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,,City of Panama« 
inne-. 

«116· Mennesler befkygies 
at være omkomne. 

Fta Sau Francisco, Cali» mel- 
deö under 5. ds.: 

Man amech-, at ei hundrede og 
ists-ten Wnestrr, ombord pasa 
Dampstibet »City of Band-um« et 

om·omne. Man frygiek nemlig for, 
at Stibet et gaaet under et kokt 

Stylle Nord for Santa Ctuz paa 
Nimmst-sag paa Vej til Aneon Pa- 
nennen 

»Ein; of Panama« foriod Sau 
Francisco Dagen for Nymarödag 
Ved Middagstid, og ftsulde have nie-a- 

ei den mexilanfke Havn Mozatlan 
den 4. Jan.. 

Skibei sejlede langsomt nd af 
haonen og blev liggende i Nekr- 
cheden af Fyrstibet indtil Nytaars- 
dags Morgen, da dei forsvandt i 

sydlig Retning. Man cint pag 
Grund af« Zkibeis -St.1ndsning. at 

der var noget i Vejen med Masti- 
neriei. Stibet sial være set ud for 
Santa Cruz spr Middag Nun-tats- 
dag, men siden menek man, at de! 
iike er fei. Dei var den Dag en stiv 
Brise og stockt Sogang langs Ky- 
strn. Om Skibet er forlisi, mener 

man, dei styldes en Hændelfe med 

Mastineriet ellek en Fiedel-Emplo- 
sion. 

Der var flere fremragende Ka- 
hyispsassageker om Bord, bl. a. en 

Dr. Henry Coe fka Portland, Ore» 
som var paa Bei til Panamn for 
at studeke de sanitcete For-hold der 
og rapportete til American MedicaL 
Soriety, og han« Hustm For so- 
tigt sbefiod Passagekekne dels nf 
hvide og dels af Kineserr. 

Blandt andet, som tydet paa, It 
Skisbet er gaaei under. og alle out- 

botdvarende er vmtomne, bereiies, 
at der er drevet site ,,life mits« 
fuldi udrusiede og forsynede med 
Proviant, i Land paa Kvsten, og 
dc var alle iydeiig mæriede »Ein 
of Pänama«, men der Var ingen 
Meninester paa dem. 

Hcgnene ital prek. 

Avekgbaronerne stal antre 
O r d r e. 

Til 1. April stal Hegn om 

offentligt Land være bortr. 

Ptcesident Roofeoelt hat den -«l. 
ds. sendt Jndenkigsmistcren e.1 

Strivelse, hoori han amnoder denne 
om at paafe, at hvert eneste Hech 
om Negeringglansd i Staterne Mon- 
tana, Wyoming, North Dakota, Nie- 

braska, Colorado »m. fl» som Ast-org- 
ejerne itke lselt) hat fjernet for 1. 

April, blivet borttaget Ved Rege- 
ringsforanstaltningek. 

J sin Skrdvelfe til Minister Hitchs 
cock siqer Preschen-ten bl. a.: 

Aar efter Aar hat De og jeg 
fta Kvægejete faaet en Mengde Hen- 
vendelscr. Hver Gang stulde de have 
Tilladelse til at lade Hegnene sta- 
i endnu 6 Maonedek eller et Aar. 
Dei vilde volde dem baldig Siede. 
om de sitaks stulde fjerne Hegnenr. 

Damm-holder hellt-des i 6 14 Dime. 
In- ksimsmn qirqnmes at heut-em- emven 

citicldeclltsmde, sitvvmdiqr. hismsde euer-tem, 
satte deutet-bonum til « Dage, ellek Axt-gen- 
illdsqedetste«. M- 

Iskm lot- Quo. 
III-arti de its-ste- vi Ins-ists Land vesl 

kbilip stsnley co. s. Das-. vat- der en 
seyen-Lesen sites- st Zum list-se by set Hu- 
os lass-e nosls Arre- plsiet. tkss ckks It at 
sm- mk »- snmskisqsuas sum-ist m I u 

km Sitte-. stä steh-er Inn tll os. It 
n In Its-s st- a l. Pein-. vil kam tssc 
.- Lin-let et s i or be ists-vie usw« 

tue-nennt not cis-n nye nah-as. III- 
sie Ast-s wl vskstoksktoh staats- coun- 
t Its-or jo l Kombeltet o des kostet Im- 

ngekufccke Ia hauste-Co You n(n). . A f sen cs ok 0 III Ists 
steue) p-- Wahlmodus-. 
W « Bock- Hmh s. III-Bots- 

