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Et Eventyr i Vildmarken. ÄM 

« 
Sheriffen^ Curt Gordon fro Skye i fortsatte han f oa. „Men bet barede 

bankede paa Døren tit den lille Hytte ikke længe, tør jeg begyndte (ti ffjøn-
midt mellem Snefaner, medens hon > ne, hvorledes det kom. til at gav med 

samtidig holdt Riflen fcerdiM Han Mg. Jeg gav min Kone alt, jeg 
var næsten gjemt inde i en jbær J^abde, og sendte hende afsted til Se-

Skindpels, og Paa Benens havde han 
Brede, flade og korte Ski, det eneste 
scm kunde boere en Mand over slige, 
vældige Snevidder. % 

Nu blev Hyttedøren lukket op, og 
der stod Rod Hawloy, Flygwingett> 

fora Sheriffen var paa Jagt ester. 
„Rod, du ved, hvorfor jeg kom

mer," sagde Sheriffen. 
,,^zo. _ - v 

„Rod, jeg arresterer big, anklaget 
for at habe.myrdet Ed 92ile5.* 

Hawley nikkede. ~ , -
„Du er den eneste, jeg har været 

ræd for," sagde han. „Palmers, hav-
de aldrig fundet mig. Meit de maa 
habe ødelagt din Ferie for dig." 

„Ja, de mqatte sende Bud ester 
mig." 

Sheriffen havde nu taget Ader-
tøiet af. Han var en Mand midt i 
Firtiaarene, men saa betydelig yngre 
ud. 

„Jeg ønffer til Gud, du ikke var 
Curt Gordon!" udbrød Hawley bit-
ter, medens han saa paa den anden. 
„Men du maa være sulten ester en 
flig Marsch." . ' 

Ta de to Mænd havde spist, stop
pede Gordon sig en Pibe. 

„Curt, jeg vil sige dig, at du al-
drig faar mig i Fængsel levende?" 
sagde Rod. 

„Rod, Gud er mit Vidne paa, at 
du er den sidste, jeg med fri Vilje 
vilde fætte i Fængsel. Men jeg har 
aflagt Ed paa bestandig at gjøre min 
Pligt. Loven siger, at jeg skal tage 
dig — og da bil jeg gørc det." 

„Curt, du skjønner naturligvis 
ikke, hvorfor jeg kom til at skyde Ed 
Niles?" sagde Hawley hæst 

„Det nytter ikke at gruble over det 
nu. Rod." . 

„Jo, det gjør. Jeg vil, du skol 
forftaa, hborfor jeg gjorde det. Du 
har bæret Familiens Ven, siden jeg 
bar liden, Curt. Du bar paa Ferie, 
da dette foregik — jeg ønsker, du var 
klebet der, du var. Palmer havde 
aldrig fundet mig!" ^ \ 

Sheriffen 'uffede. 

-Ja, jeg fan lkke Age, jeg liker j Gud! 

attle. Selv flygtede jeg hid — og 
jeg Wnffer, He ikke havde sendt dig cf-
ter mig." * < _ /l#" 

Sheriffer5 ftckMe og ^oK^Asin 
Haond paa Hawleys. -

„Rod, du ved, jeg tror Hvert Ord, 
hu siger," sagde han.. „Tu lyver 
ikke. Og havde jeg været dig, havde 
jeg gjort bet samme. Men mine 
Hænder er bundet. Kan du ikke for? 
staa det? Jeg maa gjøre min Migt 
s— og det et W tage dig tilbage for 

i ^oinstofcn.^ , 
„Du vil tage mig^ tilhage, saa jeg 

kan blwe myrdet?" 

Curt Gordons Ansigt fortrak sig. 
»Jeg maa! Jeg er nødt til det!" 
sagde han brudt. 

„Hør videre!" fortsatte Havjley 
rolig. „Vort Barn. Og* jeg svor til 

Gud, at dette Barn ikke ffulde faa en 
Fcengfelsfugl til Fader. Bryd dig 
ikke om mig; men for hendes — min 
Kones — Skyld — en øm, bra, elsk
værdig Kvinde —'' og for Barnets 
Skyld beder jeg dig give mig . min 
Chance, Curt!" 

Gordon rystede trist paa Hovedet. 
»Du ved, jeg ikke kan, faa det nyt-

ter ikke for dig at have noget Haab?" 
sagde han. 

