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speciel Nepmsentant i dene Gommy og
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og avmeke et sammelt embletet Fand-ringshus med solid financiel Anfeelfe. Un 821 om
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Ttyt fsotoi

havde an- de Fett, sont sendet andefungem
Vi.«'
Menighedsi Herre, i Tit Ansime nannte-:
Tier er bleven een særke of dem, Der
Ue et for tnange af. Hnn var en
Gaatdejer Bogeskov
Zannlcrrerer, der satte Brig- paa ten
rent Einv, paa Zangen-H
ftøttebe Motten Lotsen i den Paa- sang on
ftand, at et der en Prcest med bitte- Stabelfe en Zangens Flnrstcaeåfh
levede i Tonemess Beide-n
J
iig krisielig Odetbevssning, vil hart Hnn
Tonen
baute
han
fra
HimZangen
jlke prcedite, som Treue Hor.
len, og der var itte en Gebet-begatJndte-«.Ijiissionckr Bett
de, der var over hans Prcrdiken, den
vilde som Medlem af Udvalget for fpekndte over dnbe Junker og dasttede
Lq hans wilde Aaden fokenede dansie Bitte i Amerika mange Sorgen
inkod
Fon, sinnt Vani- Krigive Bifkop Rotbam Medhold i, at snn lnsie
en overflndiftGlæde.
rat
der fra Menigkxdernes Side oves ct stendmn itte
Endnu talte Lic. iheoLLthrup fra
anani. Alligeoel, den der tot sige sin
der tenncde et Billebe as den afblivet
i
Inn,
Negelen respeiterei.
Mening,
dsde sont en gpd Ven for mange
Bistop Nordam
ksjkennestet on seerlig for mange sat-

Smaanyt.

title« hvor Statgmanten bar den va-fentlige afgørende Jndflydelse paa,
Delingen af Sjællands
bdem der flal dcrre Præst oa bvor
lænar. Bisloppen dilde sige, at det Stift. Dei of »det kirtelige Ud
er ingenlunde Tilfcrldet, for-di Pras- mig«
net-satte Underudvalg angaoi
fler er itatsansatte, nt de med mete ende Fokslaget om Lprettelse as et
Grund tan beflyldes for at tale, lom nyt Bifpeembede hat nu med Baan
de gar, fotdi de faa Betaling der-sor. ReedtzsThott som Formemd og Otd
Ved at beinagte de danste Frime- foret afgivet Betænining:
Efter en tort Redegotelfe for Signigheder i Amerika ser man bedst,
at
tkl
nodes
gens Fothistotie og de tkdligete Detidorledes Prcesterne her
sig
t:le, som Menighederne ernsten Pan lingsforslag, udknlet Flertallet
lignende Munde med Valgmenigl)e- for en Deling as Sjcellands Bispeder.
Hvis i en grundtviasi Wenig-; Unbede, saaledes »at der til det ene
lied en Valgmenighedspraft snMde Embede henlagdes Kobenhavm Hexat tale sont Jndre Mission
vilde deritsdetg, SmpkuwSotkelund Hermed
man da
være tilfreds
hom? kedet, Frederitsbsotg og Bornholncs
Kunde der ille verre den angmenig- Amtes, til det andet: den svrige Del
bed, som tabte sin Tillid til Pra- of det tidligere Mspeembedc. Dette
ften, hvis han dar Forfatningssveni sidste Embede medBopckl i den gamte
J en Foltelirle derimod er der i Bispeftad stkilde maatte femmeVirteligheden langt stme aandselig lig i Neglen vceke det, med hvilket
Frihed end i en sncevrere Krebs. Dei Sjcellands Bisiops tidligere Stilling
er ille det bojeite en Kristen lan naa fsom »pritnuss intet pares« efter den
til: at tritisere.
nuvcotendeBisivpsAfgang blivet for-«
om
Prceftefrihed, sont bunden«.
hele Talen
udtalek
den er fremsai. er en Utopi og er en
Et Mindtetal (Lautsen)
Ordnina, der helt vil fremme Pra- sig for Sage-is Henlceggelse til seitevillaarlighed. Man steil med Hen- nete Behandling.
syn til Præitetnes Samt-Ungdeirihed lcegge Mærte til, at ingen
Prygleloven. J Anlehnqu
tdinger nogen Prckft til at gaa ind i as en Meddelelse i Bladet »An-beneller blive i Folletirten Er en Breit tmon« om, at Venstrekeformvattiet
kommen i Kollision med det evange- bar tilsagt Justitsministek
Alberti
til
sin
tan
Statte
liflslutherfbr.
Ptyglelovens Genhan nedlæggre sit
Embede.
nemfsrelse, strivet ,,Aalbotg AmtsDer maa vift i Prestelpftet dære tid.": Denne Meddelelse er urigtkg,
hat ovekhvves
en Besietnmelse om Forholdet til de Venstterefokmpartiet
det
ikke
behandlet
Prygeloven
og itfymbolsle Bogen Man lan i ethvert
te
til
vil
der
taget Standpunkt
den;
Fald ille nsjeö med hyldningsedenx
om
blive
Tale
Patthi der fsrer man det evangeliib antagelig næppe
lutherste ind paa et Forum, hdor det tistandpuntt i denne Sag; her vil
ttke ihm-er hjemme, neinlig stor de hver Mund i Venstre stemme efter
borgetlige Domstole. Det er en U- saglige Hensyn og iske offer noget
lysse, lhi Juristerne lnn lun dsmnre anbet.
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ftnqt Ulyttesgilsckli
siete i Løtdags Not den R. Ott. i
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Ejendommen Rottevoldgade
En
Avbennam
hiemperkrirtetet
Jnaeniot, Jernbaneassiftent Biene,
vendte Mem ved 1sTiden, men gik
feil of Hovedttappen vg tom nd i
Gestaden book han styttede neo af en
Kalberistentknppr. J Faldet knusfe ban en Rude, og Stoien af dem
lod nogleBeboeke fornwde, at der var
Jndbtubstnve daa Spit. Te fendee
Bud efter en Betjent, ssom rieb Hjcekv
af en Haanvlygte fandt Vierte, der
nedefs
lan bevidftløs, med Hovedet
tet og med et.o-Tomtnet langt Sniti
faar i Hat-der Saa hurtigt det
lod sig gske lutes han til Kommunehospitalet, hvok han lom under Behandling. Hans Tilsiand var menet
alvvrlig, da han havde lidt et sfokt
Blodtab: men i Libet af nceste Dag
indtraadte der en sittek Bedring.
Et
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Undetudvalg. Den 7. Okt.
valgtes der et Undetudvalg til at gi-

