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JMrndstzvcnes BM. 
„Hvor skjuler nu tilbags vore Ind

brudstyve de mange Penge?" Dette 
er nemlig ganske alvorlig ment. 
Mangen en Læser har maaske flet 
ikke tænkt over denne Sag, men det 
cr dog Umagen værd. 

Thi som min Ven Volmer otti Mi= 
ger: „Sagen cr nemlig den: 

Altsaz vi har dog nu. Prohibition 
over hele Landet, ikke sandt? J5m 
Rio Grande til Penobscott, Maine, 
hersker almindelig T^rke. . Selv en 
Kamel vilde blive tørstig. Men en 

:höcv Politibetjent og enhver Avis-
?4kanb ved, at tidligere, da man endnu 

kunde faa noget at drikke, ethvert 
Medion of det langfingrede Lag, fra 
den gemeneste Lommetyv til den fi 
neste Peligesrabstyv, ester fuldendt 
Arbeide saa hurtig som muligt sør-
gede for at bringe sin Fortjeneste 
Omløb. Og hvorledes kunde han 
gjøre dette bedre eller behageligere 
end at nyde Livet og drikke of Dun 
ken, eller hvad han holdt endnu mere 
af, at forene dette med et lidet Slag 
Kort? Tet var faadan Skik og 
93 rit q fro Arilds Tid, endogsao i et
hvert Land. Blev hon saa alligevel 
nappet af det Høie Politi, hovde hon 
dog idetmindste den Satisfaktion, at 
have tilbragt sin Fritid Poa en beha
gelig Maode. Sine Penge- bar hon 
næsten altid i Skikkelse of en mere 
eller mindre tyk „Rulle" poo sig, el-
ler ogsaa ff julte han sin Mammon 
i fit Hjem, under Gulvtæpper, bog 
Skorstenen, Speilet eller i et eller 
andet Gjemmested. . Blev hon orre-
steret, faa var det jo ganske vift fa
talt, thi Politiet lagde faa i Regelen 
Beslag pna „Rullen", og faa ind-
fandt der sig hurtig Liebhabere der-
til; i de sjeldneste Tilfælde endog-
faa selve Eiermanden. Men, hvor-
ledes er det nu? Hvad i al Verden 
skulde en retskaffen „anden Sals 
Mand" gjøre med fin surterhvervede 
Fortjeneste, nu, da man ikke kan faa 
noget at drikke? Lad os tænke lidt 
over dette Spørgsmaal, aldeles ufor
beholdent, og man finder ud, at et 
almindeligt tilfredsstillende Svar 
sletikke ep faa let. 

• 

I ethvert Tilfælde er bet; et 
Spørgsmaal som har forvoldt man
gen eir Veteran af Forbryderverde
nen Hovedpine. W . 

Ogsoo Isak Jfflemon^som lige var 
blevet sot poa fri Fod fra Tugthu
set i Waupun, Wisconsin, efter et 
ufrivilligt Ophold paa fem Aar, op
dagede en sørgelig forandret Verden, 
do hon kom ltd* Hon følte, at mon 
hovde spillet hom et nederdrægtigt 
Puds. Se hon blev puttet i Hullet, 
svømmede Londet endnu faa at sige 
med Melk og Honning, vulgo Snops, 
Og til de Glæder, som han faa ofte 
hovde udmalet fig i fin fnævre Celle, 
regnedes fremfor alt ogsoo Nydel
sen os Alkohol, til hvilken han Vilde 

hengivesig i fin atter erhvervede? 
grilled.,.;.. 

Men,.hvad-skulde man nu gribe og 
gjøre i?. Som soamange andre af 
hans Fæller maatte han føie sig t fin 
Skjcebne og hon begyndte otter Paa 
sit „Arbeide", det vil oltfoq sige i 
hans Tilfælde, at stjæle. Det gjør 
han nu ikke mere med „omtaaget" 
Hjerne. Følgen er, at hon gjør 
større B^tte end tidligere, og tillige 
saolede^ — at han ikke som før bliver 
nappet, ' hvor han ofte', styrter sig 
halvfuld i „Arbeidet". . 1 

Hons Fortjeneste formeter ftg un
der flige Omstændigheder bestandig. 
Hans „Rulle" antager en Hestandig 
mere og mere rundelig Form, knapt 
nok ot hott kan putte den i venstre 
Baglomme; Efter en kort, men ind-
bringende Virkfömhed, tæller Ike en 
Dag, før hatt gaar poa „Arbeide"> 
filt kontante Formue, og se, den belø>b 
sig -'til over 10,000 Daler. / .Hvortil 
ol denne Mammon? spurgte han fig 
selv. Hvad skulde hatt. gjøre med 
alle de Penge? . More sig, kunde hott 
dog ikke. . Hvorfor. boglig løbe ol 
den Risiko? 

