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Ühel sügisesel öösel sõitsiwad taks tnnd«
niata isikut meie weWcsse niõisa Bcrk--3triti.
ІШ nimetas end, meiega tntwnstadeo, kord
Bellingseriks Inglismaa minister preisidenbifs ja teine TreuM-CapP'lks Walimiste aojade mmistriks'
Esimine oli pikk, fmwetii lnees, innre
kullininaga ja walju wälja näqeniisega. Kunn teine шіііМе

Грдіии ja

іаща

х ллН^л,

Ümargune isaudakcne oli.
' Meie leidsime neid härrasid endi maja
eest, rohelise pingi pealt, istumast.
Nende näod andsiioad wäsimusest hm*
niötnst, ja nad oliwad küll lvara hommitu
alles siia jõudnud, nii siis meid mitte unest
ülesse äratada soowinud
Meid nähes tõusiwad nad mõlemad
pingi pealt ii losse sa wahristtvah põnewalt minn fui ka Hotmes'si õtsa. Neil pidi midagit
loaga tähtsat meile jntnstada olema, sest ma
panin tähele kuidas lord oma elewandiluust
wihmawarju piad kramplikult piigistas. Walimiste asjade minister aga keerutas nerwliselt
oma wurrusid.
— Kui mina täna hommikn, kelln kaheksa
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aegus minu juuroo korda saadetud wargusest
teanlft \ah\, andsin nia sellest silmapilk niittistnte peamehele teädust. Ja toina otsustas
ot meie üheskoos selle asja pärast teie poole
pööraksime...
— Kas olete sellest juba politseile teatanud'!'
sogasin iua ministri fönet.
— (St ole wastas Mtu.stnte p;cim:cv r. ttn
tilidlaoto.

Meie polo sõda iilitto teinud ja ci saagi
tegema! ftui me j i Ь л po lits oi lo teädust auua me, zns toad seda ka logu itui
ща nreie
panite seda aojit hoopis saladuses püidma
lioida...
M i o mi?
«cUep&Vfltst, ct fee

bofrimcni,

irnö

mull

ära on lvarüütatud, iuirnosto seas Palju pakfnwerd ja ka sõdasi sitnliitada wõib! Kui meie
sõda \ a orit mitto katte oi saa sii» on ka lucel
paroai
itta teniast waikida — sest waraate
poolest toda mitte awaldama ei hakata....
— Mii mõistan. Nüid palun aga, hra Trel,ini (>opp, iutustaqo uliille põhsaliiult ära,
kuidas fee paber teilt kaduma mk*?
- Teda olen nia kohe walmis tegema, hra
Holmes; see pole mitte mõni pikk plära seda
laan ma kahe kolme sõnaqa ära ütlema. Toe
kiri ali ufo wäga tähtsas dokument, ühelt (3uropa riigi ioalitsejalt, illis alles kuue päc.oa
oo st ilieie iiiinisteruiuisse sisse ali autud. Tolle paberi wäätus oli uii suur, et ma tct-a
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mitte ministeriumi, ei usaldanud..
Heß toad ^ugliouiaal peale^teie, et üleüldse
üts niisugune pader olemas 011'^
--Mõif wälimiseasjade ministeriumi kabineti
liikmed saiwstd eila selle kirja sisuga wtawakv
telnnd. J a nagn'see meil ikka seaduseks on.
ei tohi keegi miuisterimni liikmetest seda wälja lobiseda, mis kabineti nelja seina wahel
tehtnd saab. Selle ueale annamad kõik ministeium' liikmed wannet, gasellel wiimasel, loaga tähtsal paberi tunnustamisel, kinnitas kõrflnŠ, nliinsterpresident loaljnl sõnal — asja
mitte wilja rääkida j u. e. Hirmus on mõelda,
er mõne tunni järele mina ise, Inglisriigi
walimiste asjade minister, seda püha tõutust
murdma pidin!...
^iiit jooksis meele heitmise jume üle
ministri ilusa nän.
Ta haaras mõlemi kattega oma jnnstest
rumi.
Hirmus ärrituse hoog sai ta peale uwiuinst.
Ta heitis mitn k^rda käega. ЗИЗ puhus
süglnoaid ärritnse ohkeid oma rinnnst wälja,
waatis pöörlcwate silmadega ense ümber ja
lausus wäikse haritud suurmeolsel toonil:
t 7— Peäl' ministerlabineti lülmete, on selle
kirja olemisest, шпешаіі kahel-kolmel miuisteriuiüi ametnikul teda, aga niitte kellelgi muul
hingel terwel Inglismaal. Ma wannntan teid
va?d Holmes.
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— Nga wäljamaal?
— Ma arwan, et sealgi mu keegi seda kirja
ei wõinud näha, kui see, kes teda ise kirjutas.
Ma olen selles kindel et ta mitte ministrit^
kaudu teile ei saanud saaadetud.
Hra Holmes jäi uatukeseks ajaks mõtlema.
— Nüid pean ma küsima: mis stfu kandis
fee kiri?
Mõlemad riigimehed wahetasiwad tummasid vilkusid ja peaminwtri kulmud wedasilvad kortsu.
— Isand Holutes, selle kirja ümbrik oli loalwekas kollast karwa, kaunis pikergune; ta oli
kirjalcikissa kinni pitsooritnd, rtnüt

peäle lõwi-

kuju kralveeritud. Adress oli tugewa ja julge
käega Peale kirjutatud.
Ma kardan, souas Holmes etueed täheudused mulle küll kaunis tähtsad saawad olema;
aga siiski oleks ma soowinud kirja sisuga lähemalt tutawaks saada.
— S,ee on aga riigi saladus ja wäga suur
saladus, uii et ma mitte wõimalik« ei arwa
olewat, teid, kallis Holmes, selle sisuga tutaloaks teha; ka ei puutu fee wargusesse enesse
mitte nii mõjuwalt, kui et aga see paber, kiri,
ära warastatud on. Kui teil,' nagu ma mitte
ei kahtle, peaks õnneks minema/ seda paberit
kätte saada ja paberi riisujad kinni pnida, siis
ei saa tasn selle eest teile mitte weike olema.

Isand Holmes aztuš otsekohe mõlema
kõrge riigimehe ette ja lausus omal haruldasel
lõikawal healel:
— Teie mõlemad olete ühed Ingliseriigimehed ja mina oma lväikeste ametite peal Põrkan
meiern sagedasti just wõimu meestega kokku.
Kui loaga mul sellest kahju on, aga ma ei
wõi midagit parata ega ei suuda teid selles,
mitte teenida!... J a teiega weel pikemalt kõneleda, see oleks ilma asjata aja surnnks löömiue!...
Kui Mälgust trehwatud, kargas miuister
president oma istmelt üles. Wihast wälkulvate
kullisilmadega jäi ta politseiagendi otsa lvahtima.
— %Jla polo hcmncnub hcirra!. ..

Aga kaugemale ta ei läinud, loaid istus
jällegi pingi peale maha.
Me kõik waikisme.
Esimeseks rikkus me rahu minister presideni
Ta köhatas, kergitas õlasid ja lausus
siis pehmel, waiksel toonil:
— Siis peame me teile järele andma, isand
Holmes. Teil wõib õigus olla, selle paberi sisuga tutawaks saada ja ma tahan seda ka
täita, wöib olla. et ehk wiib see teadmus teid
kiiremine loaraste jälgile.
— Ka mina arwan sedasama tähendas wälimisteasjade minister. — siis oleme me
nõu teile kõik seda teatama, mis selles kirjas
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seisis ja mc usume et teie kui auuteco, uiisamn ka Dr. Wätsön, lellest kirja sisust waikima
saate.
— Tcie wõite julgesti meie auususe peäle
loota.
— Olssu siis. See oli ühe suurema ja wagechama wäljamaa riigiwalitseja poolest saadetud, kes sellega mitte rahul ei ole, et meie,
see ou Iuglisriik, omale ühteluqu asumaid
juurde wõtad. Ta oli »agu nähti; rutuga kirjutatud. J a kui meie selle riigiloalitsuse пііпнзteriumidcst järele küsisime, siis ei teatud sellest kirjast seal sõuagi. Шхі ise ou loaga ruttu ja ette waatamatalt kokku seatud.' uii et
kui teda awaldaksime, see meie rahwa seas
і іща yuuil uieelepaha

Mmittats.

