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Sverre Hansens Sparepenge 

- Af Sofie Løvdal. -

i 
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; "*: Det var en regnsur, taaget No-
vemberdag. Gaderne var belagt med 

[ Hleip Søle. SD-e indestængte Gaards-
j' rum mellem de fire, fem Etagers 
- triste, graa Huse paa Kristianias 
;• Dstkant var ikke netop noget tillok-
- kende Opholdssted, og det syntes ikke 
I Sverre Hansen heller. Han havde 
s havt en liden Job efter Skoletid som 
l' tzErindsgut for Martine Pedersen i 
\ Butiken om Hjørnet, og nu havde han 
- kjøbt fin Kremchokolade for hele For-
i tjenesten; hun betalte altid noksaa 
i flot. Frøken- Pedersen. 
I • Den Chokoladen havde han tænkt 
- at kose sig med, medens han læste 
|. Lexeme sine, men han havde nok 
; * gjort feil Beregning der, for han 

kom ikke ind. . Søsteren Gerda skulde 
' sætte over Poteter til Mor kom 

hjem fra ' „Seilduken" ' og Far fra 
„Værket"; men neimen om det var 
stor Nytten i hende, tænkte Sverre. 
Bare hun kunde komme til, tog hun 
Lillegut med sig, laasede Døren og 
drog Med til en af Veninderne sine. 

Mor stakkar, var begyndt paa 
Seildugen igjen, for de var kommet 
faa rent til agters, inedens Far var 

-syg; rigtig frisk var han ikke endnu, 
men han var da begyndt paa Ar-
beide. 

Vaad og kulsen krøb Sverre sam-
; men paa Dørmatten. Han havde 

tænkt sig at dele Chokoladen med 
Gerda og Lillegut. Men nu spiste 
han den jamen selv. 

l'* Da kom der en trampende og ply-
strende nede i Trappen. Sverre ki-
gede ned. Det var Hans Mørck, som 
boede i Etagen over dem; han hav-
de Eftermiddagsskole, han, og nu 
kom han med Skolevæsken under Ar
men. 

Hans Mørck stansede foran Sver-
re. 

„Hvorfor sidder du der da, Gut?" 
spurgte han forbauset. 

„Kommer ikke ind saa," svarede 
Sverre mut og smaskede paa Choko-
laden. 

„Hvem har du ftOt den Chokola
den af." 

„Kjøbt den for nogen Penge jeg 
tjente hos Frøken Pedersen." 

„Da var du ordentlig dum," sagde 

Hans forkastelig. 
„Hvorfor det?" spurgte Sverre 

shagt. 
i „Du skulde f ætte Pengene ind i 

^.Mkolefporekossen vel." 
Han satte sig paa det nederste 

Trappetrin, snørede op Bogvæsken 
sin og fandt frem en liden tynd Bog. 

„Kom hid, Gut!" sagde han med 
en vigtig Mine og aabnede Bogen. 

„Her er Gutten sin, som har spa-
ret Penge her! 200 Kroner alt, 
Far, og endda er jeg bare i anden 
Klasse. Noor jeg gaar ud as syven-
de, flal jeg have 2,000." 

Sverre stirrede maalløs paa horn. 
„Da flal jeg kjøbe mig en Bil og 

blive Chauffør, Gut," pralede Hans 
videre. Han dreiede Bogen mellem 
Hænderne som et Rat og tudede som 
et Automobilhorn. 

„Afveien der! Vil du være Med, 
Sverre Far? Nu bærer det opover 
Karl Johan, udover Drammens-
veien!• Fin Skyds, god Betaling. Det 
flal blive Greier det. Gut!" 

„Aet—-aa!" Sverre var aldeles 
overvældet. 

, „Saa gjildt kan du ogsaa saa det," 
sagde Hans naadig, idet han hoppe-
de opover Trappen og tog to Trin 
ad Gangen. 

„Bare du sparer Pengene dine iste-
-fortfor at kjøbe dem bort i den fille 
Chokoladen," stængte han nedover. 
I det samme kom Gerda hæse-

blæsende trækkende med Lillegut. 
Sverre glemte rent at fljænde som 
han havde forberedt sig paa; han 
tuslede bare stilfærdig ind efter dem 
og delte Resten af Chokoladen mel-

1 lent Gerda og Lillegut. 
• " „ 

Men om Kvelden, ved Familiens 
' sene Middagsmaaltid, havde Sverre 

fadet Talens Brug igjen. 
: Mor saa slidt og træt ud. Hun 
scid og madede Lillegut; men selv 
var hun næsten ikke god for at faa 
en Bid ned. 

