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Nooscvelt aflægchr 
Ptckftdcnt-Edcn. 

Giver liestideliq Loite von i alle 
Maul-et at folge Mciiinleys 

Politik- 

Bussctlo, Sept. 14. Priesidenten 
et ded. Præsidenten levet. Wil- 
liam McKinley er ilte mete, Theodore 
Roosevelt aflægget Even som Lan- 
detH 26. Prcrsideni Mænd lonimex 
cg Mit-nd grxatx men Foltet ined sin 
ftie Styxelse veoblivet uden Afbtnd: 
elfe. 

Roofkvelu Leite. 

,,J-denne dybe Sorgan og Provi· 
elsens Time Instit jkg at iillendegire, 
at det skal viere ni: Maul nt fort- 
sætte absolut i en Oder Henfeende 
Mcsiinleys Politil til von elslede 
Lands Frei-, Frei-many og Brief« 

Det var Rooåereltz imste Ord eftek 
at han havde nflanl ist-Im der sættcr 
ham sont Mcslinleyg Eitekfølger og 
som Leder cg Hovedrepmsentant of 
en as de statste Nationer paa Jokden 

Den nye Prcesident aflagde Even i 
et privat HUH i Bussalo i al Stilhed 
foin det ssmmer sig i denne Sorgens 
Tid, tun omgiven af Kabinetsmedi 
leinmekne og nogle faa perfonlige 
Rennen Blandt de Tilftedcvckkende 
nævneg Selretckr Rost, Lung, Hitcts 
cocl og Wiss-Im »Postmastek Gene- 
ral« Smith, Senat-It Depew, Sekte- 
tæk Cottelyon. Dommer Hasel. 
Oberst Ding-Jam, Milbntn, Keatling 
Stockton og nkgle Damen 

Midt ibiandt dein staat Roosevelt, 
en fotholdsvis ung Mand, den Ung- 
af alle vote Pkæsidentek, og steil paa- 
tage sig det vceldige Akbejde, For- 
synet hat udfet ham til, det at fste 
den amerikanstr Nation videre paa 
den Ærens og Beistand-end Vei, som 
MkKinley havde paabegyndt. 

»He. Vice Ptæsident,« begnndek 
onisider Zelektæk Root »Jeg et 

of den afdsde Pecfsdents Kabinetss 
lemmer ovardket til fok vægtige 
Grunde dedkseende Negeringens Ad- 
minstmtionen at fotlangte Dem til, 
»den Ophold at ofiægge Embedseden 
for Præsidentin as de forenede 
Statet.'· 

,.Mr. Selmtær." spaeede Rausc- 
velt, »jeg et rede til at aflægge 
Eden." 

Dommer Hasel as de For-. Statets 
Distkitts Domftol traadte nu fkeni 
med Bibelen i sin Haand, og Rocsevelt 
asiogde den hojtidelige Ed. 

Pksrfidcnw Roofcvclw 
Pralles-nation- 

Milbnrn Dunst-. Zept· H. Den 
nn Prassioent irr-flehte folgende Pro- 
llnmation: 

Ved Pccrfkcenten cf he Forenede 
Stam, en Prolhmation 

»Hu txan Hjemfpgelfe er kommen 
over vort Folt Prcesidenten af de 
Foeenede Stam- et Vleven staaet neb. 
En Fokbrndelfe er vegaaet, ille alene 
knod Nationens Leder, men mod hvee 
lovtro og pligtelskende Bot-gee. 

