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(Slutning.) , ^ 
Der gik nogen Aar i Fred og Lykke, 

og Altona begyndte at haabe, at hun 
havde udslettet alle Spor, da'en Dag 
ett Tjenestepige i O'Connells Fravær 
lod en Kolportør faa Adgang til Hu
set. Altona gjenkjenbte strax v Es
ten og_ forstod, at Spillet var tabt. 

Hun viste ham Trods indtil hatt 
forklarede hende, ai den Forrettring 
i hvilken O'Connell den sidste Tid 
havde bæret ansat blev drevet- as to 
naturalise^de Merrigere, som sta-
dig hemnMig tjente sit Land. Det 
Møde, som havde bevirket at O'Con
nell var fraværende den Dag, var 
arrangeret med et bestemt Formaal. 
Hvis Altona ikke gik ind paa v. Es-
tens Betingelser Vilde hendes Mand 
forsvinde, og man Vilde aldrig me-
re høre noget om ham. Man hovde 
aftalt at telefonere et Ord, som be-
iød hans Liv eller Død. Det blev 
Altottas Sag at afgjøre det. Hvis 
O'Connell skulde leve, Vilde han ven-
°de tilbage den følgende Dag for at 
opdage at han» Kone havde forladt 
ham og Barnet. Han Vilde ogsaa 
sinde et Brev, hvori der kun stod: 
„En gammel Kjærlighed har været 
for stærk for mig. Farvel." 

Først havde Altona syntes at det 
Vilde være bedre for O'Connell at 
dø remfor at tro at hun var falsk. 

_ Mi n hun kunde ikke faa sig selv til 
'i bestemme hans Død. Hun adlFd 
v. Esten og reiste med ham. O'Con
nell, som troede, at hans Kone i 
Bund og Grund var falsk1, gjorde sig 
ingen Anstrengelser for at opspore 
hende. Hun vendte tilbage til Mer-

^ rige og slog ind pact sin forrige Lø
bebane som Sangerinde. Hun hav-
i>e ikke været længe borte og hun for-
nyede sit gamle Bekjendtskab fra 
Skoledagene med Grevinde Ricardo. 

. Selv Grevinden/Lovede hun ikke at 
betro hele sm Historie. Men hun 

f indrømmede, at der havde været en 
Tragedie i hendes Liv, og at hendes 
Liv var overskygget asen stor Sorg, 
for hvilken der ikke fandtes nogen 
Trøst. Da hendes Helbred blev skrø-
belig og hun ikke længer kunde op-

- træde, vendte hun tilbage til sit 
Barndomshjem i Fiume. Efter sin 
Moders Død reiste dett unge Grev 
Ricardo ofte til den Memigske Hav-
nestäd, for han havde lovet sin Mo
der aldrig at tabe Altona Amaranti 

, afsyne. 
Der kjendte alle den vakre Ama? 

rcmti, og da hun Sommeren 1914 
blev alvorlig syg, vakte det ligefrem 

. Sensation. Ikke længe ester lykke
des det en Mand at sætte sig i For-
bindelfe med dev forhenværende 
Sangerinde. Han fortalte^ hende, 
at han paa Gaden havde nTødt en 
ung Pige, som var Fru Amarantis 

„ udtrykte Billede. 
Hun havde ikke gjort noget Væsen 

af det, men skjønt hun langtfra var 
'frisk, begav hun sig kort efter til Mt 
lano. Gjennem alle disse Aar hav
de hun ikke mistet sin Skjønhed/ og 

. v..Esten var ikke ophørt ttteb at bær  ̂
?oreIfket i hende. 

