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Oasaa en Vaavendtsaaee for 
»Im« Stalwath « 

Vor tinkxe lmaltefttlde zllkialinzi ttaa l«i« 
tet«attit·en«.s Iltestizte Vom-, sont under det 
taugt-inne Tisatsn ,,ls««t-.tetntite« for nagte 
Uckaanedet tiden lteattntste tin Tilvastelse 
het- i St. Paul, dar i in ttdfte lldxtaoe,i 
Nio. its af 7. d-.-., fnndet for godt, ati 
ttdspnde et .ltnantitin af sitt otterflodigei 
Walde intod de Lllcitsttd tta Tatttteltt«og, 
sont hat« stillet tia i Zttidten og set for 
godt at indbnde Senatoe Pan Wyck santt 
He Eted .Hedde, Redaltoten af »Nimm 
stoland Jttdepcttdettt«, til at tale ved et 

Mode, sont ital afltoldeci i Dannebeog 
fetsttonnnendc Mandag den lgte denttesz, 
samt de paa Pragrantet ttasonte Talete 
At Stttoeten af digse Littieeo Navn vg- 
saa hat« faact Plads paa,Fttdbt)delse-«.tptso- 
grantet, hartinteligvio ogsaa i hoj Grad 
intertet 'O’ht·r. og fotsvoldt destt en for- 
styk1«et:icattet«o; thi de ndbtsyde standen- 
de, at oed betneldte Mode vil C. H. Van 
Wyck, Fted Hedde og Panl Andeefon 
,,ttdlnfte fig selv,« og slaa paa den stote 
Trottnne, var oel sagteno Menittgen at 

tilfojr. Sktiveecn hat« aldeles intet i- 
ntod at Born tnote fig, og stutde nappe 
have vierdiget dette Udbtsnd af barnlig 
Ekstasitet noget Stint-, ont det lttnde 
tnore dein at holde for Nat og ndose de- 
res Oplag af Skjetnt paa as tee nannte 
Personen-, da for tnig gietnez ttten fot 
andres Vcdkonnncnde, sont ikke kjende 
Fot«holdene, vil jeg give folgende For- 
tlating for ntine standinaoiske Lands- 
tneknd igjennent »Stjetnen«, fot«saavidt 
tttitt Poet i Satnntentaldelsen af dette 
Mode angaat, og hol-J vor baenltge 
Ven, »Enterprise«n ellet dens vceedige 
Kollegaet — sont san tin-tug: sobe af « 

fantnte Kaal — onstc det, skal ieg gjetne 
give iatttntezottlating i derco egetSprog 
i hvet af detses respektive Oeganee ellet· 
»Maskinet««, sont de iaa pent bentktsne 
hinanden. 

For otnttsent en Maatted siden, bleo 
jeg anntodet af en Tel Vennet fea Dan- 
ttesbrog, ont at viere dein behjcelpelig 
nted at udfakdige en Jnvitation tll vor 

foltetjirte Talsntand, Senatoe Van 
Whck, otn at totntne til deteis Stab og 
holde en af sine folkelige Taler, hvilket 
jeg ogfaa looede at onst-e behjælpelig med. 
Meer blev itte dengang gjot«t. NogleDm 
ge eftee gilt-Indes jeg attet af Benner fra 
Dattttedt·og i santttte Anledning, vi ist-ed 
da til Bottich og jeg skteo et Bteo nted 
Judbydelse til Zenatot Van Wt)ck, otn 

at konnne til Dannelteog og selo bestem- 
nte Dagett. Vott Onske blev bekedoil- 
ligt efterkotnniet, og Senatotett bestem- 
te den U. September sont Dagen. Vis- 
deke end at skeive næonte Jndlntdelfe og 
paa det hjettcligste at forene tnine Bon- 
netz og Lnster ont Opfnldelsen as vott 

Attdragendc (da jeg, sont Ihn-. bekjendt, 
er en stot« Benndtet af vot state Stam- 
tnand) har jeg ikkchaot tned Sagen at 

gjste Sont D’ht·t·. Redattorer af nett-n- 

te ungdomntelige Organ betjendt har jeg« 
vceret syg en stot« Tel af indemtende 
Sommer og Pakt af Tiden fettgeliggett- 
de for netop i de Tage da Progtannnct 
for Dannedtsog-Festen udftetdigedes af 
Komiteett i Dannebtog vat« jeg sengelig- 
gettde og ude af Stand til at forlade Hu- 
fet, og det ftrste, jeg vidsie ont at mit- 
Napn var munt, oats da jeg nogle Dagei 
efter overraktes een af Plakateepe af» 
»Stjernett«g Nedaktsr, He. Peter Ehhe- 
son. Mitt Helbred et endntt mindre god, 
og i hvor høj Grad det end stulde glade 
mig atooervcre Festeni Dannebrog og 
hste Nebraskas verdettsberainte States- 
tttand tale, er det meget vansteligt og n- 

