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Ak~earmhavende 

Otto Gornitzka. : Telefon 74. 

Trykt I Allinge Bogtrykkeri 

.• 
Udgnier I Allinge-Sandvig, 

Olsker, Rutsker, Be og Klemens. 

Soinffierilatsdrommell. 
Fortælling af AXEL THOMSEN. 

0— 

„ Er der mange derude, Nielsen? 
De duer ikke meget, de tinge Da-
mer, der kommer. De kan ingen-
ting og mangler først og fremmest 
personlig Kultur I" 

„Direktøren stiller ogsaa store 
Fordringer til sin Privatsekretær", 
svarede det gamle, betroede Bank. 
bud. 

„Ja, det gør jeg. Er der mange 
derude endnu?" 

„Der er kun en eneste ung Da-
me tilbage, Hr. Direktør". 

„Naa, Gud ske Lov. Saa bed 
hende komme med det samme." 

Træt og modvilligt hævede han 
Blikket fra sine Papirer og saa 
hen til Døren. I det samme for-
andredes alle Træk i hans Ansigt. 
lian rejste sig med et Udtryk af 
stille, forundret Ærbødighed, vil-
de gaa frem imod hende, men blev 
tøvende staaende. 

„Gerda Bording", næsten hvi-
skede han. 

Hun stod et Øjeblik tavs, helt 
optaget af at se paa ham med sit 
store, mørke, rolige Blik. 

„Jeg kommer for at søge Stil-
lingen som Deres Privatsekretær, 
hvis den ikke allerede er besat? 
Jeg gik med Villie sidst ind Jeg 
vilde ikke staa nogen i Vejen'. 

Bankdirektør Kay Ryder vaag-
nede i sin Seng og slog Øjnene 
op. Sommernattens blide Maane-
lys fyldte det store, stille Sovevæ-
relse, hvor Altandøren stod aaben 
ud mod den skønne gamle Have. 
Han laa lidt, urolig og forvent-
ningsfuld, og stirrede ud i Maa-
nelyset. Han saa ikke mere hen. 
des Ansigt, han sukkede og lyt-
tede forgæves. 

„Staar Du op, Onkel?" 
„Ja, min Dreng, jeg kan ikke 

sove. Jeg gaar lidt ned i Haven, 
saa bliver jeg nok igen søvnig af 
den stæi- ke Natteluft." 

„Aah, maa jeg gaa med Dig, 
Onkel ?" 

„Nej, lille Erik ! Husk, Du skal 
ind til din Skole med det tidlige 
Morgentog." 

Kay Ryder gik ned i sin nat-
stille Have. Derhenne, hvor de 
høje og forunderlig vilde kinesi-
ske Bjergroser spærrede af for al-
le Blikke, satte lian sig paa den 
gamle graa Stenbænk. 

Gerda Bording — død for snart 
tyve Aar siden, smittet ved Infek-
tion ved sit Arbejde som Syge-
plejerske paa det store køben-
havnske Hospital, død, mens han 
var Fuldmægtig i Banken i Paris, 
et Dødsfald, der gik ham og alle, 
der kendte hende, til Marv og Ben. 
Stille, fine Gerda, Etatsraad Bor-
dings eneste Datter, min Barndoms 
Legekammerat og Nabo fra Strand-
vejens gamle Villahaver — vi 
blev tillidst helt borte fra hinan- 

den — — og aldrig følte jeg mig 
Dig rigtig nær, skønt vi en Tid 
daglig var sammen. Hvad var det, 
der stod os imellem? 

Kay Ryder flyttede sig paa den 
kolde Stenbænk. 

„Aah, det var kun det — ak 
nej, det er langt mere end et „kun" 
— det, at jeg, som Barndommen 
svandt og vi begge blev voksne, 
følte mig saa ringe et Menneske, 
sammenlignet med Dig I Jeg kun-
de ikke tænke mig, at Du skulde 
kunne nære dybere Følelser for 
mig — — nej, nej, og det har Du 
heller aldrig gjort, Gerda, aldrig, 
det er aldeles utænkeligt — og 
det var jo derfor, jeg ikke kunde 
udholde København mere, og tog 
mod Tilbudet i Paris. — Men i 
Nat kom Ju af egen Villie til 
mig" han smilede ironisk -- „for 
at blive min Privatsekretær! Jeg 
gik med Villie sidst ind. Jeg vil-
de ikke staa nogen i Vejen. „Hvor 
Ordene passede til dit hele Væ- 
sen! — 	Ja, ja, ja, jeg ved 
det godt, bare en ligegyldig, taa-
belig Drøm. Men se, hvor den op-
tager mig! Her sidder jeg urolig 
og forvirret, halvt glad og taknem-
melig, men dybest inde helt sørg-
modig og bedrøvet, og kan ikke 
mere sove. — Ak, Gerda, hvor 
har jeg hulket og sørget, da Bud-
skabet om din Død naaede mig i 
Paris I Og nu, saa mange Aar ef-
ter, bryder Saaret op igen en Nat 
ved en taabelig Drøm, fordi jeg 
saa dit Ansigt og hørte din Stem-
me og Du helt af egen Villie kom 

til mig". 

Det var en Uges Tid derefter 
inde i Banken. 

„Hr. Arkitekt Bording vilde ger-
ne tale med Direktøren!" 

„God Dag, Direktør Ryder! Ja, 
jeg kommer for at høre lidt om, 
hvorvidt Banken har taget nogen 
Beslutning om Prioritetslaanet i 
mit nye Ejendomskompleks?" 

„Vi har ikke haft Sagen til Be. 
handling i Bankraadet endnu.' 

Ryder bød ham en Cigar. „Jo, 
bliv nu lidt, Arkitekt Bording: Vi 
ses saa sjældent." 

Bording satte sig smilende og 
tændte Cigaren. 

De var et Øjeblik begge tavse. 
„Jeg drømte om Dem forleden 

Nat, Direktør Ryder? En mærke-
lig Drøm for Resten. Min Søster 
Gerda vilde søge Stillingen hos 
Dem som Deres Privatsekretær, 
og opgive sin Sygeplejegerning. 
Hun havde set i Morgenbladene, 
at Stillingen var ledig". 

Direktør Ryder lukkede uvil-
kaarligt Øjnene. 

„Ja, det er noget Pjat, naturlig-
vis," sagde Bording, da Ryder 
stadig sad tavs med lukkede Øjne. 

Ryder saa omsider hen paa ham. 
„Deres prægtige Søster! Hvor-

for skulde hun dog ogsaa finde 
paa at være Sygeplejerske? Hav-
de hun ikke faaet den ulyksalige 

Ide, havde hun sikkert levet end-
nu iblandt os." 

Broderen sukkede og sad lidt 
tøvende. 

„Jeg tror nu og har altid troet 
det", sagde han langsomt, „at det 
meget er Deres Skyld, at Gerda 
blev Sygeplejerske. Jeg ved be-
stemt, at hun tog Beslutningen 
over for Fader og Moder, nøjag-
tigt den Dag De forlod København 
og bosatte Dem i Paris. 

Kay Ryder rystede ivrigt paa 
Hovedet. 

„Nej, Bording, nej, — De tager 
aldeles fejl!" 

„Det gør jeg nu ikke. Jeg kan 
huske,-  at baade Fader og Moder 
satte de to Ting i Forbindelse. 
Gerda selv spurgte ingen — hun 
havde forøvrigt heller aldrig be-
svaret et saa indiskret Spørgsmaal. 
Hun gik jo altid sine stille Veje 
med alt, der angik hendes per-
sonlige Liv." 

Ryder svarede ikke, sad aands-
fraværende og legede med en 
Tændstikæske. 

