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jeg dog ikke forstod. Jeg blev lagt bøjet over mig med et Terinome-
over ved Siden af den unge Dame ter i Haanden. 
og Tjeneren, der ogsaa var bundet. 	„Han klarer den," hørte jeg lige, 

Vi fik alle tre et Bind for Øj- inden jeg atter faldt i en Søvn, 
nene, og lidt efter følte jeg mig der varede flere Uger. 
atter løftet op og baaret op af en 	„Malaria", meddelte Lægen, da 
Mængde Trapper. Da man ende- jeg atter var rask. Vi sad paa Ter-
lig gjorde Holdt, blev Bindet at- rassen, og jeg fortalte ham og den 
ter taget fra øjnene. Vi befandt fromme Søster, hvad jeg havde 
os i et stort Taarnværelse, oplyst j  gennemgaaet. 

Fra Karnevalsfesterne i Nizza. 

af Begfakler. som dystre, alvorlige 
Mænd bar. En Mand traadte hen 
og løftede en Faldlem op. Jeg blev 
lagt hen til Randen og stirrede 
gysende ned i et uendeligt Dyb. 
Da jeg atter saa op, saa jeg et 
lille Optog nærme sig mig. 

Forrest kom Manden, jeg først 
havde set den Aften. En lang Sti-
let blinkede i hans Haand. Bag 
ham kom den unge Dame vaklende 
mellem to Mænd. 

Jeg saa Stiletten blive lagt i 
hendes Haand og forstod paa Man-
derls Fagter, at det blev befalet 
hende at støde den i mit Hjerte. 

Et uendelig langt Sekund hvi-
lede hendes store opskræmte Blik 
i mit. Dog, det ,var ligesom hun 
deri læste Bønnen om at gøre 
Ende paa mine Kvaler — saa stødte 
hun til. Jeg saa Kniven lyne i 
Luften — og mærkede Staalet, 
koldt som Is — gennembore mit 
Bryst — — dog i mit Hjerte 
trængte det ikke ind — For-
bauset aabnede jeg øjnene. — 
Jeg laa i et lyst solskinSfyldt Væ-
relse. En rolig Mandstemme talte 
til en ung Plejerske. .Hun stod 

Ye6er. 
Fortsat. 

Da jeg atter kom til mig selv, 
laa jeg paa en Divan i et mid-
delalder4t udsmykket Værelse, 
hvis Vægge var udsmykket med 
svære C,obeliner. Et friskt Vind-
pust fik et let Forhæng til at be-
væge sig. Besværligt rettede jeg 
mig og saa mig omkring, da i det 
samme en Dør bag mig gled op 
og en ung - Dame traadte ind. Ikke . 
alene hendes ovenud bedaarende 
Skønhed . . men ogsaa hendes 
Klædedragt fik mig til at udstøde 
et Gisp af Overraskelse . . Kun 
et let Gevant svøbte sig om hen- 
des Skikkelse . . fuldstændig som 
man ser det paa Billeder af gamle 
romerske Mestre. Hendes glinsen de 
sorte Haar var omkranset af store, 
funklende Perler. I Haanden-holdt 
hun et Bæger, som hun rakte mig. 
Jeg greb det begærligt og førte det 
til mine Læber. En dejlig kølig 
Drik indeholdt det. Den jog øje-
blikktlig alle Smerter paa Flugt I 
og gav mig en Følelse af Velvære. 
Jeg lukkede Øjnene og forsøgte 
at huske, hvorledes jeg var kom 
met ind i dette Hus — men min 
Træthed var for stærk 	tt øjt- 
blik efter sov jeg ind igen. Dog 
længe varede det ikke, før jeg 
atter vaagnede, og til min Forund-
ring sla jeg den unge Dame sidde 
ved Siden .31 mig paa Kanten af -
Divanen og stirre paa mig med 
store, sørgmodige øjne. En Tjener t,  
listede stille rundt um et lille Bord 
og ordnede Spise og Drikkevarer. 
Da han var forsvundet ud af 
Døren, gav den unge Dame mig 
Tegn til at sætte mig til Bords. 
jeg vilde spørge hende, hvor jeg 
befandt mig, men hun bad mig 
tie ved at føre sin Pegefinger-  op 
til Læberne. 

Pludselig hørtes Lyden af Stem-
mer og Hestetrampen, der hurtigt 
nærmede sig. Forbavset saa jeg 
op og bemærkede, at den unge 
Dames øjne lyste af dødelig Angst. 
Forskrækket flakkede hendes Blik 
fra Vinduet til Tjeneren, der korn 
styrtende ind og med Lynets Hast 
fjernede Opdækningen fra Bordet. 
Tunge Skridt lød udenfor. I næste 
øjeblik blev Døren sparket op, 
og en Mand iført en gammeldags 
Rustning traadte ind. Efter ham 
fulgte to andre. Paa et Vink af 
den første greb de .to fat i den 
unge Dame og førte hende bort. 
Det hele foregik med Lynets Hast, 
og før jeg endnu var kommen 
mig af min Forbavselse, følte jeg 
mig grebet bag fra og kastet ned 
paa Jorden, for lidt efter at ligge 
svinebundet paa Hænder og Fød-
der. Man bar mig ind i et andet 
Rum. Her stod et halvt hund/ede 
Mænd forsamlede. Alle var de 
iklædt middelalderlige Dragter og 
talte et Sprog, der nok havde Lig-
hed med det italienske, men som 

Jeg fik til Gengæld at vide, hvor-
ledes man havde fundet mig. En 
Tilfældighed havde det været. 

En Bonde havde ledt efter sit 
Føl, der havde forvildet sig ind i 
Sumpen — han havde fundet mig 
og bragt mig til Lægens Hus. 

„Sig mig, Dokter", spurgte jeg, 
— —det gamle Slot — hvorledes ?" 

"Ja, svarede han. „Det kan jeg 
ikke fortælle Dem. Af den simple 
Grund, at hverken jeg eller nogen 
andre med Sikkerhed Ved, hvem 
der har bygget.  det, eller hvem 
det har tilhørt. 

Nogle mener, at det oprindelig 
var Bolig for Princesse Eleonora 
af Toledo. Andre paastaar, at hun 
kun boede der kort Tid efter at 
være flygtet fra sin Genial, der 
stræbte hende efter Livet — In-
gen ved det med Bestemthed. Men 
i alle Tilfælde gaar Bønderne og 
Fiskerne langt udenom Stedet. 
Det spøger, siger de." 

