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i Philadelphia. 

Goktsat fka fertige Nu 

M vi for Tiden fok en ni Tiendedeke 
af var adenlandske Fragtfakts Bei-kam- 
mende staat isihcngighed as udenlandst 
Stil-sicu, er et start Tab for vor 

hjemlige Jndusiri. Dei er agsaa en al- 

acklig Fare for vor Handel, thi hoig 
Jragtstibene pludselig i Tilfalde af eu- 

tapæist Krig biev as unddkagne, vilde 
vor abstrakte Udenrisshandel blive al- 

aoklig lannnek Dem Lands nationale 

For-spat og vor Driftighed paa Behand- 
lens Omkaade gioer desuden tvingende 
Begrandelse for en Loogivning, iom 
san fette osi Stand til at genckobke 
vot tidligeke Plads blandt Vetdens 

Handelsstaaden 
Nationen et de Soldater og Samand, 

fam hak kampet for den, en dyb Tak- 
nemligheds Geld siyldig, og det et Ne 

getingens Pltgt at sorge for eiteklevenve 
as Enker og VII-n eitet dem, som er 

saldne i«Landets Ktige» Pensionslovene, 
stund-de paa denne tetfaerbig Fslelie, 
bit vers liberale pg admsnisikekes kund- 

haandet, ag avekalt, hvoc det aifek sig 
anmutig-, bit der ved Anfanukse i 

del offentliges Tseneste gtaes Famin til 
Soll-am ag Ssxnctnd og dekes Entei- 

Äpg eftekladte Bart-. 
Oi anbefalet det kepublikanste Parns 

Politik med Denfyn til kaeiholdelieu 
af »den bargetlige Tjenestes« Kraft. 

Landen Styx-esse hat handlet viielig 
i sine Anstrengeliek for at sikre tun ina- 
banne Mantos Anfamlfei del offentliges 
Tjenesie paa Cada, Vorm-Nico, 
Hawaii ag Philippineme, hais Damig- 
hed hat tagt sig iat Degen get-cum Ak- 

bejde og Eciating. Vi wenn-, at An- 

fcmlie i der ossentliges Tieneste i diese 
Tetritatiek bat faa vidt mutigt indikkans 
Les til dekes Bei-vere- 

Det var anbenbakt hensigten med det 

Iemtendekillieg tilKonstitutionen at tote- 
liygge el Fotskel, grundet paa Raceeller 

Forde, med Heniyn til Stemniekettens 
Uvsvelir. Stett-copy der —hvad en- 

ten de er forcstkevne ved Lov ellek ind- 

befaltede i Statskonftitutionen — er 

beregnede puq at onigoa dette Tillags 
Mening, er revolutionaete vg list for- 
dem-neg. 

Offentlige Vevægeliek, der oille vitke 

hen til en vedvcuende zokbedring of 
Landetc Beje og Lande-seit hat vor 

hjaktelige Tilslutning, og ni anbelaler 
senne Sag til Folcets og Lovgivningss 
magtens alvotlige Qvekveieliei de for- 
stellige States-. 

Vi er for Udmdelse qf den fci Post- 
ombcecing pas Land-eh hvotiomhelst en 

fanden vaivelfe er tilbttlig. J det 
vi stehst folget det cepublikansie Partis 
konstante Politik: at stasse skie Hist-r 
pas det osskntlige Landomraade, anbe- 

fqlet vi titivqkende nutionalLovgioning, 
for It de tsrke Landftmkningek i de 

Fokenede States kan fokbedces, mens 

Kontrollen over Uddeling as Band til 

kunstig Vanding iokbeholdes vedkoms 
mende Statet og Tecritotiet. 

