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La Soufriere 
regnet Jld paa St. Vincent 

x 10 Tage hat Vulkancn rasct. 

En Jndiancrstammc udftcttct af Jordcn 

Øen St. Vincent, som ligger ca· 

100 Mil syd for Martinique hat fra 
den 7. Mai og i de 8 paafslgende 

s« ngn gennemgaaet en veritabel Jld- 
daab, og Tusinder af Mennesler er 

omkomnr. 
Vulkanen paa Den, Morne Sou- 

ftiere hat vætet, i Vitkfomhed i 9 

Dage og udfendi Regn ai Aste og Jld 
og Stremme af Lade-, som bogftave- 
lig tali hat gjort den notdlige Hold- 
del af den lille frugtbate Ø til en pde 

uddød Orten, idei Asien og Lavaen 
hat lagi sig fom en iyk Storpe, derl 
ingen Siedet et tyndere end to Fod, 
over alt Planieliv· 

Ten gamle Vulkan, som raget 4,- 
048 Fod over Havfladen, og kan fes 
i en Afsiand af 50 Mil paa en klar 

Dag, hat væket rolig i de sidfte 90 

Aar. Nu og da hat det tumlet i 

dens Jndte, men ingen tænite paa, 
« at den mere vilde btnde ud· J Aaret 

1812 tilluktede Materet sta, og en S- 
dannede sig i dei. 

Lnitreni to Uger for Udbruddei 
begyndie dei imidleriid ai buldre paa 
en sangen Maade i Bjetgeis Indie. 
Den 5ie Mai lagdes Markte til, at 

Seen i dei gamle Kkaier boblede og 

sydede, og umaadelige Since of Damp 
havede sig op derfra. 

Den duldtende Larm i Bierget til- 

iog, og om Eftetiniddagen rystede 
L Bierget, og en Ratte Jordsicelv inner- 

kedes over hele ZU Om Natien spit- 
lede blaalige Flammer oP ointking 
Vulkanens Top, medens Bucdetei fra 
dei indre stadig forisaiies. Foll saa 
og horte i Undet og Simi, nien sing-- 

I iede im, uagtei den givne Advarfel, og" 
Onsdag Middag aabnede Bierget fig; 
og fendte seks glsdende Lavasitsmme 
ned over Biergets Sidek; samiidig 
iniirede Lynene fra Siyetne, en ded-! 

holdende rullende Torden blandede sig 
nied de uhyggelige Lyde fta Biergetj 
og fothpjede end mere Radselen hoå« 
de nu for feni singtende Bei-one E 

Saaledes fotisaites indtil Tit-J-! 
dag Morgen, da Vulkanen andkede finj 
Freingangsmaade lidi. En knlsorH 
Søjle sind pludielig op fra Bjetgei,’ 
hcevede fig lodret op i Luften ca· 8« 

Mil. begyndie saa at sprede sig ogi 
lægge sig over Byen, saa der blev’ 

mørt som Natien ved bøjlns Dani 
Den opfyldte Lufien med giftige Gas-! 

arm-, saa dei var ncesten en Ilinuliai 
hed at aande, og mange blev ivali af 
Gaesdunfiet, for de saaedeg as den 

drændende Lava. 
Jndbnggerne ttoede ai hele Den 

var indviei til Ldelaeggelse, og Tots- 

dag Nat iilbtagtes i Bon. Motiet 
var nigennemtrwngelig, nndiagen 
nanr Flammerne fra Bulianen gjorde 

« lnii fom midt om Dagen 
Jokden tnftede uafdrudt. Steue, 

Lava og Aste regnede ned uafladelig, 
saa siecrtkelig var Larmen, at det syn- 
teg fom om hele Jorden var ved ai 

spliiies. 
Oin Fredagen saatnede det lin af. 

