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Forretningsann. 8 - 	 - 	6 Ø. Nr. 125 Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret I  

senest 2 Dage for Bladet udgaar. 

Passau, hvor Donau, !nit og Ih flyder sammen. 

Den Navnløse. 
--0-  

Fortsat. 
Samarbejdet mellem Anthony 

Carlyle og Sapphire Meredith slog 
an. Carlyle havde en original Fan-
tasi, og hans Ideer fik en beund-
ringsværdig Udførelse gennem 
Sapphires udtryksfulde Stil. Re-
sultatet var et fuldendt Hele, et 
Samarbejde mellem beslægtede 
Sjæle hvis Hjerter bankede i sam-
me Takt. 

Man har sagt — eller hvis man 
ikke har sagt det, saa bør det i 
hvert Fald siges — at naar en 
rnisforstaaet Hustru træffer en 
Mand, som forstaar hende, gnider 
Djævelen sig i Hænderne. 

Raymonds Advarsel havde be-
virket, at Ellen betragtede Anthony 
Carlyle som sin Tvillingsjæl. Hans 
Ideer tog hendes Fantasi fangen 
og det hemmelighedsfulde ved 
denne ubekendte Medarbejder be-
sørgede Resten. Ellen forelskede 
sig i Forestillingen om denne Tvil-
lingsjæl. 

Raymond saa godt, hvordan Sa-
gen udviklede sig, og lettede sin 
Samvittighed for Ansvaret ved 
hyppige Advarsler og Protester. 

Imidlertid drev John og Ellen 
længere og længere fra hinanden. 
Selv det kolde Pligtkys blev ind-
stillet, og Aftenerne slæbte sig til 
ende uden at et Ord blev talt mel-
lem dem. 

John paa sin Side, undrede sig 
i Tavshed over, hvorfor hans Sok-
ker aldrig mere blev stoppede og 
Ellen paa sin Side gispede under 
Kedsomhed, stirrede haabløst paa 
det stupide Væsen, hun daglig 
havde for Øje, og betaget paa den 
straalende Skikkelse, hendes Ind-
bildningskraft havde dannet Og 
hun spejdede forventningsfuldt 
mod den Dag da Frihedens Time 
slog for hende. Honoraranvisnin-
gerne begyndte at indfinde sig. 
Snart vilde hun være uafhængig, 
og for hver Gang, hun satte et 
Beløb i Banken, syntes hun, at 
hun lagde en Sten paa den Dynge 
hun ophobede over sin døde Kær-
ligheds Hvilested. 

Utilfredsstillet Nysgerrighed og 
for smaa Sko er Torturer, som 
en Kvinde kun kan udholde til et 
vist Punkt. Der kommer det øje-
blik, da Forfængeligheden maa 
give Køb. og den martrede Sjæl 
kaster Ligegyldighedens Maske og 
raaber i sin Ve. „Sig mig det, 
for jeg maa vide det!" 

Raymond var imidlertid flyttet 
til Blomsbury. Forstadskvarteret 
gik ham paa Nerverne, havde lian 
erklæret. Han frygtede for at blive 
sentimental, hvis han ikke gjorde 
en Forandring. 

Ellen holdt sig stadig i Forbin-
delse med ham, og den Dag hun 
følte sig stærk nok til at afkaste 
Ægteskabets Mg, havde hun holdt 
ham Pistolen for Panden og for-
langt, at han skulde arrangere et 
Møde mellem hende og Antony 
Carlyle. Saaledes træffer vi altsaa 
hende en Dag, i hedaarende ny 
Spaseredragt, paa Vej op ad Trap-
perne til Raymonds Lejlighed med 
heftigt bankende Hjerte. 

Raymond tog imod hende med 
Piben i Mundvigen, men højst ilde 
til Mode. 

„Dette her vil Deres Mand al- 

drig i Livet tilgive mig," erklærede 
han. 

„Snak fejede Ellen ham af. „An-
thony Carlyle og jeg er af Skæb-
nen forudbestemt til at mødes." 

Raymond stoppede sin Pibe paa-
ny. „Sagen udvikler sig skævt, 
sagde han og stoppede Tobakken 
med sine diabolske hvide Fingre. 
„Efter alle Logikens Love skulde 

De have forelsket Dem i mig i 
Stedet for. ." 

Ellen stod og ordnede sine Tin-
dingkrøller foran Spejlet. 

„Det er vel bedst, jeg beholder 
Overtøjet paa?" sagde hun. 

Raymond saa forskrækket op. 
„Ja, for Himlens Skyld. Betænk 
dog, at det er i en Ungkarls Lej-
lighed, De opholder Deni. Hvis 
De ikke har saa megen Respekt 
for Deres eget Rygte, saa tænk i 
det mindste paa mit." 

Ellen stod og trommede med 
Fingrene paa Vindueskarmen. 

„Det er et besynderlig Fæno-
men", vedblev Raymond, „at naar 
en Kvindes Nysgerrighed først er 
vakt, saa.." 

Pludselig vendte Ellen sig om 
med et Ryk. Hendes øjne var 
store og forfærdede, hendes Kin-
der kridhvide. Raymond havde 
nær tabt Piben. 

„John — ! han er lige gaaet ind 
ad Døren her. Han maa være paa 
Vej herop!" 

Et Minut stod de og stirrede 
paa hinanden. Det var Raymond, 
der først genvandt Mælet. 

„Skynd Dem!" sagde han. „Skjul 
Dem bag Skærmen der i Hjørnet". 

Ellen adlød i stum Forfærdelse. 
Der blev ringet stærkt paa Entre-
døren, og et Slag med Dørham-
meren fulgte umiddelbart efter. 
Ellen vovede næppe at trække 
Vejret, da John fulgte efter Ray-
mond ind i Værelset. Hun hørte 
ham kaste sin Hat paa Bordet. 

„Jeg kommer lidt tidligt", sag-
de han, og Du griner nok af mig, 
naar jeg fortæller Dig, at jeg har 
været saa nervøs som en Skole-
dreng, der skal til sit første Stæv-
nemøde". 

„Der er ikke noget at være ner-
vøs for," sagde Raymond. ,, Jeg 
tør vædde paa, at det bliver en 
Skuffelse for Dig, naar Du ser-
Sapphire Meredith. Hun er ikke 
hvad man i Almindelighed kalder 
for smuk". 

John havde taget Plads i en 
Stol og tændte sig en Cigaret. 

„Skønhed har ingen Betydning 

for mig", sagde han bittert. Ellen 
er smuk. Nej, det er Forstaaelsen, 
den gensidige Sympati, det kom-
mer an paa. Du gode Gud, Ray-
mond, Du ved ikke, hvor jeg har 
hungret efter det under hele mit 
Ægteskab. 

Da jeg havde læst den allerfør-
ste Novelle, Sapphire Meredith 
havde skrevet om min Ide, vidste 

jeg, at hun forstod mig. Hun sy-
ne at have Evner til at læse ens 
inderste inderste Tanker og ud-
trykke det, man kun halvt ubevist 
har følt. Hun og jeg har staaet i 
en Slags hemmelig Rapport til 
hinanden fra allerførste Færd. 
Jeg har prøvet at skyde Tanken 
om hende og Længselen om at 
lære hende nærmere at kende bort 
fra mig, jeg vilde være ærlig over-
for Ellen, men Ellen bryder sig 
ikke en Døjt om mig. Hun har 
ikke gjort sig nogen Ulejlighed for 
at skjule det Faktum". 

