
F 1 

»Yanslkcret « 

et halvuqcnilig Ruh-ng oq plnss 
ningsblad sur der music »so t 

Am c i ika 
llVQNN i« 

DAXISH i,(’t"n. Frist-. n sk: 
Pan Dis ..-i 

—- 

-Dansh m« ndxmi dvel Trutz-u ok-, Hi daq 
Puszpr Umwin 

ide Focencdc Sim- Sl.5». lldlnnde- — ZW. 

Blase-( buntes i Ratt-lud 
Bessiumq, Ver -lma. Adressciomndnnq on 

ander angmmdi H idsst as «- s-. ustzt 

LU X lsll l«l"l H. HIBL llnl ’.«i-J. 
’.«I««l.’ JIHIL 

Redaktsn A. M. Anderseih 

Alle Bist-us nj »Tai-Jst :-.!!«5 Karls-Q- 
UfhondlmgeL Rom-u srn nmcpog Alma-i 

m ein«-w 3..1, ·.s.:.« imst- 
LIl M It idem-n· Gluti, Medi- 

Ente-ris(la1nusl’».-t«tlstse ut Hierin Null» 
ss Seu«1sl kluxi ist-ill« I. 

Advent-nu- Kutcks umkle- know-« up In 

sowie-Unin- 
- ,Danlkeren" 

bliver j.nd1 i-· Jud-It ixs met-, indu: konka 

kelig Lwigmx znndzagcss as lldzziueine· og al 

Geld er besagt. 1 L visieiwtmnnklie mcd de 

Fnk ilde Einem Los-In se 

Naar Lei um den-send r iig til » k des 

averterer i L sudkk enien for at kdbe l: -:- dem 

euer for m ina nnd-Hub tg Om det ad --1-de, 
del-es de alt-d .--::: nlc m de mo Eli-. »Bis- 
mentet i dem- « «s..c-. Le: oil viere : Lgcn 

sidig Nym- 

Om ,,Tanfl«eken«s medic 

Ved i Nr. 75 at læfe Ospfdrdringcn 
til diese as »Danfteren«å Holdere, 
der ftnldei for Binden kein jeg til di 
tænle paa, book meget heldigere og 
were tilfredsstillende det vilde vere, 
km det aldiig var nødvendigt at ur- 

sende dsfe iedelige Regninget. 
Da jeg for ca. Z Aar ssden arbei- 

dede i Tanifb Luth.· Publ. House og 
netop var den, hvis Hvetv det Var at 
udsende Regninger, beløb »Danfke- 
ren«s tvivlfomme Tilgodehavende sig 
til omkring 1,200 Demut-T Dei var 

Tilgodehavende fra Holdere, der 

sknldte fia 2——7 Aar. Og naar det 
nu oplnses, at nogle siylder 12 Tol- 
lars og andre endog 18 Dollars, faa 
kan man let indfe, at det tildels er de 

samme, der fknlder endnu, som fknldte 
for 5 Aar ssden. Med andre Ork, 
,.Danskeren« gaar pack 14. Aargang 
rg hat altid kostet 81.50 om Aatet. 
Naar nogen nu skyldet 18—19 Tol- 
lars, da stnldes der for 12—]2 Aar- 
Vedkommende hat sandsynligvis sub-- 
stribeiet og betalt for en Ausgang If 
Vladet, da det begyndle at udkomme, 
og hat siden aldrig taget Hensyn ti! 
Kræveibrevenr. 

Og saadan er det uden Tdivl gaaei 
til, at Tilgodehadendet nu er henved 
4,000 Dollars. De gamle Skyldnere 
detaler aldrkg, og idlandt de i Ante- 
nes Lob iiltrædende ny Holdere findes- 
altid nogle, der i Lighed med de an- 

dre nok vil modiage Bladei, men als 

drig vil betale for det. 

Jeg tillader mig ai bemerke den 

Slags Kredit sont tv i v l f o mt Til- 
godehavende af den Grund, at det i 

adfkillig Grad er ufandsynligt, at del 

nogen Sinde blivet betalt. Selbst-l- 
gelig sier det nu og da, naar Kreise-« 
krevene antaget en mete truende 

Form, at en eller anden gammel 
Skyldner betalet sin Geld og afsiger 
Bladet. Muligvis det hat været ai- 

sagt fet, men Fortetningens Princiv 
er jo: iske at standse noget 
Mad, medniindre Geelden er betalt. 

