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Prämie-IF Tullz 
Kilowatt 

Te most fremtmsdcnde Træk i 
P1«a-·"åIk-nten-:i Vudskab, sum blcv op- 
lasst for beuge Fiongrrszscsncs Knie i 
Tit-Wage, er folgende-: 

vJan 01«kla-ret«, at Dct er Tid at 
standfe Lovgivning angoaendc Re- 
gnjerinkx of wrpomtioner og se 
Virtningcn af en streng Hasudclse 
a-· De Lust-, ui allercdcs bar paa BI- 
ge1«1:cs. Te Mjagtiue Ozrasnfer for 
For-kenningssMetoden nfst1(t"kot ued 
Los-, in udcn Tuivl bline gjort 
Hat-etc Ucd quøkelscsr, fom fnart 
fnn Denke-J fra Højeftcrpt 

Just vcd denne Tid, figer Pras- 
sidenten, lsør :)ieqerinqvn—s Atti-ni- 
m, foruden Gennemfønslfcn af Lo- 
vcskie, naer rettet paa Økonomi i 
Adminiftmtionem Udvidelsc as Be- 
tinqcslscrnc for UdenlandsihandeL 
Oplnmgelscn af Hienimeinduftrirn 
og Forøgelse af Tilliden til Kapita- 
lcnsss Anbringeka i Foretoacndcr her- 
hjemmcr 

san anbefaler stærkt nogenSlags 
SkibssSubsidy for at udvide ame- 

rikaan Skibsfakt smlig paa Syd- 
amerika. 

Toldkonunisiioncsn er ilke fcerdig 
til at rapuortero anaaaende noaen 
of Eclwdulerne i PaynesLovem og 
Taft fixier, at lmn inacn Toll-loo- 

ginning Uil anbefale, før den nye 
Monate-I trasdek samtnen i Decem- 
ber l9ll. 

san ljenftiller at qøre Toldloms 
missionen permanent, og at alle 
fremtidigc Revision-er foretaaes an- 

gaoisnde ern Schedule ad Gangen, 
og han imsdegaat meget stærkt 
enlmer almindelig Revision. 

Panmualanalen bar befæftes. 
Prcrfidenten anbefaler Bevilling as 
8159,r«s)r),()0() i dette Øjcmetx 

Der maa i Fremtiden ingen 
work bat-rel« Metodcr anvendes i 

Looqivninqen angaaende Fleder, 
»Damit- eller offentliae Byzmefokotas 

gender. Bevillinger i lliae Øjemed 
man Trunk-es paa Napport fra en 

Kommission af Fagmænd. J den 
fvundne Tid hat Kongressen bewil- 
aet for meaet til ngninger, som 
ikke help-pedes, oq ikke nok til Pyg- 
ninaistsf der bklmvedes bande 

Anbisinlina of Antisfsunrtion og sp- 
dcmlv JnkorvorationssLovcs fornyes. 

Det foreflaas, at anden Klas- 
ies Postiamsr beriatiqes fault-des, at 

Maaosiner betachr efter en langt 
bøiere Takft for den-s Averterinass 
afdeling. 

Notwendighrden of et nyt Bank- 
oq BengeelkbtlationssSyftem frem- 
boldes stærkt 

Anfsaffellen af to nye Staglkkbe 
oa fleke köfælpefartøjer for Flaaden 
vaalkvndes. 

Præfidenten unbefaler. at Kul-» 
land, Josfers oa Olleland saa vel 
com Vandkraft »iites« i Fremttden 
lefei ud. 

Overllaget til Regerinazudaifter 
i nason Fiskalaar er bragt ned til 
M80,494,013.12, hvilket er WEL- 
961,887.36 mindre end Vevillinaer- 
ne for indeværende Aar» 

De antagellae Jndkomster for nee- 

ste Fillalaar er 8680,000,000· 
Præfidenten vaalkynder Udvldels 

len af ,,rivil fervice" Princivpet til 
Divlomat- og vKon«sul-«)3:ienelten,. og 
at Neqerinacn auffasst-r Beboelfess 
on .ll«ontor-Lefllal)cder til diploma- 
tikko Embedtmænd. 

« 

Noqet af Kritilken of Parme- 
Toldlovon er retfcrrdia, liqer Pras- 
sidcnten, men met-e er ngrundet. 

