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Eimer-ke- 
Om Christmas—GrIn-Skan- 

dalen. 

Kobenhavn, Mart-Z 29. — J et 

Jnterview angaaende den af Kon- 
gresmand Richardion foreslaaede 
Komite til at anders-ge den sau- 
kaldte Skandale i Forbindelse med 
Salgct as de dansl-vestindiske Øer 
sagde en højtstaaende Einbeds- 
mand: 

»Hverken Christinas eller Gran 
har nogen Sinde haftnoget at gøre 
med Salget af Øerne. De bar al- 
drig forhandlet med Washington 
og harikkei mindste Maade haft 
Jndslydelsc paa Forl)andlingerne. 
Disse sortes gennem Swenson, de 
Forenede Staters Minister til 
Daninark, og Constantin :Brnn, 
den danske Minister i Washington. 

Ten danske Regering staar ikke i 
Gæld til nogen enkelt Person i 
Forbindelse med Salget. Der kan 
derfor selvfolgelig ikke være Tale 
om at ndbetale nogen Kommission 
til nogen saadan Person. 

Den iaakaldte Scandale er Re- 
sultatet af en Strid mellein Christ- 
tnas og Gren. Sidstncevnte paa- 
stod at have vceret medvirkende til 
at bringe Salgeti Stand og krie- 
vede Vetaling. Christmas gjorde 
lignende Fordringer og ledsagede 
dem med en privat Rapport til den 
danske Regering onl Bestitkelser 
o. l. 

Gresn, som indsaa det haabløse i 
sine Fnkdringer, satte Knrsen til 
Washington, niedbringende Christ- 
mas’s Newport og trnede med, at 

han vilde indvirke paa Kongreösen 
og saaledes prøve paa at sorhindre 
Salget. 

Hele Standalen bestaar tun i, at 

Prcetnierministeren lyttede til de to 

Eventyreres Tilbnd om at med- 
virke ved Salget, der var endog 
Tale om en Kommission, tnen al- 
drig oin Bestiklelser. Der blevi 
Sageng Vegyndelse tilstaaet de to 
Mænd stnaa Summe-r til Hjælp tll 
Reisendgifter; men man Topdagede 
snart as hvad Kaliber, de var, og 
brod fuldstcendig med dein. 

Washington, Marts 29· —- Den 
specielle Koinite, sont af Spealer 
Henderson er ndnccvnt til at sure- 
tage Undersøgelser i denne Sag, 
har bestemt at begynde sann-te den 
Jste April. Moderne desangaaende 
vil blive offentliae. 

Minister Brun forklarer. 
Washington, D. C., Marts Bl. 

—- Constantin Brun, Danmarks 
Minister til de Forenede Stater, 
aslagde iDag Stateministeren et 

Bei-g for at asgive en Fortlaring 
paa sin Regerings Vegne i Anleit- 

ning af Walter Cl)ristn1as’ Paa- 
stande i Forbindelse med linder- 
handlingerne otn Salget as Tansk 
Veitindien. 

Minister Brun benægtede abso- 
lut, at Christmas var eller havde 
vceret den danske Regerings Agent, 
endsige, at han var bemyndiget til 
at prove at bestikke Medlennner as 
Kongresiem Entbedisincend eller 
Pressen i de Forenede Stater. 

Knba faar Sclvstyrc. 
Washington, Marts 25. — mith- 

minister Root har i Dag offentlig- 
gjort sin Ordre til General Wood, 
lydende paa at overgive Regerin- 
gen af Kuba til Zen selv. Denne 
Forordning staltrcedei Kraft den 
20. Mai dette Aar. Kubanerne 
ital overtage alt Ansvar, og knn en 

lille Afdeling as amerikansk Artils 

leri stal sorblive, sor at itke Leu 

III staa forsvarslos, for den hat 

haft Tid til at organifere sin egen 
Heer. 

General Wood har ligeledes Or- 
dre til at fammenkalde den knban-. 
ske Kongres for den 20. Maj; lige- 
ledes til at raadføre sig med den 
valgte Præsident Palma og ind- 
sætte iaadanne Personen som han 
maatte sanfte i Steden for de, der 
nu indehaver officielle Etnbeder 
paa Kuba. 

Gensidig Toldfrihed. 

Washington, Marts 31. —- Re- 
præsentanthufets Konnte ,,on ways 
and means« har med 12 Stemmer 
mod 5 bestemt sig for Amme-For- 
slaget om en gensidig Toldfrihed 
med Ruba. 

