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2.
Men dernæst maa L. S. kræve,
at den uretfærdige Særbeskatning
af Landbruget, som Ejendomsskatterne, baade Stats- Amts- og
Sogne-Skatterne paa Landejendommene er, og som er blevet
tredoblet siden Krigen, nedskæres
til Førkrigsniveauet.
3.
Som midlertidig Foranstaltning
under Krisen maa vi endvidere
kræve gennemført en praktisk
Moratorieordning for de daarligst
stillede Landmænd, der uden egen
Skyld er blevet ude af Stand til
at opfylde Gældskravene og derfor maa have Henstand, i Overensstemmelse med Grundlinjerne
i det Lovforslag, vi indsendte til
Regeringen og Rigsdagen for nogen Tid siden.
4.
For at Staten kan faa Midler til
ovennævnte Nedsættelse af Ejendomsskatterne, kræver L. S. dernæst, at Staten nedskærer effektivt og systematisk alle sine Udgifter, indskrænker Embedsmændenes og Funktionærernes Antal,
afskaffer alle overflødige honorarlønnede Stillinger, Ben o. I., derunder Ministerpensioner, ophæver
Statsforetagend er, der giver Underskud og bedre kan drives af
Private, som Det kgl. Teater, Or•
logsværftet o I., ophæver alle
Understøttelser til Selskaber, Foreninger eller Privatpersoner, afskaffer den Del af Udgifterne til
Skolevæsenet, der skaber en usund
Overproduktion af særlig uddannede. der ingen Brug er for, og
endelig afløser Aldersrenten og
andre Understøttelser, der hviler
paa Almissesystemet, af en omfattende social Forsikring, hvortil
alle skal bidrage, og som kan
sikre alle Samfundets Medlemmer
mod uforskyldte Ulykker og Forringelser som Sygdom, Invaliditet
og Alderdom
5.
Dernæst maa vi kræve en praktisk Handelspolitik, hvorved den
danske Stat paa rent forretningsmæssig Basis, gennem Toldforanstaltninger, tiltvinger sig handelspolitiske Fordele fra fremmede
Stater m. H. t. Indførsel at danske Produkter til disse og derunder ogsaa sikrer de danske
Landbrugsprodukter fremmede Afsætningsmarkeder under et plan.
mæssigt Gensidighedssystem.
1 Forbindelse med Spørgnaalet om Toldforanstaltninger maa
vi særlig fremhæve, at der til
Danmark i de sidste 5 Aar gennemsnitlig hvert Aar er indført
for ca. 68 Mill. Kr. Brødkorn, for
ca. 20 Mill. Kr. Mel, for ca. 45
Mill. Kr. Frugter og Havesager,
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for ca. 3 Mill. Kr. Heste og for gode og slette Sider, og at det
ca. 13 Mill. Kr. andre dyriske gælder om at udnytte de første
Landbrugsprodukter, alt i alt Va- til Landets Gavn.
Landbrugets ovenfor nævnte
rer til et samlet Beløb om Aaret
retfærdige
Krav kan L. S. imidaf ca. 150 Mill. Kr., Produkter,
som dansk Landbrug og Have- lertid ikke faa Magt til at gennembrug i meget vid Udstrækning føre uden en fast Organisation og
selv vilde kunne skaffe Erstatning Presse. Vi opfordrer derfor alle
for. Hvis derfor i den kommende Landbrugere, smaa og store, til at
Tid de almindelige danske Land- indmelde sig som Medlemmer af
brugsprodukters Afsætnings-Mar- L. S., støtte denne med vort bekeder i Udlandet skulde blive skedne Medlemsbidrag, holde L.
indskrænket noget, maa Staten S.s Blad og deltage i L. S.s Møved passende Toldforanstaltninger der. Vi taaler ingen Partipolitik
bidrage til, at de ovennævnte og ingen Partipolitikere ved vore
Landbrugs- og Haveprodukter, Møder, hvilket politisk Parti de
der maa indføres til Danmark, saa end tilhører. Alle de nuvæfremtidig i saa vidt Omfang som rende politiske Partier er saa bun
muligt frembringes i Landet selv. det til det bestaaende fordærvede,
Der maa i det hele taget skabes politiske System, til dets lave Maal
en vis Planøkonomi for det dan- af saglig Indsigt, dets Stræberi og
ske Landbrug, baade i dets inden- Bengnaveri, at alle dette Systems
landske og dets udenlandske Mænd er mærkede af det og i
Virkeligheden ude af Stand til at
Marked.
føre
en dybtgaaende saglig DrøfOm Told bemærkes forøvrigt,
telse
uden politiske Fraser og
at det er lykkedes ved visse partipolitiske Slagord at oparbejde i smaalig Selvhævdelse.
Altsaa. Vi I, danske LandbruBefolkningen mod enhver Toldforgere,
bort fra hele dette for Lananstaltning en fjendtlig Stemning,
der ikke er saglig forsvarlig. Der dets fordærvelige System, saa
er to Slags Told, Finanstold og meld Jer ud af de politiske ParBeskyttelsestold. Finanstold er en tier, befri Jer for alle partipolitiSkat paa Indførsler at Luksusva- ske Teorier og Fraser og meld
rer og andre overflødige Varer fra Jer ind i L. S.s saglige Arbejde
Udlandet, en Skat, som Staten for den danske Landbrugsstand,
behøver for at kunne bestride sine og bliv ved, trofast og udholdende
almene Udgifter. Finanstolden er i det daglige, at virke for L. S.s
dernæst en fornuftig og retfærdig Sag.
Skat, idet den rammer en Mand
paa hans Forbrug, og ikke som
Indtægtsskatten og en Del af ForFortælling fra Kroatien.
mueskatten paa hans Flid, Dyg—øtighed, Energi og Sparsommelig1 fem Aar havde han ikke set sin
hed, Om Beskyttelsestolden gælder, at det ideelle Maal, der maa Søn Ivar. Ikke fordi Sønnen skammede
sig over sin Fader, den jævne Bonde,
stræbes efter, selvfølgelig er, at der i hele sit Liv ikke havde været
samtlige Lande i Verden nedbrød udenfor den Kroatiske Landsby, hvor
alle Beskyttelsestoldskranker og han var født. Nej, denne Tanke var
tillod den fri Omsætning af alle ikke et Øjeblik falden Faderen ind.
Slags Varer mellem Landene. Men Han vidste, at naar Sønnen ikke kom,
var det fordi han ikke havde Tid, da
saalænge alle de andre Lande i hans Arbejde optog ham Dag og Nat.
Verden omgærder sig med disse Den gamle forstod ganske vist ikke.
.Toldskranker og derved bl. a. hvad det var for et Arbejde, der i den
lukker danske Varer, derunder Grad kunde gøre et Menneske til
danske Landbrugsprodukter, ude, Slave, men han skulde snart faa Syn
for Sagen. vilde det jo være ganske taabeEn Foraarsmorgen kom Ivar pludligt, om Danmark ikke som Mod- selig med Toget. Han var kommen
foranstaltning satte en Told for for at tage Faderen med til Agram for
disse fremmede Landes Produk- nogle Dage. Den gamle blev straalende
ter, hvor ved vi dels opnaar et glad ved Tanken om at faa sin Svigerdatter og den lille Sønnedatter at
Forhandlingsgrundlag, hvor vi kan se, og nogle Timer sad han i Toget
tilbyde Toldnedsættelser for frem- paa Vej til Hovedstaden. De rejste paa
mede mod til Gengæld at oimaa 1. Klasse. Den gamle sad paa det
Toldnedsættelse for de danske bløde, polstrede Sæde og betragtede
Produkter, derunder Landbrugs- tavs sin Søn. Saa meget havde han
oplevet i de sidste Timer, at han endnu
produkter, og dels opnaar inid- ikke havde haft Tid til at samle sig.
lei tidig at kunne oparbejde en Alt forbavsede ham : Eksprestogets
Produktion, derunder nævnte rasende Fart — det var første Gang,
Landbrugsproduktion, gennem en han rejste med Jernbane — de mange
mindre Beskyttelse af denne, en Mennesker, der steg af og paa, og
mest af alt hans Søn, der var graahaaBeskyttelse, som vi atter kan ret som nogen 70-aarig, skønt han
hæve, naar en saadan hjemlig kun var sidst i 30'rne. Hele Tiden
Produktion er kommet i Gang. stormede den Tanke ind paa ham :
Man bør da saaledes i det hele det gaar ham godt, han ,er velhavende
taget ikke skære al Told over en og behøver ikke at bekymre sig for
Dagen i Morgen, og dog ser han gamKain, som de partipolitiske Slag- mel og livstræt ud.
ord gør, men indse, at Told som
Ved Midnat kørte de ind paa Banealt andet menneskeligt har baade gaarden i Agram. Har ventede Advo-

