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Den russiske Flaade 
tilintetgjort. 

Ltidere Bombardering af 
Stibene er overflodig. 

Nu retteleden imodByen. 

«liygter fta Shathefloden 

Krtgsefterretninherne vedbliver nu 

vcttfentlig at trebse om Port Arthur. 
J Afteg bragte Bladene folgende 
Telegrammer fra Totio. 

Ei Telegram fra —det japanfle 
Landbatteris Kornandor ved Port 
Arthnr i Afteg meldet, at der ille 
længere er Nobvendighed for at hont- 
batbere den russiste Flaade. 

Pan siger, at Slagstibene og alle 
andre læmpende Fartojet er praktisl 
talt hamrede i Stytler eller brændte 
til Vandlinien. Esiadten er yderst 
wert-Uns 

apanerne sprspgfrz nu deres Ka- 
noner mod Byen, som i Dag er Gen- 

skand for et fragteligt Bombarde- 
ment. Luften er fyldt tned tnl 
Roß fra Batterierneö Jld, og Re- 
fultatct af den bot-dringende Jld lan 
itte bedommeg fra J-apanernesSyns- 
punkt. 

St and-et Telegtam fra Totio for: 
lassen at det rugsisie Sslagstib Seba- 
proL det enefte Slib at Port Ar- 

thursiaaden, der hidtil bar undgaaet 
Jsapanernes Jld er bleven angrebet 
af japanle Torpedobaade i den ydrsr 
Havn den It. Dec. om Ratten. Bla- 

aets Resultat tendeg ikte. 

Sebaffopol hat-de laat for Anker 

udeufor Havnen om Dagen for at 

undaaa de invanlte Granatet fra 
Meter Hll og havde faa listet ftg 
ind i dannen om Aftenen for at 
dækte sig imod Torpedoangreb· Re- 
sultatet tendes fom sagt ilte. 

Ei anbet Telegratn udtaler Frygt 
for« at Russerne felv hat scentet de- 
res Krigslkibe ved at aabne detes 
Mdtraner. Jaspanernes Frygt et 

grundet paa den Omstænsdighed, at 

Sttbene sanl paafaldende hurtigt i 

sordold til det Antasl Bomben der 
tmnte dem. Desuden fynes det un- 

derttgt, at Russeone itte gjorde For- 
fsg paa at gaa nd af hatmem Flau- 
dedepaktementet i St Petetöborg tan 
heller itte for-stach hvorfor Admiral 
Ave-n ilte fulgte Ordre og forspgte 
at bryde Bloladen. 

Angaaende Stillingen paa Spal- 
hetloden giver Dagbladene folgende 
Melvtng fra det leiserlige Howev- 
ksstter i Totio af 11. Dem 

Kusfernes Jnfanteti angreb vore 

sotposter ved Siantanto, l Retning 
as Shalhefloden, den 9. Dec» men 

its drevet vilbagr. Kl. 3 om Mor- 
gesen den 9. Dec. pressede Ijenden 
m Forpoft i Ratt-eben as Jene-ba- 
nnt ved Shathefloden, men blev dre- 
vet ElbaaQ Kl. 5 otn Morgenen an- 

sres Fjensden vor Forpost l Nord-it 
Dr Jernbanebwen og bombarderede 
voldfomt Lanntttng fra hauchiopao 
og Lufangtai. men trat sig ved Dag- 
gry tilbage Russerne synes at have 
hbt svcrre Tab og efterlod sig flere 
bode. Vort Tab var to Mænd let 

hat-ede. 
Un Melding fra Kuropattin siger, 

it det var Japanerne, der angveb og 
blev siaaet tilbage, og at Russetne 
tog 11 Fanger, hvoraf site var san- 
rede. 

Videre meldes der over London 
du« at der hat staaet tre Dageg Ak- 
ttlleritamp mellem General Otu vg, 
es stor russist Styrte 10 Mil nord 
kok Liao Anna, og hvorl Japanerne 
sises at have tabte 5000 Mani,d men l 
Ityatet er ltle belrceftet hvetten fra 
Lotto eller St. Petersbuea 

Man ttor bog l mllttcere Kredse Il 

London, at der ligget noget tilGrund 
for Rngtet Man mener i Kampn 
at se Tegn paa en Flantebevcegelfe j 

lrempemæssig Stil med det Formael 
at omgaa Kuropattins Haar veb 

Shatheflodm Der hat været Hen- 
tndninget til at en Flankebevcegelse 
er under Udvttling, snart har den 
verret tillagt Kuropattin og snart 
Oyama. 

