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Vil Port Arthur over- 

give fig. 
GeneralNogifiger,athan 
hat faaet Brev fra Sies- 

scl derom. 
.- 

Gstnifonen er reduceret 

fra 40,000 til 15,000 
Mand. 

Sitzen oftre Keetwan 

IIekgetgFaldtyderalt 
pa, at Enden et need 

Iftet flete Dages sparsomme 
Elterretninget fta Port Arthuk tom 

de- —i Gaar Morges tilsyneladende 
vtgtige Meddelelser. Fra Totio 
knetdes af 2. Jan. Kl. 10 Fmd. 
frc General Nogi: 

»Im hat Sondag Akten Kl. 9 

modtaget et Brev angaaende Oder- 

gsielie fra Gen. StøsfeL Kommaw 
dmn af Garnisonen i Port Ar- 

Wurf 
Den Tidende, at den russksle Styx- 

te l Port Aklhnkset kommen der- 

tiL at den hellemodige Kommandor 
set fig tvungen til at fokeslaa Oder- 

givelse, folget pna en Manneds 

Modgang. Belejringcn begyndte 
ncesten snnitidig med, at det scrste 
Slud i Kkigen løgnedes for nas- 

ften 11 Maancder siden. Da var 

Port Aklbuk, manle den stcrrtefte 
Pfckstning i Werden qurisoneret as 
4(),000 rngsiflc Soldaten under» 

fwttet af en vckwn 15·»ftadre as mo l 

ferne Slagålslnlns stnthre na. T» T 

vedobaadr. Dis-Ists strigszstibc er nnl 
gdelagtc eller f:)redte, indtil der pri 
tun noqle fxm Torpedobnade i Hab i« 
nen. Garnlsonen er efter sidste Op l 
icelling redttceret til 15,000. 

Den 4. Dec. ekxsbredes High must 

Meter) still, en of de mest freian 
gende Stillinger i den Rekkle For-l 
ter, som Nuszserncs boldt, as Japa- 
netne extek en ftp-stetig stamp, i 

hvlllen Tabet var enormt paa begge 
Siden Dei var fra denne Haj, at 

Stil-ene, sont var tilbage si Havnen 
tildeltes Dødsslpdet, og siden rette- 

des Japanernes Kanonet imod By- 
en og Forter indenfor Ratteviddr. 

Den 19. Dec. indtoges sftre Mel- 
Bcn Fort, vg det gav Japanerne en 

enden fordelagtig Stilling, hvorfra 
de lunde angtibe andre Forter i 

Forsvnrslæden Minering vg Sap- 
perlng var vigtige Faltoret ved 
Jttdlagelsen af denne Stilling, lige- 
san ved Ell-bringen af Rihlung 
Fort den 29. Dec. Disse Erobrins 
get ttlfamen tjente tll at ovetstcere 
de tussiste Tropperö Kommunila- 
tson tnelletn Liavtie Fort, der var 

depemt til at vcere Forsvarernes 
Jst-sie Gtsft,« og en stor Del af 
Fortune u« Forsvatslædem Fra 
des Time, sftre Keeltvau faldt, sy- 
nes Begivenhederne at have hastet 
mod dereö Kulmlnatiom tht den 
81. Dec. faldt Sungshu Bierget i 

Belejrernes handa, og tun nogle 
fu« Timet fenere indtoges Fort 
,,.V«, en anden starrt Stilling. 

In Eftertetning, at Nun-Lomba- 
tanter i Port Atthur var lovet Til- 
Ingt bagokn Llaotie Bjetget, hat 
use-sie vceret et Udtryl for, at den 
japansle Kommandør fomdsam nt 
Misernes Overgivelfe dllde stlteg 
Im lort Tib. 

senter tngen Hielt-. Det 
breites fra Chefoo den 1. Jan-, at 
der et modtaget et Elsemplar af 
den rugsisle Avis l Port Arthur 
«Rsovaltni« af 24. on 25. Dec. Den 
indeljolder patetislc Meddelelser om 

des stdfte rnssifle Slibs sidsie Mod- 
sand. Endog StøsseL som intet 
ist yttet om Marinen siden 10. 

