
lig da ikke for mig, vil jeg alliges 
vel fort-ge detpaa og gøre det i 
Ästen og det uden læimere Jndledi 
ning. 

1. 
Nikolaj Frederik Sene- 

kin Grundtvig er født i Usds 
by Prasstegaard ved Vordingbcrg 
den S. September 1783 og døde i 
København den 2. September 1872. 
Paa Fadeks Side var han af en 

temmelig sammel, men ikke scerlig 
mærkelig ljasllandst Præsteslægt, 
hvis Oprindelse kan forsplges til 
Nyløbing i Nordsjælland. Paa Mo- 
ders Side derimod tilhørte han en 

ældgammel danik Adels- og Embedss 
mands Slckgt, som i nogen Tid er 

tendt under Navnet Bang, men 

mener at knnne paavise fin Afstanis 
ning fra den i Danmarks Middels 
alder saa veltendte og højt fortjente 
Hvideslægt Men det var hverken 
hans Afstamning fm berøinmelige 
Forfædre eller hans lange Lev-» 
nets l-b, de næsten 89 Aar, der» 
gjokde Grundtvig til en StornmntVJ 
en kultukhistorisk Personliql)ed. « 

Heller itke hans Stolcgang og lldsl 
dannelle Han gik først i Stole has« 
jin Moder, medens den qcnnlel 
Fader var Obern-stets on den« 
statuten syqe Male-un et Fattig-· 
lem, som Sognet betalte Præsten i 
Udbn for at give Kost on ·Sttsly,« 
var hans Privqtlærerinde i 
det danike Sprog med dets manae 
Kækneord, Ordsproa oq Taler-ma- 
der. Fra Hjemmct iom han til Nin-« 
tradit, Nord oq Pest for Veilc- fix-or 
hans widre Vrødres Laster, Lmu«it5» 
Feld, var Prasit on forderedte baut 
til Latinilolens øverftc Klasse Fra« 
Titykegod kom ban til Anrbnsss ogs 
fm Aarhns Latinikolc til lieben- 
hunns Universiteh hnor lmn i en 

Fort toa teoloqift Embediksetcimnen 
for at blive Prast ikle eiter lmns 
entst, men sine Hainle Foi«ælores:s» 
Ønike liaeiom hans tre crldre 
Anzer —- 

Oet vak, med Undtaqelje af den« 
spkfle Stolegang i Varndonwl)jmc-, 
met, kun med liden Gliede, at 

Grundtvig siden saa tilbagc paa fin« 
Skolcgangs og Universitelstid. Hatt 
siger sauledes, at han jom teologilk« 
Student uldrig kunde udholdc at« 
here en Forelæsuing til Ende-. Te« 
farste Forelæsninger, han noaens 
Linde harte til Ende-, var de, deri 
blm holdt of band Fasttetz Hem» 
Eli-sich i København i Aaret 1802,« 
og hvor han fik et blivcnde Ind- 
tryf af dct lcvende Ort-Z Magi, oq 
i del hol-e fik Ztødet til en ntcmtigl 
Bei-Wolfe i hatt-Z Sier Hvad vark 
det da, som gjorde, at Grundtvigd 
blev en Ztormand as den Akt, at« 
Birlningek sm ham merrlecs out-kalt 
i Dann-act til denne Dag, og vils 
gøre det gcnnem lange Tidek. Nam« 
jeq fizjesz at hans Afitamning fra en« 
af Danrnarls Adelsilasqter illc lim- 
de gørc ham dertil, saa er dist sitt-» 
dermed min Mening, at han ilke 
fra den havde modtaget en Arv afs 
den ftøriie Vetydnina. Tot liaude 
han netop, oa scerlig tog han Arn 
eftisr iin Moder-, hvis yngste Vorn 
han var. Han var en af Naturen 
hsit begavet Perionlighed, af flor 
Siælss cg chemssmrle, der sad indes 
med et ufokfærdet Mod og storT 
Villiesstnrlc, der genucm tunae 
Kampe on surrte Vrydninqcsr leerte-« 
at tko med Haab mod Haab og blev 
ikle beim-mutet Du iom han holdt 
ud i Trorn oa Saal-et, aiorde han 
det i Kærlighed til Sandheden, den« 
kristne Siirke og de nordiske Fall, 
men særlia del danikc, oni hvillet lian 
net-rede, hvad han ielv kaldte ,,et 
uniuligt Haab«· Jngssn kan findet-e« 
hans Les-net uden at faa et stærkts 
Jndttyk af, huad ieg her hat an-» 
tydet· 

