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Orsden. For her kommer jo stadig 
mange Mem-essen og Fell er jss 
kritisie, og isckr Kvinderne paa del 

Punkt. Hans Kane var jo ikle fass 
vcmt til hanrdt Arbejde hjemme fra« 
osg dog «"-s·«.)e hun taget Erlig fat 
hervva e del bliver aldeig del 
samsme fis »n, der ikle er over fra 
Barndomt ·. Dei hufler Foll itke 

faadan pun. De er san flinle og 
venlige allesammem og det er ægte 
not, det føler han tydeligt, inen de 

lzar jo selv siridt saa haardt, spr de 

sil del godt, faa menek de vel, ans- 

dre lnn gøre idel samme. De lern- 
iet ikle tigtigl paa aandeligl Ar- 

bejds Verdi, paa de Kran, dei flil 
let til Hvike og Fred. De forstaar 
del flel illr. llnderligt, de ille las; 

se del. 
« 

»Hvor Deres Kone hat siæmmet 
sig herovre,« figer de tit; ja, det var 

sandt· Men det var ille del verr- 

str. Der gaar nandelisge Værdier 
lobt oqfaa. Ei Mennesie, der er 

vant til at leve under ret aande 
ligt udviklede Fothold og som hat 
lyaft Saus for at drage Næring der- 

of, og som san af hele sit Hierte tun 

onsler at øse ud og dele den med 

andre, tan ible uisirasset tvinges lil 
udeluklende at være Vaslekone og 
Barnepigr. Folk fyntes endog, des-i 
rsar underl«igt, hun ilke lorn og be- 

søgte dem ji tit som for,—alle 
disse Fødscshtsjage i Menigheden, de 
iunde jo il-» clre over«holde5 nu; —- 

og Smdagifiolsem hvor var des 

længe fideu Kinn havde vceret der, 
hun som bar-de forstaaet at sengle 
Bornene saa godt! Hvor runde de 
to ved Guds Hjælp have udreltet 

meget fammen, blot de ille altid 
var saa lrætteL 

Men hvorfor i al Veredn holdt 
de da ikle en flink Tjeneftepige? Ja- 
men, hvor flulde de Penge komme 
frei? Svm det nu var, flog dei 
lnebent til, og saa 8 Dollars mer i 

Ungifi otn Ugen? Dei var alt i ali 
ca. 200 Dvllaks om Aaret, saa me- 

get Tillæg lunde han slet ille tænle 

paa at bede om. Msenigheden havde 
Geld, der var »Byr«der nol for en 

lille Kreds,« og Preisen maatle staa 
Last og Brust med sin Menighed. 
Der dar rigtignol dem of dem, for 
dvem dette lun vilde betyde et Greb 
i Lommen——cnen det lan jo ille 

ntjtte at være bitter; Menneslens 
Born er nu en Gang saadan 

Og i Morgen stulde han prcedile 
for dem om, at vi sial ille bewer 
os, hver Dag har nol i sin Plage. 

Og saa gil den unge Mond til sit 
Arbejdsbord for sai spge at samle 
det, der flulde trøsie de andre. 

Men ude fra Kollenel lød Stei- 
en as husligi Arbejde; det.var silde 
sLItdag Aste-m og endnu manglede 
sder meget al gere, den mindste havde 
jo været urolig hele Degen 

Prcesten prøvede paa itle at høre 
efterx han vidsle, han vidsle hvor 
dsdelig trckl bun var, og han saa 
paa det Billede, der hang foran ham 
of hende fra den førfte Tid herovre, 
ung, straalende af Sundhed og 
Glædr. 

Men hjemme i Danmarl sad de 

gamle og spejdede efter Beet-, der 

gik meget mer end 14 Dage nu. 

Dei var bloi detste Billede, jeg 
ille tunde feig-re mig for, og saa 
maalte jeg kegne del ned. Og las 
runde jeg « )e Lysl til at stkive ne- 

den under 
Tilegns e dansi amerilinlle Me- 

dgl-oder 
U. S. —8.—06. 

En gammel Ben 
af unge, frejdige Pressesolh 

.- ------ «.----—— — — 

Herre, hian! 