Maasse den rettest bukde tilloeggeg 
Korrespondenternri 

Præsident Roosevelts Bote. 

Efter offsiciel Optælling. 

Jtte alene Rsoosevelts store Ma- 
joritet, men ogfaa, at han sit den 

ftøtfte populære Bote iog det størstc 
Overtal, nsogen U. S. Præsident hat 
saaet, hat i nogen Tid vceret kendt. 
Men mange af Tallene hat bog sow- 

ret Gætvoerk, da den ofsicielle Op- 
tælling ille hat foreligget. Nu med- 
deler »New York Times« efter of- 
ficiel Optælling folgende. 

Præsident Roosevelt vandt over 

DommetParker med 2,546,169. Hatt 
sit det stiørste Stemmeantal, der no- 

gen Sinde er givet en Pkæstdent i 
De forenede Stater, -nemlig —- 7,- 
640,560. Det er mer-e end 400,0()0 
csvek, hvad McKinley sit i 1900. 

De ofsiciene Tal fka Missouri vi-· 
fer, at Roofevelt vandt denne Stat 
meo 25,600 Summen J Maro-. 
land bleo der valgt een republsltanstJ 
Aufwand men hans 7 Kolleger bteo 
sinaeL 

En Enmmenligning med Listerne 
fm 1900 oiser en mærtelig Fotans 
bring i Socialistemes Bote siden 
190U. Deo-L der var Kandidat det- 
te Am og liqefaa i Aar, sit 300,0001 Stemmet flere i Aar end da. Wat- 
fscn fit fleft Stemmer i sin egen Stat 
Georgia, nemlig 22,635. Han fik de 

fleste Ztemmer i Syden og i Besten, 
bog tun een Stemme i South Caro- 
limi- 

Det hele StemtmantaL der blev 

lastet, var lkt,554119, for hver af 
Ptresidenttanbidatetne som folget- 
Rvoseoelt (repubv?«tanst) 7,640,560, 
-—— Parter (demokratist) 5,094,391, 
Debs (Socialist) 392,857, — Smal- 
lotv fProkyibitionisV 248,411, — 

Watskin mopotist 124,381), — Cos- 
tigan szocialist - Atbejder) 33,519. 

Balgmandsftemmer vil Iblioe 336 

for Roosevelt «og 140 for Parker. 

Thomas Deunifon. 

For en Tid siden strev vi om For- 
føget paa at sprange »Civic Federn- 
tions« Advakat Thomas' Hus i O- 
maha i Luftm Uagtet der udloves 
des ftore Sumet for Gerndtngsmans 
dens Paagribelse, gaar han fri end- 
nu. Omahas Blei-de, færlig da 

«Daily News« og »Wald Heeald' 
hat stadig indeholdt enten det ene 

ellek det andet i Forbindelse med den- 
ne Sag. J de sidste Dage hat des 

Iredset sig om ovenstaaende Navn. 

Thomas Dennison er en as dem, 
,,Civic Federationi« hat vceret haardt 
effek, og der ymtes nu om, at des 
not er ha-m, der staat bagved Ubert- 
den imod Lan-yet Thomas. Han hat 
not lejet Monden til at kaste Bomben. 

Thomas Dennison er en tig Gam-! 
bler i O—mc1h(1. Han er nu anklagetl 
for at sfaa i Fotbindelse med et Ju- 
velfvveri i Iowa for en de siden. 
Sekve Tyven, der siddet i Statt-!- 
fængslet i Links-Im hat anklaget hom. 
Han siges at have faaet fm Rigdom 
fva dettkJuveltyverL Nu er han 
imidlertid sak under Artesi, men fast-. 
Lov at ovholde sig i et privat Hug» 
bevogtet af- en DeputysSheriss. Det 
sidsie ny angaaende ham er, at haus» 
Sag et stillet i Bevo, indttl Supreme 
Court tmdet samtnen. 

Søens Ofre. 

