
WITH 
.,D.mskcren« udkommer lwer Tirsdag Og F1·edag. TirSdAgS-Uldgaveo »Danskeren« kostet kun SIHO pr. 21argang. 

Nr. H. Blair, Nebr» Tirsdag d. Isl. Mai 19()4. 13. Aarg. 

Uhr-steh one-In sevegen 
3,()00 Japaner-: scrukco i freut- 

med Jord. 

Sotktetttaster Ztnggeover 
den glimrende Zejr. 

Stier traadløsz Telegraf Ineldess til 
Wer Hei Wei den Zit. Maj: 

Denk Japan ferner i Dag, efter at 
bet Inst niovtoget Budstnbet om det 

srksftethe Mandefald Ved Jndtagelfen 
of «.Itc.::ihan Højh kwiltet Laster no- 

get as en Ztygqe over Baron Lth 
Armee: glimrende «Zejr. 

Tet er næppe en anitte, sont ittc 
hat nistet en af fine terre, dg den 

Felelt of Tilfredshed, der ftutde 
føtne Ftnnsdgørelsen as, at saa ftærte 
Technqu sont Rusfernes Tropper 
holst rsed Kinchotv, Nanshan og 
Julien (D.-salnn), er indtnqet, ovshk 
geiz- nst Bevidstheben ons, at 3000 
lomte Zokdater fylder navnløse 
Gern-se Na Toppen af den Stilling, 
de indtrsg. 

Den tnoderne Kvigsbiftorie knn 
intet Dunst-, som i Foevovenhed rsvers 

emsr rette Jsapanesernes Anqreln 
General Oku og hans Stab havke 
gjmt alle Forberebelfer, og efter at 
be bat-re set ud over Grunden, indfat 
be, at tun et Stormanqreb vilde Vrioe 
Ruiseme fra here-S Ztilling, brav 
der unt faa absolut nødvendiqt, for 
at Jmmnernes endelige Angreb pna 
Prrt erthnr ftnlde tunne lntteg. 

anponerne tcempede beres Vej frem 
ch fck Pfotx og lldfaldet var glim- 
renke. TO de vandt de sprfte Hose, 
ones-teure de, at Russerne var fing- 
tebe per havbe efterladt deres hele 
Ferse-in Men bet var bare et Øje 
blit-: tinfterunn de brave Japanere 
sit, for den næpve hnrlige Ordre 
,.Tt;j-o-setten path« blev qivet of te 

forftelline Kominanderende. 
Irr-ten blev ftraks adlndL oq faa 

Minxnter efter btcrstes paa den event- 
befalentes Rom-Inando Signalet 
»Aera tsaa!« Fremad oq opad streg 
Mitapoens skiddentleridte Soldater, 
on nnd eet fordobledes den snnrldende 
Ly: as Russernes Hurtigsindere. 

Etur efter Stab totn hurtigt og 
atturat, og Mand eftier Mund faldt 
pen sin Sti, for øjeblittetig at blixe 

aflpsx of andre. Med Bsajonetten blev 
Rukserne dtevne fra deres Jsordvolde, 
og deres Plasdser indtsoges af de sei- 
rende Japanere Her tabte Russerne 
meft under hele Træfningen, da Ja- 
panerne fcekdede mange af dem med 

Bajenetterne, sont de fortsgte at rett- 
rere tm Lobegrasvene. 

J te tre Retter af Forstansninger, 
fom Japanerne tog, fandtes der 44 
Kam-net af alle Beste-todten smn 
Fjenden hat-de efterladi. Der toges 
et stort Anticel Fanqer, og be tilstod, 
at GeneraT Stoesfeh som komman- 
derer Garwifonen i Port Arthur, hav- 
de verret til Siebe under den fsrfte 
Del as Slaget og forsegt sit bedste 
for at statt-Ase Ruösernes Retraite. 
Tre as hans personlige Adjutantet 
blev saarede, sog hatt stlv »had a 

natrow eseeppe«, idet Trylket fra en 

etsploderende Granat sng ham of 
besten. 

