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Herredsfoged Bruhn tkke kunnet faa
opklaret, nien han fattede straks efter
de første Forhor Mistanke til Søren
fens Hustru og satte hende under An
holdelse i Begyndelsen af Oktober, vist
nok den 7. eller 8.

Hun nægtede dog paa det bestemteste
at have paasat Ilden, og der synes
heller ikke at være nogen fornuftig
Grund. der taler herfor.

Ten usle Rønne var i høj Grad
brøstfældig, Rotterne havde gennem-
rodet den alle Vegne, og naar der blev
syret inde hos Polatkerne, kunde Ilden
fes inde hos Niels Sørensens, men
ban? Hustru kunde dog næppe tænkes
at have nogen Interesse i at svide
Hytten ar. naar det ikke var Familiens
e-en.

De: es Indbo var heller ilke saa højt
forsikret, at der kunde tjenes uoget ved
at lade dette brænde.

Men Herredsfogden havde faaet den
Opfattelse, at Sørine maatle være
Brandstifteren. Ter havde en Gang
før været Ild i Huset, og nogle Korn
stalle i Nærheden var ogsaa brændt,
uden at det var lykkedes at opklare,
hvorfra Ilden stammede.

Sørine blev syg straks ved Forhørets
Begyndelse, og tre Tage efter at hun
var indsat i Aresten, maatte hun over
føres til Amtssygehuset.

Hu«, var baade legemlig vg
sjælelig nedbrudt.

Anklagen for Brandstiftelsen og Ad
skillelsen fra Børnene tog hun sig saa
nær, at hendeZ Forstand svigtede hende
Fra den Tid, hende? Menstruation
meldte sig, havde hun lidt af periodiske
Nervcanfald, der undertiden endte i
Krampetilfælde.

Hendes Ungdom var ogsaa forbitret
ved en stor Sorg, der ramte hende.
Hun var som sagt meget nedbrudt,
baade sjælelig og legemlig. Ru var
hun højt frugtsommelig.

Den 29. Januar fødte hun. og un-
der hele hendes Ophold paa Sygehuset,
var hun saa daarlig. at Lægen ikke
kunde tillade Dommeren at afholde For
hør over hende.

Der stod en Strid mellem Læge og
Dommer om dette Spørgsmaal. og Læ-
gen sejrede naturligvis.

Dommeren hævede Arrestdekretct, og
et Par Uger efter at Konen havde født,
fif hun Lov til at komme hjem til sine
Forældre med sit lille Barn. Manden
var taget hjem til sine Forældre med
de andre tre Børn, da Hustruen arre-
sieredes.

3)a hun kom ud fra Sygehuset, var
hun i en meget ynkelig Forfatning,
men Opholdet hos Forældrene virkede
deroligende paa hende, og linn glædede
sig til snart at kunne lade sig fremstille
for Dommeren for at blive frikendt for
den frygtelige Anklage, som hun følte
i Sigtelsen for Brandstiftelse.

For at fremkalde denne Afslutning,
henvendte Fader og Dalter sig til
Herredsfoged Bruhn, der lod Retten
sætte paa Raadhuset. og Olsen kom
forst ind. Han forklarede, at Datteren
fremdeles var meget nervesvækket. For
faa Dage siden havde hun om Natten
haft et Anfald af Vildelse, og baade
Olsen og hans 18-aarige Søn maatte
holde hende. Hun troede sig stadig
forfulgt, og skreg op om. hvorfor Sogne
fogden vilde komme og tage hende, da
hun var uskyldig.

Man sik hende omsider beroliget, og
nu var hun bedre og glad ved at niaatte
blive fremstillet til Forhør.

Saa blev Sørine ført ind. men ester
en lille TidS Forløb køn, der B»d ud
i Venteværelset til Faderen, at

Datteren stulde blive.
Det var et frygteligt Slag svr Olsen.
Lidt efter kom .Herredsfoged Bruhn

ud til ham og spurgte, oni han ellers
vilde ham noget. Olsen udtalte da
Onsket om at tale med sin Datler og

spurgte, om hun var arresteret og af
hvad Grund.

Herredsfogden svarede hertil, ar han
havde Sørine stærll mistænkt.

Olsen gjorde da opmærksom paa, at
Datteren var syg.

Herpaa sik han det Svar, at han
ikke kunde faa Lov at tale med hende,
og var hun syg. skulde der blive hentet
Læge.

Tilsidst blev Herredsfogdens Tone
baard og bydende, idet han sagde til
Olsen : De kan ikke komme til at tale
med hende. Te kan gaa.

Saa var den stakkels Kone, der med
Glæde bavde fremstillet sig for Domme-
ren for at blive frikendt, med et Slag
atter tvunget dybere ned i Ulykken.
For anden Gang beholdt man hende.
I Arresten forsøgte han i fin

Fortvivlelse at berove stg Livet.
Det var jo ikke mere noget værd for

hende. Hendes Familie var opløst
Manden og de tre Børn et Sted.
hendes 2 Maaneder gamle Barn maatte
græde for hende hjemme ho? hendes
Forældre, og nu sad hun her, sorg-
betynget og ulykkelig over at blive mis
tænkt for en Forbrydelse, som hun ikke
havde begaaet. Saa hellere tage Af
sted med Livet, har hun vel tænkt, og
ladet Gerningen følge efter Beflutnin
gen.

Man opdagede dog tidsnok til at
redde hendcs Liv, hvad hun havde for.

Der holdtes Bagt ved hende Tag og
Not, og hun kastede stadig den Mad
op igen. som man noder bende til at
spise.

At hun lider af en bestig Rervesyg
dom er utvivlsom.

Vi tror, at Herredsfogden har bc
gaaet en sorgelig RetSvildfaretie, og
aldrig burde have arresteret denne stak-
kels af Sorg og Sygdom forpinte Kone.

Em Klage til Ministeriet.
Saa satte nogle Mænd sig i Spid-

sen for en Klage til Ministeriet. Det
hjalp. Da Herredsfogden hørte dette,
gav han Sørine sin Frihed.

Sagen burde dog ikke være endt her-
med Bl. a. burde Justitsministeren
bede den gamle Herredsfoged pakke
sammen. Han har siddet længe nok

alt for længe þÿ �som Tommer.

det er jo ikke os, der har Magten.
(Munterhed).

Jacob Christensen: Tet ær.
Medlem fra Assens har i Vinter stadig
hævdet, at vi hvad en Reform as de
kommunale Skatter angaar, maa tagesmaa Fremskudt, til vi naar til en
omfattende Reform. Ru gaar vi her
med paa den Vej i Haab om, at vi
snart kan faa en større Reform, og det
ærede Medlem skulde ikke bebrejde os
dette.