M a ei ta-

haks mitte euam politikamehe uime kauda, kui
ma ütelda ei wõiks, et selle kirja aivaldaluisel
tõsine sõjakäik ette tuleks Wöölta.
Isand Holmes kirjutas midagit paberi
riba peäle ja ulatas seda miuisterpresideudi^ kätte.
— Oige mu kallis, selle walitseja kiri.
J a selle dokumeudi järeldusel seisab sadatuhaudate iuinieste elu kaalu
peäl
ja
ta teeks riigile niitu miljardi! sõjakulu.
— Kas olete selle kirja kadumist
ka
tema saatjale teatanud?
— Ja, tenwle on numerdarud sala telegramm
saadetud.
— Wõib olla et ehk temale üsna soo-

f

,0\UJ[U
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witaw oleks olenia, kui see kiri awaldatud
faals?
— Ei wist! Me!e arwame et tema isegi on
juba oma eksitusest arusaanud ja seda kindlas
ti kahjatseb, sest just tl ma ja ta rahwas kantaniad stllt kirja awalikuks saamise jnnrcs kõige
rohkem!...
— Stm lugu nii. kellel oleks siis soow. et see
kiri awalikuks tuleks? hü'dis Holmes elawalt.
•— Kes wõidaks ehk kautaks selle juures kõige
enam?...
— Siin puudutate, kallis Holmes, niete
rahwnswahelist politika seisukordasi ja kni teie
iintukeuegi diplomatia kaardike lähemale astute. siis saate ka leidma, kellele kõige enam
selle lirja kadunüne tnlu toob. Kogu Eurooa
seisab walmis sõjalaagris. Tema jaguneb
peaasjalikult kahte suurde sõjalaagrisse. 9leed
mõlciuad on ühe kangnslised. Meie IuglisMaa Püiab neid sõjajõudusid tasakaalus hodada. Kui meie üksta kuinale poole appi löökfinic — siis oleks wõidnlootns selle riigi käes.
Saate aru?
— Wäga hästi. See täheudab. et titt, mts
sellelt walitsuselt saadetud, just seda soowib, et
meie riiai ja tema riigi rahwaste wahekord
pahemaks mnutuks, kni see senini oli olnnd.
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— J a muidugit.
— Aga kui soe kiri juba toina waenlaste täes on?«. Ehk on ta koguni juba oma
rl,ki tagast reisunüd? J a kuhu peab ta ära
antud laama, kui teda ülesse leitakse?...
— Uksta kõik MsifuguH wälimisteasjade niinistri kätte (5nropas. Ka nuua usun, et ta
kõige pealt sinna tagasi püiab lennata, kust ta
wälja on lennanud.
Wälimisteasjade minister Trellon-Copj,
laskis oma pia nuuale wajuda ja ohkas fügawast siidame Puhjast.
Mniter president pani tasa oma käe ta
õla peäle ja lausus:
— Teiega on õmteiiiš juhtunud, mu

kallis

fsver, ärge muretsege, teid ei wõi selles keski
süidistada. Teie olete omalt poolt kõik teinud
m b wöifite, et seda wäga tarwilist dokumenti
alles hoida. J a nüid on teil, mii kallis Holmes fee asjalugu teäda; kuidas on teie nõn
mis teha \a ette wõita?
Agent Holmes kõngntas pead.
— J a te arwate kõrgus, et kui me mitte
seda paberid kätte ei saa, siis sõda lahti peaseb?...
— Ma oleu selles kindel.
— Sus, kõrgus, loalmistage sõja wastu.
— See on tubliste öeldud, ifaiid .Nolmes.
— Wõtame näitufels asjafeisukorra käsile
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Ütleme et fee kiri wast kellu pool üksteistkümeitb ära warastatud sai — siis on see sellepärast wõimata, sest ct Hra (5oop oma naest'ga sel azal [ust kodus оІішаЬ. Wargus peab
aga siis kella pool kaheksa ja pool üheteistkümne wahel korda saadetud olema. Kõige õigem kella 8 ümber, sest et waras sellest kirja
olemisest just kindlasti pidi teadma ja teda
N'iruttu kui loõimalik katte pindis saada.
Mis te arwate mu härrad kui kiri kellu 8 aeaus ära wõeti? — Kus peaks ta st:* olema?
Stelle la j ei ole kasu teda kimli pidada. Ta sai
otsekohe sinna а п autud, kellel teda tarois
oli. Selle järele tuleb küsimine: kao suudame meie teda weel kinni pidada? Alina ar»iinn i>+ fiill mitte.

Minister president

ülesse.

tõusis puust

peält

— Koll Nlls teie, UNI kalli* Holmes, paegu awaldanud olete, ou niisugune loomuline
asi et seda järele jätmata uskuma peab. Ka
miaa talduu selle arwamise poole, et seda kirja wõinläta katte saada ou.
— Aga arwame nii, selle kirja warastas,
ehk wõtti* teeuer, wõi ka tuaneitst...
— Aga need õn jn aunfad rnimestd?..
— Teie uagu minetasite et niagamisetuba
teise korra peäl seisab ja et wäljast poolt sinna sisse mingi nngeMisel wõimalik pole tun-
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ssida ja et seest poolt jälle keski wõeras, tfiua
tähelepanemata ka sinna ei pease... Sellest
selgud iii* et kiri just kellegist maja* elamast
inimestest ära pidi rööwitud saama. Kelle
jauks rööwis märas seda kirja? Muidugit mõista
ühe wäljamaa wägewa rii^iwalitsi f: salaagendi jauks,
kelle lmngi
mulle
tuttaw
ou...
Holmes mõtles pisut sa soua* sii*:
—_ Siin ott kolm inimest tegewuses olrnio.
Ma saan oma uurimise tööo ' nende kolme
kallal warsti tarwitama — kõige pealt aga
järele katsuma: kas uad kõik meel' oma pesades
on, wõi ou mõni nendest wälja lennanud...
J a kiri ma toabitft olen faamtb, et ükS uimi*

ueudest kolmest puudub, sii*, kuhu poole ta
teuda* ja teie rööwitud kiri ou just selle isan*
da südame innres põne taslus peitu*!...
— Äli*pärast peak* ta siis Londonist loalja sõitma? Parikas wälimisteasjade mini*ter.
— Ta wsis jn kirja siin elntsemale saadikule
ära aitda?...
— Äia ei usu mitte seda. Säärased agentio, nagn mina tean, ei käi saadikutega mitte
sõbralikult läbi. Nemad teemad otita pead
mööda tööd ja loa*tutamad ka otsekohe teatawate
loägemamate
riigiwalitsejate
endi
ees...
President oli sellega uõu*.
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— Milla olen teiega ühes arwamises, isalld
Holmes, Ісшіиз tema — Agenti otsekohene
kohus faab olema nüsussuft tähtsat kirja, ise
sinna uuta, fiihu «Nvis ON. Teie uurimise
plaan on tore. Aga kallis Coop, meie ei wõi
omi teisi toinletusi selle kirja kadumise tõttu,
mitte hooletnsesse jätta? Kui selle päewa tõttu
midagit ulitest oleme kmilda saanud mumme
teile kallis Holmes, kahe teada ja kui teie
omalt uurimise põllult miskit leiate siis ärge
meid mitte ära unustage!..«
Mõlemad kõrged riigimehed knmardasiшао ja aitasiwad ccnml seiswa tõlla poole
tagasi, iotnsilvad peale ja sõitsiwad minema...
.Kolmes wajas sllgluonsse uiöilvrofc.
Ta imes oma piibukest ja uäis kogu
jlihtnnlist ära nllnotada piiidivat.
Milia loõtsill praegu toodad ajalehe ja
hakkasin seda silmitsema.
Peaaegu terwes lehes ei olnnd mitte

muust jllltn, fui sillest imelikust mõrtsukatööst

mis inilleloal ööl toime oli saadetud.
.Norraga kargas Holmes, kui erilaseft
piötetlld, «na istmelt üles ja liüiois:
— Jah, siin on ainult ükstee olemas! Tee
on kill! loast hirmus seisukord, aga siiski mitte
ilma lootuseta. Äia pean kõige peält seda isinit ülesse leidma — kiri ei wõi weel uiitte
tenia käest edasi annid olla! Aga ucndega ei
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ole Unta rabata mitte midagit ara teha.. Tel
leem saali nia \väc\a hiisti toime, ott jn nüid
terwe Inglismaa wanmlns minu tarwitada;
kui tiäb just raha tahawad^ siis wõin ma Fci
neile seda maksta... J a wäga wüimalil uõb
olla, et see rööwija just ootabki, kes talle raha toob?... Aga kelle rae* kiri on?... Ma tean
Londonis on ainult kölni iuiniest, kes selle
julge samu eest karwale ei põrka... Uks on
karter ja Luksl..v Ma peau nende kõilidega
kokku puutuma...