Livets Krav.

. re indleveret
Annoncer og lokalt Stof maa væ
senest 2 Dage før Bladet udgaar.

katens Vogn dem, og et Øjeblik efter
var de hjemme. Den gamle fik et Værelse anvist.
Men alt var her saa elegant, at han
knapt vovede at røre sig. Særlig den
store, hvide Seng med det blaa Silketæppe forekom ham altfor fint. Han
gjorde sig derfor en Hovedpude af
sine Klæder og lagde sig paa Gulvet
for at sove. Men han kunde ikke falde
i Søvn. Længe laa han vaagen, allehaan de Tanker vældede sig ind paa
ham, og først da Dagen begyndte at
gry, faldt han i Søvn.
Da han vaagnede var det langt op
ad Dagen. Hans Svigerdatter, en slank,
blond Dame i Kimono fortalte ham,
at hans Søn allerede Kl. 8 var gaaet
til sit Kontor; hun satte Kaffe, Brød
og Skinke frem for den gamle, men
Frokosten smagte ham ikke — alt var
ligesom for fint for ham. Han længtes efter sin store Kop, som han kunde
dyppe Brødet i.
Svigerdatteren var overstrømmende
venlig imod ham. Hun fortalte ham
ah mellem Himmel og Jord og klagede over deres store Udgifter, der
gjorde, at de trods al Sparsommelighed ikke kunde lægge noget op. Den
gamle spurgte, hvornaar hans Søn
korn hjem. „Ikke før i Aften", lød
Svaret. Saa spurgte han, om - han ikke
kunde faa sin lille Sønnedatter at se.
Men det kunde ikke lade sig gøre.
Vikica var netop ude at spadsere med
sin Barnepige ; derefter skulde hun
have Spilletime, og derefter vilde Læreren komme og undervise hende i
Læsning og Skrivning. Og endelig
skulde hun tale Fransk med den franske Gouvernante. Først ved Middagsbordet vilde han faa hende at se.
„Selv hun — et Barn paa 6 Aar har ikke Tid, akkurat som hendes
Fader", tænkte den gamle.
Saa sagde hans Svigerdatter til ham,
at nu maatte hun gøre Toilette. Om
ikke han havde Lyst til at gaa ud i
Haven ?
Den gamle gik ud og saa paa de
smukke Blomsterrahatten og Drivhusene. Hele Tiden følte han sig saa underlig tung og sørgmodig i Sind. Al
Glæde, al Munterhed forekom ham
banlyst fra dette Sted.
Først Kl. 7 om Aftenen korn hans
Søn hjem. Han saa træt og medtaget
ud og satte sig straks til Bords. Den
gamle korsede sig, da han saa ham
sluge den halvraa, blodige Bøf. Først
nu fik han Lejlighed til at se Sønnedatteren. Han fik straks ondt af Barnet. Hun var lille bleg og spinkel og
lignede mere en Dukke end et levende
Væsen.
„Synes Du ikke, at det er Synd for
det lille Barn", sagde den gamle efter
Middagen til sin Søn. „Er er der nogen Mening i at pine hende med Musik, Fransk og andre unyttige Ting fra
Morgen til Aften? Hun faar jo aldrig
Tid til at lege og føle sig som Barn —?"
Sønnen trak paa Skuldrene.
„Saadan er det nu om Dage. Hvis
hun ikke bliver gift, maa hun selv tjene
sit Brød".
Den gamle tav. Nej, Menneskene
i de store Stæder kunde ikke leve lykkelige.
Om Aftenen skulde Sønnen til Generalforsamling i et Aktieselskab. Først
ud paa Natten kom han hjem. Den
gamle var forlængst gaaet til Ro ; den
Nat sov han daarligt. Først næste Aften gensaa han sin Søn, der fortalte,
at han skulde til et Møde.
„Gaar hver Dag for Dig paa den
Maade ?" spurgte den gamle. „Er Du
optaget hele Tiden ?"
„Ja, jeg har ikke Raad til at være
ledig. Hvert Aar skal jeg tjene mindst
10,000 Gylden, ellers kan vi ikke klare
os — — ".

1932

,,10,000 Gylden !" udbrød den gamle
forfærdet. „Hvad bruger Du dog alle
de Penge til ?"
,,Aah, Du skulde bare vide, hvor
dyrt det er at leve, Fa'r. Husleje og
Klæder koster mange Penge, og desuden skal jeg skaffe Lønninger til
mindst 8 Kontorister, Tjenestefolk,
Kusken, den franske Gouvernante, Læreren og Musiklærerinden".
„Kunde Du ikke jage alle disse Mennesker paa Porten?"
„Nej, min Stilling kræver, at jeg
maa optræde standsmæssigt. Det er
lige saa uundværligt for mig, som en
Tjenestekarl for Dig — —"
„Men hvorledes kan Du holde dette
Liv ud? Din Hustru og Barnet ser Du
blot nogle Minutter om Dagen. Du
faar jo ikke Tid til at tænke paa andet end Penge og atter Penge ! Jeg
kunde ikke holde ud ad leve et saadant Liv — — !"
,Jeg misunder Dig ogsaa, Fa'r. Aah,
hvor det maa være skønt som Dig at
gaa i Fred og Ro og sysle med Bedriften og ikke bekymre sig for den
Dag i Morgen. Blot jeg kunde vende
tilbage til min Barndoms By og leve
Bondens stille og indadvendte Liv, saa
vilde jeg være tusind Gange lykkeligere, end jeg er nu".
Den gamle sad en Stund hensunken
i dybe Tanker, saa sagde han langsomt
og dæmpet :
„Jeg burde aldrig have ladet Dig
studere, min Dreng".
Samme Aften rejste den gamle tilhage til sin Gaard. Da Toget satte sig
i Bevægelse, brød Fader og Søn ud i
krampagtig Graad.
Den gamle korn aldrig mere til
Agram.

