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Amerika og Kinn. 

Undek den iariige Krife i Kina hat 
de Foremde Stater kehandiet Die-gerin- 
gen i Peking need starre Hensynsfuldhed, 
end nagen anden Magt her gjort· Vor 

Regering hat i sine Forhandlinger med 
Kina fuigt de almindelige zitegler for 
Samkoem mellem Landene, mens Euro- 

pas Stormagter fynes at have stillet sig 
nærmest paa det Standpunkt, at Kan 
er et retlsft Land, fom de tan dehandle, 
som de vit. 

Refuitaterue viier, at vor Politik ikke 
alene er den retfætdigste, men ogfaa den 

forstandigstr. Det var H a y, sorn forsi 
staaede at bltoe sat iFordmdelfe med 

Legationen i Peting. Kravet diev ind- 

rarnrnet, og Budet sra Conger var den 

fsrsie paalidelige Melding. Ver-den sit 
fra Legativnernr. De andre Lande 

futgte saa i de Forenede Staters Spot. 
Det var 'igeledes Hap, iom fremfatte 

Ktavet am, at Kina stulde titstede fri 
og aaden Fordindelse mellern alle Mi- 
nistte i Peking og dereg Regetinger. 
Kina bsiede sig ogsaa for dette Kkao ira 
de Forenede Stam, mens det er omtrent 

sittert, at det vilde have afvist et iigs 
nende Krav fra enhver anden Mast. 

Det har fanledes oist sig, at vort 

Land ved sin henfynsfulde Optmden 
hat opnaaet detydeiige Nebenau-V mene 

Europas foeenede Magter intet har nd- 

rettet ved sine Tritt-ster- 
Men om vor Negering har veret heu- 

synsiuld, er dens Doidning derior iike 
mindre fast. Da den, eftek at fri For- 
dindeise med isonger var indrsmmet, af 
heim fik fuid paaltdelig Efterretning otn, 
at kinesiste Regeringstropper dar denn- 

get i Angridet paa Legationekne, iendte 
den Kina en Striveise, fotn stamgte Da- 
ten for videre Udflugter. Negeringen 
trauer, at Regeringsttopperneg Angreb 
paa Legationetne Ijebttkteltg maa op- 
hore, at den kinrsiske Negertng skal op- 

fylde sin Pligt og deskytte Ministrette, 
og at den, hats den er ude af Stand til 
at opfyide denne Pligt, stai samarbejde 
med Undfattningsharem iotn foreflaaet 
af Prasidenten i hanc Svar paa Hen- 
oendelien fra Kinas Krisen 

Disie Krav er faa aabendart retfekn 
dige, at Kinn ikke tan nagte at opfyide 
dem, uden at stille sig paa Kriggfod 
ened de Forenede Stater. Kina maa nu 

oalge en destecnt Vei, ag det stratsJ 
Hon- ve: san-u iuidsmuvig nt For-k, kks 
det antageligt, at vore Troppek siebliti 
selig vil diiae kaldt tildagr. J modsat 
Faid hat Kina, praktist talt, ertlaret 
de Fort-rede Stater Kris, og ooce Trop- 
per vil, iam hidtil, deltage i Fremryh 
ningen mad Pektng. 

Men sein« i det first navnte Tiliætde 
vii vor Negeting modfeette sig Kinas 

Deiiag. 

Mytteri om Bord. 

Fertige Totsdag indtom den engelfte 
Damper ,,Momfou« M St. Joha, 
New sonnt-land. Stibet um- poa 
Reise im Liverpool til Momer men 

maatte paa chad af Mytteki blandt 
100 russiske Jst-m dir var med fvm 
Pasiageker, gqa ind til St. Joha. Et 

qu Dage ist Antomsten vertil var 

Stil-ers Fotspning as Fisk stuppet op, 
hanka man bsd Jsdetne st at spiir. 
De blev imidlektii rasende herover og 
troede, at Kaptainen pilde haane dem- 

Retigiom De ictstod ikke Engelss, og 
den stskste Fokvikting hetstede pqa Ska- 
bet. Bioatmede med Knive mengte 
Jud-tm ind i Skibeto Proviantrum og 
kostet-e alt del der varende st over 

Bett-. Revisian indian, at Jsderne 
var for tat-ist til, at de kunde bringet 
til Fotnnft med Magr, og han lod dem 

- uhinpm have Randighed over bei nn- 

berste Dcek i Forenden af Stil-eh men 

borttog alle Trappeme, ver fme verneh, 
illa Johetne var indespcerrede. Nogle 
of Jedetne hat-de tot Afkejfen fra Li- 
verpool for egen Regntng fotsynet sig 
med Sorg-stup, og de delte nu deres Be- 

holdning med deres mindre fotfynlige 
Landgtncend, indtil Skibct kotn ttl St. 

