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Hurtigt Dødsfald. Miss- 
Anna Ziemer i Kenosha døde forledsen 
under fotundeklige Omstcendighseder. 
Hun var tilfyneladende saa rast som 
ellers, da hun gil hjemmefra til sit Ar- 
bejde om Morgemn. Paa Bejen sptg- 
te hun og lo mied sine Beninder. Muh- 
felig fagde hun: »Jeg lommer tll at 
do i Eftermiddsag.« Jkle før var hun 
kommen ind i Fabrikken, før hun be- 
svimede Hun blev btagt hjem, og 
før Kl. 5 om Eftetmiddagen var hun 
død 

Jndvandtingsfremflridt 
—- For farste Gang paa- mange Aar 
hat Jndvandringen til de Forenede 
Stater fra de tre nordisle Riger occ- 
ret størte end fra Tysiland. J Abs- 
kummet fra 1ste Juli 1900 til Bote 
Juni 1901 anlom hertil fra de tre 
standinavisle Lande 40,277, men fta 
Tystland var Antallet lun 84,742. 
Detimsod kom der flere Jndvandrere 
fra Lande, hvorfra Amerilanerne helft 
ingen Formelse ønsier. Der ankom 
fauledes 137,807 Jtalienere, 58,000 
Joker og 43,617 Polalker. Af en- 
g- Wende anlom 44,,000 hvoraf de 

330,000 var Jrlændere. 

Stor Arbejdsløshed. Pro- 
videme, R. J» Febr. 2. — Alle Ameri- 
can Woolen Companys Fabrikleri 
Olneyville blev lukket i Gaar fom Fol- 
ge af Weder-Streiten i Weybossir og 
Riverside Fabrilkerne. Dei er sank- 
synligt, at Luiningen vil blive af 
lang Varighed. Jmidlertsid er over 

6,000 Arbejdere ledige; 
.- s 

Hastig sng. Kapi. Peter A. 
Anderson, en vel kendt Stibstaptajn 
i Miltvautoe«, har saaet Slag og ligget 
i en betcentelig Tilstand. Han, sam- 
men med andre Medlemmer as den 
norst-lutl)erste Kitte, git derhen for at 
gsre nogle Forandringer i det indre 
as Kirlen. Det var koldt, og Ander- 
son gil ned i Basementet efter Brcende. 
De andre syntes, at han blev lcenge 
dorte, og gil ned efter hom. De fandt 
ham liggende vaa Gulvet i bevidstløs 
Tilstand 

Et bedre Mordapparat. 
En ny atneritansl Rifle stal aflsse 
Krug Jørgensen Rissen. Denz 
Studhastighed er 2800 Fod i Sekun- 
det, Krag Jprgensen - Riflen 2200 
Fod. Den nye Rier har ogsaa den 
Fordel, at Magazinet ligger i Staf- 
tet; i den garsle ligger det udenpaa og 
ser dersor lidt tlodset ud. 5000 Pro- 
ve-Risler er under Arbejde sog stal sor- 
deles blandt Regimenterne. 

Slemt sorbrændi. Mrs. 
Johanna Thompson i Eau Claire, 90 
Aar gamtnel, gned sig med Stenolie 
for at lindre Gigtsrnerternr. Hun 
satte sig derester ved Ovnen, og idet 
hnn slulde tcende sin Pibe, satte hun 
Jld raa sine Klardet Jet Nu var hun 
omspændt as Flammen Den gamle 
havde den Aandsncervaerelse viel-litte- 
lig at kalte et Uldtceppe vm fig; men 

alligevel blev hun saa sorbrcendt, at 

hun ikke kan leve. 

Nyt Seminariunn Omaha. 
Nebr» Febr. 4. — Den udøvende Ko- 
mite for Omaha presbyterianste ten- 

logiste Seminariunx bar besluttet at 
lade en ny Seminariebygning apfjre 
her — paa en Grund paa Kountzes 
Torv. 

Bygningen stal svcere opjsrt til Ol- 
tober førsttommende, og den anslaas 
til 820,000. 

—- J 

En Invet Dreng findes. 
Chicago, Febr. 4. —- Det vakte i Juli 

Utor Opsigt, at Dungen Frant Ely 
Roger-'s blev rovet fta sit Hjem; man 

vidste, at hans Tante, der var aldeles 
forgabet i hom, havdse for-net Rovet, 
men hun tunde intet Steds sindes. 