Bag Skærmen hændte noget 
mærkeligt. Ellens Hjerte hamrede 
af en ny, hidtil fuldstændig ukendt 
Følelse: Skinsyge! Selve hendes 
Overraskelse over denne Opkla-
ring af Sagen laa under for hen-
des Jalousi. Ganske vist var hun 
sin egen Rivalinde, men alligevel 
hvor vovede John at tænke, at 
Sapphire Meredith kunde give ham 
mere, end hun var i Stand til? 

Hun gjorde et Skridt frem for 
at afsløre sig, men trak sig tilbage 
igen. Hvordan skulde hun forklare 
sin Nærværelse her? John maatte 
da have alt at vide angaaencle 
Anthony. Men naar alt kom til 
alt, saa var Anthony jo dog -
John. Hvordan — - 

Som Svar paa hendes Tanker 
sagde Raymond nu: 

„Jeg tænker, det vil forbavse 
Dig, John, naar jeg siger Dig, at 
Ellen er mere forelsket i Dig nu 
end nogensinde. Og for at vinde 
Dig tilbage, har hun lagt en lille 
snedig Plan. Omtrent paa samme 
Tid, Du fortalte mig om din Lyst 
til at konstruere Smaafortællinger, 
betroede din Hustru mig sine 
litterære Tilbøjeligheder." 

„Litterære – !" John rettede sig 
i Stolen. 

„Ja, og jeg blev hurtig klar over 
at hun havde Talent Saa var det, 
jeg bukkede under for min dæ-
moniske Trang til at lave Intriger. 
Jeg fortalte hende om Dig, og hun 
besluttede, at hun vilde søge at 
vinde Dig tilbage i sin Egenskab 
som Forfatterinde, saa at I kunde 
mødes i intellektuel Forstaaelse. 

Som den hemmelighedsfulde Sap-
phire Meredith vilde hun tage diva 
romantiske Fantasi fangen, og hun 
mente omsider, at nu var Tiden 
kommet til at afsløre for Dig den 
sande Sammenhæng." 

John sprang op. 
„Ellen — Sapphire Meredith? 

Ellen —! Det er umu. . ." 
Ordene døde paa hans Læber. 

Ellen stod foran ham. 
„Det er Sandhed, John!" 
Et øjeblik blev de staaende 

overfor hinanden, hver for sig be-
taget af lidt „Samvittighed", men 
begge overvældet af en ny og uven-
tet Lykke. 

Saa tog John hendes Haand. 
Raymond studerede sin Pibe 

nøje en Stund. Saa bemærkede 
han tørt: „Det er besynderligt 
hvor Mand og Husfrit ofte er til 
at misforstaa hinanden naar de 
ikke har en Tolk. 

la, • 	 fibli.•■•■•Meal■7•1. 

Er det ikke flovt 
for en Bornholmer — endnu 

flovere for en Nordbornholmer og 
— allersidst flovt for en Beboer i 
Hammershus Birk — ikke at vide 
ordentlig Besked med Hammers-
hus Historie og hvad de forskel-
lige Bygninger og Rum har været 
til ? 

— Er det ikke? 
— Jo, ganske overordentligt flovt! 
— De kan ganske simpelt ikke 

være det bekendt! 
Ja, undskyld min direkte 

Tiltale, men det er netop Dem jeg 
henvender mig til — Dem ærede 
Læser eller Laserende — med 
Spørgsmaalet direkte til Dem per-
sonligt: „Kender De Hammershus" 

— Nej, maa De indrømme, ikke 
sandt? saafre;nt De da ikke net-
op er en af de •---- skal vi sige 
højst 10 — Personer paa Nord-
bornholm, der virkelig med god 
Samvittighed kan svare ja. 

Hvad tænker ikke den fremmede 
om Dem, naar han forgæves har 
spurgt Dem om Oplysning? Her 
kommer der Folk langvejs fra for 
at betragte dette enestaaende og 
interessante Fortidsminde og træf-
fer en Befolkning, der staar saa 
temmelig ligegyldig overfor det, 
at de ikke engang ved Besked! 

Jeg skammer mig paa Deres 
Vegne — saa meget, at jeg vil 
ofte en Times Tid 1. Pinsedags 
Eftermiddag, hvor jeg ved, at De 
kommer til Slottet, paa — efter 
bedste Evne at raade Bod paa 
Deres sørgelige Mangel paa Kend-
skab til det. Jeg sætter Dem stæv-
ne Kl. 3 (15) paa Skaggelfaldet 
ved Mindesmærket for Bornholms 
Befrielse og venter bestemt at De 
kommer. 

Nu er De naturligvis fornærmet 
over min grove Tiltale: men De 
skal se det gaar over inden den 
Tid. 

Jeg gør det ganske gratis og 
tager ikke mod Drikkepenge. 

Altsaa paa Gensyn 1. Pinsedag 
Kl. 3. 

Venlig Hilsen 
K. E. S. KOEFOED. 

»er, hvor »u er, 
er .eykken. 

Det hed sig ellers der, hvor Du 
ikke er, der er Lykken, og det var 
vist tidligere en meget almindelig 
Følelse, som der vel ogsaa er lidt 
tilbage af endnu. Dette at kæle 
lidt for Længselen er en Arv, vi 
har fra den romantiske Tid. Men 
holder vi fast ved denne Følelse 
i vore Dages urolige travle Liv, 
da narrer vi slemt os selv. Thi 
gaar al Tiden for os med Arbejde 
og Optagethed, og synes vi sam-
tidig, at Lykken ligger et andet 
Sted — der, hvor man ikke er -
saa ser det galt ud for os. Nej, 
hellere lade den romanske Læng-
sel efter noget andet træde noget 
tilbage og saa i Stedet optage den 
sunde, stærke Glæde over Livet, 
som det er, og ved dets enkelte 
Øjeblikke. 

Der, hvor Du er, er Lykken. 
Det kan man leve sig ind i, hvis 
man vil. Man kan indstille sig 
selv paa forskellig Maade, og lige 
saa vel som man kan gaa og finde 
sin Tilværelse uinteressant, og 
længes efter alt muligt andet, kan 
man indstille sig paa, at leve i 
øjeblikket og paa at synes, at 
Lykken er netop der, hvor man 
er. Og synes man først, at Lyk-
ken er der, saa er den der i Vir-
keligheden. 

Nedenstaaende Opgave løses, idet 
man ide tomme Rubriker over Tallene 
skriver et Bogstav, saaledes at disse 
efterhaanden danner de Ord, der stilles 
i Opgaven. Tilsammen skal disse Ord 
ikke danne nogen Mening, men derimod 
griber de enkelte Opgaver ind i hinøn-
den, saaledes at Slutningen paa hvert 
Ord danner Begyndelsen paa det næste 

Opgave Nr. 54. 

