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Voldsom Kamp i en hel 
Uge. 

Umaadelig stort Mande- 

sald,særligiden kussiste 
Arme 

Japanerne gaar atter as 
med Seiten- 

Llllerede i Fredagts Aftes lom den 
overrastende Melding i et Telegram 
sra Totko over Rom, at Russerne i 

4 Tsageg Slag havde tobt 36,51Z 
Mand, —- Mandag 6,900 —- Tirs5- 

dag 12,000 — Onsdag 7,615 og 
Torgdag 10,000. Ved Siden of 
meddeltes det, at Japanerne havde 
taget en Del Fanger, 25 Kanoner og 
en hel Dei Ammunition fra Rus- 
ferne. 

Man tog denne Beretning med en 

yod Del Forbehold. Hvor stulde no- 

-gen, mens Slaget endnu var i Gang. 
lunne tende Tallet paa baade sald- 
ne og saarede. 

Men itle desto mindre er denne 

frnqtelige Melding i det væsentlige 
stcsdfæstet as senere Bereininger. 

Vi sknl give et Var as de Medde- 
«lelser, som er kommen, een sra Totio 
on en anden sra St. Petersborg. 

Totio, M. Ott. — J Meldinger, 
sont siadig kommer sra Krigsstuei 
pladsen, er det mest paafaldende Træt 
Russernes store Tab. For det store 
Sinn den 14. Ott. hnvde Gen. Oth 

Hast nlene begravet 2000 Russere, 
oxs den japonste Arme i det bele ianct 
6,5«n, on san er der endisa iiie ist-it 
sra General Nodzu. Eiter nlniinde 

lig Beregning ud fra dette Tal, In 

naar vi tager Sinnene den 14. og 15. 
med i Betragtninn, san vil Russer- 
nes Tab i dosde on sanrede overstisge 
4lt,t«)00. 

Franknentnriste Titeddelelser Im 

Japancrnes Rasualiieter holder pag 
at tonnne ind. General Otn bar til 

T’aio, indbesntiende den 14. Ott» 
-tabt Its-m Mand. Lrerslag over 

Japancrnes Tab er det itie inuligt nt 

give, cnen det er ringe i For-hold til 

Rugsernes srykitelige Tab. 
Der bereites san mere i Enlelthe- 

der om Staget sorstellige Siedet 
langs Slaglinien og siges bl. a» at 

der er staget 80 Fanger og 30 Kononer. 
J et Telegram sra Totio samme 

Dags Eftermiddag pasastaas det, at 

Fjendens (Russernes) dode oversti- 
ger 1«,000. 

Og her er saa sra Si. Petersborg 
as 17. Ott.: 

Ud as de fragmentariste Medde- 
lelser tan der sluttes, at det tosbare 
Tilbagetog sra Liao Yang gentages, 
blot ester starre Skala, ester ihætdi- 
gere Kamp og stokre Tab. Ester Ku- 
ropattins Bereining holder Rugserne 
endnu den nordre Bred as Shathe- 
floden, men den almindelige Mening 
er, at det et den sortvivlede Ende paa 
en as Historiens stsrste militæreDra- 
maer, og at Russemes Arme som et 

Hals holder paa at trætte sia tilbage 
til Mutden, og at den ester den mest 
tonservative Bedsmmelse hat«tabt o.- 

ver 30,000 Mand. 
Frei venstre Flsi. som var et as de 

sornemste Punkter i Slaglinien, er 

der intet hort. hvilket esterladet 
det Jndttyt, at den ingen For- 
bindelse hat med den Ivrige 
Dei as Armeen Alle de sau- 
rede bringes til Harbim og man sor-, 
siaar, at Korrespondenterne ogsaa er 

ordrede der til, hviltet tyder paa, at 

Tilbagetoget itte engang vil standfe 
ved Tit Pad. Alt Haab om at kom- 
me Port Arthur til Hiælp er opgi- 
vet. Der strives saa videre om Beit- 
sorhoidene, og at Betene itte er bedre 
end ved sorrigeRitikade fraLiaoYang. 

