
Professorsagen.
En Erklæring.

Under siste Kirkemøde fremkom Pro
fessor Odland med Insinuationer om,
at hans Kolleger i Fakultetet ikke tro
ede paa Kristi Guddom.

Paa Foranledning af en Artikel af

Adjunkt Holck i »«Morgenbladet» afgir
nu Professorerne Michelet, Brun,
Brandrud og Ording følgende Fælles.
erklæring:

»Den Mistænkeliggjørelse af vor
kriftelige Vederhæftighed, som Profes
sor Dr. Odland efter Bladenes Refe
rater fremkom med paa et nylig af
holdtMøde i Kristiania, er efter vor
Mening saa skamløs, at den ikke har
kunnet foranledige noget Skridt fra
vor Side. Efter Hr. Holdks Henven.
delse finder vi imidlertid at burde af
give nærværende Erklæring, da vi
baade gjennem den og paa anden Maade
har erfaret, at Hr. Odlands Udtalel.
ser virkelig i nogen Grad har virket
forvirrende og foruroligende selv paa
rettænkende og venligsindede Mennesker.

For at afvbærge, at der drages al.
mindelige Konsekvenser af vor Optræ
den i et rent eistraordinært Tilfælde,
ønsker vi samtidig at udtale, at vi ikke
overtager nogen Forpligtelse til for
Fremtiden at besvare Forespørsler, som
gjennem Dagspressen maatte bli rettet
til os – enten enkeltvis eller samlet
–angaaende vor Tro og Lære. Saa
danne Forespørsler vil let bli misbrugt
til Forsøg paa at øve Tryk paa vor
videnskabelige Lærerfrihed, og det lig
geri Sagens Natur, at hvcr enkelt
af os med Hensyn til sit teølogiske
Standpunkt maa ha Ret til at henvise
tilfine offentlige Udtalser i Skrift og
Tale. Ø ; al

1. Vi deler og bekjender den fæl.
leskristelige Tro paa Jesus Kristus
som Guds enbaarne Søn, vor opstand
ne Herre og Frelser, efter det nye Te
stamentes Vidnesbyrd. Der vor Tro
naa Kristi Guddom har vi ogsaa til.
strækkelig tydelig lagt for Dagen, baade
gjennem skrifstlige Udtalelser og gjen
nem hele vor Virksomhed som Lærere
ved Universitet og i Kirken.
.2. I Overensstemmelsemed saa
godtsom al nyere Teologi, konservativ
som liberal, skjelner vi mellem den kri
ftelige Tro selv og det videnskabelige
Udtryk, som den teologiske Tænkning
gjennem Tiderne søger at give den.
Vi anvender denne Sondring ogsaa,
hvor det gjælder Troen paa Kristi
Person, og lader os derfor ikke binde,
hverken til det Forsøg paa en teologisk
Uformning af denne Tro, som forelig
ger i den oldkirkelige Lære om de to
Naturer, eller til noget andet Forsøg
paa en saadan Udformning.

Meddenne Erklæring haaber vi at
naa frem til alle saadanne Menigheds
lemmer, som formaar at sondre mellem
Tro og Teologi, og for hvem kristne
Mænds ærlige Ord endnu har noget
at betyde.

Yderligere Fælleserklæringer vil ikke
blive afsgivet. Derimod vil vi ganske
vist enhver for os efter Evne fortsætte
det religiøse Oplysningsarbeide, som
den siste Tids Foreteelser mere end
nogensinde har vist Nødvendigheden af.»
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Kina.

Maæsakre ventes!
Fra Newyork telegraferes til »Stand.

ard:» Wongfong, en anseet kinesisk
Kjøbmand i San Francisco, erklærer,
at der vil udbryde nye Boxerutrolig
heder i den nærmeste Tid, og Resul
tatet heraf vil blive den største Mas.
sakre, som Historien nogensinde har
kunnet opvise. Wongfong har telefo
neret til sine amerikanske Venner i
Kina, at de hurtigst muligt maa stille
sig under tysk eller engelsk Beskyttelse
og om muligt forlade Kina før den
25. Februar. Det synes, som om
Urolighederne skal begynde denne Dag.

Fra Peking telegraferes til » Matin,»
at der vedbliver at indløbe « alvor.
Lgste Efterretninger angaaende Bevæ
gelsen mod Europæerne. Den store
kinesiske Reformforening har indkaldt
et stort Møde til den 25. Februar.
Man vil vide, at der paa dette Møde
vil blive vedtaget Udsendelsen af et
Manifest, i hvilket der fordres, at alle
Udlændinger skal udvises af Kina, og
hvori Befolkningen opfordres til at
gjennemføre denne Beslutning. I An
ledning heraf betragtes den 25. Fe
bruar som en meget kritisk Dag.
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Tandlæge

D. Christ-Hansen
– Kopps gaard

Stortorvet 2, Kristiania,

(Tandlæge M.Seels forr. lokale)
Telefon 839. Telefon 839.

