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Vinterens gyldne har
—0 —
Vore Digtere har givet os mange
skønne Sange til Lovprisning af
de forskellige Aarstider, og møder
vi disse Toner med et aabent Sind
og et lyttende øre, kan vi mærke,
hvor det giver Genklang i os.
Naturens Verden har vi Del i,
og den har Del i os, og vi paavirkes mere af den, end vi selv
ved.
Nu er vi naaet til Efteraaret,
ja er midt i det; og for de fleste
Mennesker er det med en egen
vemodig Glæde, vi ser Solens lysende Skær og den forunderiig
dybe, klare Himmel.
Inde fra de lave Stuer ser det
ud som Skærsommer; men saa
snart vi kommer ud, mærker vi
kolde Pust og ser, hvordan Blomst
og Blad bukker under for Nattekulden, og
Højt, højt en Stjerne staar!
saa højt som ingen Sinde,
en Stjerne jeg saa skinne højt, højt en Stjerne staar.
Saa bleg og ren en Himmel,
saa klar en Skumringsluft,
fuldt af saa dugget Duft saa ren, saa høj en Himmel
Du lyse Efteraar,
guldstraalende, sølvsmykket,
i Perlestrømme dykket,
du Vintrens gyldne Vaar.
Vintrens gyldne Vaar! fa, dette
er skønt sagt. Efteraaret er netop
gyldent — mere end alle andre
Aarstider, Og som den lyse Vaar
er Optakten til Sommeren med al
dens Fylde og Varme, saadan er
den „gyldne Vaar" — Efteraaret
— Ingangen til Vinterens Samling,
til det mere rolige, jævne Arbejde,
hvor man tager fat paa de Ting,
man har maattet lade ligge i den
mere forcerede Tilværelse, som
Sommeren uvilkaarlig fører os
ind i.
Det er med stor Vemod og Ængstelse, man i Aar gaar ind til Vinteren, og det, der særlig tynger,
er Tanken om alle de ledige Hænder.
Intet er saa svært som at skulle
undvære Arbejdets rensende, oplivende og opdragende Virkning.
Man kan grue, naar man ser de
Flokke af Arbejdsløse, som samler sig paa de forskellige Gadehjørner. Og det er i Virkeligheden
ikke den økonomiske Side hf Sagen, der er den mest skæbnesvangre, selv om det kan være
svært nok kun at have lidt at bide
og brænde. Nej, det mest skæbnesvangre er selve Lediggangen.
Mange onde Tanker og mange
onde Handlinger er vokset ud af
Lediggangens Rod. Alt, hvad der
kan afhjælpe denne Lediggang,
burde gøres.
Kunde vi alle faa Sind til at
slaa af paa vore Principper og
faa Øje for alle de levende, lidende og kæmpende Mennesker,

Fredag den 21. Oktober

som, trods alle Principper og alle
store Forskelle, dybest inde har
et Hjerte, der længes efter Forstaaelse. Megen Bitterhed og Splid
mellem Mennesker kommer af
manglende Forstaaelse af hinandens Kaar og Tankesæt.
Maatte dog Vinterens gyldne
Vaar tale til os om, at der er
meget, vi skal miste. Alt det farverige og overdaadige visner og
falder hen. Men vort Hjertes Længsel efter Liv, efter Kærlighed og
Tilgivelse vokser, mens Dagene
korter af. Mod Vinteren samles
Menneskene tættere sammen. Det
er, som føler vi Nødvendigheden
af Sammenholdet. Skal Indgangen
til Vinterens Mørke blive til andet
og mere for os end skøn Poesi,
saa maa det netop være noget i
Retning af, at vi, ved at se Naturens sidste Opblussen, kommer
til at længes efter mere Fællesskab, mere Sammenhold, for med
hinanden at kunne kæmpe mod
alle de nedbrydende Magter, som
vil lægge vort Folk øde og føre
det ind i Mørket. Og Længsel efter mere Fællesskab om Tro og
Haab paa det evige Livs Kræfter.

Det gamle_Manuskript.
Cand phil. Karl Rønning sad i
dybe Tanker med Hænderne under Hovedet ved sit Skrivebord.
Foran ham laa et oplukket Brev
paa en god halv Side — skrevet med rystende Haand og sære
gammeldags Bogstaver.
Det var fra hans gamle Mor
paa det flade Lolland, og det var
det, der havde faaet ham til at
falde i dybe Tanker.
Karl Rønning havde modtaget
mange, lange, fint skrevne Breve
Livet igennem, men ingen af disse
havde sat hans Tanker saaledes i
Bevægelse som dette lille Brev.
Dut lød :
Min kjære Dreng!
Din Fader og jeg taler til om
dig, og da vi saa innerlig gerne
vilde se dig endnu en Gang,
førend vi lugger vorer øjne,
skriver jeg disse par Ord til
og spørrer om du ikke kunne
komme til en lille Smut hjem
til vos, snake lidt nied vos og
se ald det gamle, thi det bæres
vos for, at det snart er forbi
med vos begge. Din Fader ligger til Sengs alti og med mej
er det heller ikke helt got.
Mange Hilsener fra os begge
Din gamle Mor.
Karl Rønning drog et dybt Suk.
Ja, vist vilde han gerne en Tur
hjem til de kære to, til den faldefærdige Hytte og alt det, han saa
godt kendte og elskede.
Men hvordan skulde han faa
Raad? Rejsen var dyr, og Pengebogen var tom, — Han drog igen
et dybt Suk. Aa, hvor var det
dog tungt at være fattigl