Vi er inde ist-, at Tektitokietne Ner 

Mexico, Akizonn og Oklahoma fnak 
Djemmestyte og inaklis ophsies til Sta- 
in'- 

DingleyLovem cudtet innledes at 

den kunde stosse tilsircelkelige Jndtægter 
til Irigsomkoftningztne, hne ydit faa 
geb cienefle, at det hat vcret muligt at 

redneere Zktgsgctden med Mo, 000, 000 
Satt tlselige er Regekingens Zahn-steh 
es M sioc et den ossenttige Ttllid ttl 
des- Osltgatioaecs Saugt-steh at dens 

nys usstedte s Procent Bonn feiges 
und en Its-mie. 

Landet Ins tin steh Rette vente — 

J pg vet Itl site et Leb If set tepulililam 

ske Pariis Politik —al der ioreiages 
en Reduktion af Krigsssaliernr. 

Vi er inde far, at der graues en Kanal 

gennein Jsthmen, (): Nicakagua) og 
atdenne stal ejes, kontrollereg og be- 

styiies af de Faienede Statut- 
— 

Nye Matkeder er Iisdvendige for vare 

Landpradukiers valfende Oderflødighed. 
Der der get-es enhver Anstrengelse for 
ai aabne ag staffe nye Matt-dek, fcerlig 
iOrienien, ogAdminislrationen fortjener 
aprigiig Rats for sit vellykkede Ardejde 
paa at faa alle Handels- ag Kalt-Ieise- 
ringsnationer til at difalde »den aabne 
Der«s Politik i Kinn. J vor vollends 
Handels Jnieresie andefaler vi, at 

Kongresien opreiter ei Departement for 
Handel og Industri, besirjrei af en Se- 

kreiar, der sial have Sude i Kabinetiet. 
De Forenede Staters Kvniulatoascn 

dar aniargasiiseres, san et del kunde stil- 
les under det nye Departement, med en 

iaadan Udnetvnelfess og Aiisæltelieg: 
wande, at dei kan iiedfe dedke tjene Na- 
tionen-J voksende Handel. 

Ten amerikanste Regering maa be- 

stytte enhver Bessers Person pg Elen- 
doni overall, hoor de ueetfeerdigt kran- 
U eller udsuties for Feie. 

Vi lyksnfker Americas Kyinder til 
den glimcende Forijenesie, de har indlagt 
sig ai Offentligheden, ved dereg Arbejde 
i Voll-nieset Aitl Aktmmialion og som 
Syseplejerster i Felsen og paa Hofpiias 
ler under vore Bettes sidste Felilag i 

Øsis og Bestindien, og di paasljnner de- 
res lraiaste Medardejde paa alle Op- 
diagellens og Jndustriens eraader. 
Prasidenl McKinley hat litt de For- 
enede Stalers Udenriggpalilik med nd- 
meerkei Dæder for del amerikansle Falk. 
Sarlig maa man bereinine hans Frem- 
gangsinaade, da han defriede as fra det 

pinlige Forhold, der folgte kned den eu- 

rapieiste Allianre angaaende Samoas 

Styrelfe. Jdet den vigiigste O i Sa- 
moa Gruppen og den bedstehavn iSydi 
Pacifichaoet dlev itillei under vor udelte 
Kontrol. er alle Amerikas Jnieresfer 
dleone-deskyttede· Vi billiger Hciviii 
Oetnes Annektering as de Forenede 
Stam- 

Vi befalder vor Regeringd Haldning 
under zredskongredfen i Haag. Vi for- 
sikcee arn vor fasie Vedbcengen ved den 

Politik, fam ManroesSctlningen adm- 
ler. Haag-Kongredfens Faranstalis 
ninger tang viielig i Betrngkning, da 

Prafident McKinley illbsd sin pensio- 
delige Tjenesie til Fredssiifielie mellern 
Stocliriitanien og den lydafkikanste Re- 

publik. Mena den amerikanske Rege- 
riug maa speiset-te den Politik, der er 

iareslreven ai Washington, bekreeftet af 
enhver folgende Prasident, ag paalagt 
as oed haagsTrakiaten, netnlig: Ikke at 

interoeneke i europaisle Stridisheder, er 

del dei amerikanile Falls alvorlige 
html-, at der kan sindes en foc begge 
de stridende Parier lige haderlig Vei, ad 

hvilken Siriden mellesu dem kan belag- 
ges. 

