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Blair, Nebr» Fredag den 12. Marts 1909. « 18. Aarg. 
To-Cent5 Coven forkastetJ 
Missouri vil dog fortscrttc Lampe-L 

Tonarten-Z Følgcr i andre Statcr. 

Staren Missourieszi 2-Eents »Da-Isa- 
Her- og Maxinnun Passager- og 
Fragt-Leu nnltifjceredes i Mundka 
red en Dom, som Domnter Smitb 
:D.1«'cPl)e1-sun af De Forenede Staters 
T·is1rit«t5ret, Red Luk, Ja» afga11. 
Eoni en Følge af denne Tom mener 

mun, at Bauerne i Missouri fnart 
nil vende tilbage til 3-Centstaksten. 
Jsmnk Hagerman der er Sagfører 
for de 18 interesserede Jernbanei 
Kompagnier. forsikrede, at den af- 
suqte Dom vilde blive Begyndelsen 
til Afskaffelsen af 2-Cents Taksten 
i alle Stater i Unionen. 

Tommer Mc Pherson mente,- at 
den pcmankede Lov var ,,konfiske- 
Tende« og derfor grundlovstridig, og 
Mr. Hagernmn erklcerede, at det 
jkke kan antages, at naar Licents Lo- 
nen er ugyldig i Missouri, den saa 
sknlde kunne holde« sig i andre Sta- 
ter. 

Etaten erklærer derimod eftertrnk- 
t·eligt, at Missouris Ksatnp for lavere 
Prifer vil blive fortsat. 

Clliott W. Major, den nyvalgte 
Generaladvokat som paabørte Dom- 
mens iOplæsning sagde, at den vilde 
blive appelleret, og at ncerværende 
Legislatur vilde blive anmodet om 
nt vedtage en ny Jernbanelov, fom 
ssal kunne taale Rettens Undeer- 
gelie. Guvernør Hadley udtalte 
stg lignende. 

Dommer Mc Phekson er præs 
siderendeDommer i De For. Staters 
Tistriktsxet i Jowas søndre Distrikt. 
Han hat siddet under hele den Sags 
Procedure, der har varet i flere 
Maaneder, og han har arbejdet paa 
sfin Kendelse en hel Maaned. 

Grunden for Dommens Afsigel- 
se er, at Banerne efter de fastslaa- 
ede Takster ika kan tjene saa meget 
over deres Udgifter, at de kan fcm 
en ordentlig Procent af den inde- 
smaende Kapital. IGan qaar nd fra- 
skk Ejendomrnene er timequ werd- 
sctte, og at der er boldt okonomisk 
Ins. oq Banerne bar ikke knnnet 
tfene BUT paa den indeftaaende 
Kapital, noqse ikke enqnnq LI, oc( 
Onkelte kmr ikke enaanq fnnnet bolde 
Volunte. 

Fern dræbt ved 
Vaadeskud. 

Sargeligc Følgcr af Trcugcs Om- 
gang mcd Skydcvaabetr. 

Fru Lunis-, Nebr» 111eldeI: 
Willie Haut er det ander Lffer paa 
dennc Egn for Drench Omgang 
zur-d Jkydevaalmn. Han skød sig selv 
tilfældigh mcns han var paa Ande- 
zngt. Zkuddet rumte ham i Unber- 
iinet, oq bans enc Haand blev bog- 
smvclig revet i Stoffen Sau lcvede 
Eli-ro Tage,1nen bukkede under for 
Uidclscrne i Fredags. 

Samme- Tag blev Snlcsefter Co- 
»--.ad of Freedom skudt af en Kamme- 
rat, mens han spillede Bald. Co- 
Zad døde næsten øjeblikkelig, og Lig- 
fonsjurneu frikendte Drengen, fom 
botdt Gevceret. 