„Der er en Ting til, som til og 
med skulde kunne bevæge dig, Curt. 

Den, jeg er gift med, er din Søster 
Elsie." - ; 

»Det har jegikke faaet vide noget 
om!" • ~ 

»Vi havde mgen Adresse. Dit 
skrev jo næsten aldrig. Jeg vidste 

ikke, hun var din Søster, før ester vi 
var forlovet." 

Gordon gjemte Ansigtet i Hænder
ne. 

„Elsie!" sagde han brudt. „Og jeg 
vidste ingenting! Min egen Søster!" 

Han sukkede tungt, og hele Skik-
kelsen skalv af Bevægelse. Men faa 
fortsatte han bittert: -

»Ja, det var min Feil. Jeg ffrev 
sjelden —imdsfysdte mig med, at jeg 
var for optaget. Du bet), jeg bor op
taget, " Rod — m£tt dette. 

denne Job," sagde han. „Men jeg 
rnaatte følge Loben. Det var min 
Pligt!" 

„Kjendte du Ed Niles, Curt?" 

„Jeg kjendte ham nok til at vide, 
at han ikke bar noget Tob for Meit» 

neffeWen." 
„Men vidste du ogfaa, at han er 

Svoger af Guvernøren for denne 
Stat?", 

»Ja." 
„Og du bed ogfaa, at jeg ikke här 

Udsigt til at flippe fro bet med Li-
bet, om jeg kommer for Retten her." 

„Loben skal bømme retfærdig!" 
„Soben!" udbrød Hawley hidsig. 

„Selb om de bleb nødt til at foran
dre hber eneste Lobparagraf, vilde de 
hænge mig for Mordet paa Ed 

Niles. Jeg har aldrig havt Lyst til 
at dræbe nogen, men jeg skammer 
mig ikke ober dette Mord. Jeg er 
snarere stolt af det!" 

»Rod, jeg pligter at gjøre dig op

mærksom paa, at det, du nu siger, 
fait blwe benyttet mod dig. Du bur-
de iffe disfutere den Sog —" r 

„Hør, hvad jeg siger!" afbrød 
Hawley ham barsk: „Jeg diskute-
rer min Sag for den eneste Ret, den 
nogengang kommer for. Det er dig 
og mig — og Gud, hbis der er en 
Gud deroppe, som asgjør Ting> Lo
ben ikke kan klare." 

Gordon habde tænkt at gjentoge 
sin Advarsel; men Fangens bestemte 
Tale fik ham til at tie stille. Der 
bar noget i Hawleys Væsen, som 
gjorde ham urolig for hvad, som nu 
vilde komme. 

„ Efteråt du var reist, hvade jeg en 
stille Tid," fortsatte Hawley. „Jeg 
reiste ned til Seattle, og der traf jeg 
et Pigebarn, font jeg giftede mig 

med. Hun var Maskmskriverske hos 
et Tømmerhondlerfirmo og som jeg 
selv omtrent alene i Verden. Hen
des Forældre var, døde og Familien 
forresten spredt omkring til at klore 

for sig selv. Vi giftede os, og jeg fik 
en midlertidig JoZr der. »Det var vo
re Hvedebrødsdage — og for mig 
var det font i Himmerige. 

Derop kom ogfaa Ed Niles. Han 
; fik fe min Kone o^M» skjønner du 
kanske, hvorfor jeg ffjøS ham." 

i. Hawley var kridhvid iÄnfigtet, og 
hans Træk arbeidede. 

„Vi vilde gierne fortalt dig det," 
bemærkede Hawley blødt — han var 
bevæget over, hvor bedrøvet Sherif-
fen tydeligvis var. „Vi telegrafe
rede rundt til flere Hoteller den Dag 
vi giftede os, for vi hoobede ot faa 
fat i dig. Men fao lo vi og fogde, 
vi vilde overroske dig, naor du kom 
igjen. En fin Overraskelse, jo! Her 
er jeg eftersøgt for Mord. og Elsie 
pines. Gud ved hvor. Og du her 
med mit Liv og hendes'Lykke i dine 

Hænder. Him er din egen Søster, 
Curt Gordon.. Kan ikke dette bevæ
ge dig?" 