Da Pkestdemen og Senatet ved Pa- 
riiertmktateu ovettog del retfatdsge An. 
sum-, der fulgte af voke Seite i den 

spanske Krig, vandt de vet qmekikanske 
Folco usittmtede Tilslulning. 

Jngen enden Fremsanssmaade var 

gaben, end at ophsve Spanienö Oper- 
heckedemme over Vesttudieu og pqa 
Phi!ippiaerne. Dem Reiulm gav 
os, ovekfok Beiden og ovekfok des 

uorgamferede Befolkning, iom ved vorf 
Meuemkomsi bietf befriet fka Spanien, 
del Anfvar, at itulle sprge for Lovens 

og denens Opkethocdelie, for et godt 
Styces Opremlie, og for Opfyldelfe qf 
de isttemationqle Fokpligtelier. Vor 
Autoritet kunde ikke vEte ringen-e end 
vort Aufs-Ir, og hvot der blev givet 
iuvemne Nestighedet, blev det Eli-gerin- 
gens aphsjede Pligt at opketholde Auto- 

kneten, at undemykke vol-net Opstand 
og at bit-singe alle de befriede Feuele 
zeihevens os Civiliscuonens Belstgi 
neuen Den med des-es Veticekd og 
me Fotpligtelfek oveteasstemmendej 
hsjeste Grad ai Selvstyee steil bline dem 

Msikket ved Lev- 

l 

Kahn sit ved den Ciclæking, sont 
aabnede Krisen, Forsikcing om Uafhæm 
gsghed og Selvstyre, og detfe Lsfte stal 
bfive opfyldt lige til Bogstaven. Det; 
kepublikanske Patti paakalder med Hen- i 

viöning til sin Historie og til denne Ek- 
« 

klæting om dem Grundsatninger og 
PolitikaIsiigc bit amerikanike Folks 
veloveroejede gunstige Tom. 

P I- 
I 

Neste Dag nominierebes eensicmmigt 
Pkasioent Mc K in l e y og Gut-. Th. 
N o o s e v e lt fom Partiets Kandioatck 
til henholdsvis Pmsidmtss og Vicepmi 
sidenksvardighkdem 

4. Juli kan man vente det demokra- 

tiske Pjrtis Platfokni fra den da steh- 
sindende Cvnvention i Kansas City. 

Da »Dansteten« et et uafhængigt 
Blad, oil vote Laien til den Tid kunne 
sinds ogsaa den demokratiste Platfotm 
gengivet her i Ovekfmtelse. 

Og faa over-ladet vi — uden Com- 
mentaka for eller intod —- til hoer en- 

kelt Læser at lage politisk Stabe. 
W 

Demokraternei Konvention 
Springst-w, Jll. 

Guyet-non Samuel Alfchulek af 
Aurora. Viceguvemsn Eimer E. P ek- 

k y as Brown County. Generatadookat: 
James Todd af ljhicago. Stets-festeren 
Jomes O’D o nne l l af Bloomington. 
Kasfeken M. F. D unlap af Jcckioa 
County. Rubikon George P a rf o n s 

as Gallalin. UuioeksitetS-Tkustkes: 
Mtö. Julia Holmes S m ith af Chius- 
go, Chatles Bl isS of Momtgo new 

County og Joieph S ch w a k h as Ma- 
non. 

Ooenstaaende Ticket blev nomineret 
as Demokrat-nnd Statskonvention den 
27. Juni i Springfield. 

Den vedtsgne Platform siadiaster 
Chicagopiatformen as les-m Der nd- 
tales en stakp Fotdpnnueliesdom over 

M c K i n l ey s Administmtion, der be- 

tegnes fom »den fang-sie i Land-IS Hi- 
storie«; over Porto Nico Tacifjen og 
over Trufts. Drainagekannlen ekktæres 

væsentlig for ei Vætk as demokratiste 
Ttusieer, og der anbefaleö en Forten- 
gelfe of Lan-len, faa at der kan frem- 
Oringes en ieilbar Vondvej mellem SI- 
eme og Mississippi Flehen. 

