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Som e» Drsm. 
Jeg boede i West Kensington saMf 

men med min Moder. Nu ved jeg, 
at jeg ikke havde noget videre Ta-
lent, men dengang var jeg fast be-
stemt paa at blive en berømt Male-
rinde. Da min Moder døde, stod jeg 
ganske alene i Verden. Jeg eiede ot* 
te lusiitd Francs og leiede mig et 
ntøbleret Værelse i et beskedent 
Strøg, hvor jeg kunde ofre mig helt 
for mine Studier. En Dag mødte 
jeg Miss Nib lett i Kensingtonpar-
ken. Det var en Kunstnerinde, som 
vi Havde kjendt i tnange Aar. Tet 
vil sige, hun havde pleiet at besøge 
os en eller to Gange om Äaret, og 
da fortalte hun altid sas meget om 
fine store Planer. Jeg mærkede al
drig, at hun fuldførte nogen af dem, 
men hun syntes heller ikke at blive 

ældre. 
Medens vi slang omkring i Par-

ken, fortalte hun, at hun havde et 
Atelier med Alkove paa Montpar-

nasse. 
„Kan du ikke reise til Paris sam-

men nled mig?" sagde hun pludselig. 
„Du vilde blive mindre ensom der." 

Soa reiste? vi. Det var en Kvist 
hun beboede, og vi havde 98 Trap
petrin at gaa. Klokken 6 om Mor-
genen begyndte Huset at vaagne. 
Det putrede og summede af Liv over-
alt. Sorgløse Mennesker, som hilste 
jpact hverandre ud gjennem Vinduer-
ne. Stadig Risling as Vand fra 
Pumpen paa Gaardspladsen. Og 
saa alle de, som kont'og bød frem si
ne Varer. Melk i Gaarden! 3Eb-
ler, De! Frisk Makaroni? Og en-
delig Tæppebankningen ud gjennem 
Vinduerne. Nei, det var umuligt at 

sove efter Kl. G. 
Jeg har aldrig seet en By vaagne 

med saa godt Humør som Paris. I 
franske Skuespil Præsenteres vi altid 
for Natlivet eller de lumre Ester-
middagstimer. Men den", som vil 
kjende det virkelige Paris, maa staa 
meget tidlig op om Morgenen og 
tage en Tur gjennem Byen, medens 
den holder paa at vaagne, "smilende 
og strax parat til Arbeide. 

Blandt Husets mange morsomme 
Beboere lagde jeg strax Mærke til en 
ung Amerikaner, en Kunstner — dit 
Verden, hvor han saa fattig tid, men 
licit var altid i godt Hurn^v. Vi 
mødtes om Morgenen ved Pumpen, 
og han "tilbød sirar at Være min 
Wandbøtte opover Trapperne. Saa 
kunde jeg vel ikke være uMflig- ntod 
ham. Jeg smilede selvfølgelig.' Og 
saa blev vi gode Venner. 
^.Mvör Te er modig," - sagde jeg 
en Gang til ham. . 

„Modig? Hvad har jeg da gjort? 
Det er bare allright, at en Mand 
arbeider for det Brød, han skal spise 
til Dejeuner, og at han spiser Mid-
dag bare for en Franc — naar han 
Har Raad til det." 

„Men jeg hører til de rige for 
ØieMiffct," sagde jeg. „Jeg eier en 
hel Formue." ..- ^ -

„Hvad skal Te gjøre, naar De har 
s p i s t  o p  D e r e s  M i l l i o n e r ,  d a ? "  ' ^  

„Male." . 
„Fremtiden er>jkke saa lokkende 

som Deres lille Haand," sagde han. 

>,>Det er bare allright, at en Kvin-
de fortjener fit Brød og spiser 
Middag for en Franc,, naar hun.har 
Raad til det." ^ ^ ° ? :• 

„Nei, ikke for en Kvinde:" ' '' 

'3 Pi stod ved. Døren, og- Miss Nib-
lett stak Hovedet' ud. Næste Dag gik 
hun selv afsted med Vandbøtten, Jeg 
var meget spændt paa> om hm kom 
alene tilbage. • . 

. „Denne Hr. Martin er en meget 
høflig ung Mand," sagde hun. „Han 
tilbød at bære Vandbøtten for mig." 

; „Hvem?" sagde.jeg meg?t chøit. 
' Wr. Martin." ; . ; : -

„Jeg fjender sleb ikke hans Navn, 
men det ser da ud, som om du er paa 
god Fod med ham." . 

Siden traf jeg Hr. Martin, hver 
Dag udenfor l'Ecole des Beaux 

- Arts. Naar jeg tænkte paa, htiordait 
hau havde det paa Hybelen, var jeg 
rent paa Graaden. Han beklagede 
sig aldrig, han syntes tvertimod at 
mene, at dette fattige Kunstnerliv 
war forbeholdt de faa udvalgte. 

..En. Dag kunde jeg ikke. prks. Ä ?e 
paa hans. slidte Trøie længer. .. ' 
' ^,Hr. Martin," sagde jeg/„vil^De 

gjøre mig ell stor Tjeneste?" . '' -
^Selvfølgeligt ^sggde han "alvor-

lig. ' ** . " 

„Te lover ikke at blive-^int paa 
m i g . ? "  -  - "  - 1  ;  

„Hvordan fkulde jeg kunne blive 
w?" - * -

»Xtø ikke saaret?", £ . g 

tfiiæxc 

- „Vel, faa skal De laane nogen 
Penge af mig. Jeg ved go^Mor-
dan det er at være fattig." .. 

„Jeg er Dent meget taknemmelig, 
men tro mig, jeg trænger ikke Pen? 
ge. Te er en god liden Kamerat." 

Vi gik over en af Broerne, og jeg 
snudde mig for at se paa - Solned
gangen. Det var umuligt at holde 
Taarerne tilbage. ; - v • x 

„De har hjulpet mig," sagde han. 
„Nu katt jeg rette et Spørgsmaal til 
Dem. Kjære lille Kamera?, er du 
glad i mig?" vW ^ / 

„Ja," hviffede jeg.- ^ 
„Kunde du gifte dig med mig?" : 
>,Ja." " '' V" 
l,Jeg ciffer dig, lille Ven." 
Og Baadene gled stille langs 

Strandbredde«. Der var fuldt af 
Folk overalt. Men i hele Paris 'var 
det alligevel bare to—- — 

En Dag havde jeg nævnt, at det 
maatte være morsomt at deltage i et 
rigtig fint Selskab. Han sagde, at 
han vilde skasfe mig en Indbydelse. 
. „Allright," sagde jeg spøgefuldt. 

Næste Dag kom han og sagde. Ät 
alt var i Orden. Han fluide leie en 
Tragt, og jeg fik fixe op min hvide 
Silkekjole. Om Morgenen kom han 
og laaitte „Le Matin"; 

Samme Eftermiddag bankede det 
paa Døren, ind tren en liden Dame 
med en stor LEfle. „En Gave til den 
aller deiligste", stod det. Wflen in-
deholdt en henrivende Aftenkjole. 
Ikke før var Budet gaaet, før det' 
bankede igjen. En Picolo stod paa 
Dørtærskelen med en Pakke. „Hand-
fler til den aller skjønneste", stod det. 
Jeg holdt paa at daane. Men da 
det fredie Gang stod et Bud udeltfor 
Døren, var jeg ganfle stum. Ten-
tie Gang var det et Perlekjæde til 
dett aller deiligste. Tet var et Smyk-
fe, som kunde gjøre en Kvinde gan-
sse gal. ' . - ; . v. 

. Min forlovede var ikke at træffe, 
men da han til aftalt Tid kom for 
at hente mig, forundrede det mig 
ikke, at han fulgtes Äf en livreklædt 
Tjener. 

„Jeg har leiet ham>" sagde han. 
Hvis hans Festdragt ogsaa var 

leiet, maatte han ialfald have hen-
vendt sig til en udsøgt Skrædder. 
Jeg skjønte ingenting mere, men det 
kunde ogsaa være det samme.- Jeg 
troede fuldt ög fast, at det hels var 
ett Drøm. Da Bilett stansede, spurg
te jeg alligevel, hvor vi vat< 

„Hos Republikens " Præsident," 
sagde halt. „Kjender. du ikke igjen 
Elyseet?" •; . 

Jo, jeg kjéndte tflfo godt igjen. 
Jeg kjendte ogsaa den Mand, som let 
og elegant kom henimod os. Det var 
Præsidenten. Jeg ved ikke, hvordan 
Præsentationen foregik, men jeg hør-
tc min forlovede hviske, at jeg var 
henrivende. -

„Forklar mig, hvad hette flal be
tyde," sagde jeg. ' 

„Lille Vett, du har nok. ikke havt 
Tid til at læse Aviserne idag. Jeg 
tog jo ogsaa „Le Matin". Ser du, 
da jeg havde kjøbt det Perlekjædet 
igaar, maatte jeg opgive Bankgaran

ti, og saa har Aviserne faa^t.fat i 
Historien.' Jeg er ganfle enkelt en 
amerikansk Millionær." ' ̂  

Hvad kunde jeg vel sige? Det he
le er endnu som en Drøm for mig. 
Men der staar Tjeneren- og 'melder, 
at Madames Vogn er færdig. Saa 
kjører jeg vel ud i Byen en Tur. -

Ta Knnte Nelson var paä Boss. 
Der fortælles en meget fornøielig 
Historie fra Kimte Nelsons eneste 
Norgesbesøg. Den amerikanske Stats-
mand kom kjørende i Kurjol fra Voss 
til Stalheim, og da det var temmelig 
støvet efter Landeveien, var det ganske 
naturlig at hatt vilde vaske Hænder
ne sine da hatt kom frem til Stalheim 
Hotel. Hoteldirektøren saa paa den 
fremmedes bredbremede Hat og hans 
folkelige Antræk og anviste ham Kjøk-
tenet til at vafle Hænderne i. 

Knute Nelson gik i Kjøkkenet og 
gjorde sit Toilette, hvorefter hanW 
ind i Hotellets Hall og skrev i FreM' 
medbogen: Senator Knute Nelson, 
U. S. A. Direktøren saa ham dä 
han kom ud fra Hallen igjen, og un
drede sig over hvad denne Bonde-
mand kunde have derinde at gjøre, 
og gik ind for at se efter. Tablaa! 
— Som. ett Stormvind för han ud 
for at redde sit ~ ulykkelige Skind, 
mett da var Pelson stille og for
dringsløst " draget vidche.'^- ^ 

Om et M«ut. Herren: ^„Er.du 
iffé færdig endnu?" . •- < 

Fruen: „Bare du Vilde holde op 
vzed at spørge hele Tiden. Jeg. har 
jo «u en Time i TMiWWetchzg) 

iW.jeg erMrdig.Ml et Miwtt." 

Hms rette Mission. 
doktor Radnor McBride ivar en 

ualmindelig flink Læge, men han 
virkede i et Distrikt, hvor Forholde-
ne var smaa, saa han ikke tjettte saa 
meget, fljønt han fled søm ett Hest. 

Nu sad han netop og tog sig en 
Hvil, da det ringede paa Klokken og 
Pigen kom ind. • 

„Fru Harold Warring!" -sagde 
hun. , ^ ' ,.:r 

: 

Radnor McBrtdc. forsøgte at skju
le, hvor forbauset og ubehagelig til-
inode han blev. Nu efter alle disse 
Aar! ^ ^ ' 
. Hatt bed sig i Læben og saa paa 

Pigen. - ' ? . 
„Bed Fru Warting gaa ind i Spi-

sestuen!" sagde han saa rolig han 
kunde. LJeg kommer om to Minn-
ter." : ' '- •• ' 

Pi gett gled stille ub og Doktoren 
reiste sig. 

