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: Esmee Alton, en vakker og velopdragen 
; ung Pige, som staar alene i Verden, hur 
! lcest et Avertissement i et af Londons 
; Blade fra Detektiven Charles Rogers, 

ber. søger en ung Dame som Privatse-
kretær. Hun søger Pladsen og faar den. 

Den unge Piges Fader, der hed 
O'Connell, var for nogle Aar siden død 
under mystiske Omstændigheder. Dagen 
før sin Død havde han aftvunget hende 
det Løfte, at hvis nSget tilstødte how 
skulde hun prøve at leve stilfærdig sam-
men med sin Tante og lægge bort Nav-

, net O'Connell og aldrig gaa til Scenen 
eller gjøre noget, der kunde gjøre hendev 
Ansigt bekjendt blandt Publikum. 

Rogers lader esterhvert ben unge 
Pige forstaa, at henbes Hverv vil 
blive at lade sig ansætte som Privatse-
kretær hos' Grev Ricardo, der nu gaar 

, under Navnet Richard Power, for at 
udspionere dennes Forhold, idet han er 
mistænkt for en vis Forbrydelse. Hun 
finder, at Manden er den fämme som 
Helten, i hendes Eventyr, Grev. Ricardo, 
som hun i sin j£ib traf paa en Reise i 
Italien. Hun føler sig strax overbevist 

}om, at han ikke er skyldig i nogen Forbry-
' deise. . 

Hun indføres i Huset, synes hun 
gjenkjender Grev Ricardo og føler sig 
saaret og stusset over, at han ikke mærker 
sig med at gjenkjende hende. Den 
følgende Dag faar Frk. Alton flere 
Breve at strive. Et af disse er til 
Frk. Elizabeth Harford, en ung Dame, 
hvis Fotografi Powers har vist sin Se-
kretær, idet han beder hende om at ud-
tale sin virkelige Mening om det. Han 
fortæller, at han i fem Aar har været 
forlovet med Frk. Harford. Idet han 
dikterer Brevet, aabenbarer han, at han 
ct blind, ellev næsten blind. Esmee 
brister i Graad. Nu forstaar hun, hvorfor 
han ikke har gjenkjendt hende. Der bli-
Uer en Forklaring mellem dem. Han 
fortæller, at hår' strebet til hende under 
det Navn, .hun gik under, da han traf 
hende i Italien, Esmee Smith, og en-
bog forsøgt at træffe hende i hendes 
Tantes Hjem. Esmee forstaar, at Tkn-
ten har skjult bet hele for henbe. Hun 
foragter sig selv for at have inbtaget en 
Slags Spionstilling. Sorgen over Grev 
Nicarbos Skjcebne tynger henbe. 

En Dag hentes en Pianostemmer. 
Grev Ri car bo har villet, at Frk. Alton 
stal spille for ham. Portnersten, den 
gamle Fru Neale, viser Frk. Alton Fa-
milieporiræiterne, medens Pianostem
meren er der. Frk. Alton opdager, at 
Dinene paa et Portræt af Grev Ricardo 
som tolv Aars Gut er skudt ud. 

Idet de aabner Døren til et Værelse, 
høres Klirren af Glas, et' Møbel, som 
vælter, og et Smeld af en Dør. Nogen 
synes at have "flygtet. Frk. Alton sætter 
afsted efter Flygtningen, fulgt af Fru 
Neale. Dfer er Fingeraftryk paa ituslaaet 
Glas og Haandtaget til en Dør. Der 
har tidligere forekommet Ting, som ty-
tiede paa Nærværelsen i Huset af en 
stjult Beboer. Frk. Alton bestemmer sig 
for at komme tilbunds i dette. Hun foto
graferer Fingeraftrykkene. 

Paa Veien hjem om Aftenen efter-
følges hun af en Mand, der viser sig at 
være Grev Ricardo. Idet hcrn indhenter 
henbe, siger han: 

„Jeg ved, hvad De har foretaget Dem 
i mit Hus. De troede ikke jeg vilde op-
dage, at De var der, men jeg fandt ud 
af bet. Jeg er klar over. Frøken Alton, 
at De er en tarvelig liden Hyklerske. Nu 
ved De, hvorfor jeg fulgte efter Dem. 
Jeg kom for at sige Dem det." 

