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Jeg har kendt Allvar Grund fra han 
12 Aar gammel kom til Højskolen, 
hvor jeg ogsaa var Elev. Vi fandt ikke 
noget mærkeligt ved ham i de første 
Aar. Han var lille af Vækst og noget 
indesluttet, og han kunde ikke taale 
at gøre Gymnastik. Han brød sig ikke 
om at være med i vore Lege, men i 
Timerne var han Nr. 1, skønt han ikke 
brugte megen Tid til sine Lektier. Til 
trods for dette havde han alligevel 
mange Venner blandt os, for han var 
altid parat til at hjælpe naar det kneb. 

Saa var det en Vinteraften, nogle 
•Aar efter at Allvar var kommet til 
Kostskolen. Jeg husker saa tydeligt, 
hvordan vi sad, Allvar, Mikael Sander, 
Søren Gadd og jeg, og diskuterede, 
hvad vi skulde foretage os. Saa plud-
selig siger Allvar: 

- Nu skal jeg vise jer noget, som 
I ikke har set før. Sæt Dig her paa 
Stolen, Søren, saa skal jeg prøve med 
Dig. 

Allvar lagde sine Fingerspidser let 
paa hans Tindinger, saa ham dybt i 
øjnene og førte derefter Fingerspid-
serne sagte rundt om hans Hoved, alt 
imedens han blev ved me4 at sige: 
Sov, sov ! 

Vi lo først, men Allvar løftede ad-
varende Hænderne, og saa blev vi tause 
- maalløse - Underværket var sket. 
Søren Gadd sov! 

Vi sad forundrede, men vor Forund-
ring steg, da Allvar sagde: 

- Staa paa eet Ben og gal! Du er 
en Hane ! - og Søren virkelig løftede 
det ene Ben og galede. Hans Ansigt 
var ligblegt; - men Allvar blev ved: 

- Der er lld i dit Tøj! 
Sørens Ansigt forvred sig i Smerte, 

han forsøgte at rive Tøjet af sig. 
- Sæt Dig paa Stolen! kommande-

rede Allvar, og den hypnotiserede ad-
lød blidt. I næste øjeblik var han lys-
vaagen igen, og det var sket saa hur-
tigt, at vi ikke havde set, hvordan det 
gik til. 

Det var første Gang, vi erfarede no-
get om den mærkelige Kraft, Allvar 
Grund besad, og vi saa• op til ham 
fra den Stund af, alle, undtagen Søren 
Gadd, der havde været hans Offer, 
han hadede ham ligesaa meget, som 
vi andre beundrede ham. 

Jeg har fremdraget dette Træk fra 
vor Skoletid, fordi jeg mener, at det 
spreder en Smule Lys over den mær-
kelige Historie, jeg nu vil fortælle. 

Vi kom ud af Skolen og spredtes 
for alle Vinde, men vi fire holdt sta-
dig Øje med hinanden, og nogle Aar 
efter mødtes vi hos Mikael Sander, 
der _nu var blevet Inspektør paa sin 
Fars Gaard. 

Vi traf der sammen med en Del 
andre unge, og blandt disse var Sonja 
Gaard, en Veninde til en af Mikaels 
Søstre. 

Sonja var en alvorlig ung Pige, med 
store, brune Øjne, der for det meste 
havde et sørgmodigt Udtryk. Men naar 
hun lo en enkelt Gang, lyste de af 
Skælmeri, og da fandt jeg hende ind-
tagende. 

Saa var det en varm Eftermiddag. 
Jeg laa i Hængekøjen bagved Jasmin-
hækken og læste i en Bog, da jeg plud-
selig hørte Stemmer paa den anden 
Side af Hækken. Jeg blev snart klar 
over, at det var Sonja og Søren Gadd, 
der havde slaaet sig ned der - jeg 
kunde kende Stemmerne. Nu talte Sø-
ren igen : 

- Sonja, Du siger, at Du ikke el-
sker mig, og dog lader Du mig kysse 
Dig, og Du besvarer mine Kys. - Nej,  

lad min Arm blive liggende, lad mig 
kysse Dig endnu en Gang. 

- Aah nej, Søren. Hvis der kom-
mer nogen ! Jeg har ikke Lov til at 
kysse Dig, men jeg bliver saa svag, 
naar jeg er sammen med Dig. 

- Men Sonja, er det da ikke en 
vidunderlig Følelse at elske og vide 
sig elsket igen! 

- Jo, Søren. Men .. Søren, forstaar 
Du da ikke, vi ikke har Lov til det. 
Aah kom, lad os gaa videre. 

- Nej, ikke før Du har sagt mig, 
hvorfor jeg ikke maa have Lov til at 
elske Dig. 

- Fordi . . . fordi jeg i tre Dage 
har været forlovet med Allvar. 

Jeg saa gennem Hækken Søren sprin-
ge op og gribe hende om Armen saa 
haardt, at hun skreg. 

- Søren, Du gør mig Fortræd! 
- Du, Du elsker Allvar, som jeg 

hader og afskyr. Jeg har hadet ham 
lige siden . . . det kan forresten være 
det samme. Men han ejer en forbandet 
Kraft, han er en Djævel. Tag Dig i 
Agt for ham! 

- Aah, har Du .ogsaa . . . 
- Hvilket ? Hvad var det, Du vilde 

sige? 
- Jeg tror, at han holder min Sjæl 

i Fangenskab. Jeg føler det i hvert 
Fald saadan. Men han siger, at det er 
vore Sjæle, der er beslægtede, siger, 
det er Kærlighed. Og jeg tror ogsaa, 
at jeg holder meget af ham. Men hvis 
han ikke var her, hvis han var langt, 
langt borte, saa tror jeg, at jeg vilde 
elske Dig. 	• 

- Du elsker ham ikke. Det er bare 
hans forbandede Kraft, der binder Dig. 
Du maa rive Dig løs fra ham. Du el-
sker mig! Saa følg mig dog! Vor Kær-
lighed er sund og stærk. Han kan in-
tet give Dig. Han optræder bare som 
en ny Ridder Blaaskæg. Kæreste lille 
Sonja, Du maa ikke blive her, hører 
Du ! Kl. 8 venter jeg Dig ved Kors-
vejen med min Bil. Vi skriver et Brev 
til Mikael og forklarer ham det. Kys 
mig saa, og lad os gaa op, at ikke 
nogen skal fatte Mistanke til os. Det 
er el Held, at Allvar er taget til Byen 
og ikke kommer tilbage før i Aften, 
naar vi er taget af Sted. 

Jeg laa ubevægelig i Hængekøjen og 
stirrede op mod Himlen, hvor store 
hvide Skyer dannede mærkelige Figu-
rer. Jeg rænkte paa, at det vilde blive 
svært for, en Kvinde at blive lykkelig 
ved Allvars Side. Allvar egnede sig 
ikke til at være Ægtemand - saa var 
Søren en hel anden Type - munter, 
ærlig og ligefrem - en 100 pCt's 
Mand. 

Resten af Eftermiddagen forløb me-
get stille. Det var lummervarmt, og 
det blev mere og mere trykkende henad 
Aften. 

- - - 
Ved Aftensmaden, som blev serveret 

Kl 8,15 hørte vi det første Tordenskrald 
men endnu havde vi ikke set nogen 
Lyn. Sonjas og Sørens Fraværelse var 
ikke blevet bemærket, da det ofte skete, 
at en eller anden af os udeblev fra et 
Maaltid. Men jeg vidste, at de var 
borte. Jeg fik imidlertid snart andet at 
tænke paa, for nu brød et heftigt Uvejr 
løs. Det stormede, lynede og tordnede 
og snart skyllede ogsaa Regnen ned. 
Jeg har aldrig oplevet et saadant Uvejr 
som det. Vi havde forladt Spisestuen 
og sad nu i Dagligstuen saa langt 
borte som muligt. Det var næsten helt 
mørkt, naar ikke Lynene oplyste Stuen ; 
kun vore Ansigter var unaturlig hvide. 

Allvar var kommet tilbage. Jeg sad 
og betragtede ham, og hver Gang et 
nyt Lyn oplyste Stuen, læste jeg den 
frygtelige Spænding i hans Ansigt. 
Pludselig begyndte han at tale i korte, 
afbrudte Sætninger . . . 

- Bilen . . . hvilken frygtelig Ha-
stighed! Hvor Vejen er fedtet at Reg- 

nen ! - Lygterne har han tændt ! -
Aah, hvilket Syn, hvilken infernalsk 
Torden! 

Hans Røst overdøvedes for et øje-
blik af et voldsomt Tordenskrald, men 
saa hørte vi atter hans Stemme : 

- Han vil flygte fra Skæbnen. - 
Men den indhenter Dig, Søren ! - I 
vil styrte i Afgrunden 

Et frygteligt Lyn oplyste Værelset. 
Vi sad aandeløse, stive som Marmor-
støtter i de Minutter, der fulgte. Saa 
begyndte Alvar pludselig at tælle: 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, medens Tordenen 
nu lød længere borte. Uvejret var forbi 
for denne Gang. 

Men pludselig saa jeg Allvar springe 
op, hans Øjne var vidtaabne, som var 
han Vidne til noget frygteligt. 

- Nu, barmhjertige Gud I Nu styr-
ter Bilen i Afgrunden. Aah Gud, hun 
er død! - død - død! 