Forøvrigt er jeg ikke tilfreds med den
her foreflaaede Ordning, thi den op-
hæver ikke København som Skattely
HøireS Presse og Højres Ordførere i
Landstinget har sortalt, at København
nu faar en Skatteordning svarende til
den, der gælder i Provinserne, men
dette er ganske urigtigt. Em Skatteyder
med 700 Kr.s Indtægt i HorsenZ be-
taler 2 Kr. 40 Ore i Skat, naar han
har 3 Børn. I Kobenhavn betaler
den samme Skatteyder 4 Kr. Men en
Skatteyder med en Indtægt af 200,000
Kr. betaler i København efter den ny
Lov kun 10,000 Kr., i Horsens der
imod 24,000 Kr.

Mcrgclbancn ved Ningkobing.
Forstaget om Grundasstaaelse til en

Mergetbane fra Rindom ti! Ringkøbing
var til 3die Behandling.

Forflaget om Statsstøtte til For-
plejning af Patienter med

Kroniske Sygdomme
var til 2. Behandling.

General Madsen anbefalede et
Par LEndringer. Ten ene af disse
gaar nd paa, at Udgifterne, der ud«
redes af Kommunerne til kroniske syge
refuseres med 3

4 af Forsørgelseskommu
nen. Opholdskommunen betaler for-
holdSviS.

Earl Hansen (Res.) søgte at faa
Forslaget stanset, men de foreflaaede
AZndrmger vedtoges og Forslaget gik
til 3. Behandling.

Forstaget om

ZEndring as (grundloven
var til 3. Behandling.

N. Neergaard anbefalede de as
Delegationens Mndringer, der gaar nd
paa at udvide Balgretten til Kvinderne.
Valgret erhverves fra det 25. Aar.
Tallet as Folketingets Medlemmer maa
ikke overstige 132. KredSinddeling og
Valgmaade" fastsættes ved Valgloven.
Naar Taleren og hans Venner er ble-
ven staaende heived er det fordi man
itke ønsker en stor Kamp om Grund-
lovens Revision. Vi har i vort For-
stag aabnet en Mulighed for Forholds-
talsvalg til Folketinget, men vi kræver
for at gaa med hcnil en LEndring i
Landstingels Sammensætning. Hvor-
ledes denne Mndring skal være ønsker
vi ikke her at komme nærmere ind paa.
da vi saa meget som mulig vil lette en
Forhandling om denne Sag.

Ove Rode anbefalede de af det
radikale Parti stillede Mndringer. Disse
gaar ud paa at ændre Valgmaaden til
Landstinget, saa den privilegerede Valg-
ret afskaffes og i Slebet vælges Land«,
tinget af Valgmænd udgaaede af de
kommunale Raad. Det er et farlig
Forflag, der her anbefales af Neergaard,
idet det forer Sporgsmaalet om For-
holdSiatSvalg fra GrundlovSrevisionen
til den almindelige Lovgivning. Nu
siger Neergaard vel, at han kun vil gaa
med til Forholdstalsvalg til Folketinget,
naar Landstingets Sammensætning æn-
dres. Men delte betyder ikke meget.
D'Hrr. har allerede givet efter og de
er inde paa en sarlig Vn. Vi kræver
Junigrnndlovens Landsting og uden
dette gor vi ikke nogen Indrømmelse.
Vi faar nn se. om man her vil forkaste
Junigrnndlovens Landsting og opret-
holde den privilegerede LandStingsvalg-
ret. Delegationen har da tt,delig sin
Hensigt. Ten vil kun ændre valgmaa-
den til Folketinget, medens den privi
legerede Valgret lade? urørt.

Hammerich anbefalede kort Høj-res ændringer, der foreflaar Grund-
lovens 32 ændret, saa Folketinget
vælge? efter Forholdstalsvalg. Med-
lcmStallet bliver højst 120.

Forkaste« vort Forflag vil vi stemme
for Delegationens Forflag, der oabner
Mulighed for Forholdstalsvalg og for-
bedrer Hovedforflaget.

Taleren var noget betænkelig ved at
udvide Valgretten til Kvinder og Tyer.-
det. men naar Forholdstalsvalg indføres
kan man maaske gaa med. At nedsætte
Valgretsalderen til 25 Aar var Taleren
ogjae imod.

Men med Delegationens AZmdringer,

llngarns
socialdemokrati.

Ten 17. Kongres. þÿ �3 Natio-
ner samlet til cn. þÿ �En for-
vitret Kamp soc Valgretten.

0 Paastcdagene holdt det ungarske
socialdemokrati Kongres i Hovedstaden
Budapest. Tet er den 17. Kongres,
Partiet har afholdt.

-elv derovre ved Balkan og Asiens
Grænser gaar Socialismen stem. Un«
garns Socialdemokrati er sammenfat
af 3 Enkeltpartier, et i hver af de
Folkeslah, som hor i Ungarn. Disse
5 Nationer er Tyskere, Slovaker, Rn
nicrner, Serbere og Magyarer. ?Ille
har vist Fremgang siden sidste Kongres
og deres Blade er vokset. Slovakernes
Maanedsavis er endog blevet til et
Tagblad. Kun lider Serberne under

indre Uenighed. Syndikalismen har
dragt nogen Forvirring. Men nu har
det serbiske Parti valgt en ny Ledelse,
og det er rimeligt, at den gamle Frem-
gang derefter vil fortsætte«.

Det største Folk i Ungarn er Ma-
gyarerne, og de magyariste Socialdemo
krater har i det svundne Aar afholdt

104) Folkeforsamlinger, M>0
Forelæsninger, lOOO Temon

(»rationer og I4tM« Forenings-
Konferencer.

Partiet har deltaget i Kommunal-
valgene paa mere end 40 Steder. 3
15 Kommunalbcstyielser sidder 98 So-
cialdeniokrater, en, den i RaghjeSkader,
er endog helt erobret af Socialdemo-
kraterne. Magyarerncs Parti har haft
en Udgift paa 82,408 østrigske Kroner
og en Indtogt paa 87,000.

>> Budapest er der ogsaa en Højskole,
hvor to Partifæller underviser om Es
lermiddagen. Arterien anvendes til en
videregaaende Skolegang. Te kvinde-
lige Arbejdere i Ungarn har nok en
Organisation, men den er ikke saa
stork, at den har noget Blad. De
unge Socialdemokrater derimod udgiver
deres Avis i 2000 Eksemplarer, hvoraf
de 1000 gaar til Budapest. Foreningen
der har 700 Medlemmer.

Partiets Presse
har i det hele gjort et smukt Arbejde,som det sig hør og bør. Det magyariske
Tagblad þÿ ��N�e�p�S�z�a�v�a�"har sonet 8785
mk Abonnenter. Tet er nn flyttet
ind i sin egen Bygning, hvor ogsaa

-gforeningerne bor.
Brugsforeningsbevægelsen har ogsaa

haft gode Kaar. I Budapest er der
dannet en Bespisning-forening, et Slags
Arbejdernes Køkken, hvor der serveres
god Mad i 2 store Spisesale. Desuden
er der Restaurationslvkaler. Forenin'
gen har 800 Medlemmer og Penfio"
nærer.