— Jeg blev endnu nogle Dage hos 
Doktoren. Nogle Timer før jeg 
rejste, vandrede jeg ud til Rui-
nerne af den gamle Borg og be-
tragtede dem, medens jeg i Tan- 

kerne genlevede alt om den smukke 
unge Dame, hvis Billede aldrig 
siden har været ude af min Erind- 
ring — 	„Garl Krause tav og 
saa hen paa Maleriet — „Mon 
ikke en Kop Kaffe nu vilde gøre 
sig!" lød det søvnigt fra Blank. 
„Skal vi se, om vi kan finde Mok-
kaen," spurgte han Hanni Schwatz. 

„Saa dækker I to andre maaske 
i Mellemtiden." 

Carl Krause og Lilli Weise blev 
alene, medens de to forsvandt ud 
i Køkkenet. 

— Ganske stille rejste Lilli sig, 
listede paa Taaspidserne over Gul-
vet og greb med begge Hænder 
om hans Flovede, hvorpaa hun 
hurtig kyssede ham. 

„Nu skal Du ikke tale mere 
om hende i Aften," surmulede hun 
„for saa bliver jeg skinsyg." 

-- I det samme kom de andre 
med Kaffen. 

Kaj Brusen. 

Nada. 
—o— 

Med et Hjerte, hvori til Tider 
alt Haab var dødt, og gennem en 

1 
Vinter, hvis Lige han aldrig havde 
kendt, flygtede Roger Mc Kay Dag 
efter Dag gennem Vildrnarkeu, ef-
ter at han med Nød og næppe 
var undsluppet Opdageren Breault, 
ogsaa kaldet „Støveren - . 

Mc Kay havde længe været .en 
lOvIøs Mand. Hans Hund Peter, 
som trofast fulgte ham i Hælene, 
var nu hans eneste Ven Omkring 
ham rasede eti frygtelig Snestorm, 
men Mc Kay var glad tor Stormen. 
Den skjulte ham for hans For-
følgere og udslettede øjeblikkelig 
hans Spor. Alligevel var Mc Kay 
i det sorteste Humor. Livet havde 
mistet sin Tillokkelse for ham. 
Han havde ikke længere noget 
Maal at gaa efter. Her flakkede 
han om i ødemarken blot med 
det ligegyldige Formaal at redde 
sit sølle Liv. Han lo barskt gen-
nem Snestormen. 

Mekanisk snarere end med Over-
læg gik Roger lige i Retning af 
sin Hytte. Men den laa langt borte. 
Der var megen ødemark og Skov 
imellem. Han havde gaaet en Dag 
og en Nat og det meste af en Dag 
igen, før han vovede at slaa Lejr 
i Udkanten af en Fyrreskov og 
tænde Baal. Da han havde spist, 
sad han og stirrede ind i 
Peter kom hen og lagde sin Snude 
paa hans Knæ og saa spørgende 
paa ham med sine trofaste, fugtige 
øjne. Og pludselig sprang et Syn 
frem for hans indre Blik. Det var 
som en Drøm. Langt borte en 
grøn Dal og i Dalen en Hytte, hvor 
en ung Pige sad paa Trappetrinet. 
Nade. Jed Hawkins Plejedatten! 

Mc Kay lukkede sine øjne for 
at holde Billedet fast, og pludselig 
holdt han Nada i sine Arme, 
hendes Læber mødte hans, og saa 
saa han hende, lidt senere, sidde  

og græde paa Dørtrinet, da han 
sagde til hende, at han maatte 
flygte, at han var en lovløs, for-

- fulgt Mand. 
Hun vilde have fulgt ham alli-

gevel. 
— Men nej, Peter, mumlede 

Roger Mc Kay. Det vilde have været 
at dræbe hende. Vilde det ikke, 
Peter? 

Mc Kay drømte videre. Varmen 
gjorde ham godt. Kræfterne vendte 
tilbage. Og pludselig gik der en 
stærk Beslutning gennem barn. Nu 
havde han sikkert rystet „Støve-
ren af, og hvis ikke skulde det 
ske i Løbet af de første Par Dage. 
Og saa tilbage til Nada, en Vand-
ring paa Hundrede af miles gen-
nem Sne og Øde, men han skulde 
naa det! 

Mc Kay brød Lejren af, udslet-
tede Sporet af. Beatet' og spændte 
Sneskoene paa. Gud være lovet, 
at Snestormen vedvarede! 

— Peter, vi skal tilbage til Nada! 
raabte han og satte.sin Vandrings-
stav i Jorden. En bestemt Tanke 
optog ham. Der //matte gøres noget 
yderligere for at vildlede „Støve-
ren". 

Tre Dage og Nætter vandrede 
Mc Kay videre gennem Snestor-
men Fod for Fod Han mærkede 
efterhaanden, at hans Kræfter var 
ved at slippe op. Endelig .naaede 

- han den simple Træhytte, han for 
flere Aar siden havde bygget, og 
som var hans eneste Tilflugtsted. 
Med forfrosne Pingrie aabnede han 
den halvt tilsneede Dør, og Peter 
og han tumlede ind og faldt næsten 
øjeblikkelig om paa det bløde Skind 
i Krogen. Saaledes laa de et Par 
Timer. Saa rejste Mc Kay sig og 
gjorde Ild paa det gamle Komfur 
varmede Mad til Hunden og sig 
selv og lavede Kaffe. Der gik endnu 
en Time, og saa blev Peter meget 
overrasket ved at se, hvad hans 
Herre foretog sig. 

Bag Komfuret laa der en stor 
Stabel tørt Brænde, og denne 
hældte Mc Kay over med Petro-
leum. Saa trak han atter i Pelsen 
og snørede sin Rygsæk paa, an-
bragte Sneskoene paa sine Fød-
der og strøg en Tændstik, som 
han holdt hen til det petroleums-
mættede Brænde. Peter udstødte 
et Hyl. En vældig Flamme slog 
op og lidt efter stod. Manden og 
Hunden ude i Sneen, mens Hyt-
ten flammede som et eneste Baal 
bag dem. 

— Et dyrt Offer, Peter, mum-
lede Mc Kay. Men om en halv 
Time er Hytten brændt ned til 
Grunden, og om en Time til vil 
Sneen skjule dens Spor. Der vil 
ikke være noget for „Støveren" 
at snuse efter. 

Igen stred Mc Kay sig frem gen-
nem den hylende Storm med Pe-
ter i Hælene. Dagen gik det blev 
Aften. Mc Kay følte, at han var 
ved at faa Krampe i Benene. Han 
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Udsigt over de tre Alsterbzekkener. 

Med Xajafi 
gennem 8uropa. 

Fra Østersøen 
til Sortehavet. 

