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Tokio er drukken as Glæs 
de over Japanernes 

Seit. 
Enas destorste Kampei 
Verdens Kriidsannaler 
erudtcempetidesidfte 

Dage. 

Tet paastaas, at omtring 
en halv Million Menne- 

st« og 1200—1500 Kano- 
ner har været anvendt i 

detteSlag. 

27,()00 sigeg atvcere dræbte 
eller saarede. 

Dei ftore Hovedslag tom. Der hat 
raset ten voldsomste Kamp i Neuhe- 
den as Liao Yang de sidste Dage. 
La det er gaaet sont sædvanligt: 
Ruszscrne gjorde tapper, ja næsten 
detperat Modftand, flog Japanernes 
Llnareb tilbage paa enlelte Steder, 

oa man begyndte allerede at jubilere 
31.Peteråbora. Enlelte gettede 

paa, oni Vendepunltet i den store 
Itria nn stulde væsre kommen. Men 

du hed besiandig, at Slaget var ille 

til (snde, -og man lendte ille Udsal- 
det. Tette lorn saa, oa Jubelen flat- 
tede med utrolig Fart sra St. Pe- 
terislssura til Tolto. 

Ullerede i Astes tom der Meldtng 
onl, at Zlaget vendte frg til Fordel 
for Japanerne General Ruroti 

hoer naa at satte sin Hart overTaii: 

sefflciden Paa Pontorrbro, og Japa- 
nerne holdt i det hele taget paa at 

onraaa Russerne. Russernes højre 
Floj Da Centrum flktgtede, og Japa- 
nerne sorsulgte dem. J Daa til 

Mcxaen meldes det, at Kuropattin 
med ten russisteHcrr bar sorladtLiao 
Yana oa er gaaet over Taitse:Flo- 
den, fom loher Nord om Liao Bang, 
for ille at blive afslaaren as Ku- 

roti. Men itte desto mindre frass- 
det, at Jernbanen mellem Liao 

Yana og Mutden er afslaaren· 
Ylgsociated Press’ Dpsummerina 

af Nnhederne til Morgen i Tag lo- 

dek laaledes: »Torsdags Nyheder 
sra Kriasftuepladfen sluttede med 

Modiagelsen as Telegrammer, sokn 
gav Meddelelse as storste Betndnina 
med Henfyn til Herredømmet i Man- 
churiet ved Enden as nærvcerende 

Arn-n 
Dei sorste Telegram lom sra As- 

sociater Press’ Korrespondent i St. 
Petergborg og meldte, at General 
Ruronattin havde draget bele sin 
Arme tlibage til hpjre Side Mord- 
fxdeni as Taitsesloden for a. mode 

General Kurolis Flantebevcegelse. 
Stutningen, som man drog sra dette 

Seleararm var, at Liao Yang var 

sorladt, da Byen laa paa venstre 
Side lSydsidem as Floden 

Ter modtoges intet til Stadtw- 
stelfe as dette sor flere Timer senere, 
da et Telegram sra Associated 
Prelsx Korrespondent i St Peters- 
bora, datetet 2. Sept» Kl. 1.26 FUL- 
meldte, at Nyheden om Liao Yanas 
Romnina og den russiste Armes Til- 
baaetog til Taitseflodens hsjre Bred 
band-. bevirlet den mest tntenle 
Spanding. 

Ecpt Torodag Asten opnaaede 
samnie Korrespondent at saa en Ud.- 
talelse sra Ariasdepartementeh at 

Flkrttet til Norldsiden as Floden var 

blevet en Nødvendighed sor at tunne 

tilbcacslaa et Angreb i den Retning 
oa at General Kuropattins Besser- 

gelse rat Udforelsen as en tlog Jde 
oizs ille at betragte som et THE-age- 
EVCL 

Sasnme Telearam udpeger med 

martværdta Mangel paa Kommen- 
tar. at Japanerne benyttede sig as 
General Kuropatlins Romning til 
at befreite Byen Liao Yang. 