Latinen aftog, og Stentegnen aphor- 
te, nien Lavastrsmmen vedblev. En 
Del af de modigste vovede fig up for 
ai undetspge Tilstanden Overalt 
medic de Dsd og Ruin. Ali Manie- 
liv var begravet under Aste og Lava, 
en Jndianeriiainme, Kariberne, spm 
beboede Distriitei lige ved Foden af 

« Vulkanem var helt udsietiei, der sin- 
des, saa vidi vides itte en eneste over- 

levende. De var hedningek og Jld- 
iilbedere, og en gammel indianst Pro- 
feti. at Karibetne engang stulde oftes 
til »Jldguden«, synies nu at væte 

gaaet i Opfyldelfe. 
Ovetalt, foen i Si. Vierte, msder 

Øjet Dad. Ligene better Gaderne og 

fyldek Hufene, og Pest synes mind- 

gaaelig fea den gkuelige Stank de nd- 
breder. Ovee Tusindee er saaledet 
fundne, og man ved itte, hvor mang- 
der ligger begtavei under Lag af Aste 

Kingfton et undsluppen. Byen 
Georgetown hat faaet haaroest Med- 
satt. 

Stkættelig er Vandmangelen. Den 
endnu gasfyldte Luft bibringer en 

vedholdende Tskft, og mange vil em- 

tomme, hvis itte Hjælpen snakt ind- 
finder sig. 
— 

Dcu sisikspntykke 
Hjælpcn kommen 

Pakig, Maj 15. — Det ameri- 
tanste Handelstammer havve samtnen- 
taldt Mode i Dag for at træffe For- 
anftaltninger til Hjælp for Martini- 
que; 82,400 blev subsiribeket i faa 
Minuttet, og Besiutning vedtoges om 

at oversende den franfke Regering Ub- 
tryt for Deltagelfe. En Komite neb- 
sattes. 

If I s 

Paris-, Maj 15. — Prcesident 
Krüger sendte Pkæsident Loubet et 

Telegtam for sin Deltagelfe i Frank- 
rigs Ulytte, ledsaget af en Vetsel paa 
800 Franks. Han betlagede, at For- 
holdene var af Den Bestassenhed, at 

han itte tunde give mete. 

I . I 

Rom, Mai 15. — Kong Viktor 
Emmanuel og Paven hat begge sendt 
Pmsident Loubet Telegtammer med 

Udttyt for sm Deltagelfe i Mutwi- 
que-Ulytten, og Kongen sendte tillige 
25,000 Franks; Paven 20,000. 

I s I 

Berlin, Mai 15. — Berlin er den 

forer By, som hat sendt Bidkag til de 
Neblidende i Martinique. Voran- 
bet bevilgede i Dag enftemmigt 40,000 
Mart hektiL 

Is- sss «- 

London, Maj 15. —— Kolonialmi- 
nistetiet hat modtaget Telegram fta 
Len Mauritius med Løfte om Hjaelp 
til Pfartinique til Tat for, hvad den- 
ne Ø gjorde for Mauritius i 1892. 

III It II 

Paris, Mai lö. —- Præfivent 
Loubet bar gioet 1«0,()0() Franks til 
de Rodlioende i Martiniqur. Den af. 
Kolonialministeren i Dag aabnede 
Substription bar allerede indbragt 
152,402 Francs. 

—«-·0-—- 

Mont Pctcc udspyk cndnu Aste. 
1 Fort De France. Mart. —- Vulka- 

nen her er endnu langtfra kommen i 
Ro. Aste tasteg ftadig nd fra Amte- 
ket, og det buldrer truende iBjergets 
Jahre. 

St. Piekre tan nu betrædes. Stan- 
ten fra de bsde Legemek er grufuld. 

Et Arigsstab er sendt dertil for at 

anders-ge Ruinerne og brænde de ds- 
de. 

Flete Stibe er antomne med Pro- 
viant og anden Hjcklp. 

Jordskælv paa St T 

Washington, D. C» Maj 15. —- 

Frt St. Thomas i Danft Vestindien, 
modtog Flaadedepartementet et Tele- 
gram, fom medbeler, at et voldsomt 
Jordstælv fotefaldt over Øen om Ef- 
termiddagen den 18de Maj. 

