
Herren nred den sorte Lieder- 
taste. 

(Fra Engelst). 

J to Døgn havde Elsprestoget til 

Salt-Lake City dampet hen over de 

uendelige Prærier, og nu, da det tun 

var noale Timer fra Bestemmelsegs 
siedet, snntes det at ile af Sted ined 

fordolsket Fakt· Udvendigt og ind- 

vendigt var alt bedcettet af Præriensl 
røde -tov Vogel-, Avifer og Sam- 
taler davde for lcenge siden miftet de- 

reg Til trcelningskraft, ja felv af atl 
spille Fiort var de rejsende blevenl 
trwtte. 

Kun en af de mange, soin befandt sig 
i Salonvognen, var fuldlommen ro- 

lig oa tilfreds. As og til saa han ud 

gennein Vinduet, tog en Noterbog frem 
af en stor, fort Lcedertasie, som han 
aldria lagde fra sig, noterede nogei og’ 
lagde dervaa Bogen tilbage i. Tasten· 
En ung, rødblond Englcender med et 

opvatt, andent Ansigt havde forgeeves 
gjort forftellige Forsøg paa at faa en 

Samtale i Gang med hom. En liv- 

lig, nng Dame med spanft Blod i sine 
Aarer fad ved siden af fin Fader og 

røg Cigaret, hvillet syntes at inter- 

essere den unge Englcender. De andre 

Passagerer talte om »mo:iey« og bald- 
sov Dei var allerede begyndt at 

flun e da en farvet Opvarter toin ind 

og meldte, at Middagen var serveret 
i- Restavrationsvognen. 

«Spiler De aldrig til Middag?« 
spurgie den unge Englanden 

,,»Nej,« svarede herren med den sorte 
Taste tort. 

»Maa jeg ikte have den Fornpjelfe 
at invitere Dem til Middag i Dag?« 
sagde den godhjertede, unge Mand, 
Tom syntes, at hans Medrejsende saa 
fattia Ud. 

»Tai stal De have,« lod Svaret, 
»men jeg foretroetter at lade være at 

spife til Middag og slippe for Be- 

spcrret med at fordøje.« 
Ta Middagen var forbi, vendte 

Pagsaaererne tilbaae til Salonvog-- 
nen, tcendie Ciaarerne og begyndte 
paann at spille Kost, efter at Latnperne 
var bleven tcendte. 

Plukielia aav det et ftærtt Ryt i 

Toaet, oa del standfedr. Derpaa lød 
der Stud, og det lod, soin om et belt 
Reaisisent havde fludi Salve omtring 
Vognene. 

»Hu-ad er der i Vejen?« spnrgte den 

unae tFnalcender. 
»Man bar stoppet Toaet for at 

plnndre oc-,« fagde Herren mev den 

sorte Lied-erteilte 
Den unge, spanfte Piae udftødte et 

Anaftraab, idrang op sotn en Ratet og 

toa e: Halgbaand af Diamanter og 

Perler frem. Derpaa bojede hun sig 
ned, tog Lauget af en Spntteballe, 
lagde Halsbaandei i den og tcendie 
en nn Ciaaret 

Den unge Englcender lo hierteligt, 
men inven Lyden af hans Latier var 

døet bott, vifte der sig en Mand i 
Ridebentlæder og lange Støvler ved 

hver af Vogndørenr. 
»Op med Handerne!« tommande- 

rede en af Banditterne, og i famme Nu 
floi alle Hernder i Betret, med Undta- 

gelse af den unge Englanders. Han 
mente at faa Anvendelse for noget, 
hakt optievarede i sin Lomine, men en 

Finale fuste tæt over hans Hoved, og 
en barst Siemme ndbrød: »Die med 

Hakndernet Forsøger De paa at ftoppe 
dem i. Lommen en Gang til, saa sperr- 
ger jen, at Deres Moder aldrig mere 

saar Tsem at se.« 
Englcenderen fandt det raadeligst at 

holde Herndetne i Vejret ligesoni de 

andre. 
»Nu, mine Herrer,« fagde den, som 

syntes at vaere Bandens Auf-ker, »vil 
vi have en lille Jndsamling til Fordel 
for de fattige. Jim, gør din Pligt.« 

Jim begyndte sit Arbejde. Da han 
Tom hen til den unge Dame, lnappede 
han et Par Knapper op i hendes Bluse 
for at se, om hun havde stjult noget 
Smylte. Saa bad han hende undstyl- 
de, at han havde veeret faa ncrgaaende, 
Tpartede til Spyttebakten og git ·videre 

fra Passager til Passager. 
Endelig kom han til den ordlnappe 

Heere med den sorte Ledertastr. 
»Zum medKontanternel« komman- 

derede han. 
»Dir nn, ltds Svaret. ,,Jeg er 

Handelsrejfende, og i denne Taste bar 
jeg 150 Dollars, som tilhtrer mit 

Firma.« 
,·.Firmaet maa klare stg uden dem. 

