og A*g8h*rgentc.

fkrænhting eller Forandring fdenm
Ret maa ikke sinde Sted, ellers vilde fo
Siandsforskjellen ophæves, og hvor for
færdeligt mao ikke det vare at tænke poo
for en Embedsmands Søn at skulle sidde
sammen paa Skolebænken med en Hus*
mandsunge!
Ner der maa ingen flig Lighed findes
i Uddannelsen! Her maa bygges Grin
der og "Gjerder of »Latin og Græsk og
Trapper af Penge op til disse Viden
skabens Haller, saa er man da endelig
sikker for, at ingen Husmandsgut klir
Barg i Beum.
At der bog sindes Mænb, fom, uag
tet be har gjennerngaaet disse lærde Sko
ler, alligevel cr sande Folkets Mand og
ingen Aristokrater, er fletitte Skolens
Skyld; derfor betragtes de også font
Forrædere mob Latinens og Gråskens
Mysterier, of dem der gjeme vilbeholde
det gamle fom det cr.
De betragtes, gjerne fom Mænb der
har forladt de Rækker, i hvilke de efter
sin Uddannelse nødvendigvis burde ftaa
og ijæmpe.
Således cr de europæiske Latinskoler
adskilte fra Folkets egentlige Rod, og
ikke bedre er det med de amerikanste Col
leges. Det er'kostbare Skoler at drive
og kostbare for den, fom fiol ^jennetm
gaa dem. Men alt, fom er kostbart
mao ben fattige lade være, han har ilte
Raad at befatte fig dermed.
Derfor er Latindannelfen blevet ct
Særeie for nogle faa, og med den mest
knusende Foragt fer den Latinlærde,
fom Negel, ned poo den ulærde. Disfe
latinlærte betragter sig fom de eneste
dannede.
Det er med dem for cn stor Del som
den danske Digter Hostrup siger i et of
fine Digte:

fom endnu holder paa det gamle Sy Samfund fao Lov dertll; mm da den at det var ro Trubfel for at tvinge en
stem, med kosthore Skoler og korte Fe» er en Slake for Sigmands Børn, saa Beskatning igjennem om den forbere
rier, i hvilke Eleven intet kan fortjene, lad de rige også ophokde den. Bi fat- dende Afdelings Bibeholdelse ved Sko
Naar Aviserne i disse Dage indehol
fer furt og skiævt lit Augsburg, det fao tige en vel tikfreds med Augsburg fom len, og havde AntSmødet gaaet ind paa
der såmeget om AugSburg Seminart'
tappert byder dm gomle Fordom Trods. det er, og Augshurgeme er kjar for os de opstillede Betingelser, faa bilde Augs
7—3rd Street South.
um og delvis om dem, fom er udgåede
Det et ganske rimeligt, at mange ikke uterde, fordi de fer ikke ned paa 08, burg Seminar rimekigpis strax været
derfra, faa kunde det vel synes oberstøl
fynes om dette Nivelletingssostem, som som ikke hot gjennerngaaet sådanne overdraget Samfundet.
digt for cn ulærd at forsage paa at
mon ved Augsburg føget at gjemtem» Sloker som de.
fremsatte sin Mening om AugSburg
Men da det af Prof. Oftedok frem«
føre; nemlig at Rigdom eller Stand ikke
Lod os toge Tingen med Ro; "Pon lagte Forskag blev nedstemt og do den
Augsburgcme.
skal
være
nogen
Betingelse
for
at
lunne
den
paa
Augsburg",
som
endel
taker
Naar nu alligevel Forsøget voves, er
forenede Kirkes Board of Trustees 1 Brumoh Offices: linh AruSouth & Wash, 27th Ave. South &
24 Star., 17th Ave. South 26th Str..
erhverve sig Kundskab eller Lætdom af faa hånligt om, turde måske vise sig HenholtuJiL>ForeningåortiIIeme se for
.det forbi, at vi har hørt, at selv en
den Slags, fom Latinskolen givet.
ulærd kan have Ret til en selvstændig
stærkere end de tror, og Virkningerne langte fig Skolen overdroget, fandt de Coal Yard: 8th Str. & Cedar Ave.