„Det bæres for os, at det snart
er forbi med os begge", stod der
i Moderens Brev — aah, skulde
det virkelig snart være forbi med
de kære to, og skulde han virkelig ikke kunne opfylde deres Bøn?
Store Taarer trillede ned over hans
magre Kinder.
Nej, naar det kom til Stykket,
saa vidste han ikke en eneste Ud,
vej til at faa anskaffet den nødvendige Sum for at kunne rejse
hjem.
Alt, hvad der overhovedet kunde
laanes paa, var anbragt paa Laanekontoret — det fortalte de fattige
Stuer tydeligt nok — og saa skyldte
han endda baade Købmanden, Bageren, Doktoren og mange flere,
Det var svært — ja, næsten ikke
til at holde ud.
Han havde ti Munde hver Dag
at mætte — og det gik endda nok,
naar bare han var rask — men
hele Vinteren havde han skrantet,
saa han ikke havde kunnet passe
sine Timer paa Privatskolen —
og Helbredet var endnu langtfra
godt. Det var Helbredet, det var
galt med. „De maa holde Dem i
Ro, havde Doktoren sagt. Aa jo,
men hvordan skulde han det, naar
Hjemmet var lige ved at gaa til
Grunde? — Han havde igen saa
smaat begyndt paa Skolen, men
Arbejdet pinte ham — og hvad
der i høj Grad plagede ham foruden alt det øvrige, var Angsten
for at faa sin Afsked ved Skolen.
Aah, nej, Livet var i Sandhed
ingen Dans paa Roser!
Taare efter Taare gled ned over
Kinderne, og tilsidst gemte han
Ansigtet i Hænderne og hulkede
højt.
Nu sad hans kære, gamle Far
og Mor og ventede paa at faa
ham — der havde været deres
Stolthed og Glæde — at se, førend de lukkede deres matte Øjne
i det sidste Blund, og saa formaaede han ikke at gøre dem
denne Glæde.
Nej, det var næsten ikke til at
holde ud.
Og medens Taarerne løb, gled
hans Liv — det Liv, som han
havde ventet skulde have formet
sig paa en anden Maade — forbi
ham.
Han saa sig som en lille Fyr
siddende paa Mors Skød, andægtig lyttende til de kønne Historier
fra Biblen, og han huskede endnu saa tydelig Forældrenes Glæde,
da de opdagede, at han var udrustet med en saa god Hukommelse, at han kunde gengive alt,
hvad han hørte, næsten ordret
igen. Og han huskede ogsaa den
stille Stund, naar Moderen hver
Aften dvælede ved hans Seng i
Bøn, før hans øjne faldt i . .. Ja,
det var skønne, sollyse Dage.
Saa begyndte Skolegangen, og
og da Læreren berømte hans Evner i høje Toner, bestemte Forældrene, trods deres Fattigdom,
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at han skulde sættes til Bogen --det var deres store Drøm, at han
skulde blive en Ordets Forkynder.
Skolegangen hjemme endte, og
han drog til København — det
kostede mange Penge, men det
fik være. Far og Mor nægtede sig
næsten alt, blot han kunde komme
frem, og Examenerne klarede han
ogsaa udmærket. — Aah, hvilken
Glæde, der blev i det lille Hjem,
da han traadte ind med Studenterhue paa — men ogsaa hvilken
Sorg, da han kort Tid efter meddelte, at han ikke vilde studere
Teologi — det gamle Præk vilde
han ikke have noget med at gøre.
Aah jo, han huskede det saa tydeligt, som det var sket i Gaar.
Moderen sad og strikkede, og Faderen sad med et Snittearbejde
— deres Hænder skulde altid være
i Bevægelse — da han rykkede
frem med, at han havde kastet
Barnetroen over Bord og troede
slet ikke paa nogen Gud. — Den
Kreds af Mennesker, som han var
kommet sammen med i Hovedstaden, havde faaet ham til at se
klart paa Tingene. Der var slet
ingen Gud til.
Hans Far og Mor havde intet
sagt, men det Blik, hvormed de
saa paa ham, talte mere end
mange Ord.
Hans Udtalelser skar dem lige
ind i Hjertet, det vidste han godt.
Han drog til Hovedstaden igen,
studerede i kort Tid Jura, men
brød saa fuldstændig Studierne
for at være Digter. Allerede som
Barn havde han drømt om at blive
en stor Aandens Kæmpe, og nu
skrev han Ark efter Ark — han
maatte — han skulde vinde sig et
Navn. Men ak! Det meste, han
skrev kom tilbage fra Bladredaktionerne og Forlagene igen. Kun
nu og da lykkedes det ham at
faa noget frem. Men langtfra nok
til at eksistere paa. Og en skønne
Dag, da han knapt nok havde
Penge til en Skive Rugbrød, nedlagde han Pennen, brændte alle
sine Manuskripter, søgte og fik en
Plads ved en Privatskole, giftede
sig og sad nu her med en stor
Flok Børn, et Hjem med Fattigdommen kiggende ud af alle Kroge,
et daarligt Helbred og med alle
Udveje til Hjælp lukkede.
Aah, det var næsten til at fortvivle over! Blot han dog havde
adlydt sine Forældre og ladet være
med at lytte til de falske Røster,
saa havde det sikkert set anderledes ud for ham.
Han vred sine Hænder og hulkede som et Barn
Længe sad han og holdt Dom
over sig selv; men da med eet
skete der noget forunderligt noget:
Et af de mange Kærneord, som
Moderen havde lagt ham paa Sinde
som Barn, dukkede frem, og det
lød ligesom med hendes Røst: Synes alle Veje lukkede for dig,
da er der alligevel een, som aldrig
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er lukket, og det er Bønnens Vej,
brug den flittigt, og det vil gaa
dig vel.
Ja, saadan havde den kære Moders Ord lydt. — Men hvordan
havde han fulgt dem?
Saa slet som nogen.
I de sidste 30 Aar var der ikke
kommet en Bøn over hans Læber
til Gud i Himmelen — — Skulde
han prøve at betræde Bønnens
Vej igen? Han havde dog gaaet
den saa mange Gange som Barn.
Ja, maaske det kunde give ham
lidt Fred i hans forpinte Sind.
Og Karl Rønning foldede da
Hænderne og sendte en brændende Bøn op til Guds Trone om
Raad og Bistand.
Lampen er tændt, og Karl Rønning sidder med en stor Bunke
Stile foran sig, som skal rettes.
Det er ikke noget morsomt Arbejde, men han maa se at komme
dem igennem, da han skal have
dem med paa Skolen den næste
Dag.
Flittigt bruger han det røde
Blæk — men med eet standser
han, lægger Pennen fra sig og
trækker en af Skufferne ud, som
rummer en Del gamle Papirer,
deriblandt hans Stile fra Skoletiden. Det forekommer ham, at han
som Latinskoledreng har skrevet
en Stil om netop det samme Emne,
og det kunde i Grunden være morsomt at se, hvad han da havde
kunnet hittet paa at skrive. Efter
lidt Søgen finder han Heftet, men
idet han aabner det, falder et tæt
beskrevet Manuskript ud.
Han griber det og studser.
Hvad ser han?
Det er jo et gammelt Manuskript fra den Tid, da han drømte
om at blive Digter.
Og han som endnu troede at
have brændt alle sine Papirer for
ikke at blive mindet om hin Skuffelsernes Tid.
Men det er rigtig nok, Manuspriptet er en længere Fortælling,
som paa en eller anden Maade
maa have forputtet sig.
Det var da mærkeligt.
Og han giver sig til at læse det
igennem. Og efterhaanden, som
han naar frem, bliver han mere
og mere ivrig.
Han kan slet ikke mindes at
have skrevet den, og ofte ryster
han paa Hovedet.
At han dog nogensinde kunde
have skrevet saadan noget — og
kommet med saa forrykte Tanker,
det kan han næstan ikke forstfa.
Nu kan han godt begribe, at
han ikke har kunnet faa dem frem.
Men Ideen er meget god.
Omsider er han færdig; men i
Stedet for at lægge Manuskriptet
bort, begynder han forfra igen,
dypper Pennen, streger ud og
skriver til efter en større Maalestok.
Fortsættes paa 4. Side.