Gennemfstelfen of dette Princip i 

Forbindelsse med Kroevedrevsstystemet 
et en af de Meniligfte Grunde for, 
at »Dansteren« ikle hat støtre Udbkc- 
delfe, end den har. 

Man maa i denne Fordindelse er- 

indre, at de Holdere, ovenncevnte geei- 
der, fotn ofiest er Fou, der site inter- 
esseret sig for Bladetö Bel. 

Og naats de saa modtager en Reg- 
nins, eller de assiget Bladet, og det 

alllgevel ille stand-seh da bliver de 
maaste form-einen og til Benner og 
Naboer talet de ilde vm ,,Dansteten«. 

Naar saa Agentet ellet andre af 
deis W kommt vmkring og for- 
stsger at fao Juli til at fudstrisbete. 
da er Urbejdet ofte forgæves paa 
Grund af, at del hat met life-einlog- 
tigt omtalt of miforntjede holden. 
M inlg attet sent-ge: hope meget 

heldism pg were twtedistiliende vilde 
des Ist-km det M var nsdveni 
W If TM dksfe Menge Newsl- 
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rilde det dog i Længden blive det for 
alle Patter nieit tilfredgftillende, det 

mest sorketningsmcegsigste og det mest 
samfundstjenlige. 

Sandsynligvis ilde ,,Dansteren« 
til en Vegyndelse miste de 5—600 

Abonnenter, der aarlig for-get For- 
retninaens ,.tdivlsvmme'« Tilgodeha- 
vende, og de ca. 84.000 dTlde for en 

stor Del overføres paa »Tab«s-Knn- 
tcsen, men saa vilde der til Gengceld 
være en mere tilfteds Læsertteds af 
Vladet, og de 84900 vilde iike næsie 
Aar væte 85,000 tvivlsomt Udestaa- 
ende. Des-reden maa det tages i Be- 
ttagtning, at det kostet meget i 
Aarevis at udsende et Blad til en 5—— 

«;00Holdere, der maasle aldtig betaler. 
Det kostet at trytte, elgpedere og 

søre Regnstab med saavel disse sont 
de betalte Etsemeplater, oa saa endda 
ca. 3 Cents etstta, hver Gang et-. 

Regning udsendes. 
Otn Danish Luth. Publ. House 

gennemtførte Forstudsbetaling og ab- 
solut ingen Kredit ved alle site Blade, 
da tror jeg, at dens ,,Kasse vilde 

svulme op«, saa den fles-d over. 

Og det vklde betnde noget godt for 
andre Grene paa vott Samfundsttæ. 

Orum, Nebr» 2R. Sept. 19()5. 

H. J. H a n se n. 

i si- s- 

Llnin til odenstaaendr. 

Allersørst en osptigtig Tat til den«-, 
der hat siyndt sig at detale deress Rea- 
ninger. Frrretningsføteten siger, at 

der et en Del, sont hat gjvrt det, og 
der et not flete, sont vil selge deres 

Eisempel — indbetale, hvad de sinls 
der for Bladet, snarest muligt. 

Og saa et Par Ord angaaende. 
hvad H. J. Hausen sttiver. 

Det et altid en Ospmuntting at se, 
at der er nogen, der tænler paa og 
interessetet sig for Bladets Bel. Oa 
at Hausen hat Forstand paa, hvad 
han sttivet sm, det set man jo. Vi 
vil dvg gerne scette et Sivøtgsmaals- 
tegn ved hans »tvi«vlsomme Tilgod-«- 
sbavende«? At han til en vis Grad 

har Ret, det indtsmmee vE — omettd 

uvilligt. Sagen er den, at det er is 
ærligt Tilgodehasvende, og saa hat 
vi saa grumrne ondt ved at foeliasss 
wed den Tante, at det blandt Bladets 
Holdere stulde viere et helt betydelth 
Antal, som ikte vil ketale derei- lod- 

lige Geld eller betale as vort etliae 
Tilgodehavendr. Vi vil langt bellete 
bange fast i den Taute, at det itte 
er Villien, der mangler, men noale 
mangler maaste Evnen, og for andres 
Vedlommende er det svrmvdentlig det 
at am Alb-or as Sagen, der mang- 
ler. Lad vor Tante feile, saa vil «- 

dog hellem den sejlee til den Side. 
at vi tror for vel. end den stulde sejke 
i modsat Retning. 

