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En Rosendrøm. 
Thomas Hylard Smith blev af alle 

anset for at være en umaadelig lyk-
kelig Ægtemand. Rosamary, hans Hu-
stru, var en henrivende Kvinde. Hun 
var munter, charmerende, en glimrende 
Værtinde og en kærlig og omsorgsfuld 
Hustru og Moder. 

Alligevel fandtes der Torne i den 
ægteskabelige Rosenhave. For at være 
ganske nøjagtig. Der fandtes een Torn. 

Naar de om Aftenen sad overfor hin-
anden i den smukke Dagligstue, der 
altid var fyldt med Duft af Rosen-
Potpourri, kunde Thomas ikke und-
gaa at lægge Mærke til, at Rosamary 
ofte sad og iagttog ham og lod sit 
Blik hvile paa ham med et utilfreds 
og bedrøvet Udtryk. Hun sukkede og 
flyttede sig uroligt i sin Stol. 

Thomas var ikke dum. Han stude-
rede Symptomerne og stillede en nøj-
agtig Diagnose. Den sagde tydeligere 
end Ord: 

Jeg ved, Du er kær og god og har 
givet mig et smukt og godt Hjem -
og — jeg — er ogsaa tilfreds og glad 
— men — aa — hvor er Du utrolig 
kedelig at se paa. Du ligner en Smør-
handler. At tænke sig, at jeg, der lige-
saa godt kunde have været gift med 
en, der lignede en ægte Ridder, har 
giftet mig med dig!" 

Thomas betragtede — hver Gang 
han barberede sig — sit lidet tiltalende 
Kontrafej med Resignation. For Rosa-
marys Skyld havde han gerne ofret 
det halve af hans Formue, dersom han 
kunde have opnaaet en Patriciers Stem-
pel og en Haarvækst som en græsk 
Gud. 

Han var ofte i de otte Aar, de havde 
været gift, kommet til det Resultat, at 
Rosemary havde elsket — eller i hvert 
Fald var blevet elsket, af en Adonis, 
før hun mødte ham. Selvfølgelig en 
uden Penge. Det var kun Ret. Hvor-
for skulde Guderne ofre alle Goder 
paa eet Menneske ! En yngre Søster 
af Rosemary støttede ham i disse An-
tagelser, og Rosemary selv kom nu og 
da med tilslørede Bemærkninger om, 
hvor usundt og farligt et fremmed 
Klima kunde være for Sundheden. 

Naar han lagde to og to" sammen, 
kom han til det Resultat, at hendes 
Adonis havde skjult sit klassiske Ho-
ved et eller andet Sted hinsides Sues, 
og han nærede en lille Mistanke om, 
at der var en vis Forbindelse mellem 
den hæslige Potpourri i Dagligstuen 
og denne Adonis. 

En Dag sagde han ganske forbi-
gaaende: 

„Det er en utrolig Bunke, Du har 
af den Potpourri, Rosemary!" 

,Ja," sagde hun med et fraværende 
Udtryk, »den er lavet af Roser — af 
visne Roser, som blev givet mig for 
mange Aar siden." 

»Hm!« sagde Thomas. 
Men Lykkens Gudsinde tilsmilede 

ham. 
Det var en varm Sommereftermiddag 

i Juli. Thomas var paa Vej til sit 
Hjem fra et Besøg hos en Søster i det 
nordlige England. 

Foruden ham selv var der kun en 
umaadelig svær Herre i den første 
Klasses Kupe, han var gaaet ind i. 
Den Fremmede saa ud, som om han 
engang — før Fedmen havde udslettet 
alle Linier — havde haft smukke Træk. 
Han havde smukt, kastaniebrunt, bøl-
get Haar og kunde se ud til at være 
baade tredive og halvtreds Aar. Han 
var kolossal! Han stønnede og pustede 
og tørrede uafladelig sin sveddryppende 
Pande. Thomas havde ondt af ham og 
begyndte at tale om den umaadelige 
Varme, og snart passiarede de gemyt-
ligt. 

Den Fremmede havde opholdt sig i 
østen i otte Aar og havde haft Lyk-
ken med sig — men — han trak paa 
de enorme Skuldre — hvad betyd det, 
naar snart sagt hele Ens Familie var 
død, Vennerne bortrejst — og den ene-
ste Kvinde, man nogensinde havde 
holdt af, havde giftet sig med en an-
den. — Hans Fortrolighed antog samme 
Omfang som Perlerne paa hans Pande 
— de strømmede fra ham — Hvor 
havde han elsket hende! Hver Dag i 
to Aar havde han sendt hende Roser. 
Men han ejede ikke en Hvid, da han 
rejste, og ham, hun havde giftet sig 
med var rig. Den sædvanlige Historie! 
Han forstod nu, at det kun havde væ-
ret en Rosendrøm. 

Thomas forstod ogsaa. Hans Hjerte 
bankede af Fryd, men han bevarede 
sin Ro, alt medens hans Hjerte arbej-
dede med en Plan. Han forestillede sig 
for den Fremmede, men undlod at 
nævne sit første Navn: Hyland. Der 
findes jo andre Smith'er i Verden. 

Den Fremmede præsenterede sig og-
saa. Hans Navn var Pierce. Thomas 
kunde næppe undertrykke et Smil. Mr. 

Pierce fortalte, at han skulde have 
været paa Besøg hos Venner i Bristol, 
men han havde om Morgenen raaet 
Telegram om, at der var indtruffet 
alvorlig Sygdom, og nu var han paa 
Vej til London. 

Det passede fortrinligt med Thomas's 
Plan. Han begyndte at vise den Frem-
mede Genfortrolighed og smigrede ham 
og sagde, at han aldrig før saa hurtigt 
havde stiftet et Bekendtskab, og at 
han følte sig overbevist om, at de 
havde mange fælles Interesser osv. 

Mr. Pierce kom med bitre Bemærk-
ninger om sit umaadelige Korpus og 
spurgte, om Thomas eventuelt kunde 
anbefale ham et Hotel i en af Londons 
Forstæder! Han frygtede, han vilde føle 
sig ensom i London efter saa mange 
Aars Fraværelse. 

Hurtigere, end han havde turdet haa-
bet, fik han den Lejlighed, han havde 
ventet paa. Om Mr. Pierce ikke vilde 
gøre ham den Fornøjelse at være hans 
Gæst en Nat? — Han vilde være hjer-
telig velkommen i hans Hjem. Saa fik 

han Tid til at se sig om efter et !pas-
sende Hotel. Hans Hustru vilde være 
ham behjælpelig. Man kunde overho-
vedet ikke vente at faa noget Værelse, 
naar det ikke var bestilt i Forvejen. 

Den tykke Mand forsøgte at komme 
med Indvendinger — men de kom 
ikke fra Hjertet. Desuden havde Var-
men smeltet hans tilbageblevne Energi. 
Han spurgte forsigtigt, om det nu og-
saa var belejligt — om hans Hustru 
vilde synes om at faa uventet og 
fuldkommen fremmed Indkvartering, 
og Thomas forsikrede, at hun vilde 
blive henrykt. 

Mr. Pierce vat af Naturen ikke mis-
tænksom og gjorde sig ingen Skrupler 
over at have modtaget en Invitation 
af en vildfremmed Mand. Men da han 
havde siddet lidt, begyndte han at ud-
folde en utrolig — men naturlig Æng-
stelse for at finde „fælles Bekendte." 
Han stillede Thomas Spørgsmaal, som 
det kneb for ham at besvare, men 
værst var det, naar han talte om sig 
selv, for han havde en afgjort Tilbøje-
lighed til at tale om „sin svundne 
Rosendrøm". Thomas frygtede, at han 
skulde nævne Rosemarys Navn — for 
saa var Spillet ude og Planen mis-
lykket. Ofte er Isen umaadelig tynd, 
og han ventede hvert øjeblik at falde 
igennem. Anede Pierce først Sandhe-
den, vilde han — som det Bjerg af 
Flæsk, han nu præsenterede aldrig 
indvilge i at møde sin Rosendrøms 
Dronning — hende, han daglig havde 
sendt Roser gennem to Aar. 