1-7. Linien, der deler Jordeu i to 
Halvkugler. 

5-10. Brugtes tidligere for at afpresse 
en Fange en Tilstaaelse. 

9-12. Bruges efter Ligbrænding. 
11-16. Den ældste, der deltog i 

Trojanertoget. ogsaa Betegnel-
sen for den ældre og klogere. 

13-17. Faar ofte Skibene til at strande. 
15-23. Blev Ragnar Lodbrog kastet ud i. 
21-25. Stationsby i Jylland. 
24-30. Indelukke. 
27-31. Lille By ved Himmelbjerget. 
29-32. Blodaare, 
32-35. Sø i det nordvestlige Irland. 

Vi beder indtrængende de aver-
terende indløse vore Indbetalings-
kort, da vi har store Udgifter og 
maa betale Postvæsenet forud for 
hvert Kvartal, 



ØRDAG d. 31. Maj aabner jeg en Iste Klasses DAME-
SALON i Allinge (Havnegade, ved Siden af »Messen«). 

Salonen er udstyret med moderne, tekniske Hjælpe-
!idler, og jeg skal -:stræbe mig for / gennem omhyggelig 

Behandling / at vinde Damernes Tilfredshed. 
Ondulation / Vandondulation / Haarvask 
i i Frisering / Klipning / Manicure / 

Ærbedigst 

Telefon 150. 	 HELVIG JØRGENSEN 

Bornholms Fngleskydningsselskab 
afholder sin uartige Fugleskydning 

den 5. Juni (Grudlovsdagen) ved „Ham-
mershus" paa det sædvanlige Sted i 
„Paddessænke". 

Skydningen tager sin Begyndelse Kl. 
10 Fm. og fortsættes, med Afbrydelse 
af en Frokostpavse, indtil Fuglen er ned-
skudt. 

Om Aftenen er der Fællesspisning 
paa Hotel „Hammershus" med efterføl-
gende Bal. 

Skydenummer a 2 Kr. kan erholdes 
ved Henvendelse til Blikkenslagerme- 
ster Funch og Kassereren, Postmester 
Christensen, Allinge, samt Gaardejer 
Riis, Køllergaard, Rø, og Sandemand 
Schou, Rø. 

Ved Allinge-Sandvig Sygekasses Ge-
neralforsamling forleden vedtoges det 
at søge Samarbejde med Allinge-Sandvig 
Stenværkers Sygekasse om i Fælleskab 
at holde Hjemmesygepleje.rske, der 
bliver gratis for Medlemmetne. Vedtæg-
ten skal i den Anledning vedtages paa 
et Fællesmøde Lørdag Aften. 

Se Dem for! 
Hjort Ipsen meddeler os, at der i Aar 

vrimler med Hugorme oppe ved' „Nor-
ske Hus", det gode Efteraar og paaføl-
gende milde Vinter har sikkert medvir-
ket til, at der nu findes saa mange af 
disse smaa, farlige Giftslanger. Se Dem 
altsaa godt for, før De sætter Dem 
i Lyngen eller Græsset, hvis De gaar 
Tur der eller i Nabolaget. 

Vang 
Afholdsrestaurant 
aabner Onsdag d. 28. Maj og an-

befales det ærede Publikum. 
Ærb. 

Peter Møller, Tlf. Ruts. 20 x. 

God lukket 

5-6 Prs. Bil 
udlejes. 

Illunkegaard, Tlf. Allinge 124y. 

fly lukket Bil 
udlejes. 

L. P. Olsen, ved Tejn St. 
Tlf, All. 59 kan foreløbig benyttes. 

Al Raagejagi 
i Lille Myregaards Skov i Olsker, 

er forbudt. 

Gravsteder 
anlægges og vedligeholdes af 
Gartner N. Jakobsen, Olsker. 

Bestillinger modtages af 
Urmager Mikkelsen, Allinge. 

Hus til Salg. 
eller Leje i Tejn til 1. Juni, 

Henvendelse Søndag d. 25 Maj, 
hos Harry Falk, Tejn. 

Kalkning og Tjæring 
udfort,s. Roearbejde paatages. 

0. Hermansen, 
Kraksminde pr. Hasle. 

1617 Aars Dreng 
kan straks faa Plads 

Hotel Stammershalle. 

Pelskaniner til Salg. 
L. Kruse, Hasle. 

2 Ladekvier 
eller Køer ønskes til Købs. 

A. Hansen, Magleminde 
Tlf. Kl. n. 62 x kan benyttes. 

En Orne 
staar til Afbenyttelse paa 

østre Pilegaard, Tlf. Kl. s. 40. 

Til Skatteyderne. 
Husk at rettidig Betaling af 1. 

Termin er senest 31. Maj, .men 
vent ikke til sidste Dag, det vil 
paa Grund af Pladsforholdene ta-
ge lang Tid med Expeditionen, 
betal derfor saavidt muligt til Skat-
teopkræveren. 

Udpantning finder Sted først i 
Juni og Betaling af Skatten efter 
Udpantningens Paabegyndelse kan 
ikke fritage Vedkommende for Be-
taling af Udpantningsomkostnin-
ger. 

Ligeledes tages der heller ikke 
Hensyn til om Skatteyderen har 
Mellemregning med Kommunen, 
der gives ikke af denne Grund 
Henstand med Opgørelse af Skat-
ten, Skatteyderen kan faa Regnin-
gen til Kommunen betalt, men 
maa indbetale Skatten rettidigt. 

M. Bloch. 

Generalforsamling 
LØRDAG den 24. ds. Kl. 8 afh. 

Allinge-Sandvig Sygekasse og 
Allinge Stenværkers Sygekasse 

fælles Generalforsamling paa For-
samlingshuset Hammershus til Stif-
telse af en Hjem mesygeplejefore-
ning — med Dagsorden : 

Vedtagelse af Vedtægt 
Valg af Bestyrelse 
Eventuelt 

••■•••••■=1.0, 	 

&briars-Gudhjem 
Biblioteksforening 

afholder ordir. Generalforsamling 
med sædv. Dagsorden TiRSDAG 
d. 27. Maj Kl. 7,30 paa Bibliote-
kets Læsestue i Gudhjem. 

Bestyrelsen. 

amtlige Damefrisør- 
inder og Herrefrisø- 
rer paa Bornholm er 

tiltraadt en Samling, og 
Publikum vil for Fremti-
den finde samme Priser 
paa Arbejdet i alle Byens 
Saloner. 

men saa forsvandt den; mine Klæder 
trykkede mig stadig længere ned, jeg 
havde ikke mere Kræfter til ordentlige 
Svømmetag, og dog maatte jeg arbejde, 
for at holde mig varm. Jeg raabte 
igen og hørte Stemmer : Nu kommer 
vi! — Det var Herman Jensen og Knud 
Jørgensen. Kajakkens Stevn pegede 
henimod mig. jeg greb fat, men havde 
ikke Kræfter til at svinge mig op. 

