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Blandt tyske
Hjemmearbejdere.
-oNaar man hører om den store
Hær af arbejdsløse i Tysklaud,
tænker man mest paa Storbyerne,
paa den graa Elendighed i mørke
Lejekasserner, paa mægtige Fabrikker og Bedrifter, der er lagt stille.
Der hvor Krisen viser sig for ens
Blik paa aaben Gade. Men denne
Elendighed har endnu en Side,
der om muligt ser endnu grusommere ud; det er der, hvor Hjemmeindustrien er udbredt. Hjemmeindustri er Fremstilling af Arbejdsdele, som Arbejderen forarbejder
i sit Hjem for sin Hjemegns Industri.
Man finder oftest Hjemmeindustrien der, hvor de geografiske og
geologisk Forhold er uegnet til
Storindustri, og hvor Jorden ikke
mere kan yde nok til at ernære
sine Beboere, saa at disse er
tvungen til at søge en anden Levevej end Landbruget Man møder
den saaledes fremfor alt i Mellemog Sydtysklands Bjerge.
Midt i Tyskland, i Tliyringen,
der kaldes „Tysklands grønne
Hjerte", ligger et skovrigt Bjergland „Thyringer Wald" — her
fremstilles Legetøj af alle Slags,
mest dog af Træ, og her er Glasindustriens Hjemegn.
Nøden mellem disse Bjerges fattige Befolkning er frygtelig, der
er Landsbyer, hvor 100 pCt. af
Indbyggerne er uden noget som
helst Arbejde, og uden Understøttelse af nogen Art. fordi Kommunerne er gaaet bankerot. Selv
i gode Tider, hvor Byarbejderen
fortjener en god Løn, levede disse
Arbejdere i fattige Forhold, tvungne som de var til at tage Kampen
op med det løbende Baand. Man
kan altsaa tænke sig, hvilke for=
tvivlede Tilstande, der nu maa
herske.
Naar man besøger denne „Thyringer Wald", henrykkes man af
den herlige Natur, der danner
Thyringens 100 km. lange sy dlige
Grænse. Dejlige Skove saa langt
øjet rækker, og det er intet Under, at man overalt har bygget
Rekonvalcenthjern og Kurhoteller.
Saaledes ser denne skønne Plet
Jord ud for den aarlige Strøm af
Turister, der finder Vej ind til
Tysklands „Hjerte". Beboerne i
dette grønne Paradis mærker intet til deres Lands Skønhed, de
lever i de mest snavsede og uhygiejniske Forhold, man kan tænke
sig. Lad os engang træde ind i
en Bolig i en saadan Hjemmearbejderlandsby.
Allerede i Døren mødes man af
en ubehagelig Lugt af Farve. Det
lille Hus har to Værelser, der tjener som Bolig for otte Mennesker.
Det ene Værelse er paa engang
Køkken, Opholds- og Arbejdsvævelse. Her træffer man hele Familien ved Arbejdet. De fabrikerer

Legetøj, det saakaldte „Sonneberger Legetøj" og deres specielle
Produkt er Dukkemøbler. Der sidder de alle otte rundt om Bordet,
blege og graa, og arbejder. Børnene, to Drenge og tre Piger i Alderen fra fem til tretten Aar, snitter med Knive de smaa Stole- og
Bordben, Faderen og Bedstefaderen linier og sømmer dem sammen, mens Moderen stryger de
færdige Møbler over med Farve.
Saaledes sidder de fra Morgen til
Aften, 12-14 Timer og ofte længere. For en Dag samlet Produktion, der beløber sig til tolv Dusin eller 144 Stk. Stole eller Borde
for Dukkestuen, tjener disse otte
Mennesker tilsammen 2,88 Kr.
Deres Fortjeneste pr. Styk er to
øre. mens Salgsprisen i Byerne
kan regnes med rundt det tidobbelte. Hvad de lever af? Af Kartofler, Margarine og Salt!
I Landsbyen Lauscha besøger
vi en kvalificeret Glasblæser. Manden er i sit Fag en Kunstner han laver menneskelige Glasøjne.
Hans Bolig er ikke bedre end
Legetøjsmagernes. Han har kun
to Børn, men bor, arbejder og sover i et og samme Værelse. Vi
træffe( ham ved Arbejdet. Hans
Materiale er Glas i de forskellige
Farver. Hans Værktøj er en Glasflamme, med en Blæsebælg, hans
Mund og Hænder. Med dette Værktøj former han i Løbet af 25-30
Minutter et kunstigt Menneskeøje,
saa behændigt jonglørende med
Farverne, at vi forbavses over
saa megen Færdighed. Saagar de
fine smaa røde Aarer i Øjeæblet
har han „pustet". Paa en Dag
bringer han to Dusin af disse
Kunststykker færdig, til en Fortjeneste af 15 Øre pr. Stk. Naar
den enøjede Forbruger køber et
saadant øje, betaler han en Pris
af 15 til 20 Mark.
Vi forlader Glasblæseren og
hans interessante, men svære Arbejde og begiver os til den nærliggende Heimersdorf, hvor der
fremstilles Ansigtsmasker til Karneval og Maskerade.
Huset, vi træder ind i, er lille og
lavt som de forrige. Idet vi træder ind slaar en modbydelig Lugt
os i Møde, og vi opdager snart,
hvorfra den kommer. I en stor
Gryde koger Papirmassen for Maskerne sammen med Lim og fordærver Luften i hele Stuen. Ogsaa
her arbejder hele Familien fra den
mindste til den største. Moderen
fylder Jernformerne med den flydende kogte Masse, og deraf presser Faderen de lystige og tragiske
Papmasker, der bæres af hvert
Barn til Fastelavn. Den ældste
Datter beskærer dem og overgyder
dem nied en tynd Lak eller Limfarve. Den trettenaarige Søn maler
Øjne i Papansigtet, mens en Pige
paa tolv Aar laver Skæg og Haar
med mørk Farve. De to yngste,
seks og syv Aar, der næppe selv
har Farve i Kinderne, sminker