„Is forude!”
At WIN. BROOKS
—0—

Efter at have ført Skibet elleve
Aar, gjorde Kaptajnen nu sin sidste Rejse. Det var, som om Skibet følte Afskeden og ydede sit
ladste. Kaptajnen var i Virkeligheden en gammel Mand, og ingen
mærkede det mere end han selv.
De stive Ben smertede, og derfor
havde han Gummistøvlerne paa,
skønt Skibsdækket var fuldkomment tørt. Han var lille og bred
af Skikkelse. Ikke alene Aarene,
men ogsaa Ansvaret havde gravet
dybe Furer om Mund og Øjne.
Hans Haar var smudsiggraat, og
hans Næse altfor stor. F1'an havde
aldrig været en ubetænksom Himmelstormer, men havde med Aarene omgivet sig med en Vold af
Tilbageholdenhed og Tavshed.
Hans Navn og Billede havde
ikke staaet i en eneste Avis. Han
besad et godt Ry, men kun i det
stille. Dog nu ved Slutningen af
sin Løbebane som Kaptajn paa
en Oceandamper, syntes Skæbnen
at ville det anderledes. Det var,
som om den vilde belønne ham
for hans tro Livsværk; thi „Empress" nærmede sig „Krogen",
skønt den først havde forladt
Cherbourg for to og en halv Dag
siden. Solen straalede, Havet var
blikstille, og Skibet skød frem
med en Fart af 31 Knob i Timen
— det syntes at skulle blive en
Rekordfart.
Atter og atter havde „Empress"
været nær ved at overtrumfe det
britiske Skib, som sad inde med
Rekorden. Saa korn en tysk Kæmpedamper og gled over Havet paa
fire Dage, sytten Timer og seksten
Minutter, og „White Line"s Direktion saa det sidste Haab svinde
bort, indtil nu den gamle Kaptajn paa sin sidste Tur omhyggeligt afvejede Vejrberetningerne
og derefter afsendte følgende korte
Telegram; „43,30 Nord, 39,19 Vest.
Tager Ambrose Fyrskib paa fire
Dage, seksten Timer, hvis alt gaar
vel".
Vind og Vejr var saa gunstigt
som ingensinde før under hele
hans Løbebane, og denne Omstændighed vilde ikke gentage sig
i det første halve Hundrede Aar.
Mere end en Gang havde Direktørerne afvejet Udsigterne, som
Skibet bød, uden at Kaptajnen
vidste noget derom, og havde vurderet Værdien af en saadan Reklame. — De vidste, at i gunstigt
Vejr og med en Kaptajn, der dristigt udnyttede alle Muligheder,
kunde ,Empress" gøre Turen fra
Cherbourg til New York paa mindre end fire Dage og atten Timer.
— Men den gamle Kaptajn besad
Ansvarsfølelse. Paa 40. Breddegrad ved „Krogen" havde han
stadig opgivet Væddeløbet, saa
snart det slog ind med Taage.
— Medens andre Dampere uden
Hensyn til Taagen dampede videre, holdt „Empress" sig forsigtig tilbage.
Denne den gamle Kaptajns Forsigtighed havde man ofte smilt af.
Nogle var af den Mening, at Ængstelighed og ikke Forsigtighed var
Grunden til hans Adfærd. Og dog
havde den gamle lidt under denne
Kritik. Men det formaaede ikke
at ændre hans Grundsætninger.
Heller ikke i Dag. — Siden den
foregaaende Morgen havde Skibet,
der var paa 43000 Tons, tilbagelagt 718 Sømil.
„Mr. Thorne."
„Javel, Hr. Kaptajn."
„Synes De ikke, at Luften er
blevet køligere?"
„Endnu ikke, Hr. Kaptajn." Og
Førstestyrmanden tørrede Sveddraaberne af Panden.

„Det forekommer mig, paastod
Kaptajnen.
Solen stod nu højt paa Himmelen. Det blaa Hav hævede og
sænkede sig. Saa langt Øjet rakte,
saa man kun Skibets hvide Kølvandsstribe. De fleste Passagerer
promenerede paa Dækket eller laa
mageligt henslængt i Liggestole.
Da Kaptajnen kom til Syne, blev
han lykønsket fra alle Sider. Alle
vidste, hvilken Berømmelse der,
vinkede „Empress", og var stolte
deraf. Nu og da standsede Kaptajnen paa sin Rundgang og udvekslede et Par Ord .
Et Telegram blev bragt ham:
„Kaptajn, Empress. Har i Dag
udnævnt Dem til Direktør. LykDolbear."
ønskninger.
Kaptajnen smilte. Hvis vi ikke
tager Rekorden, vil det gøre dem
ondt, tænkte han. Han stod mellem de to Udkigsposter og spurgte:
„Forekommer det Dem ikke, at
det er blevet koldere?" De benægtede, og han sukkede, som
under en Skuffelse.
Tre Timer efter stod Kaptajnen
igen p,ia Kommandobroen. lian
havde sovet lidt, havde spist, badet Fødderne i varmt Vand og
ombyttet den hvide Habit med en
blaa. Paa Armen bar han en let
Frakke.
Solen stod nu dyberere. Havet
var stadig blikstille. Luften var
lys og klar Han saa paa Term°,
metret, paa Optegnelserne for de
sidste 3 Timer og læste de traadløse Meldinger.
„Alt klapper upaaklageligt, Hr.
Kaptajn", meldte Officeren. „39,9
i de sidste to Timer. Anderson
beretter, alt er i Orden nede, og
Vejret viser ingen Tegn paa Forandring,"
„Det læser jeg her", svarede
Kaptajnen. „Forekommer det Dem
ikke køligere?"
„Jo, naar De nu nævner det,
synes det mig virkeligt at være
en Smule køligere end før, men
det er stadig varmt."
„Det er ni Grader koldere end
ved Middagstid, og dog er der
ingen Vind. Og det skulde nu
være varmest," sagde Kaptajnen.
Solens røde Skive berørte den
taagede Horisont, og Oceanet blev
til et Hav af flydende Kobber.
Solnedgangens Farver prangede
paa Himmelen, rosa, laksfarvet,
purpur. Derefter violet, der gik
over i grønt. Der undslap Tilskuerne beundrende Uelraab. Stadig
sydede og skummede Kølvandsstriben bag Skibet. Den syntes
endnu hvidere mod Havet, der
mørknedes. Stadie sejlede Skibet
for fuld Kraft.
Solen forsvandt. Mod Øst var
det allerede Nat. — Luften blev
pludselig kold, og Kaptajnen tog
Frakken paa. Han satte sig i Forbindelse med Telegrafisten.
„Telegrafer straks: — Dolbear,
White Line, New York. Tak, kan
desværre ikke acceptere."
Aftenrøden blev pludselig graalig. Lysene blinkede paa Skibet,
der bragte den gamle Kaptajn saa
ærefuldt hjem. Endnu skinnede
Stjernerne paa Himmelen med
metallisk Glans.
Kaptajnen berørte i Mørket Førstestyrmandens
Haand.
„Hr. Kaptajn?"
„Tre Fjerdedele Kraft, Thorne."
Der herskede længe Tavshed,
før Telegrafen tikkede. Næsten i
samme Øjeblik begyndte Skibet
sagtne Farten — — Passagererne
mærkede det ikke, men derimod
Besætningen. Fra Maskinrummet
telefonerede Førstemaskinmester,
der havde udført en Befaling, paa
hvilken han tvivlede. — Han fik
Ordrens Rigtighed bekræftet af
Kaptajnen selv.
1
De ved det bedst, Hr. Kap-

