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et et halvugentligt Nyheds- 

og Qplysningsblad for 
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es kostet om Aaret i Forfkud 
81.50 i de Fotenede Stattt 

og 82.00 i deaudec 
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Prøquumre sendes 
frit paa Forlangende. 

Bis-ein Nebr» zwei-cis THAT-IX Oktober 1908' « 17. Aatg. 
Taft og Bryan møde5. 

Ehicago Handelsforcuings Gæftcr. 

Vaitdvejs-stom111issioncns Mødr. 

Chicago, s Okt. —- William J. 
Bryan og William H. Tast, Rina- 
leruc for Præfidentværdigheden, 
uiødtcs i Aftes ved Chicago Ass- 
sociation af Commerch fjerde aar- 

ligc Baute-L Førft ankom Bryan, 
sum havdc været i Chicago helc 
Tagen. Taft havde onc Formiddageu 
lzoldt en Tale ved Baakdvejs Kon- 
ventionen-J Aalming, out Eftcrmid- 
dagcn Ljaode han talt i Gachburg, 
Vg hau kom førfl tilbage til Shim- 
gli,- cftcr at Banketten var bcgyndt. 
Der haude vist sig ualmindelig Izu-l 
ten-Lise- for at se de to Kaudjdaters 
1nøde—:—, saa trc Spischaller i Au-; 
dimrietizi Hutcl var fyldt af Gæstcixl 

bit øredøvendc Jubclraab l1rødi 
Iøgs Vcd Taftg Blutdurst Bryan til- 
ligmncd de øvrige Gasster rejste sig 
rsg saa jmod Tøren· 

Der dramatifke Ljelilitp man hav- 
dsx Uærct spændt Paa, Var inart for- 
bj. Bryanii Haand Ventcde Tafth 
L! Oaaudtryk og faa Ord VekslcdeLs, 
sont dog ingen kundc høre for Tu- 
mult. Eftcr at Huldestraabene var 

forskununct, og Præsident Halt havde 
iutwduccret Bryan, sagde han bl. 
a.: ,,-8;1r Præsideut, Jammer og Gen- 
tlcmcxn Jeg særtcr Pris paa den 
TÆre at«være til Stede ved denne 

Leilighed og paa Præsidentens gode 
Ord. Jeg.tænker, det er et sodt 

ks««»«1:»:s» J» 
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Mike paa de talrige Ting, der forLJ 
ever oS som fælles Borgera Jeg 
mener at kuune se Tegn paa Frem- 
skridt i Politikkcn. Da jeg først be- 

gyndtc at ,run for prcsidcnt’ (Lattcr), 
gaoris der ingcn Lcjlighedcr af den- 
ne Blang Jeg mencr at knnnc jagt- 
tagc størrc Rærlighed og vcnligere 
Følclfer, end der raadedc i Forti- 
den« 

Eftcr at Taft var iutroduceret, 
sagdc han bl. a.: 

»Or. Præfide11t, Hr. Bryan og 
chllcmeu af Cljicago Handelgfor- 
eningz Jeg har blot begyndt at 

,run for the presidcncy’ LBifald og 
Latreer og jeg er glad Vrd at he- 

gyndc paa en Tib, da det skønnc 
ved dlmnpagnen er bedrc forstaaet. 

ch er overmaade glad ved at 

mode min frcmragende Opponcnt og 

Fællcszgasst og glemmcs Kampagnens 
Dispnttscr i saadau inspircrcndc 
(V)æstfril)ed.« 

Vcd Vandvejs Rotmcnlioncns Anb- 
ning sagde Taft bl. a.: 

»Vi finden at i de IU Aar, der 
sendtc 1903 er Landen Handel for- 
aget uch 118 Procent, medens Jeru- 
Lrnc T1«aI-x-:s.nortati0119 Midlernc i 

jmmuc Tid kun er forøget med 20 
Procent Tot lJar vcvret paavift, at 

det vildc tage en Kapital af 85,500- 
-(t0»,u(«) at afhjcclpc dennc Man- 
gel paa Befordrinasmidler ved Pyg- 
Jting af flere Jerbaucr, og faa vilde 
der sendda ikke være søraet for at 
mødo den fremtidigc Udvikling af 
vor Handel« Den eneftc Løsning af 

