
Organ sor det socialdemokratiske Arbejderparti.
Broderskab!

han ved Siden af sit Barn, som han
elsker over alt paa Forden, men med
hvis Moders Blod han nylig har be
sudlet sig ! (Dg om Morgenen for-
lader han dette Barn for at gaa ud i
det Bcerelse, hvor dets Bloder ligger
blodbestænket, myrdet þÿ �for at for-
visse sig om, at hun ogsaa er dsd,
som han snskede det!

Hvem forstaar fligt 7 Hvem kan
folge et Menneskes Sjæl paa disse
msrke Beje 7

Men det er ikke nok. Denne unge
Mand, der har myrdet sit Barns Mo-
der, har selv en Moder. Han har
ikke glemt hende þÿ �havde han gjort
det, saa forstod man det bedre. Men
nej, denne Son, der nys har myrdet
sin egen Sons Mo'r, han skriver nu
til sin egen Mo'r og fortæller ikke
alene, hvad han havde gjort, inden han
skrev Brevet, men ogsaa hvad han vil
have gjort, naar Moderen modtog
Brevet! Aære Moder, jeg har myr-
det mit Barns Mo'r, og naar du mod-
tager dette Brev, vil jeg ogsaa have
myrdet mit Barn og begaaet Selv
mord ! þÿ �Hvem forstaar det 7 Hvor
er det muligt, at en Mand, der har
en Mo'r og selv en Far, kan gore
dette 7 Hvor ubarmhjertig, hvor son-
dertrædende raa er denne Adfærd ikke,
hvor grufuld, hvor stadig grufuldere,
jo mere man oploser Adfærden i alle
Enkeltheder! jo niere maa forestiller
ig den Ro og Beregning og Sindig
hed, hvormed Morderen gaar frem,
sondertræder, knuser, myrder, odelæg-
ger ! Hvor er alt dette muligt 7 Man
tror det ikke, hvis man læser fligt i
en Roman. Men det er her det virke
lige Liv, der fortæller os det. Det er

foregaaet þÿ �just nu, midt i Roben
havn, mens Solen skinner over den,
og Folk begynder at gaa i Foraars
tojet !

Lighed!Frihed!

vestlig Retning. Der var fire PaSsa-
gerer om Bord : Ballonens Fører, Køb-
mand Karl Luft fra Bitterfeld, der
foretog sin 25. Ballonfart, endvidere
Ingeniør Leuchsenung, der som Med-
lem af Luftskibssclskabet skulde uddannes
til Ballonsører, samt to Mcend fra Leip-
sig, Dyrlæge Høster og Købmand Granp-
ner. Disse fire Personer har lidt en

frygtelig Skæbne.
Om Natten drog et Tordenvejr hen

over Landsbyen Reichensachsen. Ved
Ettiden vaagnede en af Landboerne ved
et frygteligt Knald; han troede, at
Lynet

'
var flaaet ned i Nærheden, og

sov videre. Men Søndag Morgen, da
Manden gik over i sin Staldbygning,
opdagede han, hvad der var sket. I et
Kirsebærtræ hang de sønderrevne Rester
af en Luftballon, hvis Gondol var ble-
ven knust mod Jorden. Snart opdagede
han ogsaa en blodig Arm. der stak frem,
og en nærmere Undersøgelse viste, at
det drejede sig vm Ballonen þÿ ��D�e�l�i�t�z�s�c�h�"�,
der var forulykket, og hele Besætningen
var omkommen.

Det antages, at de luftrejsende paa
deres Sejlads fra Bitterfeld er komne
ind i et Tordenvejr. Tilsyneladende i
en Højde as þÿ�6 ��8�0�0Meter har de søgt
at flippe ud af det igen ved at kaste
alle deres Sandsække over Bord. Men
kort ester er de gaaet ind i en anden
Tordensky, og her har Ulykken saa ramt
dem. Ballonen er bleven ramt as et
Lyn og styrtet ti! Jorden med en fryg-
telig Hurtighed.

Nogle af de dræbte var ogsaa bleven
ramte af Lynstraalen. Forøvrigt viste
det sig ved Ligsynet, at de 4 Luftskippere
har faaet en forfærdelig Død. Forsaa-
vidt Ligene ikke var helt ukendelige, vid-
nede Ansigterne om den Dødsangst,
Lustskipperne havde udstaaet, og deres
Hænder var krampagtigt sammenknyttede.
De dannede tildels kun en formløs
Masse.
I en Meddelelse fra Berlin siges, at

den kejserlige Luftskipperklub vil lage
Forholdsregler for i Fremtiden saa vidt
muligt at undgaa saadanne Ulykker. De
paagældende Bestemmelser vil blive ud-
stedte i den nærmeste Fremtid. Hvad
de gaar ud paa, oplyses endnu ikke.

i. Maj i Mai,.
Den største Maj-Demonstrntion,

man endnu har haft.

þÿ ��V�o�r�w�a�r�t�s�"indeholder i Gaar en

kraftig Proklamation med første Maj«

dagen for Oje, hvoraf det fremgaar, at
Socialdemokraterne i Aar forbereder
særlig omfattende Demonstrationer.
Manifestet er rettet dels mod den reak-
tionære Valgretslov, dels mod Arbejds-

giverne, þÿ ��d�e�rhar kastet 100,000 Pro-
letarer paa Gaden".

Proklamationen ender saaledes : þÿ �

Tysklands Socialdemokrater ! Rust jer
til første Maj !
I indviede Kredse venter man, at

10Lk-0Ut'en i Forening med den dybt«
gaaende Misfornøjelse med Valgrets«
lovforslaget vil give Stødet til, at Maj«
demonstrationen i Aar bliver den største,
Tyskland endnu har set.

N Mtichil.
Det opløfte Folketing kom allerede

ved sin Fødsel den 25. Maj 1909 til

at besiaa af 5 Partigrupper as omtrent

samme Stønelse: 27 af I. C. Chti-
steasenS Folk, 22 af Neergaards, 21

Højremænd, 20 radikale og 24 Social-

demokrater.
Til Flertal skulde der mindst tre

Grupper. Te tre førstnævnte Grupper
orkede akkurat lige til Nød at gennem-

piske Militcrrforliget þÿ �paa et Grund-

lag, som dog ingen af Grupperne selv
var tilfreds med og ikke et Menneske i

Landet. Ved den Lejlighed gik Højres
Gruppe i to Stykker, og Folgen blev,
at dette Folketing ikke en Gang kunde

holde det Ministerium, som havde gen-
nemfort Militcrrforliget, oppe.

Holstein faldt, og Zahle dan-
nede det ny Ministerium. Dettes Eks-
filens kunde selvfolgelig þÿ �foreløbigþÿ �

kun blive af ganske midlertidig Karakter.
Det kunde bave opløst Folketinget straks,
men valg'e med Rette først at gøre et

Forsøg paa at gennemføre en retscerdig
Valgkredsordning, som kunde afgive
Grundlag for Valget af et mere leve-

dngtigt Folketing.
Naar dette Forsøg var gjort og enten

var lykkedes eller strandet, m a a t t e

Valgene komme, med mindre et Flertal
ved et Mistillidsvotum fremtvang Val-
gene allerede i Vinterens Løb. Men
herpaa turde hverken Højre eller Dele-
gatrvnsvenstre indlade sig þÿ �de fryg-
tede altfor meget et Valg, de gik jo
med Militoerforligets onde Samvittig-
hed, ja, de har til det sidste haabet, at

Valget skulde forhindres, eventuelt ved
selve Kongens Indgriben.