Nu er samme Dame, Florence Ely, 
fanden, og hun hat« for Politiet «maat- 
tet tilftaa, at hun i al den Tid hat 
sholdt Drengen stjnlt i Casfleton, N. 
Dakota. Politiinspettot Ballard der- 

fra hat selo telegraferet til Chicagso 
bekom, og nu vil Drengen atter blive 

sendt til sit Hiern. 

American Linien hat faaet 
et nyt Oplag af de Astebægeke eller 
Naalebatter, fom var Ineget yndede af 
saadanne, der var saa heldig at faa 
dem sidste Aar. Send Navn sog Adres- 
se og 2 cts Frimærle til International 
Navigation Co» Cor. Dearborn Fa 
Washington Str» Chioagkx og oi vil 

sende Dem en as disse Butter. 

Et meget gift Pay-, CencenLi 
nati, O» Feb. 1. —- Ben. C."Wade hat« 
udtaget Licence for at gifte sig for tre- 

die Gang med sin Kom, hvem han 
hat svoeret gift med og faaet Stils- 
misse fra to Gange i et Tidstum ai 
mindre end et Aar. 

Udlandet 
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Amerikansk HospitaL 
5 Millioners Franc-z er famlet til 

Opføkelsse -af et moderne Hospttal til 
Brug for Amerikanetne i Paris. Den 
ovservejende Del af Summen stal vcere 

givset af en Enteltmand, som mcm for- 
moder enten er Carnegie eller Mocgan 
Hofpitalet stal være i fuldfærdigStanv( 
inden 2 Aars Udløb. 

Transvaål og Euglaeudcrue. 
Den fi. Jan. begyndte det engelske 

Blad ,,Star« i Johannesburg, som var 

ophørt at udkomme paa Grund saf Kri- 
gen, paany iat udgaci. Startten stete un- 

der stor Højtidelighed og Kapkolsonicns 
Guvetnør, Lord Milner, satte egen- 
hændigt Mastinen i Gang. 

Napolcons Van 

Dronning Alexandva af England 
hat sine Øjne henvendt paa Bill-an 
Sau Martino paa Øen Elba, hvor 
Napoleon den Førfte tilbragte den fut- 
ste Tid af sit Fangeliv, og tænker paa 
at købe den. Underhandlinget plejes 
bekom. 

Rygte om Attental. 

Wien, Fieb. 2. — J herværende 
Asviskredse gaat der det Nygte, at der 
i St. Petetsburg hat vætet gjort et 
Forssg paa at myrde Czaren. Det 
er imidlertid ille muligt at faa Rygtet 
belræftet, da Udenkigstninisteriet »in- 
tct lender til Nygtet«. 

Revolution i Gang. 
l 

Panama, Coliombia, Feb. s. —- Jn- 
surgenlgeneralen Herrera hat sendt 
Varsel til DampskibsselsiabetnezAgew 
let om, at da han hat Herredømme 
over Stillehavslysten ud for Panama- 
Tangen,« vil han ille tillade Trans- 
port af Vaaben eller Troppet for Re- 
gieringsen, vg, om sornødent, fothindre 
saadan Transpott med, Vaabenmagt. 
Regeringen er sprendt paa at se, hvad 
de amerikansie Ktigsflibes Kommam 
dsrek gør lige over for denne Trudfel 
mod fri Samfcerdsel over Panama- 
Tangen. 

Statøforntnekne." 
J Folge »Dain Mail Year Boot« 

for 1902 staat de Forenede Stater 
oberst i Nationalformue med 881,750,- 
l)00,()00; derefter kommer Engl-and 
med 359,030,000,000, Frankkig 40,- 
260,000,000 og Rusland 881,12E·,- 
000,000. Med Hensyn til Statsgceld 
staat de Forenede Stater blandt disse 
Lande nederst og England øvierfi. 

Et rögfrit Land. 

Tobaksrygning er ukendt i Abhä- 
sinien. Lige siden Aaret 1542 hat der 
været en Lov, der gøk Rygning til en 

strafbar Handling. 

