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Efter det engelske. 

— 0— 

„Sk a 1 Du virkelig af Sted, Lil-
ly? Kan Du ikke sende Afbud? 
Jeg synes Du har gyldig Grund 
i vort Barns Sygdom." 

Han saa paa hende, ransagende, 
bebrejdende. 

Hun tav længe stille, mens hen-
des mørke, sorgfulde Blik mødte 
hans, og derefter dvælende ved 
det febersyge Barn. Der udkæm-
pedes en haard Strid i hendes 
Sjæl, og langt om længe kom 
Svaret, dæmpet og dirrende. 

„Nej, kære Reinhold, jeg kan 
ikke sende Afbud. Det er for sent 
nu. Havde jeg vidst det i Gaar, 
ja, blot endda i Morges, havde 
jeg anet det allermindste om, at 
Thorvald vilde blive saa alvorlig 
syg, saa kunde jeg have gjort det 
og Plakater kunde have givet Pub-
likum den fornødne Underretning, 
men nu, nej! Det er umuligt! Det 
maa Du ogsaa kunne indse Om 
en Time skal jeg være der. Det 
har jeg lovet. Og et Løfte skal 
man holde, selv om det ogsaa 
koster ens Hjerteblod. Vil Du tage 
Barnet, mens jeg klæder mig om. 
Det er paa højeste Tid. Nu sover 
han, Gud være lovet. Det er jo 
kun et Par Timer, jeg skal være 
borte. Saa har Du mig igen." 

Hun lagde forsigtig Barnet paa 
Faderens Knæ, men han blev væk-
ket ved Bevægelsen og gav sig til 
at græde. 

Der viste sig et hvast Glimt i 
Reinholds øjne, og Hustruen og 
Moderen forstod ham, forstod hans 
Sorg, hans Fortvivlelse hans Vrede. 

„Ja, Du har Ret", sagde han 
koldt, „et Løfte skal selvfølgelig 
holdes, og først kommer Publi-
k un, derefter Barnet og jeg." 

,,Mor, Morl syng for Totte", 
raabte Stumpen og strakte Ar-
mene op mod hende. 

Hun knælede ned ved sin Mand, 
slog Armene oni Barnet og sang 
det igen i Søvn med den gamle 
Vuggevise, til hvis Toner det al-
tid plejede at falde i Søvn. 

Saa rejste huri sig, næsten lyd-
løst, og forsvandt ind i Sovekam-
meret for at klæde sig om. 

Hun saa paa den lysegrønne 
Silkekjole, der var lagt frem, paa 
de gule Roser, paa de lange, hvi-
de Handsker, paa Juvelerne, som 
fra den aabne Smykkekasse skar 
hende saaledes i Øjnene, at hun 
fo'r sammen. 

Om en kort Stund skulde hun 
komme ind paa Tribunen i alt 
dette, straalende og smilende til 
et Publikum, som klappede og 
jublede, bare hun viste sig. Og 
mens hun sang der i et Hav af 
Lys og Glæde, laa hendes eneste 
Barn sygt, ja, maaske døende. 
An, nej, vist døde det ikke. Hun 
afviste hæftigt den uhyggelige 
Tanke, men den vendte stadig til- 

bage. Hun frøs inevendig, og hun 
havde en Følelse, som om hun 
vaklede hen over en tynd Isflade, 
som hvert øjeblik truede med at 
briste under hende. 

Hun saa paa sit Ur. Det gik 
urokkeligt i samme evige Takt. 
Hun maatte virkelig skynde sig 
nu. 

— — 
Et Sus af Silke hørtes fra Væ-

relset ved Siden af. Reinhold saa 
op, og mod ham kom hans Hu-
stru, iført sin elegante Dragt. 

Ja, hun var dejlig, straalende 
dejlig, hvem kunde nægte det? 
Han kunde saa levende forestille 
sig, hvOrledes hun stod foran 
Publikum, saaledes som han hav-
de set hende saa mange Gange, 
under stormende Bifaldsbrus og 
Favnen fuld af Blomster, medens 
han selv havde siddet med en 
knugende Følelse af, at hun var 
hele Verdens og ikke hans. Han 
kunde ikke dele hende med nogen; 
han vilde have hende helt; men 
hun fandt ikke noget unaturligt 
i denne Deling; den gjorde hen-
des Liv rigere, paastod hun. Og 
saaledes havde det nu været i 
seks Aar, 	Aar, der havde dra- 
get Rynker i hans Pande og til-
delt ham mange Torne, medens 
hun havde faaet Roserne og var 
bleven endnu dejligere, samtidig 
med at hendes Røst var bleven 
endnu sjælfuldere, og mere be-
daarende. 

„Farvel," hviskede hun og tryk-
kede et Kys paa hans Pande,• 
„Pas godt paa Stumpen, Du bli-
ver jo selv hos ham, til jeg kom-
mer tilbage, ikke sandt? Er der 
ikke noget, jeg skal give Dig, -
en Bog eller noget andet?" 

.Nej, jeg vil ingen Ting have. 
„Jo," tilføjede han fortvivlet, „Dig 
selv og Barnet. Men Du tilhø-
rer Publikum, og mit Barn . . det 
tager Gud." 

„Bed til ham," hviskede hun 
med Øjnene fulde af Taarer. „Bed, 
at han lader os beholde vor Dreng!' 

Hun ilede ud. 
Han hørte, at hun skyndte sig 

ned ad Trappen, og Vognen kørte 
bort med hende. Og derefter blev 
alt tyst og stille igen. 

— — — 
Han følte sig saa underlig be-

klemt, som han sad der med Bar-
net paa Skødet. Skulde Døden 
virkelig snige sig ind i hans Hjem 
og stjæle hans Barn. Hans Arm, 
der laa om den lille Krop, lam-
medes ved Tanken, og det var, 
som det lille, ophedede' Hovede 
brændte helt ind i hans Hjerte. 

Hvorfor havde Gud betroet dem 
dette lille Menneskebarn, hvis det 
kun var for at tage sin Gave til-
bage? 

Nej, Vorherre vilde sikkert lade 
lille Thorvald leve ; det var maa-
ske ikke saa farligt. Han havde 
jo længe ligget ganske stille -
uden noget Krampeanfald. 

Den stakkels Fader forsøgte at 
ræsonnere sig til Troen paa det, 
han ønskede. Men det gik ikke, 
Dybt inde i hans Sjæl havde 
Tvivlen slaaet Rødder. 

Pludselig slog lille Thorvald 
sine øjne op og saa paa Faderen : 

„Fart Hvor er Mor. Mor skal 
komme. Mor skal synge for Totte!" 

„Mor -kommer straks. Vent bare 
lidt, min egen Skat," sagde Fa-
deren ømt. 

„Hvor er Mor henne?" 
„Mor synger for mange Menne-

sker, som gerne vil høre hende, 
og som hun har lovet at synge 
for." 

„Naar kommer Mor?" 
„Lige, lige straks !" 
Drengen laa stille og spekulerede. 
Klokken i Værelset ved Siden 

af slog ti. Faderen vidste, at før 
halvelleve kunde hun ikke være 
der. 

„Fortæl Far, hvor min lille 
Dreng har det daarligtl" 

„Ingen Steder. Totte bare træt, 
vil sove, Mor synge . . ," 

„Mor kommer straks, og saa 
skal hun synge ligesaa længe, 
Totte vil." 

Et Par krampagtige Trækninger 
det lille Barnelegeme, de smaa 

Hænder rystede, — saa kom der 
nogle Gisp, et langt Suk, — og 
Totte blev stille, aldeles stille. 

I sin sidste Stund havde han 
haft sit Blik rettet paa Faderen, 
et Blik, der spurgte og spurgte 
hvorfor Mor dog ikke kom. 