Selvfølgelig kunde han fortælle Rose-
mary om deres tilfældige Møde -
men Ord kan ikke beskrive den For- 

vandling, der er foregaaet med hendes_ 
Adonis. Det maatte ses for at blive 
troet. 

Konspiratoren Thomas Hyland-Smith 
aandede lettet op, da de nærmede sig 
den hjemlige Station, og hans Gæst 
blev kendelig overrasket over , at se 
den elegante Rolls-Royce, der ventede 
dem. 

Thomas talte ustandselig for ikke 
at give sin Gæst Tid til at spørge. 

Da de steg af ved „Pinewood", sag-
de Thomas, sikker paa sin Sejr: 

„jeg haaber, Rosemary er hjemme 
til at modtage os. Hun talte ganske 
vist om en Eftermiddagsthe 	 

„Rosemary?" gentog Mr. Pierce for-
færdet og om muligt endnu mere rød 
end før. Det gjorde Thomas ondt for 
ham — men saa huskede han Rose-
marys forbistrede Potpourri og hendes 
Suk, naar hun i al Hemmelighed be-
tragtede ham. 

„Det er min Hustrus Navn ... Vær-
saagod at træde indenfor. Aa — der 
kommer hun — Rosemary, jeg bringer 
en Gæst — en Herre. jeg traf i Toget." 

Han betragtede med forstilt Forbav-
selse de to, da de hilste paa hinanden. 

„De kender hinanden!" udbrød han 
„Hvor morsomt!" 

„Det er — det er — Lancelot," 
sagde Rosemary stille. 

„De sagde ikke H yl and-Smith, da 
De forestillede Dem," sagde Pierce 
henvendt til Thomas; hans hele Skik-
kelse var præget af Bebrejdelse. 

„Nej — jeg kalder mig ligesaa ofte 
Smith. Men jeg maa sige — det var 
en Overraskelse. Der bliver noget at 
tale om !" sagde Mr. Hyland-Smith, 
idet han saa paa de to, der undgik at 
møde hinandens øjne. „Men jeg glem-
mer helt mine Pligter som Vært. Øn-
sker De ikke at komme op paa Deres 
Værelse for Middagen ? Vi spiser vel 
til sædvanlig Tid?" henvendte han sig 
til Rosemary. 

Mr. Pierces Besøg paa „Pinewood" 
varede kun til den næste Dag. Hans 
Vært var overmaade elskværdig og 
imødekommende, men der var noget 
i den Maade. hvorpaa hans Værtinde 
undgik at se paa ham, naar hun talte 
med ham, der foraarsagede, at han 
„modtog et Telegram", saa han 
hovedkulds maatte afsted. 

Da Thomas den Aften kom hjem, 
fandt han Dagligstuen fyldt med Duf-
ten af friske Roser. 

Jeg er blevet ked af min Potpourri, 
sagde Rosemary forklarende. „I Frem-
tiden tror jeg, jeg holder mig til fri-

ske Roser." 
Thomas sagde let henkastet, at han 

fandt Duften af de friske Roser var 
langt at foretrække. Indvendig var 
han henrykt. 

Rosemary sukkede ikke længere, 
naar de om Aftenen sad sammen i 
Dagligstuen. 

Naar man er syg. 
- 0- 

Før eller senere kommer Syg-
dommen til os og lægger sin stille, 
ubønhørlige Haand paa os. Det er 
kun de enkelte, som slipper fri. 
Man kan træffe Mennesker, som 
glade og stolte fortæller, at de 
har været oppe af Sengen hver 
eneste Dag i 40 Aar og aldrig 
været rigtig syge Men man træf-
fer ogsaa Mennesker, hvis hele 
Liv var mærket af Sygdom, Li-
delser, Lægebesøg og Hospital-
ophold. 

Selvom Sygdom er noget ondt 
og vor Natur imod, er der meget 
at lære og tænke over for den,  

der bliver syg, og skal ligge syg 
og hjælpeløs, maaske Ugen, Maa-
neder igennem. Man erfarer noget 
nyt, som man maaske ikke erfa-
rer, naar man er rask og kan 
passe sit Arbejde. 

i. Man lærer, at man kan saa 
storartet undværes. Sygdommen 
river os hurtigt ud af den Ind- 
bildning, at man er uundværlig. 
Livet staar ikke stille, fordi et 
Menneske lægges paa Sygelejet. 
Den, der er travlt optaget og in-
teresseret tager Del i meget Ar- 
bejde, ser, at straks er der a n- 
d r e parat til at træde ind i ens 
Plads og udføre det Arbejde, som 
man maaske føler sig ret uund- 
værlig i, lige saa godt, ja, anta-
gelig bedre. Mennesker vænner 
sig hurtigt til, at en anden har 
overtaget Arbejdet og glemmer 
snart den, der var der tidligere. 

Livet og Døden rider hurtugt 
— og jeg, den enkelte, er kun et 
Støvgran, der glimter et øjeblik 
i Lyset og saa forsvinder, gemt 
og glemt. Ikke een er uundværlig. 
Verdens Ære er flygtig og tom — 
taabelig at bygge paa. 

2. Saa vendes Blikket indad og 
man lærer at sige Tak for de gode 
Dage, man har haft, rask og ar- 
bejdsdygtig. Sundhed er ikke no-
get selvfølgeligt. Det er en Gave 
fra Gud. Og en Gave siger man 
Tak for, alle 1, som kan færdes. 
passe Jeres Arbejde, gaa i Seng 
om Aftenen, kan sove roligt, stag 
op om Morgenen, skøn paa det, 
mens i er raske] Maaske skal Du 
om kort Tid ligge hjælpeløs og 
tænke paa de Dage, da Du var 
rask og skønnede saa lidt derpaa. 
Maaske skal Du ligge og misunde 
dem, der kan gaa, kan spise, 
kan leve uden Smerter. Jeg hu- 
sker den Mand, der blev blind i 
sit 30 Aar; „l 30 Aar har jeg haft 
mit Syn, og ikke en eneste Dag 
har jeg husket at sige Tak for 
det?" 

3. Sygdommen minder os om 
vor usigelige Hjælpeløshed, naar 
det kommer til Stykket. Den stol- 
teste, den stærkeste Mand kan 
paa et Sekund blive et lamt hjæl- 
peløst Vrag. Den, som farer mest 
ivrigt og fortravlet omkring, kan 
paa et øjeblik blive standset og 
lammet, at man endog maa bede 
om Hjælp for at faa et Glas Vand 
at drikke. Den, der aldrig regnede 
med Smaatingene, lærer, hvor me- 
get det kan betyde, blot at et Gar- 
din bliver trukket rigtigt for Vin-
duet eller at man faar Lov at 
ligge paa Siden, naar man en 
Uge kun .har maattet ligge paa 
Ryggen. De smaa Ting har en 
helt ny Betydning for den, der 
ligger i Sygesengen. 

4. Sygdommen er en Guds Tje-
ner. Her sætter Gud os selvop- 
tagne og selvglade Mennesker 
lempeligt paa Plads. Det kan gøre 
ondt, men kan man gennem Smer-
terne stadig se Jesus dejlige An-
sigt, da erfarer man, hvor forun- 

derligt Han bærer os gennem det 
altsammen: Netop her viser det 
sig, at de evige Arme kan bære. 
Kristendom er ikke Ord, men Kraft 
i de svage. Den er i Sandhed 
fattig, som ligger syg uden hans 
Hjælp, Legemets og Sjælenes store 
Læge. 

I Sygdommens Stilhed og i de 
lange Nætter kan Guds Røst maa-
ske endelig trænge igennem til 
vore Hjerter. Man faar et helt nyt 
Lys over sit Liv, naar man paa 
Sygesengen vurderer og holder 
Dom over sig selv. Da ser maa 
hvad der er Hø og Straa. Da læ-
rer man at ty til Gud om Hjælp 
paa den viseste og bedste Maade 
for mig og mine. Vær stille, min 
Sjæl! Hjælp mig da at hvile trygt 
og stille kun paa dine Løfter, 
Herre kær. Og ej Troens dybe 
Fred forspilde . . . 