Joha, hvor der toges en stor Forstwian 
Spegesild og Brod orn Bord. Da Js- 
derne iaa dette, bleo de igen tolige, og 
Stil-et foktintte Reisen til MontteaL 

Ulykke i Kein-ihm 

lfleplofton af tsacoliuolir. 

Enfrygtelig Ulykke stete sidste Lor- 

dag i Kenoiha, Wis» ibet en Gasolini 
beholder eksplodekede i en Kalt-er under 
en Beoærtning. Ulykten stete otn Afte- 
nen og Bevcektningen var fulo af Kun- 
der. 

Sets Menneflet kom til Stude, der 
er bog Haab om, at i del tnindste 4 of 
dem san teddes; forsvrigt man det be- 

tragtes sont et tent Vidundek, at ikte 

fieke kom til Stude. 
J nagen Tid hat-de en gammel Gas- 

olinbeholder ligget i Kældetem men den 

Alten market-es en start Gasslinlugt i 

Stanketiuem Beveertningsholveren 
Mr.B eck vg en Mond til gtt neb, for 
at se otn der va- noget i Vejen med 

Gagolinem De sit-g en Tandftik af, 
og en forfcerbelig Eksplosion fandt sie- 
blikkelig Sted. Hele Bygningen blev 
vtnttent odelagt. og Ulabobygningen kom 

ilke statt bedee fm det. 

Oele Faust-en utkd state Bindi-et 

sprangtes ud i begge Bygningek, og 
Nystelfen lunde markes langt bott. 

En stok Menneslemasfe famledes 
straks og Brandt-regnet tilkaldtes. Te 

to ulykkclige Mennestek var frygtelig 
foibkændte. Den ene var kostet gemtem 
Kalderdpten og laa bevistlss midt i 

Flamnieme. Den enden sandtes tnde i 

Kalderem 
Dei sinancielle Tab ved lkksplosionen 

var tneget stott. Begge Bygningerne 
er otntkent styrtet fuldsttendig inmitten, 
og Bakebeholdningen i Bevttrtninges er 

sdelagt. 
! Fleke af Braut-seltene kom til Slade 

I ved at blive kamt of de nedfaldenbe 
Glasftykke1; nten ingen blev farlig sau- 
ket. 

—--.-——.— 

Ry Lav. 

Kriggministeriek i Washington hat 
modtaget en Depelche fra General 
N a nd a ll, Ovetstkommanderende i 

Alaska, at han hat eitlem Rktgglovcn 
galdendeiNome City, Alaska. Der 

er l(5,0W Mennesket i den nye By ng 
ingensacn helft ordnet Administration 
ellek Bessyttelfe for Liv og Cimdonk 
Skmer af Guldfagere ankommer dag- 
lig, stsnt alle Uns-us er optagne. 
Tilstanden i Vyen ssildres iom innom- 
let. En Koppeepidemi er tilspkt med 

Stibenr. Skydeaffekrek foeegaak daglig. 
Kkiggloven oil golde, indtil Dosnmeke 
og Einbedssnand er indsatteiikølge den i 

Kongressenc sidste Samting oedtagne 
Los-. 

—— —0--———- 

Uventet Arv fom Beton- 
umg. 

Judianetpigen Annie T tue- 

hatt Dillon, Dauer af Monm- 
hsvdingen Bleck Walf, hat arvet en 

Farmue paa Il,000,000, eftek den nge 
Nancher Jobn Dillan, fotn for 
fyv Aar siden af hende blev nddet fka 
at blive drabt af en Snigmakdet. 
Pigen ek nu 14 Aar sammel. Hen- 
des Udtannelie stal straks begynde 
under Dpfyn af Bistopen af Mantercy. 

Dsllon ejede tidligere en Rauch ved 
Ria Grunde i Texas. En Gang da 
en indianst Funktion-r sagte at mykde 
og plyndre hem, blev han advaeet 

af ven, da iyv Aar samt-, Annir. Dil- 
can lagde en Stkaamand i sin Sens, 
pg iaa Singend-deren Wie sin Knie 

i den. Hatt stød straks Jndianeren 
neb. 

