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som derfor 1 særlig Grad udadtil
mener at have en Standsære at
hævde. Det er ogsaa denne, som
Justitiarius mod sine Beskyldnin-
ger mod Fejøpigen har villet
hævde.

Domspræmisserne, der 1 en Sag
som denne netop ligo saa meget
for Standens egen Skyld som for
Befolkningens burdo være udfør-
lige og oplysende, er 1 den forelig-
gende Dom uhyggelig tynde og af-
knappede.

Der er l T Irkellglwden Ingen
Præmisser. Det dekretere blot, at
Justitiarius liar haft Ret, og saa
vidt cr Dommerne I Politiretten
gaact 1 deres Hensyn til don ind-

klagede Mels Lassen, at de har

givet ham en Undskyldning (!),
fordi de ikke ogsaa har tildømt
ham Sagens Omkostnniger (!).
De har jo ingen Udgifter haft,«

iigor Dommerne til Justitiarius
þÿ �med en Beklagelse.

Det er altsaa herefter tilladt nt
kalde el Menneske en Morder, selv
om Vedkommende er frikendt af

Højesteret! Og det selv om denne
Frikendelse cr fremtvunget af de
mest soleklaro Modbeviser! Der cr
herefter ikke den grove Beskyld-
ning, som man þÿ �eller i hvert Til-
fælde Justitiarius Mels Isissen þÿ �

Ikke ustraffet kan gøre sig til Tals-
mand for, blut det sker »som en
rent teoretisk Drøftelse.« (!)

Kriminal- og Politiretten har
lier Æren af at have Indført et nyt
Retsbegreb, der kommer til at staa
i et underligt Lys, naar man véd,
t den danske StralTcret og endnu
mere dansk Domspraksis ellers
straffer selv den mindste nedsæt-
tende Omtale af andre. Ikke
mindst de socialdemokratiske Illa-
de og Agitatorer kan tale med her-
om!!

Retten har 1 Dommen fasfslaaet
þÿ �ved Justitiarius's egen Til-
staaeise under Sagen þÿ �at Niels
lossen under sin rent » teoreti-
ske « (!) Drøftelse har kaldt Fejø-
pigon Barnemorderske, og Retten,
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Politiretten frifinder
Justitiarius Lassen.

Han havelo Ret til at kaldo Eejopigon Barno-
morder.

Dommen ser bort fra Hojestorets Friflndelsesclom,
I Gaar Formiddags faldt Dom-

men 1 don Sag for Ærefornærmel-
se, »oni Fru Ano Ixirsen (Fejø-
pigen) havdo aidagt mod Højeste-
rets Justitiarius Niela Lassen.

Ano Larsen var, som man hu-
sker, ved Højesterets Dom af 29.
Oktober 1884 idømt 5 Aars For-
bedringshusarbejde som skyldig i
itnrnemord. Den 10. Maj 188G op-
liævede Højesteret sin tidligere
Dom og fri fandt fuldstændig den
unge Pige, og Kommissionsdom-
nieren lngerslev, der senere blev
Straffedommer paa Frederiksberg,
fremhævede senere i sin Lærebog
for Dommere og Politimænd, hvor-
ledes denne Sag var et godt Eks-
empel paa Indlciebevlsets Util-
strækkcliyhed. 1884 vur alle In-
dicier i Orden, men ved Ingerslevs
Undersøgelse faldt det hele fra
hinanden. Det oplystes, at Fejø-
pigen slet ikke havde været paa
Fejø 1 den Tid, det fundne liarn
maatte være født, og at l'ejøpigen
overhovedet ikke kunde have fodt
et saa udviklet Barn som det, hvis
Lig var fundet.

do og magtesløse, Ærefornærme-
ren ikondes Straf og Erstatning ef-
ter Rettens Skøn.