Det er umuligt endnu ast give en 

nsjagttg Ltste over dsde og saatede. 
Mange drehtes af Rusfernes nol- 
mindeltg treffen-de Stud, og det nag- 
tet, at felv de hsjeste Mater tkke 
bar leerltg Itntfornn 

En aif de overlevende Fanger er en 

Kosakossteee, sont stger, at General 
solt Chef for General Staaer 
Stab, Elev alvorltg saavet under Be- 
gyndeksen af Geset, idet han ramtes 

at en Stamman Fire Oberster 
vg site og type- andre Ofsieerer siges 
at vcre fatdne i Skagw nie-den- 
tnemge andre saure-set Rat-ferne- 
Tab var siehet ttke under 1,700, cg 
Taf-et as Eunoe-erne, som Japaneene 

ton, vil i itte ringe Grad svætte Port 
Urthan , vrsvarodngtigheo 

Et Telegram til ildenrigstniniste· 
riet i Rom ftavfcefter Beretningen om, 
at General Folt blev alvorlig saaret 
i Etaget vev Kinchoio Summe Tele- 
gram Tiger, at Japanerne Vil storme 
Port Atthnr om faa Dage· 

s Ul· Ist 

Tatny forladt. 

Fra Chefoo meines-, ogfaa under 
29. Maj, at Daan er væfentlig for- 
lcvt. Alle Vætdigenstanke, Acnnumi- 
tion og de fieste af Soldaterne er flin- 
tet til Port Arthur, og de enefte ci- 
vile, svm er iilbage i Byen, er vc 

Jngeniører, sont hat Opsyn med te 

Miner, der er udtagt i Havnem san 
vel som dem, der er udfat for at 

voeloegge Dokterne og Stibsbroernr. 
Et af Russernes store Krigsftsibe, 

formodentlig Bayan, og tre Torw- 
dvbaade antom til Tatiennnn Bag- 
ten tved Deian fta Port Arthur den 
24. ds» og det var uden Tvivl denne, 
der angreb Jsapanernes renstre Flof 
und-er Slaget ved Kinchoto Men en 

tinesift ,,innt«, ver er ankommen iil 
Chefoo, meldet, at den modie 14 ja- 
vanfte ,Krigssiibe u«den for Daan, 
im Boden vil rimeligvis blive fan- 
get. 

Russerne maa nojes med; 

»Jap New L« ! 
Japanesernes Efterretninger onit 

Staget veosiinchow gribes nied størise 
Interesse i Zt. Petersbotg. Man ven- 

ter paa russiste Eftetretningek, incn 

der totntner ingen. Bande Admira- 
liketet og Ktigsvepartementet er uven 
Efterketninger, og de tilstaar aabent, 
at de itte ventek at here fra Gomi- 
fvnen i den betejrede By uben vevj 
Lilfældh for den hat facet UndsætL 
telse eller er insdtageh eller Krigen er 

endt. 

Den japanste Legation i 
Washington hat modtagct et Kobels 
tetegtam fra Totio af folgende Ind- 
hold: 

General Ohi, fom tvmmandereve 
den Anne, der angreb Feinchom mel- 
det, at ved Angtebet paa Nanihan 
Heide-me dannede Z. Division højrc 
Its-L 4. Division venstre Fle og I. 

Division Centrum’et. Fjenoens Stor- 
te bestod af en Division af Felt- 
armeen, to Batterier, Feltartsilleki 
fotuden Festningovatteriet og Ma- 
tinerne. 

Fjetde Division, iom benyttede sig 
as, at Fjensvens venstre Fle var 

fvcesktet af Bombardement fra vor 

Flaade i Kinchoto Bugtem fit endelig 
Lylle til at tage Fjendens Stilling, 
sog saa fulgte de andre Divisioner 
strats efter. Dervaa flygtede Men- 
den i Fokviirring og slvkængte Maga- 
sinerne ved Tofangsshin. 

Kkigsbyttet besiod af 68 Kansoner. 
ti Masiintanonet foruden mange an- 

dre Ting. ere Kasualiteter ansiaaö 
til 3,500. Ffenven efterlov sig over 

500 djve vaa Stagmartem 

Sidfte Nyt fra Krisen. 

Til Morgen i Dag set man intet 
om nsy Begivewheder. Af ftsrst Bund- 
ning er Inaasle, hvao der meddeles fka 
London efter »Dain Mail«,at Auro- 
pathllin flal være bleven tvungen til 
imod sin egen Overbevisning at give 
efter for politift Tryt og cnarcheke 
syd paa langs Jernbanen for at for- 
ssge at komme Port Atthuk til Und-— 
sætning. Om faa er Tilfældet, me- 

net man, at han neeppe lan undgaa 
Nuin - General Kuroki vil da tylle 
frem imsod Musden og lade Kur-wet- 
lin gaa M) paa, overbevist o-m, at 
General Olu met- sin Heer, under- 
ststtet af Flaaden ved Rachen-, let 
vil være i Stand til at fu«-de Karo- 
patlins Styrkr. Og saa Iommer 
Kur-oft maaste sidenl 

Oversvømmelse i Kansas 
—- 

Zamme Egne, fom led 

under Lverfvømmelsen i 

Fjor. 

