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If cui-ver set, heb-s obs-Meter 
I. M. Andersen," « ka Weh 

Ente-M at Eli-sit Postenijeis as second 
ekssi Marter 

Adverthäne Hatt-g made known upon 
spplthtiotk 

I Tilfcldt as llregetmtkssiglsedek ved 

Isdtagelsea bedes man kluge til det siedlige 
III-Mem Skulde det Mc phrpo bede- 
Its benvenve fig ti! »H« onst-ten «I 
sum-n 

Klar Leser-ne dem-endet fig til Futt, du« 
sperteretiBladcunten vor at ksbe hol dem 

ellet for at fac Oplnsning om det armer-be, 
lebet De ultib antrat-, at De saa Unwisse- 
emstet i dttte Bluts. Tet vil part eil gen- 
IUI Von-. 

Past. H. B. Kildahl drøfter i en 

Artikel i »Luth.« Zpørgsrnaalet om 

den Praktiske Gennemførelse af zor- 
ening of Den forenede Kitte, Den 
norfke Zynode og Sanges Ermon 
Der er da scerlig Zporgsmaalet om,· 
hvad man i san Feld skal benytte de 

Læreanstaltcr til, der bliver gjort 
overflsdige, han behandler, og hakt 
Von-stiller da LIprettelfen of et Hjcm 
for Menneskek, der lidek af ushels 
bredelige, ikkesfmisiomme Zyadom- 
me» Sikkert en Tksn Tanke! 

Under en Forhandling i den tyske 
Niqsdag om Kolonispsrgsmaalet uds 
talte en Socialdemokrat sig for-jeden 
rasende om den Vætdi. Muhammes 
donismen havde Tom Opdtagelsess 
middel i det tyffe Østafrika 

Hex-Pan skal Kolonifekretæten have 
givet fslgende bestemte Svort 

»Bo: Stat er en kristen Stat. Hat 
vi sauer et Land, Vvor der bot en Ek- 
krfrisnsn Befolkning, anfck vi det Tom 
vor Pligt at bringe dem Kriftendoms 
men. Hvad Jslmn angaar. vkser 
sdens Historie saa tydeligt fom vel 
malng at den ikke er i Stand til at 
lsfte noget Falk, og at den skke hat 
virket i Berden sont en civiliferende 
Magt.« 

Dei acklder i vort frilirkeliqe Ar- 
Vefde oste om at taqe praktisk sat. 
Med den Sandhed for Lie stol Vi 
meddele lfdt of hvad Prof. J N. 
Kildalil der forestoar Jndsnmlinnen 
af det store- anilcrnmsfnnd i den 
norlke Frkkirke Tkriver om den Sm. 
Gan lkriver i .,Lutb.« bl« a.: 

»Im fkql kørft fige, hvad Plane-n 
Mc er. —- Planen et ikke den, at 
feg lkal komme til Menschederne oq 
san fka Bus til Gus Tor at optnae 
Gubfkrivtion Enhver ffønnen m vä 

Me kom noaen Bei paa den Vis. 
—- Planen er heller ikke den, at 

en Flok Mel-nd stal lejes til at reife 
rundt i Meniqbedeme for at Tmnle 
Bidrqg. Meningen er ikke at have 
lejede Jndfamlere. Meningen er ikke 

at vi fkal kalte bort flere Tufinde 
Dollars i Lsnninger for at faa det 

send smnlet· — Planen er heller 
site den, at jeg skal bei-ge de en- 

kelte Meniglzeder. holde Preedikener 
og Fdeg om Sagen og begynde 
Ivbejdet Vi rak ikke lanqt pas des 
Bisc- 

deeke meddeles: »pr i Red 
Mver Dalen qu Ptæfterne meget 
pas den Monde, at to og to samt 
Musen og optager Subfkriptiom 
oq jeg hat ftwftaaet at den Plan: 
ais-eise- sfoiemffetis www-« 
W M: Ei san give 
Ut- Hi kan Im We Arber 
III-te M to M end M to 