---̂ > fmm 

Hvis Jorden havde aabnet sig 
foran Esmee kunde hun ikke borre ble
vet mere forbløffet, for det umulige 
var skeet. Hendes Helt, hendes fuld-
endte Riddersmand havde forvandlet 
sig til en brutal Mand. Han ntaat-
te vcere gal, eller ogsaa maatte hun 
v cere gal, naar hun troede det var 
ham, som havde sagt disse Ord, eller 
ogsaa drømte hun og vilde snart 
vaagne op. > 

„Hvorfor siger De ikke noget," sag-
de h<m i en ærtende Tone. „De har 
i ethvert Tilfælde Forstand nok til 
at indse, at det er unyttig at forsvare 
Dem."" 

V „Ja, men jeg forsvarer mig al-
,ligevel," for det ud af Esmee.' 
/ „Hvad jeg ved er, at De paa en 
uforskammet Maade har blandet 
Dem ind i.noget, som ikke vedkommer 
Dem og De er en Klodsmajor oven-
ikjøbet, en forbistret liden Idiot." 

Esmee var aldeles bedøvet af hans 
Voldsomhed, fatt hun Næsten vaklede 
bort fra ham. „Lad mig gaa," stam
mede hun. > . . • - -

Manden lo of hcr^je. ; ; ,;<9<to," 
gjentog han, „jeg Mffer inket andet. 
Gaa og kom aldrig mit ^us nær. 
Forstaar De? De ffal ikke.bryde Dem 
om at vise Dem oftere paa Cannon 
Wood." 

„Jeg forstaar Dem," gjentog den 
imge Pige. „Jeg vilde heller bø end 
komme der efter dette, _ Jeg Mskede 

.kun at hjælpe Dem." _ ; ... 
„Sludder og Vrøvl," afbrød han 

hende. „De ønskedeathjælpe Dem 
selv. Vend De tilbage til Deres Bu
reau og fortæt 6et, hvad jeg har sagt 
til Dem, hvis De har Lyst til det, mett 
fortæl ham ogsaa, hvad De gjorde., 

Glem ikke det. Nu kan De forsvin
de, naar De har givet mig de Foto
grafier, som De har taget. Jeg me
ner Deres Fotografiapparat. Giv 
mig det hører De, hid med det." : 

En eiendommelig Stædighed be
mægtigede sig den unge Pige. Han 
var saa Briital og truende, at hun 
blev hidset til at trodse ham: Hun 
vilde ikke tilfiaa for ham, at hun af 
Rædsel havde mistet sit Fotografiap
parat. Desuden Mskede hun ikke at 
han skttlde have det. Han fortjente 
ikke at blive hjulpet. Hun ønskede 
iffe længer at hjælpe ham. For 
'Meblikket var hun lige glad med 
hvor der blev af Fotografiapparatet, 
naar det bare ikke blev overgivet til 
Richard Potøer. S 

Føt hun svarede, flog hun^in lan
ge Kaabe tilside. „De fer," sagde 
hun, „at jeg ikke har andet end min 
H^andvæske. Den er for liden til at 
kunne. rumme. selv. det;mindste Foto
grafiapparat, men De kan aabne den 
og fe selv hvis De vil."- Medens hun 
talte rafte hutv ham den lille sorte 
Haandvæske. Manden nappede den 
fra hende, men istedetfor at se i'den 
kastede han den ind mellem Træstam
merrie paa en Mark paa den anden 
Side af Veien. „Det fait De have 
godt af for Deres Narrestreger, hvis 
Deres Penge laa i den," sagde han. 
„Sig mig nu, hvad De gjorde med 
Fotografiapparatet ? Lod De det bli
ve i Portnerboligen?" 

„Net, jeg gjorde ikke," svarede hun. 
„Saa i Huset. Ds moa have efter

ladt det der, hvis De ikke gav det til 
de gamle Portnerfolk." ' . 

„Hvis jeg maa, saa er det afgjort 
dermed." . V 

„Saa'gctv De det til det gamle Fæ 
Guiseppe." 

„Nei, og De skulde skamme Dem 
over at tale om ham paa denne Maa-
de. Han elsker Dem. Han vilde 
sætte sit Liv til for Dem." z 

„Det fjender Te ikke noget til! 
Hvor gjorde Te af Fotografiappara
tet? Hvis De ikke fortæller mig det, 
saa vil jeg. kvæle Dem," og han greb 
fat i den blaagrønne Kaabe. 

