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,,Ilnn her temmelig gode Bewisosr tot-. at du 
Lan litle hemle", sagde Faden-n »Du formt-eile 
vel ilcke dine Testamenter og Ursigneter til enliver 
nyomvendt, vell Hvis nn Nancy wilde begymle 
pag en Pisoces for brudte Alsteskabsløkteh san var 

det en slem streg for dsg. Hun lmvde gjort det, 
hvis iklce jeg linde Wiss-et. Jeg sprgede for, at 
Latlsers ilclce fik det at wide-, og jeg lmvde et 

streng-c stykke Arbejile med at kokhindre liende 
frn at gas- in(l og law-e Skandnle ved Fakegildet 
Hvis du osk Im Roxy «- for halstarrige, san tim- 

jeg heller-e, at jeg mxm lade sage-me gsmi deres 

Gang Jeg tanlcer ilclce, du vil kejse til Texas mecl 
luden en Beskylclning imml (lig« , og lieu slutte 
de nk med en ondskabsfnlil Ihntter 

,,Det vil rigtignok klnde pu-,nt naar du krem » 

ist-er saadanne Beslcyldninger mod din egen søn J 
svarede Merk, det- viclste, at hans Puder-s Familie- 
stoltliecl vilde vxi re Beslkyttelse noli mo(l UdføkeL 
sen af denne Trudsel Mui glad var linn ikke. 
Unn krygtede alligevel for Nancy. sitlen Bryllup· 
pet bei-de lieu to Gange set liende pas tfstand og 
Ver Esset ak sin Vej for at undgnn liemle 

i Denne Prygt kot- Nnncy mi- kulcllcommen til- 

Itrælckelig til et bestemme liam til at rejse til Tex- 
as med riet sorgte Skib frn Ny Orte-Ins Wien pnn 
stimme Tjd var han angst for et aubent lznid med 
Iin Puder-. Ilen vidste, et den gemle wilde litt-take, 
og hnn vidste ikke livor langt denne Hekslcelyst 
Vilde drive hem. llan telte ikke mere om sin 

Reise 
Den mich-e Bonamy hlev dyss(t lien i sikkek— 

hed ved bang Tavshed Ilan meinte-, at b’·jen(len 
ver ved at give tnbt og at lian endnu glmlde via- 
Cle slaget. 

Mem- Dagene gik forbi mit-n synlige For-! 
bereddelsek til sønnesns Afrejse, tænktss Ober-skan 
It han vilde vindcs Titl, ug da ds- amlre ikkes um- 

tslte sagen, lod han, Som om den stiltitsndn var 

ordnet, som bnn Gnskpde dest. 
Mem Mark havsle hommrsligt solLt sin Ilcsst 

og Sendt Bad nie-d en Von til Ciucimmti tsil Kap- 
ttjnen pag Damphaaden »He-ringen ak Orte-um« 
om at Its-neige i aneme og tage ham og hxnm 
Eli-tm om Bord. 

Alle Roxys Korbe-redele var trnfne. Mm 
has holdt ikkcs nf den IfssmmsslithsdsfnlthL smn 

Msrk brugtex Hnn kunde jkk(- Iide at wro. hva 
der var Ket, Som om cis-r mi- Unst. 

Da Tiden ntkrmodss sixx km- dpnss Ast-iste, feil- 
te Mut-k. at stormen vildcs blive san tin-get var-kre-, 
war den endelig brøcl leis over Imm. Ilim knnde 
du ikke bevor-,- Ilemmelighedm rot beugt-, for alls- 
Metbodjstveuneme vildcs get-ne wide (l(«t og vilde 
Ussste simdag holde Afski«dsnm(lis. 

Men hatt blev fri for alle Bekymkioger omJ 
hvokltsdess sum Akuldcs fortan-Uc- det til siu Faden 
Lathetss høsste heran-C at hatt tun-de solgt sin Hest 

os slentredik stmks iml pas Boniimys Kontor. 

»Nein-r Mark virksslig uu," hcsgyndtck hat-. 

»Mein-t- De der seh-'T« Svakede cis-n gamles tut-di 
en Nod-selig Mist-take »m, at Letheer vidste more 

end hun. 