Ma wahtisin ajalehte ja küsisin:

— Õn seeiamaue Eduard Luks, Ш HodolWini uulitsal elab?...
Jah.
— vsii* seda te luu katte ei saa.
— Miko mitte?
(5ila õhtu ou ta omas korteris ara tapetud....
Mu sõber ei halastanud ilmaski oma
peäle käiuiiste, oma risti rästi jooksivate lüsimisteqa minu uenvide peale ja uilid tuudsin
ma eud õuueliku olewat, kui talle teatada
tohtisiu — litis tema weel mitte ei teaduud...
J a tõesti näis miuu teatus keda pörutatuat.
Ta wahtis tükiaega miuu uakku. Tiis
tõmbas ajalehe mu käest ära ja hakkas teda
läbi sorima. Wiimaks jäi ta waade ühe jäme-
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daina peate
kiris:

kirja

peäl peatania,

mis

nii

Mõrtsukatöö Westlni^tris.
„СШв õhtu on Hodolwini nnlitsal, maja
nr 16 saladusline mõrtsnkatöü korda saadetud. Kuritöö on üsna parlainendiniaja
külle all, ühes sajaastaseö rnajaš ära
tehtnd. 3clle ma\a üüris Londonis tnіаш haritlane (5'duard Luks oinaks.
VulS oli oma snnre teadnse. hea tlawelimängu kni ka laulu heale poolest
Loudonis suures lustupidani ses. Liister
Lnks oli kõigest 34 a. wana ja naesemees
Temal uü keskmises wanaduses nasterahwas, nlistris Prinq, niajawalitsejannaks ja Mittor tnapoisiks"..
Esimene läks alati ühtn wara juba oma
claulife ruumidesse, lossi ülemisele korrale ja
teener oli sel ööl hoopis onia heasõbra poole
külasse läinud.
Kell 10 jäi urister Luks üksinda oma
tuppa.
Mis peale selle sealmajas sündis, ei
ole kellelgi teada.
Homnlikul kellu 12 aegus on politseiagent Berett sellest lossist rnööda läinud ja
imeks parrnnd — miks lossiuksed pärani lahti

—
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3 a tõmbas kella, aga keski ei Üimumd.
Щ. koridoris weel tuli põies, siis astus
ciantt Bereit koridori ja helistas seal teist korda.
Ka uüidki oli funnawlnlus ta wastus.
Tiis tegi ta tikse lahti ja astus sisse.
Tiiu w.õttis teda suur korratu olek wastu: kõik liikuw maia utööbel oli segamine lükatud; üks tool keset tuba üutber wisatub ja
selle tooli kõnoal lautes korteriperemees, mis«
ter Eduard Luks, parema käega kramplikult
toolijalast kinni hoides, oma were sees, pikali
põraudal tuaas. VÜgaw tuerdtilkuio hcirno oli
mõne piftnuaga, ehk kiltshaliga, otsekohe rinda,
піЪатсск, &ЗЬиЬ: \\,a warsi' jõuti orjusele, et
see kiushal sema pealt, teiste söiariistade seast
wõetud oli, nüs uiud eemal põraudal weriselt
utaas wedeles. $laqu ofusmda suudeti, on see
mõrtsukatöö iluta röölvimise tuõteta, toime
pandud, sest et kõik kallid kiwid ia hinnalised
asjad puutumata alles oliwad. Pool Londoni
linna teadis mister LutSi ktti üht auuuteest
ja praeqittte kttrb surmasõnum täidab neid
kõige suurema kohknmisega."
Nõnda ajaleht.
— No mis te arwate sellest imelikust mõrtsukatööst, hra Watsotfi küsis ageitt Holmes,
natukese ajapärast peäle lehe lugemist.

„Ataja

cmitja,

0.
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— Tee on zmekspanemise wääriline kuritöö.
— Õige. J a imeliuklt tuleb soe mulle ette
et just see isand, üksneist kirja rööwletest pidi olema! J a see inimene saab jnst sel õhtul
öösel, ära tapetud, mil kiri rööwitnd?!... Ei,—
siin ei ole lihtne juhtumine olemas — ei, mina annan wõi oma pea pandiks, et see kuritöö — kirja rööloimisega Ühenduses seisab!...
— Nii id ou aga sellest kuritööst kisa kõik
kohad täis.
— Olgu. Politsei ja ajalehed teadwad ainult weel sellest mõrtsukatööst, aga nad ei
tea sodi, nns Waithol-Terras juhtus. Ainult
meie teame sellest ja me pühakohus on neid
asjaolusid uüid põhjaliku uurimise alla wõtta. Mr. Luksi pean ma nendest kolmest kö'ge.
enam kirja kadumise juures silmas pidama.
Tenia elas jn kirja kadumise paiga lahioal.
Teised kelmid elawad aga eemal. J a mr.
Luksil oli siis ka wälmiste asjade ministri
teenijatega palju kergem tanois mineraal sõprust
pidada. Pidage seda kõike meeles mu kallis
Natson — aga kes seal helistab?...
Tisse astus mr. Hutsou ja ulatas nimekaardi.
Hoünes waatles seda, kergitas kulmusid
ja ulatas minu kätte.
— Paluge leedi Hilda Trelorn—(Sopp siia!

— 18 —
I.r mõne uiinuti järele astus see lõrgcft seisusest naesterahwas^ uieie wiletsasse lõrterlDse p^se.
Ta oli üts esimestest Loudouilinna i l u dustest.

J u ennemine olin nia hertsogi Velcuiistri noorema tiitri iludusest imet kuulnud
pltustmoat. Ka olin ma päeioapiltisid sellest
liaesterahwast nä'und
liga need oliwad
tühised marjud — tema päris elawa iluduse
juures.
Kuid meid ei erutauud mitte tema iludus, waid see kurb — surutud olek — kui ta
nie il' ршгЬе \Щй aShiS. Ta nägu oli

följetu,

silniad ilma läiketa, huuled kokku surutud ja
ta püidis waewalt end jalul hoida.
Ta silmad eksisiwad, kni abiotfides, ühest
kohast teisi. J a ukse peale seisatama jäedes, kusis ta wabifewa healega:
- Kas mn mees oli siin, mister Holmes?
— J a kõrgus — oli küN!
— Mister Holmes, Jumala nimel, ärge
rääkige talle et ka mina siin käisin?
Holmes kummardas külmalt ja andis
käega märki, et naesterahlvas istet wõtaks.
— Teie surute mind kitsikusesse, mu miledi
— aga olge nii lahked ja wõtke istet ning
aioaldage millega wõin ma teid teenida? Enne ei snuda ma teie wastu mitte mingisugu-

— 1 9 ftb tingimisi täita — ega teisiti lubada!...
i'ceoi öUfca Ш* üle tua ja istus akna
all olewa tooli peale uiaha.
See oli üts naesterahwast^ luuiuglii
iludus: pitk, poiitbimi, kõikuw..
— Mister Holiues — alssas leedi Hilda.
—miim saan teie wastu otsekohade olema
ja ma usun et teie ka »nuu wastu niisama
saate olema. Miuu ja mu mehel weihe t on
alatine iilsmeel sa usalduo olemas J a aiuitõ
asi mida ta miuu eest loarjata püiad — see
on politika päewa küsimised, Oieiibtst ei taha
t i midagit wälja Ща. Aga siiski saiu uia
іеаЬа, et alloS olla »neie mrtj[n3 nn uf&

Щит

õnnetus juhtnuud. Seal on üks loaga tähtsaõ
paber kaduma laimio, aga missugune uimelt,
seda ma mitte ei tea. Asi puutuda politikat
ja sellest minu mees mitte lõuelda ei taha.
Ma ei wõi enne mitte rahu saada, km _ selle
põhilist tceoa olen laanud ja nimelt missuguse tähtsusega see paber just pidi olema? "tila
palun, wannutan teid. mister Holmes, teatage
mulle, missuguse tähtsusega see paber oli?
Kas ta kadumise järelduse peäl ka ra^ie
wastutus seisab? Jutustage mulle kõik, mis
sellest loost teate — kõik! Viiua saan oma
mehe eest Püidma kaasa töötada, et see asi
kudagi moodi awalikuks tuleks...
— Kõrgeauuliue, teie nouate miuu käest
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wõimatuid asju.

NaMerahwas ohkas sügawast südamest
ja kattis oma näu kattega kinni.
— Ma kordan teile, et teie niinu käest
wöiniatuid asju uõuate. Kui teie mees mitte
ise heaks ei arwanud sellest dokumendi kadumisest teile kõneleda, kuda julgeu siis mina
tema ufatdusemees, seda teha?.'.. Teil ei ole
õigust minu käest seda mitte uõuda; kõige
otseklchesem tee on ikka oma mehe käest teateid
saada.
— Ma olen seöa jnba teinud ja nüid teen
seda wiimast katset weel teie juures. Ehk ma
küll pöhjenbuluU ei saa omi rahntnmaid inotteid teie ette wälja kanda, mister Holmes, siiski wõiksite te minust aru saada ja mu palwet
täita, kui mitte kõigis punktides, siis ometi
ehk ühe ainsa küsimise peäle wastata.
— J a see küsimine on?
— Kas selle röörnitnd kirja Іоооа mitte
minu mehe teenistuse auukraad kõigutatud ei
lvõiks saada?
— J a mn kallis, kni seda asja nutte kudagi moobi parandada ei suudeta, siis wõiwad tall hoopis alwad järeldused olla.
Ah, — hüidis leedi Hilda ja ohkas sügawasti. Ta näitas kui ühe suure ja wastutusrikka asja üle otsusele jõudnud olewad.
— lubage, weel üks küsimus nui kallis
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Holmes; fui minu mees leidis, et see dokunuut kadunud ott, siis leudas üks ootamata
hüie üle ta huulte ja sellest anvasiu ma ära
mõista suudwat, et selle kirja _ kadumisega
mõni õnnetus meie maale osaks saab.
— Kui teie mees teile seda ütles, siis wõin
mina annilt tema sõnn kinnitada.
— AyO milles seisab siis see maa ömwtas?
Tolle peäle ei suuda urn mitte teile wasruft anda.
— Kui asi nii on siis ei saa ma teid
enam selles asjas tüütama... Ma ei pahanda
sugugi teie üle, mister Holmes, wabandage siis
Hill шіЬііЗІ/іпш ja ärge rääklgo mitte

