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Revolutionen i Rina. 

Kotrefpondance 
fra 

FiknasMiSsionær C h r i j c 1 u n s e n. 

Vi fandt folgende-, der fort-sont i 
»M. ngl·« af ti. des. saa intecm- 
fant, at vi meddechr dist. Det er godt 
at høre en, der jer Situationen paa 
nær Hold. 

YttatrsShi-Kai gjorde jig sont be- 
kendt kostbar og tog til jin qamle 
Undskyldning om Ein-c daarlige Ben. 

Masrfelig not hindre-de disse- lmm 
itke i at være Ovckgeneral vedzrons 
ten, men blot i at vasrcs Førftcmii 
nistet-. 

Regeringens Formaning om »fnakt 
-at blfve rast-« hjalp omsidck, og 16. 

November sit ;7)uan-Zhi-siai Regen- 
tens Sanktion paa jin Ministeklistc, 
bestanende af 10 Miniftre foruden 
hom few og dectil 10 Vireixllkinistre 

Jmidcertid havde han fort Zrcsdsi 
undekhqndlinger med Nebellernes 
Overgeneral, Li; men det noe For- 
fatningsudkast af Z. November, Tom 
man vildc stille Our-kerer tilfreds 
med, var dem ikke not, idet disfe ikke 
vilde visde noget af Tanten om et 

arveligt Maniehuidynasti Tom For- 
fatningcns Topfiguk, men kun vilde 
ilutte Fred paa Betingeljcs af Dyna- 
ftiets Afjættelse og Optettelfe af Ne- 
public 

Der hat væket Rygter am, at 
YuansShisKai virkelig vilde forcsflaa 
Aejferhuscst at give Afkald paa Tro- 
nen, men de fidste Erklætinger fra 
ham qaar dog ud pas-, at Kampen 
man genoptages og Opwrshasrcn 
soelasgges. 

Hvis drt er alvorlig ment, beto- 
dcsr det ny Blodsudandcsl·9, nyo Ma- 
sakret og wegen Elendiabod. 

Man havde doq banden der skuldc 
vix-re nok mcd alt det. der er jomamst 
ch Haufonx ved hviis Brand flere 
Tusinder—- og dcrkbiandt mange 
Kvinder og Vøm — omfunt i Flam- 
metne, medens dct mouss, at ca. 

5m),000 dekved er blcvcsn hjemlsse 
Med Henfnn til Zagckneszs fromtis 

dige Udvikling kan nie-get jo afhænge 
af, om YaamShiiKai virkelig for- 
blioer loyal, saa at han af al Magt 
vil støtte MaUTcHUrCrmss vaklendc 
Trunk-. 

Dog er det nasxmcs at vorm-, at 
han, der selv ikko er Manfchu on 
hat et fcmdant Fortidsmcllemværens 
re med Kejferhufet, virkelig ikulde 
vmrc eet Hiern- og ern Sjckl med 
bette. 

Zelv om man undertideq tror det 
bedfte, er Opgavm der ligger for 
Regeringspartiet, dog meget von- 

stetig. 
Mut-is Finanfcsr er ndtømte, oa 

der tales om et unt udcsnlondkaaam 
hvorledcss dette kan sifrcsits von en 

Tid, da Pekingstcsrinqons Aktin 
staats san lavt, or ikke let at indfe. 

Ende-Ha kommt-r dcsrtiL nt Hokus 
rinastropprkne, fom manqsc af dem 
alt rigelig bar visi, inqenlunde » 

til at ftole paa. 
Med Henfyn til Muliahederne for 

en revublikanfk Forfatnina, da lndcsr 
det vem Forhaand rcnt lattisrliat 
at et Keiferdømme mod Asartusinders 
Tradition bag Ha oq med den Gub- 
domsalorie om fin, Tom Udtknkkct 
».«3ims(-ns San« ou beli- den denmsd 
forbnndnes Tankesaann bar skabt, 
pludkcliq skulde blasses over Ende 
Tom et Korthus oa give Plads for 
en Republik. 

Men vift er det, at gaar skejsers 
ldømmeh jaa gaar der dermed meget 

as det gan11e, og deriblandt ogjaa en 

god Bunke af det, der har været en 

Stranke for zkihed og Fremfkridt— 
og for Cvangeliet. 

