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d«.mærket, som han overgav til Schweitz'
Farbund.raad Han meddelte, at ver-
den.post-Staterne til Mindesmærket
havde ydet 200,000 Francs, og om-
talte veidenspostforcningen som et

Symbol paa den internationale Enighed.
Forbund. raad Forrer overtog som

Chef for Schw-ih' postdepartement
Mindesmærket. Derefter mindede.
Direktøren for verden.postsoreningen.
internationale Bureau, Raffy, verdens-
poftforeningen. Grundlæggere, navnlig
Generalpostmester Stephan.

øgelser, oz iøvrigt flal vi blot nævne,
at Materiellets Vedligeholdelse koster
1,716,600 Kr. sor Lokomotiver og Ten-
dcre, 1,880,000 Kr. for vogne og
720,000 Kr. for DristSmateriel. Paa
Kontoen þÿ ��F�æ�l�l�e�s�u�d�g�i�f�t�e�r�"findes under

Erstatninger sor Skader bl. a. 13,399
Kr. 46 Ore þÿ ��iAnledning as Gjentoste-
ulykken".

Postvæsenets Indtægter
har man þÿ �paa G.undlag as de senere
AarS Erfaringer þÿ �forhøjet med godt
600,000 Kr. (til 16,170,932 Kr.), oz
Overflnddet stiger med godt 400,000
Kr. og andrager ialt 1,072,629 Kr. 47

Ore. JndtægtsstigningenS Hovedpost
falder med 660,000 Kr. paa Brev-,
Penge- og Pakkepvrto, Risten paa Ti-
vender cg Tidsskrifter. Om Merud

giften gjælder som sor Statsbanerne,
at den fordeler sig jævnt over hele
Budgettet. Der foreflaaes oprettet et
nyt Postmesterembede og gjøres i An

mærkningerne Rede for en soreslaaet
R gulering af Postmesterembedernes
Klassificering, hvorved Udgifterne til

Lønninger stiger med 6000 Kr.

Telegrafvæsenets Indlæg-
ter er kun stegne med 20,000 Kr. og

ansættes til 2,651,603 Kr. Da imid-
lertid Udgifterne er stegne nud godt
100,000 Kr. (til 2,401,450 Kr.), hvil-
ket særlig flyldeS Lønningerne, svinder
Overflnddet ind fra 280.000 til 190,000
Kroner.

Pensioner og Invalide-
forsørgelse er þÿ �som man kunde
vente þÿ �steget, dog kun med 100,000
Kr. Den ansatte Sum andrager lize
vcd 6 Millioner Kc. Noget af For-
klaringen til Stigningen finder man i

følgende Poster, som vil interessere en

videre Kreds : 1ste August 1903 be-
vilgcdeS der Blberti en Pension af
4800 Kr. oz Ole Hansen 6000 Kr.;
1ste Oktober bevilgedes yderligere 1200

Kr. til sidstnævnte og 1ste November
4800 Kr. til I. C Christensen, 2400

Kr. til Sig. Berg og et tilsvarende
Beløb til Raben-Levetzau. Endelig be-

vilgedes 1ste December 2833 Kr. 33

Ore i Pension til tidligere Landbrugs-
minister Friis. þÿ �Til Krigsinvalider
og Enker fra 1843þÿ �50 bevilg-« 80,200
Kr. og fra 1864 369,300 Kr. Hertil
kommer til de extraordinære Hæders-
gaver 123,400 Kr. og til Invalider oz
Enker i SleSvig-Holstrn 4600 Kr.

At Bevillingerne paa L a n d-

brugsministeriets Konts an-

drogerFøranstaltningcrvldrørendeLand-
bruz og Fifleri þÿ �med Udeladelse af
Bevillingen paa L000 Kr. til Mosesel-
flabet þÿ �36,700 Kr.; Konsulenter.
Foredrag og Lærerindckursus 134,120
Kr. (mod 128,670 Kr); Planteavlens
Fremme 278,672 Kr.; Husmandsbrug
og -præmier samt Rejser og Landbrugs-
kursus 190.000 Kr. ; Skovplantningens
Fremme 332,000 Kr. ; Veterinær- og

Landbohøjflolen 432,117 Kr. 63 Ore;
Husdyravlens Fremme 1,160,000 Kr.

og Sandflugtsdæmpning 301,100 Kr.