Ike søgte forgjævcK et tilfredsstil-
lende Svar.derpoo. Arbeids virke-
lig Arbeide? Det tillod hans 
Standsbevidsthed ham ikke. .Gifte 
sig? Det havde han flet ikke tænkt 
paa, og han tænkte ved sig selv, ot 
det vilde blive vanskeligt ot sinde en 
anstændig Pige> font Vilde gifte fig" 
med en professionel Indbrudstyv, 
og den Onden Slags? Nei, dem 
Vilde hon Jffc hove noget .med. at 
g j ø r e .  ' ' ' '  \  '  /  
•' Hans JRttftc" :Wof: :jb" fvnfmét -op 
stladan, ot han ikke mere bragte den 
tted i Lommen. Hon maatte oltsoa 
Hjemme en Del derof i sit "Værelse, 
øg det vor dog altid saodon en egen 
feg. Og som alleærlige Klwtyve, 
Silde han ikke have naget <mt gjøre 

med en Bank. Nappede Politiet 
ham, vilde de naturligvis farft og 
fremst lægge Beslog poa hons -„re
delige Fortjeneste". Situationen 
blev ham Dog for Dag mere pinlig. 

Ike Jffleman vor født i Stöten 
Idaho, og Navnet paa. hatts Fødeby 
vor Ida-Ida. Da hon vor 12 Aar 
døde Hons Forældre, og faa løb hatt 
ud i den vide Verden. Med 17 Aar 
vor hott ollerede .ett fuldblods Land-
stryger og havde uddannet sig til en 
toolelig Lommetyv, vor saa bleven 
hjemløs, og hovde slooet sig^ ned i 
Chicago, som mon siger og vor nu 
mere fuldendt i sit Fog, jotit Ind
brudstyv. I bz Kredfe, hvori hon 
bevægede fig,; vor han almindelig 
bekjendt som. „Ike Isfleman fra 
Ida-Ida, Idaho"' Det vor faodon 
en Slogs Øgcitavtt, som en gammel 
Reisekamerat og Ven Billy Sprin
ger havde givet hom. Under dette 
Navn hovde han et godt Ry blondt 
alle filte Kamerater og Kollegaer, 
thi" hatt var oltid ærlig og.oprigtig 
imod dem. 

Altsaa, Ike befandt fig t .ett tem
melig uvis Sindstilstand; hvad hatt 
skulde gjøte med alle de Penge, Vilde 
fletikke komme ud af hans Tanker. 
Mett faa en Dag besøgte Bill Sprin-
ger hom, og hon kom med en helt 
'mærkelig Ide. 

„Se engang, Ike," sagde hatt, 
„hvad skulde vi Gavtyve gjøre med 
ol vor Fortjeneste?" - , 

„Ja, det har jeg ogsoa spekuleret 
paa i den sidste Tid!" svarede Ike. 

„Nao, jeg stol sige dig bet, Ike: 
vi opretter ett Bonk for Gavtyve!" 
fogde Bill, med ett Solons Mitte. 

„Er du tosset, Bill? En Bank? 
Dig er vel den megen Snaps, som 
du ikke har saaet noget af hele Ti
den, steget til Hovedet?". . . " 

