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Den engelfke - japanske 
Traktat. 

Deic- nndeforpligiersig 
til at forsvateKinas 

Jntegritet· 

De stal biftaa hinandea 
iTilfælde afKrig. i 

Ten engelfi jaipanske Trasltat, sont 
dlev unrerstredet den«12. Aug» blev 
ossentliggjort i London Titsdag Ef- 
teknislddng. Samtidig blev der sendt 
et Acri asf Traktaten til den engelste 
Amdasfadør i St. Petersbotg med 

Annwdning om at meddele den rus- 

slsie Regerina den ved føtste LeilsEghee. 
Tratinlen indehoider 8 Ariiklcr 

soruden en Jndledning. Tenne sidste 
eng-wer Traiiatens Hensigt« almindes 
lig Fredg Oderhvldelse i Litasien og 

Jndien on Bevarelsen af alle Mag- 
iers Interesses i Kinn ved at stire 
Kinas Jniegriiei og den saakaldieI 
»in-ne Ders« Politik, Bibelkdldelsen 
as Englands csg Japans iet:"kii«.sriellel 
Rettigbercsr i Isiasien og Jndien og 
bisies Fcrfvan 

: 

Man s et ftra s, at denne nye Trak- 
tat er -.-eiegnet paa at satte en Stirn- 
per for Tiinjilands gamle Planet nmd 

btitist Indien og for Muligheden af 
at dräDe Japanerne ud af Korea. 
Den ». isngt iicrrlete end den gainle 
af 19H2 Vavde denne indeboldt sam- 
me M «s.1nse 1et som den nne any 
saa -.:1:e Hei-gen niellem Rusland oq 

Japan knnafke das-ei undgaaei. THE 
England hadde i saa Fnld ver-i for- 
piigtet kil ai ksiiiaa Japan med Baa- 
beninani imor dets Fjende, eg fna 
hat-de Russland timeligvis eæket mere 

heninnizitild i sine fokudgnaende di- 

pkotnat ije Fckdandlinger. 
Ten nne Vllliance anses almindelig 

sont filxdekanii for FredensBevarelse 
i Asien i de ii Aar, Tmliaten fere- 
itbia avoir-In De to Maaiers Sink- 
ie til Lnnds og iil Bands vil das-re 

enhver Einric, der kund-e fendeg imod 
dem, langi ovetlegen Japan og Stor- 
dtitcmien er fotelobig Aftenst Beher- 
stete. 

Trzttatens entelte Be- 

stemmelse. 
l. thaar som helft efter enten 

Stordrrtannieng eller Japans Mening 
nagen as re I Jndledninaen nannteResp 
tigbesex oa Jnteresfer er i Fare, nil 
de to Rssaertnaer aadent ca crrlig konst- 
rere kned hinanden og i Fallesftab 
ooerrese, hvtlte Forboldgrealer, der 

Vor taaes til Beftmtelfe as naevnte 

Rettiizteder eller Interessen 
2. Ztulde nogen af de lontrahc- 

rende Parter blioe indvitlet i Krig 
til Forsvar for sine territoriale Ret- 
tigtseder eller fcerlssae Interessen vil 
den and-n Pakt sieblittelig komme sin 
allierede til Undsatnina, og begge 
Parter vil fsre Krigen i Fallesstab og 
stutte Fred i Falles-Hab med den eller 
de Magter. sont maatte verre indblaw 
det i en saadan Krig. 

Z. Da Japan hat overvaeldende 
politille, mtlttcere og Itoncmiste Jn- 
terester i Korea, anertender Statisti- 
tanien Japans Ret tit at tage faa- 

danne Stridt til Ledelse, Kontroll ag 
Beftnttelse as Korea. sont Japans 
Regering findet hensigtsmæssige sil- 

ler notwendige for Besiyttelse og 

Fremme af ncevnte Interessen —- 

dette alene forudsat, at de Focholdss 
regler, sotn tage5, ttte strtder mod 

Peinctpet om lige handels- og Indu- 
stttrettigheder for alle Nationer. 