De samlede Bevillinger til Fifleri-
væsenet andrager 439.646 Kr. Som

Nybevilling er bl. a. opført 3000 Kr.
til Danfl Ferflvandtfiflerisvrening. nem>

lig 1000 Kr. til Udgivelse as For-
eningens Medlemsblad og Resten til

andre Formaal, navnlig til L-je og

Drist af et Forsøgsareal for Dambrug
Under Indenrigsminis« c-

ri c t findes til Fremme af Industri
og Haandværk i Almindelighed opført
679.366 Kr. 66 Ore, deriblandt 6000

Kr. (imod tidligere 2000 Kr.) til Ud-

laan til Motorer og Værktøjsmaskiner.

Iøvrigt er Kontoen i alt væsentligt
uforandret. Som en ny Udgift finder
man dog Statsprøveanstalten med

33,830 Kr.

Ligelede« er Bevillingerne til Spare-
oz Laanckasscr, Kreditforeninger, Ty-
endesparekasser. Patentvæsenet, Arbejd«-

raadet m. v. de samme som før, kun

er Lønningerne hist oz her steget endel.

Derimod er Bevillingerne til Skytte-
foreningerne steget med 12,000 Kr. (til

116,000 Kr.), til Afholdssagen med
4000 Kr. (til 38,000 Kr.), til Alder-
domsunderstøttelsen med 360,000 Kr.
(til 4,460,000 Kr.), til Sygekasserne
med 200,000 Kr. (til 2,224,000 Kr.)
MedenS FvrstkringSraadet nu bærer stg
(det giver endvg et lille Overflud paa
900 Kr), er Udgiften til Arbejdsløs-
hedskaSser steget fra 410,300 Kr. til

609,800 Kr.
El Smertensbarn er vor Atlanter-

havskoloni Grønland. Den er iaar
opført med et Undecflud as 90,632 Kr ,
nu staaer den opført med 135,497 Kr.
76 Ore.

Man lægger »ed T r a f i k m i n i-
s t e r i e t s Budget Mærke til, at Ud-
gisten til JernbanekommiSsarier er sor-
mindsket Ira 38,916 Kr. til 18,200 Kr.
Iøvrigt er Udgifterne uforandrede þÿ �

her, som ved de øvrige Ministerier, dag
med nogle Lønforhøjelser þÿ �, kun at
Udgifterne til Hovedistandsættelser paa
de kongelige Bygninger er 97.500 Kr.
imod 61,600 Kr. Udgists-Forøgelsen
vedrører Charlottenlund og Fredens-
borg.

Handels- ogTøfartsmini-
s t e r i e t forlanger nu 26,000 Kr.
(imod iaar 20,000 Kr.) til Rejser for
unge Handelsmænd og 36,600 Kr.
(mod 25,600) til Navigationsskolerne.
Som ny Udgifter kommer Bevillingerne
i Anledning af Lovene om Tilsyn med
Skibe og om disseS Dybgaaende og

Lastelinie, henholdsvis 16,009 oz 8000
Kroner.

Paa Justitsministeriet«
Konto er Udgifterne til Straffeanstal-
terne steget med godt 20,000 Kr. (den
forcflaaede Bevilling andrager 608,893
Kr. 81 Ore), og til forbryderifle og
forsømte Børn 'med ca. 67,000 Kr.
(hvorved Bevillingen naacr vp til
360,135 Kr.) Det er Tal, som vækker
Eftertanke. Udgifterne til Sindssyge-
anstalterne er kun steget med þÿ�6 ��7�0�0�0
Kr. (anstaaeS til 1,634,363 Kr. 23

Ore) og Udgiften til Tuberkulose-
kampen med 16,000 Kr. (anstaaeS til
1,426,737).

