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Nyt vældigt Nederlag 
for Russerne. 

De iotlader deres Stillinget paa 
Shathe faavel fom Mulden 

Dei gcldcr alter for Kutopatkin om 

at redde fine Team-et 

Udfaldet of De sidstc 1()--—12 Ta- 

ges Slag er nu for san vidt ilari, 
at Russcme et paa Tilbngetog· Zin- 

topotkin hat opgioet Tanken om ct 

kunne holde sine Stillinger paa 
Shaihefloden saa oel sont Mulden. 

Han forlaver sine Stillinger, og For-- 
tand, fom Heeren itle lan tnge meo 

sig, gives til Luetne, for at de ikke 

sial fCIDe i chndernes Hænder. Te! 
get-Idee nu om at redde Tropperne Ig 
hvad anbet, der tan teddes. 

Der hat i de sidste Dage været bes- 
teitet om despemte, blodige Kume 
Reiten overmennestelig Tapperhed 
og Udholdenhed hat vertet lagt for 
Degen paa begge Sider. Men Rus- 
setne hat tilsidft maattet give efter 
fok de smaa, gute Japanete. Det fid- 
fle Slag vil gaa over i Historien som 
ei of de største og blodigfte, Krigsans 
nalerne genimer, on Oyama samtnen-- 
lignes med Napoleon 

Her ei Var Telegrammer fra Mitk- 
den us Se. MariH. Morgen sil. F-: 

Den russiste Heer forlader sme 
Stillinger syd og fndpst for Ajkukdem 

Skyhimlen oplyses nf Flammetne 
fta Oplagshuse, hvor Magser af 
Fotplejning er ovetgivet M Luerne. 
Tilbagetoget foregaar i Orden, idet 

Rusferne tilbageflaak de for-folgende 
Japanere. Tilbagetogei blev nnd- 
vendigt paa Grund as Jananernes 
Wette Samling af Tropper vest og 
nordvest ifot Mnkdcn, hvoriil de hat 
ovekført en stor Del af deres Styx- 
te fra den sydlige Froni for ai for- 
stæete General Nogis oprindelige 
Styx-te Reis-ferne holder endnn de- 

teg Stilling ved Mammon hvok der 
ventes ei stækkt Angreb shvert Yajeblit 

En Division japansse Troppet thr 
vist sig nord for Mukden paa Hei- 
dekne vest for Staiionen Hushatai. 

J Onsdags var der fokholdizris 
eoligt. Japanerne var øjensnnligt 
bestceftiget med at fuldstandiggsre 
Overfstelsen af deres Tropper. 

Japanernes Arrangement for ut 

fotsyne den enokme Staglinie meo 

Ammunition beundtes af de tuösiste 
Ofsiceter.« 

En hqlv Time fer: 
«Russerne holder paa at forlade 

detes Stillinger fyb for Matten. 
Svæt Kanonade hskes nordveft 

for Byen. Hufene tyster. Der gaar 
en Træfning for sig ved de lejietlige 
Grave. 

J Aftes angreb Japanekne Rus- 

fetnes«Stilling notd for Mukden og 
tvang dem lidt iil«bage.· Jopanerne 
samler sig paa den vestlsige Fronf. 
Dette blivet muligvis bei sidste Tele- 
geam fta Mathem da Telegraflinier- 
ne ttues med Odelceggelsr. Staget er 

i fnld Gang.« 
Saadan var Situationen altsaa 

Torödag Morgen. 
Fea St. Peteksborg melbes der 

ogfaa, at Staget ved Mukben et re- 

fulieret i et Nebetlag for Russetnr. 
Felimarfchal Oyama hat nok en 

Gang vift sig at voete en af de ster- 
ste Mesite i Angrebsstrategi siden 
Napoleon, medeng Europattin nu 

prevet paa at forsvare sin Titel sont 
Mester i at lede heldige Tikbagetog 
og fsre sin Heer med den« umaadelige 
Tog sitkert til Tie Pas, hvok en Stil- 
iing strenge hat meet beredt meb mee- 
Munde Tilfclde for Me. 

Vm bitte Kutopattins Blinng 
MWM leise Jung pdt som fra, Liao 

« 

Bang, des et der deakke Meningee em, 

Wesen nn ee stkkeei vanfselkgeee 

«
-
 

Sidste Nyt fra Krisen. 

