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„Folkebladets Oversigt over be vigtigste Be
givenheder i UgcnS Løb,
‘har de sidste Aar vundet
Anerljcnbelfe.
henledet Naboel
merlsomhed det

„Folkebladet" indehol
der flere Ryhiver og (Ef
terretninger fro Norge
end noget andet Blad paa
dets Størrelse. Læser bu
dem og følger med Begi.
ventjeberne hjemme?

Minneapolis, Minnesota, L iSdag den 18de April, 1906.

1147.
Sefups Raseri.
Det ildsprudende Bjerg cr nu ble
vet roligere, og man begynder at tro
at det har raset ifra sig denne Gang,
nien dets Raseri stansede ikke, førend
det havde afstedkommet uhyre Øde
læggelser. Som før berettet forrige
Uge havde Labaftrømmcne allerede, i
Slutningen af Ugen forud faa godt
som begravet Byen BoScotrccafe, der
havde et Indbyggerantal af over 10
Tusen (ikke 90 Tusen, jo pi oplyst forrige Uge). Efter denne fulgte andre
Byer. Torre Auuunziata, ett Mils
Vet længer Syd, nede ved Bugten,
■fom turft efter og blev helt omringet
af Lavastrømme og malt tte forlades
af fitte 30.000. Jttbbyggcre, der brag
tes ind til-Neapel i/Jernbanetog,
Sporvogne, Militcervogne, Dampskib
og paa alle mulige nubre Slags Maa
ber. Paa samme Manbc bragtes Be
boerne verf fra Torre bel Grcco.
Laugs Bjergets Sider, færlig paa
Sydsiden ud imod Bugten, dannede
der sig utallige nye Kratere, hvorfra
vældige globcttdc Lavdftrømme flød
v ■
.
fNeii den forfærdelige Aske- og
Stenregn voldte næftcii lige faa store
Ødelæggelser som Lavastrømmene;
Paa bciiuc Maade blev San Gut*
fhane, en By paa itæftcn* 6,000 Jndvaatiorc, nceftcit helt ødelagt. Alle
var flygtet fra Byen med Undtagelse
af ct Par Hundrede, som først vilde
overvære Gudstjenesten i ett nf Kir
kerne'. Mens Preston stod for Alteret
styrtede Kirkens Tag tub og temtcestede omkring GO Mennesker, som i timevis maatte ligge itbcu Lægehjælp.
Det eneste, som bfeb finnende urørt
i Kirken var ett Statue nf St. Anna,
og dette blev af bc ulykkelige Monnesker taget font ct Mirakel og ct. Løfte
fra Forstiltet om Frelse fra ctl Fare.
I Ottajana cr fem Kirker og 10
Beboelseslutse styrtet fammen under
Vægten af Aske og Slagg, som ligger
fire Fod tyk overalt. 12 Mennesker
blev drccbt Kg mange font tilskade, i
disse Huse. Landsbyen er nu øde og
forladt; efterat Stedet uar rømmet,
styrtede ogfaa Barakkerne og Fæng
slet sammen.
Fra de ucermeffe Kyst. og Ind"
landsbyer meldes om lignende Øde«
lerggeljcr. Saalcdes blev Byerne
Sait Giorgio, Cremona, Portici, Resitta og Tvrre del Greco rømnivt- af
Indvånerne. Enkelte af bisse Byer
cr halvt begravet af Aske, og mange
Hustag er styrtet sammen.
Aske og Stenregnet uanede endog
faålaugt fom til' Neapel, hvor den
forårsagede at et Marfcbstag styrlede sammen og begrov 200 i Rust
norne. Af disse blev mange bra.0t,
medens alle de andre blev sårede.
De sidste Efterretninger goar ud
paa, at Ulykkens Omfang endnu ikke
fjcnbeS. Matt ijar endnu ikke kom
met paa det rette med, hvor mange
Menneskeliv cr ganet tabt. Men man
anstanr at mindst 1 Tuscu Menne
sker har fundet Døden i beitnc frygte
lige Katastrofe, medens henimod en
halv Million cr bleduc husvilde.