Alle de øvrige Udgiftsposter under
Justitsministeriet er nogenlunde som
før. Kun er Udgiften til det øverste
Sundhedsvæsen þÿ �efter den nu ved
Lov gjennemførte ny Ordning þÿ �ste-
get med 40,000 Kr. (til 62,420 Kr.)

Kultusministeriet har paa
del kirkelige Omraade en Række þÿ �og-

saa med Hensyn til Summernes Stør-
relse þÿ �gammelkjendte Bevillinger.
Vi maa dog nævne, at Tilsindene til

Opførelse af ny Kirker er en SneS

Tusind mindre end paa Finansloven
for iaar. De samlede Bevillinger til

kirkelig Formaal andrager 316,313 Kr.
16 Ore. Til grønlands Kirker og

Skoler forefl-aeS 143,817 Kr. 71 Ore.
til StatSbidliothckerne, Rigsarkivet og

Undcrvisninzsinspcktioncn de sædvan-
lige Beløb.

Til Krigsministeriet fore-
flaaci bevilget 1' , Million Kr. mere

end iaar, men af denne Merudgift fal-
der omtrent 1 Million paa Lønninger
oz omtrent 200,000 Kr. paa Syzeud-
gister, Beklædning, Indkvartering vg

Undervisningsanstalter.
Følgerne af de ny« vedtagne Fvr-

svarslvve seer man ikke videre til. Det

fe.«, at VedlizeholdeUessummen til

Kjøbenhavns Landbesæflning er opført
med 61.160 Kr.

Paa Marineministeriets
Budget er Forsvarsudgifterne ligeledes
stegne med omkring 1' , Million Kr.,
af hvilke ea. 600,000 Kr. falder paa

Lønninger.
Under de andre under Ministeriet

henlagte Institutioner er Vagervæsenets
Udgift steget med 60,000 Kr.

Paa Finansministeriets
Budget sceS det, at den vedtagne Om-

ordning af Finansernes Sentralbefly-
relse medfører en Merudgift paa ea.

64,000 Kr. (ialt er Summen 366,968
Kr. 1 Ore). Imidlertid bortfalder Be-

styrelsen for de militære Underklassers

lir. 2c>\.

B stilling paa þÿ ��T�h�i�s�t�e�d
Amtsavis" for Oktober

Kvartal inodtages forude?:
paa Bladets Kontor i
sted til enhver Tid af alle
postexpeditioner, Posthuse
samt af tandposterne.

þÿ ��U�f�i�nKonkurrence."
I Fredags traadte der i Tydflland

en ny Lo? i Krast, rettet mod den
ooerhaandtagende ufine (illoyale) Kon-
kurren«. Reklamen er jo en Hoved-
hjornesten i al Forretningsvirksomhed,
men den bitre Kamp for Tilværelsen
har hyppig fort Reklamestffene ndover

det Tilladelig?« Grændser. Den nye
Lov« Vedtagelse har derfor vakt al-
mindelig Tilfredshed i Tydflland, og
da en lignende Lov er under Opsej-
ling her i Landet, turde et Par Ord
om den tydfle stkkert have aktuel In-
tercsse.

Den nye tydfle Lov begynder med
solgcnde almindelige Bestemmelse : þÿ ��D�e�n
Forretningsmand, der i Konkurrence-
Ojemed foretager Handlinger, der stri-
der mod god Sædvane, kan miste stt
Borgerflab og idommes Skadeserstat-
ning." Dette er jo en yderst elastisk
Paragraf, hvis Rækkevidde og Indhold
nærmere belyses as de svigende specielle
Bestemmelser. En af diSse zaacr saa-
ledeS ud paa, at enhver urigtig Med-
delelse, som giver det Skin af, at der
for Kjoberne foreligger et særlig gun-
stigt Tilbud, kan medføre Tab as Bor-
gerflab. Hertil horer Udtryk som þÿ ��d�e�t
billigste Sted i Byen", þÿ ��b�i�l�l�i�g�e�r�ecnd i
nogen anden Forretning" osv.