Der bjr være flere Officerer i 
san-m Særlig bit Jugenisrkorps 
let udvkdes. 

; Vefasftelfen vcd CocrigidoriLsen i 
Manilavugtm og nf Pcarl Heu-bor, 

IdIawuij lsør gcmmujlmssz iudon lam- 

Ege. 
Angaacndc slknnamafanalcsn siger 

«« Præsidentem 
s ,,:’lrl)cjdet flriocr frcmad til stor 
lTilfrcsdszhcsd Tot Uil let blive chr- 
sdigt til den faslsalto Tid, i. Jan. 
«l!«5,, oq for dct lldlasg, der er 

lanflaapt, PZTTUWJWU Jordskrcdet 
i Culebra Gennemilasringen ther 

zikke Grund til ftp-Irre Forsinkelse. 
· 

the at befassth Kanalen vilde la-« 
do To Fort-liebe Stater magtesløft 

fog uden Evne til at hccvde univer- 
Hfal oq lige Brug af Vandvejen imod 

on despemt og naufvarlig chnde 
ou tilintetgøre Oensigten med Kana- 
lcn i Rctning af at forige vor Flau- 
des militærc Virkningsdygtighed. 

Tolden bør ilkc oncrfkige Pl pr. 
Ton netw. Prassidcsntcn bør ist-mon— 
dincszs til at fomndrc Takfternc cfter 
sum Nødvcndithsden irrt-ver det. Re- 

rgeringen bør i sin Bcftyrclse as »sta- 
Hmlcn førac for Tørdok oq Rom-ra- 
tionsfornødenheder ikke alene til 
Flaaden, men ogsaa til Offentligs 
lbeden, og Salg af Kul, Olie og 
andre Skibsfornødenheder. 

Mellcmstatsliqc Jernlmncr bot 
forbydes at eje eller kocttrollere. 
Stibe, som driver Handel gennem 
Kanalm 

Angaaksnde Jokasten-ne main-get 
Prwiidenten De Fortsnedc Stateks 
stkigende Vehov fok hiuigkske Retter-J 
gang og anbefalcsr at iimplificerez 
Netzuroreduken on fremskyndc dcni 
endeliqe Tom Osajeitcretten bør 
smain for unødvendiqe Appeller. 
Te fødorale Dommeres Salasr bør 
sechs-fes 

Poftsparcbankek vil blive oprettet 
i et Antal of vore Vyer den l. Jan. 
Tn Pakkepoft paa Landruterne an- 

befales. Generalpoitmefiek Hitchcock 
priiess for at baue binlpei Poftdes 
partementet paa en selvopholdende 
Basis. Civil Service bør udvides til 
at omfattis Postmeitrcs as alle Klas- 
sen san den stiller disk-je Einbeds 
mænd nd fra Politikken 

Præsidenten anbefaler at give 
Robert E Peam csn passende Aner- 
kendelie for iino Polaropdaqclser. 
Flaadcminiftcren benitillcr at nd-; 
nasmns bom til Vircsadmiral oq la-’ 
de hnm trække iig tilbage nie-d Pensj 
sion fom fanden. i 

Den oncrordentliao ftore Virde 
of vore- chrbruqsprodnktcr i Aar, 
88,926,000,000, giver vtqodtGrunds 
lag ior Forretnina holt iqenneml 
Lande-L i 

Den iidith Folkcsiasllina fesr nd tils 
at blivo den bedim disk noqen Ein-H 
de er foretaaet, mon fuldkommens 
er den ikkek »Ernsuspaddrrs« ber 
ubarmhjcrtiqt jin-falan 

Der bit oprettes et Sundhedsi 
Bureau. 

coutyern Pacmc Grimme-rom- 
paani bar orftattes for sit Udlæa 
visd Kammsn iknod Overfvømmelfcn 
i Jmperial Vollen, Calif. for flore 
Aar fiden 

Der bar paalaszmos Dampskibss 
-kompagnier starre Mulkt for Overs 
trwdelfen af Jmmiqrantlovene. Be- 
wemmeliabederne paa Ellispen, N. 
Y» bar ikke for-ges fault-des, at 
de frifter Dampfkibskompaanierne 
til at koncentrere den-s Jmntinrants! 
Fortetning i een Hann. Der bebt-s 
ves Jmmiqmntkr i LanddistkikterJ 
ne. 

