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Skinuet bedrager. 
Henry Francton var ikke forban-

[et over, at Avonne ikke kom ud i 
Gangen og tog mod ham, for han 
kom aldeles uventet. Men han glæ-
dede sig til at se ^hendes overraskede 
og straalende Udtryk, naar han nu 
pludselig viste sig. 

Fra Hallen gik han ind i sit Paa-" 
klædningsrum. Han var næsten fær
dig med at gjøre sig istand, da han 
hørte en Lyd inde fra Soveværelset. 
Det maatte være en af Pigerne, og 
han laojte Døren ind til sig, saa hun 
ikke ffulde komme farende for at gaa 
igjenncm. 

Da han var istand, gik han ind i 
det store, Værelse, som de brugte til 
Salon og Spisestue. Og med det 
samme kom Avonne ind fra Sovevæ-

»Iset. Htm var som altid sød og 
•åffer, men kanske lidt bleg. 

De satte sig tilbords. Maden vo^ 
udmærket, men Francton lagde 
Mærke til, at Dvonne næsten ikke 
spiste nogen Ting. 

Med en Gang opdagede han og-
saa, at hun med store, forskrækkede 
Øute stirrede ret over Skulderen paa 
ham. Og da han raff vendte sig om, 
saa han, at Døren til Soveværelset 
sagte blev lukket igjen. 

„Hvad pokker glor du paa, Avon-
ne? Ser du Spøgelser?" spurgte 
han skarpt. 

„Vær nit ikke dum, Harry. Spø
gelser i en Leilighöd som denne? Jeg 
vilde forresten ønske, vi havde vort 
eget Hu.?. Jeg hader alle disse Gjctv 
nemgangsværelser her!" 

„Aa, den Dag kommer o el. da vi 
kan faa eget Hus, Ven min. Men du 
er da vel ikke ulykkelig her?" 

Hun saa paa ham Med (4 Vlik, 
som i ØieMikket tilfredsstillede ham. 

Da de havde spist, satte de sig bort 
til Kaminen og drak Kaffe. Franc-
ton sad og døsede, da han med en 
Gang skvat op ved at Uvonne udstød
te et kvalt Raab. Igjen stirrede hun 
paa noget bagom ham, og Francton 
lagde Mærke til, at Dømi til Sove
værelset atter bevægede sig. 

Han betænkte sig ikke. Han for 
bort og rev Dørert op Paa vidt Gab. 

Til at begynde med'kunde han ik-
kc fe nogen Ting, men der var noget, 
som raslede, og da hans Ørne blev 
vant til Lyset der, saa han en Mand 
staa ved Sengebenene derinde. 

„Det er bedst, De forrater Tem 

ud " sagde hart ganske rolla. 

Avonne havde grebet ha. 11 i i'lr-
men og stammede frem noget ube
gribeligt, om at hun ikke kunde hjæl-
pe for det. Hun havde aldrig ment, 
at han skulde faa vide det? Hvad i 
al Verden mente hun? 

Lidt efter forstod hon det imidler
tid — og det var, som om et koldt 
Pust for gjennem ham. Kor Man-
den, som nu viste sig, var hans bed-
ste Ven. 

„Jim — du? I Himlens Navn, 
hvad betyder dette, Avonne?" 

Han forbausede sig over, at hun 
ikke græd. Jstedetfor stirrede hun 
bare forskrækket paa- den anden 
Mand. 

Jim vendte sig og lukkede Døren 
bagom sig. Og det var Avonne, som 
nu brød Tausheden. 

„Vi ventede dig ikke — du sagde, 
du ikke kom hjem før sent, og —" 

IjÉ Hendes Mand lo spydig. 
„Jeg begriber nok, hvorfor Jim 

ikke flap væk — denne^Gang!" sagde 
han. „Jeg laaste Døren til Paaklæd-
ningsværelset, saa han blev nødt til 
at gaa igjennom her. Det forbauser 
mig ikke, at du blev ræd, da du saa 
Døren, bevæge sig. Du, din Tosse, 
troede, din Elffer var vel borte nu, 
og jeg ffulde aldrig strået vide, at jeg 
havde forstyrret dette Stævnemøde." 

„Harry, du ved ikke, hvad du selv 
siger. Jeg kunde ikke hjælpe det — 
jeg —" 

„Det er bedst, du ikke siger noget, 
Dvonne. Overlad det til Harry og 
mig at klare dette op," afbrød Jim 
hende, medens han kom nærmere. * 

Francton syntes, han selv nu be-
herskede sig storartet. Han var ble-
vet holdt for Nar — næsten værre 
end nogen anden Mand — men alli
gevel var han den^ første, som brød 
Tausheden. 