Hamburg. 
Saa er jeg i Hamburg, den gamle 

Hansastad og Frihandelsby. — Fra 
Forstadens Kanalkvarter tager jeg 
Sporvognen ind mod Byens Cen-
trum, opsøger Fagforeningskonto-
ret paa Besenbinderhof og faar 
mine Dagpenge, Forplejnings- og 
Sovekort udleveret. — Finder saa 
frem til Hotellet, hvor Kortene skal 
benyttes. 

Heimstdtte er et stort, hotellig-
nende Bygningskompleks i Lighed 
med Verkershaus i Berlin, men 
nyere og endnu mere tidssvarende 
indrettet — et Mønster paa mo-
derne, tyske Svendehjem. I Kælder-
etagen er Køkken og Badeanstalt, 
i Stueetagen Restauration og For-
samlingslokaler; de øvrige Etager 
er indrettet til Soveværelser med 
1-3 Senge. — Her har de fleste 
faglige Organisationer til Huse. — 
Naar den rejsende Haandværks-
svend kommer til Hamburg, har 
han her sit Hjem; medens hans 
Bagage bliver opbevaret, faar han 
sig et forfriskende Bad, kan hvile 
ud i Samlingsstuerne, stille sin Sult 
eller Tørst i Restaurationen, læse 
eller skrive Breve i dertil indret-
tede Lokaler, og senere venter 
ham en ren, hvid Seng. 

Efter her at have faaet mit Bad 
og et solidt Maaltid, opsøger jeg 
Kollegaerne i Samlingsstuen. 

Her mødes de rejsende Haand-
værkssvende, for maaske allerede 
næste Dag atter at skilles. Her 
udveksles Hilsener og stiftes Be-
kendtskaber; mange har truffet hin-
anden i andre Byer og opfrisker 
gamle Minder. Her fortælles mun-
tre Eventyr og Oplevelser, her drøf-
tes Chancerne for Arbejde, her kan 
man faa at vide, hvorledes Arbejds-
forholdene er i den eller hin By, 
om der ydes god „Verpflegung", 
„Geschenk" o. s. v. Næsten alle 
Fag er repræsenterede, man kan 
ofte se paa deres Klædedragt eller 
Bylt med Værktøj, hvilket Haand-
værk de tilhører. 

Nu kommer Piccoloen og for-
hører sig, orn, nogen vil til Ro; 
jeg melder mig sammen med en 
Del andre. 

Med Elevator gaar det op til 
de øverste Etager, og jeg faar an-
vist et pænt og hyggeligt Værelse 
med pragtfuld Udsigt over den 
oplyste By. 

Hamburg er en udpræget Han-
delsby — Tysklands største. Her- 
til er Elben sejlbar, selv for de 
største Skibe, og herfra udskibes 
Varer til en stor Del af Europa. 
Frihavnen indtager et stort Areal, 
et Virvar af Kanaler — og Kajer 
paa Elbens Bredder og paa Øer 
i Floden. — Alsterfloden og den 
lange, smukke Alstersee gennem-
skærer Staden; men de gamle Ka-
naler der har nu ikke mere saa 
stor Betydning. De fleste af de 
før saa berygtede Kvarterer i den 
gamle Bydel er nu nedrevet og 
erstattet med brede Boulevarder, 
smukke Parker og moderne Pragt-
bygninger -- en bred Linie, der 
strækker sig fra Elbhøjen med Se-
warte og herlig Udsigt over Floden 
og Havnekvarteret, til den bota-
niske Have og Alsteren med den 
saa kendte Jungfernstieg. —  De 
store Broer over Elben er nu af-
løst af underjordiske Tunneler, der 
besørger en kolossal Trafik. Byen 
har flere smukke Pladser, Raad-
huset og den store Michaeliskirke 
rager med sine Taarne op over 
Staden. 

(Saar paa Posthuset og henter  

Breve; der e- ,?.n fornyet Invitation 
fra Venner i 	og jeg gaar 
ned til Havneii ror - t finde en 
Skibslejlighed for min Kajak til 
Bøhmen, hvo-  der skal være saa 
smukt, og hvorfra jeg kan tage 
videre ad Moldau og ned til Do-
nau. Træffer en Mand, der lover 
at hjælpe mig, og opsøger det 
tjekoslovakiske Dampskibsselskabs 
Kontor, der vil besørge Kajakken 
til Prag. 

De følgende Dage benytter jeg 
til at se mig lidt om i Hamburg. 
Det er stadig blandet Vejr med 
Regnbyger; men jeg tager Spor-
vognen og kommer saaledes hur-
tigt omkring. Var i Hagenbechs 
Tierpark, der er en stor Sevær-
dighed. Her er gjort alt, for at 
Dyrene skal befinde sig i hjemlige 
Omgivelser. Smaa kunstige Bjerge 
til Gemser, Grotter til Bjørne osv. 
Indhegningen er saa vidt muligt 
skjult. I Afdelingen for tropiske 
Dyr var der ogsaa en Negerlands-
by, og de Vilde holdt et farligt 
Spektakel med Skrig og Skraal og 
Falbyden af selvlavede Varer. — 

Den sidste Dag i Hamburg be-
nytter jeg til at afhente min Baad 
og sejle den til den af Selskabet 
opgivne Ladeplads. Damperen af-
gaar om et Par Dage og om ca. 
to Uger vil den være i Prag. --
Selv vil jeg tage Turen til Fods 
over det pragtfulde Harz, Leipzig, 
Dresden og sdchsiche Schweiz. 

Af Kolleger har jeg hørt saa 
mange Skildringer af Vandrelivets 
Charme, at jeg har faaet Lyst til 
som Afveksling at gaa „paa Valsen" 
som det populært hedder. — Jeg 
køber mig derfor en Rygsæk, stop-
per den med det nødvendigste, 
faar en Skomager til at beslaa 
mine Sko og gør klar til Afgang. 

Det første Stykke Vej, der er 
temmelig ensformigt, vil jeg dog, 
for saa vidt at Dagpengene kan 
slaa til, tilbagelægge pr. Bane. 

— — — 
Den 27. Juni er jeg tidlig paa 

Færde, faar en solid Frokost for 
mit sidste Spisekort og iler til 
Banegaarden for at naa Toget syd-
paa. — Kører gennem et meget 
fladt Landskab, Liineburger Heide 
— udstrakte Hedestrækninger, der 
ikke er videre interessant at spad-
sere igennem. — I Uelzen gør jeg 
Ophold for at hente mit Viatikum 
paa det stedlige Bogtrykkeri. 

