I—

«

J

—«j

L

L

for helsdigh am Samfundet fort- des, oin «Dunsieren« blev det ofsis site gode Bladr. Mangt et stsrre
tog en Ændring i Udgivelsen af st- cielle Organ, og D. l. Ktrleblad og Kirlesamfund hat tun et Par Blaet halvugentlig Nyheds- og Oplyss
De unges Blad gik ind, da et an- de. ,,Bsrnebladet« hstek man ingen
nogetEtfaringen viser, ne Blade.
at den Religion, man leerer paa sit
Men jeg synes, det vilde vcete min- feeligt Antal
ningsblad for det danste Folk
af nrevnte Bladeg Klage over. De tre andre Blnde
i Amerika,
Modersmaah et den bedfte. Men er dte heldigt at give eet Blad tre Nav- Asbonnenter, der ilte allerede har tagt samtnen vil ille blive en hel
det sandt, faa etdet ogsaa sandt, at ne.
udgivet as
,,Diansteren«, vilde substribere paa Del for meget til at danne et godt
DAleH LUTl-I. PUBL. H01’8E. di vdanste hat et Eis-de, sont de ameriille
Sltidtet
det.
Blad i Jndhold vg Udstyr. Lad os
Hvorfot
tage
fuldt
Bleir, Nebr.
itle
nd
lan
vi
tan
ikte
evne at udgivc
Men Tanten oni at udbrede det i vare enige om at arbejde for noget
tansfte Sondagsfloler
og sige:
byde
,,Dansi l. Kbl.« og ,,De Unges nogen betydelig Grad ud over Sam-« otdentligl vg godi paa deite Omraa
Kommen-« udkommek hver Tirsdag og os og da heller itle tage fta os.
Frei-agHvorledes det saa vil gaa med Blad", da Udgivelsen af disse Bla- fundets Gtænsnz maatte jo opgives. de. Det vil bcete megen Frugi.
Pris pe. Ausgang i Te Foreuede Etmer Selterne, det ved jeg just itle, men de et forenet med Tab fot FortdW. C. N ie l f e n.
Samfundets Vælst oilde blive
81,50; til Udlandet HELMeen Tina hat jeg lagt Mcerle til
vil
Vi
lade
to
ninaen.
om Herderfor
disse
»Dansteren«s Bettst, en
Lladet betules i Fotsiud Bestilli11g. Be
csg det pasfer vist i de fleste Tilfcklde Blade aaa ind,
og
bereitet talde rens Arbejde fremdeles lyttes iblandt
takmg». Adressefpmndring og oh qxxhez
Bote Binde.
!
officielle oort Folt
og det er, at de Folt sorn for-la- »Tansteten« Zamfundets
maaste til Tiber langangaaende Vladet adresfssesesx
det
Mosderkirken
i
men
ogscua forlader LtaanZ
sitlek Vætfi.
som,
DÄleH LUTXLPUBL.115«)1«8E.
IJtodersmaalet, saa jeg tilstetmner,l Tette fnnes mia at vckre den letDer er endnu en Ting, jeg torte- l J »Danslercn« Nr. 33 er
Blum NebrlJVad der tidligere hat været site- teer Losnina af Knaben. La faa lig vil berste, og som lommer ind ;fren1lommen en Artikel angaaendei
A
n
BladeH
vet: vcer danst og lces Danst.
Redaktpe:91.M. nd erst
Der- tan Redaltøren aptette en de ungek- under, hvad Redaltøren ncrvnte som Jlldgivelsen af Sarnsundets
Alle Jndfendeliet adkesjeresx Tamke1·en, ved bevakes Modersmaalet
’,,Danflersen« ,».Kirliebladet" og »De
og Mo- Jlfdeling i Bladet, der vil fuvplere Forremingssiden ved Sagen.
Vlair, Nebr.
dertikten og
hvad der er det stor- lelanalen af »Die llnaes Blad.« Med
Derfom Bladet bliver gjort inv- Unges Blad", hvoitil jeg med ReOtijus at lslaTn sphi

visning
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«Tanfleren« spaltet og lidt langen-, da bot det daktionensTilladelie gerne vilde
gpre
»Mit-spaltet oa lidt ltenaere«, da but- tun udgna en Gang om llgen. Naar ’re nogle Beinckrlninger.
Der peges Pan at slaa disie Blade
de di førlt Undersøae, am det nuvcx
der er Tale om Besparelse, da man
tende Maftineri
i
Danilb
Luth. der fpaies paa Paris og Tnpograf: samtnen til eet Blad, da ,,.Kbl.« cg
Publ. Hauses
Trytketi tan trylte
Lg stulde ,,Dansleren« udgaa »D. U. Blad« ille lan beiale sig.
i ovenncevnte Format to Gange Her er dog vift entleie Ting at« jage
oa folde saa ftott et Blad.
Er der intet til-Hinter fra den Si- ugentlig, som den nu ger, da vilde i Beitagtning.
mon det ogsaa er helForsi
de, da vilde en faadan lldvidekfe dre- der næppe være noget sparet.
Thi
at
»Kbl.« og »Dss.« samdigt
flaa
re daa sin Plads, forudfat at Bla- den etstra Typogratlsn
og Papiret,
de ille bver med fin
men?
Bilde
dei tun udait een Gang om Uaen. der vilde medgaa, naar Bladet var
mere
Elleräs blev Besparelsen maalle tun syvspaltet og lidt lange-re, vilde oini ngave for Lje lunne udrette
ille
bære
Kan »Kbl.«
sig
trent ovveje Udgifterne ved Udgioel- saerfliltZ
ubejydelig.
mn
til
at
een
Gang
Ugem
udgaa
l.
J Punkt 2 nævnes noaet vm, at sen af D. Abl· og De Unges Blad.
Tet er paa dette Omraade, den lunde det jo nojes nied- fom tilligere
»det Fvldestof as Romaner o. f. ts.
om Maaneden.
udeluttes, da aodt oa opbnggeliat vckfentlige Beiparelse tommer ind. at udgaa ice Gange
vilde
der
maasie spareg,hvad
Lassestof taaer dets Plads.« Jea vil Bladporto, der er en Cent pr. Bund, Derved
det
Undekbalance
»Kbl.« hat
given
tun
en
dettil bemerke, at vi ditlelig maa fynes
usbetydelig 11dgiftspoft,
Men det
da
ille
ina
Holdere.
faa
ja
i men i Lobet of et Aar udsendes altaae Henfyn til Læsetnes Lnslet
da
bedre
burde
paa
irylles
Papir,
den
Kirbvot vel
tsil at
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strevet om Tetitrætlet oa
Fortlaringer.
Jeg vil forft sige
Zundqgsftoletetst Komiteen Tal for
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scm mesnmger

Avetterede, bedeg de alud cmtatm
Avettisyementet 1de11e Stad. Te:
gensjdig None.
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Ptyglcstkaf

for Sædelighedsforbkydelfe." hos

djemme, som Rosterne inwd Foeslas
get ssulde belt faa Lockhaand Men
faa tog dexte Kraft igen, og nu hat
der jo alt for nogen Tid siden sejret
i enden
Rigtignok
Zorkmndling
Tiges der,a1 Det ikte git faa hæderligt
med at vinde stertal for det.
Flere af Albertis eget Parti var imod
vcere

med

det vilde de itte, og
mens
de Forfamlingem
me

at nedften1-

saa forlod
blcv

der

fremd
Men

før Forflagets endelige og afgørende Behandling diskuieres det Paa Kraft.
Fornylig hat
sauledes to Fænqselsprckfter, Pastor
Btoe ved Horsens Strasseanftalt og
Pastor Joh. Munt ved Bridgløfelålle
Forbedtingåhus, udtalt sig om Forslaget, og det miceekelige ved det er,
at de begge er Præfter fsor saadanne,
fom Forslaget gækdetz Forbrydere,
saa de jo begge kan beraabe sig pacErfaring bog ved deres Ord, men
faa et alligevel den ene lige saa beendnu
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erflaget.