-—--.-0-.———— 

Blev i03 Aar Hammel. 

A ndkeiv Dekad, 103 Aar gam- 
mel. en Vetemn fra Krigene i Europa i 

Begyndelsen af Aathundredet, er afgaaet 
oet Dsden i sin Dattets Hiem i Chi- 
eago. Han efterlader sig omtrent 50 

Eftekkommeke heki Landet og omtrent 

iamme Antal i Europa, hvor han bl. a. 

citat-ladet to Barucbsrngbsmebarm 
Den afdpde hat-de tun vCret iyg 

nagte Dage, ag indtil da havde hqn al- 

drig mut iyg en eneste Dag as sit 103 I 
Aar lange Liv. Jndttl for en Uge siden ! 

kunde han gaa uden Hjatp og brugte 
ikte engang en Stak at sistte sig paa. 

Der-g var spdt i Polen og has-be 
sammt for sit Land mod Ruck-ferne. 
Oan iaa Na p aceo n, da denne var paa 
Tilbagetoget ika Most-nn- Han plejede 
at fortcelle Vormu- i Naht-lagst om 

fine Ettndringer fka denne Tid og frem- 
viste ofte flete At, sont han bar fra Kri- 

gen med Ausland- 
Itl Amerika kam Detad for 17 Aar 

stden for at treffe tte ai sine Bim, der 

ihavde nedsat sig her. Hatt var altfaa 
»ikke taugt fta 90 Aar, da han kkydfede 
Atti-mein 

——-— ---·.» ———-·.—— 

Estuvemk Tavlst at Kentucky 
er stadig paa Reife udenfor sin egenI 
Stat, og hear iam helft han tejier, 
blickt haa folgt as ( Ductus-m 2 med 
Amsterdte fra Kentucky sg 2, som hakt 
hat lejet til Bestyttetie for sin Person. 
Hans helbkev stges at vate meget spat- 
ket. Det ventes iste, at haa vic dltve 
amstmh ist han ftivillig hegt-er stg 
ttt Kentucky, da Gusetnskekne i Raha- 
statekm ikke vtc avergiae hams ttk sen- 

1uckss Iuthotiteter. 

InyktciNchorr. 
400 Mcnnester dadr, Hundert-et til-« 

stadkkomne — Over 10 Millioners 
Virtdi gaqet op i Flammen 

; Sidste Lørdag stete en forfcetdelig 
Ulykke 1 Hof-Mein N. Y» idet en notd- 

fom «de opstod, hvorved 400 Mennesker 
omkom pas den forfcerdeligsie Monde, 
famndig med, at Jlden Idelagde Damp- 
stibe, Brygger og Oplagshuse. 

Jlden opstod paa den notdtyske Avde 
Dampskibs Btygge, hvor der var op- 
stqblet Messer af Vomuldsballer og 
Olietøndm Flammerne grob om sig 
Ined Iofende Huttighed, antændte 4 stets-« 
Qpl«agghnse, hoorfea den forptantede sig« 
til de nænnefte Ocean Dampekr. 

Jwbet af9 Minutter var Ulykken 
stet. Oplagshuse, Brygger og Skibe 
var tagt i Rainer as Flammerne, og 
Hundreder as Mennesteliv gaaede tadL 

Lloyd Liniens pmgtigste Damper 
»Kann Wilhelm der Grads« blev slemt 
medtoget, og tre andre store Dampere, 
»New Brenten«, »Saale« samt Fragt- 
skibet ,,Main" bleve opflugte af Flam- 
meme tilligemed en Del mindre Seil- 
stisog Baade, fom fandteö ihr-Unen- 

Tsa Jlden udbrsd, var henoed 2,000 
Mnnestek bestceftiget om Bord paq 
Skibene. Jlden stecke dem im Land og 
med den fokfærdelige Dsd for Die, dkev 
de langen og tangere ad. 