„De kan dræbe mig, hvis De vil," 
fogde hun med lynende Øine, „mew 
jeg siger Dem Äke noget om Fotogra
fiapparatet." Esmee var ikke læn-
ger ræd, og hendes Ideal var knust. 
Der var ikke noget at leve for. Det 
vilde være en smerteblandet Fryd for 
hÄtde at blive dræbt af denne Mand 
i samme HReblik font han havde dræbt 
hendes Mærlighed. 

Medens hun flyngede ham disse 
Ord i Ansigtet hørte hun en Ramlen 
af Hjul. En gammeldags Drosche 
svingede ind paa den trange Vei, og 
Hesten travede kraftig afsted. Dro
schen var ikke længer borte end at 
hun kun behøvede at raabe: „Hjælp, 
Mord," og Manden vilde styrte hen-
de til Undsætning.. • • 

Kanske vilde hun tffe have skreget. 
Hun vidste det ikke/ men den samme 
Tanke paa hvad hun kunde gjøre maa 
have været i Potøers Sind. Med en 
Ed slap han hendes Kaabe, vendte 
sig hurtig om, og uden at fe yderli
gere paa hende gik han tilbage den 
samme Vei Han var kommet. Han 
gik med lange, slentrende Skridt, og 
sikkert slet ikke som en Mand som er 
blind. Esmee stod ganske stille og 
stirrede efter ham. . Nu, da han var 
borte og hun ikke længer saa hans 
fordreiene Ansigt eller høtie hans 
grusomme Stemme kunde hun næsten 
tro, at det hele havde været et Mare
ridt, men Veien og Maaneskinnet og 
Skyggerne var virkelige, og den gam
le skramlende Drosche var virkelig. 
Da den lom nærmere,, følte hun at 
hun ikke maatte gaa glip af den 
Chance den bød hende. Hun følte 
sig kun altfor svag og sønderknust 
til at kunde gaa hjem. 

Hvis Droschen er ledig toger jeg 
den, tænkte hun og stod i Maane
skinnet og ventede paa, at bfn skulde 
komme nærmere, og netop som hun 
skulde til at raabe den an, faldt hen
des Blik paa det tabte Fotografiap
parat. Hun tog det og løftede Ar
men for at paakalde KuDns Opmcer-
somhed. 

„Er De ledig?" rattbte hun. 1 

Han holdt an med«t Ryk, men før 
Hesten fik Tid til at stanse stak en 
Hovedet ud af Droschevinduet. Et 
ØteHtk efter blev Dømt aabnet og 
en Mand sprang ud. „Godaften. 
Frøken Alton," lød Hr. Lyons lidt 
fremmede Akcent. „Det er en stor 
Glæde og en stor Belønning for mw 
Taalmodtghed," vedblev han og tog 
sin brune Hat af og buff ede med jin, 

velkjendte overdrevne Høflighed. 
„Heldet er med mig. -Jeg ventede 
i omtrent to Timer. Endelig tog jeg 
afsted, da jeg tænkte, at De maatte 
komme denne Bet og ikke kunde kom-
me meget senere. Jeg kom netop i 
rette Tid til at kunne kjøre Dem til 
Deres Pension." 

„Mange Tak," sagde Esmee, 
„men der er kun et kort Stykke Vei 
derhen. Jeg behøver ikke at kjøre." 

„Ja, mett Dé raabte jo Droschen 
an for at spørge om den var ledig. 
Og det er den, den er Deres." 

„Mener De," spurgte hun, „at De 
vil överlade mig den at fjøte hjem 
i alene." 

„Det vil jeg, hvis De forlanger 
det. Jeg er Gentleman, Frøken Al-
ton, men jeg maa sige, at De er ett 
topper ung Dame, siden De har gjort 
alt dét De har gjort særlig i de sidste 
ti-tolv Dage. Kan De saa virkelig 
være ræd for at kjøre denne Vei med 
ett gammel Ven som mig ? Naa ja, 
Bekjendt hvis De heller vil have det 
Udtryk." \ - -

„Jeg er tffe ræd," sagde Esmee, 
„jeg ønsker bare ikke at kjøre med 
Dem. Hr. Lyons. Jeg blev borte fro 
mit Hjem iaften Med Vilje, da jeg 
førte, at De havde aflagt mig et Be
søg. Jeg har meget imod, at De føl
ger mig øg udspionerer mig som De 
har gjort. Hvis jeg havde ønsket at 
se Dem igjen, vilde jeg have bedt 
Dent aflægge mig et Besøg." 