Og saa siger man alligevel glad 
og undrende Tak, naar man fik 
Lov 'at vende tilbage til Livet, 
og rask for en Tid. 

Men den, der besøger Syge, 
har ogsaa noget at lære ved Syge-
sengen. Det er smukt at besøge 
Syge, opmuntre dem, hjælpe dem. 
Og vi maa ikke glemme de Syge, 
som ligger Dag efter Dag, og for 
hvem et Besøg er en Begivenhed, 
et Lyspunkt i Ensformigheden. 
Men Besøget maa gøres med Efter-
tanke. Lange Sygebesøg kan for 
mange Syge være praktisk gene-
rende og ofte trættende. Desværre 
gives der tankeløse Mennesker, 
som i al deres Omsorg for Pati-
enter gør mere Skade end Gavn, 
især naar de sætter sig til Rette 
og fortæller om deres egne Skrø-
beligheder og Genvordigheder. 
Som Regel har de alle eller deres 
nærmeste haft samme Sygdom 
som den Syge. — Den, der be-
søger syge, maa huske, at den 
syge har et saare aabent Blik for, 
hvad der er ægte og uægte Med-
følelse. Den besøgende virker mere 
ved hvad han er, end hvad han 
siger. Et Smil kan betyde meget 
mere end en lang, deltagende Tale. 
Og især maa Guds Ord ved Syge-
sengen bringes i Aand og Sand-
hed. Et Skriftsted kan virke irri-
terende, hvis den syge mærker, 
at det kommer som Led i Syge-
besøgets Teknik eller fordi det 
skal siges. Men et Guds Ord, sagt 
naturligt, t rette Time, og paa 
rette Maade, kan virke som et 
Kildevæld for en tørstende Sjæl. 

Derfor lærer de syge at værd-
sætte det ægte og vende sig fra 
det paatagne og forlorne. Livet er 
rigt, og Livets Herre er rig --
ogsaa naar han sender sin Tjener, 
Sygdommen. Han har altid noget 
nyt at lære os: Vær ydmyg og 
lille! Vær taknemlig! Husk din 
Hjælpeløshed! Guds Arme kan 
bære! Vær ægte og helt igennem 
sand. 

Bjergene skal vige og Højene 
rokkes, men min Miskundhedskal 



ikke vige fra Dig, og min Freds 
Pagt skal ikke rokkes, siger Her- 
ren, din Forbarmer." 

Paul 11T e dergaard. 

Posiligsorllelse i gamle Dage. 
— o— 

I Aaret 1624 oprettede Chr. IV 
det danske Postvæsen og sørgede 
for, at der i alle Landsdelene blev 
anlagt faste Postruten. I den før-
ste Tid var der i hele Landet kun 
ansat to Postmestre. 

Den ene boede i København og 
den anden i Kolding. Begyndel-
sen var meget beskeden, og der 
hengik adskillige Aar, før der var 
Brug for flere. Det stod nemlig 
daarligt til med Oplysninger hos 
Menigmand, og det varede længe, 
før Almuen omsider fik lidt Fær-
dighed i Skrivekunsten. 

I den første Tid var Postgan- 
gen langsom, idet Brevene blev 
befordret frem til deres Bestem-
melsessted ved Hjælp af gaaende 
Bude, nemlig den saakaldte Fod-
post. der kun var forpligtet til at 
aflevere Breve til de Folk, der 
boede direkte paa hans Rute. Re-
sten af Brevene blev afleveret i 
en Kro eller hos en Købmand, og 
saa havde Fodposten ikke mere 
med dem at gøre. Herfra blev 
Brevene saa bragt videre til Adres-
saterne, naar der tilfældigvis blev 
en Lejlighed. Ved Modtagelsen af 
Brevet maatte Adressaten betale 
Portoen, som blev beregnet efter 
Vejlængde, for Eks. 4 Skilling for 
en Strækning af 4 Mil. 

Men lidt efter lidt blev der ind- 
ført forskellige Forbedringer, for 
at Brevene kunde blive hurtigere 
besørget. Man fik saaledes ridende 
Bude og Deligence. Efterhaanden 
fik de fleste større Provinsbyer en 
Postmester, og Forholdene var 
saaledes, at han undertiden var 
forpligtet til at give Postbudene 
baade Kost og Logi. 

Diligencen befordrede ikke alene 
Breve og Pakker, men ogsaa rej-
sende. Der var Plads til ti Perso-
ner i den store Vogn, som var 
forspændt fire Heste. Det gik kun 
langsomt fremad, for Vejene var 
overalt i daarlig Stand, og Kusken 
var kun forpligtet til at køre en 
halv Mil i Timen. Undertiden 
skulde der gøres Ophold mange 
Steder, og derfor var det dyrt at 
rejse paa denne Maade. Som Ku-
riosum skal anføres, at i Tiden 
omkring 1820 varede det, siger og 
skriver, tolv Timer for at komme 
fra København til Helsingør med 
Deligencen 

I Aaret 1808 blev der indført 
en meget vigtig Ordning, som gik 
ud paa, at otte Postbude to Gange 
daglig skulde gaa rundt i Køben• 
havn og uddele Breve. De gik ikke 
ind i Husene saaledes som nu; 
men de blev staaende i en Port, 
og naar de ringede med en Klokke 
eller blæste paa et Horn, saa kom 
Folk hen til Postbudet for at faa 
deres Breve udleveret. 

I den første Tid skulde de selv 
betale deres Uniform, hvortil der 
hørte en stor bredskygget Hat med 
et særligt Postskilt. Lønnen var 
beskeden, nemlig 120 Rigsdaler 
aarlig. Det viste sig hurtigt, at der 
var Brug for saadanne Postbude, 
som i det første Aar udbragte 63 
Tusind Breve i København. 

Først i Aaret 1851 blev der op-
hængt røde Postkasser paa Hu-
sene, og hvori Folk kunde lægge 
deres Breve. Indtil da havde det 
været Skik, at man afleverede dem 
bestemte Steder, hvor Postbudene 
kom og hentede dem. Og omtrent 
samtidig blev de første Frimær-
ker indført, nemlig et brunt Mær-
ke til 4 Skilling og et blaat Mærke 
til 2 Skilling. Men først i 1860 
blev det bestemt, at Postbudene  

skulde gaa fra Hus til Hus og 
aflevere Brevene til Adressaterne. 
Saa vidt man ved, blev den røde 
Uniform indført i Aaret 1796. 

For Postvæsenet i al Alminde-
lighed fik det stor praktisk Betyd-
ning, da den første Jernbanelinie 
aabnedes i 1847. Det var ganske 
vist kun paa en meget kort Stræk-
ning,nemligKøbenhavn—Roskilde. 

Det ses af en gammel Rejseliste 
fra 1863, at paa det Tidspunkt 
fandtes der paa Sjælland ikke an-
dre Jernbanelinier end København 
— Roskilde— Korsør. Paa de Stræk-
ninger, hvor der ingen Jernbane 
var, kørte der mange Postvogne, 
og det varede længe, før de blev 
overflødige, ja, det blev de egent-
lig aldrig, for nu kører der jo 
Rutebiler. 

Bornholms første Landpostbud. 

I Slutningen af 1850-erne be-
gyndte Landpostbudene at gaa 
rundt, dog ikke hver Dag, og de 
gik heller ikke fra Hus til Hus; 
men i hver Landsby afleverede de 
Posten et bestemt Sted, I de Ti-
der var det drøjt at være Land-
post. Det krævede et godt Helbred, 
og det var ikke saa sjældent, at 
han maatte gaa 4-5-6 Mil paa 
en Dag, saaledes var Turen, og 
det kunde ikke indrettes ander-
ledes, mente man dengang. For 
dette uhyre anstrengende og op-
slidte Arbejde fik en Landpost en 
ussel Løn, nemlig onkring 1875 
kun 480 Kr. om Aaret. Den steg 
kun langsomt. Endnu i Aaret 1890 
var Lønnen ikke naaet højere end 
til 670 Kroner aarlig. 