tafl(\

?t

mina praegu siin kliisi«?
Ta jäi nkse peäle peatama ja waatis
meel korraks meie peäle ja nnille paistis jällegi selle kõrgest seisust, ilusa naesterahwa, rahuta nägu nii imelik wasta.
Ta kadus.
Holmes kuulas trepiastmete peäl kahiselva siidialuse eemale minemist.
Ta naeratas iseäraliselt, astus minu
juurde ja luusus:
— No mu armas Watsou, mis oli sellel
ilusal uaesterahwal siin tegemist? Teie kni
iluduste armastaja peate seda kõige paremine
teadma.
— Ta teatas teile juba, uns Põhjusel siia
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tuli. J a et selle oimetuma kirja tublimine ta
mehele palju paha wõib sünnitada, siis on ju
usn» loomaline asi, et naene oma mehe
käekäigust ja saatusest kõige rohkem osa peab
lootma.
— Hm, olgu... aga mis ütlete ta walisest
olekust? Kas panite tähele knda ta iseend
meelitseda puid ic?? J a kuidas ta omi küsimisi
kordas! Tee naesterahioas on nendest se'fnsekastidest pärit; kes oma inndmnsi warjata
snudawad...
— Ja,, tema oli wäga rahntu.
— Pidage meeles, et ta kohe teatas, ta
tahta õlgllst ^õhjulllnlt tendae fuada; tal
olla oma mehe saatus kallis... Ätis püidis ta
nende sõnadega ära öelda?... J a kuda ta enda
nänle tõsist wäljanageinist püidis anda. Mio
see tähendao? J a siis miks istus ta just selg
wastu walget?... Sellepärast, et mina mitte
ta näujoonesi nürida ei oleks wõinad...
— Aga. lubage, siin ei olliad jn teist istet?
püidsin inina seda parandada.
— No siiski; — ehk olgu naesterahwad on
ikka uaesterahwad, neil on omad ja meil
meestel omad igajapäewased peenikesed politika
jonnid olemas. Kas mäletate lo eel seda sõgedat, ^liargeti naesterahwast, keda ma ka mõrtsnkatööst kaastadiaks pidasin ja kes ka minu
ees wäga kahtlane ja lohkunud oli — aga
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mikspärast?-^- Aiuult sellepärast, et ta oli ära
unustanud lima sinakat nina walgeks punderdada... Mine sa siin nüid kindlat uurimise
plaani. Kai naeste! iga asja juures jälle oma
imelikud politika Põhjused wastas on. Mõni
kord toob UU kõige wähem juhtumine kogu
uurimisele selged pildid, aga teme kord ei saa
suure hulumiste ja hädaldamiste junres ka
mitte kõige wähema legi selgusele lähemale.
Naesed nutawad ja huluwad ka siis, kui nad
mõne oma jnuksenõela ehk nööbikese ära on
kautanud. Iälleuägemiseni hrs Watson!...
— Kuda, teie lähetegi?!...
— J a , ura tahan täna hommikul ,£>иЬиІшІ*
ni uulitsal mööda saata... Ma loodan et seal
uwa sõpradega „Skotlen-Iadra" wõerastanajas kokkn puutu«. Ma pnian selle kirja
kadumise alustust mister Lukafi korterist leida.
Wõib olla et ma selles eksiu, aga mujalt ei näi
mulle ka mitte põhjalist pnnktisi wasta wahtiwat... Teie olge siin wahi peäl, sest wõib wäga
wõimalik olla, et weel mörnd külalised siia ilmuwad... Hommikust wõib olla sööme ehk
ühes koos.
See kui ka paar mrgnnst päewa oh Hol.
mes kõne ahter. Ta waenlased oleksiwad niisugust seisukorda himmnstanud. Ta ei teinud
mitte muud midagit, kui wli koju ja läks jälle wälja. Millalgi ei wisanud ta oma pllpu
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suust, sagedasti wõttis wiiuli ja Nlängis mone hišiUifc nntrssi. Minu ysawõtlilKlde küsimuste peäle ei suutnud ta muud wastaty kui
„ei" ehk „ja". Ma aimasin et tema asjade
seisukord mitte köiqe parem ei olnud. Ajalehtedest kuulsin Ma kuidas loud seisiwad: politsei oli uir. Lutassi teenri kiuni pannud, kuid
mõne päewa pärast jälle lahti lasknud, ^oo
kirjutaja jäi mõrtsukatöö juurde kindlaks, aga
teutegijat ei wõinud ta kedagit Nimetada, misama ka kuritöö põhjusid. Kamber kus kuritöö
ära oli tehtud, oli uiitmisuguste kalliasjadega
täitditb, aga ucnbcfi ei

uinub mitte

mioait

kaasa wiidud.«
Kõige suuremat tähelepanemist tõmbas
oma peäle, salaagendi mitmesugused paberid.
Tapetud uäis loaga osaw igasuguste tühiste
rahwuswaheliste tihutus kirjade üles nuustija oh na. Mr. Lukas oli nagu ta järele jäeuud paberid tõendada teadsiwad, uii mimte
suurriigiga politikalisi kirjawahetusi ajannd. Aga
tema kirjade kognst ei leitud mirte niisugust,
mida Holmes otsis...
Ka oli kadunul laialdane tutwus kõrgest
seisusest naesterahwaga. Knid nendest ei näituud mitte mõni kütkestatud olewat. Ja polisel
tuli otsusele, et kadunud kombelist, eluelas,
waenlast uähtawaste tall mitte ei olnud, aga
mikspärast ta ära surmati?

„Kaja" eralisa, L
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Tee ült saladus ja pidi selleks j t a t a .
(5t o.c\a politsei nutte käed rüpes ei ma*
cw!s, stis pidi ta ka lUidagit ettewõtma ja ta
tabas піг. sukase teendri kinni. ща see znees
oli anus ja pn^as. Ta oli oina härrat lana
teeninud ja sell ööl hoopis kodust ara olnud.
Ol: ette tnlnnd et nir. Hukas w^hete wahel
lNZneks a^als Enropasse sõitis, fiiv ei wötnud
ta millasssi teenert kaasa loa id Uskus oina
waränduse ja korteri ikka teina hooleks [a fee
oli alati terme ja puutumata alles olnud:
mitte mingisugust kolinat ega kisa kuulnud.
Kui ka wahete waheie peremehe innres külalisi otetnas oli siis laskis ikka Peremees ise
nad hommikiite minema.
J a nii ajalehtede ja politseide teatld.
Holincs wõib olla teadis sugu rohten^
aga ta oli selles asjas mait kni snrnn Hand.
mit nii pallil sain ma tema käest
teada, et inspektor Lestrat asja nnrida ja et
Holmes,isegi wiimase käest teateid saada..,
Neljandamal päewal peale mõrtsuka«
tööd ilmus „$>аіІ Teleqraph;s" pikk kiri Parisist. Ta käis ulttbes nii, „Pausipölitseil
ou
korda läinnd, 'elle
saladuslise
kuritöö
pealt,
mis Loudouis,
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esmaspäewal
korda
on saadetud, katet
ära tõnnnata. Meie lugejad mäletalvad weel,
et agent Ednard Lukas oma linfhaliga läbi
löödult põranda pealt nmast leiti ja et efialssnslisel uurimisel kadnnno mr. Lukase тсеиоег
kinni pandi pärast aga lahti lasti. Eila tuli
Parisipolitseisse üks naesterahwas ja teatas et
tenia proan 3lnri ^urne, kes Austerlitsis elarntd. hnllilkö olla l ä i n u d . T o h t r i d olla ü t e l n u d

et sel nacstcrlhwal pkaldane suuruse hullus
juba ammugi füllen on ja et ta nüid alles
Londonist Parisi on reisinud, siis wõib anoata, et ta ehk ka selles mõrtsnka töös kaastegew on olnud. Ta olli Londonis elanud,
esmaspäewal selle maja jnnrcs nähtud, kus
mr. Lukas elas jue."
Holmes sõi kui ma talle seda telegrammi ette lugesin.
Lõpule iõudes
küsisin ma tenia
käest:
— No mu kallis, niis arwate nüid sellest?
Ta ei wastanud mitte midagit wait