Eftet Metdingeme fra i Aftes hat 
der staaet svcelssbige Slag i Guar, og 
Japanerne hat taget Bauen notd for 
Mathem Her er et Par korte Tele- 
grammer: »Tokio, 9. Matts. —- Dct 
sidste Haab for Knriopattin om at 
redde Restekne af sin Hast i Omegnen 
crf Muan er tobt. En Rapport fra 
sent i Dag fra officsel Kilde paaftaar, 
at det er lyktebes Japaner-ne efter 
fkygtelig Kamp at naa Jernbanen 
nord for Mulden. Det afsiærer Re- 
sten af den russisie Hcet al mulig 
Lejlighed til Tilbagetog.« 

Ei Reuter Telegram over Lon- 
don studfæsler Bereiningen om, at 

Jembanen et overskaaren. 
Til Morgen i Dag har vi intet set 

direkte fta Krigssstueplasdsem men vel 

fra forslellige Hovedstædet. J St. 
Petersborg oves der streng Cenfur, Ig 
Stemningen er meget nedtrykt. J 
London tror man, at Kuropatkins 
Stcvbne er afgjort, hans Hat dømt 
til Undergang. Saaledes striver 
»DaE-ly Telegkaf«: »Verdenö«histori- 
ens ftørste Slag lover at ende i Vet- 
dens stotste militcete Neberlag.« Bla- 
dets Krigskotrespondent i Tokio for-· 
sitt-er, at der er 200,000 Rusfere em- 

ringet. Japanernes Stilling hat 
nckrmest Formen af en Heftesko med 
en lille Aabning mod Nordost, km 

denne Aabning ikle akute-de ogfaa kr 

lukkei. 

Til vore Abvnuenter ! 

Pas paa at se efter, hvad der staat 
paa eders Vlads AdressefeddeL Maas- 
ned og Tal viser til hvilten Tid og 
Llakstal Bladei er betalt. Mange er 

langt tilbage med Betaling, til saas 
vanne hat vi nu saa ofte sendt Reg- 
ning, at vi fi)nes, at de, fom staat 
tilbaae, burde belale del-es Restance. 
Husl bei lofter Penge hvet Dag at 

udgive saa mange Blade, oa at det er 

sætlig Asbonnements-Pengene, vi maa 

stole paa til vore daglige Udgifien 
Prøv verset, kæte Baum-, at faa 
edets Blade betalt, saa at Dan. Luth. 
Publ. Honfe san klare sine Udgifter. 

Paul Peter-sen, Bestytek. 

Czn danst Verdenvomreiser. 

En vejrbidt, ung, tret Mand, lidt 
liden af Verth men ellers spaenstig 
og lraftig som et Billede af Sum- 
hed selv, stod i Tirsdags paa »Staa- 
binaven«g Kontor. Det var P. C. 
Ehriftensen. 

Christensen er itke saa vibt be- 
tendt nu, men han venter inden tre 
Aar at hlive det. Han hat en lang 
Reife for sig; han sial nemkig Vet- 
Ven rundt og hat hidtil kun naaet 

Chicago. Hans Udgangspunkt er 

San Francisco. 
Christensen et danst as Fsdieb 

Han hat indgaaet et Vasddemaal nced 
nogle Sitibsejere i Sau FranciscN 
om, at han stal have rejst rundt heles 
Verden i Lobet af tre Aar uden ctI 
sbetale Fragtpenge i nogen Form. 
Han har imidlertib Ret til at stjæle 
sig med Fragttræm noget som han 
benyttebe sig af i fuldt Man under- 
vejs fta San Francisco. Over At- 
lanterhavet vil han atbejde sig frem, 
idet han er fuldt udlaert Ssmand. 

l 
Hvis han san klare Turen i Lo- 

het af tte Aar, faar shan 2,500 Dol- 
lars. J modsat Fald faar han intel- 

end da, idet han hat Japanerne paa 
begge sitze Fløje De hat jo sikkert i 
Sinde at naa Tie Pas fsr Ruöserne, 
og der hat vieret obtalt haab i saa 
Henseetibe,men bei flache vcere under- 
ligt, om Kutopatkiif ille havds vak- 

ret paa Vogt og sprgek for at have 
en Vej aaben sag ad. 