Saa blev jeg hængende, skønt det 
hæmmede Farten. Jeg arbejdede ikke 
mere og følte Kulden langsomt gen-
nemisne mig, Saa kom en Baad til 
Undsætning, og Jørgen Jørgensen tog 
et kraftigt Tag i Bagpartiet og halede 
mig ind over Toften som en vaad Kar-
klud. Et Par flinke Roere bragte mig 
i Løbet af faa Minutter i Land og et 
andet Fartøj opsøgte Kajakken. 

«Røde Kors« var efter Sigende mødt 
med Pullmotor; jeg er glad over at der 
ikke blev Brug for den. Dr. Borch 
ledte mig hen til sin Bil, og skønt 
Vandet drev af mig, tog jeg mod Ind-
bydelsen og var i Løbet af taa Minu-
ter hjemme og i Seng. 

Maa jeg med det samme takke de 
Herrer for den:Hjælp, de ydede mig, 
og Dr. Borch for den gode Frottering, 
som hurtig bragte Cirkulation i Blodet 
og Varme i Kroppen. Skønt jeg efter 
mit Ur, der var gaaet i Staa, havde 
opholdt mig henved en Time i det 
kolde Vand, var jeg udhvilet og oppe 
igen hen paa Eftermiddagen, uden at 
mærke Efterveer, ikke engang Snue. 

Otto Gornitzka. 

Gode 5 Ugers eller 8 Ugers 

Grise 
er til Salg 

Nordre Kirkebogaard, Klemens. 
affilnøD111.71.111.0..eni...PReiVB Vf. N111■14.1•••■ 

Prima Kvaliteter 
alle Modefarver farver 

1•1/gT 

‘Udvalg. 

Billige 

Priser. 

Fest- og Bryllupssange 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri. 

Finnedalens Kur= og Badehotel 
Søndag Kl. 4. 

Koncert og Dansant Kl. 12. Publikum indbydes. 
013t1DOODCIODE100012121:1130C112012000 47f. Col6erg. 

    

Intet Blad 
træffer Deres 

Kundekreds 
bedre end 

tiordbornholm 

• 
619•69.9411he MIM* 

• 

Siografen. 
Søndag. Kl. 8. 

Vejen til Skønhed 
Hvorledes en Professor vil 

forskønne vore Damer. 

Ned med Itaabllelle. 
Filinsskuespil i 7 Akter. 

11~6 OG@ 11••••••• 

fi sender Dem tiordhorpholffi 
hver Uge! 

Husk derfor paa os, naar De 
har et eller andet at avertere. 

„Nordbornholm" læses i over 
tre Tusinde Hjem og kommer til 
alle her paa Egnen. Egner sig 
derfor bedst for Avertering. 

Smaa Annoncer bedes saavidt 
mdigt betalt ved Indleveringen. 

Køb danske Varer 
og" De gavner det 

danske Landbrug eg 
Industri og skaffer 

Arbejde til Landets mange arbejds-
løse. 

Yra 2Ige tit ,`elge. 
—O— 

Vore hjemlige Reprcesentanter for 
Dagspressen har været saa elskværdige 
at omtale m'a ufrivillige Vandgang i 
Søndags. Jeg iler mig meget beæret, 
Kong Christian. 'Cajakuheld ved Mar-
selisborg for en Del Aar siden fik næppe 
en mere udførlig Omtale. Men Refera-
tet er ikke korrekt, man faar Indtryk 
af, at det var en ungdommelig, uover-
lagt Indskydelse, der fik mig ud paa 
denne Kajaktur, og saa ved d'Hrr. r dt, 
at jeg har øvet mig i den S .art de 
sidste 10 Aar, og saaledes skulle kal-
des helbefaren. I 16-18 Aars Alderen 
fik jeg som Medlem af Nexø Roklub 
Lov til for første Gang at sejle i en 
Grønlænder-Kajak, der var langt af 
Fisker Kruse i Snogebæk, og jeg del-
tog selv femte i en Tur omkring Born-
holm i aaben Kaproningsbaad; den tog 
halvandet Døgn og blev udførligt skild-
ret i Bornholms Avis. 

Hvorfor henvender d'Hrr, Referenter 
sig ikke direkte til dem, de ønsker at 
interwiere, men søger Oplysninger ad 
Krogveje; de er da ikke udsatte for 
Fejltagelser og gaar ikke saa ofte »i 
Vandet«, som det populært hedder. 

Jeg forsikrer d'Hrr., at der ikke er 
mere Risiko ved at sejle i en Kajak 
end at køre paa Cykle, Vogn eller Bil, 
og at der procentvis indtræffer færre 
Ulykker for Kajakmanden. Det er en 
sund og fornøjelig Sport, der giver gode 
Kræfter og sunde Lunger. Havde jeg 
ikke haft en aarelang Træning bag 
mig, var mit Kajakuheld blevet langt 
alvorligere. 

Jeg tillader mig at anføre: 

Hvad Referenterne Ikke 
fortalte deres Læsere. 

Jeg lagde ud fra Grønnedalsrenden, 
hvor jeg havde været inde og sætte 
Sejl. Der var frisk Søndenvind, og 
jeg styrede østpaa, udefter. Da jeg 
vilde krydse op imod Vinden, funge- 
rede Roret ikke rigtigt, hvorfor jeg kom 
længere ud end beregnet. Jeg lod da 
falde af, for at gaa med Vinden. Den 
friskede mere op, og jeg skulde netop 
tage Sejlet ned, da en Kastevind slog 
det over og kæntrede Kajakken. 

Fik mig hurtigt frigjort og vendt 
Baaden, der drev med Kølen i Vejret, 
samlede Sagerne sammen, der laa og 
flød rundt om, og kastede dem ned i 
den af Vand halvfyldte Kajak ; svøm- 
mede dernaa hen efter Aaren, som 
drev lidt længere bag mig. Da jeg 
vendte mig om, tog Vinden atter Sej-
let og kæntrede Kajakken for anden 
Gang. 

Jeg svømmede nu hen i Vinsiden 
og rejste Baaden, og det lykkedes nig 
at faa Sejlet ned. Kajakken var imid-
lertid fyldt med Vand til Randen. i 

Atter samlede jeg Sagerne sammen 
og stoppede dem ind under Dækket, 
satte mig overskrævs paa Agterenden 
og søgte at atballancere med Aaren. 
Undrede mig over at Vandet ikke var 
koldere. Saa ind til Kysten og bereg-
nede Afstanden til en lille Kilometer. 
Aldrig synes jeg Kystlinjen har taget 
sig mere pragtfuld ud, de furede Klip-
peskær. de grønne Marker og hvide 
Villaer, hele Allinge laa badet i For-
aarssol, men intet Menneske var at se, 
ingen Baad tøffede forbi, kun langt 
ude krydser en Skonnert. Jeg var for 
langt ude til at gøre mig bemærket, 
og at raabe ansaa jeg for unyttigt. 

Saa slap jeg Kajakken og svømmede 
ind mod Kysten. Aaren havde jeg ta-
get med, men slap den snart, da den 
hindrede mine Bevægelser. 

