
SOCIAL-DÉMOKRATEN
pidan kun antyder Muligheden.

Pontoppidan skriver (Side 127):

»Denne Afgørelse (Højesterets sid-

ste Dom) er Ingenlunde uangribelig.
Som foran nævnt er det meget tvivl-

somt, om man nogen Sinde med ab-

solut Sikkerhed kan udelukke Mulig-
heden af stedfunden Fødsel, sev hvor

den aldeles Ingen Tegn har efterladt,
og selv hvor Spørgsmaalet er om el

fulabaarent Barn. Retsmedicinsk
maa Fejø-Sagen siges at benstaa

uafgjort.

Se þÿ �det er noget ganske andet
end Hr. Lassens: Skyldig! Og man
forbavses over, at Højesterets Ju-
stitiarius for at underbygge den

oprørende Sigtelse, henviser til, at

Pontoppidan har bestridt den
Stadfeldtske Erklærings Rigtig-
hed«.

Det har Pontoppidan som man
ser aldeles ikke gjort. Det, han

docerer, er blot, at cn saadan Un-

dersøgelse ikke kan betragtes som

afgørende retsmedicinsk Bevis.
Men som det fremgaar af Sagens

andet Steds refererede Historie,
viste Dommernes hele Fremfærd
de stærkeste Tegn paa Sindssyge,
og Højesteret betænkte sig ikke

paa, da Sagen anden Gang kom
for, at frikende Pigen.

Spørgsmaalet er nu: Hvem skal

drage Justitiarius til Regnskab
for hans Beskyldning? Selvfølge-
lig er Højesterets Justitiarius, lige
saa lidt som andre Mennesker, be-

rettiget til at sigte for en saadan

Forbrydelse.
Ane Christiansen lever paa Fat-

tiggaarden paa Fejø. Hun vil

næppe selv tage Affære. Men
derfor bør Hr. Lassen ikke slippe
for videre Tiltale. Netop hans

Stilling fordrer, at han beviser sin

Sigtelse þÿ �eller gaar.

flere Strejker mod deres Udbyt-
tere, de store Godsejer« og For-

pagtere,
Blandt Sejrvindingerne her kan

nævnes Alessandria, Venedig I,
Parma II og det bekendte Turist-
og Badested San Remo.

Rom.
Der foreligger nu Valgresultal

for samtlige 508 Valgkredse.
Definitivt vaLgte er 258 Ministe-

rielle, 68 ministerielle Radikale.
19 Oppositionelle, 27 Katoliker, 11

Republikanere, 40 Socialdemokra-
ter og 19 udtraadte Socialdemokra-
ter.

Der skal finde 101 Omvalg Sted.

Niels Lassen og den social-
demokratiske Presse.

17 Aars Had paa Grund af Fejlhuskning.
Vi bragte i Gaar el Interview af Højesterets Jnstitiarius ,Yicls

T.asscn, som meddelte, at lian hadede den socialdemokratiske Pres-

se, fordi vi for 17 Aar siden skulde have bragt et fejlagtigt Refe-

rat af en Tale, han havde holdt i Borgerrepræsentationen.
Debatten drejede sig ved den Lejlighed om en Politibetjent, der

paa Dr. Louises Bro havde anholdt Typograf IV. Jensens Kone og be-

skyldt hende for at være beruset, skønt hun var syg.
Hr. Lassen udtalte i Interviewet:

> I »Social-Demokraten«s Referat stod, at jeg (Lassen) havde sagt, at
man ikke kunde stole paa en Arbejders Udsagn. Dette saarede mig saa

dybt, at jeg ikke siden har ønsket at læse »Social-Demokraten«.«

Hr. Lassen husker imidlertid ogsaa her fejl. Om noget Blad har

refereret ham saaledes, véd vi ikke. Men Social-Demokraten« har

i hvert Fald Ikke gjort det. Vort Referat var fuldstændig korrekt.