„Hvor længe har dette staaet 
paa?" spurgte han. „Det var lum
pent af dig, Jim! Du kunde ladt' din 
Vens Kone væye i Fred. Var der in-
gen andre i hele Verden for dig end 
netop denne ene, som sagde, hun el-
skede mig — og fik mig til at tro 

^det?" 
„Ivonne hpr ganske rigtig" elsket 

dig, ffiøTti du for din Part har været 
temmelig strix mod hende." 
" „Hvad i al Verden mener du?" 

du har været strix mod mig. 

Du har ofte skræmt mig med deu 
Maade, du tog smaa, uffyldige Feil 
paa. Feg — jeg var ikke vant til 
denslags hjemmefra. Der tog vi al
ting mere let." 

„Ja, det er dine Omgivelser, som 
har ødelagt dig fra først af. Det var 
ffeis Perfoner alle sammen — lige 
fra din Fader til din Broder, som 
sluttede sin Karriere med Falffneri 
og Fængselsstraf. Jeg kunde ventet 
mig noget sligt som dette, men jeg 
var en Idiot." ^ 

„Nei, men Harry!" Monne græd 
fremdeles ikke. Hun bare saa paa 
Jim. 

„Aa, du liker vel ikke at høre 
Sandheden! En flig som du vil al
tid undffylde sig. Strix, siger du? 
Det lader imidlertid til, at jeg har 
været altfor lemfceldig, men det ffal 
blive anderledes fra nu af." 

„Det -er din egen Skyld, at Mon
ne har taget fin Tilflugt til mig," 
bemærkede Jim. „Det kom ret og 
flet af, at hun ikke turde betro sig til 
dig, fordi hun var bange for, at du 
vilde dømme hende altfor strengt." 

„Kom ikke med denflags Vrøvl. 
Men det siger jeg, at hvis hun nu 
gaar fra mig til dig, ffal hele Verden 
faa vide, hvorledes alt hænger sam
men." 

Nu græd Dvonne endelig.« Men 
det var Jim og ikke ham selv, hun 
klyngede sig til. 

Og Jim — han trch'tede hende, 
hviffede til hende og bad hende være 
rolig. Han ffulde nok ordne altsam
men. t 

„Hvad vil du gjøre nu?" sagde 
Francton. „Det er naturligvis kje-
deligt for dig, Monne, men jeg tror 
alligevel, det er bedst, du reiser. Aa, 
Monne, som jeg har været faa glad 
i — hvorledes kunde du —" 

Han faldt aldeles sammen, og der 
var ert Stund dødsstille. 

Endelig tog Jim Ordet. 
„Du kan ikke sorstaa, at to kan 

holde af hverandre og den ene alli
gevel være lidt bange for den an
den," begyndte han. 

„Jo, jeg forftaar det altfor godt. 
Og faa gaar den Part, f om er „ban
ge" til andre for at finde „Sympa-
thi"." 

„Du har altid været streng mod 
Monne," fortsatte Jim. „Og saa 
glad hun var i b'iQ, var hun alligevel 
bange for at gaa til dig,~naar hun 
trængte Hjælp. Nu ffal du . høre 
Sandheden, enten du faa liker den 
eller ikke. Du elffede Momte, og du 
var saa heldig at faa hende. Men 
du tænkte aldrig paa hendes Følelser 
— at hun imellem kunde hav c fit at 
bære paa. Og her ser du Resulta
tet." 

„Nei, dette gaar sandelig for vidt. 
Jeg finder dig her hos min Kone — 
og faa er du fræk nok til at sige, at 
altsammen er min egen Skyld." 

Med det samme faldt en ny Stem--' 
me ind: 

„Hør nu her alle sammen! Jeg 
klarer ikke dette længer — det faar 
gaa, som det fait." 

Francton stirrede paa det unge 
Menneffe, som stod der bleg og med 
Luen nedover 'Ørene, som om der 
var noget, han vilde gjemme bort. 

„De behøver vel ikke gjætte saa 
længe, for De ved vel, hvem jeg er," 
begyndte han. ,,^or jeg fik fem Aar 
for Falffneri — og font saa mange 
andre syntes jeg, at de tre sidste 
Maaneder blev for meget. Jeg fik 
en Anledning til at komme væk, og 
jeg telegraferede til min Søster, at 
jeg kom. Hun er den eneste i hele 
Verden, font vilde lægge saa meget 
som to Pinder i Kors for mig. 

Hun turde ikke sige noget til Dem, 
for De vilde synes, det var Deres 
„Pligt" at faa mig fat f aft igjen. Og 
derfor gik hun til en anden og bad 
om Hjælp. Denne anden skaffede mig 
Bille5 til en hollandff Dampbaad, og 
faa ffulde jeg vente her, til jeg kunde 
komme afsted til Telbury med sidste 
Tog. Men saa dukker S5e uheldigvis 
op og gjorde Kludder i altsammen 
med at laase den velsignede Dør til 
Paaklædningsrummet. Gaa nu og 
telefoner til Politiet. Jeg ffal ikke 
gjøte Opstyr." 