Hans lange Lin var rigt paal 
ltnre Omucrltuinger i det 

Fædreland, han clsllzch iaa l)øjt, oq 

dcsi baade i politiif, lmrgprliq os lit- 

kelig chicendc. Digikk lau her hin 

kortelig antydes: Slaaet paa Vlies-« 
chn den 2. April 1801, Flaadens 
Tab i 1807. Norges Tab i 1811 ogk 
Slcsvigs Tab i 1861, hvilfc alle 
berørtc ham inwrtcliat. nim im- 

llnllcde bang Haab om Dom-satt 
Oq i politifk Henicende var For-T 

andrinacsrne ikke mindre ilore fta 
den gar-ils Enemrldc der qil ind 
paa Sanimenholdelien af de mais-· 
givende Stænchr i 1833, det kunstisl 
tutionelle Monarki med Grundloven 
af 1849 -og den ændtede Grundlov 
med indlkrænket Balgret i 1860. Da 
Grundtviq like blos fulgte med i den- 

ne Udvikling, men udvikledes fra 
Enevkeldens Forsvarer til den ufors 
færdede Bekæmper af den indfkræw 
kede Valgret i 1866, da han, fkønt 
en Olding paa de 83 stillede sig og 
blev vakat til Rigsdagsmand — 

Qg i kirkelig Henseende var For- 
andringen ikke mindre ftor fra den 

Imtionqiistiske Statskikke til den tote- 
irante Folkekirle med Sognebaandsi 
løsningsloven af 1855 og Valgmes 

Hnighedsloven af 1866, begge Frugs 

Hier of Grundtvigs Arbejde for kirkes 
lig Fribed. 

Og i andre Henseender var For- 
andrinaem for ikke at fige Omvcrlts 
ningen, ikke mindre. 

Og fom det var med Omvæltnin-» 
gerne uden for hom, var det med 
dem, der gennem Tidens Løb foreså 
gik i hans met Jndre Da hanl 
i 1803 brkv teologisk andidatU 
var liasi en kold oq stolt Na-· 
tionaliit og kom fom faadanH 
Tom Suslærer til Langeland i 180.I'),i 
her han var ved at knuer of enI 
itlylleliq, haabløs Krerlighed til 
Fruen i det Hug, hvor han var Las-- 
rek, der koste-de ham ind i« 
nlnorliq Selvbrtmqtning oq ftrenatl 
litterrert Atbejde med. at scette siq 
ind i den »Um Firosofi oggittismeuri 
fwrliq den tyike oq enqelikqu da han l i iin Dimisprædiken 1810 havde 
lmldt Tom over hele Datidens Kri- 
ftendom iTanmark. ftilledess hanAasl 
ret efter med knnfende Alvor over 

for det Svørasmaal: »Er du en Kri- 
sten? Hur du dine Synders For- 
lodelse?« — —- SpørgsnmaL der bran- 
te bom ind i Vanvid, før de mlei 
alvorlia Grnnsknina of Skriften ogk 
Kinqos Salmer fandt deres Les-- 
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i 

s 
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Da da han saa, nd fra sit gcmusms 
tunss Kamv vundne Troesstandpunkhf 
i sin .,Kort Beqreb czs Verdiens- 
krønikon i Samcnenhæng«, of 1812," 
Isoldt ubarmhjertiq Dom over sin 
smsaldno Samtid, mistede han des 
flestcs as de unm- danske Videnstabsil mit-nd, han stod i Venskabsfoklsi11-, 
delscs mes, san han, som Vaggesen· 
kaldcsr«l)nn1, blev »Bibelens ensom-. 
me Nasmpe«, der blcsv endnu mere 

onsom rvd sit Forsvar for Zuge-, 
nmnn og siden sur Baggesen. Oc« 
soc-d sit Foredraq i Roskilde Konsj 
Vent .,Om Tolorance« ——j som ban betegncde som et Skalkes 
skinl for Liqeayldiqhed sor Sand-z 
beden s— fik han hole den kationali-« 
stisfe Gesstlsghed nccd Sjckllandss Vi- 
skop imod sig, saa hans Mund som« 
Forbde Var lukket i stllanst 
Stift. ; 