I Dommen hedder det:

Indklagede (Niels Lassen) paa
staar sig frifundet og Sagens Omkost-
ninger paalagt Klagerinden, Idet han
anfører, at da det i Aarhus udkom-
mende Blad »Demokraten« for 23. Ok-
tober 1913 havde rettet bl. a. den Be-
skyldning imod Højesteret, at Uet-
ten havde dømt en Mand uden Be-
vis, og at det var bevisligt, at Højeste-
ret flere Gange havde domt Folk for
Forbrydelser, do aldrig havde be-
ganet, henvendte flere Journalister
sig til ham for at høre lians Mening
om dette Angreb. Idet Indklagede
betegnede Angrebet som ubeføjet og
udtalte, ut der ikke kunde nævnes et
eneste Tilfald, hvor Højesteret hav-
de domfuddt Uskyldige, omtalte han
sierlig de to fornævnte mod Klager-
inden paadømte Sager, som tidligere
har været benyttede til Angreb paa
Højesteret. Indklagede fremhævede
da, at det ikke af den senere Dom,
der frlfaudt Klagerinden paa Grund
af manglende Bevis, kunde udledes,
at hun var bleven uskyldig dømt for
Barnemord, at Frillndelsesdommen i
ganske væsentlig Grad havde vieret
b.vgget paa en Lægeerklæring, hvis

a

Sagsanlægot.
Skønt selve Undersogelsesdom-

maren og senere Højesteret saale-
des gav Fejøpigen fuld Oprejsning,
erklærede Højesterets Justitiarius
Mels Lassen sidste Efteraar, gan-
ske uopfordret, at Fejøpigen var
skyldig I Barnemord, og at den
første Højesteretsdom var rigtig.

Justitiarius sagde i et Interview
med »Nationaltidende, hvor Inter-
viewet fandtes den 29. Oktober
1913:

»Sandheden er Imidlertid deri þÿ �og
det vil jeg meget gierne have omtalt
þÿ �at der aldrig er oplyst noget Tii-
fielde, hvor Højesteret har domt en
Uskyldig. Nu vil man maaske straks
henvise til Fejø-Sagen, hvor en Pige
blev dømt for Barnemord. Hun blet
dumt med Bette. Indicierne var saa
overvældende, at den torate Domfæl-
delse sikkert var den rigtige. Men
saa kom den StafTeldt'ske Læge-
erklæring, der kuldkastede alt andet,
idet den oplyste, at Pigen aldrig hav-
ie kunnet føde et fuldbaarent Barn
;il Verden. Den væltede alt andet,
men nu bagefter har Pontoppidan be-
stridt den þÿ�S�t�a�f�T�e�l�d�t ��s�k�eErklærings
Rigtighed. De kyndigste Folk mener,
at hun ikke burde have været frifun-
det.

Rigtighed senere var draget i Tvivl
af Dr. med. Iv. Pontoppidan, og at det
inaalta staa soin meget usikkert, om
Frifindelses, lommen, hvis hans Er-
klæring var betimelig fremkommen,
overhovedet vilde vu-re bleven afsagt.

I denne Henseende fremdrog Ind-
klagede, at Mie ud, paa hvis Omdøm-
me og Kendskab til Sagen han lagde
den største Vn-gt, til ham havde ud-
talt. at det næppe vilde være sket, og
til denne Mening antager Indklage-
de, deT ikke kan huske, hvilke Ord
lian brugte, at han i sine Udtalelser
bar sluttet sig, hiet han rent teo-
retisk har drattet Pigens Sl.yld og
Uskyld.

Vidnernes U.is.igu.
Medens Klagerinden nu erklærer,

at hun ikke bestrider ludklagedes
Ret til at tage Højesteret i Forsvar,
nuar lian mener, at der rettes uberet-
tigede Angreb imod den, eller til at
kritisere den hende tillngte Frifindel-
sesdom, hævder hun, at Indklagede
i de panklagede Udtalelser er yacel
udover de <Irænscr, som maa være
dragne for et saadant Forsvar, og ubt.

