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Blair, Ass«lir.. Freitag den 4. Mart-z 1910. II« 19. Aargz 
Utter eszzkegteligt 

SneitVzH 
(- 

17 Menaesker umkomm, 67 savues. 

Man besrygtet, at alle de savuede 
ogsaa er omkommeu. 

Den sørste Marts tneldtes sra 
Everett og Seattle Washington, at 
en Uavine, en halv Mil lang, var 

gledet ned ad Cascade Bjergenes 
Vestside og havde begravet to Great 
Northen Jernbanerog og 7 a 8 Lo- 
komotiver lige ved Porten til Tun- 
nellcn igennent Biergene Det ene 

Ton var et Passagertog paa Vej sra 
Spokane til Seattle, det andet et 

Postwa. Ekstra Lolotnotiver eller 
Motorer benyttedeiks til at l)jælpe 
Togene on ad Biergsfraaningen til 

Jndganaen i Tunnellen. Foruden de 
to Tog var der ogsaa Superintens 
dem O«:lleills Privatnogn ONeill 
var dog ikke i Vognen men derimod 
haust Zelretanx Te styrtedes alle- 

sannnen nd over en stesl Bjergs 
stnrnt ned i en Asgrund (canyon) 
LUU Fod dyb. Samtidiq sagdes, at 

Forbindelsen med Ulytkessledet var 

aslnndt i lænqere Afstand, saa Es- 
terretninqernc var nie-set usuldstæni 
diae 

llnder 2. Mart-Z meldeis saa vide· 
te-: 

Listen over døde i WillingtoniSnei 
flredet. hvor et Tag snld as sovens 
de Paesaaerer blev overrumplet as 
en sryatelig stor Lavine oa slynges 
des ned i en 200 Fod dyb Campa- 
vedbliver at stige. 

« 

Great Northerns Embedsmcend 
ndano en Liste over kendte døde. 
Pan Basis af denne Liste kan An- 
tallet nntliavis naa op til SI, for 
Redninqsniasndene naar til Bunds 
i Enenmixsserne on Vrimet zlcavnes 
ne paa H Passaqerer oq 9 Betjente 
give-: paa Listen. ZU Passagerer og 
29 Banklietjente sannes endnu. 

Tor er nu lsengaaet l« Eimer- 
siden Tordenen sra de lsøje Eascade- 
Bjeme darslede otn Faren ved at 

rejse om Vinteren gennetn Vierg- 
passerne J denne Tid er der ingen 
detailleret Beretning niodtaget onl, 

lwad der stete, da SpokaneElspres 
toaes fra sit Skur ved Poeten til 
CaseadesTunnellen og begravedes 
paa Afgrundens Bund. De eneste 
Esterretninger om lllytten er kom- 
men sra dem, som er kravlet over 

Biemstierne. Flere Mænd, som hav- 
de forladt Scenen ved Wellington 
og ankom til Scenic, den met-nieste 
Station, var dog ikke i Stand til at 

bestrivr. hvad de havde set. Farerne 
ved dekes Nedstigning as Bier-get og 
Nsdstriget sm de saarede mellem 
Vmaet havde gsort dem hysteriske 

dlledningsmændene avbejdek stifte- 
vics for ocn muligt at redde i det 

mindste nogle as de Passagerer, som 
ligger begravede i Vognene. Dag- 
vognen oa ngvognen er endnu itke 
fanden-De er saa komplet knuste, 
soxn der var salden slere Tons Jern 
paa dem- 

En Kvinsde blev taget levende 

fra en Pullmanvogn ester 12 Ti- 
mer i Snem En Bremser og to 

Kondnktsrer, som var i en as de 
Vogne, der splinstretes, slap derfra 
med mindre chestvlsser. Med Bari 
stdder arbejdede de l slere Timet 
for at hjcelpe de saarede og redde 
dem, der laa sangne under Vraget. 

Mes. M. A. Eavington sra Seati 
tle, som er en as de savnede var paa 
Bei til sit Guldbryllup, der skuldi 
været fesret 3.-Marts. Mes» Star« 
rett fra Ehemainus, B. T» vai 

paa Bei hsem sra Sud-one hvot 
hendess Rand blev deæbt i en Jem- 
baneulykke stdste Maaned. Hun oc 
et Barn blev frelst, men to as hendet 
Vorn blev dræbt. 