Dermed er ikte sagt, at der ikke i 
Siedet kan komme nye Onder og 
Vanfkeligheder, fom var ukendt un- 
der det gamle. 

Men Vejen frem til en Nopublik 
er i visje Henfeender maasfe ikke saa 
ufardar, som man ved førfte Øjekast 
sfnlde tro. 

Vi bar i denne Tid faktisk hørt, at 
den ene Provins efter den anden 
hver for jig hat tonstitueret sig som 
en lille Republit med selvstcendigRes 
gering, nogle i aabcsnbac Tilslutning 
til Der-verne, andre paa et neutralt 
Grundlag, san de officielt hverken 
tager Parti for Regekingen ellek for 
Nebetlerne 

Der var i og for sig intet i Vejen 
,for, at denne Ordning efterhaanden 
Ifik et bredere folkecigt Grundlag, 
og nt" de enkelte Provinser siden 
efter du Forenede Stateks Forbilles 

;de inmledes under en Fwllesreges 
ring. 

Naar Opgøret mellem Kineserc 
og Manfchurer er tilende og Lise- 
stillingen fuldbyrdet, san hat Kinn i 
øvrigt ikke nagen awelig Adel, der 
staat i chen for Omstsbningem men 

er i visfe Senseender et megot de- 
mokratikk Land, hvor de erhvervede 
Fortrin —— i hvert Fald teorptisk harl 
en fremsfudt Plads ved Siden as de 
sttcs Fortrin. 

Endnu et Ord om 

Situationen i Manfchnriet 

Ton kluge km blutige Vicekouges 
(7bno-Er-Sknm i Mukdm bar allere- 
Du fnmst dmmcst on sclvsmsndiq Ne- 
gpritm for Manfrhukiet oa ffnndt 
N nusd at crklwre Provinscsn for 
msntmi. ou der oprettes nu one-mit 
linderafd.·limwr under det snakaldtv 
««!IevarriFreds-Selfkab«. 

Men Van7kelighedm er do non-:- 

nrtcst Clksmmtirt ManTchurcsr oa 

»Hu-m tm- .cfmssms, sont i Maniehus 
riet find-U i temmoliq liqcsläqt For- 
hold. 

anldcs disk-se vod Massofnsr Paa 
zlsknnschnrcsr andre Steht-r ophidfcs 
mod bvcmndriy faa kundc Situatio- 
nen blich fAmte-Hm og dis7c to Euk- 
mcsntxr hat aller-Ich lidt nonskeligt 
tmd at komme nd af det, naar de 
nu mødes i Provincialfoksamlinaer, 
i Vyraad od- 

Vicekonacn er Tclv trods iin Neu- 
tralitetserklæring en udpkæget Ven 
nf :U«’mi«5rhndynaftiet, oq han hat al- 
len-de fendt et Bud til Orte-mem- 
ralm Li, om at han vilde gribe 
til de mest drastiske Mit-setz hvis 

»denne ikke fømode for, at Our-rot 
«Ekke naaede Chili-Provin«·en eller 
Mankcbnriet 

Tot sinks, at General Li bar lo- 

imst Instit-. mcn bvad betndcr vol et 
; Tandant Løfte? 

Pan den anan Side bar Vladene 
Udtalelfor af Li om, at ban ikke vil 
falt- om Frodsbetinaelch for han 
fmar fomn Pckinas Portr. 

Moor Mwiklinqen i den Nestninm 
er im banne- for, at Virekongen on 
Man«fchttrcsr-Partiet her i Manfcbns 
riet ikke met-e formaar at holdeVasati 
Thale-us Tunae link-, men at de vil 
ask-e Alvor as Muster-ne 

Svivfslgelig ved de, at dette fnart 
vilde fremkalde en Jndgriben fra 

Nustandis og Japans Side, men del 
er oel tun, twad de ønfkey hvis Si- 

"tuationen blev jaa fortvivlet. 
En af vore Missionærer strev 

ifor fort Tid jidcm at det nu san 
nd til, at vi stulde have rolige og 
fredcline Artnsjddforhold for Guds 
Rigeszi Arm-We her i Manfchuriet. 
Ja, hvcm vede — Zkyerue kom, fsr 
man anede det. 