M 

Nebraskas Vulkan. 

Ponch Nebr» Maj 14. —- Folt i 
Ponca hat med blandede Fslelfer tagt 
Markt til, at Mount Jona, som läg- 
ger i Nærheden, hat taget fat med for- 
nyet Kraft at udsende Gast-unstet og 
Rog, som om den vilde tage Etsempel 
eftet sit .frygtelige Sssiendpar, Mount 

homas. 

L A 

Pelee og Soufriere; og mange havde 
saa sinaat begnth at tænle paa Fliegt, 
ifæt da Rædselsbudftabet fra Mar- 
tinique kom dein for Ore. Jmidler- 
tid har man ikte hørt til noget siDen 

-Tir"5dag Morgen, og Strcelten har 
lagt sig. 

Man lender itte den egentlige Aar- 
»fag til Forftyrrelserne, men antager, 
iat de hidrører fra, at et Underlag af 
Maltformation bliver ophedet ved at 

itomme i Betøring med Fugtigheben. 
—s«-—-—0—-——·———s 

Fingt for Udbrud. 

San Juan, Maj 15. — Fra Porto 
Nicos Sydside telegraferes, at taette 

YRogftyer forduntler Synskredfem og 
at Havet i Dag pludfelig veg over 

100 Fod tilbage. Her er en forfær- 
delig Hebe. 

si- Ilt II 

Paris-, Maj 15. —- Et Telegram 
fra Neapel ertlcerer, at den berømte 
Vulkan Vefuv viser Tegn til Udbrud. 
Lavaen flyder fra Krateret paa Porti- 
peiis Side, og fta Tid til anden ta- 

stes røbglødende Slagger op i Luf- 
ten· 

Krigcn i Snd Afrika. 

London, Maj 15. — J Henholb 
til General Kitcheners Jndberetning 
er Boergeneral Delareys Strids- 
krcefter, siden han den 8de Marts tog 
General Methuen til Fange, blevet 

forminvfket med 860 Mand, dels 

fangne af Englcenderne, dels falbne i 

forflellige Trcefninger. 
Der er intet Nyt angaaende Fredåk 

flutninger. 
——-—-.-O-.——— 

Modckne Lovc. 

Peting, Maj 15. —- Et kejferligt 
Evitt uvncevner Wu Ting Fang, 
Kinas Minister for de Forenede Sta- 
ter, og Sheng Ehia Peng, til at spre- 
staa Udarbejdelse af en kinesift Lon- 
famlina, der sial føre Retstilstanden 

ji moderne Spor. 
W 

En DcmonstmtimwStrcjkc. 
l 

Stockholm, Maj 15. —- En alminsJ 

delig DeinonsttationS-Sttejte for 
Ztemnieretgfagen blev udført i Oder- 
engftemmelfe med Programmet, og 
Nedlæggelsen hat været Prattifk talt 

fuldsicendig fka i Morgesk Hverken 
Sporvogne, Dampsiibe eller Bonn- 
mandsiøretøjer for Personer eller 
Gods er i Akbejde. Fabriiter og 
Vcerlfteder staat stille. Bogtrytierne 
hat ogfaa flutiet fig til Sirejlen, soin 
ntvivlsomt vil holdes gaaende i de I? 

Dage, meng Rigsdageng Debat over 

Stemmerctsforslaget vater. 

Garnifonerne i alle ftørre Byer er 

forftceriede, iscer i Stockholm. Men 
man frnater itke Opløb, medmindre 

Politiei opikker Foliei. 
Gasdartetne vil standse i Morgen. 