Fru Warring! Hän Burde ikke ta
ge imod hettde — det var der ingen 
Grund til. Hvis det var Lægehjælp 
hun trcengte, var der Masser as an-
hre Læger i hendes eget Nabolag. 
Han vilde raabe Pigen tilbage og be-
de hende sige til Fru Warring, at 
han var -for optaget til at tage imod 
hende. 

Ubestemt gik hatt bort til fin Pult 
og tog frem et Diebliksfotografi af 
en ung Pige. Det var det sidste han 
havde taget af hende — for ti Aar 
siden i Wimbledon, medens hun end-
nu var Friken Eva Forryth og-for-
lovet med ham selv. 

Saa var det han dukkede op dett 
dumdristige, fljørhovede unge War-
rittg. Og Eva „blev saa besnæret as 
hans Færdighed som Sportsmand og 
især som Flyver,, at hun bad Radnor 
McBride løse hende fra hendes Løs-
te. Han saa gjorde, og siden havde 
hans Skjæbne aldeles forandret sig, 
saa han flog sig ned i et lidet afsides 
Lægedistrikt. 

Han kastede et^Blik til paa Foto-
grafiet, lagde det ned i S'uff ett igjen 
og gik saa ud af Værelset bortover 
mod Spisestuen. . .; 

Der lukkede han Dømt op saa 
sagte som mulig og gik titt). Fru 
Warring sad paa en Stol, men 
sprang op, da hun sik Øie paa Dok
toren. 

„John! Undskyld at jeg. kommer 
her idag!" sagde hun Wnfaldende. 
„Men jeg maatte r—^ jeg kunde ikke 
lade være. Harold er forfærdelig — 
•. „Værsgod tag Plads, Fru War-
ring!" afbrød Doktoren hende rolig. 
Det kostede ham en hel Del at titule-
re hende for Fru Warring, men nu 
stod han jo foran hende som Læge og 
ikke som tilbagevist forlovet. Og han 
havde kort og godt bestemt sig.til at 
behandle hende som fortjent. 
~ „Prøv at ikke give Dem over," sort-
satte-han. Han syntes selv hans To-
ne var kold og han studerede paa, om 
han var for hoard og om hint kanske 
følte sig simret. Hun havde jo kaldt 
ham John, og det var ligesom en hyg
gelig Erindring fra gamle Dage, og 
det havde næsten faaet ham til et Øte-
blik at forglemme sig. 

Hun havde fremdeles den samme 
føde melodiske Stemme — den Stem
me som engang havde været ham den 
kjæreste i Verden •— og han kunde 
ikke lade hende mærke, at han frem-
deles' elflede hende ligesaa høit som 
før. • Eva faa paa ham med store, 
sørgmodige -Ørne, og han syntes han 
mærkede, der laa en Tragedie bag-

„Du vil vel hjælpe mig,' John?" 
udbrød hun tydelig nervøs./ „Du er' 
den eneste Mand jeg kan gaa til om 
Hjcelp." J-:.. 

„Jeg flal gjøre mit bedste, " svare-
de Doktoren tilsyneladendie uberørt. 
„Hvad er det?" 

„Harold er forfærdelig syg — han 
vil gjerne se dig. Han tror Lu er 
den eneste som kan klare at faa ham 
frisk. Det er et Ulykkestilfælde med 
en ny Mafline.. Doktor Jepson siger, 
at der maa en Operation til, og at du 
er den eneste, sottt —" V;: 

»Jeg forstaar," sagde- McBride. 
v,Skriv Adressen ned der. Jeg flal 
komme idag, naar jeg har konfereret 
med Jepson." . Og hatt rakte hende 
Papir og Blyant. - i 

„Og du kommer' 
spurgte hun. 