Særlig Opmærksomhed fortjener
Bestemmelserne om den hidtil grasse-
rende Uflik m-d þÿ ��U�d�s�a�l�g�"og þÿ ��R�e�a�l�i�s�a�-
tion". Forst og fremmest er alle An-
noncer om Salg af Barer þÿ ��f�o�ret Kon-
kurSbos Regning" forbudt under Bodc-
straf, selv om ogsaa denne Meddelelse
er sandfærdig. Denne Paragraf er
foranlediget ved den Kjendsgjerning,
al det kjobende Publikum, navnlig
blandt de ubemidlede Klasser, as disse
Annoncer lader stg forlede til at kjobe
Barer, som ingenlunde er billigere end
ellers. þÿ ��A�a�r�l�i�g�eUdsalg" vil selvsolge-
lig ogsaa i Fremtiden finde Sted, men
Myndighederne har Ret til at bestemme,
hvorlænge et saadant Udsalg maa vare,
saa at det ikke som tidligere oste kan
strække stg over et helt Aar.

Mange Forretningsmænd plejede
ogsaa tidligere at give dereS Fantasi
tic Tojler i saa Henseende og stiftede

gladeligen med Meddelelser som : þÿ ��P�a�a
Grund af Forretningens Ophor", þÿ ��M�a�n�-
gel paa PladS", þÿ ��O�m�b�y�g�n�i�n�g�"�,þÿ ��i
Anledning af Dodsfald" e!c. Sidst-
nævnte Annoncer forsynedes da gjsrne
med brede Sorgerande. Et andet
hyppig forekommende Kneb var at om-
bytte brandlidte Barer med nye og faa
annoncere om þÿ ��U�d�s�a�l�gpaa Grund as
Brandflad-".

Den Slags Manipulationer koster
nu fremtidig fin Ophavsmand indtil 1
AarS Fængsel eller Boder indtil 6000
Mark, alt efter Bedrageriets Beflaf-
fcnhed.

En anden vigtig Paragraf i den
nye Lov er den, som forbyder Bestik-
kelse i Form af Præmier og Præsenter
til Kunderne. I det Hele og Store
haaber man, at den nye Lov vil mod-
arbejde meget as den Humbug og
Uredelighed, som i de senere Aar har
floreret paa Forretningslivets Omraade.

Tfter blandernes Ordre.
En i Tydflland meget kjendt Forfatter

af Knaldromaner, Karl May, ligger for
Tiden i en meget uhyggelig Prec-s med
sin fraskilte Hustiu, som han har været gift
med i 22 Aar. Aabenbart saldi hans
nuværende HusNu bedre i hans Smag, thi
inden hans I.iste ZEzleskab endnu var op
lost, rejste han sammen med hende til Bo
z-n og skrev derfra til sin Hustru, at Aan
terne havde befalet dem at blive der i flere
Uger. HanS asdade Forældre havde aab-n-
baret sig sor ham og sagt dette 1 Mays
Hustru synes at have troet paa denne
spiritistiske Aabenbaring, thi hun skrev til sin
Mand, at han skulde efterkomme Aandernes
Ordre.

Est-r Skilsmissen betalte May aarlig
3000 Mark til sin forhenværende Hustru,
men pludselig harte han op dermedþÿ �lige-
ledes efter Aandernes Ordre. Aanderne
syn-S overhovedet at have spillet en stor
Rolle i Hr. og Fru Moys Liv; men nu
syneS Fruen, at þÿ ��A�a�n�d�e�r�n�e�"begunstigede
hendes Mand lidt vel rigeligt, og forlangte
ved Retten sin aarlige Underftotlels« regel
mæssiz udbetalt.