Haab som tre Stonnerter 
med deresBesætning 

Paa 26 opgivet. 

Fra inston meldes der den 11. 
ds» at alt Haab er opgivet angaaende 
tre Stonnerter med deres Bescetnting 
paa 26 Mand. Det er Quinnebaug 
og C. F. Wailbur, "l1vilte begge se1— 
lebe fra Savannah den 7. Not-» og 
W. ChutchtTlL som fortastoston sam- 
me Dag. vDet synes nu sittert, at 

disse Stisbe et bleven grebne i en 

Orkan, fom git hen over Kyften i 
Midten af November. Ejerne hat 
opgivet alt Haab om at here fra dem. 
Omsbord paa Quinnebaug var Kap- 
tajn Vettetlings Huftku og Swger 
som Passagerer. 

«- sc si· 

Fra Nordfolt, Va. meldeä summte 
Dag: Med en Mund af sin Befest- 
ning herngende i Taktelagen med 

Hovedet nedald ligger Stdn-nackten 
Montana paa Stranden ud for Pec- 
Jslatm N. C.s Redningsstatiom 
hvor den ftrandede i Nat Ved Mid- 
natstidr. Resten af Besætrringen, f;l 
ialt, reddcdes af Redningsimænd es- 
ter en vccldig Kamp med Stotmm og 
Belgetne. Temperatur-en var langt» 
under Fryfepunttei. 4 

Montana, fom var paa Bej fra; 
New York M Charleston, dteves ind? 
paa Stranden as en nsordlig Kulingi 
tun 50 Mit fra det frygtede Castel 
Hatteras. Juden 20 Minutet eher- 
at Stil-et strandede var det fuld as 
Band, oa Bsølgerne flog ind over 

Dcetlet. Kaptajn Bsokye og de ev- 
riae af Bescrtningen tvg til Talkelasl 
nen, hvor de surrede sig fast, og bei 
forblev der usdsat for den Gnaka 
Vind og dekltet med Js fra Bande-, 
som sprøjtede op paa dem, til Kl· 2 
osm Eftermiddagen. 

-l· it J 

Ponik paa en Quartban- 

per. 

Behravia as Hamborg Ameri- 
can Linie fortæller om en for-fortbe- 
lig OPlevelse 6 Timer i en Orkan. 
Fadens Fort var saa hurtig, at den 
ikte kunde manch med Skibets 
»gangc«. Kaptajn Magin menet, 
den-Z Hurtighed var 120 Mit i en 

Time. 
Der var 1200 Passagerer omborsv7 

de gtebes as vilEd Panik, og Slibsbes 
scetningen havde nvt at gsre med at 

styre Dækspassegererne. Der steie 
bog ingen Ulyktr. 

III II I 

Der nævnes mn siere Ulykker langs 
Kyften længeke notd paa, bl. a. site 
Fisiere ud for Massachusetts Kysi. 

Den nye Boxerbevcegelfe i Kinn. 

Fka St. Petersborg telegraferes: 
stslge Medbelelser fra Shanghuj 

synes den nye Boxerbevægelle at an- 

tage langt ftørre Dimensioner end 
Bevcegelsen i 1900. hele Kina sau- 
vel som Mantschutiet er oversvmns 
met af Agitatorer, fom ophidser Be- 
follningen, ikle blot mod Euro- 
pæerne men mod alle Kinefere, sont 

Den unge Piges hclligk Timct 
Betragtninger ved Konfirmationen 

og ud over Livets Baue. l 
158 Sider. 

J Shittingsbind, 40 Cents. 

Ecke Home. 
En Sangkreds om Krisis Lidessk 

af Bisiop Thomas Kinqo. SamleO 
uq udgirel af astor J. M. Haufen 
Cliicaam Jll. Jnsdbunden 20 Censx 

Danish Publfshing House, 
!I"’«si « Nest 

ikke vil slaa Følge med dem. Den 
tinesiske Regcring udsendte allerede ( 

Oktober Mauned en hemmelig Or- 
dre, -L’følge hvilten alle Bsoxernes Ho- 
vedanførere skulde fotfølges og usin- 
deliggøres. Det hat imidlertid vift 
sig, at dette hat vceret fuldstændig 
betydningsløst·, timeligvis som Folge 
af, at en stor Del af de højeste litte- 

fiste Militcere staat paa Bpxernez 
Side. Dertil kam-mer, at Befolkniw 
gen næsten overalt savnek Tillid til 
den nusværende kinesiste Regering. 
Boxerbevcegelfen synes at være «i sta- 
«dig Tiltagen. 

