
SOCIALDEMOKRATEN
Fabriken. Paa Højres Generalfor-

samling var man enig om at beteg-
ne ham som en Mnnd »tiden Spor
af politisk Begreb. Alligevel hav-

de denne Mand anet Magten over

næsten hele Højrets Presseindfly-
delse. Gennem denne Presses

Agitation kunde han faktisk af-

þÿ ��ø�r�e�,om en Mand skulde opnaa at

blive Højres Repræsentant eller ej.

Paa Abonnentantallet og Annon-

ceindtægten skønnede Hr. Ferslew.
at for Fremtiden vnr det vist til-

strækkeligt at udgive ét Højreb'ad:
det vilde vist være en bedre For-

retning at drive radikal Politik
med de to andre. For ham stod det

som den naturligste Ting af Ver-

den. nt han derefter forandrede de

to Blades Kulør. Det Spektakel,
Højre lavede i den Anledning, har

han sikkert opfattet som et grovt

Angreb paa Aandsfriheden þÿ �paa

hans selvfølgelige Ret til at handle

med de mæt indbringende Menin-

iske Bladmonopoler deres Herre-

dømme.
For os er der derfor kun Anled-

ning til med den allerstørste Til-

fredshed at konstatere den Afslø-

ring af den kapitalistiske » Aands-

frihed , swm Offenligheden er Vid-

ne til gennem Højres Kamp med

Hr. Fcrsleirs Pengeskuffe.
Det er en mægtig Agitation for
þÿ �vor Presse!

pna Sjælland og Sjællands Mejerifor-
eninga Bestyrelse afholdt Mode her i
København.

Modet var lukket
»Fyns Venstreblad oplyser Imid-

lertid, at Foderøtofapørgsmaaiet var
Genstand for en meget indgaaende
og livlig Debat

Man var enig om, at Oenies An-
dels indkøbsforening for Foderatoffer
bør gøre« lige saa kraftig og omfat-
tende som Jyllands, og der blev ned-
sat et Udvalg til at arbejde for denne
Opgave.

Professor Neruda dod.
I Nat Kl. 2 døde fhv. kg!. Kammer-

sanger, Prof. A eruda, 71 Aar gi.
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Den fri Udstilling.

vVlllumscn: Tunls.Tiggerc.

I en forrygende Snestorm aab-
nedes i Gaar don fri Udstilling,
hvis Fernisering ellers plejer at
tilsmilos af den først? Foraaretsol.

Ogsaa indadtil er Udstillingen 1
Aar undergå aet en Forandring.

En Del af de yngre Malere þÿ �

særlig den fynske Skole þÿ �har i
sidste Øjeblik paa Grund af en ad-
ministrativ Uoverensstemmelse
skilt sig ud og opfører j disse

Dage deres egen Udstillingsbyg-
ning i Grønningen, hvor de lukker

op samtidig med Fornarsudstillin-

gen paa Charlottenborg.
Den fri Udstilling har øjensyn-

ligt haft ondt ved at bære dette
Blod'tab. Den rummer vel ikke

synderligt færre Arbejder end

sædvanligt þÿ �i alt 313 þÿ �men

deraf udgør Willumsens alene d'e
68, og en stor Del af disse, der er

samlede i Kuppelsalen, er dels
kendte fra tidligere Udstillinger,
dels er det Skitser og Udkast til
andre velkendte Arbejdot af
Kunstneren. Det ser nærmest ud,
som om største Delen af disse Bil-
leder kun er medtagne for at er-
statte Savnet af de Udvandredes
Arbejder.

I det hele taget byder den fri

Udstilling ikke paa Overraskelser
eller nye Tiltrækninger i Aar. Den
er endogsaa ganske usædvanligt
tam; den synes frivilligt at have

pe maaler sig med hans foragaaen-
de. Poul Christiansen udstiller et
ypperligt Landskab fra Jægerspris
og et mindre interessant Billede af
Adam og Eva. Af Viggo Peter-
sen ses en Række fortrinlige, far-

vefyldige Landskaber og af Johan
Rohde nogle smukke Billeder fra
Ribe og Fanø.

