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Til Konfirmanden,
Barndomsminder Sindet rører,
lyser, naar de kaldes frem,
og det er, som om Du hører
Stemmer fra dit kære Hjem -fra det Paradis paa Jord,
som Du fik af Far og Mor.
Der var Livet Lyst og Glæde,
Leg og Latter, Spøg og Skæmt,
maatte Du end stunddoni græde,
var din Sorg dog hurtig glemt,
den som Sne for Sol svandt bort,
vared altid meget kort.
Saadan er vel Barndomsdage
for enhver paa denne Jord Mindet kaster Lys tilbage
paa dem, naar man bliver stor.
Mindet lever til vor Trøst,
lyt i Stilhed til dets Røst.
ARNE PEDERSEN.

Smartness.
En Sommerferieoplevelse
af Vilhelm Hook

—o—
Jeg var paa Telttur — med en
Udrustning, som skrænt mede hvert
fredeligt græssende Dyr langs de
danske Veje.
Der er noget dejligt ved en Telttur — særlig naar man har det
moralske Mod samt den fornødne
Energi til at drage af Sted alene.
En saadan Tur imødekommer
. noget oprindeligt i Ens Natur, en
Urtidssans, vi bærer skjult derinde
under Kulturens Fernis.
Desuden er en saadan Tur saa
herligt fredelig. Ingen Telefoner,
ingen Aviser — ja, det sidste kan
endda være; jeg skal ikke nægte,
at jeg er glad for at ligge i en
Vejgrøft og læse min Avis; det
er maaske et Forrædderi imod
mit Urinstinkt, men det faar nu
være.
Man er alene. Det staar t alt
Fald fast. Det ringer ikke paa Døren, ingen uvelkommen Gæst afbryder Ens Tænketime efter Middagen o. s. v.
Naa, vi gaar videre. Mit Telt
stod ved en idyllisk Sø i et idyllisk Landskab; der var Skov og
Vand og Eng og Sol — og inde
i Teltet dejlig Skygge, for det hører jo som bekendt med til Solskinnets Lyksaligheder, at man
kan finde Skygge. Forunderlige
Menneskenatur!
Jeg laa mageligt henslængt paa
min Høsæk med Piben i Munden
og Harmoni i Sjælen. Naar jeg
skelede ined venstre Øje, kunde
jeg gennem Teltdøren fange et
Glimt at den grønne Eng i Solskær, flimrende, herlig, — alt,
hvad der er dejligt.
Ak, hvor ofte maa man ikke i
Livets Trædemølle repetere det
gamle Ord: Man har ikke Fred
længere, end Ens Nabo vil ! Men herude, hvor jeg slet ingest
Naboer havde . . .
I det samme blev Teltaabningen
formørket af en Skygge, og jeg
fo'r forskrækket op, alt andet end
elskværdig op fra mit rolige Leje.

Fredag den 7. Oktober

Jeg aabnede Munden, men fik
ingenting sagt den første halve
Time,
Da denne var gaaet, havde jeg
faaet en Mængde at vide: — min
Fredsforstyrrer hed Hansen, han
var Agent for et Tyveriforsikringsselskab, der tegnede den absolut
bedste Forsikring under Solen,
ja, i det ganske Verdenssystem;
han tillod sig den Frihed — hm!
at forstyrre mig, da han havde
set min Cykle staa udenfor Teltet
— tænk, hvor let den kunde blive
stjaalet , . den menneskelige Uforsigtighed var stor, det var jo skønt
at have Tillid til sine Medmennesker, men hvor ofte blev ikke
denne Tillid skuffet, det havde
han utallige Beviser for; hans Selskab havde udbetalt en Mængde
Forsikringer og gjort en Mængde
Mennesker lykkelige og nu tilbød
han mig paa det mest favorable
Vilkaar en aldeles udmærket Tyveriforsikring paa min Cykle .
Som sagt, det varede en halv
Time, inden jeg kunde faa standset Hansens Taleflom, og det varede ca. en Time til, inden jeg
kunde faa ham overbevist om,
at jeg absolut ikke under nogen
Omstændighed havde nogen som
helst Interesse i at faa min gamle
Landevejsracer forsikret, men at
jeg satte ualmindelig høj Pris paa
at være alene i mit Telt . .
Hansen forsvandt og jeg lagde
mig udmattet tilbage efter Anstrengelsen, mit venstre øje skelede igen fra Tid til anden efter
Engen med den gyldne Solstrime,
min Pibe sendte stilfærdige Røgskyer op mod Telttaget.
En Tid gik hen. Da vaagnede
jeg pludselig. Det er atter en Slags
Urinstinkt, som udvikles under
Vandrelivets naturlige Vilkaar —
som Vikingen, der sov med Sværdet i Haand, vaagnede til Liv og
Daad ved det mindste Prust fra
en fjendtlig Næse, saaledes vaagnede jeg ved en Nysen udenfor
Tl It t t ; det var en heftig Nysen;
jeg laa og talte mekanisk
en
to, tre, fire — saa blev jeg klar
over, at det var bedst at følge
mit Urinstinkt, og stak hurtig Hovedet ud af Teltet — for at se
min kære, gamle Cykle forsvinde
hen ad Landevejen med en Fremmed.
Det kan nok være, der blev Liv
i min magelige Feriekrop
jeg
fo'r af Sted efter den formastelige, alt hvad mine korte Ben
kunde strække ud, jeg raabte og
truede, men intet hjalp, deri Fremmede satte Farten op og forsvandt
i det fjerne, selvfølgelig var Vejen
mennesketoneog ingen velkommen
Bil kom susende, saa jeg kunde
indhente Tyven.
Mismodig og træt luskede jeg
tilbage til mit Telt. Jeg haltede
lidt paa det ene Ben, for i Hastværket var jeg snublet over en
af Teltsnorene.
Hvor det var ærgerligt; Her stod