Læber og Kinder røde. Da mit haabe med dem — ønske for disse
Blik faldt paa en Kurv med et Arbejdere, der kun kender Velendnu spædt Barn, der laa og sov være af Navn, at deres Kamp skal
i dette forpestede Værksted, maatte lykkes, selvom det maaske bliver
jeg gyse. Det er frygteligt, men til „engang" I
Viola Plilm.
ogsaa her var dette ene Værelse
baade Køkken, Værksted, Opholdsstue og Soveværelse. Intet Under,
at Menneskene her ikke ser sunde
ud og allerede er forbrugt i den
Fortælling af Azel Thomsen.
bedste Alder. Men dobbelt mod—:—
sigende er det dog, naar man beDa Skibet hin straalende Fortænker, at disse fattige Mennesker aarsmorgen gled forbi Montenelever i de smukkeste Omgivelser. gros sorte Bjerge, spillede Orkestder blot synes at være der til at ret en engels)! Sørgehymne. Skiholde Ferie og hvile sig ud i.
bets fornemmeske Passager den
Lad os betragte endnu et Eks- unge Hinduprins var død i Nat.
empel paa denne Elendighed.
Ved Lunch stod Pladsen ved
Halvtreds Kilometer fra den min Side' tom. Først meget over
sidstnævnte Landsby ligger Gold- Tiden kom Mlle Isabel Dupare,
lauter, hvor de tidligere Bønder tavs, helt klædt i sort. Alles øjne
for en stor Del lever af at smede hvilede paa hende.
Søm. Søm, som i Dag produceres
„— — Var De hos Prinsen til
i utalte Tusinder i Fabrikerne. det sidste?" spurgte jeg langt om
„Thyringer Wald"s Sømsmede længe. Hun sad bestandig uden
fremstiller Hesteskosøm og Søm at spise, som var hun mt langt
for Bjergbestigersko. Stykke for borte fra hele dette Selskab.
Stykke smeder de i Haanden de
Hun nikkede blot til Svar, Men
tunge Søm og naar ved dette lidt efter, som om noget atter
haarde Arbejde kun en Ugeløn vaagnede i den franske Vilonistaf 8-9 Mark, Dagen igennem inde : „Jeg spillede tilsidst Maz
klinger Hammeren paa Arm bolten Regers Præludium, som han saa
i det endnu middelalderligt udse- meget ønskede det. Midt i 4. Sats
ende Værksted — Rum og Men- var det forbi. Jeg var alene hos
nesker er sorte af Jernstøv. Og- ham i det øjeblik."
saa her arbejder hele Familien med,
Vi talte ikke mere. Tidligere
selvom det er et rigtigt Mands- end de andre gik vi fra Bordet.
arbejde. Her spørges ikke om man Tavse søgte vi et ensomt Sted
kan, her maa man.
paa øverste Dæk.
Jeg har allerede sagt, at der er
Hun sad lidt og saa ned i sin
Landsbyer, hvor ikke et Menneske hule Haand. Pludselig hvilede henhar Arbejde. Der hvor Kommu- des øjne paa mig — et langt,
nerne ikke kan give nogen Under- tomt og hjælpeløst Blik. „Han var
støttelse, fordi ingen Skatter kom- et sjældent Menneske, ingen, ingen,
mer ind, maa Staten gribe hjæl- jeg har truffet, lignede ham I Blot
pende ind og igangsætte Under- han smilede, ikke sandt, det dejstøttelser ved Hjælp af frivillige lige, rene Smil . . . ."
Indsamlinger, men det siger sig
„Stakkels Mlle Dupare,c trøselv, at disse Understøttelser er stede jeg og strøg min Haand let
alt andet end rigelige, hvor Tysk- over hendes sorte Dragt.
land er spændt saa haardt for i
„Han var for god og ren for
alle Retninger.
denne Verden. Derfor maatte han
Man forbavses over, at Menne- vel saa tidlig bort . . . ,"
Hvor gammel var den unge
sker kan leve saaledes, men Beboerne i „Thyringer Wald" har Prins i Grunden?
„23. Og han vidste, han skulde
haft Lejlighed til at prøve deres
aalmodighed i Aartiers alminde- dø her paa Skibet. Jeg troede det
ikke, jeg lo kun, det faldt mig
lig Fattigdom.
Tidligere prøvede disse Menne- slet ikke ind . . . ikke før i Gaar,
sker deres Lykke andetsteds—de da Hjertekrampen kom."
vandrede ud — en betydelig Del
„Han havde saa dyb en Medaf de tyske Udvandrere stammede følelse med alle de Stakler, der
fra „Thyringenwald". Men nu er blev Krøblinge i Verdenskrigene,
ogsaa forbi med det og de maa fortsatte jeg Samtalen. „Forstod
holde ud.
jeg ham ret, er det ikke ringe
Man kan ikke undres over, at Summer, han især i Paris har
disse Arbejdere altid var meget anvendt paa at lindre Krigskrøbradikalt indstillede i politisk Hen- lingens bitre Liv . . ."
„Ja, ja vist . . . , han kom jo
seende. Indtil for et Par Aar var
de fleste af disse fattige Lands- lige fra et Ophold i de europæibyer kommunistisk indstillede, ske Storbyer, han saa de lemlæmen efter den nationalsocialistiske stede Stakler med egne øjne og
Bevægelses mægtige Tiltagen har nu tilsidst . . . i Nat . . . ja,
dette Billede ændret sig meget. De maa godt vide det. Vent her
Men altid er disse Mennesker at et Øjeblik, jeg kommer straks."
Da Mlle Dupare kom tilbage,
finde blandt de radikale og altid
har de Haabet om at komme ud medbragte hun, hastigt indpakket
af denne Elendighed — engang! i en fransk Avis, er sort IbenholtOg vi kan ikke andet end at Skrin, der paa Laaget bar Hindu-

Hinduprillsons Skrin,

prinsens Navnetræk i Guld. Hun
fandt en Nøgle frem i sin Taske
og lukkede Skrinet op. Mine undrende Øjne saa ned i et Væld af
kostbare, ædle Stene.
,,Det er Prinsens Afskedsgave
til mig, før Døden kom. Hvad synes De? Det er hans, hellige Skrin.
Alene Perlerne er jo en Formue
værd . . . og saa her de sorte
Diamanter, Brillanterne, de sjældne
Beryler og Ædel-Turmalinerne.
Har De nogensinde set saa mange
ædle Stene samlet paa et Sted?"
Der lød Trin i vor Nærhed.
Hun gemte det sorte Skrin.
„De ser saa forskende paa mig.
Nu er Isabel Dupare rig, tænker
De. Nu kan hun opgive sine anstrengende Violinkoncerter og nyde
Livet og leve i Luksus. Ikke sandt,
det tænker De om mig nu?"
Mine Øjne fulgte anspændt hendes Øjnes skiftende Udtryk. „Men
De tager fejl! Til det Brug har
Prinsen fra Krishnas og Ardjunas
Land aldrig givet mig sit hellige
Skrin. Alle dets Skatte skal spredes over Frankrig og forvandles
til Sol og Trøst for Verdenskrigens Stakler i mit Fædreland. „Ak,
hvad forslaar det?" klagede han
den sidste Nat. „Men jeg har ikke
mere, [sabel! Alt hvad jeg har,
betror jeg nu i dine Hænder. Du
er Medlem af den store, franske
Hjælpekomite, og mange Gange
har Du selv spillet Penge ind ved
glimrende Velgørenhedskoncerter
tag mit Skrin, Isabel, og øs ud
deraf, saa længe det strækker til."
Mlle Dupare græd hæftigt . . .
Pludselig hævede hun Hovedet
og mødte med et bedende Udtryk
mit Blik. „Gem Skrinet hos Dem
saa længe vi er ombord! De har
Enekabine. Jeg deler jo Kabine
med to andre Kvinder. Nej, nej,
ikke at jeg paa nogen Maade kunde
mistænke dem .. . de kunde dog
glemme at lukke Kabinen af og ...
Gem Skrinet for mig, vil De? Det
vilde lette mit Hjerte."
,Som De vil," sagde jeg. „Luk
saa Skrinet i Laas og pas selv
paa Nøglen. Der er jo kun nogle
Døgn tilbage. 1 Begyndelsen af
næste Uge ender jo vor Tur i
Marseilles Havn.
II

Hvad der skete i disse sidste
Dage, vil jeg lade min Dagbog
berette i sit korte hastigt nedskrevne Sprog. Det var stærkt
bevægede Dage.
— — Det hedder sig i Aften
-- jeg har det fra Kaptajnen at den engelske Gesandt paa Hindufyrstens Vegne gør Krav paa
Udlevering af et sort Ibenholt
Skrin, som den unge Prins skal
have haft med sig paa sin Sørejse.
Men intet Skrin er at finde blandt
Prinsens Ejendele.
Jeg gaar i Seng, uden at det
er mig muligt at finde Mlle Dupare, I Timevis har jeg spejdet
efter hende alle Vegne.
Fortsættes paa 4. Side.