Romantisk Sryllup.
—o—
Den haaardnakkede Kamp for
at fratage den berømte skotske
Smed Retten til at vie Folk har
indtil videre været resultatløs,
skriver Holbæk Amtstid.
I disse Dage kan Gretna GrennSmeden endog notere en særlig
romantisk Sejr Det er jo Romantikken, han lever af.
For godt tre Uger siden kom
en Aften et fremmed Par i privat
Luftfartøj flyvende til Gretna
Green.
De tog ind i Landsbykroen for
at opholde sig i 21 Dage inden
for Skotlands Grænse, der er den
eneste Betingelse for at blive viet
i den gamle Smedie.
Kroværten og Smeden gik ind
paa at hemmeligholde Parrets
Navne og Nationalitetet. Det blev
dog snart røbet, at de unge kom
fra Finland.
Da de foreskrevne 21 Dage var
gaaet, blev Parret lige efter Midnat viet i Smedien, der kun var
oplyst af en almindelig Lygte.
Baade Brud og Brudgom var i
Aftendragter.
Næste Dag tog det nygifte Par
Toget til London. Og her blev de
indhentet af en ihærdig Dagbladsreporter.
Han fortæller, at Brudgommen
tilhører en at de ældste og mest
ansete Slægter i Helsingfors. Hans
Forældre havde nægtet at give
deres Samtykke til Brylluppet.

Men da det nu var sket, dg hvilken Ret mener den løse Kapital at
man havde opspol et de arge i , kunne Lordre dobbelt Købeevne? Nej,
giv Tilpasning ved. Kronens NedskæLondon, kom det et faderligt Tele- ring, bliver det Tilpasning paa langs,
gram _ med Tilgivelse og Indby- saa vi alle kommer til at bære vor
delse til stort kirkeligt Bryllup i forholdsvase Del Sker Nedskæring kun
Helsingfors. Det unge Ægtepar ved Lønningerne, bliver det kun Arhar svaret Nej, Tak. De er tilfreds bejderne, Funktionærerne og Tjenestemændene, der kommer til at bære det,
med Smedens Velsignelse. De har og dette er ikke Ret.
allerede forladt London og er paa
Jeg haaber hermed at have paavist,
Vej gennem Europa paa Bryllups- at den letteste og mest retfærdige Løsning er Kronenedskæring, og derfor
rejse til Rivieraen.

Tilpasning gennem
Kronens Nedskæring.
— 0—
1 Fyns Stifts Landbrugsværn skrives :
Da Kronen i 1925-26 gik i Pari, var
det vist klart for de fleste tænkende
Mennesker, at Konsekvensen heraf
burde være, at alle Udgifter — her
iblandt Lønninger — maatte nedbringes til, hvad de var, før Kronen var i
Pari. Man har nu i seks Aar talt om
en saadan Tilpasning. men er egentlig
lige vidt. Saa kom Verdenskrisen med
Indskrænkninger i Afsætningen og hermed lavere Priser og en yderligere Forværring af Erhvervenes Muligheder. Et
Lyspunkt var det, da Sterling gik bort
fra Guldet, og dermed tvang os til at
lade Kronen synke. Kronen staar nu i
70, men dette er ikke nok. Den maa
mindst ned i 50, før nogenlunde Tilpasning er til Stede.
Hvorledes vil det virke, naar Kronen
kommer ned i 50?
Ja, for Landbruget — som det Erhverv, der er haardest ramt — vil det
sige, at det bliver nogenlunde rentabelt, naar samtidig de urimelige Skatter, der hviler paa faste Ejendomme
paa Landet bringes ned til, hvad de
var før Krigen, et berettiget Krav, som
ingen kan modsige.
Fiskeriet vil faa meget mere for sine
Varer, dersom Kronen falder, saa ogsaa dette vil faa bedre Rentabilitet.
Industrien vil faa en betydelig Nedsættelse i sine Udgifter, saa den kan
blive mere konkurrencedygtig. Dette
kan føre til Udvidelser paa flere Omraader, ligesom der skabes Muligheder for nye Industrier, hvilket tilsammen maa faa en Aflastning af den
store Arbejdsløshed til Følge. Vi undgaar ogsaa Toldspøgelset, som er ved
at fremstaa under disse fortvivlede
Forhold. Told er forøvrigt et tveægget
Sværd, der tillige har den Skavank,
at den næsten ikke er til at blive al
med igen:
For Skibsfarten vil en Nedskæring
at Kronen ogsaa have en betydelig
Nedsættelse af Udgifterne til Følge,
saa dette for vort Land saa vigtige Erhverv atter kan blive lønnende, og
mange af de oplagte Skibe atter kan
komme i Søen.
At det ogsaa vil blive til Gavn for
Handelen siger sig selv.
Imidlertid var det kun den ene Side
af Medaillen, og den anden Side er
Arbej dere,Funktionærern e og Kapitalen.
De klogeste af Arbejderne er egentlig ikke uvillig stemt for en Nedskæring af Kronen, da de ved, at selv om
Kronen gaar yderligere 20 pCt. ned,
betyder det ikke 20 pCt. paa deres
Budget, maaske ikke mere end 10 pCt.,
da f. Eks. Husleje, og Skatter ikke vil
stige. Arbejderne ser tillige, at hvis de
nuværende Forhold vedvarer, vil et
absolut Krav om Nedsættelse af Lønninger nødvendigvis opstaa til Foraaret allerede, saa det maaske bliver nødvendigt at gaa 20 pCt. ned, saa hellere
tage det mindre uden Kamp end det
større med Kamp. Funktionærer og
Tjenestemænd burde forstaa Sagen paa
samme Maade.
Kapitalen er vel den, som i det stille
gør mest Modstand. Man taler saa
rørende om den lille sammensparede
Kapital, som ogsaa leg har den største
Respekt for, men det forekommer mig,
at man glemmer, at hvis man fremdeles. intet gennemgribende foretager sig,
saa ender det hele i Sammenbrud, som
Kapitalen endelig ikke skal tro, den
slipper uskadt fra, tværtimod, og foretager man ikke den nødvendige Tilpasning, vil maaske Halvdelen eller
flere tvinges fra Hus og Hjem. Landhypothek-Obligationerne vil intet være
værd, Familiekapital saavel som adskillige Banklaan vil være tabt. Endelig vil en saadan „en masse" Tvangssalg al Landbrugsejendomme fremkalde meningsløse lave Priser, saa selv
Kreditforenings- og Sparekasselaan
vil lide store Tab. Adskillige Banker
tvinges i Likvidation. Tror man virkelig, det vil blive til Gavn for Kapitalen?
Da de fleste Varer er faldet til det
halve og adskillige der under, med

den Vej vi bør gaa.
At England eller andre Ladde skulde
betragte en Krone under den gamle
Paritet som Dumping, er kun ret og
slet Talemaader, som Kapitalen benytter for at forskrække dem, som ikke
kan se bag Kulisserne. Nej, hvad der
særlig betyder noget overfor England
i øjeblikket, er dette, at vi køber saa
meget som muligt. og her bør vi i
stærkere Grad sætte ind.
Kammerherregaarden, Vallø.
CHR. VESTERGAARD.

