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at give Loven sit Samtykke, for dot 
ha været nndergivet Landets 
Dom.« 

Paa Forslag af Premierminister 
Asmith fvarede Underhuiet med ai 

vedtage en Resolution, der gik nd 
paa, at Lordernes Hus ved ikte at 

vedtage Budgettet havde beaaaet et 
Brud paa Forfatningen og krcrns 
List Underhusets Rettigheder. 

Der udskreves derpaa We, al- 

mindelige Balg, efter hvilke Stil- 
lingen i linderhufet blev folgende: 
Jiegckingspartict 275 Et» Unio- 
nistisrncs 273, irer Nationalister 72- 
irer llafhasngige 1(), Arbejderpars 
tiet -10. 

Vaiget var en Rcdganq for de 
Liberale. Neqcrinqenä Majoritet 
Ereiniorts nrd Aliianco tin-d de ir- 
iic Rialto-muster- og Jlrvcjdszipurticst, 
ozi do jomn nintaitix af Regel-in- 
gen jun-tagte »Veto-:)i(sfolntiuner« 
vedtogcis i ilndisrhujct eftcr stor- 
mondc Tcsbnttcrs mcd et Fleitni von 

over 100 Stimmen 
Zmntidiq forcsiagch Lord Rose- 

berrn i Ouerlmsct iine kiiesolutionrr 
om Wudrinchr i AZnietIZ Stimmen- 
sastning. Te gik nd mo: 

« 

1«- at ist stasrit ng handlcsdygtigt 
Andkstismtnnw er en intrgrerende 

"Vcs·mndd(sl i Forsatninxicsn og mid- 

ncndigt for Statt-us Volfasrd og 
Poriamcntcis Ugolin-Ah 

22 at et inadant smmmor bebst 
ommas zwd en Reform oq Ne- 
konstruition af Overhufcst, og 

til at Vesiddelien af Bock-Birk- 
diqdeden ifke længcsre i sig selu fkal 
medka Rot til at siddo oq stem- 
nie i Hufei. 

klicsgcrimim afviste nanikc Furilas 
geno, og Mir :’is:11itl), der itte del- 

tog i Ruriiandlingcrnc MIan gjors 
sde fulditasndiq Grin med dem i en· 

Tale-, han holdt i Oxford. 
Sau dtide Kong Edward· Undser 

Tkykket af den notionale Sorg neds 
satte-:- dcn sionferenccs, der nu er 

cndt uden Ovcrenssiomft Der er nu 

ingcn anden Miiligthd for Bogens-» 
Lssning, end at Kampen irr-gies-I 
til Ende fuldiud. 

Willy Bullock. 

Hufets Fruc. 
Oversættelse 

(,,Natt.«) 

Enelyn hilfte paa Eftermiddagensl 
stih hvisjs Fodeland var England- 
og lsancdc jig saa Vej qennem 
Trcrnaszlen hen til en lille Oase, 
hvor ecthuppePalmek stille en fra 
de lonvctscrende Visitter. Bag Pal- 
merne sad tre as hendess gode Ven- 
net. 

«Ga-t eingang, shvcm der er herl« 
raubte de hende i Mede. 

»Im indladet ntig aldkig paa 
at gcette«, svarede hun, ,,jeg trcefi 
fer stracks det rigtige.« 

»Na skal jeg fortælle dig det, 
Evelyn,« sagde Maude Sharpe 
,,Spenfer CraigsLloyd er vendt til- 
bage fra Affen eller Afrika eller 
et lignende Sted.« 

,,Hvorfor kalder du ham Ewig- 
Lloyd?« 

»Jo, den Vindestkcg hat en gam- 
mcl Onkel teftamentetet l)ant.« 

»Ri! han kun en Vindeslrcqs« 
»Spenfer antydede, at der var no- 

get merk-; men der var en Vetins 
gelfe knmtet til det. Halt for me- 

qct elendiq ud, ou spumte for Re- 

sten efter dig, Evelyn.« 
»Im maa absolut have hamlat 

je,« erklasrcde Evelym 
J de faa Øjevltkfe, der var tor- 

løbne, iiden lnm hnvde hørt om 

hans Tilbagelotnst efter den anre- 

lanae Fravrerelse dukkede Masser 
as smga Vegivenheder, sont hun troes 
de for længst var glemte, op i hens 
des Gutommelfe ng fortnlte l)ende, 
at han var den enefte Mand, sum 
hande bnft det i fin Meint at aøre 
hende bedrøvet eller glnd De lmnde 
dozx aldkig overskredet Venflabets 
Grwnfe 