Dette skal vi dokumentere.
Vi aftrykker nedenfor vort Referat og Borgerrepræscntr.t ionens

officielle Referat. De havde følgende Ordlyd:
Vort Referat: Det officielle Referat:

Jeg vil sigo Hr. Koch, at Fristelsen Naar det staar Dommeren klart, at

ti en Anholdelse er stor, naar ntan en Inkvlsit lyver ham op i Øjjneae.
. _ . , . T i i er han betænkelig ved at sende ham

u . bort, da hans Avtoritet da vil være
ver en lige op i Øjnene, grundig nedbrudt hos den Paagæl-

dende.

Klausen maatte have hygget sin De-

retning om den paa Nørrebro arre-
sterede Kone paa hendes egen For-

þÿ � � , i , , klaring, da han ikke selv havde væ-
Tll Klausen skal jeg sige, at Jeg UJ mpn hyor megen Vægt,

selvfølgelig tror paa Politidirektø- man kan iægge paa en enkelt Persons
rens Ord, fremfor hvad en Typograf Udsagn, naar det staar i Modsætning

Jensen finder paa at sige til flere andres uforkastelige Vidnes-

byrd, skulde han henstille. Politiet
havde betegnet den hele Historie,
navnlig Beretningen om et Vold-

tægtsforsøg, som en skammelig Bag-
vaskelse.

Aldrig nogen Sinde er et Referats Korrekthed bleven bedre do-

kumenteret.
I 17 Aar har altsaa Landets øverste Dommer hadet Soeis'mo-

fcrutiets Presse, blot fordi han selv har husket fejl.

I disse mange Aar har denne Mand þÿ �Højesterets Justitiarius

plejet og hæget om dette Had, saaledes at det efter hans eget

Udsagn er blevet storre og større þÿ �ja, saa stort, at han ikke en

Gang taaler at læse et socialdemokratisk Blad.

Hvilken Tillid maa et Parti faa til en Domstol, naar man véd,

at dens øverste Mand nærer et uudslukkeligt Had netop til dette

Parti?
Hvis saa endda Justitiarius Niels Lassen havde haft Grund til at

nære et saadant Had, men der var, som vi nu har paavist, ikke fjær-

neste Grund. Vort Referat var korrekt.
Denne Sag har selvfølgelig vakt overordenlig Opsigt. Overalt

i Byen blev i Gaar Hr. Niels Lassens Udtalelser diskuteret, og Mod-

standerbladene haabede til det sidste at finde blot den mindste

Sprække af Unøjagtighed i vort Interview.

Ved Retsmødets Slutning belejrede Journalisterne Justitiarius'

Kontor þÿ �men alle Anstrængelser vare frugtesløse, De naaede kun

at faa konstateret vor Fremstillings Rigtighed og þÿ �at Hr. Niels

Lassen huskede fejl ogsaa paa et andet Punkt! F. K.

gørende Ord erklæret Pigen skyl-
dig!

Han tager aldeles ingen Reser-
vation i saa Henseende. Hans Ord

er ganske afgørende og lyder saa-

iedes:
Hun blev dømt med Rette. Indici-

erne var saa overvældende, at den
første Domfældelse sikkert var den
rigtige. Men saa kom den Stadfeltske
Lægeerklæring, der kuldkastede alt
andet, idet den oplyste, at Pigen al-
drig havde kunnet føde et fulabaarent
Barn til Verden. Den væltede alt an-

det, men nu bagefter har Pontoppi-
dan bestridt den þÿ�S�t�a�d�f�e�l�t ��s�k�eErklæ-
rings Rigtighed. De kyndigste Folk
mener, at Pigen var dømt med Rette,
og at hun ikke burde have været fri-
fundet. «

Justitiarius henviser til en Af-

handling af Professor Knud Pon-

toppidan i »Retsmedicinske Fore-

læsninger og Studier.

Pontoppidans Afhandling er en
ren teoretisk, retsvidenskabelig
Studie, der selvfølgelig aldrig kan
faa den samme Betydning som en

konkret Lægeundersøgelse, fore-

taget af saa anerkendt medicinske
Avtoriteter som daværende Over-
accouchør og Direktør for Fødsels-
stiftelsen Siadfeldt og Dr. med.

