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san venter at finde flcrc lcvcudc, men 

uyc Udbrud af Jld vaniteligs 
gtr Redningsarbejdet 

Dagbladeue beretter fremde-les- hqu 
Dag fra Cl)erry, Jll» om, hoordau 
det gaar med Redninggarbejdet der- 
nede. Este at fagkyndige qentagende 
bavde erkla-ret, at alt Hand om at fin- 
de levende Metuieiker nedei i Gruben 
maatte Waldes-, fandt man i Lørdaas 
sit-Humans Blade siger 21 -— Mund 
leitende. Te dar nie-act fortwirkte 
noale af dem lJalut fra Forslandem 
men efter at de kom on, on der dlev 

gidet dem Ztiitntlanfer, oq de san fi- 
den faudt Hlmne oa Hvile i deress 

Hieni, sum de fig. Te immer Mime 
at der finde-J flere levende denn-de 
endtm Ziden de levende fandtecs, 
bar der vasret gjort heroiike Anstren- 
Ielser for at faa anders-at am der 

muligt ; er ilerei Live, fom kan 
reddes, men iudtil i Gaar Mai-ges 
bavde Anftrengelferne været sama-—- 
ve5, hvilket folgende korte Telegram 
Uhu Zis- 

Cherry, Jll» 23. Nov. -— Der u s« 

drjd Jld med foruyet Voldiomhed i 
St Paul Gruben i Dag tidlig, ogl 
den tkuer nu Hovedikaktcn. Al Red- 
ninqsarbejdet er ftandet, og hele Ar- 

bejdsstyrken kæmper med Jlden. 
Skulde Hovedikaktcn blive væientlig 
beikadiget af Jlden, saa vil alt Haab 
Im at hiælpe dem dernede viere ude. 

Situationen den 22. om Aftenen 
qives faaledes: Antallct, der blw in- 
despæret, 310: reddet levende 20; 
Lig braqt op i Das ith tidligere 59; 
endnu immer 189. Hvor mange af 
disscs jidite, der muliavici er i Lilie 
ved man älte. 

Om de indespasnredez Tilstand i 
Gruben fortirller Grube Jnfpektør 
Gent-als Eddnt 

»Im var i Aare Nr. L, da jea 
sit at tilde, at Gruben lmrndtcE Det 
stritt-, iea aiordih var at naa Hoveds 
statten. ch fandt imidlertid, at Til- 
aaimen til denne allen-de var ipckrret 
af Jldem oa ilere Arbejdere laa ned. 
Alle var eieniynlig blevet walt. Jea 
foriøate ikte at qaa lasnaere Der var 

noqet. som iaade mig, at alt jeg læns 
gen-, vilde Døden vasre iitter. Jdet 
jeq vendtc ons, git jea lieu intod Jud- 
ganaen til Aare Nr. Z. Det stod tlart 

for mig, at im maatte dort fra Re- 

gen; jeg raubte og advarede de an- 

dre kundt om mig. i hvilken Fare de 
befandt im. Jeg løb foran flere og 
ssgte at holde dem tilbage. Mange 
af dem var som forvirrede af Rceds 
iel oa trasngte sig forbi mig for kun 
at falde, naar de kom ind i den tyks 
te R-g. En Del af dem bevarede iin 
Koldblodikfhed oa fulate mia. 

Vi kom ud af Jldkamtueret iaa 
hurtig iom mutigt oa sagte ind i en 

Sideaang, hvor der itke var Rea. 
Vi hat-de alle vor Middagsmad med 
os, og vi var paa det rene med, at 
vi maatte spare paa den iaa lænae 
iom muliat Wange af os havde we- 

ret i Grubeulykker str, og vi vidite, 
hvad Bærdi imaa Stykler af st og 
Its-d hande. 

J denne Sidegang, hvor der var 

megen feist Luft oq ingen Rea- krsb 
di teet sama-m Bed Stinnet as Ly- 
iene i voee Duer, iaa vi hverandre ind 
i Diene, og vi var hvide lom Sue- 
sttnt vi var alle steerke Mænd, der 
var kendt med haarde Ptmliee For 
eu Stand kunde vi ille iige et eneste 
Ord. M bat-e iad og iaa paa werani 
dre. Indelig talte satte og im til 
dem. Jea fortalte dem. at vi var i den 
Weste Fare, oa at vt maaike aldria 
sit Daaens Lys ellee voee Gustruer 
oq Bsrn «at ie kam Jeg"paalagde 

dem, at vi tun hat-de os ielv at stole 

As LAsT 
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paa, og at vi maatte handle over-last 
De lyttede til mig og opferte sig me-; 
get tappert. I 

i Jeg vidste, at det første, vi Watte 
arm-, var at udcstasnge al Gas oa1 
innre os ind. Alle bcgyndte ftraks atl 
nrbejde, og dct tog ikke lang Tid, før 
vi havde Aabningen tilniuret. Da 
ni ingenting havde at befiille, satte 
ui us Pan Kulstykker for at ventc pcm 
vor Redning eller Død Vi nidste ikkkn 
hnilkct dct Vildc blive· Dank-n ask o·1 

spJknttcsn kom, men vi lmrte ingcnting. 
;Vi nidfte, at nmnqp ns Mastidcne lnn 

Ydøde i Tnnncllen udensor i Merkde 

Ins Hovcdssaktem mm ni knndc intct 
Austritt-. Vi tnltts til binanden for nt 

holde Modct oppe. 

