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Adssrtislng Rat-Es made known upon 
sppllcstiom 

J Tillcelde us Ungelmcessighedet ved 

Iodtagelieu pedes man kluge til det stedlige 
List-klein Skulbe det ikle biswe, bede- 
ssu henvende ftg til ,,kantleten«l 
Iontor. 

Nackt cheme dem-endet sig til Felt, der 
spottetekiBlavet,enten tot at lebe bot dem 

ellee for at faa Colosning om det armer-by 
Iedes De altld omtale, at De lau Adel-title- 
Instet i dette Blas. Det til viere til gea- 
img Nym. 

smwlft Præst vll være lulycrsk 
Pisa-sc Den zoryeiwærende tatoMe 
Prceft F. W. Muckeuyxrn hat til 
Tonktapitlet i Links-plus Even-ig, 
mdjendt Anspgmng om at maam 

tndtrasde i Ums-Ding Etift og hljve 
crdinem ved næste Præscevielse — 

Muchtchirn er født 1870 og hat 
bestes-let wol. KandddapEksamen i 
Luni-. Don dar tllli.ge Lager den 
prattdfie Eksamen. —- Muckenxhirn 
er i stn Tßd udeksaminseret fra Je- 
futtsemimriet i Rom. 

J Jmmanuel svenstiluthsersteKirs 
ke i Oamha hegyndtes forleden Son- 
dag Aften en Serie af otte Proz-di- 
keuer over Herr-eng Ben, Fett-war 
Disse Pkædikener holdes Smdag 
Asftekoer og Tong Asftenec For- 
Udgmende Sindag Ast-en Hutte-des 
en kake Ptcedikmer over Ren-er- 
btevet Udlwggelsen as dem Brev 
hast-de varet sitden sidftledne Septem- 
ber. —- Mwite noget lignende for-e- 
gaar i enskelte of vore Menigheder. 
J hvert Sol-d mente vi, det var 

giodt M meddele deckte da det er en 

god Marthe at give vote Tilhtkere 
Forftaoekse of Guds Orsd paa. Tet 
moa jo vcere en Slags Bibellæss 
Ringen 

Fta Kinn. Den fvensce Missio- 
næt A. TM, fom vi ftt hat med- 
sdelt stu, ice-der bl. a. i Brev til 
-AW«: »Amt«-e og centrale 
M hat været ret conservative 
M W til at wfklippe Haar- 
III-wen- Men tm skal det vel blive 
til Alwk her ogiaa For nogle Ta-« 
ge fiden Mpipede den højeste Mem- 
datin sin of og bærek mt udenlandsk. 
Hat og see im net nd Tidlig om 

Norm nogle Tage feuere var 

M et Besen ude i Georden blandt 
Wesens-, oq jeg undeedeä hvad 
See kunsde vcere Den ene Lanerfals 
v- W sftet den andeu. Dei bleVI 
W klar-t; de havde tltppet deres 
Mist-r ask, og det vækker jo läge 
im Wen Opsigt her, ist-m ncm 

H; en fkægiget M dechjcmme rager 
:, M W W Of-« 

Ved den forenede norfke Ortes-·- 
Aarsmøde var der delte Meningeri om man fkulde indbyde Fsrikirkesl sfolkeue til at være med i For-minng 
bestræbebseme. En Tel troede, at 
disse var smdanne selvstændigc Jn- 
dividety at de selv kunde beste-tune, 
vm de vilde være med i Foreningös 
Wellen Nogle splte vist iskke 
emang Drang til Fokening, og bog» 
eurem var Sternum-gen mwaste end·" 
sm- biUeL Det beten-des dag, at 
M Wbde holde Fer mod alle« 
is- vvdt bei M M nebst-mumqu 
»so alt, M alt. Saale alt.« Det«l 
et et W TM i D. s. K» mensc- 
mon, at man vibde san alle bisher-- 
Ist W for-set Ftlgen ast« W om den Sag blen, at. W W W til d 

-Mpgwikiewqfsimte·s 
M M hu Use-Muse til« 
W Uns-M i W Ober-« 

Ved »Das-wes T-yru.)sde«ZIlarstmisde.I 
tildwg Its-hellen om Sport-v-« 
elser ved Samfundets Skoler fig- 
megen Lspsmæsckisomåhed Ter var- 

udmlt Misnoje med den strenge For-. sboldsssregrL jin-m blev sauer i Fjor — 

at udelukke al Anledning til »wu- 

tefts« med andre Stolen Nsogled 
»Talerc mentkH at sdex but-de give-s. Frishcd for Ztirdenternc til at spils 

le mod andre lutiherkfe Stolen 
Tisn enorm-Fettk- Etemning var idogl i Favør af at holde fast oed Bestems 