Lies Verdensrn. 
Den belendte norfle Fotfatter Jo- 

nas Lies nye Roman, »N-aar Jeru- 
tæppet falder«, blirer for Tiden over- 

sai paa tnsl, fransk engelfi og czelisl. 
Bogen udlom i Kobenhavn lige fsr 

Jul 

Slønt England i Fjor fil Salter- 
told som Bidrag til Krigsudgifterne, 
lan man for Tiden i de fleste engelsie 
Byer lobe et Pund Suller for 3—-4 
Centi Dette er Folgen navnlig af 
den tyste Oversiudsindførfel paa det 
engelsie Maried, særlig for Viel-litten 
da Tyslerne frygter, at England stal 
indføre hsjere Told paa Sulker. Til 
London indførtes der i Dec. over en 

halv Milion Seite Sukler og over en 

kvart Million Kasser Suiler, i den 
første Uge af detie Aar over en lvart 
Million Stelle. Den tysle Stat beta- 
ler aarlig store Udførfelspræinier for 
at fern-je de hjemlige Stsoragrarer og 
scelge deres Dsdsfjsender, Englandew 
ne, billigt Sulker. Hamburg er den 
store Udflibningjzhasvm og der ligger 
endnu paa Kajerne over 100,000 Seel- 
le, fom venter paa Afstibning. 

Den engelsie Forfaiter Conan Doyle 
hat udgivet en storre Pieoe »Krigen i 
Sydafrila, dens Aiarsager og Forelle« 
Den er stærli Patrioiisl og naiionali- 
siisi. 

Disdeligheden i Koncenirutionslej- 
rene i Sydafrila var alene i Der. Maa- 
ned 2, 380 Personen deriblandt 1767 
Born. Selv om Englanderne hat Ret 
i, ai det aldeles iile et deres Hensigt ai 

ludrydde Boernes Aflom Pan denne 
Mande, opnaas den dag, idet Borrvenes 

Dodelighed i 1901 udgjorde 40 pCt., 
henimod Halvdelen. Og saa kian det 

Jivcere mindre væsenlligt, om det sker i 

HKrasi as en Hensigt eller som en Folge. 

Sultanens as Tyrkiet hat nu nd- 
stedt en Jrade, som giver Tyskerne (dei 
aniatolsle Jernbaneselskab) Tilladelse 
til at begynde Bygningen as den sau- 
kaldte Bagdadbane til den Persisle 
Havbugt. 

—- 

Gehejmeraiad Luthard, denn belendie 
luthersle Teolog og Professor ved Leip- 
zig-er-Univsersitetet træller sig tilbage 
sra sin Virlsomhed og har sage: sin 
Assled fra 1. April at regne. 

Shashen as Persien menes at ville 
beføgse Sultanen i Konstantinopel efler 
sin Hjemrejse fra Kroninggsestligheder- 
ne i London. J det sidste Aars Tid 
hat der jo vceret en Del Tale om delvis 
Sammensmeltning as Stüter og San- 
niter, og skønt diet sotsilres, at Beføget 
saar en privat Karatter — er der man- 

slie alligevel sorbundet storpolitisle eller 
kirkepolitiske Planet dermed. 

Der siuderer i Binter 35,513 Stu- 
denter ved de tyskes Universiieter. J 
Fjor var 34,863. 

Ole Bulls Violin. 

,,Slattammerfiolen« og dens Historie. 
»Statlammerfiolen«, faaledies kal- 

des Ole Bulls berømte Violin Gasw- 
ro da Salo, som Fru Ole Bull for- 
nylig har slæntet til Bergens Muse- 
um. Denne maerlelige Violin, sont 
hidiil har vceret opbevaret i Fruens 
Hjem i Amerika, har sin ganste inte- 
ressante Historie, om hvilten Jonas 
Lie og andre Ole Bull-Biogrsafer ved 
at beretie folgende: 

J Aaret 1830 boede i Wien en be- 
rømt Bankier, Bøhmeren RhaczecL 
som var belendt for sin rige Samling 
af Strygeinftrnmenter, blandt hviå 
200 Styller »Die Schatzlammer-Gei- 
ge« dar Perlen. Den var forarbejdet 
i Begyndelsen af det 16de Aarhun- 
drede af Jtalieneren Gasparo da Salo, 
den enesie, hsvis Violiner tunde maale 
sig med Ginfeppe Guarnseris. 

