jeg vil have den paa.“
Poul lirkede lidt endnu, men syntes saa at falde
til Ro . —
„Køb mig saa i det mindste en Flip/ sagde han.
„Med Fornøjelse/ svarede Carl, „jeg forærer dig
oven i Købet én/

Og fløjtende lob han ned ad Trappen for at hente
et Par o ps laa en de med Knæk.
„Jeg pakker selv din Kuffert/ sagde han senere
til Poul — han var jo bangeZifor, at den elskede Skjorte
skulde forsvinde, og af samme (¡rund fulgte han elsk
værdigt Poul paa Banegaarden pg saa ham dampe af
Sted til Forpagtergaarden.
Men Carls Harme og Forbauselse kendte ingen
Grænser, da han fandt Skuffen tom, Skjorten væk —
Butikkerne lukkede, Jørgensen ude og sig selv udelukket
fra Grossererens Bal, fra Jennys bedaarende Selskab.
„Menneske »dog!“ raabte han næste Aften, da Poul
vendte hjem, „hvor i Alverden er min Skjorte?"
„Her, “ •smiskede Vennen og pegede paa Haandkufferten 1
„Ja, men, i Gaar da?" spurgte han videre.
„Her!" lo Poul og pegede sig til Halsen, „jeg
kunde jo ikke undvære den Skjorte, forstaar du —
og mens du saa hentede Flippen — tog jeg den paa
— under min kulørte, kan du vel begribe — dér

■

HJEMMETS VEJVISER
Møbler.

Barbermaskiner. | I Guld- og Sølvvarer |

* Barbermaskiner.

C

Jernbaneg. 5, Telefon B,
2642x. Solide Folk indr. Batebet. Fineste Gardinoph.
C. Paulsen.

3'10pCt. Gothersgade 58, Aug.

Kr. 1.50 plus Porto sendes
mod Opkrævning. P. Jensen,
Skovvejen 105. Aarhus.

7 Andersen.

Tlf. Palæ 13 >8 v.

Haararbejde.

Bogbindere. |

|

Mahogni Bogskabe, som Teg
ning 50 Kr. Antike døbier
restaureres. SnedkermesterP.

CLARA PETERSEN

Kronprinsesseg. 7 (v. Kon
gens Have). 1. Kl. Haar

Bogbinder D. L. CLÉMENTs
Eftfl. Silkegade 13, Køben
havn. Telf. 3396, leverer alt
Bogbinderarbelde, enk. Bør som de største Partier, i omhyg-igste Udførelse, til rimelige Priser.

Rammer paa
Afbetaling.

Ugentlige Afdrag
efter Aftale.

Børneudstyr.

Trikotage t.Voksne o.Børn samt A|S. CENTRUM, Regnegade 1.
Skørter, Korsetter og Strømper Vinduespolering og Bygningsarbejde
udføres.
i stort Udvalg A* Nuppenau,
26 Grønneg. 26. Tlf. By en 1457 x

R.E.Lund, 8, Bagerstræde 8,

Etablissement for moderne Indram
ning. Kun 1ste Kl Materiale anvendes.
larmesterforretningen og Ramme
fabrikken, Toftegaards Allé 15,
Billeder indr. paa Afbet. Abonnement
paa Vinduespolering modt. S. Hansen.
pforgyldning og Restaurering af gi.
11 Malerier Albert Christensen,
Kunshandel og Rammefabrik,

Q

K. MADSEN,
Mølle Alle 14.

Nansensgade 88.
Chaicelonguer, Divaner
og Fjedermadratser.
Rullegardiner — alt Glarmester«
1. Kl.Tapetsererværkst, arbejde. „FIX“, Telf. Vester 3312.
Stenosgade 3 v. Vesterbrogade.

Fiskeforretninger*

Konfiturer

iskehuset
ælledvej 18 =====
har erholdt Grand Prix og Guld*
medaille i London for 1. Kl. Fisk.
Varerne bringes overalt.
Tlf Nora 1330.
Christiansen.
H. M. OLSEN

Vil De have en god Kop Cacao,
Vil Di servere med fin Confect,
Vil De have finere fyldte Chokolade
Vil De have det bedste De kan faa
da bliv Kunde i »Paris» Konfitureforr.,
Blaagaardsgade 6. Aabent hele Søndagen.

Kunstklinkeri.
KUN S T«KLIN KE RI ET
Ryesgade 114.

HUSK

Fiske- og Vildtforret-

sledspriser. Classensgåde 11.
Til billigste Fabrikationspriser
Snedkermester M. Pedersen,
Danmarksgade 6.

8 Kr. pr. Stk.
Aage Jensen«

Frk. Rasmussen, Vestervoldg. 17 a. 2. Bemærk.
iemSal. Træffes 12—6.

▼ G lar mestre.

Peter Hvidtfeldtsstræde 6,

,

ars gade 30 lige ved Blaagaardsg
lieder indrammes, Rullegardiner,
irtiere- & Gardinstænger. Vindues
dering udføres. II. Th. Klirigspor.
nduespolering, specielt for private

v. Bernstorfsvej.
— Etabi. 1892 —
Telf. Hellerup 317 y.

em, P. Sønderby, Vesterbronade

Maltpræparater. "*|

\ Tlf. V. 1661 y.

J

Glasmosaik.

P. M. SKOV,

B Blows Allé 8

Ingen Mavekatarrh!

Over slag gra tis.
M. Jansen,

Brug MaltFne Kakao.
Maltlne Kaffe taales,
h 'or Kaffe bør være
banlyst
Ma (tine kik 8.. Tlf. 9919.

Pustervig 5.

Telefon Byen 2369x.

I Manufaktur varer. |
Bedst og billigst
F. C. Dahl,

3RPLADFR i Messing, Porcellæn
Einaille. Stort Udvalg af Stempler.

Frederiksborgg. 31.

Kronprinsessegade 19.

tænkte du jo ikke paa at søge den — men lier er den
— tak for Laan, min Ven!“

*

*

*

Den Stakkel!
„Stakkels Mand, her har De en 25-0 rc“ sagde den
venlige Frue til Tiggeren, „det gør mig saa umaadelig
ondt for Dem. Men det er sandt, ovre i den hvide
Villa dér, søger de en Havemand!“
„Tak for Advarselen, ærede Dame! Jeg skal nok
la’ vær’ at gaa derover!“

*

*

Længste Garanti.

Snedkeretablissem. 4, Kong Georgsv. 4.
Spisestue og Sovekammermøblem,

_____ direkte fra Værksted.______

Spisestuer og Soveværelser billigste
Værkstedspriser, Joh. Olsens Møbel«
snedkeri, Augustagade 8 o. 6. Ama
ger. Ratebetaling indrømmes.

I

Opplettering.

|

Afbetaling Indrømmes.

Gamle Pletsager .Alad<li"“
bliver som nye
Pianoer._______ |
Stilfulde Instrumenter
Dansk Arbejde.
Thofald Bohm

— Fiolstræde 42. —
Telf. Byen 420 x.

Rottegift.

I

plages De af Rolter, Mus. Væggedyr,
r Kakerlaker eller andet Utøj, da
henvend Dem Nybrogade 28 Stuen.
Telef. Byen 2496. Tom Tjäder.

I

Skotøj.

Tandklinik.

|

Konsultation
10-4 og 6—7.

Fineste Guldbroarbejde.

Dansk-amerikansk Tand-System.
Gothersgade 21 St.
Telf. Byen 1831 v.
Trikotage.
Strømper, Underbeklædning,
Alexander Hoyer,

Ston Udualg til alle Priser.

forsølves og bliver holdbarere end
nye. Cicelcring, Polering, Fornikling,
Forkdbring, Gelbbrænding, Slibning
og Reparationer af enhver Art, ud
føres solidt, hurtigt og billigt Kob
ber og Messing opkøbes, knibes eller
omforandres. Telf. Nora 2459 y. Eks
pres Griflenfeldtsg. 1 > KJ. C. C. Jensen.

I

Billigste Priser.

j

KØBMA6ERGADE16.

GI. Pletsagér

I

yy.

Undersøgelse gratla.

Tegning og Overslag gratis.

Malermestre.

I

Grundl. 1868 Telf. Byen

bane

Christensen & Meier. Tlf. Gh. 577x.

Stole som Tegning

|

Fodpleje.

6, Holbergsg. 6«

J. E. CASPERSEN.
Spisestue- & Sovekammermøblement
direkte fra Vivrksted. Billigsle Værk

Kurvemagere. |

ng Blaagaardsgade 18.

C. Konerding & Nielsen,

iggo Henriksen, 47,
Pr. Charlottegade 47.

V

Hele Udstyr leveres efter
Tegning saavel som enkelte
Dele. Alt Snedkerarbejde udføres.

Gentoftegade 4

Larsen & Gording,
Holbergsg 10. Tlf. Byen 5110.

Symaskiner.

Lindén, Ilenr. Rungsg. 23-25.

Indramning;

lé 12, Hj. af Grundtvigsvej, anbeler solid Indbinding til smaa Priser.

|

Skrædermestre.

Alt Stof modt. til Forarbejdning.
God Pasning og flot Arb./‘garant.
Stort Prøvel. Ægirsg.l2. N. Ohlson
Qfnf modtages til Fórarb. Repara!.
Illlll
hentes og Bringes. Skræ___ ! derm. N. I. Nielsen, Chr. Win
thers v. 4, v. Falkonerallé.Tlf. V 5340u.

arbejde. Afredt Haar købes.

Christensens Bogbinderi, Tunos

Dekoratører.

| I

entral Møbelmagasinet

|\ Forlovelsesringe alle DesJ sins. Denne Annonce giver

I

Skotøjsforr.
Thinggaard,
Strandboulevarden 166, Tlf.
Str. 83 x. Al Rap., udf. hurtigt.
Kun 1. Kl. Fodtøj til ¿»ill Pr

SkraeOerrrtestre. j

ANNA PAMPERIN.
Falkonerallé 26. Tlf. V 2267 x.

Stort Udvalg i Tricotage.

O. K. Mathiesen,
Landemærket 25.

Største Udvalg, Billigste Priser.
Ma8klngarn til en gros Priser.

U hr forretning. I
B. D. BASTIANSEN
Uhrm-. & Guldsmedforretn. Valby Langg. 33
R. H. Rasmussen, Borgergade 2.
Lomme- og Stueuhre i stort Udvalg.
Billige Priser. 4 Aars Garanti.
— Etableret 1882. —

Vaskerier.

Specialitet:
Hosholdningsvaak efter Vægt

Gmdrup
Dampvaskeri,
— Grundlagt 1878. — <

Vore Vogne køre overalt.

Frøsig & Nielsen, Skræderelabl. Telf. Strand 2. ♦ Telf. Strand 2.

1. Kl. Herre- og Dameskræderi.

Nordre Frihavnsgade 13 A.
lul Mialoan Herre« & Dameskræd.
JUI. HI6IS6I1.
Classensgade 3.

Bestillinger modtages. Stort Prøvel.
Omforandring og Oppresning hurtig
og billigt,

I Vinduespolering.

Vinduespolerings Comp. „Aabal“.
Tlf. 8447. — Pilestræde 86.

Spec, i Privatbolig.

Herren: Her i Huset er vi alle Vegetarianere, men
jeg haaber, at dette ikke forhindrer Dem i at mod
tage Pladsen.
Tjeneren: Det afhænger ganske af, om De hen
regner 01 til Planteføde eller ej.

Nr. 12.

19. Aarg. — 22. December 1912.

Dronning Maud.

Prinsesse Marg.

Prinsesse Victoria.

Tre fortræffelige Ryttersker.

Hver 8. Dag
ER DE UTILFREDS

med Deres Underbeklædning, saa
køb Fox-Normal ogDe vil blive
tilfreds. Faas kun Kronprinsensgade 2. Telefon4315 Luk
kes Kl. 6.
C. Jespersen.

»tørste & billigste
ager af brugte Pianoer. — Fine
pretstaaende fra 150—250 Kr.

Forsendes overalt i Provinsen,

ilf. Vester 1291 y.

P. Nielsens
lano-Magasin, Dannebrogsg. 15.

C & G

sælger Pianoer til sine Læsere paa særlig gun
stige Vilkaar. Afdrag 10 Kr. om Maaneden.
Ingen Udbetaling. Brugte Pianoer af ethvert
♦♦♦♦♦♦♦♦ Fabrikat tages i Bgtte. ♦♦♦♦♦♦♦♦

1ste Klasses

Herre-Skræderi.
Nyheder i Stoffer hjemkommen for
Efteraars-Saisonen
„City“

saavel af eget Fabrikat som af Ima engelske.

Crome & Goldschmidts
Antoniehus ♦ HOVED-UDSALG ♦ Kr. Bernikowsgade

norm. H. Pelersei
& Søn
Kgl. Hof-Pianofabrik

Bredgade 23
PIANOER
fra

750 Kr.

FLYGL1
fra

1300 Kr

Udenlandske Piano
fra 475 Kr.

Udgivet af A|S. »Hver 8 Dag“s Forlag. George C. Grøn (ansvarshavende Redaktør). Annoncer modtages i Ekspeditionen. »Hver 8 Dag“s Hus
Vingaardsstræde 25, København K. Telefon 6822. Trykt i Frantz Chiisttreus Bogtrykkeri, Niels Hemmingsensgade 32.

Udgiver: A/S Hver 8. Dags Forlag.
Chefredaktør: George C. Grøn.

Nr. 13.

København: Hver 8. Dags Hus, Vingaardsstræde 25,
London: 12, 13 & 14, Red Lion Court, Fleet Street E. C.

29. December 1912.

Julesne veö Skovbækken.

Pris 10 Øre.
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Gammelt Brød
En Fortælling om, hvorledes det skilte lo ungeVLNygifte, og hvad der bragte dem sammen igen.