Ist-s- M es M i Gott« Noa- 

Ist Mkodc its-M ftr M 
»He-« is- mooo ei II-. J 

Vokt offentlige s 
Skotciyftems Fallik 

-—-— ; 
Folgende er on »Er-OTTO- euer 

Tazc If m »Ernst : Tennetx Eule-( 
s.-.n ver measrxsomhed for c: Tidfl 
sit-en dir-o Lpdt W p«a, og Hain sisz 
Our bæk cis risse-Dr Leu behusxdlerk 
c: Epøxgssnndl af Tau vidtrættendc· 
sz nidgribcndc UUKET Vom-Zwing. 
u: v var syst til a: nthdeisg vors 

Miete den Ovcrsasttcslse Tot er 

T ca n Ha r t, der yar Ovid-: og nd- 

gkuer Prædtkcnen. Den-J cngelEke Ti» 
tel er : »The fa:.11re of me Public; 
chooi System, and a EuggeftedI 
Jemedyk Prasdikencn späng her i. 
Ein Felde-T l 

Vogrer eder for de falfkeI 
Profeier Its derer-«- 
Zrugrer skulle J Lende demi 

Mk. 7, lö. its. 

Tone er et mærtvaerdrgt Ord, 
som der er de: eneste urndetegrh 
Herren nogen Binde hat groet paa 
sine Udsendinges Ægthedz vi sendet 
det sande fra det falske paa de Re- 
sultate-L der folger, hvor Prædikanss 
rean Ord modtages og adlydes. 

Det har alt:d været deres Tro- 
Tom prcedikek ,,Humanitetens Evan- 
gelium«, at alle de Gerninger, der! 
fsger at skjule sjg dorre km Infer- 
alle Former af Eyno —-- ojwe for-l 
svinde for Kundstasdens L L-. Vi bes» 
hsvede blot at bisbrjnge sinndiabJ 
og Retfcetdighed vilde biij vor CisT 
viiisatxons »Complexion«. l 

Prædjkamerne af dette OstysninsJ 
gens Evangelium var fajike Urafesj 
ter; de: Lende-J as Irrt-zieme ( 

For 50 Aar fiden indfsrtes her-i 
et offeutligt kaolefyftemx Jdeen shens 1 

Htedes fra Hollænderne. Dei blev ad-; 
videt og anoendt med al den Sand-J 

Deo og straft, som Vlmeråkanerne er- 

beteudt for, og det biev næsten Na- 
tionen-J Fett-Ich sTrnIlemiddeL eller 
Afgudx 

For ZU Aar siden, da jeg havde 
anvendt mine bedste Aar txl at un- 

drrvise Trenge, kom jeg til at bo- 

her. At offentlige Skolesystems 
Mangler var mig indlysende Nu og 
da, fom Anledningen bsdes mig, 
vovede jeg at kritisete Systema oa 
dersom jeg fra min »Tai-m book« 
oplceste al den Forbaairelsc. der blev 
dasnget paa mig, viidc Te Eorbavi 
sei-. Men i Tag iiaer »The- Erwies 
Home Journal«, ,.Tbe Oving 
Cburcb« og andre Lebende Tde- 
skrifter præcist, hvad jeg da Tagde 

Siden Systemet indisrtes5, hat 
der fundet store Forandrinaer Zred 
i vor Tociale Civilifation« J hino 

Tage var det næsten en Zfam sur 
en Lcwinde at arbejde for sit Op- 
hold. Folks Ideer og For-verstum- 
ger var langt fra at viere, lwad 
de er nu; Fide, Qlcedetz Forlystels 
Ter —— alt var af billigere Stagå 
Der var liden Beoæ,1eifes««»crring· 
Liver var mere stadigt, Falk var let- 
tere tilfredsstillet oq dersor mere til- 
judi- 

( 

s Tot var for den sein-III JOIL 
Kommuneskolefyftenust Essen änssort 
Fokket er IIIIdseoncst Komm-rin 
nytemet ikkex de: er blcsmst sum-Wer 
.·! umdigr Ikkr sIkIItidenEi Behon Tot 
er Isnfiogsnn quefrem ssadclisgtx hist 
produce-rot en EIN-Es Punkte-Nr der 
ikke er TIFM tl kraftth at mode 
Friftcssierkso on dkst Ins-Ferne VIII-k- 
Timn 