Beretningetne til Morgen lydet 
paa lidt lysete Usdsigter for Nussers 
ne, at Kneopatttn holder Stand pas 
sit Centrum og hsjere Flei. Men 

Lampen sortswtieg. 

Stærk Stcmning for Frei-. 

Zelv Japanerne rystes 
over Stagteriet i Man- 

churiet. 

De glemmer Sejren i Be- 
ttagelfe over det store 

Mandefald. 

Associated Prefs telegraferer fra 
Totio under 16. Ott. Efm.: 
Her er stært Stemning for Fred 

Paa Grund af det gyselige Mennes 
steslagteri i Manchuriet. Begge Ar- 
meer har uafbrudt kæmpet frygteligt 

ki en hel Uge, og Kampen fortsattes 
fremdeles. Der er Sandsynlighed 
for, at Dsdsliften vil blive end y- r- 

ligere for-get, før det sidste Sstud er 

fyret. 
Efter de foreløbige Beretninger er 

Antallet af drcebte og saarede paa 

begge Sider 60,000, deraf den langt 
orervejende Del Rassen 

Selv Japanerne, for hoem den 

store Sejr er af vceldig Betydning, 

lsynes at være gennemrystede af den 

gyselig Nedflagtning af deres Fjen- 
der· De modtager Meldingerne fka 

lSlagmsarten roligt, der høres ingen 
Jubel i Gaderne over deres Nations 
Seit, tun en Smule Flagning. Maa- 
sse der siden vil blive en Procegsion 
med tilhørende Stva men der høkes 
mange Udtalelser om, at der itte bør 

Isinoe Demonstration Sted af nogen 
« Elags. 

En fremragende Japaner sagde i 
Tag: 

»V bar mindet en afgørende Sext, 
sei-it mnliqvis vil frelse vort Lands 
Bestimm, men oi bellager baade vore 

egne Tab og det frygteliae Stagteri, 
fom vore Troprer har tilspjet Fjen- 
den, men vi beklagst-r endnu mere, at 
denne Krig ftulde Euere nødvendig.« 

e Ei Medtem af riet diplomatiftc 
Fiorps fagoe i en Jnterviero til cn 

Ast Press Korrespondenh 
»Im trot, Werden vil vende skg 

med Affty fra Bei zsæmmelige Stag- 
teri i denne Kria 

; Enhver menneftetig Interesse for- 
drer, at Mellemrærendet mellem de 
to Nationer afayres, og der prokla- 
meres Frev. Situationen mellein 
de to kcempende Nationer er fortviv- 
let; men hvilten Sejr for Diploma- 
iien vilde det ikte vere, om der kunde 
opnasaes Fred. Det synes mig, at 

Spotgsmaalet om Æren itke tangere 
kan komme i Betragtning. Dersom 
Rusland toter, at et faadantSpsrgs- 
maal er involveret, saa burde Port 

zArthurs heltemodige Forsvar og den 

FTapperheo hvokmed dets Tropper i 

Manchuriet har kam-pet, for bestandig 
ttaa fom Bevis for dets Armes Mod. 
Rusland burde hasse, at den store 
Asstand, der deter denö Styrte, og 
dets begkænsede Jernbatnetjemste er 

historiste Fatta i denne Krig. Disse 
Faktorer er almindelig kendte. Alle 
vil tage dem i Betragtning, og de 

kan ttke regnes for Fejt.« 

Spanfke Giftermaalöplaner. 

Rygterne om Kong Alfons af Spa- 
niens forestaaende Forlovelse med en 

tan Prinsesfe har taget fast Form i 

«Freie deutsche Presse«, fom vil have 
erfaret, at den fremtidige spanske 
Dronning vil blive en mecllenborgsi 
Winseng neinlia Hertuginde Marie 
Antoinette, enefte Dotter af Hering 
Paul Friedrich af Mecklenborg- 
Schwer-im Dei vakte i sin Tid megen 
Opsigt, da denne Forste, som er gift 
med Fyrstinde Marie af Wink-Heh- 
grälL lod sig optage i den reiner-si- 
katholsie Kitte, og deres tre Born cr 

opdragne i den katholste Rekigiom 
hrilket muliggør Forbindelsen med 
det spanste Kongeh115. Hertuginde 
Marie Antoniette er 20 Aar gam- 
mel, 2 Aar ældre end den spanste 
Kongr. 