et er ikke saa let at faa frisk Brød ude

paa Landet, det ved enhver, som har prø
D
vet det, og det var sandelig ikke Claras Skyld,
at Brødet den Morgen var saa tørt som en
Træpind. Vilhelm tog en Mundfuld af det og
skar et frygteligt Ansigt, saa skyllede han det
ned med en Slurk Kaffe. Uheldigvis var Kaf
fen netop skoldende hed, og han brændte sig
forfærdeligt, i hvert Fald at dømme efter de
Grimasser, han skar. Bagefter skældte han na
turligvis ud, saadan er jo Mændene, de slipper
en hel Skylregn af hidsige Ord ud over Hove
det paa det første det bedste uskyldige Væsen,
som befinder sig indenfor Hørevidde. Hvis Cla
ra havde været vant til den Slags, saa havde
hun bare tænkt: „Brug du kun Mund, saa me
get du lyster, des før bliver du god igen!4'
Men nu vilde Ulykken, at Clara var meget lidt
kendt med Mandfolk undtagen fra den behage
lige Side, saa hun gav sig til at græde.
„Hvorfor græder du?" spurgte Vilhelm jneget
ufornuftigl, „du skulde hellere sørge for, at
Pigen kom op i ordentlig Tid om Morgenen og
hentede frisk Brød. Dette her er jo den rene
Hundeæde. “
„Hvor kan jeg sørge for del,“ græd Clara,
„du ved jo godt, at Bageren i Olstrup har ikke
frisk Brød før ved 8-Tiden. Vi er nødt til at
spise det fra Dagen forud om Morgenen.“
„Saa skulde du sørge for, at hun selv bagte
noget frisk Brød hver Dag,“ sagde Vilhelm sta
dig lige hidsig.
„Det kan hun virkelig ikke faa Tid til. Det er
umuligt at holde fem Værelser i Orden, lave
Mad og passe Haven med een Pige, naar hun
ogsaa skal være Bager. Tænk bare paa den
Tid det tager, naar man skal have noget hen
tet i Olstrup By. Men det er din Gerrighed,
som er Skyld i det hele, hvorfor skal vi bo her
ude paa Bondelandet, hvor Pigen og jeg slider
og slæber og ikke kan lave det godt nok for dig,
mens du kan tage til Byen og more dig."
„More mig! Tror du, at Ministeriet er mor
somt? Og hvad det angaar, at det var mig, som
vilde have dig boende paa Landet, saa ved du
selv, at det var din egen Idé. Kan du ikke hu

ske, at du fandt, det var meget billigere at bo
derude, og sundere for os alle. Billigere! Sun
dere! Ja, det skal Gud vide, det er vist sundt
at blive spist af med gamle Brødlevninger og
elendig Cikoriekaffe!"
Men nu blev Clara alvorlig vred. Brødet
havde hun ikke selv bagt, og hun fandt ogsaa,.
at det var meget tørt, men Kaffen havde hun
selv lavet, og saa skulde Vilhelm ikke kalde
den for Cikoriekaffe. Hun lod ham det vide
med faa, men velvalgte Ord, og trak sig derpaa
tilbage bagved den blanke Messingmaskine.
Lidt efter ringede Vilhelm paa Pigen, en
temmelig dum, men yderst godmodig Skab
ning. „Skaf mig et Par Spejlæg og en Skive
Skinke," befalede han kort.
Ane stod stille og gloede. Saa sagde Clara
bagved Maskinen:
„Vi har ikke flere Æg. Det er Lørdag i Dag,
og Ane skal hente Varer."
Vilhelm rynkede Panden. „De kan gaa, Ane!"
Pigen skyndte sig afsted, hun mærkede nok,
at der var Torden i Luften. Saa vendte Vil
helm sig imod sin Hustru og spurgte:
„Er det din Mening at sige mig, at der ikke
findes noget spiseligt i Huset?"
„Der er ikke andet end Brød, Smør og Ost.
Ikke før Ane har været i Olstrup og hentet
Varer. Du ved nok, at Krygers kom og over
raskede os, saa maatte jeg sætte det sidste paa
Bordet."
„Ja, saa vil jeg blot sige dig saa meget, at
min Moder aldrig, aldrig, hører du, under no
gen optænkelige Forhold, vilde lade mig gaa
til mit Arbejde efter saadan en Frokost, saadan
en ganske umulig, uspiselig Frokost."
Det er meget kedeligt, naar unge Fruer taler
for meget om deres Mødre, men der er dog en
vis Undskyldning deri. Moder og Datter holder
af Naturen sammen imod Manden, denne Skab
ning, som de begge stræber efter at beherske.
Men naar en nygift ung Mand citerer sin Moders
Mening tidlig og silde, naar han stadig appel
lerer til denne værdige Dame, naar han ende
lig spiller hende ud som Trumf overfor sin
Hustru, saa er det en ganske utilgivelig Dum-
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lied og Taktløshed. Det var nok for Clara.
Hun rejste sig som en krænket Dronning og
sagde:
„Siden du savner din Moder, skulde du saamænd tage hen til hende igen. Du bryder dig
aabenbart ikke om mig, saa du vil ikke savne
mig, naar jeg rejser hjem til min Fader. Jeg
ønsker at forvisse mig om, at ikke alle Mænd
ør lige ubehøvlede og ubehagelige mod Damer 1“
Med disse Ord gik hun værdigt ud af Døren.
Vilhelm følte sig lidt afsvalet og underlig til
Mode. Men saa kom han i Tanker om, at Klok
ken nærmede sig stærkt til 9, og han fik i en
Fart Overtøjet paa og kom afsted.
Vilhelm Kongs Led havde kun været gift i tre
Maaneder, og hidtil havde det været idel
Lykke. Men denne Dags Ærgrelser forbitrede
hans Sind. Han var ikke vant til, at der var
noget forkert i Huset, lians Moder var tidlig
bleven Enke, og hendes eneste Barn, Vilhelm,
blev naturligvis forkælet paa alle mulige Maader. Det var sikkert ogsaa lettere for en ældre,
erfaren Kone, som boede i Charlottenlund, at
sørge for sin Søns materielle Fornødenheder
paa en bedre Maade, end den 22-aarige Fru
Clara, som boede i den lille Landsby Olstrup,
hvor der var langt lil Hovedstaden med dens
rige Hjælpekilder. Det var ikke saa underligt,
at Vilhelms Tanker var faldet paa Moderens
Husholdning, men han burde aldrig have be
brejdet sin Kone Manglerne i deres unge
Hjem paa en saadan Maade.
I Løbet af Dagen blev delte ham efterhaanden klart, og han var dygtig vred paa sig selv
over, al han havde gjort sig saa ubehagelig
om Morgenen og maaske faaet Clara til at græ
de. I sin angerfulde Sindsstemning købte han
forskellige smukke Smaating, han vidste, hun
ønskede sig, og han glædede sig allerede til at
se hendes lille fornærmede Ansigt tø op og et
Smil sprede sig over Læberne, da han kom til
sin Villa. Der var ikke tændt Lys i nogen af
Stuerne, og da han lukkede Døren op, stod
Ane og stirrede paa ham, som om han var fal
det ned fra Maanen.
„Er — er det Herren?“ busede det ud af
hende.
„Hvem skulde det ellers være?“ spurgte han
forundret.
„Fruen sagde, at Herren rejste paa Besøg
.til Herrens Moder,“ stammede Ane forfjamsket.
„Jeg har ikke lavet Mad til Herren.“
Han saa sig om i Dagligstuen. Der var koldt
og saa støvet ud. Heller ikke i de andre Stuer
opdagede han noget Spor af, at han var ventet.
Han vendte sig skarpt om mod Pigen og op
dagede først nu, at hun var i Overtøjet..
„Hvad skal det sige?** spurgte han, „hvor
«er min Hustru ?“
„Fruen? Gud dog, der er da aldrig sket
hende noget? “ jamrede Ane, som holdt særdeles
meget af sin unge Madmoder.
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Men nu var det forbi med Vilhelms Taalmodighed. Han gik fra den ene Stue til den
anden. Tilsidst kom han op i Soveværelset.
Dér, paa Toiletbordet, laa en Lap Papir, det
var et ganske kort Brev.

„Da du savnede din Moder saa meget, sagde
jeg til Ane, at du rejste til hende paa Besøg.
Jeg er rejst hjem til Fader, som jeg sagde dig
i Morges. Forøvrigt antager jeg, at du ikke
har mere at sige mig.
Clara Kongsted, født Jürz.
Det var med meget blandede Følelser, at
Vilhelm læste dette Brev. Først blev han vred,
dernæst bedrøvet over, at han havde været saa
ubehagelig, at hans unge Hustru flygtede fra
ham, saa skammede han sig over, at hun var
vendt hjem til sin Fader for at finde Beskyt
telse, og tilsidst blev han vred igen.
Han gik ned og sagde til Ane, at hun kunde
gerne tage hjem til sin Moder, da han og hans
Hustru rejste bort en Tid, han skulde nok
skrive, naar hun skulde komme igen. Han tryk
kede hende et Par Tikronesedler i Haanden til
Kostpenge, og skyndte sig saa afsted for at naa
del sidste Tog til København. Ud paa Afte
nen ankom han, sulten og forfrossen, til sin Mo
ders Villa i Charlottenlund. Den rare gamle
Dame saa noget forundret ud, da hun fik Be
søg paa denne Tid af sin Søn, men da han for
talte hende, at han og hans Hustru var skiltes
ad som Uvenner og ikke ønskede at se hinanden
mere, blev hun noget forskrækket. Straks sag
de hun intet, meji da der var gaaet et Par Dage,
forsøgte hun at lokke ud af ham, hvad der egent
lig var passeret imellem de to unge. Nu var Vil
helm imidlertid blevet klar over, at han ikke
kunde være bekendt at sige, at han og hans
Kone vilde skilles, fordi Brødet havde været
tørt, saa han undgik alle Spørgsmaal, og Da
gene gik som forhen. Forøvrigt var han ikke
helt glad ved Forandringen. Ganske vist var
Morgenbrødet frisk, der var altid Æg i Huset,
hvis han ønskede et Par Spejlæg, og hans Mo
der lavede absolut bedre Mad end Clara, men
han savnede hendes lille skælmske Ansigt paa
den anden Side af Bordet, og han savnede sit
smukke Hjem. Det kunde ikke nægtes, at den
gamle Frues Møbler var slidte og ikke ganske
stilfulde, det Værelse, som han laa i, og som
han havde haft som ung Mand inden Bryllup
pet, var nu saa snævert og grimt, 'Gulvtæppet
var saa slidt, og i Stedet for den vidtstrakte
Udsigt, han havde haft fra sit smukke Sove
værelse, saa han herfra over til Køkkenvindu
erne i Villa „Solfryd“, en ikke synderlig tiltræk
kende Udsigt. Dertil kom ogsaa de idelige Be
mærkninger og Forespørgsler, der rettedes til
ham, Dag for Dag blev han mere og mere
nervøs, men tillige blev han stiv, han vilde
ikke give sig. Var det ikke Hustruens Pligt at
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relie sig efter Manden? Burde Clara ikke bare
have sendt ham et Par Ord, blot det ringeste
Tegn paa, at hun angrede sin taabelige Opfør
sel, saa vilde han straks vende hjem og føre
hende tilbage. Men nej! Han veg ikke af Plet
len, om han saa skulde blive boende hos sin
Moder, til han blev gammel og graa.
For Clara var Tiden ikke gaaet bedre. Da
hun hin Morgen havde overvejet Sagernes Stil
ling, følte hun. al den eneste Maade, hun
kunde hævde sin Position paa, var at rejse bort,
i hvert Fald for en Tid. Egentlig havde hun
ventet, at Vilhelm angerfuld var kommet efter
hende og havde ført hende tilbage til Hjem
met, men da det ikke skete og hun tilmed ikke
hørte et Ord fra ham, blev hun mere og mere
bestyrket i den Tanke, al hun kun opløsle et
forhadt Baand ved al lage Tilflugt til sin Fader.
Gamle Kaptajn Jiirz var ikke ganske saa hen
rykt over at se sin Datter, som Clara havde
ventet. Det havde altid knebet for ham at faa
Pensionen til at slaa til, saa længe han havde
en voksen Datter hjemme, som skulde have
Klæder og lidt ud al more sig, saa han havde
paalagt sig selv mange Indskrænkninger, men
da hun giftede sig og havde anvendt sin lille
Arv fra Moderen til smukt Udstyr, saa havde
Kaptajnen begyndt at dyrke smaa selskabelige
Sammenkomster med Postmesteren, Apotekeren,
Toldforval leren og et Par andre militære Her
rer fra den lille Provinsby, hvor han boede.
Han havde ogsaa anskaffet sig en flink Hus
bestyrerinde i Stedet for Husholdersken, da han
gerne vilde se et dannet Menneske i sit Hus, og
samtidig holdt han en Pige til Hjælp ved Ar
bejdet. Men nu kom Clara dumpende ned her,
og naturligvis vilde Byens Sladderhanke straks
lave Historier om hende.
Kaptajnen prøvede paa at formaa Datteren
lil at give efter, det sømmede sig for Kvinden,
sagde han, men Clara erklærede, at hun var
ingen Slavinde, saa hun vilde ikke kaste sig
for sin Herres Fødder. Saa prøvede han lidt
efter lidt at faa den egentlige Aarsag til Brud
del at vide, men det vilde Clara ikke ud med,
af samme Grund som Vilhelm. Og for stakkels
Clara var Dagene lange og bitre. Hendes eget
lille Værelse fra Ungpigedagene var givet til
Husbestyrerinden, Frk. Clausen, saa Clara maatle bo oppe paa Gæstekammeret. Dette Værelse
var saa koldt og uhyggeligt, hun savnede rigtig
sit smukke Soveværelse med Badeværelse ved
Siden af. Og naturligvis savnede hun Vilhelm
forfærdeligt. Men hun hærdede sig paa alle
Maader. Naar bare han da havde skrevet et
Par undskyldende Ord, saa skulde hun straks
va^re rejst til ham, men nu — aldrig! Ikke om
hun saa blev tusinde Aar!
Efteraaret var gaaet, det var lige ved Jul.
For Clara var der kommet en Ubehagelighed
til, den at maatte bede sin Fader om Penge,
for de faa Kroher, hun havde haft hos sig, var
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snart gaaet, og de Klæder, hun havde haft medy
passede ikke til Vinterbrug. Da hun bad om
Pengene, gav Kaptajnen hende ganske vist en
Hundredkroneseddel, men saa sagde han, idet
han gik hen og trommede paa Ruden, saa.
Clara ikke kunde se hans Ansigt:
„Hm, ja, ser du, Clara, de Penge, som jeg:
nu giver dig, dem har jeg nu maattet tage fra
mine Sparepenge, og det kan jeg ikke bliveved med. Desuden, ser du, min Pige, der er
visse Grunde — Grunde, hvorfor jeg gerne vilde
have lidi i Behold. Jeg er jo en ung Mand
endnu — og jeg har tænkt paa. . Hm, hm, sag
de du noget, Clara? Naa ikke! Jo, der var
allsaa visse Udgifter i de kommende Tider, og
jeg mente, du nu var vel forsørget. Ja, du for
slaar mig ganske, mit Barn, selvfølgelig vil jeg
ikke forjage dig af dit Hjem, men paa den
anden Side.. Ilusel er jo ikke ret storl, og du>
skulde dog tænke paa din Fremtid. Ja, ja, Barn,
gaa du nu og lænk lidt over, hvad jeg har
sagl.“
Clara forlod sin Fader med skælvende Læ
ber og bankende Hjerte. Hvad var det, han
havde talt om Forandringer, om Udgifter? Han
var endnu eu nng Mand- Var det muligt, at
han vilde gifte sig? Og hun, Clara, skulde have
en Stedmoder, som vilde jage hende ud af Hu
set, for det vilde Clara aldrig finde sig i, at
hun skulde lade sig kommandere af en anden
Kvinde. Og med hede Taarer strømmende ned
over Kinderne kastede hun sig paa Sengen,,
mens hun hulkede: „Vilhelm, Vilhelm! Kom
og tag mig hjem! Kom til din stakkels Clara!‘u

Samme Dag, som Clara havde 1‘aaet denne
ubehagelige Meddelelse, kom Fru Kongsted ind
lil sin Søn med et noget forlegent Udtryk.
„Ser du, Vilhelm, der er noget, som jeg længe
har tænkt paa at sige- dig, men siden du er
kommet til at bo her for stadig, har jeg ikke
kunnet faa mig til al sige det, fordi jeg var
bange for, at du skulde føle dig tilovers.“
Vilhelm saa forbavset paa sin Moder. Hvor
kunde han nogen Sinde føle sig tilovers i sin
Moders Hus?
Hun fortsatte med en Forvirring, som fore
kom Vilhelm mistænkelig:
„Ser du, Vilhelm, jeg er jo ikke gammel
endnu, kun 52 Aar, og det er tidt faldet mig
ind, at jeg endnu kunde have Glæde og Hygge
i min Alderdom ved et jævnaldrende Menneskes
Selskab. Men saa længe du boede hjemme
hos mig, saa nænnede jeg ikke at forandre
Forholdene, og da du nu kom tilbage til mig
paa den Maade, saa mente jeg først, at du
snart rejste, men nu trækker det ud. . og saa. .
og saa.. Ja, jeg vil bare fortælle dig, at jeg
haaber lil Foraaret at kunne flytte til større og
bedre Forhold, og til den Tid vil jeg inderlig
haabe, at du er forsonet med din Kone. Ja^
det var bare del, jeg vilde sige dig!“
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I en Fart vendte hun sig og gik ind til sig
selv. Vilhelm sad aldeles forbiøflet tilbage. Var
det muligt, at hans fornuftige Moder vilde til
at gifte sig igen? Det var jo det rene Vanvid!
Men jo længere han overvejede det, des mere
slog det ham, at han, som havde optaget hele
hendes Liv i 26 Aar, ikke havde Ret til at kræve,
at hun skulde ofre Resten af Livet paa ham. Og
med tungt Hjerte maatte han indrømme, al
hans Moder havde Lov til at søge en sen Lykke
i et nyt Ægteskab, hvis det virkelig var hendes
Mening.
Men nede i Stuen læste Fru Kongsted et Tele
gram med smilende Blik. Det lød saaledes:

„Har talt med Clara efter Deres Raad. God
Virkning. Tænker alt i Orden til Jul.
Jürz/'
Saa skrev hun ogsaa el Telegram. Det lød:

„Talt med Vilhelm. Alt i Orden fra hans Side.
Venter snart at høre godt nyt fra ham og Clara.
Marie Kongsted/1
Og saa satte Fru Kongsted sig ned og lo over
den gode Virkning hendes Idé havde haft. For
da det trak saa længe ud med Forsoningen mel
lem de lo unge, saa havde hun skrevet til Kap
tajnen og foreslaaet ham at lade overfor Clara,
som om han vilde gifte sig, det samme havde
hun saa forsøgt overfor sin Søn. Som det viste
sig var Planen faldet ud til almindelig Tilfreds
hed hos de to sammensvorne, og der var Haal)
om en fornøjelig Jul.
Det var lille Juleaftensdag. Vilhelm kom van
drende mod i Hu henad de opblødte Veje, som
førte til hans Villa. Han havde besluttet at tage
hjem og ikke forstyrre sin Moder, som havde
ytret noget om at tage bort i Julen. Som Vil
helm bittert bemærkede til sig selv, kunde hun
aabenbart ikke undvære sin gamle Tilbeder læn
gere. Han havde derfor sendt Ane et Telegram,
al han vilde vende hjem den Dag; han haabede,
at hun vilde gøre Huset saa vidt muligt i Siand
og lave Mad til ham. Og nu gik han ind i
Haven. Der faldt et varmt, rødt Skær gennem
Vinduerne ud paa den regnvande Jord, der steg
en munter lille Røgsky op fra Skorstenen, alt
aandede. hjemlig Hygge, lian tog sin Smæklaasnøgle frem og aabnede Døren, der stod
Ane. smilende og pæn, i sort Kjole og rent,
hvidt Forklæde. Hun var Lleven fiksere og
pænere, og hun hilste med øjensynlig Glæd?
paa sin Herre. Han lagde Mærke til. al der
var rent og pænt i Entréen, ikke sløvet eller
forsømt, som da han i Oktober havde været
ude for at hente sil Vintertøj. Ja, der var
endogsaa pyntet med feran og Kristtorn.
Med et Suk hængte han Tøjet fra sig cg
aabnede Døren til Dagligstuen. Ilan blev alter
behagelig overrasket ved at se. hvor nydeligt
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der var gjort i Stand, ja der stod endog Blom
ster i de høje, slebne Glas, de fik forærende til
Brylluppet. Han gik op og ned og nød Var
men, Lyset og Hyggen. Saa undersøgte han
Herreværelset og fandt den samme Orden og
Hygge. Ane maatte være en meget flink Pige,
tænkte han uvilkaarligl, siden hun kunde naa
al gøre Husel saa smukt i Stand paa en eneste
Dag, for Telegrammet kunde ikke have naaet
hende før ud paa Eftermiddagen den 22.
En liflig Duft af Vildt naaede ham, og han
mærkede, al han var sulten. I det samme kom
Ane, bred og smilende, og aabnede Døren til
Spisestuen, mens hun sagde:
„Der er serveret!“
Han gik hen til Døren, men blev slaaende
som faslnaglel. Bordel var dækket paa det
fineste, med skinnende hvid Dug, blanke Kry
stalglas, velpudset Sølvtøj og høje Blomsterglas
ved hver Kuvert. Og der var dækket til to.
Han gik nærmere, og opdagede saa først
en hvidklædt Skikkelse, som stod halv skjult
bag den store Palme midt paa Bordet.
„Clara!“
„Vilhelm!“
Der blev ikke sagt mere, men det var ogsaa
nok, de Kvs, som ledsagede Ordene, bad om
Forladelse for all, og Tilgivelsen blev rigelig
skænket fra begge Sider.
Saa fejrede de en Forsoningsfest, og Clara
fortalte, hvorledes hun havde faaet den Tanke
at gøre Hjemmet pænt igen og var vendt til
bage netop som Ane havde faaet Telegram
met. De to havde saa med Hjælp af en Kone
skuret og skrubbet, støvet af og pyntet op, til
alt var i Orden. Og saa havde de modtaget
Husets Herre med Værdighed.
Da de havde spist og sad i Dagligstuen og
drak Kaffe, fortalte de hinanden om Forældre
nes Giftelyster. Pludselig kom Ane ind med et
Brev fil Herren og Fruen. De læste det i Fæl
lesskab, og saa lo de sammen af deres egen
Dumhed. Brevet lød:
„Kære Børn!
Hverken Kaptajn Jürz eller jeg lænker paa
al gifte os. Men vi vil være glade ved at be
søge vore Børn i deres Hjem Juleaften, saafreml vor lille Plan har ført dem sammen.
De bedsle Hilsener fra eders Fader og Moder!
Marie Kongsted/'
Telegrammet blev afsendt. Der siod kun:

„Kom endelig!
Vilhelm og Clara/'

Etuede.
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Julegaverne bringes hjem.
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JULEGLÆDE.
Af Else Nielsen.
ulen har bragt velsignet Bud,“ tonede gen
nem Kirkerummet, der var fyldt til Træng
sel af glade og forventningsfulde Mennesker.
Granen, hvormed Altret, Prædikestolen og
Bænkene var pyntede, duftede, Lysene bredte
en festlig Glans, mens Granernes Skygge deko
rerede Vægge og Lofter.
Præsten gik langsomt fra Sakristiet op paa
Prædikestolen — her stod han et Øjeblik stille
og saa over. Mængden, hvis Ansigter var vendt
mod ham.
Maatte jeg — tænkte han stille — finde de
rette Ord------- de rette Ord, der vil spire og
gro i jert Indre------- saa I ret af Hjertet føler
det dejlige Budskab, at Frelseren er født------ •
han syntes ikke, hans Prædiken var god nok,
den ikke hævede sig over det almindelige —
— og han tøvede for om muligt at finde et
Inspirationsord.
Folkene saa paa ham — hvorfor talte han
ikke.
Pludselig lød hans Røst — glad og haabefuld svang den sig ud i Rummet over den
ventende Skare.
„Os er i Dag er Frelser født“, begyndte han
— hvilken Jubel, hvilken Jubel er ikke i de
Ord------- oh, kunde I fatte det, da blev eders
Øjne saa tindrende glade som Barnets, naar
det første Gang ser Julestjernen.
Men det er vanskeligt at fatte — Tvivlens
Taage har saa let ved at lægge sig over vore
Øjne — — og som Livet skrider frem bliver
denne Taage tættere og tættere — og dog siger
jeg jer, at ligesom vi ikke kan se det lille Frø
dybt nede under Jorden, hvorledes det spirer
og gror------- saaledes kan I heller ikke føle
Troens Frø i eders Hjerte------- men lige saa
sikkert som vi ved, at Frøet spirer, ligesaa sik
kert ved vi, at Troen er der------- den venter
kun paa, at Solen eller Regnen skal naa Hjer
tet.
Og Gud, du har i din mægtige Visdom skabt
Mennesket saaledes, at det ikke kan undgaa
at føle dig — — du har skrevet dine Bud

J

saa dybt i vort Hjerte------- at selv den mind
ste Overtrædelse, skjult for alle andre, hæm
mer os — — mens derimod de, som holder
sig til dine Bud, faar større og større Glæde.
Vi maa — vi maa alle komme til at kende
dig, og naar vi kender dig, Fader, i al din
Vælde, i al din Strenghed, da kommer Kri
stus med dit lyse Evangelium som det Bud,
der tænder Lys i de mørkeste Kroge.
Troen paa dig, Kristus, du, som kan af
vende Straf — lede Sorg til Glæde------ - den
spirer i Hjærterne — i alles Hjærter — den
spirer — den spirer.
Saadan talte han — — hans Ord blev dy
bere og varmere — jo mere han arbejdede
sig ind i selve Talen — det var, som selve
Juleenglen fløj om i Luften, Hjærterne aabnede sig — og Taarer glimtede i mange Øjne,
hjem til de tændte Juletræer — til den ven
tende Mad — — til Julegaverne — til Glæ
den — til alt det, der ventede.
Skomager Garver var saa dybt hensunken
i Tanker, at han fo’r op, da Kirketjeneren
rørte ved ham for at sige, at Lysene skulde
slukkes og Døren lukkes.
Han gik langsomt ned mod Gyden, hvor
han boede — — Tankerne brød i hans Ho
ved.
Var det muligt, det, som Præsten sagde, var
det muligt, at Kristus kunde bringe Glæde og
fri Mennesket fra Dom og Straf, selv her paa
Jorden?
Var det muligt, at han vilde forbarme sig
over ham, som havde gjort saa meget ondt,
— over ham, hvis Søn sad bag Laas og Slaa
— — i hvilket han, Faderen, selv var den
skyldige.
Han rystede tungt paa Hovedet — — nej
og atter nej — dette var umuligt, thi Drengen
— hans egen Søn, hadede ham------- han sad
deroppe i Fængslet, som én Rovfugl i Bur, der
bare ventede paa Øjeblikket til at slaa ned
paa sit Bytte.
Garver vidste, at naar Theodor ikke endnu
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havde angivet ham for det Drab, som Theo Mærke til, hvor indesluttet og tavs Drengen
dor nu vidste Besked med, saa var det kun paa én Gang var bleven.
Aldrig fortalte han mere, hvad han gjorde
fordi, at han vilde, Faderen skulde tjene Pen
ge til ham under Fængselstiden, for at der — hvor meget hun frittede og spurgte — lige
kunde være noget, naar han kom ud — — tavs blev han------- og saa kom det lidt efter
lidt — først Klager fra Skolen — og siden det
men hvis dette noget ikke var nok------- eller
forfærdelige — forfærdelige, da han Gang paa
naar han havde soldet det op------- saa kom
Gang blev taget for Tyveri.
hans Stund.
Hun skælvede i Sengen ved Tanken om det,
Garver knyttede Næverne — — oh, den
ulyksalige Stund, da han havde fortalt Dren hun havde gennemgaaet, og hvad hun endnu
kunde faa at se af ham, saa vild og ureger
gen om det Drab------- det var den Gang, da
han vilde, at Theodor skulde hjælpe ham at lig, han tillige var.
stjæle hos Urtekræmmeren.
Denne Angst og Bæven, hun altid gik i,
Drengen vilde ikke, men Garvers Hustru gjorde hende syg — hun kunde ikke længere
var syg — og han havde forestillet ham, at gaa------- og saa Garver selv-------- ogsaa han
hun vilde dø, hvis ikke de skaffede hende, var ved at blive affældig.
hvad hun behøvede — — og for at berolige
Lys over Jorden,
ham, fortalte han Drengen, at han selv havde
Menneske fryd dig,
begaaet et Drab, uden at blive opdaget. Saa
os er en evig Frelser født.
hjalp de hinanden — — men fra den Stund
stjal Theodor, naar der var noget, han fik lød det deroppe fra 1. Sal, hvor Børnene alle
Lyst til — — han — Drengens egen Fader var rede dansede om Træet.
Hun græd-------for hende var Lyset og Fre
Forføreren.
Aldrig havde han Ro mere — ja, det var den forsvunden------- aldrig fik hun Fred, saa
saadan, at om ikke han havde haft Hustruen længe hendes Dreng sad saadan.
Vilde Gud ikke hjælpe.
Elise, da gik han hen og angav sig selv------Døren gik op — Garver stod i Døren------men hvad skulde der blive af Elise------- Fattiggaarden blev hendes eneste Tilflugt — — han saa straks, at hun græd------- han suk
hans Elise paa Fattiggaarden — — Garver kede haabløst — — og satte sig ved hendes
stønnede, saa Sveden sprang ham af Panden. Seng.
Der var helt stille i Stuen — kun Uhret
Du skal ikke ihjelslaa — du skal ikke stjæ
tikkede.
le ------- det var to af Hovedbudene-------- han
Hvad skulde de tale om — — deres fælles
havde syndet------- kunde Kristus fri ham for
store Vunde stod skrevne i deres Ansigter —
Straf------- kunde han jævne — var det sandt.
Garver foldede sine Hænder og tøvede et — og deres haabløse Øjne stirrede paa Jule
Øjeblik udenfor sin Dør.
granen.
Kristus, er det sandt, du er født for vi Syn
Hvorfor vil du have den Julegran, Elise —
dere, saa hjælp mig!
udbrød han tilsidst heftigt — det er ikke sandt
Saa lukkede han Døren op.
— det er Løgn, det hele — det med Gud og
Inde i Stuen laa Elise i den hvide Seng — Kristus — og er det sandt, saa er Gud ond,
— hendes store Øjne lyste lidende og gode.
der har skabt os saadan, at vi kan faa det saa
Hun havde faaet sin Mand til at stikke en ondt, som vi har det.
Julegran i en Flaske og tænde de to Lys i
Men Elise tog Granen mellem sine Hænder
og kærtegnede den.
Stagerne paa Kommoden------- saa havde hun
bedt ham om at gaa op i Kirken og høre paa
„Poul — Poul,“ sagde hun, „sig ikke det —
Præsten og se Kirkefolkene og siden fortælle sig ikke det — — saadan er det ikke, naar
hende om det hele.
vi ikke føler Glæde, saa er det, fordi der er
Mens han var borte, havde hun ligget med noget, som forhindrer Glæden i at gro------foldede Hænder og bedt og tænkt — — især der er noget, vi gemmer over og skjuler/1
havde hun tænkt paa Theodor, af hvem hun
Hun rejste sig i Sengen og saa indtrængen
havde haabet saa meget — og som nu sad i de paa ham.
Fængsel og sonede sin Brøde.
„Jeg tror, du og Theodor er i en Slags Kom
Hun rystede paa Hovedet — — det var og pagni ------- at du ikke kan tale myndigt nok
blev hende en Gaade, hvordan han var ble til ham------- og hvorfor kan du ikke det —
ven saadan — han, som havde holdt saadan oh, Poul — hvad det end maa koste dig------af hende, og som var saa flink og opvakt — hvad vi end skal gennemgaa, saa vær ærlig
— hun vidste nok, naar Forandringen var — — før du er det, bliver det aldrig bedre
foregaaet, for det var under hendes lange Syg — Synden er Guds Fjende, og derfor faar vi
dom — den Gang Theodor kun var 12 Aar — ingen Glæde.“
— hun mærkede det straks, da hun var ble
Garver sad stille og forfærdet — hans Mund
ven saa rask, at hun kunde lægge Mærke til, aabnede sig------- var Stunden der nu, da alt
hvad der foregik — — hun lagde da straks skulde frem.
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Ilun vedblev: „Kristus er til for dem, der
bekender og angrer. “
Garver gik op og ned ad Gulvet — skulde
han sige det hele til hende — — han følte
Trang til at falde ned for hende og bekende
det hele — hun vilde tilgive ham------- men
hvad skulde der saa blive af hende.
Nej — han kunde ikke------- saadanne Ofre
var det, den haarde, strenge Kristus forlangte
— var det godt----- - nej, det var ondt------hver lille Fejl fordoblede de — — paa saa
danne troede han ikke.
Men der laa Elise i Sengen — og der sad
hans Søn bag Laas og Slaa — det var Be
viserne for, at de levede og strafTede — han
følte næsten Trods — derfor sagde han højt:
„Elise, du er syg og fantaserer — — jeg
véd intet om alt Theodors,“ — men inde i
ham var der en Stemme, der raabte, om man
kunde faa Fred, om man kunde faa Fred.
Elise sukkede — — og lukkede Øjnene —
der blev atter stille.
„Luk op for Satan — — luk mig ind, saa
ingen ser mig!“ — lød der pludselig fra Vin
duet.
Elise fo’r op i Sengen — det var Theodors
Stemme.
Garver gik hen til Vinduet og vinkede.
Saa gik han ud og aabnede Porten------- et
Øjeblik efter kom de ind.
Theodor var kun i Skjorte og Benklæder
— hans nøgne Fødder stak i et Par hullede
Sko, hvoraf Regnen sivede.
Garver rullede Gardinerne ned og laasedfc
Døren.
Elise laa skælvende og rystende i sin Seng
og betragtede den forkomne Søn — saa sagde
hun med næppe hørlig Stemme: „Vask dig,
Theodor, og lag Fa’rs Tøj i Skabet — du kun
de jo blive syg og dø.“
Ilusch — sagde Theodor og satte sig — —
og hvad gjorde saa det------- jeg er en bortrøint Fange — som man jager som et Vildt.
Elise græd: „Min Dreng, din Moder vilde
sørge. “
Der var noget i den stille Tone, der maatte
have gjort ham blød, for han sagde bare:
„Kan jeg da gøre mig i Stand i Køkkenet?“
Elise bad stille: „Oh, Gud, hjælp mig at
faa Rede paa dem. Gør noget, saa jeg har Re
de paa dem.“
Garver gik ud og rullede ned og forsikrede
sig om, at ogsaa der var laaset.
„Kom bare," sagde han blot.
„Garver!“ — Elise kaldte — „sæt Kedlen
over, han skal have lidt The, inden vi skal
spise.“
Han adlød stille — log rent Tøj frem af Ska
bet og henlede et Par nye Støvler i Butiken.
Theodor gik ude i Køkkenet — der stod den
blanke Tcdaase og alle Laagene hang endnu
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paa de samme Steder — — og der, hvad var
det-------han havde faaet Øje paa et Par Kop
per højt oppe paa Hylden med hans eget
Navnetræk — — dem gemte hans Forældre
endnu — — ja, det var de Dage.
Hans Far kom ud i Køkkenet med Støv
lerne — — Vreden kogte i Theodor — —
hans Skyld — hans var det hele------- og her
gik han om som en fri Mand og havde det
godt — — mens han, som han havde forført
— ledet ud i Fristelse — knust alle hans Fremtidshaab, flakkede om uden Rist eller Ro —
eller sad i Fængsel, hvor han følte sig som
Fugl i Bur.
„Væk, din gamle Kæltring!" skreg han og
smed et Vandfad i Hovedet paa ham------- jeg
Lier ikke, siger jeg — jeg tier ikke.“
Slaget havde været saa voldsomt, at Gar
ver faldt om paa Gulvet.
Raabet „Kæltring" var naaet ind i Stuen til
Elise — — hun vaklede op.
„Theodor, Theodor,“ lød der med ét fra
Døren og hans Mo’r stod i sit Natlinned der
henne, idet hun støttede sig op af dens Karm.
Theodor havde løftet sin Haand til Slag mod
Faderen, der var ved at rejse sig, mens Blo
det piblede af et Saar i Kinden.
Elise hængte sig om Theodors Hals, mens
hun græd og hulkede.
„Min Dreng — min Dreng — min stakkels
Dreng------- hvor du har det ondt-------- hvor
du dog har det ondt — at du er bleven saa
dan “ — — saa besvimede hun.
Theodor kom langsomt til Besindelse — —
og saa pludselig, at hans Mor var stiv og
kold.
„Hun er død"------- raabte han og bar hen
de ind i Sengen.
Garver kom med Vand og badede hendes
Tinding.
„Theodor, Theodor/4 bad han — „sig in
genting — — hvad skal der blive af Mo’r —
hvad skal der saa blive af hende, naar vi beg
ge er borte?"
'1 heodors Mund blev haard og kold paanv.
..Har du Penge, saa jeg kan komme til
Amerika, saa skal jeg tie for hendes Skyld.“
„Til Amerika" — — Elise slog Øjnene op
— til Amerika — — at flakke om som en
stakkels — stakkels fredløs — for det bliver
du alligevel, saadan som du er (pludselig rej
ste hun sig) — — Theodor — du sagde Kæl
tring til din Fa’r."
„Poul, du er i Ledtog med ham“ — hendes
Øjne hvilede store i Garvers — „nu véd jeg del.
Men nu véd jeg ogsaa, hvorledes det hele
er — — nu véd jeg godt, Garver, at du er
skyldig i mere end Drab — men jeg véd ogsaa. at du hellere vil straffes, end lide det, du
gør — det er for min Skyld, det hele.“
Theodor lyttede til, hvad var det, hans Mo’r
sagde, var det ene og alene for hendes Skyld,
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at han lod sig tyrannisere------- frygtede hans
Far ikke Fængsel og Straf.
Elises Øjne blev store og skinnende, saa fol
dede hun stille sine Hænder — „lak, Kristus,
du hjalp mig, saa jeg fik det at vide------Garver, gaa hen og angiv dig selv — saa har
Drengen ikke mere Magt over dig — tænk ikke
paa mig og saa bliver der mere Ilaab ogsaa
for ham.44
Garver faldt paa Knæ ved hendes Seng —
var det paa den Maade, at Kristus vilde hjæl
pe — nu var det bleven bekendt for den,
han havde lidt for.
Theodor gik op og ned ad Gulvet — nu
havde Straffen ramt hans Fader — — han
havde mistet sin Magt------- Faderen var selv
villig til at bekende.
Alting havde pludselig skiftet Udseende —
cg hans Øjne faldt paa den blege Moder —
og den knælende Fader.
Faderen var meget bedre end han — for
han havde gjort alt for Moderens Skyld —
mens han knap havde tænkt paa — ja, end
ikke ofret del en Tanke, hvad der skulde blive
af hende.
Elise strakte Haanden mod ham: „— Theo
dor — lille Søn — vil du lage din Fader fra
mig — vil du gøre mig sønneløs — — hvem
skal passe os gamle, naar du rejser til Ame
rika — — vil du, at din Mor skal sættes paa
Fattiggaarden?“
Hendes Øjne hvilede hedende paa ham.
„Oh, Barn------- giv mig Lykken og Freden
igen — — skaan din Fader — han har lidt
saa meget — — gaa selv tilbage til Fængslet
og kom tilbage og hjælp din Fader, der snart
er træt og gammel — oh, Søn — du kan gøre
os saa glade o¿ lykkelige endnu.“
„Mig — Theodor stod stille med stivnede
Træk — mig — din Skam — din Smerte —
— jeg, som skulde gøre dig Glæde og Ære —
hvad kan jeg gøre?44
Elise blev stille ved:
„Theodor — — hvad er Verdens Glans og
Ære------- oh, Gud, har jeg lært dig at sælte
den for højt — saa tilgiv mig — oh, Theodor
— om du nu gaar den rette Vej — da gør du
mig mere Glæde, end du nogensinde kunde
have gjorl, om du saa var naaet i den høje
ste Stilling — for den Gang forstod jeg ikke
all som nu.“
Theodor vendte sig bort.
Var del muligt — — at de endnu kunde
blive lykkelige,' at han endnu kunde gøre sin
Moder Glæde — — han saa sig om i Stuen
— der stod den Syæske, han havde snittet til
sin Moder, og der Portrættet af ham, da han
var lille — — hun holdt af ham — — hun
holdt virkelig af ham — — hun vilde blive
glad, om han igen puslede om hende, som
da han var lille — hun ønskede ikke at kom
me af med ham.