Furmescn Tom næften »deer at 
raDnIcs Trunkcsr Iaennem Lande-IF 
:l!I’nII«II-l ma AIITvorsfslelsæ Millan 
7kamfkcrnder vor nationale Aste-H 
Zkiksmissprsz forbnv«end«.l Hypwgss 
bed: den ftote Mangel vaa So lvbe-, 

fberskelfex den udskrakte Bkua of 
uhæderligc Midler for at opnaa po- 
Miste Stillinger,— de kan alle f-- 
kes tlbage til een ftor og skkigende 
Mangel —- Udygtigbed 

Pigerne forlader Skalen udygIIs Ise for Hierin-seh og Drenqene udyq-«« tIge til Arbejwde og kan Inan andres 
over at det ærlIge, 1igefremme, abs- boldende og dygtige Art-ehe fom 

1det dager Livg Pligter krcever, 
Jshelft gaas .udenom? Karakteren er 
iikke bleven dannet og udruftet til 
Imligh alvotligt oq dygtiqt at gtre 
Lehrfdet som Degen kræver. Qq da 
Livetnmlevahsiaarmanfndpaa 
IMqu- og uætlige Befe, oq der 
handles vaa Mundes-, fom vore For- 
fædre vilde have stemplet Tom umr- 

Iige Kneb ellet ligeftemt Tyveri. 
Dott- er naturliquis en moqet 

Wlis Insect- Iueu sen kais 
IW m st cis-Iso- soc-« m .—» -· 

W 

Entwcr ved, at vort offentlige Sko- 
107ystcn1 er anlegt eftck at gradueke 
Hm Hsjsskoiem og et fjernere Maal 
er Colle-gebt og Universitetet Oele 
zeurinselcs Spore er at naa frem til 
Gradusation 

Dei-sont jeg danner mig en Haa- 
dan Tros-, at jeg vcd en vis Be- 
handling of Blomstcskplantek kan 
vrodnccre sLIlomstcr as en vis Ku- 
lkm m im ejtcr sit-re Aars Erfa- 
rjnq findet-, at Leg vcd män Frem- 
garsgssmaadc tun frcmbringcr tre ud 
as Onndrede med den rette Knlsty 
burde jeg Tau ikke flatte, at min 
Teori var fotkprt oq opqive Forst- 
getE 

Der er 19,000,000 Born i Sko- 
le -— m Femtedel of den Oele Bis-; 
folkning. 

As disse er 1,750,t)00 i Privatftos 
L» og nmfrinq 330,W() : College’er 
17,3W,s)«« er i de offentäige Sko- 
Ier, as hvilkc henved 1,00n,000 er i 
Højskolernv. Tot vil sigr. at for hver 
7 Studente-r i de hsjerc Zkoler er 

disk- 93 i de lnvere Grabes 

Dis-sum det er Hensiqtkn mcd En- 
sicmot at Zim- Vsrnene iqennem de 
lauert- Rsradcsr og gørr dem fækdige 
i Hksjfknlest. da knn 7 nd af hvekt 
Hund-redi- naar Maalcst, Taa menek 

jeg, vi san alle vasrcs enigo med 
Fxsr7attlsrcsn i »Aus Ladesk Hame 
Journal« om, at »Der amerikanka 
offentlige Skolesystcm Tom det nu 

lud-Es er m als-Mut oa fuldftasndia 
Fallit.« 

fFortkasttes ) 

—W 

Skætmydslcn ved Notabknr. 

Jkaar Vastor N. P. Lang i »Dan- 
5leren« for G. Zept. sträver. at jeg 
hat kritiseret Aarsbcketningem og 
feuere, at det dog zflc er Kritik, da 
Olsksavcsr vol det one Ildtryk disk an- 

det· Jeg maa minde om, at jeg 
kaldtc Artiklcn »Notabencs«, hvilket 
jo betydet Bemasrkninger og ikke 
andet. —- 

Vastar L. Eiacr cndvidcre, at jeg 
lklager over Vort ringe Antal Hed- 
"ningemissionærek. Dei 
kundi- dcr vol vckre Grund far. Dog 
fkycsv im M i s l i o- nckrer og men- 

te dermed de flre Jndremisf:onærer, 
som er opfskt i Aaksbseketningm 
Ton sur. clirke bar vedkcndt sig 
Lcmmandsvirksomheden og givechas 
lex for den: men eftkr 16 Aars For- 
iab imr vj 126 Pia-free og tun l 

