
Magst ils forclol at krigon7 
Kendsgerninger om slagterierne. 

,,ls’ederal Trade cominission" ndtalte fornyiig i sin 

Rappen om Krigsprokit, at de fem store slagterier liar 

taget Profit, og at de har Monopol paa Jlarkedet 

Disse Slutninge1·, hvis de er rimelige og rett"ierdige. 
er en alvorlig Affære ikke aleneF for dem, soni er i 

Slagteriforretning, Inen ogåaei for hver anden Bot-gel- 
i Landet. 

De fremsatte Tal er misvisende, og cdtalelsen om, at 

slagterierne bar M0110p01, er ikke bot-ist med Fakta. 

De slagterier, som nævnes i Rapporten, er rede til 

at bevise, at deres Fortjeneste er rimelig og nødvendig. 
Slagterkorretningen er en ak de største Industrier i 

Amerika. Enhver Bot-geh som vil sætte sig ind i dens 

Enkeltheder, Inaa være belavet paa at regne med store 

summetn 

Rapporten siger, at den Sainlede Profit af kire store 

Stagterier var 8140,000,000 for de tre Krigsaar. Denne 

sum sammenlignes med Sl9,000,000, som gennemsnitlig 
aarlig Profit for tre Aar forud for Krisen, som faar 

det til at se ud til, at Krigsprofiten var 8121,000,000 
større end Profiten kør Krisen. 
Dette sainmenligncsr en treaars Profit med en enaars 

Profit — en aubenbar urinielig Sammenligningsinaade. 
Det er ikke alene misvisende, men »Pederai Trade 

Connnission" liar tilsyneladende begaaet en Fejl i 

selve Tallene. 

Den Samlede treaars Profit af 8140,(IU0,000 tjentes pag 

saig til en Værdi af over kike og en halv Milliard 
Dollars. Det vil sige ca. tre Cents paa hvert Donat- 

’salg — ellek en Brokdel af en Cent pr. Pund at· 

Produkt- 

Slagteriernes Profit er en ubetydelig Faktor i Priserne 

paa Kreaturer og Rocken-en 1ngen anden Storforrets 

ning ledes med en san lille Profit. , 

Ydermere —- og dett(« er meget betydningsfuldt — kun 

en lille Dei at· denne Profit er udbetalt som Dividende 

Balancen er sat ind i I·’orretningen igen. Det inaatte 
være saada11,« naar man for-staats de Probleme-n som 

slagterierne har maattet chse — og løse hurtigt — i 

disse Krigsaatn 
At lede denne Forretning i Kisigstid med større Om- 

kostninger og Nødvendigheden af at betale to elleir tre 

Gange saa meget for Kreaturer, har krævet Brugen af 
to eller tre Gang-e saa stor ArbejdskapitaL Den for- 

øgede Profit giver saaledes hin-en kimelig Rente pas 

Kapitalen og som allerede sagt, storstedelen af Pro- 

fiten er lilevet brngt til Indlcob af enorme Oplng ak 

Var-»si- og til Furogelser og Forbedringer, soni de enortne 

Krav fra vor llær og Plain-le og vore Allierede liar 

nciclvendiggjOrL 
lslvis De er Furt-etningsnmnd, vil De pnaslczsnne Be- 

tydningen af« disse l·’alcta. Ilvis De er ukendt med For- 

1-(«tning, tal da nied en Porretningsbekendt om sagen 
—- t«. lsjks· med Dei-es Banlcnmnd — og bed lmm sam- 

lnenligne Slagteriindustrien nie-d lnsilken soni helst 

enden stor Nntidsindnstri. 

Intet Bevis give-s af »I«’ederal Trade Connnission« for 

den l.dtnlelse, at slagterierne har Monzpol Kommis- 
Sionens gegen Rapport viser Betydningen og det Store 

Anteil af andre Slagterier. 
De Slagterier, sont er nævnt i Rapporten, Stank rede til 

at bevise for etlivert uliildet Menneske, at de er i skarp 
Konkurrenee med liinandein og at de imr ingen Magst 
til at fastsætte Priser. 

Hvis ikke dette var sandt, vilde de iklce turde frem- 

sætte denne bestemte Udtalelse· 

Ydermere viser liegeringsstatistilclien, at de nævnte 

fein store slnxxterier kun repræsenterer ca. en Tredie— 
del ak Landets Kødforretning 
De jmslcer. ilcst mr muligt at interessere Dem i deres 

l((i(lt«»i«r(«tninF-s. l linprlpdiss de l«. Bks kun Einige-« slagtet 
lind sur niin(lre, end limd d(-t levende Kreatur ko- 

stet-. liegrundet paa Udnyttelsen af Biprodulcter; og i 

den vidunclerlige Historie 01n Fordelingen nd over 

dette store Land sum-ei som i andre Lande. 

De nævnte kem slagterier fzsler sig opkordret til i Por- 

ening at kremkonnne med denne offentlige Udtalelse. 

De liar gjort Regeringen en stor Tjeneste i dens Trængi 
selstid; de liar imijdekommet alle Krigstidens Krav 

liurtigt og til l«’uldkomm(knlied og er villige til at over- 

lnde deres sag til det nmerikanske Polks Dom ekter at 

Keinlsgerniiigi,-1-n(: er fremlngt i 
Morris sc Company 
swift 8z» Company 

Armour 8z Company 
lCudahy Packing Co. 