„Ak, ja, hvor var Fader fortviv-
let, da han mistede Gerda. Han 
var helt ude af sig selv, paa 
Grænsen af det utilregnelige. Ja, 
De ved det maaske ikke Han vil-
de drage Hospitalets Overlæge 
til Ansvar med Bøder og Fæng-
sel, stævnede ham endogsaa." 

„Stævnede Deres Fader Profes-
sor Carl?" 

Kay Ryder saa hastigt op. 
,,Og Professoren korn hjem til 

os paa Strandvejen for at forsva-
re sig mod den meningsløse An-
klage. Han var selv aldeles opre' 
ven af Sorg. Fader opgav i sam- 
me Nu sit Sørgesmaat 	— og 
jeg ved, de var nære Venner Re-
sten af Livet. — — Jeg kan huske, 
at Fader i sit Testamente overdrog 
Professor Carl den mærkelige og 
mystiske Marmorstatue af den un-
ge Kvinde i lang græsk Chiton, 
der stod i vor Have efter Gerdas 
Død, og som Professor Carl kald-
te Alkestis efter Euripides's Tra-
gedie. Om det var Dronning Al-
kestis, ved jeg ikke, men der var 
virkelig ogsaa noget i det Ansigt, 
der mindede om Gerdas Træk." 

„Den Statue har jeg desværre 
aldrig set," 

„Jo-o, har De ikke?" 
Ryder ryster paa Hovedet. 
„Jeg har ikke været i Deres 

Forældres Hjem efter Frøken Ger-
das Død. Ak ja, det er længe si-
den, Bording! Deres Forældre er 
forlængst begge døde, ogsaa mine. 
Vore ædle fine Strandvejsvillaer 
er jævnet med Jorden, og store, 
grimme Huse opført paa vore 
Havers Grund. Hvordan er det 
— lever Professor Carl endnu?" 

ja, tilbagetrukken som Pensi-
onist og Enkemand og meget af-
fældig ude i Ordrup i en lille 
Villa." 

Bankbudet kom ind. En tilsagt 
Herre vil tale med Direktøren. 

Arkitekten rejste sig, 

„Farvel, Arkitekt Bording 1 De 
skal snart høre fra os, Jeg skal 
anbefale Sagen. — Og Tak for 
den fortrolige Samtale !" 

— — — 
Nogle Dage efter gik Sagen i 

Orden. Bording sendte en Tak og 
følgende lille Skrivelse: 

„— — Vor Samtale i Banken 
forleden bragte Minderne om min 
afdøde Søster saa stærkt frem i 
mig, at jeg om Aftenen hjemme 
sad og syslede med hendes efter-
ladte Breve, som jeg før aldrig 
har læst. Jeg fandt indlagte Brev 
fra Gerda til Mor, der paa det 
Tidspunkt var paa Kurophold i 
Tyskland. Jeg tror, det vil inter-
essere Dem at læse det, derfor 
sender jeg det. Behold det blot." 

Kay Ryder tog det lille gulne-
de Papir og læste Gerdas klare, 
faste Skrift : 

„— — Du kan nok huske Kay 
Ryder, Prokuratorens Søn, vor 
Strandvejsnabo. Hvorfor gled han 
helt ud af vort Liv? Jeg vil gerne 
sige Dig det, Moder, men kun 
Dig: han er den eneste Mand, jeg 
nogen Sinde har holdt af, og den 
eneste, jeg nogen Sinde vil kom-
me til at holde af. Da han rejste 
fra Landet, var det, jeg valgte at 
blive Sygeplejerske, ikke af Bit-
terhed mod ham, aah nej, slet ikke, 
men fordi jeg dog et Sted uden-
for mit Hjem maatte anbringe al 
min overskydende Følelse og Re-
sten af mit Hjerte. Der vidste jeg, 
at hele mit Væsen vilde blive mod-
taget med Tak og Varme — og 
jeg tog Gud ske Lov ikke fejl." 

— — 
En Eftermiddag stod Direktør 

Ryder uden for en lille Villa i 
Ordrup og ringede paa. 

„Mon jeg træffer Professoren ?" 
Han blev ført ind i et Arbejds-

værelse og sad der længe og ven-
tede. 

Professor Carl kom ind, lille og 
sammeesunken. 

„Mit Navn er Bankdirektør Ry-
der, Søn at afdøde Prokurator 
Ryder, der var Nabo til Etatsraad 
Bording paa Strandvejen. Og min 
Barndomsveninde var Gerda Bor-
ding. 

„Gerda Bording!" gentog Pro-
fessoren og hans Væsen forand-
redes pludseligt og blev meget 
mildt. „Aah, sæt Dem dog ned 
der i den gode Stol, Direktør Ry-
der! Det er jo om hende De vil 
tale med mig. Ak ja, Gerda Bor-
ding ! Hende kan vi nu aldrig 
glemme, vi, der kendte hende." 

„Har Professoren endnu den 
Statue — Alkestis's — De arvede 
efter Etatsraad Bording?" 

„Ja, den har jeg. Vi vil straks 
gaa ud og se den i Havens skøn-
ne EFteraarslys, — Husker De me-
re Euripides's gribende Tragedie 
om Alkestis?" 

„Ja, jeg husker den. Jeg læste 
den forøvrigt igen i Gaar Aftes 
som en Forberedelse til denne 
Samtale". 

Professoren sad lidt og saa ud 
mod Haven, hvor Efteraarsløvet 
faldt fra alle Træer. 

Jeg bad engang Gerda Bording 
læse den — — for jeg syntes i al 
Hemmelighed, at hun var den ene-
ste unge Kvinde, jeg havde truffet, 
som virkelig lignede Askestis, 
Havde Gerda Bording været gift, 
er jeg overbevist om, at hun — 
som Alkestis — uden Tøven hav-
de ofret sit eget Liv til Guderne 
for dermed at opfylde Gudernes 
strenge Beringelse for hendes 
Mands, Kongens, fortsatte Liv. In= 
gen vilde ofre Livet for den unge 
Mand, De husker, hverken hans 
Fader eller hans Moder, skønt de 
begge var gamle og mætte af Da-
ge, ingen, ikke en eneste Ven el-
ler Slægtning, slet ingen og Sagen 
hastede, uden hans unge Hustru. 
- Naa, saa læste hun da Alkestis." 

„Og hvad sagde hun?" 
„Hun fandt Fortællingen meget 

smuk. Men da vi talte om Alke-
stis's opofrende Heltegerning, vil- 
de hun slet ikke anerkende den. 
— „Nej, ved De nu hvad Profes-
sor Carl, saadan vilde virkelig en-
hver Hustru handle', erklærede 
hun, „hvis hun fik 'det Valg af 
Gud og virkelig var en Hustru." 
— Ja, hun var prægtig, Gerda Bor-
ding. „Høj, slank, mørk, en ægte 
græsk Skikkelse. Ansigtet var maa-
ske ikke helt saa smukt, som man 
uvilkaarligt syntes, lidt uregel-
mæssigt og ikke helt harmonisk i 
alle Træk . . . men dette dybe, 
varme, rolige og ærlige Blik fra 
de store brune Øjne! Hun havde 
en utrolig Magt over for selv de 
vanskeligste Patienter, og under-
tiden maatte hun „Iaanes ud" til 
andre Afdelinger, naar en særlig 
umedgørlig Patient skulde beroli-
ges med kærlige Hænder. — -
For mig, der mistede hende saa 
brat og uventet, var det en Sorg, 
som jeg aldrig senere har forvun-
det." 

„Var hun ikke meget ombejlet 
paa Hospitalet? Jeg var i Udlan-
det før og ved hendes Død og 
kunde ikke længere følge hendes 
Veje?" 