jeg langt fra Hjemmet bestjaalet
for min Cykle, som jeg selvfølgelig aldrig mere fik at se — og
tilmed havde jeg store Idiot lige
ladet Chancen til at faa Tabet erstattet ryge i Lyset — ak, havde
jeg dog bare ladet Hansen, den
ivrige Hansen, faa den Forsikring.
Saa havde det hele været ligegyldigt — ja, jeg havde maaske
kunnet faa mig en bedre Cykle
for Summen — mens jeg nu lun
fik en lang Næse, og det havde
jeg i Forvejen . . .
De næste Timer tilbragte jeg
med at spekulere paa, hvorledes
jeg skulde faa fat i min Cykle,
men trods et indgaaende Kendskab til Detektivromaner lykkedes
det mig ikke at finde nogen god
Ide — det maa jo have været
Varmen — derimod fandt jeg paa
Engen en lille Stikkelsbærbusk,
som jeg i min bedrøvelige Sindsstemning plyndrede for alle dens
Bær, der var dejligt modne,
. . Og saa pakkede jeg langsomt mit Telt og mit øvrige Habengut sammen, læssede det paa
Ryggen. idet jeg vemodigt tænkte
paa min Cykle, som uden videre
Anstrengelse plejede at bære det
hele, og travede hen ad den støvede Landevej.
Hvor det er 'sandt, at det er
bedre at køre end at gaa. —
Gamle Cykle, tænkte jeg, hvor
tit har jeg ikke gjort Dig Uret,
skændt paa Dig, gnavet over, at
Du ikke var let og fornem som
de nye Maskiner, der kommer lige
fra Værkstederne og Fabrikerne
. . . nu angrer jeg, bare Du var
her . . . men Du er og bliver
borte.
Naa, det sidste var heldigvis
forkert. Jeg fik virkelig min gamle,
gode Cykle igen — og lærte samtidig en ejendommelig, men virkningsfuld Form for Forretning at
kende, et udpræget Eksempel paa
Smartness . . .
Min Cykle var bleven stjaalet
om Formiddagen, og hen paa Eftermiddagen samme Dag la.i jeg
og gispede paa en ny Eng, nogle
Mil fra den førstnævnte. Jeg var
saa træt, at jeg ikke gad sætte
Teltet op foreløbig, men blot havde
strakt mig ud i Græsset i Skyggen af nogle Buske.
Jeg laa og havde vældig Medlidenhed -med mig selv, og det
var alt andet end blide Tanker,
jeg sendte den modbydelige Tyveknægt, som var Skyld i, at jeg
havde rnaattet trave mine Fødder
ømme og hede.
Om jeg da slet ikke havde gjort
noget for at faa Cyklen tilbage?
Jo, selvfølgelig, jeg havde for en
svedende, sevnig Betjent opregnet
alle de Særegenskaber, som min
Kilornetershigerbesad;men samme
Betjent havde — samtidig med at
han griflede min Opregning ned
— rystet opgivende paa Hovedet;
ogsaa han ansaa Cyklen som tabt
for mig.

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

— Ak, Hansen, Hansen! sukkede jeg, som i sin Tid den berømte Konge sukkede: Solon!
Solon! Og min Fortrydelse var i
øjeblikket lige saa stor som Kong
Krøsus! Men hvad sker! Jeg hører Hansens Stemme. Blandt Hundrede
vil jeg kunne kende den Stemme,
som forstyrrede min Formiddagslur . .
Omme paa den anden Side af
Busken var Hansen. Men hvad
hjalp det nu; han kom for sent,
eller jeg kom for sent — alligevel,
det vilde trøste mig at tale med
Hansen, det vilde gøre min Samvittighed godt at sige til ham, jeg
fortrød mine uhøflige Ord fra
vort første Møde, som jeg vistnok
havde udtalt i Haabet om, skulde
blive vort sidste.
Men Hansen var ikke alene, jeg
hørte en anden Stemme, en grov,
ikke særlig dannet Stemme — vel
sagtens et Offer for Hansens Forretningstalent.
Det skulde for Resten være
morsomt at høre, om Fremgangsmaaden altid var den samme og jeg kunde muligvis faa Lejlighed til i Praksis at vise, at jeg
nu var venligsindet overfor Forsikringsmanden og fortrød . . .
Ganske stille listede jeg hen til
Buskene og kiggede om paa den
anden Side — men saa satte jeg
mig ogsaa ned: - -- hvem var den
anden, om ikke min forsvundne
Cykles nedersaksiske Bortfjerner
i egen Person, lyslevende — jeg
kiggede ogsaa efter Cyklen, men
den var ikke at se.
Se, det var straks noget andet.
Stilfærdigt begyndte jeg at se mig
om efter Vaaben, hvoraf der inderfor Rækkevidde kun fandtes et
lille tyndt Ris — og imens lyttede jeg til Samtalen derinde.
— Fik De ham forsikret? spurgte
Tyven
— Nej, forklarede Hansen i en
noget nedslaaet Tone, han var
væk, da jeg kom tilbage, havde
han fjernet Teltet . . .
Mon det var mig, de talte om?
Det kunde lyde saadan, de var
altsaa i Ledtog med hinanden.
Tyven lo,
- Naa, saa blev der ingen
Bukser af det Skind, sagde han,
men vi har jo ogsaa gjort det helt
godt i Dag, ikke sandt?
De satte sig til at kigge paa
nogle Papirer, vel sagtens nogle
Ordresedler. Nu kom min Cykle
paa Dagsordenen. Det var Tyveknægten, som omtalte den.
— Nu vil jeg haabe, sagde han,
at vor Araber tager Vejen til
Xkøbing; hvis han nu vælger en
anden Vej, kan han komme til at
bruge sine Ben længe, inden han
ser sin kære Cykle igen. . .
Jeg havde netop valgt en anden
men rent fraset, at Udtrykket
„Araber" jo ikke absolut behøvede
at betyde min Ringhed, var det
mig en vis Beroligelse at høre, at
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min Cykle befandt sig i Xkøbingpaa den anden Side forstod jeg
ikke et Suk af det hele. Enten
stjæler man, eller man stjæler ikke.
At stjæle og saa aflevere Genstandene — iiaa, jeg maatte hellere se
at faa Klarhed . . , og med værdig Beslutsomhed og mørkt Aasyn
kravlede jeg frem fra Buskene og
stillede mig — med en Teltstang
i Haanden — overfor Tyven, saa
barsk paa hans forskrækkede Fysiognomi — og sagde;
— Lad mig saa faa en Forklaring paa, hvorfor De render med
Folks Cykler!
Min Tilsynekomst var — for at
tale poetisk — som et Lyn fra
en klar Himmel, de to overrumplede saa mildest talt nedfaldne ud.
— Det skal blive De Herrer en
dyr Historie, fortsatte jeg, som i
min Harme rent glemte Stedets
Ensomhed og min Værgeløshed
overfor to Forbrydere.
Hansen var den, som først svarede Han saa komisk — fortvivlet paa mig og sagde:
Det var Dem, jeg forsøgte at
forsikre .
— Ja, uden Held . . og Deres rare Kompagnon at bestjæle
— med Held, lød mit Svar.
— Ja, men altsaa, begyndte nu
Tyven, det er — saadan en Slags
Misforstaaelse med det Tyveri ...
— Min Cykle er da i alt Fald
borte.
— Ja, det vil sige, det er den
egentlig ikke, den staar i Xkøbing,
sagde Hansen.
— Ja, det ved jeg, men vil De
saa være saa god at forklare mig,
hvorfor De stjæler min Cykle og
afleverer den i Xkøbing? — Det
skal maaske være en Form for
Sommervid?
De to saa lidt paa hinanden,
saa brød Hansen Tavsheden.
— Ja, vi maa nok hellere gaa
til Bekendelse og forklare Dem
Sagen, sagde han med et Smil,
og saa haabe paa, at De er venlig at tilgive to Mennesker, som
kæmper for Hjem og Børn r denne
elendige Verden.
— Som De ved, er jeg Forsikringsmand indenfor Tyveribrancen
— men De kan stole paa, det er
svært at faa Folk til at lade deres Ting forsikre, de har tusinde
Indvendinger, og jeg kan forsikre
Dem, at for bare et Aar siden
var jeg ved at sulte ihjel — og
havde alvorligt tænkt paa at forlade denne Jord — da jeg fik
Ideen.
— Med at stjæle Cykler, faldt
jeg ind.
— Ja, noget i den Retning, optog Hansen uforstyrrende Traaden.
Ser De, jeg regnede nu ud, at der
kun var eet, som kunde faa Folk
til at lade deres Ejendele forsikre
— og det var et Tyveri eller et
Tyveriforsøg. Og saa fik jeg fat
paa Madsen der ...
Cykletyven tog med et bredt
Smil sin Kasket af.