Da hun havde forladt O'Connell 
)g Barnet for at frelse sin Mands 
3tv havde hun afjlaaet at gifte sig 
med v. Esten. Nu og Zxtvfmtdt han 

' paa en ny Plan for at bruge den som 
Lokkemad, for stadig at indjage hen 
be Skræk. Matt havde fortalt hen 
de, at det hemmelige Politi i Wien 
udforskede OConnells Lw, at han 
aldrig fik^Lov til at leve t Fred, 

. men stadig Blev'truet, og tilftBst tru
ede v. Esten hende med, at chendes 
Mand Vilde blive nødt til at begaa 
Selvmord, hvis Altona ikke gik ind 
paa at betale den Pris, som blev for-
langt for hendes Mands Liv. Dette 

. Vilde hun have gaaet med paa, hvis 
hun ikke var blevet alvorlig syg. Da 
det tilsidst gik op for v. Estens, at 
Monas Ungdom var gaaet, og at 
hendes Skjønhed snart Vilde følge 
ester, opgav han endelig Haabet og 
nøiedes med at give Befaling til 
LXConnells „Fjernelse". Det. bar 
omtrent to Aar ester hans Selvmord, 
at Altona gjennem en af v. Estens 
Spioner fik vide hvad der var skeet. 
Demte x Mand var en naturaliseret 
Englænder ved Navn Lyons. Han 
havde skrevet til Altona, som stadig 
var nødt.til at arbeide for det hem
melige Politi, og lovede hende Es-

.̂ .rr eininger om hendeS Barn (det 
-'.W aldrig lykkedes hende at faa vi

de, om den lille Esmee levede eller 
var død),, hvjs hun Vilde møde ham 
i Milano. Hmr skulde komme ber 
paa en bestemt Dag, ba han stab t 

Megreb med gt reise M England, og 

hun maatte medbringe ett Sum paa 
20,000 Lire. Ved dette Tidspuntt 
havde Altona paa det nærmeste brugt 
sine Sparepenge, og hun vilde. #ave 
levet i stor Fattigdom, hvis ikke 
Grev Ricardo, hendes afdøde Venin 
des Søtt kjærlig havde taget sig (tf 
hende. Altona' vidste, at Ricardo 
opholdt sig i Milano, og reiste i 
Haab om at kunne laane Summen 
af ham. 

Hun havde lidt meget under den 
forhastede Reise, og var næsten død 
af et Hjerteflag af Udmattelse. Matt 
havde hentet Grev Ricardo til hendes 
Hotel, og Esmee erfarede af Datoen 
i Dagbogen, hvorfor Grev Ricardo 
ikke havde holdt sin Aftake.med hende 
paa ^ Jernbanestationen. Altona 
havde ikke talt til Ricardo om sin 
Datter, fordi han ikke kjendte noget 
til hendes "Fortid i Amerika, men 
hun fortalte ham imidlertid om v. 
Estens Forfølgelse, og om at' hun 
ønskede ikke at vende tilbage til Fi-
urne, men vilde antage et andet Navn 
og skjule sig i Italien for det øster« 
rigske hemmelige Politi. Det x öar 
hendes Drønt at ende sit Liv i et 
italiensk Kloster og leve der ikke som 
Nonne, men som Gjæst, og Ricardo 
havde hjulpet hende med at gjen-
nemføre denne" Plan. 

Ester det italienske Nederlag ved 
<|oporettø var der bare saa Jndførs 
ler i Dagbogen, og de, som var,^ ty 
dede paa den Skrivendes forstyrrede 
Sindstilstand. De meldte løselig 
om Bombardementet, om hende 
Flugt, hjulpet af Ricardo, om en 
lang Reise om Musikens beroli
gende Indflydelse, som bragte hen-
des syge Hjerne en midlertidig Lind-
ring, og om at det italienske Politi 
forgjæves søgte ester hende. Hist og 
her stod . der noget om, at hun skjulte 
sig at hun reiste et kort Stykke Vei 
med gamle Guiseppe, og endelig om 
ert mærkelig afsondret Existens i en 
hemmelig Fhsi i Ricardos engelske 
Hus. Perlerne stod ogsaa nævnt, 
men endnu mere dunkelt end alt det 
øvrige, og selv Rogers, som sik se 
Dagbogen kunde ikke slutte sig tib, 
hvordan Altona var kommen i Be
siddelse af dem. / i' 