Reinhold kunde ikke græde; 
han saa og saa paa det lille, liv-
løse Legeme, som laa i hans Arme. 

Aldrig mere skulde Totte smile 
til ham med sine varme og skælm-
ske Øjne. Aldrig mere skulde han 
høre den kære, lyse Røst. Aldrig 
mere. Thorvald var død. 

— — — 
Den sidste Tone var hendøet. 

Nogle Sekunder herskede der en 
lydløs Stilhed i Koncentsalen, og 
saa brød Bifaldet løs. Folk tilka-
stede hende Blomster, klappede 
trampede og raabte. Hun maatte 
ind og ind igen . . det vilde al-
drig faa Ende. 

Selv følte hun, at hun havde 
sunget dette Nummer smukt, thi 
det var gennemtrængt af vemods-
fulde Toner, der passede godt til 
hendes egen Sindsstemning. Men 
Jublen skar hende denne Gang i 
Øret i Stedet for som ellers at 
fryde hende. Nu vilde hun ikke 
ind mere, selv om de klappede 
og raabte aldrig saa meget, nu 
vilde hun hjem. Hun ilede ud i 
Gangen, og en Tjener kom med 
hendes Pelskaabe. Hun slog den 
om sig, løb ned ad Trapperne og 
hoppede ind i Vognen. 

„Kør hurtigt!" raabte hun til 
Chaufføren, og Vogndøren smæk-
kedes i. 

Det gik i skarpt Trav gennem 
Gaderne. 

Hun søgte at overbevise sig  

selv om, at hun havde gjort sin 
Pligt, og at dette var et Offer, 
som fortjente Paaskønnelse, og at 
det havde kostet hende megen 
Smerte. Men Pligten? Hvad var 
egentlig hendes største Pligt? 
Hun standsede ved det Spørgs-
maal og forfærdedes. Hvad var 
egentlig hendes Pligter overfor 
Publikums Underholdning i Sam-
menligning med Pligterne mod 
Mand og Barn? Hvorfor hvor-
for var hun dog ikke bleven hos 
dem, og havde levet og sunget 
for dem? Hvad var det for en 
sælsom, farlig Tryllemagt, som 
dette udvendige Liv ejede? Var 
det kun Tørsten efter Ry og Ære, 
der havde faaet hende til at svigte 
sit Hjem ? Hun vidste intet at 
svare, men der kom en dyb Angst 
over hende, en Angst, som hun 
aldrig før havde følt. Tænk, om 
Drengen var død! Om han var 
taget fra dem nu, naar hun kom 
hjem? Og hun skulde aldrig faa 
Lejlighed til at give ham noget 
af alt det, som hun kunde have 
givet, men ikke havde gjort! ' 

Denne Aftenstund var den mør-
keste og tungeste i hendes Liv. 
Hun syntes, Vejen var uendelig, 
at hun kørte tusind Mil, men al-
drig naaede Maalet. Endelig -
endelig standsede Vognen, og hun 
fo'r ud. 1 jenestepigen, som havde 
hørt Vognen, lukkede op, og tog 
Pelsen af hende. De vekslede ikke 
et Ord, men den lille Lysfunke af 
Haab, som hun havde bevaret, 
slugtes, da hun saa Pigens An-
sigt, — hun forstod straks, at alt 
var forbi. — 

— — 
Saa gik hun ind i Børneværel-

set, skælvende over hele Kroppen 
Og der fandt hun Reinhold, sid-
dende i den samme Stilling, hvori 
hun havde forladt ham for nogle 
Timer siden. Der var, bare den 
Forskel, at da ejede de et Barn, 
— nu havde de intet. Hun kunde 
ikke faa et Ord frem, — hvad 
skulde hun vel sige? Hun kastede 
sig paa Knæ og brast i heftig 
Graad. Hun kyssede de smaa 
Hænder, det lille blege, kolde 
Ansigt, de i al Fremtid lukkede 
ojelaag. Ak!. Hvorfor havde hun 
ikke været hos ham, da hans Sjæl 
gik til Gud! 

„Han spurgte efter Dig, lige tør 
han døde. Han bad dig om at 
synge," sagde Reinhold omsider. 

Ordene kom langsomt og med 
Møje 

»Og hvad svarede — hvad sva-
rede Du?" 

„At Du sang for andre, men 
senere vilde synge for ham. Det 
var jo sandt." 

Ja, det var sandt 	først der, 
senere her! Saadan havde det 
altid været. 

,,Reinhold!" Hun greb fast om 
hans Haand. „Tilgiv mig! Kan Du 
tilgive mig? Gør det for vort Barns 
Skyldt' 

Han svarede hende ikke. Men 
en varm Taare faldt tungt paa 
hendes ene Haand. Hun saa op 
og mødte hans Blik. Og saa kla-
gede hun ; 

,,Reinhold! Kan Du da aldrig 
tilgive mig?" 

„Hvad vil Du have, at jeg skal' 
tilgive? Thorvald er jo død, og 
han var ogsaa død, om Du var 
bleven hjemme. Du har jo kun 
gjort din Pligt, holdt dit Løfte." 

Der laa indestængt Sorg og Bit-
terhed i hans Ord, og de ramte 
hendes forpinte Sjæl som Kølle-
slag. Hun gemte sit Ansigt i hans 
Haand, og han fornam. hvorledes 
det arbejdede i hende. Saa rejste 
hun sig stille med sit i hans: 

„Reinhold! Nu er jeg din, kun 
din ! Men det har kostet os begge 
meget, uerstattelig meget.' 

„Lily!" 
Der kom en Straale af Varme 

i hans øjne, skønt Døden laa 
hans Favn. 

Naar der laves Penge. 

Aarhus Amtstidende fortæller en 
Række Eksempler paa Menneskenes 
Forsøg paa at forbedre Pengevæsenet 
og skriver: 

Sørgelig berømt er John Laws Be-
stræbelser for at bøde paa den tryk-
kende Pengemangel. Studerer man hans 
Værk ,Om Penge og Handel tilligemed 
en Plan til Nationernes Forsyning 
med Penge", saa er det, som man læ-
ser en Artikel om Andelspenge. Meget 
skarpsindigt gør John Law gældende, 
at Guld er en Vare, og det er idiotisk 
at alle andre '-og mere nyttige Varer 
skal maales i den, da dens egen Værdi 
dog kun afhænger af, hvad den kan 
skaffe af andre Varer. Meningsløst er 
det ogsaa, at det værdiskabende Ar-
bejde skal hæmmes af Pengemangel, 
fordi der ikke kan skaffes Guld nok. 
Han vil derfor fundere Pengesedlerne 
i to Trediedele al Jordværdien. Herved 
vil der blive Adgang til rigelige og bil-
lige Penge, Renten vil falde, Rentebyr-
den lettes, Produktion og Omsætning 
florere. Englænderne indlod sig ikke 
paa hans Plan, men i 1716 fik han 
oprettet en Statsbank i Paris. Banken 
gik strygende. Men efter tre Aars For-
løb endte det med et Krak og en 
Svindel, som er uden Sidestykke i 
Verdens økonomiske Historie, Statens 
Gæld var forøget fra 2000 til 3000 Mil-
lioner Lire. Og Frankrig maatte lave 
Statsbankerot. 

Utallige og dyrekøbte er Menneske-
hedens Erfaringer. Men med utrolig 
Letsind bygger Menneskene omkring 
Vulkanens Rand. Aldrig lærer man af 
Historien, og derfor gentager den be-
standig sin Lære. Folk, som ganske 
savner historisk Kendskab til Penge-
væsenets Udvikling, og tillige savner 
den Træning i haardt Tankearbejde, 
som pengepolitiske Problemer kræver, 
opreklameres som ny og geniale Eks-
perimenter, der i Virkeligheden er æld-
gamle og uafladelig har ført til For-
dærv. 

