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.,l)anslteren" 
er det eneste danske Blad 

i Amerika, der udgaak 
to Sange A om ugen sp« 
udgiveø af 

OUWFJJ Hin-. PUB. AMICI 
III-Alk- Nimmst ( 

1 ProvegNumre Ieudes 
frjt vaa Forlangendr. 

Nr. IH H« Vlair, Nebr» Frekiug den 4 DeceIIIlIer 1908 « 1 I Aarg. 
Stormagterne om 

Overenstomsten med 
Japan. 

London, :30. Nov. — Overenip 

toniften inellekn Te Foreitede Ztater 

eg Japan wettet den største Interess- 
1e lier,va-se1ttlia af internationalll 

Grunde-, idet den Mr Ende paa ei: 

Tilstand, sont, bund Lieblik det sknl-’ 
de nun-e, knnde liane ledet til Pan-. 

itelialieder ineilein Te zorenede Sta- s 

ter og Japan, lnmrnnder Englandi 
tnnde have tonnnet i sn nbehagesj 
lig Etilling, oa for det andet fordil 
den er et nnt Etridt i De Foreiiede·l 
ZtaIerEi Politi.f nIed Oensnn till 
ndenlandsle Foruiflinanx 

Man aaar nd fra at den ln«itiit·e’ 
icnring lilen taget nied pan Eliaad 
lsa«.de af den aineiitanste on den 

nwanite sitt-gering inden Heeren-·- 
ts.-iniien lsleo fnldført, on man ei 

iin n:i—:-geei·ia efter at ie, lwotledew 
minnt-essen nil stille sia til Saat-lex 

VondonBladene ndtaler den hier«- 
teliaile Tilfredi«lnsd med den nne 

Forstkrina oin Fred i det fierna 
leen. l 

Et Peter-Almen 20 Nov -—l 
kllsan niener her, at del nn et aode» 
Edfiater til en Ordnina af Tlnistenl 

vnied Henan til Jinidizdiktionen il 
vBat-bin og andre Vner i Jernbanes 
Zonen i Illkanchnriet Paa et for Te; 
Ferenede Stater tilfrcdisstillende 
(«irnndlaa. »Motive Breinlnt« denke- 
der Opmasrksomlieden paa den Hof- l 
ligbed, De Forenede Ztater 

ndvistej 
l 

l 
l 
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ted at forbøre fia om Rnelands 

Mening, RIEMANN-ame blws 
Wentliggjort Bleibet betragterOverL 

enskomsten fotn en Garanti fot Fre- 
den i det fierne Øften 

Paris-, 30. Nov. —- Den franfke. 
Presse er enitennnig i fin Anerken- 
delfe af den amerikaaniapanskeJ 
Linn-engst«otnsts:s itore Vetndnina an 

anier den foin et diploinatisk Mein-r- 
itnkte af de to Lande, at de gaar 
lnsn on gioer liinanden Oaand i 
Ztedet for at tasinoe oni Oerredoins 
niet naa Ztilleliaoet 

..Overenst«on1s1en kan jfte prisests 
lssoit not,« siaer ,,Tenm:-« Den er 

til Ære for den nolitiffe Visdoni 
liaade i Washington oa Tokio. Rooie 
neltszi Ptcesideiit-Te1-1nin endet- paa 
en aliinrende Tlliaade.« 

Berlin, :3()· Nan. — lldenriagsde- 
partenientet i Washington nennend- 

iiq pna Forhaand til det tnfke 
lldenriagdepartenient nied Hensyn til 
den amerikansk-iapanske Overens- 
tomst oin Kinn-I Jntenritet oa Stil- 

linn paa Stille-hattet Det blev til- 
tuideqivet, at Leerenskomften lier 
Vilde blive modtaaet med det fnldei 
in Bifald, idet den Vilde blive san- 
oel i Tyfklands sotn i de kontrabe- 
tende Magters Interesse 

Hot Springs Va» 30· Nov· —- 

Jet meldes lier fm paalidelige Kil- 
de, at saa tidlig soin i 1905 tog 
Japan Skridt til en Forftaaelfe med 
De Forenede Statt-r for Bevarelse 
ai Statuszs ano i Asien og en forenet 
Lptreeden af de tre Magter, De 
Formede Statt-n England og Ja- 
pan med dette Maal for Øje. 

