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L e b i u s indrømmede at have stre-
vet del omhandlede Brev. Han hæv-
dede, at have varetaget berettigede In-
tercSser og beflrcv May som en Per-son, paa hvis Fortid det benyttede Ud-
tryk passede

I Før Bevismaterialet herfor sinlde
forelægges, ønfled« Defensor at afhøre
en Række Vidner, der stulde godtgøre,
at May var en Mand, der tidligere
havde udstaaet saa mange Straffe, at
man med Ret kunde kalde ham

cv født forbryder.
Defensor paastod, at selv om

Udtrykket þÿ ��s�ø�d�tForbryder" kun inde-
holdt en formel Fornærmelse, vilde det
sor cn Afgørelse as Sagen være a» væ-

i sentlig Betydning, om Karl May faktisk
havde været ikendt strænge Straffe. þÿ �
Det maatte da strax siges, at han alle-
rede som Seminarist havde begaaet
Tyverier, og som nybagt Lærer var
kommen bjem ved Juletid og af sine
Tyvekoster havde foræret sin Fader et
Ubr og en Merskumspibe. Han havde
stjaalet disse Sager fra sin Logisvært.
Tyveriet indbragte ham 8 Ugers Fæng-
sel. Saa snart han kom paa fri Fod
igen, begik han Indbrud hos en Uhr-
moger, blev atter fængslet og dømtes
til 4 Aars Tugthus samt til Anbrin-
gelse i en Arbejdsanstalt.

Strax efter sin Løsladelse as Tugt-
huset i Aaret 1869 begik Karl May
ny Tyverier, og der blev udsendt Stik-
breve efter ham.

Han stygtede til Skovene ved Hohen-
stem i Erzgebirge, hvor han traf en
Skolekammerat Louis Krugel, som var
rømt af Coldatertjencsten. þÿ �Krugel
havde lige stjaalet 100 Thaler as Kom-
pagnikassen og var desei leret. De to
Flygtninge svor at ville holde sammen,
og blev enige om at danne en Røver-
bande sammen med nogle bekendte, der
navnlig b vdc været virksomme som
Hælere. Saa vel inden sor Banden
som over for Offentligheden gjaldt Karl
May sor Bandens Overboved. Røver-
nes Tilflugtssted, som aldrig er bleven
oodagel, var en mosdækkct Hule, ind-
vendig tapetseret med stjaalet Lærred
og herskabeligt indrettet. Banden fore-
tog næsten hver Dag

røveriske Qverfatd,
navnlig mod Sælgekoner, som passerede
Skoven. Endvidere forøvedes Tyveri r.
Indbrud og andre Ulovligheder. Da
de ugentlige Markeder ved de nærlig-
gende Byer blev daarligt besøgte paa
Grund as Usikkerheden i Egnen, ud-
sendte Regeringen Militær, der afsøgte
Skovene. I denne Røoetjagt deltog
tillige Brandvæsenet sra Hoben stein og
en Skytteforening sra Ernstthal. þÿ �
Men man fik ikke fat i May og Kru-
gel. De havde bragt sig i Sikkerhed
ved Anvendelsen af s,sigende List:

Blandt de mange stjaalne Klæd-
ningsstykler, som May havde ophobet i
Røveibulen, var ogsaa en sachist Fange-
vogters militære Uniform. Denne iførte

Karl May erklærede nu, at
han havde strevet sine Værker ud fra
sin bedste, indre Overbevisning og en
ren Gudsfrygt.

D e s e n 1 o r : Vi bestrider denne
Paastands Rigtighed. Mays Værker
havde oprindelig et gaastc usædeligt
Indhold. Da han saa, at der ikke
kunde laves nogen .torretning paa den
Konto, og Gudsfrygten gav ham bedre
Udsigt til at ljene Penge, gik han, Protc-
stanten, over til den katolflc Lejr.

L e b i u s udtalte deretter, at han
havde faaet stt Materiale as Mays fra
skilte Hustru, hvem May havde overladt
til sig selv, saa LebiuS havde følt sig !
moralst forpligtet ril at sørge sor hende.