Sporvejsarbejder Hzrike 
i New Vork. 

6,000 Mund nedlæggek Akbejdet os 
hemmet Ttasitken 

6000 Sporvejs-Arbejdeke, Ledng- 
-tere, Kusie og Billetsælgere, paa Ras- 

pid Tksancit Eos Sporveje is Netv 

York nedlagde Arbejdet Kl. 45Tirg: 
dag Morgens 

Mzkndem fmslanger Fokandsing i 
Motermændenes fysiske Ekscmina- 
tion, tottere Akbejdesdag og 10«; 

Lønsforhøjelse for andre Art-idem 
Det nævnte Kompagni ko«nk;olerer 
»Ehe subways« og alle »elevatek«s-« Li- 
nier, som tilsammen 

befordretimw 000 Passagerer om Dagen. attisk 
talt adlpd alle de employecede trit- 
okdren. F 

Kompagniet havde straks,f over 

)1,00() non-Union Mænd tilredeztil at 

jage de stritendes Pladser, mkn det 
rat langt fra tilstrækkelig til st nd- 

spre Tjenesten. I 
General Manager Hebley paazftaay 

at shan snart vil være i Stayd til 
Tit operere Linierne med nonwnion 
Mcend. Strikerne derimod .siger, 
at de vil holde sig ude og vind«e, om 

döt faa stal vare i 6 Maanedet.» En 
Iaf dekes Ledere udtalte: »Dei( er 

JHedletx vi vil effek. Enten Hedlen 
jeller Unionen maa gaa. Sktik« er 

Imere imod bam end for koriereszzTid 
og bøjere Lon«. 

si- n- i 

Dei betettes senkre, at St« hat 
Ifomaksaget en Kollision, hvd «’29 
IPerfoner er kommen til Skadex BU- 
jMayoren vil forssge at medsete og 

ifaa Sfrkken bilagi. 

! Vladimir ntfer paa Listen. 

Dei kneldeg fra St. Petersborgsat 
Storfyrft Vladimir atter er sat pac- 

»Listen som Offer for Terrorigmem 
Hiagtet Anartislerne for tort Tid si- 
den haode aivet ham Udseettelfe. 

Jfølge Bereiningen har en Ter- 

;rorisi, forklwdt som General, meldt 

Ing i Storfyrstens Boli«a. Men Bag- 
Iten visiterede ham strals og fandt 
jham i Besidelse af en Revoloer. Sina 
Jblev han arresteret. Siden er Stor- 
nyrstens Palads bleven forsynet med 
den dobbelte Vagt. 

Stil-wisse ikke bare ondt. 

Dei siger F. S. Giddings, Pro- 
fessor i Sociologi ved Columbia Uni- 
versitet, sidet han paastaar, at det nu- 

vcerende Ægtestabssystetn kun er et 
nominelt Monogarni, men i Virtelig- 
heden lønligt Polygami. Han hol- 
der for. at Ægtestabsstilsmisse er 

nIere almindelig i Amerika end i an- 

dre Lande, fordi de amerikansie 
Kvinder er bederligere og mere mo- 

ralste end andre Landes Kvinder. 
Disfe Paastande bar Professor 

Giddings gjort i en Stilsmissesag 
fsom Svar til Bistop Potter og Here 
andre Theologer. Han hævdm et 

Stilsmisselovene stulde veere mindre 
strenge, og hensiiller Bedtagelfen af 
en gammel schweitzisi Lob, som by- 
der, at et uheldigt Ægtepar stal lebe 
samtnen som Venner et Aar, og om 

de da ille lan leve famsmen i Harmo- 
ni, da gives de deres Frihed. 

Maasse Professor Giddinas kan 
have nogen Ret i sin Synsmaade, men 

i saa Fald er det en frygtelig Dom 
over vore Samfundsforshold: »Nami- 
nelt Monogami, men i Virteligheden 
lønligt Polygami«. »Men Skilsmis- 
se kan saa alligevel« kun blive noget, 
der tillades for »Hierternes Haud- 
Iheds Skyld". Botemidlet web-On- 
det maa klive noget helt anwqu 
letsindigeJndgaaelle af Ægteskab kan 
aldrig venieg at faa andei end derar- 
lige Folger. » 

Jnga Haufen-s Sag. 