»Præsiden: MkKinley kecnede et 
Liv fulvt as Kæelighed til sine Med- 
mennefker tin as en alvoklig Steck- 
ben for dercg stellez Vet, med en Dsd 
i ltisielig Hengive:-h:d; og den Munde, 
lyvorpaa han let-ehe sit Liv. faavel sotn 
hans ophsjede Sjælestyrte i Pest-el- 
fens mitteer Stund, dette vil foe 
bestandig blive en dyeebae Erindring 
for vott Fou- 

«Det spnunek sig, at vi sont en 

Nation givet Udttyl til vor dybt- 
Islte Metlighed og Hsjagtelse for 
band Mo og vor dybe Sorg for hans 
beatte Dsd. 
Noosevelt, Preesident af de Foeenedel 
Statet as Amerika, bestemme ncesie 
Torsdag, Sept. 19., den Dag. paa 
hvilken Præsidenlens ioediste Lev-» 
ningek vil blive overgivet til del 
sivsie hvilested, fom en Dag fse 
Sorg og Bsn gennem alle de Fore- 
nede Statek. Jeg anbefaler hele Fol- 
ket at samle flg paa "denne Dag i 
bekeö respektive Ritter og Gudshuse, 
for dee at bsje sig i ydmyg Undeelas 
flelfe af den Almcegtige Gut-z Bilje, 
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oq af Hjæriel at udtmkke dercs Kast- 
lisglzed og Ærbødigbcd mod den stoke 
m crdle Præfibent, hvis Døb hart 
kamt Nationen med bitter Sorg. 

Under de Foeenebe Staieks Segi. 
Theotbore Roogevelt. 1 
—«"-«-- i 

s 
McKinlcys Rubin-et fortsættcd 

under Rooscvelt. 

Udcnrigsmiuistrk hat endnu ikke 
givci Evas-. 

Washington, Sept. 16. --— Press- 
dent Roosevelt hat anmodet alle Ka: 

( Iinetsmedlemmeme om at fortfcettej 
deres Arbejde med ham ,,ikke for eni 
Iid," sagde han, »weil som det Kabi- T 

net, ieg selv vilde vælge. Jeg Inskerf 
Sagen vettagtet sanlede5. Der er leg-i 
dige Postet i Kabinejtet, og jeg vol-f 
per Dem, mine Herrer, til at overtageT 
um« 

Der meldes, at seks modtog Valget. 
To var ikke til Siede, nemlig Sei- 

retærerne Gage og Hay. Af digse to 
hat Mr. Gage fenere modtaget Val- 
get. hvorimod Sekretckk Hat) endnu in- 
tet Svat hat givet. J Tilfælde af, 
at han fastholder sin Resignation yil 
Kkigsminister Root jage hans PladTl 
Lægcknco offi-i··»-: Erklkckiug 

angaacndr Dodsaakfachr. 

lffter Lckgerneg enstemmige Ub- 
lngen var der fra Begyndelsen ille- 
den fjerneste Mitlkqlted for Priest- 
Denlens Liv, idet Livglraften var saa 
ringe, at Naturen ille ydede en 

Smule Hjælp i Retning of Helbred- 
elfe. Den officielle Ertlæring lybek 
laaledes: 

Bussalo, Sept. 14. — Ruglen der 
kennte mod Brystbenet gennemlrængte 
ille Slindet og gjorde ham ringe. 
Stabe. 

Den enden Kugle gil gennem 
Altavesæltm paa to Siedet pcm denH 
nedetfte HalvdeL Begge Hullerne blev 
there samtnen; men Koldbrand satte 
ind omlring de sammensyede Siedet. 

Eiter at Kuglen havde gennem 
lrænql Illuvelasllm gil den inb i de 

bog-erste Dele af Unbetlivet mmte 
oq oprets den kverste Del af Noten. 
sloldbraid fulgte ogsna Kugleng ch 
og ittzqreb ligelebeg Bugspytlirtelen. 

D r var itle Spor af Ajlavehindes 
bctænLclsc cller Jnflammation of an- 

dre Organen Hiertevæggene var for 
tynde. Naturen var helt uviklsom i 
at fremhjælpe Hennebele og Do- 
den var en Folge af Kolvbrand, der 
over alt fulgle i Kuglens Spor. 

Døden var uungaaelig til Ttods 
soc ol Lagebehandling og var den ki- 
titte Folge af Saaten 
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Czolgoß anklaget for Marti. 