I Løbet af de sidste halvtreds 
Aar er der sket store Forandrin. 
ger og Forbedringer indenfor Post-
væsenet her i Landet, og der er 
Grund til at tro, at Luftposten vil 
faa større og større praktisk Be-
tydning i den kommende Tid. 

Fra Uge til Uge. 
-o— 

Fra Borgmesteren har vi mod-
taget følgende : 

Jeg kan fuldtud slutte mig til 
Tanken om, at der bør gøres no-
get for at faa Badestranden ved 
Næs forbedret. 

Derimod er jeg ikke ganske enig 
med Forfatteren af Artiklen „Kri-
tik" i Bladets sidste Nr. — For-
fatteren af nævnte Artikkel gør 
sig nemlig heri skyldig i uberet-
tiget Kritik, og viser en sørgelig 
Mangel paa Initiativ, som han dog 
forlanger af andre. Det er selv-
følgelig altid den mest behagelige 
Fremgangsmaade, naar man vil 
have en Sag gennemført, at faa 
andre til at udføre Arbejdet, og 
et virksomt Middel hertil er det 
ogsaa ofte, at beskylde dem der 
arbejder, for at de udretter for 
lidt. - 

Forfatteren af Artiklen skriver 
om Borgerforeningen og Den kom-
munale Vælgerforening, at disse 
Foreninger kun er ivrige efter at 
varetage Byernes Interesser, naar 
et Valg staar for Døren. — Kan 
den ærede Indsender slet ikke se, 
at der i Løbet af Valgperioden 
er udført et Arbejde af Byraadet,  

f. Eks.: Anlæget ved Lægeboligen, 
Centralpladsen, Gader og Veje, 
Kloakanlæg og Havnens Istand-
sættelse. Byraadet har ikke mang-
let Arbejde, og de fleste af Med-
lemmerne har ofret langt mere 
Tid end der Med Billighed kan 
forlanges, Det vil vist volde Van-
skeligheder, at finde en Byraads-
periode, hvor der er udført mere 
Arbejde til Gavn og Forskønnelse 
af Byerne, og endnu vanskeligere 
at anvise, hvor Pengene skulde 
komme fra til mere. 

Sagen „Badestranden ved Næs" 
er slet ikke uoverkommelig. Der 
er her i Byerne løst Opgaver, 
hvor Vanskelighederne ved Gen-
nemførelsen har været langt større. 
— Men her hjælper Kritik ikke, 
der skal Arbejde og Offervillie 
til. Sagen maa løses af det pri-
vate Initiativ. Først maa der ned-
sættes et Udvalg af interesserede 
Folk. F. Eks. dette Blads-Redak-
tør, Byens Hotelejere og større 
Pensionatejere. — Maask e dette 
Udvalg skulde søge dannet en 
Forening (med et meget lille Kon-
tingent), eventuelt søge Tilskud, 
ved Sparekasser, Banker og an-
dre Steder, hvor der endnu findes 
Penge. Ogsaa flere af vore Som-
mergæster giver gerne en Skærv. 

Tag fat paa Sagen og giv ikke 
op før den er gennemført. Vis at 
der er Mandfolk, ogsaa uden for 
Byraadet, der baade vil og kan 
noget udover at kritisere. — Ingen 
vil glæde sig mere over at se 
Sagen gennemført end underteg-
nede, og jeg tegner mig paa For-
haand for det første Bidrag. 

DL Bloch. 

Idet vi takker Hr. Bloch for 
tilsendte Artikel, der viser Borg-
mesterens Interesse for Badestran-
den ved Næs og Dannelsen af en 
Forskønnelsesforening, gør vi op-
mærksom paa, at Artiklen „Kritik" 
i sidste Nr. .af „Nordbornholm" 
absolut ikke indeholdt nogen Kri-
tik af de Byraadsmedlemmer, der 
er valgt af Borgerforeningen og 
Den kommunale Vælgerforening; 
vi kender jo alle det nuværende 
Byraads mange og gode Gernin-
ger; men vi paapegede, at disse 
Foreninger efter Valget syntes at 
føre en ret upaaagtet Tilværelse. 
Borgerforeningen, der jo kalder 
sig upolitisk, kunde jo godt have 
andre Opgaver end ved de kom-
mende Valg at indsætte Repræ-
sentanter i Byraadet; der var ikke 
noget i Vejen for, at den samti-
dig var raadgivende, eller virkede 
som en Slags Forskønnelsesfore-
ning under den 4aarige Valgperi-
ode med Afholdelse af Borger-
møder, naar et eller andet af In-
teresse forelaa. 

Foreningen var jo særlig virk-
som det første Aar under Kap-
tajn Koefoeds Ledelse, derfor paa-
pegede vi denne Mulighed, men 
en Forskønnelsesforening, der 
staar udenfor Partierne, virker 
vel nok bedre til det fælles Bed-
ste, og vil Borgmesteren være med 
til Stiftelsen af en saadan, tvivler 
vi ikke paa at denne faar god 
Tilslutning. 

Noget maa der gøres, 
Gang paa Gang har vi læst 

Nordbornholms Ugeblad forskel-
lige Indlæg, hvor der har været 
agiteret for at danne en Forening, 
som skulde arbejde for, at vi fik 
en bedre Badestrand og kønnere 
Forhold langs Stranden m. in. 
Der er vist Opgaver nok. Før Kri-
gen levede her mange dygtige Folk 
i Allinge, som arbejdede for at 
drage Turister til Byen ; men de 
fleste er døde, og Allinge ligger 
stille. Nu ser vi snart kun Røgen 
af en Masse Biler, der farer gen-
nem Byen med de fremmede, Kan  

dette Forhold ikke forandres lidt? 
Alle Byer paa Bornholm arbej-

der meget energisk for at faa fat 
i Turisterne, hvorfor gør vi ikke 
det samme, vi har da de bedste 
Betingelser, som kan tænkes, Al-
linge ligger jo meget centralt og 
meget smukt; det er der mange 
af de fremmede der siger. 

Hvis vi gaar en Tur syd paa, 
saa har vi jo kønne Partier, og vi 
har ogsaa Badestrand, som ligger 
meget smukt, og den er ogsaa 
bleven brugt i denne Sommer. 
Der har været Dage, hvor jeg har 
talt ca. 200 Mennesker paa en 
Gang, men hvis den blev lavet 
lidt bedre, saa kom der maaske 
1000 Mennesker om Dagen, og 
Arbejdet er slet ikke svært, men 
bliver der stiftet en Forening, der 
vil arbejde for os, saa er jeg sik-
ker paa at Allinge kommer mere 
med. Det er jo Badestranden, der 
trækker Folk. Vi saa jo i Som-
mer, at der var nogle Folk, som 
begyndte med at rense Sten væk 
og køre lidt Sand ud i Stranden, 
og de badende var meget glade 
for det; men vi maa gøre mere 
endnu. Der er jo Plads til et lille 
Anlæg ogsaa, og lidt flere Bænke 
kan der ogsaa staa. Vi ser jo, 
hvor pænt at Hr. og Fru Rude 
pynter op paa Næs med Bænke, 
saa Folk kan sidde og nyde den 
herlige Udsigt. Vi maa gøre det 
samme, og saa maa Byens Folk 
lade være med at smide alle de 
forbandede Blikdaaser, gamle 
Spande og meget andet ned paa 
Stranden; der staar jo mange 
Steder tydelig skrevet, at det er 
forbudt af Politiet; men Folk gør 
det alligevel. 

Vi maa altsaa have Foreningen 
stiftet og tage fat. Vinteren er 
lang at arbejde i, vi har jo vores 
nye, smukke Anlæg at tage Lære 
af. Hvor har det pyntet Allinge. 
Der er sikkert gjort et stort Ar-
bejde for at faa det realiseret. Vi 
andre maa ogsaa gøre noget, maa-
ske vi kan komme saa langt, at 
vores Hoteller og Pensionater 
bliver enige om at opkræve Kur,  
takst, saa bliver der jo Penge at 
arbejde for. 