»Je-; wd Ach-. hvucl jcg skal tmnke". ming 
Lundkugden »80mmetider er dest, som hatt vil,’ 
os Du igety som um ban ikke vil.« 

»die-; vilde nu aok san genie, at hakt blev hie-m- 
ais-» Maja-: men jeg tusnkets, hnu rejuek aufgenle 
ung Bonnmy tat-d forstilt l«igogyldigbed. 

»Mit-ste- I)i-., at bim inu- kmlgt sin Heut og Sa- 
del’.«’ 

Der vuk et Tordenslag kut· Oberste-« nie-n sum 
lod ikke cis-them sie sitt situlskmvusgelse. 

»Je-: trat-, han bar solgt klere ’1’jng,’ sit-die 
han. »Har- Spurgte mig ikkss cis-rom, 02 jesx hat-! 
helle-t- ikkie springt-. linan ils-r kstlstp sie-UT i 

,.l)(-t vsr nuk Haupt km- sik i sinnig-, ikke Nasid 
ugdp Luther-L ( 

»Hast » en Taube-, hvis hun gør now-r has-( 
wju liyx llsan vil liliw afliusngig af mig, mun- 

bsu isisjser Jtsrud", sagde Obersten. 

»Nun ja«, sagde Luther-si, »ja-( hørtcs tpnraslkssn· 
Planke-U Zige, at hart-hund- Imht Unsrer-, mesn jkksk 
masttcs sige ooget derom før Tiden kom. 03 jesg 
Iyntea da, at en Pod» but-de vi(1(-, hvad der sinkt- 
j bims egcsa Pamilie". 

»Rigtig. Ihn Ma·j()k,« sag-di- 0I«-rste-n., ».108 
ved eilt-m Dolc, hvur Land-C Iiggistr Hij De vjl 

gøre sijk til Nin-, sum vusr san gimä Dot kommst- 
ikke wig ved«. 

both-»re- koklml Kont()kcst, tncsn dsst lykkedos 
bum km dist. crust-nieste- Uadssbjm·n0, bvor han hav- 

de stillst sig Ist-a VII-L at ne Oberst-In Sankt oftm- 

styne Hin Vej Meist 
»Na gkal Mark noli fsa det, han bar goclt 

sk", gkjnto hau. Hele- havs medkødte 0ndskahs- 

kvldhed vorsvakt ved Bevidsthedeu om at have 

Isst bunten til et Krudttaam i passe-nie Akstanä 
tr- sig seh-. 

Olwrat Bonmny wu- l)ittert nknkket ved at faul 
alle Sitte usw«-Prits- l’lxmm· mesd Mark mustytstetl 
Dolihelt tksrgriede det list-n, at hole Ryen nu havde 

kosttet lums Grund til at lade Mark gifte sig med 
Tom-is Adams Dom-n Ved at iudrømme saa me- 

ket og ved at anvende alle siue Kunstser pas at 

esse-Winde Nanoy Kirtley has-de lnm kun gjort 
sit- egen Ydmygelse desto ist-irre. 

llsv kudt Unl- ok Roxy i dere- eset Vækels 

se i Per med Reisekorberedelsen Han udøste i 

Løbet ak en halv Time en strøm ak dadlende og 
spottende Ord over dem pna sin mest irriterede, 
Snøvlende Mande. 

»Makk var en Kkyster", suerrede Obersten. 
»Hal! havde ment, hvis de csndelig sknlde reise, 
at holde sit Løkte. Men en Mand, der er skyldig 
i lumsk Ulydjgbed ug L"talmemljgbed jmod sjn 
Pacht-, var ikke skjkkest til at vix-re Missioncer. 
Han vilde forfzjre ’1’cxi1iaucme". 

Dest var korguivcs. at Roxy Lorskzgte at tage 
skyldesn pag- sig. Oberstens fomemme IIjiflsjghecl 
korlod bam ikke et Øjeblik Ilun vinkede hende 
til Side og vcdblev at nedmlkke Mark. Ilan vidste 

ogsaa godt-, at en llustm heller-e s(«1v vil skusldes 
nd end Miso sin Mund blive ndskkpldh Mark mod- 
tog jkko Osmia Ixektion paa den ydmygste Munde-. 
Selv Roxy Runde jkke akholde liam km at svuro 

igksn sum Im«jt. at Dogge Nisus-sm- lolp til. 
Oberst Rotmmy m-!-rk(.-Jts, athuu inttst u(1rest- 