De to Ulykkeshændelser i Nær- 
beden af Curtis øger Dødsfaldene 
fra Drenges Omgang med Skyde- 
Dauben til 4 i Nebr. i seen Uge. De« 
andre to vor Louis Nebola, Lequ. 
fer fkød sig felv, mens han renfede 
sit Gern-L og Harry Tanlor, Bell- 
wood, der uforvarendes blev fkudt 
m· en anden Dreng, som var med 
smm paa Jagt· 

Videre berettes fra Plainview, at 

Hans Jenfm 16 Aar gammeL blev 
sfndt og øjeblikkelig dræbt of bans 
Jagtkammerat, mens de var paa 

Lludefagt Han reiste 
op, jqu diammemtcm der var bog 
ved hant,fy1ede, og Sknddet ramte 
hun i baghonedet 

Victor Napoleon 
advntcr Frankrig intod den 

vcdtaguc Jndkomstskat. 
nylig 

Paris den 10. Mart-Z. Ministe- 

just Hovedet 

l 
s 

net Cleutenceau hat gentagne Gange 
gjort Forslaget ungaaende Jndkomst- 
starren til et Kabinetsspørggmaal 
J (·--:»r tmr Deputerettammeret 
med 407 Ztemtner mod 166 vedta- 
net Forslaget. 

Loven træder dog ikke i Kraft, 
førend et andet Forslag, som for 
Tiden verserer for Kammeret, og 
som sikrer de forskellige Kummuners 
ug Departementers Jndtceater, bli- 
Ver vedtaget. 

Det nu vedtagnc 
swrliq nd over Jka-anskmmnd, 
idet deresjs Jndtæater beregnes til 
syv Gange faa meget, sont de betaler 
i HuslejT hvilket vil 1nedføre, at 
Skntterne for deres Nedfommende 
fisktisk vil blive fire Gang sna meqet 
som tilforn. 

Modstanderne af Forslaget bere- 
der sig nu til en hidsig Kamp i Se-« 
cmtet. J de sidste 20 Aar bar For-« 
flaget om Jndkomstskat vceret oppe 
ket scevnlig. 

Dersom Forflaget bliver vedtaget, 
uil paa den anden Side mange for-z 
xldede Skatter blive afskaffet, og 
den almindelige Arbejder vil oms trent blive fritaget for at betale 
Skat 

Jmidlertid hat Pring Victor Na- 
colean i en Erklcering i Dag udtalt 
fis imod den sokeslaaede Jndkomst 
Pfot, som Deputeretkammeret heb-J 
sog i Guar. Prinsen advarer Frank-; 
rig imod Forslaget, som vil aenopsl 
rette den offentlige UndersøgelseJ 
Hvilken Revolutionen kulkastede, oq 
»Forslaget tüc« siaer Prinsen, »med- 
føre sømeliae Følger«. Samtidia 

Forslag gcmr 

c 

! 

minder Prinsen om et lianende Til-« 
fælde i De Formede Stater, bvor« 
Sessesteret forkastede et liqnende For- 
flna, for-di det var irnod Vorqernesz 
Linbed l 

J STntninnen as sin Meddelelse 
sjaer Vrinsen at selv om bnn er i 
Inndflvatiabed san er det doa banZE 
Lvst nt tfene Frankria ved at advnre 
Land-et fmod en san trnende Fort-. ; 

TødsnIInIcldclfc. 
l 

l 
sen-Z Gorm Jensen, der var fødtk 

i NiIII Inan, DaIIIImrk, 1827, døde! 
efter en fort TiIs SIIaeIeje (Lun-I 
aedctmndelfO den si. MuIts 1909x 
J 1890 udnandkede han og banss 
Lmstm til Amerika da nnkom til 
Vlair, Nebr den 18. Marks. Siden« 
den Tid fnndt de bfemliat OpboldI 
skiftevis hos deres Vorn, soIn lIor·: 
csn 5 u s; Mir Sud fm Braik i; 
Wafbinaton Co Siden Mrs Jen-! 
sen dode for ca. 8 Aar siden, bar Mr. ! 
Jenfen baft Sie-In bos fin Søn Niels 
Norm Jensen s 

J Jensen efteIslader 6 Børmj 
3 Sønner og 1D,atter alle i godei 
timeliae Knar, oa flere Vernebørn.·- 
Fire af Sønnerne oq Datteren bor« 
i Washington Co» Nebr» og 1 Søn 
lsor i Box Butte Co» Nebr. De var 

alle til Stede ved Begraoelsen. —- 

Jens Gorm Jenfen blev 82 Aar og 
bcnved 2 Maaneder gammel. 