»Don fortalte os,« sagde Manch 
«at han havde tilbrngt tre af dis- 
ie dunkle Aar i Jndien samtnen 
med de indfødte, og at han havde 
forsøat at bilde sig sei-V ind, at han 
var i den lyvende Himmel, men at 

han til sidst maatte apglve det. 
Men der lommer ban den gamle 
Drøcnmet 

Damley, lom var gaaet for at 
hente Spenler, vendte triumferew 
de tilbaqe med en hil, elegant SM- 
kelfe —- en Mund med et Ydre, der 
kam-niede« mange Wohls-Jener Hans 
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Ansin lyste af Glæde, da han san 
Edelm: men i næste Øjeblik var 
det, sont hans Glæde fluktes, og 
han blev igen den trwtte Vandrer. 

»Er det Evelnn Vnnvonrt, jeg 
ser for mine Zinses-« 

,,Sknek jeg Spcsnspt Craig-Lloyd,« 
fvarede hnn i famme Toneart, 
,,hienmendt eitor meaen Omflakkcsm 
dukkende from ai Reis-onst- Tcmqisr 
som en Stier-usw 

»Einem min! ndbrød han. »Alle 
gode Magter, hvor er det godt at se 
Tem, E.velyn.« 

Sun iaa iiq omkrinq. De tre- 
Venncsis bavde diskret forladt dom. 

»Er det for at opspare denne 
Henrykkelfe, at De har undladt at 

Ifende miq et enefte Ord i alle disse 
Aar?« 

Don bøiedr iknldbevidft Gonedet 
og en mørk Haarlok faldt ned over 

hans Bande, ganike ioni den plcsjcde 
ved iline Lpiliqbcsden Gan strøg det 
tillmne mrd en Haandbequeliin der 
naiaa nnr bcnde ian betont-L Ken- 
dcss Hiertcs qan iin pludielia til at 
banke. Boot nun doa hande iavnct 
Inmi, fein mn lnm ikke hnvde ajort 
bist riatin Hart. 

»He giftcde Dem altian ikke med 
Thomas Wan«, lød hans noqct 
gaadefnlde Svar. 

Tot bar jeg aldriq haft i Sin- 
de,« fvarede hun køligt 

»Im hørte i lldlmidet, at To 
vnr iorloncst med Vani, oq jm twnkte 
M miaa, da im reffte.« 

Tot Unr, ionr Evelnn blev ti Aar 
nimm Hendes Ljne stranlede, og 
den fine Nødrnch der steg ou i hendks 
Kinder, forvandchde bele hendcss An-: 
figt. 

»Ist tcknktv DC?« 
»Ja, im lim- nltid ais-m nnd 

inr nie-act af med at tænkr«, ind- 
rømmede han. 

«Men fig mia nu, hvad hat be- 
nwaet Dem til at komme biem 
iaen?« 

..:Ila, det er en iømeliq Histo- 
rie! Hur Te Tid til at høre den?« 

»Nam: skete da dette fømeliqu« 
ipurgte hun. 

»Det bitreite ved det hele ek, at 
det endnn itke er stet, sen har det 
i Vente.« sZan san paa bendtx og 
der vor ljgeioin en Bein om Oder- 
lnrkenhed i lians Blit. 

»Enelt)nl« 
,,Spenierl« 
»Ved De, at im ved Arn er kom- 

men i Beiiddelie nf to unifte Tan- 
ter, sont iidder i smaa War, en 

Retter-, der er Krøblinq oq en Ne- 
vø, iotn er forasldreløsP Det er 

Fortlarinqen paa min Tilbagelomst, 
og Bindi-streuen licenaer ogsoa sam- 
men hernied« 

Det mismodiqe Udtrok i hons 
Aniigt afiveilede iiq i l)endes. 