Ung» udllete en Ordte og prtlte 
Wtbet Sebasiapol og Kapt. Es- 
sen, »Nun l fein Dag modftod de 

fokstellig: Totpedoanng tndtil 
Dsdsrallen lud gennem et gabende 
Sagt i Sebaftopoleide,og Misset- 
nes asiatiste Flaade var ikke mete.« 

,,Jntet«·, siger »Novakrai«, lande· 
nvetgaa Mændenes nsvcngerlige Heu-I 
givenhed, der natlig og tolig sei-J 
lebe den visse og endelige Ødelceg:J 
gelse imøde«. 

For fnrfte Gang, siden Belejrin- 
gen begyndte, hat »Novakrai«, hvis 
eneste Øjemed hat været at inspitere 
Soldaterne, vist Tegn paa Haud- 
løshed endog for den mest heroifte 
Mvdstand Jdet Bladet omtaler 
Kampen om 203 Meter Hill, siger 
det: 

»H-jen modtog paa sit Bryst en 

IHamtEng af 800 Bunds Bomber der 

Issndetsiog felv Klippet og gik igen- 
nem 8 Tommets Staat sont gen- 
nem Papik.1 

»Mein uden Forfynet tan stel- 
le os fta soadanne Tordenstralds 

»Bi venter itte Østersøflaadend 
Vi ventek tngen Hin-M men vi kan’ 
tannpe, til vi dir. l 

»Hvad Port Arthut gennemgaart 
er umnligt at bestrive, men Rus 
land vil vide, hvad det Sonne-r hat 
lidt.« 

«Det overgaar menneftelig Ge- 
nius at udmale eller bestrive Porti 
Arthurs Lidelser, som de virkelig 
er.'« 

Kampen om 208 Meter Htll va- 

rede ifølge «Novakrai« 16 Dage, 
indtil S. Dec» da ,,Døden, der itte 
bavde bvilet PJS Dage, endte sit 
VckrU 

Den nie-Te enden Omtale af den! 
kugsiskk Jst-sahe kc et Udtkyk for( 
den Fels-Ue af Artikel-sind som! enhver san unndgaaelig, da Skib ef-; 
ter Stib buttede under for be Mel-E 
kiqe japansse Bomben 

st- Ilk sit 

Pokt Akthur ovcrgtvec fisk. 

Vetinaelser for ttapitn 
lHion oistutcres. 

Eom vi i Aftes fad og slrev 
zulasnuL lcm Aftenpoften og dreig- 
te folgende Efterretninger: 

Totio, Z. Jan. — Miladoen har 
telegraferet General Nogi, prisende 
General Stpssels Opfvrsel og or- 

dret, at der ftal vier ham fuld mi- 
litasr Honnør. General Nogi har 
udncevnt Gen. Ljichi til at under- 
handle om Betingelserne for Overi 
givelse. 

Russiste og japansie Repræsen- 
tanter vil modes i Shu Shying for 
at drsfte Betingelserne. 

General Stpsfels Brev til Gene- 
ral Nogi siges at have indeholdt fol- 
gende: 

,,Jeg ttlbyder at overgtve mig. 
fordi videre praktist Modstand er 

unytttg.'· 
London, 2. Jan. —- Baton Hoyas 

shi lundgpr, at General Stsssels 
Forsiag er modtaget af den japansie 
Regertng. Overgfvelsens Betingelfer 
og Fremgangtmaade vil blive af- 
gjort af representattve Delegater i 

Dag ved Middagstid. 
Totio, 2. Jan. — Konserencen 

mellem de russiile og japansie Offi- 
cerer angaaende Bettngelserne for 
Kapitalation stuttede Kl. 4 t Ef- 
termiddag, og man forftaar, at de 
formelle Artikler snatt vil bltve un- 

derstrevne, l-gesaa, at Betingelferne, 
som Japanerne foresiog, blev Veh- 

taget. 
Just l Tibe. Man tror l Che- 

foo, at General Støsfelg Tilbud om 

Overgtvelse lom just i Tide til at 
afvende et almindeltgt Angreb paa 
Faltntngem 

Kapt. Kartow af Torpedobaaden 
Vlastny, et af de Fort-ten som just 
var antommet fra Port Arthur, 
siger at det t Faltntngen er en al·- 
mindeltq Anlagele at Japaner-ne 
vil befaette Byen i Morgen Ciri- 

Tænker Rusland er fær- 
dig til at give op. 