Denne Udtalelse satte May i Op-
rør, der afspejlede sig i hans Ansigt.
Han raabte nu med høj Stemme:
þÿ ��D�e�ter jo siet ikke sandt"!

Ester længere Tids Raadstagning
vilde Dommeren afsige fin Kendelse.
Det hed sig, at Lebius vilde blive idømt
en Pengebøde paa 15 Mark. Defensor
prottstcrede hæsligt. Han havde endnu
ikke bast Ordet i selve Sagen.

Tommens Forkyndelse blev derefter
udsat. Defensor krævede Frisindelse for
den anklagede (Lebins). Som Bevis
for, at May ogsaa var en kiterær Tuv,
overrakle han Dommeren et Dokument,
der godtgjorde dette Skønt May saa
godt som aldrig bavde været uden for
Tystlands Grænser, strev han om Be-
givenheder fra alle Lande

Ved Rettens Dom blev LebiuS fri-
funden. Karl May havde selv indrøm-
met sin Skyld.

Lighed!

Soudag dcn 17. April I»10.

Frihed!
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Daglig hjemkommer
ber Valmueolie saa tyndt som muligt
over Billedet med en sin Linnedsklu-

Kartofler med Lsq.
Man bruger ganske smaa Kartofler

af samme Størrelse, flrællcr dem og
vaster dem godt rene. Til et Fad af
almtndel'g Størrelse regner man cn
Tallerken iuld ai Løg, som pilles cg
stæres i Stiver Man lægger dem lag-
vis med Kartoflerne, rigeligt Marga-
rine, Salt og lidt Peber i en Gryde,
hælder knn faa meget Vand paa, at
det ikke staat helt op over Kartoflerne,
og lader dem saa kme helt møre under
lukket L -ag. Man kan ogsaa ester Bc-
bag ttliætte lidl Eddike. Denne Ret
koger . Time.

Takldudding.
6 HE'gebvider pistes til sitst Sku-n,

og l/i Ft. Ribs- og Hindbærsaft til-
sættes tilligemed stødt Melis. 6 Kvint
rødt Husblas opløses i en .Kop kogende
Vand og hældes i LEggebviderue ganske
langsomt, medens man stadig rører x
Massen, til den er omtrent ask let.
Den hældes burtig op i en Glasstaal.
Af de 5 LEggcblommer laves cn al-
mindelig Creemsauce, som servetes li..

Fru Emma.

Fra Monteringen
af

(Paris þÿ �Berlin þÿ �Kobenhavn)Udstillingshotellet
e-r endnu tilbage:

139 Sengo,
153 Servanter

med Marmorplade,
95 Natborde,
70 Salonborde
(forskellig Størrelse),

I Sæsonen over 2003 Stkr.t Alle Størrelser!
Fixt Snit! Prima Forarbejdning!

Absolut billigste Priser! Kolossalt Stof-Lager! 1. Klasses Dame-Systnsr!

Sophus NTielsen,
Nr. 11 lige for Volden. Telefon 381.13056210 Stole,

Kapokmadratser m. Skraa-

pader etc.
fc 1! -'bierne bar kun været brugt
I den korte Tid. Hotellet var

aabent, er saa gode som ny,
sælgts for cirka Tris og kun

U r.toc. kontant Betaling. 1249>

Møblerne sælges fra
Weis Mølle, Vesteralle,
fra Tirsdag d. 12. Åpril,

| ver Dag fra 10-4, Fredag

Jog Lørdag 10-7.

Pro7 'Inca-Raffe lolpr;fd:
T: z Hensen, Liile Torv 4,

Telefon 1391. 12511
GaraBlerei ti edsogte Katfebenser.

"-1 - xiki - r
4

as

SINALCO,
verdenskendt, alkoholfri IJrik.

