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Man Rårdam nim. 
Zjællands Biskop, Thomas Skat 

Nordam, er pludselig død Lørdag 
den 25 Sept» 77 Aar gammel den 
11. Febr. Vi meddeler folgende ef- 
ter ..Uriftcligt Dagblod« as 27. 
Sei-i 

For de fleste ioni Bistop Nordams 
Tod overmskcnde 

Tn linn for uogle fna Uger fide-i 
talto ned den danskiamerikmiske Fest- 
Gudsktjcncste i Oelliqanndsiiriem san 
lmu rast nd og talto nied fasds 
uns-IV Wust, og det er lnn ct Pai- 
Tnkkc sxdcm der fm Bispekontorct nd- 
git kllkksddelclic til Vladene om, at 

hnn inrftkommende Oride vilde fo- 
retnae Orditmtion iFrue Mitle- 

Mmistcs vist havde han i en 11 Da- 
gess Tid lidt af fin gamle Sygdom, 
ei: Blasrclidelse men der var nceps 
pe nogcm ikle engang lmn selv, der 
ancdix at den vilde medføre Dis- 
dei!, i det mindste ikie efter saa lort 
Tids Forli-h 

Zygdommen nødte lmm imidleks 
tsid til at gaa til Zeug-:- i sin Villa 
»Jl Recrero« pan Ordrupvej, hvor 
ban daglig blev tilfet af sin Hule- 
ge, Dr. med. Kahn Faberc 

Bisloppen fslte dog ingen Smer- 
ter· lmn kunde endogiaa ligge i sin 
Seng og læfe Boger og Mode, liges 
som lian ogsaa talte til sine nærmes 

ste om det Arbejde, han vilde give 
sig i Log med, sna inart lian atter 
kom,op og vendte hfcm til Bispes 
gaarden. 

J Freitag-Ei lslev lmn onersprt til 
denn-« i et Ambi-laiices9111toinobil, 
ledioaet of Huslregeik 

Han befmidt sig vel om Aftenen 
og iov godt om Nation, og da Las- 
gen tilfna ham Lordoq Morgen, var 
der intet usasdvanligt at bemærte 

Men lidt over Kl. 10 skete der 
et riludjeligt Oiiiilaq. Biskoppeu fil 
et chvimeliesanfald og laa i nogen 
Tid bevidstl-Z. 

To hau vaagnede, var han selv 
klar over, at dct var Dødeih og Has- 
læaei:, der lntrtigt var bleven til- 
kaldt, san ogsaa, at der intet var at 
Agra 

Summen med sin Huftru bad Vi- