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Det er i Dag 178 Aar fide-n. 
George Washington, de Forencdes« 
Statcrs meft fejredc Nationallwld 
fødtcsgp Hans Historie, i fine Oducdi 
træk, er saa vel kendt, saa vi ital 
ikke fortaslle den. Mcn dct vil fik- 
kert interesiere vore Læferc at ic 
hosstuaende Billedcr on lasse om de 
nationale Washington-Witwen de 

pkcksentcrer. og faa enkelte Træk om 

Washington som Præsident. 

Washington National Monument, 
den tolossale Obelisk, hvoraf vi her 
meddcler et Mut-da stunk i Lande-II 

Hoocdsmd paa PotonmcflodcnsVred 
sont et lldtryk for Nationen-Z Tak- 
nemcnelighedsfslelje mod sin Fri- 
heds Forkæmper og farstcPræsidenL 
»Landets Fader«. Monumentet et 

Verdens hsjeste Murværk, 505 Fad, 
og icnponerxk ved sin Simpelhed. 
Dets Grund er lagt 36 Fod dybt, 
og dets Vægge er 15 Fod tykke vcd 
Banden og aftager gradvis indtil 
18 Tomtner i Toppcn, mcd en Ve- 

klædning of 15——18 Tocnmck tykke 
Plader af hvidt Marmor. Der er 

Bidkag i Monumentet fta 40 as 
Univnenö Stater og fra 16 ameri- 
kanfke Byer saa vel iom smukt til- 
hngne Marmorblokke fra Italien, 
Æqypteckk Gartenland- Schweins- 

Jzapam Mita, Stam, Brazilien og 
andre Nationen iotn benyttede Lei- 
liztlieden til at liædre alle Tiber-J 
itørfte Patriot. 

Zaa tidlig foin 178:3, niedensJ 

Washington endnn levede, begyndte 
de Forenede Staters siongkcs at 

lcegge Planet for Opforelien af et 
Marntornionnment for Nationalhels 
ten-J militære oq politiske Time-sie 
on det iiges, at Washington ielv nd- 

pegede den Plat, lwor Monnnientet 
staat-. Tanken drøftedes Tid efter 
anden efter Washington-Z Tod, nten 

det var forft i 18TM, der tonesZkridt 
til Vckrkets Udførelie Der ianiledes 
Midler ved offentlia Subskriptivn 
on i IRiR lagdes Histrneitenen med 

passende Hojtidelighed J 1855 slap 
de indfamlede Midler op. da man 

var naaet 152 Fod fra JordenJDlri 
befdet ftandfede og Foretagendet 
livilede i over en Snes Aar, indtil 
1878, da den nationale Leaislai 
tnr bevilaede Penge til at fuldforel 
dette Mein-wirkt Tot fnldførte Mo- 
nument, der reprieientcrer et lldlast 
af 81,300,000, indvtedes for 25 Aar 
siden den 21. Febr· 1885. 

Det andet Billede viier Horatio 
Greenough’s Marmor-Statuts af 
Washington Denne Statne ftod i 

ilere Aar paa den aabne Plads for- 
an dort nationale Kapitalinm i 

Washington men siden er den flyts 
tet til Smithsonian Institute-. Fi- 
guren er ifort en romerik Senators 
Tona. Vcnstre Haand omfatter Festet 
ai et kort Sonst-d, og hofre Haand 
peaek imod Himmclen Paa Granits 
iodftykket er indbuaaet Gen. Hean 
Lee’s bemnte Tribut til Washing- 
ton: 

»Ist-it in War, First in Peace, 
and Firlt in the Hearts of His 
Tonnttymen«. 

