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CForeningen for Den Dansk lu:h. Sto- 
lefagå Fren1me)« og da jeg er For-« 
mand i famrne Boaw of Trufkeeg Da 

tav til Ade-reitst, var det. fordi jeg 
fandt den betimelig og fand; og jeg 
vil sige med te: samme, at hvad jeg 
har at stkive nu, sitiver jeg for a:« 
advate mod Prof. H. W. Foghi. Han? 
hat nemlig nu igen begyndt med JtY 
uvfende Bteve til Aktieholderne foJ 
at faa fat i Dereg Summen cg den- 

ne Gang mener han del, at han fid- 
det lunt moen Tspre, da ban barl 
faaet Lov til at fkjule sine TanteJ 
lhag He. Jenas Petersens Navn; vgl 
det et ufotftaaeligt, at Jonas Peter-I 
sen hat ladet sit Navn beuge til It 

autotisere saadanne Smudsbreve, 
der et fulde af Usandhed, og i al- 

lerbedfte Tilfcelde, hvor det ikke er 

ligeftem Lsgm er en fotvrængrt. 
Fremftilling af Eaaen 

Sagen er den, at Prof. H. W 

Foght bar Vift sig uvætoig og uftittet 
til at fotestaa vor Stole, cg det er 

beklageligt, at vi ftulde have noget 
med en faadan Mand at gere, og 
B. of Tr. hat gennem mange biter 
Etfaringet maattet late, hvad det vill 
stge at have med et upaalideligt 
Mennesie at gøre. 

Allerede tidliqt paa Vinteren var 

det tlart, at Stolen git ikke, som 
den burde, og Prof. Fogbt væltede 

Skykden over paa en af sine Met- 
lætere, som han bessyldte for, at han 
aabenlyst haanede Kristendommkn, 
fotaatsagede Splid blandt Studen- 
ierne og gjorde Prof. Foghts Auto- 
ritet tktl Latier-. Vi nnderføgte Sa- 
gen — ret var ved Juletid —- Ig 
sandt, at Klagerne var usande. Ar- 
imiod fandt vi, at Prof. Foght ikte 

undetstrttede de Las-teu, som var 

vaXIt til at holde Orden, at de al- 

mlige Larere og Elevet fotargedez 
over hans Tendenz til at take Mand- 
«hed, og at han holdt haanden over 

de Leeres-e og Eleveh svm fiete en 

uftmmelig Opfstseh idet nvgle af 
dem var bleven syge af Kerlighed. 
Alle-rede den Gang fremkmn der Ud- 
ialelfet om band egen »Kristendotn«, 
spm bist-, at «det et itte godt at kaste 
med Sten, naat man Im i et Glas- 
hni.« M fsgte imidlekttd at raade 
Bad paa Skaden ved at foreholde 
hvet isten hvad Resultat vi var 
kommen til, og tevse, cnpad vi ttoede 
W Uwselh Prof. Wht et- 

ksevede Hg pgsaa Minds og takkede 
i des Mge Wiss Paahst fee 
me weit-e og im Wiss tsc-l 
scndtkng. sag efier hat han -eig- 
M Malt stg mdsai, men i et 
M M hat man ftp-Loh til at 
Maul-te stue Tausch 

Goa endellg eevnede den« 
Wittwe Oketnentet fotstpd, at 

III M M, sont de W, pg 
It Uedt set ss W »stat- Man- 
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de Ordens sendte en Forespørgsel titl 
mig, hvad de siulde gere. og jeg sog-J 
rede dem, at de siulde foreholde Ele-i 
rerne Lovene, on bvis det ille biner 
stulde jeg sammentalde B. of Tr. o3 
jaqe de Knldtge dort uden Barmhjer- 
tiqihed Da de havde gjort det, blev 
der en syndig Redelighed blandt de 
vilde Elementen on Prof. Fonbt og 
den Lecker, fom var bans intime 

Hjælver, hjald dem troligt for at sian 
Mont af det. Nu indsendte Prof. 
Foqht on fire andre Lærele foxn 
horte til det Zlæng. deres Refignn- 
tion, hvig oi ittse fjckrnede de Lærere, 
som vilde holde Orden, og det mang- 
lede itte paa Klager. Det var nu 

ilte Kristendcmmen, men derimod, stt 
ncevnte Lærere vilde undergrave 
Prof. Fogth Autoritet og selv til 

