
WH»etzp?kiS Tidende, ThovKag jkn 2deld November IM. 

5- ^-'r"-'''ix~f-^ ,ka*^ v 

i f 
„Ujcerlighedens Spmdelvoev 

-. , Af C. Jope-Slade. , 

// 
w* 

• r^iff i ^ii": : ••;Vr-;;;i-i ; ' l 

Jnhsldet of de foregaaende Kapitler. 

A,» « •  Heltinden i Historien er Miss Pam. 
Burbridge, en engelsk Officers Datter, 
.font en mør! Aften under KrigenS Tid 
er kommrn for nær en Fæstning i Eng-
lad og forfærdes ved at blive stærkt be-.! 
lyst af Lyskastere frax Fæstningen, hvor 
man stadig er paa Udkig efter tyske Spio-
ner. Hun frygter for, at man hvilketsom-
helst Dieblik kan^komme til at flyde paa. 
hende. En ung engelfl Officer, Kaptein 
(krom-er, kommer tilstede, og for at be
flytte hende lægger han Armen om hen-
des Liv, foråt man fra Fæstningen flal 
faa det Indtryk, at det er et ungt eV 

Br^d foran Ilden, naar Pigen havde 
fri. Jeg antager, at mnr Kjcerlighed 
er hjemlig som jeg selv, men det fore 
kommer mig, at er Kjærligheden en 
Gang kommen over en, faa kan man 
ikke gjøre sig fri for den, naar man 
giver Ordrer om Middagen eller 
hjælper med at rede Sengene — 
Man ønsker det heller ikke, thi det er 
en stor (Mcede at bestemme Middags 
maden og rede Sengene, det er netop 
det vidunderlige ved det hele.. _ 

Kjcerligheden forandrer Hverdags 
livet med alle dets smaa kjedelige 

favneisen, foregiver de at være forlovede, 
skjønt de ikke har seet hinanden før. Dette 
er Begyndelsen til Spindelvæven, som 
stadig bliver mere og mere indviklet. Det 
„forlovede" Par aflægger en Visit 
Brentww House, der beboes af den fine 
Familie Gilpin. Datteren i Huset, Grace 
Gilpw, er en meget ^vakker ung Dame, 
der sættes meget høit af unge Officerer. 
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med smaa hellige Wgter og Tzene-
ster. "... ' 

„Pam," sagde Han, idet han løste-
de Hovedet og saa paa mig. ,?Jeg er 
mgre ulykkelig end nbgensinde, stak-
kels lidet Skind — siden igaar Af 
tes. Jeg maa sige, ot jeg har altid 
troet, at Walter Markham holdt' af 
dig, men jeg vidste ikke, at kt holdt 
af ham: Kjoere, lille Barn, du er 
saadan/en glimrende Kamerat og jeg 
skal hjoelpe dig alt det, jeg formaar, 
men hvis du ikke tror, at du ftyt-ttd 
holde det, saa mag sige, at jeg saa 
inderlig godt kan forstået dig." 

„Udholde hvilket?" spurgte jeg 
Han lagde sin Haand over min og 

jeg følte, at den fljcelvede, men mær 
kelig nok gjorde denne Skjcelven mig 
stærkere. 

„Jeg er eneste Søn," sagde han. 
„Jeg hor alle mine Dage været en 
rigtigt toarlig Fyr, Gjoeld og Kort 
spil og ustadig Wakken rundt i Ver 
den, som en Slags Rullesten. ' Det 
har i høi Grad bekymret min stak
kels Mor. " Cromer Court er nem
lig et vidunderligt gammelt Slot, 
der har tilhørt Families igjennem 
mange Generationer. Hun har altid 
saa gjerne villet have, at jeg skulde 
flaa mig til Ro der og gifte mig 
Det här været hendes Livs store 
Sorg, ak jeg ikke har villet det." 