Det andet Telegram as Betydning 
sor Lampen er et sra Mulden Kl- 

9.27 Torsdag Eftekmiddag, som 
meldet, at Jembanetjenesten mellem 
Mutden og Liao Ysang er forstyrret, 
og det tan betyde, at Jernbanefor- 
bindelfen er afstaaren, og Kaki-pat- 
tins Lejlighed til at ttætte sig til- 

bage til fm nordlige Basis ved Mut- 
den er ham der-ver 

Korresponbetnen i Mutden siger 
intet om, enten Telegrafforbindelscn 
er nahen ellet itle. 

Et Telegkam fra Tolio Kl 2 

Eftm. Torsdag sigek, at den offeni- 
lige Mening er, at Datoen for Port 
Artbuts Fald bil rimeligvis blive i 

fidjte Uge af September·« 
Soq sngt Ass. Press. 
Et Telegtaax i Aftes fra Licio 

Yang over Rom anstaat Tabet i 
Slaget ved Liao Yang sde sidste Dage 
til 27,000. 

Rusfetnes Tab i dsde, saarede og 
fangne sattes til 15,000. 

De sit ogsaa 45 Kanoner, 40,000 
Riflet og 200 Vogne Idelagi. 

Japanernes Tab sættes til 12,000 
wde vg saarede. 

Tidligete Telegrammer bar an- 

flaaet Russernes Stytte til 170,000 
—200,000, og Japanernes famlebe 
Styxte i dette Slag til 240,000. i Den 1. Sept. var Mitaboens elleh 
den japansle Kejsers defelsdag, ogs 
den fejredes paa en ,,værdig« Mondes 
as hans Troppet i Manchuriet ved 
Licio Yangs Jndtagelfe l 

Amerikaan Saptitnatt paa 
Stillehavet og Krisen. 

Redattoken af »Die Zeit-", Prof. 
Singen udtaler i et Telegtam fIa 
Wien til New York American«, at 
der i hans Blad vil soretomme en 

Artikel med ovenanspkte Oderstrift, 
,,Anteritanst Suprimati Pan Stille- 
havet og Krigen«. Det er jo itte 

forfte Gang, en Eurdpæer bar jagt- 
taget vort Land med mistæntsomme 
oa misundeliqe Blicke, saa det er in- 

teressant not at folge lidt med. 

Fotfatteren af den bebudede Arti- 
tel et en bergmt reisende, Dr. Pistor, 
Fotfatter af »Gennem Sibetien til 

Ztillehnvet«. J den Artikel, fom alt- 

saa sial komme, men sont vi forme- 
dentlin itte faat at fe, paaftaar Dr. 

Pistor, at »det gør ingen For-steh 
hvem der bliver den endelige Seie- 
berke i den nærværende Ktig, saa vil 
det blioe Uncle Sam, der faar For- 
delen.« 

Forfatteren siger ifolge nævnte 

Blad, at en Flot af amerikanste Rig- 
mænd, Ttustmagnatek og Bank-m 
hat i tre Aar fokspgt at laane Japan 
Penge paa den Betingelse, at der ga- 
tantetes Uncle Sam en Handelsma- 
nopoL 

For Krigen blev Tilbudet itte mod- 
taget, siger Fotfatteren, men hvad 
Udfaldet af ncervcetende Krig end bli- 
ver, saa vil Japan ikte btive i en faa- 
dan Stilling, at det tan hævde sin 
Uafhængtghed af sine amerikansie 
sinancielle Vennet. 

Forfatteren, som tender baade Ja- 
pan og Rusland grundigt, er over-be- 
oist om, at Taiget nil «arelade fig 
felv til Dode«, mens det hoher Sejr 
paa Zeit. Diet vil udtømme baade 

sine Blodtilder og sit Stattammer. 

»Det vil blive Truftenes Trust,« 
siget Dr. Pistor. »Halvtredsindstsyve 
Millionek gute Maend og Kvindet oil 
blive absolut prisgivne de toldblosdige 
,,Yantees«. 

»Men Uncle Sams Triumf vil 
blive fuldftcendig og uden Præcedens, 
naar Panamatanalen bliver fuldspri. 
J dette Øjeblit btiver United States 
hele Ostens kommercielle Diktator, og 
man vil erindre, at det hat en Arme 
og en Flaade, fom er i Stand til med 
Svckvdet at holde paa, hvad Pennen 
hat erhvekvet.« 

Saadan altfaa spanr Dr. Pistor 
os — og de andre i Forhold 

Nyt Liv i Stockyards- 
striken. 