— 27 tõusis laua tagant ülesse ja halkas mädda tu-

da edüü-taaasi käimas

— Mu kallisMatson, — alga* ta Ainu
ette seisma jaebes."— Teil^on palju kannatust. 2elle kolme päewa jooksul ei rääkinud
ma teile niitte midagit. IaZmikspärast? Sette
pärast et mull mitte lnidaml» uudist jräölioa
ei"olnud!...LIa fee ParisiHtelegramm ei toa
asIasse meel mitte mingisugust uudist!...
Aga mr. Lukasse tapmise lugu on ometegi
awalikuks saanud?
— 2ec an ainult awalik eQnr.^öukas fur
und ou ja Mina ei panegi |еце »eale suurt
rõhku — minu ülesakna ulatab aga hoopis
ise külge: ma pean selle rüowiwd tirza ülesse
leidma, et kogu Eüropat koleda sõja eest hoida..
Nende kolme päeuxi sees onastMifama kaugel kui esimese lae oli ^ Nla \ saan iga ^ tund
Walitsuse käest sõnumeid ja nendest ou uähaj
et Europas praegu lveel kõik mait ja? 'wäga
on. J a seda rahulist korda ei oleks jfits mitte
olemas olnud, tui see kiri sinna oleko jõudmid, kuhu teda ehk saata soowiti... Nüid pean
küsima: kus see kiri on? Kelle käes? Mkspärast teda warjatakfe? J a need küsunused tauload kui haamriga mulle^pähe!..,
Ta tõmbas uiõued magusad söönmd
oma piibust, jäi akua ette seisma ja korreidas
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pooldi iseenesele: — Kas tõesti käib mr. Vilkasse junn selle kirjaga kottu? Kas puuws tl*
ri tema ЩШ Sini — miks ci leitud teda siis
tema paberite seast ülesse? Aga kui teda seo
Hullumeelne naesterahwas enesega kaasa uni*?
Ka siis oleks ta salle sealt ülesse leitud. Kust
pean ma teda nüid otsima haVama? Parisist?
2 iie langeU sealse politsei fürst? See on. ar"И'3 Watsou iifs niisngnne lugu. kus la seadusti meiega enam uiitte käsikäes ei käi!...
Ma tõutan, kui ma selle ässa weel läbi wõin
wiia, b-ilaawalt läbi wiia — siis olgu see
wiimane um elus!...
Parajaste astus ueu.de Wiimaste sõnade
peale mr. Hudson sisse ja ulata* mr, Holmes>seie ühe paberi lebe.
.voluies laskis uimab üle lehe joosta.
— Ha, uüid ou asi ilüA Lestrat on mida*
git uudist wälja sõnuitseuud. Pauge omale
kübar pähe ja lähme teiua poole.
Kohta, kus eespool kirjeldatud kurtöö
korda oli saadetud, nägiu uia uüid esimist
korba. 2ce oli üks kõrge wana ehitus. Tema
ühest akuast wahtis üks uaerataw nägu meile
wastu. Tee oligi inspektor Lestrat. Meile tegi üks kõrge kaswuga politsei ukse lahti; kuna
im*. Lestrat meid uaeratawa uäuga ukse peäl
wastu wõttis.
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Me astusime sinna farnbiUf« fuŠ kuritöö korda oli (acifccUib.
Siin ei olnud enam mingisugust morisukatoö märkisid näha.
щИ eemal tekki peäl mustas suur
were lomp.
. põranda viie ei olnud mitte suur.
Ta kattis waemält keset põnidat.
lttd ise oli uelzatandilistestlanaoti:leetest kottu põirnituo.
üde peäl rippusiwad nii iitUmeuigincD
loaga kellad sõjariistad.
S ü t oliaj see kinshal wõetud, lellega mr.
2ulü3 yli ära' taveNld.
Akna all seisid tore kirintuslaud.
Köiknm maja sisemme lord andis maiaретеітіф niureft meelest ki küllusest tunnistust.
, ,....
— Kas lugesite Pansi telegrammi? Msls
Lestrat
Holmes maotus pea uokutamisega.
—
pvantjuse wennad on õigele jälgile trehwayud; kõik on just nii jrchiuuud.
kuidas neniad seda uieile ette ou pauuud,—
teudas mr. Lestrat. — Ta oli feßö ^tõmmannd Ta oli ruttu, ootauiata siia sisse tuligiund — luuidu poleks mr. Lukas teda mitte
i>ic lasknud. Tee oli Üts loaga ettewaatlik
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jn kokku hoidline inimene. J a tenia laskis ta
sisse, ei ole ju mitte ilus, üht inimest uulits«
lale jätta. Ta muidugi nõudis rnr. Lukasse
käest wastu armstuft. Tee teaj wäega suured
silmad ja ilma sõnalausumata tämbas hullu
rneelene kiushal seina peält ja wirutas selleta
talle sföse... olgugi et see just mi fcrc{cc-tt
sündida ei wõinud, sest et mr. Lukas tvaheft
oma elu kaitsea ja ühest toolist kinni haarades , sellega peäle"tiknjat tagasi pliidis tõrju*
da... J a mr. Holmes, nüid on see saladuslin
mõrititfataä mulle päewa sclgcl^ fllllNUd... Mll
olen selles nii kindel, kui oleksin ise kõik oma
silmaga peält näinnd...
Holmes kergitas oma kõrgeid kulmu*
sid.
— Kui nii, miks saatsite weel meie järele?
— Oo. see on hoopis üks ise asi. See on
tühine asi. Üks niisngnne loll lookene kellele
õiget nimegi ei saa anda. Selle peapunktisse
see põrmugi ei puutu.
— M i s asi see siis on?
— Asi on selles, et peale seda mõrtsukatööd. koil kallid maja riistad jne., puutuma^
talt oma kohtade peale on jäetnd. Mitte undagit ei ole puudutatud saanud. Politsei poolest
on siin wiimane kni asi ülesse kirjutatud ja
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Fange walwuse alla wõtnub. Surnukeha sai
täna maha maotud. Me tulime otfuiele weel
ucid ukmid tubliste läbi sõrmitseda. Kas näe
te seal seda põranda tekki? Ta ei ole mitte
põranda külge kinni uaelutud. Ale tõstsime
selle riide ülesse ja leidsime...
— Що, mis te leidsite siis!...
J a Holmesse iman muutis rahutuks.
— Teie wsite wõi sada aastat arwata ja
rehjendada mida me leidsime, kuid siiski seda
ülesse ei arwa, — flMuo Lrstrat Mlmu nihu«
qa — Vaadake selle riide peal were märki.
чЕііп pidi wäga palju werd jooksnud olema
uii -paliu et ta ka läbi põranda tekki suutis
imbitfeda... Kas pole tõsi!...
— Ise enesestki mõista.
— Aga kuidas saate teie imestama, kui um
teile teaten, et põranda tekki all, hoopis pnhas ja määrimata on.
— On see wöimalik!
— Jah. see on tõsi. Ща loomulistel jnhwmistel ja just niisugusel, kui lviinmne meil
praegu käes — ei oleks mitte nii pidanud olema!
Ta tõstis põraudariide otsa ülesse ja
me nägime et see tõsi oli — pärand oli puhas.
— J a waadake, see riie on sellest kohast
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kokku mässitud ja — nia olen selles kindel —
et were \al\co just oleks pidanud põranda
peata järele jcicina.
Holmesse imstawat nägu uurides itfitas rnspertot RrfareSti паёгоеЗ. Tall, oli heaтеёГ, kuuljale agendile arusamataid asju ette t
— Nüid seletan ma teile aga selle mõista• b o ära. Pu naadal on siiski weremärkisid olemäA Waa da lo siia!..
ro^tis riid!) reisest kohast Ге (ccic j am:
nägime lõcöti et seal sunt loik were järele oli
jaonv.b.

— Mis ütlete te selle peäle mo kallia köiega
- -ameti wendi

— Ши> siin öelda on. 3lfi on ismtesejtft liht

.'.[, et lveremärki parai^dariide \aUi Pärnoa
enese peäl on, siis on see selge, et riie егате
selle koha peäl oli, küZ märk nüid praegu ou.
ti ole mitte suur, ta ou kerge, ja teda wõib
ju. ühest kohast teisi uilultada...
— Awlllikuk politseil ei ole niisngn-öte'aoja
dega pistmist. Ka inina tean juba seda et riie ou
ümber г етгио, sest et wereiälstd riido kui ka
põranda peäl wäga ühte lähewad. Nüid peame
aga küsima kes seda tegi? Kellele oli asia pörauda telki llhest kohast teisi uihutada, ehk teda
weel ümber käänata?...