Japanerne foreflog ikke en formel- 
Alliance, vidende at Amerika var 
imod Jndgaaelse af en saadam men 

Forilaget gik nd paa en Overens—- 
kkmst, der vilde have ligesaa Inoralfk 
bindende Kraft sotn en formel Trak- 
tat. Forslaaet blev giort gennem 
W. H. Tast, da han sont Krigsmi- 
nistet paa Vej til Filipvinerne 
itandfede i Japan, 

En bewog-Winde 
Minneapolis den 2. Dec. J et 

Vwrelse i Appeldore Gott-l bersteds 
blev fundet et Breo chen Underi 
fkrift til en Charles Westbera, kort 
efter at en Mrs. Charles Smitb 

var fort til Konnuuncljospitalet, hour 
lmn dødc iioqle Minutter sencre pag 
Grund nf at hum- drnkket Harlml 
jun-. 

Tot antuch at Damm, sont or 

fonds under Nannet Oel-In Moan 
ci« en Zum-r af on Farnka- i Ju. 
nasr Tumchm J Tthmdaqsks beføgtc 
m Mund hmdkh dennc kuldte lmn 
ifølxus ct Adan Cl)urlcs:2, og lmn 
lmvdc hildt lnsndc ind, at lmn var 

en frafkildt ManR lmilkct ika var 

TilIfaslch Dtsrovqr tmsttchis hun 
mcd baut. 

Af bcuchs Brod smer det, at 

lnm tog siq mmct nin over dct Vo- 

dmaeri. sont var forøvct inmd bde. 

Den gule Fare 
forsvunden. 

« 

chdcspugtcu mellcm U. c. og 
Japan cr cn sicudsgktning. 

Ten lieh-over ikke Seuatcts 

Godkendclsr. 

’I»Xasl)ington, T. C» l. Tec. 
De niellein United State: oa Japan 
ndoetTlede Ilcoter anaaaende di; se 
Landes«-s Politik i det ffeine Østn 
offentliispigiordeis liei i Tan. Fied: 
paaten nielleni de to Lande er nn 

en nendsgerning Jndholdet af 
dZZie Skrivelser er ifke viesentlin 
forstelliqt fra, Miad oi allerede 
Var ineddelt. 

At den sluttede Oderenskoinsl er 

en Begioenhed af højefte Betydning 
tan ikke beiiægte5. Den betyder va- 

rig Fred ellerz jag,«nixx Mär-FIED- 
fom det- er -—miiligt at opnaa ad 

diplomatisk Bei Og den ei mete( 
end det. For De Forenede Vaters-; 
Vedfonnnende er den en Afviqen 
frn den Tradition, at Prcesidentenj 
oa dank- Raadninere ikke fan slntte’ 
Lnerenszskoinit ined en frennned’ 
Nation nden Senatets Sammka 
sont Konstitntionen liefteiinnei-. 

hilf de irennnede Diploniater fal- 
decs det Forliold der er indgaaet 
inellein de to Nationen en »Alliance«. 
dllken ioort lldenriaIdeoarteinent 
finde-:- det ikke sanlede-:» fordi det 
er iinod baade Traditionen on Kon- 

ititntionen, at Prwsidenten oa Uden- 

isiasininisteren slntter Allianee ined 
en frennned Maat nden Eenatetsk 
Bifald 

Den oidtiwkkeiide Betndnina nf 
denn-.l lnstoriske Begioenlied er, at 

De Forenede Statt-r og Japan er 

lnanet til fnld Forftanelse anaaaende 
krtle Bewiinnspiinkter iinellein dein 
paa Etillennoet on i det fjerne 

sLiten Japan liar paa sit Initia- 
;tio opnaaet linnende Overenszkonp 

jin-r med alle de ledende Mantel-, 
jiaa det fan betragtesz soni afajort, 
Hat Snakken om den anle Fare en 

Gang for alle er laat til Side. 