Magtm Jndboldek of disfe Kla- 
ger er det samme, sont rettedes mod 
Kristus: Han forbnder at give Ket- 
feren Etat og Tiger sig feld at voere 

Kongr. 
Jeg fammentnldte sna B. of Tr» 

on da vi vidfte, lwor Tamven betend-- 

te, tog Vi naturltqvig mod deres Re 
sinnnrikn i Hand on at vi snart 
ftulde flipve dem: men Det Vifte siq nu, 

at de qceve lHelte itte bavde ment an: 

det end en Trufel mod B. of Tr. on 
Vilde tæmve for Livet Te faldt .1«1 

tilbane vcm de medfølaende Klager« 
on Prof. Foqht ertlærede vort Miste 
for ulevliat sammentaldt. Jeq or- 

drede bam wo Etedet til at sam- 
mentalde et nyt, fom tunde verre lod- 

ltqt. on Ved dette bled det snmme 
Vedtcnet. Eaa tom han med den 

Løgn, lom ban vqfaa bruger i Bre- 
vene til Attiebolderne, at nogle of 
Medlemmerne of V. of Tr. itte ru: 

lovliqe Medlemmer, fordi de ttte M 

Attieboldere, bvillet vi saa maatte 
have underføgt. Der bitte siq imid- 

lertid, at vor Fremqonqsmaare var 

fnldtud lustig og at vi ftvd Tom 
det lovliqe B. of Tr.: rnen tmene 
bavbe ban ginet ng fmurt den tjl 
Bnens Bornere og Stolen-S Elevet. 

og fom han saa flnt siger i Beet-et: 

.,Han odløste B. of Tr.!« Tcent -- 

Prof. Foght vol-sie B. of Tr..’! Lg 
ban siger i Brevene, at btm baferede 
fm Autoritet paa dette, at »Im-miser- 
fhips in this associatkron shall be th- 

purchafe, and ownership of one or 

more sbares of the radikal stoct U 

such association". hvtltet netop fer- 

aarsagede den Uletnve, at ban ingen 
Basis fit for sin Autoritet. Prof. 
Foght man tænte, at Attieholdernc 
er meaet tnthovede Mennester: tln en- 

hoet oil jo tunne fe, at bek udelnt: 
tende er Tale Om, bvem der er Mec- 
lemmer at Fcteninaen medens der 
itte net-ones- et er em, bvad der 
ftal til for at rære Medlem as Te 
of Tr. Jfølge Stateng Love tian 
FOU, fvm inqen Attier har, nasse-:- 
ind i B. of Tr. of en faadan Jnfti 
tution, med mindre denå egne Lrve 
trcever, at de ftcl dcere Attieholdere. 
Bote Att. of Jncorporation lrcever 
itte dette, men derimod vore Bildne- 
hvilte imtdlerttd innen Gyldigbed 
bat-, fordi vore Attieholdere aldriq 
hat ftemt paa dem, hvad der maa ske 
ved de: tommende aarliqe Mode for 
Attielwldere, som vil blive afkwldt i 
Maj. Lg naar Prof. Fogbt das 
det Grundlag »opløste« B. of Tr» 
faa tunde min fire Aars Dreng liae 
saa qodt bade gjort det: men of Bre- 
vene faat man det Jndtrnt, at B. of 
Tr. nu gaar omtring fom Faar uden 

hyrde, medens Prof. Foght sidder 
paa Tronen i al sin Beerdighed. 
Men det er tun en af haus- Maader 
at putte Folt Blaat i Øjnene paa- 

Jstnidlertid git vi til en ny Unber- 
ssgelse af Sagen for at tilsreds- 
stille Byens Fett, sont hat ydet me- 

get til Stolen pg hat stor Interesse 
t samme, og der valgtes en Kvmtte 
Pan sent Mund til at gsre dette Ar- 
bejdr. Jeg ftnlde viere den ene. Us 
Evens Folt valgtes Byent May-ye, 
htghschoolsuperintendent, en Bande 
og sen Debatten Bisse site vae nd- 
tncertede Mcnd og fremragende i 
Dyen 

Prof. Fpght sitllede en Del Mage- 
pnnttet mod Prof. J. K. Jensen pg 
Dr. Sein-machen sont vt sen under- 
ssgte og M Resultatet til V. of 
It. til at ovetveje. Prof. Feght sm- 

telet psfaa Multctet as dette t stne 
nyltg Mendte M, men, sont man 

setvsstsetig mutte Unte, need stn 
eseu Keil-n han- sigee f. Ets. iste- 
ct Ist-se to sceete var cf M an- 

