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700 RuSsere druknede. 
Admiral Mataroff en af dem. 

Hans Fiagfkib Petkopavlovfk gaat til Bunds 

St. Petergborg, 13. April. — 

IS. M. T. Aa«bel). Det russisie 
Wstib Petropavlovst sprengtes i 

Triften ved Jndsejlingen til Port 
Irthur i Dag Morges. 

Det store Fort-i sank nceften pie- 
Ilittelig, ogs hete dets storeBesætning 
fges at voere omtomsmen Tallet paa 
se drutnede og dræbte ved Etsplæ 
sinnen opgives at vare 700, deri- 

Ilandt Flaadens Øvetfttiontmandes 
unde, Viceadmiral Matarvss. 

Nilge de ftrste Meldtnger tut 

Stil-et blevet sdeligt af Japaneser- 
se, men dette vifte sig senere at være 

Isandt. 
Jtte desto mindre havde Japane- 

ferne med Ulytten at gere. 
Tidlig i Dag Morges angreb dis- 

fr nemlig Port Art-hur. 
Admeral Matnmss seitede da, 

folgte af den hele Flaade, ud at Ins- 

Ie Fjenden. 
Med Bistand of Kanonerne paa 

Festningen drev Flaaden Japane- 
frne paa Flugt. 

Ved Tilbagefejlingen styrede Pe- 
tropavlovft paa en anders-ist Mine 

tg Idelagdes. 
Storhertug Vladimir hnr modta- 

set et Telegram fra Storhertug Bo- 

tks, Storhertug Cyrils Broder, sont 
fger, at denne tun er let somet- 
Men dette Telegrarn siger intet om 

Vesptningens Stark-ne 
Der vil blive holdt Tatkegudsties 

Ieste paa «Storhertug Vtadimirs 
Stet, fordi hans Søns Liv blev 

sparet 

Qertug Cyril en af de faa 

fparede. 

London, 13. April. — Reuter 

Telegrcnn Bureaus Korrespondent i 

St. Petersborg beretter, at et helft- 
IMcielt Telegra1n, som er modtagct 
i St. Petersborg, meldet, at det rus- 

ffte Stagstib Petropavlsovft er san-· 
let ud for Port Arthur· Fire Of- 
Icerer, deriblandt Storhertug CyriLl 
czarens Fetter, var saaredr. Etj 
Privat Telegram fra Port ArthurI 
fger, at to andre Stibe hat taget 
slvorlig Stude. 

Korrespondenten ttlspjer, at Pe- 
twpavlovsi siges at vcere sdelagt af 
Brpedoet Alle, sont var vm ord 
er omtomne med Undtagelse of sire 
Meerer og Storhertug Cyrii. 

Japanestste Scouts fal- 
der i en Ambuftade. 

St. Petersborg, 13. Apr·il.-—— Der 
c mvdtaget et Telegram fra Gen. 
Kuropattsim ssom fortwller om Til- 
itetgsrelse asf et Jopanesisttkmnpag- 
st tm 50 paa Yaku Floden. 

Der udsendtes en russistStyrte for 
It lage en lille O i Yalu Floden i 

sesiddettse De opdage et Parti Ja- 
snnesrfte Scoutö, sont nærmede sig, 
og de lagde sig paa Lur esfter dem. 
Hm snart Japaneferne landede, 
sperfaldt Russerne dem og nedsitd 
eser drcebte hele Partiet medBajsonet- 
Irne 

Gen. Kurapattin beretter at Rus- 
sttne tagen todte. Flere roses for 
deres Tapperhetd 

Der stges, at Japaneserne bar 
forkadt Min. 

szj Opt. 
F. 

«-""",T««S"I«a g p a a Y a l u. 

Tot-to, 12. April. —«»Et,-«ofsictelt 
Selegrarn fra Mju meddecey at st 

setng ruistste Twpper forssgte 
It seette over Yalu - Flodens ftrfte 
Im vest for Miu i Dag Morges, 
es at et wompagnt as Japanesere drev 
seen paa klagt. Der fandtes 20 ds- 

de Rugsere eftet Slaget. Uniformer-l 
ne vifte, at de tilhstte det tolfte Regi- 
ment af Starpstyttekr. 

Det lyder itle, som Japanesetne 
hat fantet detes Flag i Wiju. 

