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Fra Hsjesteket. 
Positur Matthiefens Sag. 

Viktor talcr. 

NR skkslnsnimum W. April. ll!I« 
der stasrt Tilstrømnitm sra Pubiis 
kums Ejde paabcgyndto Højcfteret 
i Das Behandlingcn of Zagen mod 
,..u-k—iin1igt Tagbradsss Instinkt-» 
Paftor Motkhiesem der selu var til 
Stedc i Reiten After er Højestes 
rotkssagfører Tictrichsom mede His- 
1csteerctzssimfører Møldrnp er bestsi- 
tet som Teiensor cftcr Anmodnmg 
of Past. Matthiefen. 

Iftvc tog straks Ordct og gen- 
nemgit Sagcns Forl)istorie. Paa 
Grundlog af en Række Issc Rygtcsr. 
hide Upaalidelighed og subber 
Modsjgclse Echiølcr under Gonrg 
Peterfcnizagen havde faaet rig An- 

ledning til at nockbeuife siq mu, Oc- 

gyndje Jnistcligt DagblaN midni- 
pagne snod Homofcksualistetne. J 
Aktjklerne var on Ncrkkc mue cller 
mindre uwcstydige Jnsinuationcr 
mod Kongehuiet, speciclt mod Prius 
Hat-old og hans For-hold til Georg 
Peterfem hvem Prinfen bevisligt 
kun havde set ern Gang. Talcren 
fandt, at det var fuldt ud bereits-« 
get, at der keines krimine: TittareJ 
Tigesom den Dom, der var fældct« 
absolut ikke var for haard. Talcren« 
var of den Formening, at Paftok 
Netthiejens Hovedformaal med hoch 
Sagen hat-de været at skaffe Schi-- 
let han« Benge, medens man ikkq ist tillægge bam Heniigten bevidst» 
et have villet skade Kongcshufetx 
Men hele hans Handlemaadc kundei 
efter Alters Mening ikke straff-As 
haardt not Eka Talerens Mening 
but-de Schitler tillige have været 
dsmt for Bengeaspresning; men han 
hat-de jo af gode Grunde etklætet 
fig tilfkeds med jin Dom. Tale-ten 
fluttede med en Omtale af Deteks 
tivsAffærm sont han sandt, at Pa- 
storen oasaa burde have vætet straf- 
fet for, idei hele den Monde, hvor- 
paa Sagen havde mret drevet, al- 
deces tjenfynliqt væsentlig havde 
haft til Henfigt at udfpionere Prin- 
W. 

Dereinst wahegyndte Dokumens 
tationen, Tom fsrft ventes sluttet i 

Momen. 

Veksoflerer Leim Schisler med- 
delte ifslge »B. T.« i Dag Hsjestes 
retssagfsker Diethrichsom at shan ag- 
tede at anlckgge Sag imod ham for 
hans Udtalelset i Aktionsforedraget. 

Post Matthiefeus Defensor tatkr. 

NR wbrnhavn, U. April. Oste- 
stcret fortiattc i Tag Behandliugm 
af Sagen cnod Paftor Matthiefen. 

Este-rat Tokumentationcn var sluti 
tei, ou letor bavde nedlaat Paa- 
smnd om Stasrpclse ellisr Stettin-- 
stelfe of sirsminalketszsdommeck sit 

Dissenson spiesteretssagførcr Mol- 
drup, Okdet og stildrede, hvorledes 
Pastor Matthicicn i sin Tid havde 
taqet Kampcn op mod Hoiitojeks- 
ualismens Zorvildelfer. J denne 
Kamp hcwde man tillagt Mattbiefcn 
de laveste Motiven ligefom Aktor i 

sin Taxc haode ladet sig henrive 
til en Ncetke ganske uberettigede An- 

greb. J George PetersensSagenö 
Henlæggelfe hat-de Pastor Matthies 
sen fundet et Bevis paa danfk Netss 

plejes Vilkaarlighed, ligesom han 
var of den Opfattelie, at det i Fol- 
ket maatte ivække Tilliden til den. 