tajn. Uden Tvivl," sagde Officeren.
„Uden Tvivl", gentog Kaptajnen.
„Og dug fratager dette os Muligheden for Sejr. En saadan Lejlighed kommer ikke let igen",
mente Officeren.
„Glem ikke, at jeg ingen Lejlighed har mere", sagde Kaptajnen.
Maanens smalle Segl stod paa
Himmelen. Den tæmmede „Empress" red Kaptajnen som en Mare.
Var han en Nar? spurgte han sig
selv. Iagttog han en formaalsløs
Forsigtighed, hildet al en dum Ide?
Havde de maaske dog Ret, der
beskyldte ham for en overdreven
Forsigtighed? Maaske? Men dette
var mere end blot en Ide. Der
var bestemte Tegn — Erindringen
bestyrkede ham — En Redningsbaad i Mørket, og en Kvindes
gurglende Skrig — — De samme
Stjerner pea Himmelen.
„Mr. Thorne."
„Hr. Kaptajn?"
„Fordobl alle Udkigsposter."
Førstestyrmanden kunde ikke
tilbageholde et Udbrud af Irritation: „Det er klar Nat, Hr. Kaptajn
„Mr. Thorne", lød det en Smule
skarpere.
Man hørte Lyden fra en Gongon.
„Gaar De til Bords, Hr. Kaptajn?"
„Gaa i mit Sted, Mr. Thorne,
jeg bliver her hos Mr. Henley."
„Dersom De skulde faa Brug
•for mig, Hr. Kaptajn —"
Telegrafisten telefonerede Skibets Position.
„Krogen", sagde Kaptajnen.
„Det er betydelig koldere," bemærkede Officeren.
„Halv Kraft", befalede Kaptajnen. Benene smertede heftigere
end nogensinde før. — Det skar
ogsaa som Knive igennem hans
Hjerte. Aldrig vilde Verden erfare,
hvorledes han havde længtes efEn
ter denne Berømmelse. —
Time gik. — Førstestyrmanden
vendte tilbage. Der herskede sælsom Stilhed paa Kommandobroen.
En Time senere gik Kaptajnen
ned. Thorne fulgte efter ham.
„Det gør mig ondt, Hr. Kaptajn, jeg vilde ønske, De vilde
fortælle mig —".
„Der er intet at sige", svarede
Kaptajnen. „Jeg synes, det er en
stor Dumhed at ville opstille Rekorder. Endnu har jeg ikke glemt,
da det pludselig paa en klar, varm
Eftermiddag pludselig blev koldere
— Kaptajnen stirrede frem for sig
i Natten — Jeg var som Gæst
paa „Titanic"s Kommandobro,
og —"
Hans Ord blev overdøvet af
Udkigsposten oppe i Masten: „Is
forude! — Taage forude!"
„Is ved Styrbord Side!"
Mændene paa Broen gøs.
„Is ved Bagbord, Hr. Kaptajn,"
meldtes fra Vagten ved Bagbord.
,,Is direkte forude!",
Alle gøs. — Det var koldt nok
dertil. Men en Haand telegraferer;
„Stop! Fuld Kraft tilbage!"
En Sitren gik gennem Skibet.
Maanen og Stjernerne var dækkede
af et tæt Slør. — Tyngdekraften
drev stadig Kæmpen fremad, skønt
Skruen arbejde baglæns.
„Bjerg tæt torude!"
„Isbjerg ved Bagbord!"
Skibet sitrede. Langsomt gled
det tilbage. Saa hurtigere og hurtigere. Fem Lyskastere gennemsøgte den graa Taage.
„Min Gud, hvilket Bjerg!" udbrød Førstestyrmanden.
Blaa som Natten og endnu
dækket af Sne gled Bjerget tæt
forbi.
„Der er nok mange endnu",
mente Kaptajnen. „Halv Kraft tilbage!"
Fra Dækket lød Udbrud fra
Passagererne. De saa kun Skøn-

hed, hvor i Virkeligheden Fare
truede.
Et andet Isbjerg gled forbi endnu større end det første, men
ikke saa nær ved. Taagen delte
sig, og Stjernerne kom til Syne
igen. — Fra Udkiggen meldtes et
Dusin Isbjerge.
„Empress" sejlede baglæns i
Halvkreds. Isfronten var to Mil
bred. Fra Kommandobroen talte
man nitten Bjerge. Udkiggen saa
syvogtyve. — Det gnistrede fra
Antennen. „Empress" gav Underretning om, at der truede Fare
midt paa Søfartsruten.
Førstestyrmand Thorne havde
lagt Haanden paa Kaptajnens
Skulder.
„Jeg var en egensindig Nar",
tilstod han.

let, og det store Publikum sad
tilbage med frygtelige Smerter.
Den internationale Højfinans
har imidlertid nu saa udstrakte
Midler, at den fortsætter med sin
Laanevirksomhed over det meste
af Verden overfor de Lande, hvor
den mener, at dens Interesser kan
fremmes. Men samtidig med, at
den trækker Værdierne tilbage fra
Vare- og Fondsbørserne, skaber
den Verdensdeflationen — de reelle Værdiers Deklassering og Sammenbrud — og Jødekapitalismen
kan da roligt hellige sig Laaneopgaverne. Efterspørgslen efter
Penge stiger, efterhaanden som
Forarmelsen i Landene skrider
frem.
Nogle Regeringsledere, som mer
eller mindre er kommunistiske Tendenser hengivne, hilser denne Udvikling med en vis dulgt Glæde,
som fremmende deres Interesser
og Planer for Øgelsen af det politiske Magtomraade.
En Verdensfare for
Det bør imidlertid staa Borgerne
Nationerne.
i
de
europæiske Kulturstater klart,
Den internationale Højfinans
eller Jødekapitalismen, som den at naar denne Bevægelse, samtiofte benævnes, er af nyere Dato. dig med, at den trænger ind paa
Den er udgaaet fra de forenede det europæiske Laanernarked og
Stater, og dens mest kendte Re- behersker dette, intrigerer paa
præsentanter overfor Offentlighe- Varemarkeder, Valutamarkeder og
Børser — og derved driver hele
den er J. P. Morgan og Yong.
Pengesystemet
ud af sit naturlige
De Kapitaler, denne Bevægelse
manøvrerer med, er af uhørte Di- Leje og derved forfalsker det, da
mensioner, der nævnes Tal som maa Borgerne for enhver Pris sky
25 Milliarder Guld Dollars, den denne Bevægelse og gøre sin Indkontrollerer over 100 Banker i flydelse gældende overalt paa en
Staterne og virker tillige overalt saadan Maade over deres Statsi Verden gennem internationale magt, at denne tvinges til at afFinancieringsselskaber, af hvilke bryde enhver fortsat Forbindelse
her i Danmark New York Trust, med Bevægelsen, og tillige drage
Garanty Trust Company og Na- Omsorg for, at det bestaaende
tional City Bank er de mest kendte. Forhold ved alle tænkelige UdDen har Forbindelse over alt i veje afvikles, saaledes at Landet,
Verden, har Finansagenter overalt, til Exempel Danmark, fuldstændig
og dens Magtomraade er meget gøres uafhængig af denne interbetydeligt. Denne Højfinans virker nationale Højfinans.
Der maa og kan findes Vej ud
ikke som Erhvervsfinanciers. Den
er en Fjende af Erhvervene og af dette Uføre, og vi kommer i
f3rhvervsaanden, hvad der i høj en senere Artikel frem til Forslag
i denne Retning. Landet er ikke
Grad øger dens Farlighed.
Dens Mission er at søge Laane- fattigt, et saadant Indtryk beror
objekter rundt om i Landene, den paa en Indbildning, det gælder
slutter sig med Forkærlighed til om ikke at lade sig narre og forde socialdemokratiske Regeringer, spilde de virkelige Værdier paa de
især de Lande, hvor der er en indbildtes Bekostning. Derfor maa
Tendens til Kommunisme. Den in- der i Danmark stilles et uafviseligt
ternationale Højfinans er derfor i Krav til vore Politikere om at beVirkeligheden 'social og kommu- fri Landet for Højfinansens Indnistisk indstillet og danner et flydelse. — Dette Spørgsmaal vil
glimrende SUpplement til den kom- mere end noget andet i den kommunistiske Regeringsform og den- mende Tid præge vor Politik.
Hvorledes Jødekapitalismen stilnes Mangel paa Kapital.
ler
sig i den skarpeste Modstrid
Som værende uden Nationalitet
er Bevægelsen afrustningsvenlig, til Erhvervssocialismen eller Erja, det er hævet over al Tvivl, at hvervskapitalismen (Ny Konservaden anser Verdensafrustningen, tismen), skal vi senere gøre Rede
Fratagelse af Nationernes For- for.
K.
svarsret, som i højeste Grad frem-

Den internat. Højfinans.

mende Maalet: Jødekapitalismens
Verdensherredømme.
Det er særlig karakteristisk, at
disse enorme Summer, der her er
Tale om, ikke er tjente paa almindelig Maade i Erhvervslivet
ved Handel og Fabrikation eller
paa anden erhvervsmæssig Maade,
men derimod ved Bankforetagender, ved Renter og i Særdeleshed
ved kæmpemæssige Spekulationer
paa Verdensbørserne, Børshandel
med Effekter og Valuta. Ved det
Valutakaos, der herskede i en stor
Mængde Lande efter Krigen, har
denne Jødekapitalisme i særdeles
høj Grad skummetFløden og tjent
store Summer paa ren Spekulation.
Da der efter de lange Repartitionsbetalinger til U. S. A. i Aarene efter Krigen var indtraadt
stor Pengerigelighed, gennemførte
Jødekapitalismen en Børshausse
paa de amerikanske Børser af et
saadant Omfang, at Verden aldrig har hørt noget lignende. Denne Hausse varede næsten uafbrudt i 3 Aar, men 1929 trak Højfinansen deres Penge ud af Spil-

Fra Uge til Uge.
Biografen
begynder paa Søndag paa en
stor Sensationsfilm: „Kineserkvarteres Mysterier". Det er en Film
rig paa Spænding og Mysterier.
Mere behøver vi ikke at sige, kun, at Biografen er vis paa fuldt
Hus til begge Forestillinger.