Allvar faldt bevidstløs til Gulvet. 
Vi fik ham op paa en Sofa. En bøjede 
sig over ham og lyttede til hans Hjerte. 
Det slog. Han var blot besvimet paa 
Grund af den frygtelige: Spænding. 

Men samme Aften kom et Telegram. 
Mikael vejede; det længe i Haanden, 
men endelig brød han det. Det var en 
Bekræftelse af Sonjas og Sørens Død. 

I Natten 
Et Mysterium i det høje Nord, af 
SEWELL PEASLEE WRIGTH. 
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Vi var fire Mand sammen, unge og 

i godt Humør, Jim Duncan, Spike Rates, 
Dick Kennedy og jeg selv - Pelsjæ-
gere alle fire. Det var Foraar, og vi 
var paa Vej hjem med et godt Ud-
bytte al Skind i begge Kanoer. 

Vi krydsede netop over Wapoose 
Søen, da Jim fik Øje paa en tredie 
Kano, der kom over imod os fra højre 
Bred. 

„Det er nok McCameron og Baine," 
sagde Spike, da vi gjorde ham opmærk-
som paa Kanoen. „Lad os vente og 
følges med dem Resten af Vejen. Ikke 
for det - den Lurendrejer til Baine 

'sætter jeg ikke synderlig Pris paa, men 
Mac er en storartet Fyr. Naa, hvad 
mener I?" 

Vi bestemte os til at vente, men da 
Kanoen kom nærmere, saa vi, at der 
kun var een Mand i den. Han padlede 
af Sted, som om den Onde selv var i 
Kølvandet paa ham. 

„Det er Baine!" udbrød Spike plud-
selig. Jeg tør vædde paa, at der er 
sket en Ulykke med Mac. Noget galt 
er der ved det. Se blot, den dovne Ba-
stard jager af Sted." 

Baine halede ind paa os. Hans øjne 
var helt vilde, og han kunde daarligt 
faa et Ord frem. 

„Mac -" kom det omsider - „Mac 
er forsvundet ! I Nat laa vi og sov ved 
den lille runde Sø. Jeg sagde, at der 
var noget Djævelskab ved den Sø, men 
han grinte bare ad mig. Da jeg saa 
vaagnede i Morges - saa er Mac væk. 
Forsvundet 1 Natten som et Lys, der 
pustes ud. Jeg er paa Vej til nærme-
ste Station, hvor der er Politi." 

Vi fire saa paa hinanden og var lidt 
underlige ved det. Saa sagde Spike: 

„Vi ta'r med dig!" Der var ingen 
Venlighed i hans Stemme, da han 
sagde det. Jeg gør Regning paa, at 
vi træffer Delevan der, i hvert Fald er 
han ikke længere borte, end at vi nok 
kan faa fat paa ham." Delevan var 
Korporal i det beredne Politi og en 
dygtig Mand. 

Mens vi roede videre med Baine 
imellem os, spurgte vi ham ud og fik 
efterhaanden alle Enkelthederne i Hi-
storien. 

I og for sig var der ikke stort at  

føje til, hvad han straks havde fortalt. 
Han og McCameron var pas Vej ud 
fra deres Jagtdistrikt med deres Ud-
bytte - en temmelig stor Ladning 
Skind. De havde slaaet Lejr ved en 
lille rund Sø med høje, stejle, skov-
klædte Bredder - en Sø, som Baine 
meget energisk sagde, var forhekset. 
Baine var en halvblods Indianer, og 
denne Races Overtro laa ham i Blo-
det. Hvad han ellers var, er ikke godt 
at sige, men hvid Mands Blod var der 
vel i ham, eller i det mindste en Blan-
ding af hvid Mands Blod. 

Han havde protesteret mod at slaa 
Lejr ved den forheksede Sø, men Mc 
Cameron havde faaet Overtaget. Baine 
havde sovet godt hele Natten, men da 
han vaagnede, var McCameron borte. 

Lige straks havde Baine ikke tænkt 
noget ved det, men da der var gane( 
en halv Time, og hans -Kompagnon 
ikke viste sig, begyndte han at blive 
urolig. Han' raabte, men fik intet Svar. 
Han skød en Riffel af, men forgæves. 
McCamerons Natteleje viste ikke Spor 
af nogen som helst Kamp. Hans Rif-
fel, som var ladt, laa paa samme Sted, 
hvor han!.havde lagt den, da han gik 
til:Ro:: Ingenting var blevet rørt, alt, 
hvad der skulde være i'Lejren, var der, 
undtagen McCameron. 

Saaledes lød Baines Fortælling, og 
vi kunde ikke andet,end,høre efter i 
Tavshed og haabe paa, at Delevan var 
paa Stationen, naar vi naaede derhen. 
Var McCameron blevet Offer for en 
Forbrydelse, skulde Delevan nok vise 
sig at være Manden, der skaffede 
Klarhed i Mysteriet. 

Jim fik en Kikkert frem og rettede 
den mod Stationen, som nu var i 
Sigte. „Delevan: er der," sagde han. 
jeg kan se hans røde Frakke. Han 
staar foran Købmandsboden sammen 
med et Par Mænd." 

Saa snart de første Hilsener var ud-
vekslet - og vi for vor Part fattede 
os i Korthed - lod vi Baine gentage 
sin Beretning. Vi hørte alle fire op-
mærksomt efter, og vi maatte indrøm-
me, at han fortalte den præcis som 
første Gang. Hvis det var Løgn, han 
fortalte, maatte han have repeteret Hi-
storien adskillige Gange for sig selv 
tor at være helt sikker i. den. 

Mens Delevan bombarderede Baine 
med Spørgsmaal, vinkede Spike os 
andre til Side, og vi fulgte ham om-
kring Hjørnet af Købmandsboden. 

„Hør nu engang, Kammerater," sagde 
han, ,jeg ved ikke, hvordan I har det, 
men jeg kan ikke gøre mig helt fri fra 
en Mistanke om, at dette her ikke er, 
som det skal være. Jeg tror ikke paa 
forheksede Søer og den Slags. Delevan 
følger med Baine tilbage til Søen i 
Morgen tidlig, saa vidt jeg kan forstaa. 
Hvad merer I om, at vi ta'r med alle 
sammen?" 

„Hvorfor ?" spurgte Jim langsomt og 
tankefuldt. 

Spike trak paa sine brede Skuldre. 
»Jeg ved det ærlig talt ikke, Jim," 
sagde han, „men jeg har paa Fornem-
melsen, at det kunde gøre sin Gavn. 
Jeg tar i alt Fald med - hvis Delevan 
ikke har noget imod det. Naa, hvad 
siger I saa ?" 

Vi saa paa hinanden og nikkede, 
een efter een. Vi forsømte ikke noget 
med det, og i Grunden var vi nys-
gerrige efter at kigge lidt nærmere paa 
den forheksede Sø. - - - 

Sent paa Eftermiddagen den følgende 
Dag naaede vi Lejren ved den forhek-
sede Sø, Delevan, Baine og vi fire. 
Delevan havde budt os hjertelig vel-
kommen til Turen, han var aabenbart  
glad for at have nogle at snakke med 
foruden den halvblods. 

Baines lille Sø var næsten cirkelrund, 
og den saa alt andet end hyggelig ud. 

Den var knap en kvart Mil i Diameter, 
og Bredderne var høje og tæt skovbe-
voksede. Vandet var sort som Blæk, 
og der var ikke den ringeste Krusning 
paa Overfladen. En underlig Stilhed 
hvilede over Stedet. Jeg var vant til 
Skovens Stilhed, men denne her var 
anderledes. Det var en spændt og tru-
ende Stilhed. 
- - - 

Lejren var at den sædvanlige Slags. 
Et Stykke Sejldug over en vandret 
Stang og under det to Sovepladser. 

,,Her er mine Tæpper," forklarede 
Baine og pegede. „Der ligger Macs. 
Jeg har ikke rørt dem." 

Han viste os derefter, hvor han og 
Mac om Aftenen var gaaet frem og 
tilbage ved Søen, og hans egne Fod-
spor, da han løb af Sted i alle Ret-
ninger fra Lejren for at søge efter den 
forsvundne. 

Paa Delevans Forslag skildtes vi og 
gennemsøgte Skoven i vid Omkreds, 
men vi fandt intet Spor af Mac eller 
noget som helst, der kunde give os et 
Vink om, paa hvilken Maade han var 
forsvundet. 

Vi gik tidligt til Ro den Aften for 
at tage mere grundig fat paa Eftersøg-
ningen den næste Dag. Jeg laa længe, 
inden jeg faldt i Søvn. Stilheden om-
kring mig var saa knugende, at den 
holdt mig vaagen, men omsider fik 
Trætheden Bugt med mig, og jeg sov 
ind. 

Jeg sov som en Sten og vaagnede 
først, da et Skrig lød i mine Ører. 
Men i . samme nu var jeg ogsaa saa 
lysvaagen som aldrig før. 

Det var Spikes Stemme, der havde 
vækket mig med de Ord: „I Himlens 
Navn - hvor er Jim?" 

Dagen var knapt begyndt at gry, 
Baalet brændte endnu livligt, og i Skæ-
ret af det saa jeg, at Sovepladsen ved 
Siden af mig var tom. Tæpperne var 
kastet tilbage, ganske som det havde 
været Tilfældet med McCamerons 
l'æpper. 