Undrede mig over, hvor overlegent 
jeg tog Situationen, var hverken angst 
eller utilpas, Landet laa lysegrønt foran 
mig, jeg følte nye Kræfter svulme 
mærkede at jeg gjorde Fremskridt. -
Strømmen førte mig nordpaa, haabede 
at naa ind til Næspynten, men maatte 
opgive det, da jeg fik Bølgeskvalpet 
over mig. Prøvede Rygsvømning, men 
fik Vand i Munden. Træthed begyndte 
at melde sig, jeg maatte spare Kræfter. 

Der var vel gaaet over et Kvarter, 
da jeg gentagne Gange raabte Hallo ; 
jeg var au næsten udfor Næs og haa-
bede nogen kunde høre mig. Nej, der 
var nok ikke anden Udvej end at søge 
at naa ind til næste Pynt. 

Jeg hvilede ud og traadte Vande, 
det vande Tøj tyngede mig, Selerne 
strammede, hvor gerne havde jeg ikke 
krænget det af, men turde ikke; dog 
fik jeg løsnet Skoene. 

Pludselig saa jeg en sort Skikkelse 
inde paa det hvide Sand, spejdende 
ud. Jeg raabte et Par Gange om Hjælp, 
og han og nogle andre Personer oppe 
fra Vejen løb hen mod Kajakbroen. 

Det var en Lettelse. Men Minut-
terne sneglede sig hen. Mente at se 
en hvid Kajak blive sat paa Vandet, 

En paalidelig, ædruelig 
Chauffør, 

som kan køre en Chevrolet Last-
vogn, se-ges straks. 
Vognmd. Jacobsen, Tlf. Allinge 19. 

Udplantningsplanter 
til Køkken- og Blomsterhaver er 
nu tjenlige og sælges meget billigt. 

A. Henriksen, Allinge. 

Udplantningsplanter 
— tjenlige til Udplantning de sid-
ste Dage i Maj. Store, kraftige 
Blomster og Kaalplanter samt Sted-
moder. 

Ved Forudbestilling leve'res Plan-
terne. 

Th. Rømer Clausen 
Handelsgartner, Klemensker. 

Tlf. Ndr. 44 x kan benyttes 

Udplantningsplanter 
til Mark og Have anbefales. 

„Yfallelysi" 
Telefon Sandvig 6 og 47. 

Al Færdsel 
— med og uden Skydevaaben — i 
Kjøllergaards og Hollændesgaards 
Skove forbydes. 

Hotel Sandvig 
aabrir Torsdag, 29. Maj (Kr. Himmelfaitsdag) 

sin 25 Aars Jubilæums-Sæson. 
Dansant i Palmehavens nye Parketsal - 

Xvorfor Raft Yryfisager 
3ndpaliningspapir og Poser 
hos omrejsende Agenter, der paa Grund al 
Rejseudgifter maa beregne større Avance 
paa en ringere Vare, og sælger denne paa 

Efterkrav og uden Garanti. 

gornitikas 2ogtryRkeri, 
er De altid sikker paa at faa Deres Tryksager godt udført til den 
billigste Pris og saa vidt mulig orttgaaende Levering, Telefon 74. 
Indpakningspapir, Økonomruller, Poser & Konvolutter til Fabrikspris. 



Nyhed:' 
TRIKQTAGE 

4R(Ilinge !Teglværk 

Stort Udvalg af 
prima kvalitet 

TREM PER 
Uld 

Silke 
og 

Bomuld 
Bedsto9 

illigst 

anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 
Tlf. 127. 

47tvis det viser sig 
-- at de gamle Gardiner nu ved Foraarsrengeringen ikke 

kan mere, og De skal købe nye, gaa da til 

*)ki‘GM747 
NORVI 

i Allinge -- der vil De finde et mægtigt Udvalg i moderne 
Mønstre, som kan tilfredsstille ethvert rimeligt Forlangende 
i Retning af Udvalg, gode Kvaliteter og billige Priser. 

Hvide, creme og ecru haves fra pr. m 0,25-3,00 
Moderne Reliefgardiner 

i smukke Mønstre — 1,95-2,85 
Smukke moderne, kulørte 
Silkegardiner, lys- og vaskeægte --- 1,70-3,35 
Afpassede Fag i Etamine med kulørt Mønster, 
creme og svære ecru Gardiner pr. Fag 4,25-18,75 
Afpass. Stores, hvide og creme pr.Stk. 1,75-12,00 
Svære creme Gardinfryndser 

25-35 cm brede fra pr. m 1,45-2,25 
Storesstof, hvidt og creme i Metermaal, 

1,40 og 1,80 cm br. fra 2,25-4,25 

Se vore Vinduer! 	 Se vore Vinduer! 

Victor Aanck, 
Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet. 

er indgaaet i disse Dage. 

— Meget smukke, solide Varer 

sælges til billige Priser i 

NordI8odels llaurlelshlisi 
Allinge. 

Damefrakker. Andreas Thomsen. Uldmusselin. 
4br 

De nye Urglas, som ikke kan slaas i Styk- 
UrglaS • ker, har jeg paa Lager i alle gangbare 

Størrelser og sættes i paa faa Minutter. Fikse og sm ukke 
Conrad Hansen, Allinge 

Tlf. 140 	Guld-, Selv-, Plet-, Tin- og Nikkelvarer. 	Tlf. 1.10 
Stort Udvalg. 	Gode Vater. 	Priserne billige. 

Hos Jens Hansen i Allinge 
er det det rigtige Sted at købe sin Beklædning. — Der er 
stort Udvalg og billige Priser. 

Alt til Beklædning, 
saavel færdige til Brug straks — som Metermaal af alle 
Slags, baade til voksne og Børn. 

Særlig anbefales: 
Klædninger, imprægnerede Sommerfrakker, Arbejdstøj samt 
Ride- og Fiskerbenklæder, Hatte og Huer m. rn. ni . 

Tlf. ndr. 13 	Klemensker 	Tlf. ndr. 13. 

SKeereri og Tømmerhandel 
kan nu til Foraaret levere Dem alt under Bygningstømmer henhørende. 

Ru Brædder af Almindingstræ skulde De prøve, 
det falder godt og billigt ud. - Raftelofter er fortræffelige over Stalde 
og kan leveres. 	Lægter til Plader, Tegl, Skiffer osv. kan hurtigt og 
billigt faas. Brandstiger og Materialer dertil. Flagstænger, Stakit- 
stetter, Tremmer osv. 	 Frit med Jernbane. 

Skæring af tilbragt Træ omhyggeligt og hurtigt. 

BRØDRENE ANKER, HASLE 
Allinge Hvori 

Optsendningsirrsende altid paa 
JERN§TIPBERI .t II4 I IN F ABRiK. 	 Lager, billige Priser. 

Ajlepumper 	Vandpumper - Varmtvands=Anlieg, 	Tlf. 2Q. 	■tlifert Winsnn, 

Haveredskaber. 
HavevandKander, 

Gummislanger med Tilbehør, 
Havemøbler, Hegntraad, og 

Traadvæv. 
Græssiaa~liner 

m. tit. anbefales. 

P. C. Holm, Allinge. 

Det store Udvalg finder 
De altid i 

Messen. 
Damefrakker fra 17,00 

Kjoler, flere Farver 2,85 

Mouseliner og Vaskestoffer 
til billigste Priser. 