Amtsformand P. Dinsea's Indledning
ved Tender Amtsbestyrelsesmede:

L. Sis Stilling til Partierne.
—0—
Vi ved alle, at L. S.—Bevægelsen er
rejst i en Tid, Bølgerne gik højt, og
den økonomiske Nød truede med at
trække saa mange store og smaa Hjem
i Afgrunden.
L. S. med vor afholdte Fører Knud
Bach i Spidsen, kaldte til Samling, og
fordi Tiden var moden fik L. S. saa
stor Tilslutning, som den har i Dag.
L. S. skulde være den stille Havn,
hvor alle de, der trues af .Undergang
kunde finde Ly, og alle, der havde
Forstaaelse af Landbrugets og dermed
hele Samfundets Nød, skulde slutte op
i faglig og saglig Samarbejde, og optage Kampen mod den truende Fare,
Sammenslutningstanken skal være'
den røde Traad, der skal bane sig Vej
tværs igennem alle Partier og al anden Splittelse, som vi Mennesker beskæftiger os med. Vort Maal er at gøre
Landbruget rentabelt, idet man formener, at her er Nøglen til Krisens
Løsning.
Naar Drivhjulet, som Landbruget er
i Danmarks Økonomi, atter kommer
i Gang paa rette Maade, saa vil alle
andre store og smaa Hjul, som de andre Erhverv udgør, ogsaa komme i
Gang igen, og dermed dæmmes op for
Arbejdsløsheden.
Dette Maal vil vi opnaa, idet vi for
det første gennem forskellige Foranstaltninger søger at opnaa en større
Varepris og for det andet bremser op
for andre Fagforeningers Overgreb.
L. S. træder i Brechen, for en mere
retfæxclig Vurdering af Arbejdet og
dermed ogsaa en mere retfærdig Fordeling af Udbyttet.
Alle disse Tanker har udelukkende
virket samlende og fundet Forstaaelse
i vide Kredse i Samfundet.
Naar nu L. S.s skal tage Stilling til
de forskellige politiske Partier med et
kommende Valg for Øje, saa vil vi
være klare over, at dette er noget, der
virker i modsat Retning, nemlig splittende. Et er ganske klart, og det er,
at L. S. maa se at faa Indflydelse i
Amt og Sogn, den maa se ,'at trænge
frem i alle økonomiske Foreninger og
Andelsforetagender, som har Betydning.
Her maa L. S. se at erobre Bestyrelsespladserne, som tilkommer den paa
Grund af dens Flertal og samfundsopbyggende Indstilling.
Noget ganske andet er at give sig i
Dyst med politiske Partier, her er vi
forskelligt indstillet og desuden er det
en Kendsgerning, at vore Dages Mennesker endnu i høj Grad er behæftet
med Tvangsforestillinger, der er gaaet
dem i Blodet, og dette gør enhver
Fører klogt at regne med.
Derfor: Lad os holde L. S. udenfor
Partipolitik, som udelukkende virker
splittende og vil betyde en Fare i en
Tid, hvor Samlirg er nødvendig som
aldrig før. Naar Røster bebrejder os,
at vi rører os for lidt, og at vi maa
være mere aktive, og tage Del i og
Stilling til alle politiske Partier og
Strømninger, saa lad os tage denne
Kritik med Ro, da den sikkert kommer i en god Mening. Vore Medlemmer skal have Lov til at buldre i det
politiske Liv efter Temperament og
Indstilling men de skal vide, at overalt, hvor L. S.—Mærket bæres frem,
finder de Venner og Forstaaelse for
deres Sag. 'Naar vi i Dag er enige om,
at først kommer L. S. og saa kommer
Partierne, saa skal L. S. Mærket være
Frøet til Samlingstræ, der staar sikkert og rodfast i Jorden. — L.S. overalt.

P. Dimsen.

'Fra Amtsmodet
i Tender Amtsbestyrelses
—ONaar Hr. Lærer Kaae skriver,
at der er kommen Ro, saa er den
Ro. saa sandt ikke kommet fordi
Forholdene har forbedret sig, men
saa er det fordi mange ser, at
Sammenbruddet maa komme, og
de faa som med aabne øjne ser
vort Partistyre i Danmark vil give
Prædikeren Ret: „Hvor megen
Visdom er, der er megen Græmmelse, og den som forøger sin
Kundskab forøger sin Smerte."
Dr, Clausen har i Sandhed Ret,
naar han i Mødet i Bredebro sagde,
at Partiførerne har forstaaet at
vække de laveste lustikter i vort
Folk, sætte Strid og Splid imellem Arbejder og Arbejdsgiver,
iblandt den Fattige og Kapitalisten, men een Ting glemmer de,
at hvad man saar skal man høste,
og Høsten ser i Sandhed ikke lovende ud. Folk med sund Forstand har længe set, hvad det
førte til, men de blev gjort til Grin,
og Nikkedukkerne klappede i Hænderne og raabte Hør til det bare
ingenting. Det ene Parti vil have
direkte Skatter og det andet indirekte og for at faa Enighed, saa
vedtager de begge Dele, og saa
gaar Flaaningen løs, og naar saa
det er besørget, saa strides de
om, hvem af Partierne, der fik
mest.
Dengang C. Petersen talte, og
Valget stod for Døren, da talte de
forskellige Førere som SelvstyreMænd, nu da. L. S. er kommet
er det igen det samme.
„Min Moders Hus er blevet et
Skur, derinde Trækken er slem,
det gælder at rejse den sunkne
Mur, frem Bondemand frem."
En klog Mand har sagt; „Den
menneskelige Lovgivning er kun
Lov i Kraft af Samklang med sand
Visdom", altsaa naar den staar
som Udslag af den evige Lov, afviger den deraf, maa den kaldes
uretfærdig, og saa er den ingen
Lov, men en Slags Vold.
Et Folk indretter sig efter Landets Love, men hvis disse er forrykte, vilde Folket uvægerligt
ogsaa blive det, forblindet af veltalende og uvidende Førere, der
ser deres Fordel i et forrykt System.
Et Land og et Folk, som ikke
kæmper og værner sig mod Fjenden udefra, er ikke værd at kaldes et Folk, men hvad skal man
kalde et Folk, som lader sig regere,
som vi er blevet en lang Aarrække?
Luther siger i Forklaringen til de
to Bud: „Fremme din Næstes
Næring og bevare hans Gods".
1 Dag synes man, det lyder:
„Hindre din Næstes Næring og
tage hans Gods." Derfor alle Mand
fra By og Land, vær med til at
bringe ordnede Forhold, saa at'
Ejendomsretten indføres, og Arbejde sættes i Gang, thi mange
tære Landets Kraft, ja, saa mange,
at det koster mere at blive regeret end at leve. Et Land skal
hvile og styres paa Grundlag af
Jordens Rentabilitet. Paa anden
Maade kan vort Land ikke bestaa.
LORENTS .JENSEN,
Nørre Volund.