Problcnm fandt Taleren i Genne1n- 

jørelsen af den paatænkte Kanal 

En dansk Kvinde ( 
brændt ihjeL ( 

Følgondc fortælles fm Omahas 
Imder T. d5.: F 

MIK Hannah P. Peterseu, en; 
illkaslfcnmndg Hustru paa 28. vgl 
Locusk Zis» Lst-Omarm, eøde ManJ 
km Akten i VectodispszospitalctJ 
sum døde 8 Timcr often at htmll 
var blcven frygteliq forbrændt, og; 
i dcnne Tid Ied hmj 1nnaadeliat.; 

Mrs· Peterer vilde tillcwe en; 

scn Frokoft for sin Muth-, der skulde 
nd paa sin daqligo Runde for ati 
Icvere Mælk. Der hade vccret Jld 

i Kotnfurct Iidligcre paa Morgen- 
smftdem og der var cndnu Kul i 
den. J sit Hastvasrk hældte hun Ke- 

rosin paa Kullcne, og øjeblikkelig 
si"ete der en Eksplosiou, der rystcdc 

satt i Vccrelset og satte Jld paa Hu- 
fs(«1. — Mr. Peterscn var i et til- 

Fstødcndc Værclsc, og da han hørtc 
icfsplosioncm løb han nd i Koka- 
Jnct Der saa han sin Keine i11dl)1Jl: 
ch i Flammen skrigende om Hsælp. 
Lan grob et Dørforhceng og søgtc 
at kvæle Flammerne, men det 
brændte som i Tand-It Hans Frakke 
tun i Brand og blev næslcsn brændt 
as ham. Hans Hccndcr og Ansigt 
blev forbrasndt, mcn ban avaav 
ika Forsøget paa at srelse sin Konv. 
Saa løb han til dercs Sovekammcr, 
areb Sengetøj og hyllede om heu- 
te, og saaledes sik ban Jldcn sink- 
1"«et, men ved dennc Tid var Ko- 
1.cn alle-rede saa sorbrændt, at der; 
intct lSaab kunde chrcs am bendes 
Liv. 

Mrs. Pestcsrscsns to asldstc Sein-s 
uer var«ikke langt fra Hnset, da 

Eksplosioneit skete, men de kom for 
sent til at yde Hsælp. De fandt de- 
rcs Moder saa forbrwndt, at bim 
par ukendelig, og deres Fader var 

sum raseride as det, han bavde anle- 
1set. Synct var ynkeliat. Mr. Pe- 
tcrsen er der dog Haab for, men 

ban er meget lidende. 

Nok een mod Guvernør 
Hafkeli. 

Judepeydence,« 

»Gut-eer C. JE. Hafer af Ok- 

lahoma har forlangt af Præsident 
Rooscvelt, at Foster Blanket Oliv 
Lejekontrakten ·af Osage Nationen 
bliver tilbagcskaldt, idct han auf-er 
den for eu republikansk Akt. Guqu 
uør Hasko vil uden Tvinl blivo 
overraskct, naar hnn erfm«er, at den 

opriudclige Fostck«-KoIItrafl, umset- 
Icnde helc Osugc Nationen. blov 
godkcndt under Judenrigsminister 
Hofe Smith under Grover Clem- 
lmusis Administration, og den hlcv 

oldrig draget i Tvivl, før Hinb- 
vcsck, en Republikaner, kurakterisc- 
rede den som »den mcsl skandaløsc 
Akt, Jndenrigs-Tcpartcmentot trugen 
Sind-: hat-de udført«. llnder Hit- 
cbcock blcv Kontrakthn roduccret til 
at omfatte kun det Land, der var 

gjort Udlæg paa i Søaning eftcr 
Olie. 

Drikkens Følger. 
Rokoinm Judicium den 6. Okt- 

Mun ljar her nylig haft Lejlighed 
til at stemme over ,,local options« 
Forsluget, sorn tager Sigte Pua lld- 

skænkningen af Spiritus. Paa 
Grund deraf hade tre Mænd for- 
lcden Aften købt fig et større Knau- 
tnnt Whisky, da de tuenkte, at der 
snurt Vilde von-e forbi nu med Ud- 
ifænkningcn af de vaude Baker. 
Ved Udkanten cif Byen ligger der 
en Smidbmike, da derben styrede 
san de tre Perfoner deres Gang for 
der i Fred og No at knnne nyde 
Whiskyen Efter at have nydt den 