bigningskommisionen.
—oHr. Larsen! Lad os være ærlige og
indrømme, at de Penge, Kommunen
ofrer paa at sende Repræsentanter til
et Delegeretmøde, ikke gavner Kommunen saa meget som til en Pibe Tobaks Værdi. Mon vi ikke kan betragte
den- Slags Rejser som rene Fornøjelsesrejser paa andres Bekostning.
Se, t Ir. Larsen, naar jeg gav vor Kommune Betegnelsen „fattig", var det ikke
ud fra skattetekniske Sammenligninger mellem Allinge-Sandvig, Svaneke,
Hasle, o. s. v. ; men ene og alene ud
fra den Kendsgerning, at Kommunen
her kom under offentlig Administration i Marts 1916 og fremdeles er det,
samt at vor Borgmester siden den Tid
hvert Aar har maattet gaa Tiggergang
paa Kommunens Vegne.
Ud fra det Synspunkt manede jeg
til Sparsommelighed.
Er der virkelig Mulighed for, Hr.
Larsen, med den Smule Aarsindtægt,
vi Skærveslagere har, at favorisere os
paa andres Bekostning? Det lyder fast
utroligt, og jeg vil være saare taknemmelig, hvis De i „Nordbornholm" vil
uddybe og begrunde denne Passtand
for mig.
Ved Hjælp af nogle matematiske
Formler, jeg fandt i „Lommebog for
Skærveslagere", har jeg nu regnet ud,
at den ærede Formand for Ligningskommissionen i Forvejen har gratis
Telefon, og derfor ikke godt kunde
modtage en saadan af Kommunen.
Hvis dette Facit er rigtigt, kan jeg gaa
med til at forandre Udtrykket: „KommissiOnskaffe" til — Telefonerstatningskaffe; derved bliver det danske Sprog
da ogsaa beriget med et nyt og pragtfuldt Ord.
Vi behøver heldigvis ikke strides
om, hvad Telefonerstatningskaffen har
kostet Kommunen sidste Aar; jeg kan
fra paalidelig Kilde oplyse at Prisen
var 182 Kr.
'øvrigt glæder det mig, at Hr. Larsen er blevet saa fornærmet over min
lille Opsats i „Nordbornholm, at han
ikke oftere vil drikke Kaffe paa Kommunens Regning.
P. S.
Hr. Redaktør! Skatteligning er et
kommunalt Ombudsarbejde og som
saadant ulønnet. Kaffen kan derfor
ikke betragtes som Vederlag for udført Arbejde.

Mads Madsen.
Medl. af Skærvesi. Fagforening.

8t oeykketal.
Af Chr. Il. Dam.

— 0—
Carsten Hauch var slaaet ud, saa
tonalt, at han selv ikke kunde finde
anden Udvej end at forlade Landet for
med de knapt 1000 Kr., han havde
formaaet en Moster til at laane sig, at
rejse til Monte Carlo, hvor han vilde
sætte alt paa eet Bræt. Han var saa
udkørt, at han foretrak hurtig Afgørelse. Knald eller Fald. Blev det Knald,
kunde han rejse tilbage til Danmark
og betale enhver sit, blev det Fald - naa, saa en Browning, som skulde
forme Afslutningen.
Der var mange Gæster i Casinoet,
da han gik derind. Selskabsklædte
Damer og Herrer flokkedes omkring
Spillebordene. Ustandseligt gik Spillet
sin Gang. I bestemte Afstande hørtes
Croupierenes Stemmer. Carsten Hauch
slentrede fra Bord til Bord, men blev
til sidst staaende ved et Bord, hvor
en for sin Skønhed kendt københavnsk
Frue, der fornylig var blevet skilt fra
Gemalen, havde taget Plads. Hun tabte
og tabte, men. det afskrækkede ikke
Carsten Hauch, som siden han een
Gang havde set for dybt i hendes Øjne,
havde været fængslet af hende. Han
satte sig paa en ledig Plads ved samme Bord og begyndte Spillet. Til at
begynde med vandt han, men saa kom
Omslaget og han tabte — tabte indtil
han nogle Timer senere vaklede ud
af Casinoet uden en Øre i Lommen.
Nu havde han kun'Revolveren tilbage.
En Timestid flakkede han omkring
i den underskønne Park, saa gik han
tilbage til sit Hotel for at hente Revolveren. Foran Trappen op til Hotellet stødte hans Fod pludselig imod en
Genstand. Da han samlede den op,
viste det sig at være en lille Dametaske. Han aabnede den. Nogle Nøgler,
Læbestift, Lommetørklæde og 13 Francs
laa i den, hvortil kom et Par Visitkort.
»Karen Winther" stod der paa dem.
Altsaa den skønne Københavnerinde.
Carsten Hauch vilde til at gaa op ad
Trappen til Hotellet for at aflevere
Tasken til Ejerinden. Men saa besindede han sig og gik tilbage til Casinoet. Portieren saa forbavset paa ham,

han havde ikke troet at skulle se ham
mere.
Carsten Hauch satte sig ved det før' ste det bedste Bord. ,,Tretten • Francs
paa Numer Tretten," sagde han. Han
i vandt og vandt. Da han satte 13,000
'Daa 13, begyndte der at samle sig en
Skare Interesserede omkring ham, som
delvis med Misundelse saa, hvorledes
han skovlede Pengene sammen. Han
blev ved at spille, og han vandt bestandig, indtil Coupieren, som havde
laset flere ny Pengeforsyninger, erklærede Banken for sprængt. Saa rejste
han sig vaklende. Ligbleg samlede han
de mange Penge sammen. Han stoppede alle sine Lommer fulde, Resten
fyldte han i sin Hat. Saa gik han ud
i den friske Morgen, hjem til Hotellet.
Fru Winther boede paa Nr. 13, sagde
Portieren, da Carsten Hauch spurgte.
Han gik op paa Nr. 13, hvor han fandt
en bleg Kvinde siddende skrivende Afskedsbrevene. PaaBordet foran hende
dyngede han Sedlerne op, indtil hele
Bordfladen var fyldt.
jeg fandt Deres Taske," sagde han.
„Naa," svarede hun og saa forundret
paa ham.
„Der var 13 Francs i den. Med dem
vandt jeg Pengene der. Halvdelen er
Deres. Hvis De vil have det hele, maa
De tage mig med."
Hun saa smilende paa ham. ,Ja hvorfor ikke. Vi har begge lidt Skibbrud
derhjemme, maaske kan vi i Fællesskab samle os igen." Hun rakte ham
begge sine Hænder, som han fortumlet kyssede. Saa sank han udmattet
sammen.
En lille Ugestid senere modtog deres bekendte et . Forlovelseskort: Karen Winther — Carsten Hauch.

Landbrugsforholdene
i Rusland.
—:—
Da Bolschevikerne i 1917 korn
til Magten i Rusland, satte de sig
straks som Maal uden Tøven at
virkeliggøre den rene Kommunisme i størst mulig Omfang. Privatejendomsretten til Produktionsmidlerne skulde afskaffes og al
økonomisk Virksomhed overtages
af Samfundet i Overensstemmelse
med de mest yderliggaaende SamfundsreformatorersLæresætn inger.
Den røde Regime var straks
fra Begyndelsen indstillet paa at
faa Jorden i sin Magt i rigtig Erkendelse af, at Jordspørgsmaalet
under en hvilken som helst Regeringsform vilde være det vældige og i saa høj Grad agerdyrkende Rigers Skæbnesspørgsmaal.
Regeringens første Handling paa
Agrarpolitikens Omraade var derfor Udstedelse af et meget kortfattet Dekret om Jordbesiddelse,
hvis første Punkt lød: Godsbesiddernes Ejendomsret til Jord og
Grund ophæves øjeblikkelig uden
Erstatning. I næste Punkt stilles
al Kronen, Kirker og Klostre og
Godsejere tilhørende Jord med
Bygninger under bestemte Forvaltningsinstitutioner, men Jorden
skulde indtil videre fordeles og
dyrkes af de nærmest boende
Bønder.
Fordelingen af de uhyre, beslaglagte Omraader betød en Virkeliggørelse af disses mangeaarige
Drøm. Men den faldt kun i ringe
Grad Sted efter en organisatorisk
Plan. De store Godser med deres
relative høje Kultur og vidt fremskredne Bedriftsmetoder blev ikke
skaanede — til Skade baade for
Samfundet og for Forbrugerne i
Byerne. Deres Ophævelse og Udstykning nedsatte i de følgende
Aar Landbrugets Produktivitet.
De uheldige Følger af denne „Socialisering' udeblev ikke, og i
Forbindelse med andre Faktorer
bredte Hungersnøden i 1922 sig
de russiske Byer, og for at stille
Byproletariatet og særlig den røde
Hær tilfreds, forsøgte Regeringen
at fremskaffe Levnedsmidler, først
med den tvungen „Pligt til Aflevering af Overskud", der i Praksis betød en voldsom Beslaglæggelse af alle Slags Landbrugspro-