'- i „Lørdag slutter bu Haa Seildu-
gen." sagde Far; „ntt fkal jeg nok 
greie det alene." 

Da var det at-Sverre bar færdig 
fjpb sine Funderinger og tog Tap 
Hen af Tønden. Nu fik de høre om 

* Hans Mørck og hans Automobil og 
"oth at han, Sverre, for sin Del vil
de have fast Estermiddagsplads hos 
frøken Pedersen baade som Butiks 
hjælp og som Wrindsgut. Saa 
kunde han kanfle tjene 10. Kroner 

' Ugen, iallesald naar han blev lidt 
-større, endda gik han jo bare i tredie 
Masse. Og asie de Pengene han 

Mente vilde han soette i Banken. 

Gerda var ogsaa blevet ivrigt 
„Jeg har'over 100 Kroner i min 

Sparebog, jeg," sagde hun. 
„Det er vel ikke for meget, naar 

du alt gaar i sjette Klasse," blæste 
'Sverre. "W:'--: 

„Ja, men jeg kan ogsaa tage mig 
Plads nu, naar Mor ikke skal paa 
Seildugen mere," sagde Gerda. 

„Aa, det kunde du vist gjort før 
det, for den Nytte du gjør hjemme." 
Lidt fluide hun nu have alligevel, 
fordi han maatte sidde paa Trappen 
og fryse, tænkte Sverre. . 

„Naa, naa, hold Fred/ Barn>" 
sagde Mor. „Hvor vil du tage Plads 
henne, Gerda min?" 

„Jo, en af ^Lærerinderne vore 
spurgte i Klassen forleden om vi 
vidste om en lidt stor Skolepige, som 
vilde stelle og gjøre rent hos hende. 
Hvis jeg fik >n. Pladsen,, kunde jeg 
sætte Løfttteit i Banken." 

„Du kan jo forsøge," mente Mor, 
og det samme sagde Far. 

„Hvad vilde du kjøbe. Mor, hvis 
du havde 2,000 Kronet?" spurgte 
Sverre pludselig. 

Mor saa ud af de mørke, dugvaade 
Ruder og faldt i Tanker. Endelig 
sagde hun: „Da vilde jeg se om jeg 
kunde faa kjøbt mig et lidet Hus paa 
Landet, Magen til det jeg er voxet 
op i. Deroppe laa Markerne rene 
og hvide om Vinteren, og Granflogen 
stod saa grøn med hvide Snepuder 
paa Grenene, og om Sommeren var 
alt bare grønt og friflt. Mbletræet 
i Haven stöd dryssende fuldt af lyse-
røde Blomster om Vaaren og om 
Høsten af, deilige-, mørkerøde 3E5-
Ter." 

Sverre for op og gjorde et Hal
lingkast. 

„Hurra, et sligt Hus flal jeg kjøbe 
til dig, Mor!" 

Mor fik Taorer i Ørnene. 
„ „Aa, du deilige, store Guften 

min," sagde hun stille. 
Den Vinteren blev det en svare 

Kappestrid mellem Gerda og Sverre, 
om hvem som kunde sætte flest Penge 
i Banken. Sverre især var saa ivrig 
at Mor rent maatte^cholde igjen. 

„Først og jremft Lexerne," sagde 
Far og Mor, og det var Barna og-
saa enig i. 

„Det gaar saa smaat at faa samlet 
Penge," sagde Sverre mismodig ret 
som dit var. ' x 

„Bed Gud lægge sin Velsignelse til 
dem, saa kan en med lidet udrette" 
meget," sagde Mor da og strøg ham 
over Haaret. 

Men Sverre strchvede og strcvvede, 
saa han blev baade bleg og mager. 

Da Ferien stod for Døren, spurgte 
hans Lærerinde ham om ikke Mode-
ren vilde fø'ge om at faa ham i en 
Feriekoloni. . Sverre tænkte sig om. 
Det skulde være gjildt at fare om-
kring i Skog og Mark. Men nei, 
da mistede han kanfle Pladsen fin 
hss Frøken Pedersen. 