Interviewet med þÿ ��S�c�o�i�a�l�-
þÿ�D�e�m�o�k�r�a�t�e�u ��1�,

»Social-Demokrnten«s Hnjc-
steretsmedarbejder, der tænkte, at
Justitiarius mulig havde udtalt sig
mere skarpt, end han egentlig vil-
de, rettede derfor følgende Hen-
vendelse til Justitiarius:

»De har som Justitiarius samtidig
udtalt til »Nationaltidende«, at Pigen

Dommen.
Idet Anklagerinden ikke herved el-

«t Pigen var uskyldig.« (I)

Da der Ikke var Tale om Svin | þÿ�b�æ�v�e�, �

f? Knogler i Fejøsagen, var det
sualede tydeligt, at Justitiarius

holdte af Klagerinden, være at op

Den afsagte Dom vil oprøro deu

slet ikke kendte eller I hvert Til- Retsfølelse» der Åndes 1 den største
flde ikke huskode, hvad Fejosa- Del a det danske Folk, og den
gen egentlig drejede sig om.

f.?I'e.-L<lrSen anlagde dcrf0r SaS ! Kriminal- og Politiretten, hvor deor Ærefornærmelser. Højrebla-
dene søgte at fremstille Fejøpigens«n en aandssvag gammel Stakkel. K08 Kamp 0p ad Embedsstigen, paa
þÿ ��V�e�ndet blev hurtigt fasfslaaet, at hvls ToP Justitiarius Niels Lassen
þÿ ��R�"var urigtigt. Ano Larsen er troner, vil Ikke øge Dommens Av-

þÿ�A�a�r �g IlUn er fatt,d\torllet. Dommerne danner her in hun er i Besiddelse af alle r _ .

Beskyldning, har Ikke en Gang
villet mortificere dette Udtryk!
Tværtimod har Dommerne med Ju-
stiti&rhis Isissen forkastet Højeste-
retsdommen af 1SS6 þÿ �den, der
hvilede paa de nyeste og bedst op-
lyste Fakta þÿ �og ladet Beskyld-
ningerne slaa ved Magt.

Kriminalretten har hermed slaaet
fast, at den danske Dommerstand
ansr enhver Mand eller Kvinde
for skyldig, saa snart det blot er
n Dommer, der udslynger Be-
skyldningerne. Og den Regel, som
ellers altid tidligere var dansk Ret,
at en Mand maatte anses for uskyl-
dig. til Fornærmeren havde bevist
hans Skyld, er aitsaa ophæveti

Der har under denne Sag ikke
været Spørgsmaal om Ytringsfri-
heden, men om Lighed for Loven.

Det store Publikum, som først
og fremmest fordrer lige Ret tor
alle vil ikke kunne forstaa Politi-
rettens Standpunkt.

Det er en Dom, der skal blive
husket.

En Dom, som Tusinder og atter
Tusinder af Underklassen, der
Gang efter Gang dømmes af de
samme Dommere for rene Bagatel-
ler, vil mindes, til den Dag kom-
mer, da der 1 Dommersædet sid
der Mænd, som 1 lige saa høj
Grad forslaar og undskylder deres
Ilandlemaade, som naar det er en

Justitiarius, det gælder.

Aandsevner o8 þÿ�f ��l�, �sig þÿ�M�!�l�L ��d�e�'mere end ndre þÿ �s
'Nr,'Svis dybt krænket
fiariu over Justi-

indenfor hvilken Forfremmelse
s9 Udtalelser og anlagde M "Væsentlig Grad er afhængig

Det Knut Llndrothske Selskab paa
Frederiksberg Teater giver i Dag Kl.

Forestillingen »Hamlet« til smaa
Priser. Til Aftenforestillingen spilles
»Varmllimiingarne«, der i MorgenvukHiviOCi ug «UIIdg(je v i

þÿ ��ifor at <10 kande kendes dø- J a Standens egne Medlemmer, og f,afr 80ra folkekomedie tu
i i i JSvIf >

bmua

Vil Frue Spir
ikke

Afslutningen.

Den sidste paa Højres Skanse.

angnnende Grundlovssagen, lod jegDeres Skrivelse gnu videre til Fælles-
udvalgets Formand.

Hr. Klati« Bernt sen forelagde Skri-
velsen Fredag Morgen i et Møde med
de tre Grundlovspartiers Underud-
valgsmedlemmer. hvilket Mode tele-
fonisk tilkaldte mig.