Tanken om, at man bare skal lave 
de Penge, der trænges til, ser tiltalende 
og letfattelig ud. Men Pengevæsenets 
Historie viser klart, hvor den Vej fø-
rer hen, som er blolagt med slige 
Projekter. 



Guld. 
En Episode fra Alaskas Snemarker. 

—0-- 

Lie havde arbejdet sammen i 
omtrent to Aar ved en Fjord, der 
skar sig ind i den nordvestlige 
Del af Alaska. De havde slidt 
haardt, arbejdet som Dyr, under-
tiden ogsaa sultet som Dyr, de 
havde bestaaet mange Prøvelser 
i Kulden og Sneen deroppe. 

Men de havde ogsaa høstet Løn 
for deres Anstrengelser, de tre 
barske, vejrbidte Mænd, som nu 
banede sig Vej i sydlig Retning 
gennem de snefyldte ødemarker 
sammen med deres Slæder, Hunde 
og faa Ejendele. De havde delt 
Udbyttet, inden de drog afsted 
fra deres Guldfeldt, deroppe ved 
den tilfrosne Fjord, og nu bar de 
hver for sig Guldsand paa sig til 
en Værdi af 80.000 Dollars. Dis-
se var Fortjenesten gennem de to 
Aars Hundeliv, som sikkert de 
fleste vilde være bukket under 
for. Nu var de rige Mænd og 
styrede igen Skridtene mod civi-
liserede Egne, hvor Ro, Hvile og 
Velvære ventede dem. 

De havde vandret i elleve Dage, 
da den ene af dem blev syg. De 
to andre svøbte ham ind i Tæp-
perne, lagde ham paa en af Slæ-
derne, afstod Halvdelen af deres 
Ration af Mad og hjalp ham saa 
godt, de kunde. 

Men et Par Dage senere var 
han død. Med store Anstrengelser 
gjorde de ham en Grav i den 
frosne Jord og begyndte saa at 
dele hans Guldstøv. Dette skete 
under fuldkommen Tavshed, men 
pludselig udbrød den ene, Bill 
Forrest hed han : 

— Du vejer galt, Joe Harris! 
Joe saa paa Vægten og derefter 

paa sin Ven. 
— Hvad mener Du? spurgte 

han. 
— Jeg mener, at jeg vil have 

lige saa meget, som Du skal have, 
sagde Bill. 

De var begge haardt medtagne 
af Sult og Savn, den uendelige 
snedækte ødemarks Kulde og 
Ensomhed angreb deres Nerver, 
og der skulde derfor ikke meget 
til at bringe dem ud af Ligevægt. 

— Du vil med andre Ord sige, 
at jeg forsøger paa at bedrage 
Dig? 

— Jeg siger, at Du vejer fejl, 
og det vil jeg ikke finde mig i. 

— Jeg har delt fuldkommen 
lige Det er din Del — og det her 
er min! Forsøg ikke at skræmme 
mig! Jeg er ikke bange for Dig! 

— Og jeg heller ikke for Dig! 
De stod lige over for hinanden, 

vrede og ophidsede. Joe tog et 
Skridt fremad mod Bill — men i 
det samme gled hans Fod paa en 
Isknold, han strakte Hænderne 
ud for at finde et Støtte og fik 
fat i Bills Uldtrøje. I næste Øje-
blik tumlede de begge om i Sneen. 

Ingen af dem var længere i 
Stand til at tænke klart. Indtil 
Dag havde de været gode Venner, 
men nu hadede de hinanden og 
mistænkte hinanden. Uden Ord, 
men hvæsende og knurrende som 
Ulve, tumlede de rundt i Sneen, 
rullede over den døde Kammerats 
Grav, kæmpende, sparkende, støn-
nende . . . 

Pludselig saa Bill en Kniv blinke 
i Joes Haand — han følte en 
stikkende Smerte i sin ene Skul. 
der! Med et Skrig gjorde han sig 
fri og sprang op. Og i næste Se-
kund havde han trukket sin Pistol 
ud af dens Hylster . 	. 

Et skarpt Knald. En knap mær-
kelig, let blaaagtig Røg . . . Gø-
ende Hunde, som sled i deres 
stive Seler , . . en tung Mand-
skikkelse, der vred sig i sine sid-
ste Krampetrækninger i den glin- 

sende Sne. 
Bill havde skudt sin Ven og 

Kammerat . „ 
Lammet, ude af Stand til at 

tænke, sad Bill i timevis paa den 
ene Slæde. Saa mærkede han, at 
Kulden var ved at gøre hans Lem-
mer kolde og stive. Han rejste 
sig med stort Besvær op, hakke-
de Sne og Is op om den døde 
Krop satte et lille Kors, som han 
lavede af itubrudt Værktøj, paa 
Snehøjen, stoppede alt Guldsandet 
i sin Pose og drev saa ivrigt paa 
sine Hunde. Den afbrudte Van-
dring mod Syd var genoptaget. 

En af Snemarkens dystre Tra-
gedier, i hvilket det er svært at 
tale om Skyld eller Ikke-Skyld, 
var fuldbyrdet. 

Det var en fuldkommen ned-
brudt Mand, der en Eftermiddag 
nogle Uger senere kom travende 
ind i en af de nordlige Alaskas 
smaa Byer. Hans Øjne skinnede 
af Feber, og han talte som i Vil-
delse. Det eneste, man kunde for-
staa af hans Tale, var, at han 
havde mistet Hunde, Slæder, Pro-
viant, alt, paa nær GulcIsand til 
en Værdi af 240,000 Dollars- 

Det viste sig at være sandt, Han 
blev indlagt paa Byens Sygehus, 
og hans Guld blev taget i Forva-
ring af Sygehusets Bestyrer. 

1 et Par Ugers I id svævede 
han mellem Liv og Død, og da 
han atter vaagnede, var han ved 
fuld Bevidsthed. 

1 Sengen ved Siden af ham laa 
en lille Dreng paa en otte-ni Aar. 

— 'Er Du nu nedre? Du har 
været meget syg. 

Bill lo svagt. De frygtelige Li-
delser og den skrækkelige Hæn-
delse deroppe i ødemarken laa 
nu saa langt tilbage i hans Erin-
dring, at han næsten havde glemt 
det altsammen. 

— Ja, nu er jeg bedre, svarede 
han Drengen . . . Hvad fejler Du? 

- Aa, jeg har brækket min ene 
Arm, sagde Drengen i et Tone-
fald, som om det slet ikke var 
for noget at regne. — Er Du kom-
met Nord fra? 

— Ja, sagde Bil sagte. 
— Far er ogsaa deroppe, ved-

blev den lille. 1-;an er der sammen 
med to Kammerater. Han har 
været der i to Aar, men Mor si-
ger, at nu kommer han snart 
hjem. 

— Hvad hedder din Fader? 
spurgte Bill svagt. Han følte sig 
saa uendelig træt. 

— Joe Harris, svarede Drengen 
glad. Jeg hedder Villie Harris. 
Hvad hedder Du? 

— Jeg . jeg hedder . . Philip 
. . . Smith, svarede Bill og følte, 
at han rystede over hele Kroppen. 

— Om lidt kommer Mor og 
hilser paa mig, saa maa Du for-
tælle hende lidt om, hvordan det 
er deroppe. Vi længes saa meget 
efter Far, forstaar Du nok. 
	 Ja . . ja, mumlede Bill. Men 

nu maa Du være stille lidt, min 
lille Ven; jeg er træt og vil prøve 
paa at sove lidt. 

Men Bill Forest sov ikke. Hans 
Tanker syslede ustandselig med 
den uhyggelige Hændelse oppe i 
Snemarkerne. Om lidt skulde Ann 
Harris komme. Ann Harris kendte 
ham, og han kendte hende. Hun 
vilde spørge efter sin Mand, og 
han . . han maatte fortælle! . 	. 
Aa, nej, det maatte ikke ske. 