„De er meget uvenlig," sagde Ly
ons, „og jeg ved ikke hvad jeg nogen
sinde har gjort Dem siden De er saa 
uvenlig. Jeg har altid ønsket Dem 
alt mulig godt, og jeg kunde have 
skaffet Dem ett meget pert Stilling, 
hvis De vilde have tilladt mig det, og 
jeg har nu noget interessant' at for
tælle Dent, noget der er af Vigtig
hed for Dem." 

„Ja, ja saa lad mig kjøre," tog 
Esmee en dristig Beslutning. „Vær 
saa snil at give Kusten Bested om 
at fjøre til Nr. 7 i Swanstreet, og 
hvis De underveis siger eller gjøt no
get som mishager mig, stanser jeg 
Kusken og springer ud." 

„De skal ikke faa nogen Anled
ning til at blive misfornøiet," love-
de Lyons hende. 

Den unge Pige gik ind i Droschen 
og anbragte fig i et Hjørne, og Lyons, 
der faa at hun ikke lifte at hove ham 
i Nærheden, havde den Takt at.an-
bringe sig paa det smole Sæde lige 
overfor hende. '-

„De fogde De havde noget vigtig 
at fortælle mig," sagde Esmee. „Var 
det sandt, eller var det bare et Peta» 
tfud?" - -

„Det er sandt nok. Jeg behøver 
ikke at fortælle Dem, at jeg sporede 
Dem fra Fru Mitchams Pensionat 
til Rogers. Jeg leiede mig et Værel
se i en Gade ikke langt fra hans Hus 
og skaffede mig Oplysninger om Hr. 
Rogers. Jeg opdagede, at hon vor 
ansat i Scotland Dord. Jeg speku
lerede en hel Del.over, hvorfor han 
havde anftrængt sig, med at faa fat 
t Dem, og med hvilket Paaskud han 
havde Dem i sit Hjem sammen med 
sitt Kone og Datter." 

; „PaasQtd," för det indigneret ud 
af Esmee. 

„Ja, Frøken Alton. Den Gang 
undrede jeg mig otier det. Nu ved 
jeg, hvad det var. Charles Rogers 
er interesseret i Dem af- samme 
Grund som jeg. Jeg mener af sam
me Grund som jeg til at begynde 
med var interesseret i Dem, for snart 
blev jeg interesseret i Dem selv. Hvis 
dér skulde komme Vanskeligheder for 
Dem, vilde jeg med Glæde have frelst 
Dem frc« dem, som en Mand kan frel
se en Kvinde, men denne Rogers har 
ingett af den Slags Følelser. Han 
har anbragt dem i Tigerens Klør." 

„Hvad mener De med dci?" gispe
de Esmee. 

Droschen holdt foran Fru Jen
nings Hus. Men trods fin Ivrig
hed efter at blive kvit Lyons, sad den 
unge Pige ganske stille. „Hvad me
ner De," gjentog hun. 

Manden lænede fig over mod hen
de, idet han hvilede sine Albuer, paa 
sine KnæC- - -

„Jeg er ikke Englænder, heller ikke 
Jæger," sagde han, „men jeg ved, 
hvad Englændere og Jægere gjør i 
Jydien, naar de ønsker at fange en 
Tiger, der ceder Mennesker. De bin
der el Lam paa det Sted', hvor de ved, 
at Tigeren pleier at komme, hvorpaa 
de venter for at skyde den. Hr. Char
les Rogers er Englænder, og han vil 
kanske ogsaa kalde sig Jæger. Vi er 
ganske vist i London, ikke i Indien, 
men han har sit Lam, og det binder 
han, hvor han haaber, at Tigeren 
kan lokkes t en FæBe. — Forstaar 
De mig?" ' ' 

„Jeg hvad De ønskede, AM 
skal forstaa, men De bliver nødt tit at 

forklare Dem yderligere, hvis De vil 
gjøre noget Indtryk paa mig." 

Lyons smilede^ „At dømme efter 
Deres Ansigt og Deres Stemme, un
ge Dame,, tror jeg, jeg har gjort til
strækkelig Indtryk for i Aften, med
mindre De vil invitere mig op i De
res Dagligstue for en længere Pas
siar." 'h-: 

Den unge Pige rystede paa Hove
det. „Lammet ønsker ikke at invite
re ex^ra Tiger-e," sagde hun^ „Jeg 
har faoet Tigere nok for idag. Vær 
faa. snil at forklare Dem her." 
- „Jeg er ikke saa snil," sagde Ly
ons. „Jeg ønskede ikke at sige mere, 
efter at jeg nu har advaret Dem, med 
mindre De inviterer mig som Deres 
Vett til at komme og besøge Dem i 
Deres Hjem." - . 