! 
Saa mener man i London.. 

London, 2. Jan. — Et specielt 
Telegram til en »New Agency« 
bereitet Port Arthurs Fall-. Ny- 
heden modtoges her i Byen med den 

største ,,excitement«. Fol! samledess 
i alle Klubberne for at drpfte Be 
givenheden, og fremmede standesede 
hinanden paa Gaben for distutere 
Sagen. 

Dei antages almindeligt, at den 
aktuelle Overgivelfe itke hat fundet 
Sted endnu. Der tvivles imidler- 
iid ikke om, at Beiingelferne snart 
vil oære ordnede. 

Japanste Embedömcend her ven- 
ter nu, at efter at Kuropatkin og 
Oyama har shaft nogle faa sie-re 
Sammenstod, vil Ausland være fcers 
tig til at anholde om Frev. De me- 

ner, at det maa blive Rusiand, der 

stal gøre det forste Skridt, som jo 
er naturligt. 

Port Arthurs Fald maa væfenxs 
lig indvirke paa Planerne angera- 
ende Østerspfiaaden. Saa længe 
Port Arthur var i russift Besid 
helfe, tunde Havnen der tjene som 
Opemtionsbasis for Admiral Rojeki 
oensins Florida Nu er dei for- 
andrei. 

Det vil være umuligt for Admi 
ral Rojestvcnfiv at naa Vladkvostots 
Hain-» da denne Havn er isbundesi 
til hen i Marks. 

Antoritetmse i London holder for, 
at dei klogefte for Rusland i faaj 
Henseende vil viere at tilbagetalch 
Øftersøflaaderk 

Aftenbladene i London kommen 
tcrer alle over Port Arthurs heite«· 
modige Forsvar, og St. James Ga- 
zette striver folgende: 

»Nu, da Enden er kommen, er 

tet Verdens Dcl at prise Seit-betret- 
ne og de overvundne lige meget. 
Stunde General sStosfel ride gen- 
nem Londons Gader i Dag, vildk 
han faa en mere begejftret Modu- 
gelse end selve General Nogi.« 

Alle Bladene priser Port Arthurs 
modige Forsvar. 

Japans Flug over Port Ruhm-. 

De to Generalets Bteve 

angqaende Kapitalatsiom 

Beretningcrne til Morgen lige 
for Bladet gaak i Pressen stadfcester 
det fokegaaende. De gaar blot en 

Smule lsængere og siger, at Japans 
Flog allerede vajer over Port Ar- 
thut. 

Vi ined«deler her B.revene, som 
vetslebes mellem de to Genera-let 
angaaende Overgivelfen. 

Totio,9 «. Jan. —- General Nogt 
bereiter folgende: 

»Kl. 5 Eftermiddag den 1. Jan. 
kam en fra Fjendenö Leit, beerende 

Fredsflag, ind til vor Stilltngs 
forste Linie syd for Shuishiying 
sog ovekleverede et Brev til vore 

dag). General Støssel har gjort 
Forberedelser til at trætte stg til- 
bage til Liaotteshan og ider fort- 
scrtte Ijiodstandem Kapt. Kartow 
bestriver Port Arthur som et leven- 

Helvedr. 
Man forftaar, at Kapt. Kartow 

ingen Jde hat haft om, at Støssel 
vilde overgive sig, da han forlod 
Port Arthur. 

Foruden det, der er med«delt oven- 

for er der kommen Melding baade 
til Waslfngton og flete andre Ste- 
der om det samme, saa det syneg 
hcevet over nl Tvivl, at Garntsonen 
t Port Arthur shar overgtvet sig. 