Faas overalt.
Detailpris 1?? Øre pr. V« FL 12611

Oplaget for Aarhus og Omegn: "elefon 547.
et nyt stort LtatSlaan samt Ild

skrivuivg af ny Skatter,
thi Staten kan dog umulig i Længden
leve paa Laan

Saalcdes er Følgen af Venstres
Styrelse fra 1901, men dette blev holdt
fljult for Vælgerne, og derfor sik Val
get det Udfald, som det sik.

Ru er det godt, at alt ligger klart,
men derfor kan vi takke den »uværende
Regering. Udgifterne ti! Mililærvæfe
net var paa den Finanslov, som Reer-
gaard forelagde, naaet op ttl 37 V,
Million eller 40 pCt. af Statens Ind
lægter eller med andre Ord : Værdien
as 3 Bøndergaarde sluges hver Dag
Aaret rundt af Mttttærvætenct.

Jeg vil baabe, at de ny Balg vil
gøre et faadant Udfald, at Militaris-
men bremses og at Militærsårliget om-
stødes, øg at der økonomisk reddes, hvad
reddes kan. De forhøjede Lønninger
og affluttcde Køb og Kontrakter maa

naturligvis respekteres, men Bygningen
af Forter, Fæstninger, Kampsktbe m. m.
staar det heldigvis i Vælgernes Haanb
at kunne standse.

Den ulykkelige finansielle Stilling
virker naturligvis ind paa mangfoldige
Forhold. Erhværvslivet trykkes, de-

grundede Lønningskrav afvises.

Husmænd, Landarbejdere, Fiskere oa
alle andre Smaaf 'lk i By og paa Land
er naturligvis bnndsforvante. Deres
politiske, kommunale og sociale Inter-
esser falder paa det nøjcste sammen.
Som Bevis for denne Paastands Rig-
tighed kan anføres Ordningen af Spørgs-
maal vedrørende Fællesskole, Alder-
doms- og Fattigunderstøttelse, Syge-
pleje, Indførelse as lige almindelig
Valgret og Afskaffelse as den privi-
legerede Valgret, Bcflatningssvørgs-
maal o. ni. a. Ligeledes er alle disse
Samfundsklasser Genstand sor Kapi-
talens Udbytning og interesseret i al
dens Magt brydes og erstattes med
Samfundsproduklion.

Gv

Kander ikke dtivcLWrd
mellem

HneMlriid paa Landet?

A. de første 5 Aar og 3'/c bl5t. i k.
sor Fremtiden, og han sil Pengene
fuld! udbetalte uden Kurstab vg O u

kastninger.
Saa blev jeg þÿ �jeg ved iklc, cm

Nystov. Han svarede mig ester 14

Dages Forleb, al jeg kunde tkke iaa
Statslaan, det var Husmandsbrug i
lorvejcn.

Hvis det cr saalcdes, at Loven tor-

byder vi ældre Husmænd al taa Slats-
laan, naar vi kan købe lidt mere Jord
til dct, vi har, øg naar vi lad« det
bele gaa ind under Statshusmands-
loven, saa kan jeg ikke kalde Loven ret-

færdig.
Da det viser sig, at dette cr ugør-

ligt etter Dbrr.s Mening, saa svr.cS
jeg, d« godt kunde gøres cn hel Del
før, at vi fik vore Penge konverterede
i Husmandskrcditsørcningen. taa v» ikke

gav mere i Renter og Omkostninger
end Statshusmændene. Det rar dog
allerede lidt hen mod Ligbed. Men dct
kommer vel nok Vt bar jo en stor
Formand for Husmandskreditsorenin-
gen i Aalborg. Bare ban ikke bar faa
meget at tænke paa i disse Dage, at
ban glemmer vi smaa i Samfundet.

En dum Jyde
fra den døde Krøg vest for Hornstct.

5f'0r Hjemmet
Ros Born

man ikke
kan gøre

Mange Forældre mener,
stal rose Børnene, da del
dem vigtige og inddildste, og ganste
vist vil det heller ikke være rigtigt at
r.ffe dem sor deres medfødte Skønhed,
gode Begavelse eller specielle Anlæg,
det vil let kunne gøre dem hovmodige
og faa dem til at se ned paa andre.