Log vor vi ikke se os cengstelige 
mu, nten gaa vor Gang sum fceds 
vanlia, visse paa, at hvad der end 
kommen faa fkal det gna mod en 
gryende Dag for Manschuriot og Ki- 
nn, og dct sfai ais-minnen tjcne til at 
hanc Vksjcn for ,,))iytteren paa den 
hvide Heft«. I 

Nud ijaslpsc oh til under indeklig 
Bøn og vedholdende Arbeij at hol- 
de Gotte fast. fein der hvor det er« 

faa tungt at se, hvor meget der 
ftandfss og Imago-Z ødix 

l 

Chicago,17.Dec E Fire ar- 

iiieniilis ,ioiri-tiiingsniasnd paa Syd- 
iideii arrefierisdes i Dag af Postins 
fi» ktør Jamess E. Ztuart beftyldt 
for at baue forisilt ved Tkuicl at 
udpresse 810000 af to cii Chiro- 
gos rigisfte Armeniere. 

Garabed T. Pufhman og Karekin 
Pushman, Tasppchandlcre, er 

:llia-ndisnis, sum Truslerne (»black- 
uiail«) var rittist imod, oa de ar- 

risftisrisde er Tr. Alfred GelbertSars 
lis Deckmedji, Am P. Chiitijan oai 
lekar H. Jeffisriaå Dr. Gclbert og 
Tisiiiiiisdji ital liinsis aflagt Boten-— i 
belie. ( 

Piiilnimiiii-’Lki·i-idrisiie modtog en] 
;:llc1-kki- Bron i lwilkcs de og dcxicii 
liksiimiliisr triiisdisss iiiisd Tød, derfisml 

jdis i Vrevisiiis nirvntis Pisiiqisfiinimisr 
»H- lisvisrsdisri til «!!ri«tiiki«ivisi«iiis eilier 
;«Ilimi n im. Ti- Mild« 7t1øllis Pisiiiisiiisi i isii Psal« .i-, lsiiiiiw dism til ist Oii l 
ltisl nisdis i Boni. lmor diI vildi iiiidisi 
ist andet Ali-im isviitisndis pim Man 
oq fim itiildis des føliiis Forstriitisii is 
disk sidsie Brei-. l 

Eii Pnkkis ziiordiss i Stand, ins 
wider fødismle Jn Tipektør rs Vaiit 
»Hm-di- Piiilmiaiissrødrisiiih iom de 
isiir befalet Brot-ist, sum di- iiiithnk 
Hi Gntvllist Ordisisdis isn of Vi·ødi«"!««» 

iEZ iit briiijis Pisniiisiiis til ist Ilimtisl 
niia Endiidisii Ia «I·’ii lmsmi fism til; 
Axmtiskist, bmii Plain-n, Puiliiimn 

Hhiiide itsp finde Maiidiii sont lmn 
ist-lin- lovrw Visiiiiisnis til Oplnsiiinsi 
) nni Jlillmktørismis tom i Veiddislie 
iii hist-, ledtis til Iliiholdelfisn 

I Sidste Nyt. 

21:meniere arrefteret. 

l 
l 

lT 

I Its sidfus Illkoldingcsr fra Shanai 
hak, Fiknm Haar ud paa, at Neue-« 
rinnen-Z Nenrasfentanh Tong Zlmo 
M or rede tiX at inmdekomthc Hm- 
vcst um Rcspukvlit Tot htsddor under 
20. ds» at under en Fredsfonfmsn- 
cr- mcllcsm Rmorinasrrpmssksntnsitt-r 
oa Nevolutisonister famme Dagö Ef- 
termiddaa udtalte nkwnte Mund fom 
ansShisKais Reprwfentant Ein i 
den NotninxL men ban fkuldc førft 
børcs fm Pekina. 

