
Onsdagen 21 dec. 1910 

Nya Pressens prenumerationspris 
utgör 1910: 

I Hel si n g rem 
(med hembämiog: 

Helt år 7 . „ Fmk 12: — 
Hälft 4r . . „ . . - . 6: — 
3 månader 9 3: — 
1 månad . . . . . . . . . . , 1 : — 

I Landsort ju* 
(genom postansfalterna, vid direkt prenumeration 

o ii er genom våra agenter): 
Helt Ar „ „ Fmk 14: — 
Hairt år m 7: — 
1 månad , 1: 30 

I Rjsaland: Helt år 5 rubel, hälft år 2 rubel 
* ) kopek, 1 månad 50 kopek. 

1 llllandet (i korehand): Helt år 28 mk, hälft 
flr 14 mk: 3 mån. 7 mk 50 p., 1 månad 2 mk 50 p. 

N:o 293' Onsdagen 21 dec. 1910 

TIDNING FÖR POLITIK, HANDEL OCH INDUSTRI. 

: V2stra Henrlksgntan 8. 

rarig redaktör: Doktor A X B L L I L L B. 
in V. Henrikägatan 8. U. 2—3 e. m. Telefon öl 95. 
i aktören 5196 redaktionssekreteraren 39 20. redakti< 

Annonspris; 

I Finland: 12 p:ni per millimeter före teiten 
och 10 p:ni efter texten; i Ryssland 5 kopek och 4 
kopek: i Skandinavien 10 Öre ocb 8 öre; i öfriga 
länder 12 p:nl och 10 p:ni. Dödsannonser ä 10 p:i 
mm., annonser om förlofvade. vigde och födde.. 8 
mark. För stående annonser beviljas rabatt 

Prenumerations- och a n n o n s k o n t o r 

(V. Henlksg. 6); öppet kl. 8 I . m.—7 e. m 
Telefon 44 90. 

Lösnummer! 

Helsingfors 10 penni, å järnvägsstationer och 
1 landsorten 15 penni. 

3 N:o 295 
— Karl Mays lefnadsbikx. Den pä 

senare tiden offa angripne s&riftslul-
låren Karl May bar un utgifvil första 
dekn af sin "Jefnadsbikt". Det är en 
tämligen omfångsrik bok med titeln 
"Kan May, mitt lif och arbete, själf-
biogdaJa". Det första bandet ger en 
del upplysningall* angående BBa de 
beskyllningar Mays motståndare 
slungat emot honom. May berättar 
vidt. och brcdl om allehanda mystis
ka gestalter och makter, onda och 
goda, som städse kämpa om herra
väldet inom honom och erkänner, att 
han som seminarist en gång dömts 
till 6 veckors fängelse, senare pä 
grund af stöld först tä| I års fän
gelse och sedan til 4 års tukthus och 
att han äfven aftjänat dessa straff. 
På enskildheterna i oina brott inlå
ter lian sig icke. Delvis har han väl 
äfven förlorat minnet däraf. Men 
småsaker har det nctg ej varit. Att 
han blef dömd till 4 års tukthus, an
ser han vara helt ocb hålet sin för
svarsadvokats skull. "Han försvarade 
mig aldrig utan beskyllde mig i stäl
let för saker, som jag aldrig gjort. 
Jag hade mycket väl kunnat ljuga 
men orkände i stället allt för att ej 
förlora någon tid. Och sh behandla
de han mig på ett dylikt sätt*'. Läng
re fram skrifver lian: '"Del kan inte 
falla mig in all uppräkna alla de o-
gärningar man päbördat mig. Det må 
b!i min bödels lott att utforska och 
offentliggöra". 

Samtidigt med Karl Mays själfbio-
grafi har hans härmed åsyftade "bö
del" socialistagitatorn Lebins utgifvit 
en tjock broschyr, hvilken W. a. in
nehåller utdrag ur alla ra I tegångarna 
mot May. 