Folketinget 1909þÿ �10 er da bleven
et Mellemspil, et trist og forvirret
Interregnum mellem to politiske Pc-
rioder !

Et gammelt Flertal er ved at smuldre
hen, et nyt er ved at fødes. Det

>, gamle Venstreresormparti tabte sit Fler-
tal den 25. Maj i Fjor. Men der
skabtes endnu ikke et radikalt-socialdemo
kratisk Flertal. Heller ikke kunde Venstre-
reformpartieis Rester og de gammel-
moderate enes med Højre om at danne
et saft moderat-konfervativt Samlings-
stertal.

Det blev kun til to Ojebliks-Flertal;
det, der i September gennemførte det
usle og tvetydige Militcerforlig. og det,
der nu i April har standset Juni-
Grundloossorslaget og Valgkredsom-
ordningen paa et lige saa tvetydigt
Grundlag og ved en Stemmesamling as
rent negativ Art.

Det forestaaende Maj-Valg maa imid-
o, trods Savnet af en retscerdig

Valgkredsordning, fremkalde Klarhed og
Fasthed. Skulde der blive valgt et nyt
Folketing af vcrsenlig samme Udseende
og Karatrer som det nuvcrrende, maatte
det meget hurtigt opløses igen. Det e r
umuligt. Der maa skabes et regerings-
dygtigt Flertal. Det kan blive enten
moderat-konservativt eller radikalt-social-
demokratisk. Noget tredie gives ikke

Hr. Moestrups Drømme om et nyt,
þÿ ��f�o�r�e�n�e�tVenstre" fra Zahle til Kl.
Berntsen er vild Fantasi. Militser- og
ForfatningSspørgsniaal drager et skærende
skarpt Skel tvcers igennem det gamle
Venstre. Nu gcelder det for enhver
Venstrevælger at tage Parti : til Højre
eller til det radikale Demokrati.

Der ude fra.
Komet- Overtroen er ikke død

endnu. I Sydøstrig tror Landfolk, at
Verden stal forgaa. naar Halleys Komet
viser sig. hvorfor de sælger deres Jord
for at solde Pengene op inden den
Tid!

2500 Dollars er af Repræsen-
tanternes Hus i Washington bevilget
til et Automobil til Formanden.

1 Ejendomme er nedbrændte
i Byen Felsoefvalva i Ungarn. Ilden
er foraarsaget ved Børns Leg med
Tændstikker.

Aviatikeren Henry Farman fløj
i Søndags Aftes i Paris med sin Tv-
dækker og med en Passager om Bord
fra Etanipes til Orleans og tilbage
igen. Han tilbagelagde den 50 Kilo-
meter lange Strækning i 40 Minuter
og satte derved Verdensrekord for Di-
stanceflyvning med Passager ombord.

Redaktøren protesterer. Redak-
tør Thommasson meddeler, at han
i Gaar har modtaget en Skrivelse fra
þÿ ��V�e�r�d�e�n�sGang"s Bestyrelse om, at
han skulde fratræde i Gaar. Ved hans
Ankomst paa Kontoret var Posten fjer-
net, og i Sætteriet var der givet Ordre
til, at kun Manuskripter fra deu ny
Redaktion skulde sættes. Redaktør
Thommassen har nedlagt Protest mod
dette ulovlige Overgreb.

Mark Twain dodssyg. Den be-
kendte amerikanske humoristiske Forfatter
þÿ �Mark Tlvain þÿ �ligger dødssyg i
sit Hjem i Connecticut.

Ea. lOO indskrevne Tofolk i
Bordeaux har i Gaar erklæret Strejke
og bevægede derefter 144 Fyrbødere og
Kullæmpere paa forskellige Postdampere
til ligeledes at nedlægge Arbejdet.

En international Konference
til Bekæmpelse af Kvindehandelen og
af obskøn Litteratur aabnedes i Gaar i
Paris.

Stockholms ny Lporvejsselstab
har i en Skrivelse til Forligsmanden
meddelt, at Selskabet paa Grund af
Boykottbeslutningen og det gamle Per-
sonales Holdning overhovedet anser sig
for løst fra den saakaldte November-
overenskomst.

Aviatikeren Rougier styrtet
ned. Fra Nizza meddeles : Rougier er
ved en Flyvning ud over Havet styrtet
ned fra en Højde af 15 Meter. Ved
Faldet fik Aviatikeren Ansigtet læderet.
Aeroplanet gik tabt.

De irske Rationalister har i et
Partimøde vedtaget at stemme for Fi-
nanslovforflaget ved alle Behandlinger.

Jerusalem i Sne er et meget
sjældent Syn. Den 12. Marts skete
det imidlertid, at Byen lignede en høj-
nordisk By i Vinterdragt.

Premierminister Asquith fore-
lagde i Gaar l Underhusels Møde
Gmllotine-Resvlutionen, hvorved De-
batten om sorrige Aars Budget ind-
skrænkes til 5 Dage.

15 Kvinder druknet. Fra Sa-
loralja-Ujhely i Ungarn meddeles : Da
17 Kvinder fra Landsbyerne Felsoberecki
og Karos i en Færge saltes over Flo-
den Bodrog, kæntrede Færgen. 15
af Kvinderne druknede.

Ailjie (MW.
Et yngre kobenhavnst SEgtepar vilde for-

leden se set Par Venner til Bridge. Andre
Venner af Huset fik delte at vide, og den

paagcrldende Aften fyldtes i et Ojeblik Lejlig-
heden af selstabsklocdte unge Damer og Her-
rer. Husfruen blev forskrækket. Hverken hun
eller Manden anede det ringeste om denne

þÿ ��O�v�e�r�r�a�s�k�e�l�s�e�"�.þÿ �Men hendes Bekymringer
var overflodige Da hun saa ind i sin Spisestue
fandt hun det eleganteste Aftensbord opdæk
ket med alt, hvad Hjertet kan begære.

Forklaring : En Kreds af Husets unge Ven-
ner og Veninder havde i al Hemmelighed be-

sluttet at þÿ ��o�v�e�r�f�a�l�d�e�"det intetanende SEgte-
par. Som sagt, saa gjort ! Hver enkelt paa-

tog sig sin Part af Traktementet, og Resul-
tatet blev en meget sornojelig Aften.

Ester hvad þÿ ��D�n�b�r�g�.�"horer, har den ny
Form for Selskabelighed allerede gjort Lykke
i flere andre Hjem. saa vil den sikkert snart
naa Provinsen.

Wil Pchkt
ktjtl sig m.

Der er nu skabt fuld Klarhed over

Statens Finanser. De to sidste Finans-
aar og det, vi nu er gaaet ind i, har
tilsammen et Underskud paa 84 Mil-
lioner !