Maadc gennem Militærkordonen, da
Soldaterne troede, at det var en Fange-
vogter, som bortførte en Arrestant. Ved
cn anden Razzia undstap de to Venner
kun derved, at de i det Ojedtik, da to
Gendarmer traadtc ind i et Værtshus,
bvor de opholdt sig, sprang ud af Vin-
duerne og flygtede bort paa Gcndar-
mernes Heste. May følte sig saa vel
tilpas i sin Rolle som Røverhøvding,
at han ved sine Pralerier oste udsatte
sig for Fare.

I flere Aar undgik Røverne at blive
paagrebet, fordi de stadig stiftede Klæde-
dragt. Endelig, da Jorden brændte un-
der Mays Fødder, flygtede han til Mi-
lano i Italien. Da han her blev an-
grebet af Nervefeber, paavirkcdeS Kru-
gel af Frygt for Opdagelse og vendte
tilbage til Tyflland. Til Slut anhold-
tes de begge. May blev paatlp dømt
til 4 AarS Tugthus, som han afsonede
i Aarene þÿ�1�8�7�0 ��7�4i Waldheim.

Da han flap ud af Tugthuset, faldt
han paa den Tanke at nedskrive sine
Forbrydererindringcr i en Kolportage-
roman. Forretningen var ikke lønnende,
men ban havde samtidig forfattet fromme
katolske Fortællinger og usædelige Røver-
historier.

Karl Mays Uvar
paa disse Udtalelser fra Defensors Side
løb saaledes :

Dersom alt det, der her er anført
om mig, er sandt, vilde jeg ikke leve
cn Tag længere. Saa tog jeg bcllrre
Revolveren 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 Røver-
høvding, jeg har heller aldrig stjaalet
en Tobakspibe og et Uhr. Jeg vil ikke
udtale mig her om de Straffe, jeg har
været idømt. Jeg vægrer mig bDemt
ved at udtale mig desangaaende, da det
vil forvolde mig stor Skade i de andre
Processer, jeg fører.

Defensor tog nu Ordet og frem-
hævede, at Lebius ikke tog Sigte paa
at brændemærke Karl May fmn For-
bryder. Han stod snarere paa det
Standpunkt, at Offentligheden havde
Interesse i at erfare, hvem Karl May
var. May har øvet en kolossal Jndsty-
dels« paa Ungdommen, og «> stor Del
as Skandaleli'tcraturens skadelige Ind-
flydelse maa føres tilbage til ham.

redrag
KM.Klause«.

Det cr cn Vøsu mærkelig Situation,
i lever under. ; har en Regering,
der sidder paa et Mmdretal, en Z
littg, der er uholdbar i Længden, en

Men jeg tror ikke, at Danmark bar
noget at frygte fra andre Lande, naar
vi indretter vor Politik fornuftig og
gaar over til vort Forflag om Afrust-
ning med Erklæring overfor alle andre
Magter, at vi vil holde os udenfor
alle Stridigheder. En Nevtralitets-
erklæring i Forbindelse med Afrustning
vil og maa as alle opfattes som Dan-
marks alvorlige Vilje til at holde sig

indenfor andres Strid. Vore hjemlige
Karrikatur paa Parlamentarisme. Ingen Militarister paastaar, at Danmark ikke
havde ve! ventet, at Zahle saa snart"""
skulde have blevet Konsejlsprasident.

Det naturligst- havde været, at Hol-
siein-Lcdreborg, rfia at have maet et
Mistillidsvotum, havde udskrevet ny
Valg. Men det gjorde ban ikke, del

Mflitærsorltgets Skyld og dels for
den 'cnærdelige finansielle Situation.