den anden
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jeg vift
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eneste,

der

hol-

Vilde
viit
Rc:nina. J
«aodt og ligeoel odftillige Tusinde Bund
saa
Dekvcere bedre, om de lom i Vornehm- cnbnageligt Læfestof« lan væte paa lebladet og De Unges Blut-.
uden
tun
Kontorer
overbeaist
det.
Saa kunde Bornene ogiaa have fm Plads, faa
spareå adflillig
fea daa
Tetsterne og Fortlaringetne en em, at Flettallet af Danfterens Lee- hjælp, om de to Blade gaar Eind.
Uge og studete paa dem i Hjemmet, fete først lasset Fortællinaerne vg Dei tager mere Tid og Arbede end
for de stulde høres derma. Det Vil- deteftet de trifteliae Afbandlinger. Foll i Almindelighed iror, at witde ogsaa give demLejlighed til at lee- La X maa da virlelig
daste
meget iere fvrs og fort Regnflab med et
at
se mere Danit og maafte Lnft til
vegsimiftifh em han fnnes, at »Dan- Blad.
Lin Samfundet vilde tage silberftudere i Hjemmet. Lg som alle- ssetens Romanet lan fcettes i Rang
rede sagt i Christensenå Artikel er med daarlia Lassnina Da at Bla- ligt Hensyn til Forretningssiden as
det jo i Hjemmet, Begyndelfen stal det burde lulle sine Epalter for den denne Sag, da vilde det maafte begøres. Kunde alle Hjem elite Sen- Elaak Literatur. Tet vilde i dette tydeligt fremme det titlelige Arbejde
olt heranre.
Dei tnn
dagäsfkolen og biete den paa Bøn Tilfælde omtrent Lea-re dct tammc blandt dort
nens Vinger ftem for Naadens Tra- fom at siae, at tlaszssst Literatur var maasse synes Tilbsagegang at standse
ne, saa vilde Bernene komme til Jt daatlia Læsnina
La det baaber to Blade, der hat udgaoet i mange
Anr, og som man bar faaet lær,
etste den mete.
fea da itle, at X anfet det for.
Saa blot een Ting til·
Artikel
nien
navnet
naar
Tet er
at
sin
der
X,
J
Sagen nu maafle komLtte saa vanfkeligt at vcere Sondags butte ftemdeles væte
mer
tre
frern til Behandling ved Aarsi
anhatstolelceret, bvot Folt lan have Pia hatente Redattører. Tet forelomi modet, da bust Redaliorens Okd om
ften boende iblandt sig. Zaa tan de mer mia, at om de tre Blade redu- Onslet vg Ebnen og tag fasttcenl paa
have et Mode bog Præiten en Gana cereE til eet. da vilde een Redattøt lig Hensyn til det sidfte

Tene
Forslag af Justitsminister
Alberti her jo for været omtalt her
En Tid saa de: ud deri Bladet.
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—-

SandheM

Manae

med

drive

til at

til

de

en

fvasr

det

med

.::

de et

«?!Fjssxon,

lädt
Gang
Øjemed, medens a. ZwietJvek savnes, Jvek sitzt at
imellem

en

dette

mener

.s·::orledez

Her
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Evigheden, medens vi selv Zeholdek
det Evangelium, der ene Lan give
Fred i Menneslebjettet baaoe E Lio
Maatte vi dog bjåve acuog Tod.

nemtkcengte med Jver da Kætlighed
Sztso Migestek, at det lunde ste.
sionsiver viser sig i dette, :: di et
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drage Syndere :?l Jesus
hjentme og ude. Er vi ikke med
til at gske det ude i Hedmnsxelans
dene, da vil det vise stg, a: der tun
det brede Format aør del vansleligi er rinae Jvet sor Jndremisfsson
Herrens Folk slulde mindes, at bans
not at lasse alligeveL
i
Da divendigheden
byder
z Missionsbesaling er til dem: VI ma:
vwke et
Missionsssolk wes Jveh
Entde, ,De Ungeg Blad« gaa ind
de andre Blade prpve paa at erstatte. Slal del lnlles, maa der vers-. Krasi.
Kan del ssges, at vi tagte-: ixt pan
Tadel deraf
1
ved at forfisrrej denne velsignede Gernina me-: Kraft?
For det andei
»Dil.« til ei 7-Spaltet Blad vildej Sieger vi at saa Kendslaö kenne-n
med til at
baade
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at vi hat den bedite Sen-
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B øger tt«l S a l g.

Lætebog.

