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Olsker, Rutsker. Ro og Klemens.
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I den tyske Spesiart (eg. Spechtswald) som betyder ,,Spætteskoven",
ligger Børnelandsbyen
„Wegscheide", hvor Børn fra alle Egne
og alle Klasseslag i Tyskland samles i Sommerferien.

Stedet, hvor Børnelandsbyen
„Vegscheide nu ligger, var engang militær øvelsesplads. Nu er
det en Sommerskole, hvor Tusinder af Børn i Alderen fra 10
til 15 Aar Sommeren igennem
henter sin Kraft og Sundhed ved
et Ophold paa 4-6 Uger. Nu,
da Wegscheide har bestaaet i over
12 Aar, har den vundet sig en
Hædersplads i Pædagogikens Historie, og dens Arbejde betragtes
med beundrende og interesserende
øjne fra alle Verdenshjørner.
Udenlandske Pædagoger aflægger
ofte Studiebesøg i den mærkelige
Børnelandsby. Iaar har HoraceMan-Skolen ved Columbia Universitet i New York sendt et stort
Antal Børn derover. Hvor langt
„Aanden fra Wegscheide" naar
ud i Verden viste sidste Aars
Møde mellem udenlandske Pædagoger; fremragende Personligheder fra England, Nord- og Sydamerika, Sydafrika, Arabien, Indien og Japan samlede sig paa
Højderne omkring Børnelandsbyen
hvor halvandet Tusinde Børn fra
alle Egne af Tyskland dannede
en Kæmpering.
Treogtredive simple bølgeblikTræbarakker og nogle enkelte
Stenhuse danner den sælsomme
Børnelandsby ved Spessart. De
1500 smaa Indbyggere har deres
egen „Borgerret" og de udvælger
blandt Lærerne en Borgmester,
der maa bære en „Arntskæde"
som Tegn paa Værdighed, ligesom der vælges en Politipræsident.
Førerne for de enkelte Elevgrupper danner „Fællesraadet". Føreren og Gruppen forenes i en herlig Kammeratskabsaand og de
spiser alle den samme simple,
kraftige Kost, og de sover alle
paa lige gode Straasække. De 1500
Landsbybeboere danner en social
Blanding, der er en ypperlig Fors
udsætning for Livet Føreren er
Fører, hvad enten han er en ung
Lærer eller en erfaren Professor.
Børn fra eksklusive Privatskoler
bor sammen med Hjælpeskolernes Børn, leger og vandrer med
dem, Pigebørnene hjælper til med
Strømpestopning og med at sy
Knapper i — Drengene henter til
Gengæld Vand, Brænde og Fødevarer.
Hvad den almindelige Skoles
graa Teorier kun sjælden opnaar:
Opdragelse til Fællesaand, opstaar her ganske naturligt i de
unge Hjerter. Saa ledes ogsaa med
Undervisningen i Ferietiden. Tre
Timer ofres der daglig paa praktisk Anskuelsesundervisning. Paa
Pladsen foran Borgmesterboligen

Otto Gornitska.
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Børnelandsbyen
„Spætteskoven".
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Fredag den 16. September

rager det firkantede Klokketaarri
Vejret over Granernes Toppe. Om
Morgenen vækkes „Indbyggerne"
af deres sunde Søvn i den rene
Bjergluft, og saa gaar det løs med
Morgen-Motionen: rytmiske Øvelser og Løb i den friske Brise. Derpaa følger Morgenbadningen med
paafølgende Frottering. Frisk som
Duggen .sidder Børnene derpaa i
det Fri og spiser den enkle Frokost, der bestaar af kraftig Brød,
Maltkaffe og Mælk. Undervisningen foregaar i Skoven, paa Heden.
ved Vejen, men først og Fremmest
dyrkes der Sport og Legemsøvelse.
Fra 13,50 til 15 er der Middagshvile i Byen. Eftermiddagen gaar
nied Vandringer i Naturen, med
Væddeløb og med Havearbejde,
og efter Aftensmaden samler det
lille, muntre Wegscheide-Folk sig
paa Højderne udenfor Landsbyen
til Ringdans og Korsang. Naar de
første Stjerner funkler blæses
„Tappenstrengen" til Afsked med
Dagen, og alle Børnene flokker sig
om Blæserne og synger Brahms
dejlige Slumniersang ,Godaften
— Godnat". — Naar Sangen er
forstummet, drager Børnene gennem det skumrende Landskab ned
til deres Barakker, og snart draNatvægteren med Lygte og Hellebard gennem den natlige Landsby, manende „Folk til Ro og Andagt".
Alt for megen Systematisering
har i Tidernes Løb virket stivnende paa Pædagogiken og derfor udvikler Opholdet i Wegscheide de unge Kræfter paa en
harmonisk Maade. Ingen Lærer er
bundet af et Skema. Undervisningen er baseret paa at lære Børnene Livskunsten. Alle Fag behandles gennem Anskuelse: den
vaagnende Skov, det blomstrende
Træ, den duftende Hede, den
truende Uvejrshimmel — alt bliver til Vidne om Guds Storhed
og Godhed. Naar „Arbejdsugen'
er omme, kommer Søndagens
Gudstjeneste. Fuglesangen forener
sig med Hymnerne. Religionstimerne er gennemtrængt af religiøst-etiske Begreb fra alle Kulturfolk. Og under Vandringerne er
det rigeste Materiale for Anskuelsesundervisningen ved Haanden.
Ingen Normalskole har et saadant
Materiale til Raadighed: Flintestene, Basaltklipper, Sandsten og
Foranderlighed fortæller om Jordkernens vulkanske Eruptioner.
Vogelsberg, den udslukte Vulkan,
skuer udover de skovrige Højder
g fortæller Børnelandsbyen om
Vesuv, !Etna, Herkulanum og
l)ompeji.

En Fører opdagede, paa en af
Vandringerne med sin Gruppe,
en gammel Stenalder-Boplads og
Børnene stilledes saaledes Ansigt
til Ansigt med svundneAartusinder.
Grundlæggeren af Børnelandsbyen, Frankfurter-Rektoren Aug
Jaspert, eller som Børnene kalder
ham: „Wegscheide-Far" maa være

opfyldt med en dyb Tilfredsstillelse med Resultatet af hans pædagogiske Arbejde, som bl. a. er
blevet hædret med et Besøg af
den fra 31 Lande besøgte Verdenskonference for socialt Arbejde,
der afholdtes i Tyskland.
H. S.