Melodi: »L)ver Kedwn Jesus 
ircedet.·« 

Herre, jeg er spag og ringe, 
Wen jeg visl dog tjene dig. 

Du vil Kraft og Stmke bringe 
Fee din Himmel ned til mig. 

Fqld mit Vierte cmed din Aand, 
Ped msig ved din egen Haand 

Gennem Fristelfer og For-er 
Og fra Djævelens stjulte Saaten- 

Slulde jeg og stundom lmwle, 
Slig smsig iste, Bette leer, 

Lad M i W øg prahle, 
DIE er mig M nor. 

.-)W.w i Bin asi paa, 
Desgle- etpsM M rac. 

D- ;- s dis- two-, 
ev. »Ja-klinkt- Dage. 

l: 

Ja, o Verre, hjælp os alle, 
Som vil gerne splge dig; 

Hjceslp ins, at dit Navn paakalde, 
Leve af din Naadsk rig; 

Hjæm at vi i Troen maa, 
Mer og mere Stmke fau, 

M vi dog maa Sejet vindse 
Og en Plads i Himlen fin·de. 

Hvor vi da sial jubi.lere 
Hjemsme hos dig, Fader kam 

Og hvot vi flal triumfete 
Jblansdt Himlens Englehær. 

Dig, vor kcere Frelfermand, 
Vi da ret lovprife kan, 

QJ af Hierte vg- med Tunge 
Dig den nne Lovfasng kiungr. 

F. M. 

Rye Teologiccz kun Buhlen 
Overfat fra Engelft of 

Mrs. J. P. Nielsen. 

(.Fottsat.) 

Ny Teologi i Amerika; 
19. Aarhundrede. 

Unt etsalisime, 
Unitarianigme og yderlig 
asaaende Rattonaltsmc. 

John Mute-an, sødt 1741, anses 
for at vcere den amerikanste Uns- 
versalismes B-aenbkyder, stønt Ho- 
seas Balle-n, sødt 30 Aar senere, 
med mere Ret betragtes som den-Z 

Grundlæager. Disse Mcends Leere 
var dog ilte stort andet, ensd et 

Oplog as Kirtefædrene Origenes’ og 
Gregor-; Anstuelsek. Denne nye- 
gasmle Leere gijotde, som man lunde 
Unte, stor Lytke sot en Tid, og 
mange as dens Tilhcengere ttoede, 
ja, nogle soruidsagde det, at nn 

rsar det Slut med den gamle orto 
dotse Læte om eoig Straf. 

Og sra visse Stder set er de: 

befyndekligt, at Unsiveksalismens 
letsodede, behagelige Lære i Steden 
for den hurtige tldbredelse, man 

bavde ventet, tun er bleven en Fi- 
astox men man ved jo, at det nu 
om Dage vil være en Umulighed at 
finde nogen tæntenda oplyft Univer- 
salist, der vil vove at sorsvare ,,Død 
on Heklighedstegrien«, som skenvsat 
as Ballon. Unistarianismen bidroa 
arm-set til at satte Ilniversalismen i 
Vanty, oa denne Betendelse er nn 

som et Slib i aasben So, hvis Flog 
sianaliseker nasten en hvilten fons 
ltelst Form as moderne Ratiönai 
nalisme. 

Ved et sornylig asholdt Universa- 
tistmøde sotetog en as Talerne en 

Sammenlignsing meltem Fortidens 
Da, Nutisdens Nationalisme oa bknate 
sølaende Udtr-yl: J Bibetfottolknin- 
gen et den mennestelige Fornust as 
os bleven ophøjet til Unwetter Vi 
antaget itle lænaete, at Bibelen er 

nsejlbarlia. Nutidens Universaltsts 
lirte tror itte paa Læren om en 

Treenighed, nceatcr det stedsortkæ-» 
dende Osser, oa angaaende Kristi; 
Person er der en Forsiellighed Es 
Anstuelser. Jtle alle tror det sama-et 
om hans overnatnrliae deset, hanss 
Pkeelsistents eller hans bestemte 
Pladö i Tilvækelsens Plan. For- 
svrigt er alt, .l)vad de talder over- 

naturligt et svævende Spørgssmaal.« 
Dr. Hoseas Balan tunde vist von- 

stelig sinsde sit Boblebarn, om han 
saa gennenvspgte hele Kristenhedem 
bog er dette rationalisstisle Resultat 
intet andet, end hvad man maatte 
Vente De moderne Kritikere maa 

dog indrømime, at Ektlcktingem 
»Bibelen indeholdek Guds 
Ord,« der nu om Daye er bleven 
et Slagorsd mellem Kritistekne, ser- 
ste Gang blev beugt i 1803 i Uni- 
versalistbelendelsen. 