Jeg slaar nu Følge med en Kol-
lega. — Vi tager videre til Celle. 
Egnen bliver nu mere bakket, og 
Toget kører gennem lange Skov-
strækninger. — Her vanker der et 
Par Mark fra „Soc. Zeitung" og 
paa den derværende Papirfabrik. 
(Det gælder jo om at tage det hele 
med.) — Havde tænkt at gaa fra 
Celle til Hannover; men da det 
er temmelig sent, ryger Pengene 
til Togbilletten. 

Vi overnatter i Gewerkschafts-
haus; først maa vi dog i Bad, 
og vort Undertøj afleveres til kri-
tisk Eftersyn hos Værten. (Han 
vil ikke have nye „Racer" indført!) 

— — 
Næste Morgen purres vi Kl. 7. 

Vi gaar en Tur rundt og ser paa 

Staden. Hannover er en stilfuld 
By med mange paladsagtige Byg-
ninger, velholdte Anlæg og Parker. 
Af de mange Kirker maa nævnes 
Marktkirche med 95 m højt Taarn, 
af Mindesmærker den 65 m høje 
Waterloo-Søjle. Vi besøger et Par 
af Museerne og henter vore Penge 
hos Kassereren. Faar at vide, at 
der skal være Joharznisfest (Bog-.  
trykkerfest) i Braunschweig i Mor-
gen; det betyder foruden Delta-
gelsen i Festen nogle extra Mark-
stykker, og vi bliver enige om 
straks at forlade Hannover for 
over Hildesheim rettidig at naa 
frem til Braunschweig. 

Hildesheim er en gammel Bispe-
by, der gemmer Minder fra en 
1000-aa rig Udvikling. Ligger smukt 
omgivet af skovklædte Højdedrag. 
Der er Turnfest i den flagsmyk-
kede By og meget at se; særlig 
de gamle, middelalderlige Bygnin-
ger i den indre Stad med fanta-
stisk udskaarne Bjælker og egen-
artede Bygningsstil. Gaderne er 
her krogede med fremspringende, 
maleriske Huse. Foran den 900- 

aarige Domkirke vokser det æld-
gamle, sagnomspundne Rosentræ. 

Vi overnatter i Bogtrykkerher-
berget og lægger næste Morgen 
den venlige By bag os for med 
Jernbanen at naa Braunschweig. 

Kontoret er endnu ikke aabent, 
vi bruger Ventetiden til at trave 
rundt i Byen, der har adskillige 
smukke Bygninger — deriblandt 
mange gamle. Domkirken i Rund-
buestil skal være paabegyndt 1173 
af Henrik Løve. — Vi køber Brød 
og Pølse og indtager vort Maal-
tid i Slotsparken. 

Saa besøger vi Kassereren og 
opsøger Stedet, hvor Johannisfe-
sten skal afholdes. Festen er lige 
begyndt, og ved Indgangen faar 
vi hver udbetalt to Mark. Det var 
lidt af en Skuffelse — vi havde 
gjort Regning paa mindst fem. 

Efterhaanden strømmer Folk til, 
og det gaar Slag i Slag med Un-
derholdningen: Musik, Ballonop-
stigning, Sang, Fyrværkeri, Dans 
o. s. v. Rejsende Kolleger kommer 
fra alle Kanter for her ved Festen 
at redde sig nogle Mark. 25 bliver 
vi tilsidst og danner et muntert 
Hjørne i Haven. De er alle Ty-
skere, fraregnet et Par østrigere 
og en Dansker. 

Bogtrykkere og arbejdende Kol-
leger trakterer. — Jeg slaar mig 
sammen med min Landsmand, og 
„die zwei Dånen" bliver snart kendt 
og inviteret fra Bord til Bord. 

Vi har ikke faaet ret meget at 
spise og taaler ikke altfor store 
Kvantum af de vaade Varer, gaar 
derfor bagom og ind i Køkkenet, 
hvor vi gør os gode Venner med 
Pigerne, der disker op for os med 
alle mulige Retter. 

Dansen varer ved til Kl. 4, saa 
kommer først Politiet og lukker. 

I mere eller mindre løftet Stem-
ning staar vi paa Gaden ; det er 
ved at blive lyst, Sovepengene er 
sparet for den Nat. 

En af „Kunderne" tager Kom-
mandoen over Banden: Til højre, 
ret! Venstre om — march! Ein,  

zwei 	ein, zwei marcherer vi 
gennem de morgenvaade Gader, 
Luften er kold og klam, men Hu-
møret højt. Vi vil ned til Bane-
gaarden, hvor Ventesalen skal yde 
os Husly til Solen begynder at 
varme. Paa vor Vandring gør vi 
en Afstikker ned gennem Smaa-
gaderne, hvor Glædespigerne har 
til Huse. Vor Munterhed vækker 
dem; mer eller mindre afklædte 
hænger de i Vinduerne eller staar 
i Gadedørene. — Det er nok ikke 
et Hverdagssyn for dem at se saa-
dan en Række friske, solbrunede 
unge Mennesker trække forbi. 

C. Å. 

Fra Læsekredsen. 
— o - 

Allinge-Sandvig Kommunens 
Brandvæsen. 

Jeg har i over 20 Aar været 
aktivt Medlem af Allinge-Sandvig 
Kommunes Brandvæsen. I alle 
disse Aar har jeg deltaget i de 
aarlige øvelser ved Gymnastik-
huset, været med til at „syne" 
Storstene og deltaget i Rednings-
arbejdet ved de heldigvis faa Ilde-
brande der har fundet Sted i By 
og Landdistriktet. 

Gennem alle disse Aar er det 
ikke lykkedes mig at faa fat i et 
Eksemplar af Brandvedtægten og 
Reglementet, som man dog først 
og fremmest skulde lære at kende. 

Det er jo ikke nemt at udrette 
et Arbejde tilfredsstillende, naar 
man ikke ved, hvorledes dette skal 
udføres. 

Nu, da jeg er falden for Alders-
grænsen, er jeg endelig kommen 
i Besiddelse af et Eksemplar, der 
er udarbejdet 1873, men gælder 
endnu. 

At Vedtægten er noget forældet, 
sigr sig selv, men den er dog 
meget interessant, da den illustre-
rer de gode, gamle Dage" — vore 
Bedsteforældres Tid. 

Da næsten alle Kommunens Bor-
gere mellem 20 og 50 Aar er 
„værnepligtige" og sikkert mange 
af dem heller ikke kender Vedtæg-
ten, beder jeg Dem trykke den 
af i „Nordbornholm", for at Bor-
gerne kan gøre sig bekendt med 
den, inden den — hvad forhaa-
bentlig snart sker — bliver revi-
deret. 

En gammel Brandmand. 

Vi skal i næste Nr. af Bladet 
aftrykke omtalte Vedtægt. 

Red. 