For
den
ubemidlede
er
netop
Augs
Dette
er
Firmaet
som giver Satisfaktion hver eneste Gang.
af famme skak ende føles, naar deres ingen Imødekommenhed.
Mening om en Sag; og det, Hr. Re
burg Pladsen; thi han kan tjene feto, Navne forlængst er dækkede af Glemse
tinder Sagens Forhandling i AorSdaktør, har vi hørt netop af Augsburhvad det udkræves forat gjennemgaa lens Slør, som nu håner AugSburg mødet blev ber imidlertid også udtalt
gere.
Skolen.
og bcm> som staar Vagt derom.
Tvivl om cn sådan Overdragelses Lob'
Det cr vel faa eller ingen af vort
Dette Princip er vistnok ct meget godt
h. x.
lighed, fom mon helst havde tænkt fig,
Folk hertillands, fom ikke har i Aviserne
Princip, som, isiedetfor at blive be»
nemlig ved deed, og dct blev Formane
læst ct eller andet om AugSburg Semi
kjæmpet, heller burde blive efterfulgt af
den
paalagt at udnævne en Komite til
narium; snart ct Angreb paa Lærere,
Askgsbnrg Seminar.
andre.
Sagens nærmere Undersøgelse.
snart et Angreb paa Elever eller og
("flirten og Hjemmet")
Men
således
ordnet,
ot
den
fattiges
Denne
Romitee havde rådsort fig
så ct Angreb paa begge Dele. An
og riges, eller om man vil den simples
dre har ladet Lærere og Elever fare fom
Blondt mere betydningsfulde For- med et Par af Statens dygtigste Juri
og fornemmes Søn er stillet under fam teelfer inden det norsk-luthcrske Kirkefolk ster og fremlagde efter deres Raad til
sådanne, og angrebet i stedet en eller
me Vilkår, fan hellet ikke AugSburg her i Landet indtager Spørgsmålet om AarSmpdet iaar en Indstilling, fom gik
helst to af Lærerne, skjældt dem ud for
opdrage Aristokrater. De fom goar der, AugSburg Seminariums Overdragelse ud poo, at AugSburg Seminar St.
Uærlighed osv.' Følgen heraf cr vel
for vist meget snart erfare, at Rigdom til den forenede Kirke for Oieblittet cn Olaf og Canton Skolerne overdrages
den, at de, fom ikke har havt Anledning
412—3rd Str. S., ligeoverfor Chamber ofComerce.
givet ingen Forrettighed. Ligefaalidt fremskudt Plads. Og da "Kirken og paa den Måde, at Aaråmødctå stem
til at sætte sig nærmere ind i Sagen, er
fom
Augsburg
er
Stedet
for
den,
der
er
for en ftor Del førte bag Lyset.
Hjemmet"S Abonnenter har Krav paa meberettigede Medlemmer udgjør de re»
doven, ligefaalidt er det Stedet for den, at blive underrettet om sådanne
fpettioe Korporations Medlemmer. Af
.„Det er dog ikke Meningen at tunne
der vil være Aristokrat; deller ilte er det givenbeder paa Kirkens Omrende som flere Grunde fandt Komiteen at burde
skifte Ret og stifte Fred mellem de stri
Hurtigt Opgjør og ærlig Behandling garanteres., Liberale Forskud paa
Stedet for bordende Aristokrater. Thi har nogen indgribende Betydning, skol foretrække denne Ordning, da den var
dende. Det cr lun i al Beskedenhed et
Forsendelser om ønskes.
sålænge fom den Plan hibeholdes, ot vi her give cn kort Udredelse.
mere betryggende for Skolerne, poo
Forsag paa at fremførelen ulærds Me
Di tillader os ot fremhæve, at vi er itle interesserede i nogen Elevator eller
Eleverne faat Anledning felv at erhver
ning om Augsburg og AugSburgerne.
