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Fra Krigsskuepladsew 
Japanesift strigsstib ta- 

get. 
Paris-, JO. Ma:::5. Korresponden: 

ten frn St. Pitrrsvorg til ,,Le petit 
parisien« meddeler, at der til St. 
Petersvorg er indlsben ufficiel Ef- 
terretning our, at Vtadivostot-Eskad- 
ren er indtommen til Port Arthur med 

odstilligt Krigssbyttq deriblandt et 

japanesist Krigsstib. 

Japaneferne vandt 

Staget. 
Seu1, go. Maus-. Ei Summen- 

itsd har d. 22. Marts fundet Stev 
mellem en Afdesling japanesift Jn- 
fanteri og nogle Kosatker. Sammen- 
itsdet stete mellem Anju og Chong 
Ju og blev en flot japanesist Sejr, i 
det de tilbageblevne Kossatker flyg- 
tede. Japaneserne havde 50 bede. 
Russernes Tab er utendt. 

Japaneserne hat Haft- 
væri. 

St. Petersoorg, 30. Marts. Du 
er paafaldende at lægge Merke til, 
It Japaneserne i den fsidste Tid hat 
faaet umaadelig travlt med at frem- 
ftynde Landruftningerne det mest 
mutige. Her i St. Petersborg vat- 
ker dette Hastvært dog aldeles ingen 
Urv, da alt vides sitkert i General 
Kuropatkins Haand, efter at denne 
nu er ankommen til Krigssiueplad- 
sen. 
segge Flaader synes rede 

til K a m p. 

Wei-Hai-Wei, 30. Mart-s. Et ki- 

nesisi Skib, som i Eftermiddags ind- 
kom i herværende Hat-m bringet den 

Efterretning at det hart set elleoe 
stsrre russisie Stibe mansvrere i 
Nun-heben af den japanesifte Fina- 
de, der ligeledes holdt Manøvrr. Jn- 
gen af Flaaderne løsnede Stud. 
heller ikte siden er der her i Byen 
hsrt nogen Kanonadr. 

Russ-iste Hjemmeudtalel- 
ser om Situationen. 

Paris, stu. Marte. Et Telegram 
fta St. Petergborg citerer en ran 

sisl Officererg Udtalelser om Japane 
ferne-s sidfte Forng paa at spærre 
Port Arthurg Hadneindløb saaledeg: 
,,De fire Stibe, Japaneferne heimt- 
tede til dereH sidste Forføg, var fire 
Dampcre i fortrinlig Stand og til 
Værdi as inindst 1,000,00U Franc5«. 

Et andet Telegram fra St. Pe- 
tetsborg udtaler, at Steinningen i 
Russland med Hensyn til Krigens 
endelige Udfald er langt mindre sil- 
ter og optimistisl, end man ossiciett 
hat givet den Udseende af. 

En Artitel i Bladet »Novoe Vremi 

ja« har valt nieget betydelig Op- 
mætlfomhed Den heitstaaende og 
authentiste Forfatter udtaler beri, at 
det er lige faa vanfteligt at komd- 
sige noget orn Krigens For-lob soin at 

spaa om Vejret. Han samtnenligner 
Nutidenö Japan med Fortideng 
Ausland i Peter d. States og Ka- 
tharina d. Andens Dage og strivet 
herom folgende: 

«J hine Tiber var Rusland ittc 
bange for at gribe til Baaben mod en 

Ijende af utendt Styrte. Det sei- 
rede med VceIde over Soerrig og 
gav Tyrkerne frngtelige Saat. Var 
dette itte lige fasa heltemodigt sont 
Japans Adfætd nu, da det vover at 
angribe den rugsiste Kot-os? M ten- 
der tun Itsdt til vor Fjendr. Et er 

tmtdlertid sillert: Bau er tapper, 
tttgertst, trat-Z, forslagen og snu som 
alle Ostens halvvtlde Folt.« 
— 

ce. MU- Aattskats All-. 

Forfatteren slutter med at opfordre 
Russland til at indtage en afventen- 
de, rolig og besindig Hokbtiing 

Paci Just eftcr et japanc 
fisl Handelsfiilx 

Gibraltar, Spanien, :50. Maus. 
En ruf-ist Krydser pagserede is 
Morges txer f-orbi, gaaentsk Best. Teir 
var øjenssynlig paa Jagt efter et 

stort japanesisk Skib, som i Gsaar 
lole her forbi for Øftgasaendr. Det- 
te Stib, som imidlertid havde faaet 
det russisie Krigsslib i Sigie, var 

fttals Vendt og havde i Nattens Løb 
spasseret mod Vest ud i Atlanter- 
havet. 