Paa dette Omraade kan der
— Vi to begyndte at arbejde
sammen — et tern neligt risikabelt sættes ind til Højnelsen af Prisen
Arbejde for Madsen, men spæn- paa mere end en Halvdel af vort
dende og økonomisk godt betryg- Slagtekvæg og uden Hensyn til
Priser og Afsætningsvilkaar i Udget — og han har Hanndelaget
- Alisaa Hansen mener, jeg landet. Hjemmemarkedets Pris kan
har været inde og siddet lidt, Landbruget bestemme.
Om Mulighederne i Udlandet
men lad mig sige, at det er meget lidt, og at jeg er glad ved mit tillader vi os at meddele, at efter
nuværende, hæderlige Job — alt- det der om disse Spørgsmaal er
saa som Indbrudstyv for Forsik- Offentligheden bekendt, er denne
Sag løst meget slet af Landbrugsringsselskabet .
— Jo, ser De, fortsatte Hansen, og Udenrigsminister. Derom udvi to berejser Landet sammen — taler de to Herrer Ministre sig
det vil sige, Madsen rejser gerne begge som ansvarsfrie i de uhellidt forud for mig, og i alle nære dige Resultater, idet man hævder,
mere aftalte Byer arrangerer han at Ansvaret hviler paa Landbrugsen Række smaa fikse Indbrud - raadet.
Det vilde være ønskeligt, om
uden dog at tage noget af Betydning, bare saadan, at Folk kan denne Sag blev Offentligheden beblive lidt opskræmte og begynde kendt.
Hvis der er gjort, hvad der kan
at tænke paa Forsikring, og naar
jeg saa kommer, hagler det ned gøres, burde Landbrugsraadet armed Forsikringer. Ja, man maa bejde paa at tilrettelægge en Ænjo være lidt smart, forstaar De, dring i Landbrugsraadets Proikke sandt, man skal jo leve, og duktions- og Exportforhold
det er da meget hæderligt at forFor Landbrugernes Sammenslutning
sikre Folk . ... ja, saadan var det Knud Bach. W Willumsen. J. Bæk.
nu med Dem. De var i Formiddags mildest talt uforsikrelig, men Svar fra Landbrugsraidet.
saa traf jeg Madsen og bad ham
tage sig lidt af Deres Cykle - - Til Landbrugernes
Sammenslutning, Rønge, Ulstrup.
jeg vilde saa senere være kommet ud til Dem igen og have teg- Landbrugernes Sammenslutning's
net Dem en Forsikring, ikke sandt, Skrivelse af 10. ds. til LandbrugsDe vilde utvivlsomt have taget en raadet blev forelagt ved et d 18.
ds. afholdt Præsidiemøde.
efter Tyveriet?
Saaledes foranlediget vedtog
Jeg nikkede.
— Ja, der ser De. Jeg var der Præsidiet at udtale Landbrugs— men De var gaaet, og derved raadets Forundring over, at det
kom jeg ikke til at gøre Dem den er Landbrugernes Sammenslutning
Tjeneste, som jeg ellers vilde have ubekendt, hvad Raadet i Forbintilbudt Dem — nemlig at skaffe delse med de i Landbrugsraadet
Dem Cyklen tilbage. — Nu staar deltagende Organisationer, derunden paa Politistationen i Xkøbing, der bl. a. De Samvirkeude Danske
Andels-Kreaturexportforeninger,
og det er desværre langt herfra,
har foretaget sig med Hensyn til
og — hvad vil De nu gøre?
Jeg vilde gøre meget — men en Bedring for Afsætningen al Uddet blev ikke til noget. — Hvem sætterkøer og Fedekvæg i Danmaa ikke bøje sig for Geniet, hvor mark, Raadet skal f. Ex. henvise
man træffer dette, og ingen kan til, hvad der er offentliggjort om
nægte, at Hansens Forsikringsplan denne Sag i Landbrugsraadets
var yderst fortræffelig Dertil kom, Aarsberetning for 1931 samt til
at han indbød mig til at spise Af- den af de af Raadet nedsatte Udtensmad, at Maden var upaakla- valg for Afsætning af Udsættergelig, at hen gav Kaffe, Cigar og køer og for industriel Udnyttelse
en lille Cognac, at han fortalte af Slagtekvæg til Raadet afgivne
om sit Hjem og sine dejlige Børn, Betænkning, der findes publiceret
— det var vist tre eller fire han i „Landbrugsraadets Meddelelser"
havde — og saa videre, — kort Nr. 26/1932.
Paa Landbrugsraadets Vegne
sagt, at jeg efterhaanden blev i
P. P. Pinstrup (sign.)
en blid og mild Stemning, saa
Hogsbroe I [olm (sign.)
jeg tilgav de to Forsikringsmænd,
ja, ikke blot det; men da Hansen
L.S, Svar til Landbrugsraadet,
lovede mig at fremskaffe Cyklen
til mig og lade Madsen bringe Til Landbrugsraadet,
den ud næste Dag, gik jeg endog
Axelborg, København V.
saa vidt i Ædelmodighed, at jeg
Efter at Forretningsudvalget nu
lod de to Forbrydere sove i mit har taget Stilling til det fra LandTelt om Natten — men een Straf brugsraadet modtagne Svar foreskulde Hansen have for al sin ligger følgende:
Smartness, — jeg tegnede ingen
Det af Landbrugsraadet os givne
Forsikring hos ham!
Svar af 18. August paa vor ærbødige Henvendelse af 10. August
angaaende samtlige de Forhold,
der er raadende for Landbrugets
Afsætning af og Pris paa Udsætterkøer, dækker ingenlunde de
Tanker, som vi udtrykte og ønTil Landbrugsraadet.
skede besvarede i bemeldte Brev
Den erhvervsøkonomiske Orga- af 10. August. Vi spørger derfor:
nisation for Landbruget — Land- 1). Er det rigtigt og berettiget af
brugernes Sammenslutning — til- Udenrigs- og Landbrugsminister
lader sig herved at forespørge, samt Medlemmer af Folketingets
om det ærede Landbrugsraad, der udenrigspolitiske Nævn at give
synes at være ansvarlig for vor Landbrugsraadets udsendte ReRegerings Passivitet med Hensyn præsentanter Skylden for det uhørt
til en Bedring i Afsætningen af slette Resultat af de i Efteraaret
Udsætterkøer og Fedekvæg i Dan- 1931 førte Forhandlinger med Holmark, ikke har til Hensigt at give land om Export til Holland af
Raad og Vejledning til Landbruget dansk Kvæg?
i den nærmeste Fremtid.
Hvis vore Repræsentanter havde
Det menige Folk i Landbruget forstaaet den nye Tids Krav med
har ikke Adgang til at overskue Henblik paa Kontingentering,kunde
Stillingen, men vi forventer en vi, efter hvad der foreligger for
Oplysning om hurtigt Indgreb for os, have faaet en større ugentlig
Højnelsen af Prisen paa Hjemme- Export og ca. 80 Kr. mere pr. Stk.
markedet. Det er ubegribeligt, at Kvæg, — Vort Ønske er at faa
Landbruget vedblivende skal af- frem til offentlig Beskuelse, om
hænde sine Kreaturer omtrent gra- Udenrigs- og Landbrugsminister
tis til den danske Bybefolkning.
taler objektiv Sandhed, naar de