Med den barbariske Forfølgelse, som
de ungarske Magter har anlagt mod
Socialdemokraterne, maa Partifællerne
aarlig

lide store Straffe.
1 "'7 08 idømtes der Socialdemo-raer pvto.ste Ztraffe paa ialt 25 Aar.

Kr T Bad' '2 Fængsel og 14,078Kr. i Bøder. 1008-00
MV total,þÿ�,�a�i�,�o�n ��.þÿ�S�r�a�8�| ��i�f�l�a�f�f�r�a�("Mrt 60 p 3B 1«, 5 Ulaonebir z 15 toje, Sober,,, Mo ;M«r. þÿ�1�9�0�9 ��1�0gav Dommene iol't z?Aar, 8 Maaneder. 15 Tages Fængsel

1 1,740 Kr. i Bøder. Det nye Mi,
unerium har lovet at gaa mindre stærkt
t'l Værks. Tet er jo altid noget.

K r u m m o r.
«alomon i8 Moses

spad ecede paa .havnen og tone der en
Plakat, l.vorpaa der stod. at der betalte- en

Belomiing as u Kr til hver den. som frelste
et Menneske fra al dlutne. De blev siral-Z
enige om, at en af dem skulde falde i Vandet
og blive reddet af den anden, hvorpaa de
skulde dele Gevinsten.

Salomon kastede rig altsaa modig »d, men
da han opdagede, at Vandet var dybere, end
han havde troet, raabte han forskrækket :

Frels mig. MoseS, frels migl
Men Moses belæntte stg.
þÿ �Hor nu, Salomon, sagde han, jeg har

lcest Plakaten en Gang til, og paa Slut-
uiugen staar der: þÿ ��T�iKroner for el big."
Vær m« ltdt medgorlig.

Miofvrftnact.
Lægen : Deres Udseende er ikke godt.

Sidder De meget 0

Patienten: Zlah nej ' Sidste OKmg slap
jeg med Zv Dage
En vrnttiil Mand.

Icg »ægter aldrig min Kone et ?nlke.
þÿ �Det var sræit.

Aah nej, jeg 'ader hende ontke. Det
koster ikte noget.

Et godt Motiv.
þÿ �Endelig har jeg fundet mit nore Ro

liv! udbrod Komponisten.
þÿ �Saa? Hvad er nn det. spurgte hans

Hustru spydigt. Hun havde bort de samme
?rd saa oste.
þÿ �T» ved, svarede Manden, at Mendels

sohn komponerede en Bryllnpsmarsche og
baade blev rig og beromt paa den
þÿ �Ja'
þÿ �Jeg vil skrive en Skilsmissemarsche.

En bekymret Hader.
þÿ ��.�P�e�t�e�r�,lad være at hænge Dig over

Balkonen. Du kan jo falde ned i Parkettet.
Ter koster det 3 Kroner. Aigedsgen.

Znkkerfabriker.
Slagelse og Omcgns Landboforening

har forespurgt de danske Sukkerfabrik«-,
om de vil anlægge en Sukkerfabrik paa
Vestsjælland, saaftemt det nødvendige
Areal til en saadan blev tegnet. Fa
briterne har hertil svaret, at de var af
den Mening, at Landets Behov af Suk-
ker vil være dækket med Anlægget af
Sakskøbing Sukkerfabrik ogdefletestore
Udvidelser af Røearealerne til de ældre
Fabriker, og at man derfor ikke for Ti-
den tor tænke paa Anlæg ak ny Fa
briker.

Ttor Ildebrand.
Fra Hamburg telegrafere« i Gaar:

1 Frihavnen udbrød der i Middags
Brand i Tagetagen i et stort Varehus.
Branden, der rimeligvis skylde« en
Ekplosion, bredte sig hurttg sil de
underliggende Etager ; men del lykkedes
dog Brandvæsenet i Løbet as en Tune?
Tid at faa Bugt med Ilden. lo Llr>
bejdere er omkomne under Branden.
Man har fundet deres Lig paa Brand
stedet.

Fra GeiSlingen meddeles, at der i

Torsdags Eftermiddag« Kl 21/, ud
brød Ild i Landsbyen Søhmrvkirch.
Ilden forplantede sig som Følge af døn
stærke Blæst hurtigt; rndnl Kl. 5 var
2 Gader med ca. 60 Huse nedbrænd«.

Folketingets Torsdagsmøde.

Forslaget om en ny

Dtattelov for Kobeuhavn
var til 1ste Behandling.

Indenrigsministeren fore-
lagde Lovforslaget, idet han beklagede,
at Landstinget i høj Grad har forringet
Forflagets Værd.

Borgbjerg kunde slutte sig til
Ministerens Beklagelser. Kanske vist
indeholder Forslaget et Par Fremskridt,
idet man faar en noget stigende Skala,
»»en delte maa til Gengæld betales
med en Forhøjelse af de mindre Skatte-
yderes Skat.

S i g u r d B e r g : Jeg er ikke til-
reds, men naar Borgbjerg og Mini-

steren anbefaler Forflaget, faa vil jeg
heller ikke modsætte mig dette.

Kejser Nielsen (rad.) og H. L.
Møller (Højre) anbefalede Fo, flaget.
I e n s « n - K l e i S havde stør Lyst

til at still« Forstag om at genindsætte
Formueskatten. Da Borgbjerg imid-
lertid anbefaler Forstaget, vrl jeg und
ade dette.

Klans Berntsen: I Fjor frem-
atte jeg et Forflag om en ny Skatte-
lov for København. Det naaedc ikke
op i Landstinget i min Tid. men nu
er vi jo Resultatet af den nuværende

Ministers Forhandlinger med Lands-
tinget. Det er magert og tarveligt.Ministeren har ganske roligt fundet sig, at Landstinget har taget Byrderne
>ort fra de velhavende. København
aar vel ny Skatter, men det er ikke

retfærdige Skatter. Men vi maa nøjes,

Rctsskmidale.
E»« affældig Tommer tager en

Moder fra sire smaa Vor««.

Hu« »nister Forstanden.

I Middclsom-Sønderlyng Herreder
ved Biborg sidder den gumle 78 aarige
Olding, Heredsfoged Bruhn. Han
gjorde sig bekendt fra Pustor Davidsen-
Affæren, hvor han dømte nogle uskyl-
dige, men lod den svinske Præst gaa.
Ru har han atter pac« en sørgelig
Maade gjort sit Ravn omtalt.

Det drejer sig om en Jldebrandafkære.
En gammel Hytte nedbrændte. For
uden cn Polakfainilie boede der cn Ar-
bejderfamilie til Leje.