Gasparo da Salo havde forarbejdet 
denne Violin med faa megen Omhn, og 
han var selv faa tilfredg med sit Vaerk, 
at han vilde, at den berømte Ben- 
venuto Cellini stulde udftære Grecet 
Cellini udførte deite paa den meft fuld- 
endte Mande. Paa Hovedet er nd- 
staaret et henkivende Englehoved; her- 
til støttier sig en nydelig lille Havfrue. 
Hals-en svar oprindelig rosafarvet med 
blasat, rødt og gnlt. Reiten bestaar af 
det dejligste Snitvcerl, og siøni Vio- 
linen er forfærdiaet 1532, svarer Far- 
ver og Forgyldning i GlanH fuldst·cen- 
dig til det øvriase. Selv leowaldsen 
var henrytt over diette Kunftvcert Det 
Trce, sont Gasparo da Ssalo ansvendte, 
volsede paa Bjergene mellein Brescia 
ca Verona, hvor Vegaiionen paa 
Grund af den jaevne Varmegrad flal 
have udvitlet fig saa regelmægsig, at 

Aarringerne i Træet stod nøjagtig lige 
langt fra hinsanden. Biergene ved 
Brescia er nu siovløse, og Mage til 
Trce sial derfor itle tnnne opdrives, 
hviltet igen bevirter, at dette Weiter- 
vaerl alene af den Grund ille vil tun- 
ne efterlignes. 

Kardinal Aldobrandini lebte Violi : 

nen for ')0()() Dutater oa stoenkede den 
til Kunstslattalademiet i Jnnsbruck 
—-— derfra har Violinen sit Navn. Da 

Fransimændense i 1809 Plyndrede 
Jnnsbrncl, blev Violinen røvet af en 

Soldat, foin folgte den til Rhaczect. 
Da Ole Bull, som længe havde hørt 

Tale oni den berørnte Violin, lom til 
Jnnsbrucl, gjaldt et af hans forste Be- 

spg Rhaczect. Bsanlieren gjorde Van- 
steligheder, da Osle Bull bad om at 
maatie faa Violinen ai fe. Men da 

opbød Ole Bull hele sin Beltalenhed og 
forsilrede, at han vilde anse det fom 
den højeste Lylle at trylle Gasparog 
og Bensvenurog herlige Arbejsde i sine 
Arme -—-- i ethvert Tilfcelde blot ai faa 
den at se. 

Rhaczect gav efter og giit ind i sit 
allerhelligste, hvsor de 200 Violiner, 
Violinceller og Kontrabasfer stod sym- 
metrist opsiillede, og hvor ingen anden 
sil Lov at saette sin Fed. Han tom 
fnart ud igen, bærende et Strin, pry- 
det med Jndlcegninger og Dam«asce- 

sringen ,,Dette Strin hsrer eaenlig 
itie iil Vio linen«, sag-de han, ,,tidlige- 
re ejedeg det af et Kloster, og der inni- 
ter sig mørle Minder til dei; i detie 
Strin blev under Trediveaiarslrigen en 

Fyrstespn ivali.« Med disse Ord anb- 
nede han fiorfigtig Strinet, og det vids 
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underlige Instrument laa blottet for 
Ole Bulls Øjnk. 

Hsan stod hentykt med- udstrsakte Hen- 
der, men Rhaczeck stillede sig imellm 
ham vg den gyldne Stat. 

Ole Bull vilde købe den; hatt tilbød 
hele sin Formue, men Ejeren, som selo 
havde oft-et en Formue for at til- 
fredsstille sin Passidn, svarede kun: 

»Ein mig et helt Kvarter af Wien, 
saa kan di tsales ved.« 

Han lovede dog Ole Bull, at san- 
sremt han svilde sælge, skulde han have 
Fork-øb5ret. 