Denne Statues Historie dateres fka 
1852. da Kotigressen bemyndigede 
Prceiidenten til at employere Bil- 
ledhuaaer Greenonnli til at forfærs 
dige den« Figuren, der vejek fnldt 
og vel 21 Tons. meisledes i Flo- 

freut-T Italien, oa det var et vanskes 
liqt Stykke Arbejde at faa den be- 
fordret til Amerika Fsrft iendteö 
Commodore Hull med et Krigsilib 
for at heute Kunftværket, men han 

;fandt, atxdet vilde vcere nsdvendiat 
»in bkydk Skibets Dwk op for at 
faa Tyngden ret anbraat. Endelig 

jmaatte man leie et Handelsskiln 
jlom dekvig maatte ombygges· Sta- 

’tuen anbragtes fsrst i Napitoliets 
jRotnndcy siden lom sagt foran Kapi- 

Ths Washington Nation-I Monumsnc 
on the Sankt of ths Port-mu- 

W 

L- 
, 

« S 

tolnst og senere tgen c Vnnthxoman 
xsnstitntu Den har kostet Uncle Sam 

iover s42,000. 
! 

L »Jeg vil overtage Regeringen», 
»fkrev Geome- Washinnton til sin 
iVen Benjamin Harrison efter sit 
lValg til Præsidentværdiqheden. 
i»nden Forudbestemmelser as nogen 
siom helft Stags; men naar jeg hat 

,ooertaqet den, vil jea aøre det bed- 

thcn jeg forstaar, for at udføre Em- 
Jbedetiks Pliater med den Upartifkhed 
’ogNidta-rlnsd for det osfentligesVeL 
Isom aldria tillnder Vlodsforbindels 
-se eller Venskab at øve mindste Jud- 
flvdelfe paa en Afgørclse af offenti 
lig Natnr«. 

Paa denne Maade satte Wash- 
ington, der inaen Preeeedenser havde 
at qaa ester, den Standard, at »et 
ossentlint Entlde er en offentliq 
Tillidspos «· 

,,Jngen har nagen Jndslydelse hos 
Prassidenten«, sker John Adams 
til en Embedsiøger. »Don ssaef Op- 
lnsninq fra alle Kanter oa dom- 
mer mere nafhnsnaiq end noaen an- 

den Mand. feg hat kendt«. 
J sin Stillina som Prwsident som 

i Herren arbefdede Washington for 
at srennne en Natioimlaand ved at 
sikre iia de bedste Mænd til de for- 
skelliae Embeder nden Senshn til 
Parti. san Var fast bestemt paa at; 
lede den offentliae Menina, men 

» 

han tillod aldria det at rokke sin: 
sta, hvad han ansaa for Ret· Da 
han nægtede at anerkende den sranskeT 
Revolution, samledes en Pöbelhob 
paa 10,000 foran hans Hus i Phi- 
ladelpbia Da han i 1795 underskrev 
en Traktat med England, viste der 
sig et andet Udbrud af Folkets Bre- 
de. Inaen as Demonstrationerne sit 
hatn til at bøje af sra sin Kuts, on 
om kort Tid kom Folket tilbaae til 
dam. 

J sit For-hold til de diplomatiske 
Repræsentanter sor andre Lande 
gforde Washington liae san faa Feils 
greb som i Forholdet til sit eqet Falk 

Vanfkeliqe Situationer behandle- 
de han med kyndig Haand Den fran- 
ske Revolutionist Volney anmodede 
ham om et Anbefalinasbrev til det 
amerikanske Foll Washington In- 
ikede ikke at give ham et saadant, 
men han kunde ikke ligefrem afslaa 
det. Saa skrev han paa et Stykke 
Bat-in 

T. Bolney 
heb-ver inqen Anbesaling sra 

George Washington 

Cat negie prifer 
ROOfeVeIL 

Vil mode ham i London. 

Los Llnaeleå Calif., IR. Ich-— 
Andmv Carncgic reiste i Dag gen- 
nem Los Anaklcs paa ch til St. 
Varbam J Fslac med lmm var 

lmns Huslrm bansz Dotter Marga- 
ret og Chaer R. Taylor fra Pittsi 
barg. 