„Jeg forstemr," sagde jeg stille. 
„Hun er vidunderlig, aah, saa stor 

artet. Pam, ,ber er nogen, der har 
fortalt hende —- om os.. Hun har 
skrevet det mest vidunderlige Brev 
til mig: om os — og det har 
gjort mig frygtelig ulykkelig." 

„Om os!" gjentog jeg ganske idio-
tif#. . . '' ' " 

„Ja, en eller anden har skrevet til 
hende Og fortag hende, at jeg var 
forlovet med dig. Hun ønsket, at fe 
min fremtidige Hustru. Hun er dø
ende. Jeg har f etaet Telegram fra 
min Kusine, der bor i Nærheden. 
Mor skrev, at hun vilde'bø lykkeli
gere, nu da hun vidste dette. Pam 
—- er dette' for meget for dig?" 
spurgte han med Taarer i Ørnene. 

„Nei, slet ikke," svarede jeg. „Jeg 
sorstaar dig saa godt." 

„Pam," fagde han. „Bedste liden 
Kvinde i hele Verden. Der er noget 
ved mig, der kuldkaster alle mine 
Theorier. Jeg er ikke andet end en 
hjælpeløs liden Krabat." 

Jeg forsøgte at finde de rette Ord. 
Bregnerne svaiede. Havet lyste 

turkisblaat, Birketræerne rystede de-
res gyldne Spanger, de smaa Blaa-
klokker, hvis Stilke syntes saa tynde 
og usynlige i'al denne gyldne Mark, 

^vuggede som Juveler paa usynlige 
Lænker. Hele Verden er vidunder-
lig, og det vidunderlige sydede i mi-
ne Aarer. Det eneste, jeg formatte
re at sige var: 

„Naar gaar det næste Tbg?" 

„Saa vilde han male Dem som 
''Hulens Aand," sagde Major Morri 
son. Da vi kom ud i Solskinnet, faa 
jeg, at Cheneston var meget bleg' 
Han greb min Arm. 

„Pam, fjære Bant, jeg maa tale 
med dig. Jeg er helt ude of mig 

— s e l v . "  
„Jamen Lunch," sagde jeg. Jeg 

bar pludselig faa uforklarlig angst. 
Det bar so in om jeg habde bragt Hu 
lens Atmosfære mød mig ud i Sol-

e skinnet. 
„Aah, Pokker staa i Lunchen," sva 

rede han heftigt, og idet han vendte 
sig imod Grace, sagde han:- „Jeg 
maa absolut tale med Pam, kan vi 
faa Lov til at have et Kvarter for 
os selv?" -

^ „Aah, javist!" • x 

„Begynd uden os, hvis vi ikke 
kommer!" ( 

„Javel," svarede hun sukkende. -
„Kom saa," sagde Cheneston kort. 
Han havde altsaa tænkt over Sa

gen, og nu skulde han til at spørge 
mig ud om Walter Markham, og der 
næst bilde han fortælle mig at han 
og Grace havde opdaget,^at de holdt 
af hinanden. 

Jeg kunde ikke lade være at tæn
ke paa, om jeg habde Kræfter nok til 
)t se glad ud, som om jeg hørte 
Bryllupsklokker ringe, .:naar mit In-
2>re var trist som til Begravelse. Jeg 
opdagede, at det at være en under
lig liden Gjenstand med Potetnæse, 
har sine Fordele. Der ventes ikke 
of en, at man skal kunne præstere 
færlig mange Ansigtsudtryk.» 

„Jeg kan ikke gaa mere," sagde 
jfeg. Mine Knæer rystede under mig 
cg jeg havde Kbctlmer— Det var et 
stort Øieblik for mig, denne ntirt Gi-
ben Afkald, men jeg nærede ingen 
store Følelser, befandt mig kun yderst 
utilpas. 