„Nei Tak," sagde han fort,, „jeg 
flal ikke i Ferieflole." 

„Nei, tiet," .sagde Lærerinden, 
„du kan jo altid vente et Aar og-
saa." . ' 

Men et Par Dage søx Ferien kom 
sandelig Lærerinden hjem til dem. 
Hun havde faaet Brev fra en Fa-
milie hun kjendte ude ved Fjorden, 
sagde hun,, en velstaaende Gaardbru-
gerfamilie, som bredest Nærheden af 
Tofte. De havde bare et eneste 
Barn, ett Gut paa Sverres Alder. 
Qg nu havde de flrevet og spurgt, 
om hun kjendte ett bra Gut fra et 
ordentlig Hjem, font trængte at kom
me paa Landet. Gutten deres vilde 
gjerne have en Legekamerat i Ferien, 
og de skulde stelle ligesaa godt med 
det fremmede som med deres eget 
Barn. Dette maatte passe for 
Sverre, mente Lærerinden. 

Mor takkede og græd, saa glad 
blev hun; men Sverre saa ud til at 
være baade. glad og betænkelig.' 

„Sig mig, Sverre, hvorfor vil du 
ikke paa Landet?" spurgte Lærerin-
den. -

„Jeg mister Pladsen min hos Frø-
ken Pedersen paa Hjørnet," hviflede 
Sverre. - i . 

„Aa, ikke værre," sagde Lærerin
den. „Spring bort til hende med en 
Gang og .spørg sra mig, om du kan 
faa fri en 6—7 Uger." Gutten pi
lede afsted og kom nogen Minuter 
ter straalende tilbage. ; .V 

„Jeg flal faa fri og endog behol
de Halvdelen af Lønnen min," raab-
te han. " ' £ 

Feriebrev fra Sverre til Søfor: : 
„Kjære Mor! ' 

Du kan ikke tro saa tttorro vi har 
det hver dag. Gutten hetter Roald 
og han er orntli kjekk vi Høier og vi 
bader og vi fifler og vi driker melk i 
massevis og somtir fløte. Nere ved 
sjøen bor en snild gamel man font 
hetter Søren baassman. Han har fart 

tilsjøs, men naa er han gamelog 
han har saant hus som du øitfler dig 
mett „flere trær i haven. Roald og 
jeg faar spise saa mange moreler vi 
vil hos ham og han gjør byater til 
os han har en søster i arendal med 3 
gutter sont var font oss da hatt saa 
dem men nu er de store. Huset til 
Søren hetter Lunnestøa somtir gaar 
vi til Tofte og handler. Hils alle-
sammen. Din søn _ Sverre." 

Ja, det blev en deilig Sommer. 
Sverre kom tilbage saa tyk og brun-
stegt, at han knapt var til at kjende 
igjen, og med friflt Mod tog han fat 
paa Skolen og Pladsen sin. 

Gerda gik nu i syvende KlLsse og 
flog paa, at hun vilde konfirmeres 
til Vaaren; men Mor mente det var 
bedst at vente. Det var saa megen 
Ugreie ved Værket; det saa ud til at 
blive Streik. „Gud ved, hvordan vi 
flal slaa os igjennem da," sukkede 
Mor. 

Og Streik blev det. Uge efter Uge 
gik Far ledig. Det var ikke Tale om 
at sætte Penge i Banken længer nu. 
Vinteren var streng, og alt de kunde 
skrabe sammen gtMil Kul og Ved og 
Mad. Husleien blev de rent tilag« 
ters med. 

Men Vinteren gik nu alligevel paa 
et Vis. 

En Kveld> netop som Mor holdt 
paa at lægge Lillegut, kom Værten 
ind. Det var ellers en snil og med
gjørlig Mand, men den Kveld gjor
de han sig rigtig morfl og sagde, at 
kunde de nu ikke snart betale Hus-
Teiett, saa blev han nødt til at sætte 
dem paa Dør. Han havde ikke Raad 
til at yde Bidrag til Streiken, sagde 

han. 
Far sad mørk og taus ester at 

Værten var gaaet. 
Mor gik bort og klappede ham 

paa Skulderen. „Du flal nok se der 
bliver en Udvei denne Gang ogsaa," 
sagde hun. 

„Tror du det gaar an at faa ud 
Barnas Sparepenge?" spurgte Far. 