Saa ct deor et fint lille Billede Et
Indelukke af Karl Jensen, nogle
udmærkede Landskaber af Niels
Bjerre þÿ �de fem hjemlige dog at
fonetrække for de tolv franske þÿ �

og en Række fortræffelige Rkov-
intøriører af Aage Bertelsen.

Joachim Skovgaard har udstillet
en Altertavle Jesus I Synagogen,
paa hvilikon Jesus ikke har noget
særligt aandifuldt Udtryk, skønt
Tilhørerne undrer sig over de liv-
salige Ord, der udgaar af hans
Mund. Meget smukt er samme
Kunstners Gobelin-Mønster Jom-
fru af Ormeham.

Gudmund Ilentze møder med en
Del sirligt malte Landskaber fra
Italien og med nogle af sine fine
og morsomme smaa Malerier over
fantastiske Motiver. Og Gustaf
Wolmar har en Samling fortræffe-

lige Blomsterbilleder og Landska-
ber. Endelig er L. Find og Carl

Frydonshorg, Niels Skovgaard og
IAirsen Stevns, G. F. Clement og

Malthe Engelsted smukt, men ikke

mærkeligt repræsenterede.
I Billedhuggernes Hal ser man

en pragtfuld Figur af Hansen-
Jacobsen, fremstillende Kæmper,
der klemmer Vand af en Sten, og
af samme Kunstner et Dæmon-
Hovede. Endvidere nogle Por-
trætbuster af Willi Wulff þÿ �sær-

lig Mor er smuk þÿ �og af samme
en Afrodite-Figur, der virker smuk
og ejendommelig, selv om den næp-
pe helt svarer til det anførte Citat
af Ovids Metamorfoser. Jens Lund
har nogle karakteristiske Statuet-
ter og Siegfried Wagner et Par gan-
ske morsomme Relieffer og en Por-
trætbuste af Forfatteren Kai Hoff-
mann, som er mere levende end
hans Portrætbuster af forskellige
afdøde Stormænd.

Generalforsamlinger og Møder.
UrJac den N>. Narts.

FT!. S. Danøk Moller. art. Fort. G e-
neralførsamli;',: ' ' <' i (5. S.

X « . : >f - i. sol Vei Vor
»arts. WrsammL Krahrostr. S.

V 9 Diskussionsklubben »Karl
Mars« v þÿ ��S�o�c�i�a�l�i�s�t�e�n�«Møde Ko
nii'rsijooe 22, 2.

April Kvartal.
Ærede Postabonnenter

erindres om at be-
stille nærværende Blad
for April Kvartal se-
nest den 27 . ds .

Dagen Tit Samaritanen.
Pnpirindustriarbejderne«

(Frederiksberg 23 Kr.
Forbund

Lørdag den 20, Marts.
Aarets 79. Dag. Rest 286 Dage.

TU Familien Rasmussen, Blrgdamsv.
Madsen 1 Kr.

ger.

Det er jo nøjagtig det samme,

som Bladudgiverne gør alle andre

Steder i Verden, hvad kan han for,
at det danske Højre er saa gam-

meldags, at det ikke forstaar de

mest moderne Former for kapital-
istisk »Aandsfrihed«.

Den kapitalistiske Presse har
overalt i Verden gjort Ytringsfri-
heden til et Monopol, der endog
indeholder den største Fare for !
Samfundets Sikkerhed.

Den kendte engelske National-
økonom H. G. Wells har fornylig
behandlet dette Spørgsmaal paa

Baggrund af Krigen. Skønt Mod-

stander af Socialdemokratiet anvi-
ser han Socialisme som det eneste

Forsvarsmiddel, Samfundet raader
over i Kampen mod de kapitali-
stiske Bladmonopoler. Han skriver

bl. a.:

»Endvidere maa Pressen, denne
forunderlige. vilde ok farliKe Fremto-
ning. bringes i nærmere Forbindelse
med de af Staten oprettede Instituter
til Spredning af Oplysning.