„Sæt dig ned," sagde han kort. 
Med et Bump faldt jeg ned un

der et vildt ZEbletræ, der bar flam
merødt. Ovenover os var Himme
len faa blaa, faa blaa, og omkring 
os groede pragtfulde gyldne Ørne-
Bregner, der, naar Vinden blæste 
dem til Side, lod os skimte Havet 
som cn. turkisblaa Streg, omgibct af 
et gyldent Netbæv. Jeg fyntes, det 
bar den mest bidunderlige Plet paa 
Jorden. ;; 

»Pam," begyndte.han. „Min Mor 
er meget syg. — d/ende!" Han 
bendte sig Bort fra mig og begrave-, 
de Høvedet i sine Hænder. 

Jeg sad meget stille. Det.kom 
saa aldeles uventet. Jeg maatte 
griBe fat i Bregnerne paa begge <^i-
der af mig og jeg bad en stille Wn: 
„Aah, lad mig dog ikke bedblive med 
at føle mig faa fuldstændig som hans 
Mor — det ender ellers med, sÉ jeg. 
slaar Armene om hans Hals og fnu
ger ham ind til mig." 

Jeg vidste nu, at jeg elffede Che
neston med den Kjærlighed, der er 
den eneste virkelige og vedvarende. 
Jeg elffede ham, som om han var 
min lille Gut; men jeg elflede ham 
ligesaa høit, naar han stod for mig 
font den stærke, myndige, unge Rid
der. Jeg elffede det mystiffe ved ham 
og den Kraft, der var i ham, foln jeg 
ikke forstod, men elffede ham høi-
est, naar han som nu ftod for mig 
foftt den bedrøvede lille Gut. -—-

Jeg tror ikke man kan kalde mig 
rontctntiffT føg tror ikke det passer 
til mit Udseende. Jeg betragter al
drig Kjærlighedenjont noget, der er 
fjernt -eg koldt og milevidt borte. 
Jeg vilde drage til < Verdens Ende 

'jned Cheneston og jeg vilde elffe et 
H»lele ham, naar ^qrkjølet. 
Heg vilde elske at mje melfr ham til 

Hans Hytte i Norge, men jeg vilde 
Incre Ijge saa lykkelig over 

* 
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Jeg skriver dette> medens jeg sid
der i mit Sovekammer paa Cromer 
Court. Jeg sidder ved en Skrivepult 
fra Dronning Annas Tid og om kort 
Tid gaar jeg til Ro i den store Seng 
fra samme Tidsalder, hvorfra jeg 
ligger og ser Ilden skinne paa Væg-
gettes hvide Paneler, paa det mær-
kelige Chintzbetræk, der dækker Sto-
lene og den store Sdfa. Gardiner-
tte af samme ljenriifende lette Stof, 
lysegrønt som nyudsprungne Blade 
med store Buketter af hvide Kirsebær-
blomster. - y 

Jeg føler mig saa ligetitfom en 
Malkepige og saa god som en Nonne 

dette kjære, gamle Hus. Jeg tror 
aldrig, jeg har været saa lykkelig: 
men det er en rastløs Lykke. Jeg 
skulde ^tænke mig de Hustruer, hvis 
Mænd er hjemme paa Orlov har den 
samme Fornemmelse de sidste to Da^ 
ge» Det er en SlagS Lykke, der faar 
«i til at blive, iskold, nÄop font tpott 
trykker den ind til sig, fordi den ex 
saa harm —• det er paa samme Bd 
smertefuldt og 

Jeg saa Ch?nesions Moder i Af
ten, pten kun nogle saa KNieblikke. 

Hun ligner et af, de deilige Minut-
turportrætter paa Galenet, font in
gen uden de, der studerer den speciel-
le Kunstart, standser længe nok for at 
betragte. ^ HendeS Teint er søm et 
Barns, hun har samm? Øine ^om 
-Cheneston, men blidere. — disse 
nøddebrune Øine, der paa Mtniatur-
billederne altid ser ud, som om Ma
lingen aldrig vilde blive tør. 