IZan Hilf i ind til sit forfte lanan 
Endo i Ztndekckamret fra 1 81 53 
til l 92 l, da han arbejdrde nied; 
Doorsasticslsen ai Zakso, Zum-ro ogz 
Benwnlfsdrapen For at kunnej 
aørc dctte ftore Arbejde maattc hanj 
arbede lcrnge og vodholdende nied at, 
lasre det danikc Entom ikke iomI 
dot taltes, ifreoeszi og forftodes af de; 
last-de og dannede fau, men sum det, 
brugtes i og af de ftore Kredse afI 
det egentlige Folc, baade i Fortid« 
on Nutid Sau studerede de gamlej 
Follcsoifon Ordiprog o.i.v., og han« 
lyttede til Menigmands Tale, som" 
han personlia kendte den fra fin- 
Varndom baade paa Sjælland og i 
Jylland lGan akbeider fig ind i« 
danil Sprog og Tanlegang og ud af« 
den fremmede, fom hans laerde Sto- 
lmang havde iørt ham ind i, og 
han gjorde det paa en faadan Maa- 
de, at navnlig hans OversasttelieH 
as Satio oq knoms bar faaet imer 
Jndflydrlfe paa det danfke Sprog i, 
dct hole-. —- Grundtvigs Storhed hat l 
fin Grund ikke mindst deri, at bang 
nat en as ftore ArbejderH 
Noaet af det han mindst har næret, 
or Dagdriver J lange Tider hats 
han akbejdet Tag og Nat og ikkel 
fnaet andrn Sonn end den, han fikl 
xjcsd at lnsne iiq tilbaac i fin Stol is 
do tidlige Womit-Hinten « 

Tor J- tun Freisttidsnniliqbed« 
for don, der vil akbejde —- oq Brit-ji« 
til Storhed gaar genncm stort Ar-« 
beide « 

Ta han iaa, dreven af fin Trang 
til at forknnde Gnds Ord, i 1821 
iøate Præitisembede ou blev Sonne-· 
pro-it i Prasftø oq i 1822 residieren-· 
de Kapelan oed erlietö Kirke paal 
Kriftiansbavm fik det ham ind i nyl 
Kamp med Nationalismen denne 
Gang nie-d den mme Professor H · 
N« Claulm mod hvem han rette-l 
de sit vældige Stridslkrist ,,Kirkens 
Gewerb-« i 1825, i hvilket han« 
ist-sie Gang lremsætter lin bekendte« 
Anlkuello otn den apoftoliste Trost- 

bekendelic iom»det lille Ord af Her- 
tens Mund«, sont Daubens Pagt, 
det egentligc Meerke paa fand Kri- 
ftendom til alle Tider og paa alle 
Steder, en Opdagelse, der hat været 

skæbnesvanger for den danske Kir- 
ke. — Denne Strid skaffede ham en 

Jnjurieproces paa Halse-n, huis Uds 
fald blen, at han maatte betale en 
Bade on blen sat under Cenfnr. 
Alle-rede før denne Tom fnldt, hav- 
de l)an nedlaqt sit Emliede som 
Prassi i Statskirlen Og nn be- 
aynder liaan andet lange »Ja-de i 
Studereian1tneret, aflirndt ved hans 
tre Rejier til England i 1829——31 
— on afjlnttet med hans Kaldelfe 
til Prait i Vartov i 1839, hyilket 
han beklædte til sin Dad. Fra dette 
lange Swde i Studerekammeret 
ftannner en Mwiigde af band mange 
Skrifter, sont hans Berdenshistorie, 
ZanqvasrL den fiore nordiske Mytes 
logi, SolidaqåssVoq oft-. Det er fra 
denne Tid, og færlia fom et Uds 
flag af hans ziiejser til England, at 
hans Skoles og Kirkeinealer mod- 
iieH hats sinni, de, sont iiden Var 
faaet saa stor Vetndnina i Danmark. 

(Slnttes.1 i 

Korkeissondaucer. 
W-»—.- -..- .-—-·-l W-- ..-..- -. .--:-:-——--.-.k««1- 

Mc Brides, Mich. I 
--—·-.-. 

»Tanikerrn« er ved at vinde 
more Jndgaug paa disse Egmn Man« 
bar haft imod, at der har værct saa 
megct Kasoleri i den, men jeg fortæls 
lcr Fol:«, at der er ikfe fcm megct 
nu. sog tror, at dot or Tilfasldct,« 
og jeg vil hande, at dest vil the 

det for Fretntiden. Venmm lad os 
vaer Sandhodrn tro i .(icrrligk)(sd,« 
naar vi skriocr i »Tanfkeren«. Dct 
vil Amme Zagen bebst paa disse 
Ema-, og jeg tænker paa andre ogi 
fan. 

Forboldene her i aandelig »Gen- 
seende er ikke rot langt frettkskredks11» 
endnu Mcn dot or mit Haalh at» 
dcst vil bline bedre i Fremtiden. Der· 
fkal jo sons, sør der kan k)østes. For» 
et Aar jidcn var her ikke Gudtjenefte 
nuer end den Eøndag i Illkaanedcsn,· 
km hat vi to, oq det er mit Inab, 
at her nil blincs hucr Eøndau nch 
Zimm- 

Hcr csr manch as vore daner 
Folk, og der kommer ftadiq flere; 
thi i timclig Henfeende er denne 
Egn saa god fom ungen, jeg ken- 
der. Der kun avles næsten alle Korn- 
form-, faafom Majs, Hvede, Ruckl 
Heute-. Kartofler, Agurker og Fragt. 
dyrkeg ogfaa Ined ftor Sordel, og 
her er et godt Marked for alt, hvad 
man unter. Hertil kommer, nt Lan- 
det forholdsviizs er meget billigt Fol-» 
gende er et Etscmpel paa, hvad 
kan købes for 82,80(): 

51 Acri-IV 41 oultivatetL others 
in sooond growtb timber and 

pas-tqu Soil is oloy Ionm and 
ulay suhsoil, lays lex-eh wuterod 

by two wells and creeks. all 

kenoed, 7 koom krame hause with 
oellak under it, bat-n 30x60, hen 

klomm bog pen, tool house, com 

okib, two act-es of wohnt-C lays 
in Wes-stritte, 20 rods to school, 
same to ein«-eli, 2 miles to Mo 
Brich-s 

Her er yppvrlige Anledninger for 
baadr den med smaa og den med 

ftore Midler. 
Dkt vil glæde mia at se vore 

dansle Folk lage dem i Befiddelfa 
og uil unsre nilliq til at unsre fan- 
danne brhiælvelige, der Instrr at 
komme bcr op at bcse Forboldene. 

J. P. Jenseit 

Dickfom Alta, Canudn. 

Hv. Reisaktørl l 

Tot nye Aar er vel tm saa garni- 
melt, at dct er nogct sent at ønslo 
godt Nytaar. Jeg er dog werde-· 
mit om, felv om vi ikke faadan lim- 
hor faakst del udtalt cller fkrcvet,·l 
bar vi dog draget from mange flim- 
ur Minder fra form-due Tidm da« 
ui stimmen med Vecmer der Sud 
paa feirede Jul og Nytaar; disse- 
:lIljnd(-r bar filtrrlig affødt Zuflu- 
af de aller bedsle, Zuser um« at nu- 

re Venmsr nmntte baue en glashe- 
lig Juli-fest, at de nmattcs se pna M 

lille Kosmclmrn saa lustige-, til alt 

blco Glasdis, saa de som Hyrdlsrne 
lundc lssbc og prise Gut-. 

Julen her oppc bler for os hob-- 
bclt fkøn. Ved Siden af Børnenes 
og de unges vellykkede Juletræsfrs 
fter havde vi jo den Glæde at vcere 

samtnen i vor nye Mitte Det ind- 
vendigc er lkke hell færdigt, men 

Edet gjorde jo ingen Ting. Vi var 

Ilige iaa glade ved den alligeveL og 
;Okgelet, som de unge har anskafs 
fet, tonede rigtig udmærket. 

Hvor dog Herren er god imod 
os, og hvor faar vi dog ikke mete, 
end jeq ofte tør tro: ved Aarsmødet 

spistes dct fig af chnskaberne, at 
naar nndtagess nogch, fom ikle hat 
fnaaet at faa indbetalt deres Sub- 
stription at Menigheden ikke foar 
over on 8000 Gasld Det er jo dog 
i Forhold ikke faa slemt Vi er jo 
nu en hol anfelig Koloni her 

E Im glemtc at fortælle, at ved 
Portions-I Jnlofcst havdc vi Kirken 
fnld. Der var knn nogle faa itke 
daniktolcndc til Stcde. Vi haode 
iaadant deiliat Bein naar undtas 
ges, at det um- ikke Slmdeføre 
Stiel-n knndcs ikle holde Stand imod 
Entm: fidrn Nytaar har dct gaaet 
den anden Visi. Vi bar faaet more 

Sncs i Januar Mem-tod, end vi al- 
mindclig faar hole Vinteren. Dette 
kommt inaIrt belcjligt for mange 
her omtriim, der bar taget fat at» 
faa Trmerne taqet of deres Land; 
for at lade dem save til »Lumber«.j 

Tot mr io glasdeligh at Priiene 
pcm »Danikcrcn« ikke bliver for-; 
liøiot Den bringet mange Hilieners 
rnndt omkring fm til Glæde, fynesI 
jeg, for alle, —- fortcvllcr manat dg! 
meinst as liaadeNyt qunteresfeGodt, 
vilde der være, synes mig, om manI iaa oidt mnliqt kunde og vilde tage. 
seninn til fiverandres Mening, i 
lwcsrt mild iøge at san den bcsdftel 
Ilieninq nd af alt 

Im bar stor Luft til at fremsastte 
et Var Tanker om Eproqvansteliqsv 
beden. At der er unget, fom tun be- 
nævnes faadan, tager man vist mep- 
pe feil af. J htiert Fald naar Vores 
Vorn bliver noqet voksne, saa faars 
ni not at se, deres Hierteiprog er; 
Tom oftest vores; Engele er detj 
ZuroxL de talet bedst oq ynder bedit:s 
det bar aldrig tiltalt mig ret niese.i 
at xiøre det paa en jandan Maul-OF 
at nmn lmr danfk Kitte, danik Sønsz 
dakisilolc oq dansk Præft. Jeg erg 
banae for, at vi ofte laner Betrat-E 
ter til den reformerte Kirle inftz 
derned, ot olt er dnnsk. J mit met- 
Hjem er ikle det danfke forsvnnden, 
furdi der ogsaa tales Engelsf. De 
itisrste af Vørnene er endog i Stand 
til at strive Dunst. Om de nn al-: 
ligevel synes bedre om deres enqelsx 
fke Bibel end den dunste, kan jeg 
saa andet end vcere glad, at de over- 

hovedet synes om Bibelen? og for 
mig fer det ud til, at de nnge meget 
letter-e bevares for den lntherike 
Hirte, om man ikke fanden uden visi 
dere nlilukker det engelste Jeq kan- 
heller ikke se at det er absolut« 
new-endigt at det enqelfte skal 
fortmane det dunste. Gnar det nos« 
get Haand i Haand, iaa blioer Los-. 
ningen of «Opqanen Vel noget, der 
vil foer iom af iig felv uden at 

foraarsaae Nimmqu der er til in- 

aen Mitte. Kummer note Vørn til 
at elike deres Frelfer, Kirken oq Me- 
niqhedem faa tror feg itke, de nden 
videre figert Nu man vi have det 
danske ndelukt, kan J, kasre qule, 
ikke Engelsl, faa faar J lcrre det. 