Inaa Hansens Sag skal genopias 
ges-. Der gøres for Tiden Forspg paa 
at faa den op til fornyet Behandling 
i Distriktsketten, og det set ud til, 
at det fkal lyktes. Det er en notif- 
oinerilanst Advokah David K. Tone, 
der med fleres Hjcelp har paataget fig 
at føre hendes Sag. Dei set ud til, 
at han tager fat paa den med baade 
Mcd og Dygtighed, hvad bl. a. spl- 
aende lille Udklip af »Skand.«s On3- 
dagg Nr. viser: 

Statsaddakatens Kontor blev 

Genstcmd for en starp Kritik i An- 

ledning af dets Optroesden i Jnga 
Hansens Sag i Dag· Forsvarer Da- 
vid K. Tone freinholdt, at Stats- 
advokat James Barbour havde vist 
utilbøtlig Partisthed, og gav ham en 

Reprimande, fom Thau sent vil glan- 
me. 

J sine Tilsvar til Mr. Tone- 
Jndledningsindlceg for ny Sagsbe- 
handling citetede Mr. Barbour og 
Sporvognsbolagets Advokat Wi. B. 
Husfey Brudstykker af Jnga Han- 
sens Vidnepkov. Mr. Tone frem- 
holdt, at han havde Ret til at se he- 
le det famlede Vianprotx noget, som 
Dommer Kersten gav hatn Medhold 
i, og Dommeren lod Paatalemyndig- 
hedens Reprcesenianter forstaa, at de 
ksurde give Jngas Forsvarer Afstrifi 
as den Dømtes Udfagn i sin egen 
Strassefag. 

Tetie nægtede Mr. Barbuor be- 

stemt, og Dommeren voegrede sig for 
at give nogen bestemt Ordrr. 

Mr. Tone gik starpt irette nied 
Statsadvotatens Assiftent, idet han 
fremholdi, at det er den offentlige 
Paatalemtmdigheds Pligt at være 

upartisi, og at det burde vcere i dens 
Inn-esse at faa en Sag mesi mulig 
grundigt belyft fra alle Sider. 

Liucolns Haar i Roosevelts Ring 
Bed Præsident Rooseveltg Inan- 

gnration fornylig bar han paa ven- 

streHaands tredie Finger en ny Guld- 
ring, som Minister Hay havde for- 
crret ham. J Siedet for et Segl i 

Ringens ovale Flade var der en »re- 
ceptacle« med Glas for, og under 
Glas-set laa der en lille Lok Haar, 
som var klippet af Lincolns Hoved 
sftaks efter, at der var studt paa ham, 
men .er han døde. 

Mens Pkæsidenten endnu var i sit 
Verelse og afventede Ceremoniernes 
Begyndelse i Senatets Kammer, heu- 
Iedte hain Opmærksomheden paa 
Ringen· Statsminifter Han, fagde 
han« havde givet ham den med den 

udttykkelige Forsi"aaelse, at han sink- 
de bære den under sm Jndsættelfe. 

! »Jeg er meget lykkelig over at bie- 
sre den«, tilspjede Præfndenten, »og 
Nil aliid stsatte den meget heft«. 

jKejfer Francis Jofef og Ungarn. 
En Melding fka Budapest tyder 

paa et spendt For-hold mellem Kei- 
ser Josef og hans ungarsie Unber- 
saatet. Det spendte Fovhold Did- 
rører fra de ungarske Reformisters 
Forng paa at faa Ungiarst indført 
som det ofsicelle Sprog i Herren. 

Denne Fordring betragter den! 
gamle Kejfer som fortrædigende ch 
som Jndgreb i hans personlige For-E 
ret. 

Seks ud af seksten ungarsie po- 
litiste Ledere hat haft Audieng has 
Kejferm men han svarede dem, at 
deres Fordking kunde ikke tillades. 
Han gav dem Eksempler, som visit-, 
at en fokenet Heer var en absolut 
Nødvendighed, vg at en Forandringl 
vilde faa stæbnesvangre Fvlger. 