Mr. Cameaie talte frit med en 

Repræsentant for Ass. Prefs om po- 
litiste Forhold, om de lwic Priler 
paa Livsfomødcirhoder og om 

Trufts. 
»Roosevelt er en af de ftørstr 

Masnd i Verdeu«, faadc han. »Im 
beundrcr ham bsilig. Jeg vil reife 
til London for at made ham den 15· 

Mai —- ønfker at være blandt de 
førfte til at tvykke bang Haand, naar 

ban kommer tilbaae fra Afrika. ---— 

Nooscsvcslt er ilke alene en Statis- 
nmnd af ljasldcn Visdom men lmn 
er absolut udon Sviq. Hans Poli- 
tik er dikterct af en ulelvifk Kasrlias 
bcd til Landot og Nationens Vchov. 
De nwrvasrende XTilftande i dottc 
Land vidner om bans Ist-emspr 

Mr. Carnegie anbefaledc den for- 

rige Prasfidents For-hold til Trufts. 
»Taft følger Roosevelts Psolitik«, 

sagde han videre. ,,Taft er forsskellig 
fra Roosevelt og tager anderledes 
paa Tingene, men Roosevelt visdste, 
da han valgte Taft som sin Eftets 
splger, at han tunde stole paa ham 
til at fortsætte den politiske Kurs- 
som han havde begyndt. 

Tafts Politik med Hensyn til en 

Handelskraktat er korrekt. Dersom 
Handelt-n ital reguleres —- og det 
nma den blive — faa bør der vcere 

et særskilt og højt Tribunal til at 
give endelig Kendelfe i Underrettens 
Afgørelser. 

»Da Priserne paa siiød og andre 
Livsfornødenheder?« 

»Der er ingen Tniol onl, at de 
er lmje Den gamle Mund Willen- 
Landbrugsminifteren, har visi, at 
Farncerne ikke faar fin Andel i Pro- 
fitten. Mellemmandemsiommisjions- 
mcendene efteraber nu den større 

IMand —-s- sksorporationerne —- og 

Iaffkasrer Konkurrence Det er Sa- 

lgen. Der er Mangel paa Konkuep 
»reine i hin Grad. 
» 

,,Nnturligvis lever vi for højt. 
Vi ønfker alle det bedste Stykke Kød 
hvad vi ikke gjorde fer. Vi vil alle 
samtnen klædess i virkeligt Uldtøj, 
og Inange af os synes om Silkes 
ftrønmer. Vi lever fimpelthen efter 
en for kostbar Skala. 

Cook vil endnu bevise. 
— 

Santiago, Chile, 19. Feb. —- Dr. 
Frederick A. Cook besøgte i Gaar 
sin gamle Kammerat, den belgifke 
Jageniør Rysselderghe De« toMcend 
var Medlenimer af den belgijke Syd- 
Poleksypedition i 1897-——1898, og 

Jngeniøren genkendte Cook, da de 
reiste paa samme Dampfkib fra Val- 
divig. 

Det figes, at Cook fortalte Ryssels 
berghe, at han har en udtømmens 
de Bcskrivelfe as sin Nordpolekspes 
dition under udakbejdelse og vix 
bevise, at han har voeret ved Polen. 

— i 

15 Lig bragt for Dagen 
Et stygt Nimmt 

Eherry, Jll» 19. Feb. — Fern- 
tcsu Lia blev i Gaar Eftermiddag 
braut op af St. Paul Gruben. Til 
alles Forbnvsclse var Liaene i mask- 

kelig god Stand. De var tørrc som 
Mumier oq havde holdt fig san godt, 
som om de var balfnmeret· Ligene 
blev fnndet i L. Høidch ikke langt fm 
Luftfkakten De lan paa et tørt on 
vnrmt Sied, hvor do gradvis er tørs 
rot ind. Mwndene lau med Ansiatet 
mod Jorchn on Hccndcsrne udstrakte 
J Siedet for at føne Vesknttelse mod 
den kvcrlende Røg on de giftige 
Gasarter, bar de øjensynlig kæmpet 
Imardt for at komme ud. 

Jlden er endnu ikke ndflukket i 
Gruben. Før man kunde naa Li- 
nene, maatte man grave en ny Tun- 
nel for at onmna Flammen-ne Nu er 

Arlsejderne i Færd med at ifolerc 
den Del of Grnbben, sont endnu er i 
Brand. ved at opfsre folide Væggcs 
af ,,Concrete«. 