Der bsr got-es Forauftaltninger 
for Undekftøttelse af udlevede Re- 
qerinqesfunktionæker. l 

Den onefte Æikdkiirk1»d«-1· unbefa-» 

Hes i MellemstatsHandels-Lauert or( 
on Beftvnttinslfv, der instit-r Zum-! 
statesKommissionen i Stand til at 

forvisfe sig omVærdien af Jernsbanes 
ejendom og fastsatte offentligeFragi 
teres Ansparlisfhsd 

sllallissger - Pimäolsz 
[ Kosuileeuzllnwosl 

Tcr et tu Jndftillingcr, en frn 
HMnjoritctcn ug kn frn Minoritrtcu. 

HJknjokitctcn godkcndcr Minister-eng 
chncste. 

» 
L!’«ns«l)jngtnn, 7. Tec. Ballms 

IgcrsPinclJot llnDersngelsegkomitcen 
indllsumsdc endelig Illapport til Zion- 

qrcixijcu i Tag eftcr at have arbei- 
Jdet i ll Manne-den olomitems lJei 

»stod of 13 Mand. 7 republilansle 
«:!)kcdlennncr mein-r, at Minister 
Bullinger ,,ærligt og nied Twslab 

Ilmr formltct sit ljøjc Stuhl-des Plis- 
Htety tin-d ch for Offcntlighedensz 
» Interesse-sc 
« 

Te firc dcntofrulijle Jioncitenmä 
lrnnncr monot- doritnod, at .Mr. 

Vallinqlsr »ikle bar vasrct fand 
imod den Tillid, man satte til ham 
sum Jndcnriqsminister, og at, lmn 
aj den rette Vlutoritot lmr opfofdrecs 
til at refignxre«. « 

chmc Jnftjllinqen tilligemed en 

naflmsugig sndftilliug fra den re- 

publikansfc kliepræfentant Madifom 
der oqjaa qik Balliuqer intod, frem- 
laqdesz i Senatet of SenatorNels 
jun og i Illepræjentontlmsct af Re- 
Pmsftsntant McCall Rapportcns 
Frcmlwagclfcs fulgtc cfter et fuld- 
talliqt Møch af Komiker-L 

De demokratijke Mediemmexxmed 
Sen-nun Fletcher fra Florida« som 
Fører, qik ind paa nasvnte Frem- 
qanqsnmade, efter at et For-flog 
om at lade deres Rapport gælde 
var forkastet i stomiteen med 7 
Ztennucr mod 5 Reprwsentant Ma- 

dison stemte sammen med de 4 de- 
mokratiske Medlemmer. Efter at 
Majoritetensz Rapport fault-dec- var 

bleven vedtaget, enedess man mu, at 
alle tre Newporter eller Jndftillins 
get skulde fremlasgges .for Unngress 
sen tilsmnmen oq tmka tilfammen. 

Senator Flectcher faade fetten-, 
at der af Demokraterne nil blive 
qjort Stridt i Retninq af, at der 
man blive handlet i Overencsftenp 
melfe med vGenftillingen i den-s 
Rammrt Tenne Henstillinu karaki 
teriserer Minister Ballinger som 
»ikke fortjenende offentlia Tillid«, 
ou anbefaler, jom mwni. »at han 
af den rette Myndiqhed opfordkes 
til at tmskke jin tilbnqe fra Juden- 
rigsministersEmbedet.« 

Napporten modtoges i beuge Hu- 
fene »den Venmsrknitwsr. 

Zigøjner Mission. 
Este-r i omtrent folg Aar at have 

nikkct sont BysMiöfionasr 1 London 
bar Gipjy Simon Zmith if1;1. ,,sik. 
Dagbl.« bestemt sig til holt at of- 
re siq for Evangeliets Fortyndelse 
blandt Bis-interne 

Han strioen «Til dctte Øjemed 
haabor jeg at faa et Mission-stät 
Tnsindcr of mit Folt lever cndnn 
i Hedenffabets Mørte nden Nud ou 
hans Ord. Men de oil gerne lytte 
til en of deres eget Folt.« 

Wpr Simon Smith er en Fæts 
ter til den orlkendtc Eoongclist Gip- 
sy Sinith og er i Befiddelse af me- 

get af den Jver on de Talcsgaver. 
der er kamktcsristiskc for denne maski- 
vasrdiqis Familie. 