I 

Fra Lincoln, Wir-» meldes at 
Thvodoro Roosevolts Navn vil bli- 
ms fat von katcn fom Prassidcntkani 
didat for Nebraskas Vedkoniniksiidv. 
En Pistition for a·t saa hans Navn 
ma Listen sovcr Kandidatser ved Pfi- 
maskvalakt i April indlevorodes mvd 
form-due Underskrifter til Ztatss 
fekrctæren den 20. ds» oq der » 

startet en »boom« for hans Balg- 

eYork-sen rundt 
ZEIT-q- .m,. m- 

, 
En zyrværkerifabrik i Roiario 

Argenti-tm sprængt i Luften og 15 
Persuner drasbt 

Ved llniversitcstet i Paris studerer 
szr Tiden ITZUU udenlandske og 900 
franske winden 

» sI 
, 

Ton Z Haagkonfkrcnce for-berech- 
af en viommi Ision, del er nedjat as 
den zwilandjke thdcnrigsministen 

. 

« 

»O Leu persiske swloni i Konstantin- 
Dom-l har beklagt-: sig til den tyske 
Rigsdag over Englands og Rus- 
landsz Optrædesn i Persien. 

. 

LJ Alperne har i Foraaret oq 
,«E:smmcri-n 1911 118 Personer til- 
fnt Livct J dcst sidfte Tiaar er IWL 
Prissoncr umkommen ved Ulykker i 
Amome. 

l 

i J Omcsgmsn of Trondhjem Nor- 

jae, optrwdcr llwene i denne Tid i 
ftore Flotte og vifer en saadan Bild- 

"«t'nt1, at Skolernsc bar maattet lnkke. 
O 

Tot cuaselTkr Iwngeuar ovcrvasrcde 
den 4. Der. i Bombay, Indien, en 

BornofcssL hvok 25,()()0 Vorn of alle 
Laster og Trosbokcsndelfer hyldtsde 
Majestastcsrne 

s 

Prins Roland Bonaparte hat stil- 
fet 25«,n()« Fres. til Raadiqhed for 
Iidenskalnsrnes Fels-fah i Paris til 
Etatte af klfkedtemmetz der sonstas 
net vjdenkfabelige Underføaelset 

I 

Te fmnfke TIÆilitxerjluvew Paris 
Z. December Efter de af Deputerets 
kann-et vedtagne Veviltiimer vEl 
Frunkriqs Hase i Lølset of nieste 
Klar difnonere over III Ihn-ema- 
ifinet 

D 

Treebt Nimm-. :Ukiinchen, J. T; 
eencberv Flnveren Neeln der i Mid- 
dags ask on km Flnvexslnd7e11 her 
for at foretaqe en Overlondflmmhm 
ved Nürnberg, er ftyrtet ned ved 
Breitenfurt og drasbt pan Etedet. 

Adelsmand beichtet Materieer- 
Waland, sk. December kMamtti8’en 
af Walterford er fanden druknet i 
en Ihde Nwrheden af fin Ejendom 
Cnrmnbmore Den afdøde var 

Chef for en af Jrlands berømtefte 
Adelsfamilser og en Nevø nf Lord 
Chor-les Beressford 

I 

Nu Flyverrkord Minis, R. De- 
cember-. Flnvmsn Prsvoft bar ved en 

bist fort-tagen Opftianina med Pas- 
7aqer noaet on Bøfdcs af 3000 Me- 
ter on dermcsd fnt en nv Vol-dens- 
rekord i Flnvnina med Passcmcst 

. 

J Almoria i Spanien stod for en 
Tid fide-n to Minder oq fem Mænd 
anklagkde for i Forenina at have 
stfaalet on myrdet et Vorn. Den ene 

of Mwndene led as en Svgdom 
fom den overtrosfke Bande mentts 
kunde hclbredes ved Oft-innen af et 
Born. 

. 

Frodsprwmien Christian-m R. Do- 
rembmc Fircs Tocsaldemokmtifke 
Stortbinqsmwnd bar i Dem til 
Stortbsnavts Nobel Komite indfcsndt 
Forslaa om, at Nobels Frodspræs 
mie ikke uddeleg i Aar for at give 

Udtryt for de -Føle1ser, som er vat 
« 

vcd Italiens dirig- 
« 

Jndebrændt Norrkøping, Zoerrig 
Z. December. En sprgelig Begivens 
hed hat i Aftes fundet Sted her, 
idet en Familie Fagerbergss tre Børn 
i Alderen l—6 Aar er indcbrcendt 
Børnrne haude under Leg væltet en 

Lampen Da Brandvæsnct tom til 
Stede, fandt man de forkullede Lin. 