Rede Kors
Husk Indmeldelsen til Kursus i
Hjemmepleje. (Se Annoncen).

Gymnastikforeningen
har nu faaet 3 Hold i Sving.
Herreholdet træner Mandag og
Torsdag Kl. 8. Motionsholdet for
Ældre Tirsdag og Fredag Kl. 7,30
og Dameholdet Tirsdag og Fredag
Kl. 8,30.
Mød flittigt til Gymnastikken
og agiter for at faa flere med!

En yngre Karl,
kan faa Plads 1. November
Mellegaard, Re.

B

Nerm Røde Kors Dameafdeling

IOGRAFEN

•

Allinge

E

— Sandvig — Olsker
afholder Kursus i Illemmesygeplee MANDAG d.24. ds.

Søndag Kl. 6,30 og 8,30

Den store spændende
Sensationsfilm

Kl. 7,30 hos Fru Christensen under Ledelse af en Røde Kors Søster 1
fra København. — Et Kursus er paa 6 ).< 2 Timer og koster 2,00 Kr.

Nuarlivarlerels Mysieler,

Indmeldelse hos Fru Bertha Petersen og Fru Gornitzka.

Om Livet i San Franciscos
Kineserhuler.

Det gode svenske

Stenværktøj

Yfjertelig Yak
for udvist Deltagelse ved vor
kære Moders Død og Begravelse

Bornholms Andels Regninger,
Svineslagteri.
Meddelelser.
Konvoiniter,
Brevpapir
Kvitteringer.
Varm Blodpølse

Som Slagteriets Tillidsmand i
Olsker er antaget Gdr. L. Hansen,
; Risegaard i Stedet for Gdr. Andersen, Dalegaard, som ikke ønsker
at fungere længere.

og iøvrigt alle Tryksager til For-

hver Fredag
Vietualieforretningen,

er paa Lager fra paa Mandag

Chr. Holm og Barn.

Produktene

Ved Udsalget i SandV.
Missionshus er følg. Numre udt.:
Pudebetræk blaa Seddel Nr. 47
Langschawl hvid
- 13
Monteret Dukkeseng grøn - 119
Genstandene kan afhentes hos
Skom. Madsen i Løbet af 8 Dage.
En hjertelig Tak til alle, der har
bidraget ti! Udsalget.

stærke svenske Brædder.
Alle Slags af alle Maal. sælges til meget smaa Priser i

Al Slags Itillierhr/odsel

Den Jagtberettigede.

Bog- og Bladhandel

faas i PRODUKTEN

Annoncer og Tryksager

er forbudt paa Sødeskovs Grund
i Olsker

Niels V. Grooss
WC, Kloak- og Centralvarmeanlæg.
Tilbud og Overslag gratis.

Aktieselskabet

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

For at fremme Handelen

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

tørre, sunde Sædvarer,
alle Slags, som Betaling for Indkøb af alle de Varer,
saa tager vi gerne

Grundet paa Bortrejse

Møllers

Antik Kakkelovn

Bobinderi

Tlf. 865.
Chr. Diderilisen, Rønne.
Indbinding af Bøger. — Protokolfabrik. - Papirvarer.
1. Kl. Arbejde. — Rimelige Priser. -- Hurtig Levering.

Tlf. 865.

bornholmsk — sælges billigt.

„Marielyst", Sandkaas.

Uvidkaal

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og øens største Forbrugere

sælges nu ved Optagningen for
3 Øre pr. Halvkilo.

BRØDRENE ANKER, HASLE

Dalegaard, Olsker.

JER1INTOBERI &
Ajlepumper = Vandpumper - Varmtvands-Anieeg,

Tlf. Allinge 99 x

En Lejlighed

111. Bloch.

;

søges til 1. November

Avlsbruger Hansen, Hasle

Hvem der har Interesse for Jagt
kan købe nye, prima Jagtgeværer, nye Patroner, Hagl,
Krudt ni. v. i

, ,.:, ),. ,-,

f
∎ ..', ,... ., .

Overre tøt

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

Kontor i
(Bogtrykker Oornitzkas Ejendom).
Træffes personlig hver Fredag Kl. 11-1,

Bornholms
Spare- og liaanekasses

Conrad Dansen,

3 Mdrs Opsigelse
Alm. Sparekassevilkaar

Nyt Lager i

4,5 pCt. p. a
4

-

Gummislauler

er hjemkommet.
Priserne er meget billige.

C. Larsen, Vestergade, Allinge.

Kofoed & Mortensens Byggeforretning

50 Stk. med Navn 2 Kr.
TAKKEKORT billigst.

Allinge

Bogtrykkeri.

af Begravelser.

P. S.

Telefoner 77 og .79.

REJSEBUREAU

Tos!'

Do • • • • ••• •
••••

•

FIASLE

•

•••••••••••••••••••••••

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

En flink Pige
Baasegaard. Tlf. Hasle 73.

ved nordre Mølle
Undervisningen er be- 1
gyndt. -- Hold paa 6
Personer 6 Kr. mdl.. I
4 Personer 6,50 Kr.
i
og 2 Pers+ ner 7 Kr.
1
Tlf. 39.
Fru Lejenne, Sandvig -;

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

5 Ugers Grise

Indenrigs-Ruter.

Rejseplaner ti I rettel ægges.
Hotelophold reserveres.
Billige Ferierejser.
Billetter til D. F. D. S.'s

.fest

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.

Sager Ile ell lasiedsallerde,
tal ben aantle Qtytle jcelge, onffee
jeubont forbabt,
Vlbatig
41.4 72re funbet et q3ar (5atos3e1er, gat
gel: Date politibi litabe eller iBa1, rar
Rreaturer til matg efter nil Øe
løbe jaabanne, bar Ze friaet true 93arev tjent, paatager `e Zein 9-teparatianer,bat Ze flottet en Ilt) 3. nrtetning —
oatbati jtat nott jaa "(la bet at pibe,
Me ilte anetterer i bet 8lab, lom
nirtelig
r rare rar.r~rwr •=rwm".=rrr ]ffi

Alle Oplysninper meddeler:

er til Salg - kan byttes med
en Lødekvie.

J. K. Hansen, Hasle.
•IM

Fineste Glas. Lægerecept exp.

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

Elegante Visitkort

Ligkistelager Ordning

Stort Lager af alm.
og moderne Briller
og Etuier.

kan faa Plads I. November paa

Nordlandets Handelshus.

Ligtøj og Ligsenge.

Briller

11~ffill11~1

Afdeling i Allinge.