sikkert atjeg pil bliae lstactd til at over- 
vcte Lamme. Hpis jeg itnidlertid hljpet 
istattd deetih vix jeg visfelig viere-mä, 
det ktszt Ist-ge pas Swdlynligois vil 
jes ingensalz holde,men stulpe jes dertil 
file miser sagt-as blipze steka af 
Bemikee t Mantel-rog, vil jeg til-er 
hvetbg syst-se «Enterpeife« esee Wi 
af beut mwllfiiste Killegaee tin-sitz 
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nIen ganfke handle offer eget Forgodtbe- 
findende. 

Yaglingenglldbrnd onI nt vi Isil »for- 
nnftalie en Newlntion i Homnrd Conn- 

tys Politik,« tilbageviier jeg, for Em, 
Inedriieniek til den fmnnIe ansnlige Kil- 
de, hoorfm de er fkenifoncnIeL Mine 

Petitier Aniknelfer er Falter vel bekiendt, 
uden nk behnoes qt »Ifitzifteg« i denne 
i Anledning. ,,-Zsjemen«s Laie-re Iiende 
iiiviofe disse. »Eil8!rprifk«g, ,,"Bhono- 
gmpheii«s fxmvei fom »Ist-u Wie-M el- 

»ler hoenffsmhelft andeng Besten-beisei- 
ioI· at ledc Inig im de fnnde republikuns 
fle, L inc o l n i te Grundprinciper ned 
at overfnie Ined Groulfedek cllek Stifte- 
iieI iinod LInIILs yck oq hnns Venneip iaa 
urlioin ved en nafbrndt Aoiofejde inIod 

!Inig felv oil fandelig Ikke hiælpe Sagen 
en TpddeL Mit (»)i«nnde«incip i denne 

Reining er urokkrligt, og hoad Jndflys 
dclfc, jeg monne nI oende, ellcr vix-re i- 
itand til at ndpue, vil bliue brugt for 
Sandhed oq Neifendighed i Folkets 
Sag, oveIfor de nn hekikende tyiannifke 
MoiIopolfytstek. s 

ssfnglingen advarer ligeledes Genua-. 
ne, at ngtc fig for politier ,,Skeinaer«,; 
hvoroed en Mulighed kunde osistaa ais 
VnIiWIick, cller andre nf hand Venner 
fknlde krybc i een euer andcn Euch-dg- 
fiilling igien. — Jn, vedhold blot edersz 
Rainaskrig, taub fInn Baalspræftcrne til 
deres falfke Gud famneget J behngetf Folkei i Hainen-d Conniy vil Inaner dog 
iikcdcfnnnindre lasse (5«dcr en skjon Tag 
im hnnd Kant Binden blæfer. —F5o, 
Folket begynderinere og mere at faae 
Ojnene op for, fm hvilken Kant, de 
har at befrygte politier SaIIIIIIenfvær- 
gelfcr og fkenIatifke Sie-Amt 

Tit Slntning blst dene: Naar J nee- 

ftc Gang findet for godt at gaa Van 
Wi)ck, Hedde og mig paa Livet, da frenI 
com nied faktier Grunde for Ebers 
Klagek og Beet-anb. Gandefnlde Ub- 
raab og Lnftfagtninger vil ikke blive be- 
sparen 

Med Hiler til Reduktionen og 
»Stjernen«s Lesers. 

Ærbsdigft, 
Paul Anderfon. 
A 

Et Eventyr paa Preriemh 

En Korrespondent til New York 
»Juki« inedbeler folgende Episode sra 
sit Jagerlim 

»Jeg hak siere Gange under mit Ja- 
gerlia verret Daden nær paa Grund as 
Bsficrs »stainpede« (Flugt bcvirket ved 

Stier-O, nicn engang, hvor jeg var DI- 
den nat-niest, var Baslernes Flugt et 

Middel til at srelse Inin Sla1p. Dette 
sandt Steh i 1867 nær Gtcendsen mel- 
lcm Kansas og Nebraska paa en Stark- 
ning incllem Republican- og Salomon- 
Flodcrnc. Denne Strakning var be- 
kscndt sor cn udmarket Gmsgang sor 
Bostrix Her blcoe de itkc soruroligede 
as andre end Jndianeknc naar disse be- 

høvede Kind til sin Husholdning. Jeg 
har set Hist-der i denne Tralt paa over 

100,000 Sinkt-eh sont hak bedækket 
Prækien saalangt Ojet har kunnet mkke. 