Der træffeö nu Forberedelser til 

Afholdkslie as Tokisfionsnmdor for 
Zigøinerc i forftelliqe Deus nf Eim- 
land. 

,,unikereu« udgaat to Gange 
om Ugen og kostet kun 8150 per 
Namens Provenunnner sendet its 
pas set-M- 

«—.——-.—-——-» 

Blaudedc Weddctelscn 
J Lirzdagö lukkedes 27 Solon- 

ner i Vroinerd, ’!si3. Saloontjols 
derne var pcm Forhaand delauet 
paa, at nogct jandant oildc sich 
saa alt forløb roligt udkn Norden. 
Tot var tun fmaa Beholdninger, de 

havde paa Haondeih og de sammt- 
ordrcdes af Myndighederne scndt 
tilbaqe til Whulesa1e-.meetke. 

»Vorhin vi ital rette Jndførs 
jelstolden cfter Sol-stellen paa Pro- 
duktionsomkostningcr herhjemme og 
i lldtandct» hvad der nu syneH at 

Unsre ProtoktionUterus-Z univeriale 
Løfcn«, fagde J. J. Hill sornylig 
i en Tale, »saa vil der øjeblikkelig 
bliue F:«il)andel mellem her og Ca- 
nahm« 

Ved et Synodemøde i Ærkebijpc- 
døntmet i New York i Tirsdngs 
kundgjorch bl. a. sum pavelig Te- 
krct for hele den ronIerst-tatolske 
Kirth at bereitet nma Børn nyde 
Nadveren førfte Gan’g, naar de er 

7 Aar gamle, og i enkelte Tilfælde 
naar de er 6 Aar. Og Præfterne 
skal saa søge at forberede dem der- 

-til· Der mutales ingen Konfirmas 
Itjon i denne Forbindelse. 

Rooienclt paa Foredragcsturnc 
Dei meldes fra New York under 
T. d"s.,"ak Theoddre Roosevelt «vil 

foretagc on m) Foredragsrejfe igens 
nein- Landct Den vil begynde i 
Mart-J oq narc i to Maaneder. Den 
W. Mart-Z ital han tale paa Cali- 
fornia Universitet, men for øvrigt 
kundgøres ikke Dato for Moderne 
paa hvert Steh, i lwert Fald ikke 
endnu. Han bar modtaget ikke min- 
dre end 3000 Jndbydelfer til as 
tale. 

Jolm Dim, hatt-Z Roms og Ssøn 
Leidlicis Sag kosm op for Dommer 
Wickham i Distriktsretten i Hays 
ward, Wiss» den si. ds. De erkla-- 
redi- fig alle uskyldigc i Draht-i as 
Tispnty thsriff Osear Harp den 8. 
Okt. Tores Eunfører forsøqte at 

faa Sagen udiat til den 12. ds» oq 
da dette ikke lylkedes, giorde de Ind- 
vcndinq imod Dommer Wickham 
iin ikkc nimriiik oq erklasrodc alle 
kommter i Wisslonfin mcd Undtas 
qelfc af dem i iørste og trettende 
Tisirikter for uikiklodc til at dom- 
inis i Sagen. 

lsiisiieralniajor Westen Merritt døs 
de i Lørdags i Natural Bridge, Va., 
ou bleo begravet paa Søkrigsskolen, 

«Weft Point, New York i Tirsdags. 
General Merritt var født i New 

York 1836 oq blev Lsøftnant i 1860. 

Hatt deltog med Udmærkelfe i Bor- 
«gerkriqen, saa han blev forfremmet 
Gang paa Gang. Han var en af 
de tre Kommisfæren som arrange- 
rcde Fredcbetingelferne Ved Appos 
mattor. »Hast trat sia tilbaqe fra 
aktiv Timefte i 1900 

Kinas qamle Regeringsi 
form vil inart ende. 