Da Ann Harris en halv Time 
senere sad og snakkede med sin 
Søn, var Bill næsten ganske for-
svundet under Dynen og lod, som 
om han sov. Ingen saa, at den 
store, stærke Mand laa der og 
græd som en Kvinde eller et lille 
Barn. 

Næste Dag var Bill borte. I en 
hel Time havde han siddet og talt  

med Sygehusets Læger, og deref-
ter var han gaaet. 

Men om Eftermiddagen, da Ann 
Harris atter sad og talte med sin 
Dreng, kom Lægen hen til dem. 
Han tog Ann ',Harris lidt til en 
Side, lagde Haanden paå hendes 
Arm og sagde: 

— Fru Harris, Deres Mand har 
været borte i to Aar, ikke sandt? 
Han vil være borte mange Aar 
endnu . . 	Ja . . . lian er død 
. . Snevidderne har taget ham . . 
Manden, der laa ved Siden af De-
res Dreng, har ført 240,000 Dol-
lars i Guldstøv med sig fra Deres 
Mand til Dem og Deres Dreng. 
Han bad mig ordne Sagen for sig 
Ja, græd kun, Fru Harris, men 
over Liv og Død raader vi Men-
nesker ikke . . . 

Liv og Død i Naturen. 
Fra Aalens 10 Millioner Yngel 

til Kokospalmens faa Nødder. 

Plante- og Dyrerigets Forplant-
ningsevne staar i allerfleste Til-
fælde i omvendt Forhold til Ef-
terkommernesEksistensmuligheder 

Moder Natur strør om sig med 
sine rige Gaver, skønt Flertallet 
af Ynglen omkommer, endnu før 
den er istand til at tage Kampen 
op for Tilværelsen. 

Og fandtes der ikke i Naturen 
visse Grænser for Planters og 
Dyrs Forplantningsevne, vilde inær 
kelige Katastrofer indtræffe. Lad 
os tænke os, at en Aal fik Lov 
at forplante sig uhindret; et ene-
ste Par vilde da indenfor vor Tids-
regning have formeret sig saa 
stærkt, at dets Efterkommere vilde 
have opfyldt alle Verdens Have 
og Floder. En Aal efterlader sig 
nemlig i Legetiden 10 Millioner 
Efterkommere. 

Ved Siden af Aalen er østersen 
en ren Sinke, idet den kun præ-
sterer 1 Million Efterkommere, og 
dette Tal naar Bidronningen og-
saa. Rekorden har den lille Ter-
mit-Hun, der hver Dag lægger 
80,000 Æg. 

— I Planteverdenen er Tallene 
„smaa". En Tobaksplante kaster 
saaledes kun 360,000 Frø aarlig, 
medens Landmandens Fjende, den 
gule Agersennep, præsterer en halv 
Million Frø. 

I Bakteriernes Verden træffer 
man Tal, der slet ikke lader sig 
kontrollere. Bakterier er modne 
efter en Levetid af 20 Minutter. 
Og var Livsbetingelserne dem gun-
stige, vilde de paa blot faa Dage 
kunne danne en Klump saa stor 
som — Jorden! Endskønt deres 
Maal ikke er mere end en Tusin-
dedel af en Millimeter. 

Naar der alligevel er saa no-
genlunde Ligevægt i Naturen, 
skyldes dette : alles Kamp mod 
alle. Den enes Yngel er ofte den 
andens Føde. Billioner af Bakte-
rier fortæres af Smaadyr, der er 
en Trappe højere oppe i Udvik-
lingen end dem, og saaledes gaar 
det i opstigende Linie helt op til 
Mennesket, der bukker under for 
—Bakterierne! Men heldigvis dør 
den sidste Bakterie aldrig. Gjorde 
den det, var det første og sidste 
Led i Livskæden brudt. 

Det er dog ikke alle Væsener 
og Planter, der er indstillet paa 
en saadan Masseproduktion som 
foran anført. Baade i Plante- og 
Dyreverdenenen er der Arter, der 
kun sætter faa Efterkommere til 
Verden, og som dog ikke dør ud. 
Men hos disse er der større Mod-
standskraft, og Forældrene udvi-
ser en Moderomhu, der ikke ken-
des i de talstærkes Lejr. Tænk 
blot paa Fugle, Pattedyr og Men-
nesket. I Insekternes Verden er 

Antallet af Efterkommere gennem-
gaaende ringe, tren Foree' 
forstaar at skjule Yngle, - 
Dødsprocenten blandt den iver 
ringe. I Planteverdenen er der og-
saa Undtagelser ; Kokuspalmen 
bærer f. Eks. kun ganske faa Nød-
der, men en meget tyk Skal be-
skytter Kimen mod Overlast fra 
Dyr eller Mennesker, ja, de mange 
Traade, der findes uden paa Skal-
len, er endog bestemte til at skær-
me Nødden mod at blive knust, 
om den falder ned fra sit Træ, 
og falder Nødden ned i Vand, 
da er den ogsaa beskyttet mod 
Tilintetgørelse, den kan nemlig 
— svømme! 

Jo højere i Udvikling, jo færre 
Efterkommere, men til Gengæld 
overlever disse i meget stort Tal 
den spæde Alder. Ved de lavere 
staaende Dyr skal Forplantnings-
tallene være store, uhyre store, da 
Ødelæggelsesprocenten i mange 
Tilfælde naar op til næsten 100. 
Naturen kender ingen Fløde Is-
kontrol : jo sværere Udsigterne 
er for at naa til fuld Udvikling, 
jo større er Frugtbarheden. 

Børnenes Rubrik. 
– o – 

Det fortryllede Hus. 
Gaa ind ad dette Hus ad Døren 

og prøv om du kan komme ud — 
uden at benytte Døren som Ud-
gang? 

Et godt Silhuetportræt er i Vir-
keligheden et morsomt Billede og 
udgør en Pryd for Væggen i dit 
Værelse. En Betingelse for at 
fremstille et godt Silhuet er det, 
at vedkommende, som skal por-
trætteres, sidder aldeles urokkelig 
rolig, medens Arbejdet staar paa. 
En rolig Stilling kan man opnaa 
ved at støtte sig til en Stoleryg 
eller ved at hvile Albuerne paa 
Bordet. 

Fremgangsmaaden 
Paa en Glasplade (Vinduesramme 
eller Skilderi, hvoraf Billedet er 
fjernet) fastgøres et nogenlunde 
gennemsigtigt Papir. Man kan 
nøjes med at fastklæbe de 4 Hjør-
ner. Paa et Bord stilles et Lys, 
og mellem Lyset og Papiret tager 
Modellen Plads. — Rammen maa 
støttes mod en Væg, saa den kan 
staa fast, og idet man begynder 
øverst ved Panden, tegner man 
først Profilen (Pande, Næse, Mund 
og Hage) i en Linie. Efterat Om-
ridset er tegnet med en Blyant, 
udfyldes Billedet med Blæk eller 
Tusnh, klippes ud og klæbes paa 
hvidt eller gulligt Karton. 

En saadan Portrætsamling af 
hele Familien er meget morsom 
at eje. Men nogen øvelse hører 
der dog til — navnlig for at faa 
Næselinien aldeles rigtig, saa in-
den man begynder paa de egent-
lige Portrætter, bør man øve sig 
en Del. 	Man maa ogsaa have 
Blik for, hvilken Stilling der er 
særlig karakteristisk for Modellen 
og bede vedkommende bevæge 
Hovedet lidt, indtil man finder den 
Stilling, som man ønsker at fæstne 
til Papiret. Sørg for at lidt af 
Skuldrene eller Overkroppen kom-
mer med, det bidrager meget til 
Ligheden. 