Umaadeiigt Regnfald langs Kan- 
"fasfloven hat reist Vandet i denne 

Hhøjere end nogixn Sinde siden den 

-store Oversvømmelse for ct Aar siden, 
efter hvad Ver meldes fra Topeka un- 

Ver 29 Maj. Dei hat regnet almin- 
deligt over hele Staten lige til Cole- 
rados Grænfer i 86 Eimer-, og man 

venter meget høj Vandstand, bog itte 

fom i Fior. Jernbanerne har lidt en 

zDel Stabe. Hensved en Mil of 
»Santa Fe«s Spor er styllet verk, saa 
alle dets Tog maa gaa en Dmvej. 
Paa Grund af Højvande ved Panatna 
hat der intet Tog pas-sent den 29. 
ds. Alle Union Pacisic- og Rock Jä- 
lan«d- Toa er forfinkede. Ved Wa- 
mego er Finden steget 7 Fed, og ved 
Minneaipoiis (Kaf.) er Solomionfiw 
den fteget 6 Fob i be sidite 15 TimeL 
Fra Salina rapporteres en Stigning 
paa 11z Fod, og fra Obilene 12 

chs Stigning. i 
Ved Topeta ftea Floden den Aften 

dette mesvdeles fire Toniniet i Time-I, 
med Ubsiat til, at Stianingen vilbe 
Vedblive til næfte Tags Eftermiddag. 
Det er paa Tagen et Aar siden det 

edelckagende Højvande i Fjor begynrk 
te. Folt i NorsdsToPeta er natukllsxt 
allarmekede over Situationen og vog- 
ter Fiodens Stianing meget nøje, 
rede til at flytte no, nsaar det viser fig 
nødvendigt Man Venter bog ingen 
alvorlia Fare, bvis der itte faldek 
svæsc Regn bei forste Var Dage, da 
der endnu er tolv Fad, før Floben 
naat ,,Farelinien«· 

Tuberkulosc-Kongresseit 
fammentrædek. 

Wange Lntønftningizss 
Hiequ m mer 111odtageg. 

stislsettlxavm Tit-. Mai. —-— Den in- 
ternationnle Tubertulofe Fiongreg, 
fon: sormelt aabnedesz i Haar II Rigxs 
daqstammeret under Professor Bro- 
uaroet as Paris-J Torfædc modtoxx i 

Tag Ielegrammer fra fleke Monat- 
fer cg Pra-fidenter, som theilte bete-E- 
bener donster for Kotigreöfem Te re- 

præfenierebe Etat-er vedtng Bestia- 
ninger, fom favoriferer Ztudiet stf 
Hygiejnef Zundbedsilæry i Stoler 
og Universiteter, engsormedse Stehn- 
let for Tuberkulofestatistii og Gen- 
nemforelfe af Bestemsmelser inmd 

Zpytning paa ossentligc Siedet-· 

Dknknct i et Badebasiu. 
Liget af Wsilliam Fitzpatrick bleo 

fundet flybende i Unge Mænbs stifte- 
liqe Forenings Svømmebafm p·aa 
157 La Salle St. Chicago i Gaar 
fottæller »Stand.« af 28. Maj. Dei 
blev ovdaget af P. Getan-, en af 
Foreningens Medlemmer, som stod i 
Begreb med at tagt sig et Bad. 

Fig-patrick, som sluttede sig til U. 
M. K. F. for omtrent to« Uger siden, 
gik efter Sigende i Basinet Kl. 8 

Torsdag Aften. Ficke ,Mænd saa 
ham ligge og plaste i Bank-eh men 

ingcn sendet noget til, hvorledes han 
kom til at drukne. 

Fitzpartrick var 18 Aar gammel 
og thjent i sin Onkels Avis- og Ci- 
garbutik i Wiomans Temsple, La 
Saslle og Monroe St. Han boede bog 
sine Forældte, 143 W. Taykor Str. 

s 1 tm — s l tm — s l ooo 
To Omslm und Rstum Fkom Blatt-. 