Jim - min Kompagnon gennem hele 
Vinteren - var forsvundet. 

Delevan var den første, der sprang 
op. Han kastede straks mere Ved paa 
Ilden. 

»Han gør Løjer med os!« sagde han 
og saa spørgende paa mig. 

„Nej, det kunde aldrig falde Jim 
ind," erklærede jeg. „Ikke i saadan en 
Situation. Han er borte - han er for-
svundet !" 

Jeg saa omkring paa de bestyrtede, 
stirrende"Ansigter. De var saa maa-
hende, at det under andre Omstændig-
heder vilde have været et latterligt Syn. 

,ja, men for Pokker, vi maa da gøre 
noget!" raabte jeg. „Lad være med at 
sidde der og glo. Vi maa finde ham. 
lian maa være her et Sted i Nærhe-
den." Jeg satte Hænderne som en Raa-
ber for Munden og raabte : „Jim -
Hallo, Hallo - Jim!" Jeg raabte af 
mine Lungers fulde Kraft, og med 
uhyggelig Tydelighed svarede Ekkoet 
over Søen mig - „Jim - Jim!" 

„Tag det roligt, John," sagde Dele-
van. ,,Vi finder ham nok. Det gælder 
bare om ikke at tabe Besindelsen. Du 
er jo ikke saa dum, at du tror paa en 
forhekset So eller saadant noget. Vent 
bare, til det bliver Dag, saa klarer det 
hele sig." 

Jeg saa mod Øst, hvor det første 
Dagskær begyndte at vise sig. Da jeg 
vendte mig om, faldt mit Blik paa 
Baine. Ogsaa han stod og stirrede -
ikke mod Øst, men ud mod den blæk-
sorte, tavse Sø, „Der er i hvert Fald 
een, som tror paa den forheksede Sø," 
tænkte jeg, og i dette øjeblik hældede 
jeg mere til Baines Anskuelser end til 
Politimandens. , 

Hele den Dag gik med Eftersøgnin-
ger efter den forsvundne Jim, og det 
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var en Flok modløse og ængstelige 
Mænd, som den Aften tog Plads om-
kring Lejrbaalet. Det var let at se, at 
Maden ikke smagte nogen af os. Vi 
sad tavse og forstemte. 

„Hør nu her," sagde Delevan senere 
paa Aftenen, da vi beredte os til at 
gaa til Ro, „jeg tror vi vil sove bedre, 
hvis vi holder Vagt Natten igennem. 
Det er maaske en fjollet Ide, men lad 
os alligevel gøre det. Vi er fem Mand. 
Hver af os tager en Tørn paa to Ti-
mer, det kan vi nok holde til. Jeg ta'r 
første Vagt, du, John, afløser mig, saa 
Baine, Dick og til sidst Spike. Hver 
holder Vagt to Timer og .  vækker saa 
sin Afløser. Er vi klar paa det?" 

Vi nikkede højtideligt, og Delevan 
tog Plads ved Baalet med en Riffel 
over Knæene. 

Jeg troede ikke, jeg skulde faa Søvn 
i øjnene den Nat, men før jeg vidste 
af det, var der en, som ruskede mig 
i Skulderen. 

„Hvad er der ?" spurgte jeg og satte 
mig op og stirrede omkring. 

„Hysss!" hviskede Delevan. „Det er 
din Tur til at vaage. Der er ingenting 
sket. Væk Baine, naar det er hans 
Tur." 

I to lange Timer sad jeg med alle 
Sanser paa Vagt og vaagede i den 
tavse Nat, mens jeg hele Tiden sør-
gede for at holde Baalet ved lige. 

Jeg havde næsten ondt af Baine, da 
jeg vækkede ham. Han var graa i An-
sigtet af Angst, og hans øjne lignede 
en sindssyg; da jeg stak ham Riflen 
og gav ham Besked om at vække Dick, 
naar der var gaaet to Timer. Han nik-
kede til Tegn paa, at han havde for-
staaet, men svarede ikke. Han kunde 
simpelt hen ikke faa et Ord over sine 
Læber. 

Det varede noget, før jeg faldt i Søvn 
igen, men omsider døsede jeg hen. 
Det sidste, jeg saa', var Baine, der sad 
ængstelig sammenkrøben ved Ilden og 
saa sig spejdende omkring med Riflen 
knuget i sine rystende Hænder. 

Da jeg vaagnede, var det Daggry. 
Jeg løftede mig varsomt op paa den 
ene Albue, men i næste øjeblik var 
jeg ude af Tæpperne og løb som for-
tumlet omkring paa den lille aabne 
Plads. 

„Dick!" kaldte jeg sagte. »Dick!“ 
De andre vaagnede, og der lød et 

Kor af ængstelige Spørgsmaal. »Hvad 
er der, John ? For Himlens Skyld, hvad 
er der sket? Saa tal dog!" 

Jeg saa forvildet paa dem. „Dick er 
borte!" sagde jeg. „Han er forsvundet 
— ligesom Mac — ligesom Jim! Han 
er væk!" 

„Jamen, jeg gav ham Bøssen og saa 
ham sætte sig ved liden," hviskede 
Baine, hans Øjne var vilde af Forfær-
delse, idet han tog Riflen op fra Jorden. 

„ja vist," svarede jeg mørkt „Men 
Dick er her ikke — han er forsvundet !" 

Den Dag blev en frygtelig Gentagelse 
af den foregaaende. Delevan var al-
vorsfuld og tavs, Spike og jeg var næ-
sten ude af os selv, og Baine havde 
det værre end nogen af os andre. 

„Jeg tør ikke blive her r blev han 
ved at gentage med rystende Stemme. 
„Det er et ondt Sted. Søen tager os 
— den tager os alle. Hvem ved, hvad 
der sker i Nat — —" 

„Du bliver her, indtil vi har faaet 
Klarhed over den Sag," afbrød Dele-
van ham skarpt. »Tag dig sammen, 
Baine. Der er noget forbandet mystisk 
ved dette her, men vi bliver her, til 
vi har løst den Gaade — eller til vi 
alle er forsvundet!" 

Baine sendte Politimanden et uhyg-
geligt Blik, der baade rummede Frygt 
og Had, men han svarede ingenting, 
mumlede kun noget for sig selv. 

Ingen af os kunde smage Mad den 
Dag, og da det blev Aften, var vi død- 
trætte. 

Delevan var barsk og dyster, da han 
den Aften gav os sine Instrukser. 

„Nu er vi kun fire," sagde han og 
saa omkring paa os. »Vi ta'r hver en 
Tørn p» to og en halv Time. Jeg ta'r 
den første, saa du, John, saa Spike, og 
til sidst Baine. Hold jer godt vaagne, 
fald ikke hen saa meget som et Se-
kund!" Atter gled hans alvorlige Blik 
hen over os og dvælede til sidst ved 
Baine, der krøb sammen i tavs Rædsel. 

Intet hændte under den første Vagt, 
og intet hændte, medens jeg sad vaa-
gen med Geværet over mine Knæ og 
spejdede uophørligt omkring i Mørket, 
lyttende efter den mindste Lyd, Nu og 
da fo'r jeg sammen, naar Kviste knæk-
kede, eller Blade raslede. Men det var 
kun Skovens Dyr, der var paa Færde. 
Efter to og en halv Times Vagt væk-
kede jeg Spike. Han saa nøje paa mig. 

»Du er nervøs, John,« sagde han. 
»Du ser ud, som om du har set Spø-
gelser." 

„Sludder," mumlede jeg. „Godnat!" 
Jeg kastede mig paa mit Leje igen og  

faldt i en urolig Søvn. 
— — — 

Jeg vaagnede ved, at Delevans 1-faand 
lagde sig paa min Skulder. Da jeg saa 
hans Ansigt og Baines rædselsfortrukne 
Fjæs, var jeg klar over, hvad der var 
sket. 

„Spike — er han ogsaa — —" 
Delevan nikkede, og hans Haand knu-

gede min Skulder. 
„Han er forsvundet," sagde han. 

„Ligesom de andre. Vi maa gennem-
søge Skoven i Dag som aldrig før." 

Saa snart vi havde faaet lidt Mor-
genmad, begyndte vi vor Søgen. Vi 
gik hver i sin Retning og havde efter 
Delevans Raad taget Mad med, da vi 
først skulde mødes igen paa Lejrplad-
sen om Aftenen. 

„Vi kommer tilbage hertil ved Sol-
nedgang," var Delevans Afskedsord til 
os. „Husk det, Baine — ved Solned-
gang ! Hvis du stikker af, skal du kom-
me til at fortryde det." 

Jeg gennemsøgte min Del af Skoven 
den hele Dag og var en Tur rundt om 
Søen. Da jeg henimod Solnedgang var 
paa Tilbagevejen til Lejren, fik jeg 
Øje paa en Skikkelse, der stod et Stykke 
borte — tæt ved Søens Bred — og vin-
kede ad mig. Det var Delevan. Jeg 
skyndte mig hen til ham. 

„Hør nu nøje efter, John," sagde han 
i en fortrolig Tone. »Og sig ikke no-
get, selv om du bliver aldrig saa for-
bavset. Allerførst vil jeg fortælle dig, 
at Jim og Dick og Spike alle tre er i 
bedste Velgaaende. Jeg har ikke Tid 
til at forklare dig det nærmere nu, 
men det forholder sig, som jeg siger 
— de fejler ikke noget, nogen af dem. 