Debatten var meget livlig og en 

Mcengde Amendementer foreslo- 
ges, der dog alle stetntes ned med 
Undtagelfe af et Forslag, stillet af 
Grosvenor, der gik ud paa, at 
Kuba stulde antage den amerikan- 
ske Kontraktlom samt Ewig-various- 
og Udelukkelseslove, før Gensidig- 
hedsarrangementet stnlde trcrde i 
Kraft. 

.- -·-» .-.-.--- 

H j e m t o m me t. San Francis- 
co, Cal. Makts 31.. —- Transportstk 
bet ,,.Kilpattict« anlom hertil i Gaar 
med 17de Jnfatcriregiment og en Del 
afstedigede Soldater, ialt 1000. Der 
indtraf tun 5 Dødsfald under Rej- 
sen. 

Paasten i dei hvide Has. 
Washington, D. C» Marts 81. — 

Archibald Roosevelt begyndte Ægrul- 
ringen i Aar efter Sæd og SM paa 
Parkgkunden foran det hvide Has. 
Den unge Heu-e trillede et purpurfar- 
vet Æg nedover Straaningen. Det- 
efter blev han felv klcedi i hvide Uld- 
klceder og rullet samme Vej fom Ægi 
get. 

S te n e t. Niles, Mich., Marts 13. 
--—- Den 11aakige Hat-old Letchet er 

bleven stenet af Charies og Max Cur- 
tis og Raymond Powell. Der stal 
ocere lidt Haab om at han kan komme 
fig. De to Knægte var betydelig ældre 
og var kommen i Strid med Lei- 
chet. 

Drabelig Ligfcerd Whi- 
tesburg, Ky» Maris 31. — Piie 
County var i Gaak Eftermiddags 
Vidne til to usædvanlige Ligbegængel- 
ser. Der deltog 200 Personer, og hver 
Mond bar Rissel paa Nattern Det 
ene Feige jordede Thompson Haid- 
field og hans Son Eph, fom blev dræbt 
i Lordags Morges, medens det andet 
jordede John Rutherfotd og Hatry 
Wall-Z, som drwbics ved samtne An- 
ledning. Der havde lange herstet 
Fjendsiab mellem Hathsiekderne og 
Rutherforderne og i Løtdags kom det 
til ei blosdigi Sammenft-d, som endie 
med, at de fire ncevnte blev dtæbte. 

Grube-Sammensiyrtning. 
Wilkesbarre, Pa» Marts 28. —- Flete 
Hase i den lille Grube-By Hamiown sr 

bleven ødelagte i Gaat da en ubenyitei 
Grube styrtede samtnen. 

Flere awdre Hase menes at vixte i 
Fore, og de nckrboende Foll forlader 
Hufene. 

Stor Jldebrand. Scraniom 
Pa., Makts 28. — J Morges opstod 
der en voldsom Jldebtand i Fortd- 
ningsdisttiitet i Peckville. Flete Biocis 
brændie. Ficke Bygsninger er fuld- 
sicendig odelagie, deriblansdi Masonic 
Hall, to Hoteller, flere Butikker og Be- 
boelseshufe. 

700 arbejdsløfe Mænd. 
Massillom O» Matt-Z 28. — Mas-. 
sillson Kulgrube Kompagni, der for- 
nylig kom i Besiddelfe af faa gvdt som! 
alle Gruberne i Massillon Di"sttitiet» 
har meddelt at 5 af Gruberne oii biivh 
luitede den Ute April, og dette med- 
spret, at 700 Mand staat usden Ar- 
beide. 
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It sure-e en Fort-leite i m Das 
srnq Lan-the limm(p9ulnine Billet-. Alles-o- 
Iekeke tub- elevekek Penqene, Wo dem Widdei staat 
IesV-TO kovee Novum-II er paa over Mit-. syc, 
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Z Dansk-Ametikansk. 
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En masleret Tyv brød sprie- 
den ind i Elias Olsens Lejlighed i 
Oakland· Mr. og Mrs. Olsen sad 
samtnen i et Sideværelse, da den sioste 
troede at høre en Støj i Saloonen og 

iaabnede Døren sor at se, hvad det 
tunde vcere, og pludseligs stod hun An- 
sigt til Anstgt meb Tyven, som hckvde 
siasset sig Abgang gennem et Bindue. 
Da Mrs. Olsen gav sig til at strige, 
assyrede han en Revolver mod hende, 
heldigvis uden at treffe, hvorpaa han 
tog til Flugt. Mk. Olsen greb sm 
Pistol og satte efter Tyven; men denne 
havde saaet godt Forspring og undtom 
i Mortei. Politiet har sagt ester hom, 
men — som saebvanligt —- hat ikke 
tunnet opdage hans Spor. 

