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Balgarien forkaster 
Planen. 

! 

Tyrkict gør sig hclt stædig. 
l 

Russland og England syncs at Hirn-( cnc om Plancu. 
( Sofia, 16. Ott. —- Medlemmernes 

of det lmlgariste Kabinet, som il 
Gaar fulgte Ezar Ferdinand til 
hanss Jagtslot i Rilo-Bjergene, kom 
tillmge hertil i Eftermiddag og 
kundgjorde Resultatet af der-es For- 
lmndlinger. Kabinettet havde desinf- 
tet at forkaste Planen fra London, 
der foreslaar Betaling as Skadeser- 
statning til Tyrkiet som Betingelse 
for at anerkende Bnlgariens Uaf- 
licengialied En Note of dette Jud- 
Ijold Vil den bulgariske Administra- 
tion sende Magterne. Tet eneste 
SpørgsmaaL Regeringen er Villig 
til at forbandle om, er Købet af 
Reiten til den orientulsfe Jernlsane 

Paris, 1li. Okt. — Naonam Pa- 
sl)a, den tyrkiske Amlmssadør i 
Franfrixh sagde i Tag i et Inter- 
view angaaende den balkanske Si- 
tuation, nt Programmet for den 

.internationale sinnst-teure som blev 
offentliggjort i Guar, ikke var an- 

tagelig for Tyrkiet som Grundlag 
for Forl)andling. 

Leder-ne for Ungtyrkerne, som er 

i Paris, udtrykker i stærke Ord, at 
Tyrkiet ikke kan gaa med paa det- 
«te Program. De taler i voldsomme 
Udtryk om, hvad de kalder »Meister« 

»Es-Meri« (Perfidy),-- og erkle- 
rer, at Tyrkiets Svar vil blive det 
nye Regime værdigt. M. Stan- 
cioff, Vulgariens diplomatiske Agent 
i Paris-, sagde i Dag, at det i 
Gaar offentliggjorte Program vil- 
de tilfredsstille angirien. 

Et. PeterFsborg 16 Okt. — Jud- 
liydelse til en Konserence af Mag- 
terne til Overoejelse af Vulkan- 
spørgsxnaalet vil ifølge autentisk 
Kilde først lslive ndscedt her cfter 
Udenrigktninister M. szolskys 
sjjemfonist l)ertil. czaren har ged- 
kcndt Progrannnet, Inen det kan ikke 
lietrasgteszi sont endelia vedtaget, før 
ofientlig Godkendelse er udftedt.» 
Jndlnjdelfem der ndgaar fra Eng- 
land, Vil knn blive underskrevet af 
Russland Haabet oni flere kliiagters 
Teltagelse iJndlmdelsen er ovgivet 

Wien, 16. Okt. —- Mnligl)e- 
den af en øsierrigsk Flaademonstra- 
tion i tyrkiste Farvande, i det Til- 
scelde at den officielle Protest imod 
Boycatr as østerrigste Vater intet 
Resultat bringet, drøftes her i 
Wien. 

Budapest, 17. Lit. —- Den tyr- 
liske Anwaissadør havde i Gaar 
Audiens hoLs Fiejser Franz Josef. 
lGan medhrngte et Brev fra Kei- 
ser Wilhelm, som udtaler fin Vil- 
ltgelse af Annektionen as- Bosnien 
csg Herzegovina og forsikrer den 
øslerriqske Keiser om Tyskchnds ful- 
dc Etøtte 

Kejser Wilhelm er sanledes den 
forsie Zuvercem sont svarer paa 
.iejser Franz Josefs Bren, og hans 
lieflemte Standpunkt har Vakt stor 
Tilfredsålved her. 

Tet hedder, at den tyske Kejser 
bar givet Østerrig Ungarn Løfte 
ikke alene om diplomatisk, men vg- 
saa om Inilitcer Støtte, om den 
behøves. 