Intel Illustrerer Fredsstatens Svag-
hed bedre end Pressens fuldkomne
Ansvarsløshed. Tag f. Eks. Forholde-
ne i England. Her er Times og flere
andre store Dagblade med uhyre
Udbredelse foruden adskillige Uge-
blade i Hænderne paa én Mand. Der
er ingen Tvivl om. at hans Hensigter
er patriotiske og Rælige. og at han er
ubestikkelig.

Men lad os tænke os. at han blev
syg eller gal. tænk. om en þÿ�l ��a�n�i�k�,en
pludselig Beundring for Keiseren el-
ler Fristelsem for en Kæmpebestik-
kelse greb ham! Har Regeringen
Karft nok til i saa Fald at standse
Lord NorthclifTe? Vilde Politikere,
hvis Karriere er afhængig af Rekla-
men i denne Mand« Hinde. htne Mod
til at beslag uge Timesf Er der I
hvert Fald Ikke noaet uhi/ggrligt I
den Tanke, al en Privatmand, hvis
Indtægter stammer fra Annoncernes
Mandede Kilde, skal udove en saa
stor Mngtf Der er ingen Tvivl om. at
Tyskland og andre Militærstater har
haft Forstnaelse af det uheldige i en
saa kolossal Udvidelse af den indivi-
dualistiske Frihed, og nt Penge er
blevet lagt til Side til Kontrol af sna-
dnnne Foretagender Ikke alene i
Hjemlandet, men ogsna i Udlandet.
A'aar man længer Penge til Side for
ut kni»\ maa det være, fordi der er
noget til Salg! Den Tid vil derfor
uden Tvivl komme, da Fredsstnten
bliver nødt til at tage Haand 1 Han-
ke med Pressens Finanser pna sam-
me Maade som Banker kontrolleres,
og nt Annoncerne bliver Statsmono-
pols.

Krupp»SknndaIen for et Par Aar

siden beviste l uhyggelig Grad

Wells Paastand om Kapitalistpres-
sens Bestikkolighed. Hr. Wells
har utvivlsomt Ret i sin Fremhæ-

ven af Faren ved den privatkapital-
istiske Presso.

Om den Vej hnn anviser: Sta-

tens Overtagelse af Annoncerne
som et Monopol o. s. v., er den

rette, or en Sag for sig. Naa'r libe-
rale Nationaløkonomer en enkelt

Gang erkendiæ Sandheden, om den

kapitalistiske Frihed«, forfalder
de 1 Reglen til Krav om den
»Tvangsstat«, som de allerede be-
skylder Socialdemokratiet for at
ville Indføre.

Den socialdemokratiske Presse
hor allerede ad kooperativ Vej
skabt en Presse, der er uafhængig
af de kapitalistiske Kliker. I sam
me Grad, som den socialdemokra-
tiske Presse þÿ �ejet af Arbejdernes
Organisationer og ansvarllq over-
for disses valqfe Repræsentanter
þÿ �ganr fremad, taber de kapitalist-

Vejret i Gaar i København:

Tem-
perat

Vlnd-
retn.

Vind-
styrke Vejr.

Kl. 8
Morg. OSØ M. st

Kul. Overt

Kl. 2
Eftm. 4- S do. Storm.

Kul. do.

Kl. 9
Aften. -r- 4 OND do. do.

Hejeste -i- 2 4.

Laveste 4! .
Der er Udsigt til Vinde omkring

Nordøst med Frost.
NB. Kl. 10,30 Fredag Form. beor-

dredes Signalet »Uro« hejst i den
sydlige De', af Landet.

Barometret E. 12 Nat: 746.

Snestorm i Marts!
Hvad er det for et Hemses Vejr
med Blæst og Kuld!
Sman blomsterne til Grunde gaar
i sorten Muld!
Og fra en Himmel Ist og graa
det vælter ned
med Sne þÿ �som var der nu tii Vaar
en Evighed!