„Naar vi flutter Skolen eller flyt-
ter til et tindet Sted faar vi Pengene 
udbetalt," svarede Sverre istedenfor 
Mor. 

„Jeg flutter til Ferien," sagde 
Gerda og snudde sig væk. Hun vil
de ikke de andre skulde se Taarerne 
hun kjæmpede med. Det var nu ikke 
til Husleie hun havde sparet de Pen» 
gene netop; men naturligvis fluide 
Far og Mor faa dem. ~ 

Ingen svarede. 
Pludselig for Sverre op, saa Sto

len væltede i Gulvet med Dunder og 
Brag.. 

„Hvvd gaar der af dig. Gut?" 
spurgte Faderen hvast. 

„Brevet!" raobte Gutten, „Brevet 
fra Roald! Dere ved det -Brevet jeg 
fik igaar. Hatt bad mig komme 
igjen til Sommeren, og faa fortalte 
han, at Søren Boodsmond. vor død. 
Før han døde bad han Lensmanden 
og Far til Roald om at fælge Huset; 
han. vilde^ have 1,000 Kroner for det 
med Møbler og alting. Det skulde 
blive 300 Kroner til hver af Søste-
rens'' Gutter i Arendal, og de 100 
skulde være til noget andet som ko-
ster noget. Igaar var jeg saa lei, 
fordi Søren var død, men ̂ nu synes 
jeg vi fluide kjøbe Huset," 

Sverre var saa ivrig, at han rent 
stod og hoppede. 

„Vi kjøber Huset," drev han paa,. 
da ingen svarede. 

„Saa steller Mor og vi Barna 
Haven, og du. Far, kan arbeide paa 
Tofte, for der streiker de vist aldrig. 
Hurra,." skreg Gutten og stupte 
Kraake paa Gulvet. 

Kar lo. „Men Pengene da?" 
spurgte han. 

Sverre sad paa Gulvet og saa op 
paa.Faderen med tindrende Ørne. 

„Jeg sagde jo vi fik Pengene i 
Skolefparekasfen, naar vi flyttede." 

Gerda for Mor om Halfen. 
„Aa ja, Mor!" raabte hun glæde-

straalende. 
„Ja, men vi kan da ikke tage Bar-

nas Sparepenge," indvendte Mor. 
„Vi sik betale dem Husleie," sag-

de Far; „det vil sige, vi faar hjælpe 
dem til at faa Summen ind i Banken 
igjen med Tiden.» 

Jmorgen gaar jécr öp paa Skolen 
og snakker med Læreren, og Klok
ken 3 tager jeg Fjordbaaden til Tof
te." 

Far spøgte og lo ög var som om-
flabt.> . - -

„Men hvor mange Penge har dere. 
egentlig Bctrtr?'' spurgte han. -

Kvitter ingsbøgerne kom frem i en 
Fart, og Jndfludene blev sammen-
tællet. Det blev nømgtig 752 Kro
ner tilsammen. . 

„Naar vi sælger det meste af vort 
Indbo erg betaler Værten, kan vrtiel 
regne at vi ialfald har 900 Kroner, 
og Resten flal jeg ttok jjfoffe," sagde 

Ao. Dage. senere, da Barna kom 
ijjem. fra Skolen, var Far kommet 
igjen. Han faa faa fløicragtig ud, 
at Barna fljønte M alt var gaaet 
godt. ' 

„Har du faaet det?" fpttrgte Sver
re; han rent dirrede af Spænding. 

„Ia," sagde Far. „Huset er vort, 
og jeg er lovet Arbeide paa Tofte." 

Sverre kastede Bogpakken, saa 
Bøgerne, f øg til alle Kanter. 

„Enten maa jeg synge eller flri-
ge eller stupe Kraake!" raabte han. 

„Vi . faar synge da," sagde Far. 
„Du klagede bestandig over, at det 
gik saa sent med at samle sammen 
Pengene* saa jeg tænker vi tager: 
„Dei vil altid klaga og kjyta, 
at Me gonga so seint og so smaatt." 

Og de sang, og selv Lillegut fulg
te med saa godt han kunde. ^7 

Nu tor vi: V. 
- „Millom Bakkar og Berg ut med 
Havet", fa Sverre. „Men vi be
gynder paa det Verset: „Han saa ut 
P<M det baarutte Havet!" 