Verdcnspost-Nkindesmaerket.

om forhøjet Indkomst og Formueflat ;
thi kun gjenmm den bliver det jo
muligt at realisere alt det øvrige, af
hvilke vi nævner : Loven om Befæst-
ningsanlæg, om Hærens Ordning, om

øværnets Ordning, om Lønninger ved
Hæren og Søværnet samt endnu en
Række militære Love.

Dagen for de nye Bestemmelser«
Ikrafttræden kan endnu ikke fastsættes
med Sikkerhed. Man ved kun, at det
bliver olte Dage ester, at de har været
bekjendtgjorte i Lovtidende, hvilken
Offentliggjords« vil flee meget snart.
Der arbejdes med en i Regerings-
kredse usædvanlig Iver paa alt, hvad
der angaaer Hærens Forøgelse.

I den Form, Hærloven nu er ved-
taget, bliver Uddannelsestiden for Fod-
olket 165 Dage. 750 Menige bliver

herudover til fortsat Tjeneste i 76
Dage. 6 pCt. as den Styrke, Holdet
har midt i Uddannelsesperioden, ud-
tages til Befalingsmandselever med en
wrtsat Tjeneste sor Korporalselever i
ca. 8'/, Maankd og for Korneielever
i ca. 12 Maaneder.

272 Mand udtages aarlig til Liv-
gardens Liniebataillon. De faaer en
Rckrutlid paa 150 Dage. 200 Mand
forbliv-r desuden i Tjenesten 350 Dage.
De faaer altfoa en famlet Tjenestetid
paa 500 Dage eller 16 Maaneder og
20 Dage. 20 udtages til Befalings-
mandselever.

Til Rytteriet indkalde« 420 Mand,
der uddannes i 200 Dage. Af disse
gjør 390 Mand fortsat Tjeneste i 340
Dage. Der bliver en samlet Tjeneste-
Ud paa 540 Dage eller 18 Maaneder.
30 Mand bliver Befalingsmands-
elever.

Bed Feltartilleriet uddannes 432
Trænkonstabler og 360 Konstabler.
Uddannelsestiden er henholdsvis 365
Dage og 230 Dage. 48 udtages til
Korporals- og Kornetelever. Kor-
netterne bliver til fortsat Tjeneste i
ca. 4 Maaneder. 72 Trænkonstabler
i 60 Dage og 84 Konstabler i UV

Dage.
Kystarlillerict udvides til 800 Mand.

Deres første Uddannelse strækker stg
ooer 370 Dage. 72 Mand udtages
til Befalingsmandselever og faaer der-
ved Tjenestetiden forlænget fra þÿ�1 ��3
Maaneder.

Bed Ingeniørkorpset uddannes aar-
l'g 300 Mand i 210 Dage. Desuden
bliver 100 Menige i Tjenesten i 200

Dage, ialt 410 Dage. 30 Mand ud-
tages til Befalingsmandselever med
en forlænget Tjeneste paa ca. 3 Maa-
neder. Det teknifle Korps bestaaer af
60 Mand med en Uddannelsestid paa
395 Dage. 3 Mand udtages til Kor-
poraler.

De Værnepligtige indenfor alle de
her nævnte Baabenarler kan gjenind-
kalde«. Fodfolket og Rytteriet indkaldes
i de første 8 Aar tv Gange, hver Gang
i 25 Dage. Siden indkaldes Fodfol-
ket een Gang i 6 Dage til Reserveasde-
linzen.

Feltartilleristerne indkaldes kun een
Gang i 25 Dage. Dog kan de, der
ikke har ligget til fortsat Tjeneste, samt
Kornetterne indkaldes een Gang i 14

Dage i Tidsrummel fra Septemberþÿ �

MartS, altfaa til Vintertjeneste. Kyst-
artilleriet gjenindkalde« i Løbet af de
først« 8 Bærnepligtsaar kun een Gang
i 20 Dage »g i Løbet af det 9deþÿ �
12te Bærnepligtsaar een Gang i 6

Dage. Ingeniørerne og det teknifle
KoipS gjenindkalde« kun een Gang i
26 Dage. ForplejningSkorpfet kan

þÿ ��e�f�t�e�rHærens Behov" indkaldes 2
Gange 60 Dage.