„Ja, ganske sikkerk. 
jeg nok desværre gaa.' 
bar. for en Læge."- ^ 

Fru Warring reiste sig for at gaa, 
og'McBride fulgte hende ud i Hal-
len. Ingen ast dem sagde noget, men 
McBride saa hendes Ørne havde et 
bevæget, taknemmelig Udtryk. 

Paa Veien til Fru Wamttgs HuS 
studerede McBride paa, om hatt i 
Gm«den havde,Wrt klogt i<gt gaa 
j@td Mt det W»Md om. Var Oet 
We?Wstijk ofiham at gaa i ^Praxis 

Men nu maa 
Tiden "er kost-

til den Mand" som havde taget Eva 
fra ham? Var han ikke altfor rid-
derlig nu? Han havde ikke følt sig 
fornøiet siden den Gang hans Forlo-
velse var forbi.' Han havde bare be-
gravet sig i Arbeide og opgivet al 

.Selflabelighed. Hans Bekjendte hav-
de ofte beskyldt ham for at være syge
lig indesluttet og nogen af hans Pa
tienter faa paa ham rent som en Ra-
ring. Ja, det var virkelig et mærke-
lig Liv han havde ført. 

•- Endelig naaede han frem. til fit 
Bestemmelsessted, og Eva tog imod 
ham med et fortrøstningsfuldt Smil. 
Hatt mærkede, at i dette 'Øieblik var 
han den vigtigste Person for hende. 
Han glemte sitt Kjærlighed og huske
de bare paa, at hart var ett Mand, 
som to Menneskers Lykke var afhæn
gig af. Han havde fonr sagt fra først 
af mistvilet om hmt burde have kom
met, men Evas tillidsfulde Smil vi-
ste ham, at han alligevel havde hand-
let rigtig. ^ 

„Doktor Jepson er oppe hos Ha
rold," sagde Fru Warring rolig. 
„Jeg flal vise dig op der." < 

Radnor McBride fulgte hende op
over Troppen bort til Sygeværelset. 
Der gik hun tilside for at lade ham 
gaa forbi. Saa vandrede hun igjen 
nedover Trappen for taalmodig at 
vente paa Afgjørelfeit. 

£en Eftermiddag par meget spæn-
dende for Fru Warring. .McBride 
opererede hendes Mand. 

Nu var det mod Slutningen af 
Operationen og McBride smilede 
seirsikker. Han fø-Itc det font hatt 
havde vundet et~~stm:f~Slag, da hart 
endelig tog af sitt hvide Frakke og 
samlede sine Instrumenter sammen. 

Nederst i Trappen stod Fru War-
ring bleg og ængstelig, til hun saa 
Udtrykket i Doktorens Øtrte. ' Hun 
sik ett Klump i Halsen og rakte Hæn-
derne ud. McBride greb dem j?g 
trykkede dem varmt. 

„Vær ikke ængstelig, Out en Maa-
ned er hatt' lige kjæk igjen." 

„Nei, jeg er for glad til-at være 
ængstelig," svarede Eva. „Og alt 
dette skylder jeg dig." 

„Er du glad, er jeg det ogsaa," 
svarede. Doktoren. „Og jeg flyider 
dig det. Jeg er et nyt Menttefle.". 

Da Doktor Radnor McBride tre 
Maaneder ester gjorde op sit Regn
flab, fandt hatt tr: sine Bøger Navnet 
Harold Warxing^^Og.W skrev han 
følgende ved-, Siden af-:-; 

„Afbetalt ved' at en fyttifl Doktor 
er blevet forvandlet til en frisk, lyk-
kelig Mand. Den største Lykke i Li-
veter at hjælpe andre. Det er min 
eneste rette Mission." 