Plndscliq ondnche ni, at ui Mc 

bande on one-ste- Vonddrnatm Dettes 

Faktum tog næstcn Modet fm de flo- 
fte: men feg bvroliaedo dom, da jcq 
tasnkun at vi paa en eller andcn Maa- 

sde kundc finde Band. Vi bcgyndtc 
straks at grave i Jorden, og dct toa 
ikkc Imme, sprend den bmyndte at 

visc sia fimtiq. Vandet kom mmri 
langsonct, og oldria hat« vel noqeni 

ting qlaschet Menneskchjcrte i den 

Grad, fom denne lill thndaare fms 
dede os, Saafnort vi san det, brød 
ni nd i Bravoraab: thi vi vidfte, at 

der vilde komme men-, on at vi ikke 
vilde dø af Tsrft. 

En ny Dag randt, ntcn innen Lyd 
var at opdage. Af oq til mabte vi, 
da vi haabede, at nagen vilde komme 
ind iTunnellen udenfor oq bringe 
os Hielt-. Til Slut kom vi nd af 
Tidsregningem og vi opgcw os fom 
fortabte, da vi pludfelig hørte Lyden 
af Mennefker langt dorte. Vi blev 
modiae, thi vi vidste, at snart vilde vi 
blive reddede. Bi mal-te og hujede 
igem men vi vidste ikke, om nagen 

bitte os. Om en kort Stand brtd 
man ind til os, og fra den Stand hu- 
stek jeg ingeniing, da ieg W bo- 
vldstlss am. Alle de lange Dage og 
Nætter stod foran mig, og fes fov 
ind·« 

Grev seppelin striver for Tiden 
sine Menschen der vkl ndkomjne til 
Forum-et 

Fra Grabens Jndre. 
Gudstjejieftc mcd Salmefang ljd 

derindr. 

Ein-kry, Jll» LU. Nov. De, sont 
er rcddot ou kununet levrndc fm Gru- 
bculuttm givcr Willimn Clolland 
den lJøjeste Pris for Zjaslsstyrke og 

Forerfkab. 
Eli-Hand der er et trofast Mirkemeds 
WI, holdt wudsztjcncste med de andre 
to Gange om Damm. Hans Yndlings5- 
jung, ,,T’lrifc, nn) Zonl«, lasrtr endoa 
lldlasnditmonm fcm de sung Ordctus 
mes. To Gange out ancn fang Gel- 
smd med jin m ffotske Etesnmc i 
III-: Inørtic Wrotte die-sc opliøjedch 
trøsteude Ord: 

Arie-us, Inz- sont. 
Hut falls Um Ave-sittlich 
’l’1i(«·t-nkne«sf (l(-(-«I)0nz, 
«l·l1.- ««r(l witt- Iw »Um-. 

To Gange daglig holdt Cleland li- 
geledcsiz en ligcfrcn1, tut-n bjcsrtcftærk 
Prædiken og trøftede sine stakkelsLi- 
dclsesfasller. 

,,Hold Modcst oppo, Gutm; Gud 
er mtsd os« Fortvivl ikktc Andre hat 
vix-rot afikunret im Dagslyset, som 
vi er, oq iGuds Time kotn de nd 
lcvcnde«. Saadan gcngivcs hans 
Prædiken. 

,,«serren er hos os, endoasaa her- 
oq stor er hans Barmbjertial)ed« spi- 
cdc han til, og derpaa fulgtc saa usw- 

Hviaelia Fadervor. « 

F George Eddy, en Miticinspcktør og 
iHelt iblandt dem, der er blcsven red- 
det fra St. Paul-Gruben, fkrev i sin 
fortvivlede Stilling i Mørket nogle 
Opmuntringsord til fin Huftm Bre- 
vet lyder i Overfættelse fault-des: 

,,14. Nov. — Kære Zduftru oa 
Borni Jeg striver disse saa Lissier 
til oder, og jeg tænkety det vil blive 
Abste Gang. Jeg hat prsvei pza at 
komme ud to Gange, men bit-v kirc- 
vet tilbage. Der synes intet Haab at 
vcere for os. Jeg kam ned ad denne 
Skakt i Gaar for at hjælpe til at 
redde Maine-freue Jeg haben at di- 

Mænd, jeg fik ud, er bleven reddet. 
Bel, Lizzie, der-fein jeg findes MI, 

liaa tag mig og begrav mig i Streu- 

tor og flyt tilbage. Held Esther vg: 
Clarence og Jimmie samtnen sen me« 

get du kan. Jeg haaber, de vi: ikle« 

glemme deres Fader; saa vil jeg by-» 
de eder alle FaweL og Gnd oclsignef 
oder alle. George Eddy.« ! 

