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Tva'rgade 55, .Kæden«, lille Sal.

v. in: Jord- og Betonarb. fatrl. Klub
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Overretssagfører Jessen vil forsøge
paa at faa Sagen ind under Straffe-
lovens Prgf. 216, der lyder saaledes:

»Sker det i et trykt Skrift eller paa
anden Maade, hvorved Æresfornær-
melsen erholder en større Udbredelse,
eller paa Steder eller til Tider, der i
hø.1 Grad forøge det krænkende i
Ytringen, straffes den skyldige med
simpelt Fængsel, ikke under 3 Man-
neder. eller med Bøder, ikke under
200 Kr.

Sorn det vil ses, er denne Prgf. be-
tydelig haardere for den Anklagede,
idet den nævner Fængselsstraf som
den almindelige for den Slags Forse-
elser.

Et Spørgsmaal er det blot, om Ju-
þÿ�s�t�i�t�i�a�r�i�u�s �Forhold kan bringes ind
under Udtrykket skriftlige Injurier.
Justitiarius har jo udtalt sig mundt-
lig, »men var paa den anden Side
klar over, at Udtalelsen skulde gen-
gives i en Avis«, saaledes, at den der-
ved vilde »erholde en større Udbre-
delse.« Tilfældet ses ikke før at ha-
ve foreligget i ganske samme Form,
men i 1906 er det af Overretten fast-
slaaet, at Injurier, der mundtlig var
fremsat til en Journalist, hvis Avis-
artikel den Anklagede i et Brev til
Bladet senere havde anerkendt, maat-
te falde ind under Prgf. 2X6. Sker
det i dette Tilfælde, vil Sagen blive
behandlet paa almindelig Maade ved
skriftlige Indlæg til Overretten.

kunde undgaas, da personlig at søge

Benaadnlng for dem.

Medens han var sammen med Ar-
restanternes Famille, ringede han

paa Telefonen og lod, som om han
talte med Kriminalkamret og førte en

fingeret Samtale med dets Overbe-

tjent, som han kaldte Hr. Danlclsen,
og bl. a. gav han det Udseende af, at
Betjenten takkede ham for 10 Kr.

Det .var 1 Virkeligheden det for-
enede Dampskibsselskabs Telefon-

numer, han havde benyttet, men der

var Ikke kommet nogen til Telefo-

Interessante Udgravninger ved Rom.

Uæ«ØM þÿ ��-�ifeilfea

I Pompel og andre Steder i Italien
fortsættes Udgravningerne af gamle
Fortidsminder, der Især i det sidste
Aar har været begunstiget med

usædvanligt Held. For kort Tid siden

indviedes under megen Højtidelighed
den arkæologiske Gade ved Rom.
Det har været et uhyre brydsomt
Arbejde at afdække de vældige Mur-

masser, der nu staar som Minder
om en meget høj Kultur l længst
forsvundne Tider. Promenadens Byg-
ningsrester er beliggende paa den

palatinske Hej, hvor i Oldtiden Kej-
serne havde deres Paladser. Imellem
Ruinerne er anlagt meget smukke

Len fornylig indviede arkæologiske Promenade ved Rom.

Haveanlæg og Alléer, som det smuk Btenart, som ws ør fatøsfewv
ses paa vort Billede. Mellem de væl- dig forsvundet. Al andre øjældnø

dige Murrester er fundet Spor af det Bygningsrester har man fundet de

ældgamle Stadion og Rester af Tri-

bunen, hvorfra de gamle Romere

var Tilskuere til Ungdommens
Idrætsøvelser. Der er ligeledes fun-

det Rester af de store Biblioteksbyg-
ninger, med Levninger af det gamle
Inventarium. Ved Siden af Bibliote-
kerne findes Rester af et storslaact

Bygningsværk, den saakaldte Philoso-
ferne3 Sal, ligesom der over hele
Terrænet er fundet Mængder af

Brudstykker af Marmorflgurer og

Søjler af graa Porfyr, en fin, sjælden

gamle Kejserriges gynækologisk
Klinik med de amflteatraløke Tribu-
ner omkring Operationsbordet, som
har været anvendt vod Undervlsnla«
gen I Kirurgi i det gamle Rom.