Den fssste Besondelie er giokt i Rei- 

niug anokdeteni Domfæloelte, itet 

han den let. Sept. stille-es for Nav- 

ningsketten anklaget for Mord i fskfte 
Grad. 

Alle Spsrqsmqal msdte han mit- 
haarnakket Tod«-T lelv da hqn blev 

spurgi, om hqn Inst-de en Deienlor. 
Dom-net Einem udnævnte Verlor lelv 
hansdefeuloreh nemllgLorqtn S· Louis 
og Robert C. Titus, iidllgere Medlem 
mer qi Basis-los DIjestmL 

Msdte sttive til os, at de nu hat 
iopdageh hvorledes de lan holde VII-- 
neue taste. Giv dem Roely Mountain 
Te hvec Uge.. En Velsiqnelse til Mo- 
der og Bam- Spsrg Apoleleten. 

Gmad i Washington 

»Den sidstc Alste« vtfcs Mkltinlcni 
Hovcdftqdrn. 

Washington. Sept. 17. Aldtig 
hat »det hold-e Has« ligqet faa blegt 
og stille l«,en, sont sidste Nat- 

Prcesident Nchinlens Lig laa der 
inde: Jstvasrelset; den takttefte sorte 
Farbe saa gravtuna overalt, men 

iaennem Sorgefloret lyste de gule Los 
som Etjerner paa en natduntel Him- 
mel. Stilvagterne ftod som Stetter. 

Mes. McKinley var gaaet til Ro. 
J Morges tidlia lød Trapperne af 

mange Trin; det var de mtlitæke og ci- 
vile Øvrighedspersoner, fam tom for 
at vife den sidfte Aste til den dode Re- 
getingschef. Saa tom bang Ka- 
binet og Kl. 8.50 hans Eftersplger, 
Praesident Novsevelt. 

Det duftede tungt, rigtig bebt-del- 
segtungt derinde af det umaadeligej 
Blomstervaeldx navnlig lnste de Tusin- 
der af ,American Beautt)« Roset gen- 
nem det sorte og aremnr. 

Alle havde nu satnlet sig. Enken 
var til Stede, bleg men ealig. 

Sta Kl. 9 gaves der en sagte Befa- 
ling — og Kisten lpftedeg op og bares 
ud. 

Ved Hoveddøren stod Maeinelorp- 
fets Ortesterx »Nearek my God to 
Thee", klang tystnet. 
Under den langsomme Vandring ned 

mod Kapitaliet faldt en tast« fin Regn 
— og Menneftek gtæd 

»Dødemarschen« af »Saul« klang 
pludfelig fra Artilleeieokteftrets Jn- 
strumenter, mægtigt oa langeligt lød 
det- 

Ligvognen blev tkutlen as 6 fort- 
dragne Hefte. 

Fulgt of Tusinder Soldaten hsfe 
og lave, af enhmr Vaabenart. til» 
Lands og til Bands drog Toget faule- 
des til Kapitaliet, hvot det ameri- 
kansle Folt siulde tage Assted med sin 
Prcesident. 

Herom nceste Gang. 
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Hvoklcdcg Bcgkavelfcn oil 

fokcgan. 

Canl0n, O» Sept. 17. Konnte 
en for afdøde Præfident McKinlenS 
Vegravekfe holbt Mode i AfteH on be 

stecnle, at Tiden for Beqruvelseele 
tideligheden sinlde holdes i»75«prste 
Melhodist Kirsc« paa Torgdag sil. 
1.30. 

J Morgen, Lnsdaq lommer den 

føkste Lejlighed for Btzen til at vise 
sin Deltagelfe. 

Da antommet Prcesidenleng Lig 
nemlig· 

Det slal modtageg of Sleveland 
Troppeafdeling A, som efter at have 
ledfaget Ligvognen til Randhuset, oil 

afgivi Æresvagt for Mt5. Mcslinley 
og ledsage hende til del gamle Him, 
samt gøre Vagttjeneste for Prcesidcnt 
Roogevelt, Kabineltekg Medlennner, 
General Miles og Admiral Demen. 