?- 

Mange adf bis-se Henvendelfer er 

kommen fra hcsderlige Mand, hvis 
Begæring det var i Almenhedens 
Interesse at jin-bekomme, faa langt 
det site stred mod )Lovene. Dette 
gælder dog ille alle de mpdtsagne 
Anspgninger. Men imiidlettid er det 
helt utilstedeligt at fort-fette med 
stige Jnsdrsmmelser i Længden.« 

Der hat varet gjort meget for 
at bemge baade Pkæsstdewten og 
Jndentigsministeren tiil at ins-»de- 
konnne Kvagsbakonersneö Ønskk Men 
mange af detes Hegn er opfstt i 
aabenbat Stvid imiosd Loven, og de: 
indløber ogsaa Klager over Hegnene. 
Men chegejetne hat til Dato igno- 
teret alle Ordker om ai fjerne dem. 

Efter Modtagelfen af Præsidens 
tens Sktivelse hat Minister Hitchcock 
sprget for, at Prceskdentens Befaling 
et bleven sendt til alle Regeringens 
Specialagentek, Receivers og Regs- 
stratorer ved de lolale Musdtontorer. 
Alle Hindringer for fri Færdsel pas 
offentligt Land, tilhørende den ame- 

rikansie Nation, stal ifølge Lov af 
;25· Febr. 1885 fjernes, og det man 

Werte siet inden 1. April 1907. 

s Man mener dog, ider er ringe 
IUdsigt til, at Kvægejerne vil fere- 
Jtaqe stort for at fjerne Hegnene. 
Men i faa Fald kykker Uncle Sam 

Fad. Hegnene er lavet af ,,Barbed 
LWike,« fceftet paa Jeden-often og 

Pier er Tusinder af Mil af dem. 
! Det vil derfor blive et saate ow- 

’fattensde Foretagende at nedbrydc 
dem, og der taxes om, at Kongkesi 
len vil blive anmodet om en fert- 
skilt Bevilling for dette Øjemed. 

Stot Gavr. 

Andre-to Carnegie giver 
8750,l)00 til en Bygning 

sor »Burean os Re- 
publicg.« 

Den store Staaltonge, Andrem 
ilsnrnegie hat atter gjort sig bemæk 

stet, ved at give Elst75(),00(") til Opsøs 
jzelie as en aning i Washington 
Tor »Bitte-an os American Repulk 
uc5.« De Forenede Stater og syd 
ankekitanste Republitter dar allerede 

sinkt Udoej for Bnazqegrund 
Gerne-nie var i Fredags i Stats 

departementet i Washington sam- 
men med Minister Resot, der er 

nævnte Vukeans For-wand Rost 
kaltede Carnegie sor Gaven og vils 
de siden sende en ossiciel Modtagel- 
sesslrivelsr. Prcesident Roosevelt 
link allerede streoet til Mr. Cur-ne- 

gie og udtalt sin Paastønnelse og 
Modtagelse as Gaven. 

For slete Aar siden bevilgede 
Kongressen 8200,00() som De For- 
enede Staters Pakt til Byggegkund 
on Bygning soc Buteauet, og mel- 
lein 825,000 og 83(),000 er allen-s 
de ydet af syd- og centralamerilans-F 
ste States i samine Øjemed. 

J sit Gavebrev udtryller Corne- 
gie sin Glcede over at lunne yde til 
del-te Foretsagende, «der staat for ham 
længere jo mete vigtigt, de mang- 
lensde Midler, pg sit Haab om, at 
kenne Sags Realisation sial tjene til 
Fredens Bevarelse blansdt alle Na- 
tionerne paa den vestlige Halvtuglr. 

Tonlen et, at man i Washington 
stal opspke en Bygning efter latinsl-, 
amerilnnst Atti-Muth som soruden 
cheseværelser og Bibliotelsværelse 
sot Buteauet stal tnsdelyolde Hovedi 
tvarteker for hver latinsl-amerilasnsl 
Nation og Modesale for alle La- 
tinsl-Ametsikanere, sont des-get de 
Forenede Statu. 

»Ein- ot Pensan i Harn. 

Dei et sidsste Esterretning angeta- 
ende den Dampey man mente var 

»so-list Den et maet i hat-n i 

«Mcsntlau.« og alt stod vel til,men 
Stil-et hat hast en haard Tut. 

Rilke-dens- 
Situationen er fortviolet 

Terimometret synter til 
20 Grader under 0 i N. Dakota. 