Francton stod en Stund og grun
dede, men saa rakte han Haanden ud 
mod sin Ven. 

„Det bedrøver mig," sagde han, 
„jeg burde vidst Bedre, men alt dette 
kom saa braat og uventet." 

„Hvad vil du gjøre nu?" ubbrz^d 
Monne 
Broder. 

„Hvorfor sagde du Me noget til 

hun tænkte bare paa sin 

mig f 
„Vilde kanske du have hjulpet en 

bortrømt Fange?" 
„Ja, naar du havde bedt mig. Du 

har ikke givet mig videre Anledning 

til at saa Rede paa alle de Ting, font 
Jim dadlede mig for." 

Jim dreiede en svær Lænestol ont 
mod Kantinen. . „ 

„Scet dig nu. der. Gamlingen," 
sagde han. „Og put Bomuld i ^re
ne i fem Minuter. Saa kan du vaag-
ne og fortælle Monne, hvor lei du 
er, fordi du sovnede." 

Francton klukkede lidt og gjorde, 
som han blev bedt om. Der blev hvi-
ffet og fiffet bagom ham. Saa hør-
te han Entredøren sagte blive lukket, 
og alt var stille. 

Men lidt efter mærkede han Mon
nes Hoved mod fin Skulder. Hun 
lagde Armene om Halfen paa ham. 

Og han fyntes, der var gaaet en 
hel Levetid, siden han sidst kyssede 
hende. 

Big Boy Blue. 
Big Boy Blue havde i nogle Aar 

været sin Stations mest betroede 
Mand, Han havde Aandsnærværel-
se. Mod, og Raadsnarhed, og kunde 
bære Mufti uden at fe ud som en 
Politimand. Han var stor, rolig 
og ordknap — sen til at tale, snar 
til at smile, og uforstyrrelig i alle 
Situationer. 

Hans Kolleger likte ham, og For
bryderne likte ham. Han var altid 
velkommen i Kineserkvarteret. -Der 
var adrig Leven i Gaden naar han 
var der; var der Slagsmaal noget-
steds, blev der sendt Bud paa Big 
Boy Blue, og naar han indfandt sig 
behøvede han bare. at forlange Vaab-
nene udleveret, og han fik dem. 

I Ah Fat's Thehus var han en 
kjær Gjæft og med udsøgte Chrysante-
mumknopper ved Siden. Han var 
Velkommen her af to Grunde — for
di Ah Fat havde ftuheret Vestens 
Folk og havde opdaget Nytten af at 
staa sig vel med Politiet; og fordi 
Mr. Ah Fat havde en Datter font fra 
sin Tilbagetrukkenhed beundrede Big 
Boy Blue's Kjæmveffikkelse og stø 
Fremtræden. Ah San Lee blev saa 
nøie bevogtet af sin Fader, at faa vid
ste at hun existerede. Sjelden var 
hun at se hos fremmede. Enkelte 
Gange havde Kunder i.hendes Fa-
ders Thehus feet et Glimt af et rundt 
Ansigt med stramt sort Haar, for En-
den af den lange, taagede Gang til 
Kjøkkenet; men det var forsvundet 
før nogen kunde afgjøre om det til-
hørte Mand eller Kvinde. 

Men Boy Blue havde feet hende.' 
Naar han tilfældigvis kunde komme 
forbi Ah Fat's Forretning fent paa 
Kvelden, havde Ah Fat modtaget 
ham med Elskværdighed, og serveret 
ham en Ret eller to som han havde 
lavet med sine egne Hænder. De 
sad da i den tomme Restaurant, med 
Ah San Lee til at va^te op. Den 
fuldendte Ande i hendes Bevægelser, 
og det indtagende Smil var spildt 
paa Boy Blue; han lagde kun Mær-
ke til Mænd. Han pleiede at tale 
til hende paa en venlig Maade — 
flig som enkelte Mænd snakker til 
Smaabørn; f. Ex.: Naa, Gladiou-
lus, naar ffal du voxe og blive lige 
stor fom mig da?" Og da fad Ah 
Fat og faa paa sin Cigar og sagde 
ingenting, medens Ah San Lee blyg 
saä ned og rystede sagtmodig paa Ho-
vedet. 