Fra Kl. 12 Middag til II Aften vil 

Liget ligge paa ,,lit de parat-e« i Rand- 

husets RappelfaL og her nil »Im en 

stadig Strom af den afdødez Pyg- 
bstn bevasge scg tavse forbi dereg be- 

tmnteste Medbotgetg jordisle Lennins 
gek. 

Militætet stal holde Orden, liqesom 
der bliver 2 Man-user og 2 Jnfmtei 
rister postekede som Døbsvagler ved 

hvett af Zeistens HjørneL 
Pan Slaget 9 ten-der Medlennnerne 

af G. A. R» der hovedsagelig bestaar 
as den afdøde Prcesidentg gamle Regi- 
kn.sntskatnmetater, ind i Salen, og Ki- 

-s.en fsres da under deres Ledfaqelse 
klil Entens Hiern. 
l Kirketjeneslen okn Torsdagen vil -—l li Overensstemmelse med den afdødes. 
jævne Ønster « blive meget enteL 

Pastot C. E. Manchester vil holde 
»en fort Tale, og Pastor .C. B. Milli- 
gon II Bsnz der vil blive oplcest nogle 
Striftstytker, Nester en blandet 

Kvatket vil synge McKinleys Pud- 
li«ngzsasele: »Aus-,- Kindly Light«. 
Seneije Ul en Dom-spottet iynge, og 
deresier"ßlktes Kisten-nd, Strin for 
Stett-L us til- hans sidste Hvilested 
paa den stille Kittegaard. 

Den stakkels Ente knnft under 
Smerccus tnngo Bykch 

Amsme N. Y, stjde Septbr. — 

Geokge B. Tonkunst-, Prcefident Mc- 
Kmleys Sskke ar, bleo spurgt, om des 
n1r sandt, at Mrsu Mczkinlm sont en- 

klieAviiek havde ingl. iffe vidste otn 

im IEgtesælleS alvorlige Syqdom snr 
m Dage. eher at han var stndt. og di 

MkS.Mc.K-inley vor falden san inw- 
ffkndig samtnen, at man maane holde 
hende nnder Jndflndclfe as bedøuende 
Mit-leg san hnn nu ikte var sig fnldt 
bemde at heut-es VEztefælle var dad. 

Coktelyon warm-: »MkS. McKin 

ley blev andern-net om, at Præsitnsns 
ten var fkudt« sacnme Aften sont des 
ji«-te, og hnn blev unt-errettet om hatte 
Tod, kort ein-r at han bade-. 

Hendes Sorg er gribende. Da 
Prcksidentens Lig fnries nd, faldt hnn 
alb.lcs samtnen i cis-and. Siden lzak 
hcndes Sorg vckkel fokfærbelig. og den 
Untier-, effek fom Tiden nærmer sig for 
at fore Pkæsidenlens Lig til Camon, 
deres Hiem og hnns Grav. Hnn er 

modigere, end vi alle havde vemck men 

henves Sorg er jung m se « 

Fsr Bebravelses-Gndgtjenefken br- 
gyndte, satte Abner MNinlcU og Mrgk 

Donau Enken eftet Viceprassident Ho- 
batt, hende til Præsidentend Rier og 
lod hende vcere alene m d sin Akgtefæb 
les LigJ Da de eiiet en halv Tinud 
Forle heute-de heade, var hun aldeleø 
kauft. 

Mks. Hobakts Bei-g er en ftor Trost 
for heade, da de to er fortkolige Ven- 
inden 

Dct cugclske Konqcpaktil Bürge- 
gndotjencstr i skübculmmk 

Kobenhavm Sept. 1.’-. 

Kong EIqu Dkonning Alexandra 
oq andre tongelige Peifoner binaanede 
en Sorgegndstiencsie for Proesidem 
Mcjiittley, holdt i Das jdeu engelsle 
Mike-. Pojor Dr· manch der fu«- 
gerede, omtalle Snigmordkt mkd den 
dybcste Jndignokion vg Harme og op 
feadte en Bøn for Mus. McKinleu. 