Ungaterne betvivler Kejserens Ret 
til at afgsre, hvilket Sptog der sial 

»in-aged, me·n han betragter dette fofn 
isin personlige Ret. 

Præsidentens Kabinet. 

De gamle Mehlemmcr paa een unsr 

brholdes. 

Vort diplomatiste Karos. 

Prcesident Roosevelt hat nomine- 
tet Medlemnierne til sit nye Kabinet, 
og Sen-am har siadsæsiet Noniinati- 
onerne. Som man ventede, blev alle 
de gamle Medlemmer valgte, used 

Undtagelse af, at George B» Coriel- 

you blev valgt til General-Postw- 
ster i Stedet sor Mr. Wynne, som 
stal gaa til London som General- 

KonsuL 
J det diplomatisle Korps gute-S 

folgende .Forandtsinget: Whitlow 
Reed af New-York stal være Am- 

bassadør Choates Estersølger i Lon- 
don. Choate trcekter sig tilbage. Am- 

b..ssador Robert S. McCormick af 
Chicago forslyttes sra Russland lil 

Frankrig. Porter trcekler sig tilbas 

ge. McCormicls Eftersølger ist. 
Peiersborg bliver George V. L. 
Meyer sra Massachusetts som nu er 

Ainbassadør i Rom. Edwin H. Con- 
ger fra Jowa forslyites fra Kan ««:il 

Mexico. Henry White fra Rhode 
Island, der hidtil har vceret Legati- 
onscekretær i London, skal fylrsc 
Valansen efter Meyer i Rom. Wil- 
liam Wi. Roclhill, der nu er Direk- 
tor for »Bureau as American Re- 
publicZ«, slal gaa som Ambassadør 
til Kina. Han er en anerkendt Au- 
toritet i kinesiste Spørgsrnaal r 

valgtcs paa Grund af sin scerlize 
Kvalisilatiom Dr. David J. Hill 
as New-York, nu i Schweitz, forflyt- 
tes til Holland, Henry L. Wilson af 
New-York sra Cshile til Belgien, og 
John B» Jackson fra New-Jersey de- 
ler Posten med John We Riddle fra 

iMinnesota, idet han selv beholdsr 
sGrækenland Montenegro og Bung- 
rien, og Riddle saar Roumænien og 
Serbien. 

, Tidligete Senator Coclrell im 

Missouri er valgt til JnterstateCo n- 

werce Commissioner. Som en A- 
nsetlendelse as hans tidligere Tjeneste 

sstadsæstedes hans Nomination udens 
Henvisning til Komite. s 

! Statt Soldatcr-Monumcut 1 
l 

i 
l 

i Omaha. 

Ved et Møde først i Ugen af »La- 
»dies’ Union Vetetans’ Monument« 
Selstab i Om-1ha rapporterede en; 
specicl Komike, at der var bestilt et; 
Monument, og det vil ankomme til’ 
Florence omkxing 10. Maj fta Ver- 

lmont. 
Mionumentet vil blive af hvidl 

Granit, 21 Fod højt med Grund og 
Fodstykke, bærende en Soldatetsiguk 
i Paradeftilling 7 Fod W paa Top- 
pcn. Hele Monumentet vil koste 
omskring 81,100 med et Tillæg for 
Fragt af ca. 8200. Dei agtes ind- 
viet og ufsiøtet paa Gravsmyknings- 
ragen. 

8100 paa hvert Hoved. 

»Jeg vil give 8100 til hver For- 
retningsmand, som dræber en »fafe 
blower« under hans Gekning i Bed- 
tommendes Forretning«. Denne 
Kundgørelse hat Politichefen George 
O. Purdy i East St. Louis fornylig 
udstedt, og Psolktibetjentene er paa- 
lagt at gøre Fortetningsmcendene 
lendt med Tilbudei. anrgmester 
Csook og Politichefen havde drøftet 
Situationen, og de var kommen til 
den Stutning, at de vilde prsve at 
sce4te saadan Pris paa hver Jud- 

brudstyvg Haut-, og faa se osm det 

»ich san hjæipe 

jNebrafka Experiment Statt-m- 
Rappott 

Nebraska Experiment Station hat 
xjust udsendt sin attende Aarsrapport 
IDen indeholder nogle slaacnde Resul- 
Etatey som burde lede enshvek Farmer 
Ftil at flcive til Stationen og bebe 
lUm at faa denZ Bulletines tilsendt. 
EStationen fremsækter følgende an- 

Eaaaende Resultaterne af nogle af dens 
IExperimenien 
! Statens Vinterhvedeproduktion er 

’bleren for-get med 10,000 Bufhels 
um Aaret, hvsad for en stor Del skyl- 
des Experiment Stationens Arbejde. 

