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Krigsbegivenhederne. 
Store Begivenheder, men 

vanstejigt at blive tlog! 
paa Resultatetne. ! 

i 
i Det ved vi jo godt, at Lassetne get- 

ne vilde have rigtig paalidelige Ef-« 
Metninger fra Krigsstuepladsem og 
vi spger ogsaa at folge med hverDags 
Melbinger, men —- —— de ek saa dan- 

Helige at holde Rede paa, saa det 

first er i tangere Perioden man rig- 
tig tan sna Klarheit over dem. 

At Japanerne stadig gaat fremad, 
et let not at iagttage. Dei er via- 
tige Punkten de hat tagei og besat i 
lsen senete Tid —- Tachetiao, Pin- 
tow, New Chtvang og Haicheng. En 

sætlig Vinding et det jo da, at de 

hat faaet Havnen Yinlow, faa de der 

kan landc Tropper og anden Forle 
uina. 

Men det stoke Slag, man ventede 
k Fretags, er der intet beitemt om 

nime Vlt det fandt Sied, er der 

bog noget, der tyder paa. Der er en 

Melding im Sin Min Tun af 6. 

Ina» vTon-. siaer, at der den 5. siod 
ei start Slag ved Anfhanfhan, hvori 
Japans-me stal have tabt 5,000 
Mand: mm man mener, at denneEf- 
tettetnina Laster nagen russist Farbe, 
og i kner Fald havde Japanerne 
fornnei Anarebet, og General Otus 

Hcer var i Færd med at omgaa Ge- 
neral thropatlin og angribe ham i 

Flanien. Men iniet af deite er end- 
mt ossieieli eller stadfceftet. Det er i 

Onteanen If Liao Yana, der tcempes, 
og der vil not inden lcenge høres om 

Udfaldet 
Om Kampen ven Simoucheng (15 

Mil i Sndøft for Haicheng) for non- 
le Dage stven bereiteg der til Totio, 
ai Russerne antagelig tabte 2,000 
Mand. Japanernes Sanitetsiorpå 
bearov 700 Rusfere, hvis Lia fand: 
tes i oe Dale, gennem hvilte Rus- 
serne nat sig kcempende tilbage. Fan- 
ger oa Kinefere siger, at mange as 
Russernes dpde og saarede blev fett 
dort af Russerne selv. Japanerne 
toa 6 Kanonen 570 Bomber, ZBFaik 
get oa en bel Del Materiel. 

En Afdeling af bet russiste Lage- 
tot-ps. sont Japanerne tog, fortes til- 
daae til Russetnes Linien Japaner- 
ues Tab oak 800 døde og saarede, 
deraf 8 saldne oa 24 faarede Offi- 
chL 

Om Kampen ved Yasbu- l25 Mil 
Oft for Liao Dana) oa Yangtze- CI 
Mil Sydsft for Liao Yang) Passene 
den 81. Juli hat Japans Legation i 
London mvdtaget enMelding fta Tri- 
kio, sotrx Tiger, at General Kuroli an- 

Iaar Russernes Tab i Kampene vev 

ucvntePassek til mindst 2,000. Hans 
Tropper tog SOssicerek og 149 Mand 
til Junge, samt 2 Feltlawoner og 
mange stiften Russerne mistede sau- 
Iedes inlt 8 Felttanonet, da General 
Otns Hær tog S. 

Bed Port Arthur toempes der for 
Alvor. Der betettes fra St. Pe- 
tetsborg, at et Telegram fra Chefoo 
af 7. Aug. siger, at ifslge timsift 
Meddelelse leveredes et voldsoknt 
Slag nvod Port Arthur fka Landst- 
den den 5. Aug. Dei siges, at Ja- 
panetne dteves tilbage med ftort 
Tab, de bade alene anslaas til 10,- 
000,medens Rusfernes Tab var em- 

lting 1,000. 
Telegramimet siger,at GeneralStoi 

essel persønlig tommanderede de rus- 

siste Treppen og at deres Opfsrsel 
var udmætlet. 