Hun havde aabetckart i syt for
styrrede Sindstilstand, forvoldt ved 
Granatchock, troet, at de var hendes 
egen Eiendom. Rogers Theori gt t 
ud paa, at hun en Gang maatte have 
eiet et lignende . Perlehalsbaand, 
skjønt af ringere Værdi, som var ble
vet jtjaalet, og at hint, da htm fandt 
Dronningens Perler havde indbildt 
sig, at det'var hendes egne, som paa 
en mystisk Maade var kommet til-
bage til hende. Rædselen for at mi-
ste fin Skat igjen kunde forklare de-
res sindrige Skjulested, men Rogers 
kunde ikke forklare, hvordan de var 
kommet i Ricardos Hænder, hvis 
Ricardo ikke havde taget dem fra ire
res Gjemmested. Han raadede Es-
mee til at vise d'Allegri, som utvil-
somt var Ricardos oprigtige Ben og 
fortælle ham, hvorledes og hvem font 
havde givet hende det. Bed Allegri's 
Hjælp ktmde kanske de manglende 
Led i^Gaaden blive udfyldt, og Ri-
cards blive renset.. Hvad Lyons an
gik, forsikrede Detektiven den unge 
Pige, at den straffende Retfærdighed 
Vilde ramme ham. Rogers troede, at 
Lyons maatte have værd blandt de 
Mænd, som havde truet O'Connell 
paa Livet, og forsikrede Esmee, at 
han nok ffulde faa ham tik at fortæl-
le, hvad han havde foretaget sig. I 
et hvert' Tilsælde havde Lyons utvil-
somt ester fløtere Ordre holdt Me 
med Altona Amarantis Datter, og 
var selv lidt ester lidt blevet forelsket 
i hende. 

Det fik det til oi Ittoe koldt ned 
over Ryggen paa Esmee, men i det 
mindste var hun i Sikkerhed for 
Lyons for Oieblikket og kunde helli
ge Grev Ricardos Sag al sin Energy. 

32de Kapitel. -u 

Hele Sandheben. 
Marches? d'Allegri boede t Rom 

og en Anmodning om at forunde' en 
af Grev Ricardos Benner et Besøg, 
skaffede øjeblikkelig Esmee Adgang 
til ham. Han var en ældre Mand 
med et overordentlig vindende Boe
sen, men det var tydelig at se, at 
han var overracet over hendes Per-
fonlighed. V 

„Signorina," sagde han. ,/De er 
det udtryKe Billede af den Yndigste 
Kvinde jeg nogensinde har seet, nem
lig af Sangerinden Mona Amaran-

„Jeg er hendes Datter," svarede 
den unge Pige, og saa fortalte hun 
ham hele Historien — hendes Del i 
den, hendes Moders og Ricardos Del 
i den, saavidt hun kjendte den, og 
den Rolle hun haabede at Dr. Flo
ris vil^e spilde. 

„Jeg takker Gud for at De er 
kommet tit mig," sagde d'Allegri, 
da hun gav)ham Perl^halsbaaNdet, 
„hvad sik Dem til at gjøre det?" 

„Mit Hjerte," sagde hun og vandt 
ham ganske for sig. 

Det blev vedtaget, at Marchesen 
strax svalde gaa til Dronning Mar
grethe, mek selv om Perlerne Meb 
overleveret fil hende, vilde denne 
Kjendsgjerning alene ikke hjælpe Ri-
car do. Han var mistænkt for at have 
stjaalet dem for en Kvindes Skyld, 
og sorsaavidt var der intet, som kun
de bevise hans Uskylddighed, selv om 
Kvinden selv havde taget Perlerne, 
havde hun aabenbart taget dem fra 
ham. Hvorledes var he kommet i 
hans Besiddelse? ' ' 

^Kan De ikke tænke Dem hvorle
des?" spurgte Esmee. 

