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..l)sII-lteren" 
er det eneste hauste Bin- 

i Amerika, der udgacu 
to Sange 
om Läge-I s- 
udgiveö af 

Asslöw Als-A PUB. KOCH-, 
guts-. NESRASK4. 

Print-Name sendet 
frit pac- Fotlangenu il 

« 18. Aarf 
Fyrst Jto snigmyrdet:- 

En stotkaucr enger politifk Harn. 

Fyrst Jto reguedes for Japans stet- 
stc Stamme-nd 

Fra Hakbiln Manchuriet, meldesi, 
at Fyrst Hirobnmi Jto blen sniamyrs 
det der af en stareaner otn Eftennids 
dnaen den Bli. ds. Marderen havde 
fnlgt Fyrslen i den Densint at dralee 
lnnn Oan blev sinij paagreben on 

arrefleret. 
Finslen ankam netop til Hart-in, 

on sont lmn stad nd nf Jernbaneuoai 
nen, lplen lmn usw-eben Flora Zkud 

affnredess inmd han« og han faldt 
dødelig faaret. Den nantle Ztatsss 
nmnd HZR Aal-) sfnlde jnft i Folge 
med den rniinfke Filmnsminifler sw- 
loususf kränken-e Æ 1«e-:sns.1.«11en, der nur 

opfijllut lannis «lk·(st«mne11, sont del for 

sie kllwmlnmtnd nffnredeits imin l)am. 
En- ai Imm- jawnenslls Bedinge-ne den 

japarejjsle lslexnsmllonsni. Zwquan 

slmrndrnten for End kllkanchnrie Ia 
net!.Tanal"a, an Furst thesi szinatse 
lnstælk lslev onsaa kann-L 

Ta Illkordensn hlw Unmut-last san- 
de lmnz »Ja-a font til Harbin ndeL 
lnklende for at drasbc Fyrft sta ag 
lmsvnc Ini Land«· Farøvriat hade 
ban et perfonlial Regnikab at opaøre 
aned Jto fiden dennes Dpljold i sw- 

tea. Da lod necnlia Jto flere Meinte- 

jkek af Morden-an Zlasgt bestrafte 
Fyrst Jto havde tilbragt Lørdaa 

og Sendag iMukden, lwor han hav- 
de konfereret med Vicekongen Hsi 
Liang. x 

Jto har fire Gange væretPremiers 
minister i Japan, bl. a. under Krigen 
med Rina. Under Krisen med Rus- 
land var han Magten bag den japa- 
nesifke Team-, og liacs indtil den jene- 
ste Tid bar han taget fmnraaende 
Del i Ledelfon af Unndetszs lldenrinsi 
unlink 

Fler Jlosö Mkinde til Hat-bin var 

at lnrfse den rnszisiske Finanekninistekx 
Moder niellun die-sie to ifnlde find-s 
Sted i Harbitn fordi Aussen-n unsa- 
tede at aaa til Tal-in Man meinst-, 

der sknlde nasret fordandlet oin ann 
on Hiløb af Ruslandsi Iernbaneanters 
esse-r i Harbinterritoriet 

Fyrft Jto nun-des for Japan-J ster- 
ste Etat-Inland Til hans Navn 

knytter sig fornennnelia lldari 

bejdelfen af Landetsz lianstitntiom 
ved lwis Hjaslp Japan bar faaet 
Plads blandt de tnodernc cinilisercde 
Statt-V on han anses faaledeg smn 
een af dem, der i forrefle Ncrkke til- 
konnner Akten for Japans nuværens 

de Rana blandt Falte-ne Han var 

Japans Bis-knarrt 
Jto var en af dc første der ind- 

saa Nødvendlghcdcn af, at Japan 
maatte tilegne sig Westens Eivilisai 
tion, dekfom det ikulde indtage en 

Plads blandt Verdensmagterjxe,· og 
da det nye Statöftyre i 1858 blev 

atnndet, var Jto blandt de fornemste 
Oeaanisalvrer. Kun 27 Aar gam- 
mel blev han da assisterende Mini- 

ster for Finansvæsenet og de affenti 
Iige Arbeidee. To Aar senere blev 

han Iendt til United States for at 

studere vort Penaesystem oa indspete 
derpaa et lignendei Japan. J 30 
AarssAlderen blev han sendt udens 
lands fee at arranaere Traktater med 
de europæiste Manier. Lidt jene- 
re reiste han til-Europa for at stude- 
re de fornemste Landes Stateforfati 
Ringen Dei vat, da han kam til- 

daae fra denve Studierejsr. han 
aforde Udtast til den Grundton Tom 
Jaan nu states efter. 