Efter Japans Eeir over Russland 
foldtes Verden af Frnnt for ja- 
pansf Lvergred De »bmndrings- 
vasrdige lille Japanere« vilde gøre 
fixi til Herr-er i Øften De vilde 
overfvønnne Kina oa tiltage fia en 

Slagg Ooerhertedøinnie over den 
vage Nation, lignende som de hav- 
de gjort i Korea. Ud frn dette 
Synspnnkt ansaa ninn det for fik- 
t«ert, at Japan og De Forenede 
Stater før eller senere vilde komme 
i Konflikt Alt dette er nn lagt til 
Side. Japan bar nu sluttet Freds- 
vagt med Magterne og defineret 
sin Aktioitet oa Politik, fidft med De 
Forenede Statt-is Kinn er fikret 
imod fapanfk Odemreb, eg der vil 

inaen sdrig blive over det bidtil 
saa vanskeliqe fierne Ostens Spørgss 
maal. Det er en almindeliq Be- 
nirerknina blandt Diplomaterne ber, 
at Verden fkylder Nntidens japan- 
ske oplnfte Statsmcend fredeliae Po- 
litik nie-get 

Det liemærkes oasaa ofte, at 
Ver-den fkylder Prassident Roofevelts 

o,1 kllciniftcr Rootszs Politik th.j 
s Urcsdcnz Jntei esse hak de w c. 
ul drndu nicd Traditionen Weil 
en »lldvct'-:s linq nf Ninus « 

F lnqt dct inneiiknnske Folks Æv 
Modi- Villie for Tagen ved VII « X ( mq zxicdxspngt nied Japan —— til L 

«. « 

J s« elsck 
og Nod soi lusng Lande« DIT s Este 

)isn: 
Alliancel i frcnnnede Mag-z- — 

l 

i inn tnansfc fnlch nsikkcr i legal« k- 
xflund Mm den Vil ftan oed Nin 
l san til-nai- dct inneriknnfkc Falk s» 
Im- dcn, og del oil rimeligvis 
Hin-nach J den Forliindelse paap 

del Inindste oildc smn Ved Magt; 
forftc Anr. For Mr. Tnft kcndte 
alone til llndcrlmndlingerne,- 

nomførelse og qioor den-sk- UdsiiI 
sjn hiermiqu Tilflntning. 

Man forstmir, at der i Heim-»If 
isil lslioc qjort Forsøa pna at 

« 

fis-»rein GmidlinxL Mcn qldtnmntr 
tionon banben at Folket Vil give sp; 
(8-·-odt·i"ndcslfc. 

Højvandc l Arkansas- 
Pine Blqu :’-n«k., l. Dec. 

Bot-gerne i Pine Wufs kæmperjdr 
Fiscen en furtuiulet Knan for 
jri Byen frn nt styrre ned i den hu« 
tig stigende Urknnjcsz Flod Co« 
huset, Jefferson Hotel og By» f« 

Dhelle gorretmngshusew » 

paa Brinken af Flodbredsen, so 
det ftedse stigende Højvande sind« 
tasrer pun. Man venter, at Vandet 
liil nan sit Højdepnnkt i Morgen, og 
det inne-J naesten sifkert, at før 24 
Tini-er er otnnIe, vil den største 
Tel af Btzen liqge nnder den stadig 
suftende Flodg Bande. 

Med Nin-IdeenrteInentetsJ Billi- 

jgelse knnde Bnen sifres i fnn Timer. 
":lh’en nden denne inne-:- den dømt. 

: Tre Mit dvenfur Vuen bunter 
Finden sin iOestesfofortn Der er! 
fu« et fort Stoffe Land, son( knndes 
netntencfkasrst san Moden knnde le-I 
des: nden otn Bnen Men KrinszdeJ 
pnrtetnentet bar nnsatet at give sin 
Tilladelse Detaillexet Lus» «sint over 

Flodenis nne Knrirs nIaa fmst forts- 
nrnneszs Departetnentet On aaa Men- 
iiem de rsrimlære Funnakiteten før 
ndaet knn beflnttekk Man man se, 
um Fmsanininnen nf krlcsdlejet vil 
hindre den-J Sejlbnrbed Men det 
ser nd til, at der innen By vil bli- 
ve at bessntte, før det endelige Svar 
de- kan ventes fra Departementet. 

Et Pengeskabsrængt 
i Luftem 

Tyvenc røvcr sl4,000. 

PopperelL Magss den :?. Dec. — 

Jndbrndstyve sprængte Pengeskabet 
i Firft Nationnl Bank her Danks 
Morgen og tog 814000 og førte 
af Zted i en AntotnobiL 

Den Dygtighed hvunned Arbei- 
det blev gjort, bar overbevift Poli- 
tiet om, nt Jndbrndgtyvene hat« 
merkst Mestre i deresz Jag. 

De var tre i Følge, og skønt de 
san-J køre hort, tabtes deres Spot- 
scm hurtig, at det er nmnligt at fige, 
l)vilken Vej de tog. 