Fotssag til en Kirkeforfatning, og
fslgende 11 Mehle-neuer blev valgte
Kontvrchef Damsiet, Baslgmenighedsptæst Motten Lotsen, Professor P. Mut-few Bisiop Fr. Rielsen,
Baron
Botgmestet
Reedz-Thott,
Rosen-kn, hsjsdoleforstander Schroder, Provst Tobiesem Folletingss
mand A. Thomsem Pasiok Ussing og
Stiftprvvst Zeuthen.
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Studenterhjemmef.,,1id
adgaaende Virksombed i Studenten
tiden.« Osm dette Emne holdt Divisioleforft. Dr. phil. J. Nstregoard Aftenen den 6. Okt· et grundigt, men
ret ensidigt Foredkag. Manqe fande Qtd blev sagt, men man fit igsiem
nem Foredtaget ny Bettæftekfe paa,
at der er meget
stor Fotsiet paa
Kutsuset for Bsrnegudö- Studenterlivet i Nutiden og for 20
tjeneftearbejder hviltet for Aar siden, og at det ikte gaak an for
fstste Gang afholdes i denne Maa- Foredkagsholdecen at onlægge somme Maalestok for for og nu. Sterbened, hat vundet wegen Deltagelse.
til
der
les
vi
er
Efter hvad
tigtigt blev dct fremhævet, at
ekfater,
i
Kursuset
Stjetn indmeldt paa det, hvad det fsrst of alt kommer an paa,
nætmeste 200 Deltagere. J Netstved et at faa tigtig begyndL faa en sosan der paategnes en Deltagelse uf» lid Grundvold lagi.
Dette gældet
baude i bei praktisie Liv og i Studien
ca. 150.
Ud fra dette Syngpuntt gav Tale-en
d.
Skous
r
det indtrcengende Raad at give skg
r
Priovst
Jso defck
den
10
god Tid til at faa Grundvosden lagst
Jordefærd fonds Sieb
fra det store Kapel paa Assisiens og Mc give siq i Lag med udadaans
Kirsegaard, Kobenhavm hvor et me- ende Arbede være sig Qui-erbittget talkigt Fslge, deriblandt txt-stills- fomhed, Spndagssiole ellet andet
ge Præster samt Retsfotmand Mad- lignende, for Studenckertidenä Stuvkg, havde givet Mode. Paa Baa- dium er oveksiaaet.
ren faag bl. a. stgnerede Kranse sm
»Ein Tid,og hvad du drsmte situi,
,,Hotsens Mnighed« og »Und-nis- du sial i Saan stue.«
festiftelseng Mu« samt mange anEn fatlig Situation. En
dre, smnlle Blomstetdekokationer.
Salmen
Gftet
»Den signede Dag« stok Ulykte var Fredag den 8. Okt.
kalte Diakonissestifselsens Breit Pa- met stei paa Landeveien mellem Odstor Dalhoss over Ort-M »Sacige er det og Votme hvor denne ved Aa-
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Iollettrten bit man stille sig saa er Milepæle, der viser, hvor langt
tmtdelommende fvm muligt over for Udvitlingen er Wi, og Befvisew
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dem, der ee i Betst hen lmod bei der peget i den rlgtige Netntng
leistelige, og Btsioppen vilde der-for er derinwd ille sat til at hemme Ub-
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beholde Menighedsransdene som er et Gode. Dei ferekorn ham at oære en Mangel, at der
itle i Menighedsraadsloven er optaget en formnleret Erllæring orn,
hsvad der er Betingelse for Valgret.
Det bsr ftaa i denne Erllcering, at
den paageeldende ille flutter sig til
noget Kittesatnfund nden Ofor Folmente,
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Sosrgsmaalet om Prastelesftet
fra det evangelisi-luthersse. Naar han perfonligt
onsiede at nojes med Embeoslsftet
og LtdinationslsfteL er det tun Untryl for, at det evangeliskluthersse er
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Kendggernina, at den namle BetenDelse, lworpaa dore Priester er for
oliatede, dar Vist sig i Stand til at
sammenknntles ined et Fromhedslko
Faftlyolden as riet lntberfle er en Be
ssnttelse af der menige Folk.
Det er
itle Frombedslivets
Interesse, at
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oil ophceve
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Dr. POWEK V. s.

det

Dei var genügt bebte, ist
vev Ordinationen med

det itte væte den bele, men
havde aldrig kølt noget
ban
paa enkelte Punkter
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