Da Pactetne haardnalkct 
modsættersigFothand- 
ling,gøtSttitelederne 
-Ftontforandrin.g 

Det blev itte til noget med Chi- 
cago Bytaads Komiteg Fotføg paa 
at faa Fothandling i Stand mellem 
de stridende Parter og ende Strier. 
Paclerne afslog paa det beftemteste at 

fothandle med Slagtetunionens Re- 

ptcrfentanter. De mente not, at For- 
eningen var fætdig til at ertlcete 
Sttiten hævet under enhvet Otnftcen- 
dighed. Men i faa Fald fortegnede 
de sig. 

Det beftemte Afflag fta Ejetnes 
Side hat sat nyt Liv i Streiten J 
Stedet for at etklære Sttiken havet 
har Foteningens Medlemmer paa 
flereStedet baade i Chicago og aben- 

for stemt for at fortsætte Striten, 
indtil Pacterne vil vise dem rimelig 
Jmødelommenhed. Og nu vil der 

for Alvot blive fotsøgt paa sympate- 
tifle Strites. 

Stritelederne hat siktett vundet 

meaet ved detes liberale Tilbud til 

Packerne og ved at gøte et alvotligt 
Fotføg paa at ende Sttiten. Der- 
ved hat te vundet beflægtede For- 
eningets og dels ogsaa Offentlighc- 
deng Ehmpati. faa Striken formos 
dentlig bereitet vil blive mere effek- 
tiv end hidtil. Paa den anden Side 
hat Pacletne sittert tabt i den offent- 
lin Mening ved at tilbageffkde den 
Haand, der var ralt »dem i Mode til 

Forlig. 
»The Live Stock Handlers Union« 

i Chicago holdt et Msde i Titsdags 
Aftes, oa Udfaldet blev en enstemmig 
Vote for sympatetifl Stritr. Gn 
Taler fagde: »Vi maa fotføge at 

standse stie Up) alt, fom ftaar i For- 
bindelfe med Beding-Industrien el- 
let helt cspgive Lampen« 

Jtte mindre end 650 ,,live stock 
hanidletg« vilde gaa paa Strite i 

Onsdaas. De stritede for nogle 
Uqct siden, for faa vidt at de itte 
dilde haandtere Kreatuter til Stock- 
nardetne; men ssaa truedes der med 

Sagsanlæg imod dem, fotdi de gjor- 
de Forstel paa Fotketninget, og den 

delvise Strite vlev havet Denne 
Gang vil Sttiken blive fuldstændigz 
de vil nægte at haandtete al ,,stoct«, 
fom komme-: til ,,yatdetne«, og det 
vil de uafhckngiae Stagtetfortetnin- 
get komme til at lide langt mete un- 

der end de store Kompagnier. Det 
.vil talde 2000 mere i disse Smaa- 
lfortetninger paa Strikr. Og itle det 

alene, men «det vil afstcete Byens 
Kødforfnning, fom den hovedsagelig 

yhat faaet fta de uafhængige Form- 
ninget, siden Striten begyndte. 

Efter et Mode af Butchets Wort- 
men’s Unions Essetuttvtomite il 
Tiksdagg uoskedte Pmsivent DonJ 
nelly folgende Ettlæring: 

»Da der siden Stritens BegyndelseI 
er soretommet mange modsigende Udi 
talelfet, ønster »Butchers Wort- 
men’s« Etsetutivtomite at meddele 
Ossentligheden folgende: 

Som tidligete sagt vat Omstcen- 
dighederne, hvotunder de i Stock-! 
yatdetne emploherede arbejdedeJ 
utaaleligr. Efter at gentagne For-; 
sog paa at rette det gale var af- 
slaaet afPacterne, blev vi tvungne til! 
at ertlære denne Sttite. Paclerness 
Jndtømmelse, at de nu vil forandre 
Arbejdetnes Kaat til praktist set, 
hvad vi fsgte, er Bevis for, at vor 

Sag et tetfærdigz men hvorfot saa 
asslaa en Sammentomft for at rette 
Mellemvcetendet, hvis det ille var 

Pacletnes Maal at sdelægge vor 

Fotening, der hat fotbedret Slagtet- 
atbejdernes moraler Tilstand hun- 
drede Fold. Efter en forsigtig Un- 

bersøgelfe af alle Punkter findet vi, 
at vote Mehlemmet staat faa fast for 
Bevarelsen af de involverede Prin- 
cipper sont ved Strikens Begyndelsk. 