„Net, Ideen er ikke daarlig," be-
mærkede Bill helt dybsindig. „Vi 
lover det saaledcs: Du ved, at du og 
jeg i Almindelighed i vore Kredse er 
bekjendte for ot bære tilforladelige, 
absolut tilforladelige. Altsaa, _ Pi 
etablerer en Bank, kun for alle an
stændige Gavtyve. Vi gjør det i 
Form af en Cigorbutik, hvor vi; an
bringer et brand- og dirkefrit. Penge-
ffob, nyeste Konstruktion, ...stort og 
rummeligt. Jstedetfor at betale 
Procenter af de deponerede Penge, 
font en almindelig Bank, betaler vore 
Kunder et anstændigt Gebyr, faa-
dan omtrent 10 Procent. for gt: y.pbe-
vore Pengene. Vi behøver ikke at 
annoncere t Bladene; det blivex 
fnort bekjendt i vore Kredfe, og . of 
Gebyrerne og Cigarforretningen le
ver vi i Fryd og Glæde. Enhver an-
ftændig Gavtyv ved, -at-t>i hellere 
vilde lade os hudflænge, end at be
drage dem for en Skilling. Dn skal 
fe, vi har Held med os." 

Ike floggerlo. ; 

„Det er f'gu ingen tosset Ide, 
Bill," sagde hatt endelig. Jo. mere 
han tæitkte over Sagen, desto bedre 
behagede Planen ham. Hatt talte nu 
med denne og hin af sine gamle Ka
merater. Der gik et Lys op fbr dem. 
Paa denne Maade hovde de et Sted, 
hvor'd? sikkert kunde-opbevare „For-
tjenesten". Forat være ganske sikker 
paa Pengene, forpligtede de to sig 
gjensidig, ofvexlende ot overnatte i 
Banken, som ikke vor Tilfældet i en 
rigtig Bonk. 

Kort og godt, de gjorde Alvor af 
Forflaget." Ike og Bill Springer 
oobnede en elegant Cigorbutik tjted 
en fmuk Facade og et rigeligt Loger, 
og i Baggrunden of Butiken stad det 
fine, rummelige Pengeskab. Fro den 
første Dog vor Foretagendet et ekla-
tant Held. Ktttt Skade, at Omstæn
dighederne ikke tillod at anbringe et 
smukt gyldent Udhængs skilt, med 
denne Indskrift: „Gavtyvenes 
Bank".. Men Kunderne fandt ogsaa 
uden Skilt Veien derhen. De uind
viede, hvortil ogsaa Politiet hørte, 
havde naturligvis ikke Anelse om 
„Bonken", men før „Lauget" var 
den en Velgjerning. Det var oliere
de ofte hændt, ot en af Bankens KittV 
der^ font Politiet var pao Spor ef
ter, havde hævet sine Penge, flygtet 
helskindet ud af Byen og uden ot Mi
ste etr Skilling. Altfoo „Bankens" 
praktiske Side vor bevist, og Bill og 
Ike gjorde, glimrende Forretninger. 
De sad sordetmeste ude i Butiken som 
to elegante Herrer, med en ægte 
Havana mellem Tænderne og i sne
hvide Skjorteærmer. . - , 

„Banken" vilde sandsynligvis.flo
rere endnu idag, ders.om Ike ikke hov-
de været faa dum ot forelske sig. Bill 
opdagede hurtig Ulykken komme) 
men imod Skjæbnens Magt kan man 
jkke kjæmpe. Det var en -Opvart-
ningspige i en populær Restaura-
tion, en smuk Pige, ikke saa ganske 
ung, men derfor mere tilgjængelig 
kor en alvorlig ^KjcerlighMerklæ-

«W. Oun hed 82*ra DuW qg efter

åt hun først engang havde vceret nted; 
Ike til de „levende Billeder" og se*! 
nere endog i en Cabaret, fattede Ike 
Mod og friede til hende. Ikke alene 
det; Ike fortalte hende oabent og 
ærligt hele sit tidligere Liv og Lev-
net ogsaa. det ferrr Aars Ophold i 
Fkdngflet, men lovede hende høit og 
helligt ot opgive sit Forbryderliv i 
Fremtiden, ttoar hun vilde blive 
Hons. Men det afskrækkede hende 
ikke, da hun elffede hom inderlig; 
for det første vor hon of et meget ind
tagende Væsen, munter 0g opvakt, og 
saa havde han i sin Cigarbutik en 
god Forretning, som kundö ernære 
ham og Familie. ^ " 

Saa havde han en fortrolig Sam-
tale, under fire Øiitc, nted sin Ven 
Äill. Hott blev først lid.t lang i An
sigtet, men opgav snart al Modstand. 
Ike betalte ham sin Andel as Gevin-
sten og hans-indskudte Kapital tilba
ge, og enhver af Kunderne fik udbe
talt Hver Hvid af deres deponerede 
Penge. Og foo blev If c alene til
bage i Butiken og hans Forretning 
florerede. . ' 