Frem med Pengene!« 
»Som De vil,« sagde Manden og 

aabnede Tasten. «Jeg vil korresten tun 

sige Dein, at denne Vogn indeholder 
unget, fom er tyve Gange mere vierd 

end den Sum. De vil ikte kunne sinde 
det, shoig De ikte lover mig, at jeg 
maa beholde mine 150 Dollars; nu 

hører jeg Jltoget sra SaltsLate City.« 
»Jeg stal not faa Munden paaGang 

paa Dem,« svarede Jim og holdt Re- 
volveren for Panden as den Han- 
delsrejsendr. 

»He-lot, Jini!« raabte den anden 
Band-it. «Vi har ikke Tid til at stren- 
des om en saadan B·agatel.« 

Terpaa henvendte han sig til Herren 
med Tasten Da sagde: 

»He-r nu, min Ven: De stal faa Lov 
til at beholde Deres Penge, hvig De 
strals siger, hvor den omtalte Sum 
findes.« —-— 

,,Godt! Dct er inaen Penaesum, 
nien et Diamanthalsbaand som ligger 
der i Spyttebatten.« 

Fra de andre Passagerer hørtes en 

Mumlen af Uvillie, og den unge Eng- 
lcender scenlede Hcenderne og sprang 
op. 

»Jim, pas paa!« raabte Jims Stal- 
broder, og en Revolver rettedes mod 
den unge Mand. 

»Saet Dem, unge Mand,« sagde 
Herren med den sorte Taste. ,,Det 
nytter itte noget, at De cergrer Dem!« 

Den unge Mand satte sig ned igen, 
og Jims Ledsager tog Laaget as Spyt- 
tebatten, tog Halsbaandet op og stat 
det i sin Lomme. 

»Jeg betlager, at De er saa ked as 
det!« sagde Jim til den gradende unge 
Dame. 

,,Hsr, nu piber Toget!« taabte han? 
strats derpaa til sin Kammer-at »Nuj 
er det bedst, vi sorsvinder saa hurtigt 
som muliat.« ! 

Ei Minut senere hortes Lyden afs 
gallopperende Hestex det var Reverne,» 
der fjernede sig med deres Bytte. 

Englanderen henvendte sig til Her-J 
ren med Tasten. 
· »De er en rat Fyr!« raabte han.J 
,,At misbruge en ung Dames TillidI 
paa den Maade! De elendige Yante!« 

,,Ja,« sagde en anden as Passagie- 
rerne, »han er en sejg Usling. Men 
tald ham itte Yante, for det er han 
itte. Det vilde dcere mia en sand For- 
nøjelse at skyde ham en Kugle gen-« 
nem Hovedet.« 

Alle de andre Ameritanere famstenr 
mede beri. 

»Grasd itte, mit Barn, vi maa finde 
os i det uundanaeliae,« sagde den 

nnae Dames Faden »Mine Herrer,« 
ban benvendte fiig til de vorige Reis 
sende; ,,det er et baardt Slag scr 
hende. Dis-se Tiamanter bavde en 

Vcrrdi af 5000 Tollars, oa vi var nu 

paa Bei til Salt-Lake City for at 

icelae dem, fordi vi behøvede Penge 
til Afbetaling as et Bantlaan paa 
vor lfjendonn Nu ser det desoaerre 
nd til, at bi. stal blive ruinerede. 

Ved disse Ord brast den unge Da- 
me atter i Graad. 