Manden hedder Riett Sørensen. Ko
lien Sørine. De er begge »uge Folk i
25-AarS'Alderen.

Manden er Arbejdsmand, og da
Branden fandt Sted, havde Familien
3 smaa Børn, ca. 4. 3 og 2 Aar
gamle, nu har de 4.

Den Dag, da Huset brændte, kom
deres lille 3-aaiige Pige ind til Mo-
deren og lod hende forstaa. at det
brændte i Taget oppe ved Skorstenen,
i'g kmt efter stod den gamle Rønne i
lys Lue.

Hvorledes Branden er opstaaet, har

Sra pol til po!
Sondcrjydfk Don«.

HaderSlev Blsidderret idømte den 24.
Februar Befttrer Jensen paa Rvjevk
aaard cn Uge« Fængsel og en vges
Arrest, fordi han paa den tyste Kessex?
Fødselsdag havde nedtaget det lyste
Flag hos en as Gaardens ArbesdSmæM,
der var aistedizet for Utroskab. Lasid
retten nedsalte i Gaar SttaEen sil
Bøde paa 10 Mark.

Ejendommelig Titel.
Londonrrpotll.et arresterede forleden

en Mand for Betleri. Som Hærtoge-
vej angav han: þÿ ��D�r�e�s�s�ø�raf Mm,.
Fluer og Bier".

Luftfejladsen i Zapa»«.
Et engelsk Blad fortæller, at Japa-

nejerne i al Hemmelighed arbqder me-
get stærkt paa at flaht en LustAaad, ,
men ingen fremmede kende dm« Eks
peumrnter

En Fodboldkamp paa Rulle-
skotter

udspilledes fornylig i Jp«mi«t i
England.

Frihed!

Ztr. Si, Abonnement: Indenbys 16 £re ugentlig.
Gennem Poslvcesenet L Kr. Kvartalet.

Annoncer: 12 Ere pr. Petitlinie.
Stadig averterende erholder Rabat. 1910-

Billcdcr i»s>l»»i»c?
2;«io villigst i

Vazar Du Si ord.

I det sidste Aar, hvorom Beretningen
dre,er sig, har det samlede Parti haft
74,10'.' Kr. 8o Heller i Indtægt. Ud
giflerne løb op til 68,995,85.

Hele det ungarske Socialdemokratis
Energi har i de sidste þÿ�5 �o Aar været
samlet om Kampen for den almindelige
Balg: et. Ingen Arbejder i Ungarn
kan stemme ved Balgene. Te hæslige
Stridigheder mellem de ungarske og
østrigske Magthavere har medført, at

Osirigs Kejser har givet Ungarn en

grundlovsstridig Regering. Men dens
Leder. Grev Kuen-Heyerwari, har en
haard Haand vg vil maaske indfore al-
mindelig Valgret for at knække de nu-
værende Klikers Herredømme Der er
derfor udskrevet Balg til nu i April
Maaned. Ss

er der skabt et Forhandlingsgrundlag,
der bør sendes op sil Landstinget.
I o h a n K n u d s e n kunde i meget

slutte sig til Hamme, ich. Tet er de-
ttageligt, at vi ikke har opnaael fuld
Enighed om Forholdstalsvalg. tt» de:
ved mistes Udsigltn sil et Resultat i
dennd Samling. Den Gruppe, jeg
tilhører, kan ikte give Delegationen?
Axndringssorstag Tilstu'nmg, da det
givne Titbud om Forholdstalsvalg «
for usikkert.

Køn sejl-præsidenten: Ved
TelegationsgrupperueS LEndrurg aadneS
der nu Mulighed for Forholdstalsvalg,
meden« den vrrvrlegerede Valgret sil
Landstinget bibeholdes. Dektt er saa
uretfærdigt, at jeg maa sraraade dende
LEndring paa der bestemteste Naar
man as Retfærdlgtodsgnrnde kræver For
holdsralsvalg ril Folketinget, sag er det
umulrgt at fastholde den uretfærdige
privilegerede Valgret.

Derfor sinder jeg ingen Grund til
at forhandle om DeleganonenS Forstag.
Landstingets Privilegier er saa nrel-
færdige og uholdbare, at Landstinget
ikke kan opretholde dem. OverklaSsin
har anmasset sig disse Privilegier paa
et Tidspunkt, da Folket var sværker
efter den sidste Krig. Tiden er nu
kommen, da Overklassen maa aflevere
dtsje Privilegier



þÿ ��P�o�f�t�r�o�v�e�r�e�n�,�.fra Ktenstovcn
blev r Folge Næstved Tidende Tus-

dag - Eftermiddag anholdt af Politiet i
Ringsted; Det menes at voere en halv-
gal Mand, der egentlig ikke havde no-
gen Hensigt med sit Overfald.

28 Millioner Mg
spiser New-Aork'erne om Ugen.

Deraf er. kun de 15 Millioner fra
Amerika.

Rigsdagens
Hjemsendelse.

Kongen og de ny Pul g.

Dagstelegr a m.

tiobenhnvii. r'oid.ig.
Som allerede meddels vil Rigsdagen

blive hjemsendt i Dag. Efter hvad vi

erfarer er Oplo'ningssporgsmaalet i

Orden, saa Regeringen hurtig kan fast
sætte de nye Balg

Højre, der mere end noget andet

Pari i frygter Valget, har Ilamrel ug
til det Haab, at »longen vilde modsætte
sig Folketingets Opløsning.

Dette Haab er, efter hvad vi er

farer, bleven sørgelig skuffet.
Kong Frederik har vistnok allerede

sanktioneret Oplosningen.
H N

Lvnsorlstijtlse.
Fra New Pork meddeles officielt, at

United States Steel Eorporation har
sor højet Lønnen sor den største Del as
sine Funktionærer, hvis Antal cr
2«'5,o(Mt, med lil Fliiilrde!. Delte
betyder eu Merudgift til Lønninger paa
o Mckl. Dollars aarlig.

Lakses, sleriet
er de sidste Dage saa godt som betl

standset, idet Laksen i disse lyse Afte-
ner er mest tilbøjelig til at gaa uden om
Garnene. Laks betales nu med i",
Ore Pundet for siore Laks og 7"> Ore
for smaa.Ttil tliskt Voifouf.

iUiliu, lj. April.

Lockouten blandt Bygningsarbejderne
begynder i Aften Kl. 6 over hele Tysk-
land. Det bliver den største Lockout,
der nogen Sinde har fundet Sted i

Tyskland. Med Undtagelse af Berlin
og Hamborg vil fra > Morgen al Byg-
ninzsvirksomhed være standset i llcle det

tyske Rige.

Zviueslagtaingcrne.
Slagtningerne i Danmark for i ...