Samtidigt med, at han reiste Kra- 
vet om Sagens Genoptagplfe, be- 

gyndte han en Række Underftgelset 
af osffentlig udpegede Arnesteder for 
UWiqheden. 

Tale-ten kam her ind paa Peter-I 
tiv-Affæren og fandt i den Om—J 
stasndighed, at den anklagede her» 
fsrft havde henvendt sig til felve 
Opdagelfespolitiet om Assiftance, et 

Vidnesbyrd om hans rene Hensias 
ter. Past. Matthieien havde absolut 
ikke gjort sig skyldig i Spionage 
as enkelte Personen specielt ikke 

Prins Herold, hvilket tlart var gedi- 
gjort af de Ort-ten hvoreftek Mel- 

tiveme havde akbejdet. Hans For- 
maal var tun at komme selve La- 

sten til Livö, og den Konklusiom 
Kriminalvetsdommen havde draget 
of de set uholdbare Præmisseh maa 

anses for ganjke forkaftelig, da der 
i de paagcrldende Bladartiklcr ab- 
solut ikke kan siges at have været 
insinueret, at Prins Harald ,,ved 
homofekssuclle Forbinbeljer havde 

wirket knyttet til Geokg Petersen«. 
I Talcren gmmemgik udførligtVlad- yartiklerne for at dokumentere den-te 
1fin Paastand. Matthiescn haode yisti 
kkuu stillet zikav om streng Hævdseb 
He af Straffclouens Paragraffek i 
idet fpecielt forcliggende Tilfælde, 
ligefom der ogfaa ved Genoptagelfen 
af Georg PeterjeniAffasren kun 
fandtcs anerkendende Udtalelfer, 
men ikkc ist Ord, der kunde beteg- 
nos- som wrekrænkcsnde for Prins 
Harald lCum Kravet om fuld Klar- 
hed var her ftcerkt frcmsat, hvem 
der end maatte blive kamt. 

Defensor fortfætter i Morgen. 

Drn iudklngkdc kalt-r. —- Tagen 
iudladt. 

NR zwtscsnhnmh 12 Aprik J ca- 

aen mod Pajtok Matthiesen fortwi- 
te Defenioc i Tag sit ! Gaar paabes 
anndte Forequ· Gan gcw en nd- 
fsrlig Redegsrelse for de ncrrmcre 

Omftasndnlveoor ocd Worg Peter- 
fenSagens Genoptagelse og frem- 
yævede di· Fortjemsster, Paftor Mat- 
thiesen s disttks Forhold havde haft 
i Retning af at tense PrinsensNavm 
og hvorledes han havde været i 
fuld Omsrensftemmelse med Jst-sitts- 
miniftekiet i de Motiver. der for 
dette shavde været bestemmende ved 
Sagens Genoptagelfe. Henfigten 
med Artiklcrne i ,,Kristrli-3t Dag— 
blad« bot klart -b(·vifes, før Sagen 
kan pa.1d-n1ntes, og her foreligger 
intet Bevis. k- 

Defenlor sluttede otntrenc faule- 
des: Da Pastor Matthiesen intet 
bar foretaget fig i Retning af Ud— 

spionering af nagen kongclig Per- 
son og tun bar fordrct Georg Pe- 
terfenSagen genoptaaet, samt itke 
haft til Hensigt at ærefarnækme 
Prins Harald men netop ved fin 
Handlemaade hat bidkaget til at 
renfe ham for grove Befkyldningisr. 
tilladet jeg mig at nedlægge be- 
ftemt Paaitand om Ftifindelfe for 
Aktors Tiltach 