?1Zilit«reforligrt
gaar, som bekendt ud paa, at vi skal
otte godt 31 Mill. Kr. en Gang for
oH«, og at de aarligc Militærudgifterv'i nige med ca. 4 Mill. Kr. aarlig.

d sidste Valg 'villede þÿ ��S�a�g�k�u�n�d�-flaber. cn stor Rolle, men er der noget,man ik tage sig i Vare for, er det
Cajftu.t 'rben. Det er i dette Spørgsmaal lang- dre at stole paa sin sunde
Forstand

Danmark , militser Henseende ikke
sammenlign.- andre Rationer, fordi
vort Land, foruden at vcere et af de
mindste, i milrtcer Henseende er det
allersvageste. Danmark kan ikke en Gangmobltticre sin Hær samlet, men skal efterden ny Forsvarsplan mobilisere i 3 fcærc
cn Ost-, Mellem- og Vesih

"
Vi tanker os jo altid at blive an-

grebet af en Stormagt og vel ncermestTyskland. Dette Land raader overen Krigsstyrke paa þÿ�4 ��5Millioner ogen sredsnyrke paa þÿ�5 �600,000 Mand.
Skulde den Ulykke ramme os, at vi

blev angrebne nf f. Ex. Tyskland, be-
hover vi tkke at ftprge Sagkundskaben
om Udfaldet. Tet vilde blive den mestbaabløse Kamp. Militaristerne ber-
bjemme siger, al ve stal fore et effek-tivt Forsvar, ikke et Skiwrsvar, men
odet skal flyde. Vi andre har da« ui at spørge : hvormegct Blod skal

SJoLf« f" """ ,il

, ,.flr tr 11 ved Mililar-
fvrliget, nemlig, o, þÿ�!�> �,,,
mng skal nedlægges senest 31 Riarls
1922, thi Kobenhavns Befolkning Vilde
ved en Belejring blive udsal for de
frygteligste Rcrdsler med Tab as Liv
og Gods.

Bore Modstandere vil hcrvde, at vinok stal bltve hjulpne,, men det er kunPaastande, derom red de int.t som helst.Talen om fremmed Hjalp er kun rentF intasten.

faar Lov af Udlandet til at afruste.
Denne Tale er usand. Ingen Traktat,
Overenskomst eller forpligtelse paalcegger
Danmark at have et vist Maal af
Krigsberedskab. Vort Land er suverænt,
vi kan indrette vort Krigsvæsen, som vi
selv vil, stort eller lille, eller helt af-
flane det. Socialdemokratiets Over-
bcvisning er, at vort Lands Fremtid og
Selvstændighed cr bedst betrygget ved
Afrustning.

Ten vedtagne Militærordning til-
fredsstiller ingen, og del er ikke mærke-
ligt. En Række Officerer har i flarpe
Ord udtalt sig mod Militærforliget og
betegnet det som stridende mod sund
Fornuft, kaldt det et Bedrag, ja, Højre-
bladet þÿ ��V�o�r�tLand" har endog udtalt,
at det var þÿ ��f�l�a�m�m�c�l�i�g�ePenge at tage
fra Folk, de sikrer ikke Landets Eristens,
men er simpelthen kastede i Smaa-
landshavet".

Dette er en skarp Fordømmelse as
Forliget fra sagkyndig Side. men det
er desværre bagester, at vi saar Sand-
heden at vide. Det reelle Udbytte af
Militærforliget er de forhøjede Lønnin-
ger til Officererne, ca. 700,000 Kr. eller
25 pCt.

Vælgerne var ikke ved sidste Valg
tilstrækkelig klar over, hvad de gik til
Valg paa, og hvorledes
vort Lands finansielle Stilling
var; thi det var umuligt at faa noget
Svar herpaa sra Finansminister Brun.
Denne Mand havde overtrukket Statens
Konto i Nationalbanken med 12 Mill.
Kr., men dette holdt han fljult.

Vælgerne maatte ikke forud for
Valget saa Besked om den finansielle
Stilling, men da Valgene var over-
staaede, kom det frem, og et Statslaan
paa 40 Mill. Kr. maatte optages kort
efter.

Forst da den nuværende Regeringko>n til, sil pi klar Besked paa, hvor-
pke vi sidder i det. Det viste sig, at
Kassen var helt tom; derfor maatte
den ny titegering ogsaa strar gaa til
at optage et Laan paa 15 Mill. Kr.
Te tre Finansaar fra 1. April 1908
til 31. Marts isii vil give et Under-
flud paa mindst 80 Mill.