Mor lo> og mente, at Kristiania- og 
Drammensfjorden vel ikke var saa 
farlig „baarutte"; men de sang itu 
alligevel baade det Verset vog det 
næste: 
„Front paa Vetteren stundom han 

tænkte: 
Giv eg var i eit varmare Land; 
men naar' Vaarsol i Bakkante 

blenkte, 
fekk han Hug til st heimlege Strand." 

„Hvad er „heimlege Strand" for 
noget?" spurgte Lillegut. 

„Det er Lundestøa det, Smaaen," 
sagde Sverre og gjorde et Halling-

kost. 

Kjcrrlighcd. 
Toni og Scallywag det lille 

Kunstnerpar, vor lykkelige som to 
Turtelduer. Og deres Venner, Pe
ter og Jeremias, vidste næsten ifke, 
hvem af Ægteparret de satte mest 
Pris paa. 

Förresten, naar Jeremias fluide 
granske sit Hjerte, opdagede han 
snart, at det var Toni, hans Følelser 
dreiede sig om. Men nu var hun lyk
kelig gift. med Scallywag, og da 
gjaldt det at beherfle sig. 

En Dag havde Jeremias en glæ
delig Overraskelse. Han havde vun
det en Pris, font var udsat for den 
bedste Violinspiller, og vilde i ' den 
Anledning holde en^Fcst for Peter og 
det unge SEgtepar. Han kjøbte ogsaa 
en Rosenbuket og gik med> den bort 
til Toni og Scallywag. Han glæ

dede sig til at faa se Toms Ansigt, 
naar hun fik Buketten og han^samti-
dig fortalte 'hende sin storartede Ny-
hed om Prisen, han havde vundet. 

Han bankede paa Døren, da han 
ttaaede frem. Men ingen kom og 
lukkede op, og han bankede igjen. 

Scallywag var ude, det vidste han. 
Men hvorfor kom ikke Toni? 

Han bankede tredie Gang, og nu 
raqbte nogen. 

„Er det Tont, De vil have fat t?" 
Oppe i Trappen faa han nit et 

Pigebarn. Men der vor noget i hen
des Udtryk, font gjorde ham ængste
lig. 

„Er der riogeLgalt med Tom?" 

spurgte Hon hæst. j 
„Det var nu imotges — en "Gas-

explosion. wDc blev begge ført bort 
paa Chelsea Hospital. Toni lever 
ialfald, men hun er nok skrækkelig 
ødelagt i Ansigtet:" 

Jeremias skyndte sig væk — Ro
serne gik han fremdeles og bar paä. 
Tont' levede, og da vor alligevel ikke 
Livet bare Tomhed. 

. Han var næsten ttetaet. frem til 
Hospitalet, før han huskede paa 
Scallywag. ... 

Paa Hospitalet fik han videnden 
sørtzelige Sandhed. Scallywag var 
blind, og Toni vilde for bestandig 
faa Mærker i Ansigtet efter Explosio
nen. Dett føde, deilige Toni ødelagt 
paa den Maade for hele Livet. 

Som han nu gik hjemover, fik han 
en Ide. . Nogen paa Hofpttalet hav-
de sagt, at Scallywag kanfle kunde 
faa Synet igjen, hvis han^blev ope-
rerets— ett kostbar Operation'. Je
remias tællede Pengene, hon havde 
hentet i Banken, Prisbelønningen. 
End om han nu ofrede disfe Penge 
paa Scallywag. ; Scallywag var 

hans Ven dg fremfor alt Tonis 
Mand. " " • 

Det sluttede med, at Jeremias tog 
Veien bort til den berømte Øiettlæge 
Sir John Helmsby. .. 

Da Jeremias fortalte Tom dette, 
sad him i Sengen og havde fremde
les Bandager over Ansigtet. .- • 

„Aa, Jerry," sagde hun, medens 
hun lagde ArmeMckO hans Hals og 
kyssede ham. ø *' •-

Moere lille Tom,"-hviskede han. 

„Aa, jeg er saa glad," sagde Toni. 
og saa ham ret ind i Ansigtet. Hun 
havde da fremdeles de $ode blaa Di
tte, som han aldrig kom. tis at glem
me. v',:;; -

Nogen Dage senere sad Jeremias 
og Aoni igjen sammen i hendes 
Num. I Værelset ved Siden af laa 
Scallywag og sov efter den heldig 
udførte Operation, og Toni sad med 
ct ængsteligt Udtryk og ventede. Om 
en Times Tid skulde Doktoren tage 
Bandagen af Svallywag. 