I Lovens Paragraf 22 har Mini-
stetiel desuden forbeholdt sig Ret til
extraordinært al føllænge saavcl Ud-
dannelses- som Gjenindkaldelsestiden
for alle Baabenarters Vedkommende
paa ubestemt Tid. Endelig indførtes
paa Sjælland faakaldte Alarmerings-
øvelser paa 1 a 2 Dage, der flal af-
holdes mindst een Gang hvert4de Aar,
men som agtes afholdt hyppigst muligt,
ialtfald i de første Aar.

Kjøbenhavns Borgervæbning er nu
afflaffkt ; der bliver ingen þÿ ��B�o�r�g�e�r�e�"
at see paa Fælleden til Sommer.

brogede Blade.
Krindse.se itkdelsten. þÿ �verden.post-

Minde.mairøet

-Ln af de mærkeligste oversøiske
Gja-ster, som for tiden holder til her
i -Lvropa, er uden tvivl prindsesse
Neoskalita, hvilket paa Dansk belyder
prindsc.se ZSdelsten. Hun er af saa
godt som rent indiansk Blod, er Doer-
hoved for cvneida Iroquoi. -Indianerne
t Nordamerika og en Uvinde af frem-
ragende Begavelse.

Denne mærkelige, unge Kvinde an-
kom for et par Uger siden til tanden
þÿ �dog ikke i Indianerkostnme eller
med sit fornemme Indianske Navn.
Ho. tv. t. Siead, som firax fik et

Interview med hende, mødte den røde
prindse.se i en fix Cayiar-made Ko-
stume og under Navn af Alis. taura
Cornelius. Samlaten drejede sig til
en Begyndelse om den fremmede Da-
me» Forfatterskab. Frøken Cornelius
er nemlig den første ægte Indianer,
som har taget Rødhuderne, kiv og
Historie før Undertrykkelsen op til no-

vellisttsk Behandling.
Novelledigtning var dog ikke det,

den rød« prindle.se ofrede eller vilde
ofre sig for i Ftemtiden. Saa snart
hun kommer tilbage fra fin Lvropa-
Studierejse, vil hun træde i Spidsen
for en Bevægelse li! Gunst for Resterne
af det indianske Folk. Gjenn-m en

Konference af alle indiansk« Stammer,
som hun »il sammenkalde, skat der for-
berede, en petition til Regjeringen om

(Oprettelse af et Nalionalraad udeluk-
kende for indianske Affærer og til
Fremme af Reformer til Gunst for et
bedre Skolevæsen, for Jordejendoms-
forholdene. Stabilisering elc.

prindse.se Neoskalita anslaaer Re-
sterne af Amerika, røde Urbefolkning
til ca. 500 000 Nogen sikker Statisdk
har man ikke. Hun nærer, Iger hun,
godt Haab om, at Regjeringen i lva-
shington »i! lytte med al mulig vel-
»illie til hende. Gnlker . . . men det
er jo ikke udelukket, at dette skjønne
Haab kan »ære førfængeligt.

»
Det af den franske Billedhugger

Rens de St. Rlarceau udførte verdens-

post-Mindesmærke, hvoraf vi oven-

staaende bringer et Billede, er i Man-
dags blevet afsløret i Bern.

I Nalianalraad.salen bødForbund.-
raad Farrer Repræsen'anterne for de

til verden.poftforeningen hørende Sta
ter velkommen og takkede de repræ

senterende Regjeringer for der«. Med
virkning. paa Sidstnævnte, vegne
lalle Generaldirektør Mongenaft fra
kuxemburg.