Det er dermed bevist, at Dan-
mark ikke paa en Gang kan røgte sine
socialpolitiske Opgaver og spille Militær-

stat. Et af to. Enten faar vi en lang
Periode af Stilstand og Tilbagegang i

socialpolitisk og kulturel Henseende. Eller

ogsaa maa Militærudgifterne sættes al-

vorligt ned.

Herom staar Valget.
Paa Torsdag samles Socialdemokra-

tiet til Kongres, paa Fredag det radi-

kale Venstre til Landsmøde. Her
lægges Slagplanen, og saa begynder
Slaget.

SttøWtøm«.
Te svingende Procenter.

Fra sagkyndig Side har man for«
sikret þÿ ��H�e�j�m�d�a�l�"�,at den svingende Pro-
centsats ved Tuberkulinprøven ikke hid-
rører fra, at Prøverne ikke foretages paa

en og samme Maade overalt. Aarsagen
ligger tværtimod i selve Kvæget, der

efter Alder, Afsendelsestid viv. er be.

fængt med Tuberkulose i højst forskellig
Grad. Procenten kan svinge mellem
þÿ�3 ��4og þÿ�1�2 ��1�5Procent. Gennem-

snitlig kan man regne mcd þÿ�6 ��7�.

Paa Spørgsmaalet om, hvordan det

da skulde forklares, at ved den sidste
Tuberkulinprøve i Flensborg havde over
33 Procent reageret, blev der svaret, at

det sandsynligvis var et ganske tilfæl-
digt Udsving. Antallet af undersøgte
Dyr havde været for ringe til, at man

deraf kunde slutte noget.

Dode af Talt.
I en Landsby i Anatolien, der væ-

sentlig beboes af Armeniere, har der

i længere Tid hersket stærk Hungers-
nød og smitsomme Sygdomme. Alene

paa en Dag er 80 Personer døde af
Sult.

UWtimns
øocialijttorjMclic-

Delegationen har atter udsendt et

Opraab til Vælgerne, men det inde-

holder ikke det mindste Nyt. Det er et

Opkog af I. C. Christensens og Neer

gaards Bravader ved Mødet i Sla»

gelse, og man søger ved de tarveligste
Midler at ekscellere i Socialistforskræk
kelsen.

Medens Venstre þÿ �i Modsætning
til Højre þÿ �tidligere havde et virke

ligt Valgprogram, maa det nu søge
Tilflugt i nogle forskræmte Raab om

endelig at forhindre de radikale og
Socialdemokraterne i at faa Flertal.
Saa ynkeligt er det mægtige Delega
tionsparti stillet.

Medens Venstre i fordums Dage
. i alt Fald tilsyneladende þÿ �tog

bestemt Afstand fra Højre og Højres
Politik, siges der nu ikke et eneste Ord
om disse gamle Modstandere.

Man haaber aabenbart, at det inden

Valget skal komme til en inderlig For
staaelse mellem Parlerne og Forhånd-
Ungerne mellem Højre og Delegationen
fortsættes da ogsaa fremdeles.

Samlingsmærket er Sociallstforskræk-
kelsen ; men det er dog vist snart saa
forflidt, at det ikke længere virker.

7e» sorte og Den hik.
I Amerika vil en hvid Mand næsten aldrig

udfore et Arbejde for en sort; det er under
hans store Racevcrrdighed. Den bcromte

Neger-Reformator Booker Washing-
ton, der selv var sort, fortæller i sine Erin-
dringer solgende Anekdote:

En velhavende Neger vilde en Dag rejse
med Jærnbanen og havde kun saa Minutter
til at tilbagelægge Vejen til Stationen. I
sin Skyndsomhed raabte han en hvid Kusk an,
som sad paa sin Buk og ventede vaa Passa-
gerer.

Kusken svarede overlegent, at þÿ ��h�a�nplejede
ikke at kore for Negere".

Ten sorte lod sig imidlertid ikke forbløffe,
men sagde rask:

þÿ ��A�l�lright! Sæt De Dem saa ind i Dro-
sken, saa korer jeg Dem til Stationen!"

Og saaledes skete det; Negeren fungerede
som Kusk til begges Tilfredshed, naaede Sta-
tionen i rette Tid, betalte den hvide Kusk efter
almindelig Drosketakst og rejste med Toget.

Alt gik paa bedste Maade, og þÿ ��F�a�r�v�e�f�o�r�-
skellen" var hævdet.

Sttiii ejer Saften?
Bestyrelsen for den internationale

juridiske Komite for Lustflibsfart afholdt
i Søndags et Møde i Paris, paa hvil-
ket man enedes om at anse Luftrummet
over Havene og over statløse Omraader
for fælles Natureje. Vedrørende Luft-
rummene over et Statsomraade beslut-
tede man at søge vedtaget en mæglende
Formel mellem de forskellige Stand-
punkter, der for nogles Vedkommende
gaar ud paa at faa Statens Suveræni-
tet udvidet til ogsaa at gælde Luftrum-
mene, medens andre vil have hele At-
niosfærens Frihed anerkendt.

þÿ ¬�vdet ikke
Pauotfc?

Fredrik Bajer skriver i en

þÿ ��Ø�s�t�s�j�æ�l�l�a�n�d�sFolkeblad" tilstillet Ar-

tikel blandt andet:

Forudsætningen for dansk Forsvars-
væsen maa altsaa fornuftigvis være

Sandsynligheden for en Krig f. Eks.

imellem Tyskland og England. Denne

.Sandsynlighed aftager imidlertid Dag
for Dag. takkel være især den inlerna-

tionale Fredsbevægelse.
Sandsynligheden vil snart være kun

en meget ringe Mulighed ; og et fortsat
heldigt Arbejde for FredSværket ....
vil uden Tvivl i AareneSLøb forvandle
Muligheden til en Umuligbed.

Men er det da under disse Omstæn-
digheder ikke Vanvid at ofte Millioner,

ja Hundreder af Millioner Kroner paa

en Militærordning som den af 1909?

Næsten alle er misfornøjede med den,

vel endogfaa flere og flere af det ester-
haanden svindende Parti, som endnu

roser sig af at have gennemført den.

Snart vil ve! kun de faa, som i 1909

stemte imod den, fordi de vilde have
mere, end de fik, søge at opretholde den.

Et voksende Flertal vil med stadig
større Styrke kræve et grundigt Gen-

nemsyn af Militærordningen af 1909.

En fornem
Kineserindes Dag.

Et meget omstændeligt Toilette.

En Artikel i þÿ ��l�e�c�t�u�r�e�spour tou5"
giver en interessant Skildring af, hvor-
ledes en fin og fornem Kineserinde til-
bringer sin Dag.

Hun rejser sig om Morgenen fra sit
lave maattebelagte Leje og fordyber sig
først l Betragtninger af sit kunstfærdige
Stueuhr ; det er et Pragtstykke, som
Kuo er meget stolt over. Hun har købt
det hoS en svejtsisk Købmand for en

betydelig Sum. og det overgaaS kun af
Fru Wangs Lokomotiv, der piber Kvar-
tererne med. Ved Tanken om sin Ri-
valmde bliver Fru Kuo helt vaagen.