„Jeg kan bare tænke mig det paa 
en Maade," sagde d'Allegri, „men 
det bælter Beskyldningen over paa 
•andre og renser egentlig ikke Ricardo. 
Hans TmttC Marchcsa d'Arnzie eller 
hendes Mand kunde have taget Pet?-
lerne fra deres hemmelige Gjernmo-
sted. Ten Klippe, hvortil Skrinet 
var lænket, hørte til deres Eiendom. 
Mett hvis det var Tilfældet, bar de 
uhæderlige, og 'hvordan skal tnait be
vise Ricardos Hæderlighed, hvis han 
tog imod Perlerne fra sin Tante. M-
detfor sel^ at tage dem." 

»Det ved jeg ikke," indrømmede 
Esmee. „Jeg ved bare. at han er 
hæderlig. An, hvis hans Tante, 
hvem han elsker faa høit, vidste, at 
han omtrent er blind, vilde hun faa 
ikke fortælle noget, font kunde frelse 
ham — ett Hemmelighed som "hun 
kanske havde givet sit Ord paa at 
ffjule." 

„Hun har havt store Sorger," sag
de d'Allegri. „Hendes Mand blev 
dræbt ombord paa sit eget Skib, som 
blev boret i sænk i Adriaterhavet Da
gen før Vaabenstilstandeu. Rime
ligvis ved Ricardo endnu ikke dette, 
da Skibets" Tab er blevet holdt hem
melig. Desuden jhar Marchess d'Ant-
jie i5?e korresponderet med sin Nevø 
siden Historien med Perlerne. • Men 
kanske har Sorgen mildnet hendeK 
Hjerte overfor ham." 

Da d'Allegri havde fäaet aftalt en 
Tid, hvor han kunde faa Audiens 
hos Dronningen, led den unge Pige 
Uvishedens Kvaler. Han skulde ikke 
bare aflevere Perterite og fortælle 
deres Historie, Men'han skulde ogsaa 
forhøre sig om Dr. Morio, som i den 
sidste Tid havde arbeidet v6d et Ho
spital i Bjergene tæt tfed den øster* 
rigjfe Front, yieti for Øieblifket var 

H Grækenland i et hemmelig ZErWde, 
men snart vilde vende tilbage til 
Rom, ja kanffe alt var kommet.^Vil-
de han være loyal overfor Ricardo? 
vilde han samtykke i at reise til ham? 
Selvfølgelig, sagde d,Allegri, vilde 
Dronning Margrethes Indflydelse 
være stærk, hvis hun vilde gjøre den 
gjældende, men hvis hun fremdeles 
troede; at Ricardo havde taget hendes 
Perler, var det usandsynlig, at hun 
vilde foretage sig noget i Sagen. 

Esmee sad og ventede i sit lille 
Hotel.x Hun ventede at ville blive 
spændt paa Pinebænken i timevis, 
men længe sør hun havd^ drømt om 
at høre fra d'Allegri, kom der et Brev 
til hende. Det var fra d'Allegri og 
hurtig nedskrevet i Dronning ^Mar
grethes Palads. 

Det gik lige til ©jagen: /,Marche-
iftt d'Arnzie var hos Dronningen, da 
jeg fik Foretræde. Hun er blevet 
helt forandret siden sin Mands Død. 
Det qr jom om hun ikke har noget 
at leve for. Hun havde netop Bedt 
Dronningen om at tilgive Ricardo 
for hendes Skyld, men. da jeg fortal
te om hans Blindhed, hvordan han 
havde ofret sig for Altona Amaranti, 
og Deres loyale Kjærlighed til ham 
og Deres lange Reise, faldt Marche
nen sammen og tilstod under Taarer, 
at hun og hun olene var skyldig i 
Tyveriet. Hendes Mands eneste Feil 
havde været et vanvittig Hang til 
Spil. Størsteparten af dereS For-
mue var forsvundet paa den Maade. 
Lige før Perlerne forsvandt havde 
hans Sager naaet en fortvilet Til
stand. Han flhldte mere bort end 
han kunde betale. Betroede sig til sin^ 
Kone og talte om selvmord. „HvIF 
han Me kunde betale sin Gjæld, vil-
de hans Karriere i Flaaden være øde
lagt og selv hendes Kjærlighed kunde 
ikke gjøre Livet udholdelig for ham. 
I sin Fortvilelse tænRe hun paa Per-
lerne. Hun sagde ittteMerom til sin 
Mand, mm sagde til ham, at hun 

vilde laane Pengene af Ricardo. Ta 
htm sagde bette, vidste hun, at det ikke 
kunde gjetmnpføreS, og han var ikke 
længer rig. Ved Hjælp af en tro, 
gammel Tjener fiskede hun Skrinet 
med Perlerne op ved Nattetid, aab-
nede det med den Nøgle, som Dron
ningen havde Betrod: hende, sænkede 
Skrinet igjen og pantsatte Perlerne 
for en Trediedel yf deres Værdi hos 
en" velkjendt Pengeudlaaner, en 
Tysker som boede i Rom. Dette var 
'før Italien erklærede Tyskland Krig 
og ved Hjælp af et lidet Lamt hos 
Ricardo blev hendes Mands Spille-
gjæld betalt. 

Senere erklærede imidlertid Ita
lien Tyskland Krig, og Schmoelzer, 
den tyske Finansmand, reiste til» sit 
Hjemland. Marchess d'Arnzie var 
ængstelig, for Perlerne, men hørte 
underhaanden sra Schmoelzer, at de 
var i Sikkerhed. Hendes Mand hav-
de foretaget nogen heldige Spekula
tioner, og. hun haabede at kjøbe Per-
lerne tilbage ved Krigens Afslutning. 
Uheldigvis blev Dronningen op
skræmt af Rygter om Undervands-
baader og begyttdte at tale om at 
7ao Perlerne hævet, og Marchesaen 
følte sig fortabt. Hvis hun betroe-
dv* sig til sin Mand vilde det ødelæg-
ge hans Kjærltghri>, skjønt hun havde 
forbrudt sig for hans Skyld. 

Jstedetföd-betroede hun sig til Ri
cardo. For at frelse hende solgte 
han noget af sin Jord, og det lyk-
kedes ham at træffe Schntoelzer og 
kjøbe Perlerne tilbage. Men da han 
var paa Vei tilbage til Italien er-
farede han, at det Kloster, hvor Al-' 
tona Amarenti opholdt sig; var ble
vet bombarderet af Østerrigerne og 
at Altona var gaaet fra Forstanden 
söm Følge af et Granatchock. Hun 
stod alene i Verden, prisgivet sine 
Fiender. Ricardo skyndte sig meb 
at komme hende tilhjælp, men da han 
havde faaet hende anbragt i sin gam-
fe Tjeners Varetægt i Venedig, opda
gede han, at Perlerne bar forsvundet. 
Han var sikker paa, at Altona ikke 
kunde have taget dem, skjønt han vid
ste, at hun lidenffabelig elskede Per-
ler. . Hendes Eiendele 6M ikke desto 
mindre grundig eftersøgt, men uden 
Resultat. Der var ikke andet at gjø
re for Ricardo. end 'at fortælle sin 
Tante om Katastrofen, og i et An
fald af Desperation anklagede Mar-
chesaen ham for Dronningen og sag-
de, at hatt havde tagetPerlbrne. De 
fjender Ricardos Ridderlighed, og 
De vil forståa, at han foretrak at li-
de under den frygtelig? Uretfærdig 
hed fremfor at kaste Skylden paa den 
virkelige Forbryder. Marchesaen si
ger nu at saasnart hendes Mand 
blev dræbt, følte hun, at hans Død 
var en Straf og besluttede at. skrifte 
sin..Forbrydelse. Om hun virkelig 
vilde have gjort det, hvis De ikke 
var kommet meb Dronningens Per 
ler, maq Himlen alMe vide. 