Landmandslaget
Generalforsamling afholdes Lørdag

den 24de Kl. 4 Eftermiddag paa Af
holdslokalet. Kl. 7 Foredrag muligens
af Leif Steen om Melkning.
Dedeltagere anmodes om at medtagesine

Hustruer. Smørbrød bedes medbringt.
Bestilling paa Kunstgjødning samt

Turnipsfrø modtages af Bestyrelsen
paa Mødet og til og med 28de ds.

Restbestillingen paa Kraftfoder leve
res Onsdag 21de Kl. 9.

Bestyrelsen.

Cvilling-Par med

forskjelligt Fødselsaar!
Denne Mærkelighed er indtrufset

for en dansk Familie i Amerika. I
Oshkoshe i Staten Wisconsin gik den
danske Sporvognskonduktør Hans Han.

sens Hustru i Barselseng den 31. De
cember 1905. Om Aftenen Kl. 118,
kom det første Barn til Verden. Tyve
Minutter efter arriverede det andet.
Men da varAar–Skiftet foregaaet.

Det ene Barn er altsaa født den
31. December 1905 og det andet 1.
Januar 1906. De er Tvillinger og
dog ikke født samme Dag, end ikke
samme Aa...

Indviklet.

Den unge Frue (idet hun lægger sit nye
Albumfrem for fine Veninder): – Ja,
se nu, dette er min første Mands første
Uone... og dette er min anden Mands

fraskilte Kone... og er ør min førfteMands første Kones anden Mand... og
her er min nuværende Mands første Kones
anden fraskilte Mand.

Shaindød.
Om Stktindød, hvoraf man stadig

med visse Mellemrum ser enkelte Til.
fælde omtaltiAviserne, udtalte forleden
en Kristianialæge paa –Forespørgsel
folgende til »Kr. Dagsav.»:

Menneskenes Skindød kan sammenlig.
nes med Dyrenes Dvaletilstand og
bestaar deri, at Hjertets Virksomhed
indskrænkes til et saadan Minimum,
at nogen Livsvirksomhed ikke kan mærkes
udenfra.

En omtrent lignende lethargisk Til.
stand som Skindød kan fremkaldes ved
stærk Hypnose, og de indiske Fakirer
har et Middel, som de tar ind, og
hvorved det lykkes dem i ugevis at
kunne la sig mure inde uden at dø.
Ide nordlige Lande er der mindre

Fare sor Skindød end i de syligere,
da de Dødei koldere Klimater pleier
at ligge saa længepaa Ligstran.
I Sdyden er det almindeligt, at de

Døde ligger med en Klokkestræng i
Haanden, hvormed de i Tilfælde af
den mindste Bevægelse kan varsle om,
at der endnuerLiv i dem.

At Frygten for Skindødher i Nor
ge dog ogsaa er stor, sremgaar deraf,
at flere Patienter har anmodet sine

Læger om at saa sin Pulsaare skaa
ret over før Begravelsen.

For 25 Aar siden udsatte det franske
Akademi en Præmeie af 40,000 Francs
for den Læge, som kunde paavise det
sikreste Dødstegn, og Præmien vandtes
af en Læge, som erklærte, at naar den
Dødes Haand vendt mod Lyset viser
forte Farvetoner paa Indsiden af
Fingerene, da er Døden uigjenkaldelig
indtraadt. Til Konstatering af Døden
har man ogsaa de saakaldte Ligflekker
–blaagrønne Mærker under Huden.

For et Par Aar siden indtraadte
der her i Norge et uhyggeligt Tilfælde
af Skindød, hvormed en Dame pludselig
vaagnet levende op i den igjenspigrede

–Kiste. Det lykkedes at faa Laaget op,
før huu døde, men hun var da blevet
vanvittig af Rædsel.
I Bergen reiste en Skindød sig for

en Tid siden pludselig op mellem sine
to Vogtere, og paa Oplandene blev
en Skindød vækket af en Kat, som
kradset ham i Ansigtet.

At Ligene kan vise nye og forskjel
lige Stillinger i Kisterne. naar de
opgraves som Skeletter, kan skrive sig
sra Bevægelser under Ligets Transport,
og et Lig kan ogsaa komme i Bevæ-.
gelse paa Grund af elektriske Strømnin
ger. Disse Foreteelser behøver derfor
ikke at have noget med Skindød at
gjøre.
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Frelsesarmeen.
Lørdag Aften Kl. 8 15.Øres Fest!

Beværtning, Sang og Musik. En
Kage udloddes. Alle velkommen!