Jndremissionasreh og det maa kal- 
des foa af fidftnævnte Stags. Tasns 
set man laa paa det Fort-old von 
Zamiund staat i til Jndre Mi87ion 
i Kammer-L hvor Lægmandsviklsoms 
baden er fao bewdelig, da wider-sen- 
mdnjnqen vift ille uforstaaelia 

Mrn vaäxa uaa den ndrc Mis- 
sions Omraade maa vor Neptu- 
Tcsntation not kaldes ringe, Sclv 
am der ,,ofres liae Caa riaeligt til 
den, Tom til nagen and-en Gren af 
:’lrbejde:«, naar del gaslder P e n g e, 
med Arbcjdere aaar det mete- 

trcrsent. Vi hat jo dog til Dato 
tun udfendt tre Ydremisfmnæker 
med del-es Duftmkn og det lan 
ikke laldeg mange. Lad os tænke 

lpaa Brødremenigheden«.«« Den er 

Hilfe i Antal meaet starre end den 
for. Kirsc, ca· 30,000 Medlemmer. 
For nogle Aar Eiden havde den 
150 Missionsstationer og 400 Mis- 
sionæket dlandt Hedninqerne (om 
de indfsdte Avbejdere var iregnet, 
ved jeg ikke). Paa eet Aar udsendte 
den 30 Missioncerer. J «Nøglen til 
Illissionsprcdlemest iiger Andrew 
Mut-kam »Br-drekikken hat eenl 
Missionæt for hvet 58 Altekgæster.l 
og ipk huki Medcem i die-um« tau- 
man regtse mindst to Hedningelkistil 
ne, der er dundne ved deres Arbei-·l 
de«. Meu oder for laadanne Mis- 
sionswlultater habet man let Lylten 
ist at new, thi- mau serv hats 
Wi; met-et were lyder det: J; 
Var kun naaet lldt, J Jnaa bedte' 
freml — I 

At der er Priester t den fors 
Ritte, som staat »i Stjeknens Tegn«« 
qltiaa ikke lovformeligt tilhsrerf 
Somfundet, hat jeg ingen Anelfel 
haft om, men taget Pastoren L.’s 
Ord bei-for Og i saadanne Tilfælsx 
de mm sdet da kat hste ind under« 
Kirkekaadets og Kredsstyteliernes. 
Jmiwiktton at faa Orden i Sa-. 
gerne. Bot Grundton Tiger: »Dein. 
Oamfund ital bestaa as iaadanne 
Menighedet, Prckftet og twlogistk 
Date-b sont tilltemmet det« Musik-s 
W. i 

Pdm L. besserer W M mlu 

Bemcvrkning tisl Aatsmødets Ve- 
stetmnelse om Adgang t.1 vort teoi 
togjsfe Eeminakium og mutet-, at 

jeg ..!·otudjast:er en Etjult Mening 
under Vedtægtens Qrdlyd« Kald 
Meningen »stjult« ellek noget endet, 
der er Mening i den, og det er,j 
san oidt jcq san for-staa, denno, at 
bliver den vævdet og fulgt i Prof-» 
His, da er det bleven vanskeligt for 
wäre zlscasnd at komme til at stu- 
dere Teologi ved vor Prasfteskole 
Sag vidt er Meningen klar not: men 

fm en anden Side set kan den maa·" 
ske nok kaldeö ,,fkjult«, idet vist 
kun de set-träte af Aaksmødets stem-· 
megivende Medlemmek indsaa Ruck-« 
kevidden af Beflutningen. ( 

Wust-or L. vil mens, at der skete 
iffe noget nm ellcr nonen Forans 
bring med denne Vedtcegt. Jeg me- 

ner so Hvad der hidtil hat væket 
over ena dette Ommade hak hvilet 
M Ledernes Sten, nu er der en 

Aarsmsdebeftemmelse at falde til- 
baae paa, og det er cller tcm blive 
ei: ganske massiv og hsj Bat-fiele 

Vor Mrnndlov figer, at den »for. 
Kiste vil drage EIme for vol-den- 
dc Brit-stets, MiZTionasrisrs og LE- 
rereijs Uddannelfe«. Disr Tigtes lkke 
mcläcm dem. der lindmk til Præft 
i forten- ellek let-unen- Tid. Men 
lmr nmn ogsaa Tienmarclovm 