Mr. John C. Scott, en danstl 
Sagssrer, der i en Aarrcette hat bott; 
og praktiseret i Cedar Falls, Jowas 
hat nu, ester at have tilbragt det sidstes 
halve Aar paa Retreationsrejse i Ca-» 
lisornien, besluttet at nedscette sig i 
Oatland, hvor han har aabnet et Konss 
tot. ( 

F n n d et L i g. Liget as Charles 
Ragmugsem 1ste Styrmand paa 
Stonnerten J. B. Leeds, som om Af-; 
tenen den 24de Februar saldt over 
Bord oeo South Bay Dotken, Eureka, 
og drutnede, blev i Tirsoags sundet i- 
en stættt opløst Tilstand paa .Havbred- 
Den lige Syd sor Bølgebryderem Af-; 
bode, der var sødt i Danmart, blev 
liot ooer 37 Aar gammel. 

Mr. H B. Arnesen og Hustruj 
sra San Francisco sristede sorledenl den Sorg at miste betes 15 2Maanederl lgamle Ssn, som afqit ved Doden es- , 
ter nogle saa Dages Sygeleje af Dis- « 

teritig. , 
Brandt de til Vacg opstilledei 

Kandibater for Byraadsmedtemmer il Cedar Falls, er en danst Mand, Ei Brandt, Repubtitaner. Da Danster-« 
ne er saa tatrige i Byen burde de nan-! 

set PartispørgsmaaL have i det mind- 
ste een Repræfentant i Bykaadet, ny 
nes »Dann.« i 

Tømret L. Jensen, Desj 
Moines, hat haft den Sorg at kniste« 
sin Husttu, en Dattet af Chr. Nielsenå 
som bot ved Siden af ncevnte Stole. t 

i 
Frederit Mylius, der forte-! 

den døde paa N. Y. Koppehospital, var-« 
tendt der tun af en tille Krebs Dunste 
der satte megen Pris paa den stilfcer- 
dige Mand. Mylius var en udmærtet 
Pennetegner; bl. a. hat han i sin Tiv 
til »Nordtyset« teueret nogle fortrin: 
lige Stitfer til en Bestrivelse af en 

danft transatlantist Damper paa Af- 
gangsdagen fra New Yort. At My- 
lius itte opnaaede en lønnende, fast- 
Anscettelse ved New Yorts Dagblade 
laa sitterlig tun i hans Mangel paa 
Setvtillid; thi flere af New Yorts 
bedfte Tegnere havde megen Interesse 
for ham og inbrømmede, at han havde 
et afgjort smutt Talent. Saavivt vi 
ved, var Mylius født i Kobenhavn 
Han blev tun nogle og ttedive Aar 
gammel. 

J N e w Y o r t findes i Flg. ,,Nord- 
lyset« to danste Lovtontorer, henholds- 
vis lebet af Sagførerne E. A. Stern 
og C. G. Weaver. 

Statt Foretagende. Niels 
Poutsen, Prcesident for Fabtitten 
Hecla i Btootlyn, hat paa ,,Heclas« 
Vegne modtaget Kommission paa at 
foretage betydelige Forandtinger med 
Brootlyn-Broen for at lette Færdfeten 
over samme, der ellers, færlig oed Af- 
tenstid, naar Bkootlyn-Foltene stal 
hjem fra New Yott, er forbunden med 
ftve Vanstetigihed for itte at sige Farr. 

He. Paulsen, som selv hat unt-fan- 
get Jdeen, hat forpligtet sigi til at 
fuldspre Arbejdet i Lobet af tre Uger 
mod et Vedeklag af 825,000. 