Alle de«saa1-ede sorges der so1 
paa bebst-e Maade i Wellington o; 

i Scenic, og man mener, de alle vill 
Iwane fig. . 

Det fige5, at Toget ikke holdtes ij 
Tunnellen, hvor det vilde have und-; 
gaaet Ulykken, fordi Pasiagerernes 
var bange for, at de ikulde blive« 

«blokkerede- eller lide af usund Luft. 
Der gen-es alt, hvad gøres kan for 

at faa de begravede draget frem- 
men det gaar langtsomt, jaa det vil 
tage Tid, før man can faa fuld Re- 
de paa Ulykkens Omfang. 

Dtorme og Ulykker. , 

Halifax, N. S» l. Maus. — 

.Dampskibet,,Uraniuni« ankam yet-til- 
Ii Gaak med 1100 Passagerer efter 
at have udstaaet frygtelige Ztormc 

Tpaa Atlanterhavet. Alle Passagerers 
ine havde vceret paa den 19 Dages 
lange Reife. Efter at have fat Pas- 
sagerex i Land her, afgik Skibet til 

sNew York. 
» 

—- Storm paa Stillehavskysten 
Zeaftle, Washington, 1. Marts. — 

iDen værste Regnswrnh iom i lang- 
;Tid hat bjemsøgt disfe Egne raier 
’mcd uforandret Heftighed i Staten 
Washington og Britijh Columbia. 
Regnen falder i Studiums og Faren 
for Ovcrsvømmelse er meget stor i. 
Punallup, White, Dominile Snohos 

Imiih og Skagit Dalene. Trafikken 
paa Great Nortbcsrn og Milwaukees 
Banerne ei« afbrndt. Her er indljbet 
flere Telegraminer om Jernbanb 
ulykker. 

34 otnkocnne i Jdaho. Spokane, 
Wash» 2. Mart-T —- J alt 30 

Mcend, Kvinder og Børn er udgras 
vet levende af Jord, Js- og-Sne- 
masferne ved Mach og Butte, Ida- 
bo. Antallet nf drcebte paa disse to 

Siedet bar nn naaet 20. Wirs. 

Eliiabeth W. Hoapen som blev red- 
dcst i Gaar døde i Tag af indre 
sich-stellen Mrs. Passe-IRS da Mr. 
Al. Neumans Tilftand er meaet be- 

tænkelig· 
Ved Sneikredene i Dorsey og 

leair. Jdal)o, onikom tre Personen 
Dette bringt-r Antallet as omkomne 
under de fidste Sue- og Jordskred i 

Jdalw op i 34. 
—- Standser Trafikken paa fire 

Bauer. Vanconver, Wash» 2. Mart-T 
—- Et Jordfkred i Gaar paa North- 
ern PacificsBanen i Nærbeden af 
Felida, Waib., begroo et Lokoniotiv 
og fein Fragwogne Ulnsldct lmr 
ftandfet Trafikken paa fire Jeru- 
bauen 

—«Oversvømmelfer. Walla Walla, 
Wash« 2. Mai-ts. — Jndian Creek 
gaar nu hsjt over fine Bredder da 

hat iat Caldwell, Jdaho, under 
Band. Mange af Jndbygaerne hat 
forladt Byen og søger nu Opholdsi 
sted i Biergene ikke lanat fra Byen 
Andre hat flyitet alt, hvnd de ejer, 
ap i 2. Etaaedg trodier selv Futen. 

s 
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Gyfelig— Hævn 
Eu modig Flviudr. 