Godt afpareret. Ester Generalens 
Inspektion er Regimentets samtlige 
Officerer med Chefen i Spidsen sam-
let i Officersmessen ved den vanlige 
Jnspektionsmiddag for Generalett. 
Blandt Kotnpatticheferne er Kaptein 
B., fom er upopulær baade blandt 
Officerskamerater og Underordnede, 
fordi man finder ham overdrevet strix 
og uendelig kjedelig og ikke videre 
genial. I Nærheden sidder Kaptein 
S., som kanfle er lidt urcgeltrtæssig 
i sit Levevis, mett ellers meget af
holdt paa Grund af sit kjække Væsen, 
sin Kollegialitet, sin Evne til „at ta" 
Gutterne, men først og fremst for sin 
eneftaaende Slagfærdighed. Han in-
dehor forresten den misundelsesvær
dige Stilling som Chef for Mitral-
jøfeafMittgeitv Under et heftig An
fald af den saakaldte „Majorfeber" 
Prøvede den kjedsommelige Kaptein 
B. at vække Generaletts og de øvrige 
høiere Officerers Opmærksomhed ved 
følgende unødvendige høilydte og de-
monstrative Spørgsmaal, henvendt 
til Kaptein S. 5- ••• : ; •" • ' ; 

„Hør du, S., hvordan bærer du dig 
egentlig ad forlat klare Inspektioner, 
naar du sjelden, viset dig ved ditt Af
deling og forøvrigt ikke synes at'ttv 
teressere dig videre for Folkets videre 
Uddannelse? Jeg holder personlig 
Øte med mine Folk fra Reveljen til 
Tappenstregen og kan alligevel ikke 
undgaa Kritik ved Inspektionen." 
. Kaptein S. blev rigtignok temme-

lig bister over dette lidet sympathifle 
Angreb, som var rettet mod ham i et 
ubeleilig °Øieblik og med tydelig Bi-
hensigt, men hatt slyngede alligevel 
ud sit lynrappe Svar: > -

„Ja, det flal jeg sige dig, snille A), 
Naar Inspektionen nærmer sig, siger 
jeg til mine Gutter: Nu gjælder det, 
at dere hænget i og lærer noget, for 
gjør dere Blam ved Generalens In-
spektion, saa saar jeg Sparken som 
Chef for Mitraljøfeafdelingen og — 
dq. faar dere Kaptein B." -7V--

Kasperch 

Har De noget at stvlge, 
bytte eller leie? 

Hvis De har det, tilraader vi Dem at avertere det i Minneapolis Tidende. Bi har ett speciel 
Klassifikation for Land-Avertissementer, saa vore Læsere let kan finde dem. Vore Læsere vender sig 
til disse Avertissementer, naar De tænker paa at kjøbe eller bytte Leveplads. Hvis Deres Tilbud er 
ret, saa er der ingen Tvil om, at nogen vil blive interesseret. -Et Avertissement i Minneapolis Ti-
dende vil ntaaflé sætte Dent i Forbindelse med ham. Prøv det/- Sæt ind Deres Avertissement 
nogle Gange. ~ < " . • 

Et Avertissemettt foster 2 Cents pr. Ord for- Hver Gang. Kontanter maa medfølge Ordren. 
Intet Avertissement ntodtages for mindre end 50 Eents for hver Gattg. -

Benyt nedenstaaende Blanket og skriv Avertissementet tydeligt tilligemed Deres Navn og Adresse. 

. .Gfiuge under ......". 
(Farmland Tilsalgs, Til Leie etc.) 

Minneapolis Tidende, Minneapolis, Minn. 

Indryk nedenstaaende Avertissement ... 

„for hvilket jeg vedlægger $ ...... tll Betaling) 

\ Navn . . 

Adresse . . ^ 

Minneapolis gidende 
TIDENDE BUILDINQ 

307-309 So. 6th Street MINNEAPOLIS, MINN. 

Vttsforstaaelse. Fruen (til Kok
kepigen) : „Jeg har. nok en Wne>at 
plukke med Dem, Marie!". . 