Hvem var Tyven?
Efter det Engelske.
— 0—

George Ainger sad i sin med
megen Smag og Luksus udstyrede
Ungkarlelejlighed i Piccadilly; thi
skønt han altid var i Pengenød,
faldt det ham ikke ind at slaa af
paa de Krav, han stillede til Livet, naar det gjaldt hans egen
Person.
Mens han spiste sin Frokost,
læste han de Breve, Morgenposten
havde bragt ham. De fleste af dem
indeholdt ukvitterede Regninger,
men han fandt ogsaa et, som
indeholdt en venlig Indbydelse til
ham om at tilbringe nogle Dage
hos Mrs. Robertson, som var
Enke efter hans gamle Universitetsven.
For denne Dame, som altid
havde vist venlige Følelser overfor sin Mands Ungdomsven, nærede ogsaa George Ainger et dybt
og oprigtigt Venskab. For hendes
nu nittenaarige Søn var han som
en god Onkel; men naar han erklærede dette, smilte hans Venner
og ymtede drillende noget om, at
hans Venskab for den endnu vakre
Mrs. Robertson nok vilde tage en
romantisk Ende.
Men Ainger tog sig ikke nær
af Drillerierne. lian havde i lem
Aar vær et hemmelig forlovet med
en henrivende ung Pige i Irland,
og for hendes Skyld plagede han
undertiden sig selv med Tanken
om at tage sig sammen og arbejde
haardt for at tjene tilstrækkelig
til at gifte sig med hende; men
det var aldrig blevet til mer end
saaledes var der nu
Tanken
gaaet fem Aar, i hvilke Elsa Daly
blev mere og mere tungsindig,
mens George Ainger under det
samme Tidsrum blandt Venner og
Bekendte fik Ord for at være en
Mand, som tog paa Livet med for
stort Letsind og udviklede en
Magelighed og Dovenskab, som
ikke altid bekom dem lige tiltalende.
Efter Frokosten tændte han sig
en Cigar og kastede sig i en blød
Lænestol. Tja, hvorfor ikke tage
imod Mrs Robertson venlige Tilbud. Der var intet. som tvang
ham til at blive i London, lidt
Lanciluft kunde gøre godt.
— Og, tilføjede han halvhøjt,
jeg længes efter at træffe Bob,
han niaa være hjemme fra Kollegiet nu. Elsa skriver jo desuden,
at det er hende umuligt at komme
til London netop nu, Forbandet
ogsaa, saa galt alting gaar. En
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Annoncer og lokalt Stof maa være indleveret
senest 2 Dage før Bladet tidgaar.

eller anden kærlig Sjæl burde
testamentere Elsa og mig lidt
Penge, saa vi kunde gifte os.
Efter at han nu paa denne meget nemme Maade havde givet
Skæbnen Skyld for, at han nu
paa det femte Aar var forlovet
med Elsa Daly og endnu ikke i
en overskuelig Fremtid kunde se,
hvorledes det skulde gaa for sig,
at de begyndte Livet sammen,
satte han sig til at skrive til Mrs.
Robertson, Brankton Court.
En Uge senere, en vidunderlig
Sommereftermiddag ved Femtiden,
befandt han sig paa Brankton.
Et indbydende Thebord var
dækket i Skyggen under Træerne,
hvorigennem Solen kastede Strejflys udover en stor Græsplæne.
Isabel Robertson og George
Ainger tog Plads ved Thebordet.
Hun var endnu smuk og charmerende, skønt hun var Moder
til en Søn paa 19 Aar.
— Jeg er saa glad over at se
Dig igen — jeg var bange for,
at dine mandlige Instinkter havde
voxet sig saa stærke, at Du ikke
vilde ulejlige Dig til Brankton
Dourt mere. Bob var ogsaa lidt
ængstelig!
-- Bob — hvad i Alverden har
han at ængste sig for? Det skulde
da være, fordi det undertiden
falder ham besværligt at holde
Naboernes altfor trættende Opmærksomhed over hans smukke
Moder i passende Afstand? ønsker lian maaske min Hjælp?
Han lo og saa med utilsløret
Beundring paa Isabel; men Blodet farvede hendes Kinder røde,
og der kom intet Smil over hendes fintbuede Læber.
— Det er jo en stadig Kilde til
Forbavselse, Isabel, at Du ikke
har giftet Dig igen . . .
— Tror Du? svarede hun med
tilkæmpet Ro. Men lad os ikke
tale om det. Fortæl mig hellere
noget om Elsa!
Men at tale om Elsa og sine
egne Affærer selv til Mrs. Robert,
son, som kendte ham saa godt,
var ham ubehagelig, fordi det
altid vakte Skamfølelse hos ham.
Han var endnu Mand nok til inderst inde at indrømme, hvor unfair hans hele Stilling til den unge
Pige var, den eneste Kvinde han
nogensinde havde elsket.
Og i Skamfuldhed og bange
for at afsløre sin egen haabløse
Svaghed, svarede han kort men
lidt pralende, at mellem ham og
og
Elsa var alt ved det gamle
nu havde han Udsigt til saa gode
Indtægter, at de med det første
tænkte paa at gifte sig. Og angst
for, at Mrs. Robertson skulde
komme med flere Spørgsmaal an,
gaaende dette pinlige Emne, begyndte han at udspørge hende.
Var hun bestandig Egnens gode
Aand, Landsbyfolkenes familiære
Ven og Raadgiver? Var Goody
Hastings smukke Datter blevet
gift? Hvad var der blevet af gamle
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Watsous Søn, som var Familiens
sorte Faar? Regerede Mrs. Spicer
endnu i Brankton Courts Køkken;
men det behøvede han jo i Grunden ikke at spørge om : det vidnede de dejlige Kager til Teen oml
Isabel svarede rolig; hendes
kvindelige Instinkt fortalte hende,
at George Ainger bare gjorde alle
disse Spørgsmaal for at slippe
for at tale om sig selv og Elsa.
Jo, Mrs. Spicer var stadig Husbestyrerinde paa Brankton. Goody
Watsons „mislykkede" Søn var
rejst til Kolonierne for at skabe
sig sin Lykke og en Formue der
— og det lod til, at han var godt
paa Vej dertil; thi han havde netop
nu sendt sin gamle Fader en betydelig Pengesum.
George sukkede.
— Lykkelige gamle Watson;
mumlede han.
Mrs. Robertson smilede.
— Naa — jeg er nu ikke saa
sikker paa det, ytrede hun. Han
havde jo alt, hvad han behøvede
i Forvejen, og Størrelsen af Sønnens Gave — det var i Banknote( — forfærdede ham i den Grad,
at han bragte hele Summen herover, og bad Bob om at gemme
Pengene for ham. Vi fortalte ham,
at det var fornuftigere, at han
bragte dem til en Bank; men han
turde ikke selv tage ind til Byen
med saa mange Penge paa sig.
Saa lovede Bob at gøre det! Nej,
jeg tror saamænd det gamle Skind
var lykkeligere før denne Rigdom
dumpede ned til ham.
Forinden Ainger kunde svare,
lød der glade, ungdommelige Stemmer og et lille Selskab, anført af
Bob, kom tilsyne mellem Træerne.
To nydelige unge Piger var kommet cyklende over til Brankton
Court for at faa et Parti Tennis
med Bob og hans Kollegiekammerat Cyril Elwers, en mørk,
meget intelligent udsende ung
Mand, hvis hurtige, kvikke Blik
syntes at lægge nøje Mærke til
alt, hvad der foregik omkring
ham.
- Naa, Bob — fik Du saa
Pengene indsat i Banken? spurgte
Mrs. Robertson.
Sønnen, som glædestraalende
netop havde givet Onkel George
en varm Velkomsthilsen, vendte
sig skyldbetynget om mod Moderen og tilstod, at han var kommen for sent, at der var lukket i
Banken.
George Ainger lo og formanede
spøgefuldt til ikke at tale for højt
derom — hele Tjenerskabet, ja
Folk nede i Landsbyen maatte jo
kunne høre det.
Bob svarede smilende, at han
havde en Revolver og at han med
Glæde vilde gøre sin Forseelse
god igen ved at sidde oppe hele
Natten, men Cyril Elwers var af
den Mening, at Bob, trods sine
gode Forsætter, nok vilde falde i
Søvn, og at han, og hans Revolver da vilde være lige saa farlige

