
-—-·-—— 

sin Fordring. Klarere og stærkere 
end nogen Sinde henvender dette 
Sptkgsmaal iig til Slægten; det« 
ttænger sig frem til de fjernefte Egue 
og til de ukendte Folkeflag, bærende 
Bidnesbyrd om Nandens Herre til 
nye Millioner —- alle Vegne cefkende 
et aigørcndc Svar. 

(Sluttes.) 

,- 

J Knlgrubew i 
Eilet-e hundrede Fod under Jokdcn. 

I. 

J »Nationaltidende« skriver Redak- 
tsr Franz v. Jessen om Kulminers 
ne i Syd-Wales. Vi tillader os at« 
aftrytke folgende Brudftytte as den 
interessante Fremstilling: 

Direktoren for Maerdy Knlvært, 
Mr. :)iirl)ards, har vist mig Vcertets 
mangsoldige Jndretninger. Han har 
vist mig Kulværkets mineralogiite 
Samlinger og dets geologiste Kort 
Vi hat samtnen sordydet os i stati- 
stiste Tabeller og Lon-Regulativer· 
Da vi hat aflagt Bei-g i Smedien, 
Maskinhusct, Pumpeværket og oed de 
uhyre Ventilatorer, der suger den for- 
dasrvede Luft op fra Minen og sendet 
den nd gennem Storstenen som en 

sortsblaa, gasfyldt Tause. 
Nu er det paa Tide at faa Gruben 

selv at se. 
—- »Well«, iiger Mk. Richards, 

«naar De ubetinget vil. Jeg stal 
laane Dem nogle gamle cheder, vi 
sædoanlig bruger til Fremmede, der 
vil paa den Tur. Og De ital faa en 

god Mond med Dem. Men jeg vil 
liae saa gerne straks sorberede Dem. 
De ilal aodt og vel 1100 engelste 
Fod ned i Jordem disse 1100 Fod 
tilbaaelasager Elevatoren i et Minut; 
De salder altiaa ca. 18—19 Fod i 
Sehn-der Det er temmelig stiegst, 
hvis De for Ekeernpel stulde lide af 
en Hsertesejl eller den Slags Og 
lyst er der so ille paa Turen. Vi fu- 
ger oaiaa en Del daarlia Luft op 
sannne Vei, sont De aaar ned. Nat-r- 
Te konnner op igen, inaa De ittei 
vrere med, hois De fynes, De er ble- 
ven for fort. Jeg har set Damen der 

kesviniede i Elevatoren ned men 
flere endnn, der troede, de iknlde do,l 
naar de. efter at habe vceret der nede, 
iaa fia selv i Spejlet Ja, det er 

itte for at forncerme Deml« 
Snart er jeg ndstyret til Fmrde11. 

En as Arbesdsformændene, der ital 
med mig, giver mia en Lygte, hvis 
Jndretning han omlsyggelig fortla-«l 
ter; det nrcerkelige ved den bestaarl 
deri, at den ikte can aabnes uden vedl Vold, med mindre man hat nglew 
til den. Jngen aaben Flamme maa 

bramde i Minen. 
— »Undslyld, Sir, men hvis Des 

har ctigaren Cigaretter og Tændstits 
ker los Dem, maa De hellere afles 
vere dem heroppe hos Vejeren 

—- ».55ele mit Nygendstyr ligger i 
mit eaet Toj oppe i Kontoret!« 

— »Ja, saa er det aodt, Sir, saa 
kan vi aaa ned.« 

Zimtalet Indes-: 
Mede konnt-er nedl 

Laxsxiiontt innre-:- dernede fra: 
,,T)lll right lad dem konnne!« 
lsirnlnsarbefderen oa jeg aaar over 

Dreiesfioen ind paa Eleoatoren ——— en 

iiacise, der er aaben paa de to Sider 
(for at Flasrrerne can tøre lige ud paa 
Sport-re) oa paa de to andre lutket 
med Staalplader, hvori der er an- 

braat Stænger til at holde i under 

Farteik 
· 

— »Bi! De holde godt fast her» 
Sir. Ja Tak, iaadan med begge Hain-; 
der. Oa saa aaar vil« 

Jea faar liae Tid til at tafte et; 
Blik op paa to Hjnl over Oovedet paa 
mia nien allerede er de for- 
svundne. 