Tot er dog ogfaa min Opfattelsc, 
at Vlarismødct hak itle med nævnte 
Vcdtægt været Toll for Stemnins 
gen i den for. Kitte. Det er ikkc 
de Lskenigheden som ital høre, lan- 
ne og vejledes täl Salighed as Prak- 
ftcr fra pot Prasswflole der hat 
lrcwet zienmarelovens Vedtagelse 
Te mdfcsr godt, at de Prassters Vikt- 
imnhed, -l)vis Uddannelsc for-holds- 
viå var fort, hat haft for stor en 

chndning for Kirlens Liv ag Ar- 
biste i Amerika til, at man med 
et Inn af en Vedmsgt lan afjkære 
den Zremgangsmaade on llddsanncsli 
sc. under hvilke de blev Pracht-n 

Man det ikke er fra Prof. Ener- 

»drn.! vi hat Udtmklet ,,en menigs 
Il)cd-s:-nn:css.g Prasstcnddannelse«. 
Hin-ad han lagdc ind i dcnnc Udtalcsli 
,Tcs. er jeg itte klar over; jeg fulgtc 
illc klang-s Virlsamded ·aa nsje: dag, 

·d(-n maa vel bewde: en llddc111nelic- 
der svarcsr til Menighcdetnes slrav 

as Kam-. Og jeg trot, at sra vore 

Wenig-beider vil Flravet um en »me- 

nighedsmasssingsfteuddannelse fak- 
me sig noget som ina: lad ynklcn 

«2roende og hellige Masnd med Lyst 
ag Anlasg for Prasftegcrningen faa 
en grundig og længere Uddannech, 

km lad erler fkoende og hellde 
Mænd mcd Lyst og Anlasg for Pras- 

Ttegerningen faa en Tom-re og more 

almindelig llddanne15e, afpassct ef- 
·tet den-s Alder og Stillinn, on vi 
vil lich-des over baade den ene og 
den andenf lad dem have Rand og 
Evne til at forkynde Guds Ord og 
Villie til og Streben mod at lcsve 
lom Guds Born dekefter«, og vi 

lmodtnxusr dem med Tak, cnten de 
hat findet-et lorlere rller lasngere 
Tib. —- 

Et der ikke ,,comn1on jense« i 
en saadan «men:ghedgmæs—fig Pras- 
steuddannelfe?« —— 

. Naar Past. L. money at Omtas 
len af Kenmareloven er »a: læggc 
en dsd Haand paa alt, lwad der bed- 
dek Arbejde«, da er det iltk min 
Mening og heller file-, hvad jrq hat-; 
villet. Men jeg trot. at fTal denj 
Vedtægt hævdes og ftlges eftck 
lin Ordlyd, da vil den blive »en 
dsd Haand« paa vor Præstenddani 
selfe, og det er for at henvende Op- 
mærksmnheden der-paa, at jea hat 
Wes-et 

Jvar Marius Hokus-l 

P. E. Past. Lang jlluunmsnsr 
med saadanncs lldtkyl: Folgte km 

Pligt« —- »Hm og Stadt-ist« -— 

»aus nd fra, at alle ere Lmemer er 

grundfokdasrvtzde« ——— »overlpændt , 

og forlkruek —- »som han ved, 
hat Kalb til Prwftegemxngen« —- 

»kaaet en Historie at vløbe med«· De 
maa ftaa for mig. Fykvætketi vil 
jeg ikte være med at afbrænde. 

DS. 

Nu kommer «Danlketen« for 13. 

Sept. med Redakttrenö Overvejeb 
se af Krumme-laden Jeg kan ikke 

Mragte den i famme Lys Iom han. 
sont autydet ovenior, frygter leg 
for, at stal Bestemmellen ftlges ef- 
itk sin Otdlyd, da blkvet bei von- 

sieliqt for ælbre troende Mænd at 
blivc uddannet til Ptdter Man-di 
od, og det man beste-eh da »Um 

er stor. og Vlrbcjderue faa«. -Stil- 
Hugo-u er jauledes, at man bsr 
snurerc opmuntre baade ældre og 
yimrc troende Illkcnnesker til at jage 
dct teologiske Studium op end bygs 
ge Banikader for dem. 

