
Blomfter. hans Ssn ved Siden af 
Marschallem og han, den Gamlesi 
Galauniform staaendeivppe paa fln 
Alton, hvorfra han skulde hilse paå 
de hullede Faner og Ørnene, der 
var sveertede as Krudttsa 

Stallels gamle Jouvet Han hav- 
de uden Tvivl bildt sig ind, at vi 
vilde hindre ham i at være Vidne 
til vore Tropperö Jndtog for at 
undnaa at faa ham i en alt for stretk 
Sindsbevægelse Der-for vogtede han 
sig vel for at tale til nogen af as 
am sin Plan; men Dagen efter, lige 
i det Øjeblik. da de preussiske Ba- 
taillonet ikke uden Ængstelfe flog 
ind paa den lange Vej til Tuileriers 
ne, gil Vinduet deroppe sagte op, 
og Obersten kam ftem paa Altanen 
med sin Hielin sin ftore Sabel, hele 
den gamle .l)aederkronede Uniform, 
den gatnle Helt havde baaret. 

Jeg undrek mig endnu over, hvad 
det var for en mcegtig Villie. en Op- 
blussen as Brustkasten der saaledes 
dainde biulpet bam paaVeneno on i 
Tisch 

Bist et det. at han stad deroppe 
ban Nækvcerket nden at kunne for- 
staa, hvorfok Alleerne var faa men- 

nesketomme, hvorfor alle Persienners 
ne var nedrullede, on hvorfor det 
han Bunde se af Paris, lignede et 
start Lazaretz ovetalt vajede der 
Flag, men de var saa underlige, alle 
hvide med røde Kors. og — faa —- 

fom sagt — ikke en Sjcel vaa Ga- 
den at gaa Soldatetne i Mode 

Et Øfeblik hat han siklert troet 
at have taaet feil· 

Men saa —— nei, vift ikkel Der 
nede baq Trinmfbnen fkred en fort 
Linie frem i den arnende Daa 
lidt efter lidt beayndte Spidferne as 
Pikkelbuerne at blinkt-, de fmaa 
Trommeflagere fra Jena aav sig 
til at flaa paa deres Trommet. on 
under Triumfbuen til Takten af 
Saldaternes regelmæssiae Skridt on 
Sablernes Naslen, lsd pludselia 
Schuberts Sejksmarfcht 

Da hartes midt t den Dødsftilhed, 
der hvilede over Pladlen, et Raub, 
et sorfcekdeligt Naab: »Til Vaabenl 
Tit Baaben! Preuösernel« 
Oq de fire Ulaner i sorrefte Række 
kunde se en hsj. gammel Mund oppe 
paa Altanen vakle og bevæge Ar- 
mene og derpaa stytte um« Denne 
Gang var Oberst Jonve virkelig 
M. 

West Brauch, Ja. 

Dei er nu længe, fiden vi lod horc- 
ftq vö. Da vor Korrespondent ref- 
ste herfra for noget over et Aar 
Iden, hat Meddelelferne fra denne 
can san-et faa og længe imellekn 

Om Bind og Bejr er der ikke no- 

qet at meddele, andet end at det er 

her sont andre Stedek, tsrt og 
nannt. Dog er Avlen god Hamen 
giver godt Udbytte, 50 Bu. pr. Arke 
og mete. Mjien set lovende ud’, 
endskønt det hat været meget lidt 
Reqn her i Sommer-. 