Unsder 4. ds. gives folgende Med- 
delelsek om Kulnøden forstellige 
Steder i Landet. 

Fra Minneapolis: Med en Tem- 
peratur paa sine sSteder 20 Grade- 
under Nul met-des der fra det tullsse 
North Dakota om stor Lidelse. 
Mange ·Byer-langs Great Northern 
Jetnbiane forteeller om Jndbyggere, 
der hat oætet nødte til at blive i 
deres Senge for at holde Parmen, 
og om, at man brændek Fencer og 
Usdhuse for at gøke Temperaturen 

Hufene udholdelig. Farrnere ove- 

store Strælninger i N. Dakota for- 
lader deres Hjem efter at de hat 
fodret deres Kreatur-en og flottes til 
Byerne, hvor de tan stasse Komfort 
for dereg Familier i Hoteller. 

«Lederne paa Greath North Ba- 
nens Fiontorcr i Et, Paul paastaar, 
at de got alt, hvad der staat i 
dereks Magt for at flasse Byerne 
langs deres Bane kul. De indrømi 
mer iniidlertid, at en Blizzard tun- 
dc komme til at toth man-te Men- 

nesler i N. Dakota Livet. Man 
liaalsede da, a: den nuocrrende Nul- 

debølge itle flulde blive af lang 
Barighed. 

Fra Washington: Inter- 
stnte Coxnxnerce stonunisfionær Lane 
modtoq d. 4. Jan. folgende Tele- 
grasm fra Commercial Club i Mo- 
hall, N. Dal.: 

Jntet Kul. Bittcr Hulde· Forrets 
ningshufe littteg. Farrnekne btcender 

Halm og Tømmen Jntset Bed. Jn- 
tet Jernbanetul paa Oplagsstederne 
80 Carlæs pæa Beim 15 Cats af- 
fendt inellern J. og 10. Dec» smen 

man ved itte, hoor de er. Situatio- 
nen cr fortvivleL 

Iloinmisfionær Lane telegrafekedc 
ftratg til Greath Northsrng Proz 
fident Hill St. Paul, on bad hakt-: 
»Man Te udoiie Midler til siiarll,1« 
at aitijaslpe Rindan —-— Kommissio- 
nen vil ilte.sende en speciel Agent 
dettil for Tiden, da de mener, at 

Telegkamniei til Prcrsident Hill vil 
spre til det ønstede Maul. 

Ogsan fra baade Besten og Mid- 
ten af Landet meldeg der oni Lut- 

mangel. 
Saaledes fva Los Angem: Los 

Angeles lider under den største Kul- 
mangel i dens Historie. Med en for 
dette Klima ualminsdelig Milde, der: 
bar holdt paa siden Nytaarsdag, ek· 
Byens Gas- Bed- og Kulforfyningi 
praktist talt opibkugt En Undersp-! 
kselse i Dag hos de iotnemste Vedsl 
og Kulhandlere soifte, at der er! 
mindre end 25 Tons Kul til Sang 
i Byen. Vsedlmende er der lige san 
knap Tid paa. Prisen paa Kul er 

fta 813 til 815 pr. Ton« og Ved 
holdes i en Pris fta 816 til 817 

log faa er der endda intet·at faa til 
lden Pris. 

Fra Jet, Okla. berettes sam- 
tne Dato: Folt i denne By er i stor 
Forlegenhed paa Grund af den lan- 
geoarende Brændemangei. Vedbrcen- 
de er itte til at opdrive, og Prisen 
paia »corncobg« er prohibitiv (saa 
hof, at den fortbydek at tobe den). 
Nogle faa For-were henter Kul t 
Entd, 40 Mil borte. 

Det stdlte Catlæs Kul, sont mac- 
de til Jet, sfor fleke Ugek siden, va- 

rede 55 Minutter. 

Zion City- ital aubneo. 

GeneralOmtseek Boloia kund- 
gjorde i Ssnidags, at Zion City vit- 

Iirkelelte hell-redet pas eu Dis. 
tsc set-un Ins-· but-tue tehletr. sen- 

qene ttldssetm alle Ivothetetr. holt like belbteder. 
s. s. sein«- qu m hset Im. se. 

de blive saabnet for privat Ender- 
Ytise Den offentlige Fotdring hat 
sciødt Wirkens Autoriteter til at give 
eftet i Spørgömaalet om privat 
Ejendomsret Derved er een af 
Alexander Dowies Hovedprincipek 
tuldtaftet. 

Clevetand nden Ltis og Verme. 