De sidfte Efterretninger tyder paa 
Krig. Et Telegram fra Berlin af 
17. ds. siger, at et frygteligt Blod- 
l-ad bar fundet Sted i Armenien, 
ifølge lwad »Bei-since Tageblatt«s 
Korrespondent i Konstantinopel be- 
1·(-tter. Dette Vlnd publiserede i 
Lørdaas følqende Teleararm 

»Armenierne i ViranSlnsln er 

biet-en nedslngtede af tyrfifke Sol- 
dater. Kvinder og Børn bar været 
Geiistand for frvgtelig Misband- 

liug. Soldatcrne var sendt til Vi- 
mu-Zl)cl)r for at underkuc de op- 
wrskc Byfolh of hvilke to Bedie- 
delc er Atucniere, og de begyndth strakszs at myrde og plyndre«. 

ct Telegram fra Paris af sammo 
ato meldet: 
Ton Lptimisme, som herskede i( 

officiclle sircdsc op til i Tag, ail Magtcrnc Vilde være i Stand til at 

ltevare Fredcn i østre Europa, ru- 

stedcss sleint i Aftes vcd at modtage 
U Telegram fra den franskc Am- 
linssudør i KonstantiuopeL der meld- 
tc, at Tyrkiet har ordret Mobili- 

scsring af Troppor i Lil.easicsn, ogj 
i Aften mcner Inan, at fcm Time-r 
vil afgøre, om der fkal blive Fred 
cller Krig. 

Et andct Telegmm fra Konstan- 
tinopcl stndfæster Rngtct Um Mobi- 
lifcringcn of Tropkar oa tilføjcr, 
nt 50 Lnkmnotiucr er rede til at be- 
fnrdre Troppcr. 

Jmidlertid næqtcr den turkiskc 
Jhtilmssadør i Paris Smidbedcn Af 
disfcs Meldinqcix 

Czar Ferdinand skal imidlertid 
bade indset dct dumme i at paaføw 
sig Kriq on nu vasre villiq til m 

fcsrlmndle, og han skal oascm have 
bcquot sit Kabinct til at gaa ind 
part Forbandling. 

Forøvrigt nrbejder Magterne 
endnu paa ad diplomatifke Vej at 
fna Mellemværendet afgjort og 
Krig afværget. Men det maa da 
ffcs fnart. 

T 

« Majsswkkeisskedekei 
for Træ. 

En ny Jndtægt sor Farmetcn. 

Washington den 16. Okt. — 

Neunter-ne i Landbrugsdepartemew 
terne niener, at Papir vil kunne 
fabrikeresi ud as Was-Ismka hour- 
ved Prisen for Papir Vil salde be- 
tydelig. 

Farnteren vil derved skabe sig en 

In) Jndtægtskilde, og den hensynL- 
lese Redlmgning af Skovene Vil 
ophøre. 

Der ljar Vieret gjort talrige For- 
sog paa at opdage et Raastos, soIn 
tnnde trcede i Stedet for Tut-mais- 
se. Onikring 5,000 sorskellige 
Slags Stoffer har oæret prøvet, 
1nen nden tilsredsstillende Resultat. 
Tet feniiske Bnreau har arbejdet 
Ined dette Spørgsjsncaal i slere Aar, 
inen sørst i denne Uge har Resul- 
taterne rast-et saa absolut tilfredski- 
stillende, at Inan har vovet at udtale 
noget bestenit ont der nye Papirs 
Jortienesren Te sørste heldige Pra- 
rer er tilnirket as Dr. H. S. Bri- 
swl og hang- Atzsistenten Man har 
endog allen-de tilvirket der nye Pa-s 
pir i sent Asskygninger. s 

Tet beide Papir er tilvirket asi 
Ztilkensii haarde ndre Skal og de? 
gule Grader as Morden De gule 
Grader bar 1neget lcenqere Fibrej 
ea minder om det Papir, sum til-I 
rirkes af Linnedssgjalter eller Vom-T 
nld. Tenne Sort Papir er blød ogs 
bøjelig· 

Tilvirkningen as det ny Papir 
skal vaere Ineget billigere end den 
eprindeliae siemikerne bar i For- 
søgene brugt ,,soda cooked« Pro- 
cessen, som har vist sig at være den 
bedfte for de sinere Nuanceringer as 
det Papir, som tilvirkedes as Træ. 
Majsstokkene knnde nøjes med 21X3 
Tinies Kogning, hvorimcid Trceet 
træver 13—14 Timer. 