Landbrugernes Samling .om
Foreningen.
Det var en glædelig Oplevelse
paa Sendemandsmødet i Aabenraa at faa konstateret at Sammenholdet imellem Landboerne nu er
saa stærk, .at det ikke lader sig
rokke. Tempoet er i rolig og sik.
ker Gænge. Det er uden for al
Tvivl, at det vil løse sin Opgave
i nær Fremtid. — Hele den Maade,

hvorpaa hver enkelt gør sin Pligt
i Mark og paa Stald er en Borgen for, at de ledende Mænd i
L. S. Landet over vil finde Forstaaelse og Sympati i det øvrige
Samfund og derigennem aabne
Vejen til Samarbejde i Fællesskabets Aand.
Svend Appel.

Fordele ved en brugt K
—o—
Der er mange Fordele ved en
brugt Vogn, skriver Hejmdal. For
Eksempel:
Man kan laa Lov til at køre
alene.
Motoren arbejder somme Tider
straks efter, at man har startet
Vognen.
Man kan altid høre, naar det
er en selv, der kommer kørende,
selv om man ikke benytter Hornet.
Den samler ikke Opløb paa
Gaden.
Man plages' aldrig af Liebhavere.
Nx:r man kører 30 Kilometer,
har man Indtryk af, at den er
oppe paa 60-70.
Man har lært alle Mekanikere
i Omegnen at kende.
Man er aldrig Genstand for
styg Misundelse.
Skattevæsenet har faaet Tillid
til en.
Man er ved at blive Rekordindehaver for Hjulskiftning.
Man faar aldrig Lyst til at køre
Væddeløb med nogen,

Fra Uge til Uge.
Biografen paa Søndag
viser en Film med John Gilbert
i Hovedrollen, og alene dette er
Reklame nok. Titlen er „ørkennætter" og er et Drama udspillet
i Ørkenen Kalahari. Glimrende sat
op. Handling og Spænding fra
først til sidst.
Som Ekstranummer „Gøg og
Gokke" i „En stor Forretning",
og som sædvanlig, naar disse to
Krudtkarle er med, gaar Latterbølgerne højt.
For at imødekomme forskellige
Ønsker om at faa lagt Forestillingen tidligere paa Aftenen, paa
Grund af efterfølgende Foreningsfester, bliver der en Forestilling
Kl. 6,30 og — af Hensyn til Landboerne — en Kl. 8,30
Allinge Fodboldbane.
Søndag Form. Kl. 10 spilles en
Fodboldkamp mellem Allinge Iste
Hold og R. B. 2det Hold.

Nakkelovne.
■

Lageret er godt forsynet med
I

moderne Hogeovne, runde og firk.
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Smaa Ovne passende til Soveværelser o. lign. i sort og emailleret.

E

Salonovne og Daniaovne

med polerede Skærme og
forniklede Rammer og Døre.
Petroleumsovne i forskellige Størrelser anbefales til billi gste Priser.

•
•
P. C. Holm, Allinge.
disender Dem
Nordbornhol
m
hver Uge.
Husk derfor paa os, naar De
har et eller andet at avertere.

.1111111.
Husk
at bestille

En Lejlighed
til Leje
Bager Kofod, Allinge.

For at undgaa Standsning i Tilsendelsen af Nordbornholm maa
Bladet bestilles gennem Postvæsenet for Oktober Kvartal inden den
27. ds.
Det er kun 1 Krone, og Kvitteringen kan benyttes som Betaling
for Avertering i det nye Kvartal.
Alle Abonnenter har saaledes Rit
til en gratis Annonce til dette Beløb eller kan faa en tilsvarende
Rabat paa Avertering.

Nordbornholm

for Oktober
Kvartal!!!

Kofoed &Mortensens Byggeforretning
Ligtøj og Lig senge.

Ligkistelager

Ordning af Begravelser.

Telefoner 77 og 79.,

BRØDRENE ANKER, HASLE
JERNsTØBRRI 411 MASKINFABRIK.

Ajlepumper = Vandpumper - Var mtvands-Aniseg,

Yi'vorfor fide iryfisager
5ndpafiningspapir og I'oser
hos omrejsende Agenter, der paa Grund af
Rejseudgifter maa beregne større Avance
oaa en ringere Vare; og sælger denne paa
Efterkrav og uden Garanti.

9ornitzRas SogtryRkeri, Allinge,
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 tilFabrikspris

onfifidiells
•

IOGRAFEN
Sondag Kl. 6,30 og 8,30
John Gilbert i den spændende

Koh K

re 1
1 et

og Konfirmationsgaven i

Metro Goldwyn Film

Ørkennætter.
En stor Forretning.
Farce i 2 Akter. Gøg og Gokke.

Engholm
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Allinge lir- og Guldsmedeforretning

Stort Udvalg — Billige Priser j1

COOrid Hansen

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

Andersen, Dalegaard.
Telefon 140

Allinge

Briller

Husk Spilletiderne.

Allinge-Sandvig
Gymnastikforening
afholder ordin. Generalforsamling
T1RSCAG d, 4. Okt. Kl. i ChriDagsorden
stensens Havestue.
bekendtgøres paa Generalforsamlingen.
Best.

1 0 s er

Offentlig
politisk
Diskusionsmøde

Forsamlingshus MANDAG den 3.
Okt. Kl. 8.

J

LUDVIG C. NIELSEN

En Fodermester

saa findes det altid
til den rigtige Pris i

Produkten.
Lækkert islandsk Lammekød
er hjemkommet. Prisen billig i Aar.

Produkten.

Olsker

Fra Bornholms Maskinfabrik og
A S Lange & Co., Svendborg har vi

Offentligt Møde afholdes i Forsamlingshuset LØRDAG d. 1. Okt.
Kl. 7,30.

Foredrag af Hr. Anton Dam om
Andelspenge. Derefter DiAcussion.
Entre 25 Øre.

Olsker sociald. Forening.
Olsker Husmandsforening.

Rutsker

iludelspeoge.

akkel ovne
1(ammer
omfurer
•

mt

en
Kreds for Andelspenge MANDAG d. 3. Okt. Kl. 7
Aften i Forsamlingshuset.
Alle indbydes.

Billiol ""Liougelill

faas Fredag, Lørdag
G. Jørgensens Slagterforretning

Tlf. Allinge 66.
NB. Al Hjemmeslagtning
af Kreaturer og Svin
~Ni ndf. propert. billigt.