Der hat været flete Dsdsfald heri 
Sommer. Den 18. Marts dsde An- 
ton Lotsen efter kun faa Daqu Sy- 
gelejr. Han «blev begrasvet fka vor 

danste Arke. 
Mes. Peter Andersen dIde den 

s. Juni efter nogle faa Ugers Sy- 
geleje og et Par Uger eftek en Ope- 
ration. Paftor Hofaaard, der var 

reist til Aarsmødet i Racine, maatts 

dekfoi taldesz hieni. Begrauelsen 
fandt Sted den 5. Juni under stok 
Teltagelse Vor Hirte, der euerin 

plejer at kunde rumme voreForsanp 
Unger, vifte sig at væce alt for litte- 
ved denne Lejlighed nun Haludelen 
af Filget kunde komme ind. Man- 

qe Amerikaneke var ogsaa knhdt 
frem. Mis. Anderien efteklod sin 
Mond og syv Bern. Tre Dage eftek 
heudes Begravelfe dsde Mes. Ras- 
mus Chksstensen af Djektesejt Hun 
blev begtavet den m. Juni, ligeles 
des fta vor danske Kiste, hvok Pa- 
ftor c. P. K. Hausen, der var i 

sei-I hol Pastet- Hoiqanrds, tqlte 

pat- Danst og Postv- Hochmd 
m Ins-UT Mu. chrsstenien efteto 
lud In Rand oq otte Birn, hvori 
sideumftsersemcor. Den-w- 

sie Mk« Ins-V dst M still-W 
es iqe un W lade fis under- 

ss W. can et nu I qod 
a n W hie-I i disk-Don 

nu, hnn man blin- usi, 
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tion, der blev foretaget sont det fid-1 
lte Heu-b for at hjælps hom. Han var 

iyg kun nogle faa Bose og døde 
Degen efter Operationen Gan blev 
ogsaa bragt til sit sidfteHvilested fra 
vor danste Kirke af under stor Del- 

tagelse Gan var en af de fstste 
yDanske som bofatte sig her paa 

Egnen Dog var han ingen gammel 
»Mand. En Time efter Begravelien 
kam Budskabet, at Mrs Oluf Chri ; 

stensen var ded. Dct com dog ikke 

;1wentet, da hun led af Tæring og 
laa paa det yderste J Foraaret 
reiste hun tilliaemed sin Mand, deres 
lllle Dotter og hendes Moder til 
S. Dak. men for et Par Uger siden 
kem de tilbage igen, da det vaerQ 
Christensens Ønfkr at da blandt 
Venner oq Bekendte, hvilket Ønfke 
faa gik i vayldelfe Hun var den 
yngste of alle dem, fom ovenover er 

nævnte, kun 21 Aar. Hun blev vg- 
faa begravet fra vor danfke Kirke, 
hvoraf hun var Medlem. 

Herren har oqsaa paa denne 
Maade kaldet olvorlig paa alle, oa 
det gcrlder for hver enkelt at vcrre 

beredt paa hans fidfte Kaldelse, 
Kaldet bort hersta. 

Paa Vejen til Aarsmødet aflagdo 
Pastor L. Jensen os et Bei-g. Han 
talte et Par Gange for os. Efter 
Aarsmødet aflagde Menighedens 
forhenværende Prceft, Pastor T. P. 
Beck, os BespcL Han talte flere 
Gange for os. Tal for Bespget og 
for Vidncsbyrdet, J aflagde. 

Den 18. i denne Maoner vil her 
blive afholdt en Basor og Udsalg 
af Forfriskninger Pastor Nyrop vil 
tale om Eftermiddagen og Aftenen.. 

Hiler til alle Bladets Lcesere. 
h. 

Maplc Velley, Wis. 

J Tag er det den :3. August og 
altsaa Inidt i Postens trcwle Tit-. 
Hølwsten blev for manges vedkoms 
mende lille. Hvor Landet var lavt, 
var Kløverhset dog scerdeles gebt- 

Stnaasasden var gennemgaaende 
daarlig alt samtnen begkundet paa 
Takte Den 21 Juli fik vi .dog en 

godNegcy og siden hat vi haft mete- 

faa Jorden nu er godt gennems 
blødt, og Majs, Kartosler, Salter- 
roer og Agurlerne ser ud til at 

skulde give et godt Udln)tte. Filøoers 
market-ne scetter Hoved for anden 

Gang, og alt fryder fig ved den 
gode Gennembløde Ter hat i Aar 
været høstet en Masse Marskhis i 