Han havde ingen Slckgtningek og 
teftamenteket alt han ejede, til India- 
neipigen som frelste hans Lin, og hvis 
Fotældre gav hende Loo til at tagt Dil- 
lons Novu- 

Culm. 

Krigsmiuisteken hat« givet Ordre til, 
at der paq Cuba den tkedte Lords-g i 

September Moaned, den 15., steil val- 

ges Medlemmer til en grundlovsgivende 
Foisamling, sont steil faminentmde i 

Havana den l. November-. Skont 
man i Washington benægter, at Henfys 
net til Pmsidentvalget hak noget med 
venne Bestemmelfe at Spre, saa kunde 

Ktigsministeken bog ikke have valgt be- 

dre Dage. Vatget as Delegatet full-er 
midt under vor Balgkamp og vil give de 

republikanste Agitatoter Leilighed til at 

movbevife Demokraterneå Paasmnde om 

Jmpetialisme, vev at pcge paa, at Ne- 

gekingen netop et i Find med at indfki 
sine Leiter til Culm· 
--—.-——-—-.- ---.—-- 

Stats-Nnycder. 
Nebraska. 

En Mond i Prott, blcv dsmt til 

30 Dinges Amst, fokdi han has-de tm- 

oet en Blindgkiö. Da Monden var en 

Ven af Sheciffen, fis hatt Los til at til- 

btinge det meste as Tiden isit Hieni. 
Da Stkaiietiden var foibi, iagfsgte 
Fangens Kon- Sheriffea for Udgifter til 
Kost og Logis for sin Blond med den 

Paastand, at Shekifien trat Penge fra 
Countiet til at underholde Fang-m Ret- 
ten gav Kosten Ret og hun sit 821.60 

Minnen-tm 
lindertetning et tommet til St. Pe- 

ter out, at en ung Mond derfia cr dod i 

lsape Rome, Alaska. Det ek W. H. 
J o h n s o n. Hun dode of Kopf-erne- 
Han eftetladek Kone og to Born, som 
bot i Minneapolig· 

—- M. N. Anders e ng Fannhugi 
Feothcrstone er aldeles kdelagt as Zwe- 
brcnd. Tabet et 82,()UU. 

— En sbelcggende Haglbyge husecede 
to Mil non for Warten fort-dem Un- 
der erjret lagde et begfott Mute sig 
over den Del af Lgndeh Gamle Ny- 
byggere siger, at de aldrig paa den Tiv 
of Pagen —- KL 10 Fotmiddag —- hat 
set et saadan Marte. 

— Strebt-et i Motton, John 
W e l b e r g fra Nedwood Falls dkuknede 
i Minnesota Nil-m met-end han badede 

sig. Hatt var 25 Aar gammel og est-r- 
luder nagen Ejendom. Kun to as haus 
Slægt bot her i Landet. 

Wisconsin. 
Wisconstns, om Ikke De Fokenede 

Steuerg, ældste Jndbygger bot i Fand 
du Loc, heudes Ravn et Mks. J o s e- 

phine Beausau. J Folge hendes 
Daabsattest fka Canada, som stal vcm 

korrekt, er hun 120 Aar sammel. 
« 

Hun bleo fsdt.i Canada i 1780 

og hat hoel i Wisconsin i de sibsie 16I 
Aar. 

Mks. Beousau et spinkel af Pyg- 
ning, kmn hat en vibundetlig Lin-Akkqu 

-— David Dobie, fra West Su- 
perior hat sikret sig Ksbsret til :30,000 
Amt Land I Bayficld County. De 

vil koloniieke Landet med btmistc Far- 
mete og begynde nasie Aar. 200 

Familier ventes at komme vertil. 
l 

—- En dqnst Former, A. H. Niel-«l 
sen com fort-den kotende i Narheden 
of La Ewig-, do hans Hesie blev Mann 
If Scanget. Hestene lsb lsbst og Niet- 

len blev kostet ud as Vognem Han 
blev angrebet as 4 Klapperstangey og 
dsde tott eilen 

— 2 imaa Treus-, Hex-man og 
Willie Klabunde dtuknede for- 
leden iWianebagoisem Drengene var 

im Diesen-- — 

—11nder en voldsom andenbygei 
Nva Mich-notw, 6ke Aug. blev A n- 

dreas O lsen dmbt as Dyneh me- 

beng han akbejdede paa Willow Rivor 
Lin-ihm- C»·i( Var-L Han var 40 

Aar og efterlader Ente og flere smaa 
Vom. tfn anden Achejder ved Navn 

John Holderg blev for et Var 
Uger siden truffet af Lynet sammt Steh. 
Beageblev trufsct i Hooedet, hvorfra 
Lunet gis nedovek Legt-weh blotlede det 

vemne Bett og rev den venftre Sko af. 

Nord Dakota. 
For-nun sik so leben en voldfom Regu, 

og jaameget Band er ikke faldet itzo 
Aar som den Dag. Vandet sind seks 

Pfad hojt over Joche-L Haut-redet 
»Acns Hveve Idelagves, og Masier as 

IHI hgeiaa. 
T — Er valdfomt Totdenveir gjorde 
abstuug Stabe i og omkcing »Ja-ves- 
tonm. Lynet flog ncd i en Stald, verd- 

fat 11184,000. Stald og Jndhold 
«btændtc. 

—- Amitordre et uvtaget mod R. G al 

lup iCasielton for Undekslalk Gal- 
lup our Agent for Jnga Oler og byt- 
tede en Faun, hatt ejede i Nord Dato- 

?la, for en Form i Ostertail Counly, 
sMimk Det siges, at han fik Vt000 i 

Bymz medens han til hende iagde, at 

shan havde byttet lige. Dem handte 

Hat nogle Aar siden. Nu har MIC- 

Olfm opdaget Bedragenet, og for 

)Retten blev hun tilkendt de 81,000. 
Gallup hat været Ftedsdommek i Cas- 
Ielton i mange Aar og hat nu en Och- 
stald. 

, Sud Dakota. 
80 Jcktnbanevognlatninget Kvæg 

sindtes hu Bellc Ftutche, fotledeIIDag. 
HStore Fotsendelset skal ogsaa findt- 
Hsstedinceste Uge. Kvæget er i god 
zustand. 

—G. E. La Falle tte, som I 

de site sidste Aar hat vatet Bytevaktot 
Yuföiout Falls Press, hat opsagt sitt 
IPost og teiset i næste Uge til 6hicago, 
Haar hatt hat faaet Anscktlelse Ued et as 

de Itote Dagblade. 
—- 6enletville, hat nu et as de bebste 

elektriske Lys i Steuern G. Morg- 
ten öd Co. ejet Anlcrgget og hat ikke 

spatet paa Penge til detg Ubstyt. 
—- De reldste Beboete ned ovte Mis- 

souri siget, at Flodeng Bandstand al- 

Vtig hat vatet saa lao iom nu. En 

gtøn Moie dannet sig paa Flohens 
Bund, og Fistene bot i Tusittdoig, fand- 
sytsligvis paa Grund af den laue Band- 

! stand. 
! 

Iowa. 
J Fort Todge blev Mk. og Mts. 

Wutkodg Hi Maanedct gamle Bat-I 

stugteltg beskadiget af en Staamastine 
sit-ne Spudag. Barnet nat kommen 
bou fra sin Moder og gaaet ud i det 

hpxe Glas. Mastinens Kotet san ikke 

Baum, spt ver vat iot sent. En Arm 
dlko aldeleö afstaatet. Flete Takt btev 

vgjaa afskaaret. 
——-Samme Sted vedblivet paasatte 

Staldbtande at uvbtyde am Ratten. 

Mandag Morgen udbtsd tre, men 

Brandvæienet furhindtede stor Stabe. 

Fjotken Stalde et braust, og alle For- 
spg paa at gtibe Brandsiiftetne hat 
slaaetfeii. 

— Hatty Whel ock, fom toGange 
hat vatet Fange i Anamoia Tug!hus, 
Mai-m City, blev i Motgeö ikudt og 
dtæbt af sitt ftastilte Husttu, Mts. 

Basses-, hvem hats forspgte at dtcbr. 

California. 
Hospitqlet i Ptesidio indeholder 500 

Baue-Um hvilke alle et Soldatet, fom 
et hjemtomne fta Philippinerne. — 

Dytltegetne iotspget at undetttykke 
Snive blandt 1500 Hestr af credit-te og 
niende Kavalletitegiment. 

W Pravenumte af »Dansteren« 
tenves irit. 