W for at W W ny M, der 
ver les Wiss-. www-— 
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Oplæft med tun en Tilfsjelfe, nemlig 
at Stolens Yderdore siulde laascs 
Kl. 11 om Aftenen, og at den Lov 
lawde Prof. Foghts Sanktion. Han 
sigcr heller itte, at disse to Lærete 

»blev itte alene iritendt paa detie 

Putitt, fom var det vcesentligfte i hele 
bang Anklage, men endog af Komi- 

Eteen kost, fokdi de vilde have Orden 

iiiaa Stolen. Dei er sandt, at Dr 
Zchumacher blev opfordret til at re 

fignere, men det var vafentligt grun 
det paa Zins-L han davde sagt om 

;Prof. Foght, sotn der desvaerke vit- 
lde være alt for aod Anledning til 

ifor enboer alvotlia Mand, der stulde 
Itilbrinae en Vinter i hans Selftab, 
«og Komiteen udtalte beste-int, at det 
itte stulde reflettere paa Tr. Schu- 
machers Karatten inen anfaaS for 

»nødvendigt Paa Grund af de for- 
baandenværende Forbold. 

Sau er der Prof. J. K. Jenseit- 
iom fil en Jrettescrttelse. Da hvad 
sit ban den for? Det enefte, ban 
blev funden itnldizi i, var, at han 
havde sagt til noale af Gebetne-, at 

Prof. Foabt Var en Lpgner, og net 

bevifte lian for Komiteen at viere saa 
on naat ban fit en Jrettefcettelie, var 

det for, at ban ille burde have talz 
faalebes om ssn overorbnede til Ele- 

«veme. lelv om bet var fanb«t, og 
;tilliae for at bjælpe bam til met-e 

lBessndiabed i Betraatnina of have 
Illnadom Ellerå fil han den varmes 

ite Anbefaling af Komiteen. 

Eaa er der endelia det tredie 
Punkt, Tom Prei. Foasbt tloaeligt in 

itet Tal bat sat ver fordi han saa 
linderliat vnstede at asre det til et 

Ikltnh nemlia at Falultetet ftulde re- 

crkianiieres for ncefte Stoleaar. -—— 

Prof. Foabt ved aodt, bvad Komike- 
.en mener med det, nemlia, at ban stal 
tot-lade Stolen, faa snatt Stoleaas 
ret et omme: tbi det hat jeg sont-hag- 
aeliat fortlaret bam baade i Oder- 

)vat at B. of Tr. oa Komiteen, oa 
Idieie fire Mænd er itte Karlinaer. 
iiom faktter bei-es Navne under unget, 

De itte mener med, nien bar alle fand 
at Det er Meningen. og at de ete Vil- 
Iise til at staa ved denne Fortolt- 

Hin-i 
Terin ftnnver Prof. Fvgbt sig os- 

iaa med at tale om, bvad han me- 

ner med Reorganiiation, nemlig Re- 
cranniiation as vore Love og B. of 
J: tbi tunde han faa Lovene lavet 
orn efter sit eget Hoved, Da B· of Tr. 
fmidt vaa Daten, iaa tunde Aktie- 
bolderne jo indsætte ham sotn Besin- 
ter og etåperimentere med ham, til 
deres Penae var strabet ind, vg saa 
Hunde Tanfketne finde en hvid Pind 
eftek Einlen. Lg naar Jenas Pe- 
terten er i Komvaani med ham, og 
der staat i Brevene, at Attieholdetne 
der-ei iende deteg Stemme til en at 
be to, iaa betyder det vel, at til hvem 
di de to Siemmerne ovetgtves, aaar 
De i en Pole. Tkii vi bar i B. of Tr. 
Demnan — Da Prof. Foabt var med 

at vi itulde gøte det tlatt, naar 

vi udfendte ,,Prort)«, at Attieholder- 
ne tunbe send-e dem til et af Med- 
lemmerne ai B. ei Tr» eller hvilten 
sont helft Attiebolvei, der reiste til 
Moden fkk at unnaaa dette Lusteti, 
som Prof. Foght bvet Gang hat be- 
tjent sig af. 