Yra 21ge til 21ge. 
-o- 

Postmester Christensen 
fylder 50 Aar paa Mandag - 

Til Lykke! 

Paa Iscremens Alter. 
Mejeriet Kajbjerggaard lukker 

nu Badeanstalten, da Lokalerne 
skal benyttes til Fabrikation af 
Iscreme. Denne forholdsvis nye 
Industri vil forhaabentlig give et 
større Plus i Mejeriets Kasse, og 
Beboerne behøver for Fremtiden 
ikke mere tage deres Forbrug fra 
Rønne, men det er beklageligt, at 
det skal gaa ud over Badeanstal-
ten. Renligheden i vor lille By vur-
deres altsaa ikke saa højt som 
Trangen til Slik. 

Er det Damerne eller Turisterne, 
der bærer Skylden? 

I. C. Christensen. Om Forbudet. 
—0- 

I An ledn ing af den gamle Afholds-
profeti fra Aarene nærmest før 
Krigen om, at 1930 skulde Forbud 
være gennemført i Danmark, har 
Landsforeningen DEN PERSON-
LIGE FRIHEDS VÆRN forespurgt 
en Række af det offentlige Livs 
Personligheder om Grundene til, 
at Spaadommen slog fejl, og til 
at Stemningen overhovedet i sta-
dig højere Grad har vendt sig fra 
Forbudet i de senere Aar. 

Som et Led i EncjiAten, der i 
disse Dage er offentliggjort i et 
Nummer af Landsforeningens Med-
delelser, udtaler fhv. Konseilspræ- 

sident I. C. CHRISTENSEN kort 
og fyndigt: 

„Folkets stigende Ædruelighed 
har gjort et Landsforbud overflø-
digt, og Erfaringen fra Forbuds-
lande har gjort det afskrækkende. 
Spaadommen om 1930 har ikke 
interesseret mig". 

Lel Klovn! Lel 
den bekendte Storfilm med Lort 

Chaney i Hovedrollen, filmes paa. 
Søndag i Biografen. 

Det er Klovnen, der maa skjule 
sin Sorg og Smerte bag sit malede 
Ansigt, selv c.m hans Hjerte er 
ved at briste. 

En Film, der er værd at se. 

Sfiovaufition. 
Tirsdag d. 11. Marts d. A. Kl. 1 

afholdes efter Begæring af Gaard-
ejer Kofoed, Lynggaard i Olsker 
Auktion i Gaardens Skov over 
100 Bud Brænde af Bøg og Birk, 
100 Stk. Grantræer, tjenlige til 
Tømmer, ca. 500 Hegnpæle m. m. 
af Eg, samt over 4000 kg Blandsæd. 

Mødested ved Granerne ved Fi-
sker P. Holms Hus. 

Dommerkontoret i Rønne, 
den 21. Februar 1930. 

0. KRARUP. 

Hasle 
Mit Bageri og Konditori anbe-

fales ærede By- og Landboere. 
Alle Slags Fintbrød og Kager, 

friskbagt dagligt. — Prima Rug-
og Halvsigtelirød. 

Morgenbrød bringes i Byen. 
Store Kager leveres efter Bestilling 

og bringes overalt. 
Udsalg af Mælk og Fløde. 

Ærbødigst 
H. JESPERSEN. 

NB: Søn- og Helligdage lukkes 
Forretningen Kl. 3. 

Rokker Alholdsloronillv, 
Aftenunderholdning TORSDAG 

den 13. ds. Kl. 7 i Rutsker For-
samlingshus med Foredrag af Hr. 
Pastor NIELSEN, Hasle og Op-
læsning i Bornholmsk Mundart af 
Hr. Faktor HANSEN, Rønne. 

Fælles Kaffebord. 
Alle indbydes. 	Gratis Adgang. 

Juniorforenings Adgangskort. 
Kurvestol 313 Blomsterstander 

88 Lysedug 280. afhentes hos 
SKRÆDDER JOHANSEN. 

Ved K. F. M. og K.s Bortsalg 
blev følgende Numre udtrukne : 

Bordtæppe grøn Seddel Nr. 36. 
Sengetæppe gul — — 37. 
Syæske 	blaa — — 84. 
Skammel 	graa — — 25. 
Lysedug og Løber rød Seddel 89. 

Genstandene kan afhentes hos 
SKOMAGER MADSEN, Sandvig. 

Ved Somandsforeng.s 
Bortsalg 

den 3. Marts paa Christensens Sal, 
blev følgende Numre udtrukne: 

Dukken, 	rød Seddel Nr. 198, 
Lagen og Pudebetræk 

hvid Seddel Nr, 48. 
Bord, 	gul Seddel Nr. 104. 
Sengetæppe, grøn — 	— 166. 

Nr. 1 Indgangsbillet lillarød 
Seddel Nr. 43, 

Nr. 2 	do 	do — 86. 
Lotteri 	 — 34. 

Genstandene maa afhentes hos 
Fru Kapt. HANSEN, inden 8 Dage. 

Alliolle-Saildvig 
Syge- og Begravelseskasse 

afholder sin aarlige Generalfor-
samling i Forsamlingshuset Ham-
mershus FREDAG den 14. Marts 
Kl. 7,30. 

Dagsorden: 
1. Beretning og Regnskab. 
2. Valg af Formand og 2 Medl. til 

Bestyrelse samt 1 Revisor 
3. Eventuelt. 

Bestyrelsen. 
Regnskabet ligger til Eftersyn hos 

Formanden inden Generalfor-
samlingen. 



Gødningskalk 
losses Mandag. Bestillinger udbedes omgaaende. 

Produften. 

Nborfor R96e Yryfisager 
3ndpaRningspapir og doser 
hos omrejsende Agenter, der paa Grund af 
Rejseudgifter maa beregne større Avance 
paa en ringere Vare, og sælger denne paa 

Efterkrav og uden Garanti. 

9ornilzkas 8logtry filieri, 
er De altid sikker paa at faa Deres Tryksager godt udført til den 
billigste Pris og saa vidt mulig omgaaende Levering, Telefon 74. 
Indpakningspapir. Økonotnruller, Poser & Konvolutter til Fabrikspris. 
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Olie ll Slagt 	is Udsalg paa Lindeplads. 
Tlf. 45, 	ti 

g Ferske Slagterivarer hver Onsdag og Fredag. B 
D 	 D 
amacincicammemanciaciammcemaciamaciciciournmpoommrnmric 

Tlf. ndr. 13 	Klemensker 	Tlf. ndr. 13. 

Skaereri og Tømmerhandel 
kan nu til Foraaret levere Dem alt under Bygningstømmer henhørende. 