som en eventuel Tyv. Han foreslog, at han selv skulde vaage
over Skatten, da han ikke var
nær saa berygtet et Sovehjerte
som Bob. Men Mrs. Robertson
gjorde Ende paa den muntre Samtale ved at erklære, at hun selv
vilde passe paa Pengene, da det
var hende personlig, som stod
gamle Watson til Ansvar for dem.
Hun vilde laase dem inde i et
dybt Vægskab, hvor hun nu og
da ogsaa havde sine Juveler gemt
og Nøglen til Skabet vilde hun
lægge under sin Hovedpude.
George Ainger bifaldt hendes
Plan, men mødte i det samme
Cyril Elwers Blik. og der var noget i Udtrykket i de mørke øjne
som fik Blodet til at stige ham til
Hovedet og som gjorde ham underlig urolig tilmode.
— Hvem er denne Cyril Elwers? spurgte han senere Isabel.
— Det er Bobs gode Ven jeg kender forresten ikke stort til
ham ; men han synes at være Bob
en hengiven og trofast Ven!
— Du burde ikke aabne dit
Hus for et Menneske, Du intet
kender til, lød Georges Svar i saa
unaadelig en Tone, at Isabel saa
lidt forbauset paa ham.
— ——
Efter at have tilbragt en fornøjelig Aften med Musik og Samtale, bød Mrs. Robertson ved Kl.
11 sine Gæster Godnat og gik op
til sit Soveværelse, mens Bob førte
Ainger og Cyril Elwers ind i Rygeværelset, for at de kunde faa
en Cigar, før de trak sig tilbage
for Natten.
Nogle Timer senere vaagnede
Mrs. Robertson med en uhyggelig
Følelse af, at der var nogen inde
i hendes Værelse. Hun var tilstrækkelig aandsnærværende til
ikke at lade sig mærke med, at
hun var vaagen.
Hun hørte listende Skridt og
mærkede, at en Haand forsigtig
blev stukket ind under hendes
Hovedpude. Hvad vilde vel Tyven
der? Aa, Gud, nu huskede hun
pludselig — Nøglen til Vægskabet.
Pludselig trak hun Vejret dybt,
som om hun var ved at vaagne.
Tyven, hvem det nu var, listede
skyndsomst ud af Værelset igen.
Et Øjecilik blev Mrs. Robertson
liggende ubevægelig, angst for, at
han skulde komme tilbage, men
saa tog hun Mod til sig og sprang
tid af Sengen, kastede en Morgenkjole over sig og listede, efter et
øjebliks Betænkning, ud i Korridoren.
Hendes første Tanke var at tilkalde Bob; men hans Værelse
laa saa langt borte. Nærmere laa
George Aingers. Den rædselsslagne Kvinde tog i Haandtaget
paa hans Dør, som ikke var laaset og gik op.
Et Lys brændte paa Bordet —
og ved Siden af Bordet stod George fuldt paaklædt og stirrede
dødbleg og med forfærdede øjne
paa hende.
Det gik koldt igennem Mrs. Robertson. Ham havde det altsaa
været! Men hun tog sig hurtig
sammen og sagde med fast
Stemme;
— Du maa forlade dette Hus i
Morgen tidlig. Du maa aldrig, aldrig komme tilbage hertil — aldrig
have den ringeste Forbindelse
med min Søn. Jeg lover Dig, at
jeg, saa længe Du lever, aldrig
skal nævne dette for noget Menneske. Men, George — hvordan
kunde Du gøre dette? Jeg havde
en saa ubegrænset Tillid til Dig!
Rejs bort fra England og arbejd
— arbejd, saa Du aldrig oftere
giver efter for en saadan Fristelse,
Nej, for Guds Skyld — sig ikke
noget]
Døren lukkede sig efter hende,

og hun vilde gaa tilbage til sit
Værelse, da Elwers Dør i det
samme blev lukket ganske sagte.
Forvirret tumlede Isabel ind i
sit Soveværelse, og kastede sig
hulkende paa sin Seng. Min Gud
- Elwers! Skulde det muligvis
være ham?
Næste Morgen hørtg hun med
Undren, at baade George Aingcr
og Cyril var blevet kaldt til
London.

Huset „Veslerpor/".
— a-En Kæmpebygning skildret
i Tal.