dukter, men Bønderne vægrede
sig ved at levere deres Produkter
mod værdiløse Papirpenge. De
vilde have Industriprodukter, Redskaber og deslige. Men disse kunde
under de givne Forhold hverken
produceres eller importeres. Den
almindelige Elendighed i Landet,
de bristende Trafik micHer, den
planløse „Socialisering" af Virksomhed og daarlig Ledelse havde
til Følge, at Fabrikerne stod stille.
Bybefolkningen manglede da ogsaa selv de daglige Nødvendighedsartikler, som Klæder og Undertøj, Sko, Petroleum osv.
Der opstod, da Mulighederne
for gensidig Hjælp manglede, et
Modsætningsforhold mellem By
og Land. Bønderne, der havde
delt de store Godsbesiddelser
imellem sig, brød sig ikke om
Byerne. Regeringen maatte da udstede nye Dekreter, der bemyndigede visse Arbejderorganisationer til med Magt at rekvirere Levnedsmidler. Men dette lykkedes
kun i ringe Grad — i Reglen ikke
andre Steder, end hvor man kunde
byde Industriprodukter til Gengæld. Der blev derfor fra Myndighedernes Side skredet til skrappere Forholdsregler, som hvilede
dels paa Organisation af de fattigste i Landsbyen, dels paa „Kors.
tog" af Byarbejdere. Men dette
Fremstød fra Byernes Side vakte
Stærk Modstand blandt Bønderne
og fremkaldte enkelte blodige Opstande. Ved at sætte haardt imod
haardt søgte Bønderne at modsætte sig Regeringens Udskrivninger og Rekvisitioner, og Følgen
blev, at Produktionen af de opdyrkede Omraader og Kvægbestanden gik tilbage med omtrent
Halvdelen, thi Bonden producerede nu simpelthen ikke mere end
lige det mest nødvendige til Opretholdelsen af Livet til ham og
hans Familie. For at faa Bønderne
til at genoptage Produktionen i
fuld Udstrækning, maatte
ringen nu forhøje de forud gældende Mazimalpriser paa Landbrugsprodukter, og der blev straks
noget friere Handel.. Produktionen
steg en Del, for Bønderne havde
dog i hvert Fald til en hvis Grad
Mulighed for til Gengæld for Frugten af sit Arbejde at kunne erhverve sig andre Livsnødvendig
heder, som han manglede. Overfor Bøndernes Modstand maatte
Sovjetregeringen denne Gang give
tabt.
I 1928 var Situationen igen bleven yderst alvorlig, og Magtha.
verne besluttede sig denne Gang
til en helt ny Agrarpolitik, hvorved man vilde tilintetgøre de sidste Rester af Privatkapital og Ejendomsret over Jord. Politisk set
vilde Regeringen samtidig søge at
afvæbne sine uforsonligste Fjender, de selvejende Bønder, ved at
bortnivellere de sociale Forskelle
indenfor Landbostanden. Da indlededes Forfølgelsen mod de større
Jordbrugere, som søgte at modsætte sig den nye kommunistiske
Driftsform — den planmæssigt
organiserede Kollektivisme —, der
gik ud paa at sammenlægge al
Jorden i Landsbyen til større Statsbrug uden at Ejeren af den ham
fratagne Jord blev tildelt nogen
Erstatning.
Fra nu af skulde al Jorddyrkning i den kollektive Stordrift saa
vidt muligt foregaa efter amerikansk Mønter med Anvendelse af
alle de tekniske Hjælpemidler, vor
Tid raader over. Alle Landsbyens Beboere skulde lønnes som
Lønarbejdere, bo i et Hus, spise
i et fælles Spisehus og tilbringe
Fritiden i Klubhuset; alt individuelt er af det onde, kun igennem
det fuldt gennemførte Fællesskab
naas den sande økonomiske Lykke.

Kampen mod Bønderne, som
ikke frivilligt vil give Afkald paa
deres Ejendom, og som anser Kollektiv-Begrebet for en ny og frygteligere Form for russisk Livegenskab, bliver den Dag i Dag ført
med vild og hensynsløs Energi;
usinder af disse, de mest initiativrige og dygtigste Bønder, er
bleven deporteret til Nordrusland
for at fælde Skov til Eksport under Slavevilkaar. Deres Familier
er bleven overladt til usigelig Sorg
og Nød. Mange er bleven skudt,
andre har begaaet Selvmord, og
over alle det uhyre russiske Riges
Grænser er talrige Bønderfamilier
paa Flugt fra Fædrelandets Jord,
Flugtningerne ved godt, at det
kan koste Livet. De russiske Grænsevagter skyder hensynsløst paa
enhver Flygtning, og øjenvidner
fortæller om, hvordan der f Eks.
i Vinter er fundet talrige stivfrosne
Ofre for de rødes Maskingeværer
paa Floden Djnestrs Is, der daner Grænsen mellem Rusland og
Rumænien. —
Maalet for Sovjetregeringens
nye Agrarpolitik blev nu, at faa
hele Produktionen socialiseret og
indordnet under den saakaldte
Femaarsplan, ved Hjælp af hvilken det skulde være muligt at
bringe Ruslands Økonomi paa
Fode i Løbet af 5 Aar.
Til dette sidste er der sikkert
endnu langt igen, men ved Kollektiviseringen af Jorden gaar det
efter de udsendte Opgørelser
stærkt frem, og det ser ud til, at
Regeringen virkelig har overvundet Bøndernes Modstand. (Intet
samlet Oprør er udbrudt), Og
Sammenlægningen af Jorden gaar
stærkt fra Haanden. Ifølge en Opgørelse 1. Maj 1931 var ca. 8 Mill.
Landbrug, d, v. s. 30 pCt. af
Ruslands opdyrkede Jord kollektiviseret, og man regner :med i
Løbet af faa Aar at naa de 100
pCt.
Da de nye Driftsformer bliver
begunstigede paa alle mulige Maader af Regeringen (med Maskiner,
Avlsdyr, Saakorn) og Privatbrugene bliver udsugede af Skatter
og Konfiskationer, strømmede Bønderne i enkelte Landsdele i en
saadan Mængde til Kollektiverne,
at det var umuligt at optage dem.
Før de meldte sig, slagtede de
deres Heste og Kreaturer og solgte
deres Saakorn.
— Det endelige Maal for den
kollektive Drift er en fuldt gennemført Specialisering af hver
Landsby — en Landsby skal dyrke
Korn, en anden drive Mælkerivirksomhed, en tredje Frugt og
Grøntsager — alt eftersom Jorden
og Afsætningsmulighederne stiller
sig gunstigt.
Gennem den kollektive Stordrift
mener Sovjetregeringen ikke blot
at kunne modernisere Landbruget
i et hurtigt Tempo, gøre det mere
intensivt, men ogsaa at skaffe et
stort Overskud af Landbrugsartikler til Udførsel ; med andre Ord,
man søger at „indhente og distancere de kapitalistiske Nationer «
Realisationen af den store Tanke,
som. Kollektivismen er, synes for
udenforstaaende i høj Grad fantastisk, men man er fra store Dele
af Befolkningen gF.aet til dens
Løsning med en Begejstring, som
ihærdige Kommunistagitatorer har
formaaet at sprede til videre og
videre Kredse og Egne af det
mægtige russiske Rige, og som
ganske særlig synes at have grebet Ungdommen
Om Udsigterne til Femaarsplanent Gennemførelse, og om den
ogsaa foi-maar at opbygge en Samfundsordning, som er bedre og
lykkeligere for det russiske Folk
end den, som tidligere Slægter
levede i, kan der endnu intet be-

stemt siges. Der kan kun siges
saa meget, at da Bolschevismen
fremstod, gik det som den samtidige, Fascisme — med hvem
den har flere -Lighedspunkter trods
deres diamentrale Modsætninger
— man spaaede den kun en kort
Levetid Nu er 15 vanskelige Aar
henrundne, og nu er Bolschevismens Ideer efter al Sandsynlighed
accepteret af det store russiske
Folks Flertal, og man har ligesom
overfor Fascismen ophørt med at
udkaste Spaadomme om dens
Undergang.
Arthur Dahby.