Stor Indflydelse havde Ah Fat i 
Kineserkvarteret. Man kaldte ham 
den „ildsprudende Drage". Begjær-
lighed ffen ud af hans Ansigt. Han 
var rigere end trogen anden, og Rig
dommen havde han erhvervet sig ved 
andres Ulykke. Han var Pengeud-
laaner, og var altid rede til at hjæl
pe trængende med Kontanter. Og 
da Mænd sjelden taler ont sin Pe
kuniære Stilling naar de er t Hæn
derne paa Aagrere, var det faa som 
vidste hvor mange af Kineserbyens 
Jndvaanere som i Virkeligheden var 
i hans Magt. Han var Leder af en 
Ring as Handlende, og da hans Ofre 
var ude af Stand til at trodse hans 
Magt, lagde de sit Had over paa 
hans Kreaturer — Butikeierne og 
Værtshusholderne, og de samme Ga-
deslagsmaal fom 'Boy Blue "før faa 
letvindt havde kuet, brød ud pnanyt. 
Fredelige Søfolk og Dokarbeidere 
følte sig forulempet ved dette, og 
Boy Blue blev Beordret tit undersøge 
Sagerne. 

Hatt gjorde saa, og ved sine Ef
terspørgsler og Undersøgelser lærte 
han Ah Fat's Aagreri og Ubillighed 
at fjende. Han rapporterede. Der 
blev lagt Planer om at Bryde Ah 
Fat's Magt og hans Ring for at Be
fri hans Ofre fra hatts Pres, og nyt 
ont disse Planer kM Ah Fat selv for 
Ø r e .  y - ;  "  . - - v . r  M <  •  

Ah Fat tassede rundt i sit Thehus 
og sit Kjøkken og spekulerede. Der 

paa sendte han Bud paa San Lee. 
„Denne Big Boy Blue," sagde han, 

„han meget travlt for'Tiden." Han 
smilede og viste sine Tænder, lyserøde 
af at tygge Areca-Nødder. San Lee 
lyttede og sagde intet. „Denne Big 
Boy Blue han ffaffes væk." Ah San 
Lee skalv. „Han ffaffes bort strax." 

Saa forlod han hende og gik til 
Kjøkkenet. Om Aftenen kom han 
igjen. „Hatt for klog og snarraadig 
for Ah Fat. Han vogter tiøie hvad 
Ah Fat gjør. Mett lille Ah San Lee 
— hun hjælpe sin stakkars Far." 

San stod taus under hans Ord. 
Næste Dag snakkede han igjen — 

indtrængende — om hvilken Skade 
Boy Blues Indtrængen voldte ham; 
og han kom med Hentydninger — 
Hentydninger som fyldte San Lee 
med Skræk. Boy Blue var hendes 
Prins — fjern, utilgjængelig, streng, 
men en Prins hvis Nærvær fyldte 
hende med Henrykkelse. Det faa ud 
font Driftighed fra hendes Side at 
forføge at redde ham fra Fare. Hun 
grundede paa hvorledes hun ffulde 
kunne advare ham; mett hendes Fa
der var paapasfelig — ikke et Skridt 
udenfor Kjøkkenet kom hun. 

Den Aften da hun faa simpelthen 
nægtede at udføre hans Ønsker, tog 
han hende ned i Kjælderen under 
Kjøkkenet, og her anvendte han visse 
grufulde Overtalelsesmidler i nogle 
Timer. Da han faa Bar hende op, 
var hun lydig underkastet hans Vil-
je. Han var ikke vant til at trodses. 

„Saa næste Gang Big Boy Blue 
han komme, du ved hvad vi gjøre, 
Huh?" Og San Lee vidste at hun 
forstod. 

Boy BlUe fortsatte sine Undersø-
gelfer, og snakkede med sine Kolleger. 
„Jeg ffal besøge Mr. Ah Fat. Hans 
Datter kan være mig til Nytte. Jeg 
kommer ingen Vei med ham selv, 
men hun er som et Barn. Hun kan 
hjælpe mig med at saa Taget pact 

ham." 
Næste Lørdag ved Titiden gik han 

i civile Klæder til Ah Fat's Thehus. 
Ah Fat saa ham sra sit Vindu, og gik 
til San Lee. „Han kommer, hott 
kommer for at ruinere din stakkars 
Far. Du chuffe hvad jeg sagt?" 

Hun nikkede langsomt. 
Te gik begge til Kjøkkenet, og 2lh 

Fat gjorde istand et Bræt. Han ry
stede hende i Armen og pegede paa 
Koppen nærmest Kanten. „Denne 
Kop, San Lee, denttø-Kop for din 
Faders Fiende?" 

Da Boy Blues tunge Trin hørtes 
paa Trappen, rystede han hende 
igjen. „Denne Kop, Huh." — Og 
saa forsvandt han i Kjælderen. Sart 
Lee gik Boy Blue imøde, og udførte 
nøiagtig den Rolle font faa nøie var 
lært hende. Hun følte sin Far ved 
Siden af sig naar hun gik, og hørte 
hans Trusler og Pinsler værre end 
DxHen, om hun advarede Boy Blue; 
men det var ert anden Maade at red-
de ham paa — en Maade, som hun 
ikke veg tilbage for. 

„Hoh, Godaften Sir, det er kjede-
lig, Mr. Ah Fat ikke hjemme. Kom
mer megét snart." 