Tryde. Disse Lægers Erklæring
gik ud paa, at Ane Christiansen

ikke havde født. En Snes Aar ef-

ter skriver Professor Pontoppidan
en Afhandling om Sagen þÿ �og
med denne Afhandling som Bevis
erklærer Hr. Lassen Pigen for

skyldig!
Rent bortset fra, at Pontoppi-

dans teoretiske Afhandling selv-

følgelig ikke lader sig benytte som

Bevismateriale, maa vi gøre op-
mærksom paa, at Hr. Lassen ved
en ny »Fejlhuskning« begaar en

Tilsnigelse ved at give det Udseen-
de af, at Professor Pontoppidan
afgørende har erklæret, at Pigen
var skyldig.

Ved at slaa op i den paagældende
Afhandling vil man se, at Pontop-

Førfatniiustpattet
i Koldinggade.

Folkethinejsmand Gustav
Bang og Forsvarsminister

P. Munch.
Der vsr stuvende fuldt Hus i

Forsam I i n gsbygni ngen j Kolding-
gado i Aftes til det af den radi-
kale og den socialdemokratiske

Vælgerforening i 10. Kreds ind-

varslede Møde om Forfatningssa-
gen.

Murermester l.arsen bød Vel-
kommen paa den radikale For-

enings Vegne, og Formand',n for
den socialdemokratiske Vælger-
forening, Hr. Brar.dt overtog Diri-

genthvervet.

Foikeihingsmand Gustav Bang
holdt et Foredrag, som fra først til
sidst blev fulgt med levende Inter-
esse.

Efter en Omtale af hele Forfat-
ningssagens Historie og Valget den
20. Maj. gav Bang en træffende Skil-
dring af hele Højres forfjamskede
Politik. Denne Higsdagssamiing er
Ilderste Frist. Kender Højre heller
ikke denne Gang sin Besøgelsestid,
faar vi Kampen, og den har Social-
demokratiet ingen Grund til at frygte.

Den almindelige Valgret er for os
ikke Mot en Menneskeret, men den er

tillige Nøglen til Løsning af Fremti-
dens store Sporgsmaal. Midlet ti) vo-
re Idéers Gennemførelse. (Længe ved-
varende, stærkt Bifald.)

Krigsminister P. Munchs
livlige og interessante Foredrag var
1 det væsentligste en Gentagelse af
hans Udtalelser paa tidligere Møder,
som »Social-Demokraten« haT refere-
ret udførligt.

Det kan være þÿ �sagde han þÿ �at
Højre for en Gangs Skyld vil over-
raske Verden ved en fornuftig Be-
slutning. Højres Kamp er kæmpet
til Ende. og der er ingen Skam
i at erkende det og bøje sig. Vil
det Kampen, da viger vi ikke en
Fodsbred. Saa længe Grundlovskam-
pen varer, maa alle store Spørgsmaal
hvile, men Regeringen kan dog ud-
rette noget godt

BI. a. vil Orlogsværfteta Arbejdere
faa deres Løn forbedret, ligesom Ar-
bejdsløshedsloven og Sygekasseloven
vil faa en bedre Affattelse end det
var muligt under tidligere Magtfor-
hold.

Ministeren sluttede med et stærkt
besvaret Leve for den almindelige
Valgrets Sejr.

Dirigenten sluttede derefter Mø-
det med en kraftig Appel til Væl-
gerne om at være kampberedte og
til Vælgerforeningens Medlemmer
om at deltage i Agitationen.

Flyvernes Kamp
om

En Lang-Flyvsr
styrtet ned.

Versailles.
Flyveren Ernst Stoeffler, der KL

3 i Morges steg op med en Pas-

sagét fra Flyvepladsen lær for at

flyve til Berlin, er, da han var
over Versailles-Parken, styrtet
ned fra en Højde af 150 Meter.
Maskinen blev fuldstændig øde-

lagt.
Stoeffler slap uskadt, medens

Passagéren brækkede det højre
Ben.

Pommery Pokalen,

Leth Jonson kom ikke.
Fristen for at vinde Prisen
udlob i Gaar. Flyveren

Brindejonc fimr Pommery-
Prisen.

Sejrherren.