Departementet, som har gaaet 
srem i det smaa, agter at slaa ind 
paa en større Scale, hvorved man 

antager, at Prisen vil knnne redn- 
ceres ganske betydeligt. 

« 

Der vil ikke bebe-ves- en sterlin 
leiassdnrkninq derfor, idet der bvert 
Aar brcendes en Vældig Bnnke 
Massstokke. Ved at bedare dem vil 
de jo knnne gøres i Penge. 

Vor FlaadeS AnkomstT 
til Japan. 

Tcu faar cn fkgn Modtagclsc af du 
smaa gute. 

Yokohama, Js. Okt. — Den 
nmerikanske AtlanterhnvsFlaadeF 
pan sin fredelige Togt Jordeit 
rnndt, kastede i Tag Anker i T 
tjolmgten, hvor den anvistes en H 
dersplms i Fronten af flere jaz 
panfke sirigsskibe J Hunnen mylL 
drede det af Lnstfartøjen som bai 
nysgerrige Tilsknere og nmnge Of-; 
fxcerer i llnifornI, soni bød de ames 
riknnskc Gcester velkonnnen. 7 

Ta man hnvdc kostet Anker, ste 
en Modtagelseskomite, der repræk 
senterede Alle klieqerinqens DepartesjLlfl 
1nenter, sulgt af Attecher fra frem-; 
inede Regeringers Legationer odsp 
Unkobmnns Vorgmester ombord pnaj 
Flagskibet Connecticut og officieliv 
lsød Admiral Sperrn, bans Officesj 
rer Og Mænd nelkomxnen til JaFJ 
pan. II 

Det Var om Morgen-In tidligzi pure 16 vældige Krika sfibe dampedj 
ind i annen on modtoqes af 1 
jiipnnfke Kriqsskibe Falk var strømH 
mede ind til Yokohama, til Vognså 
og til-Fods, lænae før Dag, for s .« 
fange det første Glimt af de fjældL 
ne Gcester, den store zssladen 

Fra Tusinder af Flagstange 
Huse rundt i. Byen vajede »,, 

skars Fx stribes«, og milel 
Feklcedt med sammentvundne 
kanfke og japanske Emblemer.J detxx 
bele taget gjorde Japanerne ostorl 
Stnds af deres amerikanske Gæster i 
10,000 Skolebørn sang ,.Amerika". i 

—- i 

Jndskrivningen endt. 
I 

J Lø1·dags, Eftermiddag Kl. 
-l.:30, endte Jndskrivningen for Del- 
ugtighed i Lodtrækning om Lan- 
det i Tripp Eounty, S. Dak. 

Jndstrivningen nnaede dog ikke 
det svintlende Tal, man havde drømt 
em, men dog det unselige Tal 114,- 
Nil-. J den forrige Lodtrcekning 
un dlkoosebnd Land deltog 106,000. 
En nd af lwer 23 a 30 Anføgere 
Uil sunledes tnnne faa sig en Form 
cller 160 Arke-Z Land. Sau kom- 
nker det hlut an paa, lwem der bli- 
lser den lnfkelige. 

Lodtmlningen begyndte i Guar. 
Den foregaar i et stort «Telt, som 
rnmmer flere Tnsinde Mennesker. 
Hver Uersons Papirer er indlaqt i 
forfealet sinnvolnt Oprindelig blev 
de Alle pnttet i en Jerntønde Ved 
Trasfningeng Beayndelse bældtes de 
nlle nd pnu en stor ,,Platform« og 
rørtesj omkrinq med en stor Ferk. 
To Smuapiger, Dema Rose, Borg- 
mefterenss Dotter i Julius-, og Vir- 
ginia Wagner, Ed. Wagners Dat- 
te1«, traf de førfte Nun1re. Man vil 
snart fcm at vide, hvem bar været 
soc lykkeljge at vinde. 

Hearst Svar paa 
Haskells Stævning. 