25 Aar senere end Ballen ssdtes 
Dr. Willsam Eltern Channtnia en 
Man-d as uplettet Levned, heite- 
modig i sin Genring og ædel iMaal 
og Streben. Stsnt der var andre 
as hans Tanlegang fsr dann, staat 
lsan dog som den egentlige Grund- 
lægger as den uinsitartsle Kitte. 
Hans Lake am Krisstuö var en Gen- 
opildvelse ass Arianigmem en Latre, 
der itle et halvt saa uortodots, som 
rnesget as det, der nu om Dage sor- 
svates i amerikanssle Untversttetee og 
teolvgiste Seminarier, saadanne, 
idee geldet sor at veete ottodotse. 
Saa stm en Lylste gjorde denne 
Channtings Bewegele at hver eneste 
Ficke t Boston med Uniddagelse as 
Pakt Str. og »An old South« 
blev nnttsatstsb og Forudsigelser flo- 
terede tgen em, at Ghanntngs Leere 
Jnart visde saa Operhaand over den 

I- —- 

.gastnsle Otstodoksis Læte ont Kristi 
Person· 

Men sotn .ntan ved, sinffedes 
Channing og hans Tilhcengere saa 
gruindigt sont vel inuligi. ChanninJ 
er ilke loengere nogen aner-ken·dt Le- 
der i Unitarlirten, oa overhovedet 
er det vansteligt at vide, hviltet 
Flug den Denontination nu on! 

Dage sejler under. Den eneste tlart 

definerede Belendelse den har -— Vi 
taler her itte om dens Velgøeenheds 
eller Stolearbejde er ndtrylt i 

tFotmlem ,,.Ltvadsotnl)elst, blot ilte 
Orio-dosksi.« 

.Senere, og endnu ntere afgjort 
radikal var Theodore Warten en 

Mand ttted store Eoner,« glintrende 
sVeltalenhed vg en Kcempe i Mer- 
do-tn. J Beayndelsen as sin Frem- 
træden var hatt tneaet optaget af 

"sitantropist Arbede og haus vord- 
fontme Da spottende Angreb pat 
hans Tidsz Hylleri dar velforijertt 

Men han tabte Liaevceaten i sine 
Angreb paa Ortodotsien ,,Hele den 
ortrodioxe Teologi,« ndbrød han en- 

aan·g, ,,et bygget paa en Lean. Ast-- 
telateket Farrar i sin Onttale as 
Parker beugte digse Ord: »Parler 
Var paa Højde med Paine i Grob- 
hed og tned Voltaite i Sarlasnte.« 
Elllligevel hasvde Parter stor Tilslut- 
ning og vansdt tilsyneladende en 

glintrende Seit. J 1840 fremkont 
han nted folgende Erklæringt Jeg 
Vil gennentrejse Ny England paa 
kryds og paa tsvcers, og nted min- 
dre den gantle Teologi indeholdcr 
niere, end jeg trot, oil jeg rive den 
ned til Grsunden.« 

Men det Samtsund, han grund- 
lagde søtte under Ledelsen as Was- 
son, Longsellow og Alger en døende 
Tiloærelse, fotsvansdt saia suldstasn- 
dig sottt en Boble Paa en rivende 
Strom. 