Nebr. Juno C. Sud 's. Rot-um limit- 
.1 uns U, 1904. Assoount Oper-ins ot 
Audltoklum and Music-at Postivsl —- 

Votsy low Rouad Tk p kam to Minne- 
kota and Wisconsin summor resottr. 

Lou- Umits Duluth 81635 ow. 
c» st. P» M. « 0 Ky, III-'r. Nob. 

A. L. Geer-stock Tkt Akt. 

Scnator Quay er dad. 
t 

Lan var en af «Landet3ä 

fremragenve Politilere.i 

Fra Beamt, Pennsylvamia, web-J 
Deles til Washington under 28. Maj 
at Zepator Quay døre summte Dags 
Eftermiddag Kl. 2.48. 

Prirfidsent Rooferselt telegrafcrcdc 
strats til Mrs. Quay: 

,,Msthag Bevidnelse af min dvbe 
Medfølelse —- baabe officiel og per- 
sonlig. Under hele min Præsident- 
termin hat Senat-or Quay været min 
trofafte og ftandhwftige Thi. ch 
haabede til det sidfte, at han, bare 
med sit Mod, vilde klare sig gennem 
Sttgdommem Msodtag igen FAM- 
ring om min Deltagelfe. 

Theodore Roosievelt.« 
Mathem Stanley Quay var »si- of 

Landets mest fremragende vg« bebst 
begavede Statsmænd, hvorom bau- 
Ve hans Venner og Uvennek er ewige. 
Hans Evner og hans Dannelfe var 

langt over det almindelige, og ligele- 
des var hans Handledygtighesd, fact- 
længe itte Sygdsommen havde under- 
qracet hans Legemslræfter. Han be- 
gonnte som en fattig Ptæsiesøm esg 
ban tcempede sig gradvis frem til den 
mest indflydelfesrige Stilling i Penn- 
sylvanias Politik. 

Quay var født i Dillsburg, York 
Countn, Pa» den ZOte Septbr. 1822. 
Efter to Aars Uddannelfe i Jesserson 
College i Eanonsburg begyndte han 
at studeke Losvkvnsdighed ved at tage 
Plads paa et ftørte Saasprerkontor. 
Han tog snart ivvig Del i Stedets 
Politik. 

Da Borgertrigen 11sdbrød,forlod hol-J 
km unge Huftru og git som Soldat 
tnd i 10. Pennsylvania Regiment. 
Ocm tfente hele Krigen igennem og 
afmønstredes som Oberft"løjtnant. 

Efter Kritgens Stutning blev han 
valgt til Medlem af Legislaturen, 
fenere til Statssekretær. J 1885 blev 
ban valgt til Statstreofurer og i 
1887 valgtes han til U. S. Senator 
cfter Don Cameron. Sin Stilling i 
Senatet indehavde han uafbrudt med 
Undtagelse af et Aar, da Pennsyl- 
vania Legislatur var i ,,deadlock.« 

Quays Personlighed og Dygtig- 
heb gjovde, at hans Jndslydelse i Se- 
natet var snart sagt lige saa stor 
blandt Demokrater som blandt Re- 
publikanerne. 

Jndbrnd i Postkontoret i 
Mt. Horch. 

Jnobrudstnoe hjemføgte Bestim- 
toret i Mount Horeb, meines derfra 
under 27. Maj, sprængte det store 
Pengestab, tog 146 Diollars si Fri- 
mcerkek og 850 i Kontant med skg 
sorudten talrige 0111«fættelige Van- 
dipapirer tilhørende Postmestek Joshn 
Bilderg. 

J en nækliggende Smedie fotstaf- 
fede Tyvene sig Vætktøj til at aabne 

Postwntokets Dør med. Slagter 
Johnfon hørte Eksplosionen og un- 

derkettede Deputy Sheriss Scott, 
fotn tingede Brandkl-okkerne· Sheriss 
Mchatty i Miadison blev unbetrettet 
vr. Telefon. Han gav Ordre til, at 
Scott stulde sende Folk og Hefte ud 

langs hvet eneste Bef, fom fører fra 
Mk. Hoteb; men der var ikke det 
mindste Spor efter dem nioget Sied. 

Den Jernkasfe, tyvoti Værdipapi- 
rerne havde ligget, blev funsdet fem- 
re paa Jernbanespotet et lille Stykke 
fka Byen. 