Spargeg der am hvad der er Aarsag 
til Bpflcrnes »stampede«, kan dette be- 
svares rettest med — Jntet, stet intet. 
llagtet Bosterne er ssdt i vild Tiistand 
og saaledes butde viere vant med Stor- 
me, Syiiet as Ulve og alle Stags Lyb, 
saa ere de dog de raddeste Tyr paa Jor- 
den. Jeg hat set at en opstaaet ntsrk 
Sti) paa Hinunelen har beoirket »statu- 
pedc« blandt 10,000 Basler· Jeg ved 
at en lilvs Hyl hat sat en hel Hjord i 

Vevægelse. Cn Lynild eller et Tot-den- 
stag kan strcenune dem halot til dade u- 

agtet inan skuldc tro at de vare vante 

tneh siigt; ere de tonmei Farten, kan 
knn et Field saa dem til at vige til Si- 
den, og alene lldinattclse tan bringe deinj 
tilbage til sin normale Siudstilstand.s 
Ve, den Nybyggek eller Jager sont er 

saa iiheldig at viere i deres Vej uden at 

have saaineget soin en Land at tage sin 
Tiiflngt til. Jeg saa ovennaevnte Aar 
ved Vorm-Armen as Platte Ritter en C- 
niigrantleir sont laa i Besen for en 

,,stampede«. J Lejren havde der vceret 

7 Bogne og 24 Mennesker nied omtrent 
30 Heste og Fakteaturer. Den fremstyr- 
tende og as Skrcek grelme Djord naaede 
denne Lejr netop i Dagbmkningen og 
det tog dein 15 a 20 Minutter til at pas- 
sere Stebet. Kun et mennesteligt Vie- 
sen undtam — en Mund som boktsartes 
paa Ryggen as en Befiel og kam as sam- 
me paa et Steh der laa 10 Mil sra Les- 
ten. Jkte et Huödyr sandtes tilbage, 
ikke engang en Vogn var nndgaaet to- 
tal Odelceggelsr. Jeg saa Lejrpladsen 
ved Mibdagstidek sammt Dag og der 
fandtes ikte et Stykteiös de tuntze Vog- 
ne saa state at jeg ejlnnde date dem 
hatt under min Arm. Projec- var til- 
bage as Menneskene MINI- AMICI- 
des som Leoninger as.menaestelige Va- 
senetx 

Men, tilhase til mit eget Eveatyr. 
Vi tm site Zog-te ide- mnte Trakt, 

ljvor vi sysseliatte as med at drabe alt 
Zlaga Bildt. Uagtet der sandteg saldt 
need Indiana-e, loin disse dog ilte mer 

odz paa en hel llge. Vi hat-de vor Lejr 
oed en liden Rast ated en Land bestimm- 
de as mntrent en tolv Tretet til vor 

Beskyttelse. L tntrent 2 Mil i nsrd var 

en ttilde og en Land. Jndianerne hav: 
de paa den Tid itte saaet sat paa Win- 
einher-Ritter vg kjendte heller ekle til 
diskurian og en paa .ltiizss5sli sizs desin- 
dende Leop as II «Z11dictitet"eslaldebe- 
nrnte sig paa at angribe st uelbencednede 
Lea-gere. Vi lsoldt dog Ojnene aabne 
og en var paa Vogt tnedeng de tke andre 
sov. Bi havde ligget i Lesr i 6 a 10 
Tage bestandig oatginet as Basler, da 
der en listernnddag, netop i Salned- 
gangen, markedm en Bevergelse has 
Tinene der tadede henpaa at noget u- 

sckduanligt var paa Fast-de. Te formel- 
lige Asdelinger trat sig sannnen. Alle 
Lrer der ftrejsede onikring Hirn-den sofe- 
nede sig nied denne og nirsten alle Tyr 
holdt op at greeasc og reiste sig erngsteli- 
ge og nrolige. Dette tydede hen paa at 
der var Indiana-c i Ncrtheden Tet er 

nnderligt, inen itke destoatindre sandt, 
at en Jndiancra Ncerhcd sonndliger 
Vaslerne nierc end en haid Mandek Vi 
tnnde itke sorstaa book-vidt der vat- en 

Trop paa ttriggstien sont lau-de i Nar- 

heden for at angribe od, eller der nur et 

Jagtselskab sont hotdt sig ved den store 
Hjords Flanlru Bi tras imidlettid alle 

innligc Forderedelse den Nat for at as- 
slaa et tnaligt Angreb. 