De fleste af de gamle Bygningsre-
ster har kun mindre Interesse; men
som en Helhed indrammet af smuk-
ke Anlæg og Plantninger tager de

sig malerisk ud, og de er prægtige
Minder om den skønne Stad, der gen-
nem Aarhundreder var Hovedsædet
for den højeste Kultur. «»

a

Landet, hvor Arbejderne er bedst
oplyste, har de Klerikale haft
Fremgang i de Egne, hvor Arbej-
derne hverken kan læse eller
skrive.

En gros Priserne for Æg var i
Fjor ved Juletid 2 Kr. 60 Øre Sne-

sen, og Tolden paa Æg er helt op-
hævet.

Eir Eksport af Smør og Æg til
Amerika synes derefter at kunne
betale sig for Landmændene, men
dsværre vil det sandsynligvis med-
føre en ny Prisstigning paa disse
vigtige Næringsmidler herhjemme.

Hele Projektet er anslaaet til at
koste ca. 21 MilL Kr.

Justitiarius
Hids Lassen.

Fresse Udtalelser om Sa-

gen. þÿ �Lassen maa gaa.

Daragrafer (hvorefter Niels Lassen

Suppleringsvalget
I t i Landsthinget.

'Aalborg..
Højres Vælgerforening i Aal-

borg har paa et Mødo i Aftes ved-
taget at deltage i det forestaaende
Suppleringsvalg til Landsthinget
og opstiller samtidig 13 Kandida-
ter til den almindelige Vælger-
klasses Valgmandsvalg paa Tirs-
dag.

Ligaingsvalgene.
Aarhus.

Faa et Møde, som Bestyrelserne
for Byens 4 politiske Foreninger
i Aftes afholdt, vedtoges "det at ind-
stille til Foreningernes Generalfor-

samlinger, at der opstilles en Fæl-
lesliste ved Valget til Lignings-
kommissionen.

Kerteminde.
Taa et Møde i Aftes af Repræ-

sentanter for forskellige Forenin-

ger og Arbejderpartiet opnaaedes
der Enighed om Opstilling af en
Fællesliste ved Valget til Lig-
ningskommissionen.

þÿ ��N�a�t�i�o�n�a�l�t�i�d�e�n�d�e�"Mede Mandag Aften
Tog-Uheld kommer til Fornuft.

LBrøJ

þÿ�K�æ�d�e�n ��.
Fejø-Pigen og Forholdene

paa St. Kongensgade
Politistation.

»Socialdemokratisk Kvindefor-

ening« afholder i Morgen (Man-

dag) Aften offeniigt Møde i »Kæ-

den«, Dronningens Tværgade.
J. P. Brochmann taler om den

uskyldigt dømte Pige fra Fejø og

om Politiets Optræden; Store Kon-

gensgades Station vil navnlig blive

indgaaende skildret.

Mødet vil sikkert blive baade

interessant og lærerigt, hvorfor vi

anbefaler talrig Tilslutning.

i Sønderjylland.

Eksprestoget til Koben-
havn forsinket.

Fredericia.
Ved Stationen Nordtorf, syd for

Flensborg, er to Kulvogne væltede
som Følge af forkert Sporskifte.

Hovedsporet spærredes, og Eks-

tratoget, der skulde afgaa fra

Flensborg nord paa Kl. 12,18 i Nat,
ankom til Vamdrup saa sent, at et
Ekstratog med de gennemgaaende
Passagerer og Post først Kl. 6 i

Morges afgik fra Fredericia til Kø-

benhavn.

mm m. . « -i . iinafegaa

Masse-Forgiftning
ved

en Bryllupsmiddag:.
Parts.

Fra Clialet meldes, at 60 Gæster

ved et Bryllup er bievne syge un-
der Forgiftningssymptomer.

Seks Personer er allerede afgaa-
ede ved Dåden, og syv andres Til-
stand er haabløs.

Efter Forlydende skal der være
Tale om en Forbrydelse.

»Selvfølgelig er det og maa det væ-
re tilladt at kritisere en Højesterets-
dom, en friflndends lige saa vel som
en domfældende.. ,

Ser vi det!

