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ilulde der afsiges Dom over en
kobenbavnsi Gæstgiver sor ulovlig
Bræudevinsudskæiikiiittg : der skulde
afsiges nogle Udeblivelsesdomme osv.
Dermed git Tiden til Kl. 11. Paa
delte Tidspunkt var en Del Iourua-
lister, en Tegner, et Par Politi-
betjente vg enkelte Sagførere, der-
iblandt Landets eneste kvindelige
Overretssagfører, Frk. Henny Peter-
sen. kommen til Stede.

Asmussen modte i Hindenburgs
Sted for Politidirektøren. Fru
Emilie Jensen tog Plads i Skrån-
ken ved Hans bojre Side. og da
Hof- og Stadsrctsdommen, hvor-
ved Politidirektøren var frifun-
den, var oplæst, fik bun Ordet og
oplæste en lang Anklage og For-
svarstale.

Jeg beder om Undskyldning, fordi
jeg moder selv. begyndte bun. Det
lommer af. at ingen Sagfører har
villet mode for mig. Hun fremsatte
derefter en lang Række Beskyldnin-
ger imod Politidirektøren. Han
bavde ladet Opdagelsesbetjente for-
folge hende. De havde beskyldt hende
for at være en Tyv, havde sagt. at
hun ikke var rigtig klog, at hun var
usædelig og stod i Forhold til sit
eget Kon. Hun kunde fore Tusinder
af Vidner imod dem, men Domme-
ren havde itke taget Hensyn til Vid-
nerne. At hun ikke var rigtig klog.
var fuldstændig grebet ud af Lusten.
402 Patienter af de Højeste Rang-
klasser, hun havde hast i Kur, kunde
bevidne det. Hendes Sag imod
Politidirektøren havde kostet hende
018 Kr. 8 Ore. Men de Sorger
og den Fortvivlelse, han havde paa-
sort hende, var ilke til at erstatte.
Hun opregnede derefter en Mængde
forvirrede Beskyldninger imod Pvli-
tiet. Betjentene havde set paa hende
paa en Maade. som om de mistænkte
hende for store Forbrydelser: de
havde bagtalt hende, de havde foto-
graferet hende, naar hun gik vaa
Gaden, og især var det hendes Ræd-
sel at komme i Fvrdryderprotokol-
len. Derfor turde hun ikke komme
paa Politikammeret og hente sin
Sparekassebog med 200 Kr., som
Retten havde gjort Udlæg i, og
hvoraf den havde hævet 80 Kr.. som
hun var dømt til at betale i Sags-
omkostninger. Hun var bleven gift
i 17-Aars-Alderen. havde et rigt
Hjem i Amerika, var rejst hjem til
Danmark paa et 8 Maaneders Be-
fog : men paa Grund af Politiets
Forfølgelse kunde hun aldrig rejse
tilbage til Amerika, men maatte
blive her til sin Dødedag.

Ru forlangte hun 10,000 Kr. i
Erstatning af Politidirektøren, men
hun vilde gerne have 20,000 Kr..
og hvis hun kunde faa saa meget,
vllde hun frafalde sit Krav om Straf
over Opdagelsesbctjentene.

Asmussen bemærkede, at den første
Betingelse for. at Politidirektøren
kunde drages til Ansvar, var, at der
var fort Pidner imod ham. Men
alle Vidneudsagn gik ud paa. at
Politidirektøren og Politiet aldeles
ikke havde forulempet Fru Marie
Jensen. Asmussen paastod derfor
den indankede Frisindelsesdom stad-
fæstet.

Efter en kortvarig Votering stad-
fæstede Højesteret den indankede
Dom. hvorved Politidirektøren fri-
fandtes.

Fru Emilie Jensen har imidlertid
anlagt en ny Sag mod ham: den
kan forst naa op til Højesteret i
1911, og man sorstaar derfor, at hun
ikke kan rejse til Amerika.

Smag det store levende Publikum
har her til Lands.

Ved at trykke de to Bøger hver i
10,000 Eksemplarer, er det bleven
muligt at sælge dem nydeligt ind
bundne i Shirtingsbind for 2 Kr.
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overalt, hvor man sorl>andler Mad-
varer. Saa godt som alle Salgplad
ser og Stadeplaoier. ai hvilke der
svares Afgift, er optagne, cg det vi
ser sig allerede nu. al Hallen i hvert
Fald itke er »or stor.

Jus.

Mandarinen ved naturligvis »te t som skal blive viftede nd en skanne
gel vel, at med den freintrcengende ! Dag!"
evropæiste Kultur forkortes hans
Slaraffcntilvcrrelse. og hvert som
helst Fremskridt, enten det er paa
Undervisnings-væsenets O niraade.
paa Befordringsvæsenets. Hånde
lens eller Religionens, har derfor
Bjærge as Vanskeligheder at over

vinde, .'g ethvert som helst For i og

paa Uro bliver boldt nede med vold

som Haand.