Officerer. Summe Brev naaede mig1 
Kl. 9 om Aftenen. Brevet lød sum 
folger: 

,,Dønnnende efter Tilstanden over; 
hele den fjendtlige Stillings Li- 
nie, som De holder, anfer jeg videre 
Modstcmd ved Port Arthur for 
unyttig, og for saa at afværge unyt-T 
tig onfrelse af Mennefleliv forei 
slaar jeg at forhandle om Kapitala- 
tion. Skulde De gaa ind paa det 
samme, saa vil De vcere saa god 
at udncevne Kom-missionærer, der 
Lan drofte Maaden og Betingelscr- 
ne angaaende Kapitalation og tillige» 
nckvne en Plads, hvor sau·danne’ 
Kommissionærer vil mode Kommlsz 
stonætek, jeg udncevner. ,,Jeg bes. 
nottet denne Lejlighed til at for-J 
silre Deus Excellence om min Re- 
spekt." StøsseL 

»Kort efter Dageg i Dag af- 
srndte jeg vor Mand med Fteds- 
flag med folgende Spar, adresseret 
til Støssel: 

»Jeg har den Ære at svare paa 
Deres Henstilling om at forhandle 
angaaende Betingelserne og Maaden 
for Kapitulation. J den Hensigt 
bar jeg udncsvnt sont Kommissioncer 
General:9-ltajok Ljichi. vor Armös 
Stabscl)ef. Han vil faa nogle 
Stabcsofsicerer og civile Embedss 
mænd som Folge. De vil mode Des 
kesz sinmmissionærer den 2. Jan. 
illcodaq ned Shuisbiying. Kont- 
n-—«.-i -sio:1crrerne fm beaqe Partei vil 
blice benumdiqede til o! understrive 
en Konvention for Kapitalation 
uden at Denn- paa Ratisilation, og 
lsenirle san-me fat i Kraft ojeblil- 
lclig. Bemyndiqelsen til at udøve 
saadtm Ptldmaat man understrives 
as den «.;.jefte Ofsscer for begge de 
forhandlende Vetter, oq samme stal 
ltdbyttes mellem de respektive Kom- 
missionærer. 

»Jeg benytter mig as denne Lei- 
l’ghed til at bevidne Deres Exellence' 
min Respekt« Noah 

Tolio, sk. Jan. Morgen »s- Te 
russiste og japansie Kommissionæs 
ter, som var udnæont til at arran- 

gcre Betingelserne for Kapitulation 
af den russiste Styrle i Port Ar-l 
thuHr. undekstrev Overgisvelsesdocku-; 
mentet Kl. 9,45 i Altes. 

Saa staat der blot tilbage at si-l 
ge, at Russerne forlod Forternel 
SIndag Aften og sprengte Slibenel 
i Havnen om Ratten, Sebastopol 
indbeftttet. l 

Dsd af Hjetteflag. 
Mrs. Andrew Lande af Den- 

field, Mäs. falbt i Lørdags dsd om 

af Hieriesiag, netosp svm hun stulde 
gaa ud af Slceden ved sin Svigerfa- 
ders Begvavelfe. Hun havde tilsyne- 
ladenbe været aldeles frist i For- 
vejen. Læge blev kaldtx men hun 
var ded, for hcm kom. 

Dsde af Gift. 

Eoroners Jury, som hat anstä- 
let Underfogelser i Anledning af A. 
J. Boens Død i Albert Lea. Minn. 
affagde i Lordags Kendelfe om, at 
Born var død af Gift, fom en 

ukendt Person havde givet hom. 

Agenter arrcsteret. 

Generaladvokat Donovan hat i« 
Kraft af Strasseloven ladet abste- 
de Atroftordre mod M-ontana-Agen- 
ferne for den saakaldte Beef Trust, 
antlagende dem for Sammenfvær- 
gelse i Hensigt at bestemme Miser- 
ne paia visse Handelsvarer, som for- 
bruges af Falk i Montana, og for 
at have dannet et Monopol paa 
Salget af Kød og Kobptobukter i 
Sckaiem 

...f.-... 