Den danste Forfatter Jo- 
hannes Jørgenfen fynes at siulle kom- 
me paa Mode i den amerikanste Litte-·l 
ratur. J sidste Nummer af »Poet 

Lore« sindes under Navnet ,,The Last 
Dan« en udmaertet Overscettelse af 
hans for et Par Aar siden udkomne 
Bog »Den ydserste Dag«. Oversættel- 
sen et besorget as Miss L. C. Ding- 
more ved Minneapolis offentlige Bib- 
ljttet og i alle Henseender vellykteL J 
»Dannevitte« me"ddeles, at Jørgensens 
Bog om Rom, »Romersk Mosait«, sont 
ud tom i Fjot, i Foraaret, vil udkom- 
nie i engelsk Overscettelse hos det ka- 
tolfle Forlag »The Ave Maria Press«. 
Oversættelsen et besorget as Jens 
Christian Bay, hvem Forfatteren har 
autotiferet som Oversoetter af alle sine 
Arbejder, saa vidt Talen er om ameri- 
kanste Forlag. 

——— J en amerilanst Apis finde-Z fel- 
gende Anmeldelse: Edmund Gusse 
har for-get sit Viert om Thebens-Lit- 
teraturen med et Bind oni moderne 
standinavist Litteratut. Den Forsat- 
ter, som er behandlet i dette Bind, er 

Dr. Georg- Brandes, den belendte dan- 
ste Krititer oa Forfatter af den bedste 
Bog otn Shatespeare, som endnu er 

strevet i Europa. Subjettet er derhog 
tidssvarende. Paa intet andet Tids- 
puntt i Ameritas Historie har der as 
Kritilen vaeret stæntet islandste Sa-« 
gaer og Eddaerne saa megen -Opkncert- 
somhed som nu, saavel som saadanne 
Miend som Dr. Brandes’, Bjørnsons 
og Jbsens Arbejde og Jndflydelse. 
Hvem der kender Forfatterens Stil, 
hans trittiske Starphed og hans histo- 
riste Klarsyn lieh-ver itte at frygte for, 
atBogen ikke vil gøre Fyldest for alle 
di Kran, der lan stilles til den. 

(Chicago-Posten.) 

D o d ss a l d. Anders F. Peter- 
sen, Oatland, Cal» Jndehaver af 
Juanita Stab1e5,asgit i Mandags 
nges «ved Døden as Mavektceft i sit 
Hjem paa Myttle Street. Asdpde var 

født i Danmart og blev henved 52 
Aar gammel. Han var tidligere bofat 
i Virginia City, Nevada, og torn til 
Oatland for 12 Aar siden. En Ente 
og to Døtre efterlever ham. 

— En as Rio Vistas Egns gamle 
danste Pioneerer er i disse Dage dra- 
get hort. Dei er denne Gang gamle 
Henry Cool tKoct), som sorrige OW- 
dag asgik ved Døden i sit Hjem paa 
Sutter Jsland, Cal» hvor han har 
været bosat i 43 Aar· Asbøde op- 
naaede en Alder af 79 Aar. Han es- 
terlader sig Ente og en Sem. 

(»Bien«). 
— J Sønbags døde «i Pleasanton, 

(5al., Jaines Thonesen i Foraeldrenes 
.s)je!n, the Gier Vinyard, i Ncerheren 
of Pleasanton. Hans Forældre var 
de i Egnen saa betendte Danste, Mr. 
og Mrs. Hang Thonesen. Han op- 
naaede en Alder af lidt over 19 Aar og 
havde i lcenaere Tid lidt af Bryst«syge. 
Afdøde var født i Cal. og hans tidlige 
Borigang betlages af alle, der tendte 
ham. 

—- Julius Larsens Ente, der siden 
sin Mands Død i Fjor hat opholdt sig 
has sin Svigersøn og Datter ved Dile, 
Pa» dode i sidste Uge af Vatetsot. 

»Dann« 

Fredag den 14. Marts døde en 

as Utahs mest betendte Mcend, nemlig 
Finud Svendsen i Pleasant Grave. 
Hun var født i Veiby, Hjørring Amt, 
o. 11. April 1827, tom til Utah 1858 
og bosatte sig i Pleafant Grove, hvor 
han hat boet hele Tiden til sin Død 

Han hat i Folge »Den dansle 
Pioneer« i den Tid betlædt mange 
smaa Embeder og var i mange Aar 
Raadgiver til Biskop Brown, indtil 
han selv blev valgt til Bistop i den 
nordlige Del as Pleasant Grove. 