Tusinder til bedste for 
Regt-me 

James Callanan af Des 

Moines, Jowa, giver 
8100,000 til Tuflegee- 

! Stolen. Flere andre 

l betcenles. 

I James Callanans Testamente aab- 

Inedes i Des Moines den 13. ds. Det 

iviftg at Booler T. Washington-Z 
Stole i Tustegee var betænlt med« 

Js100,000, og fern andre Dannelses- 
lanstactek var tinendt 855,000. 
, Mr. Callanan, fom døde barnløs 

;86 Aar g.ammel, var M«illionær. Oele 
hans Ejendom værdscettes til 

83,()00,000. Han var dybt interes- 
seket i Arbejdet for at løfte Nega- 
racen, og han gav mange Tusinder til 
andre Jnftitutisonet ved Siden af, 
Tuslegee. Han gav 850,000, som un-I 
der ,,Jowa Humane Society«s Be- 

;styrelfe fkuldse bruges til Hjem for 
Drantete og detes Huftruer. Og til 
samme Selstab gav han desuden 

.820,000 til Fortfættelse af dets Ger- 
ning paa den Betingelse, at Mes. 

»Elisabeth Jones stulde vedblive at 
Ivære dets Selretær med 8800 i aut- 

slig Løn, saa lcenge hun leder. Det 
j»Amerilansle Fredsselskab« i Phila- 
delphia gav han 810,000. .Frelfens-s 

Jhcerens Redningshjem for Piger i’ 

Des Moines og andre Barmhjertig- 
dedssanftalter fil ogsaa runde Gover. 
IDen samlede Zum af bans Legater 
del-der sig til 374,000. Hovedparten 
of hans Rigdom deltes blandt hans 
kadelige Slcegtningr. 

l 

! Vulgnkcr drirbcr Grækerr. 

l Folgende l)aloofficielle UJlelding er- 

udstedt i Athen. 
Der gnar neekae en Tag forbi. 

Lan d» Wette-. fm Makedonien 

,k«-1n, nt Bulxmrer fnigmyrder Gras- 
leke. Zidste Sondag blev en Drin- 
dots Picest mnrdet i Lnndsbyen 
Brote i Nærhenen af Monaftit, 
medens han forrettede Messen, eg 
bang Kone blen levenbe brændt i sit 
Hug» En fremragende Græter 
blev ogfaa myrdet i Riesen. Hensiq- 
ten med disfe Mytderiek er at ter- 

rorisere Greterne, indtil de erklærer 

sig for Medlemmer af Bulgarerncö 
Komite, saa det tunde Vise sig, at det 

bulgarsie Element er det vornim- 
tende. 

En Moder ofter sig for sine Born. 

Under en leebrand i hendes Hjem 
iOmaha den 12. ds. tom Mrs. 
McCarthy i den frygtelig Stilling, 
at hun masatte vcelge, hviltet af sine 
tre Børm en Dreng paa 10 Aar, cn 

Pige paa 7 eller et Spædbarn, hun 
stulde redde. Hun valgte det sidfte. 
Men efter tte Ture ind i det bren- 
dmdk Hus tykeedes det hende at red- 
de dem alle. Men da faldt hun selv 
bevidftløs om. Hun er faa yntelig 
fokbrwndt, at hun sandfynligvis maal 
d- 

Krig——— i tysk Syd- Afrika. 

Ei Telegram fka Berlin af 14.! Ott meldet, at Tystlands gamle 
Fjende for ti Aar siden, Hendkit 
Witboi ifølge ofsiciel Meddelelse fta 
Wink-hoch Tysl Sydveft Afrika, hat 
eklloeret Krig imob Tyskerne. Sta-» 
tionen ved Morenga, som nylig sag- 
des at være angkebet af Wtitbois Jn- 
surgenter, gsr tapper Mvdftand og 
faar stasdig Forftcerlning af beredne 
og uberebne Tystere. Man venter i 
tyste ofsicielle Krebse, at Wsitbois 
Jndflydelfe vil faa Flettallet of 
Hottentotstammetne til at stutte sig 
til Opstanden. 

