Pressestof om bokseropstanden fra den New
Zealandske avis ”The Evening Post”
The Evening Post blev grundlagt af Henry Blundell. Fra den 8. februar 1865 blev avisen
udsendt som en daglig avis. Blundell var født i Dublin. Han arbejdede i mere end 30 år
for den irske avis Dublin Evening Mail. I 1860 udvandrede han med sin familie til Melhourne (Australien). I 1863 flyttede han videre til New Zealand, hvor han fik arbejde på
Otago Daily Times. I 1865 tog han så initiativ til grundlæggelsen af The Evening Post.
Nedenfor er der en række korte nyheder om udviklingen i Kina under bokseropstanden.

KEJSERENS TROFASTHED OVERFOR ”BOKSERNE” BEVIST
EN GENERAL KRITISERES FORDI HAN BEKÆMPEDE DEM
KEJSERELIGE TROPER I FARE
HONGKONG (Xianggang), 11 Juni.
En kejserlig proklamation er blevet udstedt i Pekin (Beijing), heri kritiseredes general
Nieh* for drabet på ’Bokserne’ i slaget ved Tientsin (Tianjin) og beordrede ham til at
trække sine tropper 80 miles væk, nemlig tilbage til Lu-tai (Lutai).
Generalen har telegraferet til Pekin (Beijing), at han forgæves bad ’Bokserne’ om at
trække sig, og at han ikke havde noget alternativ til at kæmpe (mod dem). Han stolede på
kejserens tilgivelse og sagde, at der ville blive alvorlige problemer i forhold til magterne
(dvs. de europæiske magter og USA), medmindre ’Bokserne’ blev nedkæmpet.
’Bokserne’ har nu omringet og isoleret general Nieh’s styrke.
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VIGTIG MEDDELELSE FRA DEN BRITISKE MINISTER
FAREN I PALADSET
LONDON, 11 Juni.
Sir Claude MacDonald, den britiske minister i Pekin (Beijing), har telegraferet følgende
til udenrigsministeriet: ”Tronen (dvs. kejseren) har stærke sympatier for ’Bokserne’. De
indfødte troppers holdning er tvivlsom. Tsung-li-Yamen (Tsungli Yame)* ønsker ikke en
endelig nedkæmpelse af ’Bokserne’.”

MANGE KRIGSSKIBE SAMLES
FORSLAG OM AT TAGE KONTROL OVER EN OMRÅDE PÅ KYSTEN
HONGKONG (Xianggang), 11 juni.
Det amerikanske missionær-college i Tungchau (Tongzhou) ti miles øst for Pekin (Beijing) er blevet forladt. To kirker er blevet brændt ned af ’Bokserne’ og 75 konvertitter*
er blevet massakreret. Mange af dem blev brændt i live.
Tsung-li-Yamen (Tsungli Yame)* støtter ’Bokserne’ med våben.
En stor deling af udenlandske marinesoldater med kanoner forventes at komme til Peking i aften.

*General Nieh eller Vie Shicheng blev i slutningen af 1890’erne en højt dekoreret og
højt beundret general i den kejserlige hær. Dette fik dog en ende i 1900, da den probokser orienterede del af regeringen og den kejserlige administration kritiserede ham for
bekæmpe bokserne. Han blev dræbt i kamp mod bokserne juni 1900; ”Tsungli Yamen”
var Kinas ministerium til modtagelse af tribut fra andre lande; Konvertitter er i dette tilfælde kinesere, der er gået over til kristendommen
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