Lu Drøftelse viste, at det nf Dem
paa nogle konservative Kig«dugs-
niø-nds Vegne formulerede Forslag,
indeholdende et Mimistemaa! af. hvad
de mente at maatte kræve uf Ændrin
ger. ikke i »in Helhed kunde akeep-
icres, og da Sagen ikke mere taaler
noget Ophold, enedes man om, nu at
fremme den ved Indstilling til Un-
derudvalget og Fællesudvalget«.

Den givne Følge af denne «Skri-
velse er, at der ikke i Underud-
valget vU af mig blive fremsat
nog t Ændringsforslag. v

4. Mart 1914.
H. Hammerich.

samlende Evne, at dep har været I
Stand til at bare ud over Vanskelig-
hederne med Hensyn til de mindre
væsentlige Spørgsmaal. Og naar jeg
nu staar her for første Gang, efter
ut Sugens Løsning er skredet saa af-
gørende stærkt frem, som sket 1 Dag,
saa kan jeg ikke andet end slutte mig
til et varmt Ønske om, at den stun-
dende Sommer maa bringe os en For«
fatning efter Junigrundlovens Lig-
hedsgrundsætninger til Held og Lyk-
ke for þÿ�F ��o�l�kog Land. Det skel Hurra!

Fra Forsamlingen udbragtes et
kraftigt besvaret Levo for Folke-
thingsmand Slebsager.

blive opfort?
I Gaar har Carlsbergfondets Be-

styrelse tilsendt Konsistorium en
Skrivelse, hvori det henstilles, at
Frue Spirs Opførelse foreløbig
skal stilles 1 Bero.

De til Spirets Opførelse bestem-
te .Midjer skal bevares som en
þÿ�s�ø ��r�l�j�gAfdeling af Carlsbergfon-
det nnd Forpligtelse for dettes Di-
rektion til senest inden 1. Januar
11)20 at goro Tilbud om Anvendelse
af Kapitalen til Spirets Opførelse,
hvilket Tilbud skal staa ved -Magt
til 1. Januar 1930.

On Serisgøreisa
ira

Hammerich.
Etatsraad Ilammerieh har anmo-

det Ritzaus Bureau om at meddele
Offentligheden følgende

a

Skønt man fra samtlige konserva-
tive Grupper i Rig- dagen har modsat
sig, at Landets nye Forfatning blev
bygget paa et Tokammer-System,
hvor den lige og almindelige Valgret
lagdes til Grund for begge Tingene,
maa man gaa ud fra, at de saakaklte
Grundlovspartier har Magt, som de
bar Agt til at gennemføre en sandan
Grundlov, trods vor Modstand. Man
kunde da i det mindste have ventet,
at de havde gjort den lige ,.g almiu-
lieligo Valgret effektiv ved at sørge
for, at enhver Vælger sikres den
samme Indflydelse paa Repræsenta-
tionens Sammensætning, fremfor alt
i l olkethinget; dette cr fra alle Sider
erkendt kun at kunne sko ved For-
holdstalsvalg!!, anden.

Blev denne derfor gnindlovsfæstet
og i den første Valglov gennemført
paa en dog nogenlunde tilfredsstillen-
de Maade, vilde i hvert Fald samtlige
Samfundsklasser, selv om de var i
Mindretal, have faaet Adgang til at
gøre deres Interesse-Krav gældende
paa Tinge.