Egentlig Skade. Men ttaar, som 
i dette Tilfælde, en foadatt Bank, 
hvor selv de Herrer Indbrudstyve 
kunde deponere^ deres Penge med 
Sikkerhed, ikke bestod længe, saa er 
dog denne Ide derfor ikke mindre 
fund, og der vil vift snart i de større 
Steder opstaa saadonne Spareban
ker, omend i ol Hemmelighed, thi det 
store Publikum tør naturligvis ̂ ikke 
vide noget om det; Fremskridtet kon 
ikke hæmmes i Længden. 

Fred. Fr. Angelo Haase. 

Z tyve War; 

„Peer Gynt" gjør Lykke i Eng
land. Ibsens „Peer Gynt" havde 
forleden sin første Opførelse i Eng
land paa det kjæmpemæssige „Old 
Vic"-Theoter i London. Stykket gjor
de under sin første Fremførelse faa« 
dan kolossal Lykke, at Theatret siden 
stadig hor hovt udsolgt Hus ollerede 
Dogeit før hver ny Opførelse. Blade-
nes Anmeldelser er svært rosende. 
,>Times" siger bl. o.: „Det nytter ikke 
længer ot veie i sin Hoond det iijkkc 
Volum, som indeholder „Peer Gynt" 
ogpoostoo, at et sligt Arbeide ikke 
kan opsættes pern en engelsk Scene, 
eller ot hvis det blev spillet, vilde in-
tet. engelsk Theaterpttblikum klore 
det. Vi indrømmer, ot vi forsoovidt 
blev overrosket over den ofgjørende 
Su^es,. som blev dette Dromo tildel. 
Premieren stod fra første Øieblik i de 
store Begivenheders Tegn. Da Tæp-
pet gik op for dette „uspillelige" 
Stykke of denne „upopulære" Forfat
ter, vor ikke alene hver Siddeplods, 
men ogsaa hver Stooplads besat." 
Griegs Musik omtales høist anerkjen-
dende, og det fremhæves, hvor møn-
stergyldig Text og Musik her udfyl-
der hverandre. Særlig er Anmelde
re tt . betaget af Scenen Aases Død, 
som den er skabt of Forfatterens 
Hoond og font den blev givet' Paa 
Scenen, hvor Russell Thorndick og 
Miss Florence Buckton ttaaede Umoo-

delig høit netop i denne Scene. Hatt 
tilføier imidlertid, at det øvrige af 
den vel 4 Timers lange Forestilling 
oftest stod paa Høide med denne yp-
perlige Scene. 

Et andet Blad fortceller følgende 
lille Anekdote. fra Opførelsen: Midt 
i Troldscenen hændte det pludselig, 
at de omkringsiddende hørte ert Da
nt estemme fra en af. Logerne sige: 
„Jeg har været i Norge, og jeg kan 
forsikre, at der ikke var nogen Men-
nesker, som faa flig ud!" 

En Brangfant. Nils B. vor be
kjendt for to Ting. Hon var stam 
og Hon vor vrang, — faa vrang at 
ingen, som kjendte ham,, uleiliget sig 
med at bede horn om en Villighed, — 
.for, Svoret, det vjdste. de pao Lor? 
hoond. • ... , _ . " y-r-,.'»:-

Sao var det en Dog Nils havde væ-
paa Stationen med Lass og kjørte 
hjemover med tom Vogn. Kommen 
et Stykke paa Hjemveien, tager han 
igjeit en Mand, som gik og strævede 
med.en tung Sæk paa Ryggen;/. 

Manden, som kjendte Nils og hav-
de. Lyst til at prøve ham, hilser og 
spørger om det var Raad, han kunde 
faa kjørt Sækken fin et lide Stykke. 

„ N  . .  . .  N  . . . .  N  . . .  .  "  s t a m 
mer Nils, med stort Besvær. 

„Havde jeg vidst, du havde soo 
vondt for ot sige „Nei", fluide jeg 
faavidst. ikke have spurgt dig,", svarede 
Manden.' -. 