Hun havde taget paa den Kjole, 
han likte bedst, og friseret Haaret 
flig, at det gjemte Kinderne saa me-
get som mulig. Og hendes Dine var 
fremdeles lige vakre. ^ 

„Jeremias, jeg er ikke virkelig 
ræd," sagde hun. „Naar det kommer 
til Stykket, vil jeg ikke vise mig som 
ett Stymper. Jeg vil bare være 
glad for, at Scallywag faar sit Syn 
igjen. Meit — han sværmer for alt 
vakkert, og den Gang vi giftede os, 
par jeg pen, ikke fandt, Jeremias?" 

Han nikkede. Han kunde ikke faa 
frem et Ord. ^ 

„Og nu er jeg skrækkelig, Jeremi
as," fortsatte hun. 

„Nei, det er du ikke, Aoni!" ud
brød Jeremias. 

* 

. Do Sir Helmsby' havde taget 
Bandagerne væk fra Scallywags 
Bine, vor det saa stille, ot de venten
de faktisk kunde høre sine egne Hjer
ter danke. Toni var den første, som 
sagde noget. 

„Scallywag, her er vi, som er 
glad i dig?" udbrød hun kjækt. „Kan 
du ikke se os?" 

Efter dette blev Pausen endnu me-
re trykkende. Sygeplejersken, Søster 
Janet, giflidt nærmere bort til Dok
toren. 

„Jeg begriber Me, hvad som kan 

være hændt," næsten hviflede hun. 
„Jeg bare gik fra ham et Dieblik for 
at hente D?m. Det par omtrent Ti-
den — og han sov rolig. Jeg var 
knapt ude af Værelset, og De kom 
netop nedover Gongen. Han maa 
hove voagnet og blevet urolig — 
og —" 

Hun kunde ikke sige mere, men ba
re faa bønfaldende paa Doktoren. 

„De fluide ikke have gaaet fra 
ham," bemærkede Lægen bittert. 

Hon saa paa Tont. Hun var lig
bleg, og Jeremias greb henhe i sirte 
Arme med det sammé hun faldt. 

„De bør helst tage Fru Galleon 
ind i Sideværelset," fagde han. 

Da Tom og Pleierflen var gaaet, 
rørte Scallywag lidt paa sig og 
snudde Ansigtet om mod Doktoren. 

„De maa ikke fljænde paa Sø-
fter," hviflede han. „Det var ikke 
hendes Skyld. Jeg rørte ved Ban
dagen selv. Jeg hørte. De sagde, 
'jeg ikke maatte gjøre det, fer De. 
Men jeg vidste, hvorledes .Toni 
maatte føle det. Jeg hørte jo dere 
snakke ont, hvad font var hændt med 
hende. Og hun ved, hvorledes jeg 
bestandig har sværmet for alt vak
kert." 

• Jeremias bed sig i Læben fot ikke 
at raabe ud af Bestyrtelse. 

„Det havde forresten .ikke gjzrrt no
gen Forfljel for mig," fortsatte 
Scallywag. „Men det havde kanfle 
ikke Toni forstooet, og faa vilde hun 
faaet det faa ondt. Det er ikke, for
di jeg er utaknemmelig. Jeg gjorde 
det simpelthen i Selvforsvor." 

Jeremias trykkede hans Haand 
uden at sige noget. 

„Ikke fandt, du forstaar mig, Jer
ry?" 

De blev afbrudt af Toni. Hun 
kastede sig paa Knæ ved Siden af 
Scallywags Seng og slyngede Ar
mene om ham. 

„Aa, Scallywag!" hulkede hun. 
„Ikke vær saa bedrøvet!" hviflede 

han med sin svage Stemme. „Bore 
tænk paa alt, du nu maa lære mig. 
Det b.liver omtrent som at begynde 
paa Skolen igjen." 

„Jeg maa lære at skrive paa Ma
skine, saa kan du diktere mig dine 
Historier," svarede Tont. ' -l.~ 

„Ialfald maa du lære mig at gao 
omkring uden at flaa overende alle 
Møblerne," sagde Scallywag mun-
tert. 