Alt bliver bælgmorkt En glodenis 
de Hede synes at sit-innre op imod 
os. Hvor er min Lygte? Jea ser 
den ilte mere oa isler don, at dens 
Bærehsile borek iia ind i ncin Haand, 
medens jea claknrer mig til Staat- 

stanaen. Hvilten forfcerdelig Latini 

Oa hvorfor bliver den nn plndielia 
horte? Jeg hsrer intet s-— intet an- 

det end en Kogen oa Susen, iom blev 
Aæmvesnontnlier predfede med begae 
mine Ørm — Her er jo ikke til at 
aande. Det er noaet, som stemmer 
for Bryftet og luaer om ciertet 
— --, vi falder Kaheltovet er 

bkkstet —- vi ftyrter ned —- om inve- 
om ti; om to Schinder llagsr vi knu- 

fie pasi Minens Bund 
Uhyre langt bot-te er der en Stem- 

me, ivm M- 

— 

— »Ja, faa er vi der, Sirt« f 
J det fannne har jeg en Fornemsf 

tnelfe, font ftulde jeg plndfelig fnref 
til Vejrs igen. Den fortager fig, daf 
jeg gør et Par Stridt frem ellerf 
maner er det tilboge. Thi jeg raoert 

fotn en blind; det enefte, jeg fer, er 

uSle fmaa Flannner i tnin For-ers og 
nnn egen Lygte Og det forunderlige 
er, at de flnnret for mig, hvad enten 

jeJ lukfer eller aabner Øjnene 
— ,,Nn vil vi gaa herind og fidde 

et Øjeblik, Sir. Saa kommer vi fnart 
til at fe bedre«. 

Stemmen er ftadig langt borte. 
Jeg hat endnu KontyljesKogningen i 

Øtene Men det er dog, fom vendte 
Sanfeknes Vrng tilbage, nu da ufyns 
lige Hænder hnr ført mig hen til et 
eller andet Sæde og anbragt mig 
derpaa. 

,,Det hele er en Vane, Sir — in- 
tet andet end en Vanel« 

Der dukker nogle Former frem. En 
fprt Væg, et fort Loft, et fort Bord. 
Hist og her, hvor Skasret fm Lygs 
tekne falder, en foag Metalglans i de 

forte Flader. Sidft faar jeg Øje 
paa min Fsrer —- eller rettere paa 
en merk, udvidfket, mennefkelig 
Form, det ligefom gaar i eet med 
den forte Baggrund 

,,Begynder De nu at fe bedre, 
Sir?« 

Jeg er helt overrafket over, hvor 
tydelig jeg herer dette Spsrgsmaal 
gennem Sufet for Ørene Og let til 
Mode ved denne Opdagelfe fvarede 
jeg Ja. 

»Es-Jan vil vt goal« 
Han er forreft. Jeg fynes flet 

Me, det er vanfkeligt at folge hom- 
Men herude i de ældfte, bredefte og 
hsjefte Gallerier, lige ved Elevatorers 
ne og Luftkanalerne, er Luften ogfaa 
let, og der brcendek elektrier Glødes 
lamper langs Væggene. En fpar 
fontt oplyft Kælder, Herregud, er det 

virkelig det helel 
Oftere og oftere cnaa vi nu ty ind 

i Sidekacnrene Gennecn Merkct —- 

fom oedblioer at væke tcet, felv om 

det hat løftet fig noget — konnner en 

Heft ludende, fnlgt af de Kulkcerrer, 
den flæber lfenad Sporene. Jeg hres 
ver anten for at fe paa dette under- 
jordifke Dyr, og jeg møder dets 
Øfne, font er store, fromme og matte 
Der lever næften hundrede Hefte i 
Gruben· Fra den Dag- de foenkes 
herned paa Elevotoren —- fkælvende 
af RcedfeL hjaslpeløfe i dekes Angst 
oq Forvirring, gnnfke fom var de 
Mennefter — og til den Dag, det er 

ude med deres Flrwfter, fer de itke 

Dagens Lys. De hat deres Stalde 
hernede. De fodres og vandes i det 
evige Motte. Der er for dem ingen 
Forfkel paa Dag og Nat, Vaar og 
Sommer oa Vintetx Naar det fkøns 
nes, tt de ikke kan mere —- og Gru- 
learbefderen er menfom mod fine 
.Gefte, der tjener ham faa vel —- 

fcettes de atåer paa Elevatoren og 
hefer op. Manne af dem oterlever 
ikke denne Tut tilbage; de der under- 
vejs af Hierteflag. De, der kommer 
levende op·, forfoerdes over Lyset, fotn 
deres Øfne ilke lasngeke kan taale, og 
over alt, hvnd de fer, mindes oq dog 
lcenaft har aletnt. Den fande Barm- 
hfertiglxed er at ende deres Liv, inden 
de endnn er anbmgte pna Elevntoren. 