Nord her sor. Mange, som fik lidt 
paa Ageren, hat været oppe og 
heftet paa ,,Marik«etne. Flere Hun- 
drede Tons er histet der. Marskhø 
er tnellecn 9 og 10 Dollars i Su- 

ring. 
Der udfragtecs saltede Agurker i 

denne Tid fra Zuring. Der er 22 

Tanks, hver paa 1,000 Bushels. 
Levering as de frtfke hat begyndt, og 
hois Frosten ikke kommer for tidlig, 
saa vtl der blive en god Heft as 
dem· 

Mes. Minnie Johnsen med stne 
to Dstre og Sinnen Paul .k reift 
til Omaha og Dannebrog, Nebr« 
paa Bot-g. 

Vt hat haft en Del bessgende 
fra Chicago og Milwaukee Det er 

jo de almindelige Sommers-Eiter- 
lom Wer her op. Sen var her dog, 
som vt tkke har set paa lang Tit-« 
nemlig gamle Mrs. Andrer Niels 
sen. Hun lom fra Danmarl i Vin- 
ter efter Mandens Dad, og opholder 
sia nu i Milwaukee hos sin Dotter 
og Svtgerspn Mrs. Jes Jessen 
Oun er endnu rqu on rsrig trods 
de 70 Aar. 

Den 16·-t7. Juli havde vi 

»Missionsmøde, og der var begunstis 
»get at godt Vejr. Vi ventede Paftok 
Nietten fra Oshlofh men han kam 
Lille-, begrundet paa Moderens Dsd. 
Dertmod havde vi den Glæde at le 
vor qacnle Pkcest, Paftor C. M. Ol- 
sen frq Hat-Hand felvftlaeltg ogfaa 
vor egen Præst E. M. Rtelien fta 
Pay Styx-L Bester Ollen kalte i 
Kttken Lsrdaq es Studscp Uhu ! 
Sporen Golmsens Ort-ve) om Ef- 
termtddagem hvor Post-It Melken 
esse-c satt-. It Mfte t Its-vom tout 
vt Meist om Mtddasm Widers- 

pg- Seher-della Visiten Olsens Af- 
stedsord var Englens Ord til Ha- 
gar i Ørkenem ,,.«dvorfra kommer 
du, og hvor ;gaar du hen.« Gan 

;gjorde opmærksom paa, at det. var. ,et Spsrggmaal of gennemgrdbende 
Betydning for den enkelte at vide, 
hvor Reisen bar hen. Han gjotde til- 

’lige apmærksom paa, at hvis vi 
Infkede vor Livsrejse vel tilcndes 

«bragt, saa maatte vi sage som for- 
ftandige Mennelker at ordne vore 

Sjæleanliggender, mens det var 

Tid, og ikke viere bange for Enden. 
Thi det er ganste umuligt, at den 
troende Sjæl gennemtrængt af Haab 
og bauten af Kærlighedcsm kani 
gaa fortabt. l 

Pastor Nielsen talte om Kain- 
den ved Brenden og betonede, at det 
for os Mennesker gialdt om, at Gut-. kunde faa os i Tale og faa fortalti os ligefom Kvindem alt det vi hande- 
gjort, og at vi kom til at tjene 
Gud paa rette Sted og rette Man-i de. Ja, Ordene var gode, og vi tørs 
tro, at Aanden ogsaa var blandt- 
os til Stede, og at der maa vokfez 
Frugt af Stehen, fom blev faaet,.· Sjæle til Frelse 

Der hat været ikke saa lidt Mis- 
sionsarbejde udfoldet her i Som- 
mer. Saaledes hat »Wie Christian 
Chukch« haft en Missiomkk i Ak-! 
bejde her, og en Frugt af hans Arsk 
beide er da denne, at den 4. Juli- 
døbtes der 15 Voksue i Pesthigos 
Brook her Nord for. Der var ingen 
Danske iblandt dem. Jngen af dem« 
var, san vidt vides, døbt før. Hilfen 
til »Danskeren« og dcns Dreien-. 