Dommer Baker fjeknes. 
Dommer Benjamin S· Bakek, 

»assvciate« Dommer i New Mexi- 
cos 2. Dom-mer-Distrikt, blev i Fre- 
dags foreløbig afsat fra sit Embeoe 
po. telegrafisk Ordre fra Forenede 
Staters Justitsminister ester Paa- 
iæg af Prcesident Roosevelt. 

Der er nemllkig indløbet Klager af 
forsiellig Art imod Dommer Baker 
fra »Good Government League·', 
der paastaar, at han hat vist Posrtisk- 
hed i forsiellige Tikfælde. 

Distriktsadvokat Clancy og Ad- 
vokat Field klagede, over at de ingeu 
Ret kunde faa hos hom. 

Dommer Baker blev udnævnt til 
Dommerembedet i New Mixicso for 
fiete Aar siden. Dengang boede han 
i Omaha. Han er rejst til Wash- 
ington for at tale fm Sag og prøve 
at faa Ordren forcmkset 

Dethjemme i Danmatk. 

Hust,«kære annek, at der sidder 
bjemme i Danmark mangen gammel 
Fasder cllxr Moder, som J kunde glas- 
de Ved at sende en Bog til Underhokd- 
ning i Digse lange Vinter Aftner. 

Det er kun en Bagatel for dig at 

sende bin gamle Moder en Bcg vg 
bog er der maaske instet, hun helleu- 
onst-en 

Ved du, at du kan faa en Biog 
sensdt tkl Danmark Trit, naar du sen- 
det Katalog-Prisen til Dan. Publ. 
Haufe. 

Vi vedlægger en Hiler fta dig tEl 
dine kæte derhjemme, at de ved, shvot 
Julegaven Vom-mer fra. 

Miaaske du synes, det et lidt sent. 
bog bedre sent end aldrig. Gør det 
nu. PaulPetersen. 

En ipydig Anna-ice. 

J en Annonce i ,,Frankf. Zeit.« 
lasses følgende: 
For Schiller Beundrere. 

Den 9. Maj 1905 et der fort-den 
100 Aar siden vor Friedrich Schiller 
døde. Ved denne Lejlkghed vil Be- 
gejstringen Ifor ham og hans Digter- 
better vætkes paany, og denFomnsod- 
ning ligger mer, at hist og her kan 
Schiller-Selstaber nære det Ønsse at 

faa tejft et Mindesmsarie for den sto- 
re Digter. Man iillader sig detfor 
nu at henlcde Opmcerkfiomheden paa, 
at hos 

Wiessbaden Byraad 
bei-or der en i henved 6 Aari ikke be- 

nyttet, iøvrigt velbeholden 
Schillerstaiue 

i overnaturlia Siørrelse. Paa guns 
stige Betingelser, muligvis for selve 
Metallets Vcerd·?, vil den not kunne 
Liebes-, navnlig hvis den gaar over 

paia pietetsfulde Hcenden 

Denne bitte Spydighed spiller paa 
den Kendsgerning, at Wiesbadend 
Schillermindesmærke, som indtil for 
6 Aar siden stod paa Teaier-Torvet 
i Wiesbadens, maatte viae Pladfen 
for en Siaiue af Keiser Friedrich —- 

og nu paa Sie Aar hensiaar i Pul- 
takes-meet 

Vinteren begynder. 
i 
i 

i 

En kolossal Ravage. Den 

størstesidenJulestot- j 
men. Ei halvi Hundredei Skorsteneogenhalenes 

I Stativer væltede. 