Paftor Mattbiesen tog dewaa Or- 
det og udtaltc: »Im hat for Sam- 
fund og Folt ftrt en Kamp, ietn 

min Samvittighed bød mig at føre, 
og fsrt den med forsvarlige Midlek. 
Jeg hat itke ladet nogrn kongelig 
Person ndspionere, hverken direkte 
eller indirekte. Jeg har knn kann- 
pet for Sandhed og Ret og ikke las 
det mig lede af noaen fom helft 
perfonlig Hawnfslelle Paa vaors 
dring om at gere, hvad der stod i 
min Magt for at vrerne dansk Ung· 
dom mod fotbryderifk Forstrelsh 
tog jeg Sagen op, og foin et Led 
i denne Kamp var det, at jeg førte 
Georq Pension-Sagen frem. Sagen 
var med Urette ftandset og det var 

min Overbevisning, at der var ho- 
mofeksuelle For-hold til Stede i den- 
ne Bedmgerisag, der ikke var til- 
strælkelig nnderspgt Jeg maa neb- 
1ægge en bestemt Jndfigelse imod, 
at jeg fkuldc have blandet Prins 
Haralds Navn ind i Sagen eller 
ireinsat cerersrige Sigtelser: men 

jeg kunde ikke lade denne Sag ligge, 
da andre havde blandet Prinfenö 
Navn ind deri. Jeg hat tun bandlet, 
iont jeg falte, min Samvittighed 
bød mig, og iom ieg mente at kunne 
forsvare det for Gud -og Menneller. 

Sagen blev derpaa indladt til 
Dom-. 

Htjestetetsdom. 
J Hei-hold til de i den indantcde 

Dom angivne Grunde, der for H. 
J· F. C. Matthicfens Bei-kommende 
i det væscntligste tun tiltrædes, vil 
denne vix-re at stadfceste, dog at 

Strafer findes at kunne nedfættes 
til 3 Mauneder. 

Thi tende- for Ret: 
Tiltaite H. J. F· C. Matthiesen 

(eller Mathiassen) bsr heuscettes i 
simpelt Fængfel i 3 Maaneder, faa 
betalek han og Aktiont Omkofti 
ninger, derunder Salcer tii Aktot 
og Defenfor 250 Kr. til hver. 

Dom-new 

Hsjefteret hat i Dag (12 April) 
Iidømt mig 3 Maaneders simpelt 
Hei-Mel 

Jeg skal ikke udtale mig om den- 
ne Dom, men kun henholde mig 
til do Udtalelfer, iom jeg i Tag 
fremkotn med for Højesterets Stran- 
ke, og sont finde-s andet Steds i 
Bladet. 

Fsr jeg i Morgen Kl. 1 gaar i 
FængseL vil jeg sende en oprigtig 
Tak til alle de nmnae, der hat staa- 
et fammen med niig i Kampen og i 
disse Danks hat« givet mig saa mange 
Vidncssbnrd om der-es trofaste Binde- 
lag. 

Jea vil bede Gnds Riges Ven- 
net onc nn at samle fig endnn mere 

energifk end før oni den store Sag 
—- Katnprn om vort Folls Skænds 
fel. 

»Oui«-r ikke eders Frimodighed 
bort, hvilken bar en stor Belønning, 

iat, naar J have gjort Guds Villie, 
J da kunne faa Forjasttelsen«. 

Købcsnhavm 12. April 1911. 
H. J. F. C. Matthiesen. 

Tit ,,Kkisteligt Dagblad«sVeuner! 
»Krisioliat Tagblad« sfal altfaa 

for on Tid under iin dygtige, paa- 
lidelige Redaktør. 

I Ved Søjcstcsrcstsdom af Dass Daio 
ier han bleven idømt Z M.mneders 
simpelt Faansel 

Vi skal ikkis ndtalc os nærmere 
om denne Dom. 

Kun faa menet vii vi fige, at det 
aldrig hat vwrct Pnftor Matthie-" 
sens Henfigt at ville rcufme nogrn 
Enkeltperson Men lmns Fokmaal 

·"har alenc været: 
at vcrrne ont Folkets Retsbevidfts 

'hed ved at paatale den Reis-kram- 
kelse, der var flet ded, at man i 
sin Tid standsede Sagen mod en 

overbevist Forbryder, — 

at ists-ge paa at dæmme op for 
den Uterlighed, der længe väter- 
lig havde raadet i vor Hovedstad, 
og som i Ly af dens tilfyneladende 
Straffrihed truede med at udbrede 
sin Smitte bestandig videre 

Men nu gaor Redaktsr Matt-hie- 
Jen sltfaa i Fænglel —- 

En saadan Judelpærring kan ch- 

re en set alvvtlig Sag for en 

Maul-, Dis celbred ikke er det ftærs 
"keste.s 

Sau meget mere Grund er der 

for os til at befale ham i Gudö 
Bat-nd og hebe den« Almægtige be- 
vare hastig fåa hqu.qttek kan tage 
den Geist-MAY fpmdei hat været 
hans GÆHUW i, vg som shan 
hat PMB-Istsij «saa wegen Sam- 
vitttghedskuldhed og Dygtighed. 