tmlc okx nn- (l(«sud(zu efterhaanden New-n sna hjd— 

Zig, at ban ikke met-e tog dot saa nøje med, Inst-d 
hau sagde. IIan satte ellers en --l«Jre i sin vitsrdige 
Optnssdem over-fut- Sin Svigerdattisr og havde jagen 
Bebrejclelsek udtalt jmod bot-den Mpn hatt tog dog 
iskke j Botusnkning at sige noget, der saarede ben- 
de met-e end de heftigste Bebrejdelser vilde have 

gjort. 
,,D(-t var da ellers ingen Nyttcs til, at j·-g 

blandesde mig i sagen og holdt den Kirtleytøs 
km at gmse Madder· Hun vikle have furbudt 

sBrylluppetz hvis jeg jkkts bin-de- vusrcsL Stod hun 
Tjlstkss oggaa udcs bag ved llaven og tog pas Vej 
!im0(l dig ug Roxy den Akten ved Faregilclet, og 
Ihm-de Witwka og jeg hade nuk at gørcs med at 

setz-re hende tilkreds". 

i Mark lilev bleg, men den største Vrede plejer 
at antage et Skin af lie. 

. »Du ved jo, at der intet sendt er i, lnsad bun 

Isigetz og dog koktuelleis du korblommede Ting i 
imin Hustms og mine scistres Nat-rxs21-relse. Vi 
korlader dit Ilns i Akten og vil aldisig seistte vor 

Pod her mere". 
Men her grob linke Mark i Armen og løb 

saa til sjn Feder og san til Roxy og tiggede og 
bnd dem om iklce at skilles pag den Mande. selv 
om en Mund ikke vil lytte til en grukdende I(vin- 
des Bjin as Medlidcsnhed, san giver linn maaslce 

Eiter-, for-di lmn lmder en Eckern-. Det lmn vi for 

Bksempccl se i Fortiellingen om den uretfnsrdjge 
»Dein-nett 
f »Mind( rejsek dort og komme-r aldrig met-c«", 
Ilmd den varmlijertcde dane. ,,send ltam iklce 

sinnst pau den Magd-c Gan ilcke din Vej i Akten, 
III-drin RGO-, du man ilcke lade lmm gis-VI Og 
fsxm gut-d lnm og tog Roxy ein Ilalsen, og Rexy 
ibegyndte at Nile-, at bendes stisde wu- stør1-e, end 
at lim- kunde litt-re den. llun link-de styrlcet sig 
til at bekprsmpe Pnttigdom ug Uvidenth men 

livad er Pattigdom og Bari-ad imed vkede Mit-nd 

og grtedende Kvinder. 

I »-ch sendet- Itam ikkc l«)1-t", sagde den 

jgamlss Mand, ,,dct er blot hum, der behandler siu 

;l«’adct· samt-AK Derptm sagde hatt i en ljclt mil— 
Here Tone-: »He-I nu, Mark, lad os ikke skændes 
more. Natttkljgvis ved jug, at Kjrtleyhjstorieu et- 

luttek bis-gn. Jeg burde jkke have uusvnet den, 
men du u- saa stivsiudet. Gm- ikke luster der 

«vjl volde Roma-XI 
Uden at afvente san-, gilt Izonamy ud ak 

Stum. Ilan tasnkte med betydelig TilkredsstiL 
»1else paa, at Roxy here-steh bvor hun end var, 
vilde plages uk Tanken om Nancy Kiktksy, og at 

heudes Viden ow, at Wittakek havde Mkt Naucys 
P()rt:tklliog, vilde karg-ge heudes lich-Indus Jo 

lmeke Inn ovcrtusnkt0, hvad htm tun-de sagt, des 
smere wes-ate- bao, at bang Allusion til Kiktley-sa- 
gen var et Messterstykka »Man vjl vix-re ked ak, 
at him sog-m Rinde gik i Vejea for mig«, sagde 
hun- 

Mligscwssl kundi- hun iklce und-Um at sc-, at 
han bavdc mitttet Tarni-n ved sitt Iljtlsighmt Um- 
havde vqkt ul Hin sjins Stolthed og Vnzde til 

thnst for at koste- til Texas og give-r den ist-h- 
sinds-de Roxy endnu fleu- Urumlc til at du«-ge l«,0k 

Tut dittt jklcf blisv upsut 

ANlllEJT liAl’l«l’l«Jl-. 