Kæmp etræet 
der lever af — Aber. 

En Expedition under Ledelse 
af Forskeren Dr Marino de Silvas 
har været helt oppe ved Amazons 
flodens Kilder, og har gjort en 
ganske besynderlig Iagttagelse. En 
Dag hørte man inde i Urskovens 
Dyb gennemskærende Skrig, der 
straks kunde henføres til at stam-
me fra Aber, der var i Fare; og 
da man trængte frem efter Lyden, 
viste det sig, at de kom fra Top-
pen af et Kæmpetræ, men da 
Kronen var ganske tæt og uigen-
nemsigtig, og der var en skræk-
kelig Lugt omkring Træet, maatte 
man trække sig tilbage uden nær-
mere at faa konstanteret hvordan 
og hvorledes. 

Forskerens Nysgerrighed og In-
teresser var imidlertid blevet vakt, 
og nogle Dage senere gentog Ly-
den sig fra et andet Kæmpetræ, 
og nu vilde de Selvas have Hem-
meligheden afsløret. Træet var 
ved Roden en halv Meter i Dia-
meter og havde en Højde som et 
4-Etages Hus, Rundt om Træet 
herskede der en Lugt som af 
raaddent Kød, der overfor Aber-
ne havde en mystisk Tillokkelse, 
saa de strømmede til i snesevis, 
Aberne klatrede op i Træet, men 
maatte bøde derfor med Livet! 
Næppe havde de berørt Træets 
Grene, før disse bøjede sig om 
dem og holdt fast, og det hjalp 
intet, at Aberne strittede imod 
med Hænder og Fødder, de var 
og forblev Træets Fanger. I man-
ge -Meters Afstand var Jorden 
dækket af Abeskeletter, og Dr. 
Silvas var Vidne til, at tiere Ske-
letter raslede ned fra Kronen. 

Fra Planteverdenen kender man 
Eksempler paa, at Urter „fanger" 
Insekter, idet disse fanges, naar 
de berører Urtens Blade, men 
man har aldrig før konstateret 
noget Tilsvarende for Trævæk-
stens Vedkommende. 

Tein

▪  

lirugsforening 
afholder ordinær Generalforsam-
ling Torsdagen d. 18. Febr Kl 3 
paa sædvanlig Sted med sædvan-
lig Dagsorden. 

Bortsalg af urangerede Varer 
Kl. 1. 

Tilbud paa Varekørsel bedes 
indleveret skriftlig inden General-
forsamlingen. 

Bestyrelsen. 

Ferrelningskonvoluller 
sælges med Firma for kun 8 Kr 
pr. Mille. 

Allliinrge Bogtryltheri, 

er følgende 



Karneval med forskellig Underholdning afholdes Lør-
dag den 13. ds. Kl. 8 paa Hammershus. 

De er seivialvelio færdig?  
Nu er Produktm ogsaa ledig 

Lille Hus paa Landet 
paa St. Myregaards Grund — nær Mejeriet Humledal — sælges billig 
til kontant Køber. 

Kan eventuelt lejes straks eller til 1. Marts. 

Nordlandets Handelshus, Allinge. 

findes paa Lager til Løssalg. 

Abonnement modtages til 
Levering paa visse Dage i Ugen. Særlig henledes Opmærksomheden 
paa Berlingske Tidende, Dagens Nyheder, Politiken, Social-Demokraten, 
som alle leveres Søndag Morgen med Søndags Tillæg. 

Marckmanns Blad- og Boghandel, Storegade, Hasle. 

Alle Dag- og Ugeblade 

Møllers Bogbinderi  
TIf.865. 	Chr. DiderilLsen, Rønne. 	Tlf. 865. 

Indbinding af Bøger. — Protokolfabrik. - Papirvarer. 
I. Kl. Arbejde. -- Rimelige Priser. -- Hurtig Levering. 

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

Xvorfor fiefie ffryfisager 
Jndpakningspapir og !Poser 
hos omrejsende Agenter, der paa Grund af 

Rejseudgifter maa beregne større Avance 

paa en ringere Vare, og sælger denne oaa 

Efterkrav og tiden Garanti. 

9ornitzkas Sogtrykkeri, 
er De altid sikker paa at faa Deres Tryksager godt udført til den 
billigste Pris og saa vidt mulig omgaaende Levering, Telefon 74. 
Indpakningspapir, Økonomruller, Konvolutter & Poser til Fabrikspris. 

J 1111":":":":"~":":""1"111  
Vil De have Fart i Omsætningen? 

Hvad hjælper det at Lageret er fuld af Varer, 
naar Butikken mangler Kunder. 

Den store Omsætning til en lille Avance giver den store Kundekreds, 
naar der averteres i Nordbornholm 

til de samme billige Priser som hidtil. 

Benyt Lejligheden til at købe 
billigt og godt. 

Magasin du Nords Uds. 
Ted Victor "%trick. 

 

lort Ods* lorisdles 

BRØDRENE ANKER, HASLE 
JERN4TOBERI ct MASKINFABRIK. 

Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands=Anhez, 

Vi sender `gem  9ord6ornfiolm, 
tænk derfor ogsaa paa os, naar Pe har et 

eller andet at avertere. 

Pe fugtige 2hegge og Rum skal nu dækkes 

med fflasoniteplader. 
Dette er et meget bekvemt Materiale at arbejde med, og 

Prisen er overkommelig for alle. 

Nordlandets Handelshus. 

firoduRten.  

SundliedsSugbrødelllYWEA 
kun ægte med Mærket I HYGÆA nornird 

Anbef. at Lleger panklæbet. 

Bages kun i følgynge Bagerier: 
C. M. Frederiksen, Svanemollen, Svaneke. Andreas Didriksen, Rønne. 
Rye Jørgensen, Osterlars. J. A. Hammer,Vang. M.Chr. Jensen, Klemens. 

pikGÆA Rugbrød er mere velsmagende end det alm. Rugbrød. 
lEA anbefales af Læger og Professorer. 
ÆA er let fordøjeligt og har stort Indhold af Æggehvide og 

Mineralstoffer. 

Hele vort store Lager af: 

Værktøj 
Isenkram 
Porcelæn 
Glasvarer 

Vi har fremlagt en Masse Varer, hvorpaa Priserne er 
nedsat betydeligt, — men desforuden giver vi extra 

10 pCt. Rabat pr. Kontant 
paa alle Kjob i Udsalgsperioden 

ffordlaildeis Iloodeishos. 

udbydes herved 

til billigt Kjob. Varm Blodpølse 
hver Fredag 

Victualieforretningen, 
Tlf. 45. 	 Lindeplads. 

Se her! 
Svinekørsel 

til Slagteriet udføres hver Mod-
tagelsesdag til billigste Pris. 

Anthon Kofoed, Klemensker. 
Tlf. n. 7 y 

En ny 4-5 Personers 

Bil udlejes 
Tlf. 49. 	Andreas Christensen, 

Nørregade, Allinge. 

Olsker. 	Allinge. - D. K. U. - Allinge. 
Landbo- og Husmandsforening en 

indbyder til Deltagelse i et 6 Da-
ges Husmoderkursus med Konsu -

lent Fru Hansen, Husholdnings-
skolen, som Leder. Kursuset af-
holdes i Forsamlingshuset i første 
Halvdel af Marts Maaned fra Kl. 
2-5 Eftm. (Første Dag Onsdag 
den 2. Marts.) 

Deltagere, der ønsker Friplads, 
bedes indtegne sig inden den 20. 
Februar hos Kay Maegaard eller 
Charles Kjøller, hos hvem nær-
mere Oplysninger faas. 

Udvalget. 

Landbrugernes 

Konstituerende Generalforsam-
ling afholdes i Olsker Forsam-
lingshus Mandag den 22. Februar 
Kl. 7,30. 