Et Telegram uden Date fta Ge- 
neral Stocqu til Kejievm molver 
om Stagene 26., 27. vg 28. Juli og 
sigek, at ifslge tinesifl Beretning var 

Japanernes Tab Iaa hsjt som 10,000 
og beteö eget Tab angivee han til 
1,500 Menige og 40 Officeter dtde 

.eller saatedr. 
Ei Telegram fra Tsokio siger, at 

Japanerne beundrer Ruropaikins 
Dygtigshed til at lobe. Han forstaat 
at ircelle sin Heer tilbage, for det er 

for sent. Saaledes forlod han bau- 
de Tacheliao og Haichenq uden Slag. 
Taber han end derved sin ,,ptestige,« 
faa redder han sine Man-d. 

Et Telegram fra Tien This (Tien 
Tsin?) af Z. Aug. over Rom paastaar, 
at Japanerne efier fortsat Kanone- 
ring hat bragiSøbaltetierne omkring 
Port Arihur til Tavshed, og Port 
Arthuks fnarlige Fald er uundgaae- 
ligt. 

Dei hele inder paa, at Japanerne 
fremdeleg gaar fremao paa alle Hold, 
omend muligvis med ushyre stort 
Mandefald. 

is- i - 

Der lommer videre Meddelelser til 
Morgen over Chefvo om voldsomt 
Slag omlting Port Arthur, bog iror 

lelv Russerne ille paa Rygterne om 

Slaget og det store Mandefald den 5. 

Aug. De antager, at Rygiet maa 

gælde Slaget d. 26., 27. og 28. Juli. 
Rusferne hat 10W0 saurede og 

syge i Poet Arihur, saa «de forhandlek 
med Japanerne vm at faa Ltw at lade 
Hospitalsstibet Mongvlia forlade 
Hunnen fuld af fyge og saarebr. 

Rusland sætter en Stopper for 
Sænkmng af Handelsskibe. 

Agsociated Preis knndgør under S. 

ds» at Tilfældet med »Knig·ht Com- 
mander« og ,,Thea« vit itte gentage 
sig. Rusland hat udstedt en Ordre 
til sine Kommandørek paa Søen otn 

ikte i Fremtiden at styde neutrale 

Handelsskibe, som fører Kontrabande 
ombord, i Sænk uden den yderste 
Nsdvendighed. De stal i dets Sted 
føre mnligt Bytte til neutrale Hat-um 

»Yderste Nødvendighed« maa be- 

tragtes som et Forbehsold af Ret, som 
Rusland ilte formelt vil give Afkald 
paa, men som der sitkert itke meke 

vil blive gjott Brug af under denne 

Krig. 
Ruslands Tilstaaelfe i denne Sag 

maa tages som et Bevis for dets al- 

vorlige Ønste om at undgaa interna- 
tionsale Forviklinger, eller unt-dom- 
rigt at irritere neutrale Nationen 

De russisie Autoriteter mener, at 

denneForholdsregel vil harre tilfreds- 
stillende for baade England og andre 

Manier-. Saadan Forsikring sprud- 
sat Vil det være langt lettere at af- 
gøre Sagen angaaende ,,KnightCom- 
mandek« og »Thea«. 

Vidnerne og Papirerne i kenne 

Sag er alle i Vladivostot, saa Sagen 
ril rimeligvis komme til at gaa isten-· 
nem »Prife«-Retten der. Man er i 
diplomatisie Kredse meget interesfeket 
i Telegrammerne fra De forenedeSta 
ter, som tyder paa, at Regeringen i 

Washington vil shave Rede voa andke 
1Magterg Stilling angaaende nentral 
Handelsvare. De for. Staters Hold- 

Tning fortlares som en Utilbøjelighed 
til at handle overilet, og som Usdtryt 

"for, at man ikke ønsier at fremkakde 
en unødvendig »issue« med Rugland. 
De russisie Autoriteter syneg godt okn 

De Forenede Staters Holdning. 

Plehvev Mordcr er Rusfcr. 

Dei meldeg fra St. Petersborg 
under Z. Aug» at den Mand, fom 
snignmrdede Jndreminister Plehve, 
hat aslagt delois Tilstaaelfe. Han er 

Ruser og var engang Skolelærer i 
et Landdistkikt. Han blev da stcerkt 
interegferet i Zetnftvo-Systemet, hvis 
Magt Plehve «ødelagde. Sit Navn 
vil han ikte opgive. 