Observatoriet paa Bjergets Nordside,
som Hele Tiden bar udsat for den
mest fructibe Fare, og Hvis Direktør
Holdt ub under Hele Katastrofen med
betl yderste Fare for fit Liv, Holdt
sig, og Direftøreu beretter nu, at Han
anser Faren for at være oder.
Den Ulykke, fom Befitv Har anret
tet bciiuc Gang, fammeulignes med
Ulykken i. Aaret 70 efter Kristi Fødfet, da Byerne Pompet og Herculamim ved Vesuvs Fod blev ødelagt,
dog med deu Undtagelse at Tabet af
Menneskeliv beunegang cr meget min
dre.
Vesuvs høte Krater cr beunegang
styrtet sammen, faa Bjerget nu er
600
lavere end for en UgeB Tid
siden. Derimod har der paa alle Kan
ter *af Bjerget dannet sig nye Kratere.
Redningsarbeidet har været van
skeliggjort i høt Grab paa Grund af
de store Askedynger og ben ugjennemfigtige Luft. De ivrigste i Tjenssten

har bæret hertugen og Hertuginden
af Aosta. De fjorte omkring i Auto
mobil faa længe dette bar muligt,
fidelt reb de omkring paa Hesteryggen
og bragte Drøft* og Opmuntring og
Hjælp, faa langt de raf. Ogfaa Re
gjeringen har taget Skridt til at finite
ct effektivt Redningsarbejde igang, og
beu franske Regjering har bestukket at
fonde en Ftaade med Krigsskibe til
Neapel for at tilbyde sin Assistance.
Kongen af "Italien har givet 20,1)00
Lire til de nødlidende, medens hau
ogfaa felv ben sidste Uge har været
paa Ulykkesstedet og hjulpet de ulyk
kelige.
v
Nyt fra Hovedstaden.
handelsdepartementets statistiske
Bureau har netop offentliggjort en
Oversigt oder Udførselen af Land
brugsprodukter i de første otte Må
neder af indeværende Fiskolaar, op til
den sidste Februar. Ifølge denne
Oversigt cr der i nævnte Tidsrum
udført af fianbprobuftcr herfra San
det for 700 Millioner.Dollars, hvil
ket er betydelig mere eub nogen tilså,
rende "Periode. Bedst ser man Frem
gangen, \ itaar man sammenligner
1896, 1901 og 1906.
Ten famlede UbførsoI_>or Land
brugsprodukter i Fiskalacirets første
otte Maancber bar i 1906 $700,000,000; i 1901 $570,000.000, og i
1896 $404.000.000. Deu tidligere,
inar altså slagne, Udsorselsrekord
bar 1902 med $664.000.000, medens
der i Fiskalciarets første otte Måne
der ifjor kun blad udført Farmpro
dukter for $568.000.000.
feen øgende Ubsossd fordeler sig
.pam alle de tre Htwedgruper under
Lmitibrsiget: Komtarcr, Bomuld"
og provisions** under hvilken sidste
Betegnelse iungaar Kjød og Dairy.
Prodilkter. Størst- cr Stigningen
•paa Kornvarer, nemlig $70,000.000;faa kommer Provisions med $33,000,000 og endelig Bomuld med
$30,000,000, — alt fammculignet
med de første otlo Måneder laf for
rige Fiffnleuir.
Ekstraordinære Forholdsregler er
truffet af Regjeringen for Anholdelse
og Udvisning af det store Antal ita
lienske Anarkister, som i det sidste har
landet paa de forskjellige Steder hoc
i Laudet. . Politiet i alle Byer og
ved Jmmigratiouskontorcrnc har
fantet Ordre om at holde itøte Udkig,
og Justitsdepartementet inciter, at
matt snart stal have fat i alle nyan
komne Anarkister. I San Francisco
blev nylig arresteret en Pdefou, som
imbcnt erflærebe, at haiharar kommet
til Landet for at inyrde Presidenten;
han blev selvfølgelig eksporteret.