! To Aar senere ssad Ole Bull i Leip- 
zig— stimmen med Liszt og Mendelsi 
sohn, der var hans Gesten Et Brev 
blev bragt ind, men Ole Bull lagde det 
ligegyldig til Side. ,,Men lass Bre- 
vet,« udbrød Liszt, »det kan maaste in- 
dehsolde noget af Jnteresse.« 

Bull gjordc det, og det vistse sig at 
vcere Rhaczecks San, ssotn strev: »Min 
Herre! Min Fsader er ded, og i sit; 
Testamente hat han bestemt, at Gasw- 
ro da Salos Violin stal skæntes Dem « 

Den, sum blev shenrykt, dar natur- 
ligvis Ole Bull. Mendelssohn spre- 
slog, at han siulde insdvsie Gaben med 
et Stytke as Mendelssohn —- og det 
gjorde han. 

Ole Bull sendte Arvinjsrne en 

enthusiastisk Tatstrivelse samt en 

Check vaa 2000 Speciedaler til Rim- 
czects lille Dotter. 

Nu hat den berømte Fiol l,oldt si« 
Jndtog i Bergen. Foreløbig bviler 
den ien as Bergen-s Kreditbanks Bots- 
er, men sniart vil den saa sin Plads i 
Bergen-S Museum, anbragt i et magi- 
fuldt Glasstrin, ssom Fru Bull hat 
ladet udføte i Engl-and. 

Staat-su- postm as updriver 
For-umfin- 
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Da-da-da. 

J Anlsedning af Protestetne mod 
Salget af de danst-vestindiste Øgr hat 
»Politii4en« bl. a. folgende »Replil«- 
stifte fra St, Ctoix: 

Prcesten (eksaminerende Negerbør- 
nene): Nac, san J saa sige mig, hvil- 
ket Sprog tales i vott kære Fechte- 
land· Lad mig him, lille Tom? 

1fte Born: Engelss. 
Prwftem Nei, du forsnaller dig. 
1ste Baru: Amerikanst. 
Præstem Tcenl dig om, lille Tom, 

ba-da-da. 
1ste Darm Dansi! 
Prcestem Meget rigtig. Sæt dig 

neb. Kein Sarah saa sige mig, hvad 
kalder vi vort dyrebare Flag? Du 
ded, det har et meget smukt Nava. 

2det Barn (tier). 
Præstem Kan du ikke husie, dset 

faldt ned fra Himlen —. 

2det Barn (hurtig): Stjetneban- 
nerei. 

Præftem Nei, hvor hat du dinel 
Tanker hemm Da-da-da. 

2det Baru: Dann-ebrog. s 

Præstem Kan du se, du ved det jo 
godt (klapper hende paa Kinden). Dei 
var en flink Pige. 

Præftem Nu stal vi horc, hvab 
Tim kan fortælle os. Hvad hedder 
det kære Land, som denne Ø høret 
ind under? 

Rdie Bam: Amerika. 
Præstrm Nej, hvor vil du heu? Dei 

Land, hvorfta Jeres Øvrighed og Je- 
tes Prcest komme-? 

sdie Barn (prøver forsigtig): Eng- 
land. 

Præstem J ser lidt tankeløse i Dag. 
Det Land, som Jeres Fat og Mor 
aldrig, aldrig vil stilles fra. Da- 
da-da. 

sidie Born (triumferendse): Dan- 
mark! 

Praestem Udmærket! Dei kan væte 
not for li Dag. Nu vil vi alle gaa 
ned til Stranden -og raube, at vi er og 
altid vil være da—da—ba 

Bstnene (i Kor): Dunste; 

En liden Stcn 

That undertiden forandtet Retningen 
th en stor Strøm. Tilsyneladende 
ubetydelige Hændelfer kan medførie 
overrastende Forandringer i vort Liv. 
Mr. James G. Smith, Renick, Mo» 
i et Brev til Dr. Peter Fsahrney, Chi- 
cago, Jll» beretter om et lignende Til- 
fcrlde. Hatt siger: ,,Jeg er Dem i 
høj Grad forbunden for, hvad De har 
qjort for mig. Min Sygvom var ble- 
ven ertlæret haabløs, da jeg tilfæl- 
biqvis tom til at lcese en Artikel i 
»Den kristelige Talsmand« om Deres 
»siuriko«. Jeg bestemte mig til at 
forføge den, og da jeg havde brugt op 
omtrent 6 Flaster, følte jeg mig fom 
et nyt Mennefte. Bettes »Kurito« 
hat visfeltg ikke sin Lige som Medi- 
cin.« Tustnder of andre hat afgivet 
lignende Vidnesbyrd. Behag at 
ertndre, at den itte er en Apotseterme- 
dirin, msen scelges direkte til Forer- 
gerne af Fabrikanten, Dr. Peter 
Fahrney, 112———114 So. Hoyne Ave» 
Chicago, Jll. 
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cinvkinKuinvery 
En virkelig fund Kvknde føler liden 