Vi meddelte i Gaar, at den danske

Flyver Leth Jensen vilde forsøge at

vinde PommeTy Pokalen ved at flyve
fra Paris til København og derefter

et Stykke op i Sverig.
Leth Jensen kom imidlertid ikke, og

man hørte 1 det hele taget intet fra

ham.
1 Gaar udløb Fristen for at vinde

Pommery Pokalen, og det var saale-

des i den sidste Time, at den danske

Flyver vilde forsøge at vinde Pokalen

tillige med de 10,000 Francs, der føl-

ger med.
En Mængde Flyvere har forsøgt at

vinde Pommery Pokalen, og den har

va>ret vundet af Flyverne Henry Far-

man. Vedrines, Gelaus og ør nu sidst

vundet af den franske Flyver Brin-

dejonc, der altsaa nu i Dag er 10,000
Frcs. rigere.

Brindejonc steg op fra Villa Cau-

blay i Nærheden af Paris den 10. Ju-

ni Kl. 3,37 om Morgenen. Han naae-

de Berlin om Middagen, og efter et

Ophold paa 3 Timer steg han op

igen og r.aaedie Warschau ved Halv-

ottetiden om Aftenen. Dermed havde

han vundet Pommery Pokalen, idet

han havde fløjet 1389 Kilometer.

Det er ikke senere lykkedes nogen

Flyver at slaa Brindejoncs Rekord, og

da Fristen nu er udløbet, er han alt-
saa Pokalens retmæssige Ejer.

Pommery Pokalen er en Vandre-

pokal, der kan vindes igen i det kom-
mende Halvaar, men Vinderen af Po-

kalen beholder den Pengesum, der

følger med.
Det er ikke udelukket, at Leth Jen-

sen kan være fløjet en anden Vej,

end han havde telegraferet. Der hvi-
lede hele Dagen i Gaar en tæt Taage
over Danmark og Nordtyskland, der

umuiiggjorde hans Flyvning mod Kø-

benhavn.

22 Søfolk
reddede i Atlanterhavet,

Hamborg.
þÿ�H�a�m�b�o�r�g �Atnerika-Linien har

fra Damperen »Kronprinzessin Ce-
cilie« modtaget et traadløst Tele-

gram om, at Damperen, der var

paa Rejse fra Meksiko, Torsdag
Morgen Kl. 3 i Atlanterhavet har
reddet 22 Mand af Besætningen
fra den franske Bark »Patrie« fra

Féeatnp, der var havareret under
et voldsomt Stormvejr.

3 Mand af Barkens Besætning
druknede.

Inden Besætnnigen forlod Vra-

get, blev dette stukket i Brand.

þÿ ��A�r�c�t�u�r�u�s�4�4
grundstodt og atter kom-

met flot.

Damperen »Arcturus«, som sej-
ler mellem finske Havne og Kø-
benhavn og England, stødte i Gaar

Morges Kl. 4 paa Grund ved Hirts-
holm Fyr, medens Taagen laa tæt
over Havet.

Svitzerdamperen »Viking« sejle-
de Kl. 9 ud og tilbød sin Assistan-
ce; men da Vejret var roligt og

ingen overhængende Fare derfor

truede, afsloges Tilbudet, hvor-
efter »Arcturus« begyndte Arbej-
det for at komme flot ved egen
Hjælp.

Kl. 2 i Gaar Eftermiddags gled
Skibet af Grunden med sine 100

Passagerer for at fortsætte Rejsen
imod København.

Pligtens Ofre.
En Jærnbjælke faldet r.ed.

Ambulancen blev i Ga3r Efter-
middags kaldt til Levins Plads i
Frihavnen.

Her havde en Arbejdsmand Ru-
dolf Andersen fra Nygas rdsvej 21,
2. Sal, faaet en Jærnbjælke ned
over sig, hvorved hans ene Hofte
blev saa lmrdt kvæstet, at han
maatte køres nas Rigshospitalet.

Justitiarius Lassens
Beskyldning

mod þÿ ��P�i�g�e�nfra þÿ�F�e�i�ø ��.
Maa Højesterets Justi-

tiarius sigte en frikendt
Kviede for Barnemord?

Et Misbrug al Professor
Pontoppidan.

Vil Ane Christiansen an-

lægge Sag mod Niels
Lassen?