Men alt dette fcetter saa Inn-is 
Peterer sit Navn under. 

Endvidete staat der i Vkevene, at 
den Misfotfta-aelfe, som Hiahbyss 
»Advarfel« er et Udttvt for —- Prof. 
Foaht talder det en Misfotltaaelfek 
— er begkundet paa, at »Medlem- 
met af B. of Tr. hat Tid og igen 
lstulde vel Were atter og attet) grebet 
inv i Stolens Bestytets Autoritet og 
givet et Par misfotnsjede Læreke 
Medhvlb o. s. v.« Disse Lætete er 

Prof. J. K. Jener og Dr. Schuma- 
cher. Det et bellageligt, saa Dividen- 
de Jenas Peterer et em, hvad der 
et Sandhed, og jeg shal aplyse ham 
ein, at da Title-tue gled af scan- 
den paa Prof. Fvght sidfte Bintet, 
var set hom, svin bad mtg hjælpe fig 
at tote, og da det tgen blev galt, ap- 
pelletede han attet til mig, for at jeg 
stukde sittde ind. Det var mig« sont 
fort-site heim, at naar Fakultetet 
davde valgt de ,,monttors«, fom han 
klagede over, maatte de jo ogsaa tun- 
ne afsætte dem og vclge andre, uden 
at vi behsvede at væte med, og det 
var fiktL da han stod aideles hielt-e- 
lfs, at vt tog sat, og da etklcrede 
han, at han tilgen Ttng kunde stille 
ap. 
W statt essen-, at nagt der 

Mc blev Wette-! not fet- Wanst-ene, 
Ws W Wust XV. of Tr» 
og det er sandt, for saa Ust sont det« 
Wettmoptvotewen atvttb 

te kunde lide paa Prof. Foght, og 
at vi itle med en god Samvittighed 
lunde overlade Altjeholdetnes Penge 
i hans Heendm men Jonas Peteksen 
scetter sit Nat-n under paa, at det ct 

vor Styld Hvis Prof. Foght ellers 

langes eftek, at vi stal diskutere Fi- 
nansetne ossentligt, lan vi saa meget 
godt gpre det. 

Til Altieholdetne vil jeg imidlet- 
tid sige, at Prof. Foght heb-ver kun 
eders Stemmer en Gang for at sitz-( 
be Attietne ind, og naar jeg staat i 
B. of Tr. nu, saa er det fordi, jeg 
hat lckmpet for, at Stolefagen og 
Aktieholdernes Penge lunde blive be- 
vnret; thi ellers havde jeg kesignetet 
for lange siden, og hvis Prof. Foghi 
stulde faa Held til at dupere Aktie- 
holderne denne Gang — thi del er 

hans enefte Smuthul -, saa flal jeg 
med Glocde gaa ud af B. of Tr. 

Tet ek mærleligt, at Prof. Foght 
ille fortckller i Btevet, at han for no- 

gen Tid siden strev til mig og bad 

mig om en Anbefaling, da han ssgte 
at komme ind paa en af de notsle 
Zloler i Nordveften, men at ban in- 

nen Anbefalinq fil. Jeg siulde vis- 

selig intet have imod at ovetlevete 
lmm til vore norer Frænder, men 

nanr jeq ille lunde anbefale ham, 
var det af den simple Grund, nt 
bang Opforfel iblandt os hat væket 

san ttederdrægtig, og at han fort- 
scrtlek i sanime Spor. Dei vilde jo 
ellekås have vætet nydeligt, hvis han 
lunde bade fiddet med en Anbefaling 
fra mig i Lommen og sendt fanden-l 
ne Bteve udl 

Til Slut vil jeg sige, at da Pros. 
Foght for en Tid siden sitev til mig, 
at Jenas Petersen havde en Stri-. 
velfe liggende til Foghts Forsche, og 
at han fFogbV havde ved tin Ind- 
flydelfe holdt den tilbage. tænlte jea 
ille, at den slulde komme frem paa 
en faadan Moade, men hvis J dek- 
tned mener, at Stridshandssen et la- 
stet, saa et den hertned taget op af» 
mig, og lom saa frein af edersSmut-« 
lsskller. hvot J sidder og kalter SnavsT 
paa os andre, og lad Verden se, hvad 
J fstet i edets Skfold og J ssalj 
finde, at jeg flal ftedse væte rede til 
at fortcelle baade eder og Ossentlig- 
beden, hvad der er Sandhed. 

N. P. L a n g, 
Sleepy Ene, Minn. 

Blodbndet iTibet og den kugel- 
fke Ekspeditions Heut-ist 

Blodbadet ved Gniru, Tibet, den 
31. Mattg hat valt statp Kritik 
daade i England og det pvtige En- 
topa. Det et ilte Englands Me- 
nan, at de vil have Rria iaen, isaek 
nu for Tit-en da det gælder om ille 
a: blive indvitlex i den two-japa- 
nesiste Assæte. 

Tidet et en Provinz af Rina, og 
baade NuglInd og England hat te 

fenere Aar spat at øve Jndflydelfe 
paa det religiøfe Parti, der hnr Ho. 
vedfæde i Lbagsn lstaves onan Mag- 
fal, og er Centrunnnet for Buddhis: 
men i Øften 

Jsmidlertid hat Rngland haft 
Handerne fulde i Manchuriet, ug 
England hat san dennttet Lejlighe- 
den til at fende en Elgmdition til 
Tibet under Anførsel af Oberst 
Younghusband 

Vice Konaen i Indien, Lord 
Clttzon til Kedlefton, der hat Lspsyn 
med Englands asiatlfte Asscetet, saat 
sin Del af Kritillem da man paa- 
staar, at han hat brugt undessundis 
ge Kunstet til Opnaaelsen af sine 
tibetansle Konttakter. Han hat 
favvtiseret det busddshistisie Parttsot 
Opnaaelfen af visse Fordele, og nu 

ttot kaetanerne, at de et taget vedl 
Nasen, og tager derfor til Motiven-s 
ge mod den engelfle Empeditiom 

» 

Jmidlertid er Fakturn dette, ats 

England hat itke trigerste hensigj 
ter. l 

henstgten med Elspeditionen et; 
at underfsge Termnet og opnaaTlt-. 
ladelse til at bngge en Jeknbane 
gennem kaet for en Gang om mu- 

ligt at fotbtnde Byerne i det Istlis 
ge Kinn med Kalb-Um Selvfslge- 
lig er det ogsaa hensigten at Min- 
tetgtre den tuzsiste Jndflydelse, el- 
ler i al Fqsld komme Ausland l 
Form-et Og Ausland betragter 
natutsigvig Englands Jud-flet- 
den med adsttclg Sttnsyge, men 

staat samttdslg afmeegttg ovetfok det 
stete. 

Selv om Ausland tlle havde 
Ketgen nnd-Japan paa halfen, pil- 
de det væve en vansteltg Sag at for- 
hlndre engelst Judflydelse i Tibei. 

Der et tun to seie, ad bvikke den 
tussiste Krigöhct kunde naa Tibei.« 
Den ene et via Kallutta og Passa- 
ne i Himclaja Bjekgenex den anden 

ck gennetn Hina, gennem Zwang-Ho 
og WeiiHo Dalen, og ingen as disse 
Ruter kunne benyties af Rusland 
for ncewcerende. Der sindes in- 

gen Beje fta Nord til de beboede Eg- 
ne as Tiber. 

Sammenftødet mellem de en-— 

gelsle Trnpper on Tibetanerne kosn 

ganfle uventet. De engelile stod 
plusdfelig overiot en ovekvældende 
Stnrle, der foet frem med dragne 
Eva-ed og ildsprudende Riflek. Ten 
tibeianfle General løsnede det sprite 
Stud, oa hans blodtsrftige Siate 
foer med vilde Hyl mod de engelste 
og indisle Tkovper. 

Men de mootoges med hurtige 
dsdbringende Salver, og i Lebet cf 
faa Minutter dannede de dpde Ti- 
hcianere den Stanke, bag hvillen de 

engelfle forsvatede fig. Jmidlertid 
havde de enqelsse faaet en Kanon i 

Virlsomhed, og snari Var Fjenden 
paa Vild Flugl. 