Bankens chelving blev sprwngt 
mntrent Kl. 2, da den sidfte af tre 

Eksplofioner blev børt af Ernest 
TarbelL der sov ianet ved Siden 
af Wanken Han var bleven vækket 
ved de to førfte Eksplosionerx men 

Lnden vnr san dæmpet. at ban vid- 
fte ikke, bvor det var· Ved den tre- 
ksit Eksplofion sprang kmn op, kOA 
en Revolver oq sprang nd for at 

nnderføne Gan fnndt imidlertid 
Toren til sit eaet Ins stimmt nden- 

fra, oq det tog liegen Tid, før lmn 
«fil brndt den op. Ta l)an kom nd, jun 
lzmi Rom-me køre af Eted i Auto- 

.me-l)il. Hast gjorde Allen-m: nien da 
Folf kein til, um« der intet Spur at 
finde af dem. 

e 
Ved lliideisøqelsen viste det fixi, 

LJis del vm taget Penqesedler til et 

Weløv af 81 luun Et smkkki kah 
i Guld, der lau i et uf de indi«e 

ertnnier cPenqeskabei. var urørt 
Del opdaaed es, at Rørverne, føi 

de beqyndte Arbejdet lmvde barrika- 
der-et Døiene til alle Hiise i Nasri 

sciedeii af Banketi 

»’ Ny Regent paa Hayti. 
sEn rasende Pøbcllsols vil onersalde 

dcn 87-anrigc Prcrsident. 

Port an Prince den L. Tec. Prie- 
zsident Nord Illexi5, sont nai- rege- 
Jket paa Hanti siden Umg, er ble- 

iben assat i Tag paa Grund as den 

ERevolutian sdin liar berstet paa 

;»Hayti i den senere Tid Den ganile 
LPræsident inaatte søge Tilflngt i 
Etset franste Zfilj ,,Dngnan Tronin«. 
iIGeneral Illntonie Einwi, Drin-its- 
» eneralen, Inarclserer op aennetn 

LJHalvøen ined en Hier Paa kunn) 

Mimd da General Leaitinie er ble- 
«· 

n ndraalit til Præsident. 
Den 87-aariae Pi·assideiit,«.’lleris:i’ 
r Gensmnd for Pøbelens Haan 

Spot, oa det var knn den franske 
sandt, M. Carteron. sotn reddede 

aldrende Præsident fra en wer- 

,., 

Jst-g- 
fon. 

Just soni han sknlde nedstiae i 
den ventende Baad, saa en Kbinde 
sit Snit til at stikke eiter Aleris 
med en drabelia lana Knixr nien lntn 
fe,ilede: inden lnm prøvede endnn 
en Gang. nreb en Soldat liende 
En Mund sik doa Leiliahed til at 

slaa Præsidenten en LussiniL Alein 
dendte sia til Mr. Calderdn oa san- 
de: »Im saade det jo til Dem, 
Teregs Eksellenee!« 

Nord Alerisis er altsaa nn frelst 
ern Bord paa det franske Zkilr 

Port an Prinee den J. Dei-. Ef- 
ter at Priesident Nord Jlleriss var 

flnatet fra Vuen paafnlate en Plini- 
drina af manae Privatbnse oa For- 
retninaer af den rasende Pøl1el. 

J største Hast sanilede General 

Pdidevin en 3t1n«ke, da ined denne 
drev lian Pøblen fra Gade til Gadd-, 
indtil den til sidst spredteå J alt 
drirbtes 12 Personen da Inanae lilev 
iaaret, ferend Ordenen zienoprettei 
des. 

Nord Aleriszi tilbragte en sømiløsz 
Nat Um Bord paa det fransfe Skib 

ea var Genitand for Konnnandørenö 
da Officererneg Medfølelse Jkke 
førend lian iaa den rasende Hob 
ndensor Paladset, forstod Aleri·:;, at 

Folket bavde vendt sig fra baut J 
Dass fixier ban: »Knn M. Carterons 

belteinodiae Opførsel bar frelft mit 

Liv.« 

128 Ulinearbejdere 
omkomne. 

Pittgibnrg, l. Dec. — Stark-sem- 
bedgniaend Mineeiere og Redning«:s- 
Itiæiid niener i Aften, at alle, der 
onikotn ved Eksplosionen i Mal-imm- 
Slliinerne sidste Lørdag, er fnndne 
paa to merk 126 Lig er bleven bejst 
op sra den 500 Fod dnbe Skakt. 