Ru Brædder af Almindingstræ skulde De prøve, 
det falder godt og billigt ud. - Raftelofter er fortræffelige over Stalde 
og kan leveres. 	Lægter til Plader, Tegl, Skiffer osv. kan hurtigt og 
billigt faas. Brandstiger og Materialer dertil. Flagstænger, Stakit- 
støtter, Tremmer osv. 	 Frit med Jernbane. 

Skæring af tilbragt Træ omhyggeligt og hurtigt. 

ÅRØDREINE ANKER, HASLE. 
JERNSTØBERI d£ NIALSKINFA1NRIK. 

Alt til Faget henhørende anbefales. 

Stort Nitid [in ion] Follerstiller & 
Alle Sorter knuste Foderkager, Foderblanding 

og Soyaskraa sælges til de nugældende, billige Dags- 
priser. -- Ved Køb af hele eller halve Læs 	Netto -- 
leveres Varerne frit tilkørt alle Købere i Oplandet. 

Særlig billigt sælges Blodmelasse og Klidmelasse. 

N ordlandets 

En ung, rask Pige 
kan faa Plads til 1. April 

Anthon Holm ved Lyngholt. 
Tlf. Klemens s. 85 x. 

Plads søges 
som Husbestyrerinde, hvor en lille 
Pige kan medfølge. 

Billet mrkt. „Husbestyrerinde" 
modtager Bladets Kontor. 

Husbestyrerinde. 
En lidt ældre Dame ønsker Plads 
som saadan i et mindre Hjem. 

Billet mrkt. „Plads" modtager 
Bladets Kontor i Løbet af 8 Dage. 

En Pige 
og en Medhjælper kan til I. Maj 
faa Plads paa 

Krusegaard. 

En ung Pige, 
ikke under 18 Aar, søges 1. April 

Billet mrkt. Pige modtager 
Bladets Kontor. 

En gift Fodermester 
kan faa Plads til I. Maj 

Smedegaard, Rø 
Samme Sted søges en pæn Pige. 

Ung Pige søges 
til midlertidig Hjælp i Huset fra 
15. Marts eller 1. April 

Henvendelse til Tein Skole. 

En flink Medhjælper 
kan faa Plads 1. Maj 

Tuleb org , Rutsker. 

En 14.15 Elan Dreng 
kan faa Plads til 1. April ell. Maj 

Ro Præstegaard. 

En Pige 
og en nylig konfirm. Dreng eller 
en, der gaar til Præst i Sommer, 
kan til 1. Maj faa Plads paa 

Tlf. Ruts 48. 	Væbogaard. 

En flink Pige 
samt en paalidelig Fodermester og 
en Andenkarl kan faa Plads 1. Maj 

Hullegaard, Rø. 

En flink Kari 
kan faa Plads straks eller 15. Marts 

Pæregaard, Olsker. TIf. 59. 

Paalidelig Medhjælper 
kan faa Plads 1. Maj 

Jacobsen, Tein. Tlf. All. 111 y. 

En flink Karl 
kan faa Plads til 1. Maj paa 

Tlf. Ruts 44 y. 	Myrendahl. 

En Pige 
kan faa Plads 1. Maj 

Buskegaard. 
Tlf. Klemens n. 62 x. 

Paalidelig Fodermester 
søges til 1. Maj 

Baadstadgaard, Rø.: 

Yngre, flink Medhjælper 
søges til 1. Maj 

Kofoed. Bjerregaard, Olsker. 
Tlf. Rø 8 u. 

Formiddagspige 
antages 1. April 

Lærerinde Anna Larsen. 
Tlf. Allinge 93. 

En flink Pige 
søges til 1. Maj. 

Maegaard, Olsker. 

En Pige 
kan faa Plads til 1. Maj 

Rejegaard, Rutsker. 

En flink Karl 
som vil passe Kreaturer, kan til 
1. Maj faa Plads 

Halm er til Salg 
Aabygaard. 

■ •••■••MMI.O.. 

Grise, 
som bliver 4 Uger d. 14. ds. er  
til Salg paa 

Søndre Muregaard, Klemens. 
Samme Sted staar en Gylteorne 
til Afbenyttelse - foreløbig køres. 

Telefon Klemes n. 28 y. 

En hanUace-Orne, 
passende til Gylter, .;taar til Af-
benyttelse paa 

Bækkelyst, Rutsker. 

En Landrace-Orne 
staar til Afbenyttelse. 

Magnus Jensen, Lensbjerg. 
Tlf. Gudhjem 43 x. 

Gode 4 Ugers Grise 
er til Salg. 
Store Kirkebogaard, Klemensker. 

En LØDEKO købes. 

Farveri og Tøjrensning. 
C. SCHLEISNER, København. 

Indleveringssted i den nye Mode-
og Broderiforretning, Hasle. 

En smuk Messing- 

Hængelamp' 
er til Salg 	Bladets Kontor. 

Et Hus 
med 1 /, Tdl. Jord er til Salg eller 
Bytte med en mindre Landejendom 

Billet mrkt „Hus" modtager 
Bladets Kontor. 

Sort Muldjord 
til Have- og Gravsteder kan faas. 

Henvendelse 
Hansen, Kæret ell. Vognm. Munch 

og en Tøjrulle sælges. 
Rø Jernbanestation. 

Monark 30 
til Vintersprøjtning 

billig hos 

Gartner Jensen 
Tlf. 41. 

n•q,..68b9C49119999111 

2iografen. 
Søndag Kl. 7 og 8,30 

Le Klovn, le T. 
En Metro Goldwyn Film 

fra Cirkuslivets Verden i 8 Akt. 

• 
•••••••••••••• 

ilolou Sones Byllpforreimou 
11■-)ø- Tlf. Allinge 69 -4-4C 

Nybygninger og Reparationer. 
Egetræs- og Kork-Parketgulve, 

Finer- og Paplofter. 
Flagstænger og Brandstiger 

samt Ligkistelager. 

Chr. Sanne, Allinge.  

Mejeriet 
„Kajbjerggaard" 

Efter LØRDAG d. 8. ds. er  
Badeanstalten lukket for bestandig, 
og Lokalerne vil derefter blive ta-
get i Brug til anden Virksomhed. 

Bestyrelsen. 

Bornholms 
Spare- og baanekasses 

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

3 Mdrs. Opsigelse 	4,5 pCt. p. a. 
Alm. Sparckassevilkaar 	4 	- 
Folio 	 2 	- 
i Forsørgelsesafdelingen 	3,6 - 

hvortil Præmie, hidtil 2,4 	- 

Benmel. 
Godt, tørt Benmel er til Salg. 
10 Kr. pr. 100 kg. 	Tlf. 79. 