Elise fulgte ham med Øjnene.
„Theodor — min Dreng — jeg har saa læn
ge villet tale til dig — — men du vilde jo
ikke høre paa mig — det pinte dig alt, hvad
jeg sagde
og du gik fra mig.“
„Mo’r,“ sagde Theodor og vendte Ryggen til
hende. „Jeg var jo kommen paa de gale Veje
— jeg vidste jo. at hvad jeg havde at sige
dig, kun vilde faa dig til at sørge — og det
bedste, jeg kunde, var at forsvinde------ jeg
fandt hele Verden ond — — jeg tænkte bare
paa at stjæle saa meget, at jeg kunde komme
frem og faa det godt i en ánden Verdensdel/4
„Man faar det aldrig godt, min Dreng — saa
længe, man tænker saadan — Glæden ligger
ikke i det meget og store — — du var jo
glad som Barn, skønt vi ikke havde saa me
get — — Glæden ligger i en god Samvittig
hed — ikke sandl, min Dreng?44
Hun vinkede til ham.
Kom herhen, Theodor.
Modstræbende kom han — langsomt knæ
lede han ved Siden af sin Fader.
„Fa’r,“ mumlede han — „jeg skal ingenting
sige — Mo’r, jeg skal gøre, som du vil det.44
Garver rejste sig stille og skænkede Th een.
Præsten havde alligevel Ret — det gode levede
— Troen levede — — det spirede i Hjærlet,
selv der, hvor del var mørkt og mest haabløst.
Saa tænkte han paa den underlige Magt,
som kunde ligge i en Kvindes Ord------- han
tænkte paa den store Magt, den svage Hustru,
som ikke kunde hjælpe sig selv, havde vist.
Han blev saa blød om Hjærtet — han ligesom
begyndte at fatte noget af Guds Godhed, som
man skyldte alt det, som var skabt.
Der var bleven Fred hos dem — Glæden spi
rede allerede — og den vilde ogsaa gro og
folde sig ud til en dejlig Blomst — — han
tvivlede ikke længere. Kristus havde hjulpet,
der, hvor han ikke selv havde Mod — han
havde bragt Sandheden for en Dag og jævnet
Vejen.
Inde i Stuen laa Elise og smilede. Julegre
nen holdt hun i den ene Haand og med den
anden kærtegnede hun Sønnens Hoved.
„Saa kom Julen dog44 — sagde hun stille til
Garver — — „og bragte Fred, Lys og Haab
til os alle.44
I Theodors Øjne glimtede Taarer; han kun
de ikke faa i sit Hoved, at hans Moder endnu
holdt af ham.
„Tak, Kristus44 — bad Garver stille — „du
er dog til — du leder Synderne frem og ren
ser Hjærtet —, saa at det atter bliver rent og
modtagelig for Glæde.44
Sandelig, os er i Dag en Frelser født!
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Pvins Carl og Prinsesse Ingeborg i Sverige.
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FoL Hilda Win

Sveriges mest populære Fyrstepar er uden Tvivl „den blaa Prins", den elegante Husarofficer, Prins
Carl og hans nydelige danske Gemalinde, Prinsesse Ingeborg, vor afdøde Konges Datter, som ogsaa
herhjemme i saa høj Grad vandt Folkets Yndest. Vort Billede viser deres lykkelige Familieliv
sammen med deres raske Børneflok.
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JUL PAA PRÆRIEN
En Farmers Barndomserindringer.
Ting, men fik saa godt som aldrig saadan no
EG VIL BEGYNDE med at sige, at vi al
get, mens vi levede i Nord Dakota. *
drig nogensinde havde haft et Juletræ i
Da jeg var ti Aar gammel, flyttede vi Syd
vort Hjem i Nord-Dakota ~g at min Fader
paa til Omaha, som var et Prærie-Land med
aldrig havde set et saadant i en privat Familie
god Jord, og der gik det saa godt for os, at
kreds, før jeg selv havde pyntet et for mine
vore Strømper altid indeholdt forskellige Slags
Børn forrige Aar.
Legetøj, og selv min Moder blev af og til over
Men vi højtideligholdt alligevel Julen den
rasket med et eller andet beskedent Smykke,
Gang, og jeg kan huske, at vi altid plejede at
en ny Kam eller en Børste, men Tanken om
hænge vore Strømper op for at Santa Claus
et pyntet Juletræ var os endnu fjern, det var
kunde fylde dem med Julegaver. Naar jeg tæn
kun for de rige Folk inde i Byerne. Det var
ker tilbage paa den Tid, forekommer det mig,
ikke, før jeg var en fem ten-sej sten Aar gammel,
at vi altid havde megen Sne, at Himlen om
at vor Søndagskole ekstravagerede med et Jule
Natten altid var høj og klar, og at Stjernerne
træ, og det er om denne vidunderlige Fest, jeg
skinnede i de frostklare Nætter med blaa og gu
vil fortælle. Landet rundt omkring os, var den
le Glimt, og det har rimeligvis ogsaa været
Gang kun delvis opdyrket, og Skolehuset i vort
saaledes, thi vi levede i de nordlige Egne, hvor
Distrikt var et ensomt lille Hus, der laa midt
Vinteren er usædvanlig haard og lang.
paa en aaben Slette; men Skolehuset i Barly
Jeg mindes en Jul, hvor Santa Claus bragte
O ak var meget større og laa i Nærheden af
mig en lille Slæde og en Hest, der stod paa
nogle store Egetræer, der næsten udgjorde en
Hjul, en vidunderlig Hest af Blik, som jeg
hel lille Skov, hvor igennem der løb en mindre
straks efter flækkede i to Dele for at se, hvad
Flod.
der var indeni. Det hele havde ikke kostet man
Der var Midtpunktet for vore offentlige For
ge Ører, men det kastede Glans over Dagen.
samlinger. Der blev holdt regelmæssige Søn
En anden bemærkelsesværdig Jul husker jeg, at
dagsgudstjenester med paafølgende Søndags
jeg stod udenfor vort Hus i den dybe Sne, da
skole, og hver Fredag Aften samledes Ungdom
en af Naboerne kørte forbi i sin Kane. Han
men der, dels for at faa Undervisning og dels
var tæt indhyllet i Pelsværk. Bag i Kanen stod
for at debatere vigtige Spørgsmaal og for at
hans Søn, en tolvaars Dreng ved Siden af en
læse eller tale sammen. Her var det, jeg saa
Tønde Æbler, og idet de kørte forbi mig, greb
mit første Juletræ.
han pludselig et prægtigt skinnende rødt Æble
For at faa det at se, gik jeg fire Mil over
-og slyngede det efter mig. Det ramte mig ikke,
snedækte Marker i Maaneskin, og Sneen saa
men borede sig dybt ned i Sneen ved Siden af
ud som en fortryllet Eng, bestrøet med skin
mig. Jeg glemmer aldrig, hvor henrykt jeg
nende Diamanter; det var saa smukt, at jeg
blev, da jeg' fik gravet denne herlige Bombe
endnu kan føle, hvor betaget jeg var over dette
ud af Sneen, aldrig i Livet vil noget komme
Vidunder og er bedrøvet over, ät det er svundet
til at smage mig saa godt som dette Æble.
Det var en pludselig Indskydelse, Drengen
bort sammen med mine skarpe Drengeøjne og
mit varmt rullende unge Blod.
i Kanen havde faaet, men endnu efter fyrre
Vi boede den Gang paa en lille Prærietyve Aars Forløb varmer det mit Hjerte at tæn
Ejendom vest for Barly Oak Skoven, og da det
ke derpaa.
var altfor koldt til at tage Hestene ud, be
Vi havde ingen Kamin i vort Hus, men vi
stemte min Broder og jeg os til at gaa derover
hængte alligevel vore Strømper op. Mine For
til Fods. Vi iførte os vore langskaftede Støvler,
ældre og særlig min kære Moder deltog med
vore Stormhuer og lange, uldne Vinterfrakker
godt Humør i denne Ceremoni. De hængte og
og begav os trods Kulden og Sneen paa Vej.
saa deres Strømper op eller tillod os Børn at
Vi gik saa rask, vi kunde, i glad Forvent
gøre det, og de lo altid næste Morgen, naar de
ning om det straalende ukendte Syn.
fandt dem fyldt med Kartofler eller Korn. Jeg
Sneen var dyb, og vi gik ved Siden af hin
kan nok nu indse, at min Moders Latter var
fuld af Vemod, thi hun holdt meget af kønne
anden og fulgte de faste Spor af de bredspo-
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rede Slæder, der havde kørt den samme Vej,
og jævnet denne nogenlunde for os. Vor Aande
steg op i Luften fra os som en tæt Røg, det maa
have frosset mindst ti Grader, men det brød vi
os ikke om i de Tider, og langt om længe saa
vi da Lyset skinne ud fra Skolehuset og hørte
Lyd af Sang og Latter og Klokkeringning. Det
var kun en mindre Bygning med tre Fag Vin
duer ud mod Vejen, men jeg syntes, det var
meget imponerende den Aften, da jeg gik over
Dørtærskelen og saa alle de mange fremmede
Ansigter indenfor. Jeg havde nok set de fleste
af dem før, men da jeg kun en sjælden Gang
kom til Søndagsskolens Undervisning, forekom
de mig dog temmelig fremmede. Jeg ventede
derfor heller ikke at faa nogen Julegave, men
stod tæt op ad Væggen og stirrede med opspi
lede forundrede Øjne paa det straalende Gran
træ foran mig. Det stod midt paa Gulvet. Jeg
følte mig meget genert og blev det endnu mere,
da en af de til stede væreiide Drenge sagde til,
mig, at jeg nok havde glemt at børste mit Haar.
Det havde jeg hu ikke, men Stormhuen,
som jeg altid gik med, havde bragt det helt i
Uorden, og jeg følte mig skyldig og hed om
Ørerne. Mit Haar havde vist heller ikke været
klippet i længere Tid, det var noget, Moder
plejede at gøre, og jeg er vis paa, jeg saa ud
som en halvvild, ung Plag, hvad jeg jo egenlig
ogsaa var, men derfor havde Knægten jo ikke
behøvet at henlede Opmærksomheden paa min
pjuskede Manke.
Jeg tror ikke, der var særlig mange Lys paa
Træet, og der var heller ingen forgyldte Æbler,
men det var belæsset med Gaver, og de pyntede
Piger, som gik omkring i deres lyse, brogede
Kjoler, fik mig til at glemme mit eget Udseen
de, jeg glemte ogsaa at tage Overfrakken af, og
det var tilmed en gammel, grim og slidt 1- rakke.
Saadan stod jeg vist i henved to Timer og
lyttede til Sangen og saa paa dem, der ledede
Festen og forberedte Aftenens store Begivenhed
— selve Santa Claus’ Komme. Endelig lød en
heftig Bjældeklang, man hørte en høj Stemme
tale udenfor det midterste Vindue, der blev aabnet, og den kære gamle Santa Claus (det var
Stephen Berlit, der var klædt ud), viste sig for
os i en rød Dragt med et Bælte af KanebjæU
d r omkring Livet og et stort langt hvidt Skæg.
Børnene jublede og skreg, lo og klappede i
Hænderne af Begejstring. Saa holdt Santa
Claus en lille Tal og sagde, at han var glad
ved at se os alle, mon at han skulde mange an
dre Steder hen og dele Gaver ud, saa han vilde
gerne bede et Par af de nydelige Smaapiger
om at hjælpe ham. Saa kaldte han paa Hetty
Bartoch og Hilda Knøff, og jeg maatte beun
dre hans gode Smag, for det var de kønneste
af alle Pigerne.
De gik hen til ham, rødmende og lidt for
legne over at blive saaledes udmærkede, men
med megen naturlig Værdighed begyndte de
saa at uddele Gaverne.
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Nu tror jeg nok, at de fleste af Træets Frug
ter bestod af smaa Poser, fyldte med Pebernød
der og Brystsukker, men da min Broder og jeg
stod der den Aften og saa alle de andre faa
hver en Gave, følte vi os bedrøvede og tilside
satte. Vi glemte, at vi kom langvejs fra, vi vid
ste kun, at vi blev udeladte.
Men pludselig blev min Broders Navn
raabt op, og en yndig ung Pige med et sødt
Smil rakte ham en Pose med Godter. Da ban
kede mit Hjerte af Glæde, der var dog alligevel
nogen, der havde tænkt paa os, og da hun saa
kom hen til mig og sagde: »Her er noget til
Dem!« saa kunde jeg ikke sige et Ord til Tak.
Dette skete for fyrretyve Aar siden, men
hendes Smil, hendes udstrakte Haand og milde
Blik staar tydelig for mig endnu den Dag i Dag.
Det havde gjort hende ondt for den forpjuske
de Dreng, der stod ved Væggen, og hendes Med
lidenhed forvandl de den lille Pose Juleknas
til en kostelig Gave. At jeg allerede paa Hjem
vejen fortærede Kostbarhederne, gjorde ikke
min Beundring mindre.
Endelig maatte jeg kaste det sidste Blik
paa det vidunderlige Træ, og jeg husker tyde
lig vor Vandring hjemad.
Min Broder og jeg gik tavse ved Siden af
hinanden. Maanen stod lavt i Vest, og Sne$n
glimtede og funklede som Milliarder Stjerner.
Fra de ensomt beliggende Gaarde hørte man
Vagthundene gø, og Ulvene svarede fra de fjer
ne Aase.
Nu og da passerede en Slæde forbi os med
et Par Kærestefolk i, og deres Kanebjælder
klang som en romantisk Musik for os, der tra
vede i Sneen med vore tykke Støvler paa. Paa
den haardtfrosne Vej lød det næsten, som om vi
gik med Træsko.
Vort Hus var mørkt, da vi naaede hjem og
gik ind, men hvor forekom det os varmt og
lunt efter den bidende Vind paa Prærien! Jeg
vil ærlig tilstaa, at vi skyndte os ud i Spise
kammeret efter lidt Mad og Mælk! Nu mens
jeg skriver dette staar der et prægtigt tæt Jule
træ i min Stue, det er pyntet med gyldne og
purpurrøde Æbler, med Istappe af Glas, med
gule og grønne Lys, straalende Vindrueklaser
og kunstig Sne. Smaa glimrende Engle hænger
rundt omkring og gynger paa Grenen, men jeg
tvivler om, at mine Børn nogensinde føler den
voldsomme Glæde, som min Broder og jeg følte
i hine Juledage, da en Appelsin ikke var en al
mindelig daglig Ret, men Indbegrebet af her
lig Duft og Smag, et Budskab fra Sydens Sol
skinslande.
Det var vor Løn, fordi vi kom tomhændede
og med en stærk Appetit til hine Julefester. Og
Moralen af det er, hvis vi i det hele taget bry
der os om en Moral, at det er bedre at give til
dem, som trænger, end til dem, som vi kun gi
ver til, »fordi de gav os noget ifjor.«