Den nceste paa Sluepladsen er 

Robert Jngersoll, der hat gjoet sig 
langt tnere bemærtet end nogen an- 

den anteritanst nedbrsydende Kritilek. 
Starp ssont fact i stn Sative, gros- 
stornet sont Thomas P-aine, mindre 
original, nten ttted ntere glantrende 
Veltalenlyed Hans Evne som Taler 
ovekgit langst noiqen ais hans For- 

;gcengekes. Billetter til hans Fore- 
drag solsgtes til Bittens højeste Pris, 
tog del lidet tnisnndelsesvcerdiae 
Rygte folget hasnt, at han folgte sitt 
anslnelser on altisd til den højsts 
bydensde Jngerssoll følte sig over- 

ksevist om on sagde omtrent rent nd, 
han vilde haane den kristne Risi- 
aion nd as Santfundet. Den-te 
Mandg største Fejltagelse var, at 

lian antog sig selv for geolog Vi- 
denslabsmand og Filosos, sont san 
ntange andre opblæste Krititere, 
mens han i Virleliaiheden ikte vars 

nogen as Delene. Og i Jnsdsltydelse 
ooet Mcengden stod han tilbaiae sor 
Dwight L. Moody, den stmple Laza- 
mand, der troede oa prcedikede, at 
Bibelen er Gnds Ord. Og Jn- 
gersolle taakesyldte Øjne ved hans 
Brod-ers Gtav og hans Huftrus at 
Datters Fortdivlelse ved hans egen 
Dodsleje var hiertestcetensde og 
fremkaldie deres Medlidenhed, sont 
ban saa bittert haode anigrebet. Mens 
hans slyvende Pile as Spot og 
Saklastne er begravet nted ham i 
bang Kiste, hvor han ntt tavs bot- 
lee; og intet tunde vceke met-e staa- 
ende end Modsætningen tnellent disse 
to Mcends, Jngersolls og Moodys 
Estevntcelr. 

Jngersolls Efteosølger er itte end-l 
nu stemstaaet. Han var den seneste, 
stsnt han sandsynlsigvis itle bliveh 
den sidste as disse overmodisge, viris 
somme Fjender, Kristendomtmen ned-s se hat msdt paa tsin Ves, og som; 
lig Filistevne er stormet frem til 
Stnid tned Svækd og Spyd brav- 
sten-de Tiallemaader, wvidende ons, 
at de storntede Anpan Og dog selv 
cm der ingen Filistre ses, er der 
saadanne paa lSlagmarlem der istes 
mindre end Jngersoll er en Fjensd3· as Biwbeltvoen De er hsslige, hoors 
hatt var brutal; de ek Kirlens erdi- 
nerede Mand, iwdviet til at tjene 
isok Heu-eng Alter, eller Leerere ved 
Stolee opsørte og andern-Rede so: 
at de stulide danne «et Forsvar for 
den letstne Religion, sden de nu, om 

end need al Hsskigshed angribee, 
ndedens han var en Advokat sog esn 
awbenbar Fjende als Kristensdommen 

M vil hier samsle i en Gruppe de 
sovstellige Poe-fetten Oder ass Mænd 
ssæelisg as Jngertsollls Type blev 
stemsat angaaewde den orttodoxe 
Ttot ,endelige Und-ergang- Dust-le- 
tian i det Herde Aavhexndtede war 
silbek may-at dem havde Ist-alt den. 

,,Deleta Chr-i-stiana rel-igione«, »den· 
trisine Religion er lagt ode« var 

den hoverende Jndskrift, sosm denne 

mægtige Heu-seh der i politisk 
Kraft kun stod tilbage for en eif. Roms to og ttedfmdstyve Kejsere, 
»lod sætie paa Rigets Medallier. 
J Dei viar Voltaires tillidsfulde 
Forudsigekse, at Bibelen hundrede 
Aar efter hans Tid vilde være en 

Ifsorglemt Bog. Et af haan manac 
Flyvesirifter havde som Titel: »Bi- 
sbelen udlagt for sidste Gans-IT og 
han var Udlæggeren 