Thmgeallaliniend Beygge brændte 

ogfaa fuldstkendig, men ingen of dens 
Skibe. 

Aldrig et en lignende Ulykke sketi 
New York. Jlden og kvælende MIs- 
siyek kunde fes og marked i mange 
Mutes Afstnnd. Bande i Hoboken, 
New York og New Jersey blev Despi- 
taleene i faa Oktblikke overfyldte. 

Fortune-ladet oveksttger 810,000,0c0. 

Bannen. 

Dei varme Vejr i sidste Uge kcceoede i 

Siotbyerne avsttllige Menneskelm 

J N e w Y otk steg Termometret ill 
W Gr. i Sfyggen, og mange Maine-- 

sket blev helt ellek hale syge. 
J Pittsburg indtraf d. 26. Juni 

endog to Dpvöfald paa Grund af He- 
iden, og adstilltge blev syge. Fleke za- 
i 
bkikkek maatte luste, da Akbeiderne led 

for anget. 
J Chtcago indiraf Z Dødsfald og 5 

Sygdomsiilfælde. Det ene Dsdsfald 
var Incetkeligt, idet Oøcar Bernieiz der 

opholdt sig paa anden Einge, pludselig 
kamtes af Sols-lik, faldl ud of Vinduet 

og brackede Halfem 
J Mitiiieapolis, Minn» naaede Ter- 

momeiket d. 20. Juni næsten 100 Gr. 

Lg im Norden meldes em indtil 104 

og 107 Gr- 

J Iowa sieg Bannen til 97 Gr. ved 
Muscatmr. 

Beetst var det imidlertid, at den lang- 
selsfuldt ventede Negn Itabig iyntes at 

ville udeblioe. Skyer mit op overalt, 
men de iptedte sig uden et give Bade. 

Dog —- endelig kom den i Dagene eftek 
den 27. Juni. 

Bande fta Nord Dakota, Wisconsin, 
Minnesota og Syb Dakota meldes om 

kigelig Regn under heftigt Totvenvejr. 
Omkring Siout City, Ja» raiede der 

ligelebes et heitigt erik den 27. Juni. 
Ved Whiting blev 6 Born kamt af Ly- 
net; et af dem livsfakligt. 

For Nebkastcw Vedkommende trat bei 

samme Uvejk hen over Nord-stin; Stor- 
men var hmndz men Regn kom der da 
— es bei i Madfevis. Menge Siedet 
led Avcen demselng og Jahianekne paa 
Winnebago Reservalion Wede, est der 
var Dommedag, iom anmeldte sit 
Komme. Dei synes efter de feneke 
Meddelfey iom om man overalt wenn-, 
at dum- Rega hat keddet en stor Del af 
samt Ile saftig i Nordsesien fsa det 

galt us ist-. Nu yjcelper det not paa 
Dummh- 

Csn ny Guldinark. 

Cape Name faar en fatlig Rival i 
Distriktct ved Topnkut 

En ny Guldmark er fuudet oEd To- 

pnkuk, 55 Mil nebenfor Rome, Alaska. 
Eftcr,de Beretninger, som kommer dek- 

7ra, er der al Grund til at tro, at del 
er en af de bedste Gulbmarter, man hat 
fundet paa denne Egn, og at den er as 
lige faa sior Betydning som Egnen ved 
Name. 

» 

Det er itke lange, siden denne Guld- J 
mark blev opdaget; men alligevel ek der 

stere, fom alletede hat udtaget saa meget 
fom 825,000. Mandsiaber paa 2 eller 

Z, som atbejdek med almindelige reck- 

csrg, stal udtage V1,000 pr· Dag, siges 
der. Fra paalivelige Rildet ved man, 
at paa et Stykke as Strandbredden, 
600 Fod langt og genuemsnitlig 90 