»Seit-bin Linien«s 

Damipstib »Willebad«, som forlod 
Christiania 7. Mai Kl. 3.30 Efm. 
anskom til New York Torösdag Msori 
gen den 19. Maj og hast saaledes 
gjsott Reisen i den korte Tid af 11 

Dage og 20 Ttmer. 

Adskillelse af Stat og 
Kirke. 

Franzk Lovvforslag an- 

gaae deAdftillelseaf 
Stat ogKirke eraffejende. 

Paris-, 29. Maj. —- Prenierminis 
ster Gambri- Kundgørelse, at Spørgs- 
maulet om Adstillelsse af Kirfe og 
Etat Vil komme for i Januar, hat 
heuledt Opmærksomheden paa Lon- 
forslaget i den Retning, som vedkom- 
mende Komite allerede hat formuleret. 
Det er asscersdigensde Forholdsregier. 
Aabningsparagrafen lyder saale- 
des: 

Republiken tilsikrer Samvittigheds- 
sfrihed og garanteter fri Religions- 
speise uden anden Jndfkrænkning, end 
hvad der er nødvenidigt for den of- 
fentlige Ordens Overholdelse. 

Republiken vil sikke beskystte, ej heller 
hverken betale Salcer eller give Un- 
derstøttelse under nogen sum helft 
Form til nogen som helft Bekendelse. 
Den vil itke anerkende nogen Kut- 
tusminister og ikke stasse Kirkehufe 
eller Præsteboliger for nogen Beken- 
delse eller dens Pkæftek. 

Videte afskasser Bestemmelserne 
Kontordatet, nedlægger det franfke 
Gessandtstasb ved Pavehoffet og giver 
detailleret Forslag til Anvendelfe If 
Regevingens udftratte Besiddelse af 
Kirkeejendom J Zammenkigning 
med ncerværende Regime, hvorunder 
Klericiet er lonnede Embedsmcend, og 
Kultusminifferen er Kabinetsmedlem 
gør det ovenstaaenbe en slaaende For- 
ansdring i de vante sekulcere For-· 
holt-. 

En Avismands glimrende 
Rccotd. 

Ten Eure-eg, der hat fulgt »Ent- 
caqo dttchrd Herold«5 hemmte Rot- 
krsponoeni. Wiltjam E. Clttti5, et 

sjselten opnaaet as en VloissttibenL 
Oan beqnnbte sin Løbebane i Chicago 
fom Oloistepotter i 1872 og steg hur- 
tig til en lebende Redattøts Ztilling. 
Denn-e Ettlling fotlod han, da han 
nichten Reaetingeng Udnævnelse fom 
Zetretæt paa en sndamerikansk Ets- 
Deditton J denne sin nn Stillding 
Iejste Mk.(5nttis vin og btedt i Cen- 
tral oa Sud Amerika, og sont et 
Resultat as sine litetæte Arbejbet Ub- 

aav han stete Populcete Bind. Siden 
otqanisetede Mk. Euttis i Samar- 
bejde med Usdentigsminsistet James 
G. Blaine de Ametitanske Republik- 
ters Bureau med det Resultat, at han 
udncevntes til at fotestaa denne Ot- 
ganisation, og under »Werft-s Co- 
lumbian Exposition« udmcettede han 
sig ved sit Atbejde ssom det latinste - 

amerikanste Depattments etsekutive 
Ovethoved. Som ,,Chi. Rec.Hetakd«'å 
Kottespondent hat Mt. Euttis gen- 
nemtejst Uwited States saavel som 
de fotstelligste Dele as Kloden Hans 
Bteve fta Japan og Kan et udgivet i 

ongfotm Ligesaa et hans Bteve fta 
England, Tystland og Franktig, saa 
vel som «hvad han hat sttevet under 
ssne Reifet i Mexico og Styd - Ame- 
tita. 

Jngen Avistottiespondent besiddet 
den Ebne, Mk. Cuttis hat udvist, til 
at sttive om de fotstellige Esmner. 
hans Kottespondancet omfattet, og 
«illusttere dem. Og ingen Korrespon- 
dent folges saa ospmcottsomt Aar es- 
tet Aar af ,,Ghi. Rec. Heisade man- 

ge Tusewde Lesers Mk. Cuttis’ 
Bteve fta sin sidste Tut til det hellt- 
ge Lansd hat vmet lcest med stjtre 
Interesse end tidltgeteBteve fta han« 
Dach og idet fynes i Dag, sit-m hani 
Bestrivelse as dette interessante Land 
citeteö overwli. 