Fra Uge til Uge.
- 0-

En stor Naturfredning gaa Bornholm.
Paa Foranledning af Danmarks
Naturfredningsforenings lokale Afdeling og Foreningen „Bornholm"
i København fredes Ibsker Højlyng og udlægges for alle Tider
til Nationalpark.

Bortlodning.
Søndag den 12. ds. lader Allinge Sandvig Gymnastikforening
bortlodde 2 Stole, 1 Bord og 2
Blomsterstativer. Genstandene er
udstillet i Skræderm. Josepsens
Vindue og er forarbejdet af Foreningens Medlemmer. Lodsedlerne
koster 50 Øre.
Vi anbefaler vore Læsere at
købe et Nr. Hele Indtægten tilfalder Foreningens nye Klubhus,
som nu staar færdig til Afbenyttelse. Der mangler endnu en Del
Inventar, og det er at haabe at
denne Bortlodning vil blive For.
eningen en god Hjælp. Køb altsaa
en Seddel og støt den gode Sagt

Grundlovsdagen
falder i Aar paa en Søndag, og
da Skoven nu staar i sit skønneste Flor, benytter mange sikkert
Lejligheden til en Udflugt, og der
er Steder nok at vælge imellem.
Paa Hammershus er der Koncert,
Dans og Fyrværkeri, ogsaa Finnedalen byder paa adskillig Underholdning, og paa Sandkaas og
i Stammershalde danses der til
den lyse Morgen.
Hvor Skoven dog er frisk og stor
Kukkuk, kukkuk, faldera.

Biografen,
Paa Søndag forevises en ny
Fy- og Bifilm: Filmens Helte.
De to Filmshelte er saa godt
kendte at en yderligere Anbefaling
er overflødig.
Desuden gives en munter Farce
i Tilgift. Der er to Forestillinger.

Noderne Sommersko
faas til en billig Pris hos

Carl Larsen, Yesterg.,
et bedste
gar6er6lad
paa Aornflolm
facts i firodukien.
Prøv det, Barberingen
bliver en Fornøjelse.

Yrodukten.
Aktieselskabet

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

En Kvie.

der kælver i de
nærmeste Dage,
er til Salg.

Hans Pedersen, Krummeled

Njertelig Yak

tor Fest paa Hotel Hammershus

for udvist Opmærksomhed ved.,
vort Sølvbryllup.

Grunciåovsdlaga,n - 5. Juni

Oluf Bolin og Hustru,
Damly.

Vi har ikke Raad
til at blive ved at indføre Kaal og
andre Grønsager for Tusinder af
Kroner, naar vi selv kan dyrke
dem.
Det er ikke for sent at plante
endnu, og jeg har Masser af alle
Slags Planter (undt. Blomkaal) som nu sælges ekstra billigt,
KAAL
40 øre pr. 100 Stk.
PORRER 40 —
SELLERI 125 —
TOMATER 2,5 Øre pr. Stk.

Folkekoncert fra Kl. 5-6 Eftermiddag.
Kl. 7 pr. So ti per a 2,50: Krystader, Kyllinvr og Is.
Deltagerne har Adgang til Dansant fra Kl. 9-2.
Kl. 11 Festfyrværkeri.
Converter til Soupeen hedes bestilt senest Lørdag. Tlf. Sandvig 12.

Hotel Finnedalen

Klemensker Savværk.

Tlf. Kl. n. 13. - L. Pihl.

asie.

-

Tlf. Kl. n. 13.

Fra I. Juni har vi aabnet et Udsalg af Flødeis og
Ispinde i Romers Frugtforretning og hos Kelim.
A. Regnersen, hvor alle Sorter Is kan faas.
Uindpakket Is uden Bestilling.
Bestillinger paa indpakket Is modtages gerne.

Mejeriet Kajbjerggaard, Allinge.
udføres solidt og billigt.

Søndag den 5. Juni

Univers Elite Gulvbelægning.

Søndag den 5. Kl. 6,30 og 8,30

Filmens Helte

ffejeriet Naj6jerggaard.

F

lødeis Flasikeflode

Vi anbefaler vor Flødeis og vor Flaskefløde.
Hos vore Forhandlere i Allinge-Sandvig, Tein, Olsker Brugsforening
og i Hasle kan alle Sorter Flødeis faas uindpakket uden forudgaaende
Bestilling. — Bestillinger paa indpakket Is modtages gerne overalt.
Ring til Allinge 86 og Isen bringes.
Vore øvrige Mejeriprodukter bringes i Erindring.

Har De tænkt paa Sommergarderoben?

Morsomt Lystspil med
Fyrtaarnet og Bivognen.

Der skal anskaffes forskeiNgt til Ferierejsen eller Land.
opholdet — hvorfor ikke tage Chancen for at faa det

Skæg og Ballade.
Farce i 2 Akter.

afholder ordinær Generalforsamling i Olsker Forsamlingshus Fredag den 10. Juni Kl. 7,30.

Bestyrelsen.

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

Køkkenpige
kan faa Plads 15. Juni paa

Hoyers Hotel.
Maa ligge hjemme.

Roelugning
kan faas paa Akkord hos

H. Krack.

Hingsten „Ver on"
svensk Belgier, staar som sædvanlig til Bedækning paa Hollændergaard.

Aug. Olsen.!

Solid Skolaisreparation
til billige Priser.
Skomager Hammer, Nørregade.
HASLE.

overretsmagteror

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

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

477aar Solen skinner om Søndagen
er det rart at have Film i Kameraet.

Husk derfor at forsyne Dem i

II

Der siges al Herrerne i Hasle - ja over hele Øen - at Rjter's
virkelig passer, og Klipningen efter sidste
Mode, den er fin.
Damerne siger: Kjær er den eneste der klipper, som det skal være,
den fineste og boldhareste Ondulation udfører han,

smertefri Barbering
Vi gaar til 71,-

3.- Kjær.

AVERTER i NORDBORNHOLM

NielsV.Grooss Fine Kartofler
Blikkenslager.
Aut. Gas- og Vandmester.
WC, Kloak- og Centralvarmeanlæg.
Tilbud og Overslag gratjs.

INICIIII~C111■0

il

50 kg Sække,
Ammoniak i 100 kg Sække,

Svovlsur
saml 18 pCt. Superfosfat

udsælges i disse Dage og indtil 10. Juni 1932 til en lavere Pris pr.
Kontant. — Om Handel paa Pantebrevsvilkaar kan der forhandles,

Nordlandets handelshus.

Xokl „Stammersfialde".
Søndag den 5. Juni — Grundlovsdagen
Dansant - Rouletdans med Præmier.

Storms 4 Mands Orkester.

sælges, 5-6 Øre pr. Pd.
Chr. Jørgensen, Allinge.

Nordlandets Handelshus
ALLINGE
:sælgerZnedenstaaende prima

Al Hotelreklame

Bornnolms
Spare- og baanekasses

Lodsedler faas hos aut. Kollekter Barber Jobs, Larsen,

Restlageret al'
Vilh. Riis, Allinge. Tlf. 131. Chile Salpeter i
Al Lastkørsel udføres.

Vor anerkendte Iscreme:
Iscreme! NUCCA — VANILLE — ANANAS
er atter paa Lager i vort Depot i
Allinge ved Chr. Jørgensen. Tlf. 144.
anbefales.
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VARELOTTERIET

S. Borch.

Biler udlejes.