Derfor forestå« der sikkert inden
Rigsdagssamlingens Slutning Optø-
flekse af

staffelier af nødvendigt Materiel ril
Statsbaner udsætles, de vedtagne Jærn-
banelove kan ikke gennemføres, ligesom

Hnsma»dsbr«get
og paavifte, hvorledes Venstre med Ole
Hansen i Spidsen havde modsat sig, ;
at Husmændene sik Raadighed over de'
Bevillinger, der gives til Husmands-
brugets Fremme.

Reformpartiet har faa længe som
mulig boldt Husmændene under Land-
brugsforeningernes Formynderflab. Først
i Aar er del lykkedes at faa gennem-
ført cn saadan Ordning, at Hnsmæn-
dcne befries for Formynderstab »g Til-
syn og selv faar Lov til under Ansvar
overfor Minister og Rigsdag at raade
over de Beløb, der paa Finansloven
bevilges til det mindre Laudbrugs
Fremme.

Husmændene kan ved sin Talrigyed j
faa et afgørende Ord i danst Politik.
Hidtil har de fulgt Reformpartiet og de
moderate og hjulpet Gaardmændcne
frem til politisk Magt. Hermed er de
sikkert nu færdige. Systemskiftet har været
altfor rigt paa Skuffelser.

Estcrhaanden som Husmændene fri-
gor sig for Gaardmændcncs Formyn-
derstab og faar Ojetj aabent for Hum-
bugen i Systemskiftets Politik, vil de
sorftaa at sinde sig andre Forbunds-
sællcr, med hvem de har virkeligt In-

itereSsesællcSskab. Arbejderne i Byerne,

fhv. Roverhovdillg
nfflorct.

Antisocialist oq kristelig Fsor-
futter.

En bøjfl interessant Sag har
An- J Tirsdags fundet fin Afslutning ved'

Retten i Cbarlottenburg, Berlin, og
bar vakt en Opstgt, som fordunkler
selve den berømte Kopenickaffære. Sa-

dcn humane og sociale Lovgivning ! sien angaar den kendte tyste Forsatter ; stg handl fin Ven Krugcls Hæn-
enten helt ndstyves eller aikrapres. Karl May, hvis Bøger, navnlig oer paa Ryggen og flap paa dem.e

I þÿ ��S�l�a�v�c�j�æ�g�c�r�e�"
1r Lv«-punkt i sidste Tamliug ! Sydamerika"

var Regeringens Forflag om at ud- ! Ungdommen,
stemme Militærudgifter til et Beløb as - vedrig Mand,
6 Mill. af den sorrige Regerings Fi-
nanslov. Venstre og Højre vred og
krympede 'sig for at gaa med hertil og
trøster sig ved, at det kun er en Ud-
sættelse paa et Aar. Forhaabcnlig vil
Vælgerne ved det kommende Valg ?ca>ve
at denne Udsættelse bliver af længere,
ja stadig Varighed.

Disse 6 Mill., som saaledes er fra- Anledning til at
vristet den graadige Militarisme, er . M a y s Fortid, og
anvendt i civilt og nyttigt Ojemed.

Taleren gik derpaa over til
tale om

og . Rejseævcnlyr i
er yndet Læsning for
K a r l M a y cr en bo
og han har som ivrig

Samsnndsstøtte spillet en Rolle i
Sachsens Hovevstab, endogsaa staact i
venstabAig Forbindelse med Landets
Konge.

Karl May havde som god kon-
servativ og kristen ment sig be-
føjet til at angribe Arbejderne. Det
gav Fagsorcningssekretær Lebius

undersøge Karl
paa Grundlag af

sine Undersøgelser sigtede han May
at for at være en for ca. 40 Aar siden

straffet Røverhøvding, der havde ope-

a

reret i de mellemtystc Bjærge. Lebius
paastod, at M a p havde afsonet Tugt-
husstraf gentagne Gange og begaaet en
Række Forbydelser.