Sheriffen fvorede ikke, og Hawlev 
blev ved: 

„Er det for meget at gjøre faa pas 
for hende, Curt. Bare en liden 
Skrøne, om at du ikke kunde finde 
mig — giv mig en Maaned mere, til 
Vaaren kommer, saa jeg kan slippe 
væk og begynde paa nyt et eller an
det Sted?" < 

Gordon svarede fremdeles ikke. 
„Hun elsker mig, Curt," sagde 

Hawley. „Og'gaar det galt med 
mig, er hun knækket for Livet. Tør 
du nægte din egen Søster saapas?" 

„Ti stille!" raabte Gordon. Han 
for op og begyndte at- drive op og 
ned paa Gulvet. 

—-Ingen af dem lukkede H Pie hele 
Natten. Og Hawley vidste, at She-
riffciT fremdeles fatte Pligten otier 
alt. 

„Du dil altfaa ikke — hjælpe hen
de?" fogde Hon. 
' ,^Jeg kon ikke," svarede feen anden 

tonløft. „Naar A' M har spist, mås 
vi af sted." . . • 

Do de hovde spist — det blev ikke 
stort med nogen af dem — gjorde de 
Huset istond og tog foa paa fig solide-
Klæder. • 

Hawley gik bort ng lukkede op Dø

ren, og Sheriffen kom bort M ham.^ 
Ude sneede det. Tex var fotot en 

Masse Sne om Natten. _ 

„Heldig vi har Ski," bemærkede 
Howley. ^Uden dem kom Ä ingen 
Vei!" ' ^ " 

Gordon rynkede Panden over ol 
den Sne, jggt loa opstablet bagom 
Hytten, — betisar rent som A Fjeld. 

»Jeg skjønner Me for ett Idiot 
som har bygget denne Hytt«»!" sagde 
HW n Se Voo fessé Snd^lwéfl Der 

ne altsommen og saa! . Jo \tt vi 
kolftmer væk desto bedres" • -7-

„Naor dette Sneskred kommer, 
bliver der ikke mere igjen af Hytten 
her end nogen Stokke," bemærkede 
Hawley. „Og hvis nogen vor inde 
i Hytten —" ^ 

„Snok ikke sao høit! Jeg ved, at 

engang skulde der ikke mare til end 
et høit Roob for at løsne et Skxed!" 
Og Gordon skyndte sig . md.Or ot 
heyke sine Ting. ^ '• 

Ikke før havde han snuet Ryggen 
til, sao hørte han Smeldet af en Rif
le udenfor. Hawley havde grebet 

fin egen Kifle, ag nu ^yrebe han 
igjen. ; > 

Hawley havde ikke, som Gordon 
tænkte, rettet Skuddet mod sig selv, 
men fyret i Luften. Og lidt efter vi
ste det sig, hvad han havde til Hen
sigt. De svære Snemasser kom si
gende nedover. Rifleskuddet havde 
forstyrret deres Ligevægt. 

„Du er rent gal!" skreg Gordon 
og greb ester Hawleys Riflc. 

Men mr øgede Sneen i Fatt. 
„Jeg sagde dig jo, at jeg aldrig 

vilde lade mig tage levende!" skreg 
Hawley.' „Lad nu Gud dømme mel-
lem—" 

Nu vor Sneen over dem. 
• 

Curt Gordon vaognede op of fin 
Bedøvelse og fao, han lao lige i Sne-
konten langt væk fro det Sted, hvor 
Skredet vor begyndt. Ved ot se sig 
om opdagede han en Lovaat, og da 
han havde gravet en Stund, fit han 
frem den bevidstløse Hawley. 

Han gnxd og bankede løs paa 
Manden, og efter en Stund tom 
Hawley til sia felv, satte sig ap og 
stirrede poa Sheriffen. 

Te var sandelig ilde stillet. Uden 
Ski og Proviant var de prisgivet 
Vildmarkens Lunefuldhed sao ot 
sige. 

„Du bad mig ofgjøre Sagen, Rod. 
Men nu er vi vist færd;ge begge to," 
sagde Gordon tilslut bittert. 

»Jo, vi enten fryser eller sulter 
ihjel," indrømmede Hawley. 

»Vi kommer jo in (ten Vei tiden 
Ski. Hvor langt kunde en Mand 
komme med at brøite disse Snedri
ver?" 

„Kanske nogen faa Æilomeftgr. Og 
det er to og firti til Skye." -

„Og iffe et Hus Hao hele Veien." 
«Jo, der er et ikke fem Kilometer 

væk — en Hytte, font den geologiske 
Undersøgelseskommission byggede 
ifjor Sommer.Der er en Masse Pro 
viant, og to Mænd kunde leve der i 
inaanedsvis." 