Svm man var i Fasrd med at 

bringe Ligene »op, blev Charles 
Atberton, en af Grubeformændene, 
nedstudt vedGrubeaabninaen Athcsrs 
ton ledede Arbejdet med Optagel- 
sen af Ligene oq ftod og lænede sia 
mod en Swpo da Melas Man- 
ditch tmk fin Revolver on skød lwn 
neb. Jdet Manditch affvrede tre 
Sknd, fkrea ban: »Im fkal beta-» 
le dia iaen!« Gan blen for nonksn 

Tid iiden nfikcsdinet af Atbcrton. 
Manditch toq des-von Fhmtm, um« 

blev stmks indbentpi nf Zsierifs 

Skoalund. Atberton vil nnsvvo kom- 
me fig. 
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Blandede Meddelelser. 
W 

Senator Tillman fra South Ca- 
rolina inistede for kort Tid siden 
Evnen til at Tale, og man ventede 
ikke han vilde lege ret lcenge. Nu 
meldes fra Washington, at han be- 
dres, og man haaber, han ital bli- 
ve helt rast igen. 

I 

Dei katolste College i Chambers 
lain, S. D» nedbrændte Lordag 
Morgen Kl. 2 til Grund-en Studen- 
ter og Lærere reddede sig i fidste 
Øjeblik i deres Natdraqten Bygnin- 
gen, der før har været Jndianers 
skoch Var nolig købt for 8t36,000. 

Den bekendte Journalist Walter 
Wellnmn afreifte fra New York al- 
lerede den 29. Jan. paa Vej til Pa- 
ris for derfra at reij til Khartuni, 
DEgypte11, lwor l)an vil møde Nonse- 
oelt og saa folge med lmin derfra 
til London og daqlig give telegrafis 
ske Meddcslelser til »Cl)i. Rec. Hein« 

Miss. Mai-n Joachim der blev 
født i Vømcn den 9. Sept. 1809, 
og alt-Im er i sit 101. Aar, lever 
for sig solv i Omaba og afslaar 
Hjælp til at gøre sin dagligc Sys- 
fel. Hnn lasset fin Bibel, som hun 
førte med sig fra Bønien for 40 
Aar fide-n Hendes Baby er 56 Aar 
gammel Hun modtager gerne Be- 
føg af Born og Børnebørm men- 

sont sagt, deres daglige Hjælp be- 
høvesr hnn ikke. 

Hotelbrand i Pittsburg. Ratten 
mellem Søndaa o,q Mandag uds 
brød der Jld i det G Etagcr høje 
»anIiln Theater«, oq Flammerne 
skød op fm Kcelder til Top. Der 
laa et Hotel paa hver sin Side af 
Roten-L oa 200 Gæster blev pur- 
rct ud af dercs Senqc Kl. ! om 

Ratten. Brandfkaden anflcms til 
8100,000. 

s 

Falskmyntncre sdømt. JgnazioLus 
po, »The Wolf«, den saakaldte Chef 
for ,,Sorte ssaand« i Amerika; 
Guifeppe Morello, Chef for sicilis 
anske Falskmyntnere i Amerika og 
feks of deres Kammerater kendtes 
Lordag Eftermiddag i New York 
skyldig i at have lavet falske Penge 
011 dømtes til Strafarbejde i det sp- 
derale Fcengsel i Atlanta, Ga» fra 
15 Aar oa 31000 Mulkt til 30 Aar 
og 82000 Mulkt. 

Flere of de otte græd og jam- 
rede bitterlig, men der hian ingen 
,,ka-rc- Mo’r«. Dis tilbørcr en Bande 

af 17, fom figeg at have cirkulcret 
henvcsd s500,000 falfke Penqe. De 
øvriae 9 venter paa deres Dom. 

StrikeOprør 
i Philadelphia. 

Philadelpl)ia, Pa., 20. Feb. -—- 

Opftand overalt i Byen fulgte paa 
et Forsøg af Philadelphia Rapid 
TranjitsCa pcm at fætte Voaneue 
i Gang i Dag. Passaqeror og Be- 

tjente dreves fra Vognene af en 

Pøluslhob, som sympatilerer med 
Strick-me oq i hetnwd en Snes 

Tiljasldc blcv de forladte Vognc op- 
bmsndt ellcr paa anden Maade ødes 
laut. Ved Aftenstid var alle Voqne 
inddrancst — Politict tog strenge 
Forboldsrcglor for at dæinpc Op- 
ftandm ch Personer arresteredes 
pcm Anklage for at have ophidset 
Pøbclm To Kvinder blev skudt as 
Streiffkud Manne sann-de maatte 
lspknpsok til Guspitalcr Bommefteren 
ordrcsch Politidirektønsn til at for- 
kssc Pslktismrkm used 3000 Mond 
i Olitht s--- Detfe Skridl lilliaemed 
Inkalele nf 175 Strikcsbryderc 
fm Msw York lmr smrlin forbittel 
Eirilmm Andre Ilniops-Masnd i 