En Etsplofion stemmer 
sfor den nat-ur«lige Gas. 

Med en Kuldebølge hangende over 

Byen blev den nat-artige Gas i Fre- 
dags udestcengt fra Cloveliand, O» 
faa 65,000 Hjem og Forretnings- 
hufe blev foruden Barme og Lys. 

De vewtede ingen Lindrinsg for 
sent nieste Dag. Og for at ospnaa 
fette Resultat maatte en stor Man-d- 
ftyrke arbejde hele Mitten for at re- 

parere den Stude, som en EIN-lo- 
ssjsen havde anrettet paa Hovedgas- 
lcdningen tidligit i Fredags. Reva- 
mtionsarbejdet vanskeliggjordes i 

høj Grad ded, at ftcerte Regnfald 
txavde faaet Ftoderne til at gaa over 

Tieres Bredder og scette Omegnen un- 

der Band. 

Tissdligt paa Dagen var Veiretlun1- 
nrert, men senerc vt)en reiste der sig en 

stcert Bind, og Temperaturen faldå, 
sna Tnsinder ryftede af Kulde som 
Feine at Mangel pan Gas til Op- 
hedninq Fodsevaker steg stnats til 
enorme Brich thi Bagerier og Re l» 
Laur«1tioner,som var afhængige nf 
Rassen maatte luttes, ligefaa munt- 
te flere Fabritter lukkes. Det var 

Tiet store 18 Tommers Rør. som 
forer Gassen fra West Virginia til 
Cleveland, der var sprunget 

Tnbetknlosen i Svectig. 
10,000 Dødsfald i Aaret 

1«905. 

Regeringens TuberkulosekommiS-« 
sinn, der paa Foranledning af Na- 

tionalforeningen mod Tuberkulose 
blev nedsat i Stutningen af 190.3, 
inr nu asffluttet den statistifke Dei 
If sit Arbede Af denne fuldstcende 
ge Underspnelfe af Tuberlulosensz 
Foretomft i Soerrig, den sprfte Un- 

der5ø,1elfe af denne Art, fremgaar 
a. følgende: 

Jfølge de af Prcefterne indfendte 
Qplysninger forefaldt der i 1fs05 
7206 Dzstfald af Tuberkulofe paa 
Landet og 2861 i Byeknr. ialt for 
bele Riget 10,067. Af samtlige 
Dødsfald siyldtes 11,4 pEL pI.1 
Landet, 15 pCt. i Byerne og 12 

pCL i hele Riget Tusbetkulosr. Dei 
hat vift sig, at Tuberkulosedødelip: 
heden er størst i Norrbotten, Jämt- 
jand og Bohusläm 

For at faa at vide, hvor usdbredt 
Sygdommen er, var det imidlertid 
ikte niok at kende Anballet wf DOH- 
sald; man hat derfor indhentet Op- 
lysninger fra Lægekne om de Tu- 
betkulosetilfælde, der er forefaldne 
i detes Praksis. 92 pCt. af samt- 
lige Landets Læger hat sikke styet 
det store Arbejde at gennemgsaa alle 
deres Optegnelser med dette For- 
maal for Øjr. Antallet af de an- 

meldte Tilfælde asf Tuberkulose be 

Tøb sig til 1.4,538 i de 3 Maaneder, 
sEnquöten varede. Dei fremgaiar 
endvidere af disse Oplysninger, at 

cn Lungetuberliulofe kan beregnes 
iest vare 3 Aar fra kdet Tidspunkt, 
Ida Sygdommen er erkendt med Sit- 

Zierhed og endvidere at Antallet tf 
Personen der lider af udpræget 
Lungetuberlulose, udgsr ca. sc- 
000. Af de ingttagne Tuberkulsosse- 
tilfcelde trængte 41.2 PEL ifslge 
Lzogerneö Skøn til Ophobd paa et 

Sanatorium, 32,6 pCt. til Ophold 
paa andre Aufl-alter og 26,2 pCL 
tun-de uden Ulempek behandles t 

Hemmt 54,7 pCi. af de syge var 

11Wdlede. 
KMmEiWnens Formand er 

Friherre G. Tom-m. 

JU« VII-M THE Ed- 

Reedley, Calis.· 
INU er vi jo saa gledet over Stre-’ 

gen sra det gamle og ind i det nye 
Aar. Vi er saa nogenlsunde klar 

over, hoad det gamle Aar haode i 
sit Gemme, men det, ssom forestaiar," 
er jo endan for os en lnkket Bog» 

Isom senere then vil asabne sit Jud-« 
hold. —- EEn Fing vil man not sin- 
de spaa shvert lead — dette nesmligxl 
,,Jesus er i Dag som -i Gaar den 
samme, ja til evig Tid,« Heb. 13,8. 