I Aften gi'r jeg dig første Vagt, og 
saa snart du er sikker paa — men du 
maa være dødsens sikker paa det -
at Baine sover, lægger du Riflen fra 
dig og lister ind i Skoven Du maa 
gøre det varsomt — uden en Lyd, for-
staar du — ellers ødelægger du hele 
Spillet. Der ligger en Bunke Kvas et 
lille Stykke Syd for Lejren. Kravl ind 
under den og bliv liggende der muse-
stille, hvad der saa end sker. Ikke et 
Ord, ikke en Bevægelse, førend jeg 
kalder p» dig. - 

Jeg kan desværre ikke forklare dig 
mere i øjeblikket. Vi maa af Sted nu, 
saa at vi vender tilbage til Lejren fra 
hver sin Kant. Baine er der nok alle-
rede, og han skulde nødig faa Mistanke 
Han maa ikke vide, at vi har set eller 
talt med hinanden, og lad endelig, 
som om du er lige saa ængstelig for 
de andres Skæbne som før. Hvis alt 
gaar, som det skal, faar du dem at se 
inden Daggry, og saa kan du faa Re-
sten at vide." 

Han klappede mig beroligende paa 
Skulderen, og ,,før jeg kunde komme 
med Spørgsmaal, var han paa Vej til-
bage mod Lejren. 

Den Aften satte jeg mig saadan, at 
jeg fra min Plads kunde holde Øje 
med Baine, uden at han lagde Mærke 
til det. Han var aabenbart dødtræt, 
men han kæmpede imod Søvnen med 
al den Viljekraft, han kunde mønstre. 
Først henimod Slutningen af min an-
den Times Vagt var jeg sikker paa, at 
han sov. 

Forsigtigt og med Blikket rettet imod 
ham lagde jeg Riflen fra mig og fjer-
nede mig med den yderste Forsigtig-
hed fra Lejren i den Retning, Delevan 
havde sagt. Jeg skottede til Delevan 
og saa ham følge mig med Blikket. 
Jeg havde troet, at han sov, men for-
stod nu, at han havde ligget dkr lys-
vaagen hele Tiden. 

Det tog mig Tid at kravle ind un-
der Kvasdyngen. Natten var uhyggelig 
stille, og den mindste Lyd af Kvaset 
vilde man have kunnet høre i Lejren. 
Men omsider laa jeg godt skjult og 
kunde gennem et lille Kikhul følge, 
hvad der gik for sig ved Baalet. 

Næppe havde jeg faaet mig lagt godt 
til Rette, før Delevan pludselig satte 
sig op og udstødte et forfærdet Raab. 

„Baine!„ raabte han. „Baine — han 
er væk. John er borte. • Se! — Se " 

Baine sprang op og stirrede vildt 
omkring sig. 

„Borte — !" raabte han. „Lad os 
skynde os herfra. Det er et forfærde-
ligt Sted. Søen er forhekset ! Hvis vi 
bliver her —" 

„Hvis vi bliver — hvad saa?" afbrød 
Delevan ham skarpt og greb ham med 
et haardt Tag i Skulderen. 

Baine kæmpede for at komme løs, 
men Politimandens Næve holdt fast. 

„Hvis vi bliver, gaar vi i Søen lige-
som de andre!" skreg Baine. »Slip mig 
— slip — lad os komme bort! Det er 
Døden, hvis vi bliver her!" 

„Sludder! Du bliver her, orn jeg ssa 
skal binde dig," svarede Delevan. Du 
sætter dig til at vaage. Jeg vil ha' den 
Søvn, jeg har til gode. Og pas godt 
p», Baine, du ved, hvordan det er  

gaaet med de andre. Først McCameron 
din egen Kompagnon, saa Jim og Dick 
og Spike, og nu i Nat John. Een af 
os —" Delevans Stemme sank til en 
truende Hvisken — „bliver den næste. 
Een at os, Baine. Pas derfor godt paa!" 
Han slap Manden og vendte tilbage 
til sine Tæpper, hvor han lagde sig til 
at sove igen. 

Baine sad med stive, stirrende øjne. 
Jeg kunde i Skæret tydeligt se hans 
Ansigt, der var ganske fortrukket af 
Rædsel. Han kastede niere Ved paa 
Baalet, saa at Ilden flammede højt op 
og lyste med smaa rødlige Glimt over 
Søens mørke Flade. Som jeg laa der 
og ventede paa, hvad der vilde ske, 
skal jeg villigt indrømme, at jeg var 
en Sniule nervøs. 

Pludselig hørte jeg en Lyd nede fra 
Søen, en underlig uhyggelig Lyd — . 
sam et klagende Skrig, der kom saa 
henaandet, at det næppe vilde være 
hørligt under andre Forhold end netop 
i denne forventningsfulde Stilhed. 

Baine vendte sig med Riflen knuget 
i begge Hænder, hans Ansigt lyste 

grumset hvidt i Skæret af Baalet, og 
jeg saa, at hans Øjne funklede. 

Lammet af Skræk blev han staaende 
og stirrede i den Retning, hvorfra han 
mente, Lyden var kommet. Men i næ-
ste Øjeblik hørtes en ny Lyd fra en 
ganske anden Retning. Ogsaa den 
syntes at komme fra Søen, men den 
steg til et Skrig, der syntes at rumme 
et Menneskes hele Fortvivlelse. 

Baine vendte sig forvildet og stirrede 
paa den sovende Politimand. Han 
gjorde en Bevægelse, som vilde han 
fare hen og vække ham, men stand-
sede, da, for tredie Gang, en uhygge-
lig Lyd splittede Stilheden. Den kom 
fra Bredden ganske nær ved Lejren 
og lød som et Menneskes Stønnen i 
den yderste Nød. Baine gjorde omkring, 
som vilde han flygte, men i samme 
Nu slog Delevans Næve ned paa hans 
Skulder og holdt ham fast med saa 
haardt et Tag, at Manden sank i Knæ. 

„Hører du —" hviskede Delevan med 
gennemtrængende Hvisken, „kan du 
høre dem? Det er McCameron — Jim 
— Spike og John. Kan du høre, de 
skriger dit Navn — Navnet paa deres 
Morder!" 

„Nej — nej !" stønnede Baine. „Det 
var ikke mig — det var ikke mig. Jeg 
har ikke myrdet dem — ikke de an-
dre. McCameron slog jeg ihjel — men 
ikke andre — jeg sværger det — ikke 
andre — Søen tog de andre." 

„Men McCameron slog du ihjel!" 
lød Delevans Stemme. 

„Ja — ja," stønnede Baine. „Jeg vilde 
have alle Skindene — derfor slog jeg 
ham ihjel. Men ikke de andre — jeg 
sværger det — —" 

„Og McCamerons Lig kastede du i 
Søen ! Du bandt tunge Sten til det og 
kastede det i Søen!" 

— i den forheksede Sø. Men ikke 
de andre. Dem har Søen selv taget .." 

Delevan famlede i Lommen med 
den ene Haand og tog et Par blanke 
Genstande frem. Jeg hørte et lille skarpt 
Klik, og nu stod Baine, belyst af det 
kraftige Baal, og rev og sled i Haand-
jernene, rasende som en vild. 

„Det er godt — kom saa bare r 
raabte Delevan. 

Baine holdt inde med sin Rasen og 
stirrede lamslaaet omkring. 

Han gav et Skrig fra sig, da jeg rej-
ste mig op og rystede Kvaset af min 
Ryg, hvorefter jeg med et lille Grin 
travede tilbage til Lejrpladsen. Et Par 
Minutter efter kom en Skikkelse til 
Syne fra en anden Kant. Det var Spike. 
Bag ved ham kom Jim, tavs og alvor-
lig. Og til sidst Dick. 

„Saa er vi her alle igen," sagde De-
levan med sin haarde, kølige Stemme. 
„Baine har tilstaaet — det hørte du?" 
Han vendte sig og saa paa mig. 

Jeg nikkede. Nu forstod jeg. Jeg 
skulde agere Vidne. 

„Du forstaar maaske nu Hensigten 
med vores lille Komedie," vedblev 
Delevan, stadig henvendt til mig. „Jeg 
fandt mellem McCamerons Ejendele en 
Dagbog, hvori han flere Gange henty-
dede til, at der var noget fordægtigt 
ved hans Kompagnon, Baine, og at 
han var nødt til at holde skarpt Øje 
med ham. Det bestyrkede min Mistanke 
til Baine, men jeg var nødt til at 
skræmme ham alvorligt for at faa 
Sandheden ud af ham. Jim og jeg 
lagde saa en Plan. Vi regnede med, at 
Baine var meget overtroisk, og at lian 
virkelig var bange for Søen her." 

„Det vil altsaa sige," afbrød jeg og 
saa paa Jim og de andre, „at I ganske 
stille listede ud af Lejren, een hver 
Nat, mens vi andre sov — og gemte 
jer." 

Jim nikkede. Jeg fandt-en lille Hule 
nede ved Bredden, den laa godt skjult. 
og der gemte vi os." 