„Nätt, saa det er Pam," sagde hutt 
og saa op paa mig.. Hendes Stem
nte ligner ogsaa Chenestons, titen 
den er svag og uendelig blød.. Den 
har den famine mærkelige Egenskab, 
at den faar Biddet- til at løbe hurti
gere igjennem Aareme og faar alle 
ens Nerver til at dirre. „Min Søn," 
sagde hun. „Jeg rc saa stolt — 
hvilken forfængelig,gammel Mor du 
har! Jeg er stolt ovek, at du har 
kunnet vinde en saadan Kvinde, den 
eneste Kvinde, der nogensinde vil kun
ne forståa at beholde dig, min kjære 
Gut." , 

Her er hverken Gas eller elektrisk 
Lys, men Masser af Lys, høie sølv
stager. Jeg faa pludselig op paa 
Cheneston og opdagede, at de? var 
store <P-Vedeperler paa hanS Pande. 
Hun tbg mine Hænder. 

,^pam," sagde hun, „du er et vid
under ligt lidet Menneske; halvt en 
bild Gut, halvt Fe og Resten en li
den Mor. Den raffe Gut i dig vil 
blive hans Kamerat, Feen vil gjtfre 
ham til din evige Tilbeder, og din 
Egenskab som Moder vil saa ham til 
at ligge paa sine Knæ for dig." Hun 
faa op paa mig med et ømt, lidt dril
lende Blik. ©romerne tager en 
Kvindes Hele Livsarbeide. De for
svinder ud i Verden i Aarevis og la
der en sidde tilbage og sørge sig syg. 
Saa en vakker Dag- kommer de til
bage og fylder Huset med Elefant-
tænder og ^lefantbensparaplystati-
ber, og fact venter de, at man skal bli
ve sindssyg af Glæde over alle disse 
trofæer. „Feen i dig bil tilfreds-
stille Chenestons Længsel efter den 
vilde Natur. Han vil iKe turde for
lade dig og det Moderudtryk, der er 
i dine rolige Øine." — Hun vendte 
sig til Cheneston: „Du maa ikke ta
be hende af Syne;, hun er den ene
ste Kvinde i Verden, der er skabt for 
dig, den eneste Kvinde." x 

Saa kom Sygepleierffen tilbage og 
gjorde Tegn til os, at vi skule gaa. 

Gamle Mrs. Cromer frrtilebe til 
mig med et vidunderligt ^Smil og ved 
at se«^ette Smil forstod jeg med et, 
hvor ffjøn, hvor indtbgenSe hun hab
de bæret. Dette Smil bör saa gud
dommeligt, faa lykkeligt. 

„Reiste, din Fader fra - hende?" 
spurgte jeg, da vi kom udenfor. Jeg 
ønffede at faa vide, ont jeg havde for-
staaet Betydningen af hendes Smil. 

„Han tog hende med sig," svare-
de han hæst. „Hun var hans Lede
stjerne, hcms Gudinde." ; . -

Vi spiste alene sammen i den sto
re Spisestue. ^ 

Jeg havde taget min graa Taft-
kjole med de smaa røde ZEbleblom-
ster i?aa og bet lille røde Chiffons-
fichu. - . z . / •.: 

Jeg havde paa Fornemmelsen, at 
intet andet i min Garderobe svarede 
til det gamle Slots hele Atmosfære. 

Cheneston havde ombyttet sin Uni
form med almindelig. Selffabsdragt. 
Det var første Gang, at jeg havde 
seet ham civil. Det lyder taabeligt 
og snobbet at sige, at han saa ud som 
en meget elegant Gentleman, det var 
ligesom onr jeg vilde prøve paa at 
ffribe .en gammeldags Roman; men 
det er det eneste, der Passer at sige' 
oin ham. 

Jeg var Lykkelig inde tik den in
derste Krog af min Sjæl. r •' 

Cheneston er en glimrende Vært. 
Der er faa mange Mænd, der holder 
oppmed at være galante overfor deres 
Koner, efter at de er bleben gift; men 
jeg vidste, at Cheneston aldrig bilde 
blive saadan. Vi talte om Bøger, 
kjære, gammeldagse Forfattere font 
Dickens, Mrs. Gashell og Jane Au-
fteit.. Da vi reiste os faa han paa 
mig og sagde: „Du er en vidunder-
lig Kvinde, du er lige komm.en inden
for Dørene og dog er det, som om 
du hørte til hex, du er som et med 
det hele." ^ ' X! 7 

.©g i Morgen é jeg ^orte Ler-
fta!" sagde jeg. . 