Mange- as disse er overgivet til 

Slcegtninge, og de fleste af dem er 

genkendte. 
Enbedsmænd i Statens Mine- 

rings-Departement beayndte i Dag 
deresillndersøgelse for at finde Aar- 

saaen til den frvqteliae Ulnkke. Den 
10. Dec. er bestemt til Forbør i 

Sagen. 

Jorden rundt. 

Traadlsz Tclcfonforbindclje er 

jclnblerct mollcm Manto Wka ved 
Ilsom oq La kllcaddalcua paa Sar- 

:dinicn un Etrækning puu 2308 
M m. 

Bot lmrdmtszsomsejlende Brig-Islan- 
de forlud Manila i Søndagz og er 

tm Pnu Voj til Sowle Ceylou, 

lllwr den vil ligge i to llgcr. Ter- 
fro. gunr Turm til Zue3. ! 

I 
l 

I T« Illkcnncfkcr drnkncr. Rom-, Ju- 
Epan den Z. Dec. Den japancsiskc1 
E Zimmer ,,(Xlinsci Mant« sank nd for 
chj--ka1j-Wei. Helc Vesaststngcn og 

Inllc Passaacrcrne um Bord i alt 70 

fVcrsoncr d!«11kncde. 

e 
) Undcrslasl1. Et. Peterskhorg den 
!:;. Tec. Ilskajor General Alexis er 

!l«slcven unfluget af Illkurineministcr- 
sTiknff for Unverstale og for at have 
Ittodtugct Bestifkolfc, mede lan 

llsur i Tit-nehmt 

J ct Brod fra Santalistan nied-» 
Pole-J. at IlIkiLssionasr Skrcfisrnd i 
lustigeer Tid liar lidt as en Hirt-tr- 
scil, incn nu ek- lian atrer rask ogJ 
piwdifcr sont sen-, tilfnncladendcs 
ndcn Anstrængclsc. ! 

i 
( 

700 Mennesker drnknede. Chesoo 

jnngaaendT Ulykken manqler, men» 
idlikeldinqen iydcr paa, at 700 Men- 

nrskcr csr dniktiede. 

antdnm iArabicn. Et Vlad i 
Konstantinupel Ineldcr fra Dschcdda. 
at der liar staat-r en Kaum ntollein 
en Bchiincrimnnne da LHW tnrki- 
ifis Zoldatcr Bodnincrne lsandc tai 
riac fnldms, deriblandt fil» Zhesiker 
Ealdntorno niiftist 50 Mand. 

Eli nmsrkelia Dødizsanrsaki Pras- 
fcktcn i Tcspartcmcntct Lmn i Al 

nior de Matheer blev furlcdcn rann 

ui et plndsoliqt Jldcbesindmde. sank 
lnin ansaa for anndelscn til en 

Hiasrnckonqeskstion. Da lian lsavdc 
lasst i medicinske Wanken at man 

fundr sfnffc Lindiing Vod nt ndtøm- 
inc Blod i » rot-minnen fnretoq han 
en Operation Paa siq fclv: mvn sTar 
i fin Eimsbevasqelsc bcslc Øret af. 

Juden man knndc kommel bam til 
Sjwln bavdes ban forblødt iiq. 

Undcr 1. dis. bcrcttrsjs fra Elsicago 
an: ist start Deinonitrationszsniødc 
(250()) i Anlednina af, at Russ- 
land-J Reacrina bar sorlanat to po- 
litiifc Forbrisdere, Jan Pourcn oa 

Christian Rndmvity ndlvvcret Flch 
af Bycnss bedfte Talerc deltog i 

Mødet, og der blev ika taget med 

—Zilkck)ai1dsker« pan Czarcn og den 

rnssiske Rogerina Dct bævdedes 
stærkt, at Traktaten oni Udlcvering 
as Forbrnderc ikke bør aælde de 

Politiskc. Politiskc Flyqtninqe 
bør finde et Fristedi dette Land. 

Den bekcndte ældre danske Meta- 

distpræst, Chr. Treidor, ligger iflg. 
»Ehr. Talsmand« for Nærvcerendc 

sna paa Vestsidens Hospital i Chi- 
caao. —- Treider bar i flere Aar 
lidt as et Onde i sit bøire Ben. 
Hans Tilstand sorvwrredes for bvcrt 
Aar, og til sidst blev Lidelscrne saa 
nndboldeliqe, at ban maatte under- 
kaste fia cn Operation. Der var in- 
tct andct at qørc end at ampntere 
Beurt. Det blev afskaarct omkrina 
Es Tomincr nedenfor Hofteleth Ope- 

lmtionen blcv Vel overstaaet, og 

.«Lus1. Treider ndtulcr nn sin Til- 
,frcd-:il)ed nied, at den blcu fort-tagen 
i O 

l 
Den russfiske Dnnm bar vcvilgct 

tj2,U()U,WU for Lprckimldelsen og 
Konstruktion af clrnkcntkrre Skolcr 
under sinkean Kontrol. 