Ja! Man maa spørge þÿ �men man
bli'r nok

lige klog
thi hvem forstaar vel heK til Bunds
Naturens Sprog!
Der er skam ikke andet for
end la' det fyge
og haabe þÿ �at det er en lidt for
udtalt Byge! Lucifer.

De Islandske Altingsmænd,
»om er inviterede hertil for at for-

handle om den islandske Forfat-
ningssag, ankom hertil i Gaar Efter-
middags med Dampskibet »Vesta«.

Rigsdagens Udvalg.
Landsthingets Udvalg angaaende

Lovforslaget om Nationalbankens Ok-
troi har konstitueret sig med Dals-
gaard som Formand,
þÿ �Folkethingets Udvalg angaaende

Lovforslaget om Oprettelse af en
Aandssvageanstalt ved Vodskov har
valgt Mortensen til Ordfører.

Ilajcstcrct.
I Gaar medgik atter hele Retsmælet

med Proceduren i Sagen mellem Fa-
brikant liurhtnip fra Randers og
Fabrikant Rang fra Morsø Hammer-
værk. Først paa Mandag vil Højeste-
ret afsige Dom.

Kunstmaler Ilarnung-Jensen, der
har været indkaldt I Vinter til Sik-
ringsstyrken, har skænket et større
Maleri til Bortlodning til Fordel for
ubemidlede Soldater ved 34. Ba-
talllon, ved hvilken han har tjent. Ud-
trækningen, der sker 1. Maj, foregnar
under Bataillonens Kontrol. Udfal-
det bekendtgøre i Dagbladene den
3. Maj. Maleriet er udstillet hos
Kunsthandler August Withs Efterføl-
ger, Vimmelskaftet. Lodsedlerne ko-
ster 1 Kr. Stykket.

Traflk bestyrerne fra de enkelte
Landsdele samles I Morgen Kl. 10
Form. I København for nt udarbejde
Køreplan for Soldaternes Befordring
i Paasken, Idet Særtogskorseien med
disse bliver betydelig større 1 Aar
end tidligere.

Fællesforeningen for Danmarks
Prugsforeninger

har i Anret 1014 haft en Totalom-
sætning nf 00.388,824 Kr. Nettoudbyt-
tet er 3,823,480 Kr.

Premierlnjlnant Rolstein-Rathlou,
tjenestegørende ved 27. Rntaillnn t
Holbæk, har anlagt Sag mod Krigs-
ministeriet mød Pnnstnnd om Under-
kendelse nf en Bestemmelse, der er
Indeholdt I en mellem Krigsministe-
riet og Holbæk Ryrand tnifTet Over-
enskomst, hvorefter Garnisonens Be-
falingsmænd skal tage Bolig Inden-
for Kommunens Grænser.

De sjællandske landboforeningers
Foderstnfudvalg.

Paa Foranledning af Gaardejer
Jens Mortensen. Kvandløse, blev der
for nogen Tid siden nedsat et Udvalg
nngaaønde Foderstofforsyningen.

Dette Udvalg har sammen med
bormændene for Landboforeningerne

Ferslew
og

»Husmandstøsen« opføres Søndag
Eftermiddag Kl. 4 til halve Priser paa
Det ny Teater.

Aandsfr.heden.
Don Kamp, der fores mellem

Højres politiske Organisation og

den Ferslewske Presse, er en tn-

iende Illustration til Aandsfrihe-

den i det bestaaende Samfund, den

Aandsfrihed, som det er alle gæve

Iløjremænds Opgave at staa Vagt
om, for at den ikke skal gaa tabt

ved Gennemførelsen af det »social-

istiske Tvangsregimente.
Midt i denne ædle Kamp overra-

skes Hnjremændene saa af den

Opdagplse, at den Aandsfrihed, de

kæmper for at bevare, siet ikke

eksisterer. Et gammelt konserva-

tivt Blads pludselige Kursændring
lader dem erfare, at religiøse An-

skuelser, politisk Overbevisning,
litterær Opfattelse og Kunstsmng
i den kapitaltistiske Presse sim-