„Ombejlet? De mener, om hun 
havde mange Tilbedere blandt 
mandlige Patienter og de unge 
Læger?" — Professoren sukkede. 
„Der var vist ingen, der for Al-
vor fordristede sig til en saadan 
Tanke. Noget uberørligt og over 
os andre ophøjet var derover den,  
ne unge Kvinde. Vi standsede vist 
alle i vore Følelser over for hende 
ved . . . ved . . . ved den beund-
rende Ærbødighed. Og det var i 
Grunden Synd imod hende! Hvad 
maatte hun dog ikke være blevet 
som Hustru — for den, hun selv 
havde udvalgt og vilde følge!" 

— — — 
Naar man fordyber sig nede i 

Direktør Ryders gamle, skønne 
Have, kommer det Øjeblik, da 
man betaget og forbauset stand= 
ser et Sted, derhenne, hvor de 
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høje og forunderlig vilde kinesi-
ske Bjergroser spærrer af for alle 
Blikke. Der staar en gammel graa 
Stenbænk, og lige over for den 
straa ler Alkestis's hvide Billedstøt-
te. Den er gaaet i Arv ved Pro-
fessorens Død og har nu først 
fundet sin rette Plads. 

Det sker, at en fremmed Gæst 
lidt tøvende spørger: 

„Hvem forestiller egentlig den 
skønne Marmorskikkelse?" 

„Det er min Hustru." 
„Deres Hustru? Jeg anede ikke, 

Direktøren 	. " 
„Hun døde tør vort Bryllup." 

Korsika. 
Navnet Korsika betyder „Sko-

venes Land°, men i vore Dage er 
Skovene ikke saa mange og store 
som i gamle Dage. Store Stræk-
ninger, der engang var skovklædte, 
ligger nu hen som Hede og øen 
er bleven fattig. Jorden er frugt-
bar nok og Klimaet fortræffeligt, 
men Nutidens Korsikaner deler 
sine Forældres Foragt for hjem-
ligt Arbejde og bestiller aldrig 
mere end han er pisket til for at 
faa Føden og Klæderne, det være 
sig enten han avler Frugt eller 
Oliven, eller han har Faar eller 
Geder paa Græs eller driver Fiskeri. 

Husene paa Landet er smaa, 
lave Hytter uden Vinduer, i By-
erne holdes de i en meget daar-
lig Forfatning En Rejsende, der 
i Fjor foretog en Automobiltur paa 
Øen fortæller, at han i Byen Coi te 
saa utallige Huse, hvor Malingen 
var borte og Ruderne slaaet itu. 

Skibe fra Frankrig lægger til 
ved Havnestaden Bastia paa øens 
Nordside. En Halvø strækker sig 
herfra over mod Frankrig. Byen 
er omgivet af stejle Bjerge, der 
trodsigt hæver sig op af Havet. 
Paa Bjergsiderne vokser Oliven-
træer, Egetræer og Elme, hist og 
her hæver sig en Borgruin, et Ka-
pel, omgivet af Cypresser og for-
vitrede Gravmonumenter. Ned ad 
Stranden til kliner en fattig Fis-
ker by sig op til Bjergskraaningen, 
medens Middelhavet længst nede 
breder sin uendelige Flade, ultra-
marineblaat og glitrende i Sol, 
gravt, glansløst og mørkt i Storm 

Ikke mindre vildt er det Land-
skab, man møder, naar man føl-
ger den Vej, der fra Bastia fører 
ind i Landet. Snart er man inde 
i en øde Bjergegn. Truende og 
nøgne Klipper, omkring hvis søn-
derrevne Spidser Rovfuglene svæ-
ver, hæver sig, hvorhen man ven-
der øjet. Passene paa Korsika lig-
ger meget højt, og i Løbet af me-
get kort Tid er man oppe i den 
evige Sne's Regioner. Fattige og 
graa Landsbyer, hvor Bønder og 
Hyrder bor, nogle ensomme Vand-
ringsmænd, der drager over Vild-
marken — det er alt, hvad man 
ser af Mennesker paa mange Ti-
mers Rejse. 

Østkysten af Korsika har i Mod-
sætning til den stejle Vestkyst et 
smalt og sumpet Lavlandsbælte 
langs Havet. Havet er grundt langt 
ud, og større Skibe kan derfor 
ikke anløbe Havnene. Ved Porto-
vecchio — en lille søvnig Idyl, 
hvor en Bil vakte uhyre Opsigt 
og fik alt Arbejde paa Byens Ho-
vedgade til at standse — gaar 
Havet ind som en Fjord. Fra et 
Højdepunkt ovenfor Byen har man 
Udsigt over det smukke Landskab, 
den hvide By, den sølvgraa Oli-
venskov og de sneklædte Bjerge 
i Baggrunden. 

Afstandene paa Korsika er ikke 
store — hele Øen er kun 18 dan-
ske Mil i Længden og 8 Mil i 
Bredden — saa man kommer let  

fra Portevecchio til Bonifacio, der 
er Havnestaden paa øens Syd. 
spids. Vejen er jævn og ensfor-
mig med lave Banker, hvor Krat 
og Buske vokser i den magre 
Jord. Intet forraader den Skøn-
hedsaabenbaring, som venter en 

en vældig Kurve, og der 
ligget Bonifacio. En By, opført 
paa en Halvø af hvide Klipper, 
der falder lodret ned mod Havet. 
Bølgerne skyller mod vældige 
Blokke nede ved Stranden. I Hav-
nen ligger en Flotille af Fisker-
baade nied farverige Sejl. En mæg-
tig Borg hæver sine gule Mure 
over Byen. 

Hele Bonifacio er som et Væld 
af Lys — Hav og Klipper fanger 
hver Solstraale og tilhagekaster 
den med blændende Genskin. I 
det fjerne skitnt( s Sardiniens Kyst 
som en blaa Linie i Horisonten. 
De yderste Huse i Bonifacio staar 
helt ude ved Klippeskrænten. En 
Vej. der ifølge Sagnet skal være 
udhugget paa ren Nat af erobrings-
lystne Barbarer, fører op fra Stran-
den. Sorte Fugle kredser uroligt 
frem og tilbage, spejdende ud over 
Havet. Bølgerne nynner dog ikke 
som tidligere en Advarsel om 
fjendtlige Flaader, der nærmer sig 
Kysten. Romerne kom i sin Tid, 
hidlokkede af de store Skove. 

Korsika har set mange Fjender 
i Aarhundredernes Løb — Van-
daler, Saracener, Vik inger, Pisa n er, 
Genusere og Franskmænd. Tap-
pert og stolt har Folket værget 
sin Frihed. I lange Tider maatte de 
forlade Stræder og Smaabyer ved 
Kysten og trække sig tilbage til 
de utilgængelige Bjerge — indtil 
den Tid kom, da Fjenden drog 
sin Vej igen eller blev jaget bort. 

Turen gaar op i Bjergene til en 
lil e By ved Navn Batelica. Værts-
hgsdøren aabnes af en ældre Kvin-
de, der er klædt i sort som de 
fleste af Korsikas Kvinder, og med 
et sørgmodigt Udtryk i de graa 
Øjne. Hun er alene i Hjemmet. 
Verdenskrigen har taget beige 
hendes Sønner. hendes Svigerdat. 
ter arbejder i Lyon, og hendes 
egen Datter havde ikke Ro før 
hun kom atsted til Paris. 

Korsikas Ungdom trives ikke 
længer i de ensomme og fattige 
Byer, hvor Livet er karrigt og ens-
formigt. Hele Byer er uddøde, fordi 
hele Ungdommen er draget ud. 

Mellem olivenklædte Høje og 
mægtige Egeskove gaar Vejen til-
bage til Havet. Vestkysten er rig 
paa Bugter, der gaar dybt ind i 
Landet. Her ligger Ajaccio, Kor-
sikas største Stad, mellem Hav 
og sneklædte Bjerge. Ved Stran-
den vokser Palmer, Mimoser og 
Kaktus'er med straalende røde 
Blomster. Korsika forener det stor-
slaaede med sydlandsk Yppighed 
og Farvepragt. 

(Efter „Landet".) 

Naj .eyfifie. 
—o— 

Af den kendte Adelslægt Lyk-
ke er Kaj Lykke vel nok det 
berømteste Medlem af Slægten. 

Han var uhyre rig; men førte 
en noget fortumlet Tilværelse. 
Han levede under Frederik den 
3. og Kristian den 5., men for-
vistes fra Hoffet, og Grunden 
hertil var, at ban i et Brev skul-
de have fremsat nogle fornær-
melige Udtalelser om Dronnin-
gen, den stolte og herskesyge So-
fie Amalie. Herom fortælles: 

Kaj Lykke havde engang paa 
en Hejse truffet en adelig Dame, 
som han blev stærkt forelsket i. 
Til hende skrev han et Brev, 
hvori der bl. a. stod: 

»Jeg er Ejer af 15 Godser, har 
udmærkede Ahner, stor Tapper- 

hed, og megen Rigdom. Jeg er 
saaledes en Kavaler med saa 
storartede Egenskaber, at Lan-
dets fornemste Dame ganske sik-
kert ikke vilde give mig en Kurv, 
hvis jeg friede til hende.« 

Men alligevel afslog Damen 
hans Tilbud og viste Brevet til 
flere af sine Veninder. (Brevet 
skal endnu findøs i Itigsarkivet 
i København). Disse tog Afskrif-
ter af det, og tilsidst havnede en 
af disse hos Hoffet. Originalbre-
vel forlangtes udleveret, og da 
det ankom, fik Kaj Lykkes Fjen-
der et vægtigt Vaaben i Hænde 
niod ham. Hans Skrivelse blev 
udlagt saaledes, at med Udtryk-
ket »Landets fornemste Dame« 
mentes der Dronningen og in-
gen anden. Og sligt vilde den 
stolte Sofie Amalie ikke lade 
ustraffet gaa hen. 

Straks forvistes han fra Hof-
fet, og dernæst indstævnede hun 
Kaj Lykke for Retten, og lian 
tilstod sig skyldig, hvorfor han 
blev idømt en stor Pengebøde; 
men da denne ikke blev betalt, 
blev han indstævnet for Højeste-
ret for Majestætsforbrydelse. -
Men da var Kaj Lykke allerede 
flygtet til Skatrne. Højesteret døm-
te ham fra Liv, Ære og Gods, 
men da man ikke kunde faa fat 
paa ham, blev Dommen ekse-
kveret in effigie, d. v. s. man lod 
et stort Træbillede, der lignede 
Lykke, halshugge paa Slotsplad-
sen, og alle hans Godser blev 
konfiskeret. 

Lykke havnede i Indien, hvor 
han gik i hollandsk Krigstjene-. 
ste, men da Sofie Amalie var 
død, gav Kristian den 5. ham 
Lov til at vende tilbage til Dan-
mark. lian døde hos sin Sted-
datters Mand Johan Bantam.] til 
Bramminge 1699. 

Flere af vore Digtere har be-
handlet Kaj Lykke i deres Bøger. 

lEglefæller- 
-0— 

Der findes Ægteskaber, hvor 
man uvilkaarlig kommer til at 
tænke paa en Vogn, hvor begge 
Heste trækker -- men hver sin 
Vej, saa at det til sidst ender med, 
at Vognen splintres i Stumper og 
Stykker. Man siger uvilkaarligt til 
sig selv: „Hvor er de Mennesker 
dog taabelige, og hvorfor kan de 
dog ikke iorstaa, at de paa den 
Maade aldrig kommer videre, at 
det maa vedblive at være et Liv 
uden Lykke, et Hjem uden Glæde." 

Mand og Hustru maa være eni-
ge om at trække Hjemmets Byr-
der, fælles om at bære Sten til 
at bygge dets Lykke; sammen 
maa de bære Arbejdet, Glæderne 
og Sorgerne; der maa være et 
Væsen, en Aand i Hjemmet, en 
fælles, ærlig Vilje til at skabe dets 
Lykke. 

Og Hjemmets Lykke bestaar 
ikke i det at tjene mange Penge, 
at spise god Mad, gaa i fine Klæ-
der og holde Selskaber; gjorde 
den det, saa vilde ethvert penge-
rigt Hjem jo være Lykke. — Nej, 
Hjemmets Lykke bestaar først og 
fremmest i Fred. Ikke den Slags 
Fred, hvor den ene af Ægtefæller-
ne stedse tier og gaar til Side for 
at holde paa „Freden", thi en Fred 
af den Art er kun lidet værd. 

Freden maa være baade Man-
dens og Hustruens, deres fælles 
Opgave, det, hvorpaa de begge 
arbejder med ærlig og god Vilje. 
Naar Hjemmet har den Fred, er 
det lykkeligt. Da lærer Børnene 
gennem Forældrenes levende For-
billede, hvad Fred og Samdræg-
lighed er værd, og de vil altid 
mindes Hjemmet, som et stærkt 
og kærligt Hjem, hvor Lykken 
kunde trives, var end Kaarenesmaa. 

lifirq al bffiniershlls Birks 
Politi-Protokol, 

Af Kapt. K. E. S. Koefoed. 

1786. Carl Frederik bor i et 
Fæstehus paa Slottets Grund (nu 
„Hotel Hammershus") sammen 
med sin Hustru Margrete Hans-
datter og deres fem Børn. De er 
meget fattige og ernærer sig for-
trinsvis ved Betleri. De lilstaar at 
have stjaalet 2 Faar fra Mads 
Pedersen. 

1787. Jens Sahlgren tiltales, 
fordi lian har lagt et stinkende 
Aadsel ved den saakaldede „Sko-
magerehald" østen for Allinge. 
Han forsvarer sig med, at han 
har lagt det der, hvor „Natman-
den fordum slagtede Heste og lod 
Kødet ligge for Hunde og Rov-
dyr. Senere flyttede han det til 
Grønne Dal". Peder Andersen 

fra Vandmøllen norden for Allin-
ge møder bl. a. som Vidne. 

1789. Kæmner Anders Niel-
sen Thorn, Hans Jensen Møller 
og Jacob Hansen Holm (døde 
barnløs 1814) faar Bøder fordi de 
egenmægtig og uden Birkefogdens 
Tilladelse har pantet Borgere, der 
var udeblevet fra Vejarbejde. 

Detailhandler Thor Berg maa 
bøde til Fattigkassen, fordi han 
brugte en udslidt særdeles garn-
mel Vægt (en 2 lybske Lods Vægt). 

1796, Den konstituerede Bir-
kedommer Prokurator Michel 
Grønbech fungerer ved Politifor-
høret. (Prokurator Michel Peder-
sen Grønbech f. 1724 d. 1797 var 
Stamfader til den senere saa tal-
rige Familie Grønbech. Dog stam-
mer ikke alle af dette Navn fra 
M. P. G., idet en anden Grønbech 
samtidig levede i Allinge, nemlig 
Jørgen Andersen G. fra hvem bl.a. 
Jørgen Grønbech stammer.) 

1797. En Tyv ved Navn Hans 
Christian Ridder paagribes. 

1798. Hans Hillebrand møder 
som Værge for Jens Grønbergs 
Datter Karen, der vil skilles fra 
sin Mand Hans Mikkelsm Kaas. 
Hans Mikkelsen Kaas drikker, mis-
handler sin Hustru og vil sætte 
lid paa sin Gaard. Han skal hol-
des i Forvaring hos sin Frænde 
Valentin Kaas med 2 Mands Vagt, 
hvem det tilholdes aldeles ikke at 
lade Fangen faa mere Brændevin 
end en Sopken Morgen og en 
Aften. 

Fangens Svoger Morten Larsen 
(ved Slottet) tilbyder at tage ham 
i Huset og passe paa ham. 

Senere bestemmes det, at man 
vil lade ham gaa til Søs, (saasnart 
Paasken er forbi og Søfart begyn-
der) i nogle Aar for at komme 
ud af ond Vane og Lediggang. 

Det lykkedes aabenbart ikke, for 
i Nov. 1800 kommer han paany 
i Forhør. lian vil ikke tage af 
Landet og plager stadig Konen, 
hvis Dør han vil brække op med 
en økse. 

En Gæst hosToldbetjent Grøn-
bech er død af Forgiftning. Haa-
gen Boes indrømmer, at have købt 
Rottekrudt af Thor Berg i Allinge. 
Lars Kinafarer tages i Forhør. 

1. Juli 1801 var der Opløb og 
Slagsmaal angaaende nogle Drik-
kepenge, som engelske Officerer 
havde givet nogle af Borgersol-
daterne, som havde vist Officerer-
ne rundt. Fændrik Anders Nielsen 
Alling (død 1816) kommanderede 
Vagten under Løjtnant Mossin og 
Kaptajn Hammer. Opløbet splitte-
des af Dragoner til Hest med 
dragne Sabler. Sergent Pil lægger 
sig imellem og siger til Drago-
nerne, at de ikke skal adlyde en 
Nar og en gal Mand (Fændrikken). 
Post for Gevær fik et Slag i An-
sigtet og en blodig Haand. Nog-
le truede under Tumulten Drago- 

neme med, at de havde Krudt og 
Kugler til deres Bøsser, hvorfor 
Rytterne bad Løjtnant Mossin om 
Tilladelse til at ride samlede om 
Natten, fordi de var bange for 
Overfald. 

Sagen afgjordes i Mindelighed 
med Bøder, da alle bad deres 
foresatte saa mindelig om Tilgi-
velse, de havde handlet i Ubesin-
dighed og ikke tænkt paa Lovens 
(Krigsartiklernes) Strenghed. Sær-
lig bad Sergent Pil Fændrik Alling 
om Forladelse. Han og de andre 
fik den. 

Fortsættes. 

Fra Uge til Uge. 
o 

Dr. rtlabuses Testamente 
har Fredag Aften Premiere i 

Allinge Biograf. Denne Film, der 
vel nok er en af de mest realis-
tiske Kriminalfilm, der er vist her i 
Landet, er instrueret af Tyskeren 
Fritz Lang, Skaberen af Storfil-
men „M". Den kosted Fritz Lang 
et helt Aars Arbejde, og Filmsel-
skabet over 2 Mill. Kroner, men 
da den skulde have Premiere i 
Berlin, forbød den tyske Cencur 
Filmen i Tyskland, idet de hæv-
dede, at den var for realistisk, 
Filmen fortæller om en vidtorn-
spændende Organisation af Stor-
forbrydere, der ledes med jern-
haard Haand af en Mand, som in-
gen af dem nogen Sinde har set: 
„Manden bag Forhænget". 

Overfor bringer vi et Billede af 
den bekendte Skuespiller, Loh-
mann, der spiller Rollen som Op-
dagelsesschef. 

Et Jubilæum. 
For 25 Aar siden indviedes Al-

tinge Sygehus; før den Tid maat-
te alle Patienter, der ikke kunde 
ligge hjemme, køres til Amtssyge-
huset, en lang og anstrengende 
Tur med Hestekøretøj, Biler ek-
sisterede den Gang ikke, og de 
syges Lidelser forøgedes selvføl-
gelig meget under Kørselen. 

Sygehuset har gennem disse 25 
Aar stadig været fuldt belagt med 
Patienter, og Pladsforholdene blev 
mere og mere indskrænkede. En 
Udvidelse var i høj Grad paakræ-
vet, men som sædvanlig matte 
Allinge vente og opnaaede, efter 
længere Forhandlinger, kun en 
Udvidelse af Køkken og Vaskehus 
samt Indlæg af Centralvarme og 
Varmtvand. Disse Arbejder er nu 
fuldførte, og Sygeh usets Bestyrel-
se har derfor ment at Jubilæet og 
den nu tilendebragte Udvidelse 
burde fejres ved en lille Festlig- 



Udsalget begynder Fredag 
SHo for Herrer, Damer og Børn til smaa Priser. 

Børne-Gummistøvler fra 1,85. 

Paa alle kurante Varer gives 10 pCt. 

Skotojsforretningen  CENTRAL  
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Vil De forøge DeresA 0msæfningl 

Færdselsreglement. 
efter 3:cerbielg1oven af 1. 	1,932. 

—0 —  

&er alt . b opnurrtfoin, nulr Øe icer-

bact 

obgcengere maa ifte fcerbeg langg 
ab Rørebaneu, tutor ber finbeø bruge-

ligt . ortong, og ber et 431abg paa 
bette; er bette ilte Zilfcelbet, bar be 

giet tit at faxbd [angr Slørebanen, 
men flat nære agtbaagibet Derfor ben 
nurige arerbiel. (§ 5). 

Sløreitbe flat ubbife fcetlig 	orfig- 
tigbeb peb Slifrfel fra ett Gabe ener 

hib i eller ober en altben, beb 

Stanbhing efter ornnbring 1:q cerb• 

fel4retnino peb Slørfef orerjernbane- 

broer, Gabe- efter V.3eitrbbg og 	ob- 
geengetfetter, forbi 	ibebeie, gennem 
3orte etc. tlettbinger flat f?e til Delt-

lire; Z3cnbing og Z3aglænstørfel incla 
fint Re, nont ben ilte generer ben ø»,  

rige acerbfel (§ 9). 
orbipagferen bagfra i @abefrub4 er 

forbubt. 

dit boixe fDingeg i tort Bue, til 

nenftre i meget flor Bue. 

‘.Z3eb wing til hiijre: ftrat i gob 

ib forinben 	annben tungt ub tit 

højre. &b E-ning til nenftle: fluel i 
gob hib forinben t aanben langt ub 

til Penftre. tegn meb $iffeit er ilte 

not. 
antet Støretøj maa bolbe ftifte, hnor 

bet generer 	cerbfelen. 

92aar tørenbe møber binallben, tial 

be begge bolbe faa langt tit højre, at 

ber er rigelig q3laW imellem Bent. 
orbitøriet bagfra gat fte tit nenftre, 

og maa tun ?te, nuar bet tan jeg, at 

513ejbcitten er fri Zen, ber fører for-
reft, Ral ftraN [pibe tilbage og gige 

rigelig 3tabg til 	orbitørielen, nemt 

ban ticiribeY berom. (§ 10). 

nor at imbgaa Eammenftøb mellem 
førerabe, kgr fcerbeg faalebeg, at bere&i 
.3eje ftcereg, bar ben, font bar ben nu-

ben ;um højre brvinb, Z3igeptigt. Zen,  

nc .Beftemmelie fritager bog ilte bs 

anben for aorfigtigheb. 9Zanntig fral 

be- niieg aorfigtigheb ueb 	cerbief fra 

en minbre befcerbet Z3ej tit en mere 

befcerbet 23ej efter Gabe. Zen, ber fø-

rer ub fra en Ejenbom eller @runb,  

filalle, bar Viigeptigt for acerbjel fra 

begge Eiber. (§ 11). 
9-taar et botbenbe Stdretøj foretager 

Ilbining ueb gangicetiting, gineg tegn 
Toni beb ZLnbring af 3cerbielgretnifigt 

Stør itte inb i et ligtog, t roppeaf-

betinger efter 43rocegfioner. 

13ngtetcenbinggtiben er en bob time 

11 
Nødde-Hul 

er nemt og billigt Brændsel — ogsaa 
til at blande med Cinders og Koksl 

Vi har paa Lager foruden Nøddekul: 

Engelske Ovnhul 
Tyske 	do. 
WestfalsKe Cinders 
Brunkuls Briketter 
i de bedste Kvaliteter til billigste Priser. 
Køb derfor Deres Brændsel i 

Nordlandets Handelshus 

11  
Skøjter og Brodder 

mødes i 9almehaven 
paa Søndag (d. 20.) til Koncert-Dansant 

Kom og tilbring en hyggelig Aften. Aabent til 12. 

111111111111111111111111 

og give et Tilbud; vor Erfaring staar til 
Deres Raadighed. — det er Telefon 74. 

Gornitzka's Bogtrykkeri Allinge 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111117:i 

Tlf. 10. 

er godt, naar det er glat! 
Bedst og billigst hos 

STAMMERSHALDE 
er aabent hele Aaret .)t Billiard til fri Afbenyttelse 

I begynder Mandag 21. Januar. 
Masser af Fodtøj sælges til langt under den 
virkelige Værdi. 

Se Vinduerne! 	 Bemærk Priserne! 

Carl L'arsen's Skotøjsforretning 

Vort storeaarlige2idsalg 

er igen hjemkommen. 
Kvaliteten er Top-fin! 

E. M. BECH. 

Selvfølgelig, det vil enhver Forretnings-
mand - men hvordan lader det sig gøre? 
Ved Reklamering! Den Tryksag, der er 
smukt og moderne udført, vil altid virke 
stimulerende paa Deres Salg. 

Et fikst lille Reklamekort, et Reklame-
blotting eller en Brochure vil minde Pu-
blikum om Deres Forretning eller Virk-
somhed, og om Fordelen der er ved at 
købe hos Dem — og det er slet ikke dyrt! 

hed for en indbudt Kreds. Lørdag 
d. 26 ds.. Kl. 15 bliver der en 

lille Indvielseshøjtidelighed paa Sy-
gehuset, og der sluttes af paa Ho-

tel „Allinge" ved en Kop Kaffe. 

.filem ififie 
at De billigst og bedst faar Deres 
Forretnings- og Foreningstryksager 
hos os. Vi er altid til Deres Tje-
neste med Priser og Tilbud. 

il
Har De tænkt over, hvor me-
get et smukt udført Ark Brev-
papir betyder? Vi giver ger-

. ne  Udkast - selvfølgelig gratis 

gornitzka's 
2ogtrykkeri 

Siografen. 
Fredag og Søndag Kl. 8. 

Den store 
verdensberømte Kriminalfim 

Dr.Mabuses Testamente 
Dg. Nyh. skr.: Tilskuerne sidder 
som paa Gløder fra Filmens før-
ste til sidste Meter, 

Forbudt for Børn. 

T11  Vinterspreitning 
af frugttræer 

anbefales 

Triumf special og Carbokrimp 
der dræber Æg af Insekter, Tæger 

og rødt Spind. 

Ginge Sprøjter 
og Tilbehør til samme fremskaffes 
omgaaende og sælges til Fabrik-
kens Priser, 

P. C. Holm • 
Allinge. 

Svinekort købes.  
Altid højeste Pris. 

Axel Frederiksen, Allinge. 
Tlf. 25. 
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Et Parti Skotøj 
udsælges meget billigt. 	-k- . 

...-.. Bidstrups Skotøjsforretning -_-5--_- 
– 	Sandvig 	U. 
E 	 ".'.. 

7iiiiiinniliniminililiiiiiiiffininiiniffiliiininuiliiiinnff, 

Saltet Sommersild 
er til Salg hos Fiskehandler 

M. Jørgensen, 
bagved Teknisk Skole, Allinge. 

Kløverha 
er til Salg. 

Chr. Schou, Tein. 

4 Ugers Grise 
er til Salg paa Boesvang, Allinge. 

Grønnegaard. 

Fra Iste Februar gives 

Undervisning 
i forskelligt Broderi for større 
Piger. 

Marie Salmen. 

2)1 sender »em 

„9Zord6ornfiolm" 
fluer 21ge. 

,Tcenk ogsaa paa os, 
naar »e fiar et eller 
andet at avertere. 

E. M, BECH. 

geS
41 uden Sange er ikke 

t nogen rigtig Fest! 

En Festsang kan ikke undværes 
ved festlige Lejligheder, hvad en-

ten det nu er Sølvbryllup, Bryllup, 

Konfirmation eller anden Familie-

eller Foreningsfest. — En Festsang 
kalder det Humør frem, som skal 

til, for at Festen kan blive vellyk-

ket. En saadan Festsang faar De 
i Allinge Bogtrykkeri. 

efter og en bal» time førl oteng E2p. 

gang, og inbenfor benne hib ftal alle 
efietøretøjer niere forfnnet meb en 

Had infenbe ilagte pna lp« 	meb 

boibt 2.t)g og en Z3agtngte nieb røbt 

Vng, buig itte oringterne nifer faaban 

rdbt 3l bagub, Ogfaa rcettiogne iTal 

bane 2ngte, fluor ber ilte er @abebe- 

91aor t....5ntleftien ligger i højre 

af @aben, NI (Snttiften benntte ben, 
nieb minke ban har '43cifteic non (5.nt-,  

len, Der er brebere enb Cityret. 

fftaar Dobbelt Qntlefti, font er bereg-

net for Lytling i begge Retninger, lig- 

ger i bett fire 	af @aben, er (In- 

ltiften berettiget, men ilte forpligtet til 

at benntte ben. 

Lyf tifter Etat til enboer hib botbe 
fan langt til højre font muligt, og bet 

er forbobt at entte paa eller ober 3;or-
toug efter ub af 43orte etc. Isjnttifter 

man iffe bage fig bagi nubre Sløretøj-

er, og paa en Lnfle maa ilte beforb-

reg flere 4erioner, mb ben er inbret- 

tet 	 nære fult). 

net meb Katteøje og i 2ngteteenbingg. 

tiben meb flad Infenbe £ngte (ber og-

iaa gat Inge til Eiberne). 
1.)ftifter ffal attib bane minbil en 

taanb paa 	tigret og begge 	i3titier 

paa 43ebuterne. 
13aa 2.afibenejen er i 	øtge § 8 i 

cerbiefgtonen fan niti muligt ben 
»balle Meter af Viejbanen forbebolbt 

(5ntliften (alttap ifte ben bnIne 2anbe• 
nejgbrebbe); uboner benne nberfte 9.Tte. 

ter gaf Q.'nftiften attib Pige for 9Ra-

tortørenbe, og buor ber er Lytleftier, 

er Qnflifterne bennift til bigie, 
(Miner en 58olitibetjent Tein et tegn, 

fan ret Dem i alle 	iffeelbe ubbetin- 

get beretter. 

Zen tan tofte inbtil 1C00 Er. at 

onertrcebe bigje sltegler foruben muligt 

ritotititiggattincir. 

ilds* 	Norkl) 
Trods den overvældende Tilslutning paa vor 

første Udsalgsdag og efterfølgende Dage, har vi 
endnu mange ekstra Tilbud foruden de l0 pCt. — 
Staar De for Køb af Varer, som alligevel skal an-
skaffes i Aarets Løb, tilraader vi Dem at benytte 
Lejligheden nu under Udsalget, — det kan kun 
blive til Deres Fordel. 

Vi har mange gode Dame-Sommerfrakker, som 
sælges til halv Pris og derunder, samt Mængder af 
Rester til meget smaa Priser. 