Fodermeisfabrikern. Nyker 

Aktieselskabet 

Hasle Bank 

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

Termins-
ydelser  

ordner Kreditlaan m. rn. 

Kvasbrænde 
er til Salg fra 1-2 Kr. Læsset 

Marevadsgaard. 
Tlf. Klemens n. 12. 

Ved Skovauktionen 
11. Marts paa Lynggaard i Olsker 
sælges 1000 Tdr. Kaalrabi og Run-
kelroer fra Lynggaard i Rø. 

Intel Blad 
træffer Deres 

Kundekreds 
bedre end 

Hordbornholm! 

Flæsk og Pølse 
modtages til Røgning 

Dina Sørensen, Allinge 

Elegante Visitkort 
50 Stk. med Navn 2 Kr. 

Allinge BogtryhKeri 

Vi soder lem Nerdborphoim 
hver Uge! 

Husk derfor paa os, naar De 
har et eller andet at avertere. 

„Nordbornholm" læses i over 
tre Tusinde Hjem og kommer til 
alle her paa Egnen. Egner sig 
derfor bedst for Avertering. 

Smaa Annoncer bedes saavidt 
muligt betalt ved Indleveringen. 

Vi betaler 
hver Uge over 100 Kr. 
for Papir og Uddeling af„Nord-
bornholm" foruden Udgifter til 
Sætning og Trykning. 

De averterende bedes derfor 
erindre, at Bladets væsentlige 
Indtægt er Annoncerne, hvor-
for vi maa regne med kontant 
Betaling. 

Ikke alle tænker over, at et 
mindre Beløb hos de enkelte 
kan blive en stor Sum for os, 
og vi har desværre adskillige 
Smaabeløb udestaaende fra 
de forløbne Kvartaler. 

„Nordbornholm" er ikke no-
get Kapitalistblad, og har kun 
en beskeden Kapital at virke 
med; bindes denne, tvinges vi 
til at indskrænke Læsekredsen; 
men da dette næppe er i de 
averterendes Interesse, beder 
vi dem om ikke at vente altfor 
længe med at indfri vore Ind-
betalingskort. 

Vor Postkonto er 14146. 
Glem det ikkel 

,9eti~ ifife 
oe~ ab 
iira)k paa 
40 pc/ 

Alligdd»i: q 

Fordi 
Kaligodning er ofte del 

bedste Middel mod Kløver-
træthed. 

• 

• 

Lejlighedskøb. 
Godt beliggende godt vedlige-

holdt Ejendom i Sandvig med til-
hørende stort, moderne Røgeri, 
er paa Grund af Sygdom og Svag-
hed til Salg for den meget billige 
Pris af 9,000 Kr. 

A. Stange, Tein. 

Nye Grarnmoff,:aner 
(Kuffert) fra 65 Kr. og Plader 
fra 2,50 Kr. er igen paa Lager hos 
March.znanni, Tlf. Hasle 90. 

Z Plassingluengelamnr fi 

Meget stærke skarpkantede Udskudsbrædder. 
Vi tager atter en Stabel ind i kommende Uge, og disse er af  

en særlig god Kvalitet - tørre Varer. 

Meget smukke, tørre og pløjede Gulvbrædder 
i 13-- 14 Fods og lange Længder sælges til den billige Pris. 

Gør Forespørgsel herom til 

Nor diandets Handelshus. ' 

18 P. Superfosfat 40 pCt. Kaligødning, 
Nitrophoska, 

Svovlsur Ammoniak, 
Knarreguard, Rutsker. Tysk Kalksalpeter er paa Lager, og udleverer vi gerne de 

bestilte Partier, da det kniber med Pakhusplads. 

Paa lidelig Fodermester 	Nørre Flødals Gødningskalk leveres fra Lager 

Spis Frugtgrød. - Nye Priser. 
Tørrede Abrikoser, 	extra Kvalitet 85-95 Øre 

- Mandede Frugter do. 	70-80 - 
- skrcell. Fersken do. 	75 

Ring Æbler 	do. 	90 
Kompot Æbler Firkanter 110 
Californ. Blommer, store 60-70 
tyrkiske 	do. uden Sten 30-60 
Busketel Rosiner, store, løse 50-60 

do. 	smaa, løse 40 
- store, gode Figner 

	
30--45 

Alle Priser er pr. Halvkilo. 

og en Andenkarl søges til 1. Maj 
Blaaholt pr. Allinge. 	 Sordiandets liandelshus. I Nordlandets Handelshus, Allinge, • 



Svovlsur Ammoniak  
Især til Kartofler, Hamre, Kaa.alrec)er og Gram. 

Til de sidstnævnte to Afgrøder kan ogsaa 
anvendes den nye Kalkemmonselpeter IG. 

Overalt, hvor der ventes Lyspits~,, 
bør Svovlsur Ammoniak foretrækkes. 

GØDNINGS-  
KOMPAGNI 

 

s~miamik"ffimwmcw"~" 

kommer Udvandrere kun med Skand.naven-Amer., ka Liniei 
der for dem er den eneste direkte Rute fra Danmark til Canada. 
Liniens hyggelige Skibe og den gode danske Mad gør, at De vil føle Den 
hjemme ombord. Ved Ankomsten til Canada bliver De hjulpet af dansk-
talende Funktionærer, der assisterer ved Anvisning af Pladser og vee. 
Køb af Farme eller Jord. Skriv efter vore illustrerede Haandbøger, der 
indeholder alle Oplysninger om Canada og udleveres gratis hos vore 
Agenter i Provinsen samt sendes gratis fra vore Kontorer. 

SKANDINAVIENØAMERIKA LIN111. 

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

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

Leverandør til Biblioteker, Foreninger og Øens største Forbrugere. 

GØDNINGS-
KOMPAGNI 

Brug den letopløselige Kalksalpeter 1G. 

15%.T DANST?E' 	 Billigste Salpetergødning. 

Kalksalpeter IG indeholder 151/2 0/0 Kvælstof 

og 28 0,0 Kalk (svarende til 5000 kulsur Kalk). 

Kan spredes med Bredsa.a.maskine. 

".~.~-~', 

Nedenstaaende Opgave løses, idet 
man i de tomme Rubriker over Callene 
skriver et Bogstav, saaledes at disse 
efterhaanden danner de Ord, der stilles 
i Opgaven. Tilsammen skal disse Ord 
ikke danne nogen Mening, men derimod 
griber de enkelte Opgaver ind i hinan-
den, saaledes at Slutningen paa hvert 
Ord danner Begyndelsen paa det næste. 