I dets "Foreningsartikler", som dam famme Tid, fom den gad Samfundet poo nogen anden Måde er Sjøbere af Grain, af hvilken Grund vi til enhver Tid
ve sig de Penge, fom de forbruger, er
fuld Kontrol.
Mange har vist spurgt: hvad er det dog
nede Grundlaget for Sammenfmeltnin>
lan
arbeide
for ot opdrive de høiestc Priser for Grain consigneret os og skol intet
ben en ftær Bom for Siandsforskjellen.
I finSelfandling af denneJndstilling
fom ved Augsburg er faa mærkeligt,
gen af de 3 Parter, fom nu udglat den
Derfor har heller ingen til denne Tid
kom Aarfimødet ikke langt, men det blev Bryderi i saa Henseende blive sparet.
eller er der noget mærkeligt ved den
forenede Kirke, bleo det fastslået:
beskyldt AugSburgerne for Storhed eller
dog med stor Majoritet besluttet, at
Referencer:
Skole fremfor andre Skoler af denslags?
at AugSburg Seminarium bliver ben
Aristokrati. Tvertimod har selve FienAugsburg skulde overdrages paa den
Security Bank of Minnesota. Merchants National Bank of Crookston.
Hvorfor føres der stig Kamp om den
forenede Kirkes Presteskole:
deme måttet indrømme, at en ægte
foreslåede Monde, og Prof. Oftedal
Scandia American Bank of Crookston.
Skole? Er det blot om Eiendomsretten
at Samfundet inkorporeres snarest blev opfordret til snarest muligt og senest
AugSburger er en nøisorn og arbeidsom
til de Bygninger og det Landstykke de
muligt og at al Stolcciendom — såvel inden lfteSeptember at underrette Sam
Mand.
står paa, at monk jæmper?
Den fom bil bare stor bed Augsburg fast Eiendom fom Fond — overdrages fundet eller dets Board of Trustees om
For mange var vist dette sidste det,
enten af Lærdom eller andet sligt, vil det nye Samfund. Disse Bestemmel han og de andre AugSburgS Trustees
fom udgjorde Stridens Kjerne, men ef
snart sinde sig utilfreds der; han vil fe, ser blev først antagne of Fælleskomiteen vilde efterkomme denne Beskatning eU
------ "Er ban dannet?
tersom Tiden skred frem cr det vist faa,
at der ikte er nogen Stands eller Klas- i Eau Claire, saa af Fællesmødet
Ja hvad andet;
fom sager Tyngdepunktet i Striden der
feforskjel, men at den som vil vinde Ag Scandinavia, saa af Aar5møderne
Naar dette skrives er Svaret ikte of
Thi han haver jo f tuderet!
længer. Det er nemlig godtgjort at
telse maa først lære Mmyghed; og den 1889, saa af Menighederne og saa en fentliggjort — om det er givet — men
Han
har
facet
Latin
i
Bladet;
den forenede Kirke ikke kan fan fuld
delig af AarSmøderne i 1890, eller alt hvad det maa blive, kan skjønnes af en
der
ved
Augsburg
vil
blive
anset
af
sine
Han fer ned paa Seminarister,
Ejendomsret til hverken Bygninger eller
Cor. 19th Ave. & Riverside, Opposite
losite N. T. M. C. A. Bid.
Diedstuderende et netop den, der har i alt i alt af en stor Komite, ct vel rc= Beretning, font stod ot læse i "FolkeOg kan læfe til Magister,
Byggegrunden.
'
lært at være i Sandhed liden i sig fela. præsenteret Fællesmøde, 6 Aaråmødcr bladet" for 10de August d. A.
—
Hvis
han
læfer
overhovedet."
Stridens Kjerne man soges andele
og
vel
omkring
700
Menigheder.
Derfor er ikke en ægte AugSburger
Der meddbeleå nemlig, ot Board of
stedshen. .