Dronningen ønsker at tale. med 
Dem, og naar De har læst dette, vil 
De finde hendes Bil ventende paa 
Dem for. at føre Dem til Slottet. 
For at lette Deres Spænding vil 
jeg imidlertid fortælle Dem, at ^lo-
rto er vendt tilbage og at det vil 
bære mulig for ham strax at reise 
til London til Ricardo. Hqjt vil 
overbringe et Brev fra Dronningen 
og vil høist sandsynlig overbringe 
en Dekoration fra hendes Søn, Kon
gen, for i nogen Grad at holde Ri-
cardo ffadesløs —, Zog han skylder 
Dem alt. " x 

— ~ DÄ (bar fttrst ester den 
vidunderlige Samtale med Dronning 
Margrethe, at det gik op for Esn^ee, 
hvor udmattet hun var ester den Ian-
ge Anspændelse. Hun habde havt 
Heldet med sig, langt udover hvad 
hun havde turde haabe. Grev Rj« 
cardos Uskyldighed bar blevet fast-
flaaet. Florio var paa Vei til ham 
og han vilde faa Synet tilbage, det 
var hun aldeles sikker paa. Til alt 
bette kunde hun ogsaa have vundet 
hans Taknemlighed, hvis hun havde 
ønsket ben, men hun havde Bedt Dron
ningen, d'Allegri og Dr. Florio om 
ikke at lade Ricardo faa noget at vi
de om hendes Andel. Hyn var kun 
et lidet Menneskevæsen, som elskede 
ham og ønskede han5 Kjærlighed til 
Gjen^æld, men hun troede, yt hen
des Spioneri habde ødelagt den for 
altid. Da hun skr eb til RogerA, tog 
hun ogsaa det Løste af ham, at han 
ffulde Bebare Hemmeligheden. 

Dr. Florio lobede at stribe til 
hende, naar han bar istand til at gi
ve hende Meddelelse om et lykkelig 
Resultat; men det første Brev hun 
fik bar ikke fra ham, men fra Em 
Rogers. 

„Kjære, Me Dumrian," begyndte 
„Vær Me et stædig ÄEsel, men 

kom hjem. Jeg bader mig i 
dens Sol paa Cannon WoöK og pas
ser Deres gamle Bestilling, saa jeg 
er inde i Sagerne, og nctar jeg siger 
kom, taler jeg vise Ord. Man vil 
snart ikke længer hobe Brug for mig, 
for DereS Grev Ricardo, alias Ri-

: chord Power, har det all BtbrC tak
ket være Mirakeldoktoren fra Rom. 

• De vil sikkert høre fra ham, raftt 
Mænd er langsomme til at fkribe, 
derfor vil jeg ikke vente. Florio op
dagede næsten med det fonrate, hvad 
der var iveien. Kjære Bam, Dd 

^ havde 9tetr M var Gist, en Gist An
vendt i sin Tid af den ekskværdige 
Catherine af Mediet. Det er en Gist, 
•forn ganffe simpelt lammer Synsner
ven, ikke med det samme, men lidt ef
ter lidt. Hr. Power kan takke sin 
lykkelige Stjerne for, at De overra
skede den fljønns Violetta i hans So
veværelse og ødelagde hendes og Sil
vers' Plan. En fort Tid til, og en 
HelbredÄse vide have været umulig. 
Nu siger Dr. Florio, at det kun er 
et Spørgsmaal om Tid. Han an
vender en eleArisk Behandling med et 
forbausede godt Resultat. 

De t»:i ddnse as Glæde, naar De 
hører, at mitt snille Papa har flaaet 
Kloen i Lu isa. Han sik ogsaa fat i 
Silvers, men ester at han havde ka
stet al Skylden paa Kvinden, dræbte 
Kujonen sig selv, det vil sige han prø= 
tiede paa at undslippe og havde om-
trent havt Heldet med sig, da han 
gled paa et vaadt Tag og saa var 
han færdig. Jeg,sender et Udklip af 
en Avis for at vise Dem, hvor be
hændig Papa afvendte en Skandale 
før Familien Power. Jeg. mindede 
ham om, at De sandsynligvis en Dag 
vilde blive Medlem af den, og jeg 
vilde gjerne staa- paa Listen over 
Gjæsterne i Deres Bryllup. 

Da Pastoren insdtc fin nfbøbt 
Husholderskes hvide Sps-

gelsepaa Kirlegaarden. 
Spøgelserne fpøger atter! 
Der var en Tid, da men troede, 

at Livet helt var taget af dem, og at 
dc var henvist til Fantasiens Verden. 