Mqrie: „Det var snilt' M- Fmen, 
tit Se.vil hjælpe mig!" 

OM en Ublid. 
En Dag bankede det paa Døren 

til mit Kontor. 
'„Kom ind!" raabte jeg. 
Det var George Day. Og af den 

Maade, han opførte sig paa, vidste 
jeg, det var ttoget Vigtig. ' Han, som 
ellers er ganfle godt flaaret for 
Tungebaandet, sad nu og vendte og 
dreiede paa Hatten og legede med 
Ørerne paa, sin Fuglehund. Saale-
des gik det vist et helt Kvarter, og 
naar jeg spurgte, svarede Han bare 
med Enstavelsesord. k 

„Og hvorledes lever nu Mary?" 
sagde jeg endelig. Dette begyndte at 
blive kjedelig. .7 .. ... . 

Det lod til,, at mit^Vpørgsmaal 
vækkede ham op. . . 

„Aa, Kvindfolk er ikke til at be-
gribe!" udbrød han. , 

„Hvad mener De med det?" 
„Jo, Te ved, at Mary og jeg flul-

de gifte os nu i denne Maaned?". 
Jeg nikkede. >- : 

'„Men nu fer det ud? söm alt sam
men gaar i Vaflen," sortsatte han 

trist. 
.„Hvorfor det?" spurgte jeg for-

bauset. 
- „Jo, hendes Fader havde imod,, 

at vi giftede os; men det. brød ikke 
Mary sig om. Hun vilde have mig, 
hvad saa Gamlingen sagde, forsikre
de hun. Jeg foreflog, at han kunde 
Ho hos os, og det var vist ogsaa ble-
vet saa. Men som De ved, reiste hatt 
ud sidst der var Storm og drukne-
de." ^ 

„Da blev der nu vel Slut paa-alle 
Vanfleligheder?" bemærkede jeg. -
. George kløede sig i Hovedet. 

„Aa nei, tvertimod. 9ht siger 
Mary, at Gamlingen maatte havt ett 
Grttttd for at sætte sig imod, at vi 
gi stede os.. Hun siger — aa, Htttt 
kommer med en hel Del Sludder om 
Fremsynthed og at de døde^?ed^ hvad 
som er det bedste. Kort og godt, 
hun sætter sig Paa Bagbenene og vil 
ikke have mig." - . ^ * 

„Jeg flal pr^ve at snakke med 
Mary," sagde jeg. ' ^ 

Det gjorde jeg ogsaa. Jeg. gik op 
til hettde Dagen ester og prøvede alt, 
jeg kunde, for at tale Georges Sag. 
Men net. ' . ^ ' 

„Det nytter ikke. : Det vilde Lare 
være at sætte- sig op- mod Forsynet/"-
sagde hun. - •: 1 

Jeg maatte ältsaa gaa igjen med-
uforrettet Sag. - * 

Nogen Dage efter lom imidlertid 
Mary op til mig. George havde ikke 
Tid, sagde hun. Men hmt' vilde 
gjerne fact dét ordnet saa, at de kun-

de gifte sig saa snart som mulig, r 
; Jeg maa tilstaa, jeg blev sorbau-
set, jeg kunde ikke lade. være at 
spørge om Grunden til rette pktd-

selige Omflag. 

„Jo, dét er rigtig en rar Histo
rie," begyndte Mary. „Matt Tay
lor siflede op en Flaske ude i Havnen 
nu mat. Hart slog den istykker, og 
do fandt han et Brev til mig i den. 
Det var fra ittttt gamle Fader, skre
vet med det somme hart skulde til at 
forlise. Hott skrev, at hon ikke tro
ede, hott mere sik se ~ Storehoven, 
mett hatt hoobede, at jeg og George 
blev lykkelige og fik det godt— Min 
Foder kunde ikke flrive selv. Hatt 
tttaa" have faaet en af de andre til at 
flrive Brevet og lægge det i Posten." 
. „Dette glæder mig rigtig!" sagde 
jcg. 