Felsende Udtalelse af Fyrst Jta 
for male Maanedee siden, mens han 
var eesiderende General i-Korea, og 

man fpurgte hom, om det vorhan- 
Mgt at japanifere Korea, vifer os 

— hans Koreapolltih Z. 

»De- Heeor pas Korea fett-« Jeg 
stitxds full- at se nor-g ferne-now 

forudsat dets Selvstændighed kunde 
ordncs naa en faadan Maade, at vi 
kundc uærc sikker paa, at det altid 
blev Japans Ven. Landets geogras 
fifte Beligarnhed er soaledes, at det 
er nødvendigt for vor frcdcltge Til- 
værelfc som Nation, at Korea er ven- 

jligsindet mod os, oa at det til en vis 

ijd kontrollcrcs af os. Deksont 
.Wrcancrne fnndcs onerbevisc os onl, 

Hat iaa Vildo bline Tilfældet, og at de 
vilde holde den-I Luftcm saa knnde do 
vaka- fclvftasndiacn Ellcrs maa de ftaa 

Hunder Japan-:- Hrmsdønnnu Dei-sont 
— dette iktc var T-ilfcvldct, vildc de ind- 

aaa Allianccr mcd andre Lande og 
«lnsinnc iszs i Vctnskenabeder. 
I Vor sørstc Opaave er at tilvcjcs 
brij Ro, Orden oq Loolydiqhed i 
Landot Vi for-føacr at udrydde Unst- 
fasrdthcd oa Penaendpresning, oa 
ni bar oprcttct Tomstole og Skala-. 
M lnsr biqu on Drl sen-bauen ou 

lsaa snart ni sank den tilstrckkkeliae 
fskanilni. skal ni byqais flem Min star- 
«ft(- Vanfkclialnsd for Nwrnænsndo er 

««.!7«’cnnul paa Wonach Der fra-W 

ancre end en and Villie til at fkalns 
«Cinilisation, on dest er, lwasd vi maa 

aim- i start-a« 
« Dcst lykkcdesks da ikkc for Jto at 

stachen-irr af Koreancrne wagrts 
imod. De holder ikke af at se dort-S 

Selvftændighcd tilintetgjort 

Reis-nassen i københavn 
Kobenhavm 26. Ott. —- Knud 

Rasmussen ankom hertil i Gaar fra 
Gksnland med Dampfkibet »Hans 
Ege «. Han siger, at han fsler fig 
fulgt overbevsst om, at Cook hat ch- 
ret ved Nordpolen. Han hat set 
Cooks Dagsoptegnelfer og kan ikke 
tro, at disse lyver. 

Rasmnsfen vendcr tilbage til 
Gmnland til Vaarcn og bnaber da 

unter at trasffe de to Efkimoer, sont 

Zwar med Cook. 

l Uhyggelia Jernbane- 
ulykie. 

Mudisoxh Wisconsin, den 27. 
Oktobers —- Lokomotivet for et 

Pnizjugcrloq lud pna den lmgcrste 
Tel af et Ozodszstokx Un odelnqdc Ma- 

lnjiisen aldeleizi i dllsononm Ward-z 
hast« Muts-ihn LJZH Npr i 

lom en »Toul!le Tisch-r« Lämu Hli 

as Initi. Lolotnotinet gik tmer iqens 
ncm den. Mariae us Dyrene onckom 
eller lilou kuæstet. De fleste nf de san- 
rede Znin bleu øjebliklelig slkmtet as 
Fc11·nte1·ne, sont vorkommen til Stei- 
de. 

J stabygsen Var slvwglmndler H. 
FI. Proud af Earlville, Jll.; Richard 
Jahnlcy Caftlcton, N. D.; Robert 
Lloyd, Barnevcld, Wis» on E· Fo- 
7:r, Wedo, Mont. Proud blev 
drwbt oa de tre sidflc dlcv sauret. De 
rcddede sig ved at springe af. Prouds 
Lig blev trukket frem fra Kabyssens 
Rainer frygtelig lemlæstet 

GodstogetsLokomotiv indtog Band- 
og Flagmanden, som var sat til at 

passe paa ved Togcts bagre Ende, 
sorssgte at fler Passagertoget; men 

der er en Bøjning paa Linien, og den 
gaar nedad Balle netop paa dette 
Steds saa det er vansleligt, og det 

lylledes ham ikke. 
Thomas Reynoldö, Lolomotivsøs 

reren paa Passagertoget sprang af- 
medens Toget gik med fuld Fakt. 
Han kom ikke noget videre til Stude. 