Flete Steder inde i disfe Grabens 
bede Gaste dannes Galleriernes Loft 
og Bregge af Sand- og Kalkftcn. Kul- 
anren er da ndtømt, eller der hat 
needet»3eil«, fom ftulde gennembryi 
des. Andre Steder atter vandre vi 

gennem et Nør of Kul, oq her bar der 
moattet brnges rigeligtTønnner for at 

ftøtte Galleriet og ftive det af mod 

Trylket fka de bagved liggende Kul- 

ntasfer. Skønt vi vondrer i Retninq 
med Ventilatorcneö Trcet oq altfaa 
nceppe kan mcerke det, fporer feg in- 

nen fom helft Gaslngt. Jeg lautet-, 
fkisnter og fmaaer ikke nndet end Kul» 
Vi vader i det; vi hat det over, under 

og ved Siden of os: det hat fvoertet 
»nlt paa os, fom det kunde nan: det 

knafer mellem Tasnderne, lægger fig 

di Øjnene og tive l Ncefen 

Korrespondancet 
--.-----:--- q-·..--. 

Dritt-roch Me. 

Vi hat san haft Kredsmsde her i 

Westbrook. Alle synes enige om, at 

det var et iærlig aodtMøde, der end- 

og overgik vor i Forvejen helt dristii 
ge Forventninc1. 

Tit den fastsatte Tid var der kun 
indmcldt 5, san Martin Thomfcn, 
der havde haft Ulejlighed med at be- 

H 

stille Plads til 40, begyndte at tænke, 
at der maaike innen koni. Men inden 
vi blev færdige, var de 40 Pladjer 
taget i Brug, og Thomsen maatte ud 
at jøge efter flere. En anden Gang 
inelder de sig not i Tide, saa vi kan 

have Negningen i Orden. 
Af de befagende var 23 fraBroklyn 

og Plainfield. De havde reist over 

400 Mit for at komme til Mede; men 

det lod ikte til, de havde fortrudt det. 
Alle Kredsens 5 Priester var her. 

og desnden Prwsterne Storli og R. 
Nielsen, Wortlaut-, Derimod var det 
os en Skuffelse, at Samfundets For- 
Inand, fam havde lovet at komme,l 
blev liindret i fidfte Øjeblil. 

Saa liavde vi Bei-Ia af en Past. 
Mortenien fm Cliicago, der bl. a. 

bragte en offiriel Hilsen fra »General· 
Synad« on fortalte om sin »Slun1«« 
mission, hvor han bl. a. det fidstes 
Aar havde faaet omvendt ca. 1000 

Mennesker, der iblandt en Mand, derI 
var saa fnld, at han maatte støtte fig« 
for at knnne staa oprejst, dg faa 3 
Kvarter efter iom en lykkelia og gladk 
Kriften prasditede Evangeliet for eni 
ftor ForsanilinII. Der fandtes ikke enk 
Lastens Hule i Chicago, uden Mor- 
tenien havde vceret igennem den, og 
han havde reddet 100 unge Piger ud 

ser lød lidt for,,ameritanI«ke« for os at 

freste Lid til, og da vi saa videre her-- 
te om Mortensens «Virksoml)eder« i· 
Boston og Brooklyn, var vi flet ikke; 
bedrøvede over, at han fkyndte sig J 
at sige Fakvel og rejste sin Vej medl 
Natiltoget 

Præfterne og Delegaterne var ern-! 
trent »buIy" hele Tiden, da de hande» 
Farretningsmsderne uden for de til-« 

lyste Sessianstider — og de havde ik-" 
ke saa faa Forretningsmøder. 