Tlf. 865.
Chr. Dideriksen, Rønne.
Tlf. 865.
Indbinding af Bøger. — Protokolfabrik. - Papirvarer.
I. Kl. Arbejde. — Rimelige Priser. -- Hurtig Levering.
Leverandør til Biblioteker, Foreninger og øens største Forbrugere.

udføres. Konvolutter og Brevpapir til Konkurrencepriser.
Servietter til Fabrikspris.
Reklamekort m. rn. m.

hele uden Udgift. — Køb et Lod tll Varelotteriets 3.
Trækning, og De har Chancen for at faa Lotteriet til
at betale Deres Sommergarderobe. Trækningen finder
Sted 8. og 9. Juni. Fornyelsen og Salget slutter henholdsvis den 6. og 7. Juni. Et Lod koster kun Kr. 2.60.

Olsker Tyreholtislorenillll
Hjemkommen

Marckrnann, Hasle.

ffarckmanns Mag- og telad/landet, 3fasle.

fra Kl. 8-12.

2iografen.

og 'i Liter Maal a 80 øre pr.

1 /5 Liter. Selskabsanretninger paa

Tlf. 216 og 599.

Koncert-Dansant Kl. 16-24. Nogle Stk. Randhus Havemøbler, Bord, Bænk og 2 Stole,
H. Colberg.
samt el Parti Senge haves paa Lager.

Gratis Bal
paa Hotel Sandkaas.

Vanille, Ananas, Naugat

Akts. Bornholms Iscreme-Fabrik, Hanne.

Alt Bygnings= og Snedkerarbejde

Grundlovsdagen

Grundlovsdagen

iårisms Flaks! i ih

Møllers Bogbinderi

Op ad Bakken,
ned i Prisen.

Ærbødigst

Nordlandets Handelshus.

opskæres for Tiden af vindfælled Træ fra Almindingen. — I den Tid
kan der her fra Pladsen købes Ietbeskadigede Varer til meget smaa
Priser, særlig af Brædder i alle Tykkelser. Træsnitter i hele Længder
eller afkortede efter Behag. — Prima Tømmer til Dagspris.

Motel „Allinge",

Axel Frederiksen.

samt galvaniseret Hegntraad og Pigtraad. Alle Slags Søm, Kramper
Skruer og Bolte sælges i

.19.11.....09. Bestilling. Vafler. Bægre, Ispinde.

Dalegaard.

Alle Varer betydeligt nedsat.
Salen staar til gratis Disposition
for Foreninger og Selskaber.
Servering i Haven.

galvaniseret liegniraadsvæv

Statslager af Tømmer og Brædder

Helene Andersen.
Tlf. Allinge 99 x.

Vi har en særlig lav kontant Pris paa

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

3 Mdrs Opsigelse
Alm. Sparekassevilkaar

4,5 pst. p. a
4
-

Boxer udlejes.

Serie Trin! Charmeuse

Kjoler
lige hjemkommen,
glimrende t. Serveringsbrug

Pris 16,50.

11111BASIN ou NOR118
1111SAIW
v. Victor Planck, Allinge
seessos~e■

Kalksalpeter IG
15c70 Natronsalpeter
Sv. Ammoniak
Til Trods for Kronens Fald er Kvælstofgødningerne betydelig billigere end sidste Foraar .

Spar derfor ikke paa Kvælstoffet iaar,

Famler til Grisene,
Garanteret Indhold :
9-11 pCt. fordøjelig Renæggehvide,
98-103 skandinaviske F. E. pr. 100 kg.
hvilket svarer til ca. 95 g. fordøjelig
Rensæggehvide pr. F. E.

Indhold af Raastoffer:
Tørgær, Kød og Benmel, Hvede, Byg,
Majs, Maltspirer, Kalciumkarbonat, Kalciumfosfat, Magniumkarbonat,

Kontrol.
V. Steins analytisk-kemiske Laboratorium, København.
Foruden Kontrol paa Fabrikken udtager Laboratoriet Kontrolprøver af Foderet hos Køberne.
Forannævnte Garantiseddel findes i
hver Sæk. Hver Sæk er plomberet.

For at undgaa eventuelt Fiskesmag er dette Foder ikke iblandet
Sildemel.
Foderet gives tørt i et altid tilgængeligt Trug eller i Foderautomat.
Foderet er blandet, saa Svinene kun
behøver Vand, som gives i Trug for
sig selv.
Bruges sk. Mælk, gives 1 kg. Byg ekstra foruden P. ,Sc J, Fedefoder for
hvert kg. sk. Mælk.
ønsker De at anvende Foderet udrørt i Vand eller sk. Mælk, Lodres 3
Gange daglig, og der maa ikke gives
mere, end Svinene hver Gang æder op.

Der maa aldrig være Foderrester i Truget.
Svinene skal have et tørt, lunt Leje
i en Stald med tør, ren Luft.
Foderet gives til bestemte Tider, og
der ændres ikke i Fodringen.
Svinene skal i denne Periode kun
æde og sove.
Prisen er 15 Kr. 50 Øre pr. 100 kg.,

Netto.

P. E

P. 3:

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

Rejseplaner tilrettelægges.
Hotelophold reserveres.
Billige Ferierejser.
Billetter til D. F. D. S.'•
Indenrigs-Ruter.
Alle Oplysninger meddelere

Bogtrykker Otto Gornitzka
ALLINGE

K8h pil kros qui Ego!
o—
Denne Opfordring lyser ud af
alle Blades Spalter og gentages
af enhver Forretningsmand. Og
den er ogsaa berettige'
en af
Grundbetingelserne foret Samfunds
Trivsel er Solidaritet. Enhver god
Borger bør i egen Interesse handle i den By eller paa den Egn,
hvori han selv ønsker at eksistere,
og bør det erindres, at har den
handlende ikke lige netop deri
Vare, man ønsker, kan den skaffes.
Man bør huske, at for hver
Krones Fortjeneste man unddrager
sin Bys eller Egns Forretningsfolk,
formindsker man disses Skatteevne
og Købeevne i tilsvarende Grad.
Landboerne bør ogsaa købe i
en By eller paa den Egn, de føler
sig knyttet til, da de altid har større
Mulighed for at blive tilfredsstillet
ved Køb, naar det gaar gennem
en stedlig handlende, som for at
beholde sin Kunde maa drage
Omsorg for at denne bliver behandlet saa godt som muligt. Den
stedlige Købmand ser i Egnens
Beboere sine stabile Kunder, hvis
Tilfredshed er ham en Eksistensbetingelse.

gest

uden Sange er ikke
nogen rigtig Fest!
En Festsang kan ikke undværes
ved festlige Lejligheder, hvad enten det nu er Sølvbryllup, Bryllup,
Konfirmation eller anden Familieeller Foreningsfest. — En Festsang
kalder det Humør frem, som skal
til, for at Festen kan blive vellykket. En saadan Festsang faer De
Allinge Bogtrykkeri.

Hinduprinsens Skrin.
— — — Traf hende til Morgen
pludselig og uformodet nede i en
af de lange, dunkle Kabinegange.
,,Har De hørt det?
„Hvilket?
Jeg fortalte.
Hvad vil De gøre, Mlle Dupare?"
„Gøre? Ingenting."
„Aa nej, Prinsen har naturligvis
givet Dem en skriftlig Erklæring?
om sin Gave. Ikke sandt?"
„En skriftlig Erklæring? Ikke
Spor. Da han lagde det i min
Haand, kunde han ikke længere
skrive?"
„Saa synes jeg, Situationen er
lidt betænkelig,' udbrød jeg.
„Mener De da, jeg skal sige til
Kaptajnen, at jeg har Skrinet og
at det er mit?"
„Det vil ganske sikkert ikke
blive respekteret hverken af Gesandten eller af Hindufyrsten."
„Og derfor skal Krøblingerne
miste de mange Penge. Aldrig!
Til det sidste og med alle Midler
vil jeg kæmpe for deres Ret og
for Prinsens smukke Tanke. Hun
greb min Haand og holdt den fast
i sin. ,Lov mig ikke at sige et
Ord om Skrinet. De er jo den
eneste paa Skibet, der ved Besked."
— ——
Aften med tusinde Stjerner
paa Have t. Uro er over mig,
Blæse med Hinduhoffet! Mile Isabel har erobret mig. Hvorledes og
med hvilke Midler, har jeg :ikke
Tid at tænke over. Ved det for
Resten ikke. Vi er solidariske, Vi
er i Ledtog. Vi tier begge. Og
Skrinet er fremdeles i min Varetægt.
— ——
Regn og Uvejr. I Aftes, kort
før Midnat, kom Mlle Isabel til
Syne i Rygesalonen, hvor jeg spillede Skak med de to spanske
Herrer. Hun hviskede mig i øret,
at hun straks maatte tale med mig.
Jeg er bange for, at den en-