Brevveksling
mell. Landbrugsraadet og L. S.

giver Landbrugsraadet Skylden
for det slette Resultat, — og vi
beder om Svar.
2). Vi vilde dernæst være taknemmelige for at erfare, om Land•
brugsraidet har til Hensigt inden
Malkekvægets Efteraarskælvning
ret tager Fart, at gøre noget virkeligt effektivt for Højnelsen af
Prisen paa Kød, som spises i
Danmark i Lighed med, hvad man
har gjort i vore Nabolande. Vi
betvivler af gode Grunde, at den
øvrige Befolkning sætter Pris paa
at spise omtrent gratis af Landmandens Haand.
Den i „Landbrugsraadets Meddelelser" Nr. 26 d. A. givne Meddelelse, som der henvises til i sidste Svarskrivelse fra Landbrugsraadet, er i Realiteten overensstemmende med, hvad vi forlængst
har arbejdet med: — Afgiften pr.
Kreatur bør være 120 Kr. Skulde
det af Dem nedsatte Udvalg have
Interesse derfor, er vi rede til at
forelægge vore Planer for samme.
Det hele er et Organisations- og
Adrninistrationsspørgsmaal.
Endvidere vilde det være af
overordentlig Betydning om Landbrugsraadets virkelige Sagkyndige
vilde oplyse danske Landmænd
om, hvorvidt de i den kommende
Vinter skal eller bør slagte en
større Procentdel af deres Kviekalve, det er umuligt for Lægfolk
atafgøre, hvilken Fremgangsmaade
der bør anvendes, thi fortsætte
med at lave usælgelige Varer kan
man heller ikke.
Vi forventer et fyldestgørende
Svar paa denne vor Henvendelse.
Forretningsudvalget for L. S.

Knud Bach, W.Willumsen. J. Bæk.

De Skriftkloge og Landbruget.
Har de „Skriftkloge" ført Landbruget slet overfor den nye Tids
Produktionsproblemer, bliver det
desværre ikke bedre, hvor Talen
bliver om Afsætning og den udenpolitiske Kurs, som de har ført
med en beundringsværdig Stædighed. Og værre endda bliver
det, naar Undersøgelser anstilles
over den hellige Realkredit
Dette internationale, graadige
og umættelige Uhyre har man
flasket op til stum Beundring næsten Tilbedelse for Menigmand.
End ikke Arbejdernes Selvhævdelse ved Fagforening, Strejke,
besindige eller ubesindige Lønkrav
har kunnet vække Sløvheden og
Ligegyldigheden hos Landbrugets
eller Landets Skriftkloge — overfor Livsfaren.
Siden 1899 — ved det store
Opgør mellem Arbejdere og Arbejdsgivere i Byerne, er Bondens
Kaar stadig blevet ringere, trods
gode Konjunkturer til 1921, fordi
Byerhvervene lagde deres forøgede Driftsudgifter paa Varerne.
Gensidig dækkedes disse Paalæg
hos Køber og Sælger, Producent
og Forbruger i Byerhvervene; men
naar de af Indlandets Tariffer saaledes fordyrede Varer mødte den
største Forbruger, den største
Kunde, Landbruget, saa var han
afskaaret fra at lægge den forøgede Pris over paa sine Varer.
Dette maa ændres.
Og Begrebet: Betaling efter Kapitelstakst i samtlige faste Udgiftsposter samt i Skatter, i Betaling
til Tjenestefolk, Haandværkere og
alle andre paa Landet, ja, den
Regulator overfor „en brutal Herre"
Pengeøkonomien, den slap Bonden
ogsaa Tid efter anden. Ogsaa her
maa Kursændring.
„De Skriftkloge" har enten været ligegyldige eller uvidende om,
hvad de har haft med at gøre i
de senere Aar. Dette rnaa nu ændres. Om det skal ske ved ublo-

dig eller blodig Revolution som i
Tyskland — eller Borger og Arbejder i København lærer Nødvendighedes Bud om Samarbejde,
dette vil nu snart vise sig — forhaabentlig senest i November i
Aar.
Foruden at være blevet misbrugt
i 10 Aar over alle Grænser og i
20 Aar forud i det samme og undskyldelige — af baade international Marxisme og international
Pengeøkonom i i Farisæeres Haand,
saa har danske Landbrugere nu
i omtrent 20 Aar været ude for
Misbrug i Kraft af international
Forfalskning af Pengenes Værdi,
og endelig som Kronen paa Værket: Danske Landbrugere har ligesom russiske maattet finde sig
i Tvangsaflevering af sine Arbejdsfrugter til en hensynsløs Socialistregering, der ovenikøbet holdes
oppe af en hel Del af de „Skriftkloge, som smigrer Bonden, især
Husmændene, og som i Sandhed
endnu kan prale med, hvad de
da ogsaa gør, at have et vist Tilhold blandt Jorddyrkere. — Alle
andre Stænder har haft en længere Regeringsperiode i Danmark:
Gejstligheden, Adelen, Borgerskabet og nu siden 1913: Arbejderne.
Alene Bonden har aldrig haft nogen Periode: thi vel var Tiden
1901-1908 præget af et Bondestyre, men dette Regiments Førere var saa ophøjede, at de undlod at hævde Standens Magt og
Indflydelse, ja, de skyndte sig at
udlevere Magtens Garanti -- og
de gjorde iøvrigt aldrig noget for
Hævdelse af Bondens Medindflydelse paa det økonomiske Livs
Udviklingsgang efter moderne Pri ncipper. Man forstod det ikke i hin
Tid.
Altsaa — danske Jordbrugere
— ogsaa for os er der en Befrielsesstund. Vi er for Tiden Trælle
for de to internationale Storbevægelser: Marxismens Fagforeningsvælde og Finansøkonomien,
som er forfalsket af Udlandets
gridske Pengematadorer og Spillere.
Lad os endelig standse al Laantagning — privat og offentlig; thi
Bonden maa og skal betale Revler og Afdrag af dem begge to.
Overvæltningsprincipet er velkendt. Nye Skatter bundfælles i
Prisen paa de Varer, Landbruget
skal købe, og Forhøjelse af vore
Priser har ikke hidtil været muligt. Ogsaa dette maa ændres for
de indenlandske Priserl Ganske
som i alle andre Lande, hvor man
har fastslaaet den nye Tids Krav.
T.

Amtsraadsmedlem Anthon Hansen
fylder 70 Aar i Morgen.

Rønne Dilettanter
spiller Tirsdag, Onsdag og Torsdag en ny Komedie i bornholmsk
Mundart: „Haved e mitt". — De
bornholmske Komedier er altid
sikre paa fuldt Hus, hvorfor vi
anbefaler vore Læsere at bestille
Billetter i god Tid. Personlisten
indeholder ikke mindre end 17
Navne, desuden er der en halv
Snes Statister, og 16 Mands Orkester spiller i Pavserne. Saa
stort et Opbud er næppe set før
ved en bornholmsk Komedie.