„Planen virkede efter sin Hensigt,"  

indrømmede jeg, „men det er lovlig 
grov Spøg for os, som ikke vidste 
noget'" 

„Det var det," nikkede Delevan hur-
tigt. „Men I kunde ikke have spillet 
jeres Rolle saa naturligt, hvis I havde 
vidst Besked. Dick vidste ingenting 
før den Aften, han selv skulde af Sted, 
og Spike heller ikke. 1 var bange, og 
det hjalp alt sammen til at gøre Baine 
endnu mere bange," 

„Det er mærkeligt, at han ikke er 
stukket af for længe siden," sagde jeg. 
Det vilde jeg have gjort i hans Sted." 

„Han var bange for at røbe sig," 
sagde Delevan. „Desuden passede jeg 
paa ham og havde min Riffel parat, 
hvis han skulde finde paa at stikke af. 
Nej, han blev, og det er jeg glad for 
— McCameron kommer ikke til at 
ligge uhævnet i sin Grav," tilføjede 
han og saa ud mod det sorte Vand, 
der laa som et dødt øje vendt mod 
Himlen. 

To Selvmord. 
Af Pastor Poul Nedergaard. 
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Finanskongen K r euge r, Her-

sker over Værdier, der maaler 
sig i flere Milliarder Kroner, har 
skudt sig i Paris. Hans Forhaab-
n inger brast, hans Beregninger 
slog fejl. Saa var der kun een 
Udvej : Revolveren. 

Kodakkongen, George Fast-
man, Mangemilionæren, Leveran-
døren af 60-70 pCt. af  JordenS 
Fotografi- og Filmsmateriale, har 
skudt sig i Rochester. „Mit Hverv 
er endt! Hvorfor vente?" lød hans 
sidste Hilsen. Tom og haabløs var 
Fremtiden for ham. Saa var der 
kun een Udvej: Revolveren. 

I Løbet af faa Dage har Avi-
serne bragt disse' to Sensationer. 
Man sidder og læser derom. Disse 
2 Dødsbudskaber, har noget saare 
alvorligt at sige til denne oprevne 
Tids Mennesker. Vi ved ikke, 
hvilke Tanker der gik forud, før 
Haanden lagde sig om Revolveren. 
Men eet lærer vi: Pengene bringer 
ikke Lykke, ikke Fred, ikke H&tb. 

Guld, mere Guld, flere Penge, 
det er Raabet og Begæret i Men-
neskesind, i Aktieselskaber, — 
Politik. Afguden Mammon dyrkes 
som aldrig før, i smaa Former i 
de smaa Hjem, i verdensomspæn-
dende Former paa Børser og Rigs-
dage: Blot vi faar flere Penge, 
saa bliver vi lykkeligere. Tiden 
er saglig, funktiona litisk. Og Penge 
er Realiteter. Derfor bliver Tiden 
præget af økonomiske Spekulati-
oner og Transaktioner, blot for at 
faa mere 

Og saa kommer som Lyn fra 
klar Himmel Budskaberne om, at 
2 af de Mænd, der her i Verden 
opnaaede at faa flest Penge -
de har grebet til Angstens og For 
tvivlelsens sidste Udvej: Revolve-
ren En Prædiken for den hele 
Verden: Penge bringer ikke Lykke, 
De, der ingen Penge har, er uro-
lige og ivrige efter at faa fat i dem. 
De, der har Penge, er urolige og 
angst for at beholde dem. Dansen 
om Guldkalven var en Tragedie. 
Den begynder saa festligt, men 
ender med Revolverkuglen i Hjer-
tet. Verden skuffer grovest til side.  
Vi bliver herigennem alvorligt 
mindet om at søge evige Værdier, 
at søge den Magt, der giver Haab 
og Fred og Tryghed i Sindet: 
Jes us Kristus. Gang paa Gang 
advarer han : Vogt Eder for Have-
syge! Pengegriskhed og Rod til 
alt ondt: Ak ja, hvor er det dog 
sandt, se paa disse Millionærers 
Lig, med Revolverkuglen i Brystet. 
Og lyt til Jesu Ord : Søger først 
Guds Rige — saa skal alle de 
andre Ting gives Eder i Tilgift. 

Han kan give os en Fremtid og 
et Haabi 

Det var da meningsløst at bruge 
hele sit korte Liv til kun at jage 
efter det, der skal gives i Tilgift, 
medens man glemte det ene for-
nødne 

Fra Uge til Uge. 
_0-- 

Andelspenge. 
Da Spørgsttiaalet Andelspenge 

saa godt som ikke har været drøf-
tet paa Bornholm, er det sikkert 
kun de færreste, der. ved, hvad 
Meningen med disse nye Penge er, 
og paa hvilken Maade de bringes 
i Omløb. 

Lærer Jørgensen, Jelling, har 
skrevet en Pjece: „Andelspenge", 
som det anbefales at læse; Prisen 
er overkommelig — 35 Øre - 

Han gør heri roligt og klart rede 
for Sagen, forklarer Forskellen 
mellem det nuværende Pengesy-
stem og det tænkte nye og paa-
peger den Virkning, Andelspen-
gene vil foraarsage, samt hvad 
Betydning det vil faa paa vor 
udenlandske Handelsomsætning. 

Bogen er forfattet saa jævnt og 
ligefrem, at alle uden forudgaa-
ende Kendskab til Finansvæsen 
vil ved at læse den et Par Gange 
eftertænksomt igennem kunne faa 
Forstaaelse af Spørgsmaalet. 

Den bringer vel ikke nogen ud-
tømmende Forklaring, men giver 
et Forstaaelses Grundlag, man saa 
selv kan tænke videre paa. 

Olsker pr. Tejn. 
ANTON DAM. 

Kirkekoncerten 
i Hasle Kirke i Torsdags havde 

vundet stor Tilslutning, idet Kir: 
ken var fyldt til sidste Plads. Med-
virkende vare: Dr. Gudichsen og 
A. Thomsen (Violin) Malermester 
Jensen af Rønne (Sang og Klari-
net) samt Organist Wolffsen (Or-
gel), der hver især bidrog til at 
Koncerten blev saa vellykket som 
den var. 

Hele Indtægten gaar til en For. 
bedring af Kirkens Orgel. 

Allinge Biograf. 
Paa Grund af indtrufne Om-

stændigheder, er der ingen Fore-
stilling paa Søndag, 

0■1.- 

Bornhahns 
Spare- og haanekasses 

Afdeling 1 Allinge. 

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

3 Mdrs Opsigelse 	4,5 pCt. p. a 
Alm. Sparekassevilkaar 	4 	- 

Boxer udlejes. 

2arnevogne. 
Stort Udvalg af nye, smukke 

Vogne er hjemkommet. Priserne 
meget rimelige. 

Klapvogne, Legevogne, 
Løbehjul, Cykleheste og 

Vugger. 
Alt Tilbehør føres. Gummiringe, 
Kaleschehjørner, Hhilholdere m.m. 

Kulørt Emaljelak 
i alle Farver — anbefales til bil-

ligst mulige Priser. 

P•„ Holm, All 	• 

Billige Kranse, Dekorationer, 
Blomster 

forsendes overalt. 
Bdr.Andersen, 

HandelsgartPieri. 
Tlf. Allinge 110. 

Se her,  
Svinekørsel 

til Slagteriet udføres hver Mod-
tagelsesdag til billigste Pris. 

Anthon Kofoed, Klemensker. 
Tlf. n. 7 y 

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

Allinge Bogtrykkeri, 



Solidt Skolefodloi 
sælges til smaa Priser. 

Carl Larsen, Vesterg., Allinge. 

Lødeko 
er til Salg paa 

Blæsbjerg i Rutsker. 

Otto Karlsen. 

Færdige Kjoler og Frakker 
kober De bedst og billigst i 

Magasin du Nords Udsalg. 
Vi har nu et meget stort Udvalg i nye, moderne, fikse Fa-
coner i prima Stoffer og prima Forarbejdning. 

NB. Ekstra store Størrelser i Frakker 
er altid paa Lager. 	 Se vore Vinduer. 

VICTOR PLANCK. Allinge. 
Leverandør til Vare- og Landbrugslotteriet. 
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Fortræffeligt Svinefoder til rimelig Pris. 
Det saakaldte Fedefoder fra Svendborg er paa Lager og anhef. 

Garantiseddel, som opgiver Varens  Raastofindhold og Værdi, findes 
i hver plomberet Sæk. Trykte Foderanvisninger udleveres. 

Nordlandets Handelshus. 

Dansk frisklavet Klidmelassefoder 
samt frisklavet Foderblanding og Soyaskraa samt alle 
Slags knuste Foderkager, grove Hvedeklid, Majs og 
Honsekorn, Kærnemælksfoder, Hønse- og Kyllingefoder. 

Alt i friske Varer og til smaa Priser. 

Nordlandets Handelshus. 

glred ffirasoniteplader 
kan alle fugtige Stuer og Kamre gøres til smukke, sunde 
og behagelige Opholdsrum. Alle kan arbejde med dette 
Materiale, og det er slet ikke saa dyrt. 
Trykte Arbejdsanvisninger udleveres. 

Nordlandets Handelshus. 

Alle Sorter Markfrø 
samt Roefrø, fine Glænoærter, Solværter, Sommervik-
ker er nu paa Lager og udleveres gerne snarest. 