Lfler Festløget til Mind, »mærket
talte Statssekretær Kraeike »ed Min-

40 Brv i Behold.
Den ægte Sybilles Livsvækker

faaes for 125 Øre hos
P. Simonsen Nielsen.
Storegade. Telefon 7.

NB Brama-Livs-Elixir 1,20. Lt Brev.
þÿ ��K�ø�b�e�n�h�a�v�n�"har fra en Arbejders

Hustru modtaget et Brev, fom Bladet
gjengiver med enkelte Udeladelser as
voldsomme Udtryk. Brevet, der taler
tilstrækkeligt for sig selv, lyder saa-
ledes:

Hr. Redaktør Wltzanfly!
De bedeS godhcdsfrildt optage føl-

gende:
I mange Arbejderhjem maa man

stedse lide under Striken i Sverige.
Fagforeningens Bestyrelse tvinger sta-
dig Medlemmerne til at yde urimelig
store Bidrag, og Arbejdernes store
Flertal er desværre Slaver af deres
Fagforening; de maa af Flygt for at
see sig udpegede i Fogblade og andre
sccialistifle Organer betale disse enorme
Summer til Udlandet.

Selv vi Syerfler, som kun kan
tjene Uge til Livets Ophold, flal tvin-
ges til at betale; thi, som det hedder
i Fagbladet, selv om vi selv flal savne,
maa vi dog betale; i modsat Fold bli-
ver vi sat paa Skamlisten ; det er paa
den lumpne Maade, Størstedelen af
os tvinges til at betale til denne ube-
stemmelig lange Strike.

Penge, fcm man fluide have lidt
Tøj for, maa ofres til Fagforeningen;
der er kun faa Uger Aaret rundt, hvor
der ikke betales extra Kontingent, og
det almindelige Kontingent stiger sta-
dig, thi Tillidsmændene kan ikke leve
for 1000 a 1200 Kr. om Aaret, og de-
res Døtre kan ikke (som en fattig
Syerfle ved Lagerarbejde) leve sor
þÿ�6 ��6�0�0�,der endda kun Ijencs ved m-»
get Nattearbejde. Nej, der flal mere til.

Borc Mænd har ingen Billie; Kon-
tingentet skal indbetales, Ingen faaer
Lov til at give efter Evne. Snart
flal vi betale til de Arbejdsløse; var
det ilke bedre, vm vi havde ofret nogle
af alle disse mange Penge paa dem?
Og vil Tillidsmændene i Vinter ofre
10 pCt. om Ugen af deres Indtægt?

Vore Mænd seer kun med þÿ ��S�o�c�i�a�-
len"s Ojne, selv om de søler Lænken
trykke ved stadig at mindes derom as
Hustruen, naar Pengene ikke vil flaa
til. Først Fagforeningen, sid-n Hjem-
met! Hvor megen Splid vækker ikke
dette Tyranni i alle Hjem.

Fagforeningen har flaffet os højere
Indtægter, sigeS der. Men samtidig
staffer den os større Udgifter til Føde-
varer, Husleje og alt. Kontingentet
er fordoblet paa 7 Aer, foruden alle
disse Exiraudgister til Valgfønd og
Vælgerforeninger.

Jeg hader det Tyranni, som gjør
Manden til Slave og forstyrrer Frc-
den i Hjemmet. Før kunde man leve
i Fred og behøvede ikke at zaa i sta-
dig Angst for Strik« og Lock-oul'er,
men kunde leve tilfreds af sin Løn.
Nu gaaer vi stadig med Angsten i Blv-
det.

Dette er min og mange kvinders
Mening cm Fagforeningen. Sikkert
mener mange Mænd det samme, men
tør ikke vedgaa det.

Dires ætbødige
N. P.

Hollandske
B l o m s t e r l o g
i stort Udvalg til billige flmi« hv«

(5. (Larstens.

v«rd«ns Gang.
Rvz»«rn« om Ursen i ØftajUn. -
Kong Stwari og 0enj»otomcntoriif«

Vonflite

De russiske Blade vedblive: at
fremkomme med Rygter om, at der er

Gjæring i Sindene i det fjerne Osten,
og i den sidste Tid har de forsøgt at

give dem forøget Styrke ved at an-

give, at Meddelelserne kommer via
Berlin.