Varm Blodpølse

Riste og Reservedele haves paa
Lager eller skaffes paa faa Dage.
Vi har 35 Ovne og Komfurer paa
De er til Salg alle. —
Lager. •

Bager Andersen, Sandvig.

En lille Lejlighed
er straks til Leje for et Par enlige
Folk.

A. Pihl, Gryet, Klemensker St.

Nyt
i Skotøj
Megetbag"
nedsat i Pris.
Allinge Fodlejsmagasin

Aktieselskabet

Niels V. Grooss

Hasle Bank

WC, Kloak- og Centralvarmeanlæg.
Tilbud og Overslag gratis.

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

Blikkenslager.
Aut. Gas- og Vandmester.

Bornholms
Spare- og baanekasses Den fikse Konfirmations-Sko
faas til rimelig Pris hos

Afdeling i

C. Larsen, Vestergade.
Overretsmagferor

Jac.

Jensen.

Inkassationer, Ejendomshandler. Dokumentskrivning, Dedsbobehandling ni. v.
Kontor i Allinge:
(Bogtrykker Gornitzkas Ejendom).
Træffes personlig hver Fredag Kl. 11-1.

Gratis onvtiogretoofgrirtisgetr,iclilegaotar!

log med Gummi, Sani,
tets. og Skæmiartikler samt Ure, Bo,
ger og Postkort ,
Samarlten, Ard. 3 1
K bhvn. Hl.

DET ER

naar »eres Cykle skal repareres!

KUNST

Jeg fører Varer til samme Priser som Importforretningerne,
og Kvaliteten er endog bedre!

DERSIKAL,''Ti

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

eyfilefiandler

Wififielsen,

Tlf. Allinge 102.

Spar

ikke i Aar paa den billige
Superfosfat til Vintersæden,
men

giv Rugen 2 å 3 Sæk

Kolltirmalloosfisir

til Drenge og Piger.
Nyheder hjemkommer til vore bekendte billige Priser.

er til Salg for 25 Øre pr. Stk.

Allinge.

Tak for al Venlighed paa
Bækkegaard i Olsker. vor Bryllupsdag.
Fanny og Erich Seelotv,

Boxer udlejes.

G. Jørgensen, Allinge.

Et Parti Sække

Conrad Hansen,

kan faa Plads 1. Novbr. paa

Blanketter og Mapper fra 20 Øre.

faa til 5agmanden.

Stort Lager af alm.
og moderne Briller
og Etuier.

En Pige

Konfirmations-Telegrammer,
Grammofonnaale igen paa Lager.