Japanesiske Ssmcend lagde 
Minn. 

Totpedobaade satte Fel- 
den, som fangede Admiral 

MatakoffogPetro 
povlovft 
— 

Lige for Bladet gaak i Pressen, 
tsommer denne Eftetketning. De get- 
tede altsaa rigtigt i London. 

Che Fon, 14. April. — Dei erfa- 
tes fka japanesist Kilde her, at An- 
grebet paa Russernes Port Arthur 
Flaade i Gaar Morges var planlagt 
og sat i Seene paa folgende Maade: 
Ved Daggry gjorde de japanesiste 
Torpedobaade en Demonftkation for- 
an Fortet, sog paa samme Tid neb- 

cagde de Minek tvcers over Jndlpbet 
til den ydte Hann. Dekpaa trat de 

sig tilbage og fokenede sig med hoved- 
cstarden. Den samlede Estarde avan- 

cekede da, og som den nærmede stg, 
saa den, at de kussisie Slibe tom ud 

for at mode dem. Slagstibet Betro- 
pavlovsi stgdte da paa en af de Mi- 

ner, som Japaneferne havde tagt, og 
sdelagdes. 

Tilftaat andre Tab- 

St. Petetgbokg, 14. April. — Det 
tundgjvrdeg i Dag ofsicielt, at Tarpe- 
dovaasdØdelckggeren Bezstrashini blev 
afstaaren fra Resten af den russifle 
Flaade ved Port Akthur og blev studt 
i Sasnt af Japanesetne, at dens Be- 
saetning var otntommen, og at Stag- 
stibet Pobieda tilfceldigt bøb paa en 

Mine, mens den man-Newby men 

var i Stand til at naa Havnen uden 
Tab af Liv. 

Rusland hat saa i denne sidste 
Lresfning tabt tke Skisbe.. Pobida 
var et fsrfte Klasses Ktigsstib, nyeke 
og starke end Petropavlovst. Det var 

bygget i 1901. De fmaa Japanesere 
tan blive Rusfekne flennne not, ladet 
det til. 

--7 

Stor Brand i Dem-it 

Detroit, MichJ lctde April. — Ca- 
xdillac Automobil Vatisteder neb- 

) brændte i Dag M«orges. Jlden stored- 
te sig hurtig, «og der opstvd Panit 
«blandt de 200 Akbejdeke, af htville 
mange hoppede nd fra Vinduetne i 
ttedie Etage. Fern Max-nd og en Kvias 
de lom tilsiadr. Tabet ansiaas til 

8200,000. 

Meget lave Eksknrsiouöprifer 
til Sau Francisco og Los 

Angeles 

via North-Westens Line vil træde i 

Kraft fra alle denö Stationer 23. 

April og gælde til 1. Maj inll., paa 
Grund af National Retail Grocers 
Konvention og M. Es alsnrindelige 
Donferencr. To Hutttgtog genann- 
gaaende til Caltfsornta daglig. »Ihr 
Overland Limited« (eleltttsl oplyst) 
gsr Reisen i mindre end 3 Dage. El 

Exprefs«, hat »dratving wom« og 
Tukift Sovevogne. stere Unbek- 

Iretniing faas has Chtcago ckc North- 
Westetn NR Agentet. 

andet Hurttgtiog. »The Caklfornln" 

Stor antisocialistisk Sejr 
i København. 

Hele den socialiftiske 
Valgliste sneg under. 

Den 29. Marts stod folgende Op- 
taab at lese i flere kobenhavnfke 
Blade: 

JDag 
stal det afgsres, om Socialisterne stal 
beholde det Oderherredsmme over 

Rigets Hovedstad, som de hat til- 
kevet sig. 

Enhvek Borger, der vil forhindre, 
at KIbenhavn blivesk en socialistist 
Kommune, maa stennne paa den anti- 
focialististe Vælgetfotenings Liste: 

Carl Beckek, Overretsfagsprer. F. 
L. Bondesen, Korpslæge, Dr. med. 
P. P. Gram, Mutetmefter. J. Chr. 
Hausen, Pofkbud. Eugen Jtrgensem 
Atkitekt. Chr. Lotsen, Umwan- 
mer. Fr. Olfen, Tobatsfabtickani. 
J. C. Otto, Manufatturhansdler. 