A. Thalbitzer

Religiøse Skuespil.
det. 13. Aarh. kendte man de „Geistlige Skuespil", som udviklede sig af de mimiske Fremstillinger i Kirkerne, som navnlig Langfredag kunde være
meget pragtfulde. Gennem Middelalderen var disse Skuespil, de saakaldte „Mysterier", den egentlige Form for al Scenekuest, men senere gik de af Brug, og
opfattedes som Blasfemi. Kun de hvert tiende Aar tilbagevendende Passionsskuespil i Oberammergau i Baiern sanktioneredes. Til Minde om Pesten 1634
paabegyndtes disse Forestillinger, hvis Tekst nøje slutter sig til et Haandskrift fra 1662. I Begyndelsen har Passionsskuespillene rimeligvis været overordenlig
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Flugten til Ægypten.

Jes1/3 prædiker som Bare i Templet.
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Jesus helbreder det? Blinde.

Den store JVadPer.
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Judos forraader JJesus.

„ Jtbrsjæst ham'.l-JCors/æstham/—

Judas Jft/s.

Jesus medJtorset paa dej tit Golgalha.

primitive, men gennem Tiderne er de udviklede til at følge det moderne Teaters Teknik. De slutter sig ved Scenens Konstruktion og den store
Rolle Koret spiller nær til den gamle Komedieform. Grundlaget for Teksten er de fire Evangelier, men ind imellem de enkelte Scener er der lagt
Forspil, hvor Koret forklarer de kommende Optrin, og hvor man i Tableauer ser de Steder i det gamle Testamente, som har varslet om disse Be
givenheder. — Man imponeres af den Tidskolorit og Masseudfoldelse her præsteres, men hvor der forlanges virkeligt Spil af de Optrædende kan
Illusionen glippe, skønt de Spillende gaar op i deres' Roller med en saadan Inderlighed, at man absolut maa gribes derved. Mange Aar i Forvejen
forberedes disse Skuespil, som indledes med Andagt og hvori kun hæderlige og gudfrygtige Mennesker maa optræde. Men da disse til Dels tages
fra den lille Bjergbys bredeste Lag, som taler uforfalsket Baierndialekt, kan det sommetider knibe lidt med Tekstbehandlingen; men alt Kritik maa
forstumme overfor Totalindtrykket, der er smukt og stemningsfuldt. Dog har „det stumme Teater" maaske en Mission paa dette Felt. Herhjemme har vi set
religiøse Lysbilleder, men levende Billeder af Bibelhistorien er saavidt vi vide ikke præsenteret for et dansk Publikum, og der er vel næppe Tvivl om, at saadanne
Offsaa vil fæno-sle ns naar de er sat i Scene med samme Takt op Smag. som de. del'for Tiden vises i London, og hvoraf vi her bringer forskellige Billeder.
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Julefred.
Nu kimer alle Kirkeklokker atter Julen ind
og bringer Bud til hver, som blot vil lytte,
om Fred paa Jorden, Fred i alle Menneskesind
— om Julefred fra Højenloft til Hytte.

mod Hjemmets Fred og Hygge søger alle og enhver,
som blot har et Hjem, hvor de kan være,
thi Julen samler Slægten fra fjern og fra nær,
man længes mod alle sine kære!

I Hovedstadens febertravle Hastværk og Jag
med Aarets største Højtidsfest for Øje
sker der medeten Standsning paa Juleaftens Dag,
og alle maa for Julens Bud sig bøje.

Julen er først og fremmest Hjemmenes Fest,
som stemmer En til milde gode Tanker,
da byder man ogsaa med Glæde den til Gæst,
der maaske ellers trist og ensom vanker-----

Og medens Strøgets muntre Julefærdsel dør hen
og folkefyldte Gader langsomt tømmes —
mens Dagens Støj og Larmen stilner igen,
og alle travle Arbejdsfelter rømmes —

Nu kimer alle Juleklokker over Land og By
og maner til Julefred og Mildhed.
Mod Sorger og Bekymring skal enhver finde Ly
i Julens Favn og fredsæle Stilhed.
Niels Th. Thomsen.
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BALDRAGTER.
E FESTTOILETTER, som vore store Mode
etablissementer viser os, er Herligheder af
mangefarvet Chiffon, Lag over Lag, med Perlefryndser og Guldbroderier, brugbare til Brude
færd og Hofbal, men aldrig til vore unge Døtres Balsæson, hvor en fornuftig Moder
vælger solidere Pynt.
Er Skønjomfru meget paa Fartén, maa

D

hun helst have to—tre
Dragter at skifte med,
men de behøver'ingen
lunde at være kostbare.
Billigst er Silkemoll,
som kan vaskes og fri-/^^
skes op med flydende
Kjolefarve . En saadan
Kjole vil være nydelig
syet med flere Rækker
snævre Volants, besat
med Silkebaand i sam
me Farve som Stoffet,
men kan jo ogsaa syes
med Overkjole. En prik
ket Tyllsdragt er ogsaa
smuk og overkommelig,
enten hvid med Blonder
og Mellemværk eller ku
lørt besat med Atlaskbaand; en saadan maa helst være over to Lag
Tyli, men over en hvid Underkjole,
det ser luftigere ud og er for Tiden
mere moderne end en kulørt Satinunderdragt. Fornemmere er en let
Silkedragt, Raasilke, Taft eller an
det Silkestof; — aldeles nydeligt er
det at dekorere en saadan med ma
lede Bouketter og Guirlander, Ro
ser, Kornblomster eller Bregner,
hvad enhver, som haandterer Pen
sel, kan udføre; Stedet, hvor der
skal males, præpareres først med
udrørt Husblas. Den nydelige Kom
tesse C. har malet sig saadan to Toi
letter. Kjolerne maa ikke følge den
altfor snævre Mode, som er ganske
umulig i en Balsal; de maa ikke
syes med Slæb, som kun de færre
ste forstaar at manøvrere med, men
heller ikke backfish-korte. Nedrin
get med smaa Ærmer er det kønne
ste, ingen Ærmer er ganske usøm
meligt! Empirefacon er uklædeligt i
Dansen, det naturligste er at sætte
sit Bælte, hvor Herren lægger sin
Arm.
Medens lave Hæle altid er det
mest lady-like paa Gaden, virker de
ugratiøst til en Baldragt, som for
drer den franske Sko i Lak, Guld-

bronce eller Silke, som passer til Kjolen og til
Strømperne, som helst maa være af Silke, men
godt kan være sviklede Traadstrømper.
Haaropsætningen skal være solid, intet er
ynkeligere end dryssende Haarnaale — det skul
de da være, om Lokkerne fulgte med. Den
store Frisure prydes med Baand, Kamme
eller Blomster, navnlig smaa Rosendiade
mer er meget moderne. Vifterne or smaa,
af Pailletter, malet Tyil, brogede Fjer el
ler sammenføjede Tøj-blomster; de maa
aldrig bæres dinglende i Kæde om Livet,
det ser ikke godt ud, og saadant et vildt
svævende Projektil kan i Dansen være
farligt for vore Medmennesker.
Allerede paa tredje Vinter
bruges Langshawler i Balsalen,
de er saa florlette, at de minder
os om Psychevin-ger og
er alligevel en fornuf
tig Pynt, da de dog
skærmer den blottede
Hals en lille Smule mod
den Træk og Kulde, der
altid lukkes ind mellem
Dansene.
Herrerne er sorte,
som tilforn — den flaskegrønne Kjole, som den afdøde
engelske Majestæt lancerede, fandt
ingen Efterlignere herhjemme, og
de graa Klædesveste er atter gaaet
af Mode. Derimod beholder de hvi

de, guld- eller juvelknappede Veste
altid deres Charme, dertil hvidt
Bindeslips
Manshetskjorte
tiden
Broderier og med høje Flipper —
de moderne dobbelt ombøjede pas
ser ikke til Kjoleklædning. Lak-støv
ler er noblere end Laksko, — det er
da heller ikke rart at tituleres Sløjfedreng!
Billedet viser en overordentlig
nydelig Baldragt af lyserødt Voile,
et let og smidigt, men dog ret hold
bart Silkestof. Saavel paa Forbred
den af Nederdelen som paa Fishu
en, der dækker Livet, havde den
flittige unge Dame broderet et
smagfuldt Perlebroderi med klare,
hvide, mælkehvide og enkelte Sølv
perler; en Perleagraf holdt Fishu
en sammen i Brystet, og Nederde
lens Kant var af mørkt Skind. Det
var en lidt tung Besætning, køn
nere er dot at vælge imiteret Her
melin, men Skind synes at være
uundværligt paa et moderne Toi
lette.

Maud.
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OH, DE KVINDER!
Damernes Haandarbejde. Novelle af

Maurice Level.

Autoriseret Oversættelse af Josephine Aarbye.