„Ja, i Morgen ffal du bort," gjen
tas han. ~~ 

„Kaw du forestille dig Grace Gil-
4rin her?" sagde jeg pludselig. „Kan 
du tænke dig hendes Skjønhed i dis
se Omgivelser?" 

„"Net, det er ganske utænkeligt!" 
syavede han fort. 

„Hun er smuk," fortsatte jeg og 
jeg havde en Følelse af, at. mine Ord 

iøb som «i Hulke«, thhmii Hjerte 
grad. • 

„Hun er den mest vidunderlige 
fMmtiø, jeg VS-nPnde >r to," 

sagde han. — ^Kaffen bliver ferjaerct 
i Dagligstuen." . - ' 

Jeg tror, Dagligstuen er det stør
ste Værelse, jeg nogenstndv har væiet 
i. Den er lang og final. Der er 
hvide Paneler, lysegraat GuÉ>tæPpe 
og Chintzbetrækket har samme 'graa 
Farve med e»- liden blaa Lobelia-
blomst spredt hist og her. Der er 
kostbart blaat kinesiff Porcelcén vver-
olt_og ét pragtfuldt Flygel. Paa 
alle Bordene staar Baser og Skaale 
fyldt med hvid Jasmin.. ; 

Jeg fatte'mig ved Naveret og lob 
Fingrene løbe ober Tangenterne. 

„Pam, lad være med at synge," 
bad Cheneston. „Jeg —: jeg Mer 
dig — om ikke ah pnqe." : > . 
. „Hvis du ikke ørtffer det, ffal jeg 

tffe gjøre det." - ^ 
„Mqnge Tak." . • : 
Men efter at Kaffen bar bleben 

bragt ind, kom gamle Mrs. ©romers 
Pleierske ind og bød ytig ont at f yn
ge og lade Døren staa aaben. J?g 
faa paa Cheneston. " 

„Sig til Mor, at Miss Burbrid
ge bil synge," sagde han. 

Saa saa han paa mig.; Han var 
meget bleg. „Skal jeg forføge at 
finde dig nogle Noter?'' fpurgte han. 

„Nei, Tak, det behøver jeg ikke." 
Han aabnede et af de store Vin

duer og Luften fra Havet og Devois 
rødgyldne Marker blæste ind i Stuen 
og bragte en Duft af sentblomstrede 
Jasminer med sig. Gjenttem de smaa 
blyindfattede Binduesruder kunde 
jeg fe Stjernerne glimte. Saa glem
te jeg pludselig PaM 'Burbridge og 
det smukke Værelset. Jeg forvandle
des til noget, der bar beslægtet med 
Stjernerne og Jasminduften, noget, 
der var hjemløst og frit og ikke hab
de tilhuse noget Sted. Jeg gik ved 
Siden af Cheneston ober Elysiums 
Marker. Jeg talte til ham, og hän 
syntes heler ikke at mangle Ord. Vi 
hørte hinanden til, bi to, fom ikke no
gensinde habde kysset hinanden.-

Jeg standsede. Jeg var ganske ale
ne, men pludselig hørte jeg Sygeplej
ersken kalde: „Miss Burbridge, vil 
De komme herind?" ' 
. Jeg reiste mig langsomt og' gik 
derind. Jeg rystede og var lidt angst. 
Den gamle Dame säd opreist i <5étu 
gen og Cheneston hofdt hende om 
Skuldrene. 

„Pam," sagde hurii „Jeg blev saa 
angst, kjære Barn, saa angst! Jeg 
maatte bede dig komme herind. Du 
og. Cheneston er gledet fra hinanden. 
Jeg hørte bé i d?n vidunderlige 
Stemme og jeg sack det i min Guts 
Ansigt, da han kym. herind. Hbctd 
et det? Hvad er det? Hun saa paa 
os med et bønfaldende Blik. „Jeg 
føler, at der er noget, der ikke bør 
være. Jeg føler det saa sikkert." 