Det sidste er det jo det lommer an nogen aristokratisk Mand, men en fom
Det hører vistnok til Sjældenheder Trustees for Augsburg Seminary og
Ende! har sagt, at Stridens egentlige paa vil nogen sige. Aa ja! men der er er en Folkets Mand i dette Ords alle*« bande i Stat og Kirke nutildags, at ct
de gamle Jnlorporatørcr har havt et
Tyngdepunkt er at føge i Skolens Prin mangen Doventrop, som også lommer ædleste Mening.
Dokument faar cn saa alsidig og aimin' Fællesmøde den 3dic August, og dct er
Dcn eneste norske Marmorhugger i Minnea
cip. Maasté de har fundet det rette. frem, fordi hans Skole ikke duer til an
Men om mon ved AugSburg lærer at delig Drøftelse. Cg hvad der vistnok saa langt fra at disse Mænd har be*
polis fom eier eget Værksted.
Jalsald vilde det være Umagen værdt det end at flænge ved en stig.
være liden, fan er der dog ingen Under er endnu sjeldnere indtraf her, det stuttet Skolens Overdragelse til den
at fe lidt paa dette. Saavibt font cn,
Men det var jo om Augsburg og kuelse af Eleverne; man lærer pan sam nemlig at "Foreningsartiklerne" — faa forenede Kirke, at de — efter Referat—
Handler også med amerikansk og italiensk
der ikke cr bevandret i Latinen og Græ- Augåburgeme, der skulde skrives. Nu me Tid at være en Mand med selvstæn vidt vi har kunnet fe — overalt blev
ilte engang har forhandlet derom, men
Mormor og Granit Monumenter.
skens Labyrinther, kan se, er der ved foret belyse en Sag maa man ofte toge dige Tanter og selvstændige Livssyn. enstemmig antagne.
Et SibeRytlc derimod overdrog de Seminariet til cn
Augsburg fulgt et andet Princip end fat paa Sagens Kontrast.
Om det for enkeltes vedkommende mis hertil laber sig længe føge og nok kunde Korporation bestående af sig selv og
ved de gamle Satinskoler, og de, fom
Det er ovenfor sagt, at Latinskolen, lykkes, faa bærer ikke Stolen Skylden begeifircde Forcningsvcnnner udbryde: 21 af dem valgte Mænd, der nu kan
hertillands er dannede efter det System. efter det gamle System, med lang Sko derfor.
Dct er skeet af Herren og underlig for skalle og volte mcd Skolens Eicndom
Gravstene, Tablets, Posts, etc.
Te gamle Satinskoler i Europa, og letid og dyr Skolegang er lun tilgjænEn Ting beskylder man Augsburger- vore Dine.
efter cgct Forgodtbefindende ganske uden
de amerikanske Colleges er grundede efter gelig for den riges Søn, for den, fom ne fo*, og def vistnok med urette, nem
ordre? fra Landet embedes »romt og mtblfkorilt Sesogllghvd. Skriv efter Briter.
I Henhold til denne Kontrakt, hvor Hensyn til Samfundets Onsker, om de
et aristokratisk Princip og do. Tilsnit. ikke behøver selv at tjene sine Skole lig ot de allesammen cr fom støbte i cn på de forskjellige Parter faa højtideligt
De er ilte oprettede fra først af af Fol penge. Gr nu Augsburg også bygget Form, og det skal da være Prof. Sver- rafte hverandre Lederskabets hellige
Og dertil blev SntorpotionSartitlemc
iet fela; de er heller ikke oprettede for efter det Princip? Nei.
drupS Skyld.
Haand, vcntcde man, at det nye Sam således amendcrct, at AugSburgScmiCor. 19th & Blverside Ava. S., Minneapolis, Minn.
Folket, derfor er det ingen Folkeskoler i
Augsburg er bygget efter det Prin
En mere feilogtig Opfattelse kan vel fund skulde inkorporeres strax efter eller nar aldrig mcd dcm efter Samfundets
den Forstand, at enhver tan benytte tip, ot der skal den fattige have famme neppe tænkes. Sagen er heller den, at under sit første Møde i 1890 og den Beskatninger tan overdrages dcn forcncdc
dem. Satinskolerne i Europa og her i Anledning fom den rige. Den Stole Skolen, ikte en enkelt Lærer, har givet Eiendom fom vedkommende Parter sad Kirke.