.2.••■■■•••:■•■-■■•=1■Or•rli■

ki '_-4•.:,i.i tr
-

•■■■••■■•••■110ii 74. L.

portofrit sendes vort

Boxer udlejes.

i Kommunens Ejendom „Langelinie" kan faas til Leje.
Ældre uformuende Mennesker,
Aldersrentenydere eller ligestillede, hjemmehørende i AllingeSandvig Kommune, vil fortrinsvis komme i Betragtning som
Lejere.
Henvendelse til Byraadsmedlem
,,
Chr. Lind, Sandvig

Gornitzka, Allinge.

tets, og Skæmtartikler samt Ure, Bø,
ger og Postkort ,
tamarien, Afd. 31 Kbhvn. Hl,

Nordlandets Handel shus.

og Lørdag fra 10-5.
Willy Westh, Allinge.
Tlf. 135.

Træffes Fredag

En Karl

•

del. — Gør kun et Forsøg i

Bil

Trykprøver forefindes.
Priser opgives.

nyttige og rigt ill. Kata,
Gratis"
Iog med Gummi, Sani,

som Forretningen fører, og Priserne er til Kundernes For-

sælges en Del Indbo af forskellig Art samt en 4 Pers. lukket

Nordbornholms Bogtrykkeri.

Blikkenslager.
Aut. Gas- og Vandmester.

a
X ar delåhu3.
ordla
c d1fndet

Al Jagt

modtager
fra Hasle og Omegn ti!

sælges til smaa Kontantpriser i

Al Jagt

Marckmanns

Yo-Yo

Nordlandets Handelshus.

paa Hullegaards Grund i Klemensker. Jagende Hunde skydes.

Allinge Bogtrykkeri,

Lindeplads.

Tlf. 45.

Den rigtige moderne

Nye Sendinger af meget

Jagten aflyses

retningsfolk, Foreninger og private
leveres billigst fra

t'Åk.kt.

Bogtrykker Otto Gornitzka
ALLINGE

.,■ffiffi .1.111.1■•1141■10•115

Gylte-Orne

Ryg

staar til Afbenyttelse paa

Munkegaard
Tlf. Allinge 124 y

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

Allinge Bogtrykkeri.

11

Blaa Shag

(2oo Grans I Kr.)

til Hverdag og
11

Blaa Nøgle"
(5o Grant So ore)

om Søndagen.
Faas hos alle
Købmænd og Cigarhandlere

Intet Blad
træller Deres
* Kundekreds
bedre end
Mordbornholm
Artikler, der onskes optaget i Nordbornholm, maa
indleveres senest Tirsdag.

Fortsat fra 1. Side.

seddel frem og rakte den til RønDet kunde være morsomt at se, ning: „Værsaoa"
100 Kat
hvad han nu kunde faa ud af den.
Det flimrede for Karl Konnings
Nu saa han helt anderledes paaØjne,
og for bare Overraskelse
Livet. Og allerbedst, som han er
i Gang, slaar det ned i ham: — glemte han næsten at sige Tak.
— Allerede samme Aften sad
Maaske dette gamle Manuskript
Karl
Røning i Toget til Lolland.
kan give dig Penge til at koturne
hjem til din Far og Mor. Og helt
varm ved Tanken herom, tager
Aar er gaaet, Cand. phil. Karl
han fat med fornyet Kraft, streger Rønning er ikke længere en fattig
ud, skriver om og renskriver.
Privatlærer, men derimod en landsHan mærker slet ikke, at Ti- kendt Forfatter, agtet og æret merne gaar.
og tilmed ret velhavende. Hans
Først da hans Hustru staar ved Bøger udkommer i Oplag paa
Siden af ham i Natkjole og læg- Oplag, og alle berømt-rier hans
ger sin Haand paa hans Skulder, sjældne Evner.
bliver han sig selv igen.
Ofte i stille Stunder taler han
„Men Karl dog", siger hun og med sin Hustru om det gamle
ser bekymret paa ham, du sid- Manuskript, og næsten hver Gang
der her, og Klokken er slaaet 2". sluttede han med at sige: „Ja,
» Ja, Elise, nu skal du høre", mangen en vil sikkert sige, at det
svarer han med Varme i Stemmen, var „Tilfældet" der gjorde, at jeg
trækker hende ned paa sit Skød fik fat paa det — men jeg siger
og fortæller om sit Fund.
nu, det var Gud, der greb ind
Og hviskende betror han hende og gav mig det i Hænde — og
sit store Haab
Haabet om, at han skal have Takken og Æren".
Manuskriptet i sin nye Form skal
kunne give ham Rejsepenge til
Lolland — ja, og maaske lidt til.
Forundret hører hans Hustru Brug de gode Ord, mens Tid er
—°til, og da han standser, slynger
hun Armene om hans Hals, lægHvorfor er vi i Grunden saa
ger sin Kind mod hans og hvisker: ødsle med Kritik og som oftest
„Gud give, at det maa ske!"
saa sparsommelige med gode Ord
og venlige Smil? I Frankrig siger
man hinanden Komplimenter Næste Formiddag staar Karl
selv om det mange Gange kun er
Rønning udenfor Redaktionskonhøflige Talemaader, saa bringer
toret.
de i hvert Fald Glæde og gør
Han er ikke fri for at ryste
saaledes deres Nytte, medens vi
paa Haanden, idet han trykker
her i Danmark holder af at sige
paa Ringeapparatets Knap. Hvor.
de saakaldte „Sandheder", der ofte
ledes vil Dommen blive?
kan saare, krænke og bedrøve—
Døren aabnes, og han bliver
uden 'at gøre nogen som helst
vist ind til Redaktøren.
Nytte. Hvorfor ikke hellere bruge
Han nævner sit Navn og been Kompliment, sige nogle elskgynder at famle ved Brystlomen.
værdige Ord; det virker baade
„Naa, antagelig et Manuskript":
forfriskende og stimulerende.
lyder det fra Redaktøren uden at
Ægtefolk skal heller ikke være
denne ser op fra Skrivepulten.
saa karrige overfor hinanden med
„ ja, De kan lægge det her, og
opmuntrende Ord; Manden kan
jeg skal da se det igennem ved
godt sige til sin Kone, at han er
Lejlighed."
glad for hende, at den nye Kjole
Karl Rønning staar som paa
klæder hende, at hun laver brilNaale; men med eet tager han
liant Mad, at hun ser særlig sød
Mod til sig og spørger, om Reud i Dag. Ligesom Hustruen kan
daktøren ikke kunde faa Tid til
finde gode og opmuntrende Ord
at læse det igennem i Løbet af
til sin Mand — en Gang imellem
Dagen.
takke ham for Arbejdet for Hus
Redaktøren lægger Pennen og
og Hjem, sige, hvor glad hun er
ser mønstrende paa ham.
over, at han er noget for sin Hu„Er det Dem meget om at gøre
stru og Børnene, og saa fremdeles.
at faa Dommen at vide?" spørEt godt Ord finder altid Vej til
ger han.
Hjertet og gør før eller senere sin
Karl Rønning hvisker og faar
Virkning.
fremstammet et Ja.
Og en Arbejdsgiver bør paa„Kom saa igen Kl. 3."
skønne et Arbejde — hvorfor være
Redaktøren dypper Pennen. saa karrig med rosende Ord og
Audiensen er forbi.
forholde sig tavs, undtagen naar
Lange, lange Timer, men om- der er den mindste Grund til
sider gik de da, og Klokken er 3. Klage — saa er der Masser af Ord;
Karl Rønning staar ved Redak- det viser ikke megen Mennesketørens Dør. Hjertet hamrer.
kundskab eller sand Overlegenhed.
Hvordan vil Dommen blive?
Gode Ord skaber Glæde og EnerHan bliver lukket ind og stiller gi; de er som Olie paa Hverdasig indenfor Døren. gens Hjul; de giver Kræfter til at
Stor og bred sidder Redaktøren overvinde Vanskeligheder, vækker
i Stolen. Foran ham ligger Manu- Mod og fornyet Arbejdskraft. —
skriptet.
Gode Ord afsætter Glæde, de
Da vender han sig om og siger gemmes og bevares i Hjertets Dyb,
venligt: ,,Sæt Dem ned."
medens stadig Kritik bliver til
Karl Rønning sætter sig paa Bitterhed og Irritation.
Kanten af en Stol, og Redaktøren
Lad os bruge vor sunde Forfortsætter.
nuft og den ,Takt, vi alle helst
„Jeg har med stor Interesse læst skulde være i Besiddelse af, og
Deres Manuskript, og jeg vil gerne ikke sige noget, der kan krænke
bruge det."
eller saare — hvad der desværre
Kan det være muligt? — Karl saa ofte sker, selv i den alminRønning presser Hænderne mod delige Konversation.
Hjertet og skælver over hele KropKan vi ikke sige lidt godt, der
pen. Har han hørt rigtigt?
bringer Glæde eller Trøst eller
„Og hvis De engang imellem Opmuntring, saa maa vi hellere
kunde skrive lidt til Bladet, saa tie stille.
jeg det gerne; jeg trænger svært
til gode nye Penne." Og føjede
han til med et lille Smil: „Saa
har De vel intet imod at faa Hosælges med Firma for kun 8 Kr.
noraret med det samme?"
Derpaa rejste han sig, aabnede pr. Mille.
Pengeskabet, tog en HundredkroneAllinge BogtrykKeri.