„Snak, kjæreste," sagde Cheneston. 
„Jovist saa," fagde hun. „Jeg er 

angst for eder begge to. Hvorfor W 
jeg saa bange for, at I glider fra 
hinanden? Du, Cheneston, der er 
skabt for hende, og; hun, der er ffabt 
for dig?" 

„Du er blot nerbøs og træt og gjør 
dig Bekymringer til ingen Nytte." 

Men hun greb hans Hænder. 
„Jeg er bange for eder, kjære 

Børn," fagde hun. „&henej^on, lad 
mig fe eder gift, føtend jeg'bør. Lad 
mig bære ganffe vis paa, at denne 
bidunderlige Lykke ikke glider bort 
fra dig." / ^ 

„Det karl vi ikke/ Mor, Mt er saa 
meget, der> ffal tænkes paa!" 

„Hvid Silke, Brudepiger og Bryl
lupskage og Klokker er ikke, hvad jeg 
forstaar ved Bryllup, Børn. Pam, 
hvad er det, der er i feien?* ' ' 

„Intet," f barede jeg fortvilet. „In
tet." 

Hun saa paa ChenestM-s^ Chene
ston lagde hende forsigtigt ned paa 
Puden, ^ 

„Du er træt, lille Mor, nu msta 
du „hbile dig," sagde han. 

Hun kom ikke med. Hentydninger, 
Z>g. jeg kom ind for at sige Godmor-
gen til hende. Hutl saa skrøbeligere 
ud, der ' bar næsten intet tilbage af 
hende, undtagen de vidunderlige Øi
ne. " / 

Jeg spiste Frokost alene. En tæt, 
fin Regn ff6g mod Vinduerne fom 
Sprøtt fra Søen. Alle de Brogede 
Esteraarsblomster stod i deres fulde 
Flor; Efteraaret syntes at komme 
setiere her, dog faldt der mange gule 
Blade i den fine Regn, og foran Hu
set bar der ganffe hvidt af Jasmine
blade. Hist og Her laa^Sr Blad af 
den blodrøde Passionsblomst. . ( 

Jeg tog min Regnfrakke og milt 
Sydvest paa o^ gik ud. . 
Jeg gik igjennem Frugthaben, tybot 

de vaade ZEbler skinnede i alle For-
ver, lige fra rubinrøde til smaragd
grønne. De gule Blomster Agnede 
Frugt, der er lavet, af Box, og de se
ne Pærer havde Farve som 
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igjennem tæt Krc^ hvor al 

den gulgule Farve fik mine Øine til 
at gjøre ondt. Jeg faa ud over rød-. 
Brune Marker, der ventede paa at bli
ve pløiet og over Marker, hvor den 
sidste Høst endnu ikke var bragt i 
Hus. Det hele Lanhffab var bro
get som et Landkort. Og jeg saa 
Havet, forunderligt og graat fom en 
aldrende Kvinde, og saa vidt jeg kun
de ffjømte syntes det alt sammen dt 
tilhøre Cronters. Jeg mindedes 
pludselig et gammelt Digt om en hef
tig Arv, omkranset af Himmel og 
«otx . 

Jeg ̂ standsede for at tale med et li
det Barn, der svarede mig i dett blø
de Devonshire Dialekt. Jeg vidste 
med mig selv, at jeg kunde være me
get lykkelig med Cheneston her, ikke 
fordi-jeg fom maaffe faa mange an
dre vilde være lykkelig over at ,eie 
et Chippendale Dagligstuemøble
ment, en Stuepige og en Vogn, men 
lykkelig sont de, der eier Jord. Aah, 
jeg vilde have bæret faa fuldtud lyk
kelig, i : 

Jeg gik hjemad. Det duftede faa 
frtff, som om al Jorden bar bleven 
pløiet op samme Morgen. Idet jeg 
vendte ont, kjæmpede en Solstroale 
sig frem og glitrede usikkert. 