Redaktøren money at paa ,,vc1- 
ibegavet« Inn man ikke slaa af. ch 
fynes, at det er et ganske sxærkt 
Udtmk. Selvfol,1eligt mener jeg 
affe, at man skul have Jdiotek ind 
i dct mnogäsko Studium: mcn det 

hedder jo Joch Anlcsdning af Bu- 
det«, og jeg menek, at der fkal Mes- 
faa set-regen stor Behasndxghed til at» 

faa Kcnmarcbudet »vclbcgavet« til 
at krwve on saa høj Begavelse, nt 

dis, Tom hin lmr ej eller to Talen- 
ttsr Umges, oq tun de, der bar tre, 
firc euer fem ankam-T og den Frem- 
gmmsnmadc san jkke vcrrc ged. At 
vasre ,,sficket« man der for-dress, men 

.,velbegavct« cr lmtndeliat mete. 

»Pkaktis«k Uddannelse« er baade 
(-t sowvisndc og et ftcrrkt Udtryk. 
Tot san jo betegne Jagdannelse til 
et eller ondet Haandværl, men 

Meninqen mcm vcl vwrc Øvelke i at 
pkædilo og i andist krissteligt Mis- 
sionsmlsefdcn Men den Bue kan let 

strammes ganjle haardt. Man kcm 
forlakmc en fanden ..Pmktiik Uti- 
dannelle«. Tom den Julius Dahls 
strøm, Laurits Mathänsm og A· M. 
Niclfcn havch sont Jndrcmissionæi 
ter, mcn dct Or en ftiv Fordring, 
som kun de fmreste kan tilsrcdsstils 
le. »Trofaftc Mennekken som can 
være dygtigc ogfaa til at laer andre« 
er den m1tslin7le Regel for Dotagels 
Te mn TimotcusU Prasftefkole (2. 
Tim. L. 2). Mcn vor spænder vi- 
dere. 

»No« Lov i LIlcnigbeden« er en 

billig Fordkitm, naor man dervtsd 
ikke lot-staat Rygte, Follesnak og 
tilfasldige Meninger fra Folh fom 

mangler Aandens Fonds, mesn tro- 

mdc Menneskers stmtcslfc og Vids 
nesbykd om Aus-geken. Lad den Bed- 
tcmt bljve vragt i Anvendelfe over 

for bat-de ældre og yngre teologjjke 
Elever. 

Hermed Tat for Okdct. Man jeg 
slutteligt såge, at det can jo verte- 

ot sienmakcloven og andre lignem 
De Skoiebestemmclfer kan peac for 
os paa, at den for. Kirke mangler 
en Skolelov. Vi hat chler 
for furskellige Virksomhkder i Sam- 
fundet, maafke heb-ver vi ogsaa 
Taudmme for Dort Stolearbejda 

J. M. H. 

Lidt om mit Bei-g 
i Danmatt. 

(J Pederi HU 

tzort at ) 

Eidit Hutte-di- jeg med, at ieg var 

wd nt iorladt Winkel ved Viborg 
Hior at reife til Mermis Her stand- 
Yiede ieg ian, nærmeit for at faa 
bist pack Post Frimodt Mølla 
Hcm var da himan isten ikulde 
wie nd nasste Tag, iact ieg maotte 

benyttc den Tib, der var, til at soa 
tolt nagst mcd liam om et og an- 

det. Hatt viste mig omkring at ie 
fwindcicminarict, on anieelig og vol- 
indrcsttct Bygni1m. Vi bcioa oasaa 
» Unqdomshjcm, et Vorneaiyl og 
et Aldekdomshiem Og ielv var ieg 

1indes at ie Domkirken og for wkigt 
Jen Dcl omkring at bese den efter dan- 
sie Mrtmld noget itore By, en SO- 

W« Jndbngaere, bltsv der sagt Fta 
Fr. Miller og hans dns ifuldc H 
it lie, m det gsr im icm herbe-d. 

i Ena ask Turm til HONan Her 
»fkulde im stondse for at bringe Glis- 
jncsr im Rolk ä Vibnm deswer Her 
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