Jeg hat« tidligere nievnt den anden 
Land. Tonne bestod asnoglc for-trab- 
lcde «,cottontvoodd" ag lnndc ikke anseg 
for nacht Beskyttelse. linderNattcng 
Lob hændte folgende: En paa steige-- 
stien sig besindeade Trop Indiana-e as 
otntrent 555 Mand kantpercde idenne til- 
lc Landi den Heitsigt ved Dagbrætnim 
gen at oversalde os og stornte vor Lejtu 
En tort Stand sar Dagbraekaiagen be- 

stege de sine Heste og ncermede sig as nie-. 

get sorsigtigt indtil de vare toatne os 

nær paa en j Mils Assiand, hvor de» 
standsede for at asvente Dagen. Dei 
vidste nok at vor Vagt vilde saa Oje paai 
dem, ntenderes Agt var at styrte sremi 
mod as iStorntlab ag angribe vor Lejr. 
Nu ja, det var sam sagt i Dagbræknin- 
gen, og dersonr 5 Minatter til var geme- 
de vilde de vare blevne opdagede as Bag- 
ten, men na begyndte den state Bestel- 
hjord en »statnpede«. Vagten harte Dy- 
rene strakö de satte sig i Bevcegelse og 
vielkede as andre der sov. Da oi havde 
saaet vore Gevær i Handerne opdagede 
vi Jadianerne. Dis-se vidste bedre end 
vi hvad der stod paa, nien de besandt sig 
tnellent dobbelt Jld. Havdingen barde 
have angrebet pet; han havde vistnok da 
tabt 6 ellek s Mand, men den Besten- 
telse Landen bad vilde have srelst Restcn 
as hans Trap vg givet hant vore Skal- 
per i Bytte. Maasse var han i Uviden- 

hed ontvor Styrtez nien nat var det, 
at han, efterat have betcenkt sig i nogle 
kostbare Minutter, besalede Tropperne 
at drage til venstre. Jndianernes ene- 

ste Haad var at kunne ride sorbi Dassel- 
hjardens Frant, men dette blev en U- 

malighed, da denne, sont vi bagester ftk 
at se, ikke var mindre end syv Mil bred, 
og Jadiaaerne knapt havde sat sig i 

Beveegelse sarend de farste Basler kunde 
viere i Sigm De com tættere end Bier 
ned mad Matten nied ladende Haveder, 
idet Hornene raslede mod hverandre og 
Dannene af dekea Fadder hartes soin 
sjarn Tarden. Jdet vi stirrede paa det- 
te sælsonnne Stacspil, saa vi hele Indi- 
anertroppen blive opslugt i dette store 
gyngende Hav as dyrifk Liv. Et Lie- 
blik ester styrtede en gammel Ore gieri- 
nein Landen og enhver as og sprang til 
et Trete. Medeas jeg holdt paa at klat- 
re op stadte min Fod mod Ryggen as en 

Bassel og inden jeg var iSikkerhed stod 
can 5 as de starste Trceer i Landen til- 

bage. Alle de andre vare oprykkede nied 

Radderne under Satntnenstadet med Dy- 
rene, as hvilken 23 laa lemleestcde paa 
Marien under mig. Vore ödeste, vor» 

Lejr og Alt hvad der tilharte as var feerl 
svundet paa et Par Minutter. Binde-! 
ret var 10 Gange mere bedøvende ends 
en Orkan paa Hat-et, og Dyrenes For- 
strcetkelse var stygtelig at se. i 

Jeg har sagt at Dyrenes Frönt var- 

7 Mil bred. Man can forstaa hvilken 
Tsybde den har havt, naar jeg siger, at 

den tog 3 Timer for at passere sorbi. 
Hvert Tyr sprang for Livet og deres 

zart Lande ikle viere mindre end 10 Mil 
i Timen. Jeg vildersor med Tryghed 
kanne sige at Hierden var sine 30 Mil 

dab. Estee hvad vi senere ersarede has-» 
de Hierden lebet 40 Mit inden den; 
sagtnebe Fatten. Da de sidste Dyr has-l 
des pagseret var Landstabet otnktlng et 
bedrjoeligt Spu. Middst 150 Dyx laai 
-df·deseller lemlæstede og der reiste sig en 7j 
Mit dred Fute; hwrfra alt vakaterligts 
ivlarg svrsvnndet agv sont saa udsdtn Im 
Zweit hat-de derjet den, og sotn betegnei 
deu- sej Dykene hat-de taget. 
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As alle vore Lejrsager tnnde oi ille 
finde en eneste lsjsenstand as Trie, Kern 
eller Lieder Alle vore Heste var-e ncds 

trampede og der-es Kroppe var nntelig 
at ie. 