Amerika cr tun til for nogle fao, fom giver ingen Begunstigelse til den éntelte dem dette færegne Præg.
Det Spprgsmaal, fom Samfundet
inde med, overdroges. Den til Sagens
tan have not af Penge og Tid at spen eller til cn entlelt Klasse blandt Folket.
Ligesom den gamle Latinskole giver, Behandling indfatte Komite indstillede henviste"til Menighedernes Afgjørelfe,
dere. Ten, fom med sine to Hænder
Mange har klandret -AugSburg for, ifølge sin Plan, sine Elever et vist ari dog poo inkorporationens Udsættelse nemlig om hvorvidt de forberedende Af
tnaa tjene sit Brod, tan aldrig tomme al der cr for tort Skoletid, for faa stokratisk Præg, således giver også til næftc Aar, angivelig fordi Tiden var delinger skulde bibeholdes eller ci, på
til at gjennemgao ^latinskolen, hverten Måneder om Aoret; men disse har Augsburg sine Elever, ifølge sin Plan, for kort til cn fao vigtig Sags Afgjø= tog da disse Mænd sig og saa at ofgjørc
lier eller paa ben anden Side Atlantc= enten itle forsiaact det Princip, fom deri ct folkeligt Præg.
rclse. Og ben vor tort, men mange paa egen Haand, idet de bestemte i selve
rcn' .
.
jer nedlagt, eller om be barforsiaact det,
Men at Pros. Sverdrup cr Hoved syntes alligcvcl at noget burde have væ 3nIorporation»artitlcrnc at Stolen
Derfor cr Latinskolen de riges ctolc,, jQa ()llr t,f fct, flt det er el Princip, fom manden i Udarbejdelsen af den Plan og ret gjort, og ben første Misstemning skulde være cn Forberedelsesafdeling væ
den falUgeø har den aldrig dæret øg tan jvnirø tt, b!c„ mindelig, gjtnnem. de heromhandlede Principer, fom besole var kommen ind i dcn forenede Kirke. sentlig font hidtil.
aldrig ticlier blive bel.
j jon, vilde fore derhen, al latinskolen ges ved Augsburg cr.cn anden Sag.
Det cr Svaret. At det cr Prof. Of
Og det tjente ilte til Udsoning af denne
»cd Det Princip, fom er nedlagt i illt
Mt slolt f„ „Dfllc fo„
Ten Blole, med de folkelige Prinei- Misstemning, naar dct privat blev for tedals Værk, behøves neppe at ‘fortælles
Siden, nemlig en marsala-mæssig :ijj„]lmnM „6 (t,„btdsmænds Born, prr og det fattelige Præg den bær, cr talt — mcb eller uden Grund — at ben men vi skal nævne deres Navne, fom
lami -j°j>iw ost ivrere Skolepenge, et j mn,
stolti 6„ot 6cn jo„iøc „„ lig„ ban» og hans Kollegaers Bart. Naar dybeste Aarfag til Sagens Udfættclfe skøttede ham i dette Foretagende; de vare
del givet at ingen anden end den dorer; ,-til|cl mct) bfn riflc
derfor nogen vil arbeide for at fjerne var den, at Board of Trustces for af bc gamle Jnkorporasorcr: Past. A.
rig tan iaa noget godt oi den. Ten fatMed andre Ord: det cr et Princip. den Mand fra Stolen, saa vidner det Augsburg Seminar var indviklet i cn Paulsen, A. Tharalsen, K. Olsen og
tige man ftaa udenfor disse Lærdom font bcljrcmper Standsforftjcllcn paa om Trangsyn eller Protefanatismens Proces, paa hvis Udfald bc frygtede delvis Past. A. Johnson, Past. T. H.
mens og Videnskabens Vægge om tro det nllertraftigsic; t()i er Adgangen til Forblindelse, hvis man tror dermed at Skolens Overdragelse netop da kunde Dahl var ikte tilstede. Af Board of
nerne cr aldrig fen gode og Lysten og at erhverve sig den somme Oplysning
Trustees: Th. Helgeson- og H. Gngc=
have ødelagt, hvad cn Del saa hånende saa cn skadelig Indflydelse.