Den Dag var der tun to Partier i 

København — Ssocialisteme og Anti- 
fsocialisternr. Die sibste vandt en full-- 
stendig Sejr. Hele deres Lifte bleo 

valgrt. Selv saa populcer en Monds 
fom Borgbjerg blev staaet. AntisociaJ 
listemes Flertal er bog itte stott. De-» 
res største Gennemsnitstal var 17378 
mod Socialifternes 16f555. Men Sei-T 
ten var faa ftok, fordi den var fund-i 
ftcendiq bete Listen af Borgerre-«» 
prcesentantet valgL F 

,,J)a«·.1bladet« strick-c den k:t). Marks- 
otn Sejtcnz « 

Der Var Vaqutemning over Hin-! 
benhovn i Gaan Fta beqne Ziderj 
vat der ntbejret tned straft paa nt 

fejte i Etnrteptooen 
Jtte minon fta den radikal:focis.ts 

listier Rings Sire. De allietede var 

paa det rene med, at Futen for, at 
de iqen vilde lide et Redetlug, var 

stot, og de var itte i Tvivl om, hvad 
dette vilde betnde baade fot de radi- 
tale ogs Stocialdemoktatetnr. Men 

ogfna i antisocialiftiste Kredse var 

der Domp oppe. For dem gjaldt det 
om at forfølge Seiten fro i Fer rsg 
rette et nyt Stag invod det Enevetlde, 
som Socialdemsottatetne ved de radi- 
tales Hjcelp havde tiltevet sig. 

Swmdingen var san stor sont 
maaste aldkig spr, og de antisociali-s 
ftiste Vcelgetes Glædc vat paa Haide; 
med S-pckndingen, da det omsiderl 
tunde meldes, at de bokgerlige Bat-« 
tiets Lifte havde seitei. 

« 

Gansie vist et de botgetlige Pat- 
tiets Reptcesentantet i Borg-erweck- 
sentattonen endnu tun 17 af 42. Der 
sial endnu vindes en Seit, fst Bot- 
getstabet tan indtage den sprende 
Stilling i Kommunens Stytelse, fom 
det alene i Kraft af sit Antal et be- 

tettiget til. Men Seiten i Gaar vil 

detfsot itle blsive uden Vitlning. Spr 
otn de allierede blivet ved at holde 
samtnen-, stal det not vise sig, at de 

hat lett as Redetlaget i Gaat at be- 
nytte den Flettals-magt, sont de indtil 
videre hat-, med adstilligt ststre Mao- 
dehold, end de hidtil hat dist. Det 
Peinen-, der blev gjott gældende ved 

de sidfte Botgmestet- og Readmands- 
valg anvendet de allietede næpve 
mete. J Stetdet for ensidtge og of 
Pattidisciplin bundne Partigcengere 
hat Botgettepmfentationen faaet ny 
Tllgang af ssoltde Arbeidslmster, 
ftte og selvftckndige Mand, der ttke 
et bundne asf Pattthensyn ellet Oder- 
enstitmster. Vttkntngen heraf stal not 
vise sig i Botgetteptæsentattvnens 
Ast-beide til Gavn for hele det kom- 
munale Samfund. 

Dette er Valgetg Betydntng i sskfte 
Raslkr. Men det hat ved Stden deraf 
en ««Betydntng, der nasat endnu 
vtdere ud. 

Naat det hidtil et lykkedes Spekul- 
demsokvatetne vg, den llslle radikale 
Hake, som de tndtll vtdere ttllader at 

l 

optrcrde fom en Stags jckvnbyrdig 
ollieret, at beherste Hovedstadem san 
er del siet i Kraft dels af deres 

Modftanderes Uenighed, dels af dis- 

fes ovetdrevne Forestilling som de al-» 
lietedes Antal. ; 

Dei er nu Paany lonftateret, at Te 

borgeklige Partier et de talrigste, og’ 
at de nlliekedes Flertalsmagt i Korn-« 
munalbestyrelfen hviler paa en Jud- 
bildning. De borgerlige Partier hat 
igen leert, at del meget vel er muligt 
trods forstellige politifle Anstuelser 
at gaa samtnen ved upolitisle kommu- 
nale Balg, vg at naak de gsr det, 
er de starke nol til at afryfte det ra- 

dclal-focial·rstiste Enevcelde, der alt- 
fok lange hat siddet til Hsfbotds i 
Landets ftstste Kommunr. Dette nil 
ganste utvivlfomj faa fm meget store 
Betydning for det ksonrmunale Liv, 
sog den Mulighed er ilke udelulket, at 

Samakbejdet ved de lommunale Valg 
lan blive Spiren til et Samatbejde 
ogfaa ved de politiste. 