Nyheder i Frakker og Kjoler 
hiemkommer daglig. 

Fa. C. Olsen. 

Messens Ene-Udsalg. 
Tlf. 100. 

Lyse Sommerklædninger. Andr. Thomsen. Raglan Frakker. 
111116151 

2hegpap og gulvpap 
i forskellige Tykkelser samt de fortrinlige 

Jsolitplader og 3falmitplader 
haves paa Lager til absolut 	Priser. 

ProduKten. 

SIKANnINAVIEN 
AMERIKA LINIE 

En .ste direkte Ruter fra København til New York 
og Canada med regelmæssig Afgang flere Gange 
hver I'dd. — Familier med tilstrækkelig Kapita: 
samt t13 .-.:,e Piger til H isarbeide kan sikres Arbejde i 

Canada umid2„ 	efter 	,rnsten. Alle Oplysninger fra Passager 
A Idelingen, K.)NGENS SYTORV 8, København K., eller hos. 

1809tr. Stieffer, glemte, T4ontr. 3ornit3ta, glep, &n. $eterjett, t t)entefe, 
23oqtr. fl. OlornitAfo, ySflinge, 	otograf 13erptiarjeli, ,tMe. 

Allinge-Sandvig illusflidsforening 
indbyder herved Medlemmerne indenfor Gymnastikforeningen til fest-
ligt Samvær med Dans til Kl. 2 paa Christensens Sal Søndag 25. ds. 

9udlijem Sommerkonditori, 
beliggende ved Stationen og Parkeringspladsen, er nu aahent og an-
befaler sig med Kaffe, øl og Sodavand. 

Rimelige Priser, reel Behandling. 
Skoler og anmeldte Selskaber erholder Rabat. 
Madkurve kan medbringes, kogt Vand faaes, Service udlaanes. 

Sofie Munch-Jensen. 	Telefon 18 kan benyttes. 

Store Sendinger 

uouLl000D000m0000DoormooDoormoorm0000naoac:InannparmaD 

o Slavicriels Udsalg 
a 

cl  paa Lindeplads.  

o 
Tlf. 45. a 

o 
Ferske Slagterivarer hver Onsdag og Fredag. D 

a 
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Møllers Bogbinderi  
Tlf. 865. 	Chr. DideriKsen, Rønne. 	Tlf. 865 

Indbinding af Beger. — Protokolfabrik. - Papirvarer. 
Forskelligt Paalæg. 	 L Kl. Arbejde. — Rimelige Priser. -- Hurtig Levering. 

Dina Sørensen, Tlf. 38. 	Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

en fikse Sko 
med den gode Pasform faas 

C.LarsensSkotojsforretning,A11, 

Malervarer. 
Gulvlak, Lakfernis og Gulvfernis 

af bedste Kvaliteter. 
Oltefarve færdig til Brug. 
Calsolit- Limfarve til Vægge. 
Duralfarve til alt udvendig Træ-

. værk. Farver til Kalk og Olie. 
Pensler til alt Malerarbejde. 
Bejtser og Lakker til alle For-

maal, anbefales 

e. Kohn. 
ALLINGE. 

Gudhjem.  
Køb Tapetfabr. „Danmarkus 

holdbare 
Tapeter. 

Nye, smukke, moderne Mønstre 
er hjemkommet i stort Udvalg. 
Priserne er i Aar meget billige. 

Bog-, Tapet- og Papirhandelen 

J. P. Rønne 
ved Siden af Jantzens Hotel. 

Tlf. Gudhjem 85. 

A01911 Sones 
Tir. Allinge 69 -HK 

Nybygninger og Reparationer. 
Egetræs- og Kork-Parketgulve, 

Finer- og Paplofter. 
Flagstænger og Brandstiger 

samt Ligkistelager. 

Chr. Sone, 

Slageriels Eldsillp, 
Friske Varer Onsdag og Fredag. 
Fersk Flæsk, Karbonade. Mørbrad. 

Medisterpølse, Fars. 
Bayerske Pølser, Knækpølser 

hjemmelavet Sylte, 
hjemmesmeltet Fedt. 

B. 0. V. Bindeslips. Erief'grhdl  Andr. Thomsen. Manchetskjorter. 



København - Malmø - Simrishamn - Bornholm 

& vice versa. sis »Hammershus" 

Mandag, Tirsdag, Torsdag og Lørdag 
fra og med 23. Juni-30. August 1930. 

1000  Fra Københavns Hovedb. (m. Færgen) 	 Ank. 19'26  
115° 

J 
Ank. Malmø F 	  Fra 17K) 

I11'' Fra Kbh., Havnegade 49 (Øresundsbaaden) 	 Ank. 1615  
1245  Ank. Malmø 	  Fra 1443  
1410  Fra Malmø C., Lokalstation 	  Ank. 14°7  
16'36  Ank. Simrishamn 	  Fra 1155  
1645  Fra Simrishamn sis „Hammershus" 
1915  [Ank. Bornholm 	  

Søndage (22. Juni-31. August), Pinsen (8.-9. Juni samt 
Tirsdag d. 24. Juni. 

530  1520  Fpa Kbh. Hovedb. (m. Færgen) . . . . Ank. 192° 
7" 1'71° Ank. Malmø F. 	  Fra 17'5  

170° Fra Kbh., Havneg. 49 (Øresundsb.) . Ank. nrka 14  . 161453  
183° Ank. Malmø 	̀ 

82S 1944  Fra Malmø C., Lokalstation 	 Ank. 14°7  
1043  22°2  Ank. Simrishamn 	  Fra 1155  
11 00  2230  Fra Simrishamn sis „Hammershus" Ank. 10" 2120  
1330  100* Ank. Bornholm 	  FraR 8" 1900 

(ved Østenvind Hammerhavnen, ved Vestenvind Allinge). 

Billetpriser: 
København—Bornholm: 	Gyldig i 30 Dage. 
I. Kl. Skib, Il. Kl. Bane Kr. 13,00, Tur-Retur Kr. 22,00 

II. Kl. — , III. Kl. — — 10,95, 	— 20,00 

Malmø— Bornholm: 
II. Kl. Bane, I. Kl. Skib Kr. 10,50, 	Tur-Retur Kr. 17,00 

endagsbilletter: 
Tur-Retur samme Dag (enkelt Billetpris) Kr. 10,50. 

Simrishamn— Bornholm: (kun I. Kl. Skib) 	Kr. 5,00 
Tur-Retur 30 Dage ) 	  „ 8,00 

samme Dag 	5,00 

gyldig i 2 Dage 	 „ 6,00 
Automobiler: Simrishamn—Bornholm 	10,00 

Lysttur til Christiansø hver Onsdag og Fredag. 
Afgang fra Allinge 9", fra Gudhjem 1030. 

Retur fra Christiansø 14,0°. — Billetpris 4 Kr. 

Ank. 11" 
Frag 900 

01S 
2210 

Kædevarer, 
Kotøjer, Grimer, Grimeskafter, Legner, Led, Fjeder-

hager og Tøjrepæle købes absolut bedst og billigst i 

Yrodufiten. 