Hin-lieu im i Fior. Tel- blev bei-il- 
.ge: 8200 til Ewiveking of Gom- 
naftiklobalet ved Semitmrict, vgl 

fllugdomssiorbmhdet opmtimres til at« 
Hacke siq i Sowie-n for Jntssasmlmgl 
i dette Wenn-d 

Det nye Parti. 
Lin dette ftriver den svemiilus 

thevske Augustana Zyiiodes Blad 
.,Augxksmnn«: 

»Der nsyc Parti, som Tau Degen 
i Ehicagv osg vil blive kendt fom 
,,Tll)e National Progressive Patro« 
—- hvilket dset ogsaa ek, om det el- 
lers folget si-: ngrcmi — fein-dies 
i Follets Hu og Sind længe fsr 
det fik noget Nam. Folket hatt-de paa 
det nærmeste udslettet de gamle Par- 
tilinåer sog stemt for .,the hest man«, 
fom det stakdsigt bed. Og nu, siden 
Follet hat faaet et Parti efter sit 
Sind, but-de det kunne aansde friere· 
Begejftringen fik intet Tsdsstsd da 
Rooievelt i Echicago nødstes til at 

træde tilbage for den Ovemmgy 
M der .tryranniferede, den verme- 

des Ema-te RooseveüsKolvnnens 
Tilbagetrwden var et Athkfe, fom 
i Storslaaethed Tøger Tit Sideftykke 
i vort Lands politiste Historie-. Da 
detmcs XIV-Tonne veg til Side, veg 
Glorien fra det remxblikanssfe Parti, 
dets høje og nosble Aner blev et 
Minde «blot. Det storis Konvent be- 

hksver ifke at sige, som der en Gang 
for i Tfiden ded: »En san-Don Sejr 
merk-. og n- et fortabte«, thä dist din- 
der ingen fsisre Zeite, ikke ensgang, 
om det lover at gsre Bod. Kan- 
sak keer Guvmm — Embbs 
heddet han —- poaftaaL at ingen- 
Magt i Ver-den kan bekeer der nye 
Parti, og hisri Atem-mer mcsd Ju- 
bel Johnsmh Califomias Guyet-non 
Smatot Vom-h i Ida-ho, (Hlassocb, 
W. Virginias GuvernsL JantcsR. 
Garfield i Ohio, Senator Dixon 
og Qrmsby Mr.sarg m. fl» tkv end- 
ogsiasa Tit-ists Vennet ded, siget de» 
at RwTwelt var Folkets Amt-didm,s 
og de Frigøwlsesideen Von Bot-swa- 
tede udtmkts Ledernes dnbe Tanker 
vg Zflelfetc Alle de Statt-n sum Hex-; 
Ud for Konventet hyldede t)?k)rs··esve!t,l 
agier- at Golde sderes givnc Ord, vg; 
Stint-ten Penwkylvania lover Nun 
gennem Harrv EIN-Her 125,000 J 
Stemmers Majoriitot i November 

pmtrent fault-des lyder det ud over 

shelie Linien for Næwærende, oq 
ldenne Entchusiasme tyder iste- paa- 

at Folket Bsfev beseer i ijcagsos 
Kotwentivnen —- eller hvorledes?« 

— 

Prof. P. S. Vigo For-trag 
In Mutes-n Statt Universität. 

Sirevet for »D-fk.«) 

T(-: u.:1« Juckt-. Erkannt-Zug Iksnl 
Id. sum, m Prof. P E, ng ysoldt 
zoredrag part Zum-n Mkcutetota5’s 
Universitet Terved blev Prof. Vigi 
dsn første Musidmerikawke Profes- 
«·or, Der hat opnaaet den-le Afte. 
1ksbennem Prof. CH. Borhixes’ og Pros- 
fjdent Vincems store Interesse for 
skandinavifke Me, Falk og L:t·« 
teratur er det endelig lysktedes is 
Aar at faa optettet en Serie af« 
Fort-dng over ffandinaviske Em- 
nec. 