Den antssocialistisie Vcelgerfok- 
enings Fortetningsudvalg og ikle 
mindst dets Formand hat udsptt et 
Atbeide, som Valgekne shar den stor- 
fte Grund til varmi at Paasiønne. 

Fik baade Tyven og Pengenr. 

Edward Griffith Sen as Postw- 
fteren i Great Blend Ran. er bleven 

ar»reftere2 i Nevada, Mo·, besiyldt for 
at have ftjaalet en registreret Patte 
inssd PFOW i, fom Traderg Bank i 
Kansas City havde fendt til en 

Bank i North Bend den 9. Febr. 
Griffity blev arresteret i Friedags, og» 
hat betendt sin Fsorsbrndelsr. Eftcr’ 
at have tsaget Penaene, rønrmede han 
til El Waso, Texas-. 

Jnspcktøren reiste til El Paso og 
fporede Grissith til Nevada, hvottil 
Griffith var reift for at mode en« 
Kvitide,l)oeni han baode givet en stor- 
re Del af Pengene Kvinden gab Jn- 
speltøren Pengene, og hendes Naoni 
fortiedes. 

! 

Admiral Makaroff. 

Admiral Mataross, hvis Dsd i Hin-» 
taftrofen ud for Port Ardhur er offi:l 
cielt stadfæftet fra St. Petersborg,« 
var en as Ruslands Søhelte. 

Han udmaertede sig forste Gang 
fsom ung Officer i Ruslands Krig 
med Tyrkiet, og senere fom Officer 
ved Sortehavs Flaaden vandt han 
betydelige Seite, hois Folge var prot- 
tift talt at lægge dette Hav under 
Ruslands absolute Kontrol. 

Senere har han vunsdet Berømniel- 
se og Ære ved at udfinde en Plan, 
hvorefter Fartsjet lan operere i den 

frosne S- ved Hjaelp af ,,Jsbræl"le- 
re«, fotn han opfan-dt, og hvis Kon- 
struktion han fette Tilsyn med. Dis- 
se Jst-reckten gjorde det muligt at 

operere Skibe i Ruslansds nordlige 
Havne selv i Vinternisaanederne, no- 

.get der var umuligt for Makaoosss 
Fern-. 

shan var lendt fom ,,Kof-aklen paa 
Havet« paa Grund af»sin Stridsdyg- 
tighed paa lette Kryldfere crf stor Hur- 
tighed i Modscetning tsil de »flydende 
Fæftninger« eller Slagsiibe, socn forer 
store Kanoner og svær Pantsring, 
anen et af Iangt ringere Hurtighed 
end Krtydsetnr. 

Petvopavlsovsl, foni to Gange spr 
hat betet rapporteret sotn bestadiget 
i Japanesernes Ansgreb paa Port Ak- 
thur, var et fsrste Klasses Knigsstib 
med 10,960 Tons Displacement og 
14,213 bestes Kraft. Det var 361z 
Fod langt og stærlt spantseret med 16 
Tsomsmets Sitaalplader. Det Horte fis-· 
re 12 Tom-merks, tolv 6 T-ommers, 34 
mindre Kansoner og 6 Tsorpedorsr. 
Petropadlovstö fulde Befætning var 
700 Mand. Det var bvgget si St. Pe- 
teksbotg og libet asf Sitabelen 1898. 

New Yorks Republikanete for 
Rooievelt. 

New York, 13. April. — Den res- 

publikanske Statskonvention hat« 
valgt fine Delegater til den nationale 
Konvention vg paalagt dem at arbejde 
for Præsident R-oofeoeltsNomination. 