Dennenationale Streite vil tun vare 

i tre Tage, men Arbejderpartiet ven- 

ter, at den flal inflnere stcerit paa 

Riggdagentz Sietnning. 
vvvvvvvavvvsvvvvvvvvvvsv 

ZIDODq Abs-K ODODSDODIE 

; DanibAinrriknnft Z 
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Den i Chicago saa afholdte og højts 
agtede Mr"5. Christiane Marie Gott-s- 

liel), i den sidfte Menneflealdek tendt 

som ,,Gamle Mes. Goitlieb«, afgil 
i Fl. ,,Chicago Posten« Onsdag den 
7. Maj ved Dødem 81 Aar gammel. 
Den Afdøde, der var en fjcelden elsl- 
værdig Personlighed, var født i Hel- 
singsk, Danmari, og tom med fin 
Mand, Lauritz Christian Gottlieb, 
her til Landet og til Chicago akkurat 
8 Dage for den state Chicago Jlde- 
brand. Mr. Gottlieb dpde for ca. 10 
Aar siden, og sine sidste Leveaar til- 

bragte Mrs. Gottlieb i sin Dattel-sA 
Mis. Anna G. Armsttongs, Hjem 
Hun var en ualmindelig højhjertet og 
begavet daan Kvinde, hvis Hierie flog 
varmi for alt godt og cedelt, og hvis 
Haand aliid var aaben, naat de1 

gjaldt at hjælpe og lindte Sorg o; 
Nod. Mis. Goitlieb efterlader sig ( 

«- volsne Vorhalle i gode Livsstillin 
get- 

s—. 

Evensl danst - ameri- 
ka n st S m ø r. J Minnesota har 
i det sidfte Aar været afholdt melanch- 

lige Proemieæstninger for Smør fra 
Statens forftellige Mejerier. En 
Mcengde af Statens standinavifle 
Mejerister deltog i Konkurrenten 
Guoernør Van Sant udsatte som enj 
afsluttende Præmie en GuldmedailleJ 
værd Simo, til den Mejerist, som op-T 

Jnaaebe det højefte gennemsnitlige An- 
tal Points. Vinderen blev John 
Fridner i Strout, Minn. Han er 

spenst af Fødsel, men har leert Meje- 
riet i Danmark i tre Aar; han hat 
vundet en Mængde Medaljer her i 
Landet for sit Smøn Af andre 
Landsmænd blandt dem, der har et 
højt Pointtal, er H. P. Sondergaard, 
Litchfield, og W. Land, Foreft City, 
vilde vistnol vundet Guvernørens Me- 
valje, da han havde hijefte Gennem- 
snit for 11 Maanedslonturrencer; 
men uheldigvis gik han ud af Konkur- 
rencen for sidfte Maaned. Af de 25 
Konkurrenter, fom fit over 94 Points, 
er efter Navnene at dømme, de 16 
Standinaver. 

Han brugte Kniv. Sioux 
Falls-, S. D» 14be Maj. — Wil- 
helm Petersen, en Former nær Vi- 
borg, havde forleden paa Viborgs 
Gader et Slagsmaal paa Knive med 

Arbejder Anton Sonner og mis- 
handlede ham paa det strcelkeligste. 
Sagen vil komme for Reiten om nogle 
Dage. 

Da Mrs. Petersen er ved Statens 
SindgsygeafyL og Peterfens har tre 
Born, blev det befluttet at sende dem 
til Qrphans Home i Sioux Falls. 
Men faa tilbød nogle af Peterfens 
Naboer sig at tage fig af Bornene, og 
de fit bem. 

Pasto r Chr. P. Petersen 
hcrr modtaget Kalt-elfen fra Wenig- 
heden i West Denmark, Wis. Han 
holder Bryllup i Kobenhavn den Zdie 
Juni, og afrejser Tagen efter til Ame- 
rita. 

Den danfke Krydfer 
,,V a l t t) r i e n«, Kapt. Holm, som i 
Vinter hat haft Station ved St· Tho- 
mas-, dansl Vestindien, blev beotdret 
til Mattinique for at yde Hjcelp til 
den hjemføgte Vefollning. J et Te-l 
legtam fta Fort be France hedder det, 
at »Valtykien« og den franste Myo- 
set »Zouchet« i Sondags havde taget 
1,500 Mennester om Bord fra for- 
stellige Punkter paa Kyften og beugt 
dem i Sitkerbed i Fort de France. 