Bi spredte oS for at se hoilken Etsch- 
’ne der var trnsiet Jndianerne, nien vi 
ldehaoede ikke at gaa langt. Te pare 

fnldne oinlnld og nedtrarnpede i Jorden 
Er Medic-n as saninie Stamme, tned 
lsvillcn jrq icnere talte here-im opgav 
for mig, at itle en enestc as Jndianerne 
hat-de slnppct Udas nied Livet og at Ta- 
det var saa stort, at dct nasr havde for- 
aarsaget Stannnens Oplagning. 

Eu Kiaerliglpedshittorie. 

f Jndbyggcrnc i dcn lille By Gardneip 
-Jll., blcv i fort-im llge sorstyrrede oed 
I en innstisl rontantist Begi-etil)ed, sand- 
synligoig den forsle, Byen hat« havt af 

idet StagH. Og det hele var dog ilte 
landct end en as digsc anierikanske Kiker- 
ilighcdghistorier incd et Revolversknd, sont 
dræbte den cne as de elslende og var 

lAarsag til, at den anden inantte stille 
»Luzern« Kantion for at slippe Arrest. 
Historie-n er nn ilke lkrnger dist tingestc 
iiii)stisk. Nardnerenserne ogtjlnicsrcpoiv 
ternc dar trasisgt ind i den-J niindste Te- 
taljer, diesmal-eh tagt samtnen og trut- 

tet fra, saa tilsidst et sannnenlsirngendc 
Oele er tonnnen stem, sont er san nirr 

Sandheden, sont det er ninligt at kom- 

me, nden at nagen as sclnc Teltagcrnc 
har villct eller knnnet forklare fig. 

El Sinkt-e udensor Gardner ligger 
der en Farin, sont ejes as en Meg. llTod- 
ge og ester hende har faaet Navnct 

Todgesarniem Der hat« hnn levct nied 
sin Tatter iniange Aar, og begge har 
besattct sig ined lidet andet end at trcclle 

og slide for at kunne lcegge Dollar til’ 
Dollar. Sirt-US var Moderen bekjendtl 
for sin Gierrighed og underlige Karat- 
ter. Sædoanligvis havde hun Mand- 
folkhat, Mandsolkstøvler og Monds-ils- 
fralke paa; den sidste havde hun faestet 
om Lioet med et Tong. Slig rejste hun 
ogsaa til Byen, og der vatte altid heu- 
des Optræden de smaa Verdcnsborgeres 
Jubel. Hvor gjerrig end Moder-en var, 
hat-de hun dog en levende Interesse for 
sin Datters Vel og specielt for at saa 
hende godt gift. Det var hendes Stra- 
ben i lang Tidz og skjønt hun euere-, 
naar det gjaldt Skatter og Asgifter, 
sorsilrede paa det dyrcste, at hnn ingen- 
ting ejede, kunde hun, naar det gsaldt 
at fiskc Friere, nok lade falde Vink om, 
at Medgift stnldc der ikke niangle. 
Datteren tog iniidlertid Essainen ved 

Conntyets Normalskole og virkede i trog- 
le Aar sont Leererinde indtil hun for to 

Aar siden opgav det og vendte tilbage til 

Dodgefarmen, hvor hun trolig hjalp til 
nied alslags Arbesde, selv det groveste; 
thi de havde ingcn til at hjælpe sig paa 
Gaardein 

Kort efter lylkedcs det Mode-ten at 

finde en Besler, der var tilstrcekkelig 
glad i Penge til at bide paa Kragen. 
Det var OberstWalter Badeock as Trie- 
lastsirniaet Babeock ö- Whecler i Chiro- 
go, og han var heller itte nagen Ung- 
dom. Han og Mrg. Dodge havde trus- 
set samtnen i Farretningganliggender, 
og hun havde aabnet sit Hierte for hain 
og spurgt, om han ikke haode en San, 
som kunde passe til Mund for Sarah.——— 
Sarah var baade dannet og flink og dil- 
de blive en gjæo Kone. — Nej han var 

selvs ugift, soarede han. Saa nieget 
desto bedie, trenkte den gainle og indbad 
Mr. Babcock til at bespge dein. Det 
varede ille lange, for det var en aaben 