At det var langt behageligere sc: 
Fotretningen at arbejde under »spct 
cash« Systemet, saa intet Bla: 
udsendtes, uden det dar fokudbetalt, 
tet er jo indlysende. Men om di un- 

der saadant System tunde tonlnrrere 

paa Bladvmkaadet, det er et anth 
Swrgsmaai. Men for Rest-en —: 
Mk. Hansens Henstilling ladet vi; 
gaa videte til dem, der sorestaar For-’ 
tetningens Ledelse. Den er i hvert 
Fald vcetd en grundig Odervejelse. 
— Jmidlertid vil vore Styldnere nol 
veere saa venlige at lade here sta sig. 

Red. 
f-- l 

» vepørgsimaal til Søndags- 
fkoleudvalget. 

Sendagssloleudvalgets Selketær 
fluttet Referatet fra Modet i Council 
Bluffs, Jo» med folgende: 

«Vi er villige vil at besvake Fou-v 
spstgsler osv.« 

Jeg hat et Spørgsmaak 
Kan ilte Telsten med Forllaring 

trylkes i ,-B-rnebladet« i Siedet for 
som hidtil i »Er-tust luthersi Kitte- 
blad«7 

Med Tilladelse, en Begrundelfe. 
Komiteenå Fortlaring —- omend 

god — er for fort og ufuldstcendig tIl 
at væte fyldestgstendr. Detfor maa 

vi holde Mitter, hvor Teksten fortla- 
Ies og dir-Mes. Naar da vi, som at-] 
beider i Sindagsstolem trods Reinlic- 
enz Fortlaring, maa fern Regel samles 
til MIde, hvoefor saa ikke lade Telft 
med Fortlaring fremckmme i Beme- 
-bletsdei? Lad saa Fotllctringen strives 
for Bim. Gennem Spitgsmaal og 
Svat angaaende Wen lau de let leq 
des lidi few i den· ! 

Den mua — som nu —- fremlommes 
en Use, fee den stal beuge-. Til Ets. 
Teksteu M s. Oktober maa sindes i 

Bornebladel lil Sendag 1. Oktober. 

IlI-7flerl)cranden tan del visl lel opnaas 
,at faa de fleste Born lEl al lcese Tekft 
med Fortlating, før de lommer til 
Spndagsskolr. Starke Forudscrtnin- 
get for en fragt-bat Time i Klassen er 

da til Siede. De i Telslen indeholdte 
Sandheder vil da as Bamet lellete be- 

’vares, og herspaa beror Sondagssiolens 
Frugl; lhi bevarer istte Barnel Guds 
Ord, bliver del uden Frugl. 

Gulden Telsl, et Striftfprog pas- 
sende til Telflen, kan ligeledes tryltes. 
Hvis nu alle Born laerer detle Sprog 
udenad, bliver derved mange Sandhe- 
der indprentel i Barnels Hutomrnelfe. 

Der svsares maasle: J lan lebe 
Karl med Slriflsprog paa og uddele 
til Bornene. Ja, del lader sig gere. 
Men del er en Fordel, naar hele Son- 

dagsstolen lkrer del samme Sprog. 
FDsse Sprog lan da lei fra Tid til 

Handen repeleres, og Forstanderen for 
Sondagsflolen har her el godl, natur- 

ligt, Passende Udgangstmnlt fcr sin 
Tale lil bele Sondagsslolem 

Den frernfsrle Tanle praktiferes — 

stun i mere udvillel Form —- i alle de 

amerikanste lulhersie Kirleiamfund t 

ien Tel tnste og i heie den refcrmcrle 
iKirle her i Landen Man er tnaasle 

bange for at lcere af den reiormerle 

»Kirte. Nu vel, saa bar vi de ame- 

rikanlte og lysle lutherste. Tet lan vel 

jitte var-re galt at lcere ncgel af dem-? 
De hat naael delle Resultat som den 

ledfle Form for Sondaasflolearbejdel 
gennem mange Overvejelser For-sog 
og Trøftelser. Den er proth og fun- 
let at være aod Hvad om vi i Den 
ferenede Kirte paa delte Omraade lod 

de famlende For-sog vcere Da lod ol« 

kelcere as dem, sorn er ældre og Visere 
end vi? 