En blandt Landsmcende- 
n e i Ottawa, Can» bekendt Skitkelfe, 
Mk. John Metcer, afgit i Ugens Be- 
gyndelse veb Døden, ftriver »Deine- 
brog«. Den Afdøde havde i sin Ung- 

.Dom flattet viden om og havde bl. a. 

Jogsaa besagt de standinaviste Lande. 

IJ fine Velinagtsdage var ban ofte 
hjcklpfom overfor Nykointnere og flere 
Dunste hat haft ham at tatke for de- 
res Statt i Canada. 

T h o r V a l d f e n. ,,Little Jour- 
neys to the Hornes af Eminent Ili- 
tists« er Titlen paa en Rcctte Llfhnnds 

linger, der udgiveijs fm »Ihr Ran- 

croft Shop«, Eaft Aurora, N. Y. 
April Nummeret af dem-c Rætke 

vil indeholde en »lille Rejse«' til Ber- 
tel Thorvalvfen, af Elbcrt Habt-neu 
striver J. Chr. Bay i ,,«Dannevirl:«. 
Dette Arbejbe, fom baade er strevet as 
en overvrbenlig talentfuld Forfatter 
og udgaar fra Ameritas fineste Bog- 
trykteri (,,The Roycroft Shop«), but- 
de være felvftreven til en Plads i man- 

ge dansie Hieni. Det ledsages af et 
Billede af den ftore Kunftner og vil 
koste 25 Ets. 

Sonderjydst Forening. 
lEn Forening af dette Navn blev stif- 

tet sidste Vinter paa den danste Kirkes 
Samfunds-Slole i Des Moines, Ja» 
med det Formaal, at ftøtte Sonderin- 
detne i deres Kamp for at bevare 
Follearvem Modersmaal, Folkemin- 
der og Fadrelandslætlighed, saa den 

ubestaaren kan overgives til den 
yngre Slægt, der stal tage Landet i 

» Atv, strives af en Jndsendet til 
E »Dannevirte«. Medlemmerne af den- 

ne Forening betaler et aakligt Bi- 
drag af en Dollar5; disfe Medlemsi 

—- 

bidrag gaar dels til Uddeling af son- 
derjybft Litteratur, belS til Siøtte for 
Sprog- og Stoleforeningen i Sonder- 
jylland. Frivillige Bidrag fendes 
Derimod alle til Støtte for een af side- 
nævnte Foreninger. 

Pastor P. Eritfeng Helbred 
hat i lcengere Tid Vceret mindre godt, 
og Der synes besvcerre for Tiden sna- 
rere at vcere Tilbage- end Fremgang 
med Henfyn til hang Sundhedstil- 
stand, striver »Dann.« 

Past. Th. Knudsen, Nysted, 
hat i Flg. »Dann.« i denne Maaned 

taget Ophold ved Statsuniverfiietet i 

Madison, Wis» hvor han hører paa 
Forelcesninger og tager Undervis- 
ning i Engelsl. 

Dansk Veteran bod. En 
gammel, brav Landsmand, Hans 
Henningfen, Green Valley, Wis» der 
Den 9. Maj ftulde have fejret sit Guld- 
bryllup, afgik pludselig ved Døden 
den 2den Maj, og Jndbydelserne, som 
allerede var udstedt til Guldbryllupet, 
maatte i Siedet forandres til Begra- 
velfen. Afdøde, fom blev 77 Aar gl»l 
deltog med Hader i Krigen ’48——’49 
—’50. Han tom til Amerika i 1866, 
og har siden uafbrudt dtevet sin Farm 
i Wisconsin. Han er en Broder til 
Skomager Erit Henningsen i Omaha« 
og efterlader sig foruden Kone og 6I 
Born, 82 Børnebørn og 2 Binne- 
børnsbørn. Begravelfen fandt Sted 
under stot Deltagelsr. 