Norfolk, Nebr» :- MaiUts ———Mts. 
E. S. Stanfield, lwis Vidnesbyrd 
i Retten for tre Ugcr siden sendte 
Harry Joyce, een af Soldat-Bank- 
Nøvcrne, til Badsfætmflet for ZU 

Aar, blevi Afth ovcrfalden i et 

msirkt Stur, ud i hoilket hendes» 
Kskkendør nat-net —- Amt-ihnen- 
var mafkeret og bcnyttede Tyvelygs ’ 

te Hnn tilføjede hende to Dockcsstik 
anden Gang flængende henchs ene 

Arm. »Im bad Dem holde Mund«, 
raubte han fsrftc Gang. »Es-let De 
det?« sagde lum, da lmn masrk e. 

at Dolken trængtcs ind. 
Mrs. Stanfield ajorde en fortvivs 

L let Anftrengelje, m- ham Masken 
» 

af Anstatt-L bed hans Haand og rcu 

ham i Anfigtet. Saa bcssvimede bun. 
7.En halv Time sent-re kom hcndes 

Mund hjem og fandt hende ligchii 

de bevidsløs i Staren Hendes Saat 
er ikke farligt. 

Mrs. Stanfield blev advaret 
forud for Retsforhøret over Bank- 
røverne, at derfom hun vidnede, vili 
de hun blive dræsbt 

Mrs. Standfield er Sygep"lejer- 
ske, og om Morgenen Fil. 5, faa 
Tinier cfter, at Banken i Hadas 
var sprænqt i Lasten, kom Harry 
Joyce og same-Z Morrijom de to, 
fom nu er dømt, til hendes Has. 
Joch led af et Brandsaar som han 
ingde at uasre et Pigttaads-Rift. 
Mem det var et NitrosGlycerines 
Vrandianr. Det fortalte Mrs. Stan- 
field i Retten, og« Juryen dømte 
Joch. Noale mistcrnkelige Peksoner 
kom fra Sioux City til Pierce for 
at vidne til Fordel for Morrison og 
Joch. —- Saa faar man gætte om 

den mafkerede Hævner. 

Tolstoi i Retssalm 
Et cjendomincligt Dimin 

J Reiten i Titla forefaldt der, 
efter nuad rnizsiite Vlade iortæller, 
for nyliq en nieget eiendommelig 
Stern-, lnnnsi den gainle Digter Leo 

Tolstoi snillede en Hovedrolle 
Tei· nat rejit Sag niod nogle 

Vendcr im Tolstois Naboikab, der 

beilyldtesd for at lnwe forøvet et 

Overfald nun en tejierlig Postillon, 
og del er en Forlnsydelfe der i Rus- 
lnnd sont oftest stmifeiJ nied flere 
jllarLFToangsardejde i Sibirien Tol- 
stoi bavde iniidlertid faaet at inde- 
at Sagen Title forholdt sig ganske, 
som den blev fremstillet Sannneni 

nanmen var den, at de paagasldende 
Bønder ltaode Oceret en Sninle bekn- 

jede, du de var paa Hienmejen fra 
en Fest, on derfor ilke uar kommen 

huvtiiit nok af Vejen for Postillonen 
oq da denne dereerr lnwde trnet 
dein nied sin klieuoloeiz havde de 

forsvaret sig i Nødvcerae 
Tolstoi bejluttede nn at geke- 

lwad lnin knnde, fin- at de anklagt-de 
knnde flippe faa let sont muligt; oa 
efter at Retsforliandlinqerne var be- 

gyndt, indfandt den gsatnle Digter 
sig derfor i Netssalen og satte fia 
blandt Tilbørerne 

Hans Tilfynetomft vakte stor Be- 

vægelfex Rettens Forhandlinger 
ftknidsedes for et Øjeblik, Bønderne 
bøjede fiq dybt for l)ani, oq Fele 
Retspersonalet fnlgte deres Eis- 
empel. Om det nu var Tolstois Til- 
stedeværelse, der gjorde det, er ikke 

godt at vide: men Sagen fit et 

lanat gunstigere Udfald, end baade 
Tolstoi og de anklagede lyavde ven- 

tet: da Defensor havde slnttet sin 
Tale, blev nemlia alle de ankla- 
aede frikendte paa Grund af de san-- 
liae Om-ftcendia.heder. 

e 

Tolstoi reiste fia derefter fra sin 
Plads, gik lien til Defenfor, rakte 
bani fin Haand oa fande: 

— Maa jeg fiae Dem bierteliq 
Tatl De bar aiort baade os on 
Sandbeden en Vennetienefte 

Saa hilste ban til alle Sider oa 
lorlod Retssalem hilft med stor- 
mende Ovationer af den Mennespes 
mænade, sder ved Nyatet om bang 
Ankomst bavde famlet sin. 