Københavns nyeste bygningsmæssige Sensation „Vesterport"
har i nogen Tid staaet færdig.
Livet summer bag Staal og Kobber, en hel Provinsbys Befolkning
bevæger sig hver Dag i Kæmpebygningen, og om Aftenen straaFem Aar senere aflagde Mrs. ler Bygningen i pragtfulde NeonRobertson Besøg paa Brankton lys og giver København StorstadsCourt, hvor nu hendes Søn og præget. Hovedstaden er i Sanddennes unge Hustru residerede. hed' blevet en Attraktion rigere.
Her traf hun for første Gang siden Der, hvor før Vesterporten, der
hin Nat Cyril Elwers, som nu aabnede København ud mod Roskilde Landevej, laa, har dette
var en lovende Advokat.
Modernismens
Vartegn rejst sig.
Elwers rakte den ældre Dame
en Aftenavis og pegede paa en Det var i Oktober 1929, at ArNotits om, at Mr. George Ainger, bejdet paa Vesterport tog sin Besom for fem Aar siden var an- gyndelse, og Aaret efter flyttede
kommet til Ny Zeeland med sin de første Lejere ind I denne
unge Hustru, og hvem alle spaa- Sommer er Bygningen blevet fuldede en glimrende Karriere, plud-. endt, og nogle Tal om dens Tilblivelseshistorie og daglige Drift
selig var død af et Hjerteslag.
Mrs. Robertson var blevet me- vil sikkert baade imponere og inget bleg og saa op paa Elwers. teressere. „Vesterport" er blevet
en Oplevelse saavel for KøbenDenne sagde rolig;
— Han var værd at frelse, ser havnerne som enhver Tilrejsende,
ingen kan være blasert overfor
De!
— Hvor længe har De vidst det? dette imposante Kompleks.
Bygningens Grundareal er 1 'is
— Siden hin Nat! Jeg besluttede at gøre Dem tvivlraadig med Td. Land (18,000 Kvadratalen) og
Hensyn til, hvem der var Tyven. det samlede Udlejningsareal dækJeg læste i hans Ansigt, at De ker 24,454 m2. „Vesterport" har
— at De elskede ham ! Derfor 6 Etager, en Mezzanin samt 2
kastede jeg Tvivlen i Deres Sjæl! Kælderetager og et Ingeniørloft.
Mrs. Robertson trykkede den Bygningens Højde er 70 Fod.
„Vesterport" vejer, som den staar
unge Mands Haand og forlod saa
med hele sit Indhold, 40,000 Tons,
Værelset.
Af Staal er der medgaaet 2700
Tons, 700 Kilometer Rundjern til
Jernbeton, 100,000 Bolte er benyttet til Samling af Staalskelettet.
—t3—
Vægten udgør 2,753 Tons.
Ja, jeg har denne Gaten kjær,
Da Grunden til denne mægtige
slik, som den ligger styg og graa,
Bygning blev udgravet, rnaatte der
for jeg har lært at længes her
bortkøres 31,000 m3 Jord, som
mod det, jeg ikke kunde naa,
Sigrid Undset.
vejede ialt 53,000 Tons. ,Vesterport" opvarmes veg! Vaceumdamp,
Længselen har en Plads i etog Anlæget i „Vesterport" er det
hvert Menneskes Sind, og den er
største i sin Art i Europa.
i høj Grad med til at gøre MenAlle Kontorer ventileres ved
neskelivet rigt, den er en af de
elektrisk drevne Ventilatorer, der
menneskelige guddom meliee Føudsuger den i Rummene fordærlelser, som udspringer af Sjælevede Luft. Bygningen er forsynet
livet, hører Sjælelivet til.
med 11 Personelevatorer, der tilHver Livsalder har sin Længsel.
sammen kan befordre 9,960 PerNaar Barnet bliver saa stort,
soner i Timen. Desuden findes 2
at det kan begynde at skønne,
længes det imod at blive stort, større og 8 mindre Vareelevatosaa tror det, at dets Lykke er rer. De største kan bære indtil
gjort, og vi gør det vel i at lade 1500 kg.
Hele Husets Facader og Tag er
det blive i Troen. Livet kan tidsnok lærer Barnet, at der ogsaa dækket af 17,600 Kobberplader i
findes Modgang og Synd og Sorg 0,7 mm. Tykkelse. De har en samher i Verden og at hvert Menne- let Vægt paa 109,366 kg, og de
dækker en Flade paa 15,000 ni.
ske faar sin Del deraf.
Der
er anbragt 200 Toiletter og
I de unge Aar er Længselen
300
Vaskekummer i Huset, og i
saa stærk, at den næsten helt fylder Sindet. Da er der saa meget hele Bygningen findes der 1386
at længes efter: en Ledsager at Staalvinduer, som alle er forsyfølges med Livet igennem, eget net med Bronce-Lukkem ekan ismer.
Hjem, kort sagt alt, som betinger Husets pragtfulde Arkade er 12
Meter bred og 40 Meter dyb.
Livets Lykke.
Her findes 18 Søjler beOg de gamle har deres Længsel, Naar de faar en Følelse af, klædt med Bronceplader, medens
at Legemet er en Byrde, og Min- selve Loftet er dækket med 22,4
derne bleges, fordi Sanserne dum- Karat Guld. Gulvet er udført i
mes og sløves, da længes de sik- Berliner-Mosaik.
400 Telefonledninger forbinder
kert helt ind i Evigheden, længes
„Vesterport" med Hovedcentralen,
efter Fred.
og
der er indstalleret over 500
Det er godt, naar Mennesket
Telefoner.
længes. Gør Længselen ondt, fordi
Under Huset findes Skandinaden fremkalder Følelsen af Savn,
viens
største og mest moderne
saa gør den dog samtidig godt,
Garageanlæg.
Gadebelægningen
idet den minder os om, at vi har
en Sjæl, der lever, at vort Sjæle- er Garagens Loft. Tilkørselen sker
fra Gaden, og hele Hallen, der
liv er en Virkelighed.
Om Mennesker som længes kan rumme 125 Biler, er udført
imod noget, de kan naa, eller de i en smuk Jernbetonkonstruktion.
Hvis der indtræffer Brand, sprinlænges imod noget, de ikke kan
ger
Skydedøre automatisk for og
naa, det gør egentlig mindre til
Sagen, deraf afhænger ikke Læng- mægtige Vandkaskader vælter ud
selens Værdi. Der ligger en Rig- fra store Anlæg, der træder i
dom gemt i selve Længselen, i Funktion af sig selv. En meget
stor Cyklekælder er der indrettet
det at længes.
A. P.
til Husets Lejere. Der er 700 nummererede Stativer og desuden en

Længsel'