Fod btedt, hat man faaet s475,000 i 

nogle faa Ugek. 
Paa Stranbbtedben 20 Mil syd for 

Name har man nu ogsaa fundet Guld, 
men ikke i saadan Mængde fom oed 

Topukuk. 
-.—.»«———..sp—»-—sp—.«—«— —.——- .—- 

De tusindc Ting. 
Tr. lscotgc T. Flom er udncevnt 

til Leerer i den nys optettede stunk-inwi- 
ske Afdeling ved JoivaSStatsuniversiteL 
Hauer fra Dane Co» Wis., og har 
studeret ved Unroersitetet i Madison, 
Columbia College, N. Y» Vanderbilt 

University i Tennessee og flere eure-pati- 
ske llnloersiteler, hvokiblandt ogsaa Ke- 

benhavns. 

Avindclige Advokatcr vil heteltet 
ikke kunne praktiierc i Tennessee iFølge 

IKmdelse af Stalens Hojesteret. Dom- 
Interne Willes og Caldw ell stemte 
Wod- 

Beludclige Legatcr. Den nylig 
afdode T. B. Blinka one hat-de i sit 
Testamente truffet Foranftaltninger til 
al skænke flete Velgorenhedsanstaller i 

Chicago betydelige Gover. Testamen- 
tet disponerer over s2,700,000; der- 

af strenles s25,000 til Passaoant Ho- 
spitac, 825,000 nistet-ins und Aid 
Ast-sor-iatj()n »l· (!lii(-:Ig0, It135,000 til 
Kunstfnstltutet, 825,000 lil Chicago 
Asyl for Fomtdketpse og e25,000 kir! 
St. Lukeg Hospikap 

’ 

Dem er den anden store Pengegave, 
Kunsiinflilutet har faael fiden Aaretsl 
Begyndelfe, idet S i d ney A. Kents 
Testamente indeholdl en Bestemmelfe 
om 250,()00 til Justitutet. Tit Block- 

stonesLegatet knytter der sig lngen 
Betingelfer, og Direktionen kan an- 

vende Pengene, fom den findet tjens 
ligt. 

VrownBessic, som siges at have 
været den bedste Malteko ihele Wiscon- 
sin, er død as Meelkefeder paa Wiscon- 
sin Unitersitets Form. Den vandt 
Guldmedalllen ved Verdensudstillingen 
I Chicngo. Det sprsle Aar den var paa 
Formen gav den 10,163 Gullons 
Man, Tom inddhotdt Uns-.- Pd. Fed: 
lige med 506.12 Pnnd Smør med en 

Udglit af W Cents pr. Bunde. Den 
gav Formen en Nettolnteegl af 890 pr- 
Aar. 

Ovetspimmclfr. Tolv Tommer Regn 
fqldt l Modtle, Ala» Kl. 6 Morgen og 
Kl. 1 Effetmlddag den 26. Juni. Hver 
enesle Gadei Byen stod under Band, 
pas nogle Steder flere Fed. Al Form- 
ning ophsrte Inagodtfom. Negrene bot 
i de ocrst overivpnnnede Distrlkter. Tre 
Negerbsrn druknede. 

J Georgia er det ogfaa slentt nxedl 
Opersvnmmelfe. Flere af Statens I 
Floder er gaael over deres Bredder. 
Menge Plantqger staat ander Band, og 
Bomulden er Idelagt. 

En Tut paa 20,000 Mil stal 
Mel-ges of David-Dochten Joiephine, 
som netop er færdig fra Erman Bark- 
sied i«Philadelphla. Einen, P. I. B. 
Witwen-, vil dlsndt andre Lande I Eu- 
ropa bei-ge Norge og Sperrlg. 

Sidftc Nyt. 
Kinn og Verdcnskrigen. 

Angsifk Forctagsomlien — anlnnd 
og Japan. — Vicckongernc hand- 

-lct selvstændigt. — Den inske 
Gefandt innrch 

J Sondngs blev der plndselig kostet 
nyt, om end ikke nanet, Lys over den 
kutesifke Situation. 