Og lad« last for wrigt det, fom 
inu er klet, kun tjene til, at vi flutter 
Ins saa weget desto fastere oq twttes 

yre stimmen om den os af Gud betro- 
che «Sa«g. 
i J Bestyrelscn for this. »Kriste- 

lligt Dagblad«, 12. April 1911.· 

i Ehr. Streiten- 
S vgnWj; j Goal-min- 

; ».«««,«· us- 
Forlagsboghändler. Vorde, 

I Næftformand. 

i Carl Betteler, 

i Grosserer. Aarhtts, 

l 
Kassekontwlløt 

S. Vorurt- 
Kammcrherre, Rohen-how 

Busch, 
Præft, Helle-rup. 

P. C. Davidfety 
Højskoleforftander, Haslm 

A. Fähiqu 
Sogncprcksh Kobenhavtu 

I 
i 

I 
I 

I 
I 
I 

E Hocsikiu·ootsikiuhokg, 
Lensgreve. 

Bill-. Kalt-, 

f 
Sogneprasst, Kobenhavm 

I 
A. L. Wrist, 

Gaardejer, Harboøre. 

Sagsanlcg. 
« Vetselleret C. Lehn Schisler hat Iom Aftenen den 10. ds· gennem 
IRitz. Bur. udsendt fslgende Erklæs 
«ring: 

Under sit Aktorat mod Pastor 
jMatthfeien hat Hsjvsteretsfagfsrer 
sDietrichson -—— sauledes fom steno- 
,grasiik Gengivelsc af hanö Tale nd- 
; viset — fundet det passende at be- 

kfkylde mig for Pengeafpresning i 

.mine Beftræbelfer for at faa den 
zGeorg Petersenfke Sag genoptagen, 
samt for, at jeg, der stulde være 
kommen i Pengeforlegenhed void-Pe- 
terfens Bedkagerier, fkulde have 

7blandet det homofeköuelle Moment 
ind i Sagen udelukkende for at 

Pflaa Mønt af den Skandale, som 
sdcrved vilde fremkomme. 
» 

Da disse Paastande —— som Or. 
lsTietrichson bekendt — ingen sum 
Ehe-Ist Støtte har i den af Firiminab 
Iog Politiretten over miq fældede 
Doms og da de derhos er uns-duckt- 
dige og Aktoratet mod Pastor Mo- 

itthiefen ganske uvedkommende, shar 

Ljeg gjort Skridt til at drage Hr. 
Dietrjchfon ’til Ansvar for han«-s 
11dtnlclscr. 

E. Lehn Schiøler·« 

Bedtc 11dfigter. 
—- 

Forligsfothandlingcrnr. 
) 

l Tcn ndvidede Loekvut ndfat. 
Vcd et Møde i Kabenhavm 12. 

April mellem Arbejdsgiverforenins 
qens oq de samvirkende Fagfor- 
bunds Forretningsudvalg foreilog 
Arbejdsgiverforeningen paa Grund 
af Helligdagene og Arbejdsgiverfor- 
erringen-I Flytning at udsætte Fort-, 
sæiteljen af Forhandlingerne til 

» 

Tirsdag den 18. April og fslgende s 

Dage. » 

De samvirkende Fagforbund, som 
shavde ønfket Forhandlingerne fort- 
sat sttaks, indgik herpa-a, idet Ar- 
beidsgiverforeningen tilbød at unds 
lade at jætte den udvidede Lockout 
i Kraft indtil efter de nævnte MI- 
ders :Ilfl)oldelfe. 

Forhandlingerne blev derefter 
fastlot saaledes: 

Tirsdag den 18. April Kl. 3 

Snedkcrne 

Onsdag den 19. April Kl. 3 

Mafkinfnedkerne. 
Torsdag den 20. April Kl. 10 

Elektrikerne. 
Freng den 21· April Kl. 10 Mu- 

rerne. 

Dis-se Møder afholdes mellem 3—— 

;4 Nsprassentanter for hver af Ho- 

Ivedorganisationerne med Tilkaldeli 
fe nf enkcltc Nepræfentanter for 
Fagene· 

Te to udenfokstaaende Arbejdek- 
organisationer vil Arbejdsgiverfors 
eningen foreflaa Forhandling som 
splgeu 

Onsdag den M. April Kl. 10 

;Blikfenflaaerne. 
J Torsdag den 20. April Kl. 3 

Murarbejdsmændene. - 

Af det samlede Resultat af disfe 
Forhandlinger vil det afhcenge, om 

det bliver Fred eller fortfat mig- 
men- i hvert Fald hat Beslutningen 
i Gaar banet Vejen for de afglørende 
Beflutninger. 

J Nensborg er en Reftauras 
tør bleven multeket, fordi hans Op- 
vartersker i den sidste Tid er op- 

ltrkmdt i Vukseskørter. 

L 

andquyllandr lsxt s 

, T.oftlnnd En Sncftorm, Tom her 
Ipan Egnen, særlig omiring Toft 
kund, rafede Tirsdag den »l. April 
fm om Ratten til helt op imod 

Middag, var iaa voldsom, at Vejes 
ne ncesten var ufremlommeligr. Ka- 
ncn kom ogsaa sit-als i Gang Solen 

gjorde dog inqkt Ende paa denne 

Fotnøjelse, idet Sneen blev »wund- 
let til Band. Ester Arnum og vest- 
paa shavde man ikle mærket videre 
til Snestormen, saa Jordeu baade 
i Hsirup, Arnum og Spandet var 

uden Sue. 

Til Amerika. Sprogforeningens 
Formand, Fabrikant M. Anderer- 
agter at foretage en Reise til Ame- 
rika Han vil afrejfe den 4. Maj 
fra Køsbenhavn med »United Sta- 
tes« over Kristiania til New York. 
Om Formaalet med sin Reise nd- 
taler Thau over for ,,Hjemdal«; 

»Im hat tre Brsdre i Amerika, 
fom ieg vil bei-ge, to i Califimia og 
een i Staten Washington. Men for 
svrist vil jeg felvfslgelig spge at 

knytte Forbindelfer ifær med uds 

vatzdrede Landtmænd.« 

«-Sandlyuligvis kommer han tilbas 

ge i September —- Oktober. 

Der isr jngen aujres sko til populære Print-, 
com pnii nagen blinde kan sammenlignes 

med disk-c klassxskkq modern-. velsiddende 
Sim, De er syst piuk Mutes-, sont silcrek den 

ask-»U- Hottxsor!, og lillige give-r Dei-es Esc- 
- cis-r et nebelt og mode-ne Udseende. 

Les-Mag Lslly sko ferenek Llegance og Hold- 
Dartpecl i en Gmel, som zjm dem tilde most Fund-, lclkzclellgsto d- 

msst tienstgjgrende, Eine Dameslco, som Lan Eine-, til en Pkls, com 

ikke es- hoieke end for almlndeligs sk0. Dei-es skolumälek vll kot- 
syne Dem ellek slusiv tll os- 

kok allons-Ist st m Ists-: leADtNG l«41)7, 
so vitel- plnyek Fina- slwkltot pss Dosten-w 

Wen-Arn Do vll sen-so os Nun paid on Skohtmcllsk Iom lltke solt-ot- Wln M- 
sko. sie-mer vi Dem »n. I)osk.t)etult. or san-M 15120 Port-satt at Martlm Wul- acht-. 

H syisk oksim llcmorbllt Amtes-ca Markt-a Wusliin n comlokt ske, Yoro-s 
fu«-two sko. Special Mokitzskolesko samt Akbol ssko. 