Det var i den rolige, trygge Fre
dens- Tid, da alt var blevet materia-
listiff og skeptisk, fordi Libet kun syn
tes at rumme dagligdags Fænome-
ner, som vijtlle troede at kunne for
klare. . x, ... , 

Men i Ufredens Tid, da de over
raskende Begivenheder begyndte at 
vælte som en Stoxmslo!<ind over det 
tidligere saa rolige og tillidsfulde 
daglige Liv, ja, da tændtes Indbild
ningskraften af Angst og Farer, og 
man begyndte at se Spøgelser ofte 
ved hjøi lys Dag^ som man f gamle 
Dage pleiede at sige. 

Vi har Exempler n«ck paa Krigs-
fantasiens Spøgelser baade under 
Forløberen for Verdenskrigen: 
«Den japanff-rt^siffe Krig", og un
der Verdenskrigen selv. 
. Man erindrer saaledes, hvorledes 

den stabels Rosdetvensky under 
Dødsseiladsen med den russiske 
lØfterføeffabte ud til flften antog 
fredelige Grimsby-Fiskefartøse^ for 
japanske Torpedobaade og beskjød 
dem, hvad der nær havde havt Eng-
lands Jndgrihen i Krigen til Følge. 

Og fra Verdenskrigen husker vi 
det lige säa dramatiske Exempel, da 
der bar Folk, deriblandt ogsaa 
Dansk-Englændere, der afgav deres 
Saligheds Ed paa, at de havde seet 
hele Jernbanetog fulde as Kosakker, 
der ad Søveten bar ført til Skotland 
for derfra at bringes videre til 
Krigsskuepladsen i Frankrige. 

Er det da ijjærkeligt, at Spøgel
serne under de sidste Aars Rædsler 
atter erVsteget dtp gf Gravene, og at 
en tysk Videnskabsmand som 
Schrenck-Nossing forfægtede Spø
gelsernes Existens paa den psykiske 
Kongres i Kjøbenhavn i Sommer, 
medens Professor Winther forleden 
i „Psykisk Oplysningsforening" hel
ler ikke. Lenviste dem til Ammestuer
ne. ; ' . .* .. ; 

Særlig i Tyskland er bet i Øte-
blikket m meget levende Interesse 
fremme for Spøgelseshistorier^ og i 
Tidsskriftet „Niedersachsen" medde
ler en Datter af den Mjendte afdøde 
Forfatter Theodor Storm, Gertrud, 
en tang Række saadanne fantaftiffe 
Beretninger, som hun har hørt Fa
deren fortælle fra fin Fødeegn om
kring Husum. 

Vi foretrækker blandt disse Histo
rier følgende: 

„Der var en Gang en Præst, der 
levede i fin store dystre Præstebolig 
med Blikket altid vendt mod Kirken 
og Kirkegaarden. Hans eneste ^el

et et fittgmtbbei, font har Bestead sia Prøve ved »ver 
Hundrede Aars stadige Brug. Den forbedrer Blodet, 

styrker og foruyer heke Systemet og giver Krast og S»«»dsttghed til de 
»dle Organer. 

Tilberedt af re«, suudhedsgivende Rødder »g Urter indeholder de« 
Bm, hvad der vil gjøre gedt Der er faa, om uogeu, fw* ka« sammeu-
Bfl*eS «A tal i Bdjaudtiegts af 

ptp Renmatisme, Alave-, 
Ceoty eø Nyre Svagheder. 
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som den bedste 2Egtemage. Men en 
Dag blev Johanne syg og gik hen og 
døde. Den gamle Præst sørgede 
dybt og var nu alene i bet store Hus. 
En Lørdag Aften sent sad han ved 
fin Petroleumslampe og studerede 
paa sin Søndagsprædiken. Udenfor 
var det mørk Nat> og Stormen Peb 
og tudede om Præstegaardens Læn-
ger og i-de Høie Alme og Popler.. 