De scrngslcde Finners Skæbne. 

»Franksurter Zeitung« meddeler 
under l. Oktober: 

Ester at man længe hat vceret uden 

Esterretninger angaaende die manqe 
under Bobritosss og Plehwes Regi- 
mente udviste og deporterede Finster, 
er der« nu endelig tilslydt deres 

Elceatninge i Helsmgsfors de længe 
ventede Meddelelset. 

Geheimeraad Schanmann, Magi- 
ster Gummekus og Jngeniøk Kollat 
hensiader stang endnu i Peter Paul 
Fastningens Fængsler. De to Stu- 
benter Erikson og Westlin er inter- 
nerede i Byen Tschardin. De blev 
arresterede den 2. Januar og blev me- 

aet ildc behandlede i Varetcegtsfceng- 
flet, og verfor maatte de tilbagelæggc 
den lange Ves til Deportationsstedet 
samtnen med gemene Forbry-dere. Dei 
stal være betyvet dem, at de forst its-! 
tet 5 Aars Forløb vil kunne vente at« 
faa"deres Skcebne endelig afgj«ort. 

Køng Georg afSachsen er dsd. 

Dresden, 15. Ott. — Kong Georgz 
as Sachsen døde i Dag Morges Als 
2:25. Enden iom stille og fredfuldt 
Hans Sonner var til Siebe ved haus« 
Dødsteje. I Der udstedtes en ministeriel Kund-, 
gørelse i Guar, at Konq Geotg paas 
Grund as sin Sygdom havde udncevnt 

Kronprinsen som skn Reprcesentant« 
til at handle E alle StatsanliggenderJ 
indtil ncertnere kundgøres. ( 

Rigskanslct Bülow og Mitg- 
lingstygtctnc. 

Riaskanslet von Bijlow har over-s 
for en LIJcedatbejdet ved ,,Ftankfur:" 
tet Zeitnna« Ifalt sig angaaende en 

eventuel Jnterdention i den tusfiskcy 
sit-g: Vi tcenter itke paa at Wer-; 
venete i denne Fitig, sagde sägt-tang-l 
leten oa tilføjede, at der Methoden-et- 
ikte var noaen, der tæntte deman 
Den tnsle Reaetina staat i saa Heu-? 
seende fnldstaendig paa samIneZtandY 
punkt som den franfke, som bestem:l 
hat udtalt sig imod et Mæglinng 
fotspg. Skulde vi tilbyde vor Tiean 
fte med Henftm til en Mægling mel- 
letn de ttigsførende, saa maatte An- 

modning detom sprft foreligge fta en 

af disse. Vi betlager — som alle; 
civilisetede Mennesiet gøt det — den-s 
ne ftvgtelige Ktig, der maasie kaa 
date lange, men vi hat intet Middel 
til at fothindre dens Fortscettelse. 

Kongres inwd ufædelig Literatur. 

Efter Jndbydelse fta tyske Sene- 
lighedsvennet afholdtes 5.——-7. Okto- 
ber i Ksln en international Kongtes 
til Betcempselfeaf den ufoedelige LE- 
tetatur. Danmark var tepvæsentetet 
af Foteningen »Vigilia«s nye Sekte- 
taer, Pastot Bish. Nielfen ved Fre- 
dens Kirke i Kobenhavm 

Det tibetanste Spsrgsmaai. 
,- 

,,Joutnal de eit. Petetsboutg« 
gengivet en Artikel om den engem- 
tibetansie Ovetenskomst, der hat 
ftaaet i «Mostovstija Vjedomvsti«. J 
J Attiklen udtales, at Oben-nähm- 
sten maa anses for fuldstrendig erfor- 
bin’dende, faavel hvad Kina og Tibet 
sont scetlig hvad Rusland angaat. 
Rusland kan og tør ikke anerkenoe 
Ovetenskomsten, fvtdi den staat i 
aaben Msodstrid med de Ettlætinget, 
den engelsie Regeting hat afgivet i 
Parlamentet, og med den engem- 
tusfrske Overenskomst, hvowed Eng- 

JIand 1903 sog 1904 hat forpligtet sig 
til ilke at foretage Ændtinget i den 
politiske status quo i Tibei. Det 
fremhæveg i Artkklen, at den engem- 
tibetansie Overenskomst vidnet am 

den engelste Regetings Ugenetthed. 