„I saa Tilfælde," sagde den unge 
Pige, „bliver jeg nødt til selv at fin? 
de ud, hvad De mener." 

„Det vil De muligvis alt for snart 
finde ud." * 

„Det kon ikke blive for snart." 
„De ved ikke, hvad De siger. For 

Deres egen Skyld gjør De bedst i at 
opgive denne Hr. Charles Rogers 
Opgave — opgiv den med det sam? 
me." 

Esmee svarede ikke. Hun reiste sig 
og gik ud af Droschen og vilde have 
skubbet den svære Person tilside, hvis 
han ikke havde forstaaet Vinket og 
hurtig var kjørt. Den Tanke, font 
var eneraadende i hendes Sind, var, 
at Skjæbnen havde tvunget hende til 
at følge Lyons Raad. Hun vilde 
aldrig mere sætte sine Fødder i Can
non Wood. . 

18de Kapitel. 

'Næste Dag. 
Fru Jennings havde tændt Ild 

i Esmees lille Kamin, og Gløden af 
Flammerne skinnede rødt paa Loft og 
Vægge. Den unge Pige næsten faldt 
ont i sin Seng og laa der som bedø
vet og stirrede paa det rosenrøde 
Skjær i Værelset. 

„Mit Hjerte er knust," hulkede 
hun. 'X. 

Med unge Domers haabløse 
Fortvilelse haabet hun, at hun 
maatte dø fremfor at skulde være 
nødt til at staa op næste Morgen og 
blive'ved med at leve i en ^modbyde
lig Verden, hvor der ikke længere 
fandtes en ridderlig Mrev Ricardo. 
Men hun var stærk, -é$i: f of stærk--
Hun skulde leve, og hun maatte tage 
ett Bestemmelse, hvad hun skulde fore-
toge fig i den umiddelbare Fremtid. 
Hvis hun kunde falde i Søvn og for 
en Stund hett glemme alt og tage 
fin Bestemmelse næste Morgen, hvor 
en svag Straale af Mod kunde trøste 
hende, vilde hun have været taknem
melig. Men hun kunde ikke falde i 
Søvn. Time efter Time laa hun og 
saa paa Flommente i Kaminen. Ti
me ester Time, til de døede hen og, 
kun efterlod to røde Drogeøitte i Ka
minen, som gloede ondt paa hende. 

Hun besluttede sig endelig iil at 
sende Bud efter Hr. Rogers eller gaa 
hen til ham, hvis hun havde Kræfter 
dertil for at fortælle ham om Fin
geraftrykkene, naar Billederne vor 
blevet fremkaldt. Skjønt hun ikke 
længere kunde føle Kjærlighed, ja 
end ikke Respekt for Grev Ricardo 
alias Potøer, kunde hun dog ikke faa 
sig selv til ot tro, at han var den fan 
tastifke Slyngel, font Rogers havde 
beskrevet ham. Den unge Pige var 
loyal. Selv nu kundehun ikke glem-
me, hvad Ricardo havde været for 
hende i Italien, og hvorledes hun 
hovde tilbedt ham i Cannon Wood 
for bare et Par Timer siden, da det 
tragiske ved hans Blindhed var gaaet 
op for hende. Og hun foretrak at 
tro, at han var gal, sttarere end at 
han med fast Overlæg var brutal, og 
hun ønskede stadig at frelse ham hvis 
hun kunde. Hon hovde gjort hende 
ude af Stand til selv at foretage sig 
noget, men hun kunde og vilde for
tælle Charles Rogers om sitt Grund 
til at tro, at han var uskyldig i visse 
Anklager. Hun vilde gjøre det ind
lysende for Detektiven, at han havde 
jm Fiende i Nærheden, kanske i fit 
eget Hus, og hun vilde bede Rogers 
om at beskytte ham paa en eller an
den Maade. Det var først hen ved 
Sextiden, at hun faldt i en dyb Søvn 
efter at have taget den Beslutning at 
sende Rogers et Telegram, saa snart 
hun var paaklædt. 

Det forefont hende, at hun flet iffe 
havde sovet eller fun et ØieBlif, da 
hun hørte en høi, gjennemtrængende 
Banken et eller andet Sted. Hun 
ønskede det vilde høre op, da den 
smertede -hende, men den blev ved, 
indtil hun endelig blev Vaagen og føl
te en bump Smerte i sit Hoved. 