Bryllup.
I Dag vies i Ruts Kirke Frk.
Edel Westh, Baasegaard, til Avlsbruger Herm, Engell, Rutsker.

Det tyske Tonefilmselskab,
der har filmet i Rønne og Sandvig, har nu forlagt Krigsskuepladsen til Nexø.

Et groft Checkfalskneri
. har Fru Rude, „Havkatten" været udsat for, idet hendes Vicevært paa Frederiksberg sammen
med to af sine Venner har forfalsket Checks paa ialt 5127 Kr.
Politiet har kun reddet 800 Kr.
af Beløbct, Resten er soldet op.

Til Storstrømsbroen
ventes Ordrer paa bornholmsk
Granit for over en kvart Million.

Biografen fremviser Søndag
Dybets Helte, en Historie om
3 Mænd, der træller for en Solskinsverden, der ikke var for dem,
en betagende Film, der nærmer
sig Virkeligheden.

Det er billigt at spille
i Varelotteriet, hvis man begynder nu ved første Trækning, hvor
en hel Seddel kun koster — 1,30.
Og Chancerne er store; af hver 4
Spillere faar de 3 Gevinst, der
udtrækkes nemlig ialt 105,000 Gevinster af dansk Tilvirkning, altsaa Arbejde til danske Hænder.
Fornyelsen slutter 5. Okt., Salget 17. Okt., og Trækning finder
Sted 18.-19. Oktober.

En Mineralvandsfabrik gratis!
— Den undertegnede tilhørende
Mineralvandsfabrik „Bornholm«,
beliggende i Sandvig Købstad,
tilbydes herved gratis til den, der
vil overtage de Forpligtelser, der
paahviler nig m. Hensyn til denne.
Jeg har anbragt ca. 10,000 Kr.
i Nyanskaffelser af Maskiner, Apparater, Flasker, Kasser og lign.
i den Tid, jeg har haft Fabriken.
Disse Penge er mit Tab og Lærepenge, fordi jeg var saa indbildsk
at tro, at jeg kunde lære mine
Landsmænd at bruge deres egne
Produkter.
Jeg er nu blevet klogere. Jeg
skal aldrig gøre det mere ; men
tuaaske andre kan gøre det, og
det skulde i saa Fald glæde mig.

H. E. S. Hoefoed.
•

Fra Uge til Uge.

og portofrit sendesvort

rigt ill. Kata,
Gratis log medogGummi,
Sani,

0-Paa Finansloven

tets• og skæmtartikler samt Ure, Bø,
ger og Postkort.
t:amprlen, Afd. al
KIIII‘n III.

søges et rentefrit Laan til Allinge-Sandvig paa 438,000 Kr. Til Vedligeholdelse af Hammershus Ruiner 2565 Kr. Til Restaurering af Ols Kirke ventes bevilget 30,000 Kr. fordelt paa 2 Aar
Signalstationerne vil have 18,200
og Bestyreren af Redningsvæsenet
Capt. Ødbergsen ønsker 800 Kr.

Et belgisk Føl

Andelsmodet paa Højskolen
var meget vellykket. Forstander
Godsk talte i Mandags om Organisationernes Betydning og Generalsekretær Høgsbro om Den danske Landbrugsexport. — Om Tirsdagen talte Forstander Arnfred
om Penge og Omsætning — og
Rasmus Madsen, Aakirkeby, om
Andelsbevægelsens første Tid.

Andelspenge
I Rutsker er i disse Dage stiftet en Forening under Jord, Arbejde og Kapital". Afdelingen har
foreløbig 30 Medlemmer.

ønskes til Købs eller tilhvttet for
en Springtyr.

Brogaard pr. Allinge.

Rø Ungdornsforen.
afholder Generalforsamling Onsdag den 12. Oktober Kl. 8 paa
Rø Afholdshotel.
Efter Generalforsamlingen gratis
BAL for Medlemmerne.

Bestyrelsen.

Jagten aflyses
paa Hojegaard i Klemensker og
Hedebo i Olsker

De Jagtberettigede.

Elegante Visitkort
50 Stk. med Navn 2 Kr.
TAKKEKORT billigst.

Allinge Bugt' ykkeri.

p

lOGRAFEN
Sondag Kl. 6,30 og 8,30

Dybets Helte

En gribende Historie fra Kulminerne med Douglas Fairbanks jr.

Allinge-Sandvig Husflidsforening
afholder FREDAG d. 14. ds. sin ordinære Generalforsamling
i Husflidsforeningens ny Lokale paa Teknisk Skole.
Dagsordenen forelægges paa Generalforsamlingen. Indtegning af nye
Medlemmer samme Aften. NB. Samme Opgang som til Sløjdskolen.
Bestyrelsen.

RØNNE TEATER

Hvad Havet gemmer.
ak for venlig Opmærksomhed
Tved
min Konfirmation.
Karen Hammer,
Sandvig.

m

in og mine Forældres hjerteteligste Tak for al venlig Opmærksomhed ved min Konfirmation.
Carl- Aage Kofoed.
Hjertelig Tak for udvist Op' = mærksomhed ved min Konfirmation.
Jens Peter Pedersen.
Hjertelig Tak for Opmærksomt I heden ved vor Konfirmation.
Sonja Jacobsen.
Ruth Clausen.

Olsker Sygekasse.
Medlemmerne erindres om Vedtægtens § 11 d, hvorefter Kontingentet skal betales rettidig og kvartalsvis, hvis Fortabelse af Rettigheder eller Medlernsret skal undgaas. Sygekassedirektoratet forlanger nemlig denne Paragr. mere
overholdt.
Bestyrelsen.

Udsalg
i Sandvig Missionshus TORSDAG
d. 13. Okthr. Kl. 6,30.
Sognepræsten taler.
Gaver af enhver Art modtages
med Tak af Syforeningen.
Alle er velkommen.

Tirsdag d. 11. ds.
Onsdag d. 12. ds.
Torsdag d. 13. ds.

Haved e mit

Kl. 7,30 opføres Komedie i 3 Akter i bornh. Mundart.
Billetter: 3,00 2,00 1,50, 1,00 Kr. faas i Elna Kofoeds Boghandel
Tlf. 502, samt Spilleaftenerne paa Teatret fra Kl. 6,30.
Bestyrelsen.
Stort Orkester — Mange Sange

Gylterne
staar til Afbenyttelse paa
Munkegaard
Tlf. Allinge 124 y
To Stk. sunde

bødekvier
ønskes til Købs
Risenholm. Tlf. Rutsker 79 x

En Orne
passende til Gylter staar til Afbenyttelse
Lynggaard, Tlf. Rø 4

En lille Orne
er bortløben
Bondegaard, Rutsker.

Frisklavet
Medisterpelse og Lungepølse
hver Onsdag
og varm Blodpelse

hver Torsdag

G. Jørgensen,
Allinge.
Tlf. 66.
■■1 • •■■• • • ..M■•■•

Frelsens Hær.
Ved Høstfesten blev Dukken
vundet paa Nr. 278. Vasen 420.
Urtepotteholderen 139.

Allinge Kalkværk.
Friskbrændt Kalk Mandag 10. Okt.