giftige Drik faldt Jndividerne hen 
i en DøT hvoraf de to aldrig mere 

skulde vaagne. Ten tredie af disse 
dybt sunkne Mennefker fandtes i en 

dxsende Tilstand ved Siden af de an- 

dres Lin. 
En Lcererinde i en nærliggende 

Efolch sont erfarede den sørgelige 
Fiendsgericiiig, benyttcsde Lejlighe- 
den til ut give Børnene i Skalen 
en Lære for Livet, idet hun mar- 

clierede hen til Sandgraven nied 
nlle Vørnene, for at de sknlde sc- 
Drikkens sørgelige Følger i al densj 
Gru. Der er vist ingen Tvivl oni,« 
at Børnene Ved denne Handli1n1« 
fis et Jndtk—yk, som de ardkig vir; 
glemme. 

Aarets Agerbnth 
Produkten 

Majscn omkting ern Procent under 
10 Aars locations-tin 

Nebraska over Gcnncuisnitsavlcn 

Washington, T. Okt. -—— Aaretsi 
Majsavl ansiaas den l. Okt. til 
TTd Procent. Foraarssshoeden an- 

slaaes til 88.1 Procent og den sam- 
lede Aol til 233, OUU,UW Bushelszy 
13.2 Bushelizs pr. Acke. Avlen as- 
Foraar5- og Binterhoeden tilsa1n- 
men saettess til 059, 030,000 Bufhels 
oa sivaliteten til 89.—l Procent. 
Aarets samlede Hooedproduktion satt- 
tes til 789, 1t51,000 Bushels og 
swaliteten til 81.3 Procent, Gen- 
iieinjnixisaolon Pr. Acre 24.9. 

Saaledes lyder Agei·ln-1igsdepar- 
teinentetss Rapport for I. Okt» of- 
fentliaajort i Tag. Maisens Til- 
stand loocdc liedre for en Maaned 
siden, neinlig TELL Teil 1. Okt. i 
Fjor gaoes den til TI, og Gemein- 
snittet for 10 Aar or TI).T. Gen- 
neinsnitsavlen af Foraarshveden i 
Aar er lig det endeLige Overilag i 
Fjor IS. 2 anhelszs, nien Gennenk 
snitsavlen for 6 Aar er 13.8. Avlen 
as Foraarshveden 1907 var 224,- 
O45,000 Bushels. sivaliteten var da 
888 oq 6 Aars Genneinsnit 85.9 
Procent 

ss et endelige Overslag over Havres 
avlen 1907 vtste 23,7 Bushels »pr; 

-. r »vor 754,443,000 Vu» ahnte-» 
ten 77, Gennemsnit for 10Aar 86.1.i 
Sidste Aars samlede Hvedeavl var! 
(;34, 087,000, Kvaliteten 899 i 

J de oigtigste Majsstater Var For-I 
holdet den 1. Okt. soin folget-: j 

Illinois 72, Gennemsnit for 101 
Aar 84; Jonia 80 og 81; MissouriI 
TI og Si: Nebraska 80 og Tö; 
Kansas 69 og 70. ; 

For Vaarhvedens Vedkommende 
aioer Rapporten folgende for de en- 

felte Hvedestaters Vedkoinmnde: 

North Dakota (38,42F,00() Vu» 
90 Procent; Minnesota (58,557,000 
Instit-h sli Procent; South Dako- 
ta 37,8('-2,00« Viislielsis, 88 Pro- 
rcnt. 

For Hamen-S Jedkoinnxcsnde med- 
dilesz statsvis følgende: Jowa 110- 
414, 000 Fhels, 78 Procent; Ne- 
braska )(;,0T8 ,0()0 Boshele 78 Pro- 
cent : Dort Dakota 32,7 37,000 Vn., 
84 Procent; South Dakota 31,395- 
000 Vnihels, Tli Procent; Kansas 
21,8f)8, 000 Bu, 81 Procent: Mis- 
souri 12,410,000 Bushels, 74 Pro- 
iint: alle andre Stater tilsammen 
118,881,000 Vnshels og sT Pro- 
cent. 

Hørfrøavlen scettes til 81.2 ved 
Hosttiden mod Ts Procent i Fjor 
og 83.6 som Gennemsnit for 5 Aar. 

Statsvis saaledeL-: North Dako- 
ta 77; South Dakota 90; Minne- 
scsta 85. 