»Staklels3, namle Ven, hvad hat 
De i Sinde at gutes-« 

Gan fukkede 
»Ja, Te ved not, at jea alsdrig 

hat været en Verrat-»Mein Man sag- 
de. at jeg tog til Indien for at sm- 
dere Jndernes Eicheler Men naar 

im tmk ntin tilbaqe fra Verden, 
var det tnn of øtonomiite Nrsusde 
Nis er billig, oq det fmnme kmlder 
om Figur-u men man maa være 
født i Orienten for at lade sin nøje 
med den Diast Jeg sad ved Mannes 
Bredder on dreinte om Bei on 
Partei-, niedens de troech jeg hav- 
de vendt den falfle Verden annen 
on amblede over helliqe Mnfterier. 
Det var en drøj Tid!« 

»Men det var Tonterne 
paamindede Evelnn bam blidt. 

»Nei, vi man begnnde med en 

Onkel, nemlin qnmle Onkel Time- 
tkm Llond -- en ftor Sterling oq 

JGniev Qan efterlod iin et mer end 
.beiynderligt Nimmt-me san link 
«en Niere, der lever i Udlandet, oq 
han efterlod en balv Million til 
liende og en lialv Million til miq.« 

) »Am Himme« udhrsd Eve. 
l 
I 

) »Ja, vent nu barel Gan eftvrlud 

jka den Vaa den Vetinqelse at ni 

Fsknlch gifte os fammen Hvis vi 
Ibegge to neeater at gøre det, mifter 
ni alle Pengene, som da aaar til 
et Vasfenlstss. Hnis den ene er dil- 
lig, men den anden ikke, mifter den 
genstridiqe sin«Part, medens den 
føjeliqis fnar bnadc sin rat-n balve 
Million m den wide-us Hnis ieg 
figer Nei on bnn Ja, faa blirer 
Fri· Erda Flint Eferinde af en 

Million. Jea vilde med Fornøjelfe 
give hende den: men saa er det fo- 
at Testamentet mrvner Tante Ma- 
rie, tm· Dante Jene og de andre- 
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der er afihcengige af mig, og Iom 
jeg maa gøre noget for, hvis jeg 
paa nogen Maade kan!« 

Han faa paa Evelym som om 

han paakaldte hendes Deltagelse. 
»Hvor er — Frf. Flint?« 
»Hm! er i Entopa; m«n om on 

Maakieds Tid sejlcsr bun verwest-, 
Da san Denker sntan of mig, at jeq 
lmr iført Onkel Timntbys »Hu-;- 
Vryllnpsskrud, for at dckt kan mod 

tage hende.« 
»Amt« liggcsr det?« 
»F Nasrhedeu af Washington 

Z:uare.« 
De fad noglc Jjeblikke tcwse vcsd 

Ziden af hinanden, saa sagde hun: 
»Man De ikke finde et SmuthnlI 

for mig?« 
»Nei, jeg aner intet!« 
»Im vil l1aabe, hun er ung oa 

smmä SpcnserP 
»Hm! csr tre oq tyve Aar.« 

Evelyn smilede. »Er hun tre oa 

tyve Aar, saa er hun not ikte grim. 
llnqdom gør s111uk.« 

Han rystede paa Hovedet »Kan- 
liqllcsd Mr stunk«, sagde han« »Hm-I 
lmn ikko elskcr miq jaa er det Ugo- 

iqnldigt hum- jmnk hun cr, saa er 

lknm doq ittc smuk i mine Øjn(-.« 
Te sortabte siq i Vetmgtninger 

ums Sirt-bucan Lunerx og Evelyn 
qlemtc at rødme, glcmte overhovedet 
holt sit met Jog, medons hun for- 
dybede fig i Problemet med hanc 

»Hm-Z det er sitkcrt, at hun sier 
Ja, faa san jeg jo lige saa godt san 
Stillst sat i Stand, ng det er not 

sinnt-t, Te forftaar Tom paa. sog 
lmr lJørt sich at Te kan forvandle 
lst »Hu-:- til en Von og Kmmnerat, 
oq sog kommt-r til at trasnge haakdt 
til venlims Vwrclscr, naar først 
dcnne Forbrydelscy dette Offcr paa 
Mammons Alter — har fundct 
Etod Var det mnligt, at De vilde 
vaer saa god at bygge mit Ofem 
op?« 