Baltimore synes mere og mere at
blive Anarkisternes Hovedsæde hertil
lands. Deu derværende italienske
Kon ful har opgivet Regjeringen Nav.
nette paa cit hel Del Anarkister, hvor
af nogle cmsees for at vatre i storlig
Grab famfunbssarligc. Blandt dem
skal ogfaa bære Lederen for Anarki
sterne her i Landet.
Udenrigsminister Root har med
delt det russiske Ubenrigs&eparte*
ment, at cit hvilkeusomlielst Dag efter
den 20be September, som maatte bli
ve fastsat for Aabningeu af ben anden
Fredskonfereuse i Haag, vil bære be
leilig for. de Forenede Stater. Den
russiske Regjering, som har ønsket
at Konfereuseu ffulde sammenkaldes
allerede i Juli, har gjort Afflag herpaa og har tilkjendegivet, at ben er
fuldstændig tilfreds med det af Se
kretær Root forestaaede Arrangement.
Root har balgt ovennævnte Tids
punkt,, fordi man venter, at den panamerikanske Konferense i Rio be Ja
neiro bit bære afsluttet faavidt i be
tids, at Deltagere i denne vil kunne
naa til Haag til ben 20be September.
En Ildebrand i Walker Block i
Fargo forrige Torsdag afstedkom
Skade for henved 50 Tusen Dollars.

Indlandet.
I Nrm fjor! blev inar kjøbt Paq
skeblomsker for 650 Tuf en Dollarj
En Eksplosion indtraf Lørdag pa
Slagskibet „Srarfage", mens det la
udenfor den kubanske Kyse og holt
®fydcøbel[er, meb ben Følge at 7
Manbffabct blev dræbt og flere faa
rede.
James A. Bailey, Eieren ar Bat
mim og Baileys Cirkus, j'om har vil
ret anerkjenbt for at være ben størst
Cirkus, i Bcrdctt, døbe forrige Oust
dag i jit Hjem i Mount Benton, Net
Stork.
SNormonapoftlernc M. F. ttoule
og John 38. Taylor ct blovue affatt
af Samfundets Presti^ut, fordi b
stor taget flere Hustruer tilog te eftero
Manifestet, om Flerkoneri Bar uh
stedt, opstiles fra Salt Lako Giti
Rood Smoot titroadebe dette Skridt
da det vil hjælpe stant i Kampen fo]
at Mive anerfjendt fom Modlom af
Forenede Staters Senat.
John Hcyers i Libanon, Indium
har i 40 Slat været uden ®ufom.mel
fo, paastaar han. Han blev for 40
Aar fiden Borte fra sit Hjem og (iden
ben Tid vifte man intet -om hansi
indtil hatt tom hjem igjen on 73 Ao*
gammel Mand. Han forsikrer, as
han ikke kan huslo noget af dot font
er hændt i Mellemtiden fiden han
forlob fit Hjem.
Mount Rainier, dot hekjendte store
Field i Staten Washington, Beretter
dos forrige Uge at stabe begyndt af
ubjpy Ild og Lada i Lighted mob
Bcsttd. Man mente derfor at vi hov
i Sandet vilde faa ct tldfprudenbe
Bjerg i Lighed mod det tru saa frygl
tebe Peseta i Jtalicn. Senere Ejler!
retninger gnor dog ud paa, nd de
første Efterretninger vor forhastet.
Marint Rainier fknl bcrrc rolig og
forefri nu font tidligere.
Det cr nu omtrent godtgjort, at
Preshyterianerncs XracsMjcnbels'e
skal revideres Oeb Fællesmødet, j'om!
Sommer skal afholdes i Dos Moines,
Iowa. Flere af be forffjelltge istresbytert ubover Laudet har udtalt sig tit
Fordel far Revisionen, eg Sognnspart Prvsbyteri i Indiana har bestilttot at forestna for Mødet, at Udtryk
kene „evig Pirre" og „evig Straf"
serygeå af Troesbefjenbelfm ag at
Ordet „Ødelæggelse" sættes istebet.