Pan den anden Side af Papnct, 
et Blut-, der tur- ceoex ni- af en Note-: 
rings-bog, bavde Watte-r WITH mT 
Arbejdsmand, skrs set sit sende: 

»1 L Nov. —— Vi. de m dertmnede,« 
bebrejder ingen for den Ulykkeshæn-» 
delse, lwotoed vi blev indespcrrret 
her, og vi trot, at enhvcr hat gjorH 
alt hvad der ftod i hans Mast for; 
at udfri os Med de bedste Ønsker till 
alle Vedkonnnet1de.« ! 

Tet var san tilliae under sktevet as 
de andre 19 Mir-nd ! 

4 

Mart! 
Naar dette Nummer udgaar 

med en DelTrykfejl, saa har det 
sin Grund i, at Gasværkets Damp- 
kedel er sprungen og Gassen, hvor- 
ved Blyet, som vor Sættermaskine 
bruger, stitelteo,erfta11dset. Af den 
Grund er vi nødt til at udelade en 

Dei Nyhech Meu hellere lader 
viNummeret ndgaa, sont vi kan, 
end vi venter til efter Taksigelses- 
Ingeni. 

er et braut Folk og besidder store og 
nsdle Egenskal)er. Dereås sunde Men- 

nejseforstnnd og deres Intelligenz nil 

fnu Bnnt med alle 3t1·idigk)eder. 
Den l)nrtige, sikre Mande- lworpcm 

de hat- dmgt en Afgørelse pna det i 
Marinen forefaldne, og den strenge 
Tom, enlwer Om- swldt over denne 

vanvittige Hm1dling, bevifer, at Fas- 
drelandskærlighed og fund For-stand 
stadig er de berskende Egenskaber i 
vort Folk. 

Im msrer en nrokkelin Tillid til 
Groekenlands Fremtid. At de nuvoes 

rende Vanskeligheder vil finde en 

fredelin on rolin Løsnitm, hanber 
jen, tillidsksfnldt 

s 

» 
Roosevelt om Missionen. Ved en 

Pauker som blev holdt for Er-Præ- 
sidcnt Novsevelt i en By i det britiske 
Lftaf1·it·u, ndtalte denne bl. a. føls 
qende: 

Husk, at Retfcerdighed og vor egen 
virkelige Interesse krcever, at de Sor- 
te bliver behandlede retfærdigt. Jeg 
har ingen Taalmodighed med sentis 
mentale Folk, og jeg tror, at Sentis 
mentalitet gør Mennefker mere For- 
træd end Brutalitet. 

Derior qcelder det efter min Me- 
nina om at ftøtte de Missionoeren 
af hvad Trosbekendelse de faa end er- 

der yder et alvorligt og uegennyttigt 
Arbejde.« 

Den fslgende Dag nedlagde han 
Grundstenen til« en Kirke og en Mis- 

siongskole for hvide Bern. Ved denne 

Lejlighed fagde ban: 
«Det er den ledende Races Pligt 

at hjælpe dem, der staat laveee, til 
et lmjcre Trin af Oplysning, og i den- 
ne Henfeende er Missionærernes At- 

bejde af støkstc Betydning. 
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En Hund«-Murm. Fra Milwauiscin 
Wie-«11usldrs:- unt en Hundredaarigo 
Fodielsdag. Tot er en Mrs3. Eliza P. 
Haiokitis. Hmi fyldte den 22. ds. 

de lmndredc Aar. Hirn læser Anfer 
Iog Magafiner daglig, og det iyne5, 
lsum hun interessiert-r fig særlig for 
Jmummskincn Bare hun kunde faa 
en»at ic, sør knm dor, siger hun. 

Dr. Frev. A. Cooks Beretning 
firrdig. Fra New York meldes un- 

der 22. ds» at Dr· Eooks Berctning 
ocu jin Reife til Nordpolen vil blive 

affendt derfm til Kobenhavn med 

Dampskibet ,,United States«, som af- 
fejler paa Torsdag. 