Dette Fremmedhad er Mandarin
versenets Sthrke. Enhver Reform
bevægelse, som ikke paa anden Maa
de kan ostedes, vil ved Lodder og
Drejeværk blive lavet til en frem
inedsjcndsk Rejsning. Under Paa
skud as at betale Kinas udenland-
ske Gæld lader Mandarinerne s.
Eks. i j?jcbliklet opkræve ny Skat
ter hos den fattige, forarmede og
lidende Befolkning, og medens selvBaade i Mim« «A Szechuan - ...

altsaa lige i Hjærtet as Kina saa følgelig kun en Brokdel as de male

wrle des indsamlede Penge naar længerejeg utvetydige Beviser paa, bvorle
des Befolkningen var ved at vaagne
og hvorledes Regeringen var paa sin
Post. I 3þÿ �t af de større Byer. jeg
kom igennem, havde Befolkningen
jaget øvrigheden ud af deres Ja
mener, et Sted endog dræbt samtlige
Mandariner. Men Regeringen hav
de fra de store Militærcentrer Talt
fit og Ehengtli-fn straks sendt ol
dater nd sor at tugte Befolkningen,
og dette var gjort paa en saadan
Maade. at det vil vare noget, inden

Folket atter gør Forsøg paa ad
Selvhjælpens Pej at befri sig tra si-
ne Plageaander.

De ny Ideer baner sig langsomt
Pej. og de spredte Udslag af lltil
fredshed fan nok endnu længe hol-
des nede. Men under det gamle Ki-
na ulmer en Ild. som en skønne
Dag þÿ �førend man venter þÿ �kan

slaa ud i lys Lue til et Baal. as
hvilket et nyt Kina vil opstaa som
Fugl Foniks. blændende ved fin
Skønhed, sin Rigdom, sine stærke
K ræfter.

Hvad der imidlertid næst Man-
darinernes Modstand forsinker Om
valtningen, er. at Evropas Stor-
magter desværre ser sine Interesser
bedst bevarede ved at støtte Manda-
rinvældet. Lige som Stormagterne
i Kretaspørgsmaalet har spillet en
Rolle, der kun er til Skam. har de
til Skam sor dem selv og til Skade
sor en lidende Befolkning støttet dcn
kinesiske Regering over for enhver
Oprørsbevægelse, f. ks. under Tai-
pingoprørct og nu sidst tildels under
Bokseropstandcn. da Stormagts-
regeringerne sor Penge og Konces-
sioner lukkede øjnene over sor den
Kcndsgærning. at Mandarinerne
>avdc hidset Folket paa dettes eneste

virkelige Pcnner. de kristne Mis-
sionærcr.

Men er stråledes den Rolle. Evro
porerne spiller i Kina, af den Art.
at den snarere forhaler end frem-
nier Kinas Opvaagnen. saa er til
Gengæld, den Rolle, Japanerne spil-
ler. as dcn stik modsatte Virkning.
Japanerne er Gærstosset i det kine-
fiske Samfund. Alene det Eksem-
pel, Japan har afgivet, er as vidt
rækkende Betydning, og den japan
ske Regering spilder hverken Tid cl-
ler Kræfter paa at hjælpe til med
Kinesernes Opvækkelse. I alle de
større Byer. jeg er kommen igennem
paa min Vej igennem Kina. har jeg
fundet Japanere. Vanskelige at sin-
de; thi de sad som Smaahandlende
og Smaahaandværkere i de stnaa
Gader, havde antaget kinesisk Sprog.
Klædedragt og Udseende lige til Pi-
sken. Men de var Japanere. Spio-
ner og Agitatorer. Her fad de for
at holde deres egen Regering a jour
med Rørelserne i Kinas Indre og
for at holde Kineserne til Ilden baa
De med Hensyn til Reformbevægel-
sen og med Hadet til det hvide Race. I

Al der nemlig dybt paa Bunden t
as Kineserens Sjæl slumrer Had til '
Evropæeren, anser jeg sor givet.
Foruden det Had. der ganske natur
ligt er vokset frem blandt Kystbe-
tolkningen, som har følt alle Evro-
pæernes hovmodige Overgreb, er
der hos enhver Kineser en ren in
stinktmæssig Følelse as Fjendskab
over for den hvide. Kineseren er
imidlertid for behersket til at vise
det. og moder man Iwm med et
Smil. smiler han igen.

Naar undtages to Byer. nemlig
Dali til og Tsu sinng-fn, hvor Frem
medhad gav sig faa grundige Udflag,
at jeg blev noiK til paa aaben Gade
at gennemprygle ct Par Mandfolk,
der raabte þÿ ��J�a�n�gtiveit'.c" þÿ�( ��f�r�e�m
med Djævel") ester mig. er jeg da

ogsaa paa Rejsen igennem Kina kun
bleven modt med venlig Imødekom
»ienhed. Men over sor de fornem
me Kinesere, jeg mødte, har jeg ha,t
den familie Følelse, som altid ind
finder sig, naar jeg vender en Kine
ser Ryggen: þÿ ��G�u�dved, om han nit

er din Ven eller din Fjende?" Og
»aar jeg om Aftenen sad i .ct roerne
derinde og opmærksomt betragtede
Krogæsterne, syntes jeg af og til, at
jeg i Blikkene, de laante »tig, kunde
se gløde Racestolthed og Racehad,
som vilde de sige: þÿ ��J�a�.Du sidder vel
paa den højeste Stol ved det bøseste
Bord og har taget det bedste Værelse
i den højeste Gaard, men Du er dog
kun en Barbar, en af disse fremme
de Djævle, som vi endnu taaler. men

end til Mandarinernes Lommer.
vækkeS stråledes samtidig Fremmed
hadet. To Fluer med ct Smæk!