Korr. 

I 
t 

Cbcuezer, Andubom Jowa. 1 

Sendagen den 81. Juki havde vi 
Missionsmøde og den ncrste Dagj 
Bernefest Past. P. M. Petersen fras 
Monona Co. var nced Familie her 
i Anledningen baade til Missionss 
mødet og Bernefesten Past. Peter-I 
len prcedikede om Sandag Formid-· 
dag over den midterste Del af dets 
H. Kap. i Matth. Ev» hvor Jesusj 
fsigert Men hvem skal jeg lignek 
denne Slregt ved? Den er Iig de. 
fmaa Bern, som sidde paa Torvenes 
og raabe til deres Staldbrødre, ogj 
siget Vi fløjtede for eder og J vildes 
ikke dandfe, vi sang klageligen for 
eder og J vilde ikke græde 

Om Eftermiddagen talte han ud 
fra 2. Kor. 6. Kan: »Se, nu er 

den behagelige Tid, se, nu er Frei- 
fens Dag«. i 

Til Ungdomsmsdet om Aftenenz 
var jeg bleven en Efternøler ogT 
hørte ikke hans Tech men kundeY 
forstaa, at den var om MatthceuTi fom Jesus siger til: »Følg mig« 

» 

Og jeg tænkte, at innen starkes 
Ære tunde times os end at følge 
Jesus; der-for maa vi ogsaa raabes 
Ak og Be over os felv, naar vi sites qør det 

Den næste Tag havde vi saol 
Bornefest en meget god og vel« lykket Feftdag. Vi har haft 8 Ugenst Bernefkole med Student Bernhard 
Peter-sen (P0st. Petetfens Ssnxomi 
Laster. Og faa fom scedvanlig Hut-! 
tede Stolen med en Bornefest, foml holdtes hos Chr. Knudfens. Tids 
lig paa Dagen famledes Birnenel 
ved Kirkem hvor etPar lange Mit-« 
vogne, udpyntet med Grsnt samt 
Dannebrog og Stiernebanneret var 

parat til at befardre dem til Fest- 
pladfen Saa ktrte man i Process« 
sion omkring den nordre Section,! 
nogle faa Mil for tillige at give« 
Bsrnene en lille Udflugt En Styrss 
mand var der paa hver Stude: de· 
var tillige Forsynger7 Lovfang 
fømmek sia ikte mindst ved faa- 
dan en Leiliqhed 

Antommen til Chr. Knudsens 
Form havde vi nogle Minutteks 
Andaqt og en stille Stand for vore 

Einsie, dernceft nsd vi Forfrifki 
ninger for vore Leg-mer 

Derefter var der Dverhsrinq as 
Var-neue eller Deklamation, holl- 
ket vi syntes fort-b særdeleg aodt 

Jst-e mindft interessant var disle 
;Striftstedek, lom VII-neue havde 
lett udmad as vtdfte i W sog 
on Kapitel de sich 

I Tet Ermes. lam de er ved at kom. 

spme pnn ret Bei liqelam Titus-thous, 
vom hoem Paulus starr: »Du ken- 
der tm Barndonsmen at den heilige 
SUP- lom san am dls vis ttl 

iSatinhedI W dvad der tltsr var 

tat-Wiss var. at man met-fede- 
dek var M II Its i det. 

llden Aanden er alttng dsdt; det 
er Aanden iom levendegør. Past. 
Peterfen holdt til Elut et Fore- 
drag over: »Den kristelige Verne- 
fkoles Vetydning'«. Og da jeg trot- 
at adflillige vil interesfere sig for 
dette Eminh oil jeg prøve paa at 

gengtve lidt as dette Foredrag. 
Matt. 28, 20, tror jeg nok blev 

laat til Grund for Foredraget, ilcer 
disse Ord — »lærer dem at holde 
alt, hvad jeg hat befalet eder.« 

J- disse Ord ligger jo en umaas 

delig Betydning, som den store Flok 
underser eller overer 

At faa Børnene opdraget og op- 
lært i den kristelige Børnelærdom 
var en af de ftørfte og vigtigste 
Grene i Guds Riges 5Alt-beide 

Taleren lignede Born uden krifte- 
lig lindervisning med en Soldat, 
fom fendes nd i Slaget uden Baa- 
ben, — han vilde jo sikkert væte 

priögivet Døden 
Det var en hellig Forpligtelse at 

oplasre Børnene en Opgave faa 
stor. at den stod sideordnet med 
Dauben At oplæres var den ftore 
Betingelfe for, at Herren kan være 
med Varnet, og man kan ikke be- 
gynde for tidlig, helft fra Vuggen 
af. 

Luther siger: Skal Kriftendoms 
men komme paa Fade, saa maa vi 
beqnnde med Bernene Saavel Dan- 
ben som Undervisningen er alt- 
saa Guds Befaling eller Bud til os, 
hvorom der allerede siges has Esa- 
ias HA, 18): »Gid du vilde agte 
paa mine Bud, da skal din Fred 
vorde fom Floden og din Retfærs 
dighed som Havetö Belger«. Ja, 
saa faar de unge sLygten tændt for 
deres Fod og faar et Lys paa der-es- 
Sti. Sal. 119, 105. 

Til Slut oplæfte Past. G. BE 
Christianer af 5. Mossb. den førsta 
Pakt af det 6· Kapitel og lagde det 
hen til os at handle derefter. 

Mon man nu ogsaa virkelig hat 
avervejet, hvad der staat-, og hvors 
dan vilde ikke Berden, eller da en 

Pakt af Verden, lkomme til at tage 
sig ud, hvis man i hvert Hjem hand- 
lede derefter2 

Gud forbarme fig over es og 
have Langmodighed med os, han 
hjcelpe ogsaa, at vi maa faa mere 

og mere Lyst og Kraft til at get-e 
efter hans Bud trods al Modstandx 

Meddeler. 

Cedar Fqlllls, Ja. 

Sidfte Uge fik vi en dejlig Regu, 
fom gjorde ndmasrket Vitkning paa 
.lI-·n,i—:i uq Nrwsi lusr Don disse Egne. 

—- Elvin Horslund, som for en 

Tid siden kom flemt til Stude, idot 
han fik en Blodaare overskaaret paa 
fin ene Fad, da han kom til at stikke 
Faden igennem en Glasrudez er 

dog nu faa vidt helbredet, at han 
hat begyndt at gaa ned i »Budtik- 
ken« igem hvor bqu qrbejder. 

— As tilrejsende, som for Tiden 
gcester Cedar Falls, kan nævnes 
Mes. Ehr. Hausen og hendes lille 
Dotter og San, fom er i Bei-g hos 
MrQ QS Forældre, L. Arildfens 
paa Bluff St. Miss Anna Conradi 
fra Augustana Hospital i Chicago, 
sont tilbringek siu Fcrie her hoö 
hendes Slægt og Venner. Miss M. 
Kau fra Wortlaut-, Ort-» er for 
Tiden her og hie-get sin Moder, som 
levek Øst for Floden Mrs. Pastorj 
P. S. Vig fra Plain Nebr» er Paa? 
Lseføq hoc« hcndes to Søstre her, 
Mrss Niels Nielsen og Mrs. Hans 
Finder-sen 

Dei er jo temmelig almindelig 
nu, at Dunste hekfra reifer en Tut 
hiem til Daumen-L men at Dunste 
derovre fta kommer herover paa Vi- 
fit et Akte endnu) san almindeligt. 
Her var forleden Dag en Mand- 
Anderö P. J. Strensen fka Kasted 