For dels at bane Vej herfor, dels
ved Siden deraf paa anden Vis at
sikre Grundlovspartiernes eget Sy-
stem en loyal Udførelse, sikre Ejen-
domsrettens virkelige Ukrænkelighed
og skaffe uafhængig Sugkundskabs
Medvirkning ved Lovgivningsarbej-
det, rettede jeg den 2. April følgende
Skrivelse til KoaaejLspræaidenten:

»Nogle konservative Medlemmer af
I- oiko- og Lamisthing har bemyndigeti iHlertegneile til, overfor Hr. Kon-
sejlspræsidenten at afgive følgende
Erklæring:

V i er villige til ikke ved vor Stem-
ed tagel-

orom
og Socialdemo-

kruliel er bleven enig i Underudval-
get. saa fremt der i dette indføjes
Ændringer, som gaar ud paa:
L at Forholdstalsvalg til Folkethtn-

Ket grundlov sfiestes.
2. at. hvis Forholdstalsvalget Gen-

nemførelse paa Valgloven skal
knyttes til LnmandsknsLse, de
nuværende Ilt Kredse ,la beva-
res og Suppleringsmandaternes
Antal aller mindst bliver 80. som
i Forhold til den over hele lan-
det faldne Afstemning fordeles
mellem do Partier, der ved
K redsvalgene har faaet færre
Mandater, end den Landet over
faldne Afstemning giver dom
Ri l til.

8 at de saakaldte »Erhvervsrepræ-
sentanter« i Landsthinget i et
Antal af 18 vælges efter Indstil-
ling <i et større Antal end det,
-lun skal variges af de Organisa-
tioner og offentlige Institutioner,
som Valgloven nærmere fastsæt-
ter.

4. at iler indføres Referendum (væ-
sentlig i Overensstemmalcte med
de Radikale Forslag i 1909).

5. at der indføres Stenunepligt i den
Form. at fortsat ikke-Udøvelse af
Valgret medfører dens Forta-
belse.

C. at der indførea den Begrænsning
ilf Grundlovens Ekspropriations-
bestemmelser, der er formuleret
i det af tir. Rolthøll og mig som
Grundlag for do førte Under-
hø a nds- Forhandl inge r fremsatte
Forslug.

DL-.se Ændrigner þÿ �der, som det
vil ses, alle holder sig principielt in-
denfor de ved det nævnte Grundlovs-
forslag givne Rammer þÿ �maa fra
vor Sido betragtes som et Mindste-
maal. \ i bar paa dette Sagens sene
Standpunkt ment at burde begrænse
(lette vort Tilbud til det knappest mu-
lige, som man fra konservativ Siae
maa forvente indrømmet, hvis det i
.Sandhed skal kunne siges, at man
virkelig for Alvor har ønsket, ikke
at tvinge Grundloven igennem paa
Trods af aiie konservative Krav.

Hvis der gives mig Sikkerhed for.
at Ændringsforslag som do < oven-
nævnte vil blive akeepterede i Fælles-
udvalget, er Undertegnede villig til
at stibo Forslag i Overensstemmelse
hermed.

skal sluttelig tilføje, at det kun
er med allerstørsto Betænkelighed, nt
vi liar strakt os saa vidt, og at det
udelukkende er skot, for derved mu-
lig ut undgaa den Bitterhed og Uro
i Landet, som en Grundlovsstrid vil
volde, naar betydningsfuld« Sam-
fundsklasser ser derea Interesser
fuldstændig tilsidesatte.

Modtages ikke dette Tilbud, føler vi
os ixke ved Sagens fremtidige Be-
handling bundne til kun at forestås
disse Ændringer.

Paa denne Skrivelse modtog Jeg 1
Dag (4. April) følgende Svar fra Kon-
seilspræsident Zahle:

Efter at jeg Torsdag Eftermiddag
hat de modtaget IW«a Henvendelse

En syg Dame
slugt en Tube Radium.
En I den engelske By Preston bo-

ende Fru Cookson har foreleden
uforvarende slugt en Tube Radium,
der var anbragt i hendes ene Næse-
bor for at modvirke en Ørelldelse.

En Undersøgelse med Røntgen-
straaler godtgjorde, ai Tuben fandtes
i Damens Tarme.

Tuben havde kilet sig fast. og det
var umuligt at fjærne den paa anden
Maade eml ved en Operation. Du
Operationen forleden blev foretaget,
kom den knstlwre Radiumscylinder
for Dagens Lys þÿ �men samtidig dø-
de Patienten.