Om Sendagen var vor Kirke for 
.,lte men man prøvede at tranige sig 
frem. Der var 125 Altergæster, vg·l 
der blev ofret 8135 til Missionens 
Mandag blev et fcelles Ungdomsfors 
bund organiseret Dets Jnteresferj 
drejede sia scerlig om Japan, on det 

beqyndte Iin Virtion!lsie« «- med en Kol- 
lelt paa 830 J 

Middaa og Aften havde Vi Fasllesi 
ipisning -i en lejet Sal. Om Søndas 
gen bespisteg i alt ca. 400 Mennesler. 
Der blev den Tag bl. a. brugt 180 

Pd. Kød 
i Hver .·susmoder I Menigheden hav- 
de forpligtet sia til at bage 4 Brod 
4,,pies« ocI 4 »cakes«. 

f Hans og Mai-en Hausen, der i 
Sommer rethe til Danmark, tom nn- 

der siredsmødet tilbane, fidstnævnte 
sont Huftru med et nyt Navn. Hun 

Erein estkk et kokt Ophoid tinigc 
Imed sin Mand og en Softer til Fres- 
ino Co» Cal» hvor han har en Form. 
iHans blev her i Byen. 

Niels Haner er reift til Danmark. 
Han aflagde under Kredsmødet det 

iglædelige Vidnesbyrd, at han var ble- 
ven et Guds Barn, og faa følte han 
det som iin Pligt at gaa hIem for at 

hjcelpe fine gamleForceldre, der træns 

»ger il hans Hiasln 

j Unadomsforeningen overraikede 
ham Aftenen føk hans Afrejse ved et 

fcelles Bei-g i hans Lagi hos J. Lato- 
reniens 
; Mrs Joh. Hendrikfen bar veeret 

spaa Synelisten i lænaere Tid 

H Paftor Christensen var en an i 

Boston til Jubilæumsfest eftersiredss 

jmedet lier 
siort efter jin Gjemkonift blev der 

Ierklceiet Stueariest oyer liam on lIele 

Familien paa Grund af Starlagensi 

jfeben Der er dog ingen af dem, sont 
vil tilstam at de er soge, faa vi haa- 
ber, de maa fnart flippe ud igen. De 

ifik under Kredsmødet en lille Dreng 
Idsbt Skønt han blev baaret af en 

lPreesh dsbt af en Præst og havde 3 

Priester iom Faddere, paaftaas det 
at være hom, der hat beqyndt Tilvces 

relien med at faa hele Familien ar- 

;refteret: men det forsikres, at han 

iforbedrer fig aodt. 
Vi fis til Kredsmsdet 6 ny elektri- 

ske Lamper indiat i Hirten, hvilkiet 
har udryddet alle merke Krage. 

Gans Brtx loegger Planet om at 

rejie Vefsipaa og llaa fig ned paa en 

Farm et ellee andet Steh. 

Dagmar Laurlen fra New Den- 
mark, Canada, er bleven optaget i 
vor Meniath og Ungdomsforening. 
Hun Ja hendes Bruder, Julius, send- 
te Reisepenge og Jndbydelie til deres 
aamle Moder, der faqde ja og kom 
fierned til Kredsmødet Siden bar de 
med hverandre belegt Slægtninge i 

IBolton og Wortestet. 

— 
M 

Vorstand, Ore. 

Atter skal J høte lidt fta Portland, 
Ore. Kammer du med gadt nyt2 
Denne Gang faat J at oide, at oed 
Herrens Miflundhed hat vi nu en 

sløn Volig til Prcesten paa samnie 
Grund, hvat Kirken staat: 640 Unian 
Ave. N» som hetefter vil væte Pras- 
stens Adresse. Haft detpaa, am J til 
Pottland sktioe maa. 

Menigheden er jo lille, ag i de tyve 
Aar, der hat vætet atbejdet her ude, 
hat den savnet et saadant Hjem til sin 
Vejleder, som maaatte tage til takke 
med en billig Lejlighed, medens Dan- 
sketne gennemgaaende, inden de hat 
vaetet her tot længe, hat deres eget 
hyggelige Hieni. 