Og Jeremias takkede Gud for sine 
to' Venner Tont og Scallywag. De 
med sin Kjærlighed kunde være- et 
Qobt Exempel for andre. 

Amerikanere dræbt i Rusland. — 
London den 31te Mai. ^ Flere Funk-
tioflærgr .knyttet til den amerikanske 
Nødhjælpadministration ii Rusland 
blev dræbt, da Røvere afsporede og 
plyndrede et af den amerikanske Nød
hjælps Tog i det nordlige Kaukasus, 
ifølge et Telegram modtaget her idag 
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En Anledning 
til at erholde et Sat af det bersmte Wm. Rogers & 

: Son „Silverplate" i det smiilke Hampdeu Msnster 

Hver Kvinde vil svært gjerne have noget 
smukt Sølvtøi. Her er en Anledning til at 
sikre Dem 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., International Silver 
Co., Successor, og er garanteret for 25 Aar. 

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

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

For 2 nye Aars-Abonnementer vil vi give 
Dem en middelsstor Kniv 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. Dusin. 

De kan, ligegyldigt hvor De bor, flaffe 
Dem nogle af disfe Gjenstonde, hvis De bare 
vil. Bare forsøg Dem hos Deres Naboer og 
Venner, og De vil blive overraflet over hvor 
let det er at faa dem til at bestille Bladet, 
hvis De bare fremholder for dem, hvor megen 
værdifuld Læsning de faar i Minneapolis 
Tidende i Løbet af et Aar for bore $1.50. 

Indsend Bestillingerne til 

Minneapolis <$tdende 
Tidende Building, 

307-309 So. 6th St., Minneapolis, Minn. 
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Brevene fra Himlen. 
En virkelig Tildragelse for hundrede 

Aar siden. 

^Hvortil Skinsygens Dæmon er 
istand til at drive ct forelflet Mat-
ttefle kan følgende sandfærdige Histo-
rie tjene til Exempel paa. 

Det var i Begyltdelsen af forrige 
Aorhundrede. Den old rende fronfle 
Greve Achilles d'Arboville elskede 
til Vanvid sin unge og fljønne Hustru 
©leonine, og denne hans lidenskabe
lige Kjærlighed gjorde ham 'til en 
sond Hustyran. Sao vidt gik hon i 
sin Mistænksomhed, at en venlig Hil
sen, et Brev eller endog et nyt smukt 
Klædesplag bragte ham i Harnifl. 
Hans Argusøine bevogtede olle hen
des Skridt, og tilslut vor hendes Liv 
at ligne med en Fanges i en, Fæst
ning. 

- Grevens stadig tiltagende Liden-
flab ^bidrog imidlertid til ot under
grave hans Helbred og efter nogen 
Aars Forløb vandrede han en Mor
gen ganske stille bgrt fra denne Ver
den. 

Nu skulde man ventet, at Grevin
den vilde følt sig lykkelig ved fin Be
frielse. Men saa var ikke Tilfældet. 
Hun havde elsket sin Mand. Glemt 
var nu alt, hvad hun havde gjennem-
gaaet paa Grund af hans altopslu
gende Kjærlighed. Og vant som hun 
var blevet til at ofre ham al sin Tid 
og Omhu, faldt efter hans Død Livet 
hende sørgelig tomt. 

Et helt Aar holdt Grevinde d'Ar-
boville sig borte fra Verden. Men 
knapt hovde den indtogende Dame 
begyndt at deltage i Pariserselflabe-
ligheden, før Marki de Verteuil, 
Kaptein ved Ludvig den Attendes 
Garde, ctt stram Officer, gjorde Kur 
til hende og anholdt fnart efter ont 
hendes Haond, hvod hun ikke nølede 
med.ot indvilge hom. 

De to forlovede befandt sig allere
de i den syvende Himmel, da der plud
selig dumpede en Bombe ned over 
dem i Form of et Postbud, som brag
te Grevinden et Brev, dateret Him
len og ordret saalydende' 

„Milt kjære Hustru! 
.Jeg mærker, at du har til Hensigt 

at gifte dig, men jeg modsætter mig 
dette Forehavende paa det bestemte
ste . Frygt hele min Vrede, hvis du 
v'over^at knytte nfra Boond. 