Tagdæknings-Materialer. 
Asbestplader, Pandeplader og Tagpap 

i mange forskellige Kvaliteter, faas billigst 

	Yrodukten.  

karbolinium, Taglak, Kulijære, 
Blackvarnish, Finsk Tjære og Tjæreolie er paa Lager. 

Produkten. 

Kusk at kode gulvfernis 
og alle Malervarer i Yrodukten! 
Der par De fineste Kvalitet og fineste Pris. 

Tømmer, Brædder og Finerplader 
har vi paa Lager i alle gangbare Dimensioner. Priserne er 
nedsatte paa mange Sorter, og der gives yderligere Rabat 
pr. Kontant. 

Yrodufiten. 

Aktieselskab'et 

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

ordner Kreditlaan m, m. 

.....~11.••••••••■• 

Fartplan for Sonnnor-Sæsonel 1930. 13( rtføre!sen. 
—0— 

Fortsat. 

– Men Lynet ~tre jo en Dag slaa 
ned. i Skyerne trak sammen paa deres 
Ly'skes II:mtnel, og Lynet ko n. 

Det var en 17 ferrniddag, da jeg sad 
udenfor min Kaptajns Telt og repare-
rede en Saddel, at jeg saa .to Ryttere 
ree - 	sig. leet va: Caries Fk credo og 
Filipe Dominguez. Jeg holdt deres He-
ste, mens de steg af, og til Tak svip-
pede Don Felipe mig med sin Piske-
snert. Han var meget vred. De gik ind 
i Teltet, men jeg kunde hore deres Ord. 

Min Kaptajn talte først. 
»Velkommen, Gentlemen! D,eres Be-

søg kommer meget belejligt, Senor Dor-
ninguez ! jeg havde netop tænkt at gæste 
Dem paa : Deres Hasienda i Morgen. 
Vær saa god at forsyne Dem med Ci-
garretter!« 

.Senor el Capitan,« det var Dominguez 
Stemme, »jeg er kommen for at berig-
tige en latterlig Fejltagelse. Det er ble-
vet sagt mig, at De bar friet til min 
Dattet. :lar jeg Ret?" 

»Fuldkommen Ret, Don Filipe Do-
minguez.« 

»Sandsynligvis ved De da ikke, at 
hun er forlovet med Don Carlos?« 

Saa lød min Kaptajns Stemme igen: 
»Det er mig bekendt, at Senorita Isa-

bella ikke elsker Don Carlos. Hun el-
- sker mig og jeg elsker hende.« 

Dominguez Stemme svarede, og det 
lød nu som en Snaerren: 

»Aldrig skal min Datter ægte et Svin 
af en Amerikaner!» 

Jeg ventede at høre Lyden af et Slag, 
men min Kaptajns Stemme syntes end-
nu blidere: 

»Af Isabellas Fader kan jeg finde mig 
i meget. jeg kan ikke tænke mig, at De 
vil tvinge Deres Datter. Hvis de blot vil 
love mig at give hende Tid, lade hendes 
Hjerte raade, er jeg villig til at vente.« 

Brevedo lod høre en foragtelig Latter 
og saa spærrede Dominguez Stemme: 

»Det er Fornærmelse mod min Datter 
at nævne hende i samme Aandedræt 
som Dem. Vov ikke at nærme Dem min 
Hacienda oftere. De Yankee-Kaptajn, 
eller jeg skal lade mine Folk pudse 
Hundene paa Dem. Inden en Maaned 
vil Isabella være Don Carlos Hustru.« 

Min Kaptajns Stemme var stadig blid, 
men nu med en Underbund af noget, 
der klang som Staal ! 

»Tak Deres Gud for Deres hvide Haar, 
ellers skulde De ikke ustraffet dynge 
Fornærmelse paa Fornærmelse. Hvad 
Don Carlos angaar, er han for mig ikke 
mere end den Cigaret, jeg bar kastet 
bort. Jeg havde haabet at kunne ægte 
Deres Datter med Deres Velsignelse. 
Det er altsaa umuligt. Men jeg vil ægte 
hende uden Deres Samtykke, paa Trods 
af Dem, paa Trods af Alverden!« 

Saaledes talte min Kaptajn til den 
fornemste af de gamle spanske Herrer. 

Dominguez manglede Ord. Han kom 
ud af Teltet, og de andre efter ham. 
Hans Ansigt var blodrødt, men Breve-
dos Ansigt var hvidt. Han stillede sig 
foran Kaptajnen og forsøgte at smile. 

»Før Senorita Isabella gifter sig med 
en Yankee, skal det koste mit Liv.« Og 
saa slog han min Kaptajn tværs over 
Ansigtet med sin bredskyggede Hat. Min 
Haand foer til Kniven, men jeg vovede 
ikke at kaste mig over ham. Min Herre 
vilde aldrig have tilgivet mig, at jeg 
gav ham den Afstraffelse, han selv vilde 
give ham 

Kaptajnen rørte sig ikke, men naar 
han talte, var det med en Klang som af 
Sværd mod Sværd. 

»Naar De møder mig ved Solopgang 
i Morgen ved Mesa Rosa, Senor Brevedo 
vil De have Deres Pistol hos Dem. Og 
behag at bære den samme Dragt som nu 
Det forgyldte Skærf, De bærer over Skul-
deren, er en Smule slidt. Jeg skal repa-
rere det med en Stump Bly.« 

Don Carlos bukkede, og Don F'elige 
bukkede og de red derfra. 

Næste Morgen før Solopgang førte jeg 
to opsadlede Heste hen foran min Kap-
tajns Telt og lidt efter red vi i Retning 
af Mesa Rosa. De andre ventede der 
allerede, og Don Carlos red over til os. 
Han var meget alvorlig og afmaalt, og 
jeg tænkte, at han havde haft en afgø-
rende Samtale med Senorita Isabella 
den foregaaende Aften og faaet hendes 
endelige Afslag. 

»IIvis De vil reparere mit Skærf, Senor 
el Capitan,« sagde han, »beder jeg Dem 
om at reparere det her.« Og han lagde 
Haanden over sit Hjerte. 

»Jeg er ked af ikke at kunne tjene 
Dem heri," svarede min Kaptajn, »men 
jeg ønsker at sige, at jeg anser Dem for 
en tapper Mand." 

Brevedos Læber skælvede. Han vendte 
hurtig Hesten og red tilbage. 

De holdt overfor hinanden i ti Skridts 
Afstand. 

Otte, ni, ti, talte jeg, og i samme øje- 

blik faldt der to Skud. Min Kaptajn sad 
uskadt paa sin Hest med den rygende 
Pistol i Haanden, men Brevedos Pistol 
faldt til Jorden, og hans højre Arm hang 
slapt ræd. 

lian søn ned mod sin Skulder, hvor 
det gyldne Skzeef begyndte at farves rødt. 

»Jeg er bange fer, De reparerede Skær-
fet lidt for højt oppe,» sagde han. 

Min Eaptajn sprang af Ifeeten og rakt e 
item hans Pisto'. 