Men medens Mandarinen for at
hytte sit eget Skind stikker den
þÿ ��f�r�e�m�m�e�d�eDjævel" frem sor sig.
tænker han ikke paa. at han samti-
dig befordrer de ny Ideers Frem
væksct og dermed fremmer Revolt!-
t ionen, som ikke mindst vil gaa nd
over ham selv.
I det mægtige kinesiske Rige gæ-

rer og syder det i øjeblikket. Lp-
hidselst'n imod Mandschudynastiet
og Mandarinvældet er stadig stigen-
de. og samtidig har Kineserne as den
japansk russiske Krig lært saa me-

get, at de gule Folk ikke behøver at
sinde sig i de forhadte hvides ?)di»y
gelfer. Med den stærke Udvikling
af Jærnbanenettet og Dampskibs
farten paa Jangtsekiang følger gan-
ske naturligt, at de ny Ideer naar
hurtigt og vidt frem. Men hvad
der mere end noget andet har bestyr-
ket mig i. at Kina staar sor en Op-
vaagning. er. at den oplyste, dan-
nede Ungdom tager levende Del i
Reformbevægelsen. Blandt Stn
denter, Lærere. Handelsfolk, ja selv
blandt Officerer er der tinge, som
foler varmt sor Kina og dets lidende
Befolkning, og som. naar Tiden er
inde. vil stille fig i Spidsen.

Ikke faa unge Kinesere har aflagt
Pisken, og Fodbinding hos Kvinder
ne er godt paa Vej til at blive anset
for Barbari blandt højtstaacnde Ki
ncserfamiljer i de større Kystbyer.
Mange unge Kinesere, som har stu-
deret i Evropa, hvor de har vakt
Fodbavselse ved deres Intelligens,
der ovcrgaar Japanerens, er ikke
ester Hjemkomsten þÿ �som s. Eks.
mange Siamesere þÿ �sunket ned paa
det samme snæversynede Stand
punkt, hvorfra de gik nd. men de bli-
ver Foregangsmænd, som forener
Vestens Synspunkter med Kinese-
rens glimrende Egenskaber: Flid
Nøjsomhed, praktisk Sans. encstaa-
ende Hukommelse og stor Sclvbeher
skclse.

Har man set saadanne Eksempler
som disse, jeg et Par Gange blev
Vidne til langt inde i Landet: unge
Lærere, der selv havde forsøgt at læ
re sig engelsk, af egen fri Vilje og
Initiativ undervisende Børneflokke
ester kinesiske Lærebøger med Jlln
sirationcr og Beskrivelser af alle vor
Tids Frembringelser: Dampmaski
ner. Jærnbaner, Telegraf, Elektri-
citet etc.. er man sor cvig kureret for
den Anskuelse, at Kinas Opvaag
ning er eil Frase.

E r a a l.
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For nogen Tid siden afgik den

danske videnskabsmand, t> S. Vob
skov ned Døden i Usbenhavn. Hans
tiv har været saa ejendommeligt, at
det vel er værd at skænke nogen Gp-
niærksomhed. 3 22 Aar boede
!?odskoo dybt inde i Sverrig. s?aa
en lille Halvø, der flyder sig ud i
Søen Utøekeln i Smaalaitd, havde han
bygget sig en Hytte, og her levede
han fuldstændig afsondret fra (Dm-
verdenen. Han sørgede fuldstændig
for sig selv. De Ting, han fluide
bruge, fik han af Tgnens Beboere
bragt til et bestemt Sted i Skoven,
»er gik Zlar, uden at han saa Alen-
nefler. 3 22 Aar boede han her som
Trentit, og han vilde sikkert ogsaa
vær« død i sin Hule deroppe i den
svenfle Se, hvis ikke den Grund, han
beboede, var bleven solgt. Saa
maatte han, meget imod sin Bilje,
stylte til den til København. Hvilken
Tragedie, eller hvadder overhovedet lig-
ger bagved Beslutningen om denne 22
Aar lange Treinittilværelse, er ikke
bleven opklaret. Indtil l8«)0 var
Bodflovs Liv endogsaa usædvanlig
glimrende. Han var født del-
tog som frivillig i Krigen i t.s og
levede derefter som Student i Kanders.
I 7o'ern« var han k.ndt som Lite«
raturkriliker i København, og han
blev endogsaa tilbudt professoratet i
ZEstetik »ed Københavns Universitet.
Alen til alles (Dverraflelse afflog han
det ærefulde Tilbud og flyttede op til
den lille Halvø i Aløekeln Sø, hvor
han levede sit 22-aari< Tremitliv.

Karl W!li»s ?(i»c»»jr.

fttrfuUrreit s»« Hivert,»vdin«, River
nkvc«>»rrue i Zililesicn.