Følgende Svar fra Hearst furc- 
lrsm i Omaha Tnily News i Fre- 
dngss Aftes: 

Conncil Bluffs, Ja» 15. Okt. 
— Da Mr. Haskell først erklærede- 
for flere llger fiden, at han vilde 
sagsøge mig, sagde han, at han 
ikke var i Stand til at skaffe de nød- 
Vendige Penge tilde-je Jeg tilbød 
do at tillægge, hvad der nmatte 
MARng san at hnn hurtigft kunde 
CUlTVgge Sagen. Jeg erklærede, at 

jeg vilde modtage Stævniimen, selv 
om den knn sendtes til mig gen- 
nem Posten, 

Mr. Haskell valgte den senfatio- 
nelle Metode at bmde ind i mit 
Soveværelse og prcesentcre StceV- 

Iningeih incn han valgte ikke den 
ærlige Metodc at bestemmc Forhø- 
nst før Valget Jeg er indvarslet 
til at sum-ic- den 16 N ovembcr 1908 

Jog gcntagcr alt, sum jcg har 
sagt om :lIkr.-Sc1skell, og alt, som 

;l:an har licvist vcd at Icsigncie sum 
» 

1 ational Kasserer. 
Jeg tror ikke, at denne Sag no- 

jgen Sindc vil komme til Forhør, 
Zog jeg udfordrer bam til at bringe 
jden op til Forbør længe nok forud 
Jfor 3. Nov. til at hans sande Ka- 
Hrakter kan blive grundig afsløret i 
FRetten 
; W. R. Hearst. 

x5 Mennesker 
brcendt ihjel. 

Et Hjirlpetog løbcr af Sporct midt 
i Skuvbrandcn. 

Flcrc tcddcr sig vcd Flugt. 

Tetroi1, TlIiicI)., 16. Okt. — Et 
Telegram til ,,Tl)e News« sra densZT 

Korrespondent i Millerslmrg, sigelxi 
at femten Mcknd, Koindcr og Børn 
blev brændt ilijel i den Væitste Skov- 
brand, man knender til paa denne 
Egn. 

Dis-se Mennesker Var alle-samtnen 
"paa et Tug, som forsøgte at føre 
dem ud as Byen Metz, hvis største 
Pakt i Aftes var som en rasende 
Wulkan Toget bestod as 8 eller 9 

Een 30 af 40 Mcend, Kvinder og 
Børn tilligemed en Masse Hushold- 
ningsgenstande Alt gik godt ud as 
Metz henimod Posen og Sikkerhed 

Men ved et Sidespor spredtesl Skinnerne, Lokomotivet kørte fastl 
og standsede. Paa begge Sider as 
Sporet laa Vældiae Stablcr as Ce- 
der Swellcr, Stolper og Bark og 
andre brændbare Skovprodnkter. Eti 
Hns stod tæt up iniod Vejen Alt; 
dctte var for 20 »rod5« paa hvef 
Side as Bauen en lnændende Mas- 
se. Flammerne slog samtnen om det 
ulykkcliqe Tna da satte Jld paa det, 

;Husboldningsqenstandene and-end- 
tes. Manne sprang af oa redcde sig 
ved Flnat, skønt slemt sorbiæitdte. 
Marthen oa Knnen i det nævnie 

Sus- brcendte inde. 3 Mødre og 9 
Børn forblcv i Jernvognen, Inen 

dens Sider blev snart aiobede, saa 
de ligefrcin stegtes, Liqene knndc 
knn identificcres as Genstande paa 

zdc-m, soni ikke bavde kunnrt-brwnde. 
thrbøderen Arthur Lee søgte 

Rednjng i Lokamotivet Vandbehol- 
der,.men ban blev bogstavelig koat. 
Bremsercn William Barth døde paa 
Lokomotivet. 

Jngen Skat i Aar. 

j Madisou, Wis»17. Ort. — Gun. 
Davids-Jn- Statszssekretcer Frear og 

iStatskasserer DahL sum udgør den 
Vom-d, der beftctmncr Ztatssskattem 

Jsamstemmer out, at det almjndelige 
IFond er san stort, at det ikkc er nøds 
JVeUdigt at ilixmc nogen Skat til 
Kapitoliet 

Sinith Cannons 
Eftermand. 