Samvittigheden 
vaagnede 

Fra Washington, D. C» meddc- 
les under T. ds» efter Pensimstskonp 
missasr V. Warner, at on gammcl 
Vetermt, der i flere Aar havdc dra- 
get Pension, har sendt Negering 
81,172, som hans Samvittighed sag- 
de l)am, at han ikke tilkom Kom- 
misfcrren bercttede det fortsfaldnc 
til Præsidcnten udcn at nævne Man-T 
dens Navn; ika enqang til Finans s 
miniftcrcn vilde ban opgive det- 
skønt han modtog Poman 

Kommissasren lod Tilfwlcht un-: 
dekspgkb og da Vefemncns chordz 
bercttigede til Pension, kroch manJ 
At ban var fra Forstmxdm Men· 
tsed at udsende et specielt Bud til 

s:».’.’-anden viste der sig, at han Var 

kjund baade paa Legeme og EjæL 
,Eiiia:iden paastaar blut, nt hcin in- 
ktet retmasxssigt sdrnv ljavde pna Pen- 

gen-.- 

Balkanhalvøen. 
Tyrko ventcxt 

FLinnektions-Proplamationen ndstcdcs 
af Franz Jofcf. 

London den T. Okt. —- Det af- 
kjcsvisnde Skridt i den østerrigsk-bul- 
gaer Affære blev taget i Gaar Af- 

-te—5,».. idet Kejser Franz Josef ndsted- 
zte en Preklamation om Annektinnen 
nf Yrovinserne Vosnien sog Her«3egu- 
ring- 

«»tillingen for neerværende er sont 

»»·rkiet opfordrer Magierne til 
ins Festytte, buad det i Berliner-Trak- 
ktateu er qmanteret. 

euiq og Bulgnrien er abso- 
llntisbestsmt paa at beholde, hvad de 

baUT staget 
Gordien protesietek pua det krnf 

tigfke mod at blive endnn mere in- 

IdesÆtet mellein to upopnlæie Nu- 
lboe Zog mod At Setberne i Bek- 

l nieÆiver opflnqt nf den østetrigsk- 
e Nationalitet. 

«øvrige i Berlinertraktaten in- 
ede Mngter randslaar out 

Ynkaldelsen af en internati- 

-« den engelske Presse prifer 
Tyrkiets moderate Holdning og for- 
dømmer :Østerrig. »Standard« siger 
bl. a.. i 

,,Vi er bedrøvet over den qnmle 
Kejsetx Vi beklagen at han henimodJ 
Afslutningen pan sin lange og irre-J 
fnlde Løbelmne har valgt at befndle 
sit Navn med en Handling, sotnY 
i Historien vil liliue stillet lige med 
Polen: helinq « 

! 

Flere af Lundonerlilndene er til- 
liøjeliq til at tro, at Kejser Franz 
Josef handle-r mod sin Villie 

Den pnatasnkte Konfeienee vil nn-I 
tagelig finde Sted inden to eller tre 
Maaneder, nien ingen indliilder fixi, 
at den Vil omstøde de Begivenheder, 
sem har fundet Sted denne Uge 

Førend Magterne konnner over! 
ens om Konfereneen, vil de sank-i 
synligvis viere nødt til at bestemme 
dens Dunan bvilket vil blive en 

temmelig Vnnskeliq Opgave State- 
meend mener, at Tyrkiet nma faa 
Crstatning, og at der man stillt-s 
Garanti for, at yderligere Ener- 
greb ikke vil finde Sied. 

Højtstaaende øjterrigsske Etiibeds- 
mænd erklærer, at Annektionen er 

nrokkelig. Østerrig er endoa nvili 
lig til at deltage i en international 
Konference, dersom det ikke anmu- 
teres, at dette Spørgsmanl ikke vil 
komme under Drøftelse 

Bereiningen oin, at Østerrig-11n- 
garn var i Begreb med at mobili- 
sere Treppen erklæres at vcere nden 
Grund. Krigsminifteriet bar be- 
kendtgjort, at intet Skridt i den 
Retning er taget. 

Belgrad den 7. Okt. — Ophid-» 
seler i Serbien mod Østerrig til- 
tager. Alle politiske Partier opfer- 
drer Regeringen til at qøre alt for 
ct hindre Annektionen af Vosnien 
un Herzogovina 

Folket nasrer et indgroet Hnd til 
Osterrig oq ser i Annektionen af. 
Bosnien og Herzegovinn intet nn-i 
det end et nnt zsorsøq fm Atem-H qes Side paa at røve til siq alt» 
Land omkrinq Serbien on Melka 
ge dette Lands Handel. 