Hvet Dag indess-other »Chi. Rec. 
Herabd« et Btev fta Mr. Cuktis. 

Roe-Suiker Industrien. 

Tenne Jndustri gaar sto- 
dig fremad. 

En Bereining om RoesuiierJndu- 
striens Fremgang i 1908, u’darbejdei 
af Specialageni i Landbrugsdepiartei 
inentet i Wushingisom Mr. Charles 
F. Zaylor, vifer, ai Rcefukker Fa- 
briiier i de forenede Siater i nævnke 
Aar forøgedes fra 43 ved Aareis 
Begvndelfe iil 56 i Begyndelfen af 
1904. 

Sulterroer Prvduliionen i 1903 
naaebe lidt over 2,00,000 Tons, av- 

lei paa 242, 576 Tieres-, saa dei gen- 
nemsniilige Udsbyiie var ca. 8z Tons 
pr. Acke. Den Pris, Fsarmerne paa 
de forfkellige Fabrilker modiog for 
Roerne, varierede fra 84.50—85.60 
pr. Ton, og deres Bruiioudbyite var 

pr. Ton» og deres Bruiioudbyite var 

saaleoes 84250 pr. Acke. 

Bekosiningen ved at avle Roer ved 

Jrrigaiion ansiaas iil 840 pr. Art-e 
og uden Jrrigaiison til 880 pr· Acke. 

Hvor denne Jndusiri sna vil beiale 

sig bedsi, dei vil jo bero paa Udbntiet 
pr. Acke, med eller nden Jrrigai«ion. 
Oplysning herom giver vor Kilde 
ilte. Nettoudbyiiei, efier ai Be- 
kofiningen for at avle Roerne er fra- 
dragei Brutiousdbyttei, bliver i Gen- 
nemfnit 8750 pr. Acke. 

Dei er med Roeavlingen som mev 
andre Avlinger, at den beror for en 

stor Del paa basade Scesonen," Lan- 
deis Bestassenhed og paa Landman- 
den selv. Msange har haft saa høji 
fom 51325 iil soo Netiofortjeneste pr. 
Arre. Dei bedfte U«dbyiie, man ved 
on1, fik en Former i Oiero Couniy, 
Colo. Han sdnrlede en Acre med 

Roer. Hans Udgifi var ca. 837.50. 
Saa høstede han 83 Tons, for hvilte 
han sit 8158, og Neiteudbytiei var 

saaledes ca. 8120. 
Af Roerne, der avledes i 1903, 

blev ver iilvirkei 240,604 Tons Sul- 
ker nwv 281,405 Tons i 1902 og 
184,605 Tons i 1901. 

Sulterprsocenien i Roerne er i de 
sidfie faa Aar bleven for-get bewirts- 
lig. Faa Aar iilbage var 12 Procent 
dei almindelige. Forrige Aar hendie 
dei i mange Fall-, at helse Marker gav 
15 til 18 Procent. 

Der er Udsigt fil, ai der vil blive 
opført mange ny Fabrikker i de neit- 
kommende to Aar. Der gotes sta- 
dig Forbedringer i Masiineri og Mes- 
toben 

Unge Bank-isten 

A. Lindeman, Chieago, an- 

faldes udenforsin egen 
Dør. 

Alexander Lindeman, 2 Clyboum 
Court, blev anfalden af nogle unge 
Slyngler lige foran sin egen Husdør. 
Efter en haard Kamp blev han lig-· 
gende not-isten bevidstløs. Han var 

netop vendt om Hjørnet fra Elm St., 
da han mødte syv unge Fyre, som 
forlangte, at han stulde give dem sine 
Penge. Han troede først, ast dei hele 
var en Spøg. Men han maatte snatt 
føle, at det var ramme Alvot. 

Da han nægtede at give dem Penge, 
sagde Lederen til de øvrige Medlem- 
mer af Banden, at de kunde tage de 

Penge, de fandt i Lindemsans Lom- 
mer. 

To af de unge Banditter Erwadte da 
hen- til ham, men ital sig tilbage, da 
de saa, at deres Leder fiI et ganste 
eftertrykkeligi Slag i An·sigtet. 

Hele Treppen for da los paa hanc, 
og hvis ikke nogle Pers-euer tibfceldig- 
vis var kommet til Siebe i sidfte 
Øjeblik, vilde Lindeman viftnsot blevet 
farligt misshandlet. Jugen Arrestas 
tiioner blev foreiaget. 