Pros. P. S. Bis-s Emne var »Mo- . 
dem Denm «. Ast Emnet blw be- 
shansdlct paa en mefterlig Mart-de be- 
shmes vel ickke at siges. Da jeq htm- 
ber, at Magstholderen vic befor- 
dkc i W dette Mcige Fore- 
drag, ftal feg Jlet ikke fotspge at re-’ 
fete M het. Aling bat jeq Lyst 
tilnst opter Leier-ne om et Par 
Ding angenmde Maga. Dei 
var M lækd da W. Dei 
m M alwrligt oq hunwvlstisL 
Dst M W wer 09 M 
Osten for Wh- as W 
wo den M htie W- 
Mu, et sind-, der er san W at 

QW 
set-Im W asf W 

W i W W u- 

s 

Jus 
äu 

ncwnt. Hier betonedes særlngrundtts« 
vigs, Kierkegaards, Tietgens,Fjok-ds» 
ag Talgafs bewdnjnqstlde sts 
akbekden hvert paa sn forstelligeH 
men ikke desto Inkndre rige og staats 
bare Virkeselt. 

Klart eg tydeligt vkstes disse 
LIZasnds og andre state danfke Mcensds 
Bewdning, ikte alene for Nuttdens 
Danmaric men ogsaa for anidean- 
de i vor Tid. Kun ved grungdägk 
Forstaaelfe af Grundwig fokftaas. 
Henrik Ochsen og Biernson aw. 

Foredraget paasbørtes asf en fin, 
last-d Forsasmlimh der havde aabne 
Treu. Bette gav fig Udflag i etl 
Forlanqende sm nogle as de ameri-1 
kansffe lehørere, stillet til »Head of 
Zeundinavian Todt« Prof Mike 
om at faa en hel Ser: e asf zwei-kam » 
om nmligt ever dan te sites-artigen-1 de Personen og danke Forbach 
Hvorvidt det vil lytkes at ever-kom- 
me dene Lnske v.des ikke. Nat er 
det, man fik Smag paa noget, man 
forstod, der var neiget 

Prof vaime fvrijener Taf for at 
have arrangeret dette Foredrag un- 

der Umverfitetets Ausdicier. 
Til Slmning lad mig paa agne 

og andre Darf-Yes Vegne, der var 
Siede, ndxale, at Prof. Vig 

Jvar kkke alene en værdig Reserve-Ten- 
;tant Her Don-mark on Danske her- 
« 

ww, men i Særdeleshed for den 
Wirken Zwar-i ban staat-. 

f 
Minneawlis, Minn» 1. Juli«12. 

N. Hausen. 
Leu-Este- Ave. S. 

W- 

Beganmeldelfr. 
For fort Tisd fiden er de: sjette 

Wind af den bekisndte widsde Pro- 
fessor use-org Sidersdkups samlede 
Zkkjfter udtommct Der bærek Ti- 
telen ,,Tiltomme dit Nige«. 

Allerførst : Bogen findes 16 
Paragraffer ow, hvad den tristne 
Menighed er, og shvad dons For- 
yold nl Nandemädlerne bestaar i 
og andet mere angaaende Menigs 
beden. Dermrst Haar vi en shel 
Masting Miäjonsbetmgmingeh 

»der shock for jtg er strevne over eck 

Wille Llfssnit as den hellige -Skkis:, og 
Tosm før jra de til enden hat 
staaet at læse i Missionsbladst 
-,(:3agsseren«, Tom Ideede ielvkes 

jdjgcrcde, saa Icenge han levede J 
lnasstmtes Missionsbetragminget bli- 
ver vi paa en letfattelig Munde 
Horte langt jnsd i de guddotmnelsige 
Zank-beiden ssom ligget i ide VII-el- 
cksssnih hvowvek Magtningeme er 

skrchnr. Vi nacktes-, Wledes For- 
satteren var syldt of kristelig Tro, 
dnb Moor og insdetlig Omiorg for 
de arme Hodningers stelle, og vi 
sec- hans werordentuge Evne til 
at tunne finde de Lætdomme, der-; 
ist-Myo1de«:s i Visbelen og stille diske 
irem paa en fængslende Mandel 
Not asf Morg for at vinde de; 
arme ums-trüge Hodnfngcr fass in-’ 
gen as vs faa i Hierm, og det er 

arise-list naar Mesmeskey der ved 
Bei-lob oms howd Bibelen leerer om 

chen til Salighed, ikle vii anfttvns 
ge Tig fast at faa Hedningerne am- 

vcnsdte. Dem iholder Speichequl 
frem i Eine Missionsbettaginiitgey 
ogdettelærtehonos,dersta3kid 
til enden var Elever ved den Stole- 
fom dem nat Lærek vsd og Bein-ket- 
If. 