pelthen er en Vare, der fabrikeres

i den Mængde og i de Farver, som

d<H bedst betaler sig at udbyde pan

Markedet eller som tilstrækkelig
kapitalstærke Folk vil betale for at

faa udbredt.
Paa Generalforsamlingen i Høj-

res Arbejder(l)- og Vælgerfor-
ening, hvor denne Overraskelse

fremkaldte en stormende Debat,
var der en Taler, der i sin Naivi-

tot(?) anbefalede »Vort Land« for

derved at ramme Ferslew pna Pen-

gepungen. Hvad skuldo det gavne

rartiet Højre? »Vort Land« er et

privatkapitalistisk Foretagende paa
samme Maade som Ferslews Blad-

fabrik. Man vilde altsan kun op-
tion at flytte Højres politiske Me-

ninger fra den ene Pengeskuffe til

iden anden þÿ �ganske vist tom.

»Vort Land« skiftede politisk
Ledelse, fordi de Folk, der hidtil

havde stukket Penge i Foretagen-
det þÿ �det vil sige havde »haft

Haand i Hanke«, som den nævnto

Taler udtrykte sig þÿ �ikke mente

at opnan tilstrækkelige Fordele ved

at ofre flere Penge. Den nuværen-

de Redaktør þÿ �en smaatbegavet,
fanatisk ung Mnnd þÿ �repræsente-
rede ikke andet end de Penge, som

FadcTcn efter Sigende vilde ofre
for at se sin beundrede Son som

Redaktør. Følgelig maatte Højre
se ham overtage Pladsen som Chef-

Ti'UHkiør nf det iiind, oer nylig vnr

proklameret Røm Højres Centrnlor-
gant Skulde Højres Tilhængere
æ tv have udpeget Mnndon, var det
absolut ikke blevet ham.

Pas samme Mnnde med Hr. Fers-
/ir. Med stor Forretnlngsdygtlg-
h 'd oparbejdede afdøde F.tatsrand
Ferrleu- sin Bindfabrik ved nt ser-

vere den samme Vare med forskel-

lig Sauce og forskellig F.tikette þÿ �

fra »Nationaltidende. s udprægede
Højrestandpunkt, tllRknnret efter
en velhavende þÿ�L�æ�s�e�k�r�e�d�s �særlige
Smng, gennem »Dagens Nyheder«
og »Dagbladet« til den »upolitiske«
Kan i navler! idende » Aftenposten«.

Saa døde han, og Sønnen arvede

Fejøpigsns Dommer
død.

Den sindssyge Birkedom-
mer Freuchen.

Rædslerne paa Fejo.
I Gaar er fhv. Birkedommer C.

.4. Freuchen afgaaet ved Døden
her i København i en Alder af 79
Aar.

Freuchens Navn er bienen sør-

gelig berømt ved et af de sorteste

Kapitler af dansk Kriminalhistorie.
Vore Læsere kender Navnet fra
den Kampagne, vi for li Aar siden
rejste for den saakaldte Fejø-Pige.

Anledningen var nogle uforsig-
tige Udtalelser af Justitiarius
Mels Lassen, foranlediget ved Jcs-

persen-Sagon. Hr. Lassen hævde-
de, at Højesteret aldrig har taget
fejl, og paastod, at Fejø-Pigen, der
først var bleven dømt ved Højeste-
ret for Barnemord og senere fri-
kendt ved samme Ret, da det oply-
stes, at hun aldrig havde født, alli-
gevel var skyldig!

Det var denne Udtalelse, der
gjorde, at hele den gamle og for-
længst glemte Kriminalhistorie
kom op igen. Vi oprullede for vore
Læsere nogle Kapitler af dansk
Forhørsvirksomhed, der ved sine
grufulde Enkeltheder vakte almin-
delig Opsigt.