Dette er monge Herrens Car siden, 
men Mandens udmærkede Svor, le-
ver endnu, som Ordsprog i Bygden. 

Hvad bør han gjBre? „Jeg. hor 
en udmærket Kone for dtgx^- Enke 
med voxen Datter!" , " 

„Kan- jeg ikke heller , ^aa .'Datte
ren?" 

,/Detail jeg Me ^lNtde dig til, for

var en stor Gaard, men den 
var timgtintgt med stupbratte Jor
der, der en ikke kunde komme frem 
med Hest og Dotting,, og tørlændt 
Mork. Vor Somrene ikke særlig 
regnfulde, mootte der kunstig Von-
ding. til, men den vat vel udviklet, 
cg Afgrøden paa Bryni stod jævnlig 
poo Høide med Avlingen pao. de an
dre og bedre beliggende Goardene 
længer sør i Bygden.- Og de vidt--
strakte Skovstr«kninger tiar-af langt 
større Værdi entr Indmarken.... 

Bryniflægten havde altid været 
Velstandsfolk, retsindige. men egne,-
og havde oltid holdt Paa Skillingen. 
Bernt Bryni dannede heller ingen 
Undtagelse, men det vor det ined 
ham, at hott vor ugift, og at der ikke 
var. nogen onden og itærmere til ot 
overtage Gaorden ester hånt end 
bons Søsterdatter Gunda, som i lang 
Til havde bestyret Hnset for ham. 

Gunda vor i .fem og firti Aars Al
deren og en mere end almindelig, 
dygtig Kvinde. _ Aar efter Aar havde 
gamle Bernt Bryni ventet $aa, at 
hun vilde finde sig en Livsledsager 
— men forgjæves. Der var fuldt 
op of staute Bondesønner i Dalen, og 
mellem dent sikkert merk end eit, font 
niere end gjerne vilde blive ved Gun-
da og Gaarden. . Gisting blev der 
imidlertid aldrig noget af....' der
imod bragte Postbudet med Maane-
ders Mellemrum . Amerikabrev til 
Goocds, Brev til Gunda og 
Bernt' Bryni troede nok,hatt vidste, 
hvem de vor fra. Hm, ja, at hatt al
drig i sit Liv .skulde blive kvit den 
Husmandssønnen! Nu vor det jo 
tyve Aar siden han kostede ham over, 
for at hove ham ud af Veien; paa 
Bryni kunde han. jo ikke poo nogen 
Maode blive Bonde, det vilde være 
stik i Strid med det, fom i Aarhun-
drcKer havde været Skik og Brug. i 
alle skikkelige Bondeslægter.... lige 
Børn leger bedft! Og. Pengene paa 
Bryn i skulde ikke ødes' ved uvættig 
Brug af en, fom ikke eiede Betingel-
set for at styre det, han fik mellem 
Hænderne. Derfor fik Bernt Bry
ni Ole Hagen over til Amerika,? da 
han mærkede, at de v.ist havde alvor
lige Hensigter, baads hatt og Gunda 

^ Ikke soo at farstøi;;-; Gunda kunde 
ttoar i smn helft^ faätlGaarden,. - hun 
skulde foo den til'Avendes omtrent, 
hvis hun bare vilde have den dg gif
te sig ined et skikkeligt Menneske font 
olle andre i hendes Stillings men 
hun gik jo bare fro og til og stelte 
og var omtrent aldrig udenom M-
ren.. /. •r' ' ' 

Gamle Bernt Bryttt gik og vente
de, men det han biede og hciobede 
paa kom aldrig. Og Brevene, disfe 
forbistrede Amerikabrevene holdt 
aldrig op at komme. Han tænkte ot 
snakke Gunda tilrette, bebreide hende 
hendes Fremfærd, men han kunde 
ikke komme sig til det heller, det var 
noget, som han ikke havde noget med, 
ban havde jo ellers bore godt ot sige 
om hende, omtænksom og negennyt-
tig sont hun altid vor. Han tog sig 
alvorlig nær af dette, og Gaordens 
fremtidige Skjæbne uroede ham nie-
get; det hændte ofte, at hatt" loa Vaa
gen om Nætterne og tænkte uden al 
øiite ttogeft llböet? 