Over 100 Svin omkom paa Stedet. 
Jngen af Passagererne kom det 

mindste til Stude. 

Kong Leopold skal have folgt et 

Guldservice, der harte til Slottet i 
BrüsseL og som var en Gave fra 
Kong William d. Fjerde af England 
til Kong Leopold den Førsles Gemal 
inde. 

i Ulykke paa Som. 
35 Meunesker omkomumh 

FraEastporh Maine, meldes om 

gen sorgelig Ulykke paa Søen Oas- 
—daa Morgen bragte Dagbladene far- 
«ste Melding om Ulykken. Den lød 
Epim, at over en Suec- Mennesker var 

Zomkonnnen J Gaar Morges lød 
jdet, at kun i; Mand nd af 41 er 

Ibleven reddet. 

j Det var Dampfkibet Heftim som 
Evar paa Vej fra (jsla-:s"aon), Scotland, 
Ytil Et. sahn ua Bank-note- der løb 
.paa Grund inden for »Old Propria- 
Itar« Skmrene oa blev knuft. En hef- 
tig Nordeeststorm anaives fom 

ENrnnd til Ulnkfen Paa famme Tid 
IantndeT at Manden ved Roret hat« 
Jaaet feil as et Fnr oa bragt Zkibet 

End as detsrs rette sinke-· 

s Da ziaptajn Nennnan farstod, at 
Zkibctss Ekaebne nar afajort, befa- 
lede lmn at fastte detci tre Redninasxss 
baade nd. 

Den ene faldt i Eøen, ag de ra- 

sende Belaer førte den fnart nd af 
Synszkvidde Nasste Band fik man fi- 
ret ned, on fire Pagsaaerer og 12 
Mund af Befastninaen kam i den,men 
den var nasppe kommen fra Skibet, 
før den ask under, oa alle Hi Mond 
drnknede. J den tredie Baad aik Kap- 
tajnen og saa manae flere, fom den 
kunde tumme. Den blev af Stormen 
ført til Sas, og da man intet har 
hørt fra den fide-I, antages den va- 
saa at vcere aaaet under. Tredje 
Stykmand da fem andre blevscd 
Vraget og blev i meget forkommet 
Tilftand frelst af en Livsredninggs 
baad og bragt ind til Eastport. 

Dampskibet Aurora er feilet ud 
for at føae efter den Baad, som 
Kapt. Newtnan oa flere andre var i. 

Nyt dansk Ministerium 
.wbcnhavu, 2(;. Okt. M. zahle 

nf Venstrcpartirt lmr pnataqct sia at 

fønv dar-not en Rogerinq til at ofters 
følqe Holstrin Ltsd1«cborg5, som Hit« af 
i forrigc Ums- 

« 

Tot radikale Vcnftre bar i Falke- 
tinqct med Zahle- som Ordførcr ind- 

bmgt For-flog om chfcettclfc us et 

Udvalg pna 15 Modlemmer til at 

Iacunmngaa Akte-me angmusnde Alber- 
tig Entbedsførclfe og øvriae For-hold 
og give Jndftillinq baade oIn own- 

tuel Niasrctstiltalc ntod Alberti, J. 
E. Christenscn oq Sigurd Berg og 
om eventhel Nedfættclse af en par- 
lancentarisk Kommission til Unber- 

søgelfe af Misbmg, som Forhørene 
har heuledct Opmckrksomhedcn paa- 
men som ikke faldcr ind underGrunds 
lovens Rigsretsparagraf. Dcnue ta- 

ger nemlig tun Sigte paa Mini- 
sttes Embedsfothold. 

Jtos Morder en 

Avi. mand. 

Hat-bisc, Manchuria, 28. Okt. —- 

Fyrst Jtos Merer identifikeredes i 
Daa fom Jnchau Angam en tidliges 
re Avisudgiveri Seoul. Han iagde, 
at han var een af tyve Koreanere, 
fom havde fværget paa, at de vilde 
drwbe den japanske Statsnmnd Mor- 
deren benyttede ,,dumdum« Kugletz 
der var forgiftet med »Cyanide«. 