Tnjtland, særlig det unge og Yngste
Tystland. bar i disse Tage mistet en af
sine ta-reste Illusioner. Sven, har itke
bort Tale om den kendt« forfatter og C p-

dagelseSrejsende Karl May? Han har
st revet en lang NæIle tnkke Bind, der

jlildrer detnS LpdagelseSrejser i Verdens
mest afsides igne. Heins Villa i Tresden
var fyldt med alle mulige Snurrepiberier,
jam hirn l>rvde bragt med fra fine Rejser,
og del hændte ilte sjældent, at fyrstelige
Personer aflagde den kendte C pdagelseS-
cjsende Visit for at studere hanS Privat-

samling, .(karl Rat, stal efter Sigende
ogsaa have talt alle mulige eksotiske
Sprog, som ingen ns hans Omgangskreds
sarstod

Saadan vnr Karl May indtil for faa
Tage siden. Ru er han bleven e» helt
anden, og Stylden derfor er i Virkelighe«
den tun lxnis egen. idet lxin er optraadt
uforsigtigt. May angreb en Rætte ber.

linstc fagforeninger, og disses Sekretær,
en tyst forfatter Lebius, betegnede saa i

sit Gensvar May som en fodt Forbryder.
May anlagde Sag, men ulykkeligvis be-

sluttede Lebius og hans Tagsorer, at de
vilde bevise Rigtigheden af deres C id. Cg
det lykkedes dem. Te kunde meddele Tom-
stolene en Historie, der i LSvcntyrlighed
ilte giver Karl MayS egne Skildringer
noget efter.

Til at begynde med tilvnd Lebius' Old-

volat, at han vilde bevise, at May, ber nu
er Oy Aar gammel, trods sin umaadelige
Vidtberejsthed, aldrig txrode været uden-

for Tysklands Grænser forend i 1000, da

hans Rejseskildringer begyndte at blive
lidt ensartede. Endvidere viste hm:, at
May som Forfatter havde gjort sig skyldig
i en tallos Mængde Plagiater, saa flere
as hans Rejseskildringer i Virkeligheden
kun var Plyndringer af andre, virkelige
Lpdagelstsrejsendes Arbejder. Men itle
not med det. Tet blev ved Advokatens
Undersogelse opklaret, at May som ung Se-

minarist allerede lxrvde begaaet flere Ty-
verier og at han i sine forste Aar som Læ-
rer en Gang til en Jul havde foræret sin
Fader en Julegave, et Nr og en Mer-

stumspive, som ban havde stjaalet bos sin
Vært. For dette Tyveri straffedes han
med O Ugers Fængsel. 1809, da han

yderliger bavde udstaaet 4 AarS strafse-
arbejde, fortsatte han sin Forbryder-
karriere, saa der blev udstedt Arrestordre
imod ham.

San foretrak saa at flygte til ScklesienS
morte Skove, hvor han fandt en Sjæls-
frænde i Tesertoren Louis Krugcl,.som
t»,vdc forladt sit Regiment incd nogle
Hundrede Kroner as Regimentstassen. Tet
smukke Par tilsvor hinanden ubrødeligt
Venskab og dannede sammen med nogle
ligesindede en fuldstændig Ro'oerixrnde.
En »wstlædt Hule i Waldenburgcgnen
var dereS Hovedopboldssted og derfra fore-
log de næsten daglig deres meget indbrin-
gende Ekspeditioner. Tercs Specialitet
var at overfalde Bønderkoner, der kom

fra Markedet, og frarøve dem de Penge,
de havde faaet sor deres Barer.

Til sidst vctkre deres Plyndringstog en

ligefrem Panik paa hele Egnen, saa næp-
pe noget Menneske vovede sig til Marte-
derne. Byerne Hohenstein og Ernstthal
opfordrede saa Regeringen til at sende
Militær ud for at rense Egnen for Ro-
verne. Tettc blev ogsaa realiseret, og ad-

slillige frivillige sra Byerne var ivrige sor
at slutte sig dertil. Te to Røvcraiiforere
reddede sig, men lun ved Anvendelsen af
et meget dristigt Trick. Blandt de stjaalne
Klædningsstykker, som laa i Hulen, opda-
gede May en sachsisk Fangevogters Tragt.
Ten tog ban paa, og ester at have bag-
bunden Krugels Hænder, passerede de

begge uhindret gennem den Militærtor-
ton, der omgav deres Skjulested.

En anden Gang var de ogsaa nær ble-
ven fangede. Te sad paa en Gæstgiver-
gaard, da pludselig nogle Gendarmer, der

var ude paa Jagt efter dem, kom dertil.
May og Krugel v«ir imidlertid ikke raad-

vilde, de sprang ud gennem ct Vindue,
hoppede txm Gendarmernes Heste og ga-

loppercde bort.
Tisse LEvcntyr er de interessanteste,

men ikte paa langt nær de eneste fra Karl
Mans berømmelige, men noget tvetydige
Liv. Han slngtede saa til Milano, men
vendte senere tilbage til Tystland og blev
dømt til 4 AarS TugthuS. Ta han kom ud,
sit kan den Ide at ville nedskrive si 'c

Forbrhdermemoircr og strev da samtidig
disse Roverroinaner og fromme katolske
Skrifter.

Resultatet paa Mays Sagsanlæg mod
Levins blev, at Dommeren pure afviste
Sagen, da det blev godtgjort, at ban i

Virkeligheden havde siddet i Fængsel þÿ �

l»in vilde itke oplyse de nærmere Cmstæi«
digheder derved

Men bele det uige Tyst land sorger . .
Kosmopolit.

!» ok ou billig Bsztl.
Thyregod og Ingemann.