Chr. Jørgensen. 

Hammershus. 
—o--- 

Ved Østersøens Kyst mod Nord, 
hvor Hammeren stolt sig hæver, 
paa faste Klippegrund et Minde staar, 
en Røst om Fortids Strid og Kamp 
Et gammelt forvitret Slot, 
hvor Murene kun staa tilbage; 
og alene Ugle og Krage bor, 
medens Ukrudt trives paa de gamle 

Mure. 

Men engang i Tiden saa stolt Du stod, 
med høje Taarn og Spir mod Himlen. 
En Forpost paa den gamle Ø. — 
Burgunderholm som den fra 
Vikingtiden kaldet blev. 
,,Den væreed Du mod Fjendehaand, 
med brede Bryst vendt imod Østers() 
indtil Du faldt for Voldsmands Magt 

og List. 

Uforstands Haand dig lagde øde, 
havde et Øje for Skønhed og Pragt. 
Fortids Vandaler ej tog det saa nøje, 
med hvordan de handled ,det være 

sagt". 
Nutids Aand nu smukt vil værne. 
og pleje de Rester som endnu staa. 
Derfor skal Mindet om Storhed leve, 
saa længe Danske Hjerter kan slaa. 

14. C. Aarkrogh, 
Musiker. 

HOst, pantsat efter Loven af 16. 
Februar 1932, maa ikke sælges 

uden Pantehavernes Samtykke, 

1 Februar blev gennemført en 
Lov, hvorefter Købmændene ved 
Salg af Sædekorn, Frø og Kunst-
gødning kunde opnaa Pant i den 
kommende Høst. Loven er udnyt-
tet i stor Stil Landet over, og nu, 
hvor den ny Høst kommer frem,  

er der Anledning til at gøre op-
mærksom paa, at der ikke uden 
Panthaverens Samtykke maa de-
poneres over pantsat Høst. 

Om Salg siges i Paragraf 3: 
„Saa længe Fortrinsretten be-

staar, kan Pantsætteren ikke 
sælge Høsten, hverken helt eller 
delvis uden Panthaverens Sam-
tykke." 
Sælger nogen Landbruger Hø-

sten uden Panthaverens Samtykke 
eller uden samtidig at betale Pant-
haveren, vil han ifalde Strafansvar. 
Panthaveren vil endvidere kunne 
holde sig til Køberen af Høsten 
for den Værdi, som den pantsatte 
Høst har, og Købmanden bør der-
for i egen Interesse ikke købe en 
Landbrugers Høst, forinden han 
har forvisset sig om, at den ikke 
er pantsat. 

Loven siger ikke noget om, 
hvorvidt Pantsætteren maa bruge 
af Høsten, men der er næppe 
Tvivl om, at det er ulovligt og 
strafbart, . saafremt Pantsætteren 
bruger saa meget af Høsten, at 
Resten ikke dækker den pantsatte 
Gæld. 

Nogle Tal fra Husmoderens Rige. 
En Statistiker har moret sig med 

at regne ud, at en Husmoder, der 
har været gift i 20 Aar og har en 
Husholdning paa 6 Personer, i 
denne Tid har skrællet 87,600 
Kartofler, har stoppet 1040 Strøm-
per, har redt Seng 29,200 Gange 
og skaaret 175,000 Stykker Smør-
rebrød. Hvis man regner, at hun 
hver Dag giver de enkelte Fami-
liemedlemmer hver et Kys, har 
hun i samme Tidsrum kysset 
45,000 Gange. 

Tilgodehavender paa spærrede 
Konto i Tyskland kan nu overdra-

ges til tredie Person. 
De tyske Devisebestemmelser 

angaaende indefrosne udenland-
ske Tilgodehavender paa saakaldte 
„spærrede Konti" er i disse Dage 
betydelig mildere med Hensyn til 
Rejsetrafiken. Den Slags Tilgode-
havender kan forsaavidt de ikke 
stammer fra Salg af Værdipapi-
rer — ikke alene benyttes til 
Kontoindehaveren og hans Fami-
lie, men ogsaa overdrages til tre-
die Person, dog kun til Brug ved 
Rejser og Ophold indenfor Tysk-
lands Grænser. Der frigives ind-
til 1200 Mark pr. Person og Maa-
ned, dog maa den samlede Sum 
ikke overstige 10,000 Mark pr. 
Konto og Maaned. 

By i Norge overfaldet af 
Kakkerlakker, 

Sandefjords Brandvæsen blev 
forleden stillet overfor en besyn- 
derlig Opgave. Det maatte rykke 
ud til Karup mod hele Hærskarer 
af Kakkerlakker, som havde an- 
grebet en Del af Byen. Man fandt 
straks Fjendens Hovedkvarter, en 
Udgravning ved en projekteret 
Gade. Her var der kastet forskel-
ligt Skrammel ned og bl. a. nogle 
Skibsmadrasser medKakkerlakker. 
Væggetøjet havde formeret sig 
kraftigt og talte i Millioner sik-
kert. Dette Mylder var begyndt 
at sprede sig og var en alvorlig 
Trusel for Beboerne i Bydelen. 
Man forsøgte først at hælde Gift 
ned over Hovedkvarteret, men det 
var som at slaa Vand paa Gæs 
og overfor disse Masser hjalp det 
lidt. 

Saa ringede man paa Brand-
væsenet, og det holder nu Ud-
gravningen under Belejring. En 
bred Løbegrav er anlagt rundt 
om Udgravningen og Løbegraven 
er paafyldt Tjære. Herover kan 
Kakkerlakkerne ikke slippe End-
videre har man overhældt Hoved-
kvarteret med Savsmuld, over-
hældt med Parafin, der holdes 

• 



3 Aars 

Frederikshorgplag 
10 Kv. 3`' staar billigt til Salg 

Telefon Rutsker 86 x. 

100 Tdr. meget fine 

Spisekartofler 
sælges billigt. Bringes overalt. 

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

Ved Lodtrækningen paa Menig-
hedshjemmet udkom: Bordtæppe 
blaa Seddel Nr. 27, Kaffedug hvid 
Seddel Nr. 32, Sofapude rød Sed-
del Nr. 67. 

Mit 4 Fags Hus 
i Hasle er p. Gr. a. Bortflytning 
til Salg. Elektr. Lys, Vand og Gas, 
hyggelig Have m. m. 

God.: Prioritetsforhold. 
Fotograf Berghagen. 

AI Slags Fjerkræ 
købes 

G. Jørgensen. Tlf. Allinge 66. 

Ung Pige 9 
20 Aar, søger Plads til 1. Novbr. 
i Allinge eller nærmeste Omegn 
ved indv. Gerning og Madlavning 
under Fruens Vejledning. Har haft 
et 5 Mdr.s Ophold paa Hushold-
ningsskole. — Mulige Oplysninger 
med Løn-Tilbud bedes sendt til 
Ida Rasmussen, „Nyrupgaarden' 

Kirke Saaby St., Sjælland. 

Høstfest 
afh. Søndag d. 11. Sept. . 

paa Finnedalen! 
Om Efterm. KONCERT  
KI, 8 Dansant og Ballon- I 
DANS under Ledelse af I 
HansensOrkester, Svaneke 

Fri Entre. — Servering til Kl. 1. 

kari ASI1113 heihrghS? 
Forlang gratis og franco tilsendt 
Litteratur, Brugsgnu, Anbefaling 
Dr. Hassencamp's Medicatus 
M. Bro, kemisk teknisk Fabrik 
Danasvej 32, Kbh. V. .1-1f. 7208 

Forretningskonvoluller 
sælges med Firma for ku n 8 Kr. 
pr. Mille. 
Allinge Bogtryhheri, 

brændende. 	Brandmandskabet 
holder Vagt Nat og Dag for at 
holde Ilden brændende og Tjæ-
ren flydende. 