4. Da Storbrttanien bar færltg 
Interesse i alt, fom oedroeer den indi- 

ste Gran-les Sitterhed, anerkender 
Japan den engeer Regerings Ret til 
at treffe saudanne Forholdsreglee 
til Gransen Betryggetse, som den 
sinder nwvendtge ttl at bestytte de 

peittste - indtsie Oesiddelsen 

i-. Te iontraherende Parter er 

enige i, at ingen af dem uden efter 
Samraad med den anden Pakt vil 
indgaa paa noget scerstilt Arrange- 
ment med nogen anden Magt til Sta- 
de for de Øjemed, som er nævnt i 
Jndlednskngen til denne Traktat. 

6. CLlrtiklen som den siden Trak- 
tatens Optettelse afsluttede Ktig mel- 
lem Japan og Rusland forbigaas). 

7. Betingelserne, under hdilte de 
to Magter skal ydc hinanden vwdnct 

Bistand, ng Maaden hvotpaa faadan 
Bistand stal ydes, vil blive arrange- 
tet af de kontraherende Psarters maxi- 
time og Inilitære Autoriteter, som fka 
Tid til anden vil konferere frit mizd 
hinanden angaaende alle S«psrgs- 
maal af gensidkg Interesse 

8. Nærværende Overenskomft stul 
trcede i Kraft umiddekbart efter at 
ten er understrevet og forblive i Kraft 
Ei Aar fra den Dag, medmindre no- 

gen af Parterne med mindst 12 Maa- 
neders Barfel meddeler den anden 
Part, at man onster en «Begræns- 
ning af nævnte Tiaarg - Periode. 
Overenskomften bliver forbindende 
for begae Parter i et Aar fra den 

Tag, en Ovsiaelse maatte indløbe til 
den anden Part; men dersom nogen af 
de to Magter Ved Traktatens Ubva 
er indviklet i Aria, da sial Alliancen 
redvare Endtil endelig Fred er sluttei. 

Zcmftvaongchfcn i Moskau. 

J diese Tage holdes der Museme 
srp Fee nnres i Raitaan gamle H-» 
verstad Was-tor- Unkek 2·;. Zept. 
nkcsldei Der fr-:-, at Ficngreksen er enig 
om folgende :k!itif!e Program. Ken- 

presssfenss JJEedLanet form-en 
Fukoftændig Vlklsvarlighed overfor 

Lovene, läge for private Person« cg 
anechntkrnd 

AnerkenosLse as Ful ostænbig LU- 
·l«-e-d med Hensnn ti! p-: rfonli Te Rettisp 
hebt-r for alle äiejserrigets Borgeke. 

Bondernc Im have famrne Rettig-- 
lseder fism alle sandte Zamfundsch 
ser. 

Vndcfottningcns Frist-reife fra 
coministmtio Formynderftab 

Dieb« litkciig Anerkenvelfe as Perso- 
ncte og Den-H Boligeks lltmnckeligM 
tsjamnti for Samvittighesz Trog-, 

Tale-, FokfaknlingS-, Satnnxenflut- 
längs- og Pretzfefrihed. 

Afskasselfe as Reffepas - 31)stemet. 
Vdere got-es Ver Fodting paa en 

national For-samting, der ikte alene 
Tal hanc en taadgivende Stemcnc 

cnen en kontrolerende Jndflydelse paa 
Lovgivninnen og baabe den hajeke og 
lavere Aominiftrations Lsovlighed, og 
denne Forsamling skal vcere en natio- 
nal og ikte en Klassetnes Repræfeu: 
tation, valgt ved almindelig Stem- 
megivning. 