THvis saa vi ian holde vore Øjne scr- 
sstet paa ham i det kommende Aar, 
saa vil vi vcere i Stand til i nogen 
Maade at sbalancerez thi den Egert- 
stab er vi Mennesker jo itke sødte 
med, at vi hver Dag er de samme. 

Dei var saa lidt Nyheder, vi skul-» 
de sortcelle, og de salder jo mest til-» 
bage Paa det gamle Aar. Vor Kir-i 
ie blev ikte indvsiet under Kredsmw 
det i Easton, form vi havde haabeti Vi sit den knaspt særdig til den Tid, s 
saa udsatte vi det tsil i Febr. Man-s 
ned, men den blev taget i Brugs 
Zøndagen sør Jul, og Juleaften 
Lande oi Juletræ for Børnene. Trek: 
risie sig da ogsaa den Asten, at den« 
danste Roloni her er votset en Dell 
i de tre sidste Aar. Første Aar ri 
haode Jnletræ, var vi 18 forsaml leed ,s 
andet Aar 48 og nu i Aar var vi»4 
:)1 —- og saa var der endda mange i 

so m ilte var med Bi har Besin- 
qleser for en Fremtid, saa her Dil- 
not komme slere med Tiden. 

—-— Nu har her begyndt at dannei 
sia en ny Koloni as luthersle Krist I 
ne, hoad oi er glad ved. Det eri 
Finner: noale kommer direkte sral Finland, og nogle andre Steder fra; 
naar de bliver organiserede sIa 
blioer de den ottende Kirkeorganisa- 

»tion her i Reedley — taler temcme--» 
lia godt for Kristenlivet, ikke sandt? 
Vi hat nu saaet noget, vi ikke er 

saa glade ved, nemlig en katholss 
siirle eller Menighed. Kirke bliveri 
oel snart bygget, og man siger den 
vil komme til at koste s22,000. 
Vrcesten sit Julediag et Offer til detIe 

Zjetned godt 8300 
—- Saa havde vi her i Kolonieu 

den JO. Dec. et Solvlbryllup, det var 

Rasmns Christener oa Hustru der 

fejrede denne Fest. De ihavde tænit 

paa, at det stnlde viere en saadanl 
stille Affcere. De havde indbudts 
Præsien med Familie og et Par an- : 
dre Familier til at komsme og dritte 

-(!l)ocolade med dem 

i Men nej, det git ikke saadan ti!; 
forend de siaa sig sor, havde de hete 
Zettlementet omkrsing sig, saa Hufet 

iblev snart firldt as ulbudne Gcester, 
op de statkels Brudesolk tabte næsten 
Fiatninaen as bare Oberraskelse. Men 
ester at man havde sattet sig lidt, 
og enhver kom til Seede, begyndte 
Siangens Toner at lhde, og ud fria 
et Guds Ord talte saa Pastor John- 
son til Brudeparret og mindede »dem 
om Herrens Velsig.nelse, som de hav- 
de vaeret Genstand for i de svsundne 
25 Aar, de havde levet stammen, og 
hsoor store Forjcettelser der laa for 
dem i Fremtidem Ester at en Sang 
Var assunget, overrakte Prcesten Solv- 
brudeparret en chwe i Form af et 
Scet Solv-Dækketøj, som Menighe- 
den og sVenner havde gsivet dem. —- 

Masn saimledes saa siden omlrina 
Kassebordei. 

— Den 8. sog 9. Jan» som er i 

Bønneugen, venter vi at saa to Da- 
ges Mode her, idet Præsterne Eng- 
bolrn fra Easton iog Østerasaard sra 
Del Reh hat ·lovet at komme og vie-- 

re med til at kaste Gar-net u«d. Og 
den 10. og 11. stal der ocere Mode 
i Pastor Østersgaards Kerl-d, hvor 
Pastor Jodnson og Engsholsm vil fsre 
Orden Vi haaber til Herren, at han 
vil lade Velstgtnelsens Dug falde »den 
over Vierter-ne til Frelse, ja til me- 

kien Frelse for vort Folk. O, det 
tiltræinges saa saare for alt Gudz 

Folk, at en Pinseilid sta idet himmel- 
ske Højalter maatte einzide op- 
vvarme og opslatnme «vott leere Lan-ds- 
folk hemde paa Kysten, Herrenö 
Navn til Ære og mange Sjæle til 

Frelse og Salsigshed 
,,Dsk.« Redakin og Læsekreds In- 

sles et godt Nybaar sfka eders 
Korr. 