Jeg siger ja

dertil og dil-

VotTilbøjelighed gaar nu bestemt Ve anste, at mange i vokt Samfund
ömvd
Anvendelfe, itte var bleven
Ptvglestriassens
Ehverten for gamle
men hvad hat det at sige imod teeller for tloge til at lcese deres dansie
tes Mening, som scerlig
hat mer Sie-ledigen Det er
jo Meinen af
Fotbrydere at gete. Ogsaa beteil- Guds ufejlbare Frelsessplan for satlcnds, sauledes i Staten Ner Jertige Syndete paa Jord. Men af
sey, tænkeö der paa at indføre Beng- fotanfsrte Grunde og for at Undgaa
lesiraf. Der er dog et Par Tanker, den mulige
Fak, at nogen stirlde
di vil fremholde i den Forbindelsr.
staa som Branglater i Stint-ageDen ene Tanke er, at det jo tun
stolen, saa lad oB beholde Tetsteene
et Fotbrydere, her et Tale om.
Te
med Fortlating til. Dei bedste tan
altsaa, fom holder stg botte fra For- jo itke dlive for godt. Det gældek
Ztydetbanem de flipper jo ogsaa fri; for oö alle: bliv ved det. du hat leert,
for Pryglene. Og for den spornt-J fordi du ved, af hvetn du hat lett
sen-de Solægts Vedkommende gceldeew den heilige Slrift, som kan gtre dig
det jo da pm, at first og fremmests
vis til Saligkped
de enkelte dient, men tsillige Sam-»
Maa Herren faa Lov at lede os
fundet i sin helfhetz tager sig faule- alle ved sit Sandhedsvrd til Sangdeg af detagelfen, af at vpdrage
En Sondagsstvlevem
hed.
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,,D-ansteren« ogsaa lunde tediczm ket Om
Bladet, om Samfundet paa sit kom- der i Nr. 552 uf ,,Tss.« Lad bist
gotlt in(1b.
Mevde Aatsmsde bestemtner
sig til at Ianker itke alrne blive vel »erhei- People s( ommentarz un the Acts
indskmnsle sin Bladvirksomhed.
at l-. W kice
ebe, men gennemsørte i den vorwegof
For at en Redattpt san tedlgeke te Reming. Man maa bog vist Commmtsky on the Uospel ib.
M li. F. Welche-. qodt
Mark:
sit Blad godt, maa hans Tid ikle snart have etiiverimenteret lange
Ilzgienjc l«lt)sjol»g)« at J. l).
date l den Grad optaget, at det no! med digfe mange Biabe til at
StctUle gi)(lri11(1b.«
ltge et ham muligt at slasse kunne erkende, at der er Elle Pladg Luther- kkistelige Betksgtnjngøh
Læsestof til det fern-due Spalt-tum. for saa mange. Nerop den Lmstekm godt indb
Han lan maaste faa Spaltetne fulde. dighed, at Biodent Aar efter Aar Frn dløkko til 1«)·-, 25 Port-Jemageh gudt inclb
men det betet Ptceg af
HaftvcetL udgives med Undersiud, burde verre Bibeleus Kvimler. godt jmlb....
Dersot giv ham en hjæklper i Form Tilstrækkelig Grund til at gpre -«n llos Jesus-i Hunnen- skoliz at A-

as en kompeient Redaktionsselretær,
fu« hat han Tid til at vcelge det
Ei Otd med i Lager
bedsie Wld for sit Mad, og Redaktionssiden "vilde itke have nsdig
J »Danfketen" for 22.April frem- at spldes melv Ptcedlkenet og
kom et Sckykke med Overslrift »Ton- Kredsmsdetefetatet.
ker «til Overvejelse om vore Blade«,
Og am Samfundet givetssit Otog i et fenete Nummer sindes en Re- gani Uedattst Tid til at tedigere et
daktionsariikel vedrseenbe femme avdt Ugeblad, dee vil vaete pg blive
i de tuslnd
en herkommen Gast
Sag.
vceee
vil
da
bei
min
da
et
det
af Jn- »Gem,
sittert
Og
Ovetbevisnlng«
ieresse for mange, om Samfundet Hat der like aftete vll bllve Tale om
siulde bestemme stg til at lade to af Undetstud ved vote Wabe, men detsine Blade gaa ind, tutde en Dess- imod Balanee, ja endog Oder-sind
telfe af Sagen maasie væte paa sin
»Der hat meet satt Fotssg af
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