Et Par hastige Slag paa en Gon-
gong, som hænger over hendes Leje,
Papirsdøren gaar op, og ind tripper
Tshung, Fru Kuos ældste Datter. Med
stor Forsigtighed stiller hun Thebakken
paa et lille lavt Bord og hilser knælende
paa sin Moder. Fru Kuo betragter
ligegyldigt sin velopdragne Datter, og
derpaa begiver begge sig til Forældrenes
Nische for at bede Morgenbønnen der.
En særlig AEre er det at vise disse
ved at brænde Guldpapir foran dereS
Alter.

Atter to Slag paa Gongongen, som
kalder to kvindelige Tjenere ind, de med-
fører alt det fornødne til Toilettet. Efter
dem kommer tre smaa Døtre med smud-
sige Hænder, og skrigende af fuld HalS
hilser de paa deres Moder. Den ældste
Datter formaar dem endelig til at falde
paa Knæ sor paa en passende Maade
at sige Godmorgen til dereS Moder.

Fru Kuos Toilette maa i Dag være
meget omhyggeligt, thi hun skal til en
Bryllupsfest. Medens Tjenerinderne
smører Haaret ind med Fedt og fæster
gyldne Naale i det, gnider Tshung med
et Papir den soregaaende DagS Sminke
af. Sminken og Sværten fra Ojen
brynene er løben sammen til en under
lig Farve, men hvem vilde vel vaske
sig ! Det er kun Europæerinderne, der
behøver at lade sig vaske som en The
potte.

Kostbare Blomster og en Kam med
brogede Sommerfugle stikkes i Haaret.
Øjenbrynene trækkes op med et rask
Penselstrøg og Øjenbrynene, der er om
hyggeligt kortklippede, erstattes af

Ogsaa et Valg-

I Klestrup Sogneraad ved Hobro foregik
Valget af Valgmand til Amtsraadsvalget, ifl.
þÿ ��H�o�b�r�oAvis", paa den mcrrkvoerdige Maade.
at Sogueraadsformanden, Gaardcjer Poul
H e d e m a n d, ganske nonchalent sagde : þÿ ��J�a�,
jeg har tænkt, at NorS og jeg kan tage til

Amtsraadsvalget. Det er der vel ingen, der

har noget imod ?"
Et Ojebliks Tavshed.
Saa sagde N o r S T c r k i l s e u, at han

vilde gerne frabede sig den S pog. Valg-
mand vilde han godt være, vel ar mærke naar

han blev valgt til det.
þÿ ��V�i�ldu da soreflaa skriftlig Afstemning ?"

spurgte Formanden.
þÿ ��J�a�,naar jeg ikke staar ene om del mod

de andre otte", svarede Nors.
Atter -t Ojebliks Tavshed. Ingen sluttede

sig til Onskct om det skriftlige Valg. og sac
blev altsaa de to Herrer Kommunens Repræ.
sentanter.

Men under hele Resten as Modet lod del

fra Formanden med passende Mellemrum:
þÿ ��V�iskulde vist egentlig alligevel have stemt,
vi skulde vist egentlig . . ."

Ja, det skulde de vist egentlig.

Et Par Love
af

virkelig Betvdaiag.
De to Love om faglig Voldgift og

Forligsmanden statsanerkender i endnu

højere Grad end den lille Vvldgiftslov
fra 1900 de faglige Organisationer og
lovhjemler Strejkeretten,
samtidigt med at de letter Virksomheden
for at forebygge unyttige
Konflikter. De senere AarS
voksende Erstatningssager for Strejke-
meddelelser osv. vil nu være forbi.

Det lykkedes paa Samlingens sidste
Dag at faa den e n e Arbejdsløsheds-
lov gennemført þÿ �men desværre ikke
den anden.

Dog bæv det under Forhandlingen
af vor Partifælle, Landstingsmand
Christiansen, uimodsagt flaaet
fast, at den gennemførte Lov kan
bruges i det væsentlige paa samme
Maade som den ikke gennemførte. XAi

vedtagne Lov giver nemlig Kommunal-

bestyrelserne Ret til at bevilge Arbejds-
løshedSkaSserne ekstraordinære Tilskud.

Disse kan da þÿ �og heri er Jndem
rigSministeren og ArbejdsløShedSinspek-
tøren enige þÿ �yde deres Medlemmer
en lignende fortsat Hjælp som

Hvor kunde
han gore det!

Tiet sidste frygtelige Drama i Ro
benhavn beskæftiger alles -ind

og Tanker. Hvor grufuldt at dræbe
sin lille uskyldige 2 Aars Dreng med
en Revolverkugle i haus lille hvide
Tinding, siger Folk. Hvor sorgelig
Menneskene dog kan bære sig ad. Med
koldt Blod myrder en Bodkersvend to
Mennesker og skriver derefter et par
Breve om sine Bedrifter og retter der

efter Revolveren þÿ �den forbandede
Revolver þÿ �mod sig selv I

Bladene betegner Begivenheden som
et þÿ ��S�k�i�n�s�y�g�e�-Drama": den unge Mand,
der har afsluttet sit Liv som Dobbelt
Morder og Selvmorder, var Ræreste
med en ung pige, om hvem det maa

formodes, at hun ikke har været ham
tro. F hvilken (Krad en Lidenskab kan
tage Magten fra de mest elementære
menneskelige Folelser, faar man en

Forestilling om ved et Blik paa Dra-
maets rent ydre Data. En Aften gaar
han ud og skyder den Rvinde, der er

hans Barns Moder. Ven Nat sover

Sabroe
trlvtter sig tilbage.

Han kan ikke opnaa Akkord.

Folketingsmand Sabroe har med
delt Socialdemokratiets Valgbestyrelse i

Aarhus, at han ikke har kunnet naa
en Overenskomst med sine Kreditorer
Han havde haabet og troet, at Udbe
talingen af en Dividende af 46 l/t pCt,
kunde afværge en Katastrofe, og tilveje
bragt den hertil fornødne Sum.

Imidlertid har flere af Kreditorerne
krævet det hele Skyldbeløb eller Tabet
deraf udbetalt, og om end den Sum,
som maatte udkræves til at dække de
paakrævede Beløb, kun er 6000 Kr., har
Sabroe ønsket under de foreliggende
Omstændigheder at opgive sit Mandat
som Folketingsmand for Aarhus nordre
KredS.

Meddelelse herom er i Dag tilgaaet
Valgbestyrelsen.

kttllinilc iarnorosta.
Et planlagt Flugtforsøg, som itte

blev til noget.

MenS Forhørene i Tarnowfla-Pro-
cessen stadig fortsættes og Udsigterne
for Grevinden bliver mørkere og mør-
kere, er der forleden bleven gjort et

Forsøg paa at befri hende af Fængslet.
Da Nattevagten i det Fængsel i

Venedig, hvor Grevinden er anbragt,
forleden Nat ved Midnatstid gjorde
sin sædvanlige Runde, opdagede han
udenfor Porten til den yderste Fæng-
selSgaard tre elegant klædte Herrer, hvis

Trikotagearbejder-
Strejke

Paa Mikkelsen« Trikotagefabrik i
Kolding har de organiserede Arbejdere
standset Arbejdet for at ftemtvinge
Lønforbedringer.