De tusmde ng. 
TodøfaldDistokieerenJ o h kns I a kk 

N i d p at h bade sakrige Tirsdag i New 

;’)ai-t. Aidode, der blev iodt i Indiana 
i 184t, studerede i sin Ttd ved Asbury 
"(nu De Palm- Universitet) ag efter i 

nagte Aar at have oittet sam Leeres, 

I bleo han i 1869 taldet til Professor i 

engeist Literatur ved nævnte Universi- 
tet. J IHRZ apgav han sin Stilling 
ved Unineksitetet sar helt at asre sig for 
sin Farsatterviktsamhed. Fra hang 
Pen soreligger en Del historiste Arbei- 
der, ai hnilte tan nasbnes Untat Raccs 
ol· MunkintL Lise: and Time- of 
Glied-tunc ag History ui Ali Na- 
tis-11s. 

Krigsstibct ,,Oregon« stal under- 
tastes et grundigt Esteishn i Datten 
ved Kate, Japan, saa man venter itte, 
at Stil-et igen tan stttte i Ser soc i 
December Maaned. 

71 Par sra tfljieago bleo i Sandogs 
otedet St. Joseph. County Cleiten 

siger, at han atbesdede saa haardt, han 
tunde sra Ri. 2 til Kl. 5 ag det saa 
ua soc ham, sam am alle de 2000 

Mennester, som tom sra Chicaga, hav- 
de den Hensigt at giste fig. As de 71 

Par var der 57, som itte vtlde opgioe 
dereg Manne. 

Stadt-rund i Ycllowstone. En 

pdelæggende Stande-and raser i Yellaiw 
ftone Pakt paa et Areal 10 Mil langt 
mellem den note Geyser ag Jndspeni 
Poeten. Der lcghndte at biaende Fre- 
dag, ag det oarede itte lange, sor Sol- 
dater ag Paitens Betiening, sam send- 
teg derhen for at slutte, maatte give 
tabt. Bygningetne oed den ovre Geh- 
set er i Fute. 

Jndiancren Williant Jssacs an- 

lagde sor en Tid siden Sogsinaal sar at 

taa ttiu Acres Land i Byenflrgentinh en zarttad til Kansas Eih, Kans» 
sain han paastad at have Stabe paa. 
Te 160 Acres ligger lige i Byens 
bedste Fan«etning"sstrog. Hans Abdo- 
kat begondte at taste Falk nd as dercs 

Hufe, da det var lyttedes ham at faa 
Jndianertammissæren til at gadtende 
Jndianerens Stabe, Men Atgentine 
Faltene stafsede sig Adoatater, Sagen 
tam for Rette-i, ag nu hat« De Fore- 
nede Staters Distrittsdommer tilsides 
sat Kommisscekens Godtendelse af Sko- 
det. da den var grundet paa en Missors 
staaelse. 

Avtomabilerne saar mese og mere 

Jndpag i Chicaga. De kontukrerer nu 

itte alene Ined Drostehestene og deres 

Eine-, men hat ogsaa taget Kanturkancen 

ap med Spokvagnstompagnierne, idet 

sarskellige eletttiste Omnibusliniet er 

beghndt og gar stor Fortjeneste. 
Ell dkistig Tyv totte satleden hen 

til en asChicagogtliestaukationer, sprang 
as Vagnen, git ind i Nestaurationen og 
tag, uden at sige et Okd et einniiregL 
stets paa 100Pund ag bat det ud i Vog- 
nen og takte dort med det, inden nagen 
opdagede, at Monden var en Tho. De 
der saa det, ttaede han stulde repakere 
Mastines. 

z Vil flytte til Mexico. See full-- 
» bladez Jndianere tta Indian Tektitorh er 

reist, til Mexico for at undethandle med 
den metitanske Regering angaaende et 

Arrangement, som vil satte dem iStand 
til at danne en Nydygd i Mexico og 
blioe meritanste Vorgese. 

Den gnle Feder ndryddet. Ma- 
kinehaspctalets Generalttrukg hat mad- 
taget Telegtam am, at der ee ingen nhe 
Tiliælde as den gute Feder ag heller 
ingen misteentelige Tilscelde i Tampa, 
Florida. 

Rjg quktF El matteligt Guld- 
fund melaed sta Bald Vutte Minen vest 
tat Helena. Jet Ton Koarts sandtes 

Idee Guld til 871005 hoiltet man anta- 
H get maa vcete enestaaende. German- 
initgndbhttet hat hidtil oeetet 82700 pe. 

i Tan- 
Aaken er omtrent 2 Fad bred ak 200 

lang; nagte poastaar endog, at den 
maa stecette flg i en Langde ai 600 

lFotn 

Krigkn i Kinn. 
Klar dirigstilstand — De allicrcde 

crobrcr attcr en By. — Kejfer 
Kiuaugerusz Ængftclsc givcr sig 
mærtclig listige 11dslag. —- Li 
bang tshaug fom Frcdftiftcr. —- 

Tlliagtcrneg indbnrdcg Forhold. 