Dei er ovekhovedet Kongressens 
Mening, at den bebudede »Douma'« 
lover altsor 1idt, og enkelte vilde, man 

flet iktke stulde deltage i Vaslget af den- 
ne Foltekepkæfentatiom men det lange 
ovewejende Flertal holdt paa, at 

man stulde se at faa saa mange ski- 
sindede sotn muligt valgt ind i »Don- 
rna«en og san derigennem fremme vi- 
dere Reformen 

Shaw Ptæsiventisandidah 
Dei meldes fra Washington, ut 

Finansminifter Zhaw indwmmer, c.t 

Rygtet Un, at han vil irække sig til- 

Gage fka Kabinettet er sandt Han 
Iril blsire der indtil i Februar, og si- 
den vil bsan begynde sin «pkesidentiel 
sboom". Dei siges, at isan vil begyni 
de sin ,,Compaign« i sin Hjemstat, 

»Jowa, og han baabet at faa Statens 
eepublikanille Patksz enftemmige 

J Umonst-WITH 
s M fsler til at sige. og det gør vist 
lmange med os: Maa vk Mc bebe es 

Hei lkdt endnu! 

En Salvation Army 
Farm-Koloni. 

Princippet er Hjaelp til. 

Selvhjælp. i 

Kolonien Fort Romie en 

Sxicces. 3 

Frelseshceren shat ikte oansteligt 
oed at sinde Land. Den tanadisle Re- 
gering hat tilbudt den 246,0()0 Acrez 
Prairieland for K«olonisering, og Gen- 

Booth Tucker har Valget mellem et 

Dusin forstellige Lotaliteier, hvor 
Landet tilhører private Landtomipaa- 
nier i de Forenede Stater, og i et halrt 
Dusin sorstellige Stater og Terms- 
rier. Oa afdøde Senator Hanna ind- 
sorte i Konareglien et Lovsorslag,«som 
bevilaer Frelfeshæren rigeliqe Land 
itrerlninaer i sum-nie Øjemed, og For 
slaaet vil nden Toivl blive til Lor. 
Men den siore Vansteliabed, soni Her- 
ren moder ,erf Mangel paa rede Pen- 
ae, en Situation, der er ovrørende 
Cor et Mennesle med praktist Sans, 
naar ban ser, bvilte utmre Sum- 
mer der spendet-es soraxves i andre 
Retninaer, og naar Forioaene i Fort 
Iltoinie oa andre Siedet er lnkkedes 
saa del- 

Frelsegbcerenk Opgade i Almindcs 
lialied er at omnlante artige oa intelli: 
aente Farnilier fra Stumtdartererne l 

te skcre Bner til disk-se Faun Kolo 

nier, book de tan eriolde Hjem og 
tilitrætleliat Land til at laoe et godi 
Leoebrod oa opdraae dereg Born ·i 
innde oa haabesulde Oniavelser. Mcn 
for at oonaa dette Maal maa Kolsos 
hist-r have MidleL som de itte ielo 
raader over. Noan maa udlckage 
Ulenaene til deres Reise, sorsyne dem 

nred Hase, Fireatnrer og Aolsreds 
staber. J Fort Romie Fiolonien f- 
El-:—. saar enhrer stolonist fra 10 ixl 
20 Acres Land til en Pris as l«0 
Tollarg or. Acri-. Lianende Land 

falaes i Nabolaaet ndensor Kolonien 
for 8125 oaslfslt pr. Acke. Monte: 
ren Mater Kompaani forfnner dirin 

med Vand sor Ist-M pr. Aste Msn 
der er dannet et Attieselflab af Helo- 

niens Medlemmer i den Hensiat at 

anlceaae deres eget VandinaHVaITL 
lfnlhoer Kolonist dentes at vsklle tabe 
sxn Pakt as Attierne, iaa snart han er 

i Stand dertil, saa han kan baoe sin 
Stennne i Foretagendets Ledelse. l 

Hufe, Ztalde og andre Bnaninaeo 
opsores paa den simpleste Maade ca 

aioes Kolonisterne for bvad de ltar 

kostet. lkn ,,cottage·' med to Vcerel l:,ie 
« 

14 by 24 Fod kostet S125; en med tre» 
Varelser,18 by 24 Fod, koster 8175, 
oa en med sire Værelser, 24 bn 24! 
Fad, toster 225. Ei Spænd Heste een 

eller flere Kan, Grise og Hans sor- 
slasses ogsaa, desnden Voan, Plov,; 
Hakve og andre nødvendiae Redsta-; 
ber. Saed og Frugttrceer sei-ges der 
ogsaa sor til saadanne, som vil an- 

lægge Frugthaver. ( 
Almindelig talt man Kolonisten ogj 

bans Familie sorsørges og forfvneöl 
med alt, hvad de belhøver i det mild-« 
sie et Aar ester deres Anlomst Dei 
kostet gennemsnitlig 81,500 for hver 
Familie. Jntet gives bott. Freud-; 
barens Grundprincip er at lade en-l 
hver Mand og Kvinde tjene alt, Instka 
de saar. Den giver aldrig en Inn-le 
Mad eller en chedning dort uden till 
syge og ubehjckl«pelige. Teiorien med 
dens Kolonisering er at bjælpe von-L 

dige Familier til en iotnsortabel Me-l 
r·ngsvej, saa de lan saa et Hjem dg« 
nyde Lylken som en Lan sor deres Ar- 
bejde og itke som Barmhjertigched. 
Enbver Dollar, der laanes eller bidras 
aes til en Familie i nogen Hensiat —- 

til Reise,«Underlhold, Sædekom Krea- 
turer eller Redisiaber —- ovsøreg imod 
Familien sog bliver en »lien" vaa dens 
Farin. Til passende Tid iordreg der 
saa en Panteosbligatsion med 5 Pro- 

cent Renter som Sitlerhed, og Howev- 
fummen gøres betalbar i 20 aarlige 
Terminen begyndende det tredke Aar, 
de er paa Landet. 

Fort Romie - Kolonien har vcecet 
en Zucces. Den har stasset Hjem til 
et stort Antal lnkkelige Familier, der 
er reddede fra Stumtvartererne i San 
Fancisco, Ehicago, New Ysosrk og an- 

Dre Etat-Wen og der er Rum for Tu- 
sinder andre, om Frelseshæten bare 
tunbe staffe Pengene tisl at faa dem 
Veruv for og give dem ,,a ftart«. Ko- 

loniftetne avler alle Slags Frugt og 
Havesager, særlig dog Kartnfler, Rod- 
beder og Hans. Faa af dem er sag 
lnlkelige at være oplært til Landbrsug5 
men Kaptajn Erislsem Bestnreren, hat 
Hist ftor Jndsigt, Takt og Taalmodig- 
bed til at lcere Byfolt, hvordan be 
ftal tillserede Jorden, avle Hans og 
Fragt. 

Om Frelseshærens Kolonikfeking i 
Almindeligbed feiger Curtis: Hvors 
fomhelst den har været uheldig, hour- 
fomhelft den ikle kar naaet sin Hen- 
scat, der hat Vanskeligheden vcersst 

Mangel paa en fast Kontrol og en 

indsigtsfuld Lebelfe tilligemed nogle 
Kolonisters Mangel paa EIvne til at 

arbejde med Hcenderne. Disfe Enkelt- 
6·der lan imidlertsid let rettes. 

Den tratst-specific Opløsnings- 
traktat. 