Trikotagearbejdere advares mod at

rejse til Kolding, før Forholdene er
ordnede.

I I Moller.

Naar maa sejler
rundt i Tordenskyer.
Vallonen, der blev ramt af Lynet.

Ved Sekstiden i LørdagS Eftermid-
dags steg Ballonen þÿ ��D�e�l�i�t�z�s�c�h�"i stille
Vejr op i Bitterfeld og fløj langsom i

den, disse havde Ret til efter den ikke-

fornyede Lov. Forskellen er den, at var

ogsaa Loven om fortsat Hjælp bleven

gennemført, havde de arbejdsløse en

R e t overfor alle Kommunalbestv-
relser.

Nu afhænger det af, om der findes
et frisindet kommunalt Flertal.

Penselsstrøg. Over Fru Kuvs Dragt
anbringes endnu en þÿ�4 ��5Dragter,
saa at hun antager en kugleformig
Skikkelse.

Saa kommer det vanskelige Arbejde
med Neglene, der skal forsynes med
Guldfoderaler. Dersom en af Tjener«
inderne er saa uheldig at komme til at
brække en af Neglene, vanker der en
ordentlig Orefigen i Belønning.

Naar Fru Kuo endelig er færdig,
tager hun sin Spadserestok og begiver
sig ud til sin Bærestol. Hun bæres
derpaa hen til Bryllupsfesten, der gaar
sor sig med sædvanlige Ceremonier.
Men selv i Kina er man nu bleven
saa moderne, at Fotografering ikke
maa mangle ved en saadan Lejlighed,
og det aalder nu at anbringe sig i
den stiveste og mest tvungne Stilling.
At se forbavset ud anses for yderst for-
nemt.

Naar Festen er forbi, gaar Her-
rerne i Teatret, medens Damerne gaar
hjem og tilbringer Resten af Dagen paa
deres Løjbænk.

Opførsel forekom ham mistænkelig. Det
var allerede nogle Dage forinden kom-
men Fængielsmyndighederne for Ore,
at Grevinde Tarnowska omgikkes med
Planer om Flugt, og at indflydelses-
rige Venner af hende paa en eller
anden Maade havde ladet hende vide,
at de vilde være hende behjælpelige
dermed. Vagterne havde derfor faaet
udtrykkelig Ordre til at have et Øje
paa hver Finger, og da Nattevagten
nu faa de tre Herrer, flog han derfor
straks Alarm ; men inden der var kom-
men Assistance til, var de tre ubekendte
forsvundne, og al Eftersyn i den nær-
meste Omegn var forgæves; de var som
sunkne i Jorden.

Man begav sig derester til Grev-
indens Celle; og hvad man her saa.
bestyrkede absolut Mistanken om, at der
skulde have været iværksat et Flugtsor-
søg ; skønt det var saa langt ud paa
Natten, var Grevinden nemlig fuldt
paaklædt. Da man ønskede at vide
Grunden hertil, svarede hun ganske vist,
at hun kun havde beholdt Tøjet paa,
fordi hun altid frøs, og at hun havde
tilbragt mange Nætter saaledes med
alle Klæder vaa.

Tet sidste er ikke umuligt ; det er
tværtimod højst sandsynligt, at hun
hver Nat i nogen T'd har holdt sig
parat til at flygte; men at Kulden
skulde være saa stem ved hende, tror
man absolut ikke paa, og der er nu
draget Omsorg for, at hun tager Tøjet
af hver Aften, naar hun skal i Seng.



@o(taIkmofrofiffr Purtiiiickr
afholdes sor: øclffabet h danske furjulirsbrøDrc

for XMinfl Vrads herreder

DJøpft ug saltet Lammelaar
Thyge Petersen,

Fugholm 15.
faas HoS
8910

Ved en ForretnirigsophsvVelse star
Vi knbt for 15,000 Kr. Fodtoj,
som vi kan sælge til uhorl

ns Tupvter 1M
realiseres. Pr. Rulle 20 Ore. Frit Balg.

holder ordincer HalvaarS-Generalforsam-
ling paa Centralhotellet i Brædstrup
Sondag den I. Maj, Kl. 4 Es-
termiddag.
1. Regnskabet fremlægges.
2. Bestemmelse om Somniervirksom-

heden.
Bestyrelsesmode Kl. 2.
D'Hrr. Kredsformænd bedes møde

Kl. 3.
8937 Bestyrelsen.

khr. Poulsen & son.
8623 Søndergade 44 i Gaarden.

80 brugte Herrecykler,
25 brugte Damecykler,

6 brugte Motorcykler,
komplet Stand, sælges uhørt billigt.

Cyklereparationer billigt samt
Ovnlakering og Fornikling. 7747

A. P. Andersen, Taarnbygningen.

Vjtrrckthstll
i Juelsminde Afholdshotel Son-
dag den 24. April, Kl. 4 Es
termiddag.

Mns Lnndkreds
i Asholdshjemmet, Norregade 17,
Horsens, Sondag den 24. April,
.Kl. 4 Estermiddag.

for bWt 3Jlitø: folketingsvalget
8945 socialdemokratiets Agitationsudvalg.

fwntiirkjiitrfiirtiiiiip

500 Pat line. brune Qame-Mer Taltet og raget Alirsk
faas i friske og gode Barer hos

Thyge Petersen,
9909 Fugholm 1 5.

fra 7,75.

afholder ordinær Generalforsamling
Tirsdag den IN. April, Aften Kl.
8, i Allegade 67.

Alle bedes møde, da vigtige Ting
foreligger.
8931 Bestyrelsen.

«946
10 Par brune Ilerre-SMi Ira 9.8b. Vil De køreer flyttet til

Meget store Partier
i 8786Stjernholm B., Stuen, Stjernholmsgade. behageligt,

bor De straks anskaffe
min fjedrende

lorgalfelsikiing.
Anton Rasmussen.

Sort Boxcalf og Chevreaux.
Fint Fabrikat. Nyeste Facon.A$lnrnnrr-forrrtningrH, Horsens jioloni-halieselskab

afholder ordinær Generalforsamling
Onsdag den 20. April, Aften Kl.
8, i Allegade 67.

Samtlige Medlemmer bedes møde,
da en meget vigtig Sag foreligger til
Behandling.
8845 Bestyrelsen.
en 2H. April agtes afholdt en

Basar i Stesanshjemmet til
Fordel for vort Sømandshjem. Gaver
af enhver Art modtages med Tak af
undertegnede.
Fru Olesen, Præstegaarden.
sygeplejerske Frk. Torensen, Tnicdcg. 10.
Frk. Loos, Aabonlevarden 18.
Frk. Fussing, Norregade 14, 1. Tal.
Fru Houman, tyersdorssgade 17.

tru Thorn, Ny Havnegade 40.
omandshjemmet, Havnen 1.

P. B. V.:
8774 A. Thorn.

Drenge-,PigHBorneloij
i stort Udvalg.