Nogle faa
ufornyede Landbrugs- og Varelodder sælges nu
'/ 2 Lod 80 Øre. 1 /1 Lod 1,30
Barber Johs. Larsen, Tlf. Ml. 53.

Pærer købes
Gartner Jensen

En Medhjælper
og en flink Pige, som vil deltage
i Malkning, søges til 1. Novbr.
Habbedam, Olsker.

En Andenkarl
kan faa Plads 1. November
Hullegaard, Re.

•
0111101 Okse
faas Fredag, Lørdag
G. Jørgensens Slagterforretning
Tlf. Allinge 66.
NB. Al Hjemmeslagtning
af Kreaturer og Svin
~111> udf. propert. billigt.

Tysk

Undervisning begynder 1. Oktober. Hold

paa 6 Personer- 6 Kr.
mdl., 4 Personer 6,50
og 2 Personer 7 Kr.
Tlf. 39..
Fru Lejeune, Sandvig.

MOM1~111~~~11
—

hver Fredag

Lageret er godt forsynet med

Briller

0111=~1~111111
■
I1~ 1111~1111~
Stort Lager af alm.
og moderne Briller
og Etuier.

Jagten aflyses

En Karl-

Den Jagtberettigede.

En flink Karl
kan faa Plads straks, og en flink
Fodermester til 1. Nov b r,
Aug. Olsen, Rollændergaard.

Nyt Lager i

Gummistøvler

kan faa Plads til 1. November.
Fru Kbm. Planck, Allinge.

søges straks.
Kjellergaard, Re.

kan faa Plads 1. Novbr.
Mogensen, Enesgaard.
Tlf. Ruts 38.

ffrodufiten.
105,000 Ge-

I den nye Serie, der paabegyndes nu, udtrækker Varelotteriet
det vil sige, at af hver 4 Spillete faar de 3 Gevinst, Der er intet
andet Lotteri, der kan byde Dem saa store Gevinstchancer. Og er De med
fra Begyndelsen, koster 1 Lod kun
der er altsaa slet ikke noget
at betænke sig paa. Fornyelsen slutter 5. Oktober, Salget slutter 17. Oktober, og Træknin en finder Sted 18.--19. Oktober.

vinster

1.30 Hr.,

•21"m`"5-"-"3̀
~MEI5: VAREL'. TTERIET
Lodsedler faas hos mit, Kollekter Barber Johs, Larsen,
•

Produkten.

#007Ze endii sikre,Oehl
Skoel_sf91571,ibuars.\ forbm 7 5i7
\\.
TYRE1•11-

Konfirmations-Telegrammer,
Blanketter og Mapper fra 20 Øre.
i Poul Marckmanns Bog- og Bladhandel, Hasle.
Grammofonnaale igen paa Lager.

ffisisim~~=~~
Kaaber.
for Efteraar og Vinter er nu paa Lager i stort
og righoldigt Udvalg. Fikse Faconer i Ulster
og Frakker til unge Piger. Elegante Nyheder
i Fruefrakker, ogsaa i store Størrelser med
ekstra Hoftevidde.
Alt vort Overtøj er fremstillet af prima
Stoffer og prima Forarbejdning, og i Forhold
til Kvaliteterne meget billig t.
Mindre Omforandringer udføres gratis.

Magasin du Nords Udsalg

VIL DE IKKE VÆRE MED

-2

saa findes det altid
til den rigtige Pris i

1416=aars Dreng

baade i Jutesække og Papirsække er losset fra M'S Clara

er hjemkommet.
Prisene er meget billige.
C. Larsen, Vestergade, Allinge.

En flink Pige

Allinge.

Frisk Portland Cement

Et Hus
med lidt Jord — eller en Byggeplads ønskes til Købs.
Niels Andersen v. Skovbo pr All.

Pro dukten

Bese vort Lager.
1~~110.1

Fineste Glas. Lægerecept exp.

De Jagtberettigede.

paa Carl Peter Haagensens Jord
i Okker er forbudt for uvedkommende. Løsgaaende Hunde skydes

paa Lager i mange forskellige Udog Størrelser. Disse Fabrikata er de bedste der fremstilles.
Riste og Reservedele haves paa
Lager eller skaffes paa faa Dage.
har 35 Ovne og Komfurer paa
Lager. — De er til Salg alle. —
Lager.

P. C. Holm,

Conrad Hansen,

kan faa Plads 1. Okt. eller senere
Sandemansgaard i Rutsker.
Tlf. Hasle 82 y.

akkel ovnestyrelser
ammer
omfurer

•

paa Engholm og Dalegaards Grund
i Olsker er strengt forbudt.
Jagende Hunde skydes.

Jagten

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

relser anbefales til billigste Priser.

kan faa Plads til 1. Novbr.
St. Myregaard, Olsker.

En Pige

Produliten.

Petroleumsovne i forskellige Stør-

Lindeplads.

paa Gelins Linds Lynglod

er hjemkommet. Prisen billig i Aar.

Salonovne og Daniaovne
med polerede Skærme og
forniklede Rammer og Døre.

Al Jagt

der vil malke og en Fodermester
15-16 Aar, søges I. Novbr.
Trommeregaard, Klemensker

Lækkert islandsk Lammekød

Smaa Ovne passende til Soveværelser o. lign. i sort og emailleret.

En Pige
En Pige,

firodufiten.

mallerne Kogeovne, runde og firk.

Victualieforretningen,
Tlf. 45.

MIS „ZEPHYR", SIS „POUL MØLLER" og MIS „PRIMO',
er nu udlossede, og vi har rigeligt Lager af
Engelske Husholdningskul,
Tyske Husholdningskul,
Magre Nøddekul,
Knuste engelske Koks,
Knuste westphalske Koks,
Hele westphalske Koks
og Briketter.
Kvaliteterne er de bedste og Priserne er de billigste i

Nakkelovne. f Vil De købe et rigtigt Stykke Ost

Tlf. Allinge 41

Varm Blodpølse

Kul, Koks og Briketter.

ved Victor Planck, Allinge.
Miffiffliggi~~111111111111~1.

Kofoed &Mortensens Byggeforretning
Ligtøj og Ligsenge.

Ligkistelager

Ordning af Begravelser.

Telefoner 77 og 79.