Dermed gik Mary, og de gik rafl 
igong med Brylluppet. 

George soo jeg ikke videre til, før 
ettdclig den store Dag kom. Ester 
Vielsen tog jeg ham tilside og gra
tulerede ham. ^ / 

„For et heldigt Træf, at Matt 
Taylor fandt dette Brevet/ fluttede 
jeg. 

„Ja, Te har Net," svarede 
George. Han vendte sig om for at 
undersøge, om der var nogen i Nær-
heden. Mett da han soo, at Kysten 

var klar, hviskede hott: 
„Oprigtig talt tænkte jeg, det kom 

til at gaa saa. Jeg flal nemlig sige 
Tein ett Ting. Jeg — jeg kastede 
selv Flasken ud!" 

Matt siger, at Kvindfolklist er 
uden Ende; men sandelig er heller 
ikke Mandfolkene værst imellem. 

Hvad Carnsos Aaud udtaler. I 
Milotto har en Kreds af Spiritister 
nogen Timer ester Carusos Død havt 
ett Samtale med hans Aond. Caruso 
udtalte, at han havde det godt og al
deles ikke længtede.tilboge til Jor
den* ""Han tilføiede, ot han frydede 
sig ved en guddommelig Musik, i 
Sammenligttitig med hvilken hans 
eg-cit Stemnte, font Mcttttefleue he-
uttdrede faa høit, klang ligefrem gy
selig. — Detttte Erkjendelse tttaa, be-
mærker et Pariserblad, flrive sig fra 
ett virkelig Aattd. For i levende Live 
vilde Caruso aldrig have indrømmet, 
at selv den mest himmelske Musik kun
de overgatt eller endog sammenlignes 
Med hans Sang. 

Monner paa „Minneapolis Ti
dende", §1.50 Aaret. 

ns En Anledning 
til at erholde et S<rt as det bersmte Wm. Rogers & 
Son „Silverplate" i det smutte Hampden Msnster 

Hver Kvinde vil svært gjerne have noget 
stttuft Sølvtøi. Her e,r ett Anledning til at 
sikre Tem noget. Alt, De behøver at gjøre, 
er at flaffe nogle nye. Abonnenter paa „Min
neapolis Tidende". : 

Dette Sølvtøi er tilvirket af det berømte 
Wm. Rogers Mfg. Co., Jttternational Silver 
Co., Successor, og er garanteret sor 25 'Aar. 

Bort liberale Tilbud 
For hvert nyt Aars-Abonnement, som De ^ 

fettder os (ikke Deres eget) sammen med $1.50 
som Betaling for hvert Abonnement, vil vi 
give DeM 2 Thefleer lig Billedet eller 1 
Spisefle. Dett regulære Tetaljepris paa dette 
Sølvtøi er $3.50 pr. Dusin for Thefleer og 
$7.00 pr. Dusin for Spisefleer^ 

For 2 nye Aars-Abottnemettter vil vi give 
Dem en middelsstor Kttib med solid Skaft og 
en middelsstor Gaffel med fladt Skaft. Den 
regulære Detaljepris paa disse Knive er $7.50, 
pr. Dusin og paa Gaflerne $7 Pr. Dusitt. 

Te' kan, ligegyldigt hvor De bor, skaffe 
Dem nogle af disse Gjenstande, hvis De bare 
vil.. Bare forsøg Dent hos Deres Naboer og 
Venner, og De vil blive overraflet over hvor 
let det er at saa dem til at bestille Bladet, 
hvis De bare fremholder for dem, hvor megen 
værdifuld. Læsning de faar i Minneapolis' 
W^yde i Løbet af et Aar for bare $1.50. 

WW ^ Jndsenb Bestillingerne til 

Minneapolis lidende 
~ Tidende Building, 

307-309 So. 6th St., Minneapolis, Minn., 