11M111•111111101~1
1111111~111111~1
~~~1111111r2

Fineste Glas. Lægerecept exp.

søges til 1. November paa
Dyndegaard i Rutsker.

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

Poul Marckmanns Bog- og Bladhandel, Hasle.

faas hver Torsdag Middag.

Undervisning begynder 1. Oktober. Hold
paa 6 Personer 6 Kr.
Tysk mdl.,
4 Personer 6,50
og 2 Personer 7 Kr.
Tlf. 39.
Fru Lejeune, Sandvig.

paa Lager i mange forskellige Udstyrelser og Størrelser. Disse Fabrikata er de bedste der fremstilles.

Produkten

Bese vort Lager.

1FlanRnEeD
0
iseRAa?

Klipning, holdbar Ondulation,
amerik. Krølning og amerik.
Ondulation til Konfirmationen

Tut Andersen.

Vil De købe et rigtigt Stykke Ost,

Kommunist Munch Petersen, Kbh.
taler.
Derefter Bal
D. K. U.

Alle indbydes.

eg anbefaler mig med moderne

Motorskibet PAS forventes i førstkommende Uge med en Ladning
Kul af samme gode Mærke som
forrige Aar og sælges til billigste
Dagspris. — Bestillinger modtages
gerne snarest. — Tlf. Allinge', 119.

111011■
111111

den 3 å 4
Sække

pr. Hektar,

Paa

og Sandjorder
bar
desuden gives 1 å
gødning pr.

.1:Zorblanet'

ke og Hve-

1112

Hektar.

Sæk K ali-

Kul, Koks og Briketter.

M!S „ZEPHYR", SIS „POUL MOLLER" og MIS „PRIMO',
er nu udlossede, og vi har rigeligt Lager af
Engelske Husholdningskul,
kan faa Plads 1. Okt. eller senere
Tyske Husholdningskul,
Sandemansgaard i Rutsker.
Magre Noddekul,
Tlf. Hasle 82 y.
Knuste engelske Koks,
Knuste westphalske Koks,
2.3 Plaaneders Grise
Hele westphalske Koks
er til Salg.
og Briketter.
Et Føl ønskes til Købs
Kvaliteterne er de bedste og Priserne er de billigste i
••••■•■•,.

En Pige

østre Rosendalegaard.

rtrodukten.

De Jagtberettigede.

En Singer=
Trædesymaskine, kun 5 Aar gl.
sælges billigt.
Symaskinespecialist O. E. Pedersen,
Røgerihuset, Sandvig.
TIL 55 modtager Besked.

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

Møllers Bogbinderi

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.

Chr. DideriKsen, Rønne.

Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet.

Jagten
paa Munkegaard i Olskor og
Vangeværket aflyses.

Homlirloolioosodslyr

Tlf.

865.

"I If. 865.

Indbinding af Bøger. — Protokolfabrik. - Papirvarer.
I. Kl. Arbejde. — Rimelige Priser. -- Hurtig Levering.
Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere

Bestil bles Tryksager i Allinge Bogtrykkeri

Magasin du Nords Udsalg
ved Victor Planck, Allinge.

Et mærkeligt Aar,
—0—
Det var allerede langt hen paa
Rejsen. Athen fik han ikke set.
Han laa syg i sin Kabine — atter
et Nyreanfald. Skibslægen mente,
det hurtigt vilde bedres, men det
troede ikke den unge Mand. Uro
og Forvirring knugede ham Nej,
nej, ikke nu! Blot naa hjem, ak
Skibet gik videre mod Syd, og
han maatte naa hjem
Frøken Rener saa til ham i Kabinen, da Skibet atter tog fra
Grækenland, da Skibet atter tog
fra Grækenlands Kyst. Hun sad,
som hun havde lovet, og aflagde
Beretning om alt det, hun havde
set: „Jeg havde ikke forestillet
mig Athen saadan! Jeg havde ikke
tænkt mig alle de grimme banale
Nutidsbygninger saa arrogant dominerende over alle de gamle
Tempelrester. Men op til Akropolis kunde Nutiden dog alligevel
ikke naa! Der var Vindenes Fred
nu som altid. Jeg plukkede af de
ægte Kamilleblomster, de voksede
som et mægtigt, duftende Tæppe
omkring Theseustemplets nede i
Byen -- — aa nej, De er for træt
i Dag. Rigtig god Bedring, nu
skal De have Ro."
8.
Skibslægen fik Ret. 1 Konstantinopel gik han fra Borde med
alle de andre, Og Frøken Rener
fik Ret: den franske Digter med
det ejendommelige og fængslende
Ansigt lod ikke til at blive „hendes Udkaarede". I hvert Fald var
hun langt mere sammen med sin
unge Landsmand. De to alene
strejfede om i Konstantinopel fra
Serail Skatkamrets vilde asiatiske
Pragt til Eyoud, den gamle tyrkiske Kirkegaard, med de vaklende og forvitrede Marmorhermer,
langt ude i Forstaden paa den
Side Galatabroen. De sad en Aften omtrent helt ene i den store,
dystre Sophiakirke, hvor det gamle
byzantinske Guld luede med Romerrigets mægtige, røde Porfyrsøjler og Gulvets brogede Bedetæpper nu for Islams Skyld glødede i dybe orientalske Farver.
De sad ved Siden af hinanden,
tavse, hver med sine Tanker, sikkert uendelig forskellige at følge.
Mørkere og mørkere blev der i
denne mennesketomme, stil le Kirke.
9.
Paa Automobilturen gennem
den Ørken, hvor Solen brændte
og Lyset blændede, følte han sig
atter syg Han havde glædet sig
til denne Ørkentur og ønskede
nu kun, at den vilde faa Ende. I
Ægyptens sære orientalske Byer
var han atter rask og fornøjet.
Helt kaad som en stor Dreng var
han, da han med en lille Skare
af Selskabet fra Skibet paa Kamelryg langs Nilen gæstede de
æventyrlige Ørkenpyramider i
hvidt og spøgelsesagtig Maanelys.
Nu gik Rejsen tilbage med Toget langs Suez-Kanalen, den smalle
Vandstribe mellem de gule sandgolde Ørkener. Atter gik de ombord i Skibet, og nu rettedes Kursen langsomt mod det fjerne Nord.
En Aften med Stjernelys og
Morild over Havet var han med
Frøken Rener paa Dækket efter
Middagen.
» De sagde forleden i Port Said,
da vi talte om store Oplevelser,
at De en Aften vilde fortælle mig
om det, der mest af alt i Deres
Liv har gjort Indtryk paa Dem."
„Jeg husker det nok!" Pause.
„Det vil jeg ogsaa, Frøken Rener
Men ikke i Aften — jeg er for
urolig i Aften til at kunne tale
om det. Naar en Aften jeg er
ganske rask, vil jeg fortælle det'.
„Skal det absolut være en Af-

ten?" smilede hun.
„Ja! For De maa ikke kunne se
mit Ansigt, mens jeg taler".
10.
Der korn en Aften.
Han havde ikke set hende siden om Formiddagen og mødte
hende nu paa Dækket.
„Kom!" sagde han og berørte
hendes Arm, ,,vi finder et mørkt
og stille Sted. I Aften længes jeg
efter at tale om det."
De sad der i Mørke i to Liggestole ved Siden af hinanden paa
et afsides Sted af Dækket.
„Den lille Pige, hvis .Billede De
har set i min Kabine, er ikke min
Datter, skønt jeg har fortalt Dem
det. Jeg er slet ikke gift — ikke
nu mere. Til denne fremmede lille
Pige, som jeg traf før jeg rejste,
knytter jeg min største Oplevelse".
Han fortalte, stødvis og spredt,
om hine Dage i Nordsjælland, da
Skoven laa i smeltende Sne, og
Gerda havde sluttet sig til ham
med al sin umiddelbare Fortrolighed
„Og jeg skulde jo rejse. Men
svært var det for mig at skilles
fra hende".
,,Men hvor er hun da nu?"
„Hun er i gode Hænder hos de
franske Elisabeth-Søstre i København. Der anbringer mange Forældre deres Børn, naar de skal
paa en lille Rejse. Og hun længtes efter sin Far, taler hver Dag
om mig, skriver Nonnerne, og
spørger, om jeg nu ikke snart
kommer hjem til hende".
„Sin Far, siger De nu igen?'
„Jeg adopterede hende, inden
jeg rejste, gav hende mit Navn og
sikrede hendes Fremtid paa alle
Maader, for saa vidt da Mennesker kan sikre noget for hinanden.
Det gik i Hast, kan De tro .
mange Mennesker var i Virksomhed . for det skulde gøres, det
maatte ikke blive for sent".
,,Men hvorfor rejste De saa fra
hende? Det forstaar jeg ikke rigtigt".
Jeg tænkte ogsaa paa at tage
hende med mig . . . jeg var lige
ved at gøre det, men blev angst
tilsidst. Hvis jeg nu døde paa
Rejsen . ."
„Mener De da, at Deres Sygdom er af saa alvorlig Art?"
spurgte hun ganske forbløffet.
»Nej, slet ikke!"
De tav lidt begge.
„Jeg var nu bleven hos hende
— ja, afgjort var jeg bleven!"
sagde Kirsten Rener langt inde i
sine egne Tanker. Dette her interesserede hende, mægtigt talte