Sao pludselig. LN Dag rygtedes 
det, ot Ole Hagen havde vendt', hjem 
fra.Amerika, Det vor flere,. , font 
bovde. feet ham inde i Kramboden og 
kjeitdte. ham igjen, endda faa foran-, 
dret hait var blevet. Men,, det var. 
faamænd ikke stort igjen af Hus-
tilondsgutten, tteii Fitte byfyede 
Klæder havde han og soo glat. og 
blank i Ansigtet fom en flikket Kalv. 
Og hvem vor det vel der i Bygden, 
fom gik med Guldkjæde tversover 
Brystet og Guldklokke med spring-
loog ! Hart maatte sikkert hove tjent 
stygmange Penge, hatt hovde jo og
saa været længe borte, det hørte en, 
ttoar hatt snakkede, Lyden kom gjen-
nem Næsen, og han. brugte Ord," stmt 
selv Skolelæreren neppe forstod og 
kunde lægge ud Betydningen of. Ikke 
brugte han Pengepung heller, men 
gik Med Sølv og Sedler i Buxelom-
men og øste med Weven poa> Disken, 
tioor hart betalte. <-• 

„Han kunde jamen være noget at 
foo til Svigersøn, han," sagde Iver 
DZelkebakken, som. fortalte Bernt 
Bryni dette, og blunkede fult med 
Bittene.. Ja, for en Maatte jo Mest 
syne Gunda som Datter .i Huset. 

„Det er ikke bare Pengene, det 
kommer an paa," gjenznælte. gamle 
Bryni kort. ̂  _ 

„Nei, du ved det," svarede Iver 

Melkebäkken føielig,- nten han -forstod 
: |«fl 4'oj:und«ede sig over, at. Ole,$a-

gen, heller ikke nu da han var ble-
vet rig, var bedre anskreven paa Bry
ni, end hart var, da Husbonden koste
de ham ovct'ttl'^inértfa fot ot blive 
kvit ham. 

Do Bernt Bryni kom for sig selv, 
græd hatt. Nu var det ikke'længer 
at tænke poa, ot hon fluide foo fe si
ne Ønsker opfyldt, nu da Kjæresten 
hendes Gunda var kommen hjem til 
Gamlelandet for at hente hende. Saa 
fik det alligevel blive til det, at han 
maatte fælge sin Fædrettegaard, lade 
den gaa over poo fremmede Hænder, 
T'ryni, som gjennem Slægtled havde 
gnaet i Arv fra Fader til Søn. . For 
han var blevet for gammel mi til at 
drive den længer. Og faa fik han 
tage Føderaod, bo fom eit gontmel 
Fe<deraadskall blondt fremmede, eit 
ensom og fredløs poo de gontleÅoin-
t e r  —  • —  " .  ; .  -

„Høh, den fordømte Husmonds-
gutten!" 

Sinnet bed Bernt Bryni, der han 
fod poo Sengekanten og stirrede op-
oivet.ret ned i Gulvet mellem sine 
Knæer. 

Jovist, itu gik den Slarven rundt 
i Bygden og bristede sig, raslede med 
nogen Femøringer og bladede i no-
gen Pengesedler og viste sig og vor 
Kar! Kanske eiede han nogen tusind 
Kroner, kanske ikke! Medens han 
Var her i Landet, duede han knapt 
nok til Gjætergut, men over der 

Bernt Bryni rettede sig op og lyt
tede spændt. Og han knyttede Næ-
verne i Sinne. 

Jovist tog det i Gangdøren. Og 
en listede sig ind gjennem Gongen 
poa Strømpelæsten. Og der —; nu 
knirkede det i Døren, som førte ind 
til Gnndas Kammer. Aa jo, — hott 
børte temmelig godt endda gamle 
Bernt Bryni.. . . ~ 

Ikke et Øieblik tvilede han Paa,, 
hvem det vor, font kom indjog gik 
tnd i Kommeret ved Siden af, der 
Gunda holdt "til. For hvem anden 
end Amerikaneren vilde snige sig som 
en Tyv ind i et Hus? Ingen! Ao, 
den elendige. 

Nu tog de til at snakke sammen 
der inde. Han hørte, at Gunda hys

sede. 
„Du ved. Gamlingen ligger her 

ved Siden af," sagde hun, „og kgnfle 
er hon Vaagen... 