Politiet hat opdaget, at han havde 
en mebftylsdig, som var stationeret 
paa en Stibsbro ved Neva-Floden, 

»hvor en af de lejserlige Yacbtet laa 

»fortøjet, faa at Plehve kunde blive 

ramt, hvis han havde brugt Baad til 
? -Petershof. 

»Norge« løb paa et 

Skibsvrag. 
Saa Inder Kaptajn Gun- 

dels Rapport. 

,,Norge«s Forlis hat i længete Tid 
været for i »Hast-MS- og SøfattLJ- 
retten« i Røbenhavw Det endeiige 
Udfald hat vi ikkc endnu set but-jem- 
me fra; men ifølge Meddelelser fka 
Kobenhavn til »New York Herold« 
kan vi meddele: 

,,Kaptajn Gundel, soin føkte Nor- 
ge, der almindelig antages at vcere 

rendt paa et undervands Staat-, hat 
nu afgivet scn officielle Rapport for 
Handelsiammeret i Københavm 

Det er et metkeligt Træk i deite 

Dokumeni, at Kaptajnen udtrykkeiig 
siger at han samtnen med 1. Skyr- 
mand var paa Kommandobroem da 
Skibet grundstødte, —- at «han tillii 
gemed 1. Styrmand øjeblikkelig ef- 
ter Stødet nøje inspicerede Horizon- 
ten, og de kunde iike opdage noget 
Tegn paa Skcek, heller ikke kunde de 

opdage noget Brud i Sonne, hvilket 
ufejlbarligt skulde have vist sig, om 

der havde vceret noget Skær i Rast- 
heden, — at der ved Stødet kom cn 

hel Tel gnmle Vragftumper til Over- 
fladen iige under Stibets Boug, og 
at Skibet sank med Bougen nedan, 
hviliet næppe vilde vceret muliqt, der- 

fomStibei bavde hvilei paa en under- 
søifk Klippe·« 

Nebraskaö Stovatcal. « 

Jfølge Rappprt af Supcrintendens 
ten over fri Træplantning i Stateu, 
Williarn L. Hall, er Nebrastas Areal 
as Skovland lige faa stort som sing-In 
anrsen EtatI, i hoert Fald samtnen- 
lismet med hele det bruabake Areal 

Forlichct nicllem Naturfth Ja 
Diantei Zion i Nebraska er 1 til S, 
oa Vasroien aj de unge Plantninger 

sføleg i Ziatm Ei konservatin Lock- 

slaq anqiver AckeAntallet af plantet 
Ztov i Ztaten til 25s),000. 

Som Regel er Farineme itvillrge 
til at nedlmaae Træerne paa der-es 

Land, men de lan bruge en hel Dcl 

af det til Fencepofter og Stanzjæ 
nden at flade Planiningerne. Mr. 

Hall siqek, at Nebraska er rast i Færd 
med at blive en Stovftai. — Ja, ja, 
Plantningerne hat tin Betydni11a. 

Et fsrgeligt Ulykkestilftrldr. 

Micael Riley af Alton, Jll» og 
hans Dotter tilligemed 6 of den lille 
Piges Smaavenner dkuknede Fredag 
Aften i Mississippifloden under Bad- 
ning. Riley var 32 Aar gammel, og 
Pigetne var fra 8——14 Aar. 
Riley havde for Vane at bade i Flo- 

den foran sit Has, efter at han lom 

hjem fra Arbejde. Freitag Aften bad 
hans lilleDatter om at gaa med ham. 
Der var et Selstab af 7 Piger i Hu- 
set, og Riley tog dem endelig med 
allesammen. De gis med hverandre 
Haand i Haanv et Stytte langs ad 
en SandsevL og med et dumpede he- 
lse Selflabet i et Hul og forsvandt. 
Den enefte, der undtom, var en otte 
Aar gammel Piav, Mary Timini. 
Hun var ncermest Brinlen. Hun reo 

sin- Haand los fra den, der var nier- 

meit her-ic, og lob flriapnde bis-m. 
Saa snatt det rygtedes, hvad der 

var stet, fit Mr. Timini et Rednings- 
Parti med sig til Floher vg de be- 
gyndte at sage efter de forulyltede. 
De fandt de fires Lig. 