Sonktaflørmtr Greene og Gnynor
i Savanah, Georgia, or af de For
enede Staters Rot det i Byen dømt
til at betale cit Mulkt paa noget over
en halv Million Dollars og til fire
Star i Fængsel far at stave bedraget
Rogjoriugou for [lore Pougøjummer
ved Kontraktarbejde, de ubfprte for
den for ett Tid tilbage. Da bores Bebrjogerier blev opdaget, rømte, de til
Sauada, mon blev fenere påagtede! og
ført tilbage og star itu faaet fin
Straf.
Wisconsin ltnidcrsttct i Ma&ifon
har udstødt en Student Vod Nadu
Ricborb Romp fordi ljait boldt en jZlfest bed llniberfitetet. Et Bryggerikompani i La Groåfe fendte Romp ett
Forsyning af Dl meb Begjæring om,
at start skulde uddele det Blandt Stu
denterne, eg dette gjarbe han paa den
Maade at han holdt cn Ølfeft. Fa
kultetet fif det bag aide og suspen
derede barn. Nu bar han anlagt Sag
mad Uniderfitetet far at tvinge dot
til at tage fig tilbage. Stamp var
ifjor Medlem af universitetets Fodbolbholb.
Mrø. Ethel Field Broth), Datter
af afbøbe Marshall Field, har anlagt
Sag mob Union Trust Company i
Chicago for at faa fig udleveret SeenbancbonbS tit cn Bærdi af 887 Tasten
Dallars, fam hun paaflaar, at hendes
Sober bobbe levet bende tort Tib før
fin Døb. Mrs. Beatty bar i Eng.
tanb, hder hun er gift meb cn Armeofficer af bøtte Nadu, ag bel farlyber,
at Egteparret ikke cr tufrebs meb be
7 Millioner Dollars, fom Marshall
Field har fat titsibo for bom i fit Te
lta mente; derfor dit be nu prøve at
faa Kag i bisfe Seenbanehonbs.
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Ikke mindre bnS 7y Tornadoer gik
'Minnesota.
udlandet.
Torsdag over forskjellige Dele af
stansa?. Der berettes om fibre Tab
I. I. Lomen i Ada bar erklæret fig
Kimg Hlfonfos af Spaniens Bryl
af Eiendam fornarfaget of bisfe Tor fom Kandidat for Nommationen til lup med Prinsesse Gnu af Battennadoer, og flere Mennesker blod ogfaa Statåfefrefær.
Borg er uu Bestemt at fkulle finde
bræbt.
Pro!. George S. Hadersom et blø Sted ben lfte Juni.
Fire Medlemmer af he Forenede den gjenvalgt til Bestyrer for. Sko
Tysklands Driflcrcgniltg beløbet
Staters Mellemflotsbonbetskommis- lerne i Stiverne:
fig til $672,588,000 aarlig, hdNot
fion har de fibste Dage optaget FarSeb Salget af Etatstanb i Aitkin ubgjør $sl7.36 paa hver Perfon oder
;hør i Philadelphia far at kamme efter sidste Dage af forrige lige blev mele lo Aar inden Riget.
om Jcmhonokompanicrnc, Loden til- lem 10 a 11 Sfufen 'Acres solgt til
Frltmorslolf Cyama hat fratraabt
trods, er interesserede i Olie- og Kul- Prijor fra o 11(12 Dollars pr. Acre. fin Stilling [om Ghefjfor ben japanekompanier. De hor nu faaet bragt , Salg holdtes ferrige Torsdag i fijke Generalstab ag til bans Esterpaa bet rene, at Pennfylbania.Bancn, Brainerb paa Statslaud i Grolv maud cr udnævnt General Kadama.
ieading-Banen, New Dark Centrals SBittg Wing Bounty. 4,500 Arres
Nem Zealands Regjering har over
leech Crook Division. Baltimore & blev fasot til Priser varierende fra 6 taget Sandets Kulhanbol og har til
>hio, Chesapeake & Ohio og Norfolk tit lo Dellers pr. Acre.
ben Ende aadnet Underafdelinger am& Western or Medlemmer of TideSnloonholbmtc i Nem Ulm er fring i Sandet for Ddajloinseehtingen,
tvatcr Steam Bituminous Goat Traf- Blodne trætte af at holde eppe faa fra Statens Kulminer.