Kogning. 
Undertegnede tilbyder min As-

sistance med Kogning ved selska-
belige Lejligheder i By og Land. 

Kirstine Bertelsen. 
Bopæl, Brændehdl. Hohn, Allinge 

Tak for Opmærksomheden ved 
vor Fader H. SIVERTSENs 
Begravelse. 

Hornene. 

En Pige, W15 Rar 
kan faa en let Formiddagsplads i 
Sandvig til 1. eller 15. Oktober. 

Bl. K. anv. 

Solidt Fløjlbord, 
en lille Sofa, en gl. Sofabænk, en 
Træseng, en Symaskine, en Jern-
Vaskegryde til Salg inden 15. ds. 
V. Grønbech, Østergade, Allinge. 

Engholm 

Nu 

 

enden 

  

HEM 

  

 

da der skal købes 

Vinterhrændsel 

   

     

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

Produkten. 

Revy-Forestilling 	Lørdag den 10. Sept. Kl. 8 
paa Christensens Sal. 

Lundens Mindes Personale opfører 

Sommerrevyen 1032 eller Cirkus Ingo, 
Entree i Kr. over hele Salen. Sømandsforeningen indbydes 

Derefter Bal til Kl. 2. — Bemæi k: Kun denne ene Gang. 

rRIlinge-Sanduig Gymnastikforening 

Masser af gode, billige Brædder 
sælges i 

Nordlandets Handelshus. 

Zvor for tese 5ryfisager 
Jndpafiningspapir og [Poser 
hos omrejsende Agenter, der paa Grund af 

Rejseudgifter maa beregne større Avance 

Daa en ringere Vare, og sælger denne paa 

Efterkrav og tiden Garanti. 

gornitzfias Sogtryfikeri, 
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 

Bestil Vinterbrændsel! 
Alle de gode Sorter kan købes i 

Nordlandets Handelshus. 

e 

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

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

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

Allinges bilt. Systue. Alt i Dameskrædersyning udføres 
fikst og moderne. Saavel Nyt som 
Omforandring, 1. Kl. Tilskæring 
og Arbejde. 	Stof tilskæres. 
Gunhild Nielsen, Nygade, Allinge. 

(over Cykle-Importen) 

Homlimalioosudslyr 
Fikse Ungpige-Frakker i nye, moderne Faconer er hjem-

kommen 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. 
Vinterulsters i alle Størrelser, Manchetskjorter. 

Hatte, Sokker, Slips, Undertøj i stort Udv. til billige Priser. 

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet. 

Magasin du Nords Udsalg 
ved Victor Planck, Allinge. 

NielsV.Grooss 
Blikkenslager. 

Aut. Gas- og Vandmester. 
WC, Kloak- og Centralvarmeanlæg. 

Tilbud og Overslag gratis. 

•■••firt, 

• og portofrit sendes vort Gratis   nyttige og rigt ill. Kata, 
log med Gummi, Sani. 

tets, 	Sksintartikler samt Ure, Bø. 
ger og Postkort. 
`a.fnariten, Afd. J K bhvn III. 

i Olsker, Areal ca. 19. Td. Land, NORMAL til 1 Kr. pr. 200 Stk. CONCERTO 
er til Salg. Udbetaling 3.000 Kr. 

Andersen, Dalegaard. 

Grammofon-Nagle 

Ligtøj og Ligsenge. 	Ligkistelager 	Ordning af Begravelser. 

Telefoner 77 og 76. 

er igen paa Lager ide  
sædv. 2 gode Kvaliteter 
til 1,50 Kr. pr. 200 Stk. 

IVIARCKMANN, HASLE 

do. 	 Motorpetroleuu til 	do. 
Bedste Maskinolie og Bindegarn. 

Tørt Korn modtages som Betaling af alle Indkøb i 

Bedste Sort Kul til Tærskningen 

Nordlandets Handelshus. 

esti! lims Tryksager i Allinge Bogtrykkeri 

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, saa-
fremt det ikke er fuldstændig i Or-
den 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 anbe-
fales til billigst mulige Priser. 

Stort Lager af alle Ovne fra 
C. M. HESS. 

P. C. Holm, Allinge. 
Nyt bager i Skolfii 
Meget nedsat i Pris.  

Allinge Fodtejsmagasin 

. Alt Sommerfodtøj 
udsælges til meget nedsatte Priser. 

C. Larsen, Vestergade, 

Præmieskydning 
14. Kreds afholder SØNDAG 11. 
Sept. Kl. 9 Præmieskydning paa 
Banen ved Sødeskov. 

Kl. 	Festskydning. 
Femskud og Trekant. 
Præmieuddeling. 

Bestyrelsen. 

Overretssagferer 

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

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

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

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

Hasle Bankl 
Aktieselskabet 

moltager Indskud paa Ind-
laansbog og Folio, Termins-
ydelser til Kreditforeninger, 

ordner Kreditlaan ni. ni. 

Dlarckmanns 
Bog- og Bladhandel 

modtager 

Annoncer og Tryksager 
fra Hasle og Omegn til 

Nordbornholms Bogtrykkeri. 
Trykprøver forefindes. 

Priser opgives. 

Gornitzka, Allinge. 

Avert6r i „Nordbornholm`` 

Xtwholdninffengene 
staar godt tit 

og rækker meget latngt, naar De gør Deres Indkøb i 

Yrodufiten. 

Nye Sædvarer = billigt Hønsekorn. 
Platamais. Hvede. Byg. Havre. Gode Kalkskaller. Trækul. Fritfoder 

Priser er billige nu. 

Nordlandets Handelshus. 

Daa til .dagmanden, 
naareres 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 

egfilefiandler T. 97lifikelsen, 
Tlf. Allinge 102. 

18 pet. Superfosfat. 40 pCt. Kaligodn. 
er paa Lager og udleveres gerne. 

Bestillinger paa 

Prima Saahuede og Saarug 
modtages til Levering snarest. 

Nordlandets Handelshus. 

Den bedste Eddike 
Kofoed & MortensensByggeforretning 	

de fineste Krydderier faas 

Produkten 



System Smith. 
—o— 

Smith beregnede, at det hele 
vild: tage Budet 3 Minutter at gaa 
fra Mæglerens Kontor til Bankens 
Port. Han ikke alene beregne de, 
men beviste det ogsaa. Han tog 
aldrig en Ting for givet, Seks Dage 
i Træk stod han paa Vagt ved 
Indgangen til Mæglerens Kontor, 
og naar Budet kom til Syne, fulg-
te han efter ham til Banken, og 
fandt ud, at Tiden varierede mel-
lem 2 Minutter og 30 Sekunder 
og 3 Minutter og 10 Sekunder. 

Smith beregnede og beviste det 
ogsaa, at paa en bestemt Tid hver 
Eftermiddag kørte en slank og 
velklædt Mand en stor Bil op for-
an Banken, lod den staa alene og 
vendte tilbage efter 5 Minutters 
Forløb. Dette skulde være det 
andel Led i Kæden. Smith var 
bekendt med, at Bilen var en lyd-
løst kørende 60 Hestes Durant, 
og han tilbragte en Uge i en af 
Byens Garager, hvor han præsen-
terede sig som en eventuelt Køber 
og lærte her at behandle den om-
talte Biltype, som havde den For-
del frem for andre, at den ikke 
behøvede at trækkes op, men blev 
sat i Bevægelse blot ved, at man 
trykkede paa en Mekanisme. Det 
kunde ikke være bedre, 

Det tog Smith adskillige Dage 
at beregne den bedste Rute fra 
den store Bank gennem Byen til 
Drejebroen, som spændte over 
Floden 3 Mil derfra, og han blev 
enig med sig selv om, at det var-
bedst at køre gennem de bredeste 
Gader. Efter at have overvejet 
adskillige Ruter, bestemte han sig 
for den af dem, som efter Under-
søgelsen syntes bedst. 