Boy Blue saa ned paa hende, og 
tog hende under Hagen med sin sto
re Haand. 

„Jasaa, Engleansigt, hvordan 
staar til? Jeg vil sidde ned og 
vente paa Mr. Ah Fat." 

Han gik ved Siden af hende ned 
Gangen, medens han stadig havde 
Ørnene med sig, han lukkede felv op 
Døren til Kjøkkenet og faa sig godt 
om før han fatte sig ned. Han lag
de Mærke til at San Lee ikke smilede 
og vaggede med Hovedet font hun el
lers pleiede. 

„Hvad er i Veien, søde Ven? Ikke 
i Vigør, hvad?" 

„Hoh net, Sir. Jeg meget træt. 
Vil De have The, Sir? Tag en 
Kop The med mig?" 

„The? Ja Tak. En Citronffive 
i min. Tak!" 

Hun hentede Brættet, og fik i det 
samme et megetsigende Blik sra Ah 
Fat's runde Ansigt som keg op sra 
Kjældertrappen. Saa Bar hun 
Brættet med rolige Bevægelser Bort 
til Bordet, og rolig satte hun det ned. 
Hendes store ØieBlik var kommet. 
Hendes Helt var i Fare for sit Liv, 
og hun alene — søde Tanke —kun
de frelse ham. 

Hun tog en Citronskive fra Skaa-
len, og slap den op i Koppen midt 
paa Brættet, og ffjøv den Bort til 
Gjæsten. I det samme hørte hun 
SM Bag sig. 

Den anden Kop tog hun selv. „Vi 
drikke sammen. Sir. Og meget snart 
jeg fortælle noget vigtig/' De drak. 
San Lee fad rolig, med Ørnene fæstet 
paa Boy Blue. - Han Bemærkede de 
stirrende Øine; men han kjendte Ki 

neserne, og lod hende faa den Tid 
hun trængte for at komme frem med 
det fom ffulde siges. Men hun for-
føgte Bare at sige ham med Ømerte 
at hun var glad, og at han fttart vil
de kunne fælde Ah Fat. Hun tog en 
stor Slurk og opdagede at hun var 
ude af Stand tjl at tale. Men hvad 
gjorde det? Han vild« snart saa 
Sandheden at vide. 

Hun var lykkelig over enhver Be-
skrivelse. Alt havde hun givet sin. 
Prins, og hun følte at det var godt 
at give. Hendes Hoved sank, sor 
det var meget tungt. Men med en 
Anstrcengelse hævede hun det for at 
møde hans Blik. I hans Øine var 
der et frygtelig spørgende Blik. 
I det samme Værelset gik rundt, 

og Væggene nærmede sig og truede 
med at falde over hende, var det sid-
ste hun fornemmede en Rallen fra 
sin Helt, og et hadefuldt Blik. Han 
greb den Kop han havde faaet fra 
hendes Haand, og slyngede den mod 
hende idet han faldt om. 

Ah Fat, fertt ingen Risiko vilde lø-
be, og som ikke stolede paa ulydige 
Døtre, havde forgiftet begge Kopper. 

Tyskland faar La an i Amerika for 
Kjøb af Korn. New Mrk, 22. Juli. 
Det første af de fire Laan, font Tysk
land haaber at faa her paa tilsam
men ca. $50,000,000 for Jndkjøb af 
Korn her i Landet, blev afsluttet idag 
af et Syndikat dannet under Ledelfe 
af Bankers Trust Co. og Interna
tional Acceptance Bank, Inc., New 
Aork. Laanet, der er givet i Form 
af Akcepter for 90 Dage, er Paa 
$9,000,000. Oplysninger om Laa
net blev ikke givet, men det er spe
cielt for „at finansiere Forsendelsen 
af Korn til Tyskland". 

Tre andre Laan, der vil bringe 
Totalsummen op til $59,000,000, 
overveies af andre Bankgrupper. En 
Gruppe vil blive støttet af Bankierer 
i London, der vil tage Halvdelen af 
et $20,000,000 Laan. I London 
har en Gruppe Vexelerer givet et 
$9,000,000 for Kjøb af Korn, og 
dette bliver formodentlig et andet 
særskilt Laan, som Tyffland kan føie 
til dem, hvorom der nu undes-
handles. 

Det nu tilstaaede Laan ansees for 
at være af speciel Betydning? da. det 
er det første betydelige Laan, der er 
tilstaaet siden Vaabenstilstanden, og 
betegner -Gjenoptagelsen af finansiel 
Forbindelse mellem Amerika og Tyff
land. 

Europn lader sig, siger Amerikaner. 
Chicago fcen 22de Juli. „Tyskland 
er det eneste Land i Europa, der ar-
beider i nogen Udstrækning. Om-
trent 'alle de andre lader sig. De ørt-

'sker, at de Forenede Stater ffal give 
dem mere Penge, saa de kan faa 
komme ud og lege lidt mere." . 