Don Dldsto sjn i Zoncmyxsmillcn 
Fadenan ,,Navnu" wir »gut«-t- i llunclene", 

som man sugiie vi Landslpytsn llun nu- lastcluld 
km l)r(-ng »f. Klange l’(.-ng(s iig mangu liirlceris 
blev somit-ve- lirugt sm· sit iinlprcnto lum- (len la- 
tinslce Grammatik itnml liuns Villi(«. 

llan blev senclt burt til en Kost-Male, men 

den 0;)(lragels(e, ltun l«ik der-, gjunle liuu Sag-erne- 
wrer 

Da ondolig Oberst Bonumy nplmrte at sende 
lmm Pengc for nt trinkt« lium til at lot-stille nugct, 
for-stunk lmn at ltevc puu umer Menntmkcrs Bo- 

lcostning ug Nov en spillegast i Ny Urlcatis, sum 

ret var et Sodom-i i den Use-nackende 
Efttsr at lmn liavde skudt on tik sine Kumme- 

ratisr i et slngmmuiL kmjlude lian tisl Bis-Lilien, ug 
man hist-te aldrig more km nam. Don Miste sølk 
en lovende Dreng, dylde som Bam. Man kundel 
aussten tilgt-, at liele den gamle Mantis Ktkrliglmd 
og Ækgmstsigluxl samlcsdo Fig om Mark. Islele liaus 
Pamiliestolthcd og alle bang Plane- gjnldt Imm. 

Da Dis-engen voksede op, glekdede lian sig vesl 
bot limn It opdsse de udmækkedp Talegqver, som 

bcn solv Dunkle-de llsn vat- vis paa, at lmn ved 
lljklp s-! tin exot- l«ovlkundslksb ok kloge lud-ist- 

og Marlcs Vtkltalenhed lumde korfremme Familien 
op til Højestevet og efterlade sjn Søn sin Bjendom 
og sin ansete stilling. Det var hele hans Uns-« 
om Udødeljghed 

llan havde set pag Marks Overgang til Re 

publilianerne sotn noget, der var ganske praktislc 
Begge Partien- vjlde nu bljve repræsksntssret i Pir- 
maet Ilan var snarere glad over hans pludseligiis 
Religiøsitet paa Grund af, at den, sum der staat 

i Watts Salme vjlde spare ham for mangen Snare. 
hvjs han titsnlctes ousr Ktsistendonnnem mcns lznn 
var ung. Nam- lmn kmst blsv gammel linnde man 

godt passe- paa sch. 
Wurst- Bonamz mer«-m at det konklzjhig kundn 

var-» gudt, for-di d(«t visde dir-inne en l-·v.s·t til Ad- 

skm-(lcsls(s, som lian ikke var rigtig roljg ·u,«d. llim 
link-des szsntes saa godt um lioxy sons et Mi(ld«1 
mocl den texilianske Pein-r og som (,-n, der rimkslig· 
vis vilde lilive en kornuftig Kone og holde Styx- 
paa Alles sin Monds Itheldige Tilbøjelighedon 

Oberst Bunamy hadede alle de synder, der 

gam« i Vejen sur Lykkcn mesn heller ingnn andre 
M(«n H- nu donne taalscslich Tekxastnr hlevet den 

Klip1««, lwurpna alle-. hans l«’mshs8al)ninge-k vjldp 
strnndo og lade liam splv tilbagks som en gammel 
skufl’«t. ug over-runden Mand? 

den sidstcs lkge indmi »Hm-tilgen al· 0rlksans" Ali-- 

Jkomsl liltsv anvendt enliver Rlags Ovssrtalelse km- 

jat form-m slist ils-ge Pius til at afstaa fis-I sit Porp— 

Ihm-male Tillind om Ejmdomsovekdragehst-, Over— 
»talels(-k« as Pisn llanks, bønlige Bcsgiisringms af Jam- 

log Punmftgninde ak III-. Adams. Alt lot-texts i 

llllizdslmn eftek Obersten-s Plan. Men alt karg-ists- 
IRoxy vilde ikke lade sig lokke km det himmelske 