(
fie Association, fom dannedes stistDG, tange om Natten og har underskrevet
Guldproduktionen i Transvaal be
Dor bestaar cn Ovøroitskamst monem en Anføgning til Mayoreu om, at løb fig i Mars Maaned til -11?,7 2?
jhem, hvorefter enhver af be forenede han poabybet tidlig Lukning.
Unfer; hvilket cr' værd $9,324,075.
faar fin bestemte Procent af Forret
Ifølge åSefkem Posfengcr StSfocia- Dette et 12,129 Unfer mere end der
ningen. Det bfed ogfaa oplyft, at de lians vRaport for 1904—1905 tub- har bæret produserer i negen Moaned
(tore Minokompaiiier véd Hjælp of vanbrede 18,345 tit Minnesota i før.
„Privatoogniristemet" kan indgaa 1905 og 13,712 i 1904. Don ftørfte
TUftandcn i Sine cr nu atter' faa
Kontrakter am Levering af Kul til Del af disse Emmigranter tiar Nar. rolig, gt de amerikanske Krigsskibe,
bcftentic Tider, hvorimod de mindre ske, Svensker ag Sange.
fom for cn Tid fiden sendtes til bo
istompmiier, font ikke raaber oder faaH. O. Nyman i Red Sake Falls kinesiske Farvande for at være paa
danne „PrivatVagno", ikke tør binde har ankøgt Farbrmdsrelten i Fergus Haaubeu i paakammende Tilfælde, er
fig til nogen bestemt Dato. Det cr Falls om Konkursbehandling. Hans ordret tilbage til Klode, Japan.
jfaalebeS Sommenrottelfer mellom Gjælb breier fig om henimad 4 Tufen
Til Bladene i Glasgow, Scotland,
disfe store Kompanier, hvorved Loden Dallars, medenå Passiva ikke cr fuldt telegraferes fra St. Petersburg, at
overtrædes og Folket udfugcS.
2 Tufen hvoraf $945 er fritaget.
Ruslaitb er paa Fallittens Rand.
Den tusstfkc'Forfatter og Revolu
Statsfængslet i Stillwater skal Underhandlinger om flere Loan er
tionise Maxim Garky ankom ferrige udviddes, og Staten star tit den Ende atter gaact omtrent iftaa, steder dét,
lige til New gjort hvor han bleti vol kjøbt 154 Acres Laud i Stilltoater og i Rigskoåfcn cr der blot nogle faa
modtaget, ikke alene af de .faa Rus mellem Dof Park ag Syd Stillmater. Millioner Rubler igjen.
sero, foto hor der i Byen, mm ogfaa Paa dette Sanbftytfe ffdl der opføres
Den engelske Regjering har fore
af reprefentatitie Amerikanere. Blandt gabrifbtjgningcr, Varehus og ct Dor. lagt Underhuset ct Forstag, fom gaar
~
dom, (om vifte ham (in Hylbøst. bar niitory.
ud paa at gjøre de engcljke FolkeHumoristen Mark Twain og Farfat£t. Glonbå „yo Mayor I. 6. G. ffoler fonfeSfionstøfe, idet Rcltgionsterm Howolls. Gorky oplyste ftrafå Robinien, har givet Ordre tit, at Sa. ffolente stal uuddrages .Etatshibrag.