Dette var Sekretær for Illinois 
Manufacturers Association John M. 
Glenns Mening efter en sex Ugers 
Tur til Europa og det bekræfter det 
almindelige Indtryk her angaaende, 
hvad der seiler vore Naboer hinsides 
Havet. England trængte ert Welling
ton, Frankrige en Napoleon og Ita
lien en Garibaldi for at faa dem til
bage til Arbeide, mente Glenn. Ty-
fferne fyntes at være de eneste, der 
arbeidede. Glenn havde talt med en 
amerikans? Uldvarefabrikant, der 
havde reist over' hele Storbritannien 
og fandt almindelig Lediggang. Na-
turligvis havde Kulstreiken hindret 
Handel og kostet Landet $40,000,-
000, før den blev bilagt, men under
lig nok fyntes Folk ikke at ænse det. 

En Chicago-„Ponzi" dømt til 6 
Maaneders Fængsel. Chicago den 
22de Juli. Stephen Capsack, den 
17-aarige „Ponzi af La Salle St.", 
hvis Finansoperationer siges at ha
ve kostet Eiere af værdifulde Aktier 
og Obligationer $90,000, blev dømt 
til 6 Maaneders Fængsel i Boone-
ville, Mo., idag af Dommer Landis, 
da han erklærede sig skyldig.i at have 
brugt Posten i bedragerff Øiemed. 

Capfack aabnede et Kontor i Fi-
nansdiftriktet og averterede sig font 
Aktie- og Obligationsmægler. Ak
tier, f endt ham for at fælges, blev 
brugt af ham selv ifølge Anklagen. 
Han blev nylig arresteret i Adphine, 
Tex., efteråt han havde hævet for me
get paa sin Konto i sex Banker og 
var rømt sin Vet. 

Præsidenten udnævner en Kvinde 
til Dommer. Washington, 21de Juli.. 
Den første kvindelige Dommer i Di
strict of Columbias Municipalret 
blev udnævnt idag af Præsident Har
ding. Det er Miss Mary O'Toole, 
der i flere Aar har været en fremra
gende kvindelig Advokat i Hovedsta
den og ivrig deltaget i Borgerltge 
Anligendsr. 

AumalMoner 
og Anekdoter. 

BAarstemning. Persen og Frue 
spadserer gjennem Slotsparken. 

„Huffer du den Dag, da vi første 
Gang traf hinanden?" spørger 
Fruen. 

„Ja, det huffer jeg nok. Det var 
netop her i Slotsparken!" 

„Afja! En straalende Vaardag. 
Jeg styd og saa op mod Slottet, me
dens Træerne begyndte saa smaat at 
grønnes, aldeles som nu. Da fom 
du, du fif se mig, stansede ufrivillig 
og betragtede mig. Vore Øine mød
tes, det.fløt' fom et tindrende Lyn 
gjennem to Hjerter — hvilken salig 
Stund!" 

„Jeg ffulde ørtffe, at dett Tiden 
kunde komme tilbage!" siger Persen. 

„Aaja, forat vi ffulde kunne drøm
me om igjett tror ffjønne Kjærligheds-
drøm!" 

„Nei, — forat jeg ffulde faa An
ledning til at gaa ert anden Vei!" 

Paa Hjemveien fra Bønnemødet. 
Peter: „Du, Pappa, fa ikke Mis
sionæren, at Samuel-Folket ikke 
brugte Kiær " 

Faderen: „Jo, Barnet mit det fa 
han!" 

Peter: „Hvorfor la du en Bure
knap i Missionsbøssen da?" 

I Kjøkkenet. Fruen (rasende): 
„Staar De nu der igjen og syrer 
unødig, matt ffal da vel ikke bedøve 
en halv Favn Ved for at koge ett Kop 
Kaffe. Alting koster Penge i disse 
Tider og Ved trøjer ikke paa Trær, 
saa vidt De ved det." 

Fra Landsbygden. Per: „Du 
burde skamme dig, Marie, som gaar 
'barbenet i Potetageren!" 

Marie:. „Er det ogjaa noget at 
skamme sig over?" 
ø$ev: „Ja, ved du ikke at Poteter
ne har Øine?" 

Paa^Toget. Konduktøren: „Maa 
jeg faa Deres Billet?" 

Bonden: „Aa nei Tak, kjøb dig en 
du Far, det har jeg gjort!" 

Marie har været ude for at kalde 
paa vesle Hans, fom leger ude i Ha-
ven. Ulydig som han er, nægter han 
at komina ind. 

Marte: „Jeg tror Fruen heller 
selv tnaa gaa ud og kalde paa Hans ; 
han har alligevel ligesom mere Afsky 
for Dem." 