Saa en venlia Hiler til »Dan- 
steren«s Redattør og Tot for Sou- 
ret til Maadeboldsmandem fom hat 
Ølbryqaerne baq fig; Hilfen til al-. 
le waere. S. P. Lonnebera.? 

i 
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Til trtknqcndc teocogiste Studentet.; 
Tidligers kvitcrct for i·141()2.()0l 
Past. Th. Jersild, Eli HornJa 2.00 

Chr. J. Kragelqnd 
« « 2.0() 

M. P. Ville, Lukk, Wis. 1.00 
Chr. Lotsen, Frcmont, Neb. 1.00 
Mah. i Fnlntnnth. Me. 23.70 

J alt· 3513L70 
Med hiertelig Taf til alle Givers 

ne. Pe- .Vig. 

Bckcndt. vrcäkxkn 
sk- 

Ungdomsmødc 
holdes, nil 0311d, i Stcwlchurft, Neb» 
fra Frednq d. m. til til Zøndaq d. 
U. IlskartT Følchndc Enmer vil Hi- 
ue drøftodxz 

l. Hoorlrdesz bliucsr vtT ringt Men- 

nefke stirrtt i Herren? Ef. G, 10. 
2. Ilandsudgydelfen i Tilknntning 

til Es. su, Z-— 5«. 

Præftcrnc J. Nettsen ou A. M. 
Nielsen hat looet at dcltcmc 

Væk saa god at komme med. En- 
hvcr er velkommen. 

Paa de ungcs Vegnen 
Jvar Mariuö Haufen, 

Staplehutst, Nebr. 

Nye Fortælliuser 
ved Post. N. P. Madien. 

Anim. En Fortælling fra Rom. 162 Sider. Papbind. 80.90 
J Herrens Skolr. Efter det Tyfke. —- ——— — .70 
Pol-L 68 Sidetz i Omflag — — — —- .20 
Pan Flugt 63 Sider, i Omslag —— — —- -— .20 

Dan. Luth. Publ. Haufe 

A NEW MÄRRIAGB CERTIFUJÄTE 

To meet an over increasing demand for a oertjkjcate that 
oan he rpadily preserved and yet knrnish an appkopriate and 
arstjstio sottjng for the churohly attpst, we now offeril our new 

FOLDING MARRIAGE CERTIPICATE NO. 304· 
This oertifioate is printed with an eanisite border de- 

sjgn of floml wreath and wedding bells in 6 ooloks on ex- 

oeptionally tongh hristol hoakd that is capahle of folding with- 
out breaking. When opened the oertifjoates mcasure 778x111Xz 
inohos. They are execnted in the finest Chromolithogmphy. 
Bach folded in an ornamental envelope of extra stkong 
qualitx 

Pkices:——-sjngle copy 15 Cts., 1 Doz. 81.20, 100 copies 89 
net postpaid. 

DAN. LUTIIz PUBL. HOUSE. 

Bluik, Nebr- i 
Følgcndc indbundnc Bøgcr 

of det ved Vranden bcsfadigede Lager kan endnu faas i forholdsvis 
god Stand til nedenfor anførte meget lave Priscr. 
Anker-, sitz Sæd og Høst .................. føk Pl nu 25 Ets. 