Devenport, Ja» 17. Okt. —- 

Kongrcssnmnd A. F. Dawsun ndtalte 
ved et rcpublikansk Møde i Lyons, 
at Walter J. Smith af Council 

Bluffs, Ja» er den ncermefte til at 
blive Spcaker i Kongressens Hus. 

zTa han sencre blev spurgt orn det, 

Jfagde han, at Tnnkcn ikke var nn 

les ham, mcsn at manqe Komms- 
Hmænd vil arbede for Zmith som 
,c«auum1s5 Eftermand. 

) Jorden rundt. 

En TIwerfnlofekongrch afholdes 
i Aurct 1!)11 i Rom. 

I 

Sølmuøntfoden vil i Fl. finanz- 
ministeriel Beslutning blive bibe- 
holdt i Kinn. 

Grosserer Oscar Labatt i Stock- 
holm er flyttet fra Byen efterladen- 
de sig en Gæld paa ca.1X2 Mill. 
sit 

I 

Suerrigs Kongepar agter sig i 
jidste Hulvdel af November paa of- 
sxcielt Besøg i England og Frank- 
Tig. 

I 

Ton fluv. Zkurpretter Reindel i 
T!Ik’(1(1deb:11«q er død i en Alder af 
M Aur. Han har udført over 50 
zjscnrcttclfor 

I 

Forfuttcr Hemming Berger Euer- 
rim bar cftcr et uatligt Selskab 
pna et Hntel i Stockholm ved et 

Vandesfudldræbt Forfatteren H. M. 
Nordlind. 

D 

Koleracu indskrænkes. Manila d. 
19. Okt. Tolo nye Tilfaslde af Ko- 
lcra og fern tvivlsoinme indenfor 
de sidste 48 Timers Mellemrum er 

fundne. Gennemsnittet af de dagligcs 
Tilfælde skal vcere fem. Jngen af 
de derberde Amerikanere skal være 
MÆ gsfs PMDQM H- 
Uger. 

. 

Jernbanebro sprcengt. St. Peters-- 
borg, 16. Okt. — Et Telegram 
til Novae Vremya i Dag fra Bel- 
grad melden at Jernbanebroen over 

Vosniafloden ved Vramduk, Bosni- 
en, er sprwngt i Luften og ødelagt, 
eg Forbindelfen med Bosniens Ho- 
riedstad Zerayeva er faaledes bleven 

afbrudt. 
s «- 

Arbejdsntinister zZarconrt i Eng- 
land bar udtalt, at knn sygelig« 
Jndbildning kan i det tnske Flaade- 
program se en Fare for Vordem-«- 
freden. 

Gan sluttede sin Tale med feil- 
gende Ord i Anledning af visse 
Journalisters Skriverier: 

,,.L)old Hobedet klart og Flaaden 
rede og mer høflig i Tale, og Te 
ltchøver ikke at frygte disse Varia- 
lknndesjs Bjceffen·« 

sx 

Ten italienske Konge fkal have 
givet sit Minde til Ægteskabet mel- 
leIn Heringen af Abruzzerne og 
Misks Elkin—:s, saaledes lyder en 

Meldiug fra Turin dateret den 18. 
th. Tet bennerkes dog, at Med- 
delelsen fkke er officiel. Hertngen 
staar i Begreb med at rejse til De 
Forenede Stater, og man mener- 
at Reisen skal gaa over Le Havre. 

De Blade, som er sikker paa Med- 

delelsens Rigtighed, siger, at Miss 
Elkins nn kan anses som Medlem 
cf den kongelige Familie og vil ved 

Giftemaalet faa den Position og 
Ære, foIn det tilkommer en Prinss 
sesse af Italien. 

Socialift suspenderet. London, 16. 
Okt. —— Albert V. Grayfon, et fo- 
cialiftisk Medlem af house of Com- 
rnons fra Yorkshire, som i Gaar 

gjorde Opstyr i Huset ved at rive 
ned paa Medlemmerne, fordi de 
ifke tog sig af de hungrende Tu- 

sinder i Londons Gader, maatte 

forlade Hufet under Kollegers beif- 
røste Misbilligelse og blev suspen- 
deret for Reiten af Sessionen Ra- 

sende over Kollegernes Misl)ags- 
raab vendte Gransen fikj mod Kam- 

»meret—5 11dgang. idet ban hnjede 
,, Morde1·e«. 