Seoul, 28. Okt. —- Det fremgaar 
Meligt af en ftor Del af den ko- 

reanfke Befolknings Holdnina, at 
Jtos Fjernelse ikke var uvelkotinnetj. 
Flere føler, at de er berøvet Auleds 
ninqety som de tidliaere nød, oq de 

artmder paa yderline Heevtr Vis- 
couut Sone, den refiderende japan- 
ske General i Korea, er meget unselig- 
oa om hans Refidens holdes der 
ftcerkt Bagt baade Daa og Nat. 
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Blandede Meddelelfer. 

Gould’erne og Vanderbilt’erne vil 
ikke længere blive tilladt udelukkende 
Brug af New Yorks Skilsmisserets 
Selfkabshjøme Astor’erne har be- 
stemt fig til ogsaa at blioe repar- 
senteret der. 

C. R. H. 
. 

At Japans størstc Statsmand er 

blcsmsn ryddct af Vejcn nf en Korea- 
ner, bog ved lwem des staat en po-- 
litifk Smnmmfvcvmelsc, —-- det er 

sifkert ct·Tcgn par-, at ogsaa Korea- 
ncrncs beqynder at Damme on tasnkp 
Ihm at lnwde dort-s Nottiabechs, sclu 
unt dcst sker Ved fortviulcsde Midl(-r. 

Dr. Eliot macht Folk til ikke 
at hoch out llndfkyldning for here-I 
Religion. Dertil bomasrker en Kol-- 

lega, at det vil vasre vmtfkcliqt nt 

fromm-Mo on Vckendelse, som man 

sknl bcdo out llndfkyldniug for, seln 
um nagt-n vilde forsøgc det. Vi mencr 

drt samme. 
. 

Eu rusfisk kntolsk Præft i Rast-» 
lusdcn nf Famu, N. D. er under Arsl rest for at have aabnet sine Sonne-« 
børusz Pumebrme. Præsten fafthol-· 
der, at ban gjorde det af Henfyn til" 
Sjaslenes evige Bel, men dest tagt-s 
nok uasppe for gode Vater af »Un-· 
cle Sam«. 

. » 

Dei nycste Forføg i Retning äf atl 
staudfc lldvandrinqcn af Arbejde 
flossen fm Sverrig er en National-’ 
Subfkription, der er iværksat for at 

tilvcjrbriuge et Fund, af bvilkct fut-· 
tigc Arbciderc kan luancs mod bilsj 
lig Nentc og med lang Afbetalinasss 

s l 

sttd Pcnacs til wa of Jordloddor. z 
l 

i 

« Luclsc mil« Messinle bedde det, oai 
«dct misldcr Uniua anerl end do nlmin I 
jdclixus Danndnasrkc1·fnx1. Im New 

,·:’)01«t« nnsddislcd der under lec" 
EOftolnsiy at der den Tun nnsl 
klein Ul. 7.:3« oin For-In on SM« Es 
Imn blun Unccinmst it"t«(- sasrrc end 
Nil-J grasikis JInniimunter inm« 

HTannsiiilnst Tliviitistxifles. Tot var 

igennisinfnitlin nin tsnd 2 per :Uci1111t.T 
· 

zdøjeinsrcslgsdotnincr P c c k f) n In, 

isom nylia er død, prifcs sont en af» 
Lande-L liøjcstcs Juristen lwinfor ban- i 
de Profcs sinnen on Landct vcd linns l Død hat lidt et uirkeligt T.ab Mpd 

Jntclliqencc forcnede ban ftor Qu- 

dom Kraft, Ætliqhed oa Troskab 
Han blcv udnævnt af Prcriident Cle- 
veland on man var ika fri for at 
nære Frygt for, at hans Partifkhed 
skulde staa ham i Vejcn for retfær 
dig Anvcndelfe af Loven, men saa 
dan Fryqt hat« vift siq nat-under 

Ægte Krokodilletaarer. Da New, 
den trebenede Krokodille i New Yorks 
zoologiike Havc forleden fkulde flyti 
tos i Vinterkvarter, anfaa man det 

for Fredens Bevorelses Skyld bedft 
at lade hans Tæiider blive udenfor. 
Helt sidcn sidste Fotamy da han fik 
sit fjerde Ben afbidt af en Kollega, 
hat New nceret fjendtlige Tilbsje-» 
ligheder over for Omgivelsernei Al-! 
mindelighed. sMan fik ham nu pan 
en Pram transporteret hen til et 

forfvsrligt Træ, hvortil han blev 
grundiq snurret fast. Derefter blcv 
der lagt Reb om begge Kuchen oa 
ved en halv Snes Mænds formt-de- 
Anstrenqelfer lykkedes det at faa Ga- 
bet fpilet op, medens »Tandlægen« 
favede de farlige Tænder af. Jntet 
Under vel, om der flød Krokodilles 
taarer. 

f Jokden rundt. 