2rangen aldrig iaa ftor. Skoletiden lig for alle, saa ct der ikke længer Tale falder: "Aanden paa AugSbug".' Nei
I 1891 font da Sagen opog Inkor
enlig indrettet, at Eleven fletitte tan om Cmbebsmanb og Bonde da. Da er den fan ilfe dermed tilintetgjøres. De
Disse Mænd vil dele Ansvaret inch
poration blev besluttet rigtignok ikke
tjene nøget selv, om Anledningen var Embedsmanden bragt ud af sin Lær som vil forandre Stolens Plan og om uden Modstand fra Past. Birkeland og Oftedal boede ligeoverfor ©ud og dcn
til det
doms Spljære og stillet paa lige Fod danne bc forberedende Afdelinger til ct andre, ber ønskede vidcrcUbfættclfe. Saa forenede Kirke.
At der findes ogfnn fattige, fom har med Bonden, og Bonden cr lige god Broseminar, Har da feet noget længer erklærede Prof. Oftedal fom Formand
Det cr imidlertid ikke Tilfælde med
Naar en Mand er ude i Ødemarken og foler fig felv fortvivlet og førgjennerngaaet disse lærde Stoler, cr en fom Embedsmanden. Pengene bliver maaste, men dcrvebvildcBcien væresiængt for Board of Trustees og paa dets O. Ntlfen og O. Onstad, der hele li- talt da maa han Ikke tahe sin Sans og Samling og gide sig til d
lede hid og did, men fetle sig ned og berolige sig, indtil han har gieøUndtagelse fra Regelen. Dersom man da intet Middel langer, hvorfor nogle for den ubemidlede, og man sit beholde Vegne, at Boarbct ikte saa sig istand dcn siemte imod.
Paft. A Johnson lod sig. lader dct til. | vundet sin Sindsro.
vilde underlage Elevernes ølonomiske faa fait fao Lærdom, men olie har sam Siandsforskjellen fom før.
til at overdroge Seminariet til den for
Stilling ved en l'oliiistole, saa vilde vift me Anledning. Det hele reduceres til
EaaledrS ogfao med den (om fot ferske Gang i sit Liv Hiver sug; han
Naar nu denne Sag skal forhandles enede Kirke medmindre denne forpligtede Begyndelsen dupere, men stemte siden i
det vise sig) at mere end 90 Procent af det simple Spørgsmål, om de som vil i vore Menigheder, hvorvidt Samson sig tjl at vedligholde de forberedende med Nilson,
tør hrage almindelig |nud Fornuft og ikke hente Raad hos alle og enhver
Eleverne cr Gmbcbsmænbs eller Rig- lære noget; også vil arbeide selv for sit
Onstab
Men
ilte,
med
paa
del
tuk
eller
skuge den første og hedste kvaksalvers Medicin, men hor erindre, at Sodet vil beholde Augsburg fom det cr Afdelinger ved Stolen.
iitænbs Bom. Te faar fin visfe Sum boglige Brød.
eller nedlægge den ene Halvdel af Sko
Dette vette cn uhyre Opsigt og ikte Board Ot Trustees og mi|on tun paa turen feid foger at helbrede alle Sygdomme, (om fan helbredes, og at elt
for hver Moaned eller for det hele Aar
et Aar.
hvad medicin kun udrette er at hjælpe Naturen. Derfor maa han fpsrye
Derfor cr Skoletiden kortere ved len. saa er det intet ondet end det simple liden Forbitrelse.
og lever fyrgfrit, medens den fattige Augsburg hvert Aar end ved andre
Hvad delte-vil lede tit er ilte godt at sig |eld, Idilken iReditin der er dm mest paølidellge.