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet. 

Victor  Plank, Allinge. 

ALLINGE 

Averter i NORDBORNHOLM 

bad os udarbejde Dem el Forslag 

I VESTERGADE 

Islandsk Lammekød 



Nytaarsdigt. 

Nu et Aar er gaget til Ende, 
vi en Tak for det opsende 
til vor Fader og vor Gud. 
Tak for alt, hvad Du har givet, 

I Tak for Lyset og for Livet, 
Tak og for dit Julebud. 

Herre, lad det Aar, som kommer, 
bringe os en liflig Sommer 
og en rig og herlig Høst. 
Giv at Lykkens Sol oprinder 
over Dannemænd og Kvinder, 
Herre, skænk Du os din Trøst. 

Vær med Skole, Hjem og Kirke, 
sign de Mænd, som der skal virke 
i din kristne Menighed. 
Lad dit Navn derfra udbredes 
og dit Ord i Hjertet fredes. 
Herre, skænk Du os din Fred. 

Vær med Gamle og med Unge, 
vær med Danmarks Drot og Konge 
og med Landets Øvrighed, 
Giv at den maa saa regere, 
at det atter fremad bære 
imod Enighed og Fred. 

Plej de syge, styrk de svage, 
vær med de, som mæt af Dage 
drager snart det sidste Suk. 
Giv at de med Fryd indstige 
i det lyse Himmerige. 
Paradis for dem opluk. 

Herre, skænk os — vi som bygge 
i det lave — Livets Lykke, 
Troens Haab og Aandens Glød. 
Giv at der, hver Dag vi lever, 
sig en Tak mod Himlen hæver, 
for den Naade, som vi nød. 

Olsker, Nytaar 1935 
Magne Gammelmark. 

Regninger, 
Meddelelser, 

Konvolutter, 
Brevpapir, 
Kvitteringer, 

og iøvrigt alle Tryksager til For-
retningsfolk, Foreninger og private 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri, 

Varm Ildpølse 
faas hver Fredag Mideffig. 
Dina Sørensen, Allinge. 

Overtræksstøvler! 

llaloscher! sstrnoarta  UP  dr ivsael rg . 

C. Larsen, Allinge. 

Allinge Skæreri 
anbefaler sig med al Skæring, 

Høvining samt Salg af tørt Brænde 
i større og mindre Partier til bil-
lige Priser. 
Tlf, 29. 	Geert Hansen. 

Gravsange 
billigst 

Allinge Bogtrykkeri. 

Tegn Abonnement paa Nordbornholm 
Den Krone, Bladet koster pr. Kvartal, 

godtgøres ved Avertering indenfor samme Tidsrum, 
og gør det muligt for os at vinde nyt Opland. 

e••••••••••••••• •••••••• 

Hver enkelt Egn har Interesse af at have et Blad, hvori man, 
under et kan faa Egnens Beboere i Tale. Derfor er alle For-
eninger og i det hele taget alle Averterende interesserede i at 
„Nordbornholm" faar saa stor en Udbredelse som mulig. - 

•••••••••••••••••••••••• 

Averterende, der tegner Annoncer for hele Kvartalet, opnaar 
en betydelig ekstra Rabat. 

•••••••••••• •• • .9 	••• • 
•••• 

Mangler De en god IM ved Udkast til en virksom Reklame? 
Vi er altid til Tjeneste med gode Raad og billigste Pristilbud. 

Vi maa have Bestillinger W35 over 

Kløver-, Græs- og Roefrø 
snarest mulig, for at kunne sikre Levering af bedste Sorter. 

Kunstgødning og Gødningskalk 
bedes forudbestilt i 

Nordlandets Handelshus. 

Friske Æbler til smaa Priser 
samt store søde Appelsiner og alle Slags tørrede Frugter af 
bedste Kvalitet sælges til smaa Penge. 

Nordlandets Handelshus. 

:De kt)erlerende 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende paa Annoncer 
paa de tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14146, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved lndebtalingen, men Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet -- 5 øre i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset. 

Distraktion, 
—0-- 

Med Ordet Distraktion plejer 
man som bekendt at betegne en 
egen Art Adspredthed, og det er 
navnlig lærde Folk, der beskyl-
des for al lide af denne Fejl; 
de har Hovedet saa fuldt af al-
le deres lærde Tanker og Spe-
kulationer, at de glemmer alt 
omkring sig. 

At en saadan Adspredthed kan 
give Anledning til mange, over-
maade morsomme Tilfælde, siger 
sig selv. Nogle enkelte skal for-
tælles her. 
• Man fortæller saaledes om den 

berømte engelske Biskop Tho-
mas af terhury, at han var saa 
adspredt, at han paa sin Bryl-
lupsdag aldeles glemte, at han 
skulde giftes, indtil hans Tjener 
til hans store Forundring, kom 
med Brylluppet. — Ved en an-
den Lejlighed stod samme Mand 
og førte en lærd Samtale med 
en af sine bekendte. Det skete 
da, at en Myg stak ham paa det 
ene Ben. Til Forundring for den 
Herre, han talte med, holdt han 
pludselig inde og gav sig til at 
klø nævnte Herre paa Benet. 

— — — 
En berømt fransk Digter hav-

de ligeledes en daarlig Hukom-
melse, Engang var han tilsagt 
til Audiens hos Kongen for at 
overrække denne sin sidste Bog. 
Han holdt i den Anledning en 
lang, smuk Tale til Kongen og 
opdagede saa, da han var fær-
dig, og skulde overrække Bogen 
— at han havde glemt den hjem-
me. 

En anden Gang kom han for 
at besøge en Ven, hvis Begra-
velse han havde bivaanet nogle 
Dage før. Da han fik at vide at 
vedkommende var død, blev lian 
meget bestyrtet. 

— — — 
Om en lærd tysk Professor for-

tælles følgende. Han var paa Be-
søg hos en Ven, der havde gen. 
nemgaaet en farlig Sygdom, og 
han havde i den Anledning ta-
get en Klase Vindruer med til 
ham. I Samtalens Løb begyndte 
imidlertid den lærde Herre at 
plukke den ene Drue af efter 
den anden op putte dem i sin 
egen Mund. Til sidst havde lian 
spist dem alle sammen. Da han 
skulde gaa, rakte han den nøg-
ne Stilk til Vennen, sigende : 

— Spis disse Druer, de vil gø-
re dig rigtig godt! 
— — 
Om en fransk Greve fortælles, 

at da han en Dag mødte en be-
kendt Politiker paa Gaden, og 
denne standsede for at hilse paa 
ham, affærdigede ham ham med 
følgende Ord : 

— Det gør mig ondt for Dem, 
stakkels Mand, men jeg giver 
aldrig noget paa Gaden. 

Da den anden alligevel gjorde 
Forsøg paa at indlede en Sam-
tale, afbrød ham utaalmodig si-
gende: 

— Hørte De ikke, jeg sagde, 
at jeg ikke giver noget! Det er 
skammeligt, at en saadan Dag-
driver skal gaa omkring og tig-
ge og antaste Folk paa Gaden! 

Først da den anden ikke kun-
de lade være at le, opdagede han 
sin Fejltagelse. 

Bornholms 
Spare- og Laanekasses 

Afdeling i Allinge. 
Kontortid 9-12 og 2-4. 

Renten paa Indskud er paa 

3 Mdrs Opsigelse 	3,5 pCt. p. a. 
Alm. Sparekassevilkaar 3 — — 

Boxer udlejes. 

Selvbeherskelse. 
Af MONA GARDNER. 

Pall Dansk ved FRANK RAVNKILDE. 