Kan del ille lade sig getre? 
Der soares maaste: de nævnle Hirt-k- 

famfund udgiver ogsaa Fortlaringer 
fct Læretnr. Ja, megel gode Tanler 

og mange gode Ttaest sindes i deres 

Fortlaringer for Leerere. Men Je 

glemmer ille at give Bornene Telft, 
let fallelige Forllaringer og gylden 
Telsl en Uge forud. Og her, mener 

jeg, al Sondaasttoleudvalgel tan gsre 
Ess. den ftsrste Tjenefte. Flan det fenere 
ten udvides. saa der bliver en fyldig 
Fortlaring for Læterne knien i Kir- 
lebladei eller andet Blad, acdl og ch, 
men lad os nu beaynde ved Bptnene 
first 

Mere tan freies-, men lad del verre 

not. Hermed udfendes Spørgsmaalet 
med Begrundelse til O«vervejelse. 

C h t. H a n t e n, 

Kenotha, Wis. 

Præsiccnkctasscn. 
lerinsøcet i tsetsar Falle er ciftrxxt 

:-:: fkrfte, sont er fremtorpmen m-: 

Her cffmtlkyi V-.1s.1f!cnnel«e If Deg lllc 

Wirt-che, fcm qerei fsr at ffaffe vcre 

»L!rckfseenks.r en lille Iatlig Hjcklp. J 
» 

Ter er ftet m Te! ved nævmst 
Llarsmede, sorn bar bebt-ver mia 
knist. Da je-; trot, rsct kckre forenekej 
Kiste vi! tcmw til «: Kirse derunbcr,3 
rp bog er jeq Dis pen, at enhver has 
fand-let efter sit Hjcrteå Lvexbevisni. q 
for Herren; men evennæome Sag hats 
faaet en kætlig Behanbkinp, og M ek- 
vel mennefkeliqt, at Romitem Tom bat 

med bei Arbejde at gan, qlckrer si: 
Terover. 

Det hat alokig vætet foær for Fig-« 
miteen at skasse Midler ti :«e:-. smuttej 
Ziemeb, og intet Urspu, ;en forenete 
Krie hat sagt, et Den ou stime sire 
tkængende Presteenkm og den has 
valgt os til at foreftaa Jndsamlingm 
og Uddelingcn, og vi gsr bet med 

Glæde; men J maa give os Midlerne 
destil- 

Det et almindeligvis meget smaat 
med Gaver til denne Sag i det sprfte 
Halvaar efter Antäus-Zieh saa vor 

Kasse gaar kom, og vi begynder da at 

asngstes for, hvotfra Hjælpen sial 
komme. Saaledes et det snatt gaact 
ogsaa i Aar. Men nu, tære Verme: 
of denne gode Sag, naat J laser disfe 
Linier, saa ved J om vor Nod saavel 
fom vi, vil J saa i Herrens Navn 
stynde edet at sende Hist-pen, san vi 
ille stal behsve at staut-se Uddelingen. 

Seud alle Gckver til denne Kasse til« 
Kasseterem Mr P. P. Thiftev, 
Siwplchukst- Nebr. 

Medic-g saa en kætllg Tal og Bro- 
detiyilssen i Ktkstus, fra 

P. h. Mitter, Konn- Form» 
Orte-with Mich. 

— 

»Das-teu« et bei W haust 
Lied i Unser-Um Tom Its-at 2 Gange 
im Ugew kostet tun M ask-Zig. 

Vækkelsesmødetne i Mbch 
»KristeligtDagblad«S Beretning fra 

forfte Aftm Andet Steds finde-Z 
»Daabladej«s Beretning af sammt 
Mode, faa Lasset-ne lan sammenligne. 

»Dst.«s Red. 