Sioux City, Ja. 

Et godt og svelssignet Nytaar ti! 
alle Bliadets Læsere fra Undertegs 
nede. 

Au r smøder. Ungdo-me-ore- 
ningens Aarswnde asholdtes i Dec. 
Den gamle Styrelse geinvialgte5. Der 
er 48 Medlemmer i Foreningen. 
Unge dianske Mænd og -Kvinder, som 
konimer til vor By sor at søge Ar- 
bejde: Bær velkomne til vore Ung- 
domsmøsder saia del som til alle vore 

Gudstjenesier. 
sSøndagsskolelcererne holdt AMI- 

møde den forste Dag i det nye Aar. 
Komiteen for Julieircesesten oplyste, 
at naar alle Udgifterne Var dælkede, 
var der Penge nok i Klassen til at 
betale for vore Børneblaide Vi hat 
11 Leerere. Mk. J. Kirtegaarsd er 

Forstander. 
Kvindeforeningens Anrsmøde den 

Z. Jan. holdtes hos Mrs. Christ. 
Jensen. Mrs. J. Sinding valgtes 
til Bestyrerinde, Mrs. John Han- 
sen til Setvetær og Mrs. A. P. 
Christensen til K-asserer. Foreningen 
tceller omkring 40 Medlemmer. Der 
rat en Ksassebeholdning as 60 Dol- 
lars, som slænkedes til Menigheden. 

Menighedens Aar-Stunde oasholsdtes 
Torsdsag Akten den B. Januar. As 
nye Styrelsesmedlemmer Valgtes 
splgen«de: J. Kirkegaard, S."«P. SI- 
rensen, R. Mortensem C. P. So- 
renssen, L. Ander«sen. 

Dødssald Vi hat hasst den Sorg, 
at en as vore gamle Menighedgmed- 
lemmer asgil ved en brat Død Man- 

dag d. 17. Dec. Mr. A. P. Chri- 
stiensen var sosm sædvanlig hjemme 
Mundhg Middag, spiste godt, gik 
paa Arsbejde, mein ved Tretiden følie 
han en stcerk Tryklen for Brystet. 
Doktoren blev t·iltaldt, og Kl. halv 
fire var han død· Hsan blev sbegravet 
Sondag d. 23. Dec. Her viste det fig, 
bvor kendt og ash-oldt Mr. Christen- 
sen nar. Om Kirken havde værei idob- 
belt saa stor, vilde der endda ilte 
have vaeret Plads not til iden store 
Sorgeslate J Hjemmet talte en for-—- 
lkenvækende Prcest i den danste Kitte, 
Pastor Torbensen, i Kirken taslte 
først den den norst «luth. Priest, Past. 
Norem paa Engelsk, og Pastor Lan-d 
Pan Dianst 

! A. P. Christensen var sødt i 
ZLøttY Børglum Sogn, i Jylland. 
Han blev 44 Asar. Hans Forældre 
er bede. De var 5 Søstende, lyvoraf 
Ilun 2 Brsødre overlever band Hatt 
kom til Amerika i 1884. J omstrent 
17 Aar hat han boet i Sion City, 
og i al den Tid hat han arbejdet sont 
Tilslæker i Aronsens og Johnsons 
Strcederfortetning. J 16 Aar hat 
lian stilhørt den danst luth. Menighed 
i Siour City, og for det meste hele 
Tiden været i Menighedenö Sty- 
relse. Han esterlader sig Hustru Jg 

IS Born. Hans kæresie Sieb paa 
Jorden Var Hjemmet, og han glat- 
diede sig ved Tanien um, at han i 
en naer Fremtid lunde fma dei orsdnet 
saaledes, at han kunde væte were 

hjemme hos sm Hustru og stne Bsrnz 
tmen »Herrens Tanker er ikie vore 

Tanier og Herrens Beje er itte vore 

Veie.« sBed sit Arbejdsborsd nedpagde 

ihan sin Vandringsstav wden at no- 
gesn anede at han — en san kräftig 

ng stark Mund at se m —- -vak nu 
iEnde saa nær. Han er imeget smet 
i Menighedem men aller-meist i Die-in- 
met. Gind troste han- hustku es 
Bot-n! 

J. T y. L- nn d. 