„En Hytte? Paa hvilken Kant 
da?" svurgte Gordon... _ 

Howley rystede paa Hovedet. „Du> 
finder den aldrig," sagde han. 

»Jeg vil finde den." 
„Du kommer til ot dø> medens du 

prøver. For hvert Skridt, du gjør, 
gaar Sneen dig op paa Livet. Vi 

klorede det kanske, hvis jeg viste Vei
en." 

„Ja, saa gjør det!" 
Howley rystede igjen poo Hovedet. 
„Vil du i faa Tilfælde give mig to 

Doges Forsprang, naor vi kommer 
der?" . -

Sheriffen kneb Munden fattmten. 
„Nei, ikke engang en Time," sagde 

han. „Du er min Fange." 
„Godt, fao find Veien selv!" 
„Mener du det?" 

»Jo, jeg er ikke ræddere foe at dø 
jeg end^du. Jeg var færdig til Dø-

den, da jeg fik dette Sneskred ivei, 
og ingen Magf i Verden skal saa mig 
til at vise dig Veien til den Hytten. 
Kanske en høtere Magt M asgjøre 
Sagen for os. Du goor først!" 

Gordon begyndte langsomt at be
væge fid fremober, og Hawley fulgte 
ester. Dette bar mod den visse Død. 
men han vor lige glad. 

Dødfens trætte fank de tilfidst ned. 
Gordon var aldeles bevidstløs, og det 
nyttede ikke, at Hawley, rystede i 
ham. ; ->l 4C„ 

Howlch holdt ogfittir passat sovne 
md, do hon pludselig syntes, hon saa 
Elsies Anst gt. lige foran sig. 

Han hørte ogfaa hendes Stemme 
— eller var det bare SCrægreite, det 
knagede i ? 

Nei, sondeltg Stemmen sogde no-
get til hom — kom med et Bud, hon 
ikke kunde ignorer^som fik ham 

til ot sætte sig -ap. x W. 
Sao fik hon pludselig en. Ide. 

Den formelig elektriserede ham..og 

bogstovelig gav hom nyt Liv« MM 
• - - v' 

Curt Gordon loa i en Seng inde 
i en Hyttes "Der brændte paa Peisen 
cg lugtede Mad. • _" -v 

.. slog ^neit ap Sg Wvckede 

utylMg tn MM. Mandey »ar 

Hawley, og han choiht noget, varmt 
op til hovs Mund. 

Hon prøvede ot somle Tankerne, 
men sovnede ind igjen. 

Imedens sad Hawley og ffrev et 
Brev med Kopiblyant. Medens hon 
skrev, skottede hon bort paa Skikkel
sen i Sengen og smilede. 

«Der ligger en real Kar," tænkte 
han. „Eu bedre findes ikke. Hav-
de det gaaet ester hans Hoved, havde 
han taget mig i Fængsel, tiltrods for 
at han fætter stor Pris paa mig. Og 
jeg sørger ikke over, at jeg har red-
det hans Liv.". ^ 

Hawley gyste, da han huskede paa. 
hvorledes han habde kjæmpet med 
sig selb, sør han bar Gordon op i 
Huset her istedetf6r_at lade ham lig-
tre i Sneen, medens han selb reddede 
fig. Han syntes, han nu havde gjort 
op med Gordon poa den rigtige 
Maadc. -

I Brc-bet ffrev han: 
„Curt! Jeg fik dig op her. Det

te er Hytten, jeg næbnte til dig, og 
jeg pleiede dig i tb Dage, til jeg bleb 
sikker paa, du kom til at klare det. 
Jeg bil ikke sige, hborledes jeg kom
mer væk,- for da vilde du reife ester 
mig, og jeg mener ot faa alt det For-
sprang, jeg kan. Men ialfald fair 
ingen dadle dig, Curt. Du gjorde 
alt, du fim be, for ät opfylde . din 
Pligt. Nu antager jeg, du mindst 
kommer til ot fobe en Dag til — 
kanske længer. Farbel, gamle Ven 
og bær ikke fint pao mig. Men for 
mig gaar Elsies Lykke først. Jeg bad 
Gud om Retfærdighed, og jeg fik 
©bar, da jeg opdagede, hborledes 
jeg kunde troMe Sneen." 