Kineserne volder stadig 
Ængftelse. 

St. Petersborg, 30. Marks. Fra 
Krisens Hovedlvarter melsdes der sta- 
dig meget ugunstige Efterretninger 
angckaende Kinefernes Holdning. J 
den fenere Tid har der i ssaa Hen- 
seende stadig vceret Gran-d til at 
vente det værste. Det er saa godt 
som givet efter hertil indtomne Ef- 
terretninger, at Kineserne hat i 
Sinde at spille Formderens Rolle, 
saasnart de ser der-es Lejlighed der- 
til. 

Kina protesterermod 
Russernes Brud paa Neu- 

traliteten. 

Har·bin, RO. Marts. En i Dag an- 

lommen Depeche meddeler, at den ki- 
nesifle Regering over for Rusland 
hat nedlagi en starp Protest mod, 
at New Chwang erllceres under 

Krigslov. De kinesisle Søfartsaus 
toriteter hat forhindret russiste Sti- 
be i at føre Fragt fra linesifke Had- 
ne til New Chtvang, da Fragt er 

Kontrabande. 

Russiste Officerer hjem- 
sendte. 

Berlin, Etu. Marts »Der Tage« 
meddeler i Dag, at General KuropaL 
ling forer Handiing efter hans An- 

tonist til Heeren var at sende Oberst- 
erne Tschisch og Monajeff hjem iit 
Russland. Han udtalte, at disse Of« 
ficeret, der havde indtaget høje Kom- 
nmndostillinger, scrvnede Kompetence 
til at udfylde saa ansvarsfulde Po- 
ster. 

Czaren sendet Vin. 

St. Petersborg, 80. Mai-ts. Cza- 
ren hat givet Ordrse til at tage 8,4W 
Flasler Bin fra hans private Vin- 
tcelder. Denne Bin stal uopholdelig 
sendes til Port Arthur til Lindring 
af de saarede Under de forslellige ja- 
panesifle Bombardementer. 

Pengenød i Russland-. 

»St. Petersborg, 30. Maus-. Den 
sinancielle Tilstcmd i mange af de 

russiste Byer er i høj Grad elendig 
Enortne Stigninger af Prisekne paa 
Levnetssmidlek foraarsager Dyrtid i 
den betænteligste Grad. J Wariaw 
er Prifetne paa Brod Kattofler og 
Grøntsager stegne til det firedobbel- 
te. Pantelaanerms Kontorer er pat- 
tede fulde af Mennestet, lom peini- 
scrtter deres Ejendele til Spott-eiser- 
for at faa Brod· Velgsrenhedsam 
stalberne staat suldsstændig magtes- 
løse over for Nøden blandt de sat- 
ttge Klassen Roverier her-er til Da- 
genö Orden. Samme Tilftsantd her- 
ster i Mostwa, Kiess og Tver. ! 

Russisk Jusiiee i Ftnlaud. 

Jtte mindre end tre og tredive u-. 

denlandste Aviser —- deriblandt fems 
sinsie Avtser, fom udgtves i Imeetka 
—- et as de ruWeMyndtgbder ade- 
stængte fva Inland, foedt — ,,de 
talet tkke SeiwheW 

Enhvee Mmentae denne 
trtste Kendigerninge er overflsdtg · 
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om Foraarssolcn Inorgenrød 
Stod Jesus op af Jordens Skød 
Zlked civ og LYS tilligel 
Derfor, saalænge Verdcn staat, 
Nu efter Vinter kommet Vaar 

Livfalig i Guds Rigel 

Som Fuglekor i Mark og Lund 

Lovsynger Vaar i allen Stund 

Zch den-S Toncr fode, 
Saa alle Tunger trindt om Land 

Lovsyngcr Vødens Opernmnd 

J Paaskcmorgcnrodd 

Sonn Blomstcr alle staar i Flor, 
Som Skoven grosmcz Kornct grot- 

Vcd Vaarcns Kræfter milde, 
Saa blomste all i Jesu Navn 

Og bærc Frugl til Folkcgamh 
Sotit aarle saa og fildel 
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Englands hemmetige Signaler 
fotfvundne. 

Tit har i disse Tage oalt den pin- 
ligfte Opsigt i England, at Bogen 
med Fortegnelsen over de hemmelige 
Signaler til Eos er bortlommen otn 

Bord paa Linieslibet »Prince Ge- 

orge«. 
Admiral, Lord Charles Bere-; 

ford, lod straks, da han hørte om 

den opsigtvcettende Forfvinden, Sti- 
bets hele Mandslab og alle Officerer 
tage i Fovhør. 