Rlrdersgade 2, er

flyttet m Cykle-Depotet þÿ ��F�r�e�m�t�i�d'.
Telefon þÿ�6�5�1 ��6�5�2�.7940

Tilsvarende Priser!

(Aktieselskab)

bit Mratot Allcgade Rr. 2. Telefon 500.Bwvere soges.
Nogle dygtige, ovcde Bomuldsioj-

Bævere joges. Mogensen og Des-sans Væverier i Odense (Binde-
gadens Afdeling). 8858

En pæn, ung Pige, som kan
ligge hjemme, kan faa Plads 1ste Maj
hos Kobmand Jensen,
8833 Sondergade 15. 1. S.

En dygtig Pige kan faa Plads
til lste Maj. Aru Petersen,
8890 Kalkværket.

En ung, stærk Niand onsker Ar-
bejde ved hvad som helst. Gode An-
befalinger haves. Han er vant til at
pasje Heste og vant til al SlagS Korsel.
Henvendelse til Boldgade 4. St. 8925

lle og enhver, som maatte have noget
at fordre i Todsboet efter Gaard-

ejer af Brorup Peder Jensens den 25.
Januar d. A. afdode Enke Ane Ka-
thrtne Olesen af Horndrup, i hvilket
Bo Arv og Goeld ej er vedgaaet, ind-
kaldes herved med 6 Maaneders Varsel
til at anmelde og bevisliggore deres
Krav for undertegnede Skifteret, der
behandler Boet. Med samme Barsel
indkaldes herved de afdodes Arvinger,
foriaavidt de ikke alt maatte have meldt
sig þÿ �specielt sidstasdodes Brodersonner
Christian Olesen. Son af Husmand
HanS Olesen af Skanderborg Mark, og
Rasmus Kirkegaard Olesen, Son as
Boelsmand Rasmus Olesen af Hvilsted,
der begge for ca. 20 Aar siden er ud-
vandrede til Nord-Amerika, og fra hvem,
der ikke siden er hort þÿ �til at mode
og legitimere sig for Skifteretten.

Boer og Nim Herreder samt Stens-
ballegaard Birks Skifteret, den 15.
April 1910.

8905 Nahlss.

Zen tliftk Roman.
Forfatteren .Karl May, der as-
stores som en shv. Noverhvvding.

Den højst interessante Sag. der har
fundet sin Afslutning ved Netten i Char-
lvttenburg, Berlin, har vakt en Opsigt,
som fordunkler selve den berømte Køpe-
nickaffære.

þÿ ��B�e�r�l�i�n�e�rTageblatt" meddeler i et
udførligt Referat nærmere Oplysninger
om denne Proces, under hvilken den
kendte Forsatter as saa mange Rejse-
eventyr, selv er bleven Hovedperson i
et spændende Optrin.

For Retten mødte Karl May som
Klager, Foreningssekretær R. Lebius
som anklaget. Dommeren. Amtsretsraad
Wessel, ledede Forhandlingerne. An-
klagedes Defensor var Sagfører Poul i
Bredereck. Som Materiale forelaa et ;
Brev fra Lebius til Operasangerinde '
Frk. B. Schøidt i Weimar. I Brevet
benyttede anklagede Udtrykket þÿ ��f�ø�d�tFor-
bryder" om Karl May.

Lebius indrømmede at have skrevet
det omhandlede Brev. Han hævdede
at have varetaget berettigede Interesser
og beskrev May som en Person, paa
hvis Fortid del benyttede Udtryk passede.

Før Bevismaterialet herfor skulde
forelægges, ønskede Defensor at afhøre
en Række Vidner, der skulde godtgøre,
om May var en Mand, der tidligere
havde udstaaet saa mange Straffe, at
man med Ret kunde kalde ham

en sodt Forbryder.
Defensor paastod, at selv om Ud-

trykket þÿ ��s�ø�d�tForbryder" kun indeholdt
en formel Fornærmelse, vilde det sor
en Afgørelse af Sagen være af væsent-
lig Betydning, om Karl Man salusf
havde været idømt strenge Straffe. Det
maatte da straks siges, at han allerede
som Seminarist havde begaaet Tvverier
og som nybagt Lærer var kommen hjem
ved Juleiid og af sine Tyvekoster havde
foræret sin Fader et llhr og en Mer-
skumspibe. Han havde stjaalet disse
Sager fra sin Logivært. Tyveriet ind-
bragte ham 6 Ugers Fængsel. Saa-
snart han kom paa fri Fod igen, begik
han Indbrud hos en Illum ager. blev
atter fængslet og dømtes til 4 Aars
Tugihus samt til Anbringelse i en Ar-
bejdsanstalt.

Straks efter sin Løsladelse af Tugt-
huset i Aarct 1869 begik Kar. May
ny Tyverier, og der blev udsendt Stik-
breve ester ham. Han flygtede til Sko-
vene ved Hohenstein i Erzgebirge, hvor
han traf en Skolekammerat, Louis
Krugel, som var rømt af Soldatmjene-
sten. Kr lgel havde lige stjaalet 100
Thaler af Kompagnikassen og var deser-
teret. De to Flygtninge svor at ville
holde sammen og blev enige om al
danne

en Noverbande

sammen med nogle bekendte, der navn-
lig havde været virksomme som Hælere.
Saavel indenfor Banden som overfor
Offenligheden gjaldi Karl May for Ban-
dens Overhoved. Røvernes Tilflugtssted,
som aldrig er bleven opdaget, var en

i I (£. Andersen.

S 3 Stkr. gode Rodspætter 25 Øre.
Udmærkede do. pr. Pd. 25 þÿ �

rineste udsøgte do. þÿ �þÿ�5�0 ��4�0�.

| Levende Torsk fra þÿ�1�5 ��1�0Øre pr. Pd.
Fineste dansk Helleflynder, Ørred, Gedde,

B

a

3, Hestedam 3.

Verdens storste og hurtigste
Dampeic.

HOrSCQS FiskøhdllOy fligvard. /lal samt fine levende Hummer.
Jøns Andreasen, DfesT" Sild, Aal og Lax fra eget Rogeri.

PUfhol U. 8932

Variete Sommerluft.
þÿ�( ��J�v�l�k�e�t�sLund").

Hver Asien ira Kl. þÿ�8 ��1�1�:Stor
Barietesoreftilling.

Trio-Koneert af eget, tysk Kunstner-
Ensemble.

Aaben hele Dagen. 8930

Teatret i Horsens.

jlleensens

þÿ ¬�RALTID þÿ�D ¬�HBCDSTG

Haudelsesterretninger.
(Ritz. Bur.)

Kornmarkedet.
(Ved V. MuuS & C o.)