Tidens Løsen or jo billig Litera-
tur. Dot store ubemidlede Publi-
kuin vil goerne købe gode Bøger, men
dot har daarligt Naad til at betale
do høje Priser, som den ny originale
Literatnr i Reglen holdes i. Der or
imidlertid ogsaa i den ældre Litera-
tur þÿ �og maaske ikke mindst netop

I derþÿ �mange udmærkede Bøger, som
fortjener Plads paa Boghylden i de
tusind Hjem, og som ogsaa vil saa
denne Plads, naar Bøgerne tilbydes
til en rimelig Pris. Og dette kan let
ske, naar de paagældende Forlag er
i Stand til al trykke ei meget stort
Oplag og nogenlunde sikre paa at
faa dem solgt. Gyld. Bogh., Nord.
Forlag har i saa Henseende næppe
grebet fejl, da det besluttede at nd
sende Thyregods Fortællinger og
Ingemanns þÿ ��L�a�n�d�s�b�y�b�ø�r�n�e�n�e�"i
Folkeudgave.

Begge disse Bøger hører til de
mest efterstræbte i Folkebiblioteker
ne. Thyregods historiske Skildrin-
ger er lige saa populære som hans
jyske Folkelivsfortællinger. Det er
Fortællinger, som de brede Lag kan
forstaa og have Glæde af. fordi de
giver Læserne Mod paa Livet og
Lyst til Arbejdet. Thyregod udpegede
selv de Arbejder, han ønskede optaget
i denne Udgave as hans þÿ ��u�d�v�a�l�g�t�e
Fortællinger", og man er derfor sik-
ker paa, at den rummer, hvad han
selv ansaa sor det bedste.

Ingemanns þÿ ��L�a�n�d�s�b�y�b�ø�r�n�e�n�e�"
er optrykt atter og atter, og det er
vel ogsaa »ok en af de' mest tiltalen
de Romaner, vor nationale Litera«
tlir ejer. Det er en sund og god Bog,
hvis store Udbredelse vidner fordel-
agtigt om, hvor sikker og solid em
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Socialister. Disse vil blive de virke

lig ledende og Regeringen deres

Redflab Og samtidig med. at

den oprivende og odelcrggende For-
satningskamp standser al Lovgiv-
ning, vil hele vor Administration
blive Genstand sor socialistiske (£fø-

perimenter, som stiler hen imod

Tvangsstaien med Underkuelse as
al personlig Frihed, og som vil

mcdsore en økonomisk Misore as
hidtil ukendt Art.

Det er denne Kamp og dette Re

giment?, del gælder at undgaa dcn

20de Maj.

! Estertryt forbydes.

505þÿ �

Fra vor rejsende Medarbejder.

Peking.
I Ganske vist er Japan det as østens
! Lande, som i de sidste Aarticr mest

har vakt Verdens Opmærksomhed.
Hvor stærkt og handlekraftigt Nip-
ponsolkct imidlertid end er. kan del

dog ikke þÿ �alene af den Grund, at
det cv for saatalligt faa den at-

go rende Indflydelse paa Perdcnsud-
vi kl i ugen, som man rundt om i Ber-
den l Almindelighed tiltror da.

Nej. det Folk. som giver det mon

golste Spørgsmaal dcn uhyre In
teresje, er og bliver Kineserne, det

himmelske Riges I Millioner
Sonner og Dotre.

En levende Trang til at lære at
kende dette mægtige, mystiske Rige
og til at se. dvad man kan vente sig
af den vrimlende Mangfoldighed as
Mennesker, som i Aartu'indcrne har
levet isoleret derinde, bragte mig da

ogsaa til at planlægge den Rejse, jeg
iln har fuldtort.

Det var gaaet mig som det er

gaaet faa mange: jeg var begyndt at
betragte þÿ ��K�i�n�a�sOpvaagnittg" vg
andre lignende Udtryk som Fraser.
Der fulgte saa saa ojensynlige Bero
ter paa de stadig gentagne Paastan-
de om, at Kina var i Færd med at

vaagne, at jeg an saa dot sor sandsyn-
ligt. at disse Paastande kun var hyg-
gede paa de samme hojst tvivlsomme
Eksempler, jeg selv under tidligere
Rejser i Ssten havde lagt Mærke til
> kinesitke Kystbyer, men som endnu
mindre i Kina end i noget andet
Land , Verden kan tages som Ud-
tryk tor. hvad der sorcqaar i Lan-
deis Indre.

Ester at jeg imidlertid nu har le-
vet niere end tre Maaneder sammen
med Kineserne i det indre af Lan-
det. tor jeg besvare Sporgsmaalet
oin Kinas Opvaagning med et »be
tinget Fa!

Kineserne er ved at vaagne. men
de vaagner langsomt!

Nogen Sammenligning imellem
den Maade. hvorpaa Japan pludse-
lig vaagnede op til fuld Bevidsthed
om at go re alt. for at komme paa
Højde med andre moderne Kultur
lande, og Kinas fejge Gniden Sov-
nen af Sjnene. kan ikke drages. I
Japan gav Lensfyrsterne selv en
'stønne Dag Afkald paa Magt og
Gods og omskabte derved Landet i en
Haandevending. I Kina maa Om
væltn ingen tomme fra neden. Her er
det den store, lidende Befolkning,
som med Bold maa omstyrte det
Mandarinvælde, der er en nok saa
uhyggelig Svøbe over Landet, som
Adelssystemet var sor det gamle Ja
pan.