Stor Ulykke paa Søen. 

En Skonnert kuldsejler, 
og 12 Mennesker som- 

kommer. 

Fra Chatham, Mass» meldes den 
14. Oktober: 

siun en lille Del af forreste Ssektion 
af Stroget og en heldende For-must 
stod i Dag fom stumme Vidner om 

Ulykken paa Søen her i Aftes, da 

den tremaftede Skonnert Weutworih 
a«f Hillgboro, N. B» i en rasende 
Strom fra Nord ftødte paa Chatham 
Redl, og alle ombord omtom i de op- 
rørte Bølgen Med Undtagelfe af 
Damperen Portlands Tab den 1.No- 
Vember 1898 er Wentworths Kalb- 
sejling den ftørste Ulytte, der hat-fun- 
det Sted Paa Cope Cod Kysten i de 

sidste ti Aar. 

Af de tolv Mennester, fom var 

ombord paa det strandede Sikib, 
naaede ingen levende i Land. To Lig 
bragtes i Land i Morges, den ene en 

Kvinde, som antages at vcere Kap- 
tajnens Huftru. Tilligemed deres tre 
Born var hun fulgt med sin Mand 
paa en Tut fra Hillsboro, N. B. Der 
kunde itke gotes meget for at redde 
de stibbrudne, da Redningsbaadene 
ikke kunde fættes ud i den frygtelige 
Bølgegang Der sit-des en Line nd 
fra Redningsftationen til Skibet, 
som laa ikte mere end 800 Yards fra 
Land. Der mcerkedes et Ryk til Svar, 
og Redninasmcendene mente at høre 
en Rest over Bølgerne »all righi«, 
men ud over dette gaves der intet 
Tegn paa Liv. Der udstødes flere 
Liner, men uden Nytte. Det opda- 
gedes i Dag, at den førfte Line var 

faftgjort til Skonnertens Hinl, oa 
man antager, at der i det samme er 

kommen en ftcerk So ind over Skibet 
og hat fkyllet alle overbord Og hat 
nogen søgt Redning i Masterne, da er 

de omtommen til Morgen i Dag, da 
de to Muster faldt. 

Socialisterne i Italien. 

Regt-ringen frygter Op- 
stand i Anledning af det 

forestaaende Valg. 
—- 

Et Telegram fra Rom af 14. Ok- 
tober til det halvofsicielle Blad 
»Temps« i Paris meldet, at Soda- 
listerne viser en febrilsi Aktivitet i 
Anledning af det sig nækmende al- 
mindelige Balg. Der gaar stadig 
Rygter om eventuel Opstand, og Re- 
geringsen tager de alvorligste For- 
holdsregler for at opretholde Orden. 
Herens Reserve af 1880 har allereve 

»begyndt at artivere til Hovedkvarte- 
Frei; men det forudfes, at der vil be- 
høves flere Tropsper. og det gekes« 
Forberedelser til at indkalde flere Re- 
servetropper. Ethvett Tegn pasa Urv- 
ligheder undektrykkes med Streng- 
hed, og i Tilfælde det viser xg nnd- 
vendigt, vil der blive mobiliseret 
6(),000 Mund af Reserven fra 1879. 

Dræbt i Duel. 

sEen Bereining givet det fra Conn- 
cil Bluffs, en anden fra Clarinda, 
J-»., at Finn Whitney af Clarinda 
den 16. ds. dræbte Charles Mid- 
daught, Ssøn af en rig og agtiekMand 
i Page Co., Ja» i en Duel. 

Trætten imellem dem begyndte 
paa aaben Gabe, og da de blev for- 
budt at slaas der, kørte de udenfor 
Byen. Whitney tilføjede sin Mod- 
standet siere Knivstik med en Lamme- 
kniv, og da han tilsidst oversiaar en 

Hovedpulsaare, døde Middaught 
fkraks. 