—4— 

Lydløst gled de indfødte Boys 
med nøgne Fødder over Marmor-
gulvet, bærende en næsten ende-
løs Række af Fade frem og tilba-
ge. Rundt om det lange Bord gik 
Passiaren livligt. Man befandt sig 
i et af disse typiske Selskabslo-
kaler, der findes i enhver Koloni-
embedsmands Sommerhus ilndien. 
Med det fritliggende Tremmeværk, 
det mørke Træpanel og de brede, 
franske Døre, der aabnes til beg-
ge Sider lignede Hus: t nøjagtigt 
den sædvanligeengelske Bungak w. 

Middagen havde allerede strakt 
sig over et Par -linier, og den 
røde Burgunder løste Tungerne. 
Det gik ikke ligefrem højrøstet til, 
men alle tyve Gæster havde naa-
et den Grad af Velbefindende, 
hvor enhver Bemærkning bliver 
modtaget som en Aandrighed. 

En Dame i jadegrøn Kjole raab,  
te med en smittende Latter: 

„De tror vel, Oberst Bentley, 
at vi stadig er de samme skrøbe-
lige Væsner, som paa vor Bedste-
mødres Tid?" 

Jeg maa tilstaa*, svarede Ober-
sten, „at Kvinderne nutildags ikke 
mere ser saa skrøbelige ud Men 
jeg er overbevist om, at de lige 
saa let bringes ud af Fatning, som 
paa den Viktorianske Tid.« 

„Med andre Ord, De tror, at 
vi stadig falder i Afmagt ved Sy-
net af en Mus P" 

„Naa, ikke netop det. Det er et 
overstaaet Stadium heldigvis — 
eller maaske desværre? Det har 
altid været en interessant og un-
derholdende Leg for Kavallererne 
at kalde afmægtige Damer tilbage 
til Livet igen." 

„Jeg kunde ikke tænke mig no-
get morsommere end at faa en 
saadan nervesvag Skabning under 
min Behandling", udbrød Norman 
Scott, der altid var oplagt til Spøg. 
Det var ikke alle, der lagde Mær-
ke til, at der trods hans spøge-
fulde Ord, laa et skarpt Blink i 
hans lyse Øjne. 

.13e har misforstaaet Oberst 
Bentley", indskød Geoffrey Harris. 
„Han mente, at ved en hvilken 
som helst uforset Hændelse har 
Kvinderne ikke i samme Grad de-
res Nerver under Kontrol som 
Mændene." 

„Aa, Geoff, jeg finder, at den 
evige Uro for at Familiesmykker-
ne ikke skal blive stjaalet, kræver 
Nerver nok", svarede hans ulogi-
ske lille Kone Evelyn, en henri-
vende Brunett. 

,,Det er der ikke Tale om, kæ-
reste. Hvad jeg vil sige, er: Hvis 
vi f. Eks. pludselig staar overfor 
en Indbrudstyv, vilde jeg bestemt 
komme mindre ud af Fatning end 
Du vilde." 

„Naturligvis", blandede Oberst 
Bentley sig igen ind i Samtalen. 
„Kvinden reagerer i et saadant 
Øjeblik ved Skrig, medens Man-
den, selvom han maaske føler sig 
]igesaadan til Mode, besidder det 
Gram Selvbeherskelse, hvorpaa 
det kommer an her i Livet " 

Smilende betragtede Norman 
. hver enkelt Gæsts Mine, idet han 

med Øjnene gik Bordet rundt, ind-
, til hans Blik standsede ved Vært. 

inden. Et mærkeligt Udtryk laa 
over hendes Ansigt, Frygt stod et 
Sekund at læse i hendes Øjne, for 
derefter straks igen at forsvinde. 
Hun stirrede et Øjeblik lige frem, 
hendes Ansigts Muskler stramme-
des. Med en let Bevægelse vinke-
de hun en Boy til sig og hviske-
de ham nogle Ord i Øret. Dren-
gen spærrede forfærdet Øjnene op 
og ilte lynsnart bort. Med Undta-
gelse af Norman syntes ingen at  

have bemærket Optrinet. Ingen 
lagde heller Mærke til, at Dren-
gen knapt et Minut efter kom til-
bage og stillede en Skaal med 
Mælk paa Verandaen, midt foran 
den brede Udgangsdør. 

Norman kom pludselig tit at fry-
se. Denne Mælkeskaal kunde kun 
have en Betydning — der maatte 
være en Kobralslange i Værelset! 
Mælk var den eneste Lokkemad, 
der kunde aflede en Kobras Op-
mærksomhed fra Menneskene! 

Uvilkaarligt saa Norman ned 
mod Tremmeværket, men intet 
usædvanligt var at bemærke. Han 
sad ved den yderste Ende af Bor-
det, langt fjernet fra Værtinden, 
og netop saaledes at han næsten 
kunde overse hele Rummet. Men 
ingen Steder opdagede han noget 
fordægtigt. 

I den eneste Del af Værelset, 
han ikke forrnaaede at se, stod 
Tjenestefolkene, parat til ved et-
hvert Vink at ile til. Der kunde 
Slangen altsaa ikke opholde sig, 

Der var kun een Mulighed til-
bage. Men Forfærdelse stod det 
ham klart, at den maatte befinde 
sig under Bordet. Hans første Inn 
puls var at springe op og advare 
Gæsterne, men straks kom han 
til at tænke paa, at en eneste hurtig 
Bevægelse kunde forskrække Slan-
gen, og saa vilde den ufejlbarligt 
bide. 

Hans Hjerne arbejdede feberag-
tigt. Et eller andet maatte ske, 
indtil det dødbringende Reptil var 
lokket bort ved Lugten at Mæl-
ken. En tilfældig Bevægelse af de 
tyve Fodpar under Bordet kunde 
jo i næste Sekund træffe Slangen 
og sætte den i Angst og Raseri. 

Pludselig fik han et Indfald. 
Han rev Samtalen til sig, idet han 
højt, med rolig, næsten tryllebin. 
dende Stemme raabte : 

„Vi vil nu gøre en Prøve for at 
se, om vi er i Besiddelse af Selv-
kontrol. Jeg tæller til trehundrede 
— det varer fem Minutter — og 
i denne Tid maa ingen saa meget 

.som røre en Muskel. Den, der be-
væger sig, maa betale en Bøde 
paa 50 Rupier. Er alle parat? Jeg 
begynder at tælleTM. Og førend no• 
gen kunde svare, begyndte han 
„Een, to, tre ----- 

Smilet døde hen paa alle An-
sigter, alle tyve Gæster sad ube-
vægelige som Stenpagoder, nogle 
lukkede Øjnene, andre stirrede 
tomt hen for sig. Norman talte 
videre og videre. Han var allere-
de nær ved Enden, stadig var der 
ingen Bevægelse at spore under 
Bordet. 

„Tohundredeotteoghalvfjers, — 
tohundredenioghalvfjers, tohundre• 
deogfirs 

Da endelig dukkede det frygte-
de Hoved frem, et perleformet 
Øjenpar hævede sig et Øjeblik, 
saa sænkedes Kroppen, og Slan-
gelegemet snoede sig hen imod 
Fadet. 

Da den sidstes Halespids laa 
paa den anden Side af Dørtærsk-
len, sprang Normal op og slog 
Dørene i. 

Fire eller fem Skrig brød Stil-
heden . 

„Det ser ud til, at De har Ret, 
Oberst Bentley", udbrød Værten. 
„Der kan ikke være nogen Tvivl 
om, hvem der har mest Selvbe-
herskelse." 

„Undskyld et Øjeblik", afbrød 
Norman ham. „Endnu et Spørgs-
maa maa opklares: Evelyn, hvor-
fra vidste Du, at Kobraen var i 
Værelset?" 

Et mat Smil gled over hendes 
Ansigt, da hun svarede: „Fordi 
den snoede sig om mine Aukler." 