gelske Gesandt vil søge udvirket
almindelig Passagerundersøgelse
gennem det franske Statspoliti,
inden vi i Morgen Aften gaar fra
Borde i Marseille," sagde Isabel,
da vi omsider var bleven ene i
en Krog paa Dækket.
„Hvorfor tror De det?"
„En Mulighed, mener jeg. Hvad
saa?"
,,Det aner jeg ærlig talt ikke",
svarede jeg „Den Mulighed træffer mig uforberedt. Men De har
Ret. Muligheden er der.'
„Overfor en streng personlig
Visitation er jeg kaput," fortsatte
kabel. „Jeg bliver simpelt hen anset for Tyv.
„Hvorfor fik De ikke ogsaa et
Par skriftlige Ord ,
„Det er ikke det, vi skal tale om."
Isabel virrede med Hovedet.
Jeg synes, der er kun en Mulighed for at redde Skrinet til Invaliderne, og den er maaske endda
problematisk, livsfarlig . . , jeg
ved ikke?"
„Hvad mener De?
„Vi maa sluge alle Stenene,
umiddelbart før vi gaar fra Borde!"
.De og jeg? Saa mange ædle
Stene kan vi vist ikke sluge, uden,
uden — —"
i Kender De Dr. Ganne? Jeg
mener, har De talt med ham?"
afbrød hun.
„Ja, mange Gange "
„Hvad mener De om ham?"
„Maaske, Mlle [sabel. De foreslaar at sætte ham ind i Sagen
og høre hans Mening som Læge
om Deres Forslag? Ja. Det er farligt, man kan jo ikke vide, ingen
af os kender Dr. Ganne mere
end rent overfladisk. Men — jal
Maaske har De Ret. Maaske er
det virkelig den eneste Udvej,
som Sagerne staar, saatremt der
virkelig venter os Visitation."
„Vil De prøve at faa fat paa
Dr. Ganne nu med det samme?
Jeg saa ham for lidt siden i Læsesalonen. Han er næppe gaaet til
sengs endnu, — saa bliver jeg
her."
Jeg fandt ikke Dr. Ganne. Jeg
ligger og skriver dette i Nat i min
Køje, fordi jeg ikke kan sove ...
Tidlig Morgen. Dr. Ganne
hørte paa Mlle Isabels Fortælling
alvorlig og ubevægelig.
„Vil De hjælpe os, Dr.?"
Længe saa han tavst ind i hendes Ansigt. Derefter saa lian paa
mig.
Saa sukkede han pludselig tungt
og det var nu, som hele hans Ansigt forandredes.
Jeg var med i Krigen som
Lazaretlæge paa Vestfronten, Mlle
Dupare. For vore stakkels sønderskudte Soldaters Skyld vil jeg
hjælpe Dem, saa godt jeg kan."
„De mener, vi kan sluge Stenene uden altfor stor en Risiko."
„Der er altfor mange Stene,
Mile Dupare, 3 Mennesker — naar
jeg tilbyder mig selv — det for.
slaar heller ikke. 6 Mennesker er
sikkert det ringeste Antal, vi behøver. Men at indvie endnu 3 Mennesker her ombord i denne Hemmelighed maa dog sikkert bestemt
fraraades. Hvad gør vi saa? Lad
os hver især grundigt overveje til
i Morgen tidlig".
Jeg kunde ikke sove . . . Hun
er tapper. Hun er beundringsværdig.
Samme Nat bankede det paa
min Kabinedør. Det var Dr. Gamle
i Pyjamas.
„Jeg har maaske faaet en Ide!
Den engelske Dame, De ved, som
købte en Mynde i Athen, kan De
huske, men allerede er godt ked
af det store Dyrl Den kan godt
sluge Stene for 3 Mennesker. Perler maaske mindre tilraadeligt,
men alle de andre. Blandet i halv-