,
Spørgsmål, fom bør for en enhver
Og Forbitrelsen mob Boordet blev
Mands Søn nraa enten være udenfor Stoler. Eleverne skol faa Anledning
vide.
Oftedal
har
fal
Sagen
Paa
liolclie
" Naar man aehntr cn Slaske ester en Paste, fur er det brt første man
være afgjørenbe:
endnu større, da man hørte, ot det hel
disse Stoler, eller han maa fjermpe med til at tjene sine Skolepenge felv, dersom
"Skol Vi have cn Presteskole, hvor leritfe havde efterkommet Konfe tentfens Spidse og fpneS at orm'Mi,mt paa at hør undtrfoge, hdrm der har lanet Medicinen heller end Navnet paa felt*
enten skai Samfundet bøic jig eller
Sult og Nød af mange Slags, dersom det trænges. Derved flipper de at fatte
den riges Søn alene kan tomme frem, Paalæg om at faa . jntorporationSar=
Medicinen; derpaa hor man (borge sig fety, om mon nden Sikkerhed diide
han vil sidde paa de lærdes Bænke.
sig i bundlos Gjæld og ligeledes at ud eller skal vort Samfund drive cn Pre titlerne forandret således, at Board ol briste.
bane denne Mand eller dette Firma el hundrede Dollars, og hvis ikte, hvor
Naar det cr saa ledes, at tun ben rige suge sine'Forældre for den sidste Cent, steskole, hvor den fattiges Søn har sam Trusters vælges af den forenede Kirke,
Vi mindes uoiltaarlig, hvad Past, for skulde man faa andetro eu foobon Maud sit Sid. Bnddog om Stoffet be
Mand- Son har Anledningen til at hvilket altfor mange gjør af dem, som me Anledning som ben riges?"
isiedetfor som før af den n. d. Konfe- floren engang skrev.
tragtes [øm aldeles uskadeligt, hvorfor da horttaske kosihote Øiehlitte med
gjennemgaa disse Stoler, fao er del studerer ved disse gammclbtfgfe Latin
Forkaster Menighederne AugSburg rentfe. Man spurgte sig selv og hverandre I sin Bog "De lirleligc Partier" siger it prode noget tøm er utjeudt, naar de fan erholde Dr. Peters fturito,
selvsagt, at der skabes et Aristokrati bcr= skolen.
efter den nuværende Plan, saa har de om disse Mænd virkelig vare frække nok han:
der titdirkes af en Stand [om i (andel yrofessionel fom simrnetel Henseende
"Et aldeles nyt Element, der sand. et vederhæftig og lom ikte vil bortødsle sit 8id med ot gøa i Kvatfaldecei
rveb. Det maa følge nødvendigt deraf,
Efter det Princip nytter det ikke for dermed fastslået, at den riges Søn skal til ganske at ignmjre Samfundets $>nat tun den ene Del af Foliet bliver be den, fom cr doven at byde sig frem ved begunstige» fremfor ben fattige, thi da struxer, trodse famtligc~Mcnighedcrs fynligen er af den Art at det enten maa Sødfyor.
gunstigede fremfor den anden; derfor cr Augsburg; han vil finde ud, at han cr maa ben fattige MenighedSlem være ensiemmige Beslutning, bryde cn hellig dominere eller sarsvinde er indkommet i
Den eueskaaende Fremgang, (øur dem«, nn øder hundrede Her gamle
det netop blandt de Mennesker, der hor tommen paa urette Sted da.
med efter Evne at hjælpe en Skole op, Kontrakt med de andre Parler, forholde Ronfrrentfen oed de tre nye Professorer Medreøfende Medicin, har nydt, alt det gode den har udrettet, hdørøm Tu
gjennerngaaet ben lærde Stole, at man
Cg det gjælber ilte alene om Doven til hvilken hverken han eller hans Børn dcn forenede Kirke sin retmæssige Ei oed Anstalten i Minneapolis."o
sinder af TaHeskridelfer fra tmwrdige »g fuldt pålidelige Landsmænd, et
finder de værste Aristokrater.