Det var Freubhen, der i sin
Egenskab af Birkedommer paa
Fejø havde rejst Beskyldningen
mod Pigen for Barnemord og ved

frygtelige Mishandlinger fik hende
til at tilstaa sig skyldig. Hun og
hendes Moder blev dømt vod alle
Instanser, og først efter at hun
havde siddet en Aarrække i Straf-
feanstalten, godtgjorde« det, at hun
var uskyldig, idet det ad lægeu-
rt etiskabelig Vej fastsloges, at hun
aldrig havde født

Freuchens Virksomhed paa Fejø
varede 5 Aar. Saa blev han erklæ-
ret sindssyg og afskedigede«. Men
dot frygteligste af diet, der i disse
Aar skete paa Fejø, kom først
frem for 1S Aar siden ved vore
Undersøgelser paa Øen. Vi oplyste
nemlig, at Freuchen ikke alene
havde dømt Fojø-Pigen og hendes
Moder for Barnemord, men ogsaa
to andre Kvinder og deres Mødre.
Og det overraskende var netop, at
det ogsaa om i hvert Fald den ene
af de to Kvinder godtgjordes, at
hun var uskyldig, idet en læge-
videnskabelig Undersøgelse viste,
at heller ikke hun havde født! Men
pna det Tidspunkt havde hun, lige-
som den »rigtige« Fejøpige, siddet
adskillige Aar i Tugthuset.

Ogsaa disse Kvinder loslode«,
men Erstatning flk de lige saa lidt
som »Fejø-Pigen«.

Freuchen derimod, der var Skyld
l alle disse Rædsler, levede som
velhavende Pensionist 1 alle de
Aar, der er forløben siden.

Med Freuchen forsvinder en af
de uhyggeligste Repræsentanter
for vort Retssystem, der forhaa-
bentligt snart følger ham i Gra-
ven.

Willi E. W'ulff : Afrodlte.

givet Afkald paa den sidste Rest
af sin selvstændige Eksistens-
berettigelse.

Blandt Wilhimsen« nye Billeder
er der i øvrigt flere meget smukke,
saaledes det, der hedder I den
biode, den farverlqe Sommernat,
og som fremstiller et elskende
Pars ømme Omfavnelse l et fro-
digt Landskab, ogsaa nogle Bille-
der fra Tunis, et fra en gammel
Byport i Taormina og nogle
Bjerglandskaber fra Breithorn og
Monterosakæden.

Zahrtmann udstiller nogle ikke
særligt mærkelige Billeder þÿ �
Adams Opvaaqnen, I Ormcqaardcn
og Gammeldaqs Opdragelse þÿ �som
tro ils deres Kolorit er ret akademi-
ske i deres Holdning; heller ikke
hans nye Selvportræt staar paa
Højde med hans tidligere.

Vilhelm Uammershoj har en
meget smuk kvindelig Model og et
Skovinterior fra Falster, der næp-

Sidste Nyf
De Allieredes Flaadetab

ved Dardanellerne
bekræftes.

Sent i Nat modtog vi føl-

gende:
London.

Admiralitetet meddeler:
De engelske Slagskibe »Irre-

s ist ih! o« og »Ocean« samt det

franske Slagskib »Bouvet« er stø't

paa Miner i Dardanellerne og

sunkne.

Englændernes Tab af Menneske-
liv var ikke betydelige, derimod
omkom nansten hele »Bouvet«« Be-

sætning.

SOP! A DDEMOKR A TENS
ANNONCETAKSTER

nr MUllm.
Rrnrlsnlnver nna Rladet 2 S 13 0.
Inserater naa Bladets 4 el. 6. S 11 0.
Forlystelser 13 0.
Rlandede Bekendtgørelser .... 7 0-
Røg- nff Antikvarhooannonoer

føm Inseratl 8 0-
Oødefald Beskæftigelser »amt

Huslelltsheder 6 O.

Suge- og Pcgravelseskassen » Alders
frøsf«

har paa sin Generalforsamling i Af-
tes vedtaget at yde samtlige Funktio-
nærer et Dyrtidstillæg paa 100 Kr.

Cgklelggten
skal i Dag tændes Kl. 6,45.