flydende Føde vil den ligefrem ser. I den morsomme Cafe ved
„Men ser De: hun vedblev at
sluge det uden at tygge".
Havnen holdt vi Afskedsfest. Og bo derude paa Montmartre i den
„De mener, Mlle Isabel skal i Morgen tidlig rejser hver til sit. lille snævre Gade sammen med
Underligt at glide ind i Hverda- sin Søster, levede beskedent og
søge at købe Hunden?"
„Ja, helst hun. Allerede i Mor- gen derhjemme igen og helt for- nøjsomt som før, passede sit Viogen tidlig. Det er den eneste Hund, glemme den blide Hinduprins og 1 inspil, var glad for smaa Engagesom er ombord — med andre den unge Kvinde, han gav sit hel- menter ved Koncert eller Radio
Ord rimeligvis det eneste Væsen, lige Skrin.
. . . latinte en Dag modstridende
der kan redde Hinduprinsens
Isabel! Lad mig i Nat, nu jeg 1000 Francs af mig, da hendes
smukke Tanke".
ikke ser hende mere, søge at tegne Søster var syg. Komediespil ! Nej.
„Doktor, De er genial!" Vi dan- hendes Skikkelse. øjnene først! Ikke for nogen Pris vilde hun røre
sede omkring med hinanden af Disse store, fløjlsbløde, dybtbrune ved Prinsens Skat til eget Brug,
Dyreøjne med lange, sorte Vipper end ikke som Laan blot sølle
bare Glæde.
— —
og fine Bryn. Saa Haaret, blankt 1000 Francs. Tænk Dem nu: en
Sidste Dag paa Skibet. og gnistrende sort i Bølger tæt ganske uformuende, ja nærmest
Hunden er købt Kaptajnen er tavs, ind mod det svagt elfenbenslyre fattig, ung Kvinde, der pludselig
og spørge direkte, tør vi ikke. Jeg Ansigt. Skikkelsen slank, lidt spin- faar en Fyrsteskat i Hænde uden
tror nu ærlig talt, at alle vore kel, ikke særlig høj. Orientale nogen som helst Kontrol. Hun
Planer og al vor Spekulation skal Type ved første øjekast. men Smi- kan sælge af sine Stene, hvad hun
vise sig at være ganske overflødig. let og den fint tegnede Mund er vil, kan skaffe sig tusinde og atter
Der bliver selvfølgelig ikke Tale ikke Orientens, ikke heller hver- tusinde til eget Forbrug — og dog
om nogen Personundersøgelse.
ken Tysklands eller Italiens Kvinde. ikke derfor just glemme KrigsEfter Middagen. Dr. Ganne Ingen af dem ejer denne Sjælfuld- invaliderne. Hun gør det ikke.
siger nu, at det selvfølgelig langt- hed og selvfølgelige Kultur. Isabel Ubestikket følger hun den dødes
fra er ufarligt at sluge alle disse er fransk i hele sin Fremtoning. Bud. Omsorgen for Staklerne taÆdelstene. Det kan under Omer mere af hendes Tid end VioHjemme. Længe efter hin ger
stændigheder, som vi muligvis Rej se Jeg vil ikke længere skjule linspillet, hvoraf hun skal leve.
ikke selv bliver Herre over, gaa det: Af og til, natir jeg læser Sig mig -- kan vi egentlig rigtig
meget galt. Isabel erklærede, at disse Blade, gribes jeg af en un- fatte den unge Kvinde? Er hun
hvis jeg og Dr. Ganne er bange, derlig spørgende Uvished, af Tvivl ikke saa sjælden og usandsynlig
nu det kommer til Stykket, frita- og Kval og mørke Anelser. Aa i vore rovgriske Dage, at hun
ger hun os uden Bebrejdelser. nej, ikke skrive om dette nu! Stæng nærmest er Løgn? Saadan er
Hun sluger saa ogsaa vor Part. det bort i en Krog af din Sjæl, Isabel Dupare. Jeg har undersøgt
Dr. Ganne anser dette for abso- der, hvor alle grimme, onde Slag- hendes Færd paa kryds og tværs,
lut livsfarligt. „Men der er jo ikke ger gemmes.
lagt Fælder for hende, udsprioandet!" Isabel fastholder sin Beneret hende. Hendes Fortid er
III
slutning „Jeanne d'Arc, Du lever
den samme. Prinsen traf hun ved
endnu!" udbrød Dr. (Janne bevæJeg fo'r op af min Stol. Jeg en Velgørenhedskoncert hos Præget og kyssede hendes Kind.
holdt et Visitkort i min Haand.
sidenten, hvor hun spillede et Par
1/2 Time før Indløbet i Mar„Men, Doktor — er det Dem!" Violinnumre. I deres Venskabs
sei Iles Havn Jeg har et øjebliks
Dr. Ganne sidder i min Stue. første Tid vilde han overøse hende
Ro til at skrive dette. Mlle Isabel
„Jeg er til Lægekongres her i med kostbare Gaver, men intet
er meget nervøs. Dr. Ganne tror København. Saa huskede jeg Dem, vilde hun modtage. øjensynligt
pludselig paa Visitationen. Jeg Jeg syntes. vi maatte tale sam- har hendes Natur fordret at tage
tror og tror ikke, Isabel har i men endnu en Gang".
dyb Afstand fra Kvinder, som de
dette øjeblik overtalt Doktoren
„Om Mlle Isabel?"
er flest under lignende Omstæntil at tage Beslutning. Vi tre og
om hende! Hvad var det digheder. Det gik da ogsaa snart
Hunden skal sluge Stenene. Det egentlig. der fik os til at tro hende op for Prinsen Jeg kan med Sikskal foregaa i min Kabine om et blindt og blive hendes lydige og kerhed sige Dem, at intet, bogøjeblik. Saa er vi paa den rette begejstrede Redskaber?"
stavelig intet, har Isabel Dupare
Der
anede
mig
intet
godt
ved
Side, hvis —
modtaget af Prinsen — udover
10 M i n utt er før Solnedgang. denne Begyndelse. Ak, de sidste den Mictdelhavsrejse, som hun,
Det er gjort. Alt gik foreløbig godt, Linier i min Dagbog, min vaag- træt og overanstrengt tog imod,
ogsaa for Hundens Vedkommende. nende ilvished, min Tvivl og Kval nitiaske til endnu større Glæde
Vi ligger i Havnen. Isabel fik Ret! . . Og dog var jeg endnu parat for ham end for hende."
Dr. Ganne rejste sig brat. „SaaVisitationen er i fuld Gang. Flere til Forsvar,
af Passagererne er dybt kræn,,Husker De den Aften, da Hin- dan er hun — og det er dette,
kede. Jeg befinder mig ærlig talt dupriusens Kiste sænkedes i Ha- jeg syntes, De havde Krav paa
rigtig skidt med alle de ædle Stene vet?" sagde jeg „Alle var vi paa at vide. Kun jeg kunde sige Dem
i Maven. Isabel og Doktoren paa- Dækket. Hun stod ved Kisten, det".
staar, at de ikke mærker det al- dødbleg i sit Ansigt, og spillede
Da Dr. Ganne havde forladt
ler fjerneste, han siger, jeg blot med lukkede, taarefyldte Øjne mig, gik jeg ind i mit Lønkamer nervøs.
Maz Regers Præludium".
mer. Der knælede jeg i Tankerne
Ene paa Hotellet. Lad mig
Jeg husker det! Alle var vi for den unge Hinduprins' trofaste
saa i Korthed gøre rede for den dybt bevægede. Ja, man maatte Elskede, der med uplettede Hænstore Begivenhed. Isabel var svim- viljeløst tro hende. Men sig mig• der omdannede hans hellige Skat
mel og utilpas, endnu før vi naa- er det ikke — da De fik det hele fra Krishnas og Ardjunas Land
ede Hotellet. Vi spildte ikke Tiden. paa Afstand — gaaet Dem saa- til Sol og Trøst for Staklerne.
}Det har Hast. Hvert Minut eros dan, at De begyndte at tvivle, ja
kostbart nu", sagde Dr. Ganne. maaske ovenikøbet dømte hende
Straks vi korn i Land, købte han til Tyv slet og ret — en snu og
Lungesygdom, Næse-, Hals- og
paa Apotlieket en Mavesonde, dristig Kvinde, der under usande
Svælgkatarr, Bronchitis, EmMavepuinpe eller hvad det nu Paastancle kun kæmpede for sin
fysem, Nervøsitet, Søvnløshed,
hedder, og paa hans Værelse i egen griske Begærlighed!"
Forkølelse etc.
Hotellet foregik „Operationen".
„Hvad mener De egentlig, Dr,
Dr. Hasseneamps Medicatus
Uha, uhal Isabel toges først un- Ganna?" Ak, jeg forstod ham saa
pat. inhalationsapparat Kr. 10,—
Literatur, Brugsanvisning og Anbeder Behandling, derefter kom jeg. saare godt, men endnu stred jeg
falinger fra Læger og Patienter tilTilsidst hjalp vi to Doktoren Alle for hende, ak, svagt og hendøsendes gratis og franco.
Stenene kom op gennem Sonden ende . .
M. Bro kem. tekn. Fabrik.
Danasvej 32 — København V.
og var uskadte i Behold. Saa kom
„Faldt den Tanke Dem aldrig
Turen til Hunden. Det var en van- senere ind: hun har stjaalet Skriskelig Manøvre. Dyret var sky for net hin Dødsnat i hans Kabine!
ør Deres Indkøb hos
Sonden og maatte bedøves. Og- Hun giver selvfølgelig Indvaliderne
saa her kom Stenene igen for Fanden. Hun stjal for sin egen de Handlende, som averterer her i Bladet, derved
Dagens Lys — med Undtagelse Luksus og Velvære!"
af en bleg Beryl. Mile kabel var
Jeg lukkede øjnene. Isabels støtter De os i vore Bemeget bedrøvet over dette Tab. skønne Billede splintredes i sorte stræbelser, for at faa det
„Aa", mente Dr. Ganne og jeg. Skaar.
udsendt i videre Kredse
„Der er jo da Stene nok tilbage".
„De tier. Tanken er ikke heller
„Det er 1000 Francs eller mere, Dem fremmed, forstaar jeg. Saa
som gaar fra Staklerne", ivrede var det godt, jeg korn".
Isabel og følte sig ilde berørt af
Jeg mødte igen hans Blik.
vore uanfægtede Ansigter og vor
,,Ser De — da disse Tanker rene Aviser, bundtet i Pakker a
tankeløse Tale.
begyndte at plage mig, besluttede 5 kg (ca 300), sælges for 75 Øre
Alle Stenene paa en nær i Be- jeg at opsøge hende. Vi bor jo
hold! Det sorte Skrin manglede begge i Paris. Yderligere lod jeg
derimod. Hun maatte jo kaste det vore dygtigste Detektiver skygge
overbord, mens Tid endnu var, hende. Jeg vidste snart alt, hvad
indpakket i en forkrøllet Avis.
hun foretog sig".
er til Salg, 10 Øre pr. Stk. hos
Sent paa Natten. Saa endte
Jeg syntes, jeg allerede hørte
da denne Rejse, rig paa Oplevel- Isabels Dødsdom i mine Øren.
H. Chr. Dam, Løsebæk.
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