mindre Cykleparkeringsplads med
Plads til 150 af de populære
Staal heste.
En forbavsende Teknik er lagt
til Grund for Indretningen af
selve Bygningen. For første Gang
i Skandinavien findes der indført
møblerede Centralkontorer. De er
22 in2 store, og hver halve Time
fornyes Kontorernes Luft. De er
møblerede med Staalmøbler, og
hver Serie Centralkontorer bestaar
af 33 Enkeltkontorer men en fælles Receptionshal. Lyssignaler
giver den Besøgende Besked, „om
der er nogen hjemme," der modtages Besked, passes Telefon og
Postgang — alt indbefattet i Lejen. Et Haandbibliotek hører til
Centralkontorerne, og det staar til
Lejerens Disposition. Priserne for
disse Kontorer ligger mellem 135
—150 Kr. pr. Maaned, deri indbefattet Møblement, Lys, Varme,
Telefon, Telefonpasning, Vinduespudsning, Rengøring og Kontorassistance.
Tre Restauranter findes der
Kæmpebygningen: „Rix", „Kælle"
og Automatcafeen. En Billardsalon
med 17 Billarder savnes heller
ikke.
Et Hus af dette Format bruger
og kræver naturligvis meget. Bygningen faar Vekselstrøm fra sin
egen Transformatorstation, 220
Volt Belysning og 380 Volt til
teknisk Strøm. Der er anvendt
600,000 ni. entraadet Ledninger
og installeret 400 Maalerafsætninger, Paa Trapper og Arkader
er anvendt 246 m Volframrør,
og ialt findes der 27,000 Lampesteder. Sammenlignet med normal
Installation i en 3 Værelses Lejlighed vil det svare til 850 Lejligheder, Lysforbruget vil aarlig
andrage ca. 1 Million Kilowatt.
Det svarer til Forbruget i en By
paa Rønnes Størrelse (10,000
Indbyggere). Københavns Belysningsvæsen har kun Grund til at
være glad for en Kunde af dette
Format. I Gange, Korridorer og
Centralkontorer findes 1400 PHLamper, og i hele Bygningen er
lagt et Næt af de moderne Neonkabler til Lysreklamer, saaledes
at enhver Lejer omgaaende kan
faa opsat en Lysreklame. l røde,
blaa, gule, grønne og violette Farver spiller de pragifulde Lysreklamer hver Aften over et straalende, moderne Eventyrpalads,
der har skudt sig op, hvor før de
hæslige Barakker bød alle Rejsende velkommen til København.
En Bygning, som København kan
være stolt af at rumme, er „Vesterport" blevet.
Midt i Hovedstadens Hjerte staar
Huset Vesterport nu som et Symbol for den moderne Teknik, Li'
nie og Tid.
Itianon.

søgn at fremskaffe de bedste Film,
ligesom Musikledsagelsen vil blive
forstærket.
Paa Søndag spilles Storfilmen
„Lykkelandet", en Skildring fra
Tiden omkring 1849, da de store
Guldfund i Kalifornien • lokkede
Hundredtusinder dertil og bevirkede en Omvæltning i Landets
Historie.
Husk Eftermiddagsforestillingen
Kl. 4.

Fra Uge til Uge.

15-16 Pers. Turistbil.
12-13 — Charabanc.
6-7 — Chrysler.

—p—
Hotel Stammershalde

holder paa Søndag en stor Afslutningsfest. Saa er Sommeren
uigenkaldelig forbi.

Sommerrevuen 1932.
Efter Gymnastikforeningens vellykkede Arrangement med Cirkus
Longo i Lørdags har Husflidsforeningen formaaet Selskabet til at
spille endnu en Gang, og der vil
blive indlagt lokale Viser. Vi henviser iøvrigt til Annoncen.

Biografen,
der har været lukket i Sommermaanederne, aabner Sæsonen
nu paa Søndag. — Biografdirektøren oplyser, at det egentlig var
Meningen i Aar at begynde med
Tale- og Tonefilm ; men Tiderne
er for daarlige til at risikere den
dyre Installation. Vi vil i Stedet

Kogning.
Undertegnede tilbyder min Assistance med Kogning ved selskabelige Lejligheder i By og Land.
Kirstine Bertelsen.
Bopæl. Brændehdl. Holm, Allinge

Engholm
i Olsker, Areal ca. 19. Td. Land,
er til Salg. Udbetaling 3.000 Kr.

Andersen, Dalegaard.
3 1/2 Aars

Frederiksliorgplag
10 Kv. 3" staar billigt til Salg
Telefon Rutsker 86 x.

11 er del pass. Tid

at efterse sine
Kakkelovne. Muligt mangler Riste
eller andre Dele skal fornyes og
skaffes fra Fabriken, hvilket kan
vare nogle Dage. — Ligeledes bør
Murværket i Ovnen efterses, saafremt det ikke er fuldstændig i Orden maa det repareres, da Ovnen
ellers ødelægges for hurtigt, og
den giver en uensartet Varme. Riste og Reservedele, Rør, støbte
og Plade, ildfaste Sten og Ler.
Ovnkit haves paa Lager og anbefales til billigst mulige Priser.

Stort Lager af alle Ovne fra
C. Ø. BESS.

P.C. Holm, Allinge.
Nyt bag"Pris. Skotøj

Meget nedsat i

Allinge Fodlejsmagasin
Niels V. Grooss
Blikkenslager.
Aut. Gas- og Vandmester.

WC, Kloak- og Centralvarmeanlæg.
Tilbud og Overslag gratis.
1■111.1•11..-

Overretssagferor

Jac. Jensen.
Inkassationer, Ejendomshandler. Dokumentskrivning, Dødsbobehandling m. v.

Kontor i Allinge:
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom).
Træffes personlig hver Fredag K1.11-1.

Biler udlejes.
Vilh. Riis, Allinge. Tlf. 131.
Al Lastkørsel udføres.

Aktieselskabet

Hasle Bank
modtager Indskud paa Indlaansbog og Folio, Terminsydelser til Kreditforeninger,
ordner Kreditlaan m, m.

Bornholms
Spare- og baanekasses
Afdeling i Allinge.

Kontortid 9-12 og 2- 4.
Renten af Indskud er paa
3 Mdrs Opsigelse
4,5 pCt. p. a
Alm. Sparekassevilkaar
4
Boxer udlejes.

berør i „Nordbornholm!„

-

odtag vor dybfølte Tak
49
for al venlig Deltagelse Den bedste Eddike
ved min kære Hustrus og Vor
derier
faas i

og de fineste Kryd

kære Moders Sygdom, Død og
Begravelse.
Chr. Mogensen og Børnene.
Clirlwak for udvist Deltagelse
14# ved Lilly Perssons jordefærd.
Paa Familiens og egne Vegne

V. Persson.

Allinge-Sanduig
Haandu. øg Industri!.
afholder ordin. Generalforsamling
paa Teknisk Skole, Tirsdag d.20.
Kl. 7,30
Bestyrelsen.
■

••10011111~~■=10

Biograføre.
aabner igen paa SØNDAG med
Eftermiddagsforestilling Kl. 4 og
Aften Kl. 7,30

Lykkelandet
med Renee Adoree.

Aprilsnar „med Ungerne"

Johs.A.Svendsen
cand. jur.

Produktm.
Gratis

og portofrit
vo r t
rigt Katar

ids. og skærnI tlYedr?aurnint"'res,a ,i3:
ger og Postkort.
..arrlr'ten, Afd.

51

Kbhvn

Rib ilogingolls,Hret

ønskes i Lære i Bageri.
131. K. anv.

Hotel Stammershalde. Xtwholdningdpengene
Paa Søndag fra tu. 8- 1:

Stor Afslutningsfest
Ballondans med Præmier.