Henimelighed, at Miss Dodge havde en 

Kjaereste, som besegte hende, nien hvein 
han var, eller hvad han var, nied Und- 
tagelse as den ene Ting, at han ejede 
Penge, sit ingen vide. Bis-selig syntes 
Mes. Todge nu, at hnn havde opfyldt 
sine moderlige Pligterz thi for omtrent 
et Aar siden, eller en 6 Mauneder, ef- 
ter at Forholdet var indledct, sagdc 
hun Todgefarmen Farvel og reiste til 
sine Slcegtninger iSt. Charles. Sei-! 

l 
rah blev saaledes alene paa Gaarden. 
Babcock kom regelmæssig ud til hende;» 
tnen han var meget sörsigtig og tog sigl 
vel i Vate, for at nogeniGardnee 
stulde se ham. JRegelen gil han af 
Treenet udenfor Byen. Han var Nat- 
ten over hos sin chereste og reiste tidlig 
næste Morgen til Chieago. Alt gis vel 
indtil sorleden April. Da com der en 

Knude paa Traaden, og paa tre Maa- 
neder var ilke Babcock ude paa Dodge- 
farmen. J den Tid bestrebte han sig 
desnden for at tilbagebetale en Del 
Penge, han havde laant as Mrs. Ded- 
ge. Detvar tydellgt, han Inflede at 
tkckle sig tilbage. Men Stilsntissen 
var Sakah for-tang; rimeligvis havde 
shun fat met-e end nogle usle Penge pack 
Spllz tilslut reiste dem lud tll deutet-·- 
ljse i Chicdgm Hirn lovede Bad og Be- 
drtng; men han havde det san trat-U, 
et set var nun-list for hing et komme 
der-nd ftr m Lstdasusten, sagt-e han. 

J 

Han kotn ikle, og Zarah fkrev til hatn,,: 
at linn atter oilde dein-ge lJatn ilshicago.; 
Bet liialp; lian fvatcde oieblitkelig, at 

han flulde lonnne ud den folgende Fre- 

dag, og den Gang holdt lian Lcd. Tet 
var den ltwe August. ————— 

—.——-——-·--.-.—- -.—,--.— 

Tidlig ntzstr Tags Morgen tmder 

Mr. Bacock pludfelig ind til Mc. Rec- 

per, der hat Leiesialb i Wardan og be- 

der hatn tiare fjg til Tal-tot IchMann 

Mi·..5tekper kienbte ham ikle rgIJct«.Bab 
cock for-teuer hoe1«kcn, hvok han totnf1«a, 
eller hvad der feilede hatn. Ligeoverfor 
Doktoren, var hatt ogfaa tneget forbe- 
holden. Han var fkndt, fagdc hatt, og 
oilde at Doktoren fknlde underfagc hant 
og for-bindc hani, faa lian knnde reife 
til Chicagm Han faa faa ftcerk og frifk 
ud, at McMann tt·oede, det bare var 

en liden Skramnie det gjaldt, og bnd 

hanc vente cn Stund; tnen vcd Unverst- 
gelfen vifte dct fig, at en Kugle var 

trasngt ind i Maven en tre Tonnner nn- 

der Hinten og at Babcock neppc knnde 

t·edde-J. Paa Toktoreng Sporgszniaah 
fvatscde han knn det allet«1mdvendigfte: 
En zlccnalver var gaact af; tnen han var 

ikke bleven ftndt, derfmn lian iklc liaude 
grclict fat i de n, fagdc han. Tette var 

otntrent alt, han fot·taltc, og ncrftc 
Tag dodc han. Te ta forfte Tage vat- 

alt lntter lssiszningetz Mcn lin eitcr 
lidt, da Falk i Nardncr liaude fantt 
tasntt fig ocn og tagt samtnen, linad de 

oidfte, tont dct frem, at der Inaattc nas- 

1·c en Kvinde nted i -3pillct, og at den- 
ne stvinde itte var nagen anden ent- 

Mifg L.odgc. Tilfidft fyntesz Politi- 
meftcr Bnll, a: du· var tilftmkttelige Be- 

vifer til at tagc ud en Arreftordre iinod 

hende, og innige Onsdags blev hun 
stillct nndet 810,000 Kaution, anklach 
for Mord. Vclftaaendc Borgere iGard-’ 
ner gik god for hende. 