For at søge Æren reddet for Ju-

stitiarius hævder »Natt.« nu Ret-
ten til at kritisere en Højesterets-
dom. Den Støtte har vi aldrig føl

opnaaet fra et Højreblad.
VI mindes, at vor afdøde Parti-

fælle P. Knudsen i sin Tid fik et

Sagsanlæg, fordi han udtalte en be-
skeden Tvivl overfor en Fogedken-
delse. Han dømtes til 3 Maaneders

Fængsel, hvilken Dom ved Apellen
nedsattes til en Bade paa 800 Kr.
Den Gang stod »Natt.« ikke ved

Kntidsens Side, men fandt det

aabenbart naturligt, at Knudsen

dømtes. Nu er Opfattelsen ændret,
og vi skal erindre det
þÿ �Forøvrigt er det, der forelig-

ger fra Justitiarius Lassen, ikke en

Kritik af Dommen, men en Sigtelse
imod dem, der frikendte« ved den

nye Dom. þÿ �- - --

Socialdemokratiets Sejr
i Italien.

De mest oplyste Arbejdere
stemte paa Socialdcmokra
tiet, de uoplyste paa Præ

stepartiet.
Det Telegram, som vi forleden

bragte om Resultatet af de Italien
ske Valg, viser sig at være fejlag-
tigt, eftersom det opgav Tallet paa
de valgte Socialdemokrater til 69

og paa de udtraadte Sociil lemokra-
ter til 21.

Der foreligger nemlig nu en Op-
gørelse fra Socialdemokratiets Ho-

vedbestyrelse, hvorefter der er

valgt 62 Socialdemokrater, 6 Løs-

gængere, der staar Socialdemokra-
tiet nær, og 23 udtraadte Socialde-
mokrater.

Socialdemokratiet bar sin egen-

lige Styrke I Norditalien, medens
de udtraadte Socialdemokrater
særlig er valgt i Syditalien og paa
Sicilien. De 8 Kredse, de vandt,
ligger allesnmmen her og er erob
rede fra Regeringspartiet.

For første.Gang i Italiens politi-
ske Historie bar Præsteskabet del-

taget officielt i Valgene. Hidtil har

det protesteret mod den politiske
Ordning ved at afholde sig fra

Valgene, selv om det i det skjulte
linr støttet den sortesto Reaktion.

Denne Gang bar de Klerikale op
nanet 3G Mandater.

Det er forøvrigt et Tidens Tegn,
at medens Socialdemokratiet bar

haft størst Fremgang i de Dele af

6 Mennesker dræbt
ved en Brand.

St. Petersborg.
Ved en stor Ildsvaade i Kava-

lergardskaja er fem Personer om-

komne i Flammerne. En Brand-
mand blev dræbt af en nedstyr-
tende Gesims.

Amundsen
faar Lov til at tale«

Berlin.

Regeringspræsidenten i Slesvig
liar efter Anvisning af Indenrigs-
ministeren givet Tilladelse til, at

det norske Sprog anvendes ved

Roald Amundsens Foredrag i

Flensborg.

Fhv, Politiassistent dømt

kan dømmes); for det første Frgf. 215,
far lyder:

þÿ ��K�r�æ�n�k�e�rnogen en andens Ære
1 ubeføjet at tillægge ham Handlin-

þÿ�y�r �der vilde gøre ham uværdig til
»t v

r rernes Agtelse, eller om ham
enige Benævnelser, som alene kun-

þÿ �Fjendes ved saadanne Handlinger,
luffes han med Boder fra 40 Inntll
,'Kr. eller med simpelt Fængsel fra

Dage indtil 6 Mnaneder.
Hvis denne Prgf. bringes til An-

'rndelse, vil Sagen (I Henhold til en
catmnel Plakat nf 20. Oktober 1819)
l,ve behandlet politiretsvis ved et nf

»lo saakaldle »Olvilkamre«, og Jnsti-
1:sri,is vil da blive nødt til personlig
' Rive Møde for overfor Dommeren
61 forklare sin Handlemande.

Det kan imidlertid ogsaa tænkes, at

for Bedrageri.
Da han skulde skaffe to

Arrestanter losladt.

Den opdigtede Telefon-
samtale.