Da »Prince George« laa temtnelig 
langt fra Land, den Gang Protokol- 
len forsvandt, trofter man sig i en-· 

gelsle Sølnattds-Kredfie med, at der 

antogelig itte foreligger et Tyveri 
fra en anden Magts Side ved en 

Spion. Snarere drejer det sig om 

en Her-m ndført af en- af de ombordi 
vcerende. 

Bogen var i Folioformat, og den 
var meget tyl og fsvæn For at den 

ille, lfois den ved et Ulykkestilfælde 
eller i en Storm faldt over Bord, 
stitlde lomme i urette Hemden var 

den bestaaet med Blo, saa at den 
ftrats muatte gaa til« Bunds. Den 

kostbare Bog besinder sig i engelsie 
Krigsflibe altid i del vel aflaasede og 
vekbevogtede Koth-arm Her ligger 
den i det sbedst beflyttede Op"beva- 
ringsstedx Depechekassem der atter 
er anbragt inden i et Jærnslrtn, fom 
er lcenlet til Slibet for at gaa under 
tned dette i Tilfcelde af Forlis og at 

tage Hemmelighederne med ned paa 
Havets Bund. 

Af den forssvundne Bog, der inde- 
holder alle de hemsmelige Signaler 
under en Krig, sindes der i hver en- 

gelst Orlogömsansd tun et Eksemplar. 
Folgen of den uforkbavlige For- 

svinden vil vere, at de hemmelige 
I Signalet man sprandres for hele den 

brtklfle Mariwr. Dei er da tlle blot 
en kedelstg, men ogsaa en meget kost- 
bar htstsorie for det engekste Admi- 
kalttet. 

Kong Christian lyksnfker. 

Dei britisteBibelfelstab, fom i for- 
rige Uge fejrebe sit Hundrede Ams- 
Jubilæuni, modtog om Tirsdagen i 
Queenghall i London De fremmeoe 
Oele-guten Fra Dannmrk var mødt 
Paftor Løgstrup, som efter Paalæg 
overbragte Kong Ghristians Ønsie 
om Held og Lykke for Selsiabet og 
dets Ar«bejde. 

Melkestem 

Dette er Navnet Paa et nyt horn- 
agtigt Stof, som i bis-se Dage Vat- 
ter den største Opsigt i Europa. Op- 
sindelsen er øftrig«si, og Stosset til- 
virkeg allerede vesd adstillige større 

søftrigste Yliejerier, hvor det ved en 

kemisk Proces udvindeg af den stum? 
mede Mælts O testof og blandes mcd 
et Stof, som kaldes Formalin. 

Ved forflellige Tilsætninger fanr 
man udmckrtede Erstatninger for 
Horn, Ebfewben, Stilldpadde, Cel- 
loloid, Marmor, Nov og Gunmki. 
Jlle blot Knivsiafter, men ogsaa 
Cigarrør, Piber, Billsardkugler og 
meget anbot kan man nu lewe cxf 
Mælkea«ffald. Opsindelsen siges at 
have stor Betydning for Mcelkeindu- 
sttien. 

En Familiehemmelighed. 
Til Slottet Glamist, Stratmore- 

Familiens Hjem i Skotland, 
knytter sig et af de uhyggeligstJ Sagn i Skotlands Historie, og dette 
Sogn er i disse Dage, da Siottets 
sidsste Eier er død i Italien i en Als-F 
der af 80 Aar, bleven saa aktuelt,1 
at sdet for fuld Alvor synes at bei-« 
stæftige hele Skotland. 

Silsottct siges at være Hjemstrdet 
for en Hem-meliighed, ssom kun ken- 
dessaf Familien-S Overhovep, hans 
Arving og en Person til«—- en Hem- 
mslighed san frygtelig, at den, ssom 
læter den at tende, bliver paavirMY 

af den for hele Livet og bliver an- 

derledes end ansdre Mennesten 
De tre, som kender den, hat al- 

drtg røbet den, men her er mange 
Fortcrllinger i Omløb om den. J 
Folge en af dem stal der i Slottet 

·vceretetftjultRum, fom er beboetasf 
et un«derl«igt, haTvt mennesskeligt 
Vcefen, frygtebigt at se tisl og utrolig 
qummelt, Lebendegsørelssen af en 

Forbsandeslse, som hviler paa Fami- 
lien. En anlOLn Fortcelking gaar 
ud ipaa, at Rummet indehokder Sie- 
letterne af en Flok Fanger, som blev 
indniurede der i Stotlands stormful- 
de Dage og sultede ihjel. 