Sandag Aften 17.Sept. 
Gør Toren bej, gst Potten oid, 
den Ajrens Konge kommer hid! 
han berstet over alle Land 
og er al Werden-S Fräser-wand 

Netfærdig tormnet han her ned 

og bringet Liv og Salighed; 
faatmodig er med Hjcelp kan nier, 
Barmhjertighed hans Scepter er. 

Han os bebuder Glædens Aar, 
Vor Nod Ved ham en Ende faar, 
derfor af Stemrner uden Tal 
en Frndesang ham mode stai. 

O, falig er den Stab foroist, 
hoiis Konge er den Heere Krist, 
faa vel det brert et Hieri-: aaar, 
lwor denne Fionge Jndgang sank- 

Jea errtets Tot oil aabne dig, 
o. Jesus. dran doa ind til mia! 
Ja, Ved din Naade lad det ste, 
at jea oin Ftærlighcd maa fe! 

Da oed din HellTaaand es led 

paa Vejen fre:n til Ealighed, 
at lter di dig lovfnnge maa, 
inrtil vi for dit Ansigt staa! 

Allerede lange for ovenstnaende 
Zahne blev fangen fom Jndleoning ril 
dc II Dages Brettelseginpder, var 

Kontertpalaets ftore Sal fyldt til 

irder Plads. 
Jlte mange Minutter ester, at Tel- 

rene var lutlede op, var Pladserne 
besatte. 

Lg dessværre maatte — efter Kon- 
trollens Sigende — over et Par Tu- 
sinde Mennester gaa dort uden at tun- 
ne komme ind — itte engang i For- 
hallem 

Ude i denne ftod Foll taet sammelt- 
patlede: herude i Mprstet maatte Pa- 
stor Wirh tale. 

Jnde i Salen vetslede Tale og 
Sang — Msdet varede ca. halvanden 
Time, noget langem end man ellers 

hat paareanet: Maderne tænles ellers 
at være fluttede ca. 9.15 hver Aften, i 
Gaar After-— blev Klotlen halvti. 

Lockbibliotekar Lange indledede 
med Bon, Præsterne Mollerup, Mak- 
kkiesen og Fibiger holdt torte Taler. 

Et stort Sanglot paa ca. 600 San- 
aere ledede Bangen. 

J Gaar Afteg var der — som na- 

turliat var den førfte Aften —- manae 
troende Mennesler famlede —- Mermis- 
fter, der i de kommende Aftener ved 

rcres Von vil siaa Kreds orn digfe 

Moder, der sit e-n Begyndelse lanat oder 

many-es Fordentnina 
Herren bar alle-rede fat sit Eeal 

raa disse Vckllelfesmeden 
— «-.-. ...-....- -— 

,,Bispcvalgct« i Aarhnkx 

Ilngaaende der »Bisp(svalg«, so::·. 
foretoges den 7. Sept. i Aarhus af en 

Tel af Stifkets J.sten"«ghedsraadsnre:- 
lcmmer, og hvcrom rer sitt-des en lort 

Beretning under ,,D-anrnart", striver 
,,.nrifteligt Tagblad" blandt andet: 

Det tot nu anse; for givet, at des 

cclitisi-folsleligsarundtvigianste Parii,- 
fom for Tiden behersler dansi PolitiU 
ra lyvad der erPolitil og Lovgivnings- 
Daser underlaat — der-for ogsaa 
Follelirlen —- har tTl Maul at gsrei 
alt Kirtevcefen til rent politislez 
Svsrgömaal l Flere Regeringsorganer har —- 

rned ellet uden Undstyldning — god- 
lendt det Grundlag, hvowaa hintl 
«Bispevalg« fandt Stab — til og 
med ftenwtessset en Art Nsrelse ovet,i 
at vi vix-selig nu et naaet saa vidt paa· 
Kirlewemolrattsetingens Omraade. 

Dei er imidlektid her, vi vir satte 
Finger-en et Øjchlit 

sSaa det stal være Demvltatssei 
ring! En Mehrwme der ttdliss 
gete Vom Redaltst vg nu som Pult 
hat tjent Negeringspartiet, men itle 
vides at have den ringeste kirlelige 
Atdtomst til Fseerstab, giver sig sam- 
tnen med nogle ligesindede og ltgefars 
vede Priester tisl ast sammenlalde Me- 
nighedsraadene i Stdftet. For at 
hsre dere- Mening angaaende Alpe- 
Emnek til den ledkge Stol, stulde 
man jo antage. 