»Rejs Dem!« sagde den hidsige unge 
Englander til Herren med Tasten, 
,,rejs Dem, saa at jeg i det mindste 
tan give Dem et Par sorsvarlige Ore- 
figen!« 

»Holdt!« raabte en sra den anden 
Ende as Vognen, »vi bil ilte slippe 
ham as Sigte, naar vi lomnier til 

Bestemmelsesstedet, men lade Politiet 
taae ham; han er naturligvis i Kom- 
pagni med Reverne.« 

Toaet satte sig atter i. Gang, oa de 

Reisende indtog vaany der-es Mad- 
ser oa sordrev Tiden med at stirre 
vredt over til Herren med den sorte 
Leedertaste. Det var neesten, som de 

sryatede sor, at han stulde smelte 
eller oplsses til intet. Han saa sig ro- 

ligt om og sagde: 
»Jeg indlader mig aldrig vaa lan- 

ge Fortlaringer. Det odelceaaer min 

Fordpjelse og toster en Masse Pepsin- 
pastiller.« 

Han aabnede sin Taste, tog Notar- 
bogen op, strev nogle Ord paa et 

Blad og rev det ud. »Ja,« sortsatte 
ban, »in-is nogen as Dem havde op- 
levet saa mange Rystelser som jeg, 
vilde han vcere af samme M«e«ning.« 

Derpaa henvendte than sig til den 

unge Dames Fader og sagde: 
»Halsbaandet havde en Verdi as 

5000 Dollars? Jeg tsber det sor 
10,000.« Med disse Okd stak ban 
Haanden i Tasten og tog et Bundt 
Bantnoter frem, svm han overtatte 
den gamle Herre. 

«Og De, mtn unge Ven,« sagde han 
til den unge Englander. ,,De er et 

Bruzboved men jeg tan godt lide 
Dem.« 

Og derpaa sortsatte ban i en forret- 
ntngstnteösig Tone, idet shan raste den 

unge Mand nogle Bank-toter og et 

Stylle Papie: 
»Der er 1000 Pollux-. J Morgen 

M. U ksbet De 100 Aktiet i det Sel-» 

flab, hvis Navn jeg hat noteret paa 
dette Pain De Penge, De vil tjene 
paa Aktierne, vil give Dem en god 

.Stari.« 
Efter at have afleveret forslellige 

Sammet tsl de andre Herrer, alle 

langt større end de røvede, tog han 
den unge Dames Haand og sagde: 

»Min Freien, jeg er Dem meget 
forbunden for Deres gode Jndfald. 
Denne Taste indeholder omtrent to 
Millioner Dollars, og siønt jeg er 

Ejer af ti Millioner, vilde det dog 
have set galt ud for mig, hvis jeg 
var kommen til Salt-Lake City uden 

Penge. Her er mit Koti. Beet ikke 
bange for at strive til mig, hvis De en 

Dag behøver en Ven med lidt Kon- 
trinken Nu vil jeg tage mig en lille 

Lut, thi jeg er ttæt, og Søvn er godt 
for mi.n Mave. Den hjoelper paa For- 
døjelfen, og jeg spater Penge, som 
ellers vilde gaa med til Pepsinpastil- 
ler.« 

Ventknn. 
J. S. Welhaven. 

Barnet raubte i Hungers-now 
»Ah tcerefte Moder, giv mig Brod!« 

Og Moder fagde: «Giv Tid, min 
Statt« 

nu volser Kotnet ved Dag og Nat·« 

Og after den samme Klage lod: 
»Ak, kærefte Moder, giv mig Brod!« 

Men Moder fagde igen: »Giv Tib! 
nu hofte vi- Kornet med megen Flid!« 

Og da nu Koknet var kommet i Ly, 
siteg Barnet as Sult efter Brod paany. 

Og Moderen fagde: »Ja, vent ethan! 
nu flal der tærsies, det bedste vi kan.« 

Og da der var tcetftet en dygtigStund, 
siteg Barnet igen med fin hungrige 

Mund. 
I 
s 

Oq Mvderen fagde: »Na stal du fan 
i Morgen lade vi Mollen gaa.« 

Qq da nu Kartet var malet fu«-L 
streg Barnet.paa Brod i den yoerste 

Sult. 

Lg Moderen fagde: »Ist bar ej Nod; 
mx stal der celtes og bageg Brod.« 

Tilfidst bleo iniet raubt csg sagt; 
thi. Barnet var dødt, da Brot-et var 

bagi. 

-——--.0.———-— 

Fransk Klostcrskandalr. 

hvotledes Nonuerne opdraqer Born. 

Ovrotende Mishandliugsr. 