Hawley fatte fit Navn under og 
lagde Breves et Sted, hvor Gordon 
nioatte finde det. Derefter gik ban 
ud af Hytten efter at have puttet si
ne Lommer fulde af Proviant. 

Saa tog han Veien bort til et Ce
dertræ. og han skar af to brede Gre-
ire, som han furrede fast til Benene. 
Grenene var lette og filtret nok til at 
taale hans Vægt paa de bløde Sne
driver. Disse . „Ski" var rigtignok 
mere klodset lavet end de almindeli
ge, men de.g jorde alligevel fin Nytte. 

Han faa sig omkring. Sneen drys
sede sremdeles ned: og gjemte olle 
Spor efter det, han havde gjort: 
* To Dages Forsprang var Han nu 
aldeles sikker paa. Det var ikke sik-
fert, at Curt gjisttÄU Mörledes han 
bar kommen væk. Og han smilede, 
da han drog afsted — mod Frihed og 

Elsie. 

Paa Bryllupsreiscll. 

Harry ©haler havde gistet sig Do-
gen iforveien. De stoppede nu faran 
et Hotel i Paris — og fao huskede 
dm unge sEgtemand pludselig, at 
han habde glemt at gaa inborn Ban
ken for at hæve Penge. 
._ „Det fan bu jo gjøre fidSn," be-

mærfede den lille nybagte Frue. 
^,Men jeg burde have dem nu. Jeg 

eier iffe mere end to Francs, og jeg 
aner ikke, hborledes de bruger det 

paa Hotellerne her. Hjemme behø-
ber bi ikke betale Forskuds om bi 
kommer med Bagage, men her kan de 
have ett anden Skik. Tænk, om de mi 
forlanger Pengene - paa Bordet, 
Madge." 

„Gid, hvad ffat vt gjøre da?" ud
brød Madge forskrækket. 

„Lod mig tænke mig om lidt," 
svarede Harry. „Jo, nu ved jeg det. 
Du maa blive her og vente paa mig, 
medens jeg faar fat i tusind Francs 
Jeg bliver ikke længe." 

„Du er min egen kloge, flinke 
Gut!" fagde Madge begeistret. „Du 
bed bestandig, hbad du ffol gjøre; 
derfor føler jeg mig foa tryg med' 
dig. Men kanske jeg helst burde bli
ve med dig i Banken." 

„Nei, du er for træt til det fei. 
Jeg er tilboge, før du ved af bet." 

Harry var ikke videre flink i 
Fransk, men hatt kunde da give en 
Stuff Besked om at kjøre til Muttros 
Bank. ^ 

Poa Veien did saachcm fig inters-
seret omkring. Han havde bestandig 
længtet ester at komme til Paris, og 
did havde saa de nygifte fat Kursen 
Bryllupsdagens Aften. Hu var hott 

der. „ ^ •; !•-
Ved Banken Bétdlte han Kaffen 

og skyndte sig ind. Men saa blev hatt 
pludselig bleg. Ved at fjende i Lom
men opdagede han nemlig, at han 
havde glemt ot tage fit Kreditiv med: 
Det laa i en anden Lomme. 

„Jeg pleiet fet ikke at være Idi
oti" iænkté han. '*S5ef maa være 
Forelskelsen og Äistérmaakt, som nn 
plndseRg Har stiubd op ned paa al 
mm Forstand. Sht igna jeg  ̂virkelig 

se at tage mig sammen og det Vfok 

fort." ' 
Han havde ikke andet ot gjøre end 

at goo tilbage efter Kreditivet. Men 

før han gik, fik han en Ide, skyndte 
sig md i Banken og bort til Disken, 
hvor der stod en Mand, som tydelig-
vis var engelff. 

„Jeg har et Kreditiv paa. Deres 
Vank," begyndte hott. „Men jeg vil 
ikke netop nu saa Penge paa det. Jeg 
bilde bare trde, om matt her i Hotel
ler maa betole Forskud for Bagage 
og denflags." 

„Nei," svarede Mattben. Og Sha-
ler skyndte sig ud efter at hove takket 
for Oplysningen. 

Han skyndte sig bort til en Dro
sche. fom stod der. 

„Hvor skal De, Monsieur?" fpurte 
Manden. 