Kineseren er en taalmodig og li
det agressiv Natur, han er glad og

' lidet reflekterende, lovlydig og re
spektsuld over sor øvrigheden. Men
en tang bragt ud af Ligevægt, er
han grusom til Blodtørst og ganske
uberegnelig, ban er modig til Dum-
dristighed og uimodtagelig sor
Smarte. Mandarinvaldet vil alt
saa bestaa saa længe, indtil der med
Jarttbancr, Telegraf, Postvæsen,
Kanoner, Missionærer og andre
Forløbere sor evropaisk .Miiltiir er
trængt saa niange moderne Ideer
ind i Befolkningen, at den sorstaar.
den har en vis Ret til at forlange
af sin Regering at saa Lov til at so
re en menneskelig Tilværelse, fri for
Udpinen og Udsugen as Embeds-
mænd. der lever host paa den fattige
Mands Flid og Nøjsomhed.

MritlWtiiS SM.
Forbruget af LI og Spiritus.

Kbhvn.. Mandag.

Af en Bereining fra Generaltsld-
direktoratet om Resultatet af Ollkat-
loven i Kalenderaaret 1909 frem-
gaar det, at der af skattepligtigt Ol
var tilvirket 968,293 Hektoliter mod
1.088,023 Hektoliter i 1908. saa-
ledes at der er en Nedgang af
39.728 Hektoliter.

Til Forbrug her i Landet er der
af skattepligtigt Ol frasort
Bryggerierne 872,037 Hektoliter,
hvoraf der er svaret 8,973,480 Kr.
i Slat. Det foregaaende Aar blev
der frasort Bryggerierne 944.199
Hektoliter, hvoraf der blev betalt
6.467.731 Kr. i Skat. Der er alt-
saa en Tilbagegang af 72,181 Hekto-
liter, svarende til ct Skattebeløb as
494,275 Kr.

Forbruget af skattepligtigt Ol har
ellers været i jævn Stigning fra
843,839 Hektoliter i 1908 til
944,199 Hektoliter i 1903. men nu

er altsaa denne Stigning aslost af
en betydelig Tilbagegang, saa at
man endog er kommen langt ned
under Forbruget i 1906.

Den stærkeste Nedgang i Forbru-
get falder paa almindeligt Lagerol.
medens Forbruget af Pilsnerøllet
knap er gaaet saa stærkt tilbage,
og Nedgangen rammer for en væ-

senllig Del Bryggerierne paa Lerne
uden for Kobenhavn.

Ogsaa for det skattefri Ols
Vedkommende er der Tilbagegang i
Tilvirkningen, nemlig fra 1.831.260
Hektoliter i 1903 til 1,421,338
Hektoliter i 1909. Tilbagegangen er

altsaa 109,922 Hektoliter. Under
det skattefri Ol hører ogsaa de
lagrede Olsorter Kronepihmer,
Kroneol, mork og lys Skattefri og

lignende Olsorter.
Samtidig er S p ir i t u s produk-

tionen gaaet tildage fra 150,614
Hektoliter i 1303 til 147,629 Hekto-
liter i 1909. Dette peger ogsaa be-

stemt i Rining af ædruelighedens
Fremgang.

Alt i alt viser det sig. at der i
Aaret 1909 i Forhold til del fore-
gaaende Aar har været Redgang
af skattepligtigt Ol 72,157 Hekto-
liter. skattefrit O! 109.922 Hekto-
liter. Spiritus 2,988 Hektoliter.

Men samtidig har der naturlig-
vis ogsaa været en betydelig Ned-
gang i Forbruget af Raastoffer til
Olfabrikationen. Alene af Bygmalt
er der sidste Aar anvendt 3,270,218
Kg. mindre end det foregaaende Aar.

Alfa.

ttsbeiiijatills
m> Tlirllikhal.

Den forstc Dug.

.Kobenhavn, Manbag.
Det ejendommelige cn gros-Flæske-

marked paa Gammeltorv var i Dag
forsvundet; det havde antaget mo-
derne og mere hygiejniflc Former
og var bleven henflyttel til Pladsen
ved Godsbancgaarden. hvor Kom-

munen bar opført fin store tidssva-
rende Flæskehal. som > Morges blev
laget i Brug.

Begyndelsen var meget lovende;
man fik Indtrykket af, at det var en

Hal, der var bleven ventet med
Længsel. Da man aabnede den Kl.
(i i Morges, var der næsten seks
Hundrede Svittekroppe ophængt paa
Glidekrogene, og Kunderne strømme
jv ind i Mængde. I Løbet af et Par
Timer var en væsenlig Del ai Svi
nene solgt og kørt rundt i Byen til
Slagtere, Spækhøkere og andre Fe
devarehandlere. Kl. tl standsede
Salget as Flæsk, men Hallen holdes
aaben endnu ct Par Timer for Salg
af andre ferske Kødsorter.

Skønt Flæskehallen ligger noget
afsides og vil vedblive at gøre det.
indtil den ny Personbanegaard og
Eentralposthusei tages i Brug. her-
sker der dog et usædvanligt Liv der
ude i Formiddagstimerne. Der er

oprettet en privat Flæskehørs i Nær-
heden med mindre Bntikcr. og der
er livlig Færdsel af Vogne og hånd
lende. som køber ind cn gros. Til
selve Hallen er desuden knyttet et
anseligt Personale, en Inspektør, en

Forvalter, en Kvartcrmcster, en
Overdyrlæge, fem Tyrlægeassisten-
ter, en Del andre Assistenter samt
endelig en Stab af avtoriseredc
Flæskebærere med opkramntede Ho
vedbedækninger. Overalt hersker selv-
følgelig den yderste Renlighed, saa-
ledes som Hygiejnen kræver det

<3nålandet
Dødsfald. Direktør for Tivoli.