Eaa er der 5 Prasdkiener ijdftl 
; Bogen, og blandt disse 5 er der 
ern, Forimteren bar holdt anden 
Paaskedag 1870, alfao da hon li- 

ge var godt ZIU Aar garnka 
Den er holdt over Dagens Evan- 
gelium om de to Discipüh der gik 
paa Veer til Emmaus. En dyb 
kristelig Alvor forenet med en for 
en sau« ung Mond ganske ualmins 
delig starp og langjrækkende Ind-l sigt i den hellige Skrkft kam-net 
tkl Sorte i denne Prediten Den 
blev holde wre i England i SI- 
mandskirien i North Shields. De- 
svtige 4 Ptædikener. der alle er 

holdte under den Helligaands Le- 
delse mellsm Aarene 1895 og I904, 
er state Messer-verriet 

Oele Hatte Bind et vel fiklert til 
c- bwges Tom DOMAIN-don- 
Hveri M og hver Prædiken deri 
Met. Laterne til at kewde og 

dem del-af, aller di- 79111 v1«l loose: 
deri. ; 

T« Z Bind, der tidligere er 

kommst usid of Svcrdrups Skrvftey 
og sum jcg for hat skrevet en dort 
Anme delfe af i »Dan«k-sren« for 
noget over et Aar sidem scr jeg, 
at dicu Last-de Mond Hr. J Osten- 
Andcsrsm dck er Docent i Kitte-» 
hsstoxssc ved Købcnghovns Universi- 
tkt, bar gjort sig godt bckcrtdt med 
og er blean en shel Tel interes- 
Hmst i. Han dar jkrevet en lang 
ArtiU i ,,Teologisk Tidsfkrift« i 
Daunmrf i Anledning af, hvad 
han ka lasft i ncwnte 5 Bin-d, og 
shan hoc faaet det Syn paa Aver- 
dnw ved Læsningen as hans »Trist- 
lige Cfterlckdenstaber, at han var« 
en megct bewdningsfuld Mond i 
god Wetning, der helt og fuldt stod 
Paa den lutherfke Kirkes Grund 
baadc i Lin-e og Liv, og besasd en 

stor Begavelke som Lan-er og Le- 
der. Hatt MEvekdntpsSkrkf- 
tet tii Læsning for «TeologifkTidss 
fkrift«-E— Liebre- i Danmart Hatt si- 
ger :«1 sidst om dem: »Te hat vir- 
kvlig Nntksdsbewdning". 

Sjette Vind san vel som alle de 
Wrigc Wind kan faas i Danifh 
LIM-. Publ. Honig Bleir, Nsbt 
Sport Vind kostet 81.80 i billigstc 
and og 8250 i det -dyreste. 

A. J. Dahin 

Den Ist-Eise Mitiksshisiokir. 
leEanon Dyiondagur. 

Overfot fw VII Fuwdmnentals«. 
Vol I. 

Bed Chr· III-L 

(Fprtfat.) 
Pentateukeu bragt i flet Miste 
ö. Disfc fire antagne Dotuimeni 

tet er ensdmere pochte-acde at dar-e 
iner Selvmoidsigesic og at Mre 

uwjvlsomt ukompleue Hvor lidt 
eile-r Vom-money de er ukonwlcstte, 
er dritjterms ikte enige ow. Hvor 
meget der mangler, og nam, how-, 
thorledes og asf hwm det et dokttas 
get, enten det var en Tyn som stjal 
det, cller en Copttst, Tom fussede, el- 