Bernt Bryni reiste sig. Jamen vor 
bon Vaagen jo! Det skulde Amerika-
ueren vonoms blive vor. 

Hott skalv as indædt Harme, da 
han stiltrede sig ud og aabnede Dø-
ren til Gundos Kommer. Han ston-
sede ikke i Døren, men gik lige ind 
og lod den staa aabctt efter sig. 

Ved Siden af hverandre i Kor-
noppet fod Gunda og Amerikaneren. 
Herren forfyne mig sad han ikke til 
eg med og holdt hende rundt Livet! 
For en Opførsel, for en Uterlighed 
—, ja, han var jo Amerikaner....! 

Sinnet rev og fled i Bernt Bryni. 
Aldrig kunde han troet, ot" Hits-
mandsgntten vilde vove sig til at sni
ge ind paa hans Gaard uden Lov, 
uden at spørge ham om Tilladelse; 
det var uhørt, fligt havde vist aldrig 
hændt før, faa længe hans Slægt 
havde været Herre poa Bryni. Og 
det maatte lønnes efter Fortjeneste 

;. Døren stod jo opp'c bog ham. 

Gamle Bernt Bryni gik frem til 
de to i Karnappet og hug Tag i 
Amerikanerens Skulder. Hans Øt= 
nc vor vilde og uhyggelige, det vor 
^l'cttneskeoldexs Trods og Hod, sont 
lyste ud af dem. 

„Din elendige Husmandsfkarv, 
hv'éin hor givet dig Lov til ot snige 
dig ind paa min Gaard?" 

„Det hor min -——, det har Gun
da gjort," svarede Ole^ Hagen nsik-
kert. ... 1 

„Saa dejs har Gunda gjort!" ud-
brød Gamlingen haanlig. 

„Kjære Onkel, tog ikke flig Pao 
Vei," bod Gunda: 

Bernt Bryni saa bort paa hende 
som aller snorest, men hon lod, font 
om hon ikke.hørte; hon hovde glemt 
itu, hvor stor Pris han altid havde 
fut paa hende, glemt alle de uegen
nyttige Aarene, hun havde tjent ham 
in hans eget-bedste. 

„Kjære Onkel," hulkede, hun, 
„skjønner du Me,- at..Ole — at Ole 

„Hold Mund, Jente!" raabte 
Gamlingen fljælvende af Sinne, „du 
lnrde holde dig for god til at tage 
rutod Natfefnere... V-ogfoa en flig, 
elendig, en flig^.elendig •— Amerika
ner— !" Bernt Bryni flap Taget. 

Dä reiste Ole Hagen sig. Han til-
kastede Gunda et spørgende Blik, og 
uden at se paa Bernt Bryni gled han 
ud gjennem Samnzerdjtrey; Gangd^-. 

i 
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ten blev næsten lydløst lukket ester 
hom. 

Sinnet gled of Gamlingen, det 
veg for en hjælpeløs Fortvilelse. Han 
sank ned pao eit Stol. De fljælven
de/krogede Fingre laa - fremme poo 
Knæerne og havde ligesom tabt al 
Magt. Og Toorerne kom frem i de 
fmaa Ørrteitc hans og trillede ned
over det gamle, skrukkede Ansigtet. 

„Du Gunda, du flat ventelig reife 
fra mig du nu — blive med ham?" 
kom det brudt. 

„Ja," svarede hun lavmælt, men 
bestemt, „han er ingen' Husmands-
gut længer heller nu, han hor boade 
s t o r  F o r m  o g  P e n g e  d e r o v e r . . — "  

Da bed Sinnet Gamlingen paany. 
„Farm, sagde du? £>gr Penge! 

Jamen sagde jeg Smør, jeg, - sagde 
Jenten, hun fik Røntnte pao Brød! 
Og det tror du pao?" 

„Ole har aldrig løiet for-mig," 
sagde Gunda langsomt. 
, „Jonten har han saa! Løgn, Jux 
og Fonteflob! Det er bore Arven 
din, han vil have Kloen i. • Neimen 
at du kan tro alt det, du hører, -du 
som er kommen soo vidt^langt ud i 
A a r e n e . . . . "  

„Ja, vi hor vist ventet længe nok, 
begge," svorede Gunda og soo langt 
pao Bernt Bryni 

„Men en venter ikke for længe Pad 
e n  g o d  F ø d e r a a d g o o r d ,  i n c i t e r  d u ? "  
spurgte Gamlingen haanlig og gik 
mod Døren. „Eller paa en god Ef-
tasværd bliver vel dette kanske," lag-
le bon til og tog i Dørklinken. 