Der kommer nu mete Klarhed over 

den kmcsiske Krise, mcn denne Klarhed 
hcknger rigtignok sammen med den 
aubenbare Krigstilstand, som nu haften 

De paalidelige Nyhedek drejer sig 
væsenlig om Undfcemingshærens Frem- 
marfch mod Peking, og hvad den kines 
siske Regeting til Gengæld foretager sig 
for at undgaa den truende Fore. 

Angaaende den sprer Sag, da hat de 
allierede Mageer nu vundet deres tredie 
Sein J Folge Telegram of 9. August 
floh der Kamp i Mandags omkting det 
i strategist Henseende oigtige Punkt 
Yangtfung, der ligger ved Jem- 
baneovecgangen over Bei-ho. 

Ae dpmme eitet de sparsomme Enkeli- 
heder, der et meddelt angaaende Erob- 
1ingen, mistede de allierede ca. 200 
Mand, hvoraf de fleste dmbtes. 

Anker-komme under Gen. C h a f fee 
deltog, og deres Tab var 60 Mand, 
hvoraf ddg mange bukkede under for 
Hede og Uvmattelsr. 

End-m ved man ikke, om de allleredes 

Hær hat begyndt oidete Fremrykning; 
i hvekt Fald vtl de faa haarde Kamoe 
at bestan, inden de naar Peking. En 
Itor kinesisk Hær staat ved Wei-Ho, 
hvor den has met-get en fortrinljg be- 

i fastet (Sti»lling. 
F Den kincsifke Tragepolitik. 

Den tinesiske Regering føler fig, un- 

der Jndnykket af de allieredes lang- 
svmme, men sikre llstandselighed, alle- 
reve noget i Binden. Og paa vanlcg 
Bis spger den at faa Situationen san 

Riegel forplumret fom n1ulig, ! Die-se Hensigler fremgaar lydeligt 
snok at et Budskab fm Minister Con- 

!ger. Det blev modlaget gennem den 

lkinesifke Ges nndt l Washington, Ost-H 
Wu, —- og er sikkert stik imod den 

pMands og hele Kinas Ortsb- 
Conger anbenbarer den kinesiske Poli. 

tiks Falskhed, og Regeringen ved nu 

tilfulde, et dens tidligere Overbcerenhed 
ikke vil udrette det eingeste. Der maa 

haard Haand og fast Haand til, om man 

1 del hele taget vll have med den kmesiste 
Drage at steife. 

Det vtser sig nemlig ——— i Folge Con- 
gers Budstab —al Tsu ng- li-;1) a- 

me n (det kmesisfe Udenrigsministerium) 
en skpnne Dag Ineddelte de l Legationels 
bygnjngerne iorstanseve Gesandtet, der 
nu atte( udsættes for et kinesilk Vom- 
bakdement, at de maatte endelig dmge 
bort fra Peking under en kinesisk Histor- 
tes Bestyttelse. Saaledes ønskede deres 

høje For-eigne I Europa og Amerika det 

nemlig. 
Men alle de belejkede Gesandter nirg- 

tede at lyde denne »,Ordte" fm deres 

Negcringer. De anede jv nok, at Ki- 

»nefetne nu, da Fnren staat Pektng for 
Deren, helft faa deres Hele. 

Da TIungslisYamen derive anmodede 
dem om at fastfætte en Tiv for deres 
Afteij sontede de alle, at de aldeles 
ikke havde i Sinde at forlade Peking, 
før de kunde faa en Herr af deres egne 
Landsmand til Ledsagelsr. 

Denne List fta den ttnesiste Regerings 
Side kan have haft to Hensigter. Enten 
at faa Gelandterne nd af Legntlonels 
bygningerne, hvor de med deres Haands 
fnld Soldater nu aller forsvoter sig 
fom vaer. Naak de sprst havde over- 

givet sig M en klnest,k Estotteö »Besten- 
telfe«, var det jo meget let for de sinc- 

liste Regering, at tage dem til Fange og 
benytte dem iom Gldslek, naar Undiæis 
ningshæren rykkek fkem —- ellek, at faq 
dem mytdet of Neu-kamman Tusinder. 

Cllet —- hvis Regerlngen vlrtellg hat 
ment, at Gesandtetne kunde vcke trygge 
under klnesisk ,,Bestyttelie«, mal den 

(Sluttet paa Slde s.) 