Fælles Kaffebord. — Alle Med-
lemmer hedes møde. 

Udvalget. 

Al Syning udføres 
Træffes bedst Lørdag og Mandag. 

Thora Olsen, Humledal. 

En ung Pige, 
15-16 Aar, kan faa Plads I. Marts 

Fru Bech, Produkten. 

Ung Pige, 16 Aar, 
ønsker en Forretningsplads til 1. 
Maj. 

Bladets Kontor anviser. 

Ny Ladestation 
•••••••• 

Akkumulatorer oplades og re-
pareres. Gratis Udlaan under Op-
ladning. 

Radio-Reparationsværksted, 
Reparation og Ombygning af Radio 

Apparater 	Højtalere 
Batterier 	Lamper 

Akkumulatorer og 
øvrige Reservedele 

Tlf. Allinge 95. 

Frelsens Nær, Hasle. 
Dukken, udtr, paa Nr, C 77, maa 
afhentes inden 3 Uger. 

Tirsdag den 16. Februar Kl. 8 
meget interessant Lysbilledaften. 

Velkommen. 
■•■•=liffiolnav 

En Lødeko 
er til Salg. 

Janus Holms Enke, 
oven Teglkaas. 

Rø Kontrolforening 
afholder Generalforsamling paa 
Afholdshotellet Onsdag den 17. 
Februar Kl. 7. 

R(3 
KARNEVAL 
R e Ungdomsfor-

ening afholder 
Karneval paa 
Afholdshotellet 

Søndag den 14de 
Februar Kl. 8. 

Gratis Adgang for de maskerede. 
En Præmie for Damer, og en 

for Herrer. 
Medlemskort skal forevises. 

Søndag Kl. 8. 

Brandkorpsets forstg Mand* 
Stor Sensationsfilm i 0 Akter 
med Harry Piet i Hovedrollen. samt Transport af Svin til Slagteriet besørges gerne. 

Tlf. Rutsker 20 x. H. A. Jensen, Vang. 
søges 1. Febr. i et lille Hjem. 

Mikael Juul, Sose pr. Lobbæk. 

Tf. 21. ))))))> 	Hasle Fodertranfabrik. 

Dame-Overtrækstevler. 
Stort Udvalg. — Pr is fra Kr. 3,5 

Carl Larsen, Vesterg., Allinge. 

Al Slags Lastkørsel 	Husbestyrerinde 

Regninger, 
Meddelelser, 

Konvolutter, 
Brevpapir 

Kvitteringer 
og løvrigt alle Tryksager til For- 

retningsfolk, Foreninger og private 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri. 

Avismakulatur, 
rene Aviser, bundtet i Pakker a 
5 kg (ca. 300), sælges for 75 øre 

Allinge Bogtrykkeri. 

med at gø, e Status, og for at faa Plads til nye Varer har 
vi frasorteret en Mængde Varer, som vi sælger til ganske 
latterlig smaa Priser. 

Vi kan desværre ikke faa nævnt alt i en Annonce, 
Sammenslutning. men vi har f. Eks. Porcelæns Kaffekander til 100 Øre og 

Mælkekander til 75 øre, Terriner til 225 øre, store Tal-
lerkener til 18 øre, Bageforme til 300 Øre, Brødknive til 

75 Øre, Stegepander til 75 Øre, Bordknive til 50 Øre 
og meget mere. 

Vi vil gerne have at De kommer indenfor og ser, hvad vi 
	  har; det vil være os en Glæde at ekspedere Dem, og vi er 

ganske sikker paa at De bliver tilfreds. 

Xontante Xjø6ere kan handle 
William Lind, ekstra tørre, pløjede, høvlede gulv6rædder 

i alle Længder, alle Bredder og Tykkelser meget billigt. 

'Særdeles gode kantede 2Idskuds6rædder 
sælges særlig billig i 

Nordlandets handelshus. 

I------ Forlang Hasle Fodertran (.h ol es r  Dser  ruegss f  Ko røebnr nnagn d 
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:Trøflen Yoraar. 
Af Kaj Brusen. 

—o— 

„Nej, —" sagde Kontorchef Bang 
og vendte Ansigtet bort . • ejeg 
har advaret Dem, og De maa tage 
Konsekvensen nu". Han slog ud 
med begge Arme, og Haandfia-
derne vendte opad i en beklagende 
Gestus. 

Den unge Mand, der stod ret 
op og ned indenfor Døren, trak 
Vejret tungt og fugtede sine tørre 
Læber. Hans Ansigt var blegt, og 
Øjnene hvilede med et ydmygt 
bønfaldende Udtryk paa Kontor-
chefens snorlige Naxkeskilning. 

„Jeg lover dem, Herr Kontor-
chef —" begyndte han hæst . . . 
„. . . jeg skal for Fremtiden være 
saa præcis som et Urværk. Jeg 
skal . . ." Han fik ikke talt ud. 
Kontorchefen lo og rystede paa 
Hovedet og trommede med Fin-
gerspidserne paa Vindueskarmen. 

„Nej —" afbrød han utaalmo-
digt. „De skal intet love, unge 
Mand. Det vil alligevel intet kunne 
hjælpe Dem. Jeg har taget min 
Beslutning, og den er urokkelig. 
Sidste Gang lovede De mig ogsaa, 
at det skulde være Slut med at 
komme drivende om Morgenen 
efter Tiden, men alligevel — knap 
en Uge efter; saa . . 

Kontorchefen tav og bøjede sig 
et Stykke ud af Vinduet. 

Ovre paa den anden Side af 
Gaden gled netop en ung Pige 
forbi. Hun var foraarsk]ædt, og 
en lille blaa Klokkehat sad koket 
paa Snur over et Væld af lyse-
gyldne Lokker. Hun trippede i 
smaa forsigtige Trip udenom de 
store Vandpytter, som den silende 
Regn om Formiddagen havde dan-
net paa Fortouget. 

Men af og til skete det, at hun 
alligevel bumsede ud i een af det 
allerstørste — for trods al For-
sigtigheden lod' hun ogsaa sit Blik 
med et søgende og nysgerrigt Ud -

tryk glide op og ned langs Hus-
facaderne og ind gennem Forret-
ningens Vinduer. 

Og netop i et saadant øjeblik 
var det — medens hendes ene Fod 
trampede ned i en stor Pyt, og 
det snavsede Vand sprøjtede op 
og plettede hendes fine Silkestrøm-
per — i et saadant øjeblik var 
det, at hendes Blik et kort Sekund 
strejfede Kontorchef Bangs. 

Han var lige midt i en Sætning, 
men pludselig tav han — og uvil-
kaarlig gled hans ene Haand op 
til det zirligt bundne „Butterfly", 
medens en næsten umærkelig 
Rødme samtidig flagrede henover 
hans Ansigt. 

Med et stirrende og fraværende 
Udtryk betragtede han den unge 
Pige dernede paa Gaden. Han saa 
det fortrædelige Drag, der lagde 
sig over hendes lille søde Ansigt 
— saa det vrede øjekast, hun 
sendte ned mod Vandpytten -
og et blidt og kærtegnende Smil 
tegnede sig om hans Mund. 

„. . . . Hvad var det, jeg vilde 
sige" — mumlede han saa, da 
han langt om længe igen vendte 
sig fra Vinduet — da det sidste 
Glimt af den unge Dame var borte, 
og han ikke mere kunde se hen- 
des fikse og yndefulde Skikkelse. 

n. . . . Hvad det var, jeg vilde 
sige, Ernborg —" gentog han og 
strøg sig adspredt henover Pan-
den, medens hans Blik faldt til 
Hvile paa den unge Mand. 

Jo — det var . . . ja, saa ser 
vi jo altsaa endnu engang Tiden 
an; men sker det bare een Oang 
til, at De kommer for sent — ja, 
saa ved De jo altsaa Besked." 