;Kal(l, ug Mark steg lmjt i sine egnfk Øjne for sin 

lmark-»i-rligncsnde Standhaktighed Han var gaaet 
;k0r lkingt from til nu at wende om. 
i Og (l»g, som lian laa og livilte Sig i Vasrelsets 

kølikm Rkygge, lyttcsnde til Poppelbladenes Raslen 

og dsst gaml(s Prs langsommis ’l’ilc—-"l’ik, meus Ewi- 
kitsllcon kløjtksdes under Vindufst, og stack-en losker- 
de psm l’lanlc(«vu«iskc-t, lylclccslig, som lian var, ved 
den lwlstcs Kvindes Kn«rligl1(-d, lnm nogen sinds 
ludde lcksn(lt, saa Vin- der Øjseliliklcck, da han im- 
sk0d(-. at limi og Roxy kundes upgive Texas Thous- 

-Sler »k- blive hjemme i al den Hygize og der Viel- 

ivmrcy som omgav dem. Hkm kund(« maiislce ogsaa 

illave forsøgt at friste Ruxy del-med. livis dist iklke 

Umde vix-ret, for-di lian frygte(le, at Naney skulde 
Ihskvne sig. Plan var ung og ivrig og til sine Tider 

lliidknsis. Arliksjde og llløjcs veg han ikke tilbage 
lkoiy mpn Drill(-ki, Vrcivl oxz Poktnrsdeliglied var 

sham en Pest. 

) list-i min- tmdris sig onst-, iit der i Leibet at« 

l 

Mpn Roxy var fuld ak Bekymring Iltsndes 
Podolsk-I skimd og Overtalelsor fokstyrrede h(1n(1(-. 
sin Tanteg Pormaninger wrgrede hun sig ever-. 

Ilun knnde ikke se pas- B0b0, bvis Opdragelse nu 

vilde blive fnldstzkndig forsømt, udtsn den bit- 
tkeste Bishrcsjdelsa Den stakkksls li«lle Pyk syntps 
at bavo npfangist on ubcsstomt Mening om, hvad 
der soll-stock at· hvad han hist-te 

»Hvu(i skal Bobo gøke, naak Ruxy er bot-te. 

its-irre hun ham bestandig klagt-, men mn han vir- 

kcelig furst0(1, lwad hun Malt-des sagd«(s, kunde 
hnn ikke Zige. 

Ak og til Runde der upstna en pinlig Tvivl i 

Mode-s Sjus1, om det nu ogsaa var rigtigt at for- 
1mlte den lille Han hun bavde at dyrke i Bobos 

Sjitsl, for at opdyrkcs on alt ander end lovende 

Agtsr i Iledcnskahets Ørken Mcen saa kom attei- 
Tanken pas sjnslcns Prelse og omstyrtede lusndes 

Logik, sum den bar omstyrtet sag mangse andres. 
Bobo vilde i ethvert Tilkaslde komme i Hin-IM. 
Men hvokdasn wilde det gaa med Polket i Texas? 
Dcisuden mautte Marks store Evncr ilcke for heu- 
dkss skyld kokholdcss Jljssionsarbejdot llun mast- 
te jkke modstua hans uphøjede Beste-mindste. Mein 
i alle dissis Purlcgcnhedek stod hnn alt-nie lslun 
kunde iklce stotte sjg til Mark-. lluns lieslutnitk 

gisr ins-atte- stadjg styrkcs af beendi-. llun kundi- 
ikkes tale med ’l’w0nn(-t. — Den- var ingtsn at 

uspzsrgen 
s Oberst liouamy Misv as sitt linnnsntiuuelle 

Ilpfljghed huldt tillmgo kn- itt slcissnde pim Ray-. 
Mosn ingeu llxifliglnsd furbimlt«(-J(« Inn-i j at sknslde 
unsr- h(.«nde, og ingssn Ilcikliglwd dissmpmle Amon- 
dxis gentagne Beskylclninger mud hcmle fut- at 

have trængt Sig jnd i Familien 

Ämunda saa aller-beist, at Mark og Roxy kom 
aser til Texas. llun Lolch jkko us at have 
merken ham aller Indus Koue til ist gaa hjemme 
og regend Arn-Indus Ukorslcamamthcsd gjordts ikko 

liuxy halvt sit-u undt sum laue-s Taumel-. laue el- 
sktkde hnu ak hele sjn Sich-L Inne- knm ind i den 