Gamle Anders Stau, Chicago, 
nøde i Flg. »D. D. Ti.« sorrige Lor- 
daa Aften af en Hjsernerystelse, han 
bavde paadraget sig ved at falde ned 
ad en Trappe. Skon horte til de Gib-l sie danske Settlere og var et mange- 
aarigt Medlem as Skyttesorieningen 
Hans Lage, Dr. Roan, ncerede i laen- 
gere Tid Haab om, at Skou tunde 
helliredes, men da «der desuden ind- 
traadte en Hiertesvaghed i Forbindelse 
med Aandenød, var det snart givet, at 
den gamle Msand itte kunde leve. 
Slou blev 62 Aar og deltog med HE- 
der i Krigeni 1864. Hans Ente, 
Mette Slou, vil fortsætte Forretnin- 
gen. 

t de ! g ndk t· E 

Øernes Salg. 
Kobenhavm Marts 80. — Mod- 

standere af Solget af de vestindiste Øet 
agtet at gøte et Forng paa at bevæge 
Dronning Alexandm og Enlekejser- 
inden af Rusland, til at overtale Kong 
Christian, til itte at tillade Trakta- 
tens Stadfcestelfe. 

Landstinget holdt forleden et hem- 
meligt Mode, men kom tkle til noget 
Resultat, og udscette Fothandling til 
den Bdie April. 

Krügen i Sydafrika. 
London, Matts 81. — Der er end- 

nu ingen Fredsudsigtet i Sydafrita. 
Schalckbutger hat itte kunnet finde 
Ptæsident Steyn og De Wet — og 
hans Besttæbelset hat detfor hidtil 
vætet fragtest-se Men det er tet not, 
at han hat faaet fti Passage gennem 
de engelske Liniet. 

En Kenidsgetning modsiget ogfaa 
Fredstygtetne. Lord Kitchener hat 
nemlig i Mellemtiden søgt at fange 
General Delsaty, der flog Lord Me- 
thuens Styrte fotnylig. 

Delarey miftede not de erobrede Ka- 
nsonser igen, og nogle Mond bleo ogfaia 
fangne, men Boernes Stytke undslap 
som sædvanli"g. 

Hollænderne hat befluttet at over- 
rækte Delatey en ÆresfabeL 

Fra Frantrig og Holland forlyder 
det, at man i Boetkredse venter, at 
Freden vil snart tomme i Stand. 

Krüget selv mener, at Boerne vil 
faa Uafhakngighed og blot afstaa Mine- 
disttittet og i Stedet for faa Zululan- 
det til Rige og Ato. 

Wessels mener, at der kun kan then- 
kes paa Frev, hvis England bøjer sig 
for Boetnes Uafhcengighedslrav. 

Forøorigt beror Sagens Afgørelfe 
hos Prcesident Steyn og General De 
Wet. 

Noksk Jndvandring. 
Krifiiania, Marts 31. — En ame- 

rikansk Kongresmand, fom opholder 
sig her, hat lejet henved 2,000 Arbej- 
deke til Jernbanearbejde i Kanada. 

St. Paul, Minn» Marts Bl. — 

Et heriil indløbet Telegrsam fra Kri- 
ftiania m-eddeler, at Kongresmand Ed- 
dy fra Glenwood her lejet 2,000 Mund 
i Norge til Arbejde paa en Jernbane i 
Kanada. 

Soo Jernbanens Emsbedsmænd vil 
hverken betræfie eller benægte, at Eddy 
hat afslutt t Oderenskomst med Anvis- 
ningskontoterne i Kristiania om at 
cjc Arbeit-etc for de udstrakte Bygge- 
foretagender fsor Jernbanen i Kanada, 
men det erfares. at en saadan Plan 
bar vceret und-er alvorlig Odervejelsr. 

Rusland og Indien. 
Bombay, Indien, Maris 81. — Det 

paastiaas, at det af den russifke Re- 
gering undersiøttede Dampstib «Kor- 
niloff«, da det sidft anløb den persisie 
Bugt, bragie 60,000 Risser i Land i 
Beut-er Abbos, en af de persisie Havne. 
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Tyriicts Fest-hold 
Wien, Marts 81. —- Fra Konstan- 

tinopel ineddeles, at Mohammed Re- 
char, Sultanens Bist-den er dad. Man 
antager, at han er taget af Dage paa 
Mistanke om Forbindelfe med ,,Ung- 
tyrkernes« Parti. 

Pcftcn. 
Simla, Indien, Marts 31. —- 

Sottedøden rafer vcerre end nogen 
Sind-e i Punjab. Der er i den snart 
forløbne Maaned meldt 70,000 Døds- 
fald, og Tilftanden hat itke været 
bedre i de to andre Maaneder af inde- 
værendse Aar. 