11. 
Eiter at Edeln-I hande taget den 

lwroiske Voflntninsp at dune Reden 

for Spenscrs Brud, kastede hun sig 
med Liv og Sjcvl over Arbejdct og 
gav sig ikke Stunder til at tcenke 
paa den Smerte, hoormed hun dil- 
de komme til at bødc for det, mon 

lcsvcdcs i Nurt og lod fin riqr Fan- 
tasi have fri(- Taster, hmd Ub- 

snmkningm af Ofemmet email. On- 
kel Timothys Hin-Z var fulsdt af gode, 
aman Sagen Aarcnc bavde dastu- 

pet Famernez alle disse qulbruue 
og gulrøde oa matte elfenbensfars 
vede Schatteringcr lod fig siaa smult 
afstemmc ou føjc sammen til et he- 
lcn der virkcsdis uswdvanlia harmo- 
nist. 

Spenser fulgtc daqlig bendos 
Vasrth Fremskridem han var luttcr 
Tafnctmncslighisd, men ttedstemt oa 
molankolfk. «Jndrct det efter De- 
res equ Smag,« bad han more 

end een Gang, »tænt ikke paa Hu- 
sets vordende Herfkerinde Hvis hun 
ifte ftmks inne-s om det, jaa maa 

lntn wdrages til at gørc det. Vil 
De vaer san qod at bejøqo o—:s on- 

aana ismellem, Endan 
Herpaa svarcsdc Evelvn undviqet1- 

de. Hun spgte at facnlo im sam- 
nusn til at bydse den Mute-de et von- 

ligt Vettommen, og hun var mcqet 
fpændt paa at se, om Fr. Flint 
havde Sans- for Humor-, on om 

lnm vilde owns and mod Sol-user 
oq basrcs over med bans Sasrbecht 

Hufet var nwsten færdiqt, da lmn 
en Tag lom ind med et Kalnsltcs 

lmmm i Haandm »Hu« rr afscjs 
lot,« moldtc han« Hans Øjnc scm 
lnslt surtc nd i dcst blege Ansigt »f- 
Momes har, im sendt Tante Ma- 
rjc oq Tante Jam- dcriss førftc Post- 
anvisstting,« tilføchch han« »Mine 
Vroer or lastede af.« 

Evclyn droa et Lottelsens Enk; 
hnn var taknemmelia over, at den 

rndcliar Afgørclfe Var trnffcn. Im 
nu of numtte hun virus una fin 

Post endoasaa over for sine Tan- 
ker. 

ssxm vildc disk-, at en Finindc kem 
formule Kasrlighed til Venszb. 

Hvad Spenser Angst faa tog 
lmns Mod as for hin-r Dag, der aiL 

«Skyd Hier-tot op i Livot,« fnai 
rede hon bittcrt 

·Ta lmn qif ncsd til Hunnen for 
at tams imod Frøkcn Flint on beri- 
dcs Moder, bankede hans Ofertc 
heftiatJ men det »vor mere, fordi 
han tænkte paa den, han nu houde 
maattse vendc Nimm-n- end fordi 
han sie-d i Vegreb med at nmdes 
mcd den ham teitamenterscsde Brud. 

Det tog en forfærdelig Tid for 
Damperen at san lagt til. De shavde 
skriftligt truffet Aftale, at hun skuls 
de bære en lille Vifte i Haanden 
og ihan en gul Rose i Knaphullet, 
for at de ftraks kunde identificere 
hinanden. Hirn ftod ved Siden af 
en svasr. asldre Dame med en meget 
bekmnret Mine, da han fik Øje pna 
Lusnde Selv var hun flank og unde- 
lig; men den Mande, hvorpaa hnn 
traf Øjenbrynene samtnen, røbede, 
at Situationen pinte hende. Hun bar 
fin Vifte skødesløst og syntes at M- 

re bange for at se- en gul Rose 
Sau qik imidlertid straks frem mod 

l)c·11de: det skulde jo overftaasx 
»Jet; er Spenfer CraigsLlnyx,« 

sagde han. »Er Te Frk. Erda 
Flint?« 

Hnn mødte hans Mik, og han 
san, at hendes Øjne var meget stunk- 
ke, men ’l)nn faa nd, fnm nm bnn 
Emnde gnde 

«Jeg antager, at vi er forlovede«, 
saade sum ou holdt san inde, som Um 

Onn ønsfedcy at han fknlde hemmte 
det. Oun fvarede incidlertid bekrcef- 
tmdkh 

»Zum fsmrt vi hat« fnnet Bnqnae 
ksftksrset nf Toldxwfeneh man Te si- 
qe lmixL om Te er qlad,« saqde 
hun. 