1 det Interview i »Nationaltiden-
de«, som Justitiarius senere har

godkendt overfor os og andre Bla-

de, rejser Justitiarius den frygte-
lige Beskyldning mod Pigen Ane

Christiansen, at hun har begaaet
Barnemord.

Ane Christiansen er den i sin
Tid meget omtalte »Pige fra Fejø«,
der blev anklaget for at have om-

bragt sit Barn. Hun fængsledes
sammen med sin Moder, tilstod

tvunget dertil af Forhørsdomme-
rens Tortur, dømtes ved Højeste-
ret og indsattes i Forbedringshu-
set. Indtil det en skønne Dag ved

Lægeerklæring godtgjordes, at hun

aldrig havde født. Saa toges hen-
des Sag op paany þÿ �og hun fri-
findes selvfølgelig. Vi bringer an-
detsteds i Bladet en historisk
fremstilling af denne Sag, bygget
paa de foreliggende Aktstykker.

Men nu kommer altsaa Justitiar-
ius og rejser paany Beskyldninger
mod Pigen. Hun er ganske vist
frikendt af selve den Ret, som Hr.
Lassen er Formand for. Men Hr.
Lassen þÿ �der i alle andre Tilfælde
har hævdet denne Rets Ufejlbar-
lighed þÿ �underkender Rettens
Bom.

Højesteret har udtalt sit: Uskyl-
dig! Niels Lassen har nu med af-

En Flyvemaskine
fundet i Nordsøen.

London.

Damperen »Torkild«, Kaptejn C. J.

Isaksson fra Landskrona, har paa sin

Rejse til West Hartlepool fundet en

Flyvemaskine drivende i Nordsøen,
nogle Mil fra den engelske Kyst. Del

er opklaret, at Flyvemaskinen tilhør-
te en engelsk Flyver, der forleden gik
op fra Sunderiand og forulykkede paa

sin Fart ud over Nordsøen.

£n Slyngelstreg.
Attentat mod Gribskov-

toget.
Hillerød.

I Forgaars Middags, da Grib-
skovbanens Tog befandt sig i Nær-
heden nf Kildeporthus, mærkede
Lokomotjvpersonalet et stærkt
Stod, og da man standsede Toget
og undersøgte Aarsagen, viste det

sig. at en Person havde drevet en

Jæmkile ned mellem Skinnerne,
aabenbart for at faa Toget til at

løbe af Sporet. Heldigvis havde

Lokomotivet ved sin Vægt bøjet
Kilen, saa at der ingen Skade ske-
te. Sagen er mældt til Politiet.

Rødby-Femern-Ruten
enstemmig vedtaget
af den tyske Komite.

Hamborg.
Paa et Møde, som Komiteen an-

gaaende Rødbyþÿ �Femern-Ruten
Dag afholdt paa Børsen her, holdt

Syndikus Wallroth, Lyhæk, et ind-

gaaende Foredrag om den ønskede
Rutes økonomiske Betydning.

Syndikus, Dr. Leuckfeld, Ham
ørg, gav derpaa en Oversigt over

Komiteens hidtidige Arbejde, og
Senator Possehl talte om de Op-
gaver, der endnu forelaa til Løs-

ning.
Mødet, der overværedes af er.

Mængde af de mest ansete af Han-
delens og Industriens Miend fra
alle Dele af Riget, særlig fra Vest-
tyskland, sluttede med enstemmig
Vedtagelse af følgende Resolution:

De 1 Femem-Rute-Komiteen sam-
lede Repra-sentanter for undertegne-
de Handelskamre ser i den nye tysk-
nordiske Verdensrute Hamburgþÿ �
Lybæk þÿ �Femern þÿ �Lolland þÿ �Kø;
benhavn den ubetinget bedste For-
bindelse, fordi den er langl don kor-
teste og bekvemmeste, mellem hele
Vesttyskland og Vestevropa og de tre
nordiske Lands og Finland. De an-
ser den snarlige Gennemførelse af
denne Forbindelse for en økonomisk
Nødvendighed af fremragende Be-
tydning. De udtaler derfor Forvent-
ning om. at den kgl. prøjsiske Rege-
ring sammen med den kgl. danske
Regering vil arbejde for den snarlige
Gennemførelse af dette Projekt.«

Resolutionen er undertegnet af
Handelskamrene i Barmen, Birle-

Valgsejrene
i Italien.