ET VAR PLUDSELIG

Den første Dag tager Fruen fat paa Arbej
kommen over Fruen,
det med stor Iver. Hun rier først Stoffet paa
at hun endelig maatte have et Haandarbejde og hun var uopholdelig gaaet ud for atVoksdug med lange Sting og begynder saa lang
somt og eftertænksomt paa Broderiet.
finde et saadant.
Helt ud paa Aftenen sidder hun endnu
Hun gik i Broderiafdelingen i de store Ma
bøjet over Haandarbejdet, og da hun endelig
gasiner og hun vandrede rundt til de smaa
pakker det sammen, har hun syt fem Violer
Specialforretninger, hvor Priserne var hæftet
og fire Blade.
paa enhver Genstand, og næste Morgen stod
Den næste Dag er hun ikke mindre ivrig.
hun tidligt op og gik videre paa Opdagelser.
Hun
begynder paa den vilde Rose; den er senere
Hvis hun var af den Slags, der kastede Pen
at sy, men hun vil blive ved, til den er færdig.
gene ud af Vinduet, var det jo ingen Sag, men
— Du ødelægger dine Øjne, min Skat; det
hun kendte de gode Forretninger og vidste Be
er
meget
skadeligt at brodere ved Lys.
sked med Priserne og det generede hende al
— Nej, vist ikke, siger Fruen smilende.
deles ikke at opholde en Ekspeditrice i en hel
Da der er gaaet en Uge, er Iverm afkølet
Time og da gaa sin Vej uden at købe noget.
en
Smule,
men hun mener dog, at hun kan faa
Hun sagde saa blot i en ligegyldig Tone:
Bordløberen færdig i Løbet af en Maanedstid.
-----Nej, her er virkelig intet, jeg synes om.
Efter en halv Snes Dages Forløb kan man
Endelig fandt hun dog, hvad hun søgte, og
træffe Fruen uden Haandarbejdet, men Sykur
da Herren kommer hjem, siger hun til ham:
ven staar lige ved Siden af hende.
— Se en Gang paa denne Bordløber, tror
Hun taler efterhaanden mindre om Bord
du ikke, den bliver ¡smuk?
løberen og nu er det Herren, der spørger:
Fruen breder et langt Stykke hvidt Stof,
— Naa, gaar det fremad?...
prydet med blaa Tegninger, ud for ham og for
— Ja... svarer hun, men jeg har Visitter
klarer:
og desuden en Del Ærinder at udrette...
— Dette er Violer. Kan du se Bladene? Her
....I et halvt Aar har Arbejdskurven nu
er en vild Rose og jeg har funden en henri
staaet inde paa Bunden af et Skab, og Synaalen
vende Silke til at brodere den med. Her kom
har i al den Tid siddet midt i den syvende Iris.
mer saa igen Violer og en Iris. Den bliver meget
Der tales ikke mere om Bordløberen, Glemse
vanskelig at faa... og saa kommer der igen
lens Slør hviler over den.
Violer. Kan du tænke dig, hvordan den bliver?
Da de en Dag skal have Middagsselskab, kø
— Ja, siger Herren.
ber Fruen en færdigsyet Bordløber, der har saa
— Hvis den var paabegyndt, kunde du be
stor Lighed med den, hun havde begyndt paa,
dre tænke dig, hvordan den vil blive, men det
at Herren, der ellers ikke plejer at lægge Mær
var da unødvendigt at betale femten Francs til,
ke til den Slags Ting, bliver ganske forbavset.
naar jeg selv saa udmærket kan... Ved du,
Da de Fremmede er gaaet, siger han derfor:
hvad de tager for don, naar den er færdigsyet?
— Jeg vidste ikke, at du var færdig med
Firsindstyve Francs. Jeg har faaet den for fjor
din Bordløber, det har du slet ikke talt om ...
ten Francs paategnet, og saa har Silken kostet
Er det for at være oprigtig, eller fordi
mig tyve Francs. Det er en Forskel, ikke sandt?
Fruen tror, at hendes Mand vil have hende
Og saa bliver den jo meget bedre syt. Naar de
til at gaa i en Fælde, at hun svarer:
syr dem i Broderiforretninger bliver de jaget
— Den Bordløber har jeg ikke broderet. Jeg
færdige af Haandarbej der sker, der faar Time
købte den færdigsyet i Morges. Jeg skal nemlig
betaling ...
sige dig, at jeg finder, at det er Vanvid at øde
— Det bliver et stort Arbejde, siger Herren
lægge sine Øjne og sine Fingre ved at brodere
med en vis Respekt.
den selv. For det første kan man ikke gøre det
— Nej, det gør saamænd ikke, svarer Fruen
nær saa godt og dernæst bliver det dobbelt saa
beskedent. Det er et fint Arbejde, men det er
dyrt.
da ikke uoverkommeligt. Det skal du nok faa
Herren tror, at han drømmer... eller at
at se!
han hører fejl...

D

PROFESSOR VED UNIVERSITETET, Dr. theol.
Henrik S c h a r 1 i n g, K. DM., fejrer i Aar et sjæl
dent Jubilæum, idet det af hans Værker, som har gjort
hans Navn, eller rettere hans Pseudonym kendt i alle
Grene af Befolkningen, men som ikke var hans forste
litterære Arbejde, udkom for 50 Aar siden.
Professoren,, som er født 1836, er udgaaet af en
lærd Præsteslægt, hans Fader var Professor og Dr.
theol., som han, og hans Brødre naaede ogsaa højl
paa den studerende Vej. Hans Studieaar var hurtigt
overstaaede, og efter flere Aars Ophold i Udlandet fik
Universitetet snart Brug for hans Begavelse, og næppe
34 Aar gammel var han Professor.
1859 skrev Scharling sin første Bog, „Moderne
Kristendom", og siden da har han været en frugtbar
Forfatter, blandt hvis Hovedværker kan nævnes „Reli
gionens Stilling til det menneskelige Aands- og Sjæleliv"
(1897), „Grundtvig eller Luther?" (1891) og noget saa
aktuelt som en Belysning af Cook-Sagei? (1910). For
det brede Publikum er det f. Eks. „Min Hustru og jeg",
„Sverre Præst" og lign., der knytter sig til hans Navn, og
nylig har den gamle Professor haft en stor Succes
paa et Ungdomsarbejde (1871) Skuespillet »Johan Hus«,
som er spillet i Prag, efter i 52 Aar at have ventet
paa Opførelse herhjemme.
Men intet har dog gjort ham saa populær som
„Ved Nytaarstid i Nøddebo Præstegaard", som han ud
gav under Navnet Nikolai i 1862, og som har oplevet
15 Oplag, er oversat paa svensk, tysk, engelsk, fransk
og hollandsk, som har fristet Elith Reumert til
en fortræffelig Dramatisering og en mislykket Retssag
og en anden Bearbejder til en mindre heldig Biograf
teater Behandling.
Der findes vel næppe det Hjem, hvor man ikke
har Nikolai paa Boghylden, et halvt Aarhundredes
unge Piger har elsket ham og forundret sig over, at
Emmy og Andrea Margrethe kunde foretrække Gamle og
Corpus juris for den glade Student.

Nye Tider, nye Skikke.

FØR I TIDEN var en Forretningsmand altid i
Forlegenhed, naar han skulde have udsendt en Re
klame e. 1. for sin Virksomhed. Først skulde han til
en Botgrykker for at faa Cirkulæret trykt, derefter
skulde han forhøre hos Venner og Bekendte, om de
kendte en eller flere, der i deres Fritid kunde skrive
Adresser paa Konvolutterne; derefter gik Turen til Kon
volutleverandøren, og efter megen Møje og Tidsspilde
lykkedes det endelig at faa saa og saa mange Tusinde
Adresser udskrevne. Saa kom det aller værste, hvor
fik man nu Cirkulærerne falsede, lagt i Konvolutterne
og disse frankerede? Endelig langt om længe tilbød
Bogtrykkeren for gode Ord og Betaling at udføre Ar
bejdet, og først da var Brevene færdige til Afsendelse.
I de nærmest følgende Dage strømmede det saa
ind med Returbreve. Grunden hertil var den, at Adresse
skriverne havde benyttet en gammel Vejviser, eller at

selv en ny Vejviser havde været mangelfuld, da den
jo ikke ligger og retter sig selv.
Nu er Forholdet imidlertid et ganske andet, idet
Bureauet „Fønix" er oprettet efter udenlandsk Mønster
med det Dobbeltform aal, for det første at udføre
alle de ovenfor omtalte Arbejder; for det andet ved
saadan! Arbejde at kunne beskæftige arbejdsløse Kon
torfolk, som henvises til Bureauet af Handels- og Kon tu
ristforeningens Engageringskontor. Disse Folk er derved i
Stand til at opretholde Livet ved Arbejde som tilmed
er deres Fag, indtil det lykkes Engageringskontoret
at skaffe dem Engagement, saaledes, at de ikke er ud
sat for de Fristelser, som Lediggang fører med sig.
Bureauets Virksomhed maa saaledes i høj Grad anses
for at være samfundsgavnlig, idet Haandværkere og
Arbejdsfolk, for ikke at tale om Folk, der er kommet i
Konflikt med Loven, altid vil kunne, finde en hjælpende
Haand hos de talrige Velgørenheds-Institutioner, vi har,
hvorimod ingen et Øjeblik har tænkt paa Handels- og
Kontorslandens Arbejdsløse.
Vi har haft Lejlighed til at aflægge Bureauet et
Besøg, og fik Indtrykket af en stor og omfattende
Virksomhed. Paa selve Hovedkontoret foregaar Adres
seringen med tilhørende Couverlering og Frankering;
dernæst forefindes Afdelinger for Maskinskrivning (med
tilhørende Diktatværelse) og Duplikering, for Falsning
af Cirkulærer, for Lyskopiering, for Oversættelser til
og fra alle Sprog, og sidst, men ikke mindst, for Bog
holderihjælp og Revision, hvad der nu efter Bogholderi
lovens Ikrafttræden i høj Grad er nødvendigt. Bureauet,
hvis Lokaler strækker sig gennem For-, Side- og Bag
bygning, er, som man ser fuldt rustet til at paatage sig
alt vedr. Trykning, Adressering, Falsning, Couvertering.
Frankering øg Udsendelse af Cirkulærer, saaledes at
man, ved blot at aflevere sit Manuskript, kan faa omgaaende skriftligt Tilbud paa al videre Besørgelse, hvor
ved man bl. a. opnaar den store Fordel at kunne fast
sætte Udsendelsen til en bestemt Dagy og med faa Dages
Varsel. En Ting, som særlig maa bemærkes, er, at Bu
reauet ved sine Masseudsendelser er i Stand til at holde
sit Adressemateriale å jour, hvorved Spild af Tid og
Penge undgaas.
— d.

er det velvalgte Navn, som den i Særdeleshed
som Lærer kendte Maler og Kaligraf Frede-Aamodt
har givet sin ansete Tegne- og Malerskole der
nu paa 10 Aar har sine efter alle Nutidens For
dringer udstyrede Lokaler i Palægade 3. Et
Besøg hos Hr. Aamodt giver det bedste Indtryk
først og fremmest af hans personlige Evner som
Lærer og Leder, der er i Stand til at forstaa og
tage Hensyn til de enkelte Elevers individuelle
Anlæg og Ejendommeligheder. Men ogsaa Om
givelserne, Lokalerne og Udstyret vidner om al
vorlig og maalbevidst Arbejde, og den store Sam
ling af Elevarbejder der bedækker Væggene fra
Loft til Gulv i Lederens Privatværelse giver en
fyndig Bekræftelse, da mange af disse Arbejder
virker overraskende solide. Flere af Eleverne
der har lært i „Studio" er nu Udstillere og mange
er beskæftigede i vore første og største kunstindustrielle Etablissementer, en Anbefaling, der ikke kan tænkes bedre for

Skolen. Er man saa heldig at faa Lejlighed til
at se de Damer og Herrer, der udgør Skolens
Elever, ved deres Arbejde, kan man ikke undlade
at glædes ved den Iver og Interesse der præger
dette tiltalende Billede. Om Enkelthederne ved
Undervisningsplanen er navnlig at bemærke, at
Skolen ogsaa forbereder til al kunstindustriel
Retning. Foruden Dagskole omfatter Undervis
ningen Søndags- og Aftenskole, hvor der saavel
undervises i elementær Tegning som grundig
Studie efter levende Model. Paa denne Maade
bliver det muligt, at optage et betydeligt Antal
Elever (sidste Aar over 60) uden at Interessen
for og Iagttagelsen af hver enkelt lider derunder.
Angaaende alle øvrige Forhold faas beredvillig
Underretning ved Henvendelse paa Skolen Kl.
11—2 og 7—8 Aften eller gennem Programmet.
Skolen bortgiver aarlig to halve Fripladser. Nyt Semester begynder den 3. Januar.|

STENOGRAF-SKOLEN.
aar man gaar op ad GI. Strand, ligger
der paa højre Side af det kgl. Assi
stenshus en lille Gade, som hedder Snare
gade, sikkert er der mange Mennesker, som
ikke aner dens Tilværelse. Men spørger
man en af de mange Stenografer, som nu
til Dags findes paa saa godt som ethvert
Kontor, om de kender Snaregade, vil de
straks svare: „Ih, ja der liggerjo — Steno
grafisk Læreanstalt,"
Det er ikke faa Mennesker der mellem
Aar og Dag finder Vej ned til Snaregade
Nr. 6. Vi, som før troede, at Stenografi
var noget forfærdelig svært at lære, fik ved
vort Besøg paa „Stenografisk Læreanstalt"
stor Lyst til. at sætte os ind i disse mærke

lige Tegns Anvendelse, blot ved at se de
af Fornøjelse og Interesse straalende An
sigter, der var samlede om Hr. Jeppesen,
som med Liv og Lyst ledede sin Under
visning, medens Eleverne med spændt
Opmærksomhed passede paa, at faa hvert
eneste Ord fæstet til Papiret.
Hr. O. F. Jeppesen, som i 15 Aar
har givet Undervisning i Stenografi, har
skaffet sig mange Venner, som sikkert
med Interesse vil genkende hans Billede
her. Hr. Jeppesen er Formand for Ste
nograff. af 3. Juni, Redaktør af Gabels
berger Stenografen og Bestyrelsesmed
lem af Det Danske Gabelsberger StenografSelskab.

N

KAFFE.
\7i Danske har alle Dage haft Ord for at være meget Kaffe* drikkende, og næppe med Urette; thi selv om Teen i Løbet
af de sidste Aartier har vundet stærkt Indpas, er det dog
utvivlsomt endnu Kaffen, der er Nationaldrikken. Hvad der
peger i den Retning er Tilstedeværelsen af de mange Kaffe
forretninger; især i de stærkest befolkede Bydele findes jo snart
sagt en i hvert andet Hus, og desuden forhandles Varen jo ogsaa
af samtlige Urtekræmmere.
Det er iøvrigt ofte svært nok at kende en Kaffeforretning,
da de fleste af dem nutildags er indrettede paa at give Rabat,
og derved mest af alt ligner Porcellæns- eller Udstyrsforret
ninger.
Et stærkt omdiskuteret Spørgsmaal er, om man skal give
noget mere for Kaffen og faa Rabat dertil, eller om man skal
undvære denne og derved opnaa at faa Varen til en billigere
Pris. Der er vel næppe ret mange Husmødre, som ikke er
paa det rene med, at de selv maa betale den „Tilgift" de faar;
men for mange af dem er det afgørende vel nok det, at de

I'

Duehandelen Frederiksborgvej 5, Paa mit Skotøjsreparationsvær
sted udføres alle Reparationer soli«

Husk min Duehandel. Raceduer Krop
duer i fineste Ting, samt Turtelduer
sælges billig. Duer købes til højeste
Priser, kom og se_____ C. Hansen.
Stort Reparationsværksted saavel for
Skotøj som Galoscher, billige Priser
gode Materialer, Prøv og De bliver
tilfreds.

Vadskeriet »Ventegodt«.
Brøndsliøj.

Telefon Brøndshøj 94 øg 96.
Lufttørring.

Danse-Kursus for Voksne
Bostonkursus
HF

“<^Ves(er 5314y/^>Jw

Nørrevold 92.

>

Jagtvej 113.

Program. — Indmeldelse i Lokalerne

. paa den Maade er i Stand til at erhverve sig endel Ting som
de maaske ellers vilde have svært ved at faa Penge tilovers
til; i hvert Fald er det en Kendsgerning, at Tilgiftsforretnin
gerne er i absolut Flertal, og iblandt disse finder vi Anledning
til at henlede Opmærksomheden paa „Triumf", Qodthaabsvej 54. Denne Forretning der har bestaaet i ca. 12 Aar, inde
haves nu af Frk. Addi Christiansen, der tidligere har været
Bestyrer af den. Beliggenheden er ikke ilde, Godthaabsvej er
jo nu en stærkt trafikeret Gade, der som Forretningsstrøg be
tragtet er ved at arbejde sig op paa Siden al GI. Kongevej;
intet Under derfor at Forretningen ogsaa har Kunder saavel i
Vanløse som i Brønshøj. Hertil bidrager naturligvis i høj Grad
Varernes Kvalitet i Forbindelse med et overordentlig stort Ud
valg i Tilgiftsartikler, bestaaende af Glas, Porcellæn, Isenkramog Udstyrsartikler samt Legetøj. Som man ser, noget for en
hver Smag, og mangt og meget der vil være kærkomment
som Julegave. Vi anbefaler vore Læsere at aflægge Forret
ningen et Besøg.
— d.

samt

begynder Torsdag d. 9. Januar Kl. 8x/2
paa Kongens Nytorv Nr. 6. Indmel
delser i Ribegade Nr. 3 St. Tlf. Øbro 32.
Program udleveres.