J lau Faid kunde Sagen endda 
W fes rimeklg ad. Gn og anden 
law have stumlet over, om det net- 

ap herbe have met dtsfe entfavvede 
Priesters Abbmä at nun-setze Me- 

tethraadem. 

F W 

Men siigt Bunde man jo endda lage 
sig let. 

Medets Fort-b vifer imidlet-tid, at 
de sammenlaldende Prcester selv føkie 
an. Dei var dem, der »indledede« og 

fortlareide Medets Hensigt —- dem, 
der opstillede Listen over Bispeemner. 
Og da denne Præsteliste tun indeholdt 
tre as Partieis egne Na-vne, kan man 

clene hetnd fm let fortlate sig, at der 

faldt flest Stemmee paa de 3 Emnee. 

Tet er altfaa en saadan Frem- 
gangsmaade, der stle laldes for en 

Temotttatisering af Hirten. 

Til yderligete Belysning af den 

demokratiske Fremgangömaade bet 

vgsaa fremhreves, at saa godt fom 
alle Taletne var Pkcester. 

Man maa da mev nagen Farben- 
selse sspørge om. hvorfor disfe Pet- 
ster da i det hele taget hat vætet sag 
Eckymrede for at faa Kenbsiab til 

TIJienighedsmadenes Vispeanstuelser. 
Der kunde ille med særlig Feje ind 
Vendes neget imod, at Meniaheds- 
tandem ogsaa vilde ndtale sig i denne 

Sag. Provsterne havde jo 
gjvrt det —- Prcesierne lkgefaa. 
Leererne var der Tale om viloe 

can famwe Vej. I 
Man lunde da ikke have bebrejdet 

Menighedskaadene, om de —- af egen 
Dkift eller i hvert Fald under egen 
Lebelse — hasvde Villet give Besyvx 
med angaaende en Sag, der hat Dir-! 
lelig Betydning. 

Der ee under Demokratisekingen 
ikke Grund til at ncegte sig nogeH 
Jndgteb paa Omtaader, hvor Loven 
tier. 

Og Loven tier jo netop angaaende 
Menighedstaads — og Priesters —- 

og Provstrts Jndflydelse paa Bispe- 
valg. 

Men man tunde da ogsaa med lige 
sca stok Ret en stønne Dag give.sig 
H at adfpstge alle kirkebespgtnde ellet 
endog alle kitte-st«emmebekettigede. 
Der vilde da være not san megen 
Fotnuft —- saadan ten og flæt For- 
nuft — i den Fing. 

Men Aarhuömsdets Demokkaiiöme 
maa man i shvett Fald bede Ritters 
sotskacmet for. 

Dct var den rene skære vetdslige 
Politik 

ng den hat absolut intet at gøte i 
Kikfenss Sagen-. 

En of de tatende Ptcesiet begruns 
dede Anhefalingen of et Bispeemne 
med» at vedlommenw var »Musik« 
mand«. Ellets vekslede Adjektivet 
som »gcd« og .,kat« og »bmv« fom 
Kvalisikationsudttyt for B:speem- 
Nun-c- 

iLg for at Modet tunde her-are sit 
Prceg of at væte gansie presst-fort« 
var det en af Particts Brit-steh 
scm foreslrg Nedscrtäelsen as et 6 
Monds Udvalg, sonz stal varetage 
Zagen-Z videre Fremme. Lg den 

selvsamme Pisa-Ist nckrnte de s? Med- 
lemmer, hvoras after 3 var Presse-, 

hvorvaa Mødet toq ir:—:sd denn- 

Liste. 
Noxxle enkelte i dennc fn demo- 

«!(aiift ledede Fokfamling bar dog 
mens, at dette var for ftift ej Ztyktr. 
Fra Forsnmlingen frreflog man da et 

syvende Medlem —- en Lckgmand — 

og Forfamlingen tog Tau opfaa ham 
med. 

Dei er paa denne Vis, at man de- 

mokratiferek Kirkesager indess-for dek 
nævnte Parti. 

Langt der største Udvalg af 

DANSKE BØGER- 
DANMARKS MEI.ODIBOG. INGEMÄNNS ROMANER. 
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