J 1740 for-fände Danid Hunn- 
Verden, at det 19. Aakhundrede still-: 
de blive Vidne til Kristendommens 
Undergang; Thomas Paine forudi 
fagde det samme, lisgeledes Parier 
on Jngevsoll. Men lad os se, Zwist- 
ledes Sagen forholder siq i blot en 

eller to Felter af den pro-ieftantiste 
Kirkes Arbejdsinsark. Tag Hedningei 
missionen. Den sidste Jndberetnim 
af Robert S. Speer fra den pres- 
byteriansie Kitte, Capen oq Dr. 
Sttong i den amerikanfke Bestyrelse 
giver spliaende Tal: Ved Begyni 
delsen If det 19. Aarhundrede havde 
den lristne Kirke syv Missionsseli 
findet-; nu hat den tre hundred-. 
iVed Begnndelsen af dct 19. Aar-hinn- 
dkede havde den 170 Hedningeinissios 
net-ten nu That den 12000. Ved Be- 
zatmdelsen af det 19. Anrhundrede 
havde den 50 Bibeloversættelserx nn 

bar den hen irnod 400 og Tallet 
fort-ges bivekt Aar. Ved Begnn- 
delsen as det 19. Aarbundrede havde 
den en aarlig Jndtcegi af S25,000: 
nu er den 17 Millionen Ved Be- 
qyndelsen af dei 19. Aarhnndrede 
bavde de forskellige Missioner min- 
dte ensd 50,000 —Omsve—ndie. J 

J Dag tceller de indfødte Kommi- 
nikanter 1,500,000, medens Kirle: 
geengernes Antal et ikte mindre end 
850 Millionen ·o·q dei man erindres, 
at dette Arbejde er gjort helt og 
boldent i den sum-me Tro osg det 
stumme .Haab, der bevægede den 
kriiine Kinkes Grundlæggere, de, 
der sled og site-d for dens Udbredels 
se blandt Menneskene og led og das- 
de for dens Skyld. Hvem hat ve: 

nogen Sinde hørt am, at nogen ny 
Teologi hat organiserei ng baarei 

nogek Missionsielfkab, der i few-for- 
’nægtende Jvek bar ndrettet noget 
tsirkeligL 

, (Fortfættes.) 

Nyt for Søndagsfkoler. 
Vceggetort til Prydelse af. Spr- 

Tdagsstolelokaler faas fra Danifh 
)Luth. Publ. House. Det er megn 
finukke Kort med følgende site Skrift- 

»spkog: Matth. 18, 14;·Sa1. 106, 1; 
Joh. M, 21 og Mal. 4, 6; tryki 
med store klare Typper, faa de kan 

læses paa Afstand. Prisen et fort- 
deles lav 10c netto Stykket, (Por- 
tofrit tilsendt). Køb nogle af dem og 
hæng dem op i Sondagsskolelokalet. 
De er meget passende og smagfuldr. 

Hoger uns Horn. 
Vorn-stieg Bill-Nu sel. Udvalg as 

Bibelens Fortrcllinger samt flcre 
bibelske Sange og Tigtc vcd Zwie- 

beftyrer, Rand. theol. Chr. Brod-Z- 

dorss. Med omtrent t;()«kllustratjo- 
ner. 382 S. Stiere-elfen as Bogen 
u- x 11 Tom. Prip BZJM 

Bedstemoden En Fortcelling, 
særlig egnet til Oplæsning for 
Vørn. 380 Sider, fintindb. Prig 
81,00. 

Unqe helfe. Fortoelling fra Nor- 
dens Oldtid for Ungdommen. Vcd 
S. T. Thyregod. Med mange Jllu- 
strationer. 12: Sider indbundcn 

Pris 60 Centö. 
Diöfe Bsgek er helt nye og fass 

fra Dan. Luth. Publ. Houfky Blaik 
Nebr. 

Klicinesbwcl 
fra Vor Frue Kirke i Odenfe af 
PastorBuich, stenogrufjst gengivet, 
tilegnet Jndre Missionø Menighe- 
der i Damnark. Af Forordet fol- 
gende: »Denne Smnljng ,dene-Z- 
byrd« fremkommer ene og alcne 

efter Vennersz jndtrcrngende Op- 
fordring. Moatte bis-se Vidticobyrd 
blive til Gtrede cg Velfignclse for 
·-lle Veuner. 