Den-:- Bestemmelfer ligger nu fcr 
Tffssntlighedetk Te er itte meget for- 
ftcllige fra Det, vi medbelte sidsL 

Lied Hsnsyn il Grænsefæstninger 
negs Nevlæsggelfe er Nomtændene i dzt 

Vasfentlige gaact inb paa Svensternes 
Forzangende. Der stal bestaa en neg- 

tr-.1! Belksj paa 9 eng. Milg Bredc 

pag lwer Hide af Grænsen mellem de 
jr Roger, og inoensor dette Belte nan 

ingen Fassnrinaer opføres eller vedligs.- 
txt-wess- Ronggvinger cg Zinsbetin 
ftm fkal ikke nedlasggeT men de maa 

ilte cpholdes som«k1ttioe »Ja-stumng 
Rouqszvinger faar Lov at bebolde en 

ijskamifon paa Ztørrelse som hidti!, 
nemXig RM Mand- J Tlfcrlde af, 
at lsegge Riger i Fellesftab eller et 

af dem Sommer i Hirig Ins-d en trcbie 
Mam, man den nexttrale Gtænse over- 

ftride5, ellers ikke. 

Angaaende Voldgift bestemmes, 
at Tviftisrmmf mellem de to Rig-:r 
ftal afgøres ved Voldgift Dom- 
ftolen i Haoq, bog undtages Spur-gä- 
maal osn Landenes llafbængikyked, 
Ukrcknkeliqbed og Livginteresse. Dog 
fkal nævnte Domstol afgvre, om ck 

Mellsemvætende er af Livginteresfe 
cller ej. 

Sondags-Lnkniitg i St. Louis. 

»De: underltge Laag, sont lutkszr 
Saloonerne i St. Louis om Sondw 
gen, flutter fremdeles ganste tæt«, 
hcbdet det dernede fra. De »tørftige« 
andres, om ogsaa Saharatilstanden 
lan holde sig, indtil næfte LegislatJr 
samles, hvilket itke ster for 1907. 

Thomas E. Muldihill er, som A- 
msrikaneme siger i deres Billedssprog, 
Man-den, der sidder paa Laugen 

Gut-ernst Fol! lovede jo ved sit 
Balg, at han vilde gennemføre Lo- 
vene. Saa var der en hel De! Bot- 
gere i St. Louis, deriblandt man- 

ge kikkelige Organisatskoner. der min- 
dcde ham -om Leben, der byder Lulning 
af Salvsonerne om Sondagem Sksnt 
Gav. Folk stal være liberasl med Hen- 
syn til perfonlig Fr"i«h9d, vilde han 
holde sit Løfte og se Lovene overholdL 
Saa valgte han Lowyer Mulvihill 
ssom fæklig Kommissar for den Sagz 
Gennemførekfe, og han er Mond for 
Opgaven. — Ser gamle Tyckkere fid- 
kiet en støn Simdag Eftevmiddag em- 

kring Bordene i deres Beergardens, 
lytter til god Mit-sit og dritter »g-in- 
get asle.« 

Den ny Koloni Deinevillel 
Williams Co» N. D. 

sit-Z har nu taget Land der. 

At Herren rigeligt hat velsignet vsore 
Landsmand i lLJFiard Eo. N. Dak. er 

en stendsgerningk som ingen mcd 
Rette tan bestrike. Msed Tal til Her- 
ren, fom har gjort alt faa vel for 
dort Folt der oppe, kan man ttøstigt 
udraabe: kom og se den rkge Host, de 

Yvelopbyggede Forme, de forholdsvis 
kbetydelige Plantager, sont omkrandfer 
EHjeminene og de mange Gu"dsshuse, 
Zhvor nnge og gamle flsottes for at 
kliøke Korsets Evangelium, som er en 

kGuds Kraft til Saliggørelse. 
l Med disfe Kendsgerninger for Ae 
tat det, at nogle Mcend, sont med- 
-delt i »Danfteren«, drog ud og under- 
·seate Landet i Williams Co» haaben- 
»Es at finde et Eted for de mange rundt 
xninlrina lcenaere fyd paa, fom Aar 
efter Aar findet det vansieligere at 

forpaqte Land, samt for nngle af dem 
i de store Byer, fom kan og vil rive 

.sig løs fra Bnlivets daarende Be- 

:trsemmelinlieder oa til Vederlag fast 

i160 Acres af Land, hvor de lidt ef- 

iter lidt tan opbygae sig et Hjem og 
nna frem t«l en Zelvfiændighed, fom 

»icrt,olds:svis tnn faa naar frem til i 
«de sinke Beten 

Siden llsine 11 Lands-eigne tog 
thind snm meddelt i »Danilcren«, 
ktar Daneville haft et nnt Besøg af 
LIMle hvillet resulterede i, at 14 

zton Land, iaa Antallet nn er naaet 

«Op til 25. 