Konventionen anbefaler Prcesiden- 
ten i folgende Ord: 

,,Vi priser Roofevelt for denFrygt- 
lsshed og gode Dommetraft, han hat 
udoist ved Løsning as flere for Lan- 
dets vigtige Spotgsmaai. Vi aner- 
lender den fjceldne Dygtighed, med 
bvillen han hat forstaaet at mode de 
Krab, hans hsje Enrbede hat stillet 
til ham. Hans ofsicielle Handlingcr 
retfcerdiggsr den Tillid og Papa- 
læretet, han nyder. 

Folgelig anerkender vi Theodore 
Roofevelts Administration. Vi sto- 
ler paa hansLoyalitet mod det repub- 
likanste Partis Princippet og hans 
Trostab mod amerikansle Borgeres 
Interessen — ligesaa hans Mog- 
sta, Mod og Statsmandsdygtighed 
Dei-for paalcegger vi de valgte Dele- 
gater at anvende alle hcederlige Mid-! 
let for at opnaa hans Rominationl 
ved Sitatskonventionen i Jun·« ! 

Montana og Nevada er ogfaa for: 
Rooseoelt. Begges StatskonventioJ 
net har paalak,t de valgte DelegaterI 
at arbejde for bans Nomination. ! .-. .-. 

Senere Efterretninger fra forstel-! 
lige Siedet sætter Antallet af de om-s 

tomne ved Petwpavlovsks Undergang 
til 800. Og Aal-sagen til, at den 

rusfisieFlaade trak sig tilbage, var ikte 
den, at den havde jaget Japaneserne 
paa Flugt,men derimod, at disse hav-- 
de saaet Forstærkning, saa Russerne’ 
bavde fundet det klogest at søge ind: 
under Fæstningernes Forsvar. s 

Der ymtes ogsaa om, at det nokT 
IT Admiral Toga, der bar anbragt enT 
Fælde, som den rusfcske Flaade erl 
salden i. Det høres jo sikkert ogsaa 
«·«tn utroligt, at den russiske oberst- 
kotnmanderende siulde kunne sejle 
paa en as deres egne Miner. Men 
der maa vel snart komme bedre Be- 
sied. 

Seuatok Dietrichz Sag. 
Dei meddeles fra Washington den 

12. das» at Forhøret er kil Ende, og 
man venter, at Resultatet vil blioe 

essentliggjott, naat Senator Pettus, 
ssom et reist tsil Alabama, kommer 

tilbage. Han ventes tilbage i denne 

Uge. Rappotten, som er streven as 
Senctot Platt, er for faa Dage si- 
den overgivet til KomiteensFotmanD, 
Senator Haar-. Han mener ikke, der 
bør siges noget om Rapporien, spr 
Pettus kommet tilbage, og den kan 
blive vcdtaget asf hele Komäteew Man 

antager bog. at Senatoren visl blive 
frikendt sra det, han er bestylbt for. 

Bibeleu i de ossentlige Stolen 

Kansas Hofesteret afgi- 
ver den Dom,at Bibelen 

maalceses. 

Kansas Højestetet hat afsagt en 

Dom, som gaar ud paa, at Mbelen 
maa lases i Statens offentlige Sko- 
ler. J. B. Biwings i Topeka havde 
anlagt Sag isnwd Skolekomsmissionem 
Denne havbe udvist Billisngö Ssn as 
Stolen, sotdi han after Faderens 
Paalceg havde ncegtet at deltage i 
Morgenandagten, ved hvilken der blev 
oplaest Stytker as den hellige Skrisi. 
Nu vilsde Billings tvinge Sinkt-Im- 
msissionen til atter vat optage hans 
San. 

Distriktsrettenö Dom lød paa, at 

Kommissionen var i sin Ret, og HI- 
iesteret stasdsæstede denne Dom. 

Den siger bl. a: 

»Er! Lem, der vedergenandag- 
ten aplasser Heraus Bin og Stykket 

of den hellige Strift uden at tilfsje 
nogen Kommentar eller Bemærtning 
og i den Hensigt at forberede Elever- 
ne til deres Studier i Stolen, tan 
ille anfes for at prædite nogen set- 
terist eller religiøs Laste.« 

Det er sikkert ogsasa den rette Ov- 
fattelse ais Statens Forhold til den 

Sag. Tshi det er itte De forenede 
Staters eller den cnlelte Stats Me- 
ning at stille sig imod Kristall-am- 
men, men tun at vcere uparti·fk, og 
Bibelen er jo da ens for alle lristne 
Sasmfund Og rens Moral vil gavne 
enhver Stat. 

chder fkaier ikke Folc. 