»ler en Nod-atra Tom forfalstoR —- 

»sige de iste. 
U. J dexme redaktisonellc Proses er 

der as Aritikeme nahenden ingcn 
Grause fat for Nodæktsrernes At- 
bejdr. Msd Frihcdens oberste Aa- 
svarslssched masmar de, at de ind- 
swd msisieldende Udsagn i den Hen- 
iigt, at fotlige uforenelige Overs 
lweringeU at de fammenblcmidsdc 
iwad der skulde have vætet ads«ti1-t, 
og ssilte det, iom Milde have vætet 
samtnen. Med et Ord, det er et 
Gruwdwineip shos Ude ledendc Hy- 
pothessMageæ at Redaktpterne »Ga- 
ve Mk alene misforstaaet men knis- 
reprssentetet Originalekne« (Green 
page 170). De var drehen aif »mo- 
iftifte MotiserC De fvwekslede af- 
vigetide Beretninsget og benfsrte dem 
forketj M forikkrlligc LejliMder 
De gcw Mc blot falske fawede Ind-l 
trykx men de sdelaqte vætdsssulsde 
Bestand-Ziele af de antagne DOhtmenis 
tet og soffs-de med de afklcedte Ne- 
strr. ? 

7. Og værit asf alt —- de Mete? 
Kritikete er enstemmsige i den Stut- 
ning, at didse Rheine-stet- indchols 
der tre After as Materials-: 

a. De mMigt twværsdige, 
b. Dan- sfom fiskett er www- 
e. Tem, Tom aldeles sikiert er 

uasqte t »Pentateukens Beketninger er i 
Almindeligihed trovrkrdlge« sfsnt til- 
L kcs mtyfvifke oa lczxcsndengtisqe Mi- 
raklerneJ som er anfan, er en jene- 
re Tjdsalders Overdrivelse« fdcwids 
sons Jntroduction page 131). Nam-i 
men til de førite 11 Kapitler as lstc« 
Mosb., siger Gtsotge Adam Schmidp 
i hans »Modern Criticism and the 
Preaching of the Old Testament«z 
er vævet af det raa Materiale af 
Miyvher og Leuen-den lGan for- , 
nasgter deres shistorisie Arn-after og 

Tiger-, at htm ikke i Ackwlogien tun 
finde Bwisek for den personer 
Existents of Celv Patran Kost 
taki-er. Senete den« itan, i eh 
Anfald Of WWSMX Nugeb Ists 
han den nedladende Allmacle at. 
det et meet mutig«t, at Viktor-ferne 
osm Mrkerne har, hat-d Ker- 
nen ansagt, et historisk Element 
wage MIOQ 
W er Mattelsen as de 

B W, der et W. im 

: »Du-As Lords-Mc M« 
I Ihm b 

den-de iwlogiikc Siribeirter og Pro- 
fessoren Dei er til dem, den ha- 
jcre Kritik rodiiieren ihsvad den Dek- 
re Jokas- kaldcr Moses -Sikrifter. 

Dei gamle Stimme-te thgt i 
slet Nygtr. 

Med Heniyn til Reiten af det 

gainlc Tit-flammte maa det siges, 
at ide højcre Heini-few bar behandiet 
idct Paa den sannne konfusie Monde» 
Den alcnindelige siirles for lange« 
Tider ærsde Oderlevcringer er for-; 
kostet og dens Sætningek osm For- 
holdet til Inspiration og Ægthed 
og Troværdigshed er haanet. Mod 

chsyn til Salmerne var Hat-pen- 
Tom man engang troedc var Davids 
Himy ikke ispillet as Jsmels Unde- 
»fuldc Salinist, incn i Aslmindcligehed 
af en anonym Person after Zangen- 

Mal-eh og Saknernc, iom af den 

alvidenbe Hei-re ielv er tilsiteven 
David, er drisii gt hensørt til en eller 
anden anonym Mambasen Prædii 

lkeresns Vog, fkrcvem ingen ved mai-, 
lhvvn osg af wenn Desiddcr just en 

mutig Grad af Inspiration ikønt en 

asf Kritikerne »as velbalanoerct M- 
mein-W denasgten at den i det hele 

. 
x..g : Widder nogen«.12atukligs 

Ivis«, figer en andem »den er ikke 
virkeli gst et Vækk as Sal.omon« 
Hsjiangen er en del af menne kelig 
Kærligthed og ikie mere Der er in- 
gen Innpiration i den Den fsjek 
intet til Aabenbaringens Sum. 