, Kherson Havre, som gennem Sta- 
Itionen er indført fra Rusland, hat i 
stelse overaaaet de almindelige Han- 
resorter med 10 Bushels pr. Acre i 

,Central-Nebrasia. Fiorsøg med Majs 
for at opnaa bedre Varieteter hat for- 
øget Ydelsen med 10,000,000 til 
20,000,000 Bufhels og vil resultere i 
endnu ftørre For-gelb 

! Stationens Forføg beviser, at 
JLand, som har været tilfaaet med 

Alfalfa, vil yde fra 10 til 25 Bushels 
mere Majs pr. Acre end andet Land. 

»Apple Stab« kontrolleres næsten 
fuldstcendig ved at ,,-prinkle" Træerne 
med Bordeaux Mixture«. Ceder Ruft 
piaa Æbletræerne ligesaa. ..Straw 
Mulches« hat storligen for-get"Y-del- 
sen af Havesager og forbedret Kvali- 
teten af HvidkaaL Tomater, Bønner 
og Agurker. 

Mcclkfeber (hos Køer) er bleven be- 
handlet saa godt fom uden Tab ved 
at inflatere (blæse Luft op i) Koeng 
York, naar de første Symptomer vaa 

Sygdominen viste sig. 
« « 

Fedningsforspg hat visi, at Alfal- 
fa-Hø og Majs er de meft øskonomix 
sie Rationer for Fedning af Stude. 
Denne Ration gav en Prosit af 88 
mere pr. Stykke, end hvor der fededes 
med Majs og »ptairie« Ho. 

For Tiden get-es der Forsøg med 
at fodre Svin med Alfalfa samtnen 
med Korn, og det viser Alfalfaens 
store Værdi, naar den givcs sammens 
med Kanne. 

Atten Tusindc Hasand-Separatorer 
bar Farmerne købt de sidste 6 Aar, 
og Antallet af Malkekvceg et i denne 
Tid for-get med 200,000. 

De kan faa Experiment Stations 
Bulletiner frit ved at sirive til »Di- 
rector osf the Agricultute Experiment- 
Station, Lincoln, Nebr.« 

Kildevæld 2. 
Smaa kristrlige Fortællinger, 

famlede af L. J. — Her er Udgi- 
Verens Forord: 

»Den Velvillie, hvormed den 
føtste Samling af Fortællingerne 
,,Kildevæld«, der udkom i 1.899, 
blev modtaget, hat indgivet L. J. 
Mob tiil at fremkomme med Wide- 
Væld 2, en bedte og støm Sam- 
ling af Smaafortællinget for Born. 

Der er ftadig Trang til ny For- 
tællinger i Sondagssiolem i Hjems 
met og ved Ungdomsmssdey og det 
er vort Haut-, at disse Fortcellinger 
som smaa Vceld fra Livet maa verk- 
ke fovøget Lyst has unge og gamle 
til at drage Band med Glæde If 
Frelsens Kildet.« 

Bogen er Paa 70 Sider og kostet 
sub-b. 25c. Send for den —- Fri- 
Inærker niodtages. 
DANISH PUBL. HOUSE. 

!'7. NU-! YFHR 

Skrøbelig, dog sicut 
Kristelig Fortcelling for ftoke og 

smaa, af M. v. O. Overfat fra 
Tyfl ved M. Blædei. Denne Bog 
er anbefalet og udgsivet of Kristelig 
Forening for indre Mission i Dan- 
mark. 80 Sider, Brig insb. 25c. 
Send for denne uvmærkede Bog —- 

Frimærket mvdtaget. 
Danlsh Publlshlnxz Heusc, 

: : ist-its N..·-.« 