En anden Rapport siger, at det 
var Bsslgek fra et forbiseflende Stib, 
der forvitrede Partiet, saa de gled af 
Sandtevlen ned i det dybe Band. Ri- 
ley var en- dygtig Svsmmer, men Pi- 
gernes Klamren sig om ham hat for-— 
modentlig forhindret ham i at redde 
baade sig selv og dem. 

Død som Folge af en gal 
Hund-s Bid. 

Den lille 8 Aar gamle Louis We- 
ather, Søn af Mr. og Mrs. James 
Weather i Sioux City, døde Thä- 
dag i sidste Uge af Vandskræk — 

det første Tilfcelde, som den ældste 
Doktor i Byen kan mindes. 

Drengen blev for nogle Uger siden 
bin af en gal Hund, som løb igen- 
nem Morning Side (Byens østlige 
Del), tnurrende og snappende om sig. 
Flere andre Børn blev ogsaa bidi, 
men man haaber, at ikke flere alle-or- 
lige Tilfcelde vil vife stg. Hunden 
kunde man ikke siden sinde. Var den 
bleven fanden, og den havde visi sig 
tat lide af Vandskkcek, lunde Barnet 
muligvis været ftelst ved at sende det 
til Pasteur Jnstitutet. 

Den lille Staklels Lidelfer under 
Sygdommens Tiltagen var frygteli- 
ge. Det var umuligt at holde ham 
i Zeugen. Med Hovedet fyldt af 
Hundeskræk foreftillede han sig, ot 
saadanne Dyr fyldte VærelfeL Han 
faa paa sine kærefte Venner sorn de 
værfte Hunde, der vilde bide ham, og 
de sik ikke Lov at komme ham nær. 

De, der vilde have hjulpet den lille 
Stakteh og som vilde have gjort alt 
i der-es Magt for at lindre hans Li- 
delfer, drev han ud af Hufei. De 
ssdfte Dage var han ligefrem gal, og 
i fm Galflab flog han Gulvet og Do- 
rene og Boshaveh i det ban foreftille- 
de sig at kæmpe imod de glubende 
Dyr omkring ham. 

De sidfte tre Ncetter sik han ingen 
Søvn, undtagen hvad han sik den sto- 
ste fra Medicin. 

Mandag Eftermiddag var hans 
Handlingek bleven saa voldfomme, at 
Doktoren befluttede, at det vilde Vcere 

vist at give ham Sovepulver. Hans 
sidste Timer vare stille. Doktoren og 
hans Forældre vcmgede hnabløft ved 
hans Sena, uoe af Stand til at hjæl- 
pe ham. 

Il- Ik Ist 

Der berettes om et andet Tilfælde 
af Hundebid, men fom man haaber 
ilke vil blive alvorligt. 

En 7 Aars gammel Datter af O. 
J. Boyer er fornyltg bleven bidt af 
deres Hund, sotn var bleven bidt If 
samme Hund, som bed Louks Weath 
er. Summe Doktor, som passede 
hom, hat randet Bsoyers til at binsde 
Hunden og lade den leve, saa det kan 
vise sig, om den lider af Bandsttæk, 
hvad der vil vise sig i Lobet af faa 
Dage. J Tilfoelde Hunden viser 
Symptomet paa Sygdommen, vil Pi- 
gen straks blive sendt til Pasteuk - 

Jnstitutet i Chicago. 

Kvægejetne holder Milde 

Ftvcegopdrættere fra alle Steder i 
Besten holdt Mode i Denver, Colo» 
den Z. Aug. for at drøfte Sporas- 
maal af Betndning for chegavlen. 
Dei var paa Tale at stille en Henven- 
Dielfe til Prcesident Roosevelt om at 

aøre Foranftaltninger til at faa en 

Ende paa Stagterstrejlen. 

Agentcr Inftes. 

Lotale Agenter i alle danste Settl-:- 
men.ter, ogsaa rejfende Aaenter, on- 

sles for Danifh Luth. Publ. Houfe. 
Gode Betingelser gives. Der behe- 

ves ingen Kapital til at begynde med. 