Det Snefog, som Onsdag Aften 
-hjemsøgte Landst, striver ,,.-bl « den 
:27. Nov» hat ved sin Volosomhed 
freinlaldt stor Ravage rundt om, itke 

mindft i Kobenhavn og Omegn z Hidtil hat Julestormen staaet med» 
»sort Paa Telefonselsiabets Liste; for-? 
rige Nat hat imidlertid nceften bragt 

jden i Forglemwmelse Saa ftor en 

»Sikade hat deite Vintersens første 
HSUefog afstedkomimet. 
) Pan Telefonfelskabets Kontot 
sherslede der i Gaar en ekstraordinær 

»Travlhed. Den vil bebst fsorstaas, 
"naar vi nævner Hovedtallene: Til 
’Kl. 2 over 1000 Fejlineldinget, 10- 
12 tnællede Statider iog over 50 
væltede Skorstene. Endvidere »halv 
Traasd« til Provinserne, siet ingen 
Forbinsdelse til Sow. 

Det er førsi og fremmest Køben- 
havn, det er gaaet ud over, og det 
bliver nødvendigt at mane Telefsow 
abonnenterne til Tasalmodighed he 

første Dage· Hele Arbejdsstyrlen er 

sat i Gang med at udbrede Letmings- 
nettet; men det siger sig selv, at det 
ril tage Tib. Alene Traadene Pau 
de valtede Staiivseri Baade i Mik- 
lelbrngqersgade, Grønningen, Store 
disongensgsnde, Bredgade, Østerbro, 
leager o. s. v. er Stativerne vceltede. 
Eoin man ser, over hele Byen, eller 

tflfammen over et Tusind Ledninger. 
Forskellige Steder er Skorftene 

blaesste neb; faaledes i Bioldhusgade 
Nin-Hi, hvor sasmtipig tre Spejlglasi 
ruder i Nielsens en gros Forretninz 
i Kunstdrejerartikler knuftes. J Adel- 
og Boten-made i Rigensgade vg i 
St. Anncegade paa Christianshavn 
er der ligeledes faldet Skorstene ned. 

Heldigvis er intet Steds Mennestet 
kommen til Stude. 

Derimod hat det glatte Føte t 

Gaar fremkaldt flere mindre Ulykkess 
tilfceldr. Saaledes faldt en celdre 
Dame spaa Knsbmagetgade og fik Be- 
net brceklet i Anilen; hun blev i en 

Dtosie btagt til sit Hjem i Rotte-fa- 
timagögadr. 

Selvsfølgelig hat Snefoget ogsaa 
lagt Jernsbanerne Hindkinget i 

Vejen, dog ikte i det Umfang, sont 
man iunlde have ventet. Kun paa 
Nordbane- og Klampenborglinierne 
hat der været Fotssinkelser as Betyds 
ning, saaledes kam Klamspenborgto- 
get 8,46 fstst til Ksbenhavn 3 Kvars 
ter fenere; og Morgentogene ad 
Noriibanen hasvde alle mindre For- 
sinkelser under Beis. Hovedlinierne 
derimvd er saa temmelig gaaei fri, 
ibet dei er lykledes ved at sætte Kraf- 

jten op at tote igewnem over-alt. 

i 

.Helsingfo-rs, Finland, 9. Dec. — 

Rs"-gsdagen aabnesdes i Dag af Ge- 
nerialguvernøreih Prins John Obo- 

lenfm Efter en Gudstjenestr i Kn- 
tedralkirken begav Senatvrerne og de 

deputerede sig til Tronsalen i det 

tejserlige KasieL hvor Prins Obolen- 
sky oplæste Kejserens Tale i det rus- 

Isiske S«prog. Den««lød som folger: 
I J det jeg sammenkalder Dem til» 
lRiasdagens ordincrre Session bar! 
qu oivet nyt Bis-vis- fsor min Tillid! 
til den sinste Befolkning. Det cr! 
imidleriid med Som, jeg erfariet, at 

«F·nlands offentlige Ro er bleven for- 
Fssnret ved Modftand imod mine BeJ 
Talingen Sidfke Sommer blev for- 
twkkkt ved Mordet pas den West- 
Revmsentant for den keiferliqe 
fMagt i Finland. De Jordan-Crea- 

Ilen der er taget for at undertvytke 

! Den sinike Rigsdags Aahning. 

l 
t 

Modstansden mosd de Lade, der bote- 
ner Kejserdøsmmt med Skorhermg- 
døsmmet Finland, hat lun en mid- 
lertidig Kur-alter og vil blive af- 
slaffede, saa snart Generacguvernps 
ren kundgør, at Aar-sagen til disfe 
Forholidsregler shar ophørt at elsilesterg 
Saadannie Love sont det lejserlige 
Manifeft af 16. Febn 1899 og DO. 
Juni 1900, angiaaende Brug af det 
rusftske Flag i det sinsle Senat, vg af 
2. Aug. 1901 om Miljticettjenesie Vil, 
i alt -væssen-tligt, fotblibe k Krust, 
nie-c jeg hat ladet ny Bestetmnelser 
ndarsbejde for at insdsstrcenle Anden- 
delsen af disfe Lob-e, idei jeg- hat 
taget Hensyn til den sinsste Senats 
Remonstration imdd dem. 