»Mart jeg række en tapper Mani hans 
Vaaben.« sagde hofs. 

„Og maa jeg, gøre en anden tapper 
Mand min Undskyldning,« sagde Don 
Carlos Prevedo. 

Saa red Dominguez og lian derfra. 
Da min 'Kaptajn og jeg kom tilbage 

til Lejren, stod Chefen, den hvidhaarede 
Major, udenfor sit Telt. 

»Jeg melder, at jeg har overtraadt 
Krigsartiklerne,«, sagde min Kaptajn og 
gjorde Honnør for Majoren. »Jeg har 
duelleret nu til Morgen.« 

»Saa for Pokker !« rartlae Majoren, der 
elskede Kaptajnen som en Søn. 

Saa fortalte min Kaptajn ham det hele. 
Majoren satte sig ned og blæste Røg-

skyer ud, mens han funderede over Tin-
gene. jeg vidste godt, at Duel betød 
Afsked fra Hæren. 

»Hvorfor Pokker pryglede De ikke den 
forbandede Spanier med en Hundepisk.« 
brummede Majoren. 

Min Kaptajn smilede kun. 
»Det er en forbandet Affære,« sagde 

Majoren endelig og rejste sig. »De ved 
Kaptajn, at Tjenesten gaar foran alt 
andet. Det gør mig forbistret ondt, men 
jeg maa bede Dem indgive Deres Af-
skedsbegæring.« 

Javel, svarede min Kaptajn, og han 
gik straks ind i eit Telt og satte sig til 
at skrive. 

Mit Hjerte var bristefærdigt af Sorg. 
Jeg gik om bag Teltet og græd. Tilsidst 
kunde jeg ikke længere holde det ud. 
Jeg gik ind i Teltet. 

»De drager bort, Kaptajn ?« spurgte 
jeg. 

»Ja, Pedro.« 
„Maa jeg følge med Dem, Kaptajn?" 
„Nej, Pedro, De er Soldat, det er jeg 

ikke længer. Deres Plads er her. Jeg 
drager øst paa. 

Jeg kunde næppe holde mine Taarer 
tilbage, da jeg listede ud af Teltet. I det 
samme fik jeg øje paa en af Senor Do-
minguez Folk, som nærmede sig med en 
Lap Papir i Haanden. 

»Fra Senorita Isabella," hviskede han 
og rakte mig Papirlappen. 

Min Kaptajn læste Brevet to Gange, 
før han brændte det. 

»Pedro,« sagde han. »En Kvinde træn-
ger til vor Hjcelp. Dominguez har sendt 
sin Datter til Sante Juarita-Klostret. Hun 
skal tage Sløret. Hold Hestene parat 
ved Solnedgang!" 

»Ja, Kaptajn!" 
Jeg vendte mig for at gaa, og min 

Kaptajn tilføjede: 
„Tre Heste, Pedro !" 
Da Solen sank, red vi i Retning af 

Sante Juanita, min Kaptajn forrest, jeg 
bagefter med den ledige Hest, ved Haan-
den. En Time senere steg vi af foran 
det hvide Kloster. 

»Følg tæt _efter mig," hviskede min 
Kaptajn, „det er muligt, at Dominguez 
venter os." 

Jeg fulgte ham med Revolveren, i Haan-
den ad den smalle Sti til Klosterporten. 

Min Kaptajn, bankede paa Porten, og 
snart viste der sig en graahaaret „Søster". 

Jeg er kommet for at tale med Seno-
rita Isabella," sagde min Kaptajn. 

»Det kan ikke lade sig gøre, Senor,« 
»Søster", sagde Kaptajnen blidt, „jeg 

skal tale med hende.« 
Indenfor var der først ganske stille, 

men saa hørte vi Lyden af hurtige Fod-
trin nedad en Trappe og derefter noget, 
der lød som en Kamp, og da Søsteren 
vendte sig om, styrtede vi ind i Kloster-
gaarden. 

i i Senorita Isabella havde hørt vore 
Stemmer og var løbet ned ad Trappen, 
og Klosterets gamle Gartner søgte at 
holde hende tilbage. 

Men min Kaptajn tog Gartneren ved 
Skuldrene og satte ham blidt, men be-
stemt til Side: 

»De er en gammel Mand og gør bedst 
i ikke at blande Dem i dette.« 

Gartneren luskede af, og ,saa forlod 
vi Klosteret med Senorita Isabella mel-
lem os. 

De red foran mig op ad Stien. i i Vi 
skulde følges ad til Korsvejen. i i I en 
Kirke ti miles derfra var der en Præst, 
som vilde vie dem, saa vilde de drage 
videre mod Øst, ud i Æventyret. 

Maanelyset faldt tværs over Stien og 
paa Senorita Isabellas sorte Haar. / Vi 
drejede om et Hjørne, og min Haand 
fo'r til min Revolver. For der, midt paa 
Stien, holdt Don Carlos Brev edo til Hest 
i Maanelyset og ventede. 

Min Kaptajn saa ham ogsaa og spo-
rede sin Hest. / Min Kaptajns Revolver  

var kun en Fod fra Spanierens Hjerte. 
»Don Carlos, hvis De vil mig noget, 

maa vi hellere ride et lille Stykke 
bort.« 

Spanieren pegede paa sin højre Arm, 
der hang i et Bind: 

»Af mig har De intet at frygte«, 
sagde han, og der var hverken Stolt-
hed eller Vrede i hans Røst. »De har 
vundet, og jeg har tabt. Det er meget 
simpelt. jeg er kun kommet for at ad-
vare Dem mod at følge den sydlige 
Sti, for ad den Sti kommer Dominguez 
med sine Cahalleros. De er ikke langt 
herfra. Jeg gør dette, Senor el Capitan, 
ikke for Deres Skyld, men for at in-
gen Sorg skal ramme Senorita Isa-
bella«. 

San vendte han sig til hende: 
»Vi vil føle os meget ensomme, vi 

Spaniere, naar De forlader os, Senorita. 
Det er haardt at tænke paa, at den 

skønneste af alle har vraget os. Men 
vi maa bære vor Skæbne som Mænd.« 

Saa trykkede han Kaptajnens Haand, 
bøjede sig ned og kyssede Isabellas. 

I Han smilede, og jeg saa, hvad det 
kostede ham, det Smil. 

»Adios, Kaptajn«, sagde han. 
»Adios, Don Carlos«. 

t »Gud være med Dem«, sagde Sena-
rita Isabella med en Rest, der var bli-
dere end nogen anden Røst, jeg har 
hørt. 

Saa forlod Don Carlos os med bø-
jet Hoved, og lidt efter forlod jeg min 
Kaptajn og hans Brud. Ogsaa jeg smi-
lede. Og maaske kostede det mig mere 
end det kostede Brevedo. i / Jeg holdt 
min Kaptajns Haand et .øjeblik og 
vendte saa hurtigt Hesten. i i For jeg 
kunde ikke smile mere. 

Og her ender Fortællingen om min 
Kaptajn, der vovede og vandt. i i Jeg 
saa ham aldrig mere. 

Livet er et Spil. / Nogle vinder og 
andre taber. i 
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