Mellem Veninder. „Jeg synes, 
Løitnant Stram er saa ulig alle an
dre Mandfolk!" 

„Jasaa? Har han friet til dig 
kanske?" 

Paa Visit. „Kjære Veninde, hvor
ledes staar det til?" 

„Oprigtig talt faa ved jeg ikke!" 
„Hvorfor ved du ikke det da?" 
„Net, min Huslæge er reist paa 

Landet!" 

Bra Kar. Faderen: „Hvilke 
Fremtidsudsigter har De?" 

Frieren: „Jeg har en meget rig 
Onkel, som er sygelig!" 

Forfærdelig. „Er det ikke forfærde
lig du, tgaar opdagede jeg, at jeg. 
havde mistet hele min Appetit!" 

„Ja, men tror du ikke, at det vil
de være værre, hvis en fattig Mand 
havde fundet-den!" 

„Veninder". „Dig har da Tiden 
gaaet sporløst forbi; samme røde, 
runde Kinder " 

„Det glæder mig, at du synes det 
u » 

„— samme Hat og samme Dragt 
som jeg saa dig i for en Maaned si
den!" 

Heller bet modsatte. „Hvad er 
hændt? Du fer faa fortoilet ud?" 

„Ved du ikke, at jeg har gaaet Kon
kurs, og at jeg har tabt alt, hvad jeg 
eiede!" 

„Rigtignok har jeg hørt om din 
Konkurs, men jeg troede ikke at du 
kunde tabe noget paa den!« 

Opsæt i Ne. Moderen: „Du maa 
ikke spise alle disse Kager idag, Per. 
Tag -og gjem nogen til tmorgen og« 

saa!" 
Per: „Nei, Mama, hvad man fan 

gjøre idag, skal man ikke opsætte til 
tmorgen!" 

Et Finansgeni. Ola Domdal häv
de i Banken faaet et Laan paa et Par 
tusen Kroner, som han Bad om at faa 
udbetalt i Femmere og Tiere. Da 
han havde tællet op Halvparten, Blev 
han utaalmodig og sagde: 

„Nei, naa Bryr jeg mig ikke om aa 
tælle længere, naar de' er rekti' faa 
langt, faa stemmer nok Resten og-
saa!" 

Mellem Veninder. Lilly (vigtig) r 
„Jmorgen reiser Mama og jeg til 
Sandefjord for at være Borte fjorten 
Tage og bade." 

Sissi: „Fjorten Dage! Er dere 
virkelig saa forfærdelig ffidne?" 

En gam el Neger var blevet syg 
og tilkaldte en Stege as sin egen Far-
ve. : 

Men da hans Raad ikke hjalp ham, 
sendte han endelig Bud efter ett hvid 
Doktor. - Denne følte paa hans Puls 
og faa paa hans Tunge. 

„Tog min -forte Kollega Deres 
Temperatur?." spurgte han. 

„Jeg ved ikke rigtig, Massa," sag
de Negeren lidt usikker; „jeg har ikke 
savnet mere end Klokken min —> 
endda." 

Fra Moen. No. 47: „Jeg ffulde 
spørre Johansen " 

Sersjanten: „Hvad Pokker er te', 
du sier. Du ffal nævne mig med 
min militære Titel, naar du taler til 
mig. Aa naar du nu tiltalte mig 
med mit Navn, saa ffulde du i det 
mindste-ha sagt: 'Hr. Johansen!" 

No. 47: „Hvorfor det? Det er 
da ingen, som sier Hr. Napoleon eller 
Hr. Moltke eller Hr. Foch?" 

Tilsalgs — Farmland. 

Avertissementer imder „Farmland" 
koster 2 Cents pr. Ord for hver Gang. 
Ingen Avertissementer indrykkes fot 
mindre end 50 Cents for hver Gang. 
Penge maa medfølge Ordrer. 

Farm tilsalgs —• 160 Acres, 7 Mil 
til City. 4 Mil til Markedsby. Godt 
5 Værelsers Vaaningshus, Hestestald med 
Rum for 8 Heste, dobbel Maisbinge og 
Kornhus. Fjøs 30x30, Svinehus, ny 
Vindmølle, Brønd og 150 Tønders Ci
sterne. 140 Acres under Plog, godt 
Farmland, 20 Acres Havnegang. Dette 
er et udmærket godt Hjem for en norsk 
Familie og paa gode Vilkaar. Skriv for 
nærmere Oplysninger til Farmers State 
Bank, Petersburg, Neb. 

Tilsalgs eller Bytte — Farm paa 161 
Acres, gode Huse og godt Vand, G Mil 
fra Estevan, Sask., Canada, ved Soo Line 
R. R., 24 Mil fra Partoe, N. D<lk. Alt 
godt fladt Prærieland. Vil fælge for 
$24) pr. Acre. Dette er et Godtkøb. Kan 
tages med $400 kontant og Resten i b.e-
kvemme Terminer. Skriv strax til S. 
Lokken, Goldstone, Mont. 