„Kaja" eralisa, 5 .
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Holmes jäi wait.
Aga ta näust wõisin nia ainiata, et seal
juba üks plaan walmis on icpitfetiib.
—Olge nii beao, mr. Leftrat^— kao ilhte lngu
saaioad need rnnmid walwatud?
allati.
—Noo kuulge siis Minu nõu. Haarage sellest
a&itft iärskn kinni. Pigistage see uiahisoldat
wastu seina, walitse talle natukene aega õtse«
lo'e silmi ja ütelge fiis: Mis sa oled геіішЬ
Keda oled sa siiasisse lasknud? Tnnniota seda
ülesse ja sa oled ükõ auumees, aga kui ei
tunnista siis lähed katergn!... Tedke nii ja ma
usun et mwibugt uudist kuulda saertc...
—Ma wannun püha Georgi nimel et ma selle hinlase seal läbi kloppin! hüioiß Lestrat ja
jookiio teise tnppa.
—Mr. Watson uieie ei tohi enam siia jääda
hüidis Holmes ja tõmbas mind wälja käigu
poole. Lossist Midis meile inspektori jäme
ja läbi lõikaw heäl järele.
Ша ei saanud Holmessist aru.
Tema aga laskio enese iide põlwe peale
maha ja hakkas wäneuia kattega põranda ueljauurgelisi luakesi tatsuma.
Kui ta nii moodi neid oli pigistanud
siis kerkis järikn üks neist tauakestest ülesse.
Tenia all oli joeifc тЧіаГпнЫііііе auk.
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Ruttu pistis Holmes oma fäe sinna auku —
aga tõmbas jälle wälja jn tuttaw sajatamise
hüie lendas üle ta hunlte
auf oli tulii.
| Pange ruttu riie tagasi! hüdis ta niinumaslu
Ja wanualt olin nia sellega walmis, kui
^estrati sammusid trepi peäle kuulda oli.
Hollues tnetuo end hooletult kainina nalale. l a aegutas laiali suuqa kui inspektor
sisse astus.
— Wabandage mu kallia, algas in> peltor. et
ma teid liin kinni pidasin. Ша näen neaj, et
see asi teid surmani ära tüitao. Teil oli 'öigus, see eesel tunnistas föif ülesse. Aga astuge ftss.' intiib Makferson j« jutustage 'ta nctU
isandatatele sedasama, niis mulle rääkisite.
Karta ^pole teil mitte midagit.
2 mir, tngew Koljati sarnane politseiamet«
nik astus üle läwe sisse.
—Ma piaa teil.' tõendama пш härrad.^et mull
mitte mingisugust paha aimdust ei olnud, kui
eila õhtu üks wäga tore гті$$ефоо5 siia' sisse asws. Ta palus minult wabandusi, et oli
>;• wist eksinud. Me rääkisime mõned sõnad —tea«
te isegi kui iniruene üksi vii, us püiab ta wõi
hiirega iuttu teha...
— Aga mis edasi sündis?...
— Jah edaii. temakesele meeldisiwad need
uudised, ta, olla ajalehest lugenud...^ee oli wa«

f
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ga amiwärt naisterahwas, wäga ilus, wäga
haritud... Ma lasksin teda kmnorisse jn waimalt oli ta siia astunud, kui põmm pikali
wähä tullus ja ära minestas kui werd nägi.
Just kui surnud!.. Ei liigutanud oimugi...Ma
jooksin loett toowa. Pakkusin juua, ei ühti:
nüid jooksin tohtert otsima, ehk alt wiinateldrist wiina tooma, et talle seda siss« anda...
J a iell ajal kui ma wiina järel Kusin oli see
auus, haritud naisterahwas ülesse ärkanud ja
ärägi läinnd!... Tall tuli wistist oma nõrkusest
häbi...
Aaa missuguses seisukorras oli tema ära mineful tuba ja nimelt tua põrand, ehk шоео*
Muiduaist natukene kokku keeratud ja paeaast ära lükatud. Ta kutlus ju otsekohe riide
peale ja riie ei olnud ju miite naeltega siövan
da külge kinni löödud...
Tee olgu teile õpetuseks mr. Mäkferdson!
lausus inspektor Lesrrat tõsisel toonil Nüid
saate isegi aru, et »uiud petta wäga raske on!
Kohe kui ma nende põranda riiete piäle pilku
heidsin, sain ma aru. et siin kesgi sees on käi
nud! Teie õnn mr. Makfertion. et see naiste
rahwas weel utt midaaid ära ei wiin«, kni
seda olcl^silndinud,küll teile sus näitanub oleksln
fw? wahid talwel elawad' Mull on wäga rah
ju mr. Hoones, n ma toid selle pisukese stsja

— 36 —
pärast tülitan. Ma mõtlesin et see asi teile
meeldib'!'...
J a iseenesest ou see küll tunnistns. Ütelge
mulle Mi. Matferfon, kas se« naisterahwas
ainult ühe korra siin oli?...
—Ainnlt ükskord.
Aga kes ta oti?
3a niine ina mitte ei tea, mu härrad
Rääkis et kirjatöödega end elatada. Olla korteri
lmmbrid unustanud kogemata siili sisse astunud
Wäga ilus, haritud naesterahwas!
Kõrge kaswuga? Wäga ilns?...
— Just kui

NN', HültVes fÜTQ9 \a HircV Wlissa

ilus. Ta tuli ja lausus:,, lubage nui , kallis
politseinik seda tuba ioaadata? Nii pcbinci l
painduwal toonil, et nia mitte kudagi mood
tale ära öelda ei wõinud. Anvasin et eg a
siht nüid pattit ei ole, palnsiii teda pealegi
iiõte astuda ja waadata...
Nissilgused riided tal seljas oliwad?
—Üscki lilNialt härrad—pikk mantel ulatas
kniii jalakatmnm...
-Mis kella ajal ta sii ii oliv
—Weikese widewikul ajal. Teda sain nia sellest
aru et tui ma luiinaga tagasi tnlili. siio nnlitsatel
tnicsid polenla hakati paiienia.
—Wäga tubli, lanin^ mr. Holntes.— Lähme
Natson meil on weel inidagift ära teha!...

—Me astusime ukse poole.
Inspektor jäi tuppa.
Politseinik aga iooksis meile ust lahti tegema,
Koridoris jäi Holmes seisu, wõttis oma
taskust midagit ja näitas seda politseinikule.
See põrkas paar sammu tagasi.
Mu Kumal tema!..
Enam la ei saanud öelda, sest Holmes sums
oma kae ta suu veale.
Witte soua sellest!
Mösitau, mõistan!
Ja me astusime uulitsaile.
Wäga tore! hüidis ta. —Tulge rutta mr.
Matson. WaH« tite on ülesse

tõotctnd,

nüib

algab wiies ja wiimane etendus peäle. Olae
muretu Watson üleüldist Europa sõda ei sa
ette tulema ministri Trellou Copp saadama
aususe kraadides weel tõusma ja föjahimu
isewalitseja jäeb weikseks... Nüid nõuab selle
näitemängu wiimane osa, meie osawust... Ma
panin mr, Holmesi liigutusi imeks,
Teil
uu in* edasi töötamise plaan kiude 1?
Kas seda üleüldse tarwiski on, sest on ka
uiisugusid asju, iuhtuunsi, kus iliua miUgisunuse plaauita piab edasi tormama, ffiüib
pea,ue M« otsekohe rüüna. Terasse Minema
ja seal asja lõpu katsuma läbi wiia...
J a mõne minuti pärast olime »ue walimiste
asjade miuistri palees, Mr. Holmes pahi*
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enln ilmumist mmisti proualre Hildale teatada.
Meid iuhawti toredasse wastu wõtmise
saali.
2ііи wõttis meid ministri prõua wastu.
Ta nägu oli іпопе ärrituse pärast üleüldse
punane.
Mr. Holmes! (jütbtS ta suure imestusega.
See ei ole mitte ilu* reift, et teie otsekohe
nunn murde sisse tungite? Ma palusi
salaja pidada, et mitte minu mees sellest
märku ei saa. nüid olete aga teie siia winud
ja seda saawad kõik teäda ühes teistega la
m t r n i ипмчл'

— Wabandage kõrge auuline aga ma ei
wõinud mitte muidu. Mull on kindel käft
seda ii l,täl, ts et kirja tagast wiia [a tema |&*
rele ma nii id tu 1 i 11^ L : Ma palun teid. kõrge
aunline andke see kiri ma?!...
Prõua Hilda kargas Holmese poolt.
Puna mis enn« lema näul ишпт«, oli
kadunud.
Ta oli manuori karwa walge...
Ta silmad sülitasiwad tnld..'.
ЯйеЬ wärisesiwad...
Ma arwasin, et ta praegu otfali ruttub.
Ща la wõttis kõik oma jõudu kotW ja jäi
jalul« [epiuia
• !'м,.-,і. aga külmus wiha j.i imestus.
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Teie teu täte mind utr. Holmes!...
Mitte põrmugi, kõrwus, seda ärge ütelge —
audke aga kiri siia —sits on kõik hea.
^eedi Hilda astus elektri uööbi juurde, et
abi kutsuda.
Mu teenrid saawad teid eemale peletama!..
Ärge seda tehke! 5kui teie veale meid. weel
kedagi wõerast siia kutsute, sitse« h\a ma seda
nutte wälja kannatama ja meie waheline asi
lõpeb suure segadusega... 3 oie auu pärast ci
soowi ma mitte seda! Parem nutke kiri wälja,
ja asi ou tahe.
>z',-n>!.i Httda seisis meie ees kui tule
pmskaw mägi.
Ta wahtis tardunud pilgu a un. HolMefe
õtsa.
Sellest pilgust oli aimata, kui püiaks ta
ageuti läbi puurida...
"Ta käsi seisis kella uu pu peäl aga ei
majutanud weel mitte...
—Te tahate mind hirmutada, mr. Holmes
see ei ole teie poolest mitte ilus. Teie tungite
siia sisse, et üht naesterahwast teotada... ^ Te
olete wist midagit kuulda saanud; mis asi se
ou siis, eks rääkige ka mullegi?...
Olge nii head ja istuge mu faili* muidu
uur mitte ei räägi, fest um kardan et teie ehk
M e Mineswsesie wõite langeda ja seda ma
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mitte ei soowi... Watt nii, ma tänan teid
uii un ilus!...
Mister Holmes, ma annan teile wiis m\
nutid aega...
Lecdi mull on ühest minutist küllalt, Vta
tean et teie mr. Eduard Lukasse jnuioo käisite
ju selle kirja teniale ära anrsite.., ^eale 'elle
tean ma et teie nüid, lno see mees surnnd on
tema korterisse sisse tungisite [a põranda riide
alt
angllst selle kivia ava wiisite.
Surnu kahlaatnlt waytis leedi Hilda rä
snn peäle; ta alumine läng liiku*, kui püiaks
ma hakata... Teie

nlete

huUuf-

läinut»

nir. Holnies, otsekohe hiillufo! lioiõkas ta шіі=
niaks kähisewa, surutud wihase healega.
Holmes tõmbas oina taskust leedi paewapildi
sa hoidi-? seda natuke aega ta näo ees.
Ша wõtsin nalja pärast selle oinaga ligi ju
mull oli õigus: politseinik tundis teid
kohe ära...
,<>ilda hingas raskelt.
3a öea lauges tooli leeni peale tagasi.
Ärge saage mitte rahutumaks m iledi, ?lsja
wõi b weel muuta; kiri on teie käes, selles olen
makindel aga ma ei taha teile uiittepaha,n'äheuialt
häbi teha. Ma pian selle kiria teie mehele ära
andma. Ka sellega on niiuutöö tehtud. Muni»
vgiied.