Smcrte under den mannedlige chss 

ning. Jngen Kvinde behøver at føle 
nogen Smerte paa den Tit-. «Wine 
of Cardui« lindrer hurtigt saudan 
maancdlig Smerte i Hovedet, Rygs 
gen og Sidcn som Folge as Livmode- 
rens chfalden og uregelmæssigt 
mannedligt Asløb. 

Ilslkoscslwul 
har stasset en Million Kvinder varig 
Anbring, fom sør havde lidt hver 
Mannes-. Den gjør vedkommcnde 
Organe-: stærte og fande. Den er 

Naturcns eget Middec til at stasse 
Kvinden Lindring mod den frygtelige 
Smerm fom gjør saa mangt et hjem 
ulylleligt. 

Greenwood, La. 14. Ott.1900. 
Je bar varet meget szqk lang Tit-. em; 

set nfald as Sinn-te i den og Luni-Akte 
nve ao en mitbring, tm- 1e vrsvede en 

lallt « ine of Carl-NR äu eg hat-de 
tu t ov Fla en, var jeg» M eq unser 

det or nun list at hemmt-, at e hat en 

unmth Medicin. 
MU· M. A. You-t- 

Ilngaaende Raub og Skrmer Ists-, med 
Ovaivende af Symvtomer, til «Ladies’·Ad- 
viiorv Devaktment,« Chattanooga Mcdxcjne 
Ep» Spannung-« Tenn. 

The making oi 
an Hmerieam 

Juki-»l- A. R is 

Denne godie og interessante Bog er 

den mest vaerdifulde Skat paa Litera- 
turens Omraade, streben af den mest 
fremragende Danster i Amerika. Heri 
er stildret en Emigrsants Besvcerlig- 
heder, hans Hjemve og mange Hindtin- 
ger, fom indtræsse i en Jndvandrers 
Liv. 

Jacob A. Riis er født i Ribe, og ud- 
vandrede i ung Alder til Amerika, hvor 
hian prøvede mange Ting; men opnaa- 
ede at udrette meget for fattige Folk 
og de lavt funkne i New York. 

Hans tidligere Bog »Hotv the other 
half lives« gav hiam første Rang som 
Forfatter; men den nylige udkomne 
Bog »Ihr Making of an American" 
hat opnaaet endnu højere Rang. Den 
er en Skat pasa Liiuratutens Orman- 
de, som enhvet dansi Mand burde læfe. 
Bogen kalder meget tilbage fra det kee- 

jre, gamle Danmark, og er riaeligt il- 
lustredet med Billeder fra Ribe og 
Omegn. En god gammel Storkerede 
staar først; Ribe Damkirke og mange 
andre Billeder fra Danmiark find-es i 
Bogen; Billede af Forfatteren, Huftru 
og Børn samt mange andre Billeder 
fra New York o. f. v. Bogen er paa 
443 Sider, godt indbunden i sint 
Shirtingsbind med Titel og Forsering 
i Guld og Guldsnit. Prier er netto 
82.00, og fendes portsofrit frsa Danish 
Luth· Publ. House til enhver, fom on- 
ster den berømte Bog. Alle, som lceser 
denne vidt kendte og mest lomtalte Bog, 
vil have vundet meget derved og vil 

aldrig fortryde de Penge den kostede, 
eller de Timet som hengled ved Sees- 
ning af en Bog, fom fortceller saa godt 
og saa kcerligt om gsamle Danmark, 
de rige, de elendige, de højstftaaende, 
deriblandt vor Prcesident, en gsod Ven 
og Beundrer af vor dygtige, gode og 
godgørende Landsmand Jakob A.Riis. 
Ja, alle burde lcese Bogen. Den faas 
kun paa enge-Ist fra 
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