Franste Blade bringet Meddelelser 
om en ny og meget onbartet Kloster- 
skandale. Esset de hidtil fremkomne 
Oplysninger hat Sagen folgende 
Sannnenhæng: 

For ocntrent setg sIlar siden døde 
i Paris en sattig Kont, hoig Mond 
havoe sorladt hende. Hun esterlod sia 
site Born, as hvilke det mmste var 

R, det celdste —— en Piae ved Navn 
Rose — 17 Aar gammelt. 

Med beundringgvcerdig Energi ar- 

bcjoede Rose sor at stasse sig og sine 
Zøstenke Ildtommet. Binden blev 

snart den unqe Piae for hina, oq efter 
en Præstg Rand anbragte hun saa sine 
to Zostre Jeanne oq Manch der dem 

Gang var henholdgvis 11 oa 9 Aar» 
gamle, i et lltonnetloster i Bretagnei 

De Breve, Rose senere erholdt fra 
begge Smaapigerne, strommebe over 

as Tilfredshed med Klosterlivet. Men 
under et Wes-g, Rose i .Fjor aflagde i 

Klostret, sorsætdedes hun over Bot- 
nenes sygelige og lidenbe Udseende. 
Hun sit imi.dlertid ikke Lejlighed til 
at samtale i Entum med sme SI- 
skende, og Klostrets fromme Sostre 
sorstod at berolige hende ved Gekle- 
tinge om, at Blegheden og det soo- 
gelige Udseende var ,,noget, der hcenget 
sammen med Opvæksten«· 

Rose rejste saa chjem i den Tro, at 

henbes SIstre havde sdet hyggeligt og 

godt i Most-ret. Fstst sor et Pat Uger 
siden etholbt hun Klarhed over Sa-» 
getnes virkelige Bestassenhed. Fra. 
det Buteau’, der havde stasset Bornene 
Optagelse i Klostret, modtog hun new- 

lig en stristlig Meddelelse om, at 

Manche pludselig var bleven sog, og 
at de fromme Søstre dersor vilde sen-de 
hende hjem. 

Summen med stere as sine Bekendte 

sinsdsandt Rose sig paa Banegaatden 

for at tage mod Søsteren. Det vifte 
-sig, at Blanche, der ledsagsedes af en 

Wonne, var san svag og elendig, at hun 
itte ved egne Krcefter formaaede at 

jkejfe sig fra sin Plads i Kupeen. 
jDe Medrejfende oply"ste, at Nonnen 

havde ladet det ulyttelige Barn sidde 
ubevcegelig i Kupeen uden at give det 

hverten Mad eller Dritte under hele 
den femten Timer lange Jetnbanetur. 

Da man løftede Blanche ud af 
V«ognen, opdagede Rose, at Batnet 
havde et ftort, tun lhalvlcegt Saar i 

Panden. Nonnen paastod, at Saaret 
styldtes et Fald, men da den Stare 
Mennester, der var ftimlet sammen, 
itte vilde tage til Takte med denne 

Fortlming og begyndte at indtage en 

truende Holding mod hende, fandt 
hun dei tlogeft hurtigft muligt at for- 
fvi.nde. 

Blanche befandt sig i en strættelig 
Tilftand. Man havde ladet hende 
gaa med det famme Linned, indtil det 

bogstavelig talt faldt af hende, og na- 

turligvis var hun derfot i umaadelig 
Grad befængt med Utøj. Utallige 
blodunderløbne Strinner kundt om paa 
Legemet vidnede tilstrcetteligt om, 

hvor barbatift Nsonnerne hasvde prak- 
iifetet PryglefyftemeL Ernceringen 
havde derhos vætet slei og utilstræt- 
telig. En Gang havde de fromme So- 
stre drevei det til flet itte at give 
Bornet noget at dritte fire Dage i- 

Tritt 

Im den Præft i Paris-, der hvers 
vede ,,leienter« til Klostreh fit de 

fromme Zoltre Underretninq om,hvil- 
ten ubehagelig Opsigt Blanches Streb- 
ne ratte i Paris-. For om mulisgt at 

icette Nonnernes Færd i en bedre Be- 
lysning btev Jeanne lommanteret til 

at sende Rose ei Bren, hvori Blanche 
stildredeg fom et hysterift og unger- 

ligt lille Versen, der havdse beredt de 

fromme Søftre megen Sorg on For- 
trced. De Saat, der fandtes paa ben- 
des Krop, ftyldteg, hed det, ingen- 
lunde Mishandlinger. Blanche havde 
faaet dem ved at falde ned ad Ttapper 
eller ftode mod Mahlen naar hun stor- 
mede vildt omtrina i Klosiret 