Den rugfiste Eitkekejferindk, derer i 

Brsksg hog sin Feder, den danfte sinnge, 
sendte den kusfifte Lonsul I Købeuhavn 
hen til den americanske Legation for at 

udtrylke hendes Medfslelfe med MUS. 
Mcslitsley i hkndeö Sorg. 

Talkige Besøgsnde og Telegkammer 
fra Landm- forstellige Egne ankom i 
Lober of Tagen i samme Ækiade. 

—-. --«.»-» —- 

Stcnttncn drast. 

Bridgeport, Conn» ttide Sept. —- 

9Jlrs. N. Anford, Sopran Sololsten ved 
Waih ngton Pack Methodtstkttke, be- 

gynbte ved Gndstjenesteu igaar at synge 
»Man-k, nty Gov, to Thee«; men hun 
hat-de nevpe fanget Aabningsokdene, 
for Stemmen suigtede hende. Hun dæts 
k de Ansigtet med sine Hpttder og grwd 
heit. De andre Medlemmer as Koretz 
gjorse tntet Fotiøg paa at iottiættts 
Sangen, men fortt- Mk6. Lyfvcd hen ttl 
en Stol og fvgte sorgceves at troste 
header Hellekitte Pcæsten, sotn tom 
tnd, sortnaaede at yde bende noqu 
Trost. Hnn blrv otnsidet fstt ud til en 

Vogn og fort bjem. 
Oele Forfamlingen blev gkebet af den 

triite Stetntting, og i nogen Tid var 

der ikte et tsrt Øje l Mut-m Seneke 

paa Tagen maatte der heutes Lege til 
Wirs. Lyford. Hun gkæd næften naf 
brudt flere Timer. 

En engelst Forening, til Fremme 
for Kvinders Lylle, hat tilbudt en 

Belønning af m500 for den, der lan 
finde et bebt-e Middel for Kviuder ens- 
Rocly Mountain Te. Hvor fornnf- 
tigt. Spttg Apotetexen. 

Smaatrwk fra Mcskinlcys 
Sygelcic. 

En af de agsisterende Saarlaeaer fra 
Hospitnlet fortalte et Trwt fra Singe- 
fenaem der i al sin Sitnpelbed bog tje- 
ner til at bringe ken nu afdøde Pete- 
sident eng Hierte ncermere. 

McKinlen var just lagt paa Opera-: 
tionzbordet, og Legeene fcerdige til at 
tage fat med Knivene. 

Den omtalte Læae saa Præsidentens 
Lceber bevcege sig svagt. Formodende, 
at han inaaste pnstede at sige ncget, 
bøjede lksan sig ned for at fange Orde- 
ne og hørte ganste tydelig folgende Del 
af Jan-even Tiltomine bit Rige —— 

Sie din Villie. 
Dr. Herinan Mynter, den dansie 

Kirnrg i Bussalo, der bat ajort Tie- 
ncste ved Syaesengen hele Tid:n, hat 
en anden Historie J Folge »Rec. 
Heirath lyder den saaledeg: 

Dr. Mynfter hilste paa Prcefidenten 
ved den private Reception i Guyet- 
ments Bygninaen og fagde: 

,,Tet alte-der mig at hiife paa Dem, 
He. Præsidentx jeg er en Danster og 
en af Deres varmeste Beundtere; jeg 
bar blot det Ønste at trykte Deres 
Haand og sigez Gud velsiane Dem!« 

Den paafølgende Eftermiddag, da 
Præsidenten laa hjælpeløs, var Mynter 
en af de sprfte ved hans Side. Prak- 
sibenten genkendte ham, vg, idet han 
smilte svagt, fagde han: 

»Dosten jeg hat haft den Fornøjelfe 
at mødse Dem for; da paaftod De, atj 
Te intet ønflede frn min. Nu frygteri 
jeg, at jeg pnster en ftor De! fra Dem.« 

Saadanne Smaatrcel giver Farve 
til de store Begivenlieiscr. 