det til hende som Kvinde . .
„Men tænk, De tog hende altsaa! En ung og enlig Mand! Adopterede hende, gav hende alt, hvad
De kunde give, blot for at fri
den lille Stakkel fra et usselt Liv
i Hjemløshed. — — Tænk, i et
Nu at forandre en Barneskæbne!
At kunne gøre det, at have Magt
og Vilje til det!"
„Jeg havde ikke noget Valg.
Jeg kunde ikke rejse den skønne
Tur mod al Sydens Herlighed og
vide, at dette Barn, som Livet
allerede havde været saa ond og
haard imod, nu for hele sin Barndom blev anbragt et glædesløst
Sted blandt andre hjemløse. Jeg
kunde ikke, hendes Øjne klyngede sig til mig og bad om Beskyttelse i sit tavse, ubevidste
Sprog, jeg havde simpelt hen ikke
fysiske Kræfter til at lade, som
det hele ikke angik mig".
Nu tav han, og hun spurgte
ikke mere.
Men da de skiltes den Aften,
rakte hun ham Haanden : Tak,
fordi De talte med mig i Aften!"
— — — Han kunde ikke falde
i Søvn den Nat, Det Spørgsmaal

han ikke rigtig havde kunnet svare
hende paa, kom igen; „Hvorfor
rejste Du fra hende?" Han havde
spurgt sig selv derom før i Nat,
mange Gange lige fra Rejsens
Begyndelse havde Spørgsmaalet
tynget ham. Troede han paa Lægens Ord? Troede han paa den
Mulighed at dø før Hjemkomsten?
Nej! Jo! — somme Tider, og da
var det, han anklagede sig selv
saa heftigt for denne Rejse . . .
11.
Den hvide By Haifa ved Karmel Bjergets Fod forsvandt igen
i Havet. Der kom nogle stille
dejlige Dage uden Landgang, kun
Sol og Hav. Man sad i Liggestolene, snart i livlig Samtale, snart
lyttende til Skibsorkestrets glødende orientalske Musik, snart i
Døs og Drøm, til man pludselig
vaagnede op med et Smil og stirrede undrende ud over Havet mod
fjerne lyserøde, violette og snedækte Bjergkamme.
— — — I det toskanske Hav
blev han heftig syg en Nat, og
Skibslægen maatte hentes. Det betød vist ikke noget videre, mente
Lægen. Men næste Dag tog Smerterne til, og Feberen steg. Frøken
Rener korn, men forstod, han
havde bedre af at ligge alene i Ro.
Lægen indfandt sig ofte. Han
sagde ikke meget, men var nu
synlig nervøs.
12.
Sygeautoen holdt parat ved
Kajen, da Skibet løb ind til Neapel. Bleg og rolig sad Frøken
Rener i Sygevognen sammen med
en af Klinikens Korsplejersker,
mens det glade Rejseselskab nu
gik fra Borde for at more sig
nogle Dage i deri store sydlandske By med de skønne Kystlinier.
Operationen blev opgivet. Professoren rystede paa Hovedet efter en kort Undersøgelse.
Han laa med Smerter og Feber.
Maaske var Tilstanden lidt bedre,
efter at han var kommen til Ro
her paa Kliniken — han vidste
dog, at Døden denne Gang var
ham vis. Han vidste, at han ikke
mere fik sin lille Pige at se. Fra
denne fjerne Klinikstue skulde
han om en Dag eller to skrive
hende det sidste Postkort med
Livets farverige Billeder paa Bagsiden.
Dog nej — det gik ikke saaledes. Hvem ved Besked om Liv
og Død.
1
Erik Beck tænkte atter i Dag
paa alle de mørke, haabløse Timer i Neapel. Saa nær ved Døden — og saa med et hele Livet
givet ham i Lys og Fylde som
aldrig før. Netop i Dag var det
fem Aar siden, han kom hjem fra
hin mærkelige Rejse i det mærkelige Aar, som havde omkalfatret
hele hans Liv.
Han følte sig rask. Ingen Anfald efter Hjemkomsten. Nøje Undersøgelse. „Det er gaaet, som det
sjældent gaa r. Nu kan De for
den Sags Skyld godt blive 80!"
havde hans Læge sagt.
Han sad paa sit Kontor og saa
paa den unge Kvindes Billede,
der engang hed Kirsten Rener.
Han talte til Billedet: »Kan Du
huske vor Hjemrejse, da jeg først
var saa rask, at vi kunde rejse!
Trofaste Kammerat — ikke een
af tusinde Kvinder havde handlet
som Du!"
Og han hørte igen hendes Svar:
„Aa jo, Erik. Mange, mange!
Den Ros skal mit Køn dog have.
— — Husk, jeg holdt jo af Dig
allerede paa Skibet
lige fra
den Aften, da Du fortalte mig om
din lille Pige!"
Da han kom hjem om Aftenen,
og Gerda var i Seng, talte de
længe om alt det, der skete for

fem Aar siden.
„— — Kirsten, men svar mig
paa to Spørgsmaal, som jeg stadig mangler Svar paa: „Hvorfor
rejste jeg fra Gerda, og hvorfor
døde jeg ikke i Neapel?'
Hans Hustru saa smilende paa
ham.
„Alt, hvad der er noget værd,
Erik, er uforklarligt og uudgrundeligt, synes jeg. Jeg er tilfreds
og lykkelig med Gerdas lille naive
Forklaring, som vi jo begge kender: Far rejste, fordi han vilde
skynde sig ned og hente Mor, nu
da jeg var kommen!"

tet kravle i Stedet for dig.
Allerede om Vinteren er der
oppe i Træet blevet bygget et lille
Telt lige overfor den tomme Rede,
og det er gjort saa lidet afstikkende som muligt. Gennem en

Børnenes Rubrik.
fra »yretivet.
Som du maaske allerede har
lagt Mærke til, griber Hjulene i
Naturens store Maskineri saaledes
ind i hinanden, at man ikke uden
Følger kan fjerne nogen af dem.
Et Eksempel; Paa en lille Ø udryddede man alle Rævene. Følgen
var, at de vilde Kaniner formerede sig saa stærkt, at al Afgrøde
var truet, og man igen maatte
indføre Ræve paa Øen.

Men hvorledes kan Kattene faa
Indflydelse paa Kløverhøsten. Jo,
ser du, allerede den store Naturforsker Darvin paaviste, at hvis
Kløveren skal bære Frø maa den
store Humlebi paa sin Jagt efter
Honning bære det gyldne Blomsterstøv fra Plante til Plante. Men
de smaa Markmus er store Slikmunde og plyndrer Humlebiens
Rede for Honningkager og ødelægger ved den Lejlighed ogsaa
Larverne. Derfor er Katten Kløverens Ven. Den gaar fra Huset
ud over Marken og fanger Musene
saa Bierne kan leve i Fred og
hjælpe til Befrugtning.
Som du ser har hvert Dyr sin
Opgave, selv om vi ikke straks
kan forstaa hvilken eller kan bedømme dens Rækkevidde. Men vi
interesserer os alle for Dyrelivet,
og derfor er de Stykker i Biografteatret, som er hentet fra Dyreverdenen altid sikre paa at gøre
Lykke.
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Aabning fotograferer Operatøren
nu Fugleungernes Liv. Det hele
ser saa let og naturligt ud, men
de Billeder, som vises paa nogle
Minutter, har det ofte taget Maaneder at fotografere og fremstille,
og det kræver tilmed en rask og
behændig Mand, der ikke er bange
for at kravle op i næsten utilgængelige Træer. Har du faaet
Lov til at gaa i Biografteater, saa
vælg altid at se Stykker fra Naturen i Stedet for Revolver eller
Forbryderromaner, som der ikke
er noget belærende ved. Det er
nemlig de færreste Mennesker,
som kommer paa Langfart — de
fleste ser ikke stort mere end de
Omgivelser, hvor de er født, og
har kun svage Forestillinger om
Livet, der rører sig i fjerne Egne.

Hvad mener du om en saadan
Kamp mellem Isbjørn og Hvalros.
Begge Dyr har Kæmpekræfter. Isbjørnen er vel istand til med et
Slag med sin vældige Pote at
knuse Hovedet paa en almindelig
Sælhund, men Hvalrossen er saa
stærk, at den med sine stærke
Stødtænder kan hugge sig gennem alentyk Is, og Isbjørnens
Tænder og Klør kan næppe bore
sig gennem dens svære Spæklag.
Til Gengæld kæmper Bjørnen for
et vældigt Maaltid Mad, medens
Hvalrossen kun forsvarer sit Liv,
idet den, som du ved, kun søger
sin Fade i det vaade Element.
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Tænk, paa det hvide Lærret
ses pludselig en Rede med dunede
Unger med store Øjne og skarpe
Næb De rokker uroligt med Hovedet, de har i det Fjærne opdaget Moderen, og snart daler hun
ned til dem med en Markmus,
som de begærligt deler. Alt det
sidder du mageligt i din Stol og
ser paa. Men Fotografen har maat-

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 faar De
Allinge Bogtrykkeri.

berør i „Nordbornholm!„