Frn Flint qnv lmni en nkserilrønii 
nnsndis lnsnliq Illiodtaknslfc 

Stdn ingdo inn lidt, linad Zwil- 
iisr um« licndc tatnonnnuliq for. In 
Dis ind i Wonnen on var mn Voj 
til Dotvllch ncsndtks lnIn tillnmls til 
iit forslo Exsclrngsnmal nq Rudo: 
»Form« mig nn. om Te or alad?« 
»Im csr form-Inninnssfnld.« 
XZnn smilcsde oq snrnmlodv lidt. 
»Er dvt ist Miraka Do nentcsrL-« 
,,:llk’naikc! Dei-es Ini- slnur rede 

til nt inodtnkus Dom«, tilføicch lmn 
ritt-r on Pavse. »En kan« Voninde 
af nqu har iørqvt for Tlliøblerno un 

lldfnwkninqen.« 
»Wind hcsdder l)11n?« spnmte l)nn. 
»Ein-link Vonconrt.« 
»Im bar børt ltende ointalc,« 

lagdr hnn on blev san atter tavs. 
Hendcs natnrlige Versen behagede 
hatn. san vidste ikke MU, at ban 
gjorde sig Uinage for at finde til- 
talcnde Egenskaber hos hende, og 
at cht var ham en stor Lettelse at 
apdaae, at saa Inecht af det, som 
lmn liaode fryatet at finde hos hon- 
dc, itkc var der. 

Om Eftermisddaaen heutede han 
hcnde til en Koretur i Partien Hun 
fyntes hverken at være glad eller 
ked af at taki-e med hom. Medens 
de kørte, foreslog hun -ham, at de 
gensidig sknlde fortælle binandsxn 
noqet tnn den-s Smag og Tilbøjes 
lithd, oq otn saadanne Familiebes 
givewheder, fom maatte have stel- 
les Interesse for dem. Gan syntcs, 
bun bar iig klogt ad og gik gerne 
ind ima liendes Fokslaq. Til iisdst 
dristede han sig til at fpørge hende: 

«Hvorfor er De gaaet ind paa 
at rette Dem efter dctte usliørte Tes- 
smmtsntes B-cslen1melse?« — 

»Vi er fattige,« sagde hun lige 
ud. ,.-storfor liar De aiokt det?« 

»Der er adskillige af os, fom er 

fattige,« fvarede han. »anen i be- 
le Familien syntes at have haft 
Pcnqc med Undtaqcslsc af Onkel 
Timothy.« 

»Hvordan mon han doq fondt 
paa at vælge os to ud,« sag-de bun 
drømmende »Im var meaet til 
Frist tin-d norc ufikre Jndtclsatcm 
men xMode-r var cht ikkc.« 

»Vi maa gøre vort bedste for at 
nørts dont nllo akade.« 

»Man fan ifkcs qøre andre akade- 
nanr nmn ikke file er dot«, fagde 
bun lwlasrcsndc Gan fna mmstkslin 
paa bcnde, 

»Trer De ika Te kan blizm 
MADE-« 

»Ist or jeq ikke sikkcsr paa. Er 
Ti- fikkvr ma, at De blivcsr det?« 

Dot Sak, ban Iwilkaarliq drw, 
fvarede hende. J dct sammc bmqtv 
en. Hindrina paa Besen desto-Z Voqu 
til at stande De holdt lige ved 
Spnfercsfticsm ou Spottsor lcmdr 
Mærke til, at en ung Mand, doc- 
aik derindcs, hilstc dybt paa Erdm. 
Gan san mørk oq byronfk nd, fom 
alle mmes Mvnnofkcr agr, ncmr do 
Arublcsr over en ftor Som. Spen- 
ser Mdtcs fiq om mod sin Los- 
faaerfke oa fan, at knm rødmcst 

sdybt 
»Im har gjort hans Bokendti 

skab i sEvr«opa,« .forkiarede bun. 
»Von er fattig.« 
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