Gennomination. Hi. Niels 
Juul blev i Flg. »D. D. P·« i forrige 
Uge nomineret til Genvalg for Sta- 
ten Illinois Senat· 

Racinc Nyhcdcr. 
(»Folkets Avis«.) 

Clarenfe Petersen, den 16-aarige 
Søn af Sigwald Petersen og Dotter- 
fon af gamle Haner i Hansens Part, 
tom ulyktelig af Dage i Chicago i f. 
Uge, idet han bleo kort over og drcebt 
af et Northwestern Trcen paa Kinzie 
Str. Otte Dage i Forvejen haode 
han vaeret her i Byen paa Beng hos 
sin Moder, men var atter vendt til- 

bage til Chicago for at soge Arbejde, 
da Ulytten ramte harn. Jernhanefel- 
stabet gao 8150 til Bestridelse af Be- 
gravelsen, og Liget bleo derfor ført 
her til Bhen for at jordfæftes. Be- 
graoelsen fandt Sted i Sondags fra 
Modereng Hjem i Haufen-s Part. 

—- Christ leen, der er Modelsned- 
ker ude ved Hurlbutg, rejfte i f. Uge en 

an til Danmark i Folge Ined sin. 
Datter Ellen, der vil blive hjemme hosT 
fine Zlægtninge et helt Aar, hvorimod 
Mr· Olfen agter at komme tilbage i 
Lobet af en tre Maaneders Tib- 
Maler Carl Larsens Huftru og to 
Born gjorde ogsaa Folge til Danmart 
og vil blive derhjeintne indtil Manden 
henter dem til Efteraaret. 

— Jakob A. Riig fra New York, 
den berømte danst-ameritanfke Jour- 
nalist, ekorfatter oq Sociolog, som 
holdt Foredrag i ,,A5fociation Hall 
til Jndtcegt for det dansle Hospital, 
Var efter Foredragets Slutning Gæst 
hos Foreningen »Dania«, der havde 
foranstaltet en Bantet til hans Ære. 

— Den danfte Koloni hat faaet 
vagefeber. Adam Miktelsen er li- 

ge flyttet ind i sit ny elegante Hjein 
paa Flett Ave. Carsten Jorgensen 
hat under Opførelse en Villa til 
sitsz paa Holmes Ave., og C. P. 
Maibohm og Andrew Anderfon ladet 
hoek opføre et flot Vaaningshus paa 
Boyd Ave. 

— Beftyrelsen for den dansk-ame- 
ritanste Højskole, fom er under Opr- 
relse ude i Kinzie Pari, har befluttet 
at give den Navnet ,,Luther College«, 
og det er Meningen at Paftor Jen- 
sen ved Emaus Kirten stal voere dens 

midleitidige Forstani.ser. Man haa- 
ber at den tan begynde i September 
Maaser med 100 Elcver. 

— James Peterfen, lidligere bo- 
L siddende her i Binn, er afgaaet ved 

j Døden i Kenosha. Hans Lig blev 
fort her til og liegravei. 

M kniete en Fort-leise im Das- 
brug Lasset-se Bromo gute-me Viller. Alle Uyoi 
tefere tilbaqeleverek Bengene, hat's rette Middel llam 
Fett. G. W. Ort-ved Nahm-tret er pas Ide- Ufkr. we 

i— 

DIE-Ists Its-» 
En Million gaar op i Lucr. 

Chicago, Maj 1t)'. —- Jld udbrød 
i Armour di.s Co. Stagterier, og 29 

Personer blev slemt forbrændt, syv af 
dem saulede5, at Døden vil Paafølge 
om kort Tib. Kompagniet taber heu- 
ved 51,000,000. 

Jlden opstod i Smelteriet, ivet tre 

Fedtbeholdere eksploderede; man ved 

ikke, hvad foraakfagede Etsplofionem 
Bygningerne var noc, just fuldførte, 
og en Mængde tostbart Maftineri ta- 

get i Brug. 
Jmidlertid var alt godt asfurerei. 