Farm tilsalgs — 160 ^Acres, bedste 
Jord. Vi Mil fra Stanley, Couutysæde i 
Montreal County, North Dakota. Gjær-, 
de rundt, godt Vand, gode Bygninger, 
skandinavisk Settlement, 48 Acres i Av
ling, Resten kan brækkes. Min halve An-
pari følger med "for $5,000. Nærmere 
Oplysninger ved Eeieren, Peder Johnson, 
Dakota Hotel, Hillyard, Wash. 

Land tilsalgs — I den skjenne og 
frugtbare Flathead Valley, Montana. 
For-sandfærdig og paalidelig Underret-
ning om Land', Priser, Klima og Forhol-
den'e i alle Ting korresponder med mig; 
vil med Glæde svare. Skriv Engelsk eller 
Norsk til F. I. Tylen, Real Estate, Room 
8 Conrad Bank Bldg., Kalispell, Mont. 

Godtkj^b — En 160 Acres Farm nær 
Amish i sydlige Alberta, Canada tilhø-
rende et Dødsbo er med eller uden ett 
tin Avling, uhyre billig tilsalgs, om 
Handel kan sk: snart. Kun for kontant. 
Mart henvender sig til M. I. Viken, 
Dawson, Minn. 

Et Godtkjøb — 112 Acres god Fam 
ved vakker Fiskelake, consolidated Skole, 
Store og norsk Kirke paa Landet, gode 
Bygninger, to Sommer-Billaer, rinden-
de Vand. Sælges meget billigt af Eie-
ren, Elmer Stolsort, Box 203, Fergus 
Falls, Minn. 

Tilsalgs — Paa Grund af Norgesrej
se tilbydes 160 Acres, hvoraf 40 Acres 
Ager, Tømmerhus; værd $40 pr. Acre, 
sælges for kun $12 pr. Acre. Adresse 
R. S., care of „Minneapolis Tidende"»-
Minneapolis. Minn. 

Tilsalgs — 2 Farme, San Juan Co. 
70 Acres, 40 ryddet: 45 Acres, 10 ryd
det, Strandlinie. Sælges billigt. Halv? 
delen kontant. Resten paa Afbetaling. 
T. Engelsen, Friday Harbor, Wash. 

guffes. 

Avertissementer under „Anfles" koster 
2 Cents pr. Ord for hver Gang. -Ingen 
Avertissementer indrykkes for mindre end 
50 Cents for hver Gang. Penge maa 
medfølge alle Ordrer. 

ønskes — Første og anden Kok ønskes 
ved Central Wisconsin College, Scan-
dinavia. Wis., ved næste Skoleaars 
Aabning, den 6te September. Moderne, 
brandsikker Bygning. Ca. et hundrede 
Studenter spiser ved Skolen. Madstellet 
er simpelt og ligefrem. En ypperlig An-
ledning for dem, der har et eller flere 
Børn, som maatte ønske fortsat Skolegang 
ved en god Skole. Reflekterende hen-
vender sig til Skolens Præsident, Rev. 
A. O. B. Molldrem, Scandinavia, Wis. 

Husholderske til at tage vare paa 
Børn og Hje« i Byen. Middelaldrende 
foretrækkes, fast Stilling. Skriv og giv 
nærmere Oplysninger til & B. 274, 
Haw ley, Minn. 

En Enkemand ønsker en middelaldren-
de Pige eller Enke til at styre Huset for 
mig og min Skader. God Plads. Skrift
lig Henvendelse snarest. I. T. Rt. 2, 
Sauk Center. Mitm. 

Jeg ønsker Plads fom Husholderske for 
en Enkemand uden Børn eller en Ung-
kar. Engeline Olfon, Route 1 Box 16, 
Clarkfield, Minn. 

Dame med to Piger ønsker Hushold
ning, maa være rent og hos kristelige, 
og hvor Børnene kan gaa i Skole. Skriv 
til T. B., R. 2, Box 16, Michigan, 91. D. 

Tilsalgs. 

Avertisfementer under „Tilsalgs" ko-
ster 2 Cents pr. Ord for hver Gang. 
Ingen Avertisfementer indrykkes for 
mindre end 60 Cents for hver Gang. 
Penge maa medfølge alle Ordrer. 

Tilsalgs — Skotøi- og Sæletøiforret-
ning f amt Værksted i et stort dansk Set
tlement. Forretningsbygningen kan kjøbe? 
eller leies. H. D. Halvorsen, Luck, Wis. 

Tilsalgs — Hvide, blaaøiede Katunger, 
$3.00 pr. Stykke. Pure Seed Farm« 
R. 1. Box 26, Cogswell, N. K. 
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