Grosserer T. S. T h r a n e. er Man
dag Nat aigaaet ved Døden ener
længere Tids Sygdcn .

Handelsministeren Tre.' Am:
»isteren tager ikke imod føDtkom-
niende Torsdag.

Byfoged Schisrrings Uouævnelæ
til Byfoged i Nykøbing S. i
ger nu officielt.

Folkekirken. Sognepræst cg ct:'.
lærer paa Venø nndcr Ribe Sli't A.
Holm er udnævnt til Sognepræst for
Nørre Felding og Tvis M.ni.st . .
ligeledes i Ribe Stift.

Medaljen ;or druknet . d
ning er tildclr Forretningsbestyrer
Meyn, Hørsholm.

Nedbrændt Bageri. I Sonda "
Anes Kl. 104 opstod Ler Ild i de:
Bagermester Schmidt, Vamdrup, til-
hørende Bageri og i Løbet af en T:
mes Tid var de: nedbrændt. Ejeren
lider el større Tab, da Bygningen,
hvori Bagerie: fandics. var lavt as-
sureret. Ilden formenes opstaaet i
Brænde, der var lagr til Tørring.

El dyrt Ekslraiog. Lørdag cg Son
dag har der paa Bergensbanen fun-
det flere alvorlige Skred S:ed paa
Grnnd af den smeltede Sne og de
stærke Regnskyl. Paa flere Sieder
truer Vandet med at sprænge Bane-
legemet. En d a n s k Herre 'kulde i
Lørdags i største Hast rende rstdage
til Kobenhavn. og for ar naa Toge:
Kl. 7 Mandag Morgen fra Krtstia-
nia, tog han et Ekstratog fra Ber
gen. t'kont dettes Pris er 2000 Kr..
men Toget maatte vende tilbage ril
Bergen paa Grund af Skredene.

Lynet slaar ned i en Tclefonccn-
tral. I Søndags Aftes slog Luner
ned i Vig Centralstation, hvor der
anrettede en Del Skade vaa Ruder
o. lign. Hos Gaardejer P. Olien i

i Vig ødelagde Lynet Telcfonappara-
tet og tændte Ild i Vindueskarmen.

| mon det lykkedes dog hurtigt at faa
Ilden slukket. Endvidere splintrede
Lynet cn Telefonpæl, der stod uden-
for Gaarden. Paa Vig Jernbane-
station blev Telefonapparatet ode

lagt.
þÿ ��S�n�u�'�.�avarme Rener". Viborg

Overret bar Mandag stadfæstet Vej-
le Købstads Politirets-dom af 4. st
M.. hvorved Konditor Boieien i Ve-
le cr idømt en Bøde af 20 Kr. i An
ledning af, at ban havde beværtet
Gæster dels med Smørrebrød, dels
med forskellige Rener, der alminde-
lig serveres paa Restaurationer, sti
som Bøf, Karbonade, stegte og kogte
Rodspætter. Sild med Smør og Kar
tafler m. m.

Funden druknet. I Søndags
fandtes i Fjorden udfor Aalborg Li-
get af en Mandsperson, der blev gen-
kendt som Arbejdsmand Lars Se
rensen. Aalborg, der bar været ivr
svunden 3 Maaneder.

Gu kvindelig Højesicrctssagsørcr.
Ener Forlydende vi! vor nieste kvin
doltgc Overretssagfører. Frk. Henny
Petersen, søge om Tilladelse ti! at
aflægge Prøve for Højesteret. Den
nydelige unge Dame er meget alsi-
dig. Hun praktiserer kom Overreis
urgsører. fungerer tom Fuldmægtig
hos Højesteretssagførerne Shaw og
Dietrichfon og 'er Formand tor

þÿ ��D�a�n�s�tKvindesamfund".
Gu danst Kirke vil blive opført i

Hamborg. Den danste Komite raader
over ca.' 00.000 Mark. Kirken stal
koste ialt 76.000 Mark. Der . r købt
en Grund. ZeughauSmarkt 31. O"
førelsen paabegyndes i en nær
Fremtid.

Danst Millionær dod i Amerika.
En Dansker, Laust Gram. er t F
Bladet þÿ ��P�o�r�eLandsmænd i Udlån
dot" astmaer ved D eden i Wisconsin.
U. S. A. Gram blev ?o Aar gant
mel og efterlader sig en Formue paa
omtrent l Mill. Kr. i danske Penge.
Gram var gift med en amerikansk
Dame. Den stedlige danste Menig
hcd. der er ubemidlet, bavde anmo
det om at maatte blive betænkt med
1000 Dollars i Testamentet men
Grant bar ikke testamenteret den en
eneste Cent.

þÿ ��G�o�d�tMod", en sønderjysk Stn
die fra gamle Dage af Bicepanor R.
A. I o it s e n. udkommer Onsdag
hos Gyldendal.