Frygtct et nyt Udbrud. 

St. Thomas, Maj 16. —- Et Tele- 
gram hertil fra Øen St. Lucia med- 

deler, at den amerikanske Krydser 
,,Potomac« er ankommen vertil fra 
St. Vincent. La Soufriere er nu 

rolig, men Rcedselen hersier paa Øen, 
og man frygter et nyt Udbrud. 

2000 er døde, og 5000 af Øens Be- 
boere er blottede for de nødvendigfte 
Livsfornødenheder. 

Hele Karaibdiftriktet er dækket af 
Lava og Afte. Kun Trætoppene rage 
frem. 

Fra Martinique meddeles, at Mont 
Pelee er endnu virksom, og en ny Vul- 
kan er brudt ud paa Nordswen af 
Bjerget. 

Man ikkc købe Kod. 

New York, Mai 16. — Kødpriferne 
har naaet en faadan Højde i New 
York, at Folt har tabt Taalmodighe- 
den, og udenfor Kosher Slagterbu- 
tikkerne hat der i de sidste Dage været 

ligefrem Opløb, idet man hat forsøgt 
at forhindre Folt fra at købe Kød. 
Det er iscer Jøderne, som er forbitre- 
de, og ved et Massemøde af jødifke 
Kvindek blev det beftemt at boycotte 
Kødhandlerne, faalænge de nahmen- 

de høje Priser vedvarede. 
Denne Beslutning fandt villig Til- 

slutning fra de mindre bemidledes 
Side. Dei blev nødvendigt at forøge 
Byens Politistyrke med 500 Mand. 

Skal hæiigcs. 
Lewis G. Toombs, som er funden 

styldig i Mord paa Pigen Carrie 
Larsen, er dømt til at bøde med Livet 
den 13. Juni. 

Som det erindre5, lokkede Toombs 
den unge Pige oin Bord paa Find- 
damperen »Peerle5"g«, hdor han i 
loldt Blod myrdede hende, fordi hun 
ikte vilde føje sig efter bam. 

En vccldig Plan. 
Hazelton, Pa» Maj 16. —- Mine- 

arbejderne, der fom betendt et paa 
Streite, har undfanget en vældig 
Plan, ved Tanken om hoilken de for- 
nøjet anider sig i Heenderne og fet» 
Fremtiden rødt i rødt og hele de For. 
Staterg Handel og Jndustri saa at 

sige i dereg Hændek. Ten aaar nd 

paa at samtnenkalde en fpeciel natio- 
nal Konvention af alle Statemeg 

Kulminearbejdere, faa dem til at 

ftrejke alle som en, baade de organisi- 
rede og itte-otganiserede. da saaledes 
ftandse alt Minearbejde. Denne 
Fremgangsmaade vilde om tort Tid 
virke hæmmende paa al Fabrik-Zar- 
bejde, Jernbaner o. s. v» og hele Lan- 
det vilde lide under det. Ei Sporng 
maal er det nu, om Stkejkeme faar 
Lov at føre denne tolosfale Plan 
igennem uden Jndgriben fka Autori- 
teternes Side. 

Lærcr spars. 
Emaus Menigl)cd, Racinc, Wis» sogcr 

en trocnde Lasrer for dcns daniksscngelike 
Borncikolc. Leereren man, soruden at 

kunne Underviic i Tonik, tillige kunne give 
Undervisning i Engelik ivarcnde til de tre 

first Graden of the public schont-L 
Lonnen er 400 Dollars om Aaret. 
Lasreken anikes ftmks ellerieneft1. Juli. 
Aniogere bedes indgive deres Anspgning 

til undektegnede inden 17. Maj. 
Pan Emaus Menigheds Stoleraabi 

Vegne, C. H. Jensen, 
1130 Mound Ave» Racine, Wis 