„Hvad er der?" spurgte hun i en 
trist Tone, da hun endelig modstrcv-
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bende havde indseet, at Bankningen 
var ægte nok. 

„Det er mig. Fru Jennings," kva
rede en nogenlunde velkjendt Stem
me. . 

„Aa,7 udbrød Esmee, og itu plud
selig huskede hun alt og følte en bly
tung Vægt knuge sig. „Jeg har havt 
ett skrækkelig Nat. Jeg var for træt 
til at kunne fove. Jeg Msker ikke at 
spise. Jeg vil bare ligge stille en li
den Tid og soo vil De konske være 
soo venlig at kolde paa mlg ved Ni
tiden." 

„Mokken er meget otier, ni, Frøken 
Alton. Ten er imellem ti og elleve. 
Jeg bonkede paa ved Nitiden for at 
spørge, om De vilde hove Theen op, 
men De svarede ikke, og do De saa 
saa træt ud igaor Aftes, tænkte jeg, 
at jeg heller maatte lode Dem blive 
liggende, men nu er Gibbs kommet 
hid for at spørge om der er noget 
idsien, da De ikke som sædvanlig er 
kommen til Cannon Wood. Hr. Po
tøer venter paa Dem og undrer sig 
over, hvad der er skeet." 

„Aa. Saa han undrer sig over, 
hvad der er skeet," kunde Esmee ikke 
lade væte at gjentage. - „Hvis De 
vilde være saa snil at bede Gibbs si
ge til Hr. Potøer, at hvis han tænker 
sig lidt om, hvad der skeede igoar 
Aftes, vil han forstaa, hvorfor jeg 
ikke er kommet." 

„Det skal jeg sige til Gibbs,"' sva
rede Fru Jennings og listede sig bort. 

Ter var stille udenfor et Par Mi
nuter. Saa lød der kort efter igjen 
en let Banken paa Tørett. 

„Undskyld, Frøken Alton," sagde 
Værtinden i en undskyldende Tone. 
„Gibbs tror, der maa foreligge ett 
eller anden Feiltagelse. Tet var den 
italienfle Tjener som bad ham gaa 
herover hurtigst mulig. Han var sik
ker peta, at Hr. Potøer ikke forstaar, 
hvorfor Te ikke vor kommen nu til 
Mprgen Kl. 10 som ellers, og han en 
helt bekymret." . 

„Bed Wbbs minde Hr. Potøer om, 
at han af stedig et 'mig igaor Aftes, og 
med rene Ord sagde til mig, at han 
ikke havde Brug for mig mere paa 
Cannon Wood," sagde hun. Og idet 
hun mere og mere følte Smerte og 
Harme, eftersom hun mindedes den 
foregaaende..Aftens Scene, tilføiede 
hun heftig: „Jeg ønsker at Hr. G'.bbs 
ogsaa skal sige til Potøer, at hatt ud
trykte $>nfle om ikke yderligere at 
se mig paa ett Maade, som jeg ikke 
kan glemme. Jeg här ikke til Hensigt 
at genere ham mere. Jeg haaber, 
at han vil faa en anden Sekretær, 
som kan tilfredsstille ham bedre end 
jeg gjorde, skjønt jeg bestræbte mig 
for at gjøre mit bedste." 

Fru Jennings dristede sig ikke til 
at svare, skjønt det forekom Esmee, 
at hun opfangede en forbløffende 
Gispen. Selvfølgelig vilde Fru Jen-
ning s være lei over dette for Dokto-
rens Skyld, og ikke fordi hurt følte 
nogen Medlidenhed med hendes Kva
ler. 
I nogen Tid vor det stille'udenfor, 

og da Esmee følte sig sikker paa, at 
Værtinden ikke mere vendte tilbags 
for ät argumentere med hende, stod 
hun op og klædte fig paa, forbauset 
over, ot Aftenens Oplevelser ikke hav-
de paavirket hendes Udseende færlig. 

Hun var netop blevet færdig med 
at klæde sig paa, da der igjen lød en 
Banken paa Døren. Der maatte væ
re gaaet en halv Time, siden hendes 
sidste Samtale med Fru Jennings. 
Hun gik hen til Døren og lukkede op 
og1 fandt Værtinden staaende udenfor. 

„Jeg haaber. De vil undskylde mig, 
fordi jeg forstyrrer Dem igjen, Frø
ken Alton," sagde den lille vimse 
Kone, „men nu er Guiseppe selv kom
met, og han siger, han absolut maa 
tale med Dem." 