Paftor Busch er velkendt iblandt 
der damtc Rate-mit t Amerika ug 
hanö Prcedikenbug vil sikkert blive 

modtaget med Glæde. Den san-z t 

Dan. Luth. Publ. Hause-, Blair, 
Nebr., og kostet indb. ikomponeret 
Shtrtingsbind 82,60. J fransk Bind 
med komp. Lcederryg Priø 82,80. 
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Ärlieidsøko 
Man tan altid ftolc paa Fortrinligbcdcn af 

chauen Arbeidssto for al Stagg Brug og ial 
Ging-Z Vett. De er solid tilvirket af udiogt og godt 

bearbeidet Last-er, hvilket gjvr dem til de allerbeoste Ar- 
bejdizfto for Formen-, Grimmrot-idem Stiætpetr. 

Tonnurtmtggctc, Haandværtere og Arbeitss- 
tnæud. 

Mayer ,,9lrbeid-3sto« lig alle andre Sto as Mayer 
Fadkitatet rr form-Mittel pan Afte- og er san surrte 

sollt scrlk Zthb dein hoo Dei-es l)andlende, mcn 

form-Z dem mu, at May-ers Varcmækte sindes 
paa hvcr Saale. 

For Stnosto vrug ,,.L)onot«bilt« 
sur Ost-ten 

f. MAYER 8001 sc sHOE (0., 
Milwaukee, Wis. 

HWESEEIEW 
MIES 

ILuNoIsvxENTKAt 
Mitavo 

to Points in Minnesota, North Dakota and the can-dia- 
Northwest. Tickets on sale every Tuesday at one take 

plus szoo for the round trip, good returninx Many-one 
days from date of sale. 

Trains leave Omaha at 8:oo a. m. and 8:3o p. t-. 

Rates and full particular-s at city Ticket 0kdce, 1402 
Fskllam st., omabssp Of Wkitc sÄMUEL NORRH’ 

District Paueasek Ase-It. Ost-LIM- NEIN 

Dana conege 
Smukt beliggende KURSUST 
Cocle Tomandsværelsek com-ge 

« 

Lysee Skolastuek Äcsäicmlcl 
Opvarmninq ved Damp ogsxiness 
Ti(1s—.varende Gymnastiksal Music 
Sargforeninger Htljskole 
Foredrag — Taler —- Oplæs- Focberedende til semi- 

ning J natiet 

Betaling 316.00« pr. Maaned (4 Uger) for Kost, 
« Logi og Undervisning. 
s 

M skriv est-or Katalog. J- P- JENSEN, 
DANA cOLLE(jl3. BLAIK. NEBK. 

BRORSON HØJSKOLE 
-»,«.««-.»«-·u--.i---»-.««s.-s ».-»--»«(.»··-»-sus·0vs-OI— 

bevor-setz om Sud vit, sit ander skclcs 

sat- tleu ts, November. Det- under-riss- 
icle Umindelige Fag as 3 Lan-eke, kot- 
uden Forstandeten. skolen varek i 4 
Mit-wetten For nat-more Oplysning ok 
ludmeldelse, dem-ed Dem til 
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JENS Dton, 
Brot-san Hojskolc, 

KENMARE, N. DAlc. 
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begynder sin Vintertermin den 2den December-. . 

Ucidannelse ai Last-esse 03 Lærekinder for den 
danske og Amerikanske skole. Teachers kan 
iaa Anzættelse her i settlementet eiter Eksamesm 
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Business. Normal. spros. Musik Landbkusp 03 , J Husholdnings- Aideling. samt Foredkagos Oplæsning 

Betaling is Voll-n om Aas-jeden H Ugek) 
For nscmete Opiysning sitkiv til 

J Un II n k e k , SIII Hokus spuk- 

HäKZsZKDOSIXYQSIM Mk IV Jst J- Kx « IV- IX LE MM —-k CQ J As — I 
= 

Z x
s
 

·.—»J» «-.. i« OWM WMW««««« -«...- «-«-..«-—...-.. «- 

I Send 
z 

Tit Damm-c ? I »Es an flkeren" ,,xlansiier en"c 
til Fahrt Moder, Brot-eh Ssster. Um Qz 00 astlig —- icit Lilie-U t· Gange 
Benindt ellef Singt-mig- i Datum-ts- use-tug. 
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