Valgbedragerierne i 
Colorado. 

Superence Court hat or-- 

dret en grundig Unber-» 
søgelse af Balget i Den-« 

ver. 
« 

Republikanerne haabet 
at det skal rsulterei 

Giivernøt Peabodys Gen- 

valg. 

Dertil er det nu kommen med den 
politiste Korruption i Denver· J- 
følge Ordre af Statens Højesteret 
udstedt JO. Dec» flal enhver ,,bal- 
lsot box« i Byen Denver vg Coun- 
tyet genaabnes og Stemmerne tcel- 
les over. Desuden skal alle Re- 
giftreringsbøger nøje gennemgaa5, 
cg det stal underføges, hvorledes 
begge Partier har baade samlet og 
beugt deres Valgfond. Man venter 

Udvandring of »Ward« Politiklere, 
adskillige gør allerede For-beredelser 
til at fly. 

En Haandslrift-Kender er bevil- 
get hvert af Partierne ded Unber- 
foqelsen, cg Retten vcelger saa Op- 
mand. Der er omtrent 200 »bal- 
lot boxes«, som stal anders-gez 
san man venter, at Arbejdet vil ta- 
ge ftere Manneder. Nettens Or- 
dre fikrer den ftøkfte Grundighed 

Iliepnblilanerne hIlfer Qrdren med 
wlcede. Demokraterne nægter at di-» 
flutere den. Derfom samme Natiol 
af ulovlige Stemmer, som er fun- 
det i de allerede aabnede ,,boxes«, 
diser sig helt igennem, saa paa- 
fmar Refttbliknnerne, at der vil 
blive udlastet ulovlige Stemmer 
not til, at Adams Overtal af 10,- 
OW) Stennner vil fonsvinde, og 
Peabodys Genvalg vil blive Resul- 
latet. 

Otuvernøren ertlcerer, at han er 

fuldtud tilfreds med Orden. ,,Jeg 
er mere end tilfreds«, sagde han. 
»Im er blot ked af, at ikke enhver 
Vor i Sstaten sftal aabnes. Et 

Punkt E Favør af, at Septeme 
Court aabner Bioxetne, er, at Sa- 
gen dermed bringes udenfor Po- 
litikken.« 

Offentligheden hnr Tillid til, 
hvad Højesteret got, og naar Sta- 
tens hsjeste Tribunal er faerdig med 
at tcelle Stemmerne i Denver, saa 
vil det viere afgjort uden Tvivl, 
hvem der er valgt. Jeg betragter 
Nettens Afgørelse for absolut viis 
og retfærdig.« 

General-Advokat Miller sagde, 
da han horte om Ordren:" »Bei et 

en god Ting; den hele Sag er nu 

ude af Politilken«. 
En Ansøgning om Genoptcelling 

af alle Summen som var kastet i 
Byen, var givet af den valgte Gu- 
vernør Adams. Han erlleesrede, at 
han ikle ønstede Embedet, dersom, 
hans Valg styldes »Valgsvig. Re- 
publickanerne tilbød at ville til- 
ttæde Anssøgningen til Retten, men 
det vifte sig overflødigt. 

Bed sOverstcelling i fem Pricincts, 
hvori der er fundet Valgsvig, vandt 
Republikanerne 2 -Senatorer. Le- 
gislaturen, som samtnenttæderi 
Morgen, vkl undersirive Rettens 
Ordre. Og den lan til enhver Tit-, 
den mener beteilig, forlange Ret- 
tens Beviser, ,,ballot boer« og 
Registteringssbøaer. Den Omstoesm 
digbed gisver Republikanerne en 

FordeL derfom Ovettællingen gaar 
dem imsod. 

Dei maa vel saa vcere Begym 
delsen til Enden paa Uvoliglyedetne 
i Entom-da 

Güter-malzer 
Prins Gustav IVOII Cf 

Zerrige og Frskeu so st- 
velt. 