Fwst blev vi enige om, at Ptcesten 
sknlde begynde at samle lidt Penge 
has vote Søskende i Califotnia, iam 
hidtil har betalt var Husleje, femten 
Dollats am Maaneden. Resultatet 
blen, at Fetndale ydede 60 Dollars; 
Eaft:-n, Fresno ag Oleander 50 Dol- 
latsx Selma og Del Rey 50, i alt 
160 Dallats« Menigheden iEugene, 
Ore» 60 Dall. Altsaa et Tilslud paa 
220 Dallats. Eiter at vi saa selv 
havde subsktibetet ca. 500 Dollars, 
ved Menighedsmøde ag Jndsamling- 
haabede vi oed Guds Biftand at fulds 
for Vætket, hvad nu er stet. Huset 
hat kostet lidt over 1300 Dollats, et 

bygget tidssvarende fra Kaelder til 
Kvist as C.Nielsen. Eastern Ft Western 
Lumber Co. gav as en Ttediedel as 
paa Tømtetx alt fik vi aodt ag bil- 

ligt, aa under atdinæte Farhold vilde 
det have kostet 2,000 Tollars. Vi hat 
en Gckld paa 350 Dollatsx men da 

Menigheden eudnu et lille, paatag 
Præsten sig at afbetale Gcelden med 
de Penge, fam ellets gik til Hasleje 
Havedsagen er ja den, at flere kam- 

met tilbage til Menigheden, sam er 

ude paa Fortabelsens Enemcerket. 
Saa ordnet de øvtige Ting sig med 
det samme. 

Blot Herrens Aand kan veilede as 

ial Sandhed og vedligehalde den 

indbhrdes Koerliahed, som skjnlet 
Synders Mangfoldiahed· 

Den 21. November holder vi Fest 
i Hafer Pastot Thoteby med Menias 
hed et indbudne. De hat det skønt i 

Euaeae 
Atbejdet for Gzids Rige et haardl 

i Byerne. Djævelen lægget Fadangs 
let for Mennefket 

Nu hat vi deflig Regn hver Daat 
men vi haabet endnu paa kønne Da- 

ae imellem Byaetne. Mange, manat 

Danske ankommet stadig til Byen 
sont aasaa givet jcevnt aod Erhoetv 

S"uttelia kætlig Hiler til »Dan- 
sketen« og dens Loesere? Kalt. 
4444444444444444444444444’ 

Bekendtaøreller 

Missiousmsdr. 

l Om Gud vil, blivcr der Missions 
mode i Metkiahcdcn i Ell Horn 
Iowa, fra 26. til W. November 

Vcnncr indbydes hervcd paa det kast- 

ligstc til at tcltimc i III-met 
l Pag Ell Horn Menigheds chne 

Poul P ctersnk MADE Finr 

»Th. N. Jersild, MADE Prasp 

, Missionsmødc og Aabniimsfest. 
, 

.-..-- 

Om Gud vit, afhocdck Tkimmtis 
Menighcd ved slcnmam N. Dat. 

Missionsmøde den 26., 27. og 28 

Nov. Om Mandagcu den 29. bmyn 
der Bkoksou Højskole. Om Form 
fra Kl. 9——11,3() indskrives Elevcr 
Kl. 2 Cfterm holdes Aabningsutø 
de med Taler af Krediens Prwstcr 
som herved alle indbydrs til at føl 
ac med cs hjexs fra Krcdsmødct » 

Montana. 

J. J. Kildfig. 

Mission-Inde 

Om Gud vil, blivek der Missionsi 
møde i Frau-tut Nebr» fra 25.—28 
November-. 

E. R. Andcrfen, 
Prwst. 

z Unten for-gebe Utgave 
at Uisinqs Mission-bittern »Es-m 
qeliets Geier-sang ud over Jotden 
foreligger nu fætdig til Udlendell 
indbundeu i sen-betet fmukt og lolid 
traust Bind. Prisen et den lamm 
fom pas fsrste ·Udgave 83 80. 

Du. Luth. Publ. But-. 