Et Parti ekstrafin Segerhavre og Selvhavre. 
Særlig god Saasæd sælges pr. Kontant. 

Nordlandets Handelshus.  
Til Konfirmationen. 

Telegrammer og Takkekort. 

IVIarckmanns Bog= og Bladhandel, Hasle 

Haandbroderede Lommetørklæder fra 75 Øre 
og andre smukke Ting som Konfirmationsgaver anbefales. 

Hedevig Marckmann, Hasle. 
NB. Ældre Hatte oppudsen. 

Det betaler sig 
at bruge det bedste Foder 
til Kyllingerne. 
Vi kan anbefale 

til spæde Kyllinger: BBB Start, og til større Kyllinger: 
BBB Kyllingefoder og knækket Kyllingefoder, 

Disse fortrinlige Blandinger er fabrikeret af Blaakilde Mølles 
Fabriker, og vi er meget gerne til Tjeneste med Blaakildes Fodrings-
vejledning og Beretning om Fodringsforsøg. 

Vore forskellige Sorter er netop de rigtige, hvorved De faar 
det største Udbytte af Deres Fjerkræ. 

ffrodukten. 

Kalksalpeter og 
Svovlsur Ammoniak 
er til Trods for Kronens Fald betydelig 
billigere end sidste Foraar. 

Spar derfor ikke paa Udgiften 
til Kvælstof I Aar. 

Allinge-Sandvig 
Kommune ønsker Tilbud 

paa 
I. Daglønskørsel med Hestekøre-

tøj for Aaret 1932-----33. 
II. Kørsel af 200-225 rn' Grus 
til Brug ved Gadetjæring. 

Tilbud med Pris tilsendes 

Gade- og Vejudvalget 
inden den 19.-4.--1932. 

Allinge-Sandvig 
Gymnastikforening 

afholder ordinær Generalforsam-
ling Fredag den 15. April Kl. 8 i 
Christensens Havestue. 

Dagsorden bekendtgøres paa 
Generalforsamlingen. 

Bestyrelmen. 

Tak. 
Tak for venlig Opmærksom-

hed ved min Konfirmation. 
Cdthe Holm og Forældre. 

Martha og J. Johansen, 
Allinge. 

••••■■•=1•1■0•■•■■«, 	 

cjijertel 	,ak 
for udvist Opmærksomhed ved 
min Konfirmation. 

Astrid Møller. 

4 Ugers Grise 
er til Salg hos 

Niels Rasmussen, Rutsker. 
Tlf. 86x. 

Rugeæg sælges. 
Sorte Minorka (tilsat ny Hane 

af fin Afstamning) 12 Øre pr. Stk, 

Ruts Kirkeskole. 
Et Par gulbrune Strassere med 

hvid Krave efterlyses. 	Bortfløjne 
midt i Marts. 

15=16 Aars Dreng 
kan først i April eller Maj faa 
Plads paa 

Engegaard i Rutsker. 
• ■••■■■•~1•1-......• •■••■■ 	 •••••-.~,.../•••■.,..110ffile• 

25 Stk. Grise, 
2-3 Maaneder, samt nogle unge 
Søer og en Slagteso er til Salg. 

Lynggaard i Rø. 

Halm er iil Salg, 
Kreaturer kan tages i Bytte. 

Pellegaard, Rutsker. 

En flink Pige 
og to yngre, flinke Karle kan iaa 
Plads 1. Maj paa 

St. Myregaard, Olsker. 

En dygtig og protier 

Pige, 
ikke for ung, kan faa Plads 1. Maj. 

Chr. Jensen, 
Nørregade, Allinge. 

Fodermester 
kan I. Maj faa Plads paa 

Lundegaard, Olsker. 
Tlf. 114 x. 

En paalidelig 

14-15-aarsDreng 
søges straks.  

Frigaard, Rutsker. 

filt plerarbejae  
Bygnings-. Møhel-, Vogne- og 
Skiltearbejde i Iste Klasses 
Arbejde til billige Priser. 
Forlang Tilbud .  

0. M. Rasmussen, 
Storegade, Hasle. 

Meyers Hotel 
er meget billigt til Salg ved Hen-
vendelse til 

Herman Mortensen. 
Tlf. Allinge 47.  . 

Bil 
9  Marckmann. Hasle anv. 

Spegesild 
er til Salg. Chr. Vang, Helligper. 

Tlf. Hasle 82 u. 

Solid Skotsisreparation 

11Eli
_4::>r•Exife,13, 

Søndag Kl. 8. 

	 ~Rm 

Ingen Forestilling. 

Billig Spegesild. 
Prisen paa Spegesild er nedsat 

til 7 Kr. pr. Fjdk., 4 Kr. pr. Otting. 

Hasle Fiskesalgsforening. 
Telefon 109. 

Roer til Salg. 
Skovfoged Lærkesen, Ro. 

Astma 
Lungesygdom, Næse-, Hals- og 
Svælgkatarr, Bronchitis, Em-
fysem, Nervøsitet, Søvnløshed, 
Forkølelse etc. 

Dr. Hassencamps Medicatus 
pat. lnhalationsapparat Kr. 41, 

Literaitir, Brugsanvisning og Anbe-
falinger fra Læger og Patienter til-
sendes gratis og franco. 

B. Bro kem. tekn. Fabrik. 
mi 	Danasvej 32 – København V .  

Stor Gymnastik= 
opvisning. 

Søndag den 17. April K1, 3,30 
afholder 14. Kreds Gyirmastikop 
visning i Olsker Forsamlingshus. 

— Et Hold Smaapiger, et Hold 
Drenge, et Hold store Piger og et 
Hold Karle. 
Entree: Voksne 50 Øre. Børn 25. 

Bestyrelsen. 

Hel ny og tør 

Portland Cement 
i Sække 

sælges til nedsatte Priser og lavest 
ved Køb af 10 Sække pr. Kontant 

Nordlandets linfilshus. 
Nogle Ajlepumper 
Ajlerender, Ajlesier, galv. 
Truge til Grise og Fjerkræ 
samt galv. Spande, Ballier 
og alle Redskaber til Brug 
i Mark og Have sælges til 
meget smaa Priser. 

ild1W8iiiiS 
9u1v-fernis. 

Den bedste Gulvfernis faas hos 

Ja B. Larsen. 
En ny 4-5 Personers 

Bil udlejes 
Tlf. 49. 	Andreas Christensen, 

Nørregade, Allinge, 

Allinge-Sandvig. 
Det indskærpes herved, at det 

er strengt forbudt at 
henkaste Affald paa Fyld-
pladsen ved Hotel Sandvig eller 
noget som helst andet Sted paa 
Kommunens Grund, med Undta-
delse af Lossepladsen ved Gas-
værket. Paa Fyldpladsen maa kun 
henkastes Jord, Sten, Sand og 
Grus.Overtrædelse vil blive straffet 
med Bøder. 

løvrigt indskærpes Sundheds-
vedtægtens § § 16-17 og 18. 

Allinge-Sandvig Byraad, den 8. 
April 1932 

M. Bloch. 

En yngre Karl 
kan faa Plads 1. Maj 

Mortingegaard, Ro. 

Ungsvin, 
5 Ugers Grise og en So nær Far-
ring — samt ægte Gran Danois 
Hvalpe er til Salg. 

Samme Sted er en god reel 
Frederiksborg Hoppe (5 Aar) til 
Salg. 

Tlf. Klemens ndr. 68 y. 
	•■••■•10■1111•11 

Olsker 
Husmandsforening. 

Aarsfest afholdes i Forsamlings-
huset SØNDAG d. 10. April Kl. 7 
Foredrag af Jacob Jacobsen, Ruts. 

Derefter afholdes Syforeningens 
aarlige Bortsalg og Bortlodning. 

- Alle Medlemmer indbydes. 
Medlemskort skal forevises. 

Bestyrelsen. 

Olsker. 
Licitation over Skærve-, Grus-

og Vandkørsel afholdes i Olsker 
Forsamlingshus, Lørdag d. 9. April 
Kl. 7. 

Sogneralidet. 

• •KAFFE • • • 
Prøv J. B. Larsens Kaffe 

og De vil blive tilfreds. 

Niels V. Grooss 
Blikkenslager. 

Aut. Gas- og Vandmester. 
WC, Kloak- og Centralvarmeanlæg. 

Tilbud og Overslag gratjs. 
.2111~•••■•••■••••■• 11■110•1■11 00111.■ 

SU Slags jiåaleeg 
og Salater anbefales 
til billigste Priser. 

J. B. Larsen. 

Forretningskonvolutter 
sælges med Firma for kun 8 Kr 
pr. Mille. 

Allinge Bogtrykkeri. 

uverrettisagrerur 

Jac. Jensen. 
Inkassationer, Ejendomshandler. Doku-
mentskrivning, Dødsbobehandling ni. v. 

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

7 Personers Bil til Salg 
eller Bytte med en mindre. 

til billige Priser. 
Tak for Opmærksomheden Skomager Hammer, Nørregade, 

ved vort Sølvbryllup og Thy- AsL E 

ras Konfirmation. 
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En ung Piges Stemme klang ud 
over Parken. 

„Fordømt Kattemusik," sagde 
Volsham. Olivia Lady Sharis sad 
ved hans Side i en lille lukket 
Løvhytte. 

„Hvad foretager Deres Mand 
sig i Aften," spurgte Volsham. 