Anker, Sigm-d: Modersmaalet .............. før 40c nu 15 Cis-. 
Beck, Vilh.: Erindringcr fra mit Liv .......... føk Pl nu 50 Ets. 
Blwdcb Smabelig, dug stockt .............. før 25c nu 15 Ets- 
Evald, H. F.: Den fkotfke Kvinde .......... før 81.60 nu 50 Ets. 
Evnld, H. F.: Svenskerne paa Kronborg. .. .jør 81.—10 nu 50 Cis- 
Evald, H. F.: Johannes Falk .............. før 81.-10 nu 50 Cts. 
Gram Alice: Netties Mission ............ før 25c nu 10 Cts. 
Grav, Alice: Lille Margrethe ................ før 25c nu 10 Cis-. 
Haufen, J. M.: Vejblomster ................ før 75c nu 25 Cis. 
Hausen, J. M.: En Guds Mond ...... ....føk 35c UU 15 Ets- 
Hanfcm J. M.: sky lldstillingsfrugtcr ........ før 35c nu 15 Ets. 
Hanka J. M.: Splinter af et Verdensfpejl. .før 25c nu 10 Ets. 
Hauch, C.: En polfk Familie .............. før PUO nu 50 Ets. 
Heuch, J. C.: Mod Stkømmen og Svar. ·. .føk 8150 nu 50 Ets. 
Heuch, J. E.: Soar. .................... før 50c uu 20 Cis-. 
Hokatim Gennem Skærene ................ før 8150 nu 50 Ets. 
Jngcmanm Prins Otto .................. føk 55120 nu 50 Cis. 
äijtry C. B.: Til Konfirmanden ............ føk 30c nu 10 Cts. 

Luthcrss Kriftelige Vetmgtninger .............. før 81 nu 25 Cts. 
Lsz pag chcn ...................... føk PLLO nu 50 Ets. 
Mathicfcm lW Fortasllinger .......... ....før 7«c nu 25 Ets. 

Mntlsicscm Tcddys Finap .................... før 40e nu 20 Ets. 

Mc Latem Jau: Under vilde Roser ........ før 80c nn 40 Ets. 

Mikkclscm Danjk Sproglasre ................ før 25c nu 10 Ets. 

Ny Fortasllinger for Søndagsskolen ------ spr leZO nu 50 Cis. 

k)iiclsardt, Ein-.- Soljange ................ føk 80c nu 25 Ets. 

Schmidt, Horaldt Jgennem Jldprøven ........ før 50c nu 25 Ets. 

Schrill, Ernst: Jadwiga .................... før 80c nu 20 Ets. 

Stcffcusou og Ussing: Fire Fortællinger.. ..før —4()c nu 20 Ets. 

Strcttoty Heslmt Adlede Sjæle .............. før -10c nu 20 Cts. 

Wollace, Leu-: Ben Hur ................... før 8125 nu 50 Ets. 

Wallacc, Leim Den lyse Gud .............. spk 80c nu 25 Cis· 

Mange af disfe Bøger er kun ganske !et eller slet ikke beskai 
diget, og selv de daarligstc er i fuldftændig brugclig Stand. 

Til Viblioteksbrug samt i Partier til Forhandling gives yders 
ligere Nebst 

Dan. Luth. Pnbl Houfr. 

s« 

Flere Billige Bsger. 
Ei nyt Pakti af gode gamle kriftelige Boger (Restoplag) et 

ankommen fra Danmark og tilbydes,« saalangt de treffen til fil- 
gende yderft nedfatte Priser: — 

Breve its Luther, oversatte af F. L. Mynfter (Kbh· 1869) 
438 Sider. 30 

»Dentiche Theologia«. En herlig aandelig lille Bog um den 
rette Forftaaelfe af, huad Adam og Kristus er, og om, 

hoorledes Adam skal M og Kristus opftaa i os. 

Pan Tansk udgioet ved Lauritz H. Schmidt. (Kbh. 
1877.) 112 Biber .10 

Lukile, ellek »Tag; og Last-P- Af Adolph Monat-. Med 
Forord of Paftor Mel-del (Kbh. 1862), 268 Sider .ls 

Zyv Prædikeucr for Born af Gorden Calthrop. Ooersatte 
of Thom Wird. Forord af Chr. Richardt. (Kbh. 1878.) 
93 Biber .10 

Tit Fotqur mod den saakaldte Grundtvigianisme, af Dr. 
II. Martin-sen (Kbh. 1874.) 112 Sidet. .15 

Theologiste Afhnndcinget of Dr. teol. C· E. Seht-kling. Ub- 
givne af Past. Peter J. Chr. Scharling." Med Fokfats 
tot-ens- Portrast og« Oxnrids af hans Levnet (Kbh. 
188si)»4«28 Zidek. .4o 

Alle ovenstaaende er uindbundne, men i ten oq god Tilstand. 
Udover nærværende Forsyning faas disfe Bsger ikke mete. 
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