Andels- som Piivalilazterrerne har i

Ugen til den 14. ds. udgjort 34. 7?'?
Sikr.

Aatirtcdn
Ten sindssyge.

Ten unge Pige, der for nogen Tid
siden stak Ild paa Buldrcgaard i Nyker,
var i Dag her oppe for at paavisi,
hvorledes hun havde forsøgt at stikte
Jld paa den herværende Fattiggaard
medens hun opholdt fig der. Ester
hvad der fortaltes, har Pigen kun for
nogle saa Dage siden tilstaaet Ild
paasættelsen paa Fatliggaarden.

Ved at se og tale med Pigen sik man
det Jndtrnk, at hun cr snldftændig util
regnelig og sor Fremtiden maa tages
nndcr sikker Bevogtning.

For sent.
Fornylig hængte en Mand i Bern

sig paa Gi und af Næringssorg. Ti
Minutter senere bragte Postvæsenet
ham en Anvisning paa 25,000 Fres.
þÿ ��B�e�t�a�l�i�n�gfor et solgt Patent.
Vagabonden þÿ ��S�t�o�r�eMand",

der stak Ild paa Herregaarden
þÿ ��E�s�t�r�u�p�"�,er ved Underretten idonit 10
Aars Tugthus og i Erstatning sil For-

.sikringsselskabet 103,000 Kr.

O?« polsk Pige
paa Førsløogaard ved Ncrstved faldt

i Gaar Morges under Arbejdet paa et
Foderlost ned geunem en aabcnstaaende
Luge, der var dcrkket med Halm. I
Faldet forslog Pigen sig saa alvorligt,
ak hun umiddelbart deresler afgik ved
Toden,

Politiske Noter.
Kontorchef Jul. cyovetin,

en cf de mest fanatiske Højremænd i

Hovedstaden, skal være Højres Kandi-
dat i Københavns 4. Krcd? i Stedet
for Dr. L. Birck. der er bleven ud-
nævnt til Professor og derfor ikke stil
ler sig mere.

Opgiver Hojre Slagelse k Et
Rigsdagsforlydende vil i Fl. þÿ ��P�o�l�.�"
vide, at Højre har bistiittet at trække
Folketingsmand Lange tilbage i Sla
gelsckredsen, da Delegationen ikke vll

stemme paa ham, og i Stedet opstille
ham i Horsens By.

Nyt Drama.
I Gaar Morges har en Mand an-

bragt sig i et Trappevindue paa 4de
Sal i Guldbergsgade i København, og
her har han jaget sig en Revolverkugle
gennem Hovedet, bvorester ban sinrtede
ned i Gaarden.

Det var en Maskinmester C. P e r e r-

s e n sra Holbergsgade 2.

Hvorfor ban cr vandret ud paa
Nørrebro sor at søge D oden paa denne

mærkelige Maade vides ikke bestemt
endnu, men dei mene?, at ogsaa i dette

Tilfælde er ulykkelig Kærlighed Aarsagen
tif det ubyggelige Drama. Den afdøde
efterlader fig Hustru og 3 voksne Børn.

Rygter.
I' Gaar hen mod Asien var der stor

Staahej her i Byen: der fortaltes, at
en stor Damper rar mandet ved Bo-
derne. Alle dc flade Tag i Buen
fyldtes med Mennesker, og Kikkerter
kom i Brug: en større Kolonne a'
Vgenk Læredrenge evklede ti! Strondings
ftcdet for at se paa dette sor Aakrrkebv-
boerne siældne Syn, og faa viste det
hele sig kun at være. at en Damper
var passeret nær rinder Land og havde,
Hvidn as hvad Grund, siodt et Par
Gauge i Fløjlen.

þÿ ��P�o�l�i�t�i�k
og

folkelig Oplysning"
Pi star saaet et nyt ligeblad.
lidgiver: I. (<> Christensen ;

Program: þÿ ��f�o�rPolitik og
folkelig Oplysning".

Saaledes indleder Højskoleforstande,
Arne Møller, Vejlby, en Artikel i

þÿ ��H�o�j�s�k�o�l�e�b�l�a�d�e�t�"�.
'

Hr. Møller skriver videre:

Jeg skal ikke sige noget om den
Politik, det vil viile for. Tet bliver
sikkert I. C. Christensens, som man kan
have mere eller mindre Tillid til.

Men jeg har Lyst lil at sige noget
om den þÿ ��f�o�l�k�e�l�i�g�eOplysning", som er
koblet sammen med denne Polluk.
Jeg gaar ud fra, at den første Artikel
i Bladet, dateret þÿ ��K�ø�b�e�n�h�a�v�n�,den l.

April 1910", og mærket med el -s-,
saa nogenlunde er et Udtryk for, tivad
for en þÿ ��f�o�l�k�e�l�i�gOplysning" man kan
vente sig.

Artiklen handler om Tiden. þÿ ��Tden
er en gammel Mand, der alt, hører
alt vg aabenbarer alr. Dette Blad
har taget Navn ester ham, fordi det
ønsker at ligne ham".

Og saa snakkes der videre om, al
der er ..2 Mænd af dette Navn. to
Brødre, nemlig den matematiske og
den historiske".

Ten matenntijke er þÿ ��u�f�o�r�s�t�a�a�e�l�i�gfor
de fleste, thi den er fuld af Tal og
Logoriihmer" jog det kender I. E.
Christensen altsaa lige saa lidt til som
en vis anden Mand til Veksler). þÿ ��N�e�j�,
saa cr Broderen, den historiske Tid,
langt mere fornøjelig, og det er da
ogsaa ham, vort Blad vil ligne. þÿ �

Havde Mennesket ikke ham, da kunde
vi ikke rigtig lægge noget til Rette for
vore Børn, thi da vidste vi ikke rigtig
Besked om vore Fædre. Livet er
Menneskenes Lys". Ja, det staar der
virkelig. At den sidste Sætning ogsaa
staar at læse i Johannes Evangelium,
Kapitel 1, Vers t (brugt i en ganske
anden Betydning) gor ikke noget, men
er sikkert tilsigtet as den halvgejstlige
Forfatter, sor det giver saadan en n»
testamentlig Klang, som stal faa den
þÿ ��f�o�l�k�e�l�i�g�eOplysning" (og dermed den
I. E. Ehristensenske Politik, til at
glide ned i godtroende Sjæle.

Naturligvis er det altsamnien sor
þÿ ��F�æ�d�r�e�l�a�n�d�e�t�sSkyld". þÿ ��F�æ�d�r�e�l�a�n�d�e�t
først og derefter Partiet, thi Partiet er
til for Fædrelandets Skyld og ikke vin

vendt". Ogsaa meget sande Ord, blot
Tonen ikke var faa falsk.