Under Lord og Lady Stratmoreå 
Fravcerelste besluttesbe en Gang en 

Del af Gasssterne i Statt-et at under- 
føge Hemmeligheden til Bunds. De 
gik omkring i Hufet og hangte et 
Lagen eller Haandklcede ud af alle 
De Vinduer, de kunde opdage. Men 
da de saa gik runsdt oin Slsottet, saa 
sde et Vindue, hvsoraf der ikke hcengte 
noget Signal. Den mest omhygges 

"lige Undersøgelse inde i Huset oply- 
ste dem ikke otn, hvor dette Vindue 
var, eller hvorledes der tunde være 

noget Rum, ·det gav Lys til. 
For itke lange sisden fandt en ung 

Lage, der efter Jndsbtydelse opholdt 
sig som Gceft i Hufei, i sit BEtelse 
en Lem, der førte til en Gang, som 
end-te ved en nylig kalket Mur· Han 
satte Mærker i Kalken med Fingre- 
ne, glattede dem derpaa ud igen, 
faa godt Ihan fande, vendte tilbage 
til sit Værelsfe og fagde ingen Ting. 
chfte Morgen fik han et Brev fra 
Lord Stratmore med Meddelelse 
om, at sder stod en Voan fterdig til 
at bringe ham til Stationen, faa 
snart det var ham belejligt. 

Ftygtclig Tilstaaetse. 

Philadelphsia, ZU. Mark-. Willk- 
am S. Church, Marinesoldat, vil i 
Dag blive ført til St. Louis efter Jt 
have aflagt Tilstaaetfe onI, at han 
i August f. A. har windet Mr. og 
Mes. Hean W. Yeater af Warten- 
town, Mo. J Gnar blev han arres 

steret i The League Jslands Maxim- 
kvnrten 

Church var en Plejesøn af Yseatcr, 
og hang Tilstaaelse gaar ud paa, at 
han myrdede sine Plejeforæl"dre, for- 
di han frygtede, at de viIlde give 
deres Penge til en Slcegtning. 

En mere knnifk Betendelse af en 

Forbryder can nceppe ,tænkes. Han 
fortalte wlsdt og fcrretningsmæs- 
sigt: »Im var ikke ganste rolig ved 
at dræbe den gamle Mund først ,da 
jeg visdfte, at hun sov lettere end han 
og derfor lettest kunde gøre Alarm· 
Den gamle Monds Strube var sei- 
gere end hnns Konesx Jeg snittede 
sførst den ene og derefter den andenx 
men da Blodet sprøjtede ud over 
msine Arme, blev jeg bange for, at 
de stude reife sig fra Sengen og 
overmande mig· Han stønnede kun, 
da jeg shavde fnittet ham; men hun 
ven1dte sig i Sengen og gav et Sktig 
fra sin. hvorfor jeg straks brugte 
Knie-en igen Jeg vedbslev at bruge 
Biarberkniven, til de var døde begge 
to. Blodet gennemblødte Senge- 
ktæiderne og løb i Strøsmme paa Gul- 
vet.« 

Derefter fortalte· han, hvokledes 
ban Var undsiwppen og kommen i 
Marinens Tjeneste. Dette Dyr i 
Menneskesiikkelse vil selvfølgelig bli- 
ve udsiettet af Jorden Enden ret lcens 
ge. 

Katarrh kan ikke helbredes 
ve s v dee Mt die-, da de tkte san naa By hemmend 
Sude. Lauert er en Blods eller Konsum sont-Spa- 
dom, Essr at elbrede den, mag De tage Medicina 
ind. act-· Ost-ket- Cukctages ind og vieler direkte 
pcu Blodet Glim indemr. stills- Csieuskh Cur-o 
erikteen Kva alvers editin. Den blevi narevti fo- 
reitkevet allen ai de bed te Lüger her t Laut-eh og er et 
re alt-text gewidm. eter fammeniat as de hedfte 

» S emrdler man Itendex Immer-ed de heb e stob- 
eensain cis-Ruck der dicker direkte mitten tadetnr. 
Jst deMIFw HELMHOme HEFT Uc 
badete-u smm seku- m einsames t» F. s. c enev « co.." eree s e sie sc. Mi- si- 

ssl It- YWU a heb-eh »««« kns 
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Vcsuv illuminercr. 