Han nikkede, og den unge Mand 
tørrede befriet Sveden af sin Pan. 
de og forsvandt bukkende ud fra 
Privatkontoret . . . 

Længere nede i Gaden i en 
Stuelejlighed stod en ung Mand. 
Hans Ansigt havde Farve som 
vaadt Ler, og der laa mørke Skyg-
ger om hans øjne. 

Han stod med en Revolver i 
Haanden, og i Vindueskarmen laa 
en hvid firkantet Konvolut. 

Den indeholdt hans Afskedsbrev; 
en sidste Hilsen til hans bedste 
Ven. 

„Hvorfor leve mere —" havde 
han skrevet — »— naar man kun 
er til Byrde — — naar ens For-
ældre er borte — naar ingen har 
Brug for r n og alle Sunde er luk-
kede. Hvorfor vandre den evinde-
ligt haabløse Vej, der aldrig sy-
nes at faa Ende — hvor ingen 
Solstraale naar frem. 

Han vejede Revolveren i Haan-
den og undersøgte dens Løb ---
og saa faldt hans Blik gennem 
Vinduet paa den unge Dame med 
den blaa Klokkehat og de lyse 
gyldne Lokker. Hun var standset 
udenfor en Konfekturehandlers 
Vindue. Der var noget ekr, der 
havde fanget hendes Interesse. 
Hendes store klare øjne var blaa. 
som Vaarens smaa Forglemmig-
ejer, og de hvilede med et grub-
lende Udtryk paa et bestemt Punkt 
derinde i Konfekturehandlerens 
Vindue. 

Hun syntes slet ikke at bemærke 
de beundrende Øjekast, som de 
Forbipasserende sendte hende; 
men alle beundrede de hende og 
fandt hende fortryllende sød; og 
det var som ogsaa Solen maatte 
frem for at kigge paa hende -
for den traadte frem paa Himlen 
nu og spredte alle de tunge Skyer, 
og en enkelt Solstraale trængte 
sig helt ind i den unge Mands 
Værelse og lyste paa Revolveren, 
men han saa det ikke. 

Som tryllebundet hvilede hans 
Blik paa den unge Pige derude 
. . og langsomt i smaa mekani-
ske Bevægelser gemte han Revol-
veren bort — langt bort . . . i 
den fjerneste Krog — bag en man-
geknoldet stikkende Kaktus. 

Og saa tog han den firkantede 
Konvolut, rev den i smaa hitte 
Stykker og lod dem dale som 
Snefnug ud af Vinduet. 

— — 
Men inde i Bagerens Butik paa 

Hjørnet fandt et mindre Opgør 
Sted. 

— „Ikke Tale om ddt" raabte 
den tykke Bager og trak de bu- 
skede øjenbryn i Vejret, medens 
hans runde Fingre i hastige Be-
vægelser pakkede Franskbrødet 
ud af Papiret, han lige havde pak-
ket det ind i. 

„— Ikke Tale om det, Madam 
Slenz — ikke en Krumme mere 
paa Kredit, før det gamle er be- 
talt. Tror De maaske, det er et 
filantropisk Foretagende, det her, 
tror De maaske, jeg faar mine 
Varer gratis . . . næ, „Gysserne" 
først, lille Madam Slenz —. Der 
staar tilstrækkeligt i Forvejen". 

Madam Slenz støttede sig til 
Disken som en Syg, der har lig- 
get længe og første Gang er oppe. 
Hun bevægede Læberne i sit ryn-
kede forgræmmede Ansigt og trak 
sig skuttende sammen i sit tynde 
Sjal. 

„Næ — den gaar ikke —" Ba-
gerens svulmende Læber trak sig 
op ad i en beklagende Grimasse 
under det nedhængende Overskæg. 

„Den gaar ikke", gentog han 
med Eftertryk og greb Franskbrø- 
det, den Gamle havde rakt sin 
ene magre Haand ud efter. 

Hun mumlede noget, medens 
hendes Ansigt skamfuldt og sorg- 
betynget sank ned mod Brystet; 
men Bageren hørte det ikke. Han 
bøjede sig fremover for at lægge 
sit Franskbrød tilbage i Vinduet 

til de andre; men pludselig stand-
sede han, og et ligesom betuttet 
Udtryk lagde sig over hans Ansigt. 

Gennem Vinduet var hans Blik 
faldet paa to klare Øjne i et al-
lerkæreste fortryllende sødt Pige-
ansigt. 

Hans Fingre krummede sig fa-
stere om Franskbrødet, medens 
han bøjede sig endnu mere for-
over for at se bedre — og det 
var, som om usynlige og bløde 
Hænder i dette Øjeblik gled hen-
over hans Ansigt og glattede de 
haarde og kolde Træk bort, me-
dens en sælsom Glans kom til 
Syne i hans Øjne. Den unge Pige 
udenfor betragtede med alvorsfuld 
Mine en Række lækre Flødeskums 
kager paa en Glasplade over 
Franskbrødene. 

Hun saa op og betragtede et 
kort Sekund Bagermesterens trin-
de Skikkelse, idet han med en 
forunderlig nølende Bevægelse 
rakte et Franskbrød ud mod en 
gammel Morlil, der var ved at 
forlade hans Forretning. 

Hun hørte ikke, hvad Bageren 
sagde til den gamle Kone, men 
paa Udtrykket i hans Ansigt for-
stod hun, at det maatte være no-
get godt og noget venligt. 

— — -- 
Hun vandrede videre, og hen-

des smukke blaa Øjne missede 
mod Solens varme Straaler. 

Hun vidste ikke, at hendes vaar-
friske søde Ansigt havde faaet 
Mennesker til at blive gode og 
overbærende — faaet dem til at 
gøre andre glade. 

Hun :følte sig selv saa bund-
ulykkelig. Thi hun havde traadt 
i en stor Pyt, og hendes fine nye 
Overstykke og de fine Silkestrøm-
per var blevet plettede — og net-
op i Dag — hvor det var saa 
dejligt et Foraarsvejr -- og hvor 
hun netop for-første Gang skulde 
møde ham. 
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østrigeren. der blev 
russisk Aviskonge. 

Et bevæget Livsløb afsluttet. 
I disse Dage er der i Hamborg 

død en Mand, Stanislaw Mozimi- 
lianowitch Propper, som i sin Tid 
var en meget kendt Personlighed. 

Hans Navn gled ud i Forglem-
melsen, den Dag Bolschevikkerne 
fik Magten i Rusland.  

Han stammede oprindelig fra 
Wien. Som ung Journalist kom 
han til St. Pedersborg, hvor han 
blev Medarbejder ved det ansete 
tyske Blad St. Petersburger He-
rald, og den unge Wiener forstod 
særdeles vel at gøre sig gælden-
de i Ruslands Hovedstad. Efter-
haanden følte han sig som den 
vaskeægte Russer, og snart grund-
lagde han det siden saa bekendte 
Blad Birchewija Wjedomoesti, et 
Morgenblad, som snart blev efter-
fulgt af en Aftenavis af lettere 
Indhold, Begge Blade naaede snart 
et meget stort Oplag, og Propper 
fik Titlen af evirkelige Statsraad", 
den højeste Udmærkelse, lerkun-
de gives en borgerlig, og han til-
taltes med „Excellence". 

Hans Indflydelse voksede Aar 
for Aar, som hans Aviser voksede 
i Udbredelse. Han saa stort paa 
Forholdene, betalte sine Medar-
bejdere højt og havde Korrespon-
denter over hele Jorden. 