Kobenhavn, 18. April.
Hvede, dansk, þÿ�1�2�6 ��1�2�8Pd.s þÿ�1�4�3�0 ��1�4�0
Rug, 122 Pd.s 1156
Byg, 2-rd. þÿ�1�1�1 ��1�1�3Pd.s þÿ�1�0�6�0 �101-0
Havre, dansk, þÿ�8�8 ��9�2Pd.s þÿ�1�0�8�0 ��1�1�0�0

For fremmede Kornsorter noteres:
Hvede, russisk, 130 Pd.s 1620
Hvede la Plata 156o
Aug, Petersborg, 120 Pd.S 1370
Rug, sydrussisk, 122 Pd.s 1240
Rug, Libau, 120 Pd.s 1220
Rug, nordtysk, 120 Pd.s 1100
Rug, Danzig-Konigsberg, 122 Pd.s 1150
Byg, Sortehavs, 103 Pd.s c'70
Havre, nordtysk, þÿ�8�8 ��9�2Pd.s þÿ�1�0�5�0 ��1�0�5�0
Majs, nordamerikansk 10-50
Majs, La Plata II-""
Majs, Sortehavs

All« Priser er pr. 100 Kilo.
Letvoegiige Parer vanskelige at anbringe

selv ril slankt reducerede Priser. Markedet
8ovl med meget ringe Smscrrning. Priserne
nominelle.

Alle Poegte gælder som Kobenbavns Pors'
vægt og af Hoslen 1909 efter Kvalitet i sunde
Parer og frit paa Pogn leveret; -or Maje
gælder Noteringen frit paa Ioernbauevogn i
Frihavn og ved Larsens Plads eller frit paa

Pogn i den gamle Havn, leverer i Koderens
Sække eller med Tillæg af Scrkkcleje.

Berlins Kornmarked.
Berlin, 18. Avril.

Priserne er i Mark og Pfennig vr. 1000
Kilogram frit Berlin netto Kasse.

Tagskurs
Hvede pr. Maj 222 5C
Hvede pr. Juli 218 50
Hvede pr. September 204 50

Tendensen mat.

Rug pr. Maj 150 50
Rug pr. Juli 162 25
Rug pr. September 101 <>>

Tendensen mat.

Havre pr. Maj 156

Havre pr. Juli 101 25
Tendensen rolig.

Kobenhavns Klæssepriser.
(Kommissionoerioreningen af 1. Juni 1897'.

Kobenhavn, 18. April.
Sl. Svin, prima, þÿ�5�1 ��5�4Kr. pr. 100 Pd.
Sl. Soer, prima, þÿ�4�0 ��4�4Kr. pr. 100 Pd.

Udgivet as del danske Arbejderparti.
Redigeret af L. Rasmussen.

Trykt i Arbejderpartiets Bogtrykkeri.
Horsens.

17

Den smukke Brud, hviS smaa Fingre med

de rosenrøde Negle spillede hen over Juvelerne,
var et Batn paa knap 15 Aar med store,
fløjelsbløde Ojne, der var fulde af Skælmeri.

Hun saa saa y.idig ud. som hun stod der, saa
naiv og glad med sin stedse voksende Forbavselse.

Længe glemte hun over diSse Smnkker den

vage Skræk, hun følte for Mødet med fin HuS-

bond og det kvindelige Tyende lad dende da og-

saa fuldt hengive sig til Glæden over det ny.

hun saa ; men endelig korn det Ojeblik. da de

maatte gøre sig < Stand til at modtage ilEgte-
sællen. Man meddelte hende, at Festen snart
var forbi, og at de indbndne allerede begyndte
at drage bort.

Skøn Pilevaand rødmede og bøjede sit Ho-
ved. Hun følte gysende, at det ene af hendes
Klædningsstykker faldt efter det andet, de, som
saa kyst havde indhyllet hendes unge Legeme ;

snart befandt hun sig alene i dette hemmelig-
hedSfulde Værelse, der kun blev svagt oplyst af
en Krystallampe, og hvor man kun utydeligt

ftolfettatrets lonrnc
giver

Qn sdag den 20. April, Kl.K'/«:

Kun 8 Dages Rejse
fra Danmark til Amerika.

Enestaaende Bekvemmeligheder
og Behandling. Illustreret Rejse-
haandbog, Fartplan etc. erholdes
Ved Lunard Liniens Generalagent
C. Mogensen, Nyhavn 1, Kbhvn., eller
af Hr. A. F. L. Schibler, Grønne-
gade 7, Horsens. 7517

Eneste Forestilling :

þÿ ��É�nSfmi&nlf"
Lystspil i 4 Akter af Otto Benzon.

Billetter faas mod en Overpris af
25 Ore Tirsdag den 19., Kl. þÿ�1�1 ��1
og 4þÿ �7, samt Forestillingsdagen Kl.
11þÿ �li3/«, fta Kl. þÿ�1�2 ��1og fra Kl. 4
til sædvanlige Priser. 8878

Oks. De optrædende er de
samme, som spillede Stykket Paa
Folketeatret i Kobenhavn.

ra den IS. ds. er min Skotojs-
forretning henfiyttet til Heste-

damsgade I.i, og anbefaler mig
fremdeles til det ærede Publikum.

I. Smidstrup,
8900 Skomager.

HZ hruRvanr!Mion i Vmit.
Tirsdag den 26. ds., Estind.

Kl. 2, bortsælger Niels Andersen,
C. Barrit, paa Grund af Ejendoms-
salg ved ost. Avktion : Borde, Stole,
2 Sengesteder, 4 Ztucuhr, l
Favn Braende, I Væv, Kokken-
og Bryggersredflaber, Skilde-
rier og Lamper.

Samtidig bortsælges et Parti
Spise- og Læggekartofler.

Bjerre, den 19. April 1910.
8953 A. Jacobsen.

þÿ�( ��H�o�r�s�e�n�sSocial-Demokrat".)

Efter Anskaffelsen af fuldstændig nyt Og
moderne Skriftmateriale anbefaler vi os

til enhver med Udførelsen af al Slags
h pæn, brugt tatoop

- Graven 6. Horsens. -
er hjemkommen et stort og

smagfuldt Udvalg i:

Spaseredragter.
Overstykker.
Kjoletøjer.
Musseliner.
Gardintøjer

m. m. m.

er til Salg.
8922 Fabrikvej 19, Stuen.

En brugt Barnevogn er billig
til Salg.
8950) Thonbogade 10.

Bogtryk.
ilfefmttittittg

for Easasgist sor Oktober Kvar-
tal IttvS vil uden videre Varsel
blive paabegyndl Mandag den 25.
dennes.

Horsens Byfogedkontor, den 18. April
1910.

8933 (L. Melbye.

jeg afrejser fra Byen den 1.
Maj, bedes alle Regninger indbetalt
paa Svaneapotheket inden Udgangen af
indevcerende Maaned.
8916 Enkefru Wiinfted.
r>

Hurtig Levering. Billige Priser.
Moderne Udstyrelse.

TELEFON 443. m TELEFON 172.

bar Deres Indkub Dos mig I
Da jeg kun sælger mod kon-

tant, er Priserne saa lave
som ingen Steds.

20

Rnllcforrctning
Grund af Bortrejse faas straks.
8948 Vestergade 5.