Hvordan egentlig Skydningen gik fol- 
sig, kan tnan natnrligvis ikke vide, fau- 
længe Mifg Dodge intet siger, og hun 
vil cfter sine Sagførereg Raad ikke for- 
klarefig, for hun ftilles for Storinry- 
en, og kanfle ikke da heller. Men der 
er ikke Tvivl otn, at de af en eller anden 
Grund var komtnet i Kamp am Revol- 
veren, famtatdenne derved gik af og 
faakede Babcvck. Den rimeligfte Anm- 

gelfe er, at Sarah, der forftod, at heu- 
des Elfter ikke langer vilde vide noget af 
hcnde, hat truet ntcd at fkyde sig, og 
at Babcock hat« villet tage Revolveren 
fta heade. 

Det er ikke rimeligt, at Storiuryen 
vil reife nagen Anklage mod Mifs Dad- 
ge. Jngcn tan optrcrde Dg vidne, at 

hnn er Babcocks Mordcr, og alt hsad 
hun felv behøvcr at flge er, at hun fkiød 
i Seloforfoar. Jngcn ksn bevifc dct 

modfatte, fkiønt det itle er nagen time-, 

lig Tanke, at Babcock fknldc have villet 
øve Vold mod hende. 

Ja, faaledes gaar det, naar Kvinder- 
ne frier; de sinder nok m Frier, man 

han dukt ikkei Lcengdcn. Babcock kun- 
de nn heller ikke vente fis nagen bedre 
Dad. Han maatte io vide, at et Re- 
volveroptrini Regelen danner Afflnt- 
ningen paa faadanne Historiet·, foni den 
han indlod fig paa. (,,Norden.«) 

Hvav fand Fortieneste com tappen-. 

Te sidste satt Aaks elsempclløse Afjætttittg 
af Botchee’s German Syrttp harforbattfct 
Bett-ein At derer del sikreste og bedste Mid- 
del ntod Hain-, Fotkjplelie og den værfte 
Grad as Lttttgefygdoiti, er hiroet over al· 
ToivL Tets Vitknittggprincip er aldeles 
gkuttdfotikjelligt sra bet, paa hvilfet Lasger 
baserer deres Forskrifter og thiordningey da 
det navttlig ickc optorrer Hosten og tilbage: 
ladet Sygdotnmen, ttteu, tocttimod, bott- 
tagek del Sygdommens A a Hag, lceget de 
attgtebne Tele og scetter dem i frisk Institut-. 
Lin Flotte holdt i Hitset for paaloiittnende 
Tilmsldc, vil spare Toktorregttittgcr og lang- 
tkttttte Sygdommr. tin Prøoe viloverbc- 
vise Tig om dem-. Dei faag tikjøbsz hog 
hvek etteste Apotheket i de For. Staren Te 
storkc Flaskek koste 75 Cent. 

Im 10,000 til 25,000 Kroner sm- » 

des ai os hjcm til Sockig hocr llac i Velob 
fra 5 titotter til 10,000 Krottetx Pcngenej 
forfcttdes ttted de tttest htirtiggaaettde Tum- 
pete, fotn befare Atlantcrhavet, og freut-! 
komme iaedvanlig paa 14-— lö Tage fraY 
Chicago til Stattdittaviett. Vi gatattteterI etthver gjettttettt os ttdfcerdiget Money Ok- 
der. Bei-g net-nieste Thingvalla:Ølgent, og! 
hat han dem ille, skkiv direkte til os og giv! tydelig og fttld Adresse i det gamle Land. 

A. Mortetttsen G Co» i 
126 lsx Kittzie St. Chicago, Jll. i 

J —-—- 

Paalldellge es redelise Ase-me 
ottftes i ethvert stattdinavisk Setlement for 
den direkte Stattdittaoiste Postlinie Thittgx valla. Saat-atme- Agenteks Fortettting er 
at vælge Thiugvalla;8ittietts Money Ort-ers 
for alle Dele af Soerig, Rpkge og Tanmatk 
samt Thingvalla-Linietts Fkibiletter fra al- 
le stattdinaoiske Havtie til Jernbaneftatiott 
iAmetita, saavelspm Eskurflonsbilletter 
fra Chicagvttlstmdittaytkke Hat-tie. Libe- 
ksle Kommissionec tilbydei. 