J London findes der 18,000 Poli- 
tibetjente, 43698 Pensionister og 
148,644 Fattiglemmer. 

Brandvæsnet i Alfreton i Eng- 
land har- indgivet en fatnlet Afskedss 
begcr1«ing, fordi de i den-s nye Uni- 
formcr var til almindeliq Lotter. By- 
madctbevilgede Begæringen og har 
sent-re forqæch søgt at faa Unifors 
nicrne folgt til Brandvæsnet iNa- 
bobycrne. 

F Slmckletons Foredrxk « Beista- 
bcst for Antwpologi on Geografi i 
Stockholm ljoldt Shacklcton oni Afte- 
nen den 12. Okt. Fol«cdrng; bl. a- 

unr til Stcdo mVnprinsestem Herin- 
gen oq Hemmt-den af Vesicl«m«ltlciiidk 
monprinscn onerrafte El)act·lotonDi-» 
plmnct sont Solsknbcts ÆrrsnthdchiLT 
on Æksosilnsnisni1m, der knn er tildcsltk 
Pnltmider, Hedin og Nonsen. Schock-T 
Mon uoldt dercfter et sned stort BH 
fald tnodtaget Forcdrag om sin Ets- 
pcsdition 

De Nadikale i Frankrig. De fran- 
fke Radikale og Socialradikale har 
fornylig holdt en Kongres iNan- 
tes. Denne Kongrcs vedtog Søndagj 
den 10. Okt. en Resolution, hvori 
udtales Ønske om, at der mellem Ka- 
pital og Arbejde maatte opstaa en 

Harmoni, som gjorde def muligt forj 
Arbejdcrne at blivc Kapitalejere. J! 
Resolutionen opfordres Kamrene til! 
at vcdtage Forflagne om AlderdomsJ 
pension og om Jndkomskskat, og Re- 
folutionen slutter nch følgende Ord- 
Lad oss dannc en« Mur mod Fee-dre- 
landctsz chsndcr og mod de Filerikalri 

Ten fuensfe Jndustri. Nun et Mel- 
de i Etucfholm nf fremtrwdende Ne: 

Prwfeismnter for Industrien f.01«le- 
den er der pua Jnitiatin us Direk- 
tor Ljumbem bleuen Dunnet en in- 

dustriel Zmnmenslntnitm underNavn 

af »Zuwiqu Jndnstriforlmnd«. For- 
eninqen tiljiater nt varetuue ou frem- 
me de fasllesi Jntersgsfer pna de Om- 

raader, der ikke er repmssenterede i 

Asweidquiverforeninnen. Den nueFors 
eningzi Vigtiuste Ophnner er nt Here 
Lundeth Judustri futkunTencedygtia 
on udvikle alle Mitliabeder for, at 

Sverig fan bliue et økonomiff stwrkt 
Land· 

SorialistsSejI-. Berlin, 27. Oft-— 
Omvalg paa RigsdagIntedlennner 
fandt Sted i Gaar i fire Distrikter i 
Berlin paa Grund af, at Valinfter- 
ne ikke var udfcerdiqet paa den for-e- 
fkrevne Mande. Ved Omvalqet sejrede 
Socialifterne i tre af Distrikterne, 
niedeng Soeialisterne og de Radikale 
sandsynligvis tog det fjerde Distrikt. 
Ved det oprindelige Valg tog Socialis 
sterne alle fire Distrikter. 

Gladstone til Afrika? London,26. 
Okt. — Herbert J. Gladstone vil ifl. 
»Daily Telegraph« blive den første 
Generalguvernsri United South Af- 
rika. Der er imidlertid Tvivl em- 

hvorvidt en saadan Udnævnelfe vil 
vinde Sydafrikanernes Bifald, ster- 
lig paa Grund af- den Kendsgerning, 
at hans Fa’rs Navn var knyttet til 
Majuba Hill 

Det nye spanske Ministerium vil 
ikke fortfætte Krigen i Momka 
Madrid, 26. Okt. —- Generalløjtss 
nant De Luque, Krigsmjnister i bei 