skab ved Stolen, men også udenfor kan have Raad at tonime.
endom, og beholde AugSburg Seminar .“Og i fin Anmeldelse af Bogen siger døg det utesi talende Siduetdyrd om Stedieiuens Hødrenfende og styrkende
Prof. Sverdrup, at "Pastor skoren cr
Fra^Barndominen af har de tæret Stolen cr cn AugSburger højst uheldigt
Beholdes Augsburg, saa er det der under sin egen Kontrol.
egenskaber.
Den udgider sig ikte for nsget øudrt, red hdud den dirMig ct.
en ganske skarp Iagttager,»
vante til ot være for sig selv adskilte fra stillet, dersom han ikke vil arbeide.
med givet, at vort Samfund itle vil ]Cn saa yderliggående Frækhed kunde
Siid« De uf et ester andet Onde, føm «utalte skamme fra Blodet, eler
be fattigere bande i Opdragelse og i
Sommerferierne ved Augsburg er fan vide af dcnnc gamle Ordning med Be sev mindre denkigsiemte Medlemmer dog
Santolmissionen.
ee Setes Appetit ikke faeden, fon den duede »ære, eller er deres Made i tt«,
Skoletiden. Den fattiges Børn har "bc lange, at den, forn vil gjøte noget, ton gunstigelse af cnkeltc.
ikke tiltro Boordet eller dets Formank
den, hdøtf« da itle prøve den laerne Medicin, fom Tusindet øg atter X»
__ Jeeri-flUe Pfla som noget; der ille maa tjene selv, hvad han bruger for Vinte
I sidste Møde i GantaItomttecn(On5- skødet ø| Deres Landsmænd sete gidet et ensieumigt godt Sidneihyrd.
Man bchøver ikke derfor iro, at dette Prof. Oftedal, mod hvcm Harmen fær«
forandres til det bedre. Og pan ben ren. Sandsynligvis har de, fom byg er skrevet mod nogen af boet Samfunds lig vendte sig, idet man gjorde ham an« dog Sdie August) besluttedes Handl onPrøv V«« øg De Ml Mitra overbevist. Dr. Petal KUHIKO
anden Side cr den lærde Skole for dem gede Stolen hadt det for Vie, at Sko Skoler. Det er kun et Forsøg poo fra svarlig for Boordets Erklæring o^ det det at udsende et Udtaab mn Hjælp i
sedge! ilke høg Antikkerne øreø ha gierne» lokale tg rater. Skulde det
en Helligdom, fom ille moo frigives til len mere end i Navnet skulde bære en cn ulærds Standpunkt set, aiebedømme vel med Rette, do det ItnerToiftTJ
Anledning Hungersnøden i Snnthali- Ble hi testen faadaa i Dert* Nærhed da tilskri» skieeiere» øg Fahrikautea,;
det almindelige Folks Søm. Den Ri Stole for Folket; en Skole, hvor ben den Skole, som. der har været skrevet at af dets 5 medlemmer stod O. C
sian, famt paalagdes Kassereren at sende •* **• taallye Cylusaiaget Ml ach Pertddilighed dliøe Star meddelt
i
ges og Embedsmandens Søn har fra fattige kunde have somme Anledning faameget om.
stod og O. jsttlfon imod og Th, Helge- 0300,00 #1 missionær Stnfsrud HI
Adresser
|
gammel Tid af betragtet det fomen Ret fom ben rige.
Lad dem fom bit drive Et. Olaf jon og H. Gngemoen med Professoren Frtmme af Missionær det.
H, Botttlfra, Sti.
der alene tilkom dem. Nogen Ind.
Dr, P. Fahmey, 118—114 b. løjie he, Chicago, IB.
Derfor er det ganske rimeligt, at de dollege, ester faentumge de nsk, i bort i disse Spørgsmål sisten troede helsi
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