efter sin Anfomit til Now Jark, at tooneme i Byen stal haldes aabne om Mail venter, ot der vil reife fig cit
■stairedar foinrnct hor tik StmMfot af Søndagen "meb ltnbtttgetffjækj etv edolbfom Kamp bmrbenuc Sag ude
ind[am[c Penge til Hjælp far Reno- Time mellem SK, 10 og U, notat Falk blondt Falsest.
tutionifteenc i Rnstanb og tjaabebe, ct i Sirfe. Som bekjeuht hot Byen
Keiser Franz Josef af Østerrigeat det amerifansle Falk bilde være i bot senere bæret tør om Sønbogcnc/ Ungarn fdretog Stfcrrtorsdag den
mob at yde klækkelig hertil. Paa men ved fidftc Valg feirede det „baa.
gamle aarligc Ceremoni, fom bestaar
dette vor det endnu ikke (roret hdortcn do" Element, og Resultatet er det deri, at il esteren egenhændig vaster
indirekte otter direkte, do bet kam for odonfor nævnte.
tolv af be ældste ttnberjsaattcrå Fød
Dagen, at ben Kvinde, fom er mob
Flom har hjemføgt Erootftou do der. Do tolv udvalgte domic Gang
Gorky her til Smrbct og jour har væ sidste Dago. Dole af Btfeu stat været repreienterebe tilsammen don penc
ret udgivet far at Bære hans Hustru omgiven af Band, saa at man itfc Alder af 1096 Aar.
iffe or bet, men cr en Skuespillerinde, star kunnet komme til bon, og Diger
To jsacnfke Ingeniører Scljenjtrøm
fom reiser fammen og lever fammen har maattet byggos for rit hindre
og Forgelius har begidot fig affteb
mod ham, modens hans rotte Hustru Bandet fra at gjøre formegen Skade.
pan ett Efspebition fil bot inbre af
og to Bønt er tilbage i Rusland. Smigs Rod Rider nordover er Lad.
Peru, Syd Amerika, for at. sinde et
Dette har kommet koldt Sand ! Bla [andet otierfbørnmet, og ftørre 'Skade
Pas oder Slndcsbjcrgeue, gjennem
det paa Amerikanerne. De kan nak cr anrettet. Boaraantten cr fem
hvilket man kan lægge ben projektehado Sympati for en Maud, fem ar Følge heraf fat betydelig tilbage paa
rebe Jernbane,' fom (fal forbinde
beider for Forbedringen af on Na- disfe Strøg.
Amajonflodcn med Stillehavet. Man
Statens bemofrntiffe Ledere holdt
tiaus Kaar, men de Bil ikke je en
har før fargjæbcS fpgt efter et faafoadan Maud [om en Libertiner. Dot forrige. Uge ct Møde paa ©udernør
bant Pas.
bil vift være libøu Sympati Garky Bil Jahnsoms Kantor i St. Panl, hvor
De organisetebc Arbeibetc i Frankfinde her i Laudet efter biSfc Stfstø- Balget famt Data as Statsfonvou
tioncit Blev diskuteret. Man fontes rige hattzer pan at lægge Planer for
ringer.
Forhandlingerne mellem do Komi- at bære enig om, at ©tatstonventio. en Kjærnpestrcifc blondt alle Arbose,
derfag; Streiken stal begynde ben lste
teer, fom er famlet i Now 3)arf for at nen Osede holdes enten i August eller
kamme overens om cn Sstuningsslolo September for at Valgkampen kunde Mai. 600 Tullen Arbeidere tienteå at
for Arbeiderne i Haardfulminebiftrif- blide faa lort jom" mulig. For to bille tage aktiv Del i Streiken, mo
terne, er endnu ikke kommet til nogen Aar fiden bleti Johnjsom nomineret dens bc forffjelfige blrbeidSgrme, fom
Enighed. Minearbejderne har fore- den 30te Auguft. Demokrotenie har vil blive berørt, bcsljæftiger .bmimob
lagt Mineei ørnes Representantar te endnu skfe faaet nagen Gudcrnørlem. 7 Millioner Mennesker, bor alle vil
blive mer cHcrsominbre berørt af
Sarskag: Det ene af bis[e gaar ud bibalet i Marken.