Folgelig tror vi, at vi ved at stem- 
me for Strikens Fortsættelse, indtil 
der vifes os en ærefuld Jmødekoms 
menhed, uvtrykter vi blot deres Me- 
ning, der udgpr Foreningen.« 

De senefte Efterretninger gaar ad 

paa, at Striten u·dvi-des, ,,pickets«' 
anvendeå i ftvrt Antal omtring 
Stoctyardekne, og begge Sider i 

Striden belaver scg paa en langvarig 
Kamp. »Swichmens« Union hat bog 
nægtet at flutte sig M Strikernr. Der 
stal bog allerede være ca. 5000, som 
er kaldt ud, og Donnelly mener at 
tunne talde 13,000 flere ud af nas- 
hænaige Forretninger i St. Louis, 
Kansas City, SckouxCity, Milwaukee 
oa ssere andre Steder. Nu er bet 

for Alvor en Kamp om, enten For- 
eningen stal leve eller ds. 

Et Tilfælde af Spcdalfkhed. 

Den 29. Aug. beretedes der til 
Illinois ,,ftate boarsd of health« om 

et Tilfaxldm man antager for Spe- 
dalfthed. Tilfældet er foretommet i 

La Ealle og indmeldt af den Lag-, 
der tilfer den fyge. Patienten er af 
Dolft Fø«dse«l og er 35 Aar gammel. 
Han siger, at Engdommem han lidet 

af, vifte fia føtste Gang for 15 Maa- 
neder siden. Dr. Egan, ncevnte 

»Board«g Setretcer, har anmodet 
Dr. L. Blate Balsdvim en Autoritet 
angaaende Spedalfthed, om at kom- 
me til La Salle for at bestem-me 
Spadommens eksakte Natur. Sund- 
hedsraadets Jnspettør, Dr. Baker, 
hat lagt La Salle under Karantcene. 

Et Vetdensfprog. 

J den ncermeste Fremtid vil der 

paa Foranledning af Verdengfcrmaet 
Hachette ä- Co., Paris, udtomme en 

danstpnorsi Ordbog Hi Verdensspro- 
get »Esperanto«. Leo Tolstoi hat 
udtalt, at han i Løbet nf et Par Ti- 
mer leerte, om itte just at strive, saa 
dog at lasse Sproget, af hvis Rodord 
75 pCt. er dannede direkte af fuld- 
ftcrndig internationale Ord som 
Adresse, Doktor, Telegkaf etc» 24 

pCt. asf europæiste Sprog, altfaa be- 

grænset internationale, og tun 1 PCt. 
af itte internationale, men bog over- 

vejende af Europceere tendte Ord; 
dettil kommer en Grammatik med 
tun 17 Regler fog oh, Vidunder!) 
ingen Undtagelser. 

Sptogset ladet da ogsaa til at have 
vundet Ildvredelfe, idet det raader 

over en Tidsskkift-Literatur paa itte 
mindre end en Snes Blade, u«dtotn- 
mende i de forstellige Lande, ligesonc 
sogfaa Bretter af Stor-Aander som 
Gothe, Shatespeare, Homer, Totftoj 
o. a. sindes trytt vaa dette her i Lan- 
det saa godt socn ukendte Sprog. 

Udgivelfen derhjemme paabegyn- 
des mesd en Ordbog fra Esperanto til 
Dunst, bvorefter der hurtigt vil folg-, 
en Lærebog samt en Otdbog fra 
Dunst til Esperanto. 

»FIler fig næsten ung igen«, 

sitiver Mr. Alberi Olsen, W-oodsi-rc, 
Minn» i et sBrev tii Fabrikanten cf 
Dr. Peier’kz Kuriko. Han siger: ,,Dei 
er mig en Fornøjolfe at anbefale De- 
tes Medicin, Dr. Peter-J ziuritox thi 
ten hat været til stor Nytte for mig. 
Jeg er en gammsel Msand vaa 76 
Aar og spler mig næften ung igen. 