Desuden er Størsieparten af Be- 
folkninqen i Vosnien og Genequ 
vina Serbere, sum ikke kan fordre-ge 
Trinken om ofterrigsk Herredømme 

Jorden run.dt. 
York, England. Leu tuwte Ba- 

ron Herricszi ddde her den 5. Okt. 
Ouit var født 1837. 

. 

Jfølgc diejser Josesg Ordrc har de 
østcrrigske Tropper begyudt at for- 
ladc :)k«uuivazar, det Distrikt, som; 

svil blive fuldstændig oucrladt tili 
Tyrkict som Erstatning for Bos- 
nien dg Herzegovinicn. 

Den russiskc Presse beflager Fyrst» 
Fcrdiunnds Handling sum forha-J 

Isust dg ubetimelig, men betragter 
kangariensJ llashængighed som en- 

fnldlnjrdet Kendsgcrning. s 

s 

Rolaan i Filipiuerne. Manila, 
·.T. Oit Ti nye Tilfælde af Kolera 
er indlwrcttct hertil de sidste 24 
Ihm-is Blundt Oft-um ci· to Ame- 
rifancrcy nemlig C. O. Harbdugh 

Ins Cinil Service Departementet og 

fodmlm k)iidgc111uy. 

s 
s 
s 

! 

F. Lukningen us c« Peters- 
Enrgii Ilnivcrsitct snregif den 5.l 
Oft. udcu nogcn Uordcu. Jfølge 
Rot-tot Ehiokevichs Mening var 

Størstepartcn af Studenterne imod 
Etrejkcn, mcu blev holdt i Ave af de 
politiske Komiteen 

J 

Løjtnant EvanssForhøret sluttede 
i Manilq i Qnsdags. Resultatet 

Trug afgapes. 
Rapporten vilde frikende Løjtnanten 
for Beskyldningen for Drukkenskab. 
Løjtuauteu tilstod under Forhøret, 
m- han havde forladt Dækket under 
Vagtperiodem men han fremlagde 
Bcviser for, at han var gaaet ned 
for at bilægge en opstauet Norden. 

O 

Fra St. Picrlc,21mt1quc mel- 
die-:- under 7. ds» at 25 Mcnnesker 
er druknct som Følge af, at den 
franskc Ekonucrt Juniata forulyk- 
fcdc paa Grund Banks sidste Uge. 
Den cui-steh der kom levende fra 
det, var Kaptajnen san bragtcs 
til St. Pier-re i Ins-days Han 
linde klynget sig til nogle Planker 
i flere Timer, men han havde miftct 
Forstanden. Ulykken fkete under 
stærk Sturm. 

I 

Tufonen paa Filipiner- 
ne bar aiort betydelig Skade. Ef- 
ter at Forbindelsen er bleven genan- 
Iettet med nordre Luzon, erfares 
det, at Artilleri Barrakkerne ved 
Etntsenbnia Lefr er ødelaate, ag 
Soldaterne blev ogsaa slemt be- 

Østerrig hjemkaldte i Gaar fin 
Militkersthtacl)e, som Var til Stede 
ved de serbiske Feltmanøvrer. 

Konstantinopel den 7. Okt. —- 

,,Yenai Gazette«, Storvizirens Or- 
gan, siger: 

»Vi er rede til at forsvare vore 

Rettiaheder med al Vor Magt. Da 
Bulgariens Handling ikke alene er 

rettet mod os, meu mod alle Maa- 
terne, vil vi opfordre disse til at 

forfvare deres Jnteresser og Ber- 
linertraktatens Bestemmelser.« 

Kanea, Kreta den T. Okt. — Be- 

aivenhederue i det fydøstliae Euro- 

pa har ajort sin Virkning her. Kre- 
tanerne fordereder sig til et Stats- 

kup i den Hensigt at opnaa en For- 
enina med Grækenland 

(L«en Kreta i Middellmvet bar en 

Folkemrenade af 30().000, bvoraf 
Størstedelen er Kristne. Mnhame 
danerne udaør 28,000. Kreta blev 
erobret af Tyrkerne i 1069 na staat 
under tnrkisk Overbøjbed Opftan- 
den paa Øen i 1896 var en af 

Aarfagerne til Krigen mellem Tyr- 
kiet ng Grcekenland famme Aar.) 

s- 
»w- 

Fstadigede, og det samlede Tab an- 

’slaas:s til 836,000. 
Ekannertcrne Lucia Og Loledad 

forulykkcde pna Kysten af Miitdora 
under Bronnen den 27. Sept» og 
lsuade Passagerer og klismtdskabet paa 
Euljdi pua eeu neu-, druks 
noch Kaptajn Heinschicu og 9 
us Ilskaudskadet paa Lucia druknede 
csgsaa. 