2 Jordlodder
i Istedgade sælges billigt.

Guldsmed Jorgenfen,
8957) Hospitalsgade 1.ittntett"

75 Ore
koster 1 Skp. Spisekartofler,
/, Td. do. 2,75

hos L. Helmer,
8947) Nørretorv 23.

hendes Lejlighed, Døren til hendes Værelse
flages op med et Brag, og ind stormede en

Mand, der saa ganske forstyrret ud. Han styr-
tede henimod hende og raabte :

þÿ ��M�i�nSøn ! Hvad har du gjort ved min

Søn ?"
Det var Ling-TienLo.
Alle Husets Folk var fulgt med ham lige

til Døren, men de vovede ikke at gaa ind i

Værelset.
Den unge Kone udstrakte instinktmæssig

sin Haand for at bede sin Cgtefælle om Be-

skyttelse.
Sengen var tom.

Vanvittig af Angst, uden at forstaa, hvad
der gik for sig, i den Tro, at hun endnu var

under Indflydelse af en skrækkelig Drøm, lod

hun sig glide ned paa Gulvet. Der laa hun
endnu med foldede Hænder og saa spørgende op

paa sin Svigerfader.
Men han saa ikke længere paa hende ;

hans forskrækkede Ojne var stift hæftede paa

þÿ �Arbejdernes Vittighedsblad þÿ �
bringer hver Uge 4 store kolorerede Billeder foruden flere smaa Illustrationer.
De aktuelle og gemytlige Situationsviser, aktuelle Brandere og Vitser vil gloede
enhver. Abonnement 10 Ore ugentlig modtages paa nærværende Blads Kontor
og hos Bladets Bude.
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et Bord af Porfyr, og ovenpaa dette stod et
kunstfærdigt udstyret ElfenbenSskrin, som Skøn
Pilevaand aabnede med stor Nysgerrighed, da

hun havde beset alle de andre kostbare Genstande,
der var ophobet i hendes Værelse.

Hun formodede, at dette Skrin indeholdt
Bryllupsgaverne fra hendes LEgtefælle. Hun
havde næppe løftet Laaget af Skrinet, før hun
udstødte et Raab af Glæde. Derpaa flod huu
fuldstændig betaget nogle Ojeblikke. For Resten
vilde vist den mest blaserede Evadatter fra Vesten
næppe have været mindre overrasket og min-
dre glad.

Der var de kostbareste Guldarmbaand,
Perlesnore, store Naale af Jade til at sætte i
Haaret og holde det sammen med, da den unge
Kone den næste Dag ikke maatte have de lange
Haarfletninger hængende ned ad Nakken, Oren-
ringe as Koral, der var aldeles dejligt graverede,
de vidunderligste Vister og mange andre Smyk-
ker, der var saa kostbare, at de ikke kunde
vurderes.

Sengen, hans Læber bevægede sig krampagtig
uden at de fremførte nogen Lyd, og med en

skælvende Haand pegede han paa Hovedpuden,
som var bleven synlig, efter at hans Svigerdatter
var staaet ud af Sengen.

De tilstedeværendes Ojne fulgte denne

Haandbevægelfe, og der opstod en Mumlen som
en Rædsel iblandt dem ; deres Blikke var som
naglede til Sengen.

Skøn Pilevaand drejede da vgsaa sit Hoved
i samme Retning, men vendte sig straks om,
udstødte et Skrig af Skræk og faldt paa Knæ
med Ansigtet skjult i sine Hænder.

Den Silkehovedpude, paa hvilken hun fem
Minutter i Forvejen havde sovet, bar Mærke af
en stor, blodig Haand, og det kostbare Juvelskrin
laa opbrudt og tømt paa Gulvet.

Tjenerskabet tav, det vovede ikke at bryde
den ulykkessvangre Tavshed, der herskede i
dette Ojeblik. Stilheden afbrødes alene af Bru-
dens Hulken.

Pludselig mærkede Skøn Pilevaand, at der

En flink Vydreng kan faa Plads
om Eftermiddagen hos
8943 I. Vsttern.

En dygtig Skr.rdersvend kan
straks faa Arbejde. Eit Dreng kan
antages i Lære straks eller senere.

3frirber M. orensen,
8938 HoSby pr. Juelsminde.

En kr«rdersvend kan straf« faa
Arbejde hoS I. Morch,
8944 Juelsminde.

En flink og paalidelig Pige
kan faa Plads nl 1. Maj yos

M. A. Hendriksen,
8949 Søndergade 37, I. Sal.

En yngre Pige kan faa Plads
HoS Sadelmager Torensen,
8952) Nørregade 25.

En yngre Pige kan faa Plazd
til 1ste Ma,.
8770 Sonderbro 11.

Pagerikarl.
En yngre, paalidelig Karl kan faa

Plads 1ste Maj hos Bager forven-
stem, Fugholm. 8771

Samme Sted kan en Pagerlaer-
ling straks faa Plads.

Malersvend.
En yngre Svend kan faa Arbejde

straks. W. Jensen, Maler,
8920 Torring St.

Sang- og Mnsi tasten
i Gethsemanekirstn St. Bededag Kl.
8. Godt Program. (8942

Entre 25 Ore.

moSdækket Hule, indvendig tapetseret
med stjaalet Lærred og" herskabeligt ind-
rettet.' Banden foretog næsten hver
Dag røveriske Overfald, navnlig mod
Sælgekoner, som passerede Skoven.
Endvidere forøvedes Tyverier, Indbrud
og andre Ulovligheder. Da de ugent-
lige Markeder ved de nærliggende Byer
blev daarligt besøgte paa Grund af
Usikkei heden i Egnen, udsendte Regerin-
gen Militær, der afsøgte Skovene. I
denne Røoerjagt deltog tillige Brand-
væsnet fra Hohenstein og en Tkyttefor-
ening fra Ernstthal. Men man fik ikke
fat i May og Krugel. De havde bragt
lig i Sikkerhed ved

solgende List:
Blandt de mange stjaalne Klædnings-

stykker, som May havde ophobet i Rø-
verhulen, var vgsaa en saksisk Fange
vogters militære Uniform. Denne ,førte
han sig, bandt sin Ben Krugcts Hcen-
der paa Ryggen og slap paa denne
Maade igennem Mllitærkordonen. da
Soldaterne troede, at det var en
Fangevogter, som bortførte en Arrestan-.

Bed en anden Ra.ie undslap de lo
Benner kun derved, at de i det Ose-
blik, da tv Gendarmer traadte ind i et
Værtshus, hvor de opholdt sig. sprang
ud af Vinduerne og flygtede bort paa
Gendarmernes Heste. May følte sig
saa vel tilpas i 'sin Rolle som Røver-
høvding, at han ved sine Pralerier 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 Fødder, flygtede han til
Milano i Italien. Da han her blev
angrebet af Nervefeber, paavirkedes
Krugel as Flygt for Opdagelse og
vendte tilbage til Tyskland. Til Slui
anholdtes de begge. May blev dømt
til 4 Aars Tugihus, som han afsonede
i Aarene 1870þÿ �74 i Waldheim.

Da han slap ud af Tugthuset, faldt
han paa den Tanke at nedskrive

sine Forbrydcrerindringcr
i en Kolportageroman. Forretningen
var ikke lønnende, men han havde fam
tidig forfattet fromme katolske Fortæl-
linger og usædelige Røverhistorier.

Ved Retlens Dom blev Lebius m-
lunden. Karl May havde selv indrøm-
met sin Skyld.