En anden lille Historie tunde med al 
sin Rsrelfe godt væte dansi kongelig. 
Den lyder fauler-es: 

Blandt alle de FOU, mest Byens 
Honoratiores, der pkøvede at nndgaa 
det Reb, der afspærrer Fætdselen forbi 
Hufet, og gøre et Bespg i Sygehufet, 
var en gamniel Mutter, der til Trods 
for sine fimple Klæder og underdanige 
Holdning dog lagde an Paa intet min- 
dre end et Beng hos Mes. McKinley. 
Hun havde inedbragt en Butet af 
Blomstek, der not ogsaa havde groet 
i en gammeldags Habe. I 

Hun vilde finutte under Rsebetz mer« 
» 

den vagthavende Politibetjent gieb» 
bende om Armen med et: »Adgang« 
forbudt, lille Mo’r!« 

Hun saa forstrceltet op ca vendte 
sig bott med et Udtrnt af Stuffelse i« 
det milde gamle Anstat. Plndseiiak 
vendte hun tilbage, gav Beilettm dees 
var banden samtnen med et falmet 
Siltebaand, til Politibetjenten Das 
sagde: »Wer faa aod at give dem til 
Mtkn MeRinley.« Saa gil hnn bott, 
oa Politibetjenten stod aakende med- 
Blomsterbukettcn i Hat-indem Men 
Historien beeetter, at Miss. Diesinle- 
sit Bukettm 

l www »H— 

M mkdifuldt isstbsktitur »Du 
er uu over ti Aar, fide-s im li«sgnnd«- at 

bruge Dr. Pskcrs ,,Knrika« 1 mm Fi- ( 
mille, og i dette Ttdgrum lnr m im 

trckngt til sogen LIMer ssriwr Po 
stor N. I· Agricola, Minimm Ga. 

»Denne værdifulde Medic-in hcslbreder 
alle Sygdomme, der bar bete-J Oukin 
helfe i urent Vtod. Den fnnsn Mo 

ven, som tegerer Leverew og Nykerne· 
Tr. Peters ,,Mc«oe thori« er ogs.:a et 

mggei malideligt Middeh der bee 
dede min Rone for Insenteru p-a mast- 

kelig kon Tib, Allekedel den fastste TO 

sis skænkede Lindkiug. »Die Lip« er 

der bedste of alle Linimcmer. Jeg ta 

ler af egen Erfarinq. da jeq bcsigte distl 
tillige med Dr. Peteks ,,m:rito« for 
Rhea-nati5me, of hvilten Suqdom jeg 

«vak aloorlig fyg. Diese Medicina er 

udeu Toivl de bedste og billtgfte i Han- 
«velen. De virker med vidunderhg k 
Ptomtheb og burde sindes i ethveni 
Dim« 

Dr. Peter-s »Kuriko« og andre Pra- 
paratek er ikke at etholde boø Apotetek-. 
Specielle Asemcr fwlgck dem. Sinn 
til Dr. Peter Fahtuey,112-114 S. 

Dyym Ave» Chicago, Jll. 

Streiko er cndt. 

Atbejdcrnc tabtr. 

Pittgburzx Po M. Sept. Smal- 
ftrejken, der begmmte den Im. Juni blev 
i Lordogs aistmtct usd en Dom-nö- 
komst mellem Lcdksrnc for Almalganmted 
Blesoksiation og Ztnalkorpokationeas 
Embrdsmænd 

Arbeideme skulde i Folge denn- 
Overenizkomfi begyude Arbeit-et Man- 

dag Morgen. 
Asbejverne hat ifølge Meddelelser 

lidt et fuldstændjgt Nebetlag, idet 

Staalkorpomtionen Ikte bar giort eu 

eneste Fuhrmann-Hm hxsor imod Altar-l- 
gamated Agsccmncsn hat maalle opgivet 
den-S Rom ol over mange Fabriket, 
hvis Arbeit-He hkdul ledech as denne 

Foreuing. 
Streifen er flkntest men mange af 

EIrejkerne fyneø kac at værc fækdige til 
at genopmge den-S Arbejde. Med Und- 

tazelse of Mute-M on og Demler 
Mollerne drjukss de slcste Fabriker endnn 
sum i forige llze med de une Arbejderr. 