Esmees første Indflydelse var at 
sende Guiseppe bort, som hun havde 
sendt Gibbs bort, for hvorledes kun-
de hun efter det, som var fleet, have 
noget at gjøre med.et Bud efter hen
de men, argumenterede hun, den 
stakkars Guiseppe kunde jo ikke lide 
derunder. ' 

„Beb'fåuifeppe'om vente i min 
Dagligstue," fagde hun. „Jeg kom-
mer om et Øieblik." 

„Naa, Guiseppe," sagde hun til 
'Italieneren, som ærbødig stod og ven-
ftde paa hende. Hans mørke gamle 
Ansigt med det trofaste Udtryk røbe-
de strax, at hans Herre ikke havde for-
talt ham noget om den foregaaende 
Aften. 

„Signorina," begyndte Guiseppe, 
„min Herre vilde have skrevet til Sig-
normaen, men hettr siger, nu fjender 
hun Sandheden, at han iffe længere 
kan skrive et læseligt Brev, derfor 
(ettder han mig i Stedet for et Brev 
for at forklare, at han ikke kan for-
staa, hvorfor him iffe kom idag. Han 
haaber, at Mbbs maa have begaaet 
en Feiltagelse, da han tffe saa og tal

te med Signorinaen. Derfor bad 
hans Excellence mig om, at jeg flui
de tale med hende. Gibbs kom og 
sagde, at min Herre havde afskedi
get Signorinaen af sin Tjeneste, og 
at huti iffe font mere." 

„Det er ingen Feiltagelse," fagde 
Esmee, „det er nøiagtig den Befled, 
jeg gav Gibbs." 

„Jamen, Signorina, der maa fo
religge ett Feiltagelse, ett meget eien
dommelig og kjedelig . Feiltagelse. 
Hans Excellence har aldrig drømt 
om at affledige Signorinaen, -Hiert-
imod, hatt fætter stor Pris Paa hen
des Tjeneste. Han er fortvilet og 
fatt iffe forstaa, hvordan det er mu
lig, at Signorinaen fluide ntisforstaa 
ham flig, og han kan iffe mindes on
det, end at hatt og Signorinaeik skild-
tes igaar som meget gode Venner." 

»Jo, igaar Eftermiddag," sagde 
Esmee. „Jeg taler ikke om igaar 
Eftermiddag, da vi skildtes som me
get gode Venner. Det var sent igaar 
Aftes hatt afskedigede mig, og pact en 
frygtelig grusom Maad£ som jeg 
aldrig kan glemme." 

„'Signorinaen maa have drømt alt 
dette," fogde Guiseppe og stirrede Paa 
hende, sont om hatt ikke forstod hende. 

„Nei, jeg hor virkelig ikke dtømt 
det," protesterede Esmee. „Jeg vil
de ønske jeg havde." 

„Mett Signorinaen faa dog ikke 
min Herre, efteråt hun gik fra ham 
igaar Eftermiddag." 

„Jeg saa ham ikke paa Cannon 
Wood." 

„Dio mio, hvor da, Signorina?" 
„Udenfor. Han maa være gaaet 

sig en Aftentur. Han fulgte ester 
mig og talte til mig." 

Guiseppe saa ud, som. om Gulvet 
havde aabnet sig foran ham. „I 
Parken, Signorina?" 

„Nei, langt borte. Det vor paa 
det Stykke, f om jeg" kalder „den en
somme Vei." 

Den gamle Mand løftede sine 
mørke, hoorede Hænder. „Umulig, 
Signorina. Min Herre gaar aldrig 
udenfor Parken om Natten eller paa 
noget andet TÄsPmFt, siden han 
blev rammet af sin Ulykke." 

„Han gik ud igaar Aftes." 
„Nei, Signorina. — Paa hvilket 

Tidspunkt troede Signorinaen, at 
hun møtte ham?" 

„Mellem Klokken halv. ti og ti. 
Nærmere ti." 
.i „Jeg sværger Signorinaen til, at 

jeg paa det Tidspunkt var t Parken 
sammen med hans Excellence." 