.Jeg trot, jeg vil kunne fcelge en bei 
Del af Detes Medicin·« Dr. Pe- 
ier’s Kuriko feiges ikke paa Apothe- 
ker, men tun gennem lokale Agenier 
eller direkte fra Fabrikanten, Dr. 
Peter Fahrney, 112-114 So. Hoyne 
Ave» Chicago, Jll. 

RuSlandS Czarina er nu; 
en Magt. 

Man trot, at hun vil lade 

sinRøsthøre. 

Man tror i London, ifslge Tele- 
gram til »New York Amserican«, at 

Czar Nicholas, tilstyndet af sin ftærke 
Opposition mod Krigspartiet ved 

Hoffet, herefter vil indtage en mobi- 
gere Holdning, og at faadan Fri- 
gsrelfe fra hans Side vil modarbejde 
en uforsvarlig Forlængelse af Fjendt- 
lighederne. 

J Forbindelse med Kejferfønnens 
Daub«paapseges det, at Kejsekinden 
nu formelig anerkendes fom den for-· 
ste Kvinde i det russiste Keiferdømme, 
og at hun er i en Stilling, faa hun i 

nogen Grad kan lægge Dem-per paa 
Kkigselementet i den storhertugelige 
Krebs-. Hun vil have Underftøttelfe 
af flere Storhertuger, sotn ikke er 

reaktionære. Hun troede ikke, der 
vilde blive Krig, eller at Krig af no- 

gen Grund var ønsskelig. Hendes Rost 
betod imidlertid ikke meget for ben- 
des Søns FødseL 

Von Plehves Morden 

Der gik i sidfte Uge Rygte om, at 
Von Plehves Morder, Sasoneff, var 

dødsdømt, men det forholder sig ikke 

fau. Spøtgsmaalet, om han stal stil- 
leg for Krigsret, eller han sial dom- 
mes af den civile Ret, er ille endnu 

afgjort. Det er et af be SpørgsmaaL 
fern den ny Jndentigsministet vil 
shaoe at afgøtr. Det Faktum, txt-St. 
Petersborg for Tiden paa en Maade 
er under Belejringsstilsiand, giver 
Ministeren denne Magi. 

Bulmashess Sipiaguinnes, von 

Plebves Formands, Morder, blev 
forhørt for en KrigsreL Man ven- 

ter, at Kejferen vil udncevne en ny 
Jndreminifter, saa snart han kommer 

tilbaqe fra Don. 

Plehves politifke Testamente.· 

St. «·1tetersborg. 1T. Aug. Det 

vigtige Lovforflag, som Plehwe vit- 
de have forelagt Czaren, hvis Døden 
itte havde stillet sig hindrende i Vejen 
her-for, ait hovedsageligft ud paa en 

Administrationsreforn1, der tilsigtede 
en kolossal Forsgelse af alle under 

Jndenrigsministeriet stauen-de Pro- 
vinsguvernørers Myndighed samt 
Vefcettelse af samtlige adminiftra- 
tive Poster under Ministeriet med 

Ofsicerer og Underofsicerer af Refer- 
ven. Plehwe satte alt ind paa at 
vinde Czaren for denne ftore Plan, 
som fotøvrigt mødte stcerk Modstand 
hos de invrige Miniftke og hos de 
flefte Medlemmer af Sitatsraadet. 

iVar Czaren gaaet ind paa denne 

IPIM vitde Plehwe vom bkeven 

Tmægtigere end nogen anden russist 
Statsmand havde været. 

Den zionistiske Bevægelsr. 

J Anledning af den zioniftifte Be- 
rwgelfes Leder, Dr. Hertzls Død af- 
holdt den internationale Aktions- 
komite den 16. og 17. Aug. et Mode 
i Wien. Stand-inavien var ved denne 

Lejlighed repræfenteret af Dr. Louis 
FrcenteL som samtnen med sin Frue 
reiste til Wien. 

, Paa Mødet blev der bl. a. ta- 

get Bestemmelfe vedrørende Afhol- 
delsen aIf den nceste store Zionift- 
kongres. 