I 

l 
Ved Butteguardcn Jancowitzvrücke ,s1ødte forludcn to Tag paa Statis- 

Iliancn sannnen, hvorved T Personcr ! junrest 
l 

) Port Elisubetb i Sodafrika er 

Ilncucn hærgct af en Stormflod. 
Tufindcr af Bauer Bomuld cnten 

Iskylledesz i Havet cllcr hcskadigedcs 
; af Band. 

.- 

l 

Itzt-holder Inellcnt Czccherne og 
Tusker-no i Prng um« nu antagct 
en faadnn Rat-after, at del eftcr alle 
Solcnnrrkcr at dønnnc vil bliuc 
nødvcndigt at crklære Bin-n i Be- 
lcjringstilftund. llnder de llrolig- 
l)edet·, sum herskede den l· Dre» 
Um flere af Ordencns Hm1ndbc-- 
tin-o snarede Ved Stenkaft. Sol- 
datrrne blcv til sidft nødt til at 

lknqxsc End nun Ellkwngdeth som sna 
søgtc Tilflngt i Hast-ne 

Den ufcriqfke Meinst-:- JIibilasnnL 
Wien den Z. Dec. — J Anlednina 
af sdejser Frantz Joseph-T Jubilcenni 
Var Wien i Aste-J illninineret Pia-a- 
tigere end noaen Sind-e tilforn. 
Alle de dffentlige Bygninger faint 

bevirkede flere lllnkker 
ster blev dræbt, og mere end eet- 
Hnndrede Mennefker blev saaret 
Ildenfdr Stattet blev mange Men- 
nester saaret, da 2 blev driebt. 
I,5()(),()()() Meiniesker bereanesz ai 
lsave drei-et paa Gaderne. Istke min- 
dre end :3,-ll")()21i’ennefker fik entei-. 
en Titel, Dekoration eller blev for- 
freinniet. 

I 

Castw i Fraun-ja Panz-, l. Dec. 
Den franffe Regering spefnlerer 

paa, lmorledeszs man fkal hehandle 
Priefident Caftro af Ven 3Uela, naar 

than ankomer til Bordeamj. J Ve- 
tfaatnina af den farftnasdeliae Maa- 
de, hvorpaa den franffe Illiinister 
lrled ndvist fra Caracaå finder Re- 

ife-ringen at den burde nasgte Vene- 
zuelisz Prcefident at ftige i Land i 
Jsrankrim nien da Castro er fyg, 
nian af lnnnane lxfsensnn hindret fra 
a: tage et saadant Skridt Det er 

sands1)nliat, at dersom Castro ønfker 
at føge Lceaebehandlinq i Bordeaiix, 
iiit lian faa Lov til at forblive der. 
Tusker han at reife til Berlin, vil 
jsan faa Reisepas aennein Frankriaz 
inen det vil under innen Oinftieik 
diahed lilive bam tilladt at fcette 
fin Fin i Warisx « 

Japans Gasld Tidlia paa Aaret 
liande den japanike Regering besluttet 
at beaynde Afbetalingen paa Ja- 
pans Rrigslaam fom beløber fig til 
85(.),()()0,()()0, hvilken Zum ikke var 

forfalden førend ved Aarets flld- 
aana. Men den Monde, lworpaa 
Negeringen bavde tænkt fig at af- 
vikle Gcrlden, vakte den smka 
Misnøje blandt Kapitalister oa 
Bankiere, faa Regeringen bar set fia 
nødfaget til at følae en anden 
Fremgangsmaade 

Oele Situationen er sdenne, at 
der er ikke mindre end 880,000,- 
000 af Krigsfkatter, fom vil blive 
bibeboldt i den aarlige Liqnina. 
Negerinqen knnde affkaffe dem da 
lade Gcelden ftaa ben i det ubeftemte 
fem andre Landes- Reaeringer: 
nien Japan bar vakat at afbetale 
Gcelden 