. 

Guvcrnør Hnghcs af New York 
lusøgte 14 af Nebraskas Byer, der- 
ihlnndt Lincolu, Bryansz Hjemby, i 
Lnsdags og tilskyndede Vælgernc 
til at stemmc fanledes, at det repa- 
lslikanske Parti kan blive ved Mag- 
ren. 

Waltcr Wellmau skriver under 7. 
dis. fra Baltimore, at Maryland er 
en tviulsom Etat i Isar, og det jeg- 
xier fuunsst til at dei: vil give det 
dunukmtisfe Parti sinc Clektorab 
hemmen Zom Grund .1ii.,;ines, at 
9s111cjdcmc nærmest er stcmt for 
"L’—u)un, at han i Aar vil faa en Del 
nf Negrenes Stemmer, og Folk der 
lidcr ikke Tafts gcntagne Forsikring, 
cst lmn Vil fortscette Rouscvelth Po- 
litik. 

Liindsøacm Onmth 7. Ost. —- 

Tms 20, 000 Mennesker er allerede 
lileven befordrede he rfra til Dcillasx 
Gregory, O’Neill og Vglentina 25 
Tog med 10 Vogne i hvert forlod 
Omaha i Dag og i Guar. 20 Jeru- 
lcmeVognlæä qf Lands-gen ankam 

A es, fordi der ikke kunde skaffes 
em Tog til Omaha. 

Prins Konstantiij af 
Grækenland er ifølge et Forlydende 
fm Konstantinopel bleven fnigmyrs 
dct under militære Man-Horch 

London den 8. Okt. — Newpor- 
tisr im Wien hcrtil stadfæstcr Sing- 
1nordct af Kronprins Konstantin af 
Grækcnland 

J et Bncharcst-Morgenblad med- 
dtslesz det, at Kronprinsen blcv myr- 
det, modcns hun betrngtcdc den ser- 
lsiskc KZærs Marmor-en 

Mangel-zu af Detailler i Mordet 
skyldes den scrbifke Cenfur. 

. 

Presfens Mening. Morgenbladene 
i London den R. is. fordømmer med 
Jndignation den heusynsløse Ky- 
nisme, nced hvilken de højtidelige 
Traftatiksforpligtilser er ignoreret og 
e: Forsøa Ajort paa at tjlintetgøre 
Reformat«bejdet i Tyrkiet. 

«-831)kkelsk«, ,,skændig«, ,,troløs« 
og lignende Udtrnk anvendes paa 
Vulgariens og Østerrias Handlikk 
ger. Swrlig anqriber Bladene Oster- 
rig, der anklages for at bade be- 
gaaet en Forbrydelse mod Verdens- 
freden Pressen ndtaler Sympatbi 
for Tyrkiet, fordi der netop, som 
en ny Æra er oprundet for det 

undertrykte Folk, tilføfess Nation- 
ens Hierte san grufomt et Saat 

Iariserbladene af 6. ds» ofrer 
Valknn-Spørgsmaalet mean Ov- 
meerksomhed og taaer ika med Sil- 
kebmkdsker paa Tyskland, fom bar 
tmmaet det raadende nngtyrkiske 
Parti «ind i en Stillina, bvor det 
eneste Alternativ er at qaa til Kria 
eller finde sia i en Ydmyaelse 

..Matin« lnsmasrker, at Veqivem 
beden paa Valkanbalnøen bar visi· 
at den bøitideliafte af Traktater 
intet betvder, idet Tnfkland, som 
fcrefloa Berlinertmktatem nu er 

rede til at indrmnme, at en enkelt 
Maat bar Ret til at annnllere den 

enwpceiske Kongres’ Vasrl Bladet 
tilføjert 

»Tnfklnnd kan ikke blive obena- 

sket, om de andre Maater en skøns 
nc Dag følger dets Eksempel.« 