F. MAYEB BO0T G sll0152 COMPANL 
MILWAUKEE, WlscONslN. 

ROSB COMB 
REODB IsLAND BEDI, 

Iowa Ponltky Yakd stritt-, 
great ogg production 

Eggs for hatt-hing- 
s1.25 for 15; 82.00 for 30; 
8300 for 50; 85.00 kot- 100. 

Christian Paul-Im 
Route 5, Dwigbtsp lll. 

Ti1«5sdui1 Nu Den Mnj 1911 afgaar Ekskurfion 
im Lioiincil ’Llliiii—:«» Ja. til Gleichen og Jimisfni1, Ca- 

iindn. Toni- isil give Tom en god Anledning til at se 
bewi- Unlonict 

Tor blivcr Fiirleindviclse i Dickfon, ved JniiisfaiL 
hvor Past. G. V. Ehriftianicn vil være til Siede. 

Disse, der ønifer at reife derop, bedes moddele os 

dist, iim ni tmi refuner Plade Returbillet s-"18. Nu er 

Tideii at mais Hort Land i chniyn. Leid os sende Tom 

fiildinrndiiie Tlskeddrlclscr Um det. 

J. R. H. Miit-thu, Nlcsiclicsik Illbcrtcy Can. 

Carl S. Cliriftianfcm Ell Horn, Ja. 

SkovgaardiPetetfeus Smaastrifler. 
Følgende Striftet af Past. SkovgaardsPeteksen, der fandtas i 

let beskadiget Tilstand blandt vvrt brandskadte Lager, er nu istands 
sat og indbundet tilsammcn i not Shirtingsbind: 

l. Læsnings Vetydning i ct kristeut ngdomsliv. 
2. Venskabets Stilling i et kristent ngdomsliv. 
3. Omvendcr edel-, thi Himmetigcs Rige er kommt urt. 

4. Hvotledcs findes Gudö Villie9 
5. Kristus og de findet-ende. 
Tilsammen 236 Sidcr. Scclges faa langt Oplaget tcetter for 

den overordentlig billige Pris of 5 0 C e u t s. 

Dan.Luth.Pul-1.House, 
Blair,Nebt. 
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Køb cn Farm i Florida. 
Land san købes i Volujia Co., Florida, tæt ved 

Jernbane for 825 pr. Acke, paa 85 maanedlig Afbes 
taling, ingen Reuter eller T.ax. 

Bette er ikke »Ebergladcs-« eller Sump-Land. Kli- 
inaet er fundt og behagt-Nah omVinteren mildt og om 

Sommeren tempereret af kølende Binde fra Atlantcri 
havet, fom tun er 7 Mil derjra 

Negeringens Rapporter gioer den genuemsnitlige 
hsjeste Temperatur at være 87 og laveste 70 Gr. Til- 
strcektelig Regn falder i hver Maaned af Aar-L En 
Florida Farmer bester 3 a 4 Avl om Aaret med fra 
8200 til 81200 pr. Arke Profit. Appelsiner, »Es-rap- 
Fruit«, Ferikenety Blommer, Pærer, Vindruer, «Periim- 
mous« og almindelige tropifke Frugter avles. 

Jordbasr brinqes paa Marde i Dec. og Jan. og 
fælges til 50c eller mere pr. Quart. Grøntsager af alle 
Slags, scelges i December, Januar, Februar og Mai-ts- 
paa en Tid da det bringet den højeste Pris i Chieago 
og New York som kun er 33 Timers Køriel fra Flo- 
rida. 

»C e l er y« bringet Farmeren fra 81000 til 81500 
pr· Arre. Kartofler 8200 a 8800 pr. Acke. Da der er 

stor Estetfpstgsel efter Florida Forme, gaar Land-L 
hurtig op i Pris. Benyt Lejliaheden nu til at et- en 

Form for kun 85 maancdlig Afbetaling. 14 Mc M- 
fra Elk Horn, sbar købt Land i denne Koloni. IM- 
dig Oplysning om alt vedrørende Landet, Kuma, splinq 
og Markeder, samt Kort over Landst, faan ved at den- 
vende iig til 

P. D. Mille-, 
Ell Horn-. Im. 
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