Ylu er det Gid 
at virke for Udbredelfe af Samfundets forfkellige Blade. 
Enhver ny Abonnent, iom betaler for et Aar i Forskud, 
faar Bladet ftit til Nytaqr 1910. Dei vil iige, han faar 
Bladet fra nu af indtil Nytaar 1911 for Prisen paa et 
Aors Abonnement. Dette i Forbindelie med vore for- 
fkellige liberale Ptcemietilbud, og den i og for sig ster- 
deles gunstige Aarstid man gøre det forholdsvis let net- 

op nu at staffe nye Holderr. Vi ikulde gerne have 1000 
Nye Holdcre inden Nytaar, og det vil væte let noc, naar 

der taaes fat over hele Linien. Der findes i Samfundet 
ifølge Aarsberetningen fra i Aar 168 organiperede Me- 

nighedcr, foruden ca. 30 Missionspladser. 1000 ny Hol- 
dere betyder altsaa kun 5 fra hver af Samfundets Birk- 

somheder 
Vil De hjælpc oö til at usa dette Maul? 
Kender De ikke allerede vore liberale Vilkaar for 

Abonnentfamlere, saa fkriv ftraks om Oplysning og Abou- 
nementssBlanketter. 

Danile Luth. Publ. Haufe, 
Blair, Nebr. 
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ZEIT-voll paa. Tand-H 
glalebilleder og glul etanlsker 

for Hmcm og store. 

L- 

Under denne Titel vil der i Äar paa vorl Forlag 
udkomme en ny illustreret Gavebog til Btug 

for Spuoagsskoler og Hjem. Bogen bljver paa 32 
Sider stort Kvortoformat nted l9 Jllustrationer, 
hvoraf flcre helside5. Tehsten bestaar af Juleevangei 
liet, Julefalmer og passende Vers. Paa Fotsiden af- 
deet Billcde af Essglekoret Julenat, og paa Bag- 
siden et stort Juletræ 

Prifen bljver 25 Cents pr. enkelt sEkSemplar. 
J Partcr stor Rabat. Prøveeksemplar tilsendes 
portomt for 25 Cent5. 

Bogen ventcs fætfdtg omkring 20. November. 
Nærmere Unmeldclse jenem 

Be 

Yanislt xutlj publ. gottse- 
Blair, Nebr. 
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Some Englile Books 
HROFJR F. WE!DENER: 

Antmtiujnns un thi- gisherisl Apistik-sc sJan1es. !«etksr,.10hn, aml 
Judex und the Beweis-non of Sk· .10hn. 778 Pagiskg hand- 

snnioly hnnml in gross-« clot h with title in gold. sptscjal net- 

prjccs ................................................ BLSU 

.—
 

stinle in the Tut-L First Series Nr. l. Genesis. 10 Studies 
nich genoml »Mit-w acht indem An excellent aid to djble 
st11(le««ts. 141 pages-, t:luth. net ............................. 0.50 

The Doktrin-s of the Minists«)s. Outljne note-s based on Luth- 
anli. anil Krituth. 147 1)ug(«s.i-I(-tlt with title in gold, net 0.75 

THE LUTHERAN coMMENTARYx 
, 

ksditisti IIF Ilisnky Iczstpr .l:1(-«l)s. ii plain expusjtjun of thi- lloly 
Nsijptnrc s ot· the New "l’(«stan-ent. hy stholurs of the Luth- 
·«1-«n(·hsu"ch in Ant«-Iic;i. 6 magnihcsnl Whnnes In Art-en 
(·l»1h.slimi1mäingultL spusjaL net .... .. 9.00 

JOHN GOSSNER: 
Thts llmrl tst")lnn,i1l· sinktle ....................... U 15 

JULIE SUTTER: 
A (’()««n)« of Alt-»F »k« Suqu -i (’«hristi«nit)" us Wotk This Smrys 

us Hi- hosl jn WisHIph sh« ein-l its ; pphisrsjjnn A nsmnrkthe 
h()«k, IRS pag-»s« («1mh, il »Juki«-C III-l ...................... 0.50 

Danish Luther-an Publishing Hause 
txt-Mk Nichte 
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Nye Postillcr. 
T» 

H. Ussing: ,.Troen5 Gode Strsd« 
En Aar-gnug Prædikener over Kirkeaarett gamle Spisteli 

? 
? 

zU 
mit-. 527 Sider. Solidt ins-h s2.40. 

.Busch: »Vidne5byrd fka Frue Kirke i Odenfe.« 
Stenogrofifk gewinkt Udgivet af kirkeliq Forenins for 
Jahre Mission i Danmark. 833 Sidet i find-les sinnst tempo- 
enres Shirtinggbind 82.60. Med tomponeret W es 
cjsmer 82.80. 

Vaisisss kais-. Funk. Hause, 
Unit, Reis-. 