Pludselig banked^ det paa Vindu
et. Præsten lukkede forsigtig op, og 
udenfor i Mørket stod en liden Gut 
og bad om at blive lukket ind. 

Da det var steet, fortalte han, at 
der var en gammel, døende Mand, 
der ønskede Alterens Sakramente. 
Præsten fulgte strax med gjemta^t 
Natten, og da han havde udført sin 
hellige Pligt, begav han sig paa fin 
dunkle Hjemvei. Regn og Storm 
piskede ham i Ansigtets og han havde 
vanskeligt ved at arbeide sig frem. 

Endelig saa han det røde Lys fra 
Studerebærelset skinne ud i Natten, 
og glad dreiede han om Kirkegaar-
dens Hjørne. I det samme stødte han 
sammen med en i Mørket. Han hæ-
vede Lygten og saa injb i 'et Knogle-
ansigt, der lyste inde i et hbidt Lagen. 

Det bar Johanne, den kjære gamle 

Husholderffe, og stærkt Bevæget ud
brød Præsten: 

„Merrtm gode Gud, jeg troede, du 
bar død." 

„Det er jeg ogsaa!" svarede hun. 
„Men hvad bestiller du da her, 

Hanne? Paa denne Tid af Natten ?" 
spurgte Præsten videre. 

Og Johanne svarede med sin vel-
kjendte Om-Forladelses-Stemme: 

„Undskyld, Hr. Pastori Jeg goar 
kun og spøger lidt!" 

Saa gik hun i sin Grav, og Præ
sten gik hjem til sig selv." 

Ja, det er Historien, og enhver 
kan tage den, som han vil. 

Farm arbeidere trænges. Wash
ington den 7de Juni. Arbeidsde
partementet har begyndt at søge eftet 
Arbeidshjælp for Farmene i alle 
større Byer i Landet for at klare Ar-
beidermangelen i Hvedebeltet, be» 
tjenstgjorde Arbeiderminister Davis 
idag. Midlertidige Arbeidsbureauex 
er aabnet for at fordele Mændene. 

Innhøstningen af Hvede er allerede 
begyndt i Texas og vil bevæge sig 
jevnt nordover for Resten af Somme
ren. Der trænges stor Arbeidshjælp 
for Jndhøstningen. Stønnen er $3 
til $4 pr. Dag samt Kost. 

.i 

Nwste Foljeton 

en lch Rom cm-af den norske forfatter 
i 

Vvre Richter Frich. 

„Minneapolis- Tidende"s næste Føljeton, trer paabegyn
des næste Uge, bliver en ny Roman af Øbre Richter Frich: 
„©»ÖöngntS Arv". ' 

Handlingen, som er henlagt til San Francisco og en 0 
ude i Stillehavet er suld af dramatiske og spændende Optrin. 
Hovedpersonen et en ung Svensk-Amerikaner, der efter sin 
Fader, en gammel Smuglerskipper, „arver" en 0, som angi
velig har en umaadelig rig Oljekilde. tinder Kampen om 
Øen — der er naturligvis ogsaa Uvedkommende efter bejt — 
saar den blonde nordiske Kjæmpe uventet Hjælp af en arne-
rikanfk Millionærdatter (af norsk Herkomst), der forklædt 
som Gut sniger sig ombord paa hans' Skib, og her saar For
fatteren Anledning til at indflette en usædvanlig sin- og ind
tagende liden Kjærlighedshistorie. , 
I denne Bog naar Frich det bedste af fin Fortællerkunst. 

S 9* Solkongens Arv éé  

er en Roman, som Læserne sikkert vil følge med stor In
teresse, og de, som ikke allerede holder „Minneapolis Ti
dende", bør strax indsende fin "Bestilling paa Bladet sor at 
fifre sig Begyndelsen til denne spændende Fortælling. 

Ved cå abonnere paa „Minneapolis Tidende" fikrer man 
fig ikke blot denne høist interessante Fortælling, men des-
uden et Blad, der stadig leverer .de fidste Nyheder og meget 
andet nyttigt og underholdende Læsestof, --
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