Hisor mange der vil benvtte Anled- 
.i"-innen — Vel den fidfte, vi har i N. 
Dai. —- inden Aaret er omme, Ved 

jeq itte: inen vil Dunsterne folge i 
Nordmændenes Ener, soin i Løbet 

Ins det sidfte Aar link lnat Beslag paa 

»in ftor on aanite ndmcerlet Land- 

«»ftra»tnsina, der formclig er oversaaet 
iped «Zn!aal)n’si«, da vi ilke ret nieget 
Land viere levnet i Lobet af Eiter- 
aarei. Alieddeleren af disie Linicr 
var seid nied Dei tan better-ste, bvad 
der bar vaiet ftrevet om Landet. Jor- 
ken er r«"g, o«a, iaa vidt Vi kunde sten- 

.ne« af en udmasriet BoniteL 

l De fiore chezilijorde sotn grcestr 
Ein-m digse udftratte Etepper, saa del- 

·naetede nd. Eidste Vinter havde 
;KVa-kitk«olderne tun haft detes Kvoesz 
Zihjeinme i 14 Dage. Reiten af Vin- 

ktsren fandt Hierdene Ncering i Oder-» 

jflod paa det næsten enestnaende kraf- 

tiqe Genes, som beklceder Høje Dg 

,Dale, og fom paa Grund af den ringe 

INedbør i Eiteraaret bevarer sin Kraft 
Wirte Vinteren. Paa lavere eller eng- 

lignende Strcetninger vokfer der nd- 
mcertet Grces. Nogle af os gil fact- 
ledeg henover en Engstrækning, hvor 
Græslfet naaedse os til midt paa LE- 

Evet. 

I Med Henfyn til Brcende, da lan 

Kul faas 5 a 6 Mil borte ved en 

Kulmine i Montand soskn danner Vesi- 
grcrnsen til Williams Cv.; men for-ev- 
rigt er det i Williamä Co. fom i 
Ward Co» der er ligefrem Overflod 
af Kul, hvsillet jo er af Uberegnelig 
Betydning for Nybyggernr. 

Den eneite O—mstæn.dighesd, der tun- 

de synes at vcere imsod Kvtlonien er 

den lange Vej t«·.l Banen, men set fra 
et andet Synspuntt er det vel ret, 

som Mr. R. M. Calderwo-od, U. S. 

Commisswner sagde: deite er netop en 

god Garanti for, at Banen Vil vg 
maa komme. 

Naar Banen tommer tan naturlig- 
vis ingen nied Bestemthed forudsige, 
men alt tyder i Retning af, at Ba- 
nen ikie alene vil komme, men at den 

cgtsaa vil komme snart. 
Entwer, som er lidt kendt dewppe, 

ved, at »Soo« Bauen, som gamm- 
stcerer Ward Co. fta Sydsst til 
Nordveft, og Greci Northern Bauen, 
som krydser Williamz Eos sydlige 
Del, vogter hinanden nied Stinsyge 

B-litke. At denne Omstændighed dg- 
saa vil gøte sit til at ftemslynde Vit- 
teliggøtelfen af nogle af de Projetter, 
its-m Hat vætet paa Tale, et san-dsyn- 
ligt. Gteat Notthetn Banens Land- 
maaletjotps ospslog sine Telte lige syd 
for Flaxton i de Dage, da vi beføgte 
dote Landsmænd det, hvem vi hetvcd 
sendet en kjettelig Hilsen Eftet Fitt- 
indende var denne den Zdie Route 
Linie Landmaalete var i Fætd sned 
at opinaale og undetspge vest Paa gen- 
nem Wiilliams Co. 