Dampstibsnotitfen 

»Oscar den Anden « hat forladl 
Christiansand med 614 Passageret 
og’ventes til New York den 8 

Werts. Vil atter affeile derfra der 
17.Marts og ventes da tilThristians 

l fand den 27. f. Md· 
«-United States-« ankom til Ein-is 

ftiansand den 27. Feb. Alt vel. Vi 
affeer derfra efter Amerika den 12 
Martc oa ventes da til New Yori 
den 22. Marts. 

Web-blast 
A. E. Jobnfon F: Eo- 

Btandede Meddelelset. 

101 Aar var Miles Carlin i Pe- 
tersburg, Wis» Ja han døde i Søns 
dags. Han var født i Jrland og hav- 
de bdsst mange Aar i Crawford Co.; 

. 500 Præfter i Boston og Omegn,’ 
repræseuterende forfkellige Kjrkesams 
fund, bar underskrevct en Protest 
mod yderligere Forøgelsc i den ame- 

rikanikc Flaade. De for-langer inter-» 
national VoldqifL Proteften vil bli- 
vc fort-legt Mongretzsein 

Suestorme i Vinter har haft til 
Folge, at 17 Menncfker i Milwauss 
kee alone forlanger Skadesersftatninsj 

jgek af Vyen for Kvæftclfer de har 
·faaet ved Fald paa Fortove, hvm 
iSneen ikke var skovlet af. 

. 
l 

g Posthauklovcu sikket. Washing-! 
ton, D. C» 1. Marts. —- Man er« 

«nu blcuet faa vidt enigei Senatet 
med Hensyn til PoftsparcsbankiFor-v 

.slaget, at dcts Vedtagelfe er sikretv 
Znaar det kommer til Afstemning 
førstkommcnde Torsdag. Z 

l 

! « s 

g Heftige Jordfkælv· St. Louis, 
« 

JMo., Mart-Z. ——— 6 heftige Jord- 
fkælv blev i Gaar Eftermiddag jagt- 

.taget fpaa Seismografen ved St. 
’Lom’s Universitet. Fem åf Stjdene 
knmaltes mellem Klsokken Z« og 4; 

men dct haardefte indtraf Kl 7.40 

og varede i balvandet Minut. j 

Clevcslnnd, O., 1. Mart-Z. — Et 

Jordskælv, som varede over en Tisi 

me, iagttoaes paa Seismografen ved. 
St. Janatius Obfcrvatorium Rev." 

Fer Odenbccch, der beftyrer dette- 
oplyfer, at Stødene kom fra fjerne 
Entre, sandsynligvis Tit-findet af Mil 
horte. 

I 

! 
i « ! 
! 

i 

l 

—
-
-
-
-
 

i 
. tha Menmara N. Dak» meddcles 

os, at Vyen har vundct »National 
Briqueting CoUI Mother Plant«. 
Kompagniet har betalt8100,000for 
«Electric Mine« Ejendom, og det 

oil i Sommerenz Løb bygge for 
«8150;000. Bycn føler sig løftet over 

denne Vinding og ser en glimrenoe 
Fremtid i Mode. 

Aldrichc Forf1chq vcdtaqest Wafh 
inqtom D. E.,1. :ka1rts.Saa godt 
fom uden Modstand vedtoa Senatct 
i Gaar Scnator Aldrichs Forflag 
um chsasttelse nf en Kommission- 
som skal reviderc oq forbedre Rege- 
ringens FortetningsiMetodeL Kom- 

ncissionen sknl beftaa af fem Sena- 
torer og fcm Kongresmænd. 

v. 

Roosevelts vidcsnskabcliqc Ekspedis 
tion afslnttet. Gondokoro, Sudan, l. 

Marts· — Eksprwsident Roosevelt 
med Folge afrejfte i Gaar med 
Dampskibet »Vol« til Kbartum, book 
de venter at ankomme den 15. 