Ton russiske Post er bleven over- 
fc21dct og plyndret af Røocre i Næri 
yeden uf Zucht-is Ruslands Regeri 
ing er dervcd blcven berettiget til 
ut bessfuttu Luudcocjcnc 

Er Mcnelik død? Paris-, 17. Okt. 
— ,,Pctit Journal« sigcr, at der er 

indløbet Efterretning out, at Kejser 
Menelik af Abyssinien er død, og at 

hans Død har givet Anledning til 
ulvorlige Banskeligheden Meldingen 
mangler officiel Bekræftelse. 

. 

Jordskælo i Californicu. Zule- 
nu—:s, Cal. den 1d«. Okt. Tre lette- 
Jordryftclser mærkedes her i Dag, 
dog sfete der heldigviszs ingen Skade. 
sordryftelserne skete alle mellem Kl. 
12—5 om Eftcrmiddagen. J Hol- 
lister mærkcdc man ogsaa Rystels 
fernc. 

Et. Louisty Mo» IN Oft. — En 
Periode af udstrakt hiirfcougniug i 
Et. LouiLJ kulminorcde i Tag oed 
skedlmggelscn of Hjørneftcncn til en 

fntolsf Katcdralkirke, som fkal ko- 
tc 82,000,000, og oed Jndvielsen 

nf en Baptistkirke, der hat kostet 
ZLZUUULL 

Berlin, 19. Okt. — En Bevcegel- 
sc sattes i Gang her i Tag for at 
udstede en formt-f Jndbydelfe til 
Præfident Roosevelt til at holde 
Foredrag for Studenterne i Tysks 
Innds Jnstitutioner Kundgørelsen 
km at Noosevelt paa sin Hjemrejse 

Vor Flaade i Storm. Tokio, 16. 
Okt. — Den amerikanske Krigsflaai 
des Ankomst til Yokohama er ble- 
ven forsinket paa Grund af en 

roldsom Sturm ud for Nordøstky- 
stcn af Leu Luzon, Stormen be- 
gyndte den 13. Okt. om Morge- 
nen og holdt fig til næste Dags 
Eftermiddag. Een Mund drnknede, 
og der tilføjedes Flaadm uogon 
Zkade —- Denne Melding sendtes 
til Ass. Press i Tokio nied unad- 
lø—:—- Telcaraf fra Ekibct Connecti- 
cut. 

. 
s. 

X-· 

Fra Dotroit Michigan meldes om 

Nod blandt de sfadelidte ved Skov- 
braudeue i den nordre Dei af Sta- 
ten. Statens Guvernør bar udftedt 
Lkpmab om ijlp, og Tetroits 
Manor bade sammenkaldt Mode 
til i Gaar for at sætte Jndsamling 
til deaslp i Gang. Manae balvklæds 
te Mennesker som har søgt Tilflugt 
i Fragt-Jernbanevogne, eller paa 
aabcn :.mrk Vil lide Nod om Vei- 
rct slaar om, saa dcst blivvr koldt. 
Brand-en er væsentlig under Kon- 
ttol. 

. 

Dallas, S. D» 19. Okt. —- Lod- 
trækninaen om Nosebudlandet be- 
atmdte i Tag kort efter Kl. 10. 
25 Minutter efter at Kanderne, fom 
indeholdt de 114,769 forfcglede 
Breve, var aabnet og deres Jnds 
bold beldt ud og blandet, begyndte 
Trækningen. Dema Rose-, den lille 
4 Aar gamle Piae, var arædcfærs 
dia, da bun skulde gaa hen og taae 
den førfte Konvolnt bagved fig. 
Miss May A. Melsen, Kennebec, 
var den lnkkelige Nr. 1. Blandt 
dk føkftc 200, som blov trukket i 

Tag, var der 80 fra Nebraska (5 
fra Omaha, mcn ingen fra Blair), 
47 fra Jowa, 30 fra S. Tak» 16 
fra Jlls., 11 fra Missouri oa 11 

fra Kansas. Planen er at blive fcers 
dia med Lodtrwkuinaen i tre Dage. 

— »Danfkeren« udgaar to Gan- 

ge ugentlig og kostet 81.50 per 

Aargang. 