Forretningskonvolutter

ZoTheitheirct.
alt Rart 2ittbanifi.
—0—
2ille oa nof e( fan kabegacirben
lom ben tul ber i lIbtarien al fflranplantagen meb &alen lige ub i ben
nøgne bebe og meb et sj3ar fattige
Nre °lutring fig. Saffett braafebe ber trængte tit Vating oftebegne —
og aget par buttet og ftoapet ub ineb
2a tg.
Cot $ar magre Stuer gif og nippebe
tit be tanbe, batabiane Strut, et "sar
Sture bønl fagtebe oinfring, og leeng5
ube gif ttogle jaar.
bet har fattigt — oa ((Manet
hat,be 2affen boet mibt i attiabont.
men, rom ben tit bar forLena
banfen, fjeren af bede .tiertigbebeit,
og (aula ktuftra Savle tabe hait
mange gobe %ar ber part ben røfle Cob
- be baube ftiat oq gabt rra
bommens Nette Vlar, ti( be nu ran
om beb be batbibunbrebe, og bet bar
groet undring benl troba al Vagerbe,
ben og llalelbommete
n $orneflof
paa en bah) Suea eft)tfer bar fonimetz
til flerben og barbe falbt .iebeganrbeit
nteb 5-hig oa Stumt og ginbe Stetiamer, (globe lenet i ben møde $tantage,
jour bar etta inttleita eget 9.3cerf og
Stottbeb, tabe atuffet $ktabeet put
,Z)eben, man .fterartret font mel) tanb
luft og (fille Mage, be labbe tumlet
°In i nbuttben ritjeb — og bar paa
roba af al 3attigbarn blebet funbe
og parte og røbnivafebe.
Vange gabe Malte (labbe ber varet
— °dna mange Mage meb $efamringen ribbenbe oppe paa taget, unnr
bet intet bar i Cspiferanuberet
V3inferen var fireng. 9.Itert faa nar acena
kianien nonet paa ifferi, oa naar ban
tom hjem i ben fro5flare ?Iften, traf
og folb, bnalat ban !lala haft et &tibt
bejlifie
ineb
— ——
Men nu var tiben for 41taor bleaet onb. 91u »ar bet ilte bare høben,
fan/ bet biet) meb, nej, Mag for Zaa
gif jens ban( en og piratel unber tunge
ber bat Stat og ber
Spefulationer
bat Vil brag, og ber »ar efterbaanbeu
blebet feta meget, at hats Stilart ilte eanebe at Rate (Eingene mere. ¶e
'Rørir (nafta be bar ube at tjeite,
og be tom fan armt bjem meb berig
[iffe .2gn, tuen hbab forflag bet c/Ufeminint. ,orben gav ingen tiltg, Sarierne gab ingen ting, og aftigebet bar
bet bart at leve.
Met bar fterciar, og Lena .Zianfen
nit og grube for inleret!. VaaRe
ffutbe ban btibe støbt tit at fortabe
(%nrben mibt i ben firenge $inter,
bvia ber ba iffe bcanbte noget uforub,
Set. 2.1a, bet bar Sært at acta og bare
Ina befbmret, og bet rar enbrut niere
facert at gat og je pan Signe. 91u
Embe bon i alle tie fautibne filar ber-ftanbig baret fan fat og frejbig, alfib
artabe benben tabe Stemme ag benben
gobe etb faaet alle morfe Sfaager ti(
at frinbe — men nu gif ogfaa hun
omfring meb tnale reber og Riamob
i 83liffet, og benben traf tilte, raiife
Stilfetle bar hintet minbre.
biord) talt ber at gøre. ,:ttxtb funbe
bet Re, rom ffulbe finitte iebbe bent,
fan be iffe blev støbt tit at gaa bort
fra bet tijern, be gennem mange War
babbe betaet om og tampet for.
— Met er ba ogrna unbertigt, ragbe
signe en 9Iften, ba 73ørnene mit i
Seng, og tie to fab ene en Stuttb, at iffe ffitib bi[ bjcetpe oa . .
- J.I/ett Signe bog, ubbrøb Unitben. — Li»nb er bet, bu riger.
ban ilte bet?
Signe to bittert.
Sanea bu, bet fer fnat= ub?
Spurgte hun. — Wei bu, bati bjcetper
nol alligebet bare be rise. Men, rom
bar, beim fra( gives, og ban Rat have
£tierRob eanbati franc ber jo oglaa
i !ibeten . .
- fanten Signe, bet er ba iffe
Senge, Sort ber et tale om atm bet
Steb. Met fan atbria ticere Qaorberrea
Ueniug. 9-tej, bi man tro ana han