Mien Brevet gjorde itte den til- 
sigteke Virtning. Rose svaresde med 

en tategotist Fordring om, at Jeanne 
øjeblitteligi stulde sendes hjem. 
Nonnerne maatte give efter, og for 
nogle Tage siden indtraf Jea1ne —- 

liqeledes syg og lidende —- i Pari«s. 
Dagen før l)endeg Antomst var 

Blanche død af Svindfoi. 
En retglin Und-ersøgelse af ForhoL 

dene i Klosteret er nu indledet on hat 
allekede brant ulmggelige Resultaten 
Alle de Smnapiger, Klostret har taget 
under fin Varetægt, behandles paa 
den meft barbnriste Maade. De sc«ver 
i smaa, fngiige og nsunde Rum, fucir 
danrlig Føte i tnappe Rationer, man 

arbejde atten Timsek om Dagen og 
tommer aldrig ud i det Fri. A«dspre- 
delser tendes itte, tun Andagtsøvelser 
paa Kommando. For de mindste For- 
feelser bitteres torpotlige Revelsek 
med jernbeilaaede Stotte eller Jude- 
spætring i Kældermm 

For de Kleritale tominer denne 

Klositerstandale højst ubelejligtnetop 
nu, hvor Spørgsmaalet om den prak- 
tiste Genneinførelfe asf Loven mod 

Kongressionerne staat paa Doggen- 
denen. 
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III-u Olsovs sahe sk ndmotltst U 
bund-san byldek. gamlo sur. W 
stieg-pop. saure bkystvottek og alle II- 
clkc huclsygdommo. 

Tll enhver, som indsemlek 25 costs 
Erim-erlesen vil vj set-de sslvon krit. 

Syma iner. 
YBilligc Priscr. Godc Mafkincr. 

Vi fer oss i Stand til at bringe von 

chferc noqle fpicirlle Tslbnd paa sptst 
Klasse-Z S1)nmsliner, i Folge en Kon- 

tra!t, vi lmr med Fubrifnntm af en as 
de bedstc Smnaktjner, der fabritetes. 

,,Danst«crkn« Nr. 1 er i alle Maa- 

dec en gro, snlid og billig S1)mafkine. 
Ten syr l)1nti(,:t, uden Støj, hat 4 

Stuffer og er nf uyeste Konstruktion. 
Ter give-Z l() Autg Gamnti paa Ma- 

stiuen. Enhver Kober vil blive suldt 
tilftcds med en faadon Symastine, og 
flulde den itte være ulfredsitillende, 
kan den tllbagesendec3. 

,.1anstcrcn« Nr. I:Pciø 816.75. 

«Dansscren« Nr. 2 er absolut den bebste Symafkine, der fabrikeres, oq 
san numle sig med hvilken fom helft Mastine til taugt hsjere Pris. Den bqk 
tilliqe den Fordil frem for ·Dansketen« Nr. 1, at den kan luttes ned. 

Troser -·;det udføteH, efter Købcrens Dasse, enten i Eg elle Va tandem-. 
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,,Danfkcrcn« Nr. L. Pris: 818.75· 
Vi sial gerne befvate alle Svørgsmaal med Hensvn til bis-se Masiiner ps 

give Oplysninger frit. Striv tun til os og vi vil give icermere Fortiaring. « 

Bei-bei bebt-S iendt med Bestillingem 
Til ovetmavnte Priser man Koberen los-gar Fraoien til der-es nærmest 

js«rnbanefiaiio.1, Fragtcu er 95 C.nt-z for hoer 500 Mit us beialeö des 
Modtaqilfen. 

Til saadanne, fom mal-g iænke,«ai vi itte ka n lcvcre Mnsiiner til It 
nævrise Priser, ftal bemerktes, at enbver Kober-, fom iite ssulde finde Musik-, 
netne i mhoer Henfeende som beflieime, icn smde dem iilbage, og vi M 
øjebliitelig returnere det biialie Bei-b samt Udlæq for Fragt etc. 

Æs bsdiafi 

Danish Luth. Publ. Heu-. 
Adr. »Dansteeren« Blair, Nebr. 