—- 

Byen vil ftaa Last og Brust med 
Strikerne og tvinge Selskabet til at 
gaa inid paa Mægling ved Voldgift. 

Jorden rundt-, 
Oversoømmelserne i Paris hat 

ramt 20,000 Mennefker foruden de 
Arbejdere, som af den Grund er 
bleven uden Beskceftigelse. 

Svenfk Dantsper ,,Annie« er efter 
et Sammenstød med et Sejlskib sun- 
ken i Nærheden af Glückstadt. 6 
Mund af Bescetuingen druknede. 

Strikende Kulgrubearbejdere iAus 
stralien har forsøgt at sprænge en 

Jernbro i Luften. Forsøget mislyki 
kedes, men der blev dog anrettet 
nagen Skade. 

Auftraliens Hvedebøst auslaas til 
21,475,000 Bushels, hvoraf 2(),727- 
000 Bus«hels, til Udførsel. Tet er 
den største Hvedehøst, Australien no- 

gen Sinde hat haft. 

Ferrers Skoler. Det officielleBlad 
i Madrid meddeler et Dekret, hvori 
ved give-Z Tilladelse til Genaabning 
af de under Urolighederne i Barte- 
lona luikkede frie Skoler paa den Be- 
tingelse, at de opfylder de bistoriske 
Krav. 

Di- finskp Onnddnnähnln Dom-l- 

lingen af 5. dis. viser: Socialdemos 
krater 128,57s1, Gammelfinner SO- 
818, Ungfinner 44,8(;1, Zoensk 
Folkeparti 41,257, Agrarer 19,2-17, 
Kriiteliat Arbejderparti 8,151. 

Peisiiens Qprørsfører, Rathini 
Knau, bar af Statsholderen i Kau- 

kasus faaet Lov til at taae Ophold 
i Kuhandistriktet, men lwerken ban 
eller bang 200 Tillmenaere inaa 

overskride den rnssiske Grasnie 

1-l.000 fvenske Rensdyr er flygs 
tede ind i de norske Fyrresskove i 
Saltdalen. Grunden er den, at Sne, 
der delvis er tøet og derspaa frosfet 
til Js forhindrer dern sat naa ned 
til Mosiet i deres Hjemland 

J Cirkns Ciniielli i St. Peters- 
borg forleden blev Dyretaemmer 
lfäinrichfen under en Forestilling 
overfaldet af en af fine Tiare Ved 
at affyre noale blinde Skud lykkedes 
det bam dog at slippe ud uden at 
have faaet dødelige Saat. 

En dansk Komite i Hamborg har 
købt Grund til en paatcenkt dansk 
Kirke Med den danske Kotiges Til- 
ladelfe blev der Søndaa den 6. Feb. 
i Danniarks Kirker optaget en Kol- 
lekt til Fordel for Sømandsmissi 
sionen. 

Frikirken i Englands nye Par- 
lament. Næsten en Trediedel af 
Repræfentanterne, der er valate 
blandt de Liberale og i Arbefderpari 
tief, er erklcerede Frikirkemcend, og 
manae af dem tager Del i Arbejdet 
for Gnds Rims, noale som Sendagss 
lkoleforitandere, andre fom Prcedis 
kanter. Nepmeientanten for Grimsi 
bn f. Eks. er en kendt keiften Arbei- 
der blandt Fiikerne. 

Med Henivn til den liberale Re- 
aerinas Stabe efter Valaene er det 
nun-d at leeaae Man-le til, at de Li- 
bernle for-Wen ved Manten i 3 Aar 
UND-ON med en Maioritet paa 
knn if? Mehlemmer indbefattet Na- 
tionalifterne. 