Piskittu, R. Tec. Tot sont-»Es 
tmat at fnntus siqu at den aamle 
absolute- Nexwrinqsform i Kinn ef- 
ter det kinofifkc Nvtaar i Januar 
1911 kun vil oksistcrc i Sistorim 
Dct panstac18, at Trocncsn bar be- 

ste-tut fis for at imødekomme den kejs 
serlige Staks Resolution, der beder 
-om fnarlig Oprettelfe af et kon- 
stitutionelt Kabinet. 

i Yordetttjxtidt. i 
: Zøndag den ZU. Rou. fuiefaldt 
sdor i Monjtautinopel ZU nye Tit-· 
sfaslde og 22 Tødsz ald af Untera. 

; - 

: Professoratct i Matematik vedj 
zLundLs Univerfitct Suckrigj føgess 
af den daujkc Tr. phil. N. Cz Nørs 

! kund. 

Quer Nurdisöyavct har rajet Dold- 
konnnc Stumm-, hvorunder 8 Far- 
tøjcr med W Mund er gaaet un- 

der. 

Zevnsk Tandlcvgeselskab har i An- 
ledning af sit 50 Aars Jubilæum 
valgt Prof. Carl Cihristensen, Sw- 
lmnhamh til Korresponderende Med- 
lem. 

Majcstoldeusz Ophcrvelse fra 1. 
Zept. 1911 er man bleven enig om 

i det franjke Ministerkaad. Dog ikke 
paa Meiss, der anvendes til Zprit 
og Ztioelse. 

Prasstefruen Jämnelius er ved 
Hofretten i Helfingfors, Finland, 
idømt 4 og en Sjettedel Aars Tugts 
hus for Ægteskabsbrud og Forledels 
se til Mord. Hun var frifundet ved 
Underretten. 

J Liverpool, England, skal op- 
stillee et elektrisk .uæmpeur, hvis 
Nicht-, der ital anbringes 220 

Fod over Jordem er 75 Fod i Om- 
kreds. Minutviserne er 14 Fod lan- 
ge-. 

. 

Spornejgfunktionærerne i stristias 
nia, Name, har fortaftet et Morg- 
litigsforflag, Svlskaberne hane 
fremsat for at undgaa Konflikt 
Forliandlingerne vil antagelig blive 

fortsat, da der csllcrs bliuer Strei- 
te til Nytaar. 

Storoc-.3ircn i Tsyrkiet i Dcputes 
retkamret tale om det Indusle shan 
har fcmcst under sin Europarejse, 
nemlia at dct godc Forhold mellem 

Tyikland ou Tyrkiet er bleven of- 
ficicslt manifefterct ved de tyfke Pen- 
ge, Tyrkiet har laant 

f 

Prinicsics Music-, Rang Leopold-Z 
Tritte-r, vil reife smw um en Dcl 
af de W Millioncm iom Ztatcsn har 
taget i Vesiddelse. Hun siger, at 
dct ifkts or for Pengenes Skyld, 
mcsn paa Grund af den Kasrlighekx 
linn tut-rede til iin Fadens-L 

Portnqiiisk lldrcnsnimL London, 
21. Rou. Til Reuters Bart-an telc- 

grafercs fm Hongkong: Regt-ringen 
i Lisfckbon har telegrafisk beordret 
Guvernøren og Viikoppen i Macao 
til ufortøvet at udviie de i Kolonis 
en værende Jesuiter i Overensstems 
melfe med det derom udsendte De- 
trot. 

o 

-Lwlland oq Roma Den lmliands 
fkks chtsrinzj medde for-leben i 
Deptttcretkanmst, « Jordans-Unger- 
ms med Norm- om k-» Voldxxjftkitrab 
tat, da dosk not-ftp Nmerinq ikke 
Vildcs afflutte en faa nidtqaacnde 
Traktat, sont den bollandskc Rege- 
rinq Mike-de 

Acad-list i Persim. London, 21. 
November. Til Reuters Bneau te- 
csqueres fm Tisheram En ftor 

Karanams kommende fra Busche-r er 

i Nasrhcden af Echiras blevm over- 

faldet af on indfødt Stamme oq 
udplyndret. Heu ved 100 Varebals 
ler tilhørende et engelfk Firma 
fkal vcere miet. Der er Yærkfat 
en energifk Forfjlgelfe NOT-verne- 

Spottakkel i Portugal. Oporto, 
Portugal, 5te Dec. —- Tropperne 
angrcb i Gaar ftrikende Jembas 
Narbe-Were men blev tvungcst til 
pt tmka siq tilhage. Flere blåv 
drasbt under Emmncnslødet. Store 

Forsrwrkninger af Zoldater skal væs 
re 11nderoejs. 