Galvcstons-Ssmur. 

Det vil etindkes, at en ftor Del af 
Galveft«on, Tex» for noale Aar siden 
blev odelagt af en vældig Stormfloo. 
Nu er der opført en Kcempemur for 

at beskytte Byen mod Havbølgernr. 
Denne Mut er nylig bleven indviet. 
Selve Muren var fækdig i Juli, men 

man har bygget to Granitmonumen- 
ter ved Foden af Tremsout St. til 
Minde om Murens Fu.ldsprelfe, og 
disse blev nu afslørede. Det paa- 
ftaas, at Galvestons »Siømur« er det 

pænefte Stykle Jugend-kurbede som 
er udført i Amerika og maasie i hele 
Verden. Den er 17,593 Fod lang, 
16 Fod bred paa Banden og 5 Fod 
paa Toppen. Den er 17 Fod højere 
end Lavvandsmcerket, og 27 Fod ude 
i Havet har den en Forvceg af Gra- 
nit. Muren hat kostet 81,198,318, 
og det hat taget et Aar, fire Maane- 
der og 17 Dage at opføre den. 

Maskerede Banditter paa Spit. 

Overfalder et Tog, silrer 
fig 813,000 og undflyer. 

Tre masterede Banditter standsede 
Oregon Short Lines Eksprestog d. 
31. Aug. om Morgenen Kl. 1.3(). 
De bankede Togbetjentene faa laenge, 
at de var afmcegtige, saa pilyndrede 
de Pengeslabet for 813,000 og und- 

veg 
De vidste øjenfynlig, at der var 

Penge ombord til at betale Cumber- 
land Kulminearbefderne med. »The 
hold up« fandt Sted i Nærheden af 
Kemmerer, Wyo. 

Næste Poftreform. 

Generalsptostmester Payne oplyser, 
«at den nicesftforeftaaende vigtige Re- 
form paa Postvcefenets Ornraade er 

Nedfcettelse af Poftlportoen til Ub- 
landet fra 5 til 2 Cents. Han haa- 
ber, at saasdan Bestemmelse vil blive 
taget allerede paa nceste internatio- 
nale Post-ksongres i Marts 1905. 
Baade England og Ty·siland ftøtter 
Amerikas Projekt. Med det samme 
vil mansøge at ospnaa Poftforbindel- 
fe mellem Amerika og Europa 6 

Dage om Ugen i Stedet for som nu 

tun site Dage om Ugen. 
I
:
 

Stanleys Testamente. 

Den nu afdøde berømte -Opdagel- 
sesrejsende Henry Stanleys efter- 
ladie Formue beleber sig til ca. 23 
Million Kronen 

J sit Testamente, som nvlig er 

bleven aabnet, hat han efterladt ca. 

10,000 Kr. til Arthur J. M. Jeph- 
son, der ledfagede ham paa Emin- 
Vascha-Ekspeditionen, og ca. 6000 
Kr. til en -O·fsicer i Kongsostatem 
Williain Hoffmann For Resien de- 
les hans Forinue ligelig imellem 
hans Adoptivspn og shans efierladie 
Huftm 

70 Meintest-er dtuknet. 

En af de mange og hvert Aar til-—- 
bagevendende Ulykker ved de russiffe 
og poler chrgeftedet foteligger igen. 
Fra Lodz, olen, tnseddelcs den 81. 

Aug» at 70 af 100 Mennester er 

druknet ved Kæntringen af en Fast- 
gebaasd, fom blot havde Tilladelfe til 
at Lage 80 Personen 

Samfundets Blade. 

VII-hemmen of »Dansieren«, 
»Kirkebladet«, »De Unges Blad« og 
»Bøtnebladet« sen-des frit til alle, 
som ønsier at virke for Udbredelsen 
af vore Samfundsbliadr. Bote Bla- 
de sendes ogsaa frit somPrøve direkte 
til opgivneAdresser af dem, fom mu- 

tig kunde ønsie at hol-de vore Bla- 
de. Venner af Samfundets Blade 
bedes at indfende Adrwfer. 

Pan Danifh Luth. Publ. Hauer 
Vegnh PaulPetersen, 

Besiyrer. 