Der kan itke vane Tale v»i en Dom
over Indholdet as denne þÿ ��f�o�l�k�e�l�i�g�eOp
lysning", for der er intet þÿ ��I�n�d�h�o�l�d�"�.
Men Tonen klinger þÿ �i værste Fald
jom en udspekuleret kristelig patriotisk

En Samfmldsststtk
asskvret son«

shli. Rovcrhvvdiilil.
Forfatteren .Karl May.

(tfn opsigtsva'kkcnde tysk Retssag.

En højst interessant Tag har fundet
sin Afslutning ved Retten i Charlotte«
burg, Berlin, og har vakt en Opsigt,
som fordunkler selve den berømte Kope-
nickaffære. Sagen angaar deri kendte
tyske Forfatter Karl May, hvis
Boger, navnlig þÿ ��S�l�c�w�e�j�æ�g�e�r�"og þÿ ��R�e�j�s�e�-
ceventyr i Sydamerika" er yndet Lers-
ning for Ungdommen. Karl May er
en hovedrig Mand, og han har som
ivrig Samfunds støtte spillet
en Rolle i Sachsens Hovedstad, ?»d-
ogsaa ftaaet i v e n s k er b e t i g For-
bindels« medLandets Konge.

Karl May havde som god konserva-
tto og kristen ment sig beføjet til at
angribe Arbejderne. Tet gav Fagfor-

. eningSsekreiær L e b i u s Anledning til
at underjoge Karl Mays Fortid, og
paa Grundlag af sine Underjogeljer
sigtede han Maj for at vcere en for
ea. 40 Aar siden straffet Rpverhovding,
der havde opereret i de mellemtyske
Bjærge. Lebius paastod at May havde
afjonet Tugthusstraf gentagne Gange
vg begaaet en Rcekke Forbrydelser.

Karl May anlagde Sag mod Lebius,
og i Gaar dømte Retten. Lebius havde
præsteret fuldgyldigt Bevis for, at
Millionæren May var en straffet Rover,
og han blev frifunden.

Ten ansete Forfatter. Rigmanden,
Kongens Ben er saaledes overbevist om
at voere en forhenværende Forbryder og
klløverhøvding.

Sagen har vakt en uhyre Opsigt ikke
blot i Berlin og Dresden, men overalt
i Tyskland.

» þÿ ��B�e�r�l�i�n�e�rTageblatt" meddeler i et
-udførligt Referat nærmere Oplysninger

om denne Proces, under hvilken den
'kendte Forfatter af saa mange Rejse

ceventyr selv er bleven Hovedperson i
et spændende Optrin.

For Retten modte Karl May som
Klager, Fagsoreningssekretær R. Lebius
som anklaget. Som Materiale fore-

PlNlllsillsll llliiilf.
I o. April.

Rontic.

1 Maj.
Som Taler ved Arbejderpartiets Fest

den I. Mai kommer Folketingsmand,
Redaktør C. M a r o t t sra Odense til

Siede.

I Pang
er Arbejdet »n atter bleven gen

oplaget. Adskillige aslibejdeiiie ci i

Løbet as Vinteren rejst bort sra Plad-
sen fcr at søge andet Arbejde. Alle

de tilbageblevne Stenhuggere er i Ar-

bejde. Forhaabentlig vil Firmaet faa
nye Bestillinger, saa Arbejdet illl atter

skal stoppe op i Løbet af kmt id.

<tft Dukkehjem.
Et kedeligt Uheld side for det løn-

derske Selskab i Gaar þÿ �da skue-

spillerne skulde til at lave Scene, mang
lede Tøjet Og det viste sig. at Vogn-
manden as en M:ssorstaaelse havde kort

det til Jernbanestationen og hvad der

var det allerværste, sendt det til Aa-

lirkeby. Det lykkedes paa den korte
Tid at faa laant ude i Byen. hvad der

skulde bruges. Og Tæppet gik op til

rette Tid.
Men Uheldet satte sit Præg paa

Spillet i >. Akt. Scenen her mellem
Nora og Krogstad var noget af det

Nppnsir. da Selskabet spillede i 5>rs-
dags. I Aftes magtede Fru Tønder
ikte at give nær det samme

Men jviii Spillet gik, spillede de sor-
stelle sig op. Og Publikum der
var suldt Hus fulgte Spillet med
spændt Opmærksomhed og efter yver
Att var der stærkt Bifald.
Stibcktrasikcu.

Indkomne: Sku. þÿ ��V�a�l�d�e�m�a�rSejr"

fra Raa, ballastet. Damper þÿ ��V�a�r�g�ø�e�n�"
sra Gøteborg for at laste Kaolin til
samme By.

Udgaacdc: Sku. þÿ ��H�a�n�S�"til Dram
men med Kaolin. Stn. þÿ ��M�a�g�n�u�s�"
til Karrebæksminde, ballastet. Gal.

þÿ ��J�o�h�a�n�n�e�"til Ehristiania »red ildfast

Rexo.
Patriotisk Foredrag med Sang.

Vi skylder vore Læsere en Undsiyld
ning, fordi vi i Onsdags skrev, at F
Julie Rosenberg vilde give en
þÿ ��K�o�n�c�e�r�t�"her i Torsdags Aftes.
Thi ganske vist optraadtc Fru Rosen
berg her. men Forestillingen havde mere

Præg af et Foredrag'mode med Sang.
end as en Loreert. Hvilket vi ikte
anede i Onsdags.

Fruen havde faaet den Ide, at

Bornholmernes Fædrelandskærlighed
trængte til at pirkes lidt op, og i den
Anledning holdt hun et Foredrag om
Danmark og og Dansicrfolket (Inde.
Fynbo, Sjællandsfar og Bornholmer.)

Foredraget var en temmelig fersl
Suppe, kogt paa gamle Grøntfager fra
Litteraturens Have, øg med en lille
Bismag af þÿ ��F�o�r�s�v�a�r�S�p�a�t�r�i�o�t�i�S�m�e�"�.

Serveringen foregik imidlertid med

en vis Rutine og megen Elskværdighed,
hvilket bødede meget paa den flove

Smag. Som Dessert sik den talrige
Forsamling faa dc danske Sange og

Folkeviserne. De blev itke sungne lige
godt allesainuien, men nogle af dem

gjorde megen Lokke.

I Vildelse.
Stenhugger Andr. HolmS Enke,

boende i vestre Bangegemmcrhus. blev
i Gaar Morges sundet i meget for
kommen Tilstand ude ved Kirkegaarden.
I Vildelse var hun om Natten gaaet
bort fra sit Hjem. havde været ude i

ct eller andet Bendhul og havde der-
efter lagt sig bag et Gærde. _Hint blev
hurtigst muligt bragt tit Sngebuset.
hvor hun endnu henligger.

Allinge onvvlg.