▪Allinge - Sanduig Husflidsførening ..........
E har paa Opfordring arrangeret

Sommerrevyen 1932
(CirKus Longa)
Fredag, d. 23. ds. Kl. 8 paa Christensens Sal
(Lokale Viser fra
= Hele Revyen opføres med 15 nye Numre.
Billetpriser I Kr. over hele Salen.
Allinge-Sandvig.
▪ Gymnastikforeningens Medlemmer indbydes.
BESTYRELSEN.
Efter Forestillingen BAL

Symaskine Reparation
Ved De at alle gamle Symaskiner kan blive lige saa gode som nye
igen, naar De henvender Dem til

Symaskinespecialist 0. E. Pedersen,

Gæs til Salg
God, brugt Kommode
ønskes til Købs

Tlf. Rutsker 17.

Riffelskydning

9aa til Bagmanden,
naar geres Cykle skal repareres!
Jeg fører Varer til samme Priser som Importforretningerne,
og Kvaliteten er endog bedre !
Nye Cykler fra 49,50. Dæk fra 1,85. Slanger fra 0,90. Baghjul fra 7,50
Forhjul 2,50. Kæder 1,15. Pedaler 1,50. Kjolenet 0,55. Klokker 0,25

14. Kreds indbyder til Skydning
paa Banen ved Sødeskov SØNDAG den 18. ds. Kl. 9. Der er
udsat en Riffel til den bedste
Skytte.

eyfilefiandler

91Zikfielsen

Tlf. Allinge 102.

Bestyrelsen.

Jagten aflyses
paa Hyldegaard og Ll. Myregaard,
Olsker.
De jagtberettigede,

Al Jagt
og Færdsel med Skydevaaben forbydes paa undertegnedes
Grunde i Olsker:
Gelius Mikkelsen, Johannes Madsen, Ludvig Larsen, Karl Jensen,
Peter Mogensen, Harald Olsen,
Anton Kure, Emil Pedersen, Andreas Sose, Hans Hansen, Hans
Kofoed, Enkefru Lund og Gunnar
Dam i Klemensker samt Skærpingegaards og Nygaards Jorder i
Rø. — Omstrejfende Hunde bliver
uvægerlig skudt uden videre Varsel.

De Jagtberettigede.

Den fikse Konfirmations-

C. Larsen, Vestergade.

og rækker meget langt, naar De gør Deres Indkøb i

Yrodukten.

Nu nærmer !Ib siv

Nonfirma

Fikse Ungpige-Frakker i nye, moderne Faconer er hjemkommen til rimelige Priser.
Hvide Kjoler og kulørte Andendags-Kjoler er paa Lager
i alle Størrelser.
Stort Udvalg i Stoffer i Metermaal, Undertøj. Handsker

Strømper m. m.
Matroshabitter, moderne Facons og forskellige Kvaliteter.
Jakkehabitter i en- og toradet, prima Forarbejdning.
Vinternisters i alle Størrelser, Manchetskjorter.
Hatte, Sokker, Slips, Undertøj i stort Udv. til billige Priser.

Ili
, nterbrffindsel

I Aar — som altid før — faas de fineste Kvaliteter til de billigste
Priser i PRODUKTEN. Det anbf. at give os Deres Bestilling snarest

Produkten.
11.0•~MI

Grarnmofon-Naale s ædv.
r ie n2 Pgaoad el-l{gevar„ tie tdeer
NORMAL til 1 Kr. pr. 200 Stk. CONCERTO til 1,50 Kr. pr. 200 Stk.

MARCKMANN, HASLE

Kofoed å Mortensens Byggeforretning
Ligtøj og Ligsenge.

Ligkistelager

Ordning af Begravelser.

Telefoner 77 og 79.

Bedste Sort Kul III Tærskningen
do.

Motorpetroleuu til
Bedste Maskinolie og Bindegarn.

Nordlandets Handelshus.
Masser af gode, billige Brædder
sælges i

Nordlandets Handelshus.
Vil De købe billigt?- saa gaa hen

Cykle-Importen i Nygade.

Dæk fra 1,90.

Slanger fra 0,95. Cykler renses og lakeres for 8,00,
Komplet Radio-Apparat fra 100 Kr.

Alle Reparationer af Cykler og Radio udføres meget billigt.
Ærbødigst Henry Nielsen.

Bestil Vinterbrændsel!
Alle de gode Sorter kan købes i

Nordlandets Handelshus.

ved Victor Planck, Allinge.

Nye Sædvarer = billigt Hønsedorn.
Priser er tillige nu.

Nordiandets Handelshus.
Stort Lager at alm.
og moderne Briller

Etuier

Conrad Hansen,
Allinge.
100 Tdr. meget fine

Spisekartofler
Bringes overalt.

C. C. Andersen.
Tlf. Allinge 124 v.

IS Kt. Superfosfat. 40 gi. Kaligødn.

Superfo;;f2i:
er

er paa Lager og udleveres gerne.
Bestillinger paa

Prima Saahuede og
Saarug
modtages til Levering snarest.
Nordlandets Handelshus.

De kan nu hos Deres Forhandler

Foraarsbrug tit fast Kronepris.

bestille Superfosfat til

BRØDRENE ANKER, HASLE
JERNsToBERI ct MASKINFABRIK..
Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands-Anheg,

do.

Tørt Korn modtages som Betaling af alle Indkøb i

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet.

Magasin du Nords Udsalg

da. der skal købes

Platamais. Hvede. Byg. Havre. Gode Kalkskaller. Trækul. Fritfoder

(31'i
Fineste Glas. Lægerecept exp.

sælges billigt.

slaar godt tic

Sko

faas til rimelig Pris hos

Briller

01111 d118011. Allinge
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Røgerihuset, SANDVIG, Tlf. 55. modtager Besked.

paa Ingemannsgaard.

ri Telefon 14,0

Allinge Ur- og Guldsmedeforretning

træffes i alle retslige Anliggender
En 14 Aars Dreng fra Landet

Stort Udvalg — Billige Priser

som Konfirmationsgave i

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111[111111111111111111111111111111111111111111111111111111

indtil den 19. ds. Kl. 12.
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Et mærkeligt Aar.
romælling af