Wilson 8z Company 

— 

sonderwllmkd 
swstbart Bei-g W sauste-L En· 

ung Lise, 22 Aar sammel, fra 
Spandct Sogn i Rotbslesvig, der 

ikke hat kunnet san Paö til Dau- 

mark, gis uden deckte i Oktober 
Magnet-i Fjor over Grcenfcn 

oed Homluud for at bei-ge sin 
»Jaer der et fra Danmark. 
Pan Tilbagevejen blev hun gre- 
ben as den Kiste Grænievaqt og 

fer til Ma. der blev hun 

Is
a

«
 

II
I 

fix
 

s T 

IF
 z 

U
 

's ;E s
 

glintsrettm men blev Dagen efter 
igcn fcndt til Flensborg og henfat 
: Varetægtssfinrrost, og da hun havdu 
jtddet i 5 Ugcsr, Vleo hun hjemsendt, 
udeu at nogen yderljgere Straf blesv 
vende forkyndt. Ei Par Dage før 
hendes Hjemsendelse var Domsfors 
kyndelsen imidlertid sendt til heu-; 
des Hiern, men blev herfra ftraksl 
tilbagesendt, da hun jo ikke var; 
hjemkommen 

Strassen for at have bei-at KE- 
æsten i Danmatk lød denne Gang 
paa 1000 Rm i Bade ellet 100j 
DLgGoFængsel men indess Danks-! 
forkyndelfen naaede Picen, var hun 
ifl »Na-e Stiftst. « Piniedags Rat 
gaset over Gtænien — huu fqndt 
Beben for hat-ed- j 

( 
Wid. Maqmmm i Wj 

raa meddelet ist. »Hast-A at der 
staat Wsto til Mist-ed for 
Mbmqwjælpearbejdere oq 
DWW- der est-beider set 
m W a us Mss Is» 

17 Mk. 55 Pg. og 19 Mk· 05 Ps» 
og Zwene kan udlcvcres jmod KI- 
bekort. 

Begæringer om disle maa under 
Fremlasggelje af et Arbejdsgivetbes 
Vic— iudgives til Magistwien 

Et Feriebarn fra Mel. J »Hmd.« 
læscs splgende: »Ein lille Dreng fra 
Mel, der Iom faa manqe andre hat 
fundet en god Modtagelie i Nokds 
ils-via, but imdt siue Forældre 
et Brev, hvori han paa den for 
hans Opfattelle og Alder ejendoms 
melige Munde stildret Landlivets 
Nydelfer. Dtengen et otte Aar gl» 
og Vrevet lyder i Oveksættelle am- 

trent fault-des: 
M Fett 

M km alttd M, de hat tolv, 
Oper 9 state oq s sum oq 1 Hund« 
ogencahvihmesdesteoqoqs 
innenponyogitsttnoqtosas 
nitkr fettfpppe med W os 
m- W Miene- sendet Un 
frc derbe-i 

—- De faa Liniek rummer al sen 
Hcrlighed, den lillo otte Aarg 

Dreng daglig nydek i fuldc Trag. 
Sau mangeliuld end Formen er, 
san regte er til Gewale Glædcn 
over Opholdet.« 

De Hiernløse Hvor vanskeligt det 
kan væte at dsmme i Statsretsfor· 
holdes, fremsaar ifl. ,,Flensb. AU« 
of Fslgende: 

En Optantspn i Daler Sogn blev 
i Beqyndelfen af Halvfemserne na- 

turaliseret iom preussist Borger. 
En Spu, fom var fsdt et Par Maa- 
neber ftt Faderenö Naturaliiatiom 
liqqet nu i selten fom preussisk 
Soldat Bel- en Gennemlcesninq af 
Naturalllationsdobnnentet opdqqede 
Mathetstod,atkundeidos 

nævute Personer Minn- 
den oq Dust-men) optoges Jota 

Neu-Mk- Statsborgerr. J den For-. 
messing, at den ist Natur-allMinnenl 
im- Ssn som sage-ei deu- For-, 
bei-old iste var staatser- tut-Ism-l 

s 
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sFadekcsn et Androgende om at faa 
Sønnen hjemsendt fra Heeren 

F Forleden fik Faderen den Besked 
»fra Landraaden i Tønder, at i Med- 
før af § 11 i den tyske Jndfødsretss 
lov maatte Sønnen anseö for at væs 

re preusfiit Statsborger, eftersom 
efter denne Paragraf de umyndige 

»Bist-n delte Faderens Undersaatsi 
forhold«, altsaa naturaliseredes med 

»Faderen. 
Nu er der imidlertid kommen 

den ftik modfatte Kcndelle fra Ne- 
gerinqspræsidenten i Slesvig, som 
siger. at Sonnen var hjemlss og 
sprst i 1916 ved Traktaten med 
Danmark var bleven dansk Stats-. 
berstet- i 

Gent FIlge heras kan Ssnnens 
sente- hjemsendt fta selten. 

« «’-N·yt. 
Den sub-full- cht In ny Isr- 

tttllkus Of M W- 
Cmukt insb. CLST 

X 

Pf Dybsens Ald. Konq Davids fyv 
; PønitenseiSalmer. As A. Fibis 

ger. Smukt indb. 81.30 
Pan Lager haves attet folgende 

Bogen 
Still-ed oq Swtkr. ca Andagtsboq 

over Pfalmetne as H. J. F. E. 
Matthiesen» Pris 83.40, qodt 
indbunden. 

Jeuc oq OW. ca Fortællinq of 
Missionær Spreniem Jkaft. sc 
Sider. Pris 25e. 

Uuuqdomsliv. As Olfert Nie-Ird; 
Smukt indb. M Ol.80. 

R. P. Mal-fei- Fottcllinqer os 

Skitier. M subb. 82 
Hierin-ene- soqfaulius M — 

indeholdmde, R. P. Radien: 
Strande Datter. W 
Peter-fein SW oq Olfett M-· 
card: Kristus os M M. s 
famkt iudbmäue psser JACO. 

dass Luther-I sitt-Miit- doti- 
Ucir. M. 