Den tibetanste General, fem heft- 
smaenbe Lhasia Embedsmænd sami 
Generalens personlige Folge er 

blandt De bode. Te faarcde betje 
neg af dei enaeisse Lceaekorps, og al 
le Fanger er after lesladie 

Jmidleriid anfeS denin alvorlige 
Eltermnbiel itie at ville asndre den 

engelfl indifie tflsveditions Pla 
net. 

tsleveditionen bar Ordte til at 
forticktie sii ?lrbejde, indtil den naat 

Gnanatse, der er 140 Mil fra 
Lbatzsa 

Doa vil en Gentanelfe of Fjendi- 
liabederneänndgaaä om willigt, og 
Oberst Younghusband hat imid: 
leeiids fredelige Forbamdlingek 
med Autoriteierne i Lhassa 

For-neigt et Eispekdiiionen forde- 
redi pna alle mulige Fjendiligheder. 
og er sicerk not til, om thholdene 
ssulde bvde det, ul naa selve Her-ers- 
itadem 

Men da Tibet er en Provins af 
Rina, imsddses dennez Ettllina 
overiot del sieie med absing Span- 
ding. Og selv om man ikle just 
imsdeset itsrte internationale For- 
viklingee, iaa antagee man dog, at 
den tusskfle Minister i Peking ikke 
ladet denne Handelse passete uden 
at dtage Sammenligninger, der 

nasppe blivet i Favst af den engelsie 
Politik over for den kinesiske Rege- 
ting. h. 

Bøgcrnes Bog. 
Ei Fokslag. 

iEster »Kr. Tagbl.«) 

Man kan ncevre heneegne detdan 

ste Falk blandt de sterng bidellctsende 
Protestantek. 

Nigtignok hat en vis, mer eller 
mindre udanet Sede af den Hund«-ja- 
sse Retninq j An«edning as »Du-elimi- 
dagen« talk saa nedicettende one-Bibel- 

læsning, at man stuldetko, der lege- 
frein var Forese-; at man i Danmakk 
lasse for meget i Biblen 

Men man maa vel — foa nsdig 
man ellero vil —tilat regne med, a: 

den Zide as Grundtvigianiscnen bar 
for bestandtg foriet sig paa en enkelt 
Side has Grundtvig, og ai den draget 
Stutningek, sont han aldrig vrlde have 
godsencit 

LJd dem tun fiemple alle as andre 
— som er indeklig glade for Biblen, 
den levende Guds Ord, — formte- 
foktnekte« og «engelste«. Vi satte 
itsstigt vor Glæde ov iniod deeeö golde 
Knakvorrenhed, og vil under Bsn og 
Aslride streb- videre henimod, at dort 

Fall can blivefandt lutherst —- ogsas 
iden Henseeude, at det blivee en iittig 
Bibellcefer. 

Der for stod kortTidfiden en ret meer- 

kelig Artikkel iet ksbenhavnst Dagblad. 
Aktitlen dar til Overstkift: »Bist-- 

nes Bog«, og var aabenbart inspireret 
as Londonekiestea i Anledmng af Bi- 
belselstabet 100 aatige Beste-nen. 

J denne Artikkcl hævdedes det —- nd 

fra et ganste jaout vecdsligt Synspnnkt 
—atKendstadtilBil-len var i altva 
merkelig en Grad forbeholdt Imago-, 
mens denne Vog dog alene for sin litte- 
reere og hisiarisse Betydniug burde 
indtage en laugt euere fremstudt Stil- 
ling iMedvirkning til Kultakdannelie 

»i dort Sen-fund. 
Og der laa ndtalt nvget deri fdcn et 

zsznile pm qrundigspopulcer Oplysninq 
ixog am Bidlem 

Nu ek det temmelig visi, at den 
nannte Artillels Fotfattek herved for- 
mentlig icenkte pas almindelig Werken 

I 

f- 
» 

leedning i Biblen. Maasse stauen-est 
Ifn sig nogel over, at han, der velek 

gxdt oplyst idele den nyere Verdeck- 
Liktetatutz maatte belende, at has 
egetttlig ille havde videre Begteb s- 

den Beg sont hat saaet sinkst Betydk 
ning i hele Verden. Maasse tættlte has 
iig ille en Gang, at Biblen virlelis 
end-in taler »med Myndighed« oversct 
alle lnttende Sjcele, Maasle vardetti 

hans Øjne ncermest en gammel Bog, 
hvis Aldek got den cekvtetdig, met 

ustillet til at være Lyset paa Nasid-· 

menneslers Sti. 
Maasle --— vi ved det illr. 
Men selve Fremlomsten as en saadas 

Artillel i vor Dagspresse, bse dis 
bentcetles as alle os.det hat etsarel pas 
vote Hjætter,at Biblen hat den gaslt 
Magt til at vcerez Løgten sot vor Fed» 
Lyset paa oor Sti. 