Axel Thommen.
—0—

1.
Horledes er man til Mode,
naar man — endelig rask efter
en Sygdom — faar at vide af sin
Læge, at man højst har et Aar
tilbage at leve i?
Fabrikant Bedt havde i Dag
selv ønsket at faa fuldstændig klar
Besked. Lægen havde længe tøvet
og søgt at vige uden om Spørgsmaalet: Herregud, hvorfor sige
det rent ud, nu Patienten foreløbig
befandt sig vel? Manden var kun
36 . . . Alligevel, i Dag havde
Lægen endelig sagt ham alt.
2.
Han kørte tilbage fra Lægen
til den store mangegrenede Forretning, hvis Chef han var. Dagen
gik som altid i Travlhed. Telefonopringninger og lange personlige
Samtaler med mange Mennesker
i Privatkontoret. Han var i sit
Væsen helt som sædvanlig. Men
i Autoen hjem sad han stille i en
Krog af Vognen med øjnene lukkede. Hvad skulde han saa, naar
han nu kom hjem?
Intet som helst sige om Formiddagsbesøget hos Overlægen!
Selvfølgelig! Saaledes havde han
straks i Formiddags besluttet det.
Beslutningen stod urokkelig fast.
Ikke tale derom til noget Menneske.
3.
Han holdt uhyre meget af sin
Hustru, hans tidligere Privatsekretær, en ung Kvinde fra jævne Forhold, som ved hans Hjælp nu val
ko amen paa Livets Solside Hun
var køn og kvik, havde Forstand
og Følelse . . . sige noget til
hende nu om Døden kunde han
ikke. Han kunde ikke taale at se
hende ulykkelig og fortvivlet. Og
dog følte han Trangen netop nu,
til at nyde gribende og uomstødelige Beviser paa hendes varme
uselviske Kærlighed.
Da opfandt han en Løgn.
„Agnes, jeg har noget at sige
Dag, sagde han nogle Aftener
efter.
»Du ser saa alvorlig ud? For
Guds Skyld ikke noget slemt?
Hvad er det?
„Det gaar ikke godt med Forretningen efter vor sidste Status.
Vi har dertil lidt frygtelige Tab i
den sidste Tid. Vi maa stærkt
indskrænke os, Agnes! Sælge
Som mervillaen r Hornbæk cg Autoen og flytte herfra til en langt
mindre Lejlighdd, hvor vi ikke
har Brug for alt det kostbare
Indbo."
Iagttagende havde han betragtet hende, mens han talte. Hun
stod med Hovedet bøjet og saa
ned mod Bordpladen. Men han
smilede stille og sejrsikker. Han
vidste, at hendes Kærlighed til
ham om et kort øjeblik vilde
aabenbare en af sine skønneste
Frugter, og hendes Mund vilde
om nogle faa Sekunder søge hans
i et beskyttende Kærtegn.
Ja, saadan staar det til, Agnes!"
Nu hævede hun Hovedet. Han
saa et Ansigt han ikke kendte.
Et haardt, ondt Blik, og sammenpressede, tynde Læber. Derefter
en Strøm af hidsige Ord, helt
mod hendes kendte Natur og Sædvane.
„Du skulde saamænd ikke have
købt alle de moderne Malerier,
som jeg aldrig har brudt mig det
fjerneste om! Fra Væg til Gulv i
alle Stuer hænger det Skidt. Man
kan daarlig se, hvad det forestiller. Hvad har Du ikke givet
for alt det dumme Bras, naar man
tæller sammen!"
Agnes, hvad er det for en Torne
. . det er jo slet ikke Dig, Ag-

nes!" Forbavset, helt vantro stirrede han paa hende.
„Jo, det er mig," tog hun uanfægtet paa Vej. jeg har aldrig
brudt mig en Drøjt om din Smag,
Jeg har blot ladet Dig tro det for
at faa Fred. Eller alle dine kinesiske Antikviteter, dette kedsommelige Ragelse, som ikke engang
er helt, latterlige Potteskaar det
meste, der fylder Skabe og Skuffer, som var Du en sølle Idiot,
halvt utilregnelig . . "
„Agnes, kom dog til Dig selv!
Vær dog sød og god, som Du
altid har været.« Hans Stemme
skælvede stærkt.
„Skal mit Sølvtøj maaske ogsaa sælges? Det vover Du vel
ikke at byde mig?"
Han nikkede kun sløvt.
Nu blev hun aldeles ude af sig
selv. Opragt og ustyrlig gik Munden paa hende. Skændsord og
Anklager, hysterisk Graad, afmægtig Raseri over, at hun skulde
opgive sin tilvante Luksus.
Han var bleven ganske stille.
Det var igen omtrent som i Lægens Stue den Formiddag. Blodet
i alle hans Aarer løb bort, bort
. . Hans Tanker stivnede.
„Sagen er vel ganske simpelt,"
raabte nu Agnes, hvis Sindstilstand yderligere ophidsedes af
hans passive Stilhed, „at Du er
grebet i Svindlerier? Du skal vel
ogsaa i Tugthuset, kan jeg tænke?
Kommer de og henter Dig i Aften,
hva' gør de? Hvorfor svarer Du
ikke, Menneske?"
Han tog sit Overtøj i Entreen,
bare bort, bort . . .
Han flakkede forvirret om . . .
ud paa Natten blev han dog roligere og gik hjemad med den Beslutning at sige sin Hustru, at
det hele heldigvis kun var en
barnagtig Spøg fra hans Side, og
hun skulde glemme det altsammen
og blot være glad. Det lykkedes
ham ved denne Tilstaaelse at formilde hende meget hurtigt, og alt
var uhjælpeligt bristet mellem Agnes og ham Han havde set hendes sande Ansigt og kunde ikke
glemme det og ikke udholde det.
lian tøvede endnu, han kæmpede
med sig selv . . det elskede Ansigt var forsvundet. Hans Hustru
var blevet ham en Fremmed.
4.
Det lykkedes ham -- utrolig
let, syntes han — at faa hende
til at indvilge i Skilsini- se. Gennem sin Sagfører holdt hun skat pt
paa Udlevering til hende af Autoen og Villaen i Hornbæk, dertil
lige Deling af Indboet og denøvs
rige Formue. Hun havde jo selv
intet som helst medbragt, da de
for snart fem Aar siden indgik
Ægteskab. Børn havde de ikke.
Han gensaa i de griske Betingelser hendes sande Ansigt fra hin
Aften og smilede bittert til Genkendelsen. Han søgte ikke at prutte
og tinge med Sagføreren. Uden
Bemærkninger gik han ind paa
hendes Betingelser. Hans Løgn
om, at alt maatte splittes og sælges blev paa denne Maade til
uundgaaelig Sandhed.
Han overværede selv Auktionen
over sine Maleri- og AntikvitetsSamlinger, der hidtil i Livet havde
optaget ham saa stærkt. Han saa
en Menneskeskare fylde de store
Auktionslokaler, hørte de hidsige
Bud, iagttog de blege eller ildrøde
begærlige Ansigter.
„Saaledes har Du selv været,"
smilede han forundret. For blot
nogle Maaneder siden saa du ud
som dem. Nu spredes dit Samlerværk for alle Vinde . . . er Du
alligevel ikke helt vemodig stemt?"
Han rystede paa Hovedet og undrede sig. „Lede og Væmmelse er
det, jeg føler for hele denne griske