Der er gjort ckstraordiuceke An- 

ftrængelser for at befkytte Rapporten 
under Overrejsetz. Den ital laases in- 
de i Kaptajnens Pengeskab og bevogs 
tet af Tooks Seit-tot W Lang- 
dale. Rapporten indchplder 14,000 
Ord, og det forventes, at den vil naa 

til Københavns Universitet inden den 
7. Dec. Dr. Cook venter da at faa 

iUnivekiitetetsDom omkring Nytaurssp 
«tid. 

I 

Kong Georg og Grcekenland. —- 

Konq Georg shar udtalt til en Kor- 

respondent til, ,,Matin«, at Grækerne 

Jokden rundt. 
Et Has, der var under Opførelse, 

er styrtct samtnen i Edolo (Jtalien), 
hvorved 6 Murere blev dræbt. 

I 

Krigsministeren i Frankrig vil stille 
Forslag om, at de franske Straffebas 
tailloner i Afrika ophceves. 

I 

Til Stortinget i Norge var til 6. 
ds. valgt 50 Højre og Frisindede. 28 
Venstre og 9 Socialdencokk·ater. 

If 

Monteucgros nylig aabncde Fri- 
havn i Aptivari er bleveu ødelagt af 
en frygtelig Storuc Skadcn auslaas 
til over en Million Fres. 

I 

En Dur-l hat« fundct Etcd Inelletn 
Reduktørerue af to spanske Blade, 
hvori de Our polemisorcst mod hinan- 
den. Beuge Hektor blev saarede ved 
Sabclhug 

II 

Et Brwndevinsudvalg i Nærheden 
af Gomel (Vestru’g»land) er bleven 
overfaldcsxt af 3 d)iøvere, der dræbte 
2 Præster, 1 Lærer og 2 Kvinder, 
hvorefter Røverne undflap. 

. 

Las Pas (Bolivia), 7. November-. 
J- Nærheden af Oruko er paa Banc- 
linien eksploderet en Jernbanevoqn 
med Dynamit. 19 Personer dtwbteQ 
SkadIn anslaas ti«l s60,000. 

. 

Paa et sBjergværkskontor i Best- 
falen har Jndbrudstyve forledeu Nat 
med en falsk Nøgle aabnet Penqsikas 
bet og stjaalet 279,500 Mark, der 
skulde have væket udbetaslt spme- 
ninger nceste Dag. 

Bjørnstjerne Bjoknson Iigger for 
Dødem Fra Paris meddeleg under 
22. ds» at B. Vjørisson bliver svagere 
og wagen-. Den Aftenen forud udi 
ftedtc Bulletin Var mcget foruroligs 
sende. 

f 

Odd Fcllow Ordenons 25 Aar-Z 
anilasmn flsjredcss forlcden i Malmø 
under Dcltaqelfe af 600 Personen 
Drrivlmidt flore Mspschcntunter fra 
Dmunarl«. Rong Osuslaf, Qrdencns 
lmjeste Beflutter var til Zwist 

. 

E« Isonwldrr ucd Nnvu Moritz 
Vol-In i Alma-Pest lmr med sin Ham- 
mer dralet sin Rom- on fine 1 Vørm 
lworpcm lmn sprang nd af Vinduet 
fra Z. Sul og dræbtcss pna Siedet. 
Wunden til lmns Sandlinq angives 
at owns fortnivlcnde økonomiske For- 
hold. 

. 

Lasterc ou Viskopprtx Paris, 7. 
Novemlnstz Fsorcsitiisqrrnc nf Falke- 
fkolclasrcsre og LaFreriudeiy Her i alt 
tcrllcsr over 19U,()()() Mesdlemmelz hat 
anlaqt Sag Inod saintlige franske Er- 
kcbiskopptsr ou Bisloppcr i Anledning 
af Viskoppcsmesjs sidste Hin-bohren, hvor 
i de skildrede de verdslige Folkefkolers 
furdasrmslincs Jndflydclfc. Lærerne 
kræver af hver Biskop en Skadcgcrs 
statuinq paa 5000 Franks, idet de 
hævder, at der ved Hyrdebrcvet er 

tilføjet dem moralsk og økonomiss 
Skach Skadeserftatningen vil blive 
tilftillet Skolekasfcrnc. 

Sprogkampen i Østrig. Prog, 4 

November. Samtlige czekifke Med- 
lemmer af Rigsraadet, Landdagen og 

Herrehuset har paa etMsde her-Dass « 

dag vedtaget en Resolution, i hvillen «- 
dc udtalcr deres dybefte Forbitrelse T 

over Sanktionen af Sprogloven for 
de rent tyfktalende Lands-dele, fordi 
de ikkes tyfke Nationaliteters Asche- 
rettiaelse krænkes derved. J Resolu-« 
tionen udtaleg der Mistillid til Its-« 
geringem ligefomi man erklæree si -. 
ville bekæmpe Minister-let paa det fis- 
pcste 