Among on bckøsjte os, ban 
var reift herooer for at bei-ge en 

Brodet i Nebr. og faa paa Hiern- 
kejsen stoppede han her for at hilse 
paa et Poe sode Betendte, sont bot 
pas Sauen her ved Cedar Falls. 
idem var hell begejftret over den 
stoke Fremgang, Farmekne betonte 
var i Stand til at qtke fremiot 

i del qmnle Land. 
Mo- Nvtap opsaqde Mr- 
hee fidfte Stube-C. Dem et 

its-. fordi Mt es Rentabil- 
ssefldiq et ttlftedse used hin- 

Ieeu det hat sin Grund i 
WW. Revis-jeden 

Its- fitstkommende Ren- 
IIII ft- It kolb- UV M- 

set-. 
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bana Zollege 
lilbydet Undervisning i følgende Kursus: 

PRO— sEMINARY fordert-der til Adgang til Trinitatis semi- 

ACADEMY: Pol-beredet til Adgang til Freshman Clsss ved 

de Iedende Skoler. 

FORRETNlNG og sTENOGRAFL 

Musik :,—P1ANO ORGEL VIOUN, GUlTAR 

Cod Anledning for Nykommere til at lære Engels-L Z 
Fri Undervisning i Kunstmaling og Brodering F 

For 35 Uger sls7. 50· 818 per like Uger. « 

Eftetaarsterminen begynder 27.Sept.1910. 
skriv efter Katalog. 

c. R. hausen 

nsrjum 

NORMAL; Føret til Udstedeisse af State Cettikicates. 

Billcttcr til og fra Danmark 
med Evaan Linie-s store, hurtige, silre og modern udfttrese SM 

sæbges as 

Danifh Lutheran Publ. Haufe, 
Blait, Nebraska 

Cirkumrer og Oplysninger fer paa Forlangende, 

IsXHXXVXXXXIFFXXIOIIIXOIXO . . O s- . 

Bøger. 
Den Unge Luther-, Prof. Ammundien, Ome 8.1.00 
Nachen og Sandheden, Past. C. Moe, Jndb· 2.40 
Herregqatdsfolh Wornmrk, Ome .20 
Tre Foredrag, L. P. Larfen, OmIL .80 
Bibelhaqndbog, H. P. Hausen, indb. 2.10 
Kam i Hu! Asch.-Hansen, indb· .40 
Pan Livets Ves, Vilh. Beck, indb. 2.80 
Vidnesbytd fra Frue Kitte, Busch, indb. 2.80 
George Williqmö Lenkt-, indb. 1.40 
Sollt-tu i et folrigt Land, insb. .40 
Breve til miue Birn, Harper. indb. .40 
Kristue vg Kristue, Rev. F. S. Webster. Omll. .20 
Fta de gnmle Stier, Reh-Hausen, indb. .70 
For Medarbejdete i Btkuekitkeu , Omslag. ".25 
Tuugt Unget- Mulm, Willen, indb. 1.60 
Eu uug Mantis Spttgsmaah Speetr, OmsL .40 
Ungdom i Bibeley l. Del, Omfl. .80 
ngdom i Bibelw, 2. Del, Ome .20 
Fotjættelfetue eller Gut-s Mandel-steh indb. .70 
Under Sydkotfet, Alcock, indb. 1.50 
Tag og Las-! Olfert Meint-, indis. 1.36 

» iFranfkbind 1.50 
Hin-teure drittes, Elith Pederfen, insb· 1.80 
Dtenge og Drenge, Skildringer fra Music-ni- 

marken, indb. .60 
nge Hinter, Laukitz Petersem indb. .70 
Forstelligt, Joh. V. Gstsche, Ome .60 
KutteOrth.160gNr.17, Skovg.Petersen, Darf. .10 
Treus Hemmclighes, Skovgaard Peter-sen, OmsL .60 
Libyesbytd om Krist, Biskop Heuch, Jndb. 1.60 
Hans Meler Hunge, Jacob B. Pull, indb. 2.00 

Af enkelte af disfe Btger er Fotiyningen inbsktæni 
ket. Jndsend Beftilling straks for at sikte Ekcpeditiow 

Das-. Luth. Publ. Haufe- 
Blaik,Nebk. 
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