Mit nye Hjem.
En sandfærdig Fortælling.
— ()Jeg var eneste Barn af rige
Forældre, og hele min Barndom
gled lys og lykkelig hen. — Jeg
kendte ikke til Modgang, vidste
ikke, hvad Spekulationer vilde sige,
og Tiden til nogle Maaneder efter
min sytten Aars Fødselsdag svandt
bort som i en straalende Fest.
Men da var det, som om Skæbnen vilde lære mig, at Livet ikke
var en Dans. paa Roser — alene,
at der ogsaa findes tornestrøede
Veje, som enhver af os maa betræde. Og ganske voldsomt kom
Forandringen fra de glade, ubundne Barneaar til Tider, hvor næsten hver Dag havde nye Sorger
og Bekymringer i Beredskab til
mig. Min Fader døde — ganske
pludselig skete det — en Lungebetændelse rev ham bort efter kun
to Dages Sygeleje, og knapt havde
vi fulgt Fader til Graven, før ogsaa Moder begyndte at skrante,
— Sorgen i Forbindelse med det
Budskab, vi fik fra Sagføreren,
der havde ordnet Dødsboet, slog
ganske Moder „ned. Vi var fattige
som Kirkerotter, ejede intet, naar
alle Kreditorer havde faaet, hvad
de havde tilgode. Baade Moder
og jeg havde altid troet, at vi var
rige — og engang havde vi vel
ogsaa været det, men Fader havde
spekuleret, og spekuleret forkert.
— Sagføreren forklarede os det i
nænsomme Vendinger — han bad
os om at være stærke, men Moders Hjerte havde allerede faaet
et Knæk. — Det var ikke let for
hende at gøre sig stærk, og ikke
tre Uger efter stod jeg igen ude
paa Kirkegaarden ved en aaben
Grav, og denne Gang var det min
Moder, der blev sænket derned.
Jeg var med et Slag bleven
ganske alene i Verden — og jeg
stod næsten helt uden Midler. Moders Begravelse havde slugt
den sidste Rest af det, der var
blevet tilbage. I denne kritiske
Stund modtog jeg et Brev fra en
fjern Slægtning, som havde sit
Hjem i Hovedstaden. Jeg havde
aldrig set hende; men mine Forældre havde ofte talt om hende,
saa jeg syntes næsten, jeg kendte
hende. Hun bad mig om at komme til hende, nu jeg stod ene i
Verden. Min Moder havde vist
hende saa megen Godhed, skrev
hun, saa nu vilde hun gerne gøre
lidt til Gengæld. — Og hun bad
mig om at betragte sit Hjem som
mit.
Jeg svarede omgaaende og tog
med Tak mod Tilbudet, og nogle
faa Dage efter holdt jeg mit Indtog i mit nye Hjem.
Der kunde ikke være Tale om,
at jeg søgte en Stilling hos Fremmede, erklærede Aase Berg blidt.
Hun var ikke selv saa rask, saa
hun vilde gerne beholde mig som
sin Selskabsdame. Til Gengæld
skulde jeg faa et Hjem, og hun
vilde betale mig en Maanedsgage,
saa jeg i Virkeligheden kom til at
forsørge mig selv.
Jeg var lykkelig over denne
Ordning, og fra første øjeblik tilbad jeg Aase Berg. Derimod var
der noget over hendes Mand, som
jeg ikke kunde lide. Han var smuk
og statelig og lod til at holde
meget af Aase; men jeg opdagede
snart, at han havde en svag Karakter. Men Aase elskede ham til
Trods for hans Svaghed, elskede
ham som en lille Dreng, der trænger til Kærlighed og ømhed.
Jeg fandt mig hurtig til Rette
i dette mit nye Hjem, og lidt efter lidt overtog jeg de fleste af
Pligterne for Aase, der ikke var
stærk.
En Dag nogle Maaneder efter

min Ankomst tog jeg ind til Byer
for at besørge nogle Ærinder. —
Medes jeg stod og ventede paa
at blive expederet, lagde jeg Mærke
til en Kvinde, der stod i Nærheden
af mig ved samme Disk. Hun var
ganske køn; men hendes Skønhed
skyldtes aabenbart Brugen af kosmetiske Midler. Hendes Læber bar
ganske tydeligt Spor af Læbestift,
og den rødgyldne Farve, hendes
Haar havde, skyldtes afgjort ikke
Naturens Haand. Hun var i Færd
med kritisk at undersøge nogle
Silkestrømper. „Lad mig faa et
Dusin af disse", sagde hun tilsidst
og tilføjede: „Regningen kan De
sende til Hr. Frede Bergs Kontor". Og til min Forbavselse og
Forfærdelse opgav hun nu Adressen paa Aases Mand. — Jeg var
som lamslaaet. — Skulde jeg fortælle Aase dette? Nej, jeg kunde
ikke faa mig selv til at tilføje
hende denne Smerte. Det var jo
tydeligt nok, at hendes Mand bedrog hende.
Jeg besluttede at bevare for
mig selv, hvad jeg havde opdaget. Men Aase, der var meget
følsom overfor andres Sindsstemninger, opdagede snart, at jeg
gik og skjulte noget, og hun helmede ikke, før hun havde faaet
det ud af mig. Jeg husker endnu
det smertelige Drag, der gled hen
over hendes Ansigt, da jeg fortalte hende Sandheden. — Blidt
strøg hun mig over Haaret, og
hendes Stemme lød sørgmodig,
da hun sagde: „Lille Pige, der er
saa meget, Du ikke forstaar Du er endnu saa ung og har prøvet saa lidt af Livet. — Jeg har
længe vidst det — vidst, at Frede
søgte andre Kvinder. — Og dog
holder jeg af ham — og han af
mig. Engang vil Du lære at forstaa det, men endnu er Du for
ung dertil."
Jeg var dybt rystet — forstod
ikke ret meget af det hele — og
jeg fandt det svært for Fremtiden
at være elskværdig overfor Aases
Mand.
Der gik nogle Maaneder, saa
blev Aase syg og maatte blive i
Sengen. „Det var Hjertet, det var
galt med", sagde Lægen og tilføjede, at vi maatte være meget
forsigtige med hende — ingen
Sindsbevægelser, for hendes Tilstand var alvorlig.
Tavse gik Aases Mand og jeg
omkring i Stuerne. Det var, som
denne fælles Sorg bragte os nærmere til hinanden.
„Jeg tror, det er bedst, jeg skriver til Aases Forældre", sagde
han stille
og tilføjede saa heftigere: „Ved Gud, jeg vilde give
mit Liv, hvis jeg kunde hjælpe
hende."
Et kort Nu mindedes jeg Kvinden i Forretningen. Maaske havde
Aase alligevel Ret i, at hendes
Mand elskede hende.
To Dage efter ankom Aases
Broder, Poul Krag, og han havde
ikke været der ret længe, før jeg
var vanvittig forelsket i ham. Jeg
følte, at for Fremtiden vilde der
kun existere een Mand for mig,
og det- var ham. For første Gang
følte jeg mig trykket af min Stilling i dette Hjem. Det pinte mig,
at jeg ikke kunde møde ham paa
lige Fod. Jeg var fattig, stod ene
i Verden og var i Virkeligheden
ganske afhængig af hans Søster.
Jeg følte bittert, at han stod højt
over mig — og min Stolthed bevirkede, at mit Væsen overfor ham
blev koldt og afmaalt.
En Dag passede han mig op i
Forstuen. Jeg vilde gaa forbi ham
med et kort Nik, men han spærrede mig Vejen. „Hvad er der i
Vejen med Dem?" spurgte han
rent ud. „Kan De ikke lide mig?"
Mif Hjerte bankede, som skulde