„Til — til.mit Hotel," fvarede 
Shaler. Der var hændt ham noaet 
fiedeligt og usædvanligt. Han havde 
faktiff glemt, hvnd Hotellet hed. Han 
vidste bare, at Navnet havde flere 
Stavelser. 

„Vil De sige mig Navnene paa 
nogen af Hotellerne her?" jrøurgte 
han nervøs. 

Manden begyndte of remfe dem 
op, men Shaler stansede horn. 

„Jeg har desværre rent glemt 
Navnet pao det, jeg bor i. og disse 
franske Navnene har jeg ingen Rede 
Pao," erklærede han. „Men det laa 
cmtrent ti Minuter fra her." 

„Der er ttrnbst firti Hoteller i den 
Omkreds," bemærkede Kuffen. „Jeg 
er ræd for —"~ 

„Lod os fjøre-rundt fra det ene 
til det andet da!" afbrød Sbaler for-
tbfTet. Han huffede paa sin lille 
Madge, som nu sad der olene ængste
lig og nervøs, medens hun studerede 
poa, hvor der bel kunde bære blebet 
af ham. Madge var foa liden, sao 
hjælpeløs. 

„Men do moa jeg nok desværre 
bede Monsieur om en Franc eller to 
paa Forikud," snerrede Manden, som 
nu bar blevet mistrozsk. „Det er kje-
deli gt, men —" 

Harry Sbtler snudde sig" fortvilet 
bort og begyndte at bribe nebober 
Gaden. Han gik forbi bet ene Steb 
efter bet andet uden ot fe poa andet 
cnd Formen af Sufene. om han paa 
den Maaden kunde finde sit Hotel. 

Tilslut kom han forbi et sbært 
Hus, hbor der ober Døren var ma-
let'en Drage i grønt og gult. Der 

for en Mand I;ge Pao htm i Døren. 
. „.Omforladelse!" begyndte den ny-
komne. 

Men saa sik han se et Glimt af 
Horrys Ansigt og udbrød: 

„Nei, men er det ikke Harry Sho-
ler! Hvorledes i ol Verden kommer 
du her til Quartier?" 

Shaler kjendte oiqfaa Manden. 
Det var Mark Vane, en ung Kunst-

ner, som var reist til Paris for et 
Par Aar siden. Endelig midt i sin 
Nød traf hän da paa en Ven! 

,j$eg er her med min Kone —" 
begyndte han. 

„Dm Kone?" gjentog Vane. „Jeg 

hor ikke hørt —" -
„Jeg giftede mig tgaar," bemær

kede Shaler, medens han prøvede ot 
lade letlivet. 

„Og hvor bor du?" 
„Det ved jeg ikke. Jeg —" -
,;Vei> du ikke! Hvor er do din Ko

ne?" 

„Jeg ved det iffe. Jeg har tniftet 
hende. Hun er vel paa vort Hotel." 

„Hvod for et Hotel?" 
Nu forklarede Shaler hele Situa

tionen for sin Ven. Vane hørte poa 
ham, og da han por færdig, brast han 
i Lotter. 

. „Det'glæder mig, at" du morer 
dig," brummede Shaler.„Det er jo 
fomøteligt, at min stakkars lille So
ne sidder der og hberfett ved ud eller 
ind!" 

„Omforladelse! Det var stygt af 
mig at le," sagde Vane angerfuld. 
„Men det er ikke fao galt, fom. du 
tror. Du hor formodentlig ikke 
tænkt poa at goo ind et Sted og tele
fonere til de forskjellige Hoteller?" 

„Aa, jeg er nu ikke rent Idiot hel
ler," fnerrede Shaler. „Men for de: 
første fon jeg' iffe Fransk, og for det 
andet har jeg ikke en Penny paa 
mig." . ;?v/;yö;v>..' 
—„Jeg er tiéstwerre éifoa pengeløs. 
Men har du ikke prøvet at pantsætte 
noget?" ^ • -

„Jeg har ikke seet m eneste Pan-
telaanerbutik." -i 

„Men der er da nok af dem her 
oaSring. Kom, lad ofr forsøge ?"r 

Bidt ester havde Shaler femti 
Francs t den Lomme, hvor der lidt 
før hovde ligget et kostbart Uhr. Og 
nu gik de md i en Telefonkioff, hvor 

hvordan (ømmcv det sig, 
et saa mange Sygdomme, fom tilfoaclebeebe har trodset 
itrømte Sorger# Jtnaft, giver ester for bca rolige Jsdvirt-

ef et simpelt Hssmiddel fom 

Dr. I)eter* 

Forædet gaar lige rtl Cnbctd Rod, Ureshed«« i Systemet. Det 
«^proepareret af rcac, helbredende Rødder og Urter og har beret i Brug 
i over hmldrede Aar. 

