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ria Æstuarii, viser sig ved denne Sandjordens Overklædning særdeles
virksom. Denne Afhandling er bleven kiendt Selskabers Bifald i n 
deks værdig, og indfores i dets Skrivter.
Professor ffacobsen, der allerede for nogle Aar siden erholdt
Selskabers Bifald for en anatomisk Opdagelse, har indsendt til samme
en Afhandling, hvis Formaal er at godtgjore, at det Blod der kom
mer fra Legemets bagre Deel ikke hos de övrige Hvirveldyr, saaledes som hos Pattedyrene, gjennem en stor Aarestamme, hvori de
mindre forene sig, umiddelbart fores tilbage til Hjertet; men at dette
tilbagevendende Blod, hos nogle af hine altsammen, hos andre for den
srörste Deel, fores til andre Organer, Nyren og Leveren, hvor det
tjener til Secretioner, der för kun tilskreves Arterierne. Da den Cotnmission Selskabet har udnævnt til denne Gjenstands Undersøgelse
endnu ikke har kundet fuldende sit Arbeide, maae vi her nöies med
denne korte Angivelse af Afhandlingens Indhold*
For faa Aar siden rpeddeelre Etatsraad og Ridder v. SchmidtPhiseldeck os en Undersögelse om goderne betragtede* som Giarster9
Indbyggere og Borgere i christne Stater* hvori han sögte at vise det
Mangelfulde og Feilagrige i Jodernes nærværende politiske og religi
euse Tilstand, og at godtgjöre, at de saalænge deri ikke skeer For
andring, ei kunne ansees som egnede til at erholde Indbyggerrettig
heder, end mindre den fuldkomne Borgerret, i christne Stater* I in
deværende Aar har han meddeelt os Forslag til at afhielpe Manglerne
i den jodiske Nations nærvarende Borfatning* hvilket Arbeide kan be
tragtes som en Fortsættelse af hiint. Hans Undersögelse deler sig i
to Hovedstykker, og handler i) om det som det jödiske Kirkesam
fund har at gjore, for at nærme sig det chrisrne Statsselskab saaledes, ar de kunne vorde deelagtige i de statsborgerlige Rettigheder,
og 2) Om det som Staterne paa deres Side have at anordne og indB 2
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rette,

for at befordre Jodernes tilsigtede Optagelse i det christne

borgersamfund.

Af joderne fordres, at de skulle underkaste deres nuværende
Rabbinisktalmudistike Lærebygning en almindelig og det hele omfat
tede Revision, og derpaa opfore et nyt System af den israelitiske
Kirkelære, saaledes som Nationen nu vil vedkjende sig den, som fuld
stændig Troesbekjendelse, at de skulle drage Omsorg for Ungdom
mens bedre og mere hensigtsvarende Oplæreise i Religionen, og at
de endeligen skulle tage mere virksom Andeel i Borgerlivets Arbeider
og Sysler, for saa vidt deres Stilling tillader det.

Fra Staternes Side, vil Forfatteren, at der nægtes Joderne
Adgang til större Rettigheder og Privilegier, forend de bane sig
Veien dertil, ved selv at paatænke og udföre den fornödne Omdan
nelse af deres nærværende Forfatning; at förend den Tid ingen Joder
optages til Bosættelse i Staten uden paa saadanne Vilkaar, hvorved
Staten betrygges og deres sande Forening med Borgersamfundet befor
dres; at den jödiske Ungdom i Lander tages under en saadan Behand
ling, at den, for at kunne forblive der, nödvendigviis maa beqvemme sig til en for Starens Tarv mere passende Levemaade og Næringsvei end den deres Fædre ellers vilde have opdraget dem til, og en
deligen at alle Hindringer, som fra Lovgivningens Side maatte staae
Joderne i Veien for Opnaaelsen af en forbedret borgerlig Tilstand, efterhaanden maatte bortskaffes, for saa vidt som Joderne fra deres
Side opfylde de i saa Henseende fastsatte Vilkaar. Til Slutningen af
handles tvende Tvivlsmaal; nemlig, hvorvidt under Tingenes nærvæ
rende Stilling Ægteskab mellem Joder og Christne kan være tillade
ligt? og hvorvidt det under nuværende Omstændigheder kan være til
ladeligt for Joderne at erhverve faste Eiendomme i Staten?