C hr. Christensen.
Danser ved det kgl. Teater

billigt og hurtigt, af bedste Mat
rialer. M. Nielsen, Nøjsomhedsv

Nr. 5 Kj.________________________
H. P. Hendriksens Cykle- og Klei
smedeværksted. Howitsvej Nr. (

anbef. alt Vand- Gas og W. C.-arbej(

S. Bryding. Vesterbrogade 206 St. udføres solidt, billigt og hurtigt.
Frederiksberg billigste Rammefa
HUSK MØLLNITZ, Sadelmage
brik. Billeder indrammes hurtigt, og Tapetserer. Møbler omstoppes <
solidt og billigt.S tort Udvalg i Rammer.
Ruder indsættes. Vinduer poleres. C.

betrækkes. Gardiner ophænges.

billigste og bedst Tapetsererværksted
paa Nørrebro. Chaisel. Divaner, om
stop. hurtigt og billigt. Leon Hansen.

Humlebæk Station. Martved.
rolinevej 3, Hellerup.

Specialitet: Tapetopsætning.
Nielsen, Vordroff-Tværgade 15 Kj Holsteinsgade 5 Kj.
Husk, at min i Todesgade 3 i flere
Villagrund, 300 □ Alen, vc
Aar før teTapetsererfor retning er de t
C;

ramatisk

Ól/nln Elevinstruktør VIGO BUCH-JENSEN, RoarsQRUIÜ. vej 2, Hj. af Falkoner Allé. Træffes efter Kl. 5.

die Tusind af
Bk

3

ØB

AllccckS
Plastre
V

Etableret 1847.

Ørne Mærket.

Verdenes Mest
Udbredte Udvortes
Lægemiddle,

RUDYARD KIPLINGS

nye Bog

Fribytterbreve
De rædselsfulde Nætters By
Mod Hoste, Forkølelse op
svage Lunger virker jQllcock's
Plastre saavel forebyggende som
helbredende. Forebygger at
Forkølelser sætter sig fast.

Gigt i Skulderen
helbredes ved Brugen af llcock’s
Plastre. Athleter bruger dem
mod stive og ømme Muskler.

Kr- 4.85
inbb. 535

TAG EN

Brandrettis

køb da „Globus Nr. 1", som garanteres dræbende for ethvert Dyr
af Gnaverslægten, men er uskadelig for ethvert andet levende Væ
sen. Anvendt til Bekæmpelse af Kaninplagen i Australien og ind
ført til Danmark af Kemisk Fabrik „Globus”, Lavendelstr. 11.
Kbhvn. B., der har Enefabrikationsretten. Faas i Æsker å 50 0. pr. Stk.
lig 6 Æsker fragtfr. lig 12 Æsker 10% Efterkr. Forhandl, ant. overalt.

Rent vegetabilske.

Pille

(Etab. 1752.)

Mod Forstoppelse, Caldesygdom, Hovedpine, Svimmelhed, Appetitløshed etc,
FA AS PAA ALLE APOTEKER.-

ALLCOCK MANUFACTURING CO., Birkenhead, England.

Nye J3øger,
Det første Bind af „Tropefortællinger" foi digger med den nye
Jdgave af „Fra Generalguvernørens Dage". Udstyrelsen er net, Pri
en lav, og der er derfor ingen Tvivl om, at disse farverige og kaakterfulde Interiører vil vinde mange nye Læsere og bidrage til at
astslaa Lucie Hørlyks litterære Fysiognomi i vor Tids Digtning,
it smukt Mindesmærke sættes der den tidlig afdøde Forfatterinde
gennem denne Udgave, der vil blive en af Julens søgte Bøger. Gen
iem de vestindiske Fortællinger aabnede Lucie Hørlyk baade sig
elv og sine Læsere et Udblik til den store, mærkelige Verden.
Paa Vilhelm Priors Forlag er udkommet 2den Del af Paula
/lessels: Elegant Anretning og Borddækning.

POVL BRANNER

Er De plaget af Rotter.

Allcocies er det originale og ægte porøse Plaster. Deter et Universal
Hjælpemiddel, som kan faas hos enhver Apoteker overalt i den civili
serede Verden.
Læg det paa hvorsomhelst der føles Smerte.
Naar De trænger til en Pille

og andre Skizzer
V. PIOS BOGHANDEL
er nu udkommet

t

Yorcks Passages Vinstue.
Stor Sjus 25 Øre.
Smørrebrød 10 Øre. Kaffe 10 Øre.
Ingen Drikkepenge.

Skindergade 31.

LUCIE HØRLYK
MINDEUDGAVE AF TROPEFORTÆLLINGER
TIL DENNE JUL ER UDKOMMET ROMANEN:
FRA GENERAL

GUVERNØRENS DAGE

KUN 2 KR. — 3 KR. INBUNDEN
__ DET SCHØNBERGSKE FORLAG
Silkeborg Seminariums Forberedelsesklasse. Det nye Skol eaa'r. begynd _-r d. 31. August.
Baade mandi. og kvindl. Elever optages. Man maa helst melde sig inden 1$. Juni.
P. J. M. Winther.

et bjaorpræparat, der gennem 30
Mars praftiffe (Frfaring bar Dift
fig at oerre det bedfte.der nogen
finde bar næret tilbudt publifum.
Det renfer porerne, fjerner Sfel.
bel breder C(Ccem 09 Saar i Douedbunden, ftyrfer det foage
baar 09 frembringer nyt paa ffalöede Steder Tamt ftandfer
øjebliffelig det ftonrPefte ^aaraffald. Prikn er 1.50 tøre P1.Z2SI.

djeiWet?

^aardixir

Sabrif 05 Sager ved <5. ftanfen & C?, Stifled.

Københavns Renholdnings-, Kakkelovnspudseog Rensekompagni,
Vinduespolerings- og Flytteforretning.
112, Vesterbrogade 112. -

Telefon Vester 5261 y.

Renoørino og

--------- 2—;

?

Re*>hoideise af Ejendomme, Rensning, Pudsning, Opstilling og
Udmuring af Kakkelovne og Komfurer. — F o r I a n g Prisliste.
Wolfgang-Hansens Kursus i Klaverspil
f. Børn og Voxne, Begynde; e og Viderek.
Oprettet 1889. I ndmeldelser Mand, og
Torsd., Onsd. og Lørd. 2—5. Tlf Byen 756.

SamniePris
og Kvalitet
i alle Udsalgene

Holbergsgade 26, 4. Sal.

+

sendes 5 Al. graanistrct Finulds-Stof
fra Klædevæver Edeling i Viborg.
NB. Kan returneres straks eller

ombyttes.

Frimærker

til i/3 Senf. Udvalgssendinger
mod Referencer.

W. Ebling. Fredericia.

Havearkitekt Johan lassen.
Planer og Overslag
lil

Villahaver,

Parker, Anlæg
Kirkegaarde.

Vesterbrogade 183.

og

København.

________ Telefon V 5512 V.________
Blegdamsvejens Vadskeri og
Strygeri. Specialitet Manchetlinned.

+

En gros — en de I ail.

Danmarks største Depot for hygiej
niske og Peins Artikler.
III. Katalog og Prøve 30 Øre i Frimærker.

Christianshavns Fiskehus 2, Knip«
pelsbrogade 2. Telf. Central 7293.
Alle

Aarstidens

Paula Messet
Elegant Anretning og
Borddækning 1 Nr. 2 ¡

HANSEN og RUDE, Møbelsnedkeri,
Moderne Møbler. Overslag og 'regnin

2

Kroner.

Vilhelm Priors kgl. Hofboghandel.
Købmagergade 52, København.

Oplag Sophus Bauditz:

3die Oplag Thomas Krag:

I Klosterskygge.
Fortællinger. 3,00, ibd. 4,50.

2det Oplag Henrik Pontoppidan:

Torben og jylk.

Fortælling.

Afd. 8.

Kbhvn. N.

Tlf. 5932.

Københ. Kunstsmedie og Autogensvejsi
C. Ji. Christensen. Vcsterbrog. 1
Tlf. V. 4248. Lysekroner, Gitterpoi
Trappe- og Balkonarb^ Kunstsmec
arb., Gravgel., Glastage, Pengeska

Malerier restaureres og fernise:
af udmærkede Specialister. Maleri
af kendte Kunstnere købes.

Vald. Kleis.
Alt Malerarbejde, saavel nyt s<
udføres hurtigt og billi
Specialitet: Trappe« og Faca<
maling.
P. C. Petersen,
Ryesgade 57 St. o.
gammelt

En Dødsnat.
Fortælling. 3 .

Den signede Død
Historisk Roman. 4,¡

2d et Oplag ]akob Knudsen:

3 d ie JOPIag Ingeborg Maria Sick:

BØGER

Amerik. Gummivare-lndustri

2d et Oplag Laurids Bruun;

Den sidste Glæde
Skildringer. 5,00, ibd. 6,50.
Frank Hjelm.
Historien om en Hjemløs. 5,00, ibd.

EHERMRETS

vort store illustrerede Katal
over fineste og billigste hygi
niske Gummivarer, Sygepleje)
tikler, Bandager etc. — mod
Øre i Frimærker til Porto.

2d et Oplag Marie Bregendahl:

Den gamle Kro.
Novellecyklus. 5,00, ibd. 6.50.

3d i ej} plag Knut Hamsun:

AF

føres.

Klinik. Anb. af Læger. Spec, i ned
groede Negle og vanskel.Tilf. Gylden«
løvesgade 6, 1. Sal. vis-a-vis Klampenborgbanen. Telf. Byen 1918 x.

ger gratis. Øresundsvej 19, 1.
Tlf.
Am. 780 x* — Alle Beparationer og
Butiksinventar.

OPLAG

Specialiteter

Billigste Noteringer.
Varerne bringes overalt.
Fodlæge Sygepl. Frk. Ida Spies'

TH. ÅNDERSEN,
Blegdamsvej 112 A.

NYE

Gratis tilsendes

„Pein’s Depot“, Aarhus.

Ingen Prisforhøjelse.

6te

ss

Udenbye:

IllulldWr.f.lZUll.

4,00, ibd. 5,75.

Angst.
Fortælling. 5,00, il

2det Oplag Karl Larsen:
De,der tog hj emmefi
II. Breve. 3,

2d etOplag Mathilda Malling:
Manden, Hustruen og Lo
Byron. Roman. 3,50, ibd. 5,

GYLDENDALSKE BOGHANDEL. NORDISK FORLAG.

Naar öe Ö0Öe taler.
Skuespillerne vilde altid have dobbelt Gage for at
spille sammen med Didrik Jensen, som i sin kunstne
riske Ekstase kunde baade slaa og sparke *og brække
Ribben paa dem. Men engang fik hans Stolthed et
forfærdeligt Knæk, og det var paa en Tburné til de
fjerneste Provinser. Jensen havde engageret syv ind
fødte til at forøge hans Trape, og ,en af dem overlod,
han Kongens Rolle i „TIamlet“. Men da Kongen styr
tede døende om, var det saa uheldigt, at han lagde sig
paa det Sted af den lille Scene, hvor Jensen havde
bestem! al udspille sin egen Dødsscene.
,

' Hamlet sparkede til ham og hviskede: „Kan De
flytte Dem længere tilbage!“
Men den døende Konge svarede ikke, han opgav
Aanden i Taushed.
„Saa hør mig dog — for Pokker saa hør migt“
hviskede Jensen rasende og sparkede ham i Maven,
„saa flyt Dem dog længere hen mod Bagtæppet, det
er min Plads!“
Hvorefter det kongelige Flovede løftede sig fra
Bræddegulvet og med høj Stemme og dyb Pathos
svarede:
„1 forglemmer eder selv — vid da, at jeg er Kon
gen, og at jeg har Lov til at kogge mig til at dø, hvor
det behager mig.“
*
*
<
*

De skønne Damer.
Shahen af Persien var under sit Pariserbesøg som
gal efter at købe alle mulige Ting, han syntes om.
En Eftermiddag, da han kørte rundt i Boulogneskoven nær ved Søerne, opdagede han en Udsigt, som
behagede ham? hvorfor han befalede, at Vognen skulde

elsesringe

*£S||
_ 40$
Hl TH. HALGREEN,

¡4 GL KONGEVEJ 104
ut. Onotattøi af tlekUiók £*¿4

Københavns
Specialforretning.
Etableret 1880
Golhersgade 34.
FABRIK (elektr Drift samt UDSALG.)

Anker Heegaard5
GflSOVNE.

Faas hos enhver Forhandler af
Emaillerede Gryder fra

/Inker Heeg/mrd

Tækkelig
er enhver, som har et sart, tint Ansigt uden Fregner
og Urenheder i Huden, brug derfor den ægte
Kæphest -b\\jen\æW-Sæbe

fra BERGMANN & CO. RADEBEUL. Faas overalt a Stk. 60 Øre

H.Steensens

•>♦»»>♦*>♦ C

Dugen Jensen,
Wlllemoesgade 12. 0.
lektro»mekanisk Etablissement
og Metalvarefabrik.

Elektriske Anlæg.
Stort Udvalg i Fotograiiranmier
(Metal).
Lommelamper fra 85 Øic.
Alt mekanisk Arbejde udføres.

TYSK ER FOR DANSKERNE DET VIGTIGSTE FREMMEDE SPROG, LÆR DET
hos indfødt Lærer efter den naturlige Metode, Enet. Kr. 1.50, Hold 2 Tim. ugll.
Kr 500 mdl. Konv., Korresp., Oversætt. L. Michaelis, Vestervoldg. 7&9B.

VEGETARIA
C. LINDER-MADSENS mek. Etabi.
ler Skramsgade Nr. 6. Tlf, Byen 3474.
/erer mek og elkt. Vinduesreklamer af
iver Art Tegninger og Overslag gratis,
verandør til de største Reklamefirmaer
ianmark.

Hoveddepot: Trojel & Meyer, Kronprinsensgade 1.

MARGARINE
KREDIT

GIVES

HERRE| DAME
BORNEBEKLÍEDNIHC

MÉB BILLIG
FORUBBETRUNC
,1-2 KR. PR.UCEr ..

Qlødenætforretningen
„HANNOVER"

ved Reinhardt Steigler, København.

117, Vesterbrogade 117.
Specialitet:

idadbrændende Lamper i alle Faconer. Gaskroner, Næt, Glas
og Kupler haves altid paa Lager til en gros Priser.

■

Elektriske Artikler

erdens

bedste

Patent Røghætten „SEJR“

—

Metaltraadslamper

forhindrer al Nedslag og forbedrer
T rækket.

pCt. Besparelse anbefales. — Sendes overalt mod Efterkrav.

í

RI

D Paa rimelige Afbetalingsvilkaar ♦♦ ♦

W. Bonnez Røghætte=Fabrik

1 kJ D Lrf £3 1\ chr Hansen, Birkegade Nr. 4.

egs Palmehave

Bruunsgade 35. Aarhus.
Telefon 1670.

vea Vald. Nisted.

Esbjerg.

Forhandlere Rabat.

iginal, enestaaende i Danmark.
:e Klasses Café & Restaurant.
^Koncert hver Aften.

mrsjørrVege¡tab i I

*/s

Sygeforsikringen af 1908.

Colbjørnsensqade
3
„. ..Telf. Vester ¿650.
Kontortid io—6.

Margarine

standse, medens han tog nogle Plader af det skønne
Sted.
I Nærheden havde en Flok unge Damer lejret sig
under de skyggefulde Træer, hvor han spøgte og lo,
uden at tage fjerneste Hensyn til den høje Herre.
Men da Shahen opdagede dem, sendte han øjeblikke
lig sin Kavaler hen for at sige, at han ønskede at
fotografere dem.
Kavaleren var ulykkelig, men maatte adlyde, og
i de sirligste Vendinger forebragte han Herskerens
Vilje.
Damerne optog flet elskværdigt, morede sig over
hans Forlangende og stillede sig op i de yndefuldeste
Attituder.

tegner Forsikring mod Udgifter til Lægehjælp, Medicin og Hospita^
til faste Præmier og fordelagtige og nyeste Betingelser. Telefonér
til Kontoret og forlang Tilbud.