Kun paalidelige og dygtige Agat- 
ter Inst-es, uden gode Anbefalinger 
nytter det itte at melde fig. 

De, som lunde vnfle at arbejde for 
Udbredelsen af gode triftelige Wger 
og fund Læsning, bedeö at strive til 

Danifh Luth. Publ. Haufe. 
Blair,Nebt. 

Frygtelig Jernbane- 
Ulykke. 

120 eller flere Persone: 
antages at vcere omlomne. 

Et Ijiissouri-Pacifichtog 
styrter gennem en Bro i 

Colorado. 

Puesblo, Colo» 8. Aug. — Jdet et 
Elltisfouri-Pacific Jltog med Loto- 
motiv og sire fyldte Vogne i Aftes 
styktebe igennem en Bro ned i en 

.»creek« i Raerheden af Pinion, Colo» 
antager man, at 122 Mennester, vg 

"maafte fler-e, fandt deres D-ød. 
Ligene af tre unge Kvinder, time- 

;ligvig Turister, og af Jngeniør Hin- 
man fandtes tidligt i Msorges en halv 
Mil nebenfor Ulyktesstedet. Man 
frngter for, at mange af Ligene er 

»flydt saa langt vcet, at de itke lau 

i finde-ZU 

! 
Der meldes om, at flere Lig er 

i fundne. 
i En mindre Zityrke af Maend er 

jpaa Ztedet og arbejder for at sinde 
; Ligene on rydde Braget til Side. 

; Flere Timer efter, at Ulytken Var 

.slet, fath Aaenten i Pinion Fyrbø- 
,deren i en omiaagset Tilstand, got-en- 

de omlring og føge efter Jngeniøren. 
Kost efter fandt en Dykker Juge- 

niøren siddende ded i sin ,,cab«. Han 
sad med sin Haand tranimet 

cmkrina Lolomotivets Dcemper. 
Konduktsr J. H. Smith og Bran- 

fer J. I. Turner er iblandt de døde. 
J. M. Killem, en Forretnings- 

niand fra Plteblo, var flydt en Mil 
ned ad Floben, før han kunde kravle 
op ad Brinken. Han var smerteligt, 
men itke dødeligt saarei. 

Saa snart Efierretningen kom til 
Pueblm kaldtes der for frivillige til 
bei første Redningstog. Enhver 
Mand, der kunde faas, toges i Tie- 
nefie, og Kl. 9 afail Toget efter Umk- 
kesftedei. 

Do Timer ienere afsgik det andet 
Tog med ,,Undertaker« J. E. Eolliec 
oa alle de Lialifter oa Baarer, som 
fandtes i Biien Med ham fulate Po- 
liticbefen Wilson og et Antal Politi- 
betjenie. 

Aaenien i Pinion bereitet, efter at 
ban er kommen tilbage fra Scenen, 
at han findet intei Spor af tre Vogne 
og LokomotiveL 

Ulytten var foraarsaget af de 

fidste Dages voldfsomme Regnfald. 
Nedbøren havde sopstemt Floderne, 
saa de die var langt over det normale, 
og Brotømmeret var bleven under- 
mineret. 

Broen var slydt hori, for Togets 
Anwmfi. Der var intet til at advare 

Jugend-rein og Toget styrtede ned i 
Tden rivende Sirt-m 
l Forste Passagervogn var saa fuld- 

paktet, at Passagererne stod i Gan- 
gene, og man antager, at der alene 
var 100 Mennefter. Die fleste af dem 
lcm paa i Denver og siulde gaa til 

Pueibla 
To Pullman Sovevogne og en 

Spisevogn blev staaende pack Sporet 
lige paa Flodbreddem Bagaagevog- 
nen sog Røgevognen flød ned ad 

Sirømmen og er itke funden, da dette 
flrives. 

To Timer efter Ulylten Var der 
itke mere Band i »Dry Creek«, fom 
lebet ud i »Fountain Creet« en halv 
Mil nebenfor. 