Han havde endvidere mærket 
sig, at en bestemt Fragtdamper 
gik fra Enden af Courtlygaden 
præcis Kl. 5,40 Minutter hver Dag 
og passerede Drejebroen nøjagtig 
Kl. 5,55. Broen blev spærret for 
Trafik 2 Minutter før den Tid, 
Smith tog Tiden hver Dag i en 
hel Uge, og der var ingen nævne-
værdig Forskel i Beregningen. 

Dette var tredie og næstsidste 
Led i Kæden. Det sidste opda-
gede Smith ved et Tilfælde, mær-
kelig nok forresten, thi Smith sto-
lede aldrig paa Tilfældet. En Af-
ten, da han vendte tilbage fra sine 
Observationer paa Broen, snub-
lede han over Dækslet paa en 
Kulslidsk — gennem hvilken der 
kunde losses Brændsel ned i Kæl-
deren, — og i samme øjeblik 
havde han grebet Ideen. Da der 
endnu kun var saa lidt Dagslys 
tilbage, gav Smith sig ikke Tid 
til at undersøge noget, men kom 
senere igen og overbeviste sig om, 
at Dækslet aldrig var laaset fast. 
Det Hus, Slidsken førte ind i, var 
dækket med Brædder over Vin-
duer og Døre — her boede ingen! 
Nu var Kædens sidste Led kom-
plet. Smith troede paa og svor 
ved sit System, der fandtes intet 
nok saa lille, som undgik ham. 
Alt vilde løbe paa den velsmurte 
Bane. Intet maatte skure, Tand-
hjulene maatte gribe ind og Rem-
mene løbe let. Hans System var 
forarbejdet med samme Omhyg-
gelighed som et Ur. Da lian var 
5 Aar gammel beregnede han hvor 
lang Tid det tog hans Moder at 
gaa fra Dagligstuen og til Spise-
kamret, han vidste nøjagtig, hvor 
mange Skefulde Syltetøj, han kun-
de hugge og spise, før hun kom. 
1 Skolen plejede han at mage det 
saadan, at han i Timerne blev sat 
udenfor Døren, saa han havde frit 
Spillerum til at plyndre de andre 
Elevers Lommer. Senere kunde 
lian til Punkt og Prikke sige, hvor 
mange Cigaretter kan kunde rulle  

sig af en Pose Durham. Efter at 
være kommet paa Straffeanstalten 
— ikke paa Grund af en Fejl af 
sit System, men fordi en Kamme-
rat havde sladret — beregnede 
han, hvor mange Gange han kunde 
file paa Jernstængerne ved Vin-
duet, inden Vogteren korn igen, 
og hver Dag maalte han Filingen 
og beregnede nøjagtigt, paa hvil-
ken Dag Skranke n vilde være 
brudt. Hans System narrede ham 
aldrig, og han holdt ligesaa fana-
tisk og blidt fast derved som en 
Afgudsdyrker ved sin Lergud. 

Blandt sine Bekendte gik han 
under Navnet „System.Smith." 

Efter sin Flugt blev han fanget 
igen efter at have nydt Friheden 
i 2 Dage, og han lagde Skylden 
paa sit Ubekendtskab med Egnen, 
hvor han kunde praktisere sit Sy-
stem ; og at det mislykkedes, for-
længer hans Straffetid med 2 Aar. 
I hvilken Tid han studerede. 

Han kom ud med en ludende 
Holdning, en 5 Dollarsseddel i 
Lommen og en Hoste; en Maaned 
efter havde han fordoblet sin For-
mue 50 Gange. I tre Tilfælde 
havde han pinligt nøjagtigt ud-
regnet sit System, og det havde 
vist sig, at hans Kalkulationer 
havde holdt Stik. 

Det sidste Kup skulde imidler-
tid være en Triumf; han vilde 
gøre det umulige, han vilde be-
vise, at Uheld kun skete grundet 
paa, at der manglede System. 

For at opnaa dette, sparede han 
sig intet Arbejde for at knytte 
sin Kædes forskellige Led sam-
men. Han gav ethvert af dem sin 
udelte Opmærksomhed, det maa 
siges om ham, at han aldrig no-
gensinde opgav Modet eller var 
bange, men han ærgrede sig ofte, 
og han blev idelig forstyrret, naar 
han sad og tænkte paa sit System. 
„Lange Murphy" — Opdageren 
hed Forstyrrelsen. 

Han dukkede op til alle mulige 
Tider. Murphy havde været det 
Instrument, som for 5 Aar siden 
havde bragt ham til „Huset". 
Smith vidste, at Murphy var i 
Byen, og Murphy kunde ikke lade 
være med at vide, at Smith ogsaa 
var det, det var gensidigt. Der 
blev ikke fra nogen af Siderne 
gjort Forsøg paa at skjule det. 

En Dag mødte Murphy Smith, 
der kom ud fra en Restauration. 

— Har De noget for, der er 
presserende i den næste Timestil, 
Smith? spurgte Murphy. 

— Aldeles ikke! 
— Saa kom med paa Stationen. 

Kaptajnen vilde gerne have, at 
jeg skulde tage alle med af .den 
gamle Garde, som jeg stødte paa. 
— Det varer ikke længe. Det er 
kun et lille tnaanedligt Opgør. 
De spadserede rygende sammen, 
det var hændt Smith mange Gange 
før og generede ham ikke det bit-
reste, det var jo bare en Del af 
den anden Mands System. Paa 
Stationen traf han den gamle Kap-
tajn og hilste hjerteligt paa ham. 
Derefter lod han Murphy gennem-
søge Klæderne, der blev intet fun-
det. Smith bar hverken Revolver 
eller noget som helst andet Slags 
Værktøj — — Smith bestemte 
sig til Fredag. Kl. 4,45 stillede 
han sig uden for Mæglerens Kon-
tor; Budet kom til rette Tid og 
gik hurtigt op ad Gaden Smith 
fulgte bagefter. 

Ved Sideindgangen til Banken 
svingede den store pustende Du-
rant op og holdt stille, den slanke 
Mand sprang ud og forsvandt ind 
i Banken. 

Da Budet naaede til det af Smith 
forudsete Sted, lænede denne sig 
let forover og bankede ham let 
paa Armen, instinkmæssigt dre-
jede Budet om og tog sig hurtigt 
til Brystlommen. Det var netop  

den Bevægelse, Smith havde ven-
tet paa, han greb den anden Arm 
og drejede den rundt med et Snup-
tag, stak derpaa med en lynsnar 
Bevægelse Haanden ned i Budets 
Lomme, fandt og greb Brevtasken 
og spændte i et Nu Ben for ham, 
saa han faldt. Budet skreg og 
greb efter sin Revolver, men Smith 
sprang tilbage, op i den store Vogn, 
og satte Mekanismen i Gang, greb 
Styreapparatet, og straks satte 
Bilen i Fart. 

Et Skud hørtes, og en rød Fure 
kom til Syne paa Smiths Haand-
led, det var imidlertid kun en 
Rift, som dog i øjeblikket for-
skrækkede ham, men saa var han 
omkring det første Hjørne, højt 
over Budets Skrig hørtes den gen-
nemtrængende Politifløjte. Han 
forøgede Afstanden fra sine For-
følgere, Blikket dels henvendt paa 
Vejen foran sig, dels paa Vej- og 
Tidsmaaleren, saa lian vidste nøj-
agtig, hvor hurtigt han skulde 
køre for at naa Broen Kl. 4,53. 

Han var ualmindelig rolig, der 
var absolut intet at være ked af. 
Hans System, der var omhygge-
udarbejdet, og som havde holdt 
Stik indtil nu, kunde kun faa en 
Udgang. 

Den tidlige Dis var blevet tæt-
tere, Taagen strøg ind fra Floden ; 
som han nærmede sig Broen, 
hørte han Fragtskibets særegne 
Fløjten, og han satte Farten op. 
Paa den brede Gade var der i 
Nærheden af Broen en let Stig-
ning, og netop som han svingede 
ind paa denne, blev Advarselssig-
nalet givet, en Klokke ringede, og 
Leddet blev lukket tværs over 
Gaden, bagved saa man den uhyre 
Staalbro, som spændte over Van-
det, dele sig og dreje langsomt 
rundt. Alt arbejdede nøjagtigt, som 
Smith havde tænkt sig det. 