Shahen tog Fotografiet, smilede naadigt till Damerne
og kaldte atter paa sin Ledsager.
„Paoli,“ sagde han, „disse Damer behager mig; de
er baade smukke og velskabte, dem vil jeg have. Gaa
hen til dem og sig dem, at de skal rejse med
mig tilbage til Teheran.“
Paoli blev forfærdet og havde den største Mas med
at forklare Kongernes Konge, at lian ikke kunde tage
en Dame med til Teheran saadan, som han tog et
Klaver, en Motor vogn eller en Grammofon med sig
fra de Butikker, han besøgte.
Shahen rystede uforstaaendc paa Hovedet:
„Det er kedeligt, Paoli;’ — for de er saa skønne,
disse Damer!"

— HOTEL NORDLAND, BERLIN. =
Aabnes 1. Januar 1913.

■■■■■■■■■■■a

Stettiner Banegaard.

Invalidenstr. N.

■■■■■■*■■■■■

Dansk Hotel. Værelser fra Mark 2,50. Hotellet bliver indrettet med al Nutidens Komfort: Lift, Elektr
Lys, Central Varme, Bade, koldt og varmt Vand paa Værelserne.________________ Ejer IVI. WENDT.
Dansk Hotel.

Dansk Hotel.

Indehaver: ERNST SCHÖTTLER.

Altona-Ottensen, Hjørnet af Hahnenkamp og Scheel-Pleszenstr. i umiddelbar Nærhed at Altona Hovedbanegaard.

Telf. Gr. 1. 4(

Elegante Værelser Mk. 3,00 med Frokost. Servering paa enhver Tid af Dagen.
Udskænkning af hjemlige og fremmede Ølsorter. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Faste Pris«
Strængt reel Betjening.

JANSON
Hotel zum Kronprinzen, Hamburg, Hotel
Indeh. POUL LANGE.
lige ved Hovedbanegaarden (Ankomstsiden).

Iste Klasses Hotel, 100 Værelser fra 3 Mk. Mest moderne Komfort.
— Værelser med Bad. Varmt og koldt Vand i alle Værelser.
Lift — Auto-Garage — Stahlkammer — Vakuum.

Heinrich Loelf, Ejer.
Sagfører H. O. JACOBSEN.

Prederiksborggade 48.

Kbhvn.

Telefon 7486
EneTg. Incasso. Øjeblikk. Afregn.
Ejendomme administreres billigt.

Jamle Tandsæt.

ligemeget i hvad Stand. Kan inds. i
Brev for 10 Øre. S. Jensens Tand«
forretn., Dannebrogsg. 18, Kbhvn

(Platin og Guld) betales med højeste
Pris op til 4 Kr. 50 Øre pr. Gram.
Kan indsendes i Brev. Afregning omgaaende (forsendes i Brev med 10 Øre
Porto).

H. CHR. ZINGLERSEN,
Abel Cathrinesgade 25 St.

VFrprfprilfQPtl Tapetserer og Dekora-

Carl Ipsens
billige

Nær ved Bahnhof Friedrichs tr Elek
trisk Lys, Centratvarme, Luft, Bad,
PJads for Automobiler, Telf. Centrum
4460., Tel.-Adr. Janson hotel.

Værelser fra Mark 2,50.

CENTRAL CAFÉ
& RESTAURANT
(v.

M. Pedersen,

forh. Hotel Vestjylland)

H. C. Ørstedsvej 49.

„Horden

KØBENHAVN N.

Bedste og billigste Sted
Køb aj alle Belysningslegem
Qlødenæt (Auer), elektr. Le
per (A E G) o, s. v.
Provinsordres ekspederes oi
og sendes med betryg. Gara

Svea

Brand- og Livsforsikring
Aktie-Selskab
Hovedkontor for Danmark:

Linie 8 og 3 holder v. Døren,

Amaliegade 3. København.

anbefaler sig et æret Publikum.
Telefon Nora 2601. —■

Telf. 7507.

• IlbUCrllVoCII. tionsforretnmg.Dron.
Tværg. 20. Fiks Gardinophængning

Calcium Carbiö.

mig hænge Deres Gardiner op.

H. Gabe, Monradsvej 13. Kbhvn. F.

og Tæpper paalægges. Forsøg at lade

Ligkiste-Fabrik
Vesterbrog.75
Hj. af
Oehlenschlægersgade

Spar Penge.

Fagmand, hurtigt og propert. C
Nielsen. Telefon Vester 1097x, Hi
mannsgade 11 (Kælderen).

Extrafint Kamgarns=Clieviot til Herretoj,
5,50 Øre Meter eller 3,40 Alen samt Dame-Serges til
3 Kr. Meter eller 1,89 Alen samt en Vare til 3,50 Meter,
2,20 pr. Alen sendes til enhver af Bladets Læsere i denne
Maaned fra
S. Pedersen.

i det lave Hus
Tlf. Vester 379.

Begravelser
besørges.

VJjedler.

Gamle Tandsæt

Berlin N. W. 7, Dorotheenstr 19
ved Postscheckamt. N. W. 7.

Klædefabriken, Varde.

Fabril^

Gummivarer fors
des pr. Efterkiav e

Frimærker.

Cigarf. Godthaabsv,

Hygiejne, Sygepleje,
Toilet og Barber Artiklc
Forlang illustreret Katalog.
Forretningen grundlagt 1900.

Lageret „Diskret44,
Prinsessegade 49. Kbh. C.

Gummilageret.
13. Lille Kongensgade,

fors prima og garanterede Varer
billigste Priser. Diskret Expedid

Alle Sygeplejeartikler.
Kældergittere, Dørgittere
og Gittere for Udhængsskabe og
Kakkelovne samt Sikkerhedsgittere.

P|
A hillFR
I inilUt.il

stemmes og repareres
billigst.Dannebrogs«

Vejle Dampvaskeri,

gade 20, 1.

kern. Tø¿'rensnings-Anstalt,
anbefales. — Telefon 307.

Sagfører Thor Eibye,
Hyskenstræde 12 København

Det var nu ikke saadan ment.
Fru A.: „De kan ikke tænke Dem, saadan en mæg
tig Stemme, min lille Dreng har. Jeg tænker da ogsaa paa at sende ham til Italien for at faa den rigtig
uddannet 1“
Fru B.: „Det kan jeg saa godt forstaa, kære Frue,
jeg vilde sandelig ogsaa saa snart som muligt seride
¿en dygtig langt bort."
*
*
Faderens Erfaring.
Hendes Fader: „Nonsens, hvad er det for en Idé
allerede nu at tale om Bryllup. Du og min Datter har
jó kun været forlovet i et halvt Aar.“
Svigersønnen: „Holder du da virkelig saa meget
af lange Forlovelser, kære Svigerfader?"
Hendes Fader: „Ja, naturligvis, min kære Ven, thi
^HOlJEN&UNDEMANNi^’

La nol in-Sæbe

I. Marcussen.

Prøves. 25 Øre. Frimærk
2 Prisl. „Hygi44 Kbhvn.
GummilageretFrans

lóLille Kongensgad
Extrañáoste Kval. G
lis Pr øver. Diskret Ek
Frim. modt. Hovedd

jo længere Forlovelsen bliver, desto kortere bliver Ægte
skabet — Gudskelov! "
*
*
*
Det gør en lille Forskel.
„Er en Tønde Kul meget, Fader?" spurgte Drengen.
„Det afhænger af, om du skal slæbe den eller brænde
den, min Dreng," svarede Faderen.
*
*
*
Altfor g o d m o d i g.
Hr. Sørensen: 0,En stor, stærk, kraftig Mand som
De skulde skamme sig ved at tigge."
Tiggeren : „Det gør je’ osse, go’e Herre, men jeg
er altfor godmodig til at overfalde Dem og selv ta’
Deres Penge."
*
*

opnaaes
»Skenhed

ogfriskTeint

ØRE

/s

danske spritfaBRW*^

Hjemk. fra et
gentaget
Stuophold i Paris modtager jeg atter

ver. Prakt. Talemetode. 1 Kr.
n. P. Lund, exam. Sproglærerinde,
rresagade 31 A. Tr. 11—1, 7-8.
ENGLISH.

M.

EN LILLE
Jule-Digt af Palline Lindhardt .

Passende bevæget efter Stemningen.

rivate lessons and conversation.
Mrs. Kate Juel, f. Barfield.
. Nora 143 y. Xørrebrogade 11, St.
Koncertsanger

Bertron Gjedde.
an gu n der vi suing.
Sidste Studieophold i Paris hos
nond Duvernay (Koncervatoriet).
Vesterbrogade 94, 1. Sal.

________ Tr. 12-2, 5-6.___________

mund Elmquist.
ugsgade 7 2, v. Aaboulevarden.

ang. Tonedannelse. Harmonium

Klaver. Johansen-Draae, exm
n, Heri. Trollesg, 7. Tlf. Byen 2507x

geunersystem
ndigt ude og hjemme. („Du Vind
it saa lunt"). Fru A. Hansen,
æntlowsgade 24, 2. t. v.

ouise Christiansens Stenografi«
¡•sus Nerrevolg. 62, 1., Hj.af Nør. Nye Stenografihold beg. omkr. 1.
5. i hver Maaned. Kursus i Maskinivn. (Touch-System) beg, hver Uge.

Jdsens Musikkursus.
ig, Klaver, Violin. Rømersg. 15,4.
Telefon Byen 647 y.

Hj emmeflid“.
undig Underv i alle fine Haand ar.

^•m<n-f0.r^,ne/l6 Timer.
Knipling 4 Kr. mdi. |
ig- og Aftenkursus samtEnel., Abel
thnnesgad^7^orotheaPedei^en

Cykle-Hesten.
(Mønsterbeskyttet.;
Datte Legetøj bringer
Jubel og Gla*de i alle
Hjem. Leveres i 3 Stør
relser a 6,00, 6,75 & 7,50.
Forhandles overalt eller
direkte fra Fabrikanten

Tømrermester

Ejnar Nielsen

sk Arbejde.

Holberghus, Aalborg.

vor skal min Son I Skole?
Cand. mag. AXEL MOE’s

Privatundervisning.
c Aldre. Ethvert Standpunkt
stimer og Hold. Hver Elev síd
seplan. Indmeld. Vesterbrogade
. Dossering 6 (ved Dr. Louises
_________ Bro). 12-2.____________

Stenografisk Læreanstalt,

aregade 6, ved GI. Strand.
Telefon Byen 1270y.

Aa, ikke andet end det.
Jeg tænkte mig, Jenny, at du. vist ikke vilde gaa
til Koncerten paa Onsdag med din gamle Hat.41
„Du kære, kære lille Mand, nej, jeg kunde umu
ligt vise mig der med den!44
„Nej, det tænkte jeg nok — saa jeg — “
„Hvad, hvad?44
„Ja, jeg købte kun Billet til mig selv!44
*
*
*
Altid venlig.
'tjenestepigen: „Nej, Kapellanen er ikke hjemme
i Øjeblikket. Er det ikke noget, jeg kan sige ham?4*
Den venlige gamle Dame: „Jo, lille Ven, vil De ta’
og hilse og sige, at Caroline Jensen vil saa gerne 'be
graves Kl. 2 paa Lørdag paa Assistens, saa ved han
nok, hvem jeg er!44
*
*
*
Fornemt Bekendtskab.
En amerikansk Millionær blev engang forestillet for
Pave Leo XIII.

„Sir,44 sagde Yankeen, idet han greb Pavens Haand
og rystede den hjerteligt, „det er mig en stor Glæde
at træffe Dem. Jeg havde nemlig ogsaa den Fornøjelse
at kende Deres Fader, den forrige Pave!44
*
*
Et fromt Ønske.
„En Tyv brød ind i H'uset til os sidste Nat.44
„Det er dog frygteligt, fik han noget?44
„Ja, alle Børnene er syge, saa vi haaber, at han
ogsaa fik Mæslinger.44
*

*

•J:

En god Kur.
Faderen: — Jeg kan ikke begribe, hvad der dog
er i Vejen med mit Ur — det trænger vist til at blive
renset.
Drengene, i Munden paa hinanden: — Nej, Fader,
det er skam ikke snavset, for vi vaskede det i Bade
karret i Morges med varmt Vand og Sæbe og Negle
børste!
8

sk

*

NY ADELGADE 8.
Telefon 5799.

Adressering.
Frøken A. ørsted.
Frederiksborggade 5.

Telefon Byen 1316 x. — Kbhvn.
Salon for Dameskræderi.

Nyeste Parisermoden er.

Sang-Dagmar
og Talekursus.
Holm.
Amagertorv 15, 3. Sal.

Tr. 10-12, 2-4-

Tlf. Byen 2366y

Handelsstenografi paa Dansk
og Hovedsprogene, eksam. Stenografil ærer, cand. phil. Thielemann,
Vodrofisplacis 10, 2. Sal. Tlf. V 4252,
9—12 og 4—5._______________________

L’hombre
Skolen.
AdoífSteens Allé’10.

Aftenkursus a 10 Kr. i L’hombre
og Bridge begynder den 1. i hvei
Maancd. Tlf. Nora 1056 x. Spangsbo,
Stenografi

Frdbg.
stenogr.
Bureau.

(Smaa Hold. Enetimer)

Maskinskrivning
Bülowsv. i o v. GI. Kongev
Tlf. V. 2303 v (10-1 & 4-9^

Forlang Program.

Blomster, l'jer, Hattepynt, stort Ud
vila billige Priser, Strudsfjer 3/4 A
1,57 Stor Kollektion i Hatte.
HUSK PRØVEBASAREN

Vesterbrogade 45.

Al Musik faas i Skandinavisk Musikforlag, Vimmelskaftet 43.
Og udelukkende derfor
En Digter sendte Forlæggeren et Værk med Titel:
„Hvorfor er jeg i Live?
Forlæggeren svarede i sit Returbrev:
„Fordi De sendte Deres Produkt med Posten og
ikke” bragte det selv.“
*
*
&
Ingen Fejl.
Køberen: „De sagde, at Hesten havde ingen Fejl,
0^ den cr jo næsten blind!“
,Blind, ja,
° Hestehandleren: „Blind,
„ , det er da ikke en Fejl,
det er da kun en Ulykke!“
*
*
Hans Succes.
Jeg smigrer mig med, at denne Sang blev en Succes.
Men” sig mig, ved De ikke, hvem den Herre vm- som
ieff rørte til Taarer, saa han maatte gaa ud af Salen.
jo .— jet var saamænd Komponisten!
”
♦
♦
*

Grunden.
.
„Det er underligt, at der aldrig er nogen, der bedci
mig ”om at synge!“
Har du nogensinde sunget hei .
”ja, én Gang — Hvorfor ?“
„Aa, ikke for noget!“
'
*
*
*
Og der blev en ubehagelig Pause!
Borgmesteren var i Færd med at foretage en boi8 1 °Lad mig se,“ sagde han — han h^^e glemt Da
toen _ det er den femte — ikke sandt
„Nej,‘ svarede Bruden dybt fornærmet, „det ci da
virkelig kun min tredie!
«
*
sk
Det har ingen Nød.
Damen som prøver Støvler: „Jeg kan 1 Grunden
bedst lide disse her, det eneste, jeg har imod dem, ei„
at de er for tyksaalede."

Bureau for

Maskinskrivningsafdelingen.

Handels- og Kontorassistance.

Maskinskrivning, Duplikering, Adressering,
ieklameuddeling, Oversættelser, Revision,
Bogholderihjælp.

Bogholderiafdefingen.

Maskinskrivningsafdelingens Diktatværelse.

Falsningsafdelingen.

Største Bureau i København.
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