Nachz, vom Tmmncst Inn-do «pgiv(-t. llun hin-de 
slnttet sig sag meget til Roxy, at hun endugsau 

ihm-de trudset sia søsters spot wd at gøtse et Pur- 

.s;ig pas at under-visi- Bob0. Man ingen «l’aalmo(lig- 
»b(-(l elim- Takt uudtag(-n Roxys korShg del-til. For- 

Ludm alle Roxys andre Bekymringek, kristedcs hun 

»M, hvsd hun kaldtcs en lav ERNST-, og dette var 

Jen bitter Rufst-ins kok en, der stred for at levcs et 
tout Liv. llua var ude ak stand til It tamke paa 

»Am mørke Nancy Kjrtley mod Selvbeherskelse. 
Det, Hinu- hende. mun- Inm html-sahs. hvms 

stra.1lende heudes sur-te anss var-. ask hv01- smnk 

lusmäes helo l(’remt1-usd(s,ts. llmd Snnthi var slpr 

bug ved Oberst Bonamys Ord? Havde Nancy 
liirtlcy nogen Pordring pag Mark? Hendess vol(- 

Spude Kendskab til sjn Mands Karakter beroljgede 
ihemde jkke. Den eneste Følelse i boudes Hier-te, 
du- kom op vod Siden ak hendes Kristend0m, vat- 

bendes lidenskabelige Icuerlighed til Mark, og i 

Kot-hold, Som hun elakede hom, kom Ønsket om 

at eje how halt. I en møkk Kkog ak her-des sitt-L 
hvoki hun ikke vovede at kigsso ind, sad der en 

Mist-inko· der tjente som spare for bendes fromme hieslutuingf straks at rejse til Texas. 

Farrelmødet var bekendtgjort til den sjdste 
søndag, Mark sknlde vaer j Luzerne. Men Mk- 
dug Morgm skrumlede Haz chrtleys Ølvogn op 
fmsan Ober-st- Bonamys I)øk. Olmanden kaldte 
Mark ud og fortalte hinn, at Havnekogden ljge 
havde hørt fra ,,Hertugen". Den lau til ved War- 
saw i Aktes og tog hundrede Rade Wbisky ind, 
og den vilde vix-re her omtrent Klokken kjre i 

I Bftermjddag. 
Alls-in maatte Parvelmmlet 0pgjves. HA- 

Sknlde komme Kl. 2 og køre Bagagen Ued. 

Naney bavcle ikke virret i Stand til at gørc 
lrmget for at lmlde Mark till)age. Det- var hende 
»nmnlsigt at tut-Ue ham, da llan stadig undgik heu- 
(l(-, og liun var korfnsrdelig angst for at trækkc 

samtnen med Obersten. Men da hun til sjdst Mr- 
t(«, at- Mark skulde rejse, besluttede hun dog i det 
mindstss at lulsvne sin sann-de Porknsngelighed 

»Hu-i puttedc Testamentet og Signetet i sin hemmt- 
og tog Placls pas Havnebeddingen ved Middags- 
tid. Naar alle de nysgerrige og alle Medlentmerne 
as Methmlist111enlgheden var samlet dernede for 
at byde Broder Bonamy Pan-eh saa vjlde lmn tale 
og fremvise sine chriser og pag denne Maade sen- 
de clen vnsmmelige Adamtøs vsrlc med en stot- 
llumlebj j Hatten. Og Time efter Time gilc hun 
up og ned ad IIavnedæmningen og ventede ektek 
.,Il(-rtngen af 0rleans«. 

Den ukortrødne Oberst Bonamy bavde ikke 
vist sin sædvanlige selvbeherskelse ved dette sit 
Wedel-lag Maaslce var der ,t«0r(li det var det mikr- 

keljgste og mest fortvivlede Niederlag, han liade 
oplevet. Msaaske en begyndende Nervesvækkelse 
—— en gradeij slappelse af Hjernen — hos en 

Mand, der var over treds, og liij Liv havde været 
uendeljgt anstrengende og anspændende for 
Aandsevnerne, var medvjrkende del-til I ethvert 
lekælde tabtcs han nu al sjn Selvbeherskelse, o- 
lwud mere var, sin Bands for clet passende. Hat- 
sk-1-l(lte ud, ja rasecle til siclst has-de mod Mark 
Ug Roxy. 