-
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mu nõu \a ÜU\C inmu wastu awalisem. £ t & £
seisab teie ärapeäsemine.
— Ma pean teile mee loetu letama ntr. Holmes, et teie eksite, waötas leedi.
Holmes täilNs iilesfe ja sammub mõbba
tuba ebtift tagasi.
— Mul on teist kahju, leedi Hilda. '.Via
olen köit teie peaswlisekS ära teinud, aga iiüib
näen, et \tt iicma ilma acjata on.
Ta helistas.
2і->іе astus lossihoidla, еbf iilemaalaja.
Ahi? illister iiellun. СНФР kõdus oirt
£a saab nieiM'niiii litz kodus ülema,
kõrgus.
yiaiintõ maaliv uuri.
— Weel on weeranb tund aega. luuni*
lenla. — Hea füll, ma ootan!
Ja waewalt oli uks lossi ülemaaiaia tatta
kinni pandud, lai leedi Hilda, »agn wedrud«
peal, nn. Holmesi ette pölwili maha langen.
Ta ilus näoke oli pisaratest märg.
Oli, halastage mu veale. mr. Holmes,
yalaotage, palwetaö temake käsa taeioa paole
iiieoie tüstes. &<Hgc pühade nimel, Дгде raatige leinale nutte seda lugu! Mu armastan
teda nii maga. Ma ei woi taie mitte seda
südame loaln sünnitaba [a (ei lnuldawno on

rnstaks ta laili südame!
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Holmes tõstis leedi ülesse ja pani tooli
peale istuma.
—Ma olen õnnelik, et te onnnetissi iikskord otsusele jöubftte. Aeg/on tallis. Л?ІІО on
tiri?.,.
Ta astus laua juurde, tegi ühe sahtli lal,'
ti ja wõttis sealt seest ühe " pikerguse, fitfife
ümbriku tuälja.,,
— Wott siin ta on—mr. Holmes! D fui
õnnelik ma oleks oleina, kui nia millalgi
enam ieda kirja ei näeks?!...
— Me r une teda ära andma—sõnas HolillrS, ugu tuva seda teha? Raalige шиеппле
kus on kastikene?...
— Tema luagamise toas.
— See on tizbli. Tooge ta siia!..
Proua Hilda jooksis tästu täitma. Ta tuli
kohe ühe weikse, punasest puust walmietatud
kastikesega tagasi.
—Kuda te ta lahti tegite? Teil on muidugit ka oma roõti? Muidugit on—ega muidu
läbi saa?... Tehke aga, nüld ruttu lahti ja
paneme kirja ta endisele kohale!.,.
Iluta paha aimamata wvtis leedi Hi'da
oma taskust ühe lveikese wõtmetese ja tegi
kasti lahti: See oli seest MitMsuauete^irjade«
gg kuhmni tais, Hglmes topp!>? ininc kuman
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unna alla, mille peale ta inagadis tuppa
tagast sai rrntbub,
— Nii id oleme me oina tööga malmis—
lasu"' HrjftiTcs,--M nüid on kõigest kümme
minntid prii aega. ЩйіЬ wõttan ma oma
piäle selle asja tei''o külje ja palun teid, leedi
Hilda, nii lahked olla ja rnnlle ära seletada:
mi5 seo manöwet taneuoab?!...
— O mv. Holmes, ma olen kohe walmis
teile kõik kõik, ära jutustama'... Ma olen jäf«
Ic nii rahuline nii õnneline, ot ma ennem
oma parema käe otsast Maha laseks rajnda,
fui ti

nma

inphpsp 7nn7sslsn<^nst

рггТ>гг +rtf)nkftrt

soowida? .. Terwes Londonis ei ole misngnst
armastaivat paari, kni nieie oleme ja ta ei
iaaks innlle ilmasgi ieda rnidcis andma, kui
ta kunleks, et ca mina sellest kirjast midagid
tean!... Ta elab ise üht auusat, eeskujulist
elu ja nõnab seda ka igalt ühelt teiselt... Aruni-lage siis, mr- Holmes, kõik on mängu
pial: auu ja abielu mm?...
— Rääkige ruttem leedi Hilda, aega an
hinnns wähe!...
— Siis kui ma weel mitte mehel ei olnud
kirjutasin iibe naljaka kirjakese... Kui praegu
urn mees seda kirja oleks nägeina juhtunud,
tõeste ta oleks mu läbi uhtiuuud!... Meie wahelme usaldus oleks silnmpilk kadunud... J a
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fee kiri oli rtt mitme aasia eest kirjutatud.
Mina mõtlenn. et iee an on juba Minugi
шшзгашЬ on, kui ühe torniaa see isand Luu«
kao. minule teatad, et see ilniasiiita kirjakene
tenia fäeõ on!... Tall olla kindel nou, ieda
kirja minu mehele olle panna!... Ma palusin
wannlltasin, nutsin — kõik. tõik tegin
miv
aga jganes iik-7 naisterahwaa teha шоіЬ, et
ta iuitee 'eda ei teeks. \a ta ei lubanud siis
mitto teda, fn-- nia talle selle
iala kirja
luis inina mehe maganuse fafflbtls
fastifcfed
warjul an!. . Kuda la 'edu leada sai, ieda
tua nutte ei tea, aga ma arwan et tall meie
miniNeriuntls uniad spionid an. )a _ selle
iuUres tõutas Viiu ka* waudega
et
'ellest
nui Mehele mitte paha ei saa mudima... ЭШ5
pidin ma nüid tegema'!'.
Teie öleik pidanud 'ellest oma mehele
kõnelema!...
Ma ei inlenud, ei tohtinud seda mitte
teha, mv. Holmes! чЗКа olin igalt paolt tules!
Kui ma Luurate ära nlrfirn öölnud, siis
okeks minu auu Olfas olnud ja kui nia tema
nõudmist oleks täitnud -ms aleks oma meest
petnud!... Ma walisin wiimase, sest et ma po-litika asjadest inidagid ei tea, ma ei wõinnd
annatagi et ude! ulhisel kirial ka niimfunc

tähtsus saaks olema. Ja ma wõtsin

wähä
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abil, selle kirjade kastikese wõtme august proowi.
Luukas шіпчЧіс mulle siis wõtme!... Ma icqin fdõtifcsc lahti wõtsin ainult selle sinika
kinoäri, jätnu teised kõik sinna ja wiisin 3uulaose katte.
— Ja mis siis seal sündis, miledi?
Oi ii oli nieie wahel maha tehtud, nia
koplltafin ukse taga. Luukas tegi lahti. Ma
astusin sisse, ässa lätsin ukse enese taga km
ni panemata, sesi et nia teniaga iiffi kartsin
jäeda. Ma panin tähele, el kui ma Luukase
poolt stsse aegusin siis tema nkie juures lif»
naiõievauuHK- seisis. Mrir lVprtasnn« oma
aSjä ruttu. Mitw kiri oli jnda Lüukasse laua
nial. Luukas nii selle piäle sinise furoori ja
inina oma tagasi. Selsilmapilgul knnldus ees'
lnatt nurin, .^eegi tuli meie poole. Lukas
wõttis kirja kergitan minu fuUttfs imestniek?
põranda inirnfcic ülesse ja torkas kirja siuna

sisse...