J herværensde politifk M 
meddeler »D(3bl..« sovm III-U- 
fra London af 14. Dec» et b 
R1)gter i Osmslpb angaænbe den 

æqteskabeligeForbindelfe mesem den 
rot-dende Kronprins af Sverrig- 
Prins Gustaf Adolf, og Præstdent 
Roosevelts Dotter Mich JJMI ncermefte Tid vil Prinss .-u,taf 
Adolf komme til London, sqm det 

hedder sig, for at svclge en Brud. 
Samtid.ig vir Miss Alice kamst- 
velt indtrceffe til London, vg. man 

paaftaar med Bestemthed, up der 
er truffet Atrangemenier. ifslge 
bvilke de tio unge Mennesler vil 

finde Lejlighed til at ttæsse sam- 
men mesd hinandem Bl. a. vil 
De samtidig blive Gaster has m 

engelsk Hettug, hvis bekendte Land- 
scede ligger i Skotland. 

»Mor«ning Leadser« og et Lon- 
doner Korrespondancebuteau hat 
qjort Rygtet offentligt, og det er 

nu Genstand fct stcerkt interesserede 
Kommentarer. Dei fremhæsves med 

Rette, at Rygtet hat en stærk even- 

tyrlig Karakter, og at der nceppe 
fra ten svensie Kongefamifes Side 
er tænkt paa en saadan Forbindelse. 
Derimod unser man det for meget 
rimeligt, at den virkelige Aarsag 
til dci foreftaaende Mode mellem 
Mifs Roosevelt og den sveane 
PrIns kcm spges i den amerikan- 
fke Præsibents bekendte Ilikrgerrim 

» 

heb, og i Forbindelse hermed heu- 
vifer man til, at Miss Roofevelt 
hat afsiaaet mange højst fort-eina- 
tige oq i social Henseende udmcer- 
kcde Partker i Amerika. 

so- -i- :- 

Mon det ikke er sden bekendte 
togfede europwisie Rangsftolthed, 
Der hat tillaqt Prcrsident Nonse- 
vclt ovennsævnte smaalige Hensith 

Efterlysning. 
Dan. Publ. Houfe hat msodtaget 

et Brev fra Mads J. Haufen, da- 
tent Dec. 30., uden opgivet Adresse. 
Det var ikke muligt at se paa Past- 
stempeL hvorfra det kom. Brevet 
var adtesseret til Redaktsr U. M«.« 
Andersen. Osm bette stulde komme 
Affendeten for Øje bedes nennt-te 

Oplysning tilstrevet D. L. P. H. 
Ærbødigft 

Paul PeterfemBesiytet 

Omkomnc i Snestotmeu. 

Under Snestormen i Tirsdags 
omkom Miss Anna Olfom en ung 
Pige, spaa en Faun, 15 Mit sph- 
øst for Montevideo, Minn. WI- 
Lig blev fundet nogle Dage eftet en 

Mil fra hendes Hiern. Hun W 
forladt Hufet for at gaa hen til 
Laden. 

J Nærheden af Willmak, Minn. 
var toDrenge ncrr omkommetiSwt- 
men. Mutter Carlson og Ford Mar- 
fhall lvar ude psaa Kaninjagt og qik 
til NilsGuftafsonsFarm svail fka 
Willmar. De blev der Ratten over 

og begav scg Tirsdag paa Hiern- 
-vejen· De kom ikke længer end til 
C. Ackerman Fc Co.s Stagterhud, 
en Knart Mit fra deres Hjem. De 
gik ind i Bygningen og gforde Jld 
i Ovnen; men Jlden gik ud for dem, 
fordi deres Hcender var for value M 
at lægge mere Brænde i Ovnem 
Ncrste Morgen blcv de fundet af en 

of Ejerne i en halb bevidst HAN- 
stand oq braqt til dewss »z- 

Willmar. Carlspns Ansigt os» 
der var stam«frosset, vg Mka 
Fsdder var frosset alkeles stivessp s 
mindsi to Tæet paa hpec Ich-I 
amputereg. 