Efter at have sagt Farvel til lane og Amen- 
da vpndtp Roxzs sig um imod Mark, som blfsv more 

rolig, jo more hans Puder tog paa vej. Markt 
Porstsmd blev altid klarere og hans Villje mero 

bestem-c i Priivens Time. Han tog fuldstændig 
rolig Afslasd Ins-d sine silstre Og gilc nd af Døren 

luden saa megot som at se til sin Faden 

l Don vrede Oberst llavde befalet at spænde 
km Vognety saa der jkke var andet at gøre for 
ds- nngcs Polk end at gaa npd til Landjngspladsen. 

»Den-el, Pader Bonamy«, sagde Roxy, idet 
lnm scirxzmodigt vendte Ansigtet om imod dam, d- 
ltun lei nd ad Døren. 

« 
Dem Lamlp Mand vendtes sjg om Roxy kund- 

iklæ siges om det var bang Honsigt at tale kmrligt 
pllssr vrpdt Han sag-de knn »Roxy" og kom ben- 
imod bande. 

Mark. som kendte sin Paders Haardnakkotk 
bed. skmlvede ved Tanken 0m et eller andet nyt 
Angst-oh Vilde lmn maaskks siges mpro om Kitt- 
«le-,vsngpn. Mpn idot lmn ralcto Naanden nd mod 
Roxy, vaklede han. Mark Sprung hen til dam, 
mssn dick var for Amt. lem fnldt san lang han vat- 

om pan Gulwt ndpn Bevidstbed Mark bar liam 
i seng- okz Roxy stod bøjrst over lmm med en bo- 
brejdisndes Pcilfslses ak, at dpt var hendes skych gl- 
han las der. 

TRFJDHT KA PITEL 

«I-Iertugev at Orleans «. 
s- 

Ljdt føk Klokken sit-(- kam ,,II(-1-tug(:n ai« Ok- 
lcsans« styrtsnde uden um Pynten Det var et as 
de suakaldte ,,Sydskjbe". Postskibcne var alle 
lsstbyggede og l·ot-holdsvis hurtigsejlende. IIjuls 
handean og do smaa gammoldags Tritsslcøjtor var 

swan http-se- Men »sydbaaden« var Svært byg— 
get, dybtgaaende og Iangsomt i vendingekve. De- 
havdc est Buldogansigt, miar man saa den form-» 
og lignkdp on Elefant i sine hxijtidelige langsomme 
Bevusgelser, nains man saa den kro- Siden. Hjulens 
syntes at stiindscs for hver halv 0mdrejning· 

»s)sdbaadens" Rejser foragtede alle Timepltk 
net-. Den s(-jI(-de, naar den var færdig og stand- 
sede saa tidt og saa lustige-, som det var den« 
l«e«jljghed. 

Ankomstpn nf est Rkib km Ny Orleans pas- 
dksnne Tid var en hel Besgjwnhpc Det var kut! 
undtagelsesvis, at der var Vand nok for de dybts 
ganendks Rkibis ovenfok Ohiovandkaldene i Okto- 
hms Manne-d- 

Ha tm Rliihist virlcolikk var kommen udenom 
Muts-n, Atm- mr det en stot- Sknffelse for Polk 
nnd-« pag l);s«mrsjn;xcsn. at Mark og Roxy eudnu 

Ficke var at sp. Do skulde mauske Innres for des 
Monsssntwlp Pmsssstilling og kom jkke til at se 

INpr Team-m- ipg alt der endet undekholdendtz 
sum do havdp Rsst til at vente. 

Hin Adams gik nmlig frksm oik tilbage og vat- 

banzxc-.. han vidstes ikkp sie-N hvorkor. Twotmet 
San. ask-sma- np ad Pmmegade, men karger-NOT 

Mutter Takt-sama Dkeng,.Zeb. var krygstoljs 
ivkig for at ndfinde, hvad der var i Vejen. Hawa- 
fogdpns lille brave Hund slentredo omkring pu 
ev Manch-, der vix-te, hvok tydeligt ogsaq den Alte-, 
at det- skulde gest-es nagst 

Worts-Und 