Wshitney blev arrefteret, anklaget 
for Mord. 

Blackbirds Idelægger Majsen. 

Fra Fort Dadge, Ja. fortcelles, at 
en Former ved Navn Charles Lar- 
rabee har underføgt sine Majsmar- 
ker i Kasfuth Co. og beretter, at 
Blackbirds har odelagt Hundreder af 
Acres af Majs i dette County. Mr. 
Larrabee undersøgte flere Marter og 
fandt Plettser paa 20 Acres eller me- 

re, hvor tun »cobs«ene var tilbage. 
Saa ftore er F«loktene, at de vil staa 
ned i en Mark og fortære en Snes 
Arres, for de forlader den. 

Romantisk Bryllupsfærd. 

Ei Syd Dakota Par vies i 

etAutomobil. 

Christian Silistia, en ung For-ret- 
ningsmiano i Partston, S. D» og 
hans udkaarede fra Jowa blev for- 
nylig gift to Gange i en Time, sidfte 
Gang i et Automobil, der git med in 

Fort af 45 Mil i Timen. 

For at soverraste sineVenner udtog 
Silistia License og rejste til Scot- 
land for at mode sin Kcereste og saa 
komme tilbage med hende som sm 
Kom. De git da til en Præft i 
Scotland, Bionhomme Co» og blev 
vlet. Men da han saa stulde udfnl- 
de Vielfesattesten, opdagede han, at 

,,License« et var udftedt i Hutchin- 
scn Co» og Vielsen var altsaa ulov- 

lig. Nu var gode Raad dyre, men 

Prcestens Kone gav saa det gode 
Raad: de skulde gaa og laane Dokto- 
rens Automobil og køre ind i Hut- 
chinfson Co. og der gøre Vielses-Ce- 
remonien over igen. Dei Raad blev 

fttlgt, og de satte af Sted med Jem- 
banefart, Brudepsarret, Præsten Ig 
Doktoren, og snart var de inde i 
Hutchinfon Co» hoor faa den lovliae 
Vielse blev Udførts i Automobilet. 
De naaede at komme tilbage i Tide 
til at tage med Toget fra Scotland 
til Partston og rcjfte saa fom Mand 
oa Kone hjem og hilste paa Siliftiaz 
Venner. 

DcnungePtges helligeTimcr 
Betr-agtninger ved Konfirmationen 

og nd over Livets Banc. 
158 S·ider. 

J Shirtingsbind, 40 Cents. 

Kitty. 
Oversat fra Engelsk ved Ellen. En 

god lille Bog psaa 40 Sider, godt 
Papir og Omslag, 10c. 

Lygtemænd. 
Overfat fra Tyst ved Ellen. En 

god lille Bog. 51 Sider, J Omslag, 
kun 10c. 

Herren er mit Skjold. 
Af W. V. Horn. 148 Sider. 

J Osmslag 25 Cents. 

Danish Luth. Publ. Hause, 
Blair, Nebr. 

Bekendtgøtclfe. 
» Jeg hat nu aabnet min Resiaumnt og 

k mit Lnske et, at Landsmasnd vil bei-ge mig. 
F Aue er velkonme. God Behandlung galante- 

s res. Ofters fernen-s eftek Tuske. Kasse meb 

Brod samt kold eller varm Mad servekes til 
Lahver Tib paa Tagen. 

Den eueer daner Restaurant i Apen- 
Med Agtelse 

A. P. Andern-U 
) Plain Nebr. 

DANMARKS l(0RT. 
storrelse 23x28 Tom-neu Tkykt i 

koksltelligc Pan-en vix-or klakt Jeru- 

baner, Byer, Icobstæder og Maximen-, 
samt alle betydelige Landsbyer. støtre 

Gaarcle og Ich-ker- 
Tilsendes i en Paprulle portokkit for 

4sc. j Fkimærker. Enbver danslt Mam! 
bukde ejc et Icort at Dem-tatk- 

dAletI l·U«I·U. PUN- HOUSE 
Bleir, Nebr- 