Ikke aogea Apotetsmedicm: Leveres direkte ft» 
~ j Laboratoriet af 

Dr. Fahrney S? Sovs Co. 
8601 Washiugtoa Blod. . Lauk» tott frit i Sanebe Chicago» III» 

Vane faa begyndte at se nedooer Li

ften paa Hoteller. Pao bet første 
spurgte han paa Fransk: 

„Sig mig, er her nogen engelff 
Dame, hbis Mand er gaaet fra hen
de og rimeligvis driver omkring i 
Byen?" 

»Ja," bleb der øieblikkelig svaret. 
„Og hbad heder hun?" 
„Hvad for en af dem mener De?" 

kom tut det forbløffende Svor. „Her 
er syv Stykker, som Manden er gaa
et fro." 

Pane stønnede og lagde Røret fra 
sig. _ '' 

Nu telefonerede de fra Hotel til 
Hotel, og tilslut henvendte de sig til 
Politiet. - ' 

Men nei, Politiet habde ikke hørt 
ont nogen fortbilet engelff Dame, 
fom bad dem redde fin Mand fra 
Storbyens Farer. 

Tilslut udbrød Vane: 
„Men kjære, du er jo foa hvid i 

Anfiatet font et Lagen. Naar fpiste 
du sidst?" 

„Jeg tog en Kop Kaffe intorges 
cmbord pao Baaden," svarede Sha
ler mat. „Men bryd dig ikke om 
mig! Vi maa lede omkring, om det 
faa er i hele Nat, om —" 

„Først maa du saa i dig nogen 
Mod, ellers faar vi dig paa Syge

huset!" erklærede Vane bestemt. „Du 
er blevet rent udksørt af al denne 
IEngstelse. Lad os nu gaa ind og 
pantsætte Ringen og Slipsnaalen 
din, og bagefter faar vi en raff Mid
dag paa et Hotel i Strøget. Siden 
fan vi gaa rundt paa de forskjellige 
Hoteller, og inden <4 Par Timer fin
der vi usikkert Fru Shaler." 

Shaler vilde komme med Ind
vendinger, men samtidig holdt han 
paa at folde overende af Træthed, 
og Vane greb ham i Armen. 

„Du gjør, fom jeg siger!" udbrød 
han. 

Lidt efter stansede de foran en flot 
Bygning, dg Shaler fulgte mat og 

fortvilet sin Ven op i Spisesalen, 
hbor de satte sig bed et Bord. 

„Nei, for en sød Dame!" udbrød 
Vane Pludselig. „Se paa hende. 
Det har du godt os." 

„Hold Kjæft!" brummede Shaler. 
„Men hun fer poa dig," fortfatte 

Vane. „Bare pao dig, og mig 
stjænker hun ikke et Blik." 

Shaler snudde sig mekanisk om 
mod der. Vennen antydede. Og faa 
sprat han op. 

„Madge!" stønnede han. — 
Ja, der sad hans Kone i sin pene

ste Kjole. Hun faa forbentnings-
fuTb ud, titen ikke Spor ræd eller 

fortbilet. _ 
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„Du ikke engang stia bort Pa& 
mig," udbrød hun paataget ivriZ. 
„Og jeg, som habde taget paa m$£ 
min peneste Kjole for din Skyld." 

„Madge, hbad . betyder dettes" 

stønnede Shaler. „Du er jo hber$B^_ 
ræd eller borte for mig.*L-^ 

„Borte! Kjære, jeg hor jo bærch 
ber hele Tiden, siden du gik. Je$ 
Ventede paa dig en Times Tid, met 
faa ordnede jeg med Værelser HE 
denslags. Til Middag kom jeg ndfe 
og —" 

„Og du var ikke ræd!" udb&tfe 
hendes Mand. 

„Ræd! Du er jo foa flink 
stærk." 