þÿ ��V�d�r�e�S�s�c�"til Pyraadet.
Nogle Medborgere, som kalder sig

þÿ ��S�k�a�t�t�e�y�d�e�r�e�"�,har iværksat en An

Adresse til Byraadet og samlet nø'1'

Underskrifter derpaa. Adressen vo- as
et af RaadetS Medlemmer lagt i May-
pen, da denne gik til Cirkulation, og

havde altsaa ikte været Formanden i

Hænde, sor Mappen kom tilbage.
Formanden oplæste Adressen, som

derefter udgik for at gaa til Cirkulation
til næste Møde. Adressen gik ud paa

de arbtjdsiole.
V:ok-ei:havn, J'-cdag

Landstingets Udvalg vedrørende de

to Arbejdsløshedslove har i Tag konfe-
reret med de arbejdsløses Udvalg, svin
fremlagde Oplysninger, der lil fulde
godtgør, at Arbejdsløsheden stadig er

meget stor.
Dette har desværre ikke øvet større

Indflydelse paa Højres Medlemmer.

TlSse har, efter hvad vi erfarer, be-

fluttet at slaa Forslaget om fortsat
Hjælp til arbejdsløse ihjel.

Derimod gaar man med til det lille

Forslag om ekstraordinær Hjælp, men

dette Forslag har langtfra saa stor Be-

tydning som det andet.

For de arbejdsløse er denne Højres
Optræden i høj Grad trist. Mange
arbejdsløse Familieforsørgere vil nu
atter være henvist til Fattigvæsenet.

Men denne Optræden fra Højres
Side stal heller ikke blive glenit, naar

vi nn gaar til ny Valg.

I Skærsilden.
(tf u ina rtelig Forening.

o den bajersk« Ny Wurzbnrg udtommer
d«r et Blad, srim boerer Titelen þÿ ��A�r�m�e�-
Øreten Bole", og betegnes som þÿ ��M�a�a�n�e�d�S
skrift til Trust for de lidende Sjæle i
StærLitdenj afvekslende med et Tillæg om

Tilbedelsen af dei helligste Aaiyn og af det

helligste AlterSsatrament". Bladet giver
blandt andet sine Holdere følgende Lofter :

þÿ ��B�igor vore ærede Abonnenter opmærk
somme paa, at vi sra den tredje Am gang
af aarlig vil lad« læse 72 hellige MeSser sor
Abonnenternes Anliggender og til trost sor
de stakkels Sjæle , hvem der endvidere ind
sender AbonnementSbelobet soiud, bliver

Jordskat.
Finansministerikt træffer i Ft. þÿ ��K�r�.

Dgbl." i denne Tid Forberedelser til
en Undersøgelse af Vcrrdien af den
danske Jord. Undersøgelsen skal ledcS
af Overstyldraadet, og det er Hensigten
al undersøge Jordstykker rundt om i
Landet saaledeS, at man tilvejebringer
bet nodvcndige Materiale til at man
kan faa et virkeligt Overblik over Jord-
værdien i de forskellige Egne. lliider
sogelsen sættes i Gang i Løbet af For-
aaret, og Reiultatet af den skal an
vendes ved en mnlig Overvejelse af en
Jordstat til Afløsning af den nnvcrrende
Ejtiidomsskiild.

Dc,i katolske Menighed
'

i Danmark er ved at realisere en
Plan. der gaar ud paa at kobe en af
de storste Herregaarde nord for Aal-
borg for 300,000 Kr. og indrette den
til Tuberkulosesanatorium.
De serbiske Officerer

har lcrnge levet over Evne og derved
paadraget sig en saa stor Gcrld, at de
ikke selv kan klare den. Paa Initiativ
af Kronprinsen bliver der i Rusland
oplaget el storre Laan, saa Gælden
bliver reguleret.
30,00« tyske kvinder

har indgivet et Andragende til Rege
ringen for at faa forbudt Anvendelsen
ar kvindelig Betjening paa Reitauratio
ner. .

laa et Biev fra Lebius til Opera
sangerinden Frk. v. Schcidt i Weimar.
I Brevet benyttede anklagede Udtrykket
þÿ ��f�o�d�tForbryder" om Karl May.

LebiuS indrømmede at have skrevet
det onihandlede Brev. Han hævdede
at have varetaget berettigede Interesser
og beskrev May som en Person, paa
hvis Fortid det benyttede lldlrvk

passede.
For Bevismaterialet herfor skulde

forelægges, pustede Defensor at afhøre
en Række Vidner, der skulde godtgore,
at May var en Mand, der tidligere
havde udstaaet saa mange Straffe, at
man ined Ret kunde kalde ham

þÿ ��(�t�fir svdt Forbryder".
Defensor paastod, at selv om Ud-

trykket þÿ ��f�o�d�tForbi yder" kun indeholdt
en fornikl Fornærmelse, vilde det for
en Afgørelse as Sagen være af væsent-
lig Betydning, om Karl May fakiisk
havde været ikendt strænge Straffe.
Det maatte da straks siges, at han
allerede som Seminarist havde begaaet
Tyverier og som nybagt Lærer var
kommen hjem ved Juletid og af sine
Tyvekoster havde foræret sin Fader et

Uhr og en Merskumspibe. Han havde
stjaalet disfe Sager fra sin Logivært.
Tyvenet indbragte ham seks Ugers
Fængsel. Saa snart han kom paa
fri Fod igen, begik han Indbrud
hos en Uhrmager, blev atter fængslet
og domles til 4 Aars Tugthus
samt til Anbringelse i en Arbcjds
anstalt.

Straks efter sin Losladelse af Tugt'
huset i Aaret 186? begik Karl May
nye Tyverier, og der blev udsendt
Stikbreve efter ham. Han flygtede
til Skovene ved Hohenstein i Erzge-
birge, hvor han traf en Skolekammerat.
Louis Krugel, som var rømt as
Soldatertjenesten. Krugel havde lige
stjaalet 100 Thaier af Kompagnikassen
og var deserteret. De to Flygtninge
svor at ville holde sammen, og blev
enige vin at danne en Røverbande
sammen med nogle Bekendte, der navn-
lig havde været virksomme som Hælere.
Saavel indenfor Banden som overfor
Offentligheden gjaldt Karl May som
Bandens Overhoved. Rovernes Til
flugtssted, som aldrig er bleven opdaget,
var en mosdækket Hule, indvendig tapet-
seret med stjaalet Lærred og herskabe-
ligt indrettet. Banden foretog næsten
hver Dag

røveriske Overså id.

navnlig mod Sælgekoner, som passerede
Skoven. Endvidere forøvedes Tyverier,
Indbrud og andre Ulovligheder. Da
de ugentlige Markeder ved de uærlig-
geude Buer blev daarligt besøgte paa
Grund af Usikkerheden i Egnen, ud
sendte Regeringen Militær, der afsøgte
Skovene. I denne Roverjagt deltog
tillige Brandvæsenet fra Hohenstein og
en 3lylteforening fra Ernstthal. Men
man sik ikke fat i May og Krugel.
Te havde bragt sig i Sikkerhed ved
Anvendelsen af følgende List:

Blandt de mange stjaalne Klædnings-
stykker, som May havde ophobet i Rø-
verhntett, var ogsaa en saksisk Fange-
vogters militære Uniform. Denne iførte
han sig, bandt sin Ben Krugel- Hæn-
der paa Ryggen og slap paa denne
Maade gennem Miluærkordonen, da
Soldaterne troede, at del var en Fange-
vogte., som bortførte en Arrestant. Ved
en anden Razzia undslap de Venner kun
derved, at de i det Ojeblrk. da to Gen-
darmer traadte ind i et VærishnS, hvor
de opholdt sig, sprang ud af sVinduerne
og flygtede bort paa GcndacmerncS Heste.
May følte sig saa vel tilpas sin Rolle
som Røverhøvding, at han ved sine Pra-
lerier ofte udsatte sig for Fare.
I flere Aar undgik Røverne at blive

paagrebet, fordi de stadig skiftede Klæde
dragt. Endelig, da Jorden brændte
under Mays Fodder, flygtede han til
Milano i Italien. Da han her blev
angrebet af Neivefeber, paavil kedes Krii
gel af Frygt for Opdagelse og vendte
tilbage til Tystland. Til Slut anholdtes
de begge. May blev paany dømt til
4 AarS TngthuS, som han afsonede i
Aarene þÿ�1�8�7�0 ��7�4i Waldheim

Da han slap ud as Tugthuset, faldt
han paa den Tanke, at nedskrive sine
Forbrydererindringcr i en Kolportage-
roman. Forretningen var ikke lønnende,
men han havde samtidig forfattet fromme
katolske Fortællinger og usædelige Rø-
verhistvrier.

.Karl Mays Zvar
paa disse Udtalelser fra Defensors Side
lød saaledes:

Dersom alt det, der her er anført om
mig, er sandt, vilde jeg ikke leve en
Dag længere. Saa tog jeg hellere Re-

volveren i Haand. Det er sandt, at
jeg har afsonet Straffe, men
ikke de Straffe, man her har lagt paa
mine Skuldre. Jeg har aldrig været
Røverhøvding, jeg har heller aldrig stjaa
let en Tobakspibe og et Uhr. Jeg vil
ikke udtale mig her om de Straffe, jeg
har været idømt. Jeg vægrer mig be-

stemt ved at udtale mig desangaaende,
da det vil forvolde inig stor Skade i
be andre Processer, jeg fører

Defensor tog nu Ordet og frem-
hævede, at LebinS ikke tog Sigte paa
at brændemærke Karl May som For-
bryder. Han stod snarere paa det Stand
punkt, at Offentligheden havde Interesse
i at erfare, hvem Karl May var. Man
har øvet en kolossal Indflydelse paa
Ungdommen, og en stor Del af S k a n
daleliterat urenS skadelige Ind
flydelse inaa fores tilbage til ham.

Karl M a y erklærede n», at han
havde skrevet sine Værker ud fra sin
bedste, indre Overbevisning og e» ren
G »i d s f r y g t.

Defensor: Vi bestrider denne
Paasiands Rigtighed. Mans Værter-
havde oprindelig et ganske usædeligt
Indhold. Da han saa, at der ikke
kunde laves nogen Forretning paa den
Konto, og Gudsfrygten gav ham bcdie
Udsigt til at tjene Penge, gik han,
Protestanten, over til den katolske
Lejr.

Lebius udtalte derefter, at han
havde faaet sit Materiale af Mays
fraskilte Hustru, hvem May havde
overladt til sig selv, saa Lebius havde
følt sig moralsk forpligtet til at 'ørge
for hende.

Denne Udtalelse satte May i Oprør,
der afspejlede sig i hans Ansigt. Han
raabte nu med høj Stemme: þÿ ��D�e�ter

jo slet ikke sandt"!
Ester længere Tids Raadilagning

vilde Dommeren afsige sin Kendelse.
Tet hed sig. at Lebius vilde blive
idømt en Pengebøde paa 15 Mark.
Defensor protesterede hæsligt. Han
havde endnu itke haft Ordet i selve
Sagen.

Dommens Forkyndelse blev derefter
udsat. Defensor krævede Frifindelse
for den Anklagede (LebiuS). Som
Bevis for, at May ogsaa var en lite
rær Tyv, overrakte han Dommeren et

Dokument, der godtgjorde dette. Skønt

May saa godt som aldrig havde været

udenfor Tysklands Grænser, skrev han
om Begivenheder fra alle Lande.

Vid Rettens Dom blev Lebius s r i

f n n d e ». Karl May havde selv ind.
rømmet sin Skyld.

deSnden gratis optagen i Bodesur emu,, en

for de forladte Sjæle t SkærSitden, i hvilken
der hver Uge læseS over 4<XiO hellige Messer."
þÿ �Mon det ikie var en Forening, der

paSsede for BornhvlinS T'dendeS Ste&flk'ioii
Ten kan snart trænge lit al saa C»nd?svr-
ladelse sor alle sin? Synder.

Lirekasses, i bedste Fald som en barn-
agtig Vrøvlepotles.

R» kunde det synes ligegyldigt for
den folkelige Oplysning i Danmark,
hvad denne þÿ ��T�i�d�e�n"S Lirekasse vil lave
for en Lirum Larum i Landet.

Paa Forsiden i Bladets Navn þÿ ��T�i�-
den" er der et Billede: En lille Dreng,
som lytter lil en gammel Mand. Et
Billede kan fortolkes. For mig ligger
den Fortolkning nærmest, at det er den
uefarne folkelige Oplysning, som skal i
Lære hoS ben gamle erfarne Politiker.

Men rejs dig op. min ringe Ven, og
brug dine egne Oren og Ojne: du er
for god lil at sælge din Førstefødsel?
ret for en Ret Valgflæsk!

Sten og Ler. þÿ ��S�k�j�a�l�mHvide" til
Svaneke med Mursten.
Fru Julie Rosenberg

giver som bekendt en Aftenundei
holdning ,KL 8 i Forsamlingshuset.
Fruen er jo godt kendt herovre fra sine
tidligere Besøg.

Viograscn
foreviste nye Billeder i Aftes. Natur

billederne var som sædvanlig gode, og
det samme kan riges om de to foimfte,
hvoraf det ene er ustyrlig morsomt.
þÿ ��D�e�nsorte Messe", cr et Billede med
Gift og Mord og kan pift ikke sige? at
være videre huggeligt.

Dansk Asholdssamfund
holder Aarsmøde den 2»i. Juni i

Nørre Sundby. I Forbindelse med
Aarsmødet afholde? et stor! noidjodik
Asholdssiævne.