Socialdemokratiet har
erobret 15 nye Mandater
og kommer paa Omvalg I

39 Kredse.

Det samlede Resultat fra de ita-
lienske Valg foreligger nu og vi-

ser, at Socialdemokratiet / første

Omgang har erobret lo nye Man-
dater eller flere, end vore Parti-

! fæller regnede med. Desuden

Kasino.
JEfteraarsmanovrer.

Kasino gentog i Aftes den un-

garske Operette Efteraarsmcnov-
rer, som med Emmerich Kolmans

fyrige og flotte Musik gjorde me-

gen Lykke for et Par Sæsoner si-
den og rimeligvis vil gøre det sam-

me igen.
Den bilver fortræffeligt sunget

og muntert spillet: af Frk. Gerda

Chrtstophersen som den smægten-
de Baronesse, Frk. Astrid Xeu-
menn som en yderst lebendig Of-

fieersaspirant, Hr. Henry Seemann
som den melankolske og overstadi-

ge Elsker þÿ �ja. og saa af Hr. Pe-

ter Fjelstrup, der som den indkald-
te Løjtnant blot behøver nt vise sit

vidunderligt sindssvnge Ansigt for
at kalde Latteren frem og ustand-

seligt holder den vedlige Aftenen

igennem. Den berømte Vise om
Min Ven, Hr. Levy, der forøvrigt
ikke er særlig vittig, maatte Hr.

Selvmord
med Guds Tilladelse.

For nogie Dage siden kunde man
i Blade læse følgende Annonce:

Det bekendtgøres herved for Slægt
og Venner, ot riet er blevet vor store
Smerte, at Gud i sin uransagelige
Visdom, har tilladt vor kære Søn

Frederik.
21 Aar, at berøve sig Livet den 15. ds.

Annoncen gjaldt en ung Mand, der
havde skudt sig.

I Søndags blev han begravet paa
Bispebjerg, og Pastor Kold bebrejde-
de l sin Tale Forældrene, at de havdø
betegnet Sønnens Færd som tilladt
af Gud.

Det forekommer dog os, at Foræl-
drenes ganske vist noget ejendom-
melige Udtryk kan forsvares ved en

Henvisning til Bibelens Forsikring
om, at der »ikke falder en Spurv til
Jorden, uden det er Guds Vilje«.

Den Lære forkynder Jo selv Hr.
Pastor Kold-

j kommer socialdemokratiske Kan-
didater paa Omvalg i 39 Kredse,
og man mener, at vort Broder-

parti ved disse vil vinde mindst
10 Mandater og saaledes opnaa 50
Mandater eller dobbelt saa mange,
som det havde I det opløste Depu-
teretkammer.

Socialdemokratiet har særlig
mange gode Resultater at fremvise
I Norditalien, hvor Byarbejderne
er mere oplyste og fagligt organi-
serede end i Mellem- og Syditalien,
og hvor Landarbejderne har ført

SIUe.
j november

Fjelsirup naturligvis atter og atter
synge da capo.

Forestillingen gik i det hele ta-

get let og livfuldt j Hr. Albert liel-

sengreens Iscenesættelse og med
Hr. Kapelmester Georg Prehn ved

Dirigentpultpn.

feld, Bochum, Braunschweig, Bro
men. Køln, Crefeid, Dortmund,
Duisburg, Dfissøidorf, Eibvrfcld,
Essen, Frankfurt a. þÿ�M �Hamborg,
Hannover. Hnrhwrg, Hildosheint,
LUbeck, Magdeburg, Mainz, Maun-

heim. Minden, Minister, Olden-

burg, Osnabrflck, Siegen og Solin-

gen.
Efter Resolutionens Vedtagelse

afsendte Komiteen Telegram til

Rigskansleren og til den danske
Komite ungacende Rødby-Femem-
Ruten.

Den prøjsiske Minister for of-

fentlige Arbejder har faaet tilstil-
let Meddelelse om Resultatet af
Modet.
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