Nogle aF Sirepkeriie bar endnu ikke 

opgioct LEJren men par-Haar at ville 
fortsætte Lampen, idet Mis ornøjelsen 
med det lidte cherchg er for stor til at 
de endnu kan finde sig deri. 

For-ourng forctigger der cndnu irgen 
officiel Eiklceting om Streitens Op- 
l)a-vels;e, og nmnge Arbejdere venter vaa 
denne officikssle erre fra Shassek, før 
de genoptager Arbejdet. 

Vcd Muhegpon og Demler et 

Etillingcn mere bester-It. Akbisideme 
melder fiq mandsftærte og om faa Dage 
vil alt gaa i den gamle GrkngQ 

Der bemerke-T at Akbejdekne dek, 
inbler over, at den langvarigts wungne 
H Iilelid endelig fik en Ende. 

Hvidc Simon-C 

To ledide Scuaws optoges fcrleden 
i Witmebagoistammen ved den indi- 
anste stongreg i Bussalo. Det var Mifs 
Grase Inval, der er ansat som ossiciel 
Hurtiaftriver besä- Guvernør Durbin af 
Indiana, cg Mise- Grace White, som 
er leert i Indiana-? HøjeftereL 42 in- 
eimste Hovdinger, JW Ktigere og 200 
Squumg med Entnadørn tog Del i 
Højtideligbecem fom til sine Tiber var 
lin von-Tom Ton lsefwd de to unge 
Donner Proven, felv da det kom det- 
til, at de mastte anthe de noget un- 
derlin Rivne som Winnebagoernes 
qualmnrese Samt, Snv Heiter, havde 
oizlgt for besti. Miss White er nu 

,,«,l.lrinfe5se StrivsensMasse-Hurtig«, 
na sUZifi Tum: er »Prinfegfe »Gjøt- 
zlslcoiiomts:e-Bonieerter«. Før man 

stred til Hindlingm befalede End-Ha- 
rer, at de tc lsleqijrfede Piger slulde 
DryVes mer« ,,.zi:iggmalinq« paa cegte 
indiaan Vis. Sinn blev de gamle be- 
tend-te Fies, der beugt-es af Winneba- 
goerne, fæsteve til des-es Hatte, og Kri- 
qerne beaynote en vild Dans omkring 
dem, hujsede cza ftrigende fom de var 

gute. Om nogen af Pigetne bavde ve- 
ret alene inden for Ringen af de stof- 
ende Redner-zip vilbe hun vist rømt el- 
ler forsogt paa det: men nu opmuntw 
de den cne den anden til at holde ud, 
trodsz alt. og de blev ftaaende, stønt de 
var Dygtig tædde. 

Da Dansen sluttede, gab man Pi- 
gerne et sammenknyttei Lommetøtllee- 
de, boori der var en Sum Penge, sont 
Stummen havde ydet ved Summen- 
ftud· Penqene kaltes-, og de beløb sig 
til SMALL som paa Siedet invbetaltes 
for Optasgelfen i Stummen efter gam- 
mel Stil. J 50 Aar er det ils-e hcendt, 
at hvive Kvinber er blevne pptaget som 
Prinsesser blandt Winnebagoerne. 

Sidfte Uge jeg gik eintrinq 
Vlaget og pint of mass-txt Tierg. 
Nu er jeg saa gng, spm enhvet tun se, 
J Aftes tog feg nemliiz Norm Monu- 

tain Te. 
Spsrg Muhmen- 

lsäf Provenumre as »Dansceren«» 
sendes frit. 