Kriminalretten dømte i Gaar den

tidligere Politiassistent Koch for Be-

drageri.
Koch, der for Tiden er Direktør

for Bureauet: »Up to date«, fik i

Sommer den Opgave, at søge at ud-

virke, at en herværende Hotelejer og

hans Hustru, der var arresteret for

Rufferi, blev løsladte.
Koch havde nemlig bildt Arrestan-

ternes Familie ind, at han kendte

Dommeren og hele Retspersonalet, og

at han tidligere havde skaffet 2 Ar-

restanter løsladte, hvilket var ganske

usandfærdigt.
Han fortalte senere Familien, at

han havde været 1 Kammeret, hvor

han havde opholdt sig 3 Timer og

havde talt med Retsporsonalet, som

han havde stomt velvilligt; endvidere

havde han faaet Assessoren til at lo-

at se saa mildt paa Sagen somve,
muligt, og hvis Domfældelsen ikke

Smør og Æg
til Amerika.

Den ny amerikanske Toldlov

synes at skabe Chancer for, at vi
med Fordel kan udføre Smør og

Æg og muligvis ogsaa andre

Landbrugsprodukter til Amerika.
Sekretæren i Landliusholdnings-

selskabet, lir. Hertel, behandler
saaledes Mulighederne derfor i en
Artikel i det sidste Numer af

»Tidsskrift for Landokonomi«.
Han meddeler, at Detailpriserne

for Smør i New York var 60 a 60

Cents i Vinterlialvaaret i Fjor, alt-

saa 2 Kr. 6 Øre til 2 Kr. 45 Øre

pr. dansk Pund. Der cr vel nogen

Told pun indført Smør, men den

er dog ikke større, end at danske
Landmænd kan opnaa højere Pri-

ser for Smørret, end de nu faar

i England.

Sikringen
at

Thyborønkanalen.
Et Anlæg til 2'/, Mili. Kr

Lemvig.
Forsvarsminister P. Munch, Fol-

kethingsmændene Sandbæk og
Hans Nielsen (Horsens) samt Re-

præsentanter for Harboøreflsker-
no besaa i Dag Høfdeanlægene
ved Nordre Tange.

Ingeniør Poulsen forklarede her
en af Vandbygningsvresenet ud-

arbejdet Plan til yderligere Sik-

ring af Thyborønkanalen ved
Hjælp af to Moler. Endvidere om-
talte han et mindre Havneanlæg
inde i Kanalen.

?

Den traadluse Telegraf.
Sir William Preece, den tidligere

Chefingeniør hos det engelske Post-
væsen og kendt som den faktiske Op-
havsmand til den traadløse Telegraf,
er død i C-arnavou.

Sir Preece har allerede i 1844, þÿ �
altsaa forinden Marconi endnu var
fodt þÿ �iværksat traadløso Telegraf-
overførelser fra Fastlandet til Øen
Wight. Det lykkedes ham at telegra-
fere uden Traad, da Kablet til Wright
engang var ganet itu.
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Vore Meddelelser om den saa-

fcaldte Fejø-Piges Sagsanlæg imod

Højesteret Formand har selvføl-

clig vakt betydelig Opmærksom-
hed. Hele Pressen bringer Med-

delelser om den opsigtvækkende
ag, og man er i alle Lejre klar

ver, at Højesterets Justitiarius

iaar meget daarligt.
>PoUtikem skriver:

Denne Sag kan næppe blive meget
Udviklet. Selv om man under en

Inadan Injuriesag kunde komme ind
Fejøsagens Realitet, fremgaar

et tilstrækkeligt af Dr. Lassens be-
Udtalelser, at han ikke har

iget Materiale af Værdi at støtte sig
. Hans eneste Holdepunkt for Be-
.vldningen mod Pigen er þÿ �tid-
er, hvad der har været Højesteret
relagt þÿ �en teoretisk Udtalelse af

red. Knud Pontnppidan, der hævder,
det kunde tænkes, at der har fore-
net saadanne særlige biologiske

lorl'old, at de Læger, der erklærede,
Pigebarnet aldrig havde født, hav-
t?get fejl. Prof. Leop. Meyer har

rtil bemærket, at alting kan tæn-

og at navnlig paa Biologiens
brande skal man intet forsværge,

n at han 1 alt Fald aldrig har op-
et noget lignende Tilfælde. Her-
kommer, at det jo ikke er nok at