»Dein itte efter det ydre,« er et 

gamsmelt, veltendt Ord. Mangt et 
bravt Hierte banker under en pfeil- 
tet Froste Mangen en cedel Karat- 
ter er stjult under en Tiggers Kle- 
der. Visselig, det ydre bettyder lidet 
i saadanne Tilfcelde, men itke faci- 
ledes med Naturen· Om man fer 
en Mand, som er tynd og mager og 
hat en gusten gudfarve, indsunlne 
Kinder og hule jne, er uden Ener- 
gi, gtætten sog- forstemt, kan man vi- 
de, at der er nsoget i Vejen, — ut 

han er fyg. Om han er vis, nslcr 
han itte, men spger Hjælp straff-. 
Sandsynligvis vil han fnart blive 
bra igen, oni Ssygdommen bliver ta- 

get i sin Hegyndelsh og lan hænde 
tun lidet heb-des for at genoprette 
Ligevaegten 

Hr. Emil Andetson, Allport, Pa» 
lsirioeu ,,J over to Aar led jeg af 
IRheumatisme og Vaerk i Ryggen 
Iog Lemmerne, saa at jeg sikle var i 
Stand til at arbejde. Mit Helbred 
var aldeles nedbrudt. Jeg folte mig 
træt og nedslaaet og var bsleg isg 
mager. En Dag sagde min Kone 
til mig: »Jeg bliver urolig for dig, 
du ser ud, som om du siulsde til at 
dø sog- ligner mere et Lig end et le- 
vende Mennesie. Du faar se at faa 
dig en eller anden Medicin for din 

Sngdom.« Jeg bestemte mig da for 
at forsøge Dr. Peter’s Kurito, og til 
min store Glcede og Talnemmelighed 
blev jeg sved -B.rugen deraf helbredet 
for min Sygdom og mine Sma- 
ter og lan arbejde Idobbelt ssaa haardt 
sont nogensinde for. Jeg er silter- 
lig et vidunderligt Etsetnpel paa, 
hvad Deres Medicin tan udrette.« 

Der eksisterer sandsynligvis intet 
andet Lcegemididiel, tder «saa hurtigt 
og sitlett vil genoprette et nedbrudt 
Helbred sotn Dr. Peters Kurito til- 
beredt af Dr. Peter Fahrney i Chi- 
cago, Jll. Et interessant, lidet 
B«lad, »Vejlederen«, indehollder fulds 
stændig Underretning derom. Dei 
sendes frit til enlyver, sder striver til 
Dr. Peter Fahrney, 112—114 So. 
Hoyne Ave» Chicago, Jll. 

Af Interesse for Landsmceud 
i Jema, Sim- Emh Nevada, Nimm Im, 

Marias ou Ohms-. 

Bot rejsende Agent Frev. Jochmns 
sen vil om kokt Tid gæstr even-techn- 
te Pladset for at udbrede Boget og 
Blade fta Danish Luth. Publ. Honig 
Landsmsend paa disse Pladset bidcs 
da at benytte sig as Lejligheben til 
at lobe nogle gode danste Boger fra 
den forenede Kirkes Forlagshus. 
Bestillingxr paa ,,Danskiun«, ,,De 
unges Blad«, ,,Kitkebladet« og »Bit- 
nebladet« modtageg af Jochumsen 
Danish Luth. Publ. Hause, 

Plain Nebr. 
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vsd Idri leler. dade eilest-umso Co domnead 
sädr. Anton et en slods eller Konstim onlicyg 
dma sorgt rede den, sag i Midian-e 
Ind. un Cis-nd Cursum-Ia pq dirs-r direkt-«v 
Um slvdei Illm IM- soll-I Cmäkcd Cat- 

eeltkkkkee etit svs alrväth disk den-bäte käute-Ethi! te ve a en o r r an i 

Zaum s gern ddel. get iäIammenIat aIdi dedIte 

Minimum Hmderas mebeddi sied- 

almle der bin-sti- Uns-demz- Ilion-a e 
via-te ans-en case-Id- er vdh du del-Me- mf Wär-es 

seid-III III umd- »Es-Mus- ges-M kam-Rin- user de debit- 