Horsens Folkeblad bedes optagel 
ovenftaaende. 

Z Mennesker druknet. Month- 
nIery, Ala., den 10. Marts. Paa 
Grund af Regnstormen, Tom ber- 
fkede lIer i Aftes, fteg Floden, 
bvorded 5 Mennesker drnknede. 

Neanfaldet var saa voldsomt, faa 
man ikke bar fet Mnae til det de« 
ffdfte 20 Aar. J mindre end 5 
Timer faldt der 51X2 Tommer Rean 

Død og Ødelæggelfe. 
Sturm og Brand gør fællcs Sag. 

Mungc Mcnneskcr omkomur. 
chndomstab for cn Million. 

Helena, Art» U. Mart-Ti. —- Es 
terretuinger fra de overlevende i 
Brinkle1), en By Ined 5000 Jndvckas 
nere, sigeri i Dag, at den hele By 
lilev ødelagt i Aftekz af Jldløs, der 
fislgre pua den -85Virvelstorm, der 
hjemsøgte Byen i Guar. Jntet uden 
en Mai-se forknllede Levninger fes i; 
Dag. Ltte vides at viere døde, vg] Onndreder er kvcestede flere dødes 
lig saarede. 

»» 

De første Efterretninger om Ulys- 
ken tnodtoges, san fnart T. H. Kin- 
nell, en Telegraffist, og Linemcm 
fik sig arbejdet nd af Ruinerne af 
Rock JEland Jeknbaneftation og kom 
til en lille By i Nærheden, hvorer 
de sent-te en kort Beretning om By- 
ens Ødelæggelse s e sagde, at Sta- 
tionen var blasst vcek over deres 
Hoveden og bele Byen var jævnet 
med Jeden Kinnell var kommen 
nbetvdelig til Skade Der var udi 
brudt Jld i Rninerne Telegraf ogs 
Telefon-Traadene laa ned overalt i 
Arkansas sum en Følge af Stormen, 
m Beretninq om Enkeltbeder mang- 
ler. 

Der meldes om stor Skadei Nekr- 
lieden af Gut-den sVindnerne i et 
Tog mellem Gurden og Leader blæd 
sie ifølge Meldingerne ind. Weis-» 
Fource Dam blæste Taget af flere 
Hufe, hvor Stormen, da den gik 
ever Aarkansasfloden, antog Karakvs 
teren af en Hviwelstomn og Band-k- 
cFloden lgjtedes ken- M 
Web hssijt Stormen ramte NR « 

og fejede igennem Baucaum og ef-"«F 
terlod sdelagte Bygninger og op- 
wdede Træer i et 60 Fod bredt 
Spor. J Nærheden af Kerkblev en 
Former dødelig sanret. 

Andere Beretninger lyder paa, at 
der er umkommen mange flere end 
de nasvnte s. Een Veretning siger 
is, en unden JO. Ejendomstabet 
mislnast til en Million Voller-Es 

Den eneste Wonnqu i Vrinklen 
der nasvnez sont b varet, er den ka- 
tolsfe Kiefe, der Inidleitidig er em- 

dnnnet til Assospitnl 
Te dverlenende flyqtede til andre 

Vyer iNcerheden flei«e kom til 
Wlientley, foi ·nt søqe Susln 

J nmnae nf Zintenss Voer er der 
l«-I-ldt Slsiniiieniøder for At fkllffk d? 
nødlidte Hin-UT 

Stærkt Sncfald i Wisconsin. 

Milmmikee den 10. Marks- — 

Tor meddeleks l)e1·til okn en steerk 
Enesrorm i det nordlige Wisconsin- 
Toqforbindelserne med Neenah oa 
Linkgn er opljørh liaeledes bar Jn- 
ternIslmn-Linierne nmatte indstillc 
Forten. 

J Mnrinette oq Omeqn er der 
falden 2 Fod Eue, og den stcerke 
Storm blwser Sneen samtnen i storc 
Triber. Vutikkerne i Miit-inette blev 
lnkket tidliq iGaar Aftes. da innen 
knnde fcerdes ude i det sorrvgende 
Ver Telegraftraadene er faldet ned 
fVM Følge of den stærke Storm 

Eftctlysning. 