Atter fif Esmee en Følelse af, at 

det hele var et Mareridt, og hun stod 
og stirrede med maabende Øine paa ™. 
Guiseppe. * 

„Signorinaen tror mig ikke?" 
„Jo, Guiseppe, jeg kan ikke andet 

end tro Dem, tro, at De fortæller ' 
mig Sandheden. Men det er ikke 
vanskelig at tage Feil af Tiden." -

„Jeg ved, jeg tager iffe Feil af -
Tiden. Desuden kjender Signori
naen saa lidet til hans Excellences 
Karakter, at hun kan anse ham i > 
Stand til- at være grusom overfor en ; 

ung Dame, som han beundrer og 
agter?" , r 

7 Esmees Øine fyldtes med Taorer. 
„Jeg vilde ikke have troet det, før jeg 
hørte det med mine egne Øren og saa 
det med mitte egne Øine." 

»Det er et dybt Mysterium, Sig
norina, men hvad mig selv ongaar, 
vilde jeg ikke tro noget stygt om mitt 
Herre, selv om mine Øren og Øine' 
sagde mig det. Vil Signorinaen ikke 
komme og tale med hans Excellence 
om alt dette," bad han hende. „Jeg 
et sikker paa — ja, jeg vover ved mit 
dyrebare Hoved, at hun ikke vil kom
me til at angre det, og at hun vil feta , 
en tilfredsstillende Forklaring." 

(Fortsættes næste Uge). 

Angivelig Oljesvindel fijtfrer til Ar
restationer. Boston den 6te April. 
En formentlig Oljesvindel, der kanske 
vil medføre et Tab af $26,000,000, 
kom for Dagen idag, da Sagfører 
Charles M. Ludden blev arresteret, 
efteråt ett hemmelig føderal Tiltale
beslutning vor udstedt mod ham for 
at hove brugt Posten til Bedrageri, 
Lignende Anklager er udstedt mod 7 
andre Mænd i Boston, en Mand i 
Holyoke og ni Forretningsmænd i 
Netø 3)ork. Alle siges ot hove spil-
let en ledende Rolle i Petroleum Cor
poration of Americas Operationer. 
John E. Gilcrest, assisterende Sekre
tær for Exchange Trust Co., blev 
arresteret kort efter at Ludden var 
ført til den føderale Bygning. 

Kvindelige Missionærer udsendes. 
Netø Aork, 6te April. Ti unge Kvin? >, 
der, der er blevet uddannet som Læger 
og Missionærer, er blevet ansat i det 
kvindelige amerikanske Baptist-Mis-
sions forbunds Tjeneste og vil snart 
reise til Missionsntarkerne i Udlan
det, bekendtgjorde Miss Mabelle 
Roe McVeigh, Forbundets Sekretær, 
idag. Blandt, dem er Miss Hilda 
Lund, Minneapolis, der reiser til 
Afrika, og Miss Victoria Christen-
son, .Chicago, der reiser til Assam. 

Foruden de seneste telegrafiske Nyheder fra 
Ind- og Udland samt fuldstcendige Postefter-
retninger fra Norge og Danmark indeholder 
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Artikler om Dagens Begivenheder og Afhandlinger af en 
underholdende og belærende Natur. 

For Kvinden, Artikler og Smaastykker af Interesse for de 
kvindelige Læfere. 

Kirkeligt Rundskue, en ugentlig Levering af kirkelige Efter
retninger fra Ind- og Udland. 

For Hjemmet og Farmen, Meddelelser ottt Jordbrug? 
Kreowrovl og andet henhørende under Farmerens Be-
skjæftigelse, samt Rood og Vink t'l Husholdningen og 
Arbeidet i Hjemmet. 

Musik, et Resumé over de fornemste Begivenheder i den 
A musikalske Verden. 

Markedsrapporter med omhyggelig udarbeidede Prislister 
fra de vigtigste Märkeder for Farmprodukter. 

Spørgsmaal og Svar, ett Spalte til Besvarelse af indsendte 
Spørgsntaal fra Abonnenter. 

Korrespondancer fra forskjellige 'Kanter i Ind- og Udland, 
Indsendelser ofv. 

Fortællinger, Historier, Noveller; ofv., samt Smaastykker, 
Anekdoter og anden underholdende Læsning. 

Minneapolis Tidende udtommer hver ThorSdag og sen-
deS portofrit i de Formede Stater for lun $1,50 Aaret. 
Til^Canada $2.00 Aaret. Til Norge eller Danmark $2.50 Aaret. 

Klip ud denne Subskriptionsblanket og send den nu tillige« 
med $1.50 til „Minneapolis Tidende", Minneapolis, Mttrn, 

Til „Minneapolis Tidende", Minneapolis, Mttrn. 

Indlagt behag at finde $1.50 for et Aars Subskription 
paa „Minneapolis Tidende." 
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