Gunda svarede ikke noget. 
Bernt Bryni rettede sig op for sid

ste Gong, saa poo hende og sagde: 

„Ja, ja, Arven din kan du faa ud-
betalt ttoar fom helst, du vil jo. il?« 
hove Gaorden flig fom jeg " 

„Jeg vil ingenting hove, Onkel! 
Han er nok for mig. Tror du, jeg 
nden Grund hor ventet poa ham i 
tyve Aar —?" 

Da leirede der sig et hoonligt, ondt 
Smil ont Gomlingens Mund. 

„Jøsses, foo hon hor skrønt HW 
fuld, den Husmandsgutten!" — 

„Han er bra nok til mig," svorede 
Gunda, itu > vor hun ogsaa blevet fint. 

„Til dig, jo, men ikke til mig! 

• Bernt Bryni fmeldte Døren hoordt 
i efter fig. Meit do han kom ind i 
fit eget Kommer, brød han samme« 
i soar Hulken. • -

Han vilde goo ind til hende igjen 
— meit da var htttt goaet. 

Og hatt soo hende aldrig mere.... -
Eyvind Hogstod. 

Bekvemt. A, til sin Ven B., som-
klæber igjen et Brev: „Net fy, flik-
ker du virkelig paa Konvoluten?" , 

B.: Nao jo, herregud!" 
A.: „Men dit ved da, ot mon let, 

kan paadrage sig de mest livsfarlige 
Sygdomme!" 

B.: „Oprigtig talt, det tænkex 
jeg aldrig paa. Hvad gjør forresten 
d u ? "  >  _  

A.: Jeg overlader alt fligt til mi« 
Kone." 

Ubehagelig. Fruen: „Jeg kan vir
kelig ikke gaa paa Torvet med de» 
nye Pige!" -

Manden: „Hvorfor ikke?" -
Fruen: „Nei, hun gaar foo fW 

klædt, at alle tager mig for Pigen;" 

ns En Anledning 
til at erholde et Sirt af det berømte Wm. Rogers & 
Son „Silverplate" i det smulte Hampden Monster 

Hver Kvinde vil svært gjerne-hove noget 
smukt Sølvtøi. Her er eit Anledning til at 
sikre Dem ttoget. Alt, De behøver at gjøre, 
er at skaffe nogle nye Abonnenter paa „Min-
neopolis Tidende". • • 

Dette Sølvtøi er tilvirket as det berømte-
Wm. Rogers Mfg. Co., International Silver 
Co., Succesfor, og er garanteret for 25 A är. 

Bort liberale Tilbnd 
For hvert nyt Aars°Abonnement, font De 

sender os (ikke Deres eget) sammen med $1.50 
som Betaling sot* hvert Abonnement, vil vi 
give Dem 2 Thefleer lig Billedet eller 1 
Spiseske. Den regulære Detaljepris paa dette 
Sølvtøi er,$3.50 pr. Dusin for Thefleer dg 
$7.00 pr. Dusin for Spiseskeer. 

For 2 nye Aars-AbonneMenter vil vi jgtve 
Dem en middelsstor Kniv med solid Skaft og 
en middelsstor Gaffel med fladt Skaft. Den 
regulcere Detaljepris paa disse Knive er $7.50 
pr. Dusin og paa Gaflerne $7 Pr. Dusin. 

De kan, ligegyldigt hvor De bor, fletffe 
Dem nogle af disse Gjenstande, hvis De bore 
vil. Bore forsøg Dem hos Deres Naboer og 
Beitner, og De vil blive overrasket over hvor 
let det er ot saa dein til at bestille Blodet, 
hvis De bare fremholder for dem, hvor megen 
værdifuld Læsning de faor i Minneapolis 
Tidende i Løbet of et Aar for bore $1.50. 

-i ^ Indsend Bestillingerne ttl 

Mw 

v Tidende Building, ; 
307-309 So. Oth St., Minneapolis,"Minn. 
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