·nye liberale Ministerium, erklærede 
o 

XX- 

i Gaar, at Regekingen havde besluts 
tet ikke at fortsaette Krigen i Moras- 
ko. Han sagde, at dersom de Libera- 
le var kommet til Magten ti’dligere, 
vilde de have undgaaet den blodige 
sirig· 

De Lngue tilføjede, at paa sammt 
Tid som de Liberale misbilligede flere 
af den tidligere Regerings Handlins 
ger i Barcelona, saa var Ferrers 

»Doinfældelse fnldt lol)lia. 
I duspulilikanerne seit-ehe Ved Gaarss 
:daaens Vyvalg i Madrid 

Vældiat Zkibsrederforlsnnd Lon- 
don, Bli. Okt. — Et tiæinpsennrssigt 
internationalt Skibssrederfurbnnd et: 
dannet lJer. klieprasfentanter for 
ElilIsIrederforeninger i Storbritas 
nien, Tnikland, Holland Bei-gieri, 
Tanntarl oq Ewier reniasenterens 
de over 1n,««»,nn() Tuns, traadte 
samtnen i London for-Hac- llge ng re- 

gistxerede et nyt For-bund i Onerenss 
stennnelse ined de britiske Lune. 

Tet er Hensigtem at det«interna· 
tionale Furlnind nied Tiden sfal oms 

fatte alle Skilistedmsioseninaer i 
Ver-den Franske oa not-ske Skibsres 
der-e l)ai« erklæret sig nilliae til at 
slntte fia til Forbundet, naar visfe 
Forlnaliteter er ordnet. 

Henfigten med Forbundet er «at 
forsvare sig mod uriinelige Angreb, 
som af Faaforeninger og andre 

inaatte blive mod Skibsredernes· 
Kontraktsfrihed ved Erhvervelsen af 
Arbejdshjælp.« 

Forbundets Hovedkontor vil blivs 
i London. i 

Manras Fald. Madrid, 26. Okt. 
—s Regerinaens Censor tilbød i Dag 
Bladet Herald at antyde, at Senat 
Mantu, den tidliaere Primierminis 
ster er sindsfornirret, oa at lians 
inentale Tilstand skal unde1·søaes. 

Herolds Udtalelse paafølaer Mau- 

»1«a-:- voldsonnne Tale i Cortes i 
Gamy i lwilken lian erklwrede, at al- 
le de saakaldte liberale var Anarkii 
frei-, alle Modftandere mod hans Po- 
litik, Nenolntionister, oa at Spanien 

zaaar sin Ruin i Mode. 

z At Reaeringen bar tilladt leisers 
Ene at aøre et faadant Anat-eh paa 
Maul-a, det vifei«, at l)an hal- naaet 

Hat bline et politisk VI-aa. 

i Fern Tage siden Var Maura Spa- 
;nien—5 Føi«steniinifter, lweni Landet 
’saa ben til for Løgninaen af flere 
spaer P1·oblenter. Hans Fald er et 
af de inwrkeliaste i Spaniens Histo- 
rie og Samtaleenme overalt. 

! Trippelalliancen iFare At Cza- 
iren aflceaaer Veføg bos Kotigen af 
»Jtalien netop nn, da det synes at 
neere forlmndet med personlig Fore, 
det gør, at Bei-get tillægaes megei 
ftørre Betydning end Fyrftemøderi 
Almindelighed Ved alle europæifke 
Hoffer raader der en. staerk Følelse af, 
at Mødet betyder det første Skridt 
til Dannelsen af en ny russisksitali- 
ensk Alliance for at ftandie Øfterriget 
Fretngang paa Balkanhalvøen. Dei 
italienfke Falk har aldrig set med 
blide Øjne paa den« Rolle, dets Re- 
gering har ftillet som den tredie Magt 
i Trippelallianeen. Det har følt, at- se 

de to andre Magter kun benyttede 
Jtalien til egen Fordel, naar de gik 
paa Rov paa Naboernes Euer-sanken 
Denne Følelie gav fig tydelig nølM 
Kende for et Aar sid«en, da M- 
slugte Bosnien og Herzegovina. 

Rusland har paa sin Side oafaw 
falt, at dets Jnteresser paa Balsam 
halvøen get letter-e kund-e oprethels 
des) derio Italien kam nd as Tritt- 
pelalliancen. Kun faa Stame 
vilde derfor blive forhavieh om 
lien ophævede sin Alliancemdd 
lanb og Mirig oa -alliekxsde«« 

« 

Russland ca Its-IM« E- 