Tee oli minntline töö.
Ja nüüd jõudis midagid lurimat'
2e f oli fui üts kole uueuägu.-.
M u silmade ee* ieisab ,neel praegu iee
musta silmadega, hirmus naiste valuna nägu.
Ta heäl...
Ta löneles Prantsuse keeli.
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„Ohoo" Kisendas teina rohilga. M a ei ole
mitte Hina a»jata ootamib!... Щ\Ь olen uta
um sind tciuarVcaa ichest leidnud!...
•rinnu* wõitlus eilaad hpllumeelse
naisterahws käes wallus kinfyai — kuna Lukas ühe tooli ргадіо katte haara?.'... Wa ci
п.!і;п.:Ь seda enam mitto näha... Ma lätsin
nad mõirienm [a jootsin surma hiruluS koju!..
Iärgmijel päewal ^leidsin nia ajalehtedest kohutawa fSmmli: a^ent Lnkas olla ära
tavenid! . . , lausus leedi Hilga шеіЪІГоте aja
päralt wärifewa healega. — ÜJta liida mi
k^grniakö. nia olen oina kirja katte iaanud..,
'Via ei teadnud loeel mitte, mi* mind tulewikus oojama saab... Ainult l)oi;:inifu( sain ma
asjast õieti aru: ma olin ii lieft iiadaft teise
si','e iattnnnd'... Mu wees oli kirja pundil
leidnud — ta sai nii wihaseks — nii fofifu*
nuts
et ma kui ära halwatud, seda pealt
pidin waatama, kuulma nägema.. Waewalt
jõudnu ma weel iseennast hoida. Ma pidin
juba tema ette põlwili maha heitma ja talle
lõik ülesse rääkima... Aga mo ei suutnud seda
mitte teha!... ы й heäl ütles »ninu sees: muu
agent Hoimei« jutule ja ma t u l i n - . . J a kui
ma teie käest teada sain, mis kiri see oU.siis
tuli mulle nnfuanne igatsus nuuasse, et ma,
maksku mis maksab, seda kirja pidin katte
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jaama!... Ma teadsin, kuhu Lukas kirja palu.
Ta oli seda minu uca>s, euue hull« uaese
sisse tormamist teiuud... Tee oli mulle öumU, muidu ei oleks ma mitte teaduud, kulm
kohta see kiri ära oli peidetud. Kuda uüid
sinua kambrisse saada?... Kahel päewal tarnu
nia seal, aga maia uksed olilvad iftö lukkuv.
Vila 3HW tegin miimast katiet. Te teate jn,
mis ma testil ja et mit tegewuse! ka järeldusi
oli. Ma tö'iu kirja l0,u ja otfiištefin teua ära
hulata — feft ma ei wõinad ilma piytiuiata
teda kudagi moodi шеі).Че tagasi anba . . .

— Ш\і Humal, sealt ta tulebgi!...
Ka tõeste [OÖWS teilest toast minister, sügaw erutus näol. sisse.
— Ш mr. Holmes kas ou ulidagi uudist?
hüidis ta lal,temat nagu teht*.
— Ja, mull ou sugu lootust.
— Oo, tänu Humalale!
I ä ministri nägu lõi hiilgama.
Täna iaad minu juures ministrite pre»
sideltt hommikut sööma. M n saan roemuZ
olenia, kni ka tema |еЬа knuleb. '.Via pean
teile ütlema, et sellel inimesel teräönerwidön:
ta ei ole nende päewade sees maganud aga
ta ei tunne la tbasimnftt Tfekonlvel tu: minister-presideut tuled, siis paluge siia aoNlda,
$p nzjj Wtljl pu adud, MJI kallis, siis ei test
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teie neist politika asjadest mitte midagit. Meie
laame nlöne minuti jä^le söögisaali tulema,
ni« tallis.
Minister'prefident ''li fittin kui raub.
Senta waade tungis iga inimesele südamesse.
Aaa siisgi wDis tema winifewateft fötteft
aru saada, et la tenia niisama enirnnib oli,
kui ta noorem wend minister.
— Raam ma aru saan, ціЗ mi teil meile
midagit imbist teatada, mr. Hollnes?
— Mnm uudised icitaiin..) selles, kür^eauu
lint, et nia teile nii palju tõendada wõin:
töil hirm selle õnnetuma kirja järelduste peäle
on möödas . . .
£eda on wälie, kallis Halme-?
on
wahe! Wie seisame praegu ши Itani otsas.
Nii ei wõi se mil te jääda! Asjalt peab üfS
kindlani pööre, möön, jooks aittnd saama . ..
— Oo, ma loodan selle kirja siisgi kätte
jaama. 3fo selle tflrtu nia ta Ütstütk siia tulingi! Test mida ennem nia selle imeliku
tirja kadumise peäle mõtlen, seda kindlamale
selguiele ma jõuan — ti kt fiti mitte siit
majast wälja pole saanud!
— Mr. HolmesV!..

— )Ais asja u siis nii imestate? Kai fee
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asi teisiti oleks käänata annud, siis oleksin
nia selle kirja juba wäljast ülesse leidnud!
— Aga mis põhjusel siis niaras seda kirja
siin majas warjaks?
— .Ma selles ölen ma isearwannses. Mina
mõtlen, et siin warast, ega ka wargust ette ei
ole tulnndgi!
— Aga'— knda ta siis kastilesest wälja sai?
— Ka selle* olen ma omas kindlas arwa«
nnfcö. kiri cl ole fa^tifefсft wälja saanudgi!...
— Шх. Holunes, teie ei o!e mitte oma näljataniist nhel heäl aial ette wõtnud. Nia olen
teile jn seletanud, et kirja kastikeses mitte ei
ole . . .
— J a peale teisipäewa ei ole teie mitte
enam Tinna kastikesesse waatauud?
— Ei. J a ieda pole mitte tarwisgi.
— Ш see ongi. Te leidsite, et kiri puudu,
aga ei otsinud teda mitte õieti taga!
— See, mida te praegu ette pauete on
wõimata!
— Kuid niina jäen selle jnnrde kindlaks, et
see loaga wõimalik loõis olla ja ougi. 3tiisugusid asjn on wäga paljud ette tulnud.
Sest et selles ka^tike^'es peäle ühe kirja weel
palju teisi olemas on. J a kirjad on ikka kirjad — ta wõis teiste wahele kndagi woodi
ära kaduda ja meie otsime teda taga^!
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— Kiri oli kõige peal.
— Sellest pole wega. Kastikest wöis jn
leegi, ütleme wõi teener, raputada, tuhmi
tema peelt era pühi ida ;a .irjadlõik segu ajada!
— Ma tiuuitau a^a teile, et ma suure
hoolega kõik kirjad läbi lvaatasitt, aga seda
mitte euaut ei leidnud.
— Teda waidlust wöib ju selleqa ära löpetab«, et u,e praegu jn mr. HotinHe juures«
olelul, weel kastikese fif 11 läbi otsime, otsustas liintistcv^vcfioi'iir. — Käskige kastikene
siia tuua!
— Tiekombel, tooge uiu uiagadiökanibrist
see kaötikeue siia! чЛо,<л waberrlbage, mn härrad,
ma pean seda tühiseid tööks, aga mis teha.
kui nie korra niisuäusesfe шпіЬаис wo'olllZse
oleme fattlmnd! iserornbei, pauge ka?tikeue
waat' siia, keset lauda, et ueed isandad kõik
teda uäha u'önrad. Nii, nii. J a siht ou selle
kaotikese ainus lvõti, niida u:a päewad ja
ööd ikka enesega kaa'as kannan. J a sellega
teen uia ikka, nagu ka nüid, kastikese lahti.' "
J a minister keeras weikese, knnstliselt walnnotatud loõtmekesega. faettfese lahti.
— Siin ou uiu kirjad: esimeue lordNlerroy
käest, tehte Harry käest, see ou kaubauduse leping, see Weue-Saksamaa leping, see Madri-
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bist, fee lord Amuralt, \a see . . . Mu suur
Junial . . . fee . . . lord Velliugerilt . . .
'.vlinic'tcr-prosldeut tönlbtzls truia f tieft kirja
ära ja lausun:
— J a fee on seesama kiri . . . Ta ou Piiutemata terwe . . . (Supp, uia soouuu M c
õnne . . .
— Tänan, tänan! Mu suur piimal, missil\\wnc ta-sbxä weeres NN! jithmite

pealt

ära.

See ou loommta, ou arusaamata, kuulniata...
Шх. Holmes, teie olete uõid. olete üks asjade lädi nä^iio! 5hiba wõisitc teie teäda, et
ice kiri weel kastikeses oiiY
— Ma olin selles otsekohe kindel, et nii,ngimc kallia kiri Klsgllssi mujal olla ei löö:::ud iui siin!.
— Ma ei usu meel uiitte ouia silun.
—
J a walimiste asjade minister jooksis teise
tuppa niuss hiiidts:
— Kus' ou mu naene?... Äia piau ka teniale, ii tl cm n et kõik jälle omas endiseö korras on!. Hilda! .vilda! Hilda!
Minister—preiident waatis Holntsse õtsa.
Ta silmab särasiiwad õnnest.
— No fir—seda lna mitte ei usu! lausus
teuia iseäraliselt naeratada pnides. — Ütelge
ku ha sai see rööuütiid kiri kastikesesse jälle taaafi*...

Mv. Holnies naeratas.
3a Knmnardas kaunis sügawasti mmistei
presidendi ees, et selle tungiwast lvaatest kövloale pmgata ja lausus:
— Ka mul, пш kõrgus un omad Ьфіотоtikalifed saladused!...
J a seda üeloes lvõttis ta kübara ning lahkus kambrist.
Mina lii! siil lulle järele.
Lõpp.