Han stillede Styret og klatrede 
ned, rakte sig forover og satte 
Farten op paa Toppunktet. Vog-
nen rystede et Øjeblik, men sprang 
saa ligefrem, som om den blev 
sat i Gang af en gigantisk men 
usynlig Kraft; i samme nu sprang 
Smith tilbage og skjulte sig bag 
det lave Bolværk. 

Der lød et Brøl fra Brovægte-
ren og derefter et Brag fra Ledet; 
begunstiget af den dybe Skygge 
kiggede Smith forsigtig over det 
lave Cementbolværk og saa den 
farende Durant splintre Leddet, 
som om det var Glas, og derpaa 
sejle ud i Rummet. 1 et Sekund 
syntes Automobilen at hænge ube-
vægelig i Luften, saa vendte den 
en Saltomortale og slog imod 
Vandet. 

En rasende Galop af Hestehove 
hørtes mod Gaden, og to beredne 
Politibetjente viste sig, der var en 
vanvittig Raaben og Skrigen og 
Raaben mellem dem og Vægteren. 
— Smith stjal sig nu forsigtig 
rundt om Bolværket, naaede den 
nedre Del af Gaden, smuttede 
hurtigt til højre og skyndte at gaa 
sin Vej. Gadelygterne skinnede 
kun svagt som om Natten. 

Da han naaede Kulslidsken til 
det ubeboede Hus, saa han hur-
tigt op og ned af Gaden, vred sig 
med lidt Anstrengelse gennem 
Hullet og bragte igen Slidsken 
paa rette Plads og befandt sig nu 
i Husets Kulkælder. 

Et Hosteanfald angreb ham i 
nogen Tid, og han følte Smerte i 
sin højre Side Den store Anstren-
gelse i Forbindelse med Kulstøv 
var ikke netop det bedste for en 
beskadiget Lunge, han lænede sig 
op af de uhøvlede Brædder og 
følte sig Angst. 

Men nu var Pinen gaaet over, 
og lian aandede befriet op Han 
maatte til et Kursted før Maane-
den var til Ende. Nu var han  

ikke længere nervøs, Kædens sid-
ste Led var komplet, aldrig no-
gensinde vilde det have været 
gaaet godt uden et System -
hans System. 

Alt var gaaet, som han havde 
planlagt. Bilen laa i Floden. Bro-
vagten, som havde set den, vilde 
sværge paa, at der var nogen 
den, og Politiet vilde ikke tvivle 
paa hans Udsagn — System -
Smith havde for at undgaa For-
følgelse styrtet lige mod Broen, 
havde troet den var aaben, og i 
sin Forvirring ikke kunnet styre 
Bilen, han havde da kørt lige paa 
Leddet og var gaaet paa Hovedet 
i Floden. Døden var altsaa blevet 
det Udbytte, som hans hjernefor-
virrede Vovestykke havde indbragt 
ham. Saaledes vilde utvivlsomt 
Politiets og Avisernes Syn være 
paa Sagen. — Han kendte og fors 
agtede dem. 

Smith tog en Stump Lys i sin 
Lomme, tændte det og stillede det 
paa en Bjælke, saa tog han den 
lange gule Brevtaske fra sin Lom-
me, aabnede den roligt, sikker paa 
dens værdifulde Indhold. Han tog 
en stor Bunke Sedler ud og bla-
dede dem igennem med Fingrene, 
det var en stor Sum efter alt at 
dømme nærmest 20,000 Dollars. 
Han lagde Tasken tilbage i Lom-
men og knappede sin Frakke, han 
vilde blive hvor han var til om 
Morgenen, og mens Politiet søgte 
efter hans Lig i Floden, vilde han 
ganske roligt slippe væk, der var 
kun et kort Stykke Vej til Jern-
hanen, og om 3 Dage vilde han 
$aa være i Arizona, 

Han strakte sin Haand ud for 
at slukke Lyset, men fik ikke ud-
ført sit Forehavende, Hans Arm-
muskler stivnede pludseligt, hans 
Puls hamrede i vild Galop, et 
kendt Ansigt saa ned paa ham 
gennem det svage Lysskær — det 
var Murphy. 

— Ih, se God Dag, Smith! sagde 
han roligt. Jeg tænkte nok, at jeg 
kunde finde Dem her, jeg saa 
Dem jo forleden Dag snuble over 
den Slidsk og saa senere-  komme 
til Syne. Smith aandede tungt. 
Hans Snublen havde været rent 
tiltældig — og for første Gang i 
dette Liv havde Tilfældet spillet 
en Rolle i hans Metode. Sikken 
et Fjols han havde været at knytte 
det ind i sit omhyggeligt udar-
bejdede System. Denne ene Brist, 
saa lille den ogsaa var, havde 
ødelagt Tandhjulene, Maskinen 
var ubrugelig. 

— Er der noget presserende i 
den næste Time? spurgte Murphy 
roligt. 

— Aldeles ikke! svarede Smith 
af gammel Vane, og han vidste, 
at det var unyttigt at gøre Mod-
stand. 

Foreslaar at vi gaar sammen 
ind til Kaptajnen. det vil ikke tage 
lang Tid, blot det sædvanlige maa-
nedlige Opgør. De har vel ixke 
noget mod den almindelige Un-
dersøgelse? Vel? 

Børnenes Rubrik 

Skolens tykkeste Dreng. 
I enhver Skole er der en Dreng 

med en eller anden Legemsfejl, og 
Børn er altid slemme til at stirre 
ned paa en saadan Fejl uden at 
tænke paa, at det er meget ube-
hageligt for den arme Fyr, som 
kun ønsker at slippe saa ube-
mærket gennem Tilværelsen som 
muligt. 

En af de Mærkværdigheder, som 
man ret ugenert plejer at more 
sig over, er en overdreven Fedme. 
-- Hver Skole har sin tykke Dreng, 
og jeg kan forsikre dig, at han 
er slet ikke saa glad ved sin Tyk-
kelse. 

Tænk jer nu den første Dag en 
saadan Dreng skal møde i Skolen. 
Alles Øjne vender sig mod ham 
og Skolens mest uvorne Dreng 
begynder at le højt. Og den ny 
Dreng ved godt hvorfor. Og den 
nye Dreng ved godt hvorfor. Men 
naar saa hele Klassen saa paa en 
Gang brister i Latter, vender han 
sig og ser til sin Forfærdelse, at 
hans Legekammerat er fulgt efter 
ham hjemmefra og nu vil med 
ind i Skolen. 

Saadan en tyk Dreng kan blive 
tyndere med Tiden, saa det er 
slet ikke saa slemt. Værre er det 
naar Fedmen gaar over til at blive 
en Slags Sygdom. 

Den Dreng, som du ser her, er 
fra Amerika, er 7 Aar gammel og 
vejer 107 Kilo. Det er Synd for 
ham, og det er pænt af den lille 
Pige, at hun vil være hans Lege-
kammerat, for han kan hverken 
springe eller løbe, ja, da han slæ-
ber rundt paa over 150 Pund 
Fedt, maa han tilmed være en 
usædvanlig stærk Dreng, blot for 
at gaa op ad en almindelig Trappe. 

Hvem kan spise de fleste Pandekager? 

I Westminsterskolen i London 
var der nylig en Kappestrid om, 
hvem der kunde spise de fleste 
Pandekager, og her sejrede han. 
Han har naturligvis snydt, og ikke 
spist noget i tre Dage i Forvejen, 
saa han rigtig kunde tage for sig 
af Retterne. Forøvrigt er Kapæderi 
langtfra prisværdigt; det er baade 
usundt, uskønt og uøkonomisk, 
saa der er ingen Ære i at vinde 
i en saadan Konkurrence. 

Bornholms 
Spare- og Laanekasses 

Afdeling i Allinge. 

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

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

Boxer udlejes. 