»Jeg beder Gud oplyse Dereö 
Forftand og lade sin Velsignelse hof- 
le over Deres Arbtjde.« 

Da Prins Obolensly van fckrdig 
mcd Talens Oplæsniing, blev den af 
en Eimbedsmand oplcest paa Fian 
og «Svenst. 

Rspræfentanter for Stotlhertug- 
dømimets site Stater bad Guvernst 
Obolcnsky bevisdne Kejseren et Ub- 
tryk for der-es meft loyale Fslelfer. 

Kejsswens Tale fnvagesr underkigt 
af Enehersierem 

Frankkig og Tyflland. 

J Byraadet i Paris stillede et af 
L!.l?edlemmerne, Galli, i eget og 50 

Kollegers Navn folgende Fortlag iil 

Resolution: 
J Anledning af, at Byraadet om 

noqle Dage trader samtnen til en 

stor Demsonsttation for Voldgift 
mellem Nationerne, minder Byraas 
det o1n, at den væsentkfgspe Hindriug 
for Fredssagens Triumf er Frank- 
rigs Lernlæstelfe i 1871, og um« at 
det»ligqer i nlle.,s,«resdssagen3 Tillxæw 
geres Interesse at enes om at tkeede 
i Skrunlen for Rettens Sag, der blev 
trcrnlet Ved den Traktat, der bersvede 
Franckrig Elfass-Lothringen. Resid- 
lutionen blev vedtaget. 

Grundstensnedlæggelfr. 

Løkdag d. 19. Nov. lagdes ved en 

lort og enlel, men scerdeles simuk lilte 
Højtidelighed Grundstenen til den 

nye Bngnsfng for Finsen Lysinssitm 
tet i Chicago, dev er bestemt til at 

ligge lige overfor den fmukle Gat- 
sield Parl, fjmnt fra den store qu 
Larm og St-øj, hvor Patienterne vil 
kunne ntyde den frifle Lust og Pat- 
tens dejlige Omgivelser. Da Kon- 
sul C. H. Hanson var forhindret i at 
være til Siede, fungetede Mk. Iph- 
E. Stully sont Geremontmeftet, re- 

prcesenterede Chicago fom Alderman 
for 18. Ward, ogs Taler blev llgelv 
des holdt af ansdsre Chicagos Alber- 
men oq vellendte Ptæster, der var 
lomne til Stesde for at hcedre den 
Monds Minde, der havdse gjsort san 
meget for at lindre Tusinders Adel- 
ser. Ved heftideligheden mindedes 
Finfens Liv fra Fsdslen i det lllte 
bestedne islandske Hjem indtil han« 
nyslig ftedfundne Begrasvelse. der for-—- 
mesde sig til en saa storartet ijttdeis 
lighed, som vel nogen Sinde ved en 

lignende Lejlighed er set i Ksbms 
havnx hvorledes han gil i sin Grav, 
ceret oig agtet af alle og med en indu- 
lig Tal fra alle de Li’dende, som how 
ved sin ftore Opsindelse lhavde hinl- 
pet og trosteL Det Monument, der 
nn «ved denne Bygning her si Chicap 
reffes for Finsem vil fnldt saa me- 

get som Marmormonumentet i Kl- 
benhavn føre hans Navn ned til Ef- 
terverdenen svm en af Mennesielleeg- 
tens bcdfte Velgørere. El frit Labo- 
ratorium er alletede planlaat. og det 
scrventes nderligere, at en eller Im 
af de ftore Lyslampns ogsaa ptl 
sblive stcenlet dette Institut, der me- 

nes at lunne taaes i Brug ontlrlns 
den 1. April 1905. 