-Petersborg Gazeta« meddele? faa-
ledcS, at de engclfle Agenter i Ost-
asten har indsendt meget alarmerende

Rygter om Japanesernes Krig-forbere-
delser. Det skal ligeledes vcrre Ja-
pancjernes Mening helt at besatte det

sydlige Mandschuri. Japan skal have
svrestaaet Rusland en fredelig Deling
af dette Land ; men skal have til Hen-
fizt, saasrcmt Ruslands Svar ikke er

tilireds stillende, at gribe til Vaaben.

Hvor meget der er i disse Rygter,
kan ncrxpe konstateres. M.n -Times-

meddeler, at den kinesiske Reqjering

har forlangt, at alle luistste Myndig-
heder, deri indbefattet den ruSfifl«
Domstol i Charbin, stal forlade det

nordlige Mandschuri«.

Meddelelserne om Kong Edwards
cnergiste Forsøg paa at afvende den
truende ForfatningSkonflikt mellem
Over- og Underhus optræder med sta-
dig støire Bestemthed.

Det fremhæves, at Lord R o s e>

bery, som efter sin sensationelle Tale
i Glasgow esterhaanden er bleven be-
tragtet som Hovedføreren for Budget-
tetS Fo. kastelse i Overhuset, har op-
holdt sig ikke mindre end 5 Dage hos
Kong Edward i Balmoral Castle.

Og Lord C a w d o r, som stal
være Lord LanSdowneS Ester-
sviger som de Konservatives Ferer i

Overhuset, hvis denne fluide vægre sig
ved at indbringe Forstigel om Bud

geltets Forkastelse, er nu ogsaa afrejst
til Besog hoS Kongen. Samtidig
meddeles ogsaa, at Lord LanSdown?
vil aflægge Beseg paa Balmoral, og

endelig har Krigsminister H a l d a n e

forleden hast Audiens hos Kongen.
Alle disse Besog af ledende Politi,

kere sætte« i Forbindelse med Kon

gens Bestræbelser for at stifte Fred
mellem Over- og Underhus.

Ester hvad der forlyder i parla-
mentarifle Kredse har de konservative
Forere i Parlamentet endnu ikke taget
nogen Bestemmelse om, hvorvidt Bud
feltet stal solkastes eller ikke. Man
Rl. hedder det, ikke træffe nogen Af-
gjore'.se i saa Henseende, sorend For-
fliget er bleven færdigbehandlet i Un<
derhusrt Saa vil Balsour, Lansdcwne
og andre fremragende Ledere afholde en
Konference om Finanslovens Skjæbne
men forinden vent« man i parter
mentarifle Kredse vidtrækkende Resul-
tater as Lord Lansdcwnes sorestaaende
Besog hos Kong Eeward.

Finansloven.
II. Dc ordinære Budgetter.

Af Enkeltheder paa det nu fore-
lagte Finanslovforslag anfører vi føl-
gende.

For Statsbanerne er opført
ct Overflud paa 2,637,481 Kr. 80 Ore

(iaar 3,546,658 Kc. 80 Ore. Der bc-

regnes ganfle vist en Stigning i Ind-
lægterne paa l1/1« Million Kr. (til 46'/,

Million), men samtidig stiger Udgis-
terne med 2'/, Million Kr. (til 42'/,

Million). Udgiftsstigningen er iøvrigt
jævnt fordelt paa hele Budgettet. Der

fonflaaeS de sædvanlige Personales«-

Bærens Ordning.
tjenestetiden. ltaengde og de

sener« Indkaldelser.

I Statsraadet i Torsdags under-
flrev HS. Majestæt Kongen den lange
Række af nye Militærlove. Forst Loven