Din AErgtefælle 
Archilles Herkules d'Arboville." 

' Der kunde ikke være Spor af Tvil 
ont Brevets SEgthed. Skriften var 
til Punkt og Prikke den afdøde Gre
ves. End ikke de eiendommelige 
Snirkler, hvormed han pleiede at om-
give fit Navn manglede. 

Brevet gjorde et voldsomt Ind
tryk paa den arme Grevinde. Hun 
blev grebet af én dødelig "Angst, font 
Bragte hende til at se "sin Mands 
Gjensærd i sit Speil, i Hovens 
Springvand, kortsagt alle Vegne. 

Nøgtern og fri for al Overspændt
hed som Markien var, meldte han Sa-
gen sor Politikommissæren, der af-
viste ham med den Befled, at han ikke 
Hunde besatte sig med. de-jtøde, da 

han hovde mere end nok at gjøre med 
de levende. Imidlertid lykkedes det 
Marktens klore Fornuftsgrunde • at 
berolige Grevinden, saa hun samtyk
kede i, 'at der blev lyst for dem i Kir
ken. 

Men hvad fleede? Dagen efter Lys
ningen bragte Postbudet c-t nyt Brev 
med selvsamme Haandflrift og med 
disse faa Ord: 

„Troløse IEgtefælle, hvis du vir
kelig indlader dig paa nyt Mgteskob, 
saa vil baade du og dine vorde evtg< 

fordømt! 
Din fortørnede ZEgtefælle 

- Achilles Herkules d'Arboville." 
Ved dette sidste Himmelbrev tabte 

Grevinden fuldstændig Fatningen. ( 

Hurt meddelte Markien og alle fiité 
Tjenere, at hun var fast besluttet paa 
at trække sig tilbage til ct Kloster, , 
for der at tilbringe Resten af sine Da* 
ge. 

Alt syntes saalcdcs ordnet, da Gre* 
vens gamle Kammertjener troadts 
frets med itedflagne-^ine og fljæl-
vende Skridt. r 

„Hvad vil du?" sagde Grevinden 

forbauset. 
„Naadige Frue," begyndte Tjene

ren med kvalt Stemme, „jeg bærer 
paa ett Hemmelighed, som jeg nu ikke 
kan bevare længere. Jeg maa lette 
min Samvittighed ved ot oobenbare 
den. Det er mig som har bragt Bre-
vene paa Posthuset." 

„Det er da ikke mulig?" 
„Jo, desværre. Det forholder sig 

fooledes, at salig Greven, medens 
han endnu levede overleverede mig 
en Pakke Breve, han havde flrevet, 
da han ikke kunde udholde den Tanke, 
at Grevinden skulde blive nogen on
dens Hustru. Hon lod mig forstod, 
hvad hvert Brev indeholdt og-poolog-
de mig ot affende dem, hvis de deri 
forudsatte , Tilfælder fluide ind

træffe." 
Denne overraskende Afsløring be-

virkede en total Forandring i Grev
indens Indre. Ganske rolig gik 
hun hen til Markien og lagde beteg
nende sin Haond i hons. 

Idet somme vendte den gamle 
Tjener, font allerede var naaet til 
Døren, tilbage og sagde: 

„Jeg har nok endnu noget paa 
Hjerte. Hvad flal jeg gjøre med de 
andre Brevene?" _ 

„Dent kan De sende mig, for f om 
hendes Husbond har jeg Ret til at 
aabne"dem," svarede den lykkelige 

Marki. -

" Abonner paa „Minneapolis Ti
dende", $1.50 Aoret. 
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For brændende Ekzem 
Smør paa Zem>>, den antiseptifle Bædfl« 

— Let at bruge. , 

x 

Hss hvilkensomhelst Apotheker, fot 
35c, eller $1.00 for stor Flaske, faa en 
Flafle Zemo. Naar smurt paa som anvist 
fjerner den effektivt Ekzem, statlser hur*1 

tig Kløe og læger Hudsygdomme ogsaa 
Saar, Brandsaar, Kvæstelser og Irrita-
tion. Det gjennemtrænger, renser og stil« 
ler Smerte. Zemo er en ren, paalidelig 
og billig antiseptifl Bædfle. Prøv den, da 
vi tror, at intet, som Te før har brugt» 
er saa effektivt og tilfredsstillende. —• 
Avertissement.^ -
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