
Organ för Södra Österbottens Svenska kommuner, 
Kristinestad, Tryckeri- i Tidnings-Aktiebolagets Tryckeri. 1909 

N:o 81 
7:de årgången. 

Tisdagen den 12 Oktober 1909 

Syd-Österbotten 
utgives varje tisdag och lurdag. 

A n n o n s p r i s : 
Före texten 8 p:ni, efter texten 6 pari för millimetern. Födelse-, 
förlovnings- och ngselannonsor 1 mk 50 p:ni. Dödsannons från 
2—6 mk För stående annonser beviljas rabatt. 

Bytesannonser förmedlas med landets samtliga tiduingar. 

te-

Redaktion 

Iskar Sundman. Julius Eriksson. 
Ansv. ntgiv. Tr. å byrån 9—10 f. m. 

Telefon 113. 

A tidningens kontor. 
Helt år 4 
Halvt år 2 
Kvart år 1 
En månad . 

Prenumerationspris: 

—: 50 

A landets postkontor. 
Helt år 4: 64 
Halvt år 2: 32 
Kvart år 1: 16 
En månad — : 58 

Till utlandet sändes tidningen en gång i veckan för 10 mk per 
år, 5 mk per halvt år. 

Prenumerations- & annonskontor, 
tidningens expedition, 

Häradshövding K. J . Boströms gård 
öppen alla söcknedagar kl. 8 f. in. 

1 e. m., 4—7 e. m. 
Lördagar kl. 8 f. m.—1 e. m. 

Ett och annat. 
— En andebefallning. En 

i Tyskland mycket kand författare 
av dussinromaner, Karl May, ligger 
förnärvarande i en otrevlig process 
med sin frånskilda hustru, som han 
varit gift med i 22 år. Men tydli
gen föll hans nuvarande hustru 
honom bättre i smaken, ty innan 
hans första äktenskap ännu var 
upplöst for han i sällskap med 
henne till Bozen och skrev därifrån 
till sin hustru att andarna befallt 
dem att stanna där flera veckor. 
Hans döda föräldrar hade uppenba
rat sig för honom och sagt detta. 
Mays hustru tycks ha trott på den
na spiritistiska ingivelse och skrev 
till sin man att han skulle hörsam
ma andebefallningen. Efter några 
veckor återvände May och hans 
följeslagerska till Dresden. 

Efter skilsmässan betalade May 
årligen 3,000 mark till sin f. d. 
hustru, men på befallning av an
darna upphörde han plötsligt här
med. Andarna tyckas över huvud 
taget ha spelat en stor roll beträf
fande May och hans hustru. Nu 
förnekar May att han är spiritist, 
men hans f. d. hustru söker bevisa 
motsatsen i den ärekränkningspro
cess som May sedan en tid för mot 
henne. 

Hon påstår att hon och hennes 
man förr hade brukat bevista mån
ga spiritistiska sammankomster och 
att hon genom hans övertalning 
hade kommit att tro därpå. Med 
anledning av sin tro på andebefall
ningar hade hon också genom den 
döde fadern till sin f. d. mans nu

varande hustru låtit förmå sig att 
ge denna alla sina pengar, så att 
hon nu är alldeles utfattig. 