A. Mortensen EG» 
General-Weinen 120 CMttzie St. Chiusi-, Jll. 

JO Co Wildbc 
U l)rntagck, 

and-Vater m 

Udvalg af Lommcs og 
« annebrog, 

Etukn 

F v r s t e 

Nationalbau 
PiuIL WWS 

Autörifcrct Kapital z» 
« 

Veholdnrng og Overskub kyu«(00 
Bestyrelscx 

A tss Bahn. « « W 
N W Weils ............ Lsice PM- 
weg ts, Lean. ..... q « 

lldforer almmdelkg atihoMm 
Nimm bctales paa dcponeredk Im 
unt Zcplqcx L-ekglc1bkmlbarez.;« 
le nde nom- Bykr 

J. pcdcrfo 
Hort-heult ’1’iiil(«s. 

späer ljiskjtkrw W f01"s«1’skiks«,, 

m« Funktiqu 

Datmcbrog, ..... Nkhka 

F. I. From« 
Tanik Lccgc og Mit-Urg- 

l)ium(sbt-0L, Nun-« 
Komm-: over Poflhsxs 

Doktor Fu R. Horch 
. 

L K ægc og trur 
Gratian-et Im Rust- Iev·cpllege, We 
nontorc over zsirst National Bank 

Findcsz altid paa Kontorct paa LM 

Essdsætslig Upmækksomhpilsk 
kes vin(le- og Bormssygdo 

St. Paul, Nev. 

A.N.Scott 
OoD yrlæghq 

Behandlcr alle Sygdonunc og Bejkadkg 
scr som alle Tyr cre udfatte for. Immer 

le helbrcdcligemeatmssygdommk Harz 

let mod Soinckolrra. 
Kontor i Chimss Anat-set 

S- t P a u l, 
« 

Ungc Mand- 

Sont hat fnlgt Homer Nrecleys Raub 
begyndcr Livet i Besten, Tn tmngkrnl 
letøi for Dinc TrckkdyrZ Ruoeh nun 

Illskek St kjpbe Stigt kotn inv og betrag! 
u y e V irr k st e d, mine nye Vater 
maal mine n y r Priskr med andres- 

Jeg hat« nylig modtagct 2 szider be 

Flugs »Hm-tiefs- Lil.« Bring Ebers-T 
kk OR faa dem fylbtc. Knn Pl Wollen 
benyt Tidcn. 

Wem ikke Stedctt ecn Tei- ost M El 

Uogmphs« TrytkekL 
TMH 

Dick Vurmls 

Tit Damerne i Særvelcslis 

Der cr ängen Damei vort L-111d, ’ 

ikke scrtm Pris paa k1«aftig- gsd 
bred, kosenfawede Kinder, tileka 
ne og klar Ansigtsfarve. G tlmotv 
A romat ifke V i n er M M 

— ;.;. -". 
paalidclrge Medicin, hvorvcd Ins-« 

signclscr kan erholde«5. , Dann-r Junge MlntoreKJ :’11«onmns««- —- 

128 Tons for en Tolle-tu 
Llronmtist Bin vtl alter sumle 

kommen rast. 
» W Den knrcrcr Nervoshchog HONIka Magre Mcrnd og .I(vctilkcle’kWF.3 

og Uioeligc ved Brngcnc11(»«1111101i-«s 
mamtc Bin. »a» sen helbreder tilbagcholvt Menkaleny 

Nerons imsthcd furcreg mcv umne- 

Jlronmtukc Vin. 
»I» 

anjne Lygdonune Iotdnoio M- 

Aromamkc Vin. 
Tcn hcldrcdcr mønglvagth l 

Komm-. M Venyt Aronmtipk Bin IPIU EVEan « 

Vtug det som et Værn nnotxzekunxlpH Jngen Tamc vildc verre dct kouwu s 

de fnn vkdste hvad den tun umwinertu 
l·Usort)sdelighed helbrech mcd .1 

Im. 
» W- 

Taa1«lig:)cyg, Bryst cllcr Eine-Ruh geb ·at mdxngc letnoch stromatu c « 

4hc1kexkons. 
» » «. ok J 

» 
Wilmokes Aronmmke Liin u V 

itprste Hierncftykter. isx 
.»"Jj«ertebanken helbeedeschs ?lto111a111d1k«i» ( tlntore’s Aronmmke un mdehv 

opholdende Ngenstaber, » 
Tet er et ufejlbarltgt Mlddkl M 

Main 

Kotndesygdonnnr. m 
Hat vcrkct prøvct i over tolo ZW- 

aldri feilen , he Gifmskss Aronmtilke Lfm « adaåedll kjendte Mit-del nwd snnrrtthch m 

O gdomme., -,b Mkigh romatifk Vin modakbeldkk N k- « 

vg med Tiben knrerg Wigb PROJqu Tet er det liebste otyktenuddcl 
spendet og Born- 

Faai ho- 
i· Isl- UMOU pro-» STZMM 