Jeg fandt, at der låa to'Brebe og 
bentede paa «mig. Det ene fra Mor, 
det andet fra Grace Gilpin. 

Moders bar meget karakteristisk. 
Hun haabede, at^Mrs. Cromer betr 
en rar Dame og at huh syntes om 
mig. Var Godset stort? Eiede Che
neston mange Huse, hborfra han fif 
Leie? — Slutningen bar typisk, — 
Jeg kan ikke indse, hbad du vinder, 
ved at udsætte dit Bryllup; det kan 
Wte forhøie din Værdi i Chenestons 
Øine. Det er altid klogt at huffe 
paa, at Verden er fuld tif unge Piger 
og en forlovet Mand ikke er seet paa 
med samme Øine, som en forlobet Pi
ge. ? 

Det ffal glæde mig, om du snart 
lod mig bide, om du er naaet til en 
endelig Bestemmelse. Din Fader 
skriver, at hans Messe er meget ek
stravagant og at han ikke har været 
heldig i Bridge i den sidste Tid. Han 
spiller „Pirat", hvilket har afløst 
Auktionsbridge. Forsøg at lære det, 
hbis du kan. Man ffal ikke foragte 
den Slags selskabelige Fuldkommen
heder." \ . » 

At tænke sig „Pirat" paa^Cronter 
Court! Jeg skulke lade bære med at 
smile. ' " 

Jeg satte mig paa en gammel Ege
træskiste i den flisebelagte Hall og 
aabnede Gitace Gilpins Breb. Det 
bar straalende Solskin nu, og jeg tog 
min betade Regnfrakke og min Syd^-
vest af og pirrede op i Haaret med 
Fingrene. Graces Brev bar fort og 
bestemt?» x 

„Walter Markham er kommen til
bage, saaret. Han ligger paa Lynn 
Lytton Hospital, .^ong Woodstock, 
nærbed Manchester. Hvad har du 
tænkt dig at .Wrre ved den Sag, 
Pam?" i . .."V/. 1 

Ja, hvad i alverden ffutde jeg 
Äe? . 

Hbad kunde jeg gjøre ^— aftdet 
end at bede til at Cheneston ikke sik 
noget ot bide derom, førend han ikke 
trængte til mig mere.. 

Med et dumt Udtryk, fad jeg og 
stirrede paa Brebet. 

Jeg kunde pludselig se Grace for 
mig, som hun havde siddet og ffrebet, 
med Hovedet bøiet, id»t Hun pludse
lig: saa en Udbei til Frihed bed Wal
ter Markhams Tilstedeværelse i Eng
land, hendes og Chenestons Frihed 
— hun, som troede, at' Cheneston el-
ffede hende og at jeg elffede Walter 
Markham, og ot bor Forlobelse bar 
et Misgreb. Hun skulde blot ane, 
at vi slet ikke bar forlobede. 

En Hel Del Forlobelfer er Feilta
gelser, hvorfor skulde vor saa ^ ikke 
bære det? " / 

Cheneston» k^m ud igjennem en 
D^r tilhøire i/Sallen. Jeg antager, 
at det bar hans Arbeidsværelse. Han 
holdt et Brev i Haanden. Han bar 
atter iført Unifonn og han »saa føg 
og bekymret ud: 

„God Morgen," sagde jeg. Jeg be
mærkede, at han havde sin Regnfrak
ke over den ene Arm og under den 
anden bar han en Dafumentmappe 
og fin Hue. ' 

„Hat" t>u hørt^det?" spurgte han. 
vHvilket?" sbarede jeg dumt og 

iffft Hjerte tog boldfomt til at banke. 
(Fortsættes næste Uge). 

MIM. 

