Wild West Outlaws and Lawmen - Bill Tilghman
Bill Tilghman was een van de meest
bekendste Lawmen in de Old West,
maar zo begon hij niet! Toen hij nog
jong was werd hij
al eens gearresteerd wegens diefstal, maar hij werd
in 1884 vervolgens
benoemd
tot
stads-Marshal of
Dodge, kreeg een
ster
opgespeld
gemaakt van 2
gouden $20 munten.
Tilghman was betrokken bij het inrekenen van Jennie "Little Britches"
Stevens en Cattle Annie McDougal
in de buurt van Pawnee Oklahoma
in 1894. Ze zeggen dat "Little Britches" met een Winchester geweer
schoot op Tilghman en dat deze terugschoot en haar paard doodde.
Toen moet ze hem gekrabd hebben,
zand in zijn gezicht gegooid en hem
gebeten. Ze probeerde zijn pistool
te pakken, maar Bill was te sterk
voor haar en gaf haar een ouderwets pak slaag.
Tilghman deed mee aan de Oklahoma land rush van 1889 en deponeerde een claim in de buurt van
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Guthrie, Oklahoma, waar hij de rest
van zijn leven zou blijven wonen. Hij
zuiverde de omgeving met Hell's
Half Acre, Perry Oklahoma. Hij deed
dat samen met nog twee Lawmen,
Chris Madsen en Heck Thomas. Er
waren maar liefst 110 Saloons op
een bevolking zo’n 25.000 inwoners,
of wel 1 saloon per 225 inwoners.
Hij werd in de senaat van Oklahoma
gekozen en ging in 1911 werken
voor de Oklahoma City Police Force
in 1911.
Hij hield toezicht op het maken van
de film "The Passing of the Oklahoma Outlaws" (uitgekomen in 1915).
Tilghman ging met pensioen maar
de burgers van de stad Cromwell
haalden hem over hun Marshal te
worden, Cromwell was een olie
Boomtown.
Op 21 november 1924 was Tilghman aan het eten in een restaurant,
toen buiten een dronken Wiley
Lynn, waar hij al eerder mee overhoop gelegen had, een schot loste.
Tilllman arresteerde hem en begeleidde hem naar de gevangenis.
Op dat moment trok Wiley Lynn een
klein automatisch pistool en schoot
Tilghman neer. Hij stierf vijftien minuten later.
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