Hr. Christian Søe, Spettrup, Pks 
Stenderup over Horsens, Danmark- 
nnsker inderlig gerne at høke fM 
fin Søn Hans M. Søe Sidste Brev 
Inodtog ban fra bam den 15. April 
1906. Før skrev Sønnen flittig him- 
Men da de ikke hverken bar faaet 
Vrev eller hørt fra ham fiden, stng 
ter de for, at noget er tilstødt baut 
Hans fidste Adresse Var W. P- 
Rnans Camp 2, Lowell, Wyoming- 
1l. S. A. 

Om disfe Linier fknlde finde 
Hans M Søe, eller om noqen nndcn 

Læfer skulde vide Besked om ha1n. 
bebe-z vedfommende skrive til ovens 
mevnte Christian Søe 

U. S. Regermgen tat-er 
Sagen. 

Den hemmte Sag mellem De 
Fuiuiede Stateis Regering og fStandard Oil Fiompagni af Judi- 
una naaede i OnOdagI sin Afslut- 
Hing for Tistriktsdommer A. B. An- 
dcrson i Cl)icago· 

6 Maj 1906 ordrede Regeringen 
Foryzlge lse imod Standard Oil. 

20 «lugust s. A. auklagedes Kom- 
isagniet i ti Punkter. 

13. April 1907 dømtes Kompag- 
niet skyldig, og Z. Aug. s. A. idømte 
Tommer Landis Kompagniet en 

Mulkt paa IF29, 420 ,000 
22 Juli 1908 underkendte Ap- 

pelretten Dommer Landis Dom. 
10. Marts 1909 frikendte Juw- 

eu efter Dommer Andersons Jn- 
ftruks den anklagede 

» 
Offentligheden vil dog sikkert ikke 

derfor holde Kompagniet skyldfri. 
Det er da heller ikke Meningen af 
Tommer Anderson Kendelse Men 
·det var her fom i andre Sagen at 
Anklageren skulde bevise sin Beskyld- 
ning. Og det fker io ikke sjælden, at 
man kan vide sen Ting uden at kunne 
bevise den. l 

Der er slet ingen Tvivl om, ati 
Standard Oil jo har modt aget ulovii 
Fig Rabat. Men Regeringen har iksi 
Is kunnet bevise, at der fandtes lovs 

e Takster for Fragtpriserne, og 
Standard Oil Kompagniet og dets 

er bevidst har ovektraadt 
Matheden Uden klare Beviier for- 
it Kompagniet bevidft h.vde over- 
traadt Loven, kuude det ikke dummes 
skyldigL 

Der er dog alligevel vundet dette, 
at Regeringen bar indset Nødvendia- 
beden af at have klare oa omfatten- 
de Prisforskrifter, oa Standard Oil 
til da for syrenitiden komme til 
fom alle andie at bøie fia for disse. 

Union Pacific Kulkom- 
pagni giver Slip . 

paa Land. ! 
Fra Washington, D· C» meldesJ 

nt Jude1n«ig—:-111i11isteren hat opnaaetJ 
en Afgørelse i en Sag mod Unions 
Vucific Jerubanksionm ungaaende 
Kulland i Wyoming til en Værdi nf 
h'1,5()(),()()()· Kompagniet var kom- 
men i Besiddelse af Landet ved hvads 
man kalder ,,dumm1) entriess«· 

Det involverede Land otnfatter 
4,5(50 Arme-, oq efter flerc Konse- 
rencer befluttede Rompagniet ikke at 
fcsrsvare sin Sag men astod Landet 
til Regerinaen oq betultc desuden 
lieuved 83:3,000 for Kul, som det 
Imvde ndnlineret af Leu-det. Kom- 
paqniist bar boldt op at udtage Kul- 
cg Lundet holde-s tilbage fra »entry« 
indtil 1. Juni. Fomden at tilbaqe- 
give Lundet og betale nævnte Sum 
for Kul, det bar udtaget, taber Kom- 
paqniet sk)1,200, som det bavde be- 
talt for at komme i Vesiddelse af 
Landet 

Det er een af de Sagen som for- 
1«ige Jndenrigsminister Garfield fo- 
relagde Kongresfen angaoende Land- 
der Var underkaftet Undersøqelse, til 
en Værdi af 8100,000,000. 

Bedste Kur for Hoste. 
En bald Ounce af Virain Oil of 

Vinc. to Onnces af lecerin og en 

halv Pint Wbisky, blandet sammen, 
vil kurere enbver Hofte der- er bel- 

-bredeli,q, oq stande en Fotkølelfe i 
ZU Timer. Tna en Tessefnld bere- 
;7ierde Time. Forlanq of Dei-es 
EDruleisL ten Vlm1dinq, tillnvet og 
jammnteret nf the Leach Chemicnl 
ZU Cincinnati, Ohio. 

Jorden rundt. 
Reigsretten i Wut-schau hnr døtnl 

II Person« nf den revolutinnære 
diumpnrnnnjsntion i Radom til Did- 
L 
ren. 

O 

Politiet i Milano har arresteret 
lre engelske og en italienfk Svindler, 
der hat« lanet falske Checks og Obli- 
gntiuner til et Beløb af 12 Mill. 
Lite. 

I 

Ved Frisering af en Sfuespillers 
Inde i Paris ekOploderede en Vædi 
ske, Frisøren brugte, ljvorved baade 
ljnn og Skuespillerinden pludfelig 
stod i lys Luc. J haabløs Tilstand 
Heu de bragt pna Hospitnlet. 

I 

En Efnespillerinde i Velgrad har 
furleden pna en af Byens Howng- 
der Ined en Ridepisk gennempryglet 
en Teateranntelder, der havde fkrevet 
om bende, at hun var for svær og 
chevægelin pna Scenen. 

s 

Paris den li. MartQ Arbede- 
dcpartementet har taget et Palads 
1 Brug, hvilket forhen beboedes af 
romerfkskatolske Erkebiskovper; men 

sont nu ved Adskillelsen niellem Stat 

cg Kirke tilfaldt Staten. Kapellet 
er blevet lavet om til et —- Spifes 
vcerelse. 

Videnskabelig Reise til Island. 
Professor Fridtjof Nansen og Kap- 

zsridtjof Nonsens Hensjgt at for-e- 
tage en videnskabelig Reise med den 

været lagt op siden 1904 Dei eiJ 
l 

til Ossland til Sommer. ! 
! 

Algiek den 11. Mart-i 24 HEFT-o- 
Vedlederne i det Forsøg, som fore- 
tages fidste December af Medlemmer 
nf den franske Fremmedleqinn i Haab 
csnk at silppe over til den marok- 
kcinlke Grcensp blev i Gnar idømt 
Fcenqselsstraf, fom varierer fra 2 
til 20 Aar. De fleste af Mændene 
er Tyskere 

s 

Strenq Vinter i Europa. Wien, 
s. :’«.)karts:« — Over 200 Dødsfald 
oq Efcndomstab for flcrc Millioner 
Tollmss er de sørqeligc Følgcr af 
tu Eneftortn imsd streng Kulde, der 
lmr bersket over en stor Del af En- 
roon i di- fidste tre Tage — ifølgc 
sprrsdtc Meldinacr, som er indløbet 
kic-rtil i Dun. En Bo11dmaaxd Hed- 
brwndte i Gram, bvorvcd 7 Men- 
nscsfksr omfom. Sturme-n er den 
nlvorliafte man bar kcndt i de fette- 
re Aar. 

Wilhelm bliver kloa. Berlin, s. 
Mart-Z. — Belært af de fidfte faa 
..?naneders Modgang og Rigsdagens 
Anqreb paa hom, har Koffer Wil- 
kiolm betroet Udklipningen af Adi- 
serne til hans Brng til feks Stats- 

k«c-Partomentcr. Koffer-In ønfker at 
blive kendt med fine Underfaatters 
Virkeliqe Llnfhtelfen Gan vil ikke 

laanere lade sia vildlede af sine 
Hofbetienta der systematesk udvælger 
annftige Udtalelfer. 

O 

Rusland vil være forberedt. St. 
Rotersborg 9. Marks. ——- Rusland 

forbcreder sia for en muliq europceisk 
Konflikt Dumacn vedtog iDag ef- 
ter on bel Rats Ekstmfession en Be- 

.lsillinq of 85,000,000 fil at fastto 

Valkonflmdtsn i kmnvdnqtia Stand 
ON Mislinncr bcvilqedes til at 

nmogsrcsttc Gaste-W Forfnning og 
«9k1111111mition. der bar ftanct paa et 

Lanntaal siden sisrigen nced Japan. 
Tepnteret Gucukoff angreb Ka- 

binettet for, at det havde tilladt 
Hin og Flaade at vcere i en saadan 
nkmnpdygtig Tilftand 

Uroligheder i den øslrigske Rigss 
dag. Wien den 10. MartT Det østs 
rigske Parlaments llndc1«i)us, som 
jluttede sine Forhandlinger den 5. 
Febr. efter adskillige Uroligheder, 
som stammede fra det gamle Fjend- 
skab mellem Ezecher og Tyskere, gen- 
optog i Dag Forhandlingerne med 
al mulig Udsigt til en Fortscettelse 
aj Spektaklerne. 

Gallerierne var fyldt med Til- 
lxængcre af- hegge Partier, og saa 
jnart som Ministerne vifte fig, op- 
fu«-d der et vældigt Røre, og Raub 

a Skrig lød nstandseligt. 
Der lød ikke saa lidt ironisk, da 

Pretnierministeren Von Bienerth 
under Larmen erklærede den 19. 
Session for aabnet og udtalte Haa- 

«liet om, at Arbejdet maatte blive 
tronet med Held, og at Forhandlin- 
gerne maatte blive ført paa en ro- 

Iig og saglig Maade. 
Tr. Pällia, kristelig Sodann 

Jblev valgt til· Præsident for Hufet. 
desan appellerede til Medlemmerne 
cim at forene sig om et fruatbringens 
de Arbejde for Landets Velfærd 

Et Jubiloeum J disse Dage fejs 
res i Saigon i Bagindien 50 Äqrs 
Jubilæum for Frankkigs Bescettelse 
af Kochinkina 

ning Jsabella af Spanien føkte ». 

Trang til at tage sig af disfe Pa- 
vens ulykkelig Pioneeten Resultatet 
blen, at Admiral Rigault de Ge- 
uonilly laade Beslag paa Havnen 
Saiaon 

Jmidlertid kom Krigen i Jtalien 
og Ekspeditionen til Kinn. og først 
ct Par Aar sencre fik Kejser Na- 
poleon Kejser Ty-Dyk wunan til 
Fred Keime slnttedes ved Trakta- 
ten i Hne i Sommeren 1862, hvor- 
iscd Frankria fik tre Kyftprovinser. 

Under Fællesnavnet Kochinkina 
blev dctte Kernen til et stcrt fransk 
Niqc i Bagindien, som nn omfatter 
Izele Kejserdømmet Annam samt 
Tonkin op imod Kinn-Z Sydgrænse 
Det franske Jndokina er i Fladeind- 
bold saa stort som Øftrig-Ungarn 
oq tæller lige manae Jndbvngere 
som Spanien (18 Millioner.) 

Saiaon er nu en By paa næsten 
(-;(),000 Jndbyggere, hvoraf 4000 
wide Bncn er vol indrettct paa mo- 

derne Vis oa er en af Øftens nig- 
tiaere Gavnepladsen Omswiningen 
af nd- og indaaaende Vater beløber 
sia nn til 100 Mill. Franks i Værdi. 

En Fjerdedel af 
Danskerne arbejdsløse. 

! Købeubavm 10. Marts An- 

tnllet af arbejdsløse tiltagcr fremde- 
lcs. Nu udgør det over 25 Procent 
cis Landets Arbcjdsklasse. Denne 

Vinter bar været den værste, man 

lmr kendt i mange Aar, idet Vin- 

tcrcns Strenghed bar forhindret 
Bygningsforetagcndcr og tillagt 
nmnqe af Havncne. Situationen be- 

tmqtes fom alvorlig, og man ven- 

t·:r, at Forboldcne viI bevirkcy at 

umnqe vil ndvandrc i de nceste 2 

eller 3 Mainwa De skundinavisks 
mneriknnske Dampskibc er ovcrfylds 
te uf Entiqranter. 