Forsamling, de Livets Børn, der
byder med 6phidsede øjne og rager til sig med krummede Fingre,
Saadan har jeg selv set ud! Hvad
skal jeg nu med Samlinger og
Møbler og Hjem? Lad dem rage
hele Herligheden til sig."
Ikke en Maaned efter den store
Auktion stod det at læse i alle
Blade, at den kendte københavnske Forretning var overgaaet til
et Aktieselskab og den hidtidige
Indehaver trak sig ud af Forretningslivet.
• „Ja, han er gal, han er blevet
skrupgal efter sin Nyresygdom
Fjor . . . nu er det synligt for
alle, der overhovedet vil se!«
skræppede hans fraskilte Hustru
op til sin Omgangskreds. »Gudskelov, jeg kom bort! Han kunde
have gjort en Ulykke paa mig.
De øjne, han i den sidste Tid
fulgte mig med, altid tavs, aldrig
et Ord, bare disse øjne . .. Uha,
det var frygteligt! Og hvad har
jeg saa forbrudt? Ingen Verdens
Ting, synes jeg".
5.
Det var snart Foraar . . . det
sidste Foraar saa det saaledes ud,
Han boede alene i en stille Pension oppe i Nordsjælland. Her
vilde han blive de fjorten Dage,
inden den store Hamburgerdamper gik ud paa sin Tur til Orienten. Han, der ikke i mange Aar
havde undt sig Ferier og aldrig
havde været paa Rejse mod Syd,
vilde nu paa det .sidste have Oprejsning for Sliddet i Trædemøllen og prøve at glemme meget ved
at gæste de sære, brogede Lande,
der saa dejligt syntes Uvirkelighed.
Maaske blev han dernede — den
korte Tid? Intet bandt ham til
noget mere Den Følelse, der til
hans Forundring havde grebet
ham derinde paa Auktionen, var
siden vokset med mærkelig Styrke.
Dejligt var det at have afkastet
alle Ejendonisbyrder, al Tilknytning til Livets Børn! Han havde
ingen Længsel mere efter Hus og
Hjem og alt, hvad der knyttede
sig dertil. Tanken om den gamle,
før saa selvfølgelige Luksus fyldte
ham med Had og Væmmelse og
var blevet til et med den Kvinde,
han helst vilde søge at glemme.
En Formiddag efter sin Vandring i Skoven, hvor den første
blege Foraarssol skinnede over
smeltende Sne, traf han i Dagligstuen Pensionatværtindens 12
aarige, lyskrøllede Dreng, som han
undertiden i ledige Timer havde
leget med, og en fremmed 5 6
aarig lille Pige, sorthaaret, lidt
sky, med store, alvorlige øjne.
Vi skal beholde hende nogle
Dage". forklarede Drengen og saa
hen paa Pigen. „Hun har ingen
Forældre og skal paa Asylet. Hun
var helt snavset og laset, da hun
korn i Forgaars og havde Lus
over hele Kroppen. Mor siger, hun
lignede et Dyr , . ."
Han tyssede paa Drengen og
gik ind i sit Værelse.
Fortsættes.

Børnenes Rubrik.
ile fanten.
Ovre paa det store zoologiske
Musæum i London staar en udstoppet Kæmpeelefant og mellem
dens Forben ses en lille Dværgmus, og paa en Plakat læser man:
Landjordens største og mindste
Pattedyr. Pudsigt, Elefanten cr
mere bange for en lille Mus end
for en stor Løve; den frygter nemlig, at Musen skal komme op i
dens Snabel, ligesom du er bange
for at ørentvisten skal krybe ind
i dit øre,

I hvert Menageri eller Cirkus
er Elefanten det store Trækplaster.
Det kæmpestore Dyr beundres af
alle, — men lad os høre, k' el
en gammel Cirkusmand
–ener
om den.
Elefanten er godmodig, men Hi-

var den først vred, da er den
værre end noget andet Dyr. En
vred Løve kan man, spærre inde
bag Burets Jærngitre, men det er
umuligt med den rasende Elefant.
Og saa fortæller vor Cirkusmand
videre:

En Gang skulde 25 Elefanter
udlades af Cirkustoget. De blev
efterhaanden opstillet i en lang
Række, men de var rimeligvis paa
Rejsen blevet irriteret af et eller
andet, for de var meget urolige.
Pludselig brød hele Hjorden ud,
afsted satte de gennem Byen, ud
over Marker og Haver, nedtrampende alt paa deres Vej Det varede to Dage inden Mandskabet
fik dem samlet, og Elefantejeren
var lige ved at blive ruineret som
Følge af alle de Erstatningskrav,
der strømmede ind.
Et amerikansk Cirkus havde en
mægtig Hanelefant, et Kæmpedyr,
som en Gang af en eller anden

Grund blev grebet af et Raserianfald.
I tre Timer styrtede den rundt
og ødelagde alt, hvad den kunde
faa fat paa Den greb et Løvebur
og slyngede det med Løver og
det hele over 30 Fod bort. Men
da den vilde fare løs paa et Leo•
pardbur, slog de vilde Dyr ud
med deres Poter og skræmmede
Elefanten.
Direktøren som imidlertid var
blevet tilkaldt, vilde nødig dræbe
det værdifulde Dyr og tilkastede
den nogle forgiftede Æbler, for
at bedøve den.
Elefanten — den hed forresten
„Snyder" — lod sig dog ikke friste,

men styrtede løs paa et Telt, hvor
Mandskabet plejede at spise Frokost. Dette masede den fuldstændig og belavede sig paa at styrte
løs paa Teltet med de kostbare
Heste, — da lød Direktørens Nødfløjte.
60 Karle, Staldtjenere og Besiddere styrtede tit med Forke og
Grebe for med deres Liv at for-

svare de Heste, som de havde arbejdet med i en Aarrække. Overfor denne Vedetkæde veg Snyder
tilbage.
Imidlertid blev „Trilby", Snyders Mage ført frem. Og da Snyder styrtede frem for at frigøre
hende, blev han med en Riffel af
svært Kaliber skudt gennem Øjet
og dræbt.

Elefanten „Mary" havde i nogen
Tid vakt Ejernes Uro ved forskellige Flugtforsøg Den var gaaet

ind i en Barberforretning med
Dørkarmen siddende som en
Ramme om Halsen, og den gik
ud af Bagdøren idet den simpelthen væltede Muren. En ny Vogter var uforsigtig nok til at slaa
den med en Greb; det skulde
han ikke have gjort, thi Mary tog
ham i sin Snabel, smed ham paa
Jorden, knælede ned og kvasede
ham som en Gartner kvaser en
Orm under sine Træsko. Mary
blev dømt til Døden ved Hængning. Da dt r ikke var nogen Galge,
som kunde bære den, blev der
fra en Kæmpekran slaaet en Kæde
om dens Hals og under Dampspillets Raslen løftedes Mary de
faa Tommer fra Jorden; som førte
hende over i Evigheden,