At Soo Banen, som ssaa tigeligt 
hat lfspøftet Løn for sit tefulutte Fore- 
tagende at gennesmstæte Ward Co. fra 
Sydøst til Notdvest, før saa at sige 
en enefte Nybygger hadde slaaet sig 
ned, stulde sidde med Heendetne i 
Skødet og lade Gteat Notthetn Ba- 
nen ene om Will-kams C:o., som saa 
at sige er indtaget med Undtagelse af 
Sttækningen i den nsotdveftlige Side 
— synops for mit Vedk-otnniende at vce- 

te Thøjst usansdfynligL 
En Ting, som lige stal betøtes, er 

at state tilgtcensende Ittækninget i 
Montana vil ogssaa blive aabnet for 
,,·Settling«. 

Landet i Montana, som vi saa oq 
bettaadte, vat ftugtbatt og dejligt 

Herren var tned os og velsignekse 
os, faa di hat Grund til ngsaa Vcd 
dlfsse Liniet at frembæte vor Tal til 
Herren, fom gav os det dejlige Veft 
under vor Fatt henovet Lan-beis- Tale 
og Høje med dets duftende Gras og 
tvægende Luft. 

Men detnæst ogifaa en hjettelig Tat 
tTI Jens Dixen, fam gøt alt for at ftaa 
Landspgeten bi med Raad og Daad, 
samt til enhvet, som var med paa hin 
dejlige og ufotglemmelige Tut i BZj - 
iiains Cwo N- Dak. 

Ved disfe Liniet vil jeg hvetsken til- 

slynde ellet ftataade nogen at tage 
Land i Daneville, nien fige: rejs op 
ca se og lad dig jtke fotsktække af 
den lange Vej fta Baneit Jetnba- 
nett skal nsok komme. Husk saa vg- 
faa paa, hdsot tigellgt vsote Lands- 
::3a-nd5 Befttæsbelset i Ward Co. et 

blcvet veslsignet af vor himmelskse Fa- 
t«et, »son1 ladet sin Sol opgaa over 

pnde og ande, tg ladet tegnc over ret- 

iastdige oa utetfætdiae« (Matth. 5, 
45). 

Med kcetlia Hilfen og hjettelig Tak. 
Edets heng. 

L. H. Kjøllet. 

Komura og Kancko takker af. 
F 

J Ongbags skulde Japans Steh-J- 
tommigsær Zionutra forlade New 

York, o« den 2. Oktober vil han poa 
Damperen »Ein-preis af India« sejle 
ud fra Vanckuver efter Hjemmet. 

Før han forlkd New York, gasv han 
til Ass. Prefs en lcengere Udtalelfe, 
ncermest en Tal til United States isg 
dets Præfident for den venlikge Mod- 
tagelfe han og hans Folge hat modi, 
rig for den Hjcvlp, Præfibenten hat 
ydet til Frevens Osprettelse. Han flat- 
ter saalesdes: 

,,Det er mit optigtige Haab og min 
Tro, at Forholdet mellem den store 
Republit og chserdømmet i Osten, 
hvillet er grundet paa gensidige Sym- 
patier og identisle Jnteres"ser, maa. 

vedv«are og vokse i Styrke.« 
Elllickadoens spicielle Agent, Baron 

Kaneto, er bleven hjemkaldt og vtl 
pøre Folgeskab med Baron Kommu. 
Ogsaa han forlader Amerika med en 

støn Tak. 

Satz-Kanten 
Vilde ifølge Telegram til et Firma i 
New York i Begyndelisen af denne Uge 
rimeliavis blive stængt en fjprten 
Dage paa Grund af, at Dani.:«5aadzn 
,,C!batbam« er forlist der, og Vragzt 
sbar lagt sig i Beer for Fætdselea, 
eller vgssaa er Kanalm bleven besta- 
dtget ved Sprængntngeu asf Braget. 

« 