„Jeg tror han spiller Bridge," 
lød det matte Svar. 

„Det er Gudskelov sidste Aften, 
jeg er her," fortsatte Volsham og 
gabede ugenert. 

„De plejer jo heller ikke at ef-
terkomme min Mands Indbydelse." 

„Jeg vilde nødig have krænket 
Dem ved at blive borte." 

„Det interesserer mig saa usi-
geligt lidt, om De kommer eller 
bliver borte; — men i Reglen 
plejer — —" 

„Det jo at betale sig," fuldendte 
Volsham med en brutal Latter. 

„Ja — at betale sig — ja, Him-
len hjælpe mig." 

To andre af Lord Shares Gæ-
ster vandrede langsomt over 
Græsplænen. 

„De er igen sammen," udbrød 
den ene og nikkede betydnings- 
fuldt mod Indgangen til Løvhytten. 

„De har efter alt at dømme en 
Del at tale med hinanden om," 
bemærkede den anden. Jeg kan 
ikke forklare mig det, men inderst 
inde føler jeg den største Antipati 
mod denne Volsham. Han er 
Eventyrer. — —" 

„Og Lady Olivia er ung og for-
tryllende -- og denne Fortrolighed 
-- hm! Selvfølgelig den gamle 
Historie om Vinteren, der gifter 
sig med Foraaret. — Uklogt --
meget uklogt." 

De to Herrer gik videre. 
„De saa os," sagde Volshani. 
„Og jeg tør vædde paa, at det 

var om Dern, de talte. Hvor paa 
Jorden, har de sikkert spurgt hin- 
anden -- har Lord Shares dog 
opdaget denne smukke Blomst, 
hans Kone er. Ingen kender De- 
res Fortid — og de har Ret. In-
gen kender Deres Fortid; ingen 
— undtagen een eneste — og 
denne ene sidder tilfældigvis ved 
Deres Side. — Nej — nej - •- rejs 
Dem endelig ikke. Jeg har ført 
Dem herud for at tale med Dem. 
De ved jo, jeg rejser imorgen. --- 
Jeg skal gøre Pinen kort. 	 Jeg 
behøver Tre Tusind Pund !" 

Lady Shaves løftede Hænderne. 
Hendes Ansigt var ligblegt. 

„Hvilken Djævel De er," støn-
nede hun. 

,1 en Verden af Djævle," lo han 
kynisk tilbage, 

„Hvorlænge har De dog tænkt 
at ville pine mig?" 

„Bah -- hvorfor tale om Pine 
— Deres Mand er rig. De er hans 
Afgud. De behøver kun at anvende 
en Nødløgn — —" 

„Før vilde jeg — —" 
„Bare rolig — det vilde ikke 

være første Gang. Har De maa- 
ske fortalt ham de øvrige Gange, 
hvad De har brugt Pengene til? 

„Hvis han havde spurgt -
havde jeg fortalt ham Sandheden 
— og saa — ja saa havde jeg 
næppe siddet her nu." 

„Bravo," lo Volsham — » næ 
hvorfor tale, naar ingen7spørger. 
God Mand, den Lord Shares -
men som sagt. Det er disse tre 
Tusind Pundl" 

„En ganske urimelig Sum," 
sagde Lady Olivia og stirrede med 
udspilede øjne hen for sig. 

„Det finder jeg ikke!" 
»Godt", fortsatte hun med haab-

løs Klang i Stemmen: „De vil 
styrte mig i Ulykke, men" — -

Der hørtes en tør Hoste og lette 
Skridt ved Indgangen. Lord Sha- 

res traadte ind. .0h, nej — bliv 
siddende," bad han, da han saa 
Volsham gøre Tegn til at rejse 
sig: „Jeg vil ikke forstyrre. Olivia, 
mit Barn, Kortene har trættet mig 
en Smule i Aften. Jeg kom for at 
sige Gud Nat. Haaber De und-
skylder," sagde han til Volsham. 

„Der er Stil over hare," bemær-
kede Volsham, da Lord Shaves 
var gaaet ind. » Ved Gud, jeg tror, 
jeg vilde være bange for ham, 
dersom han var nogle Aar yngre. 
Elsker De ham virkelig, Olivia ?" 

„Lige saa meget som jeg hader 
og foragter Dem !" 

„Det glæder mig -- han er det 
værd. Men hvorledes tror De, han 
vilde tage det, dersom han vid-
ste -" 

„Ti !" 
„At De engang var - 
„Stille — siger jeg!" 
„En — - - 
Med et lidenskabelig Skrig rej-

ste hun sig og slog ham i Ansig-
tet. Cigaretten for som en Raket 
igennem Luften. En Ed for over 
hans Læber; men i næste Sekund 
var han atter rolig, og der var 
næsten en Klang af Latter i hans 
Stemme, da han raabte efter hende: 
„Glem det ikke — tre Tusind 
Pund — inden otte og fyrre Ti-
mer." 

Den følgende Dag ved Middags-
tid var Gæsterne rejst. Lord Sha-
res sad i Biblioteket. Overfor ham 
sad Olivia. 

„Mit kære Barn," bemærkede 
han, da Tjeneren havde serveret 
Teen. 

„Vil Du -gøre mig en Tjeneste 
og skrive paa en Strimmel Papir 
hvad jeg dikterer Dig?" 

Olivia satte sig ved Skrivebordet. 
„Kun dette; „Lionel Lincoln, 

Fennimore Cooper, den halvmaa-
neformede Brosche af Diamanter 
og Turkiner 	 Lapis — Lazuli 
— Kameen -- den lille Perlehals- 
kæde 	 — Har Du skrevet det?" 

„Ja!" 
„Tak, Olivia — giv mig det. 

Jeg vil lægge det i min Tegnebog. 
— — Er Du slet ikke nysgerrig?" 

„En Smule maaske I" 
Lord Shaves lo svagt. 
„Godt, jeg vil vise Dig min For-

trolighed — — Der er ikke saa 
faa Bøger her i Biblioteket, vel?» 

„Der er lidt for enhver Smag. 
„Nuvel! Fem af disse Bøger er 

Attraps. Set fra Ryggen ligner de 
andre Bøger, -- -- men ellers er 
de Æsker 	— Æsker med Staal- 
indlæg. Jeg opbevarer i disse 
Æsker alle Familiejuvelerne. --
Min egen Ide — og en god Ide 
synes jeg. 

En Indbrudstyv vil ikke falde 
paa at undersøge mit Bibliotek. 
Hans Interesse vil dele sig mel-
lem mit Pengeskab og dit Toilet-
bord. Du vil maaske undre Dig 
over, hvorfor jeg bad Dig om kun 
at skrive dette ene — — men ser 
Du, de fire andre noterede jeg 
forleden Dag; men da var det 
mig komplet umuligt at erindre, 
hvad den femte var. Først forny-
lig kom jeg i Tanker derom. Du 
forstaar, det er paa høje Tid, at 
jeg gør den Slags Optegnelser. 
Min Hukommelse begynder at 
svigte". 

To Timer senere stod Olivia 
ved Vinduet i sit Værelse og saa 
ud over Parken. Hendes Sind var 
i Oprør, og Blodet bankede i hen-
des Tindinger. Hun kom lige fra 
Biblioteket. Lord Shaves var gaaet 
derfra længe før hun. Et Blik paa 
de fem Bøger havde overbevist 
hende om, at de virkelig var At-
traps. 

Olivia strøg sig med sin smalle 
Haand henover Panden. 

Den halvmaaneformede Brosche, 
Kameen og Perlerne var sikkert  

tre Tusinde Pund værd. Hun be-
høvede blot at sende disse Ord, 
som hun havde nedskrevet for 
sin Mand, til Volsham — og Sa-
gen var i Orden Kun disse Ord, 
som hun havde nedskrevet for 
sin Mand. til Volsham -- og Sa-
gen var i Orden. Kun disse Ord 
-- og Volsham vilde sikkert for-
staa. Det var jo hans Profession 
at forstaa fine Vink. Volsham 
vilde saa komme næste Aften og 
hente Juvelerne. Det var absolut 
sikkert. I Hemmelighed vilde han 
komme — og i Hemmelighed 
vilde han gaa. Hendes Mand, der 
elskede hende saa højt, havde ved 
sin Fortrolighed selv vist hende 
denne Udvej. Det var rigtigt -
men hvilken Uret vilde det ikke 
være overfor ham. Det vilde sæn-
ke ham i Graven, dersom han op-
dagede det. 

Alle disse Tanker foer gennem 
Olivias Hjerne, medens Blodet 
suste vildt i hendes Aarer af 
Spænding. Der var endnu tre Mi-
nutter til, at Postbudet vilde kom-
me og tømme Postkassen, der 
hang udenfor Muren, der omgav 
Parken. Postbudet kom altid punkt-
lig. — „Gud hjælpe mig", bad 
hun og satte sig ved Skrivebordet, 
skrev med skælvende Haand nogle 
faa Ord og forseglede Brevet. Et 
Minut efter laa det i Postkassen.  