Marks. Demut-d er den videnskabes 
lige Ekspedition praktifk talt affluts 
tet. Roofevclt vil fra nu af befkjæfs 
tige sig med at skrive, bl o. Udkai 
ftcne til de Taler, han skal holde i 

Europa. 
Roosevclt og hans Søn har fceldet 

omkring 500 store Dyr, deriblandt 
27 sLøver. 19 Nceshorm 9 Giraffer, 
9 »Wild«beafts«, 6 Flodl)efte, 1 Py- 
tban, 1 Struds, 3 Leoparder, 1 

Hartbcast 1 Bohor, 1 Jmpalla, I 

; Waterbuck, 10 Wissen 3 Elands. 7 
« 

Topf, 11 Elefanten 1 Zebrm 1 

Bufhbuck, 1 Oribi. 1 Kob, I Ist-les- 
1 Sitatunmy 2 Ebenso-T 7 Ebertab, 
2 Aber. 

Jorden kundi. 
Den russifke Ksejserindes Besin- 

dende er ssaa meget bedre, at man 

har sikkert Haab om ,c1t hun snart 
vil blive fuldftændig helbredet. 

Dalene i Apenninerne er bleven 

hjeiniøgt af Ulve, der er kommen 
fra Bierqene og har anrettet irore 
Vlodbad blandt Faarene. 

«En Jndiamlingskymite i Rus- 
land, der ianilede Vidrag til Flau- 
den, har bestenit, at de indkomne 
900,000 Rubler ital anvendes til 
en Luftsskibsflaade 

Det ungarfke Regeringsparti har 
udsendt en Opfordring til Folket om 

at dannc et Parti, der kan tilvejei 
bringe Hormoni niellein Kotigen og 
Folket. 

I 

Byen Berlin vil i Anledning ai 
det berlinike Universitets forestaai 
ende 100 Aan Jubilæum ikænke 
200,000 Mark til et Reiseiiipendinm 
for Studenten 

Kanada bar niu 7,350,000 Ind- 
byggere. 

Ja1t 15 Kvinder er valgt ind i 

den finsfke Landdag, deriblandt 9 

Socialdemokrater. 

Fra Baku meldes, at der i Nafs 
taværkerne i Missanagio er sprud- 
let en ny Naftakildc frem, iom giver 
100,000 Pud, (en rusiijk Vcegt, 
beuved 33 danite Pund) Nasta i 

Døgnet. 

Koreas Hcevn. Berlin, Ili. Fe- 
bruar. Til ,,Lokalanz.« telegraferes 
fra London: J- Zoul er der opdaget 
en Sammensværgelse, der gik ud paa 
at myrde alle Regeritmsetnbeds- 
moend Og bsjtstaaende Japanesere. 
15 Koreanere blev arrefteret. 

Nustisske Underflæb. Berlin, 15. 

Februar. Til »Verl. Tagebl.« mel- 
des fra Odessm Om Bord paa to 

fra Øftasien hjemvendte Dampere 
af den frivillige Flaade er der kon- 
stateret Underslckb til et Beløb af 
flere Hundrede Tirsinde Rubler. De 
to Skibschefer har dækket Underi 

Jslcebet og taget deres Affked. 

Disciplinen i Frankriq. Paris- 12. 

EFebruut Da noqle af GasværksarsE Ebejderne i Lorient bavde nedlagtE 
E Arbeit-et befalede Marninepiscefefte11’ 
"nogle of Marinens Fyrbødere at 

Eovertaae de Streifendes Tjeneste. 
Nogle of Fyrbøderne ncrgtede at ef- 
terkomme denne Ord1«e, hvorfor de 

blev belaat med Arrest. 

En Bautaften i Aalesuud. Chri- 
stiania, 16. Febr. J Aalefund vil 
der blisve rejsft en Bautaften for Kei- 
fer Wilhelm til Minde om, bvad 
Kejseren har ajort for Byen efter 
Branden i 19I)4. Bautastenen ital 
være 7 Meter høj og bære Kejses 
rens Reliefportræt. Over Portrættet 

Z indfættes det tyske Rigsvaabem støbt 
i Bronce. Bautastenen skal vcere chr- 

tdig til Opstilling om tre Manne-den 
i 

I 
E thropatkin udgiver en ny Vog. Den 

,forbenværensde russifke OvergeneraL 
j der nsu Iever sit Liv ude paa Land-et- 
: bar paabeayndt en ny Bog. der 

sknl basre sTiklent »Den russiske 
Krigsmagts Opgavc«. 