Søndag Møder Kl. 11 Form og
71- Aften.

Barnemsde Kl. 4 Eftm.
I. Sollien.

arbeider efter sidste
Drift anvendes Elektricitet

og Meieri.
Fabrikation udelukkende
Sundhedsinspektion

raad med enaf Unive

Palkcning alene ny Emballa

offentli
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Aug. Peller
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Færdige Dresse
nyeste Snit, i godt Udvalg hos

Haldor Skattum

Ima Bomuldsgarn
fra Vøyens Spinderi i de brugelige No. og CoulsørertilFabrikkens Priser hos

Haldor Skattum
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ankommet. Billige Priser.

Kraftfocler

M. Seegaard,
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HBiettania.

Fredag Kl. 4 Møde paa Fryden
lund hos Oline.

Søndag indstilles mødet i Bedehuset
grundet Afholdsfesten. s

Torsdag Kl. 7 Møde hos Karls
rud, Hoff. Prædiken af Nilsen-Wiker.

Sang og Musik.

Askim Skytterlag

afhølder Terengsskydning Søndag den
26de Februar. Skytterne fremmøder
paa Samfundsbygningen Kl. 12 præ
sis Spydeberg Skytterlag indbydes
til Deltagelse. Indskud Kr. 1,00.
Om Aftenen Folkefest med Præmieud
deling. Herrer Kr. 1,00. Damer
medbringer Smørrebrød eller betaler
Nr. 0,0... o-r «Styret. -

Opbyggelse
hos O. Egeberg Lørdag 17de Kl. 7'/,.

Emmaus Søndag 18de Kl. 6»;
ved Olsen og Kokkimn. :

Telegr. adr. ;ExPO rt
Mineral af Felispat, Kvarts, Clm-

Kristiania mer Og sjeldnere Mine
releton evs4ler ved

Nicolay Flesner

. Darsel

Gjæld, der ikkeer betalt inden lste
Marts førstk., bliver uden andet Varsel
efter den Datum leveret Sagfører til
Inddrivelse.

D. Pedersen, Torp.

– magnum bonum – kjøbes for
Eksport i større og mindre Dele pr.
Kontant i denne eller først i næste
Maaned. Sække erholdes gratis.
Nærmere Oplysninger ved -

H. Guderud, Askim.

Ved Glommens

Möølles Sagbrug

modtages til enhver Tid alle Sorter
Skjæring og Høvling samt Dreining.
Arbeidet udføres hurtigt og billigt.

Sognepr. Sthønnings

Tale|t

i Hobøl Kirke den 7de Decbr. 1905

er efter Opfordring trykt i Brochure-.
form og sælges til Indtægt for Sy

gepleien. Pris 20 Øre. Alle bør

læse den. Sælges i

Askims Papirhandel.

U

Skirend.

Askim Idrætsforening afholder Ski.
rend paa Hoel Søndag 18. Febr. Kl.
12, hvis Føret tillader det.

økræd og sammalet

Bavremel

stadig tilsalgs ved

(slømmens Mølle.

Minetømmer og Props
Ciriatg ond

(HO. 981.) kKristiania.
: inftrumenter anb. fra

MusikWilliamA JonnsenStorgd. 28, Ur.a.
Forlang Uatalog. Telef. 8198.

til meget lave Priser

af Varer som sxkal udgaa

begynder Mandag den 26de Februar

Forlang Frøver og Frisopgaver

Steen & Strøm.
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j ti taget er forsynet med alle nyeste forbedringer paa
Radsaamaskinen økandia radsaamaskinernes omraade og gjør bedre ar
beide end nogen anden. Den har regulerbar radafstand, letvindt dybderegulering og
jevn udsaaning. Saarørene er af galvaniseret staalblik, hvilket er betydelig holdba
rere end andre systemer. Let ogsikker regulering af saamængden. Rimelige Beta

lingsvilkaar. bider s i bey i ojd – d de bedfarbeider let og behagelig og staar paa høide me e bedste
Arvika-logen amerikanske, men er ca. 20 pCt. billigere. Den har flinthaard
muldfjæl og udskiftbart staalskjær og skjærspids. Priskuranter hos eneforhandlerne
for Norge i .- s Ø

A/S KRullberg & Co.s Maskinforr., Stenersgd, (6, Rristiania.

Agenter antage.
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Fersk Sild,

Fersk Fisk, nysaltet
Fisk, Spegesild,Rens
ayrkjød, Vildt.

Ferskfisk-Aktiebolaget
Trondhjem.

Nye
Messina Aypelsiner

hos s. Gudern).

Nyt Flosk.

Karbonadeflesk sælges grundet hel.
digt Indkjøb weget billigt hos

H. Guderud.

«chyre hmaualenene». fredag 16. Februar 1906.