Jto svinger. 
Tokio, Japan, Marts 31· — Gtev 

Jto, Japans mesi fremragende Sinig- 
mand, har Vsati Røre i hele Landet ved 
Jt tilraade alle Partigrupper, at stil- 

i bsidste Nyt 
Frcdsudfigtcr. 

Præloria, April 1. —- Man har 
fundet Præsident Steyn ofg General 
Delarey og ei Mode mellem dem og 
Schalckburger ventes arrangieret i de 
ncermefte Dage. Man venter ogsaa, at 
Gen. Botha vil deltage. 

Flere Kommandanter hat fendt Bud 
am, at de vil overholsde den Bestem- 
melse, fom Genersaletne maattie lage 
ved dei kommende Msde. 

Til Trods for Frsedsbevægelsen gaar 
de engelsle Kolonner frem i Marien 
navnlig imod De Wet, 

Heidelburg, April 1. — Komman- 
dianterne Alberts og Hans Botha har 
sammsenkaldt et offenligi Mode heu- 
holdsvis ved The Springs og ved 
Amsterdam i TransvaaL Der vil de 
for-handle nie-d deres Mcend om Freds- 
forslagene. 

si- -i- si- 

New York, April 1. — Vrüsfel- 
Telegrammer erllcerer, at Krüger er 

megset utilfreds med Schalckburgers 
OpførseL og karaltiserer ham som en 

skoevbenet Patriot. 
s- qe ir- 

Prcetoria, April 1. — Ved en 

Jernbane-Ulykle 80 Marts ved Bar- 
berton, TransvaaL blev 39 engelske 
Soldater dræbte og 45 saared-.. 

Det er antagelig Boerne, som har 
vcerei paa Spil. 

Ei nyt Parti. 
Louisville, Ky» April 1. —- Der an- 

kommer Delegatesr hertil fra alle Lan- 
dets Egne til et Mode angaaende Dan- 
nelsen af et nyt politisk Parti, der stal 
bestaia af alle Reform-Kræfter, unf- 
hænsgigt af de 2 gamle Partien 

Der ventes at vcere 500 Deliegatet’ 
til Siede, naar Formand Jo· A. Par- 
ter fra Populifternes National-Udvalg 
aabner Moden 

Dettie kan ikle overværes af Republi- 
innere og Demokrater. 

I Frn Valgcnc i Guar. 

I Chicago, April 1. —- Republilaner- 
i ne og Demokraterne havbe hver en ren 

Gevinst af 1 Olderman ved Byvalget 
i Dag, og der bliver nu 32 Republika- 
nere og 80 Demokrater, 1 uafhcengig. 

,,Bathl)ouse« Jo-l)n, for nvem en 

vælbig Kamp blev spri, sejrede med 
2500 Stemmers Flertai. 

Il· Il· I 

St. Peter, Minn., April 1. — 

Miieller blev valgt til Borgmsester 
her med 1 Stemmes Flertai. 

J Anoka, Albert Lea og New 
Ulm, Fariboult og Wabasia valgtes 
Republilanere. Staten Minn. har i 

» det hele itke stiftet politisi Udseende. 
« II- Ik Il· 

St· Louis, April 1. —- J Zdise Klag- 
fes Byer i Missouri hat Demokra- 
terne haft god Fremgang. 

tk Ik st- 

Topela, Kansas, April 1. —- Re- 
Publilanerne vandt her og Byen vil 
verfor blive en Afholdsby. 

le sig enige og samlede om Regeringm 
Presssens Betragtninger over Jtos 
Kovending gaar oftest ud paa, at «han 
maa vide mere, end han kan sige, og 
were end nogen anden Statsmand om 

Japans Forhold til Udlandet. 

Kolcca. 

Jedda, Arabien, Marts Bl. — J 
den forløbne Uge er der fvrefalden 928 
Dødsfald af Kolera i Mecca. 

HJeT sit Konfulnt. 

Rristianim Marts 29. — Den 
svensk-norske Komite, valgt til at 
brin. e Afgørelse iStriden om Kon- sulatcsnftemen der hidtil bar været 
fælles for Norge og Sverrc , har 
bestemt sig til at gipe hver a de to 
Lande sine egne Konsuler og san- 
ledes borttage Hovedgrunden til 
Uenigheden mellem dc to Lande. 