I 

Tot øftrigsfcs Flaum-program- Ef- 
tcr Forlydende er Flaadeprogratw 
met sum folger: 

1 Zlngskjbc, deraf 2 paa 20,000 
Tons og 2 paa 2:3,u()0 Tons De- 
placcment, 3 hurtigcs Mydsercy 10 

Tot-pedojagere, 12 ftore Torpedos 
baade og CI Underuandsbaade. Uds 
gifterne uilde bcløbe sig til 310 
Million-er Kr. 

. 

Werdens-Høstudbyttet. Dct inter- 
nationale Landbrugsinstitut i Rom 
anflaar Høstudbyttet i den nordlis 
ge Verdenshalvdsel saaledes: Hoc- 
de 847,999,000 Dobbeltcentner eller 
i Forhold til i Fjor 97 PCt.,·Rug 
5359,029,000 Dohbettcentnek· eller 
97 pCt., Byg 267,223,000 Dobbelts 
centner eller 91,1 pCt. og Haut-e 
513,431,000 Tobbeltcentner eller 
k)l,1 pCt. Markarbejdet i Europa i 
Efteraaret er forløbet nortnsalt, og 
Sædens Tilftand er tilfredsstillens 
de. 

Mornmncrne. Rygter om Mor- 
ntonerncs lldnandring fra Utah til 
Mexico har atter taget ny Fakt. 

Præsidcnt Diaz skal have garans 
teret Mormonqrne, at de skal faa 
frit Loh til cki drive Flerkoneri i-- 
Mexiko, og at den mexikanfke Re- 
qering quesaa lidt fkal blande fig 
i denne som i andre af Mormoneti 
nes Skikke. 

Mormonernc cjer allerede 65,000 
Acres Land i Mexico, og en Mor- 
monprwst har fornylig paa Sam- 
fundctsi chne købt 50,000 Acres 
til. 

. 

Im Vulkan. Berlin, 22. Nov. 
Tit »Voss. Zeit.« telegraferedes fra 
Athen i Gaum Aabningen af den 
fretenfifkcs Nationalforsamling, der 
skulde have fundet Sted i Dag, er 
blevcst udsat til OnstsmL for at 
Zuømsncaacht om Tanne-lieu af en 

blandct kretcnsisk Regering forins 
den kan blene løft. Det anfes for 
fikfert, at der vil blive opnaaetEnigs 
hcd mollom Particsr i Forsamlini 
gen. kiiationalforiamlingcsn vil som 
swdvanlig blch aahnet i Kong 
Georgs Nonn, huoreftcr de nye 
Miniftrc vil blinc taqnc i Ed, og 
dcsr vil lslive vcdtaget on Resolution 
mu. at Nationalforiamlingen og det 
ktscstcttfiskks Folk holder fast ved For- 
eninqon med Grækcnland. 

Etrjfeurolighcdcr i Wales. Lon- 
don, W. November. Ved Urolighes 
derne i Mandags Aftes i Sydwas 
les- kom dtst til et fuldftasndigt Scha. 
Politibotjentene erklasm at man fra 
Vinduernc flyngede alle nmliaeGens 
stande ned pcm dem og hasldte ko- 
aendc Vand i Hovedet paa dem. 
llroligshedorne var værre end nagen 
Bindi-. De varedc over l Amen-, og 
oder J« Person« blev sannst 

J Distriktet Aberdarc hat der i 
Aftes fundcst nyo llruliaheder Sied- 
J Aberaman anqrcb de ftridende de 
Ouscy book der bor Grubeembedös 
mæ11d, og flog Rudrrnc ind, lau ? 
Politik-f maatte skride ind. -«-——--; 

Es 

Dampfkibdnotitfcu 

«Dscar den Anden« ankom til : 

Christianfand den 6. Dec» vil M 
afsejle derfra den 14. Jan. OR 
og ventes da til New York « 

24. f. M-d. « 

.- s «- 

DIC· 