Karl May anlagde Sag mod
Lebius, og i Tirsdags dømte Ret-
ten. Lebius havde præsteret fuldgyl-
digt Bevis for, at Millionæren May
var cn straffet Røver, og han blev fri-,
funden.

Den ansete Forfatter, Rigmanden,
Kongens Ben er saaledcS overbevist
om at være en forhenværende Forbry-
der og Røverhøvding.

Sagen har vakt en uhyre Opstgt
ikke blot i Berlin og Dresden, men
overalt i Tystland.

Noermere QplyO»t«g«e.
þÿ ��B�e�r�l�i�n�e�rTageblatt" meddeler i et

udførligt Referat nærmereOptysmimer
om denne Proces, under hvilken den
kendte Forsatter af iaa mange Rejfe-
æventyr selv er bleven Hovedperson i
et spændende Optrin.

For Retten mødte Karl May som
Klager, Fagsorcningssekretær R. LebiuA
som anklaget. Dommeren, Amtsrets-
raad Wessel ledede Forhandlingerne.
Anklagedes Defensor var Sagfører
Poul Bredereck. Som Materiale fore-
laa et Brev fra Lebius til Operasan-
gerinden Frk. v. Scheidt i Weimar. I
Brevet benyttede anklagede Udtrykket
þÿ ��s�ø�d�tForbryder" om Karl May.

?Etnas sidste Udbrud.
Hvorledes lavaen opsluger

et Hus.
I Anledning as Mlna» sidste vold-

sømme Udbrud gives der i det italicnste
Blad þÿ ��E�v�r�r�i�e�r�cdella Sera" cn rystende
Skildring af, hvorledes dct Baron Car-
vaia tilhørende Hus, þÿ ��C�a�s�afra diavolo",
som var et af de første Huse, der faldt
som Offer for Vulkanudbrud«, formelig
blev opslugt af de sra Bjærget nedstrøm-
niende koghede Lavamasser.

Dagen forud, da Lavaen endnu var
fjærnet ca. 300 Meter fra Huset, saa
det ud til, at Lavamassen ændrede
Kurs, men i Løbet as Natten var Si-
tuationen i den Grad ændret, at Be-
boerne i største Skynding begyndte at
bortskaffe Møbler, Husgeraad m. m.

Artiklens Forsatter. cn bekendt i;a
dermed ved , licnik Journalist ved Navn Luigi Bar-

oni Etter-Hjælp aj cn blød Svamp. Gamle kzzm, naaede Stedet Kl. 6> 4

bronce og gnid« denne jaa længe ud,
til man har saaet cn smuk, blank Tone
frem. For ikke at spilde Bronce, !æg»
g« man und« Arbejdet el Stykke Pa-
pir under Figuren.
At rense st-vede ClieaMlerter.

Man renser bedst sitøvede Oliemale-
rier med et Afkog af Sæbeurt« (Sa-
ponaria) i Band ; man lader det a stole
og vaster faa Maleriet

Villeder kan man gengive derrs tid pniddagen den Da'. Katastrø-cn indtrat.

tigere tlaus ved at stryge nogle Draa- 1 Paa dette Tid- . r strev Bar-a

Snnoncer 15 Zte or. Mn;e, 3. Stfl; 20 -Sre.
renoiSntnper (1. Stbei op .tnferater 35 3re. 27. Aargauq.

alle mulige Nyheder i Dame-Konfektion Jakets, Paletel Støvfrakker, Sommer-
Overstykker, Spaseredragter, Børne-Overstykker, Nederdele, Regnfrakker.