Slebsager
om

"?'! har en sc,vstændig Motel- , der i Højesteretsdommen har Bc- "'Rivning at mori.sætt« os Ve, li
1 ln,oa nenue tur at hare ujort sig ; _ > n af det l, ruiMllovsforslag, h\

skyldig l Barnemord. | vlset for Usandheden af denne Venstre. do Kudikuiø og Søeiald
þÿ�l ��i�iOplysning 1 saa Henseende har

hun ført forskellige Vidner, derunder
Journalisterne Alt. Lassen og Frede-
rik Knud Madsen, til hvem Indklag
de har fremsat de paa klagede Udta-
lelser, der findes gengivne henholds-
vis l »Nationaltidende« og »Social
Demokraten«. Begge disse Vidner,
der liver for sig har fort sin Sam-
tale med Indklagede, har forklaret, at
de foran citerede Dele af deres Ar-
tikler korrekt gengiver Indholdet at
Indklagedes Udtalesler, men at disse
ikke er refererede ordret, fordi Vid-
nerne først har nedskrevet dem, ef-
ter at de havde forladt Indklagede.

Medens derhos Vidnet Alf. Lassen
har forklaret, at han ikke mindes, nt
Indklagede fremkom med andre Ud-

fra Fejø, der blev frikendt af Højeste- talelser end de af ham refererede, ha.
ret, Ikke var dømt uskyldig første Vidnet Madsen forklaret, at han lk-
0,n®- ke længere husker Indholdet af de

Herpaa svarede nøjesterets Ju- andro af In,1klngede brugte Udtalel-
stitiaris Niels Lassen: hau havde det lDdtrk- at. ... Udtalelserne gik ud paa, at Klnger-» a. det er rigtigt »Nationaltiden- |nden efter Indklagedes Mening varde. ringede m, g op 1 Telefonen. Jeg .kyldlg i Barnemord,
oad da Vedkommende komme op til
mig personligt, thi jeg vilde én Gang
for alle have rammet en Pæl igen-
nem Fejøsagen. De vil erindre, at
let var paa Grundlag of en Erklæ- 1 ler ved det iøvrlgt af hende anbragt,
rmg fra Professor Stadfeldt om, at bar godtgjort, at Jndklagedes Udta

;gon Ikke havde fodt, at hun blev lelser har haft et andet Indhold ogfrifunden. Men senere har I,a>ge en anden Karakter end af ham angi-lontoppldan sagt, at hun godt kunde vet, og Idet Indklagede efter det op-ave født. De Knogler, der blev tun- lyste tindes at have haft tilstrække-let hos Svinene, var sau afgnavede, lig Føle til at fremsætte disse Udta-" man lkke kunde se, hvorfra de lelser, vil han være at frifinde og Sa
tammede. Jeg tror derfor ikke paa, gens Omkostninger, der alene er af

e

den ny Grundlov.
Hasley, 4. April.

Ved et politisk Mode 1 Haslev
(Ringstedkredsen) i Gaar udtalte
Folkethingsmand Slehsager þÿ �
Venstres Ordfører i Grundlovssa-
gen þÿ �følgende:

VI staar J Øjeblikket 1 Grundlovs-
sagens interessantes!« og mest ak-
tuelle Øjeblik. Det stunder mod en
Løsning, og d«t en Løsning, som gen-
indfører Junigrundlovens Ligheds-
grundsætninger 1 vort Forfatnings!!?.
Og det kan enhver frisindet Mand og
Kvinde kun glæde sig over. Efter en
kort historisk Redegørelse for For-
fatnlngisagens Udvikling i de sidste
Aar omtalte Taleren Venstres betyd-
ningsfulde Indsats sauvel med Hen-
syn til det oprindelige Lovforslag af
23. Oktober 1912 som de af Venstre 1
indeværende Samling foresluncde Æn-
dringer, gennem hvilke det var hleven
muligt at samle alle den almindelige
Valgrets Venner. Venstre er t Enig-
hed gnaet til disse Ændringer, saa-
ledos nt Mindretallene paa ethvert
Stadium har bøjet aig for ElertnJIene.
og kun derved er det blevet muligt ut
føre Sagen saa vidt frem. De andre
Partier har sluttet sig til vore Æn-
dringer.