Bogen skal indeholde fensationelle 
Meddelelfer om den fidste Krin samt 
indebolde et fuldftasndigt Reformproi 

- 

lgram for Armeen, Sikringen af 
Vagtfronten og Befæftelse af Stil- 
lingen i Øften 

sGladstone Viscount. London, 2. 
Worts-. — Herbert J. Gla.d-stone, 
Generalguvernør i United South 
Africa, er opliøjet til Viscount. 

Tyrker og Bulgarer i Kaum-— 
KonstantinopeL 2. Marts. —- En 
tyrkisksbulgarifk Grænsekamp, hvors 
under en Ter blev dræbt, ineldes 
fm AdrianopelsDiftriktet Dette er 

det sjette Udbrud i Løbet af to Uger. 

Præfidentskifte i Panama. Pano- 
ma, 2. Marks. —- Liget af Præfident 
Obaldia, ssom døde iGaar, ligger 
paa Paradei Nationalpaladset. Be- 
gravelfen findet Sted i Eftermid- 
dag. Dr. Mendoza aflagde Ed iom 
Præfident i Højesteretsbygningen i 
Overvcerelse af høje Regerinas-Ems 
bedsmænd, den amerikanfke Charge 
d’Affaires, andre fremmede Mini- 
ftre og mange private Borgere.. 

I 

Dalai Lama l)yldes. Darjiling, 
Britifk Indien« 2. Martsi. —k Dalai 
Linna, Buddliisternses Overhoved, 
som flygtede fra Lhasia for to Uger 
siden, og sotn ienere er afsat sorn 
Chef for det tibetanike Styke, ankom 
hertil i Gaar Eftermiddag. 

En stor Process-inn af Buddhifter 
mødte ham et Stykke fra Byen og 
lediagede ham ind i Byen. 

DalaiLama bleu baaret ien prægi 
tig, gul Bærestob der hyppig blev 
ftandset af hyfteriskc sinindetz sotn 
forlaiigte Tilladelse til at røre ved 
Yppersteprwstens Klædebon eller 
fioldt Zmaabørn op til ham, for at 

han knnde velsigne dem. 

Lang Ballonrejse. magern-, Nor- 

ge, lis. Febr. —- Fra Drangedal 
meldes, at en Ballon med 2 Perso- 
ner er dnlet ned i en dervcerende 
Stoy. Den ene Person er saaret. 
Ballonen sblev hcengende i et Fyrres 
trce,·og de to Passagerer styrtede 
nd. Den ene kont ind paa en Vej, 
der bensyttedes til TømmerkørfeL 
lmor lmn traf en Mand, der kørte 
Tømsmer; det lykkedes hmn at faa 
Monden med jin ben til den saure- 
de, sont derpaa blev kørt til en 

Guard. Der blev straks sendt sBud 
efter en Liege 

Ballonen siges at Unsre gaaet op 
fm Berlin og skal have brugt 2 Da- 
ae og 1 Nat til Reisen. 

(Senere): Vallonens Forer heds 
der Hand Rudolph, Passageren M. 

Donatli. Ballonen gik op i Gaar 
Moraeszi (15. Feb.) Fil. 7 fra et 
Sted i Neerheden asf Dresden. Ber- 
lin passeredes Kl. 8 Morgen, Rygen 
Kl. 519 Eftermisddag, Kebenhavn 
Kl. 10 Aften. Ballonen qik i Nat 
over Katteaat og Skagemt i en volds 

iom Sneftorm og drev i Morges ved 
Firetiden ind mod Skoven ved Dran- 
gedal i Norae Her blev Gassen fluv- 
pen nd, on Ballonen landede ved en 

anben Plads ret voldsomt. Føreren 
skal have faaet et Ribben brcekket og 

Passageren vcere alvorlsigt saaret i 

Ryggen og Hoften Der er dog ikke 
Fare for deres Liv. 

«-.-·.—--....--..- 

London har- tke Friluftstkoler 
for ti- erkuløse Bern. Liqnende Sko- 

ler exoprettede her i Landet —- i 

Providsence, Boftom New York, 
Pittsbicm, Einem-o, Hartford Con- 

necticut, Vrootline, Mass- og Ro- 

chefter, N· Y. 
« 