(Trivcr, Jntwdsuciiom page 470), 
(Sandan page 211). Esther fsjer 
Heller ikkc noget tl Aabenbaringens 
Sinn og er ikke distvrikk lpage 213). 
Esains var naturligdis sit-even ask 
et Jlntal af anonyme Forfattere. 
Mod Hiean tii Daniel, da et det 
fuldstasndig et Værk under et falstt 
Nat-m fkrwen muckte i det 2. Aar- 
bundrede efter Kr. Med Hensyst 
til det Nye Testamente: den Engelsf- 
sfrivende Stole hor hisdindtil ind- 

Hmsnfet sig i Almjndclfghed til del 

jgamle Testamente, men hvis Pros. 
Sonday, som gaar for en menet 
Konseer og moderat Reprcesens 

«tant for den tritter Stole, kan ta- 

ch, som et Efsempei. er de histori- 
fke Begex »ensdnsu i fsrfte Instanz-» 
vickeljge Historieh sammenspt efter 
almindeliglyiftorfk Methode, eilen 
for fee vddn Pfein Wandern-Z paa 

hvilke de er hinmensatte, ikke er al- 

imindelige, swldes det snknseke eer- 
Idommelige thvdighodek ved So- 

Igem og ikke Jndflydehek sum bebs- 
svcsr faer gt at bestrives som over-na- 

jturiich Woge 399). 2. Petr. 
XVI-ev er pfeudonyntt, sdcts Navn 

sforsfalskcn og der-for en Efterligning, 
qust Tom stor Tele wf Genos, Zakas 
Hrias vg Jenas, og Ordsprogene er 

Jovevtroiike on nackten forfallkede Do- 

qumenäer. Dem- er et ligefremt 
JMdnesdnrd om det Standpunkt Tom 

Uhqu der faltdes den modemte Stole 
Ifor den hsfere Kritik, ist«-aged Dei 

er det Standpunkt de fett-, Neige 
deres egen Weh mdttmme at 
de inddager. l 

Vanfkelighedem som stiller sig for» 
almiwdelige Joch er derive denne:» 
Hvorledes kan disfe Kritikere freut-« 
deless gøre Ktav paa at tto paa Bis! 
belen, fom den kristne Kirke alttd’ 
hat troet paa den? I 

Bibeleu i Beut-km I 
Ter tm-. im ver-re- nogen TvävH 

uni, at »Er-ims- og hnns Apostle an- 

tager hele det gamle TestamenteH 
qMn indblasst as Gud 1 alle dcts eu-( 
festu- Tole; fra dct forste Kapitel nsf 
l. Most-bog til det sidste Kapxtkl 
as Malakias var alt ubetinget tkoet 
at vcrre Guds egne Ord. Og end- 
ogfaa fiden del-es Dage hat den shele 
kriTtmI Qirfcss Opfattelfe vcktet, at 
Bibelen er Gudi Ord; fom den 
anglä't’a11ste Kirkes 20. Artikel hat 
det: »-det er Guds Drd sfrevet.« 
Bibelen fom et hele er inspireret. 
»Den sanfte Skrift er indblæft as 
Gide Tot ek, Bibelen ikke alene 
iwdchvbder Guds Ord, den er Guds 
Ord. Den indcholder etz Aal-en- 
Garinq. »Am et site Mut 
wen det er ins-MAX Dem er 

den kmsetvatwe oq ned til denn- 
Dag sfaa qodt sum almindelige Op- 
fattelle ckf Swrgsmaolet. Der er, 
fom Dei et vec W, mange Inspi- 
mämtstsorier. Neu shvilleu W 
Leise eller Acri man end hat med 
Wyn til Mienen —- pcenar 
Um Gelb-Mc W Ocd in- 

Wim), MI, M- le- 
bende es W —- de hat alle 
hohe out-n M W, im 
Its, Jst M W Of- M 

« 1 

der er Titel-et Mod et Qrd de ind- 
OIlutter gexmemgaaensde Gud Helligs 
nands Vert, og lhsar shos sig de Be- 
greber, Tom følger ihcrmed, nemlig: 
Asutihoritet SMdsrulhed Pasilisdeligs 
«l)ed, og Guddomnwlig STIMME-. 
(-De to Tolddeste Beet-ker, om dem-se 
iEier-stund fm dettse Standpunkt er 

af Grauser og Lee. Graussens 
om ETkhwpnscsufrisch er usdgivet i en 

mncrikanfk Usdgave af LIEwa å 
Waldin i Cincinnati; og Lee om 

Inspirationcn crf den Helligc STriTt 
er udgivet af Nimmt-Ins 

i 
Viskop erdsziniorch om »Zuwi- 

tation isf the Mut-« er ogssaa mcgei 
lærd og solid; Rivington 1875). 