Og vi ille alene bot bemætle det. Bd 
bot imsdelomme en Trang til at let- 
Biblen at tende. Om saa vat, at den-e 

Trang endnu tun findes hos eiteln 
ntensot de troendes Kreds.— Vi bl- 
alligevel komme dem iMade, ja, give 
alt lot at sor at vcekke den« hvor des 
ille findes. 

Vi lieb-tret ille sor vote Lassen- 
give en ndsøtlig Patvisning as, lwilft 
Goder den ettlelte, iaa vel iom hel- 

IFollet vil komme til at ntzde gen-te- 

iet sandt stetidslab til BiblenEthveu 
troende Menneste vil lunne give Bis- 

snegbyrd i denue Sag. 
Men hin Aktiklel modnedeettallp 

rede tidligere opstaaet Tanle: Der 
tiltreengeo iblandt os en — Bibelstslt 

.Den tiltrænges steclig i vor Mindqu 
hoor alle de aandelige Strsmttingetj 
vort Land ntødes. 

En Bibelslole — et Institut hu- 
Mettnesler, der gerne vil undecvises 
grundigt iViblen, lan saa den soc-O- 
ne Viden uden teologisl Tiltniylu 
blive til stot Gavn ivoksamleude— 
maasle ogsaa sogende —- Tid. 

Ganfle vist —- det lan ogsaa laldes 

»enqelt·l« soc saa vidt sont faadatsk 
Stoler allerede sindes iengelsltalend 
Lande. Men der er jo ille det mindstei 

lVejen sor, at Englcettderne lan ha- 
sundet en btuqbae Tanlr. 

Dei er imidleetid lrn vor Mein-I s 

ndlaste Tanlen i haab om, at itqb 
asde mange Amster, der arbejdek p- 
vokt Falls Dygtiggskelse, ogsoatI 
Ersaeingeng Tillid til Bibellnndslebess 
Evttetigdom, vil satte sigi Akdeide I- 
dentte Sag: at optette en Bibelslohä 
Felsenbank 

Der er lttn to Enkelthedek, sont seh 
det samme kan klares: 

For det ssefte, at en saadan Sich- 
som stttlde holde sokslellige let-set- 
og lortete Kncsttd i Gang. lnn del-set 
at leje nogle Lolalee i Byens Centru- 
samt at ved Siden as en dygtig Foc- 
standek, der lunde di alle sine Frost-.- 
til Sagen, behsvedee der lun htælp fes 
nogle Priesters Side. 

For det andet:Dek vil vceke Mes- 
slek nol —- nnge og celdke — sont p- 
Lyst til at ssge en bestemt, lutsnstssss 
sig Undervisning i Bogernes Bog. 

Og hekmed henstiller vi Platten s 

delvillig Oveeveielsr. 
-——-.-0-.—-——— 

Synd og Naade. 

J sit Billed Gud os stabte, 
iUken vi det i Synden tobte. 
Nu vi maa meo Zynden stribe 
Allesammen Dpden lide. 

Muv fra Eoigheb hat stach 
Hvad der 05 i Tiden trust 
Lob fm Sen for og undgceldg 
Lsfte og fra Satans Brett-h 
Cj tun siænkts starre Gover, 
Vi, som sit Guds Spn til Brot«-, 
Dei gav Lys paa Jorderige, 
Lys og Glede uden Lise. 
Thi han Men maatte libe, 
Spot, Fothaanelse og Kvidk 
Magten han fka Satan listed’, 
Dsden nu sin Brod hat wisset 
Sksn som Sol i Moment-de 
Opstob Jequ fta det dive, 
Ovenpaa Langfredagsfotgen 
Korn en dejlig Poesie-trugen 

Ved Gut-Z hsjre han hat Seid-. 
han med Bsn for os fremttædr. 
For vor Falles i det hsje 
Man vott Kne- paa Jotd sig M 
Ved sin Wandel her i Livet 

Hatt hat es Etiempel givetx 
Vil vi sande Kristne vere,’ 
Maa vi ogsaa Kokset bete. 

Hjclp mig Jesus at bprtsanke 
hver en fyndtg Lyst ow Tause. 
Som jeg tun i Hieriet finde, 
Og bog Belig felv derinde. 

J. C. Gundesex 