LErede Hr. Redaktor!
De maa undstylde, jeg retter delte

Spørgsmål til Deres ærede Blad, ivr
jeg cr kun en dum Jyde. Men .cg
kan selv ikke forstaa, al der er og slat
være cn saadan Forstel paa Husmand,,
bruget vaa Landet, som der er. Jeg
er Husmand med en Ejendom, stor 3' .
Tønde Land, vurderet ttl 36- 0 Kr. >

Aaret 19 4 sik jeg i Laan 1400 Kr.
efter .Kursnotcnnq 88 og store Omkcu-
ninger. Jeg svarer 5'/« pEt. p. A i

Gud ved hvor mange Aar.
Min Genbo købte 1905 et Stille

Jord, stor 4 Tønder Land til hans
som cr mindre godt udrustede fra Ra Hus, sil Statslaan 3600 til 3pE: r
lurens Side. Men der er noget, vi
ikke maa glemme atpaaflønne, nemlig :
bvad der er Udstag af Barnets Flid,
Hengivenhed og Offervillighed. Hvor
maa det være trist for et Barn, som bar
gjort sig al mulig Flid i Skolen for jeg maa kalde dct misundelig Min
ar glæde Fader og Mod« ved at komme tk'abo, cn Bondemand, som nu har ud-

hjem med pæne Karakter«, og som ikle slukket sin Jord til Husmandsbrug,
alene ingen Ros faar, men maastc bavde 4 Tønder Land, som grænsede
oven i Købet bliver dadlet, fordi Karak- til min Mari. Jeg vilde gærne købe
tererne ikke er endnu bedre. Og laver dem, ban vilde gærne 'ælge. Jeg hen-
Børnene et og andet, som maastc er i vendte mig saa til vor Sognnaadsior-
meget ufuldkomment, maa vi ikke be- mand, en bektnr Sognckonge, om han
tragte det med Ovcrlcgcnbed eller Ringe- j mente, jeg luv de saa Statslaan til at

agt, men paastonnc den gode Vilje og løbe de 4 Tønder rtand for, naar leg
kærligt vise dem til Rette red Arbejdet, lod Huset og den Ejendom, leg bavde
og allermindst maa vi overse eller være i Forvejen, gaa ind under Staten, men

ligegyldig: overfor Barnets Trang til hannente, det kunde jeg tkke.
at vise Kærlighed og Hjælpsomhed, om! Saa log jc mig den Dristighed at
denne Hjælp end mange Ganae sinker j henvende mig tu den ærede Folketings-
mere, end den gavner. Hv'.s Børnene mand for Grenaakrcdsen. Hr. Pedersen-
aldrig bliver roste eller opmuntrede, vil
de tabe Troen paa, at de er i Stand til
at glæde Fad« og Mod«, og vil
est«haanden beller ikke prøve paa at

gøre det, et Resultat, som bverken For-
ældre eller Børn er tjente med, thi de
Børn, som ved, at de dermed gør Fa-
der og Mod« glad, sætter sig snarest
de største og bedste Maal, og ingen er
nærmere til at opmuntre Barnet og
og stønne paa detS Stræben, end netop
Fad« og Moder.

At rense Marmor.
Marmorplader eller Warmorsigur«

faar et nyt, rent og blankt Udseende
ved at smøres over med et temmelig
tykt Lag af Kalk, blandet med stærk
Sæbcsyrelud. Efter 24 Timers For-
løb bliv« Kalktudcn tørret af, og Mar-
moret vastcs efter med Sæbe og Band.

At broueere Mibøfigarer.
Est« at Figurerne er befriet sor alt

Støv og Smuds, overftrygcS de ved
Hjælp af en Pensel med god, hurtig
tørrende Fernis saa mange Gange, at

Fernis en ikke mere trænger ind i Gib
>en og, ester at den er bleven tør. dan
ner et haardt, blankt Overtræk.

Saa tillaver man en Lak, bestaa
ende af 1 Del Fernis, 1 Del Kopallak
(ikle spiritusbøldig) og cn femtendedel
Terpentinolie. Med denne Lak overstry
ger man Figurerne 1 til 2 Gange, til
den har saaet cn smuk Glan? Est«
ea. 20 Timers Forløb, dog medens
Lakket endnu klæber ganste lidt, og man
ved let at fere Fingeren hen over Fi-
guren, kun møder ringe Modstand,
overstryg« man med en blød Pensel
Figuren med Guld-, Sølv- eller Kobber