Jsfølge de fidste Dsages Telegram- 
mer fra Italien stal dset ildsprudende 
Bier-g Vesuv ved Neapel i denne Tid 
frembyde et sjelden sinutt Stue, idet 
die t baade Nat og Dag er i fuldVirk- 
szoniled uden doa at vcere ondartet 
Stute Starer af Reifende begiver sig 
til Neapel for at nyde det impone- 
rende Snn. 

Blot Vesuv nu ikle narrer alle dis- 
se Reisensde og ,,gør Strike«, nsaar de 
kontmer til Skuepladsen. 

For 40 Aar siden. 

Menneskenaturen synes at vaere 
saaledes bestassen, at der ligger en 
vis Tiltrcekninsg i at høre om Ting, 
som tildrog fig for ·længereTid siden. 
Unge og gamle er lige i saa Henseem 
de. Bi finder en dybere og livligere 
Interesse i Begivenhsederne fra den 
fjerne Fortid end i ligesaa vigtige 
Tildragelser i Nutiden. Dr. Peter 
Fahrney, Fabrikanten af Dr. Pe- 
ter’s Kurikso, er nu adsiillig oppe i 
Aar·ense, men danner ingen Unsdta- 
gelse fra denne Regel. Da han for- 
nylig modtog følgende Brev fra cn 

af sine tidligere Patienter, var det 
kun natur-lim, at han var dybt inte- 
resseret. Brevskriveren fortceller ani, 

hvordan hun for firti Aar siden, da 
hun var en liden Pige, blev helbredet 
for Kjertelsyge og rindende Saat 
ved Brugen af Dr. Peter’s Kurito. 

»Burr Oak, Kans., den J. Marts 
1904. Dr. Peter Fahrney, C«hicaao, 
Jll. Efier mange Aar-Z Taushed 
ariber jeg atter Pennen for at strive 
til Dem. Jeg er den lille Pige, som 
De helbredede for Gigt, Kertler og 
rindende Saat for omtrent sirti Aar 
siden, da jsea boede i Psolo, Jll. Mit 
Navn var dengana Emma J. Myrr- 
ly. siansie De vil erindre mig. Jeg 
har nu vceret aift i to oa tnve Aar 
oa bor i Burr Oak, Kans. Jeg gaar 
nn i mit 54de Aar, men har alsdrig 
niiftet Tilliden til eller tabt afsyne 
Deres Kritiko. Jeg er nn i den Livs- 
alder, da jeg tror, at Deres Kuriko 
igen vilde vcere til Gavn for mig. 
Jeg er sitker paa, at en Medicin, som 
helbrede et Barn saa fuldt af For- 
raadnelse og Blsodurenheder, som jeg 
var for 40 Aar siden, vil vcere en 

Belsianelse i en fremrykketAlder. Jeg 
ten-der ikke til nogen Kurito - Agent 
her paa Egnen, endstønt jeg tror,Pa- 
stor Gifh var Agent for 15 eller 18 
Aar siden. Men than er død, og hans 
Familie flyttet bort. Muligvis jeg 
tunde verre Deres Agent og introdu- 
cereMedicinen blandt vvre Kirkefolk. 
Vi har en notsaa stor Kirke her. 
Vcrr saa snil at sende mig Deres 
Betingelser for Agcnter. Med Ag- 
telfe, Mrs. Emma J. M«odlin.« 
·Hbor opmuntrende er det ikte for 

en Fabrikant at vide, at den Medi- 
cin, han fabriterer, er i Bestddelse 
af en saadan Uncegtelig Vaerdil Hvsor 
tilfredsstillende er det ikke for Agen- 
terne, der forsyner sine Venner og 
Nat-ver med et saadant Lægemiddel 
som Dr. Peter’s Kurikot Lcea Meer- 
ke til, hvad hun siger: »Jeg gaar nu 

i mit 54sde Aar, men jeg har aldrig 
mistet Tilliden til eller tth afsyne 
Deres Karita« 

Dr. Peter’s Kuriko er ikke en A- 
poteker-Medicin. Den sælgeg direk- 
te.til Forbrugerne, af specielle Agen- 
ter ansat i hvert Posstdistrikt —- A- 
genter, som er Deres Venner rsg 
Na—boer, som Die kender og har Tit- 
tro til. Dr. Peter Fahrney, 112—— 
114 So. Hoyne Ave» Chicagv, Jll. 

Billeder at Hverdagslivet 
Sitzzer af leiw 

Et interessant og praktist ltlle Streiti- 
J Omsiag 5 Gen-M 

Danish du«-.- Publ Dense, 
. « Makr- :Mi::«. z 
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