»Ihr chair car« fandtes en Mil fra 
Ulykkeöstedet halvfyldt med Sand, 
lworunder flere Lig var begra-vede. 
Ekspresvognen fandtes mer ved See- 
nen web Pengestabet aabnet og Jud- 
boldet dorte. Flere Lig er fundne 
langs Flodbredden, delvis bereitet mcd 

Sand og Mut-den 
Telegrasisten paa Stationen Eben 

bitte Nie-draus og siyndte sig as Sted 
i Retning, hvotfta de kom, men inden 

Slagtetftcikcn 

holder fremdeles paa, og det synes, 
som begge Sider i Konflikten er lige 
Piaastaaelige og lige sitre paa, at De 
skal vinde. 

,,Omaha Daily News« sendte en 

Korrespondent til Chicago, og han 
lod sig hyre som Skruebrætker, saa 
han kom indenfor Stsockyardens 
Hegxi. Efter hvad han beretter, saa 
see biet slet ikke umuligt ud, at Stri- 
kerne kan vinde. Packerne hyrer not 
en hel Del Mænd, men det er, sont 
Strikelederne figer, at sde faar intet 
udrettet. »Dain News« Mund stul- 
de arbejde som Bødker fammen med 
flere. Men de bare rullede med nogle 
Tønder fra et Sted til et andet -og for 
en stor Del drev Tiden bott. Og me- 
dens en øvet Bødker kunde lave 100 
Tsønder om Dag-en, kunde en af dissse 
kun levere 14 a 15 Stir. Strikernes 
Haab om Sejr ligger saaledes i Be- 
vidstheden om deres Dygtighed. Pa- 
ckerne stoler naturligvis paa detes 
Penge. 

Stockmændene i Besten søger at 
gøre deres Jndflydelse«gældende for 
at end-e Sirt-ken· 

Attentat mod Kong Alfonso. 

Sebastian, 8. Aug. —- Kong Al- 
fenfos Reise til Victoria for at aabne 
Udstillingen der er bleven udsat, be- 
grundet paa, at man i det kongelige 
Tog bar fundet tre Dynamitpatroner. 

Sagknndige paastaar, at Togets 
Rysten vilde have bevirket Patroner- 
nes Eksplosion, som saa vilde have 
sproengt alt i Atmen 

Politiet holder paa med Unverw- 
gelsen 

Svært Uvejr i Nord Dakota. 

Fra Grund Fett-, N. D» berettes 
om svcert Uvejr med Storm og Ha- 
gel i sidste Uge i Omegnen af Mi- 
chigan City, Nelson County. Nogle 
bedømmer Tabet til 60,000 Bushels 
Korn. 

Uvejret begyndte i William og 
Center Township og gik derfra i 
nordøftltg Rein-ing. J nævnte Ton-m- 
ships anrettede det ftor Stude. Saa 
synes Uvejret at vcere lettet et Stykfe 
og faa atter taget fat ved Michigan 
City, shvor der faldt en Masse Hagl 
om Morgenen, og de var ikke fmeltet 
ved Middsagstid. Det var Onsdag, 
og Torsdag haglede det igen, pg Uvej- 
ret gik ind i Minnesota og anretteie 
en Del Skade der i Øst for Grund 
Forts. 

Samfundets Blade. 

Prsøvenumiere saf ,,Danske-ken«, 
,,Kirkebladet«, »De Unges Blut-« vg 
.,Bsørnebladet« sendes frit til alle, 
som ønsier at virke for Usdbredelsen 
af vore Samfundsblsade Bote Bla- 
de sendeg ogsaa frit somPvøve direkte 
til opgivne Adresser af de, som mu- 

lig kunde ønste at holde vore Bla- 
de. Venner af Samfundets Blade 
bedes at indsende Adres"ser. 

Paa Dansish Luth. Publ. Houses 
Vegne, PaulPetersen, 

Bestyrer. 

han koim der, var alt stille. Det sh- 
nes, fom næsten alle Passssagererne i 
de tre Vsogne (Røge-o-ogn, Passagers 
vogn og »chair car«) er omkomne. 
Der kommer jo nok ncermere Oplys- 
ninger. 

i- st- «- 

Beretningetne til Morgen Iyder 
paa, at 76 Lig est fundne, og der fav- 
nes endnu 30. Kun 3 Mond af de 
Wagne, der fwrtede ned i Stummen, 
blev reddet. 