If 

« 
Ct Bombmttcntat Saloniki. l. 

;December. Mod et Posttog, der i 

Flslnar Var afziaaet im Zaloniki til 
;.«ionsmntinopel, blev der vod Akinds 

sclxalå forøvet et Bombmttentat Ved 

JElstlosioncn blev en Pakvogn knuft 
Fug 2 Mund of Togpersmmlet lautet 
lAttentatet tiiskkives den oukgakste 
Essai-site 

O 

En net Bande. Berlin, -l. Decem- 

.ln-r. Til »Verl. Tagabl.« telegra- 
«ic-1«(--:« fra St. Petersborg: En af en 

psnes Perioner bestaaende Bande af 
Tum- og mGkdstifteke, der Iededes 
af den l7aarige Wasfiliew, er ble- 
iw arrefteret ber. Banden pleiede 
at flikke Jld paa oni Natten og i 

Forvirrinqen at stiæle fra det brasns 
disnde Glis-. Wnsiilirw er det litt-ke- 
dcss at flygte. 

Rigsdumaen. St. Petersborg, 5. 

December Nigsdnmaen bar i Daa 
ivvd første Vehandlinq vedtaqet Lsovs 

Jforslaget om Embedsmænds Ausnut- 
Tlighed mcd en af Oktobrifterne fere- 
fkamst Tilføfelfe om, at fremfor alt 

»Jtutsadrwkutnrtsns Uafbasngkqbed af 
Adminiskratinnen nma fikres og 

"«Lomm(-rms Musik-« naffwttcslige for at 
xmmmtw Tmnfknlvnes nbøfeline 

chctfasrdiqbed 
f 

Triplmlliancm »:lgenzia Ita- 
limm« tut-Hier til Paris-, at der end- 
nn ifkis ist« thut nnqon Visftcsmmcslse 
om, hvowidt Trivlcsnllinchn sthl 
sornuos is tm- kmløfcss. J Løbot af den 
sidfte llgcs har dcr fundet on fortro- 
liq Vrovvvfdslina Steh mellem chi- 
fcsrno Franz Joseph oq Wilhelm 
Tameonq Viktor Emanuel mcn 

udrnforstaacndc vcd intet om disse- 
:"x«(sve-I Jndbnld 

anbt Finder LIIIIHIIII U. Tor-Im- 
!I«sr. Midt under IsII cIIiIIIIusIdIs Ihm- 
IkiIIII I Fibn ftnrkvdv den ermile 
Flmw Orlcn i Tag Ich IIIIId fin 
Maskinc oII braskkcdc SnIsIsIk san 
kIIIII dIIdcs vrm Steht-t. Sans- Pas- 
sager, en vaker vod Nov-I Wcsis, 
blev ligeledes drwbt. 

I 

Tut-km- oq VIIIIIxIrIIIU Konstantinw 
pel, 5. December En Mofkcs i Jstip 
or blesven fprænat i Lufthn IIf VIII- 
IIarIm Der var inqcsn Mennesker i 
dkofkeem da Efsplofioncn fandtSted. 
chivenbcsden bar forcmrfaqet ftor 

Ophidfelfe blandt den mIIkInmcschns 
fke Befolkninq oq bevirket alvorliae 

Fllroliqbcsden bvorvcsd 12 Mennefker 
»drcebtes og 20 faaredes. Der er trus- 
Efet Foranftaltninaer til at for-hin- 
ldro nderliIIcro Uroliqbeder En fe- 
new ledina fiqem at est mubamcs 

Zdnnsf VIII-n oq 14 Vulaarcsr blev 

ldmlst 
O 

Z STII Missionsthstemn Vod Mid- 
tisn of Oktober forlod Londonneri 

;MissionsI«I-Fkabrt8 gamlc Missfionwr 
Griffftb Jobn Kinn. 

lGan or mI 80 Aar og forlod —- 

Mg. »Times« —- Hankau paa Zo- 

Aarsdagen for sin Ankomst til den- 
ue By for at tilbringe sine sidste 
Tage i England. 