Sk&ébe&kJ 

Antomobilist fundet 
Island, Neb., den 24de Oft. Carl 
Allaxd, Bestyrer for en Forretning 
i Erickson, Neb., blev fundet død i 
sin Automobil nær Ord efter at have 
været savnet i 12 Timer. Han btir 
antagelig bleven dræbt af Gas, me-

Rav. stens han stansede McMmn forfat 
hvile et Øieblik.' - • 

Den, der holder et Blad t sit Hjem for at følge 
med Tiden, ønsket: naturligvis i hvert Nummer 
at kunne faa de seneste Efterretninger» 

„Minneapolis Tidende" er saaledes stillet, at 
Bladet som Regel kan levere Nyhederne til Loe-, 
sere i Nordvesten, specielt Minnesota, Dakotaerne 
osv., tidligere end de øvrige store skandinaviske 
Blade. , \ 

f 
„Minneapolis Tidende" har gjennem „United 

Ptess" fin egen Telegraftjeneste og saar saa-
ledes selv Nyhederne strax, til hver Time paa Da-
gen, uden at maqtte 'vente paa, hvad de ameri-
kanske Dagblade bringer. Vort Dagbldd^ („Dag-
lig Tidende"), der er et Eftermiddagsblad, kan 
saaledes undertiden levere samme Dags Nyheder 
endog tidligere end de amerikanske Dagblade. * 

Dette kommer imidlertid ogsaa Ugeudgaven til-
gode. „Minneapolis Tidende", der trykkes hver 
OnKdag, leverer alle vigtige Nyheder, som Tele-
grafen har bragh^vp til den Tid, og som Følge af 
de nævnte Omstændigheder kan dette Blads Lae-
sere meget ofte faa de seneste vigtige Efterretnin-
ger fra en halv til en hel Uge tidligere end 
i de mindre heldig stillede skandinaviske Blade. 

Bi prøver idetheletaget at gjøre „Minneapolis 
^Tidende" til et godt RyhedSbtad. 

'Bed at læse „Minneapolis Tidende" faar De en 
x Følelse af Tilfredsstillelse i Bevidstheden om, at 

De strax säar Besked om ̂ Begivenhederne og Hoen-
delserne i denne vor travle Verden. 

Minneapolis 
Tidende 

indeholder ogsaa talrige Artikler i sine Redaktions-
spalter angaaende Dagens store Spørgsmaal. 

Bladets Nyheder fra Norge og Danmark er 
meget sulLstoendige. 

„Minneapolis Tidende" indeholder desuhen 
meget andet nyttigt og underholdende Læsestof. 

I (Spalten for Hjemmet og Farmen er der Ar-
tikler om Jordbrug, Kreaturavl og andet henhø-
rende under Farmerens Beskjoeftigelse samt Raad 
og Vink om Husholdmngen og Arbeideti-Hjemmet. 

Af seerlig Interesse sor de kvindelige Læsere er 
der til enhver Tid/sorskjellige Artikler og Smaa-

' stykker. 

„Minneapolis Tidende" har i sin Musikspatte 
et Resume over de fornemste Begivenheder i den 
musikalske Verden. 

, Endvidere er der talrige Indsendelser, Fortæl-
linger samt Smaastykker og anden, underholdende 
LæSning. 

' For dem, der interesserer sig for Römaner, bil 
Bladets løbende Fortællinger gjennem Aarets Løb 

. være værd langt mere end Abonnementsprisen. 

Hvis D? ikke allerede er Abonnent, kan De da 
slaa Dem til Ro med at være dette Blad foruden, 
naar De kan faa bet sendt til Deres Adresse, 
hvorsomhelst i de. Forenede Stater, f^r bare 
$1.50 om Aaret? Til Canada $2.00 og til 
Europa $2.50 om Aaret. 

Klip nb denne SubskriptiouManket og senb den «« tillige
med $1.50 til „Minneapolis Tidende", Mtnneapolis, Minn. 

7 

Til „Minneapolis Tidende", Minneapolis, Mi««. 

. tzndlagt behag at finde $1.50 for et Aars Subskrip-
.(ion paa „Minneapolis Tidendes 
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