Opgave Nr. 48, 

1-4. Mineralnavn. 
3-7. Landskab ved en forgre- 

net Flod. 
6-10. Mongolsk Russer. 
8-13. Apostlen Paulus' Fødeby. 

12-17. Kendt dansk Præst, der 
ofte høres i Radio. 

14-21. Berømt Fængsel. 
19-25. Leder af Vejanlæg og 

Fabriksvirksomhed. 
24-29. Drengenavn. 
27-30. Højt begavet Menneske. 
29-35. Gift. 

Gag ikke over heil olier lalld 
Køb Deres Forbrug af 

Sodavand fra 
Mineralvandsfabriken 

BORNHOLM 
Sandvig 	 Telefon 25 

Flaskerensning og Fabrikation 
kontrolleres af Allinge Apotek. 

Flaskerensningen foregaar un-
der Iagttagelsen af de stren-
geste Krav til Renlighed og Hy-
giejne. 

Ved Fabrikationen anvendes 
kun, de allerfineste Raastoffer. 

Produktet staar fuldt ud paa 
Højde med de oversøiske Fa-
brikkers. 

Koloed & Mortensen 
Byggeforretning 

Tlf. All. TI Tlf, All. 79 

gfuenz skal Rafle Saasted 
til Yoraaret? 

Vi har gode Partier liggende af Næsgaard Havre, 
Segerhavre, Sølvhavre, 2-radet og 6-radet Byg, god 
Blandsæd, Ærter og Vikker. 

Vi noterer gerne Bestillinger herpaa. 

N ordlandets Ilandelsims. 

Banegaardsp.ads 6. 
Aarhus. 

Kongens Nytorv 8. 	Boulevarden 2 
København K. 	 Aalborg. 

Bornholms Dampvaskeri 

Elfellbenslakeret Soveurelse 

anbefaler sig som Øens eneste store, moderne indrettede Vaskeri-
virksomhed. Al Slags Toi modtages og leveres hurtigt, probert 
og billigst muligt. Manchetslikorter og Flipper kan kun 
vi levere i den smukke Facon og Udseende som nye, idet vi ved 
Indlæg af Skjorte og Flippressen, der — foruden at skaane — leverer 
Deres Manchetlinned saaledes, som det skal og bør se ud. 

I egen Interesse gør et Forsøg, og De vil blive tilfreds.  
Ind- og Udleveringssteder (til Vaskeriets Priser): 

Fragtmand Truelsen, Allinge. 	Olsker Brugsforening. 
Kbm. Mogensen, Tein. 	Kbm. Lund, Nybro. 
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maatte snart slaa Lejr, hvis han ! 
ikke skulde kravle paa Hænder 
og Fødder. I den yderste Udmat- 
telse naaede han Udkanten af en 
lille Fyrreskov. Han kastede Sne-
skoene og gravede sig ind i Sneen 
i Læ af de buskede Træer. Snart 
flammede et lille Baal, og Man-
den og Hunden faldt ; en død-
ting Søvn. 

Da Mc Kay vaagnede, skinnede 
Solen ind i hans Skjul. Snestor- 
men var holdt op, Himlen var blaa 
og uden en Sky. Han bandede 
saa smaat, mens han udslettede 
Sporet af Lejren. Hvis „Støveren" 
naaede denne Plet, var han for-
tabt. Sporet kunde ikke længer 
skjules. 

Mc Kay traskede afsted med for-
doblet Fart. Hans Tanker var fyldt 
af Nada, og hendes Navn var paa 
hans Læber. Saaledes skridtede 
han og Hunden frem, Dag efter 
Dag Nat efter Nat, kun med knappe 
Hvil. Provianten var ved at slippe 
op, Mc Kay lignede snart et Ske- 
let. Han var kun Sener og Knok- 
ler. For hver Dag blev Luften 
mildere. Den enlige Vandrings- 
mand forstod, at han nærmede 
sig Foraarets Egne. Endelig en 
Eftermiddag stirrede han oppe fra 
en Klippeflade ned i en Dal, hvor 
Sneen allerede delvis var smeltet, 
og grønne Pletter viste sig paa 
Solsiden. 

— Nadal mumlede Mc Kay. 
Dette var Craggs Ridge, og langt 

dernede, i Sidedalen til højre, laa 
gamle Jed Hawkins Træhytte, hvor 
Nada boede helt alene, efter at 
Plejefaderen var død. 

Med friske Kræfter steg Mc Kay 
ned i Dalen. Peter slæbte sig ud- 
mattet bagefter. Ved en Omdrej- 
ning blegnede Vandringmanden. 
Foran laa Dalen sort og afsveden! 
Der var ikke et Træ, intet levende 
tilbage. Hytterne og Missionspræ-
stens Hus var forsvundne. En 
Skovbrand havde fuldstændig hær-
get Craggs Ridge. 

Mc Kay stønnede. Han løb gen-
nem Dalen, kastede kun et flyg- 
tigt Blik paa de spredte Ruiner 
af de nedbrændte Hytter og drej-
ede saa af og til højre. Aa Gud 
være lovet! Jed Hawkins Hytte 
var uskadt. Der laa den henne i 
sin snævre Dal udenfor Skovbran-
dens Rækkevidde! 

Mc Kay løb med bankende Hjerte 
hen mod Hytten og rev Døren op, 
Peter havde opgivet at følge ham. 
Hvad var det? Hytten var tom. 
Alting var støvet og muggent der-
inde. Mc Kay tog sig for Panden 
og vaklede atter ud i Sollyset. 
Da næsten snublede han over no-
get, et plumt, primitivt Trækors. 
Han bøjede sig ned og læste med 
blændende Øjne et Navn, som var 
ridset ind i Træet med en Tolle-
kniv; Nada. 

— — Mc Kay slog Øjnene op 
ved, at nogen tog i Døren. Han 
vidste ikke, hvor længe han havde 
ligget halvt bevidstløs eller sløvt 
sovende i Jed Hawkins forladte 
Hytte. En Skikkelse traadte frem 
i Døraabningen. 

— Hallo, Mc Kay! 
— Hallo, „Støver"! sagde Mc -

Kay sløvt. Ja, nu er jeg parat. 

James Oliver Curwood. 
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med 3-fløjet Spejl, compl. fra 450 Kr. Egetræs engelsk 
Spisestue, compl. fra 550 Kr. Chesterfields Dag-
ligstue, 1 Sofa 3 Lænestole med Velour, fra 450 Kr. 
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Allinge ny IVItabelmagasin, 
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Bestil Deres 	lloolieri 

Yegtvcerfi 
anbefales. 

Mursten, Teglsten, Drænrør. 
Tlf. 127. 

FLÆSK, 
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Dina Sørensen, Tlf. 38. 