Samme Nat kom Volsham. 
Denne Gang ikke som indbudt 
— — som Ven af Lord Shares 
Frue. Smidig og behændig klat-
rede han over Muren ; krøb gen-
nem Brombærbuske over Smuds 
og Ukrudt hen til Huset og svang 
sig ind gennem et aabentstaaende 

Det var Biblioteket, han korn 
ind i. Det havde aldrig før inter-
esseret ham; derfor maatte han 
nu først søge. Lyset fra hans elek-
triske Lampe gled fra Bog til Bog. 
Endelig fandt han, hvad han søgte. 
Ryggen var hlaa med gyldne Bog-
staver: »Lionel Lincoln". Han tog 
deri ud og konstaterede, at det 
var en Æske. Dens Laas var for-
svarligt lukket. Han var netop i 
færd med at skjule den paa sig, 
da pludselig et Klik fik ham til 
forskrækket at snurre rundt paa 
Hælen. I samme Nu laa Værelset 
badet i Lys. Foran ham stod Lord 
Shaves pegende paa ham med en 
Revolver. — — „De er fornuftig," 
bemærkede Lord Shares køligt, 
da han saa den anden forhorde 
sig rolig: Den mindste Bevægelse 
fra Deres Side vil nemlig frem-
kalde et pludseligt Dødsfald!" 

Volsham fugtede sine Læber - 
- men tav. 

„Glæder mig at se Dem," fort-
satte Lord Shares. „Jeg havde 
ventet Deres Besøg — — Sæt 
Dem der i Stolen og tag en Ci-
garet. Der er visse Ting, jeg kunde 
lide at drøfte med Dem!" 

Volsham satte sig og tog med 
rystende Fingre en Cigaret fra et 
Etui paa Rygebordet. 

„De var ifærd med at stjæle 
mit Juvelskrin," begyndte Lord 
Shares igen og pegede med Re-
volveren paa Æsken, som Vols-
ham i Forvirringen havde stillet 
fra sig paa Bordet. „Hvorfra vid-
ste De, hvor jeg gemmer mine 
Juveler?" 

Spørgsmaalet bragte ligesom 
Grund under Volshams Fødder 

Han vidste, han besad en Magt, 
en Viden. Han vilde være ubarm-
hjertelig og benytte sig af den, 
om det blev fornødent. 

» Hvorfra vidste De det?" spurg-
te Lord Shaves igen. 

„Jeg vidste det!" 
„Jamen hvorfra . . .? hvem har 

sagt Dem det?" 
„De gjorde bedre i ikke at 

spørge." 

„Og hvad skulde jeg i Stedet 
gøre?" 

„Lade mig gaa!" 
„Et naivt Forslag — — og umu- 

ligt at gennemføre — 	altsaa 
til Sagen. Kun to Personer kendte 
Gemmestedet. Min Hustru — -
og jeg." 

„Deres Hustru har meddelt mig 
det!" 

Lang Tavshed fulgte. 
Volsham følte, at han vandt 

Terræn. Han tog et Par kraftige 
Drag af Cigaretten og sendte en 
Røgsky mod Loftet. 

„Hun meddelte mig det," gen-
tog han og lo kynisk. 

„Det er umuligt!" 
„Men bestemt !" 
»Selvfølgelig maa jeg forlange 

et Bevis." 
»Det skal De faa!" Volsham 

trak en Strimmel Papir op af 
Lommen. 

„Lionel Liocoln, Fennimore Co-
per, den halvmaaneformede Bro-
sche af Diamanter og Turkiser 
	 Lapis Lazuli — Kameen — den 
lille Perlehalskæde 	" stod der 
med Olivias Haandskrift. Han 
rakte Lord Shares Strimmelen. 

„Ja", sagde denne, da han havde 
kigget paa den: „Det er min Hu-
strus Haandskrift. Hun skrev disse 
Ord efter min Diktat." 

„— — Og sendte mig den —" 
fuldendte Volsham — „er det ikke 
Bevis nok?" 

„Det er overhovedet intet Bevis. 
Jeg har nemlig selv sendt Dem 
denne Seddel !" 

Volsham stirrede maalløs nogle 
Sekunder. 

„Jeg kan nemlig fortælle Dem," 
fortsatte Lord Shares med hævet 
Stenurt/ : 

„Jeg befandt mig i Gaar Aftes 
paa den anden Side af Løvhytten, 
medens De havde Deres interes-
sante Samtale med min Hustru. 
Jeg ilar længe haft Dem i Kikker-
ten; har hele Tiden instinktmæs-
sigt vidst, De var en Slyngel De 
vilde presse hende for Penge. De 
vidste noget, hvilket — —" 

„Ja, hvilket," afbrød Volsham 
med skærende Stemme og halede 
et Brev op af Lommen. Hans Øjne 
lyste af Had. Hvad det end vilde 
koste ham, og hvad Følgerne end 
maatte blive for hende, det nu 
rn aatte gaa ud over, var ham lige-
gyldigt - 

„Dette Brev — — hvori Deres 
Hustru trygler om min Tavshed 
— e- vil maaske aabne Deres 
øjne — — ligesom det sikkert 
vil være en Lækkerbidsken for 
Publikum, dersom jeg offentliggør 
det!" — — Hans Øjne skinnede 
koldt triumfere-tide. 

„Ved Gud — Volsham — De 
er en endnu større Slyngel, end 
jeg havde ventet — —" 

Med en hastig Bevægelse snup-
pede han Brevet ud af Volshams 
Haand. Volshani sprang op med 
et Skrig og rakte efter det. Hans 
Haand faldt slapt tilbage igen, 
ramt af Revolverkoblen. 

,,Fingrene af Fadet," haanede 
Lord Shares og lod Brevet dale 
ned i den brændende Kamin 

„Jeg Van fortælle Dem endnu 
en Ting, min kære Volsham," 
fortsatte lian igen 

„Min Hustru vaklede igaar imel-
lem at udlevere Hemmeligheden 
ved Gemmestedet af mine Juveler 
til Dem — — eller skrifte for mig. 
Hun valgte det sidste. Jeg ved alt 
nu! Hun har fejlet engang -
nuvel! I mine Øjne er hun ikke 
mindre attraaværdig. Alene det - 
at have været i Deres Vold -
var Bod nok. Hun er den samme 
for mig som hidtil. Maaske netop 
fordi hun korn til mig og bad om 
Beskyttelse. Til Dem sendte hun 
et Brev, — hvori hun forklarede, 
at hun havde taget denne Beslut- 

ning. — Den eneste rigtige 	', 
— Volsham fugtede Læberne 

igen. 
„De har vundet Spillet, Lord 

Shares, vil De nu lade mig gaa?" 
Lord Shares svarede ikke. 
„De vil maaske hente Politi?" 
„Heller ikke det," lød det kolde 

Svar. „En Slyngel som De vil før 
eller senere igen forsøge at gøre 
Ulykker. De er gaaet for vidt. Ud 
af dette Værelse kommer De ikke 
levende." 

Volsham følte det, som krøb 
noget koldt han ned ad Ryggen. 

, De vil myrde mig?" spurgte 
han vildt. 

- — „Med koldt Blod — nej! 
skønt ingen vilde kunne krumme 
et Haar paa mit Hovede, fordi jeg 
i Selvforsvar skød en genem Ind- 
brudstyv ned — 	men jeg vil 
give Dem en Chance — 	 der! 
— — Han smed en ladt Revolver 
foran Volsham, 

,.Naar jeg nu slukker Lyset, 
kan De bruge de to Skud, der er 
i, som De selv synes!" Volsham 
greb Revolveren, lige idet Lord 
Shares slukkede Lyset. 

„Værsgod, Mister Volsham, grib 
Deres Chance," lød Lord Shares 
Stemme. 

Lord Shares tændte en Cigaret. 
Voldsham sigtede efter den guld-
røde Flamme. Kuglen gled forbi 
og knuste en Rude i Døren. Den 
næste strejfede Lord Shares Kind. 

„Klovn ', mumlede han og 
spændte sin Revolver. 

„Naade!" skreg Voldsham hæst. 
Der lød et kort Smæld. 
Volsham tumlede om paa Gulvet. 
Lord Shares tændte Lyset og 

aabnede Døren. 
,,En Indbrudstyv," forklarede 

han de blege og opskræmte Tjene-
stefolk. -- — Olivia stod foran 
med skinnende Øjne. 

„Min stakkels, stakkels lille 
Pige," sagde han og lagde beskyt-
tende sin Arm om hendes Liv. 

„Her er intet at se; intet at 
sørge 	— eller forskrækkes over. 
Intet — absolut intet 

Gor Deres Indkøb hos 
de Handlende, som averte-
rer her i Bladet, derved 
stotter De os i vore Be-
stræbelser, for at faa det 
udsendt i videre Kredse 

Regninger, 
Meddelelser, 

Konvolutter, 
Brevpapir 

Kvitteringer 
og løvrigt alle Tryksager til For-

retningsfolk, Foreninger og private 
leveres billigst fra 

Allinge Bogtrykkeri. 

Averterende, 
der endnu ikke har indløst de af 
os udsendte Indbetalingskort paa 
skyldige Beløb fra sidste Regn-
skabsaar, bedes indbetale dette 
paa vor Postkonto Nr. 14146 - -
inden 8 Dage. Vi har store Ud-
betalinger og vil gerne spare Dem 

for de med Incasso forøgede Ud-
gifter. 

Otto Gornitzka. 
Smaa Annoncer hedes saavidt 

muligt betalt Kontant. 

Juvelskrinet 
.Af Kaj Brusen. 	
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