þÿ ��D�a�g�l�i�g�tLiv i Norden i det lstdc
Aarhnndrcdc". Den illustrerede Ud
gave af Troels Lunds udmærkede
Værk foreligger nu afsluttet paa
Gyldendals Forlag.

Eksport as Fedekvæg. Den bekend
te Flæskeimportør L. Nielsen Lade
foged. London, skriver til þÿ ��P�o�l�t�:�.�"�,
at der efter dans Overbevisning lige
saa let kan sælges 40G4 Sider danst
Oksekød om Ugen som 400, blot Til-
førslen bliver boldt vedlige. faa
Kunderne altid kan saa dansk Kod.

Gu ringe Belønning. I þÿ ��S�o�c�i�a�l
Demokraten" meddeler en Indien
der. at en ung Boqbindersvend. T.
M. Nielsen, der med Fare sor sit Liv
reddede en sindssyg Patient og en
Politibetjent fra at drukne, sra Ju-
stitsministeriet bar modtaget som
Belønning og Erstatning for sit ode
lagte Tøs 32 Kr. Samtidig er
deii Betjentþÿ �som absolut vilde væ-
re druknet, om ikke Hr. Nielsen var
kommen til þÿ �bleven dekoreret med
Rcdningsmedaljen!

Terminen i Jorgcn Mollers Sag,
der var ansat til den 2den Maj. er
t Folge þÿ ��F�l�e�n�s�b�o�r�gAv." paa Stats-
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Færdige Herreklæder
passer bedit, bolder længst og ko-

ster mindst bos

Christian A. Larsen,
Flensborg- I.agø r.

mm !6r Aisa l!!i> at mapt?
l'riHillliiig i Vinduerne |
al" ii.V Jfodeller i Ko- j
stumer og Frakker.

Fan Lnjjer liere Klua-

drttie.

Holger Schwabe
Kihlol

iaas paa Apotekerne.

! Saa til

n ernth
og bliv fiks

il. C
svn ci aber,

tilbyder
prima

Pams Rnefra
med hsj Spireevne,

uuderfsgt af Danst Feokoutrol.

ifffflc Bknilh
bortrejst fvlstkommeude Tors
dag vjemromft Torsdag Af-
ten.

Valget
d v !! 4 O d C a j.

Akkurat en Maaned er ver til

Vcrlzcrn.!: stævnes til det hemmelige
-m for ved deres Kryds paa Stemme-

sedlen at træffe en Afgørelse, der
er saa vigtig og betydningsfuld,
'am masste ingen Sinde tidligere.

Thi denne Gang gælder det i

Virkeligheden i forste Række intet

utindre, end om vort Land stal ka-
't?s iad i en lanz og oprivende
o-1 rtniugskamp, cllec der stal fla-
bes rolige, poliiifle Forhold med
Mulighed for frisindet og freniflridts-
renligt Loogioningearoejde.

Den radikale Regering, der be-
gyndte faa smukt med Erklæringen
cm, at Lov var Lov og stnlde
goldes, har ja senere aubenlyst be-
kendt Kulør, tvungen dertil as sine
socialistiske allierede, der baade nu
cg i Fremtiden vil vcere de kom-
manderende i Alliancen. Hvis Re-

geringen jaar Flertal ved Balgene,
vil den undlade paa Finansloven
c optage Bevillinger, som de ved-

'agne Forsvarslove kræver, og frem
»tte Forslag om at faa dem oen-

?de i en Retning, der intet For»
hder sor vor Nevtralitets Be-

varetse. Men da den umuligt kan
iaa Forslag herom vedtaget i
Landstinget, vil den rejse en Kamp
mod dette Ting og paany fore oS
ind i storpolitiste Kampe, som vi
helst ski, Ide undgaa tit den paria-
mentariste Statsskik har fæstnet fig
»g et solidt og maalbevidst Ben-
'reflertal stod bag en stcerk og

handlekraftig Regering.
3-?t Flertal, der nu kan vindes

oen radikale Regering, vil jo
'r Storstedelen blive dannet af

þÿ ¬�i�tDorne taler
i Hojesteret.

Lamefrissrinbeti kontra Politi-
direktøren.

Kbhvn.. Man sag.

Tainefrisørinde Emilie Jensen, f.
Nielsen, bavde endelig Mandag For-
middag den Tilfredsstillelse selv at
kunne tale sin Sag i Hoscstcret imod!
Kobenbavns Politidirektør Engen
Petersen. Allerede en Time for
Retsmodets Begyndelse indfandt hun
sig og ventede i Forlmllcn. Bed 3-
Tiden fik hun i Justitskontoret Med-
delelse om. at hun. for Sagen kunde
foretages, maatte betale 28 Kr. i
Indstervningsgebnr m. m. Det bavde
man ikke forberedt bende paa. og
hun bavde derfor ikke taget Penge
med. Auu ilede da i storsle Hast
hjem, hvorefter buii kom tilbage og
betalte Beløbet. Imidlertid bavde
bun ikke behøvet ak baste saa stærkt,

> thi sor bendes Sag lunde foretage-.
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Fyldte Chocolader i stort Udvalg
2 Kr. pr. Pd.

Extrafine Spisechocolader
25, 50 og 1 Kr. pr. Stk.

i :> þÿ �_
> þÿ �jiacj"- 'iMraSBafc<e

Vk Straa- og Panainabatte med
,þÿ �>, ' »
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