Taleren redegjorde for disse Æn-
dringer og udtalte særlig sin Glæde
over ,at det kommunale Grundlag va
bleven ombyttet med Aldersgrænse
grundlaget, ligesom han fremhævede
Betydningen af de regulerende Ile
stemmelser med Hensyn til Lands
thlngets Opløseiighed. Derved bliver
dette Thlng netop, hvad det hør va
re: Det prøvende, overvejende og re
guierende Thing, mede-ns Initiativet
bevares i Folkethinget. Derved be
varer ! nlkethingct sin ledende og for
fatningsmæssige Stilling, og dette un
derstreges yderligere ved Reglerne
om de mldlertive Finanslove. Me
Hensyn til Forholdstalsvalget, da bi!
ver denne Valgmaade til Folkethingf
ikke grundlovsfa-stct, men indføres
Valgloven, hvilket er særdeles bel
digt. Principalt vilde vi helst have
bevaret Enkeltmandskredse ved bun-
det Omvalg. Men naar Spørgsmnalet
ordnes paa Valgloven, saa er Venstre
villig til at gaa med, ogsaa fordi der
derved bydes Højre en fremrakt
Haand. Og nu bliver det sikkert en
Ordning, sualedes at vi faar 120 En-
keltmandskredse og 20 Supplerings-
mandater. Højre har gjort enkelte
Tilløb til Deltagelse i de afsluttende
Forhandlinger, og det er at haabe, at
do Folk Indenfor do konservative
Grupper, som har Forstaaeiscn af,
hvad det betyder for Fremtidens poli-
tiske Udvikling, at ogsaa nogle Kon-
servative kommer med til at gennem-
føre Grundloven, vil tage den frem-
rakte Haand. Alle Partier har haft
ieres Brydninger. Venstre sine, d»
Kadikale Ikke mindre, og Socialdemo-
kratiet, der er et saa stærkt discipli-
neret Parti, afgør Stridighederne In-
den fire Vægge, ojfcg-rods det, at ad-
skillige indenfor de forskellige Par-
tier har maattet resignere paa visse
Punkter, saa har Ka-rligheden til den
almindelige Valgret haft en saa stær>

i Tyskland.
30 Gendarmer odelæg;g;e(

«'t Fagforenfnggmode.
I Dresden havdo Glasarbejdor-

forbundet forleden Indvarslet til et
Eagntødo med Dagsordenen »Den
gulo Fagforenings Moral«. Da
Mødet ikke var uf politisk Karak-
ter, var der ikke »endt MivddcJeJse
om dets Afholdelse til Politimyn-
dighederne.

Heraf tog Myndighederne An-
ledning til at inde 80 Gejidarmee
drive Mødets Deltagere fra hinnn«
den. Saavel Formanden som Se-
kretæren blev derefter idømt Straf,
fordi de ikke havde sørget for Po-
liti ved Mødet, selv Taleren blev;
idømt 100 Mark 1 Bøde.

Tealer-Foreslilling
for

Fællesorganisationens
Medlemmer

i Kasino Skærtorsdag:«
Billotanlgct til halve Pri-

ser bogynder i Dag.
Til Operetten »Som i Ungdom-

mens Vaar«, der for Tiden opføres
for fuldt Hus i C'a.sino, er det lyk-
kedes Farilesorgnnisationcn at
sikre sig hele Teatret til cn Fore-

stilling, som finder .Sted .Skærtors-

dag Aften fra Kl. 81þÿ �11.
Billetpriserne er 1,80, 1,25, 1,00,

3, 50 og 25 Øre, heri ikke indbe-
fattet Betaling for Garderoben,
som er 15 Øre pro persona.

Billetsalget finder Sted 1 Dag,
Søndag, fra þÿ�1�1 ��2fra Kontoret,
Kompagnistræde 14 (Telefon Byen
2549).

Billetter sa.-lges kun til Fælles-
organisationens Medlemmer mod
1 orevisni-ng nf Medlemsbog.
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