Henimad 7 Tufen • Dollars Bled Sterilen. Streiken gjelder Otteti
paa, at Minearboidorne opgider Kravet paa Anerfjendcljsa af ltnionlm eg forrige lige fondet nedgrader Oed ga mers Arbeidsdag.
Stiler Wilhelm er nu ivrig befljæfjoreskaar, at Minceieene afilutter en ben af et Blommetræ paa Fred
Odorenskemft meb Haarbkularbeihor- Knøhns Farm i Nærheden af Now liget med at faa auffaffet-et brugbart
ue iflcdet før meb be Farmede Mine- Ulm. Fred Kuehn døde for nogle Luitjkib til Brug far den tyske Arme.
arbeideres Forening, (om omskutier liger fiden, og mon fynteå ikke mast Den franske Regjering skal allerede
alle Sulmincarhetdcrc. Det andet fandt Penge nok efter ham, ag Be- babe ct faabant, og Keiser Wilhelm
Sarskag heftemmor, at berfam Mine- gyubte at lede meb bet Resultat» at bit ikke ftaa tilbage. Tilhobs fat at
cicruc ikke vil gaa ind paa bisfe modi-, man fandt nævnte Sum paa denne "(jan har faaet (tore Bevilgninger til
ficerebe Krav, (Tal bisfe Krav tillige Mandø. Kuehn tint en Raring, og Hær vg Flaabe for indeværende Budmed Mineeieimcs .føt|"te Forskag, der man formodede at han havde gjort gesttar, son han bog ikke bruge noget
gaar ub paant Streikckammisfinncns naget faabant mob fine Penge, og deraf. Han hnr derfor henvendt fig
BeftemmclfersamyeS paa tre Aar, Formodningen vifte fig at blive til tit Jøder i Berlin! fom har Iaant banet
cn Million Mark til at bribe Ekspert,
beuvifes til bemie Kemmisfions Af- Virkelighed.
Statens Soarb of Control har be- menter meb.
gjørtlfc. Minearbejdernes NeprefenSporoognøftnifru i Winnipeg cr
tanter har endnu ikke fparet paa bisic stuttet at fælge 'i'inbetraab tilvirket
Farska'g, ag man mener, 'fit bet vil bed Statsfængslet til Handlende i hævet. Da Streiken begyndte krætage Tid førend de giør bet. Prest. Staten, iftebet for fom hidtil blot til ti ode Betjentene 2 Cents Timen, men
bent Mitchell og be andre at Mine Forbrugerne. Dette Skribl er taget flik jonere ind paa at gaa tilbage til
arbejdernes NeprefcntonteiHjor dør- for at bekjcrmpe Jnternational Garb Arbeidet far 1 (fonts Tillæg i Løst.
for forladt Nero Aark. Sfaar unbta- age Company, fom netep har begyndt Ligesom forlangtcs Anerkjenbclft af
ges Haardkirfbistrikteenc,/tjdar Arbei gorreining i St. Paul. Produktio Unionen, mon belte blev ofstaaet, bog
derne fremdeles ftrcisoml Boovente af nen af Binhetraab Bob Gtatåfængstet har ikke Kompaniet neget imod at
ben hor ncvbnteJdJmiiees Afgjørclfe antage! iaar at fkulle blive 13 Mil- Funktianæreene Bebblioenhe stutter
uf Lønningsfpørgsmaalet, synes faa lionet Pund, og do mener Boorhet, [tg til llnienen. Tabet ttch Streiken
langt Efterretningerne gaar ben [tør- al her vil blive adskilligt tilovers, anstaaes til 61 Tufen Dallars. Her
[te Delaf Arbeibente at have optaget tutar Forbrugerne, fom krøbet direkte, at Bar Betjentenes Tab 20 Tjlfen ag
Bampaniets Tab 41 Tufen. x
faar fil.
alebeihet igjen.