Da han kom til Haut-am lau Byen 
i Rainer efter TaipingsOprøreh han 
forlader atter Hankau i Ruiner. 

·- 

Den franske Anarkistlov. Paris-, 
U. December. J Deputerettamrets 
Møde i Tag motiverede Socialisten 
Thivrier et Forslag om Ophævelse af 
vlnartistloven af 1895. Thivier pro- 
testerede mod Anvendelsen af denne 
Lov paa organifcrede Arbejdere og 
stille-de Forflag om hurtig Frcmme 
af Forjlaget 

Justitgsministcrcn talte imod For- 
slaget om hurtig Fremme og hævdes 
de, at Anartismen vedblivende be- 
staar, men den har ændret sit Uds 
Teende og vijer sig iskkc mere i Form 
af Bombekasming, men som Atten- 
tater paa Jernbanespot · 

Ministerprwsident Caillamj udtals 
to fig lichtem-is intod Forsiaget om 

hurtig Fromm-, der derefter forta- 
stedess med 113 St. mod 97. 

I Japans Flaade. Tokio, 6. Decem- 
ber· Vladene meddel-er, at man i et 

lMinisterraad den 24. November er 

inaaet til et Kompromis mellem Re- 
prassentanterms for det mitttære og 
det øtonomiske Standpunkt Kabinet- 
tcst or blovct enfgt om Flaadepros 
grarnmet, hvori kræves en Bevilling 

Ipaa 92y2 Mill. Yen til Bygning af 
set Slagfkib oa tre Panserkrydfere, 
alle af ,,SttpcrsDeadnouqht«-Tys 
pen. Eis Embcdizmand i Admi- 

Ikalitetet har befrei-steh at man i Lo- 
jlnst af dcttcs ou do sfølgcnde Aar vil 
lasxmcs wisn til l Stdn-. Nonræsens 
tanterms i Qubincttcst for dsIt Inslitasre 
Standpunkt bar dcrnnsd ummmjt den 
skrwchch Forum-Ists af Flaado11. 

Mmä 

Blandkdk erdkictetskn 
WA-» :.-x WF »M- AM- 

»A- ALT- www-M —x-Vx-w«M.-v 

J Tirssdagis organiswscdess i Lin- 
co1n, Jst-tr» c» Tastin for Ne- 
bukka OT. Js. Adams af Zwerior 
vnlqtesss H Formand og E. M. Pol- 
lux-d uf Nebraska City til Ich-»nur 
Nymer havde m Tnftxs Jldinjniftms 
tion berettiger ham ti.s Nennoinitms 
YEML 

I 

Russlmndlinnerho i Washington i 
Anlvdnina of amerikanfke Jøders 
xdluaur over at dercs Pas ·kk(- hu- 
norerodvs i Nus land er cndt mo) 
at Sandelss oa Søtraktaten mellem 
do to Lande af 1832 er blcsven til- 
baqckaldt Da tret-der nd af Kraft 
mod Udløbet af 1912. 

J Finansminiftcr MchqfsiJAgrst 
rammrt til Konqresfm stritt-s næsse 
Aufs quifter til WARRANan 
Jndtcrgternc til 8667,000,000. 

ant11w7etwt fømcsr for sinc- cqne 
quifter. oa Udaifternc til Panamcp 
Kanalen, der anflaag til VII-MI- 

»760, er ikke mcsd i ncwntcs Udgiftss 
post. 

. 

En Jernbonmslnkkcs von Chi.Misw. 
F: St. P. Bauen ved Ohr-sfo Minn» 
den 18 ds» kmsvedc 10 Oft-e for- 
ndcsn ifkp fcm faarede Ulvkkon Kote 
vcsd csf Sommonftød mellom to Af- 
dislinqksr af et -6«irtintoq. For-Aste 
Afdsslina var ffmsWt for pt Fragt- 
to«,1, tm scm var nnd-sit Tiskfssssx ikkp 
Tiqnalifcsret riatiat, san dcst Ist« knd 
i førfte Soktions Sovevogne, hvor 
de mange omkom og saaredeth 