Shaker grundede lidt, og sao 
de han: _ 

„Her er en gammel Ven af mig* 
Maef Vane. Jeg tænker at Be&e 
ham til Middag. Den stakkars Fy» 
ren har ingen Ting. Det maa vat* 
forfærdeligt at finde sig pengeløs \ 
et fremmed Land." 

da Grubebrand, der har toret sU 
den 1884. Geologer og Grubefol? 
cnilaar, at bituminøse Kul for mindft 
$50,000,000 er brændt i underjor« 
diffe Kulaarer i Perry County. Ohis, 
siden 1884, da der under en stor Kut* 
streik blev fat Ild paa Kulfelter. Il
dett, der siden har ædt sig Vei gjen« 
nem umineredc Kulmasser, ffaar nu 
nd gjennem Mundingen af en forladt 
Schakt nær Shawnee. Det vældige 
Baal ffyder 100 Fod op i Luften og 
kan sees milevis. Andre Steder t 
Høidedragene har Ilden brudt gjen-
item Overfladen og spiller i Høide 
med Trætoppene. Geologer antager, 

at,det bil tage 15 Aar, før Ilden har 
udtømt Brændselsressourceme indos 
Omraodet. 
I New Straitsbille-Distriktet har 

Branden ffabt store Spalter og Hul-
ler i Jorden og der er store Spræk
ker i-Jorben langs hele den 3 Mil 
lange Ildlinje. Hbad Hede og Røg 
angaar, kunde Indbyggerne i Di
striktet ligefaa gjerne bo bed Vesuv. 
Efter hber^Regnbtjge stiger svære 
Røgskyer fra Jordsprækkerne og læg
ger sig over Egnen. Paa en Form 
nær New Straitsbille er Vandet poa 
Kogepunktet, naar det trækkes op af 
Brønden, paagrund af den boldsom-

me Hede nede i Jorden. 

Kvinde ftuibrn fihldig i Mord. — 
White Cloud, Mich., 26de Okt. De« 
20-aorige Mrs. Meda Hodell, hvis 
Hjem er i Sumpdistriktet, bleb af e* 
Jury i Kredsretten her idog fundeg 
skyldig i Mord i første Grad i Ffetf 
bindelse med hendes forfrøblede St«-
gerfaders Dobid Hodells Død. 

Kvinden ogHjemmets 
nye Modekatalog 

for Host og Vinter 

indeholder 550 Mønstre af Kvinders, uyge Pigers og Børns Dragter, 
Kaaber Undertøi osv., passende for Høst og Vinter; ligeledes en om
fattende, let forstaaelig Artikel om Skræddersøm. Ten hor ogsoa 
Illustrationer as 30 forskjellige Sy- og Besætniugsfting, som er af 
stor Værdi for Hjemmesyerfleu. -

Vi vil levere vor nye Modcfatolog, fom ovenfor beskreven, port»-
frit tilsendt, til enhver af dette Blads Læsere, der til os indsender en 
ny 3 Maaueders Prøve-Abonnent og 25 Cents, som kan indsendes i 
-Frimærker. 

Glæd eders Veninder, send dent Kvinden og Hjemmet frit t 3 Ma»-
neder og faa fekv vor nye Mödekatalog font Præmie, portofrit tilsendt. 

Mrs .  JdaHansen ,  -
Svinde» »g Hjemmet, Cedar Rapids, 

' For indlagte 25 Cents i Frimærker fend 
Kviude« eg Hjemmet med de to Bilog „Møn
stertidende" og „Bort Bibliothek" t 3 Maa» 
neder til ' ' 

. . i i-i * • 

. .. r «£#• » » « » * • i;'V> »-• ... 

Send en »Y Modekatalsg frit som Præmie til 

.  .  .>  » .  »  J5 r "  t e  »  •  »  •  »  »  »»»-»» .»  •  •  •  

Ellcr: 
ftfik lette eb og send bet 

ntfb 25 6eet&- t 5 ri mætfer 
eller @Wlb, saa vil jeg feabe 
Dem 

Kvinden og Hjemmet 
med to Bilag. Stønfterttbeabe 
og Sart Sibfletbel« portotrit 
I 6 SReeneber, hviS De iffe 
et Abonnent nu; det er 
h»l» PriS. 
ir ftbiabem h ttewwt 

et det nulte iUuftmebe 
Kvindeblad t vort Sprog i 
Amerika. Benyt dette (Net* 
elle XUInb nu og inbfead 
*mt. Tilffri» 

WdrS. Id« Hasf«, 
•»tsbe* es Hjemme«, 

Oeb«s Hafibi, 3HM 