bet bar jeg ograa gjort i
alle bilfe ?Inr, .;fena; men — an, bet
er fan fucert nu, jeg !au natten ilte
niere. tant, af bi flat herfra — fra
bart jem, font . . .
Signe grab,
— Saa, faa, trørlebe Vanben. —
Zu Redt fe, Signe, bet orbner rig nof
attjantinen. $i er bet jo enbau.
- Zfa raten hvor længe?
21a nej, bet bar iffe tet, og s.J.Riamobet (røb inb over Berta granfelt og
fif faun til at tumle meb roere Walter.
Met »ar bona fcerea £afte, font flab
paa Spil, og baab gør man faa iffe.
det bar jo gobt nof, alt bet ineb
og bet boglige .23rOb og ben Staga,
men mult bet nu feta inb tit at be uar
flirtet velt ene, at (%b Ret iffe anr
at raabe op — ber ble» faet mødt i
gerbera, fantea Lena banfen.
libbej. bare ban boa funbe firabe en
Udvej, .3aane bar umuligt, bibrte han,
higett turbe kane bani noget nu, og
ingen bilbe, hver uar 5g feta neetmert;
oa bet riar »et beffer ilte let, forn tiben »ar, at larme nonet uh, inged hibfle, haoritanr turen tom tit ham felt).
San lom tnittett, ben Rane, men
fan friftenbe ratfe: ban matte felt'
flere bet dele. kant funbe finte bet,
out ban bar firl flugt og forfigtigt ab.
— fflattrfe tilt bitbe Qiactrben gaa til
&ude, men ban vifte tiabe 121tibter
ti[ at bagge en rat). Met bar en grim
Retobe, ja, men naar ber nu ingen
anben ilbud gaben; ban maatte brcenbe
et■ebegaarbett af.
fflnarben bar go'..,t forrifret. Summen' be aitbe fan ubbetalt, tube trave
alle Star, og faa bar bet igen baab.
tiben mnatte jo bebrea engang.
fra ben Mag, bit tanten om 31b,',.1a*ettelie tont tit 'elW Zlanfen og
tog fart 3orm i hanl Sinb, Web ban
ettbnu mere inbefluttet og fan enbint
mørfere ub.
Sfagae baitebe ober
alt og alle. Set» $15rnene forftob, at
ber bar uoget galt paa barbe, og berea Stemmer bar iffe fangere feta
globe.
Dietoben — Vetoben.
aorlebea
Rulbe ban gøre bet, aben at bet ble»
opbaget? Ze tufinbe Vaaber bien trb.
fertilt og fortaftet.
ban iilbbie
Signe i rine sa.laner ? 9- ej, bet bar
bebrt at (abe varre, tout baabe not at
bcere i Nraejett, ben 1- 1)rbe bttbe han
bare alene.
Con Mag brag torbeneu over bebegnarben ; bet bulbrebe og lanebe, og
be fmaa Søgte angft inb til '.1Jtor.
)a fif Lena baralen tanten : Saaban
Rulbe bet Nete; mebeua et torbenuejr
brog ober, ui[be ban ganffe [tilte fatte
•tb tit taget, ber »ar gammelt og
tørt ; paa et lajeblif bitbe bet fange,
og ingen aitbe fan Viataufe, i at 3nIb
iffe fumle beaile noget —
Sfulbe ban agre bet tut? ban haabe
fan Smult baanben i £onntien efter
ZcettbWtfer, men opgnu bet. Stuerne
ftob inve, bet ailbe manffe blive umuligt at labbe benl; Hej, bet maatte betlere unde. dan Raubte fig inb, lettet
i inbet »eb at fan bet ftagge ub jat.
— be fatgenbe Mage tceutte eita
bulen meget, og batql ,teenber føtate
flere fflange rammen ti( $øtt : 9Ia, at
bu bog »if bjcelae oa, Ntb.
Ven ber ftete intet, ag $ejluttiingni fatte fia fart i atata ,tianfetta Sinb:
Ttaar Cl3ub iffe bitbe, maatte ban
.
— — Snit font be en Mag abe fra
Deben, ban og Stalle og alle 3ørlieue.
De frable ineb kurae og Slaajer futbe
af Dejlige 23cer. cn bel lang, bejtig
Mag habbe be haft fannueu berube pan
deben, briar Solen b abbe bagt foinmeraarnit, (ørnene baabe leget i 2ar.
gen og fairt „Saortebeer", Saa be ITU
lignebe sploriantiet.
TRebeld be nar paa tpienngejen traf
met) et møde Slaer Sammen og turbenet beganbte at rulle $ageu baabe
netop 9,Ieftting imob ,rbegaarben Z'et
gav et Sat i Lena .tianien
nu uar
muffe Qbanceu ber — om ban bare
tube tral bjent før Uvejret bar forbi.
ban forrteerfebe fin Gang
arien etid, fagbe ()Qua 'Uone,

bi fart ba iffe blive peb at gaa i bet
Sejr, ui blioee baabe, og Q3ørileite er
bange; tab oa føge
Ven c.it.a bnnfen bitbe iffe børe.
- $i man ()jern. fagbe ban. ,t »ab
gut bet, at »i faer en toetab trøje,
ben batter ba nof tør igen. eg bit
aeb ba reb, at bet er farligt at røge
LLa nuben Zreeerne, naar bet latter. ber tam fri Watt er ber fifreft. ar.:r i
bange, 'børn.
Met nar be, men be ftjutte bet tappert, ingen ailbe acere fin Vtagrt befetibt, og afrteb gif bet gennem Upeiret.
Vta, bare be nanebe tjim i vibe.
Met »ilbe arm et Zjebtita Sag at faa
5;r1b. abibe i ?aben baabe ban ett Met
tø, en eenbrtif, og bet vilbe finer i
'tja tue. Titen baor bet gif langtomt
fremtab, bare be ha unaebe bet.
Met bragebe acetbigt mur bered foaeber, og &mene gir teure og nteb
titbagetrcengte marer, °glem be temotet efter at fororne bjerg, be urar bøbfenantigft berube acta ben anbite
Zfo, bet fan ub tit at Rulle taffea.
rorbenet blet' aeb. Lena baralen »ar
et Miebtif beb at luffe: 4.3ub give bet
riit aare ! 9.1Ien jan tom ban i tanter
om flt Sorebarenbe, oa bet jog igennem ham, at Glatb forairt iffe bitbe
reere meb dam i talg. -- Tea, ban
maatte Wire fig romben — naar @ub
alligeaet iffe vifte børe —
Rit faa be gennem Negnen Watttagen i bet fjerne, ore en bedt, time
funbe be »ære hjemme -- om bet nu
bare bitbe — men fjanu actr bet, ber
tom jo nogen labenbe imob ben: ntibt
igennem tntbenbejret.
— bbeti mon bet er, rom bac jna
travlt? fagbe 3etta
ett til fin Rotte, mon
bet Rittbe »ære erts Vaba? bnab fan
ber bare bcenbt ror ?nabo?
3tena, raabte Stalle itu
—
plubfelig. Mer er noget, fora breenber
— fe, ber er 910gRaer bag Deb 13(an.
tagen. Von bet — janten, men terregub bog, Lena, jeg tror, bet er bjemme
boa oa.
3ena ran og ran gennem glegnena
Siteu, °a ber ble» fan taft berinbe i
baral Sittb.
— o bet er, bet er taos aa,
bet brcenber!
baii !tan 5g tit at baste °lutring i
Stangen, mebena J3iirnene og Signe jan
ntinbrte
til ineb forfeerbebe Eine.
gad fiA til at tubbrøle.
— Yen er bo ba bteuet turnprt,
sffituib, raabte Signe, buorban er bet,
bu riaber big.
.;fetia gir ben til eigite og tagbe fin
kiaatib traf tig acta Letben Sfulber.
$i er rebbede, Signe, fagbe ban
nieb rfalaenbe £^temate. aiorberre bar
afligebel ilte fortabt oa, ban har tcenbt
.calb pan Ziebefinarben.
Van Lena, baor tør bu beftt)Ibe
Morherre for at boere $rattbffifter ?—
ffi. bu iffe beb bit $itt?
— Zfo jeg er, Signe, bet fan bu
uare forailet om. $orberre bar ba
a?.oa at gøre tieb fil, bactb ban all,
beb jeg, og ban bar i alt nlb hjulpet oa, fel» om vi iffe turbe tro paa
trant
ni font finba, puftenbe og ftønttenbe.
— Min (Mama) er brcenbt, Lena
5.3anet tcenbte ben an, og paa et Zje,
Mer
btit rar bet bete et ,taa af
er iffe rebbet noget rom belft, for bi
funbe ilet ilte tomme inb.
Zeii fan roligt pan (tema opbiblebe
Wurigt.
iffe bare reb af,
— Met Rat
9.1taba, jaabe ban fan Met er ilte fan
!glime Sager »i bar.

a ben fiille Wften flab Lena ,atifett og hans kone og Ina paa tie r4genbe %hier af berea b jern. $ør=
nette »ar forIcengft bragt tit ^ilt.) °ure
boa SJJraba $eter, tratte efter Zagena
Sinbabeaagelfer.
Za fortalte 3effi3 filt Rune. bbab
ban baribe tæret acta i ben fibfte Zita
og om band
pan $orberre.
baanb tiftebe lig Rille
inb i bona vg lraffebe ben fart.