I 1905 holdt han paa Libera-
lismen, og selv da Reaktionen 
vendte tilbage, var der ingen, der 
vovede zt krumme et Haar paa 
hans Hoved Han naaede sin Magts 
Højdepunkt under Verdenskrigen, 
og de berømte Krigskorrespon-
dancer, som hans Blade indeholdt, 
læstes overalt i Verden. De var 
præget af en eventyrlig Optimisme. 

Imidlertid var hans Indflydelse 
bleven for stor. Da Indenrie - e, ;-
nister Protopopoff forgæve, , 
budt en Bagatel af 5 Mill. ..„o-
rubler for Proppers Blade, tog 
Ministeren Kampen op. Med Sta-
tens Penge i Ryggen kunde han 
starte et nyt stort Blad, og da 
dette ,bød fyrstelige Gager, forlod 
de bedste af Proppers Medarbej-
dere ham, men Propper gav ikke 
op og fandt nye dygtige Medar-
bejdere frem. Konkurrencen varede 
ved, til Bolschevikkerne tog Mag-
ten. Da brød begge Foretagender 
sammen. 

Propper var vel nok den bedst 
underrettede Person i politisk Hen-
seende i Rusland. En af hans tid-
ligere Medarbejdere fortæller, at 
en Nat ringede Proppers Telefon. 
Det var en højtstaaende Embeds-
mand, som fortalte, at hans Bro-
der for en Time siden havde skudt 
Grigorij Rasputin. 

Efter en Times Forløb havde 
han Vished for, at Meddelelsen 
var rigtig. Han kaldte sine Med-
arbejdere op af Sengen til en 
Raadslagning; thi det var jo Rus-
lands mægtigste Mand, der var 
ryddet af Vejen, og nu vilde det 
gaa løs. 

Resultatet af Raadslagningen 
blev, at man næste Dag kunde 
læse følgende Meddelelse i Prop-
pers Avis: »I Gaar døde Grigorij 
Rasputin hvis rigtige Navn var 
Grigorij Nowisc." Meddelelsen 
var ikke sat paa nogen fremtræ-
dende Plads, og der var kun an-
vendt en almindelig Skrift; men 
en Time efter, at Bladet var kom-
met paa Gaden, vidste hele St. 
Petersborg, at Rasputin. var død 

Saavel Byens Kommandant som 
Indenrigsministeren søgte at faa 
Propper til at dementere Medde-
lelsen, men det var forgæves. 

Efter Revolutionen har Propper 
levet i Tyskland, hvor en Søn er 
Docent ved Universitetet i Ham-
borg. For et Par Aar siden skrev 
han en Selvbiografi: ,, Hvad der 
ikke kom i Avisen", og heri giver 
han interessante Bidrag til For-
staaelse af Zarrismen Rusland. 

blielhelleos Nim*. 
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Fornylig døde i New York en Man-
gemillionær, Samuel B. Han efterlod 
sig 15 Millioner Dollars og — et Te-
stamente, der indsatte hans Hustru og 
hans Søster som I loverlarvinger. 

Millionæren og hans Hustru havde 
levet sammen i 40 Aar, men sans sjæl-
dent sammen. Hustruen havde været 
en stor Skønhed og tilbragte sin meste 
Tid ved mondæne Badesteder, spillede 
højt og ekstravagerede i alt og over 
alt, altid omsværmet af opvartende 
Kavalerer. Samuel B. levede stille og 
roligt i sit Palads og brød sig ikke 
meget om Hustruens Tilværelse. Ven-
ner randede ham gentagende Gange 
til at søge Skilsmisse, men dette afslog 
han med den Begrundelse, at han ikke 
ønskede at komme fra en Ulykke ind 
i en anden. Han vilde ikke finde nye 
Fejl hos en ny Hustru. Døden kom til 
ham mens hans Hustru var paa Rejse, 
og da hun kom hjem, fandt hun føl-
gende Testamente: 

jeg indsætter min Hustru som Ho-
vedarving, trods det, at hun aldrig har 
vist mig den mindste Venlighed. Hun 
hjalp mig aldrig under den første 
haarde Tid, da jeg sled Dag og Nat 
for at tjene mig en Formue. Hun har 
kun givet Penge ud og klagede tilmed, 
naar hnn ikke fik nok. Allerede i de 
første Aar af vort Ægteskab bedrog 
hun mig. For i nogen l\laade at gøre 
sig værdig til den Formue, jeg nu skæn-
ker hende, forlanger jeg, at hun til-
bringer mindst to Timer daglig ved 
min Grav de første to Aar efter min 
Død. Min Hustru og min Søster kunde 
aldrig enes, og gjorde hinanden saa 
megen Fortræd som vel muligt. For 
at de kan lære at fordrage hinanden. 
testamenterer jeg min Søster en halv 
Million Dollars paa de Vilkaar, at hun 
hver Dag følger med min Hustru til 
min Grav og bliver der sammen med  

hende i de to Timer. Min største For-
nøjelse var at ryge en Cigar. Men 
heller ikke den Glæde undte min Hu-
stru mig, hun skældte paa mig og 
sagde, at jeg ødelagde Gardinerne, 
skønt hun kunde købe nye -hver Dag, 
om hun vilde. Jeg sagde aldrig noget, 
men tav og led. Men nu forlanger jeg, 
at min Hustru hver Dag skal ryge 
fem Cigaretter i mit Arbejdsværelse i 
Overværelse af min Sagfører, som og-
saa skal have Lov til at ryge, uden 
at min Hustru maa bemærke noget 
derom. 

. . . Ikke meget ridderligt, men . . . 

ør Deres Indkob hos 
de Handlende, som averte-
rer her i Bladet, derved 
støtter De os i vore Be-
stræbelser, for at faa det 
udsendt i videre Kredse 

Hammershus Birks 
Historie 

er nu udkommen og faas i Bogla-
derne a 5 Kr. 

Stilfulde Bind i Shirting eller 
Skindryg med Hjerner leveres af 
Bogbinder Diederichsen, Rønne, til 
Priser fra 2-3 Kr. 

Bestillinger kan indgives direkte 
eller gennem Allinge Bogtrykkeri, 
hvorved Porto spares. 

• Klaver --- Violin 

S I 

 -- Orgel — 
Lær grundig fra 

Begyndelsen!  

G. Westphal. 10 Kr. pr.Md. 

REJSEBUREAU 
Billetter for Rejse med Skib og 
Tog overalt i Indland og Udland. 

Rejseplaner tilrettelægges. 
Hotelophold reserveres. 
Billige Ferierejser. 
Billetter til D. F. D. S.'s 
Indenrigs-Ruter. 

Alle Oplysninger meddeler: 

Bogtrykker Otto Gornitzka 
ALLINGE 

En ny 4-5 Personers 

Bil udlejes 
Tlf. 49. 	Andreas Christensen, 

Nørregade, Allinge. 

Dam e-Overtrækstavler. 
Stort Udvalg. — Pr is fra' Kr. 3,5 

Carl Larsen, Vesterg., Allinge. 

Hasle. 
Annoncer kan indleveres 

og betales til vor Repr. i 
Hasle: Bog- og Bladhandler 
Marckmann. 

Jeg har paabegyndt et 

Fjerkræslagteri 
i Klemensker og er altid Køber 
af al Slags Fjerkræ til Dagens 
hojeste Pris. 

Ring blot Kl. ndr. 33 — og jeg 
henter Fjerkræet fra hele Øen. 

J. C. Olesen. 

Bornholms 
Spare- og haanekasses 

Afdeling i 

Kontortid 9-12. og 2--4. 
Renten af Indskud er paa 

3 Mdrs Opsigelse 	4,5 pCt. p. a 
Alm. Sparekassevilkaar 	4 	- 

Boxer udlejes. 

0 v erre Itsmagler ur 

Jac. Jensen. 
Inkassationer, Ejendomshandler. Doku-
mentskrivning, Dødsbobehandling m. v. 

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

P. S. 