det sprænges. Jeg forsøgte at gøre
min Stemme rolig og kold, da jeg
svarede: „ Jovist
saa godt som
et betalt Tyende i deres Søsters
Hus tør formaste sig til at synes
om Dem."
„Og hvor meget er det saa?"
Jeg forsøgte at slippe udenom
ham, men han greb fat i mig. —
„De lille Nar, kan De da ikke se,
at jeg holder af Dem, at jeg
Han knugede mig ind til sig og
pressede sine Læber mod mine.
Med et lille Skrig rev jeg mig
løs, og før han fik sundet sig,
var jeg ude af Værelset. Jeg følte
mig paa engang forvirret og harmfuld — harmfuld over hans Dristighed, og de følgende Dage undgik jeg ham saa meget som muligt. — Jeg fik ogsaa andet at
tænke paa nu end mig selv og
mineFølelser. Aase, der i de sidste Dage havde været bedre, fik
pludselig et Tilbagefald. — „Hun
har ikke lang Tid tilbage at leve
i", sagde Lægen. Og han fik Ret.
Faa Dage efter laa hun stiv og
kold i sin hvide Kiste.
De følgende Dage staar for mig
som en taaget Drøm. Begravelsen,
Ordningen af Aases personlige Efterladenskaber, hendes Mands Fortvivlelse, hendes Forældres og Broders dybe Sorg — min egen grænseløse Ulykkelighed.
Jeg fik en Indbydelse fra en
Barndomsveninde om at tilbringe
Sommeren hos hende i min Fødeby, og jeg besluttede mig til i
de Maaneder, jeg opholdt mig hos
hende, at tage et Kursus i Stenografi og Maskinskrivning, saa at
jeg kunde søge mig en Kontorplads og forsørge mig selv, naar
jeg til Efteraaret vendte tilbage
til Hovedstaden. Saa kunde jeg
maaske skabe mig en god Stilling
og møde Poul paa lige Grund.
Han var aldrig ude af mine Tanker. Adskillelsen havde kun gjort
klarere, hvor højt jeg elskede ham.
Det var langt hen paa Efteraaret, da jeg vendte tilbage til
Hovedstaden. Minderne om mit
tidligere Ophold der vældede ind
over mig. Og jeg følte pludselig
Samvittighedsnag, fordi jeg havde
tabt Frede af Syne. Jeg telefonerede til hans Kontor, men fik den
Besked, at han havde solgt sin
Forretning, og hans nuværende
Adresse kendte man ikke.
Lidt forskrækket skyndte jeg
mig til det Hjem, hvor jeg havde
tilbragt saa mange lykkelige — og
ulykkelige -- Timer.
Døren blev ikke aabnet paa min
Ringen, og efter at have ventet
nogle Minutter, tog jeg af garnmel Vane i Dørhaandtaget og konstaterede,. at Døren var aaben.
Jeg gik ind gennem Entreen, og
en knugende Nedstemthed greb
mig, da jeg gensaa Frede. Sammensunket i en Stol sad han, og
foran ham paa Bordet stod en
halvtømt Whiskyflaske og Apolinaris. — Ved Synet af mig brast
han i Graad, og i korte, afbrudte
Sætninger fortalte han mig, hvad
der var sket, siden vi sidst havde
set hinanden. Det var, som mine
dystre Anelser havde fortalt mig,
Kvinden fra Magasinet, der var
blevet hans Skæbne. Regningerne
fra Stormagasinerne, hvor hun
ugenert havde købt ind i hans
Navn, de vilde Orgier, Drik og
Udsvævelse havde tilsidst sat sit
Spor. Fallit, uden nogen Chance
for Fremtiden og forladt af hende,
sad han nu her berøvet den sidste Rest af Livsmod.
Hele Dagen og til langt ud paa
Aftenen sad jeg hos ham. Da jeg
gik fra ham, havde jeg en længere Telefonsamtale med Krags,
og til dem fortalte jeg om den
sørgelige Tilstand, jeg havde fundet Frede i. — Jeg opgav dem

Navnet paa mit Hotel, og allerede
med Nattoget arriverede Poul.
Jeg vidste, hvem det var, da
der blev banket paa min Dør. -Uden at gaa til Ro havde jeg
ventet paa hans Komme, — og i
næste øjeblik laa jeg i hans Arme.
Tilfældet havde ført os sammen,
og min taabelige Stolthed blev
overskygget alene af den dejlige
Følelse at se ham, se ind i hans
kære øjne og høre hans Stemme.
„Elskede", hørte jeg ham hviske,
medens han knugede mig ind til
sig, „jeg vidste jo, at Du var min
— at jeg blot behøvede at vente."
Flere Aar er forløbet siden da.
Vi rejste hjem til hans Forældre,
og vi blev gift. Men Frede glemte
vi ikke. Som hans Hjem engang
havde været mit, blev mit Hjem
nu hans, og i Kompagni med
Poul fik han atter sin Energi og
sit Livsmod tilbage.

Disse gamle, engelske Skoler er
i det lide taget meget morsomme.
Nogle har deres egen Restaurant,
hvor Eleverne kan indtage deres
Maaltider.

Vi maatte i vor Barndom spise
vore Brødskiver, medens vi sloges. Her sidder Drengen som en
Hertug og lader sig betjene af en
Opvarter. — Ja, Tiderne skifte!

Børnenes Rubrik.
Lidt om engelske Skoler,
For nogen Tid siden saa jeg
paa et Skolemuseum de beskedne
Genstande, som vore Forfædre betjente sig af ved Undervisningen
i Landsbyskolerne. Papir, Pen og
Blæk var en Luksus, man ikke
kunde tillade sig, ja, ikke engang
en Tavle og Griffel havde Børnene. Derimod skrev de ligesom
Arkimedes i sin Tid med Jerngriffel i Sand. Det eneste Punkt,
de gamle Skoler udmærkede sig
fremfor de nye, var Spanskrøret.
Det var baade solidt og godt.

Noget af det mest imponerende
er alligevel, at disse Skoler nu
udgiver deres eget Skoleblad, som
Eleverne selv sætter og trykker.
Lærerne, som med Opmærksomhed følger Drengenes journalistiske Arbejde, stiller sig venligt og
imødekommende over for Skolebladet. — Naa, i Virkeligheden er
det jo kun en ny Øvelse i at skrive
Sti I

Tænk, hvilken Opsigt det vilde
vække, hvis Tegnelæreren en Dag
sagde til jer: Tag Papir og Blyant
og følg med til Museet. Det var
næppe mange af jer, der var istand
til at præstere en Skitse efter de
gamle Ting. Men det er kun en
øvelsessag. Man behøver ikke at
være Kunstner for at lære at tegne.

Vi talte før om Tegning. Her
vil. jeg vise dig et Barnemaleri.
Det er udført i Skoletiden, og man
har saaledes kunnet paase, at Eleven ikke fik Hjælp.
— I Virkeligheden kan ethvert
Menneske lære Tegning. — Vilde
Folkeslag skriver jo Breve ved
Hjælp af en 1.1.A Række Tegninger.
Du kan naturligvis ogsaa lære at
tegne, blot du vil bruge dine øjne
og din Forstand.

Eller tænk, hvis Læreren i Geografitimen bad jer følge med op
paa Skolens Loft og lege med
Byggeklodser! Det er nemlig det,
de Børn bestiller, som du ser her
paa Billedet — De har faaet den
Opgave at kortlægge deres egen
By (London) med Omegn Ved
Hjælp af Sand og Kork og Kartonhuse bygger de en hel Landsdel op med grønne Skove, med
Marker og Veje og Floder Ved
Hjælp af Fly vefotografier kontrollerer Læreren, om der er Fejl. Se, det kalder jeg en interessant
Geografitime.

Hvad hedder den Dreng?
Hans Navn staar bogstavelig
skrevet i hans Ansigt.
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