Der meddeles nemlig officielt, at den 
ru s Her Regering hat-de tilsendt alle 

interessekede Magter nogle højst vigtige 
Meddelelser nngnaende de indte-kinesiste 
Jordan-. Meddelelfen ira rusisk Side 

gik ud paa, at man til St· Petetåborg 
havde fadet sikket og paalidelig Forsib 
ring onn, at de fremmede Gesandtek i 

P e t i n g vare i god Bchold op tilMans 

dag den Lö. Juni- 
Dcnne Meddelelse fra rnsist Side 

kunde synes temmelig ligegyldig, hvis 
dens Hensigt ikte havde vceeet san over-« 
maade klar· 

Denne Hensigt udttykkes —- tilfynelas 
dende meget uskyldigt — deri, at Rus- 
land hat sinViden fra ,,en meget for- 
maaende kinesifk Embeds- 
m a nd«, igennem hvem den tugsiste Re- 

gering staari direkte Forbmdelie med 

Enkekejsekinden i Peking. 
Det er faa af mindre Betydning, om 

det vikkelig er sandt, at Gefandterne er 

i Live —- en Middelelse i Dag (den 2. 

Juli) gaar just nd paa, at den tyfke 
Gesandt er mytdet ——, men det er of 
stor Betydning, at Russland hat en 

formaaende K inefer i sin Mast, 
og at det endvibeee snstek at gsee hele 
Verden opmærksom paa denne Omstæm 

dighed, der jo ingenlunde smnget Eng- 
land vel. 

Hvem er da denne mærkelige Kineset? 
Man pnastaar, at det er den kinesiste 
Enkekejserindes Over-Cvnuk, der stal 
besidde en fcenomemal Magt over denne 
ellers san egenraadige Dame. 

Summe Oper-Etwas staat i ruösisk 
Sold, — en Omstændighed, der tun 

vidner om, at Russland iTide hat banet 

si sine kendte, men uhcedeklige Veje lige 
Pekings Vierte. 

ed denne for de vorige Magfets 
traden i Kinn ret fatlige Omstcen- 

dighed man der nn stadig kegnes. Thi 
Rusland hat selv glorl opmærkfom paa 
den, hvilket vel er stet, fordi det med 

Tiden agter at denytte den »fokmaaende« 
Mand. 

Det stulde nu ikke undre os, om Rus- 

land, naat en Dag del afgørende Ber- 

densajebltk optinder, ladcr alle de andre 

Magter lnakle Noden og faa felv spifer 
den dejlige Kenne. 

Af andre Nyheder maa fretnholdes, 
at der gaar Rygter am, at Rusland hat« 
givet Japan særlig og af de andre Mag- 
ter uafhcengig Kontrast paa at fsre den 

kommende Kamp med ,,Nævekæmperne«. 
ngaa denne Meddelelse, der ligeiom 

hin anden, har fremkaldt adstillig Be- 

styktelse ved de europæifke Hoffn, vifek 
hen til meget egenmaegtige russiste Tan- 
ker. Nogle Diplotnatek anfer det for 
givet, at Japan til behotig Gengceld 
hat givet Rugland frie Heender paa visfe 
andre Omtaader —- oppe i N o k d t i n a. 

En tredie, men ubekmflet Nylzed 
gaar ud paa, at der mellem Magtekne 
stulde vækc afsluttet Overenskomst an- 

gaaende de enkelte Landes Troppeanlal 
i Kinn. Jsplge den stulde Russland og 
Japan landsætte hver 12,000 Mand, 
England 10,000, og de Iorige s,000 
hver. 

Fra Vicckongekne i N a n k in g dg 
Ha n l ow fokeligger der en af dem 

foteslaaet Operenskomst angaaende For- 
holdet til Udlændinge i Klnas Melletni 
og Ende-weiden De garanterer baade 

udenlandste Missionærecs og Handels- 
mcnds Lin og Gods, mcn tll Gengald 
maa Magterne lkle sende feemmede 
Trepper der-ind.v 

(Fortlat paa Clde 5.) 
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