IMen Bisbelen kam ikkc lerngere, PM- 
ng Kritik-me sies i dem- Lys Den 

set M Ort-ed i den gamle Bewds 
Ring of sdcnnc Vetcgnelsxn Den et 

iskke Gnds Ord i den Bcwdninq, at 
Den er indblæst asf Sud Den in- 
debolder blot Guds Ord. J 

Immme af dcns Enkelthedok, er den 
ligesoa usikker som nogsen tin-den 
mcsnnsfkclig Vog. Den er ikfe en- 

ganq molidelig Historie-. Trns 
Frwnstillingek as, shvad den udgivet 
for almindclig Historie er fulde as 
Forfalfkningcm og Fejltagcliscn Op- 
tianer til de fem Makebøger var 

f. Ermva »(-n bevidst forfinet For- 
faMning« (Se Msller page. 207). 

Wer-ex 

»Ungdommeus Vol-A 
As Paftot T. Binin Esbjetkh 

p. t. Jemand for »U. V.«. 

llakuet folgende-, der er fort-kom- 
me: i »Kr. Tabl.«, er slrwet mdd 

4Frei-holdem dcryjemcne for DIE-, vil 
idet litten lasfcs as maime Tgnslere 
i Am. med levcndc Interessen Dei-es 
Be og Vel derbjcmine ljgger jo 
ogsTaa os Dunste her paa Binde 

Gftet at man nu i Tonmark i en 

lmm Aarrcrlle bar vasret optaget as 
Hund«-der af Opgavlsr, Tom fstte 
Meimcsker dort fra dekes Diens, man 

.det vel silka at MS paa høje Tid 
«at faa vcndt Ztrømmem san det 
v«l·vmmesr til at ltyde: lelmge til 
Hjemmenel »Gott-.- .sjem« bit pro- 
re vor Tids Offen. 

Men Her its-der vi iaa det sorge- 
klige Resultat asf Tidens Uro. Der 
Ier alt for foa gode Hjem i vokt 

IM. Og de- wcsek en has-ist 
istiqettdcs Ungdmnsflarc op, som al- 

Isdrig that fendt et godt Hjems Bel- 

l 
Mller. 

Seri hat vi atter Fortlaringcn 
"paa den stadige Pladsmangel i vo- 

Itk Wust-. De lærte intet qodt 
Lwider Mstem og be fmtdt in- 

tet Tilflugthod i Fristelfcns Ame, 
.de imange unge, sosm allerede t 14 
Aar- Alderen staat tlltult for Dom- 
stolene, fhvor vore Dammes-e oer 
m- i Bildt-de med, shvad de fkal 
gstis ved dem. 

En Advarlel firite Gang ——.men 

de vgl-, at den fragt-r lidet eller 
Amt De hat dem inart igenl 
deespækring i wgle Uger eller 
Manne-der —, ja, men de mengte 
jo til Mirkning og Dir-beide taugt 
mere end til Ensomhedens Straf 
og Lediggang. 

Men Henvisning til Brei-gema- 
dene da ——, in, det llet jo ftadigt, 
men dels tager det alt for lang Tib, 
luden det tunge Mastineki naat til 
et Resultat, dels staat faa Vierge- 
tmäene i den komme Knibe med 
doml 

Men de af Staten anertendte og 
underststtede Qudragelfesmiftoltet 
hat vi io — oq dct er onkoa aodt, 
i al Feld for nogle unges Wes-kom- 
mende, wen der er dog den Ham- 
vod dom, at det hjemlige Prckq trods 
alle gode Beftmbelfer fra Ledernes 
Eidcs Vanskcslig fnn aeumsntføkes· 
De et- fok state og hat for monae 
uensattede Element-Er at tumle med, 
og de riqtiq fordert-bode- faar let for 
stor Jndflndelle paa dem, der elleks 
Tun-de reddes. 

Pan W Punkt er det, For-tin- 
gen ,,Ungdommens Vet« hat stn 
Wrettigelfe, ja, offer mit Sinn i Iin 
M Grad tilttængte Gewins, idet 
sden dar til Formaal at W 
smaa gode Mem for unge, Vom usden 
disse maa blive Fodem. 

Fort-umgan, fom stiftedes for s- 
6 Aar stden as Wurst Rissen, 
M, med M Formel at were 
en Mich Wlfe åf »Wie- 
Tig M til via-ferne M- 
an«- dar M sin- Tom-M 
W at W M- 