Stage, at det mærkelige, specielle
af Trof. Leop. Meyer ukendte Til-

Ide trods alt har foreligget i Fejø-
gen, men ogsaa, at Pigebarnet og
>ndes Moder har været klare over,

det forelaa, og at de paa Basis
raf kunde opnaa Sagens Genopta-
dse og deres Frifindelse. Thi det

|il erindres, med hvilken Kraft de
gge efter at være dømte og brag-
til Fængslet krævede ny Læge

inriersøgelse Gang paa Gang, indtil
Irres Ønske hlev efterkommet. Man
Hvor altsaa nødt til at tillægge dem
n for deres Stand og Kaar overra
kende biologisk Indsigt.
Vi behøver ikke at gaa videre ad

lenne Vej; det er jo klart, at dér
legen Hjælp er for Justitiarius. Og
þÿ ��e�røvrigt vil disse Forhold vel slet
kke blive drøftede. En Udskrift af
løjesteretsdommen, der renser Pigen
br enhver Mistanke, vil formentlig
wre tilstrækkelig til, at Højesterets
Justitiarius maa dommes.

Det er altsna Muligheden, der i Øje-
kikket foreligger, og det er derfor
Ikke med helt ublandet Glæde, at vi
bar lanst den officiøse Meddelelse om,
8t þÿ�J�u�s�t�i�t�i�a�r�l�n�s ��slettere Forkølelses'
feber har bedret sig 1 den Grad, at
ban atter paa Mandag kan give Møde
I Retten. Selvfølgelig glæder det os.

Forkølelsen er heldigt overstaaet.
Men vi vilde foretrække, at Justits
fius, Dr. jur. Niels Lassen ikke paa
Msndag gav Møde i Retten.

Gaar det virkelig an, at denne paa
tømme Tid groteske og uhyggelige
Sag føres mod Indehaveren af den
mørste Domsmyndighed her i Lan
fat. selve Højesterets Justitiarius?
Dør vor fornemste Ret udsættes for
fat Afbræk i Værdighed og Anseel-
þÿ�S�f �der dermed vil følge? Vilde det
ikke være heldigere, om denne In-
fariesag kunde føres, ikke mod TTøjo-
tørots Justitiarius, men mod Privat-
manden, Dr. jur. Niels Lassen?

> Hovedstaden « skriver:
Der kan navnlig blive Tale om 2

»Forf Landt skriver:
Grundlaget for Pigens þÿ�S�a�g�s�a�n�l�a ��g

er, at hun, skønt frifunden af Høje-
steret, nu er beskyldt igen for Bar-
nemordet. Det er klart, at hendes
Stilling for saa vidt er stærk, som
Domstolen under Injuriesagen ikke
kan antages at ville tage Højesterets
Dom op til ny Vurdering. Pigen er

frifunden, altsaa er Beskyldningen
for saa vidt uberettiget.

Men det er jo kedeligt, at der af
Justitiarius er givet Stof for en saa-
dan Sensationsproces.

Som man ser af disse Udtalelser
fra forskellige Partiers Blade, er

der ingen Tvivl om Stillingen.
Tustitiarius Tossen staar til Dom-
fældelse i Henhold til Loven, som
han forlængst er dømt af den of-

fenlige Mening.

nen.
Han bildte Familien Ind, at Løsla-

delsen snart vilde komme, og at Fa-
milien maatte have 1000 Kr. parat til
Kavtion. V . "lu

Alle hans Foregivender var opdig-
tede undtagen det, at han havde hen-

vendt sig 1 Kamret og var bleven af-

vist. ' .
Han havde, under Paaskud af at

have haft Udlæg, faaet udbetalt 80

Kroner.
Hans Forhold blev betragtet som

Bedrageri, og han blev dømt til 40

Dages Fængsel paa sædvanlig Fan-

gekost. j .

-TT2-

I en Omtale af de bebudede Sags.
anlæg Imod Justitiarius Lassen
kommer »Nationaltidende« 1 Aftes

til at forkynde en Opfattelse, som

vi ofte har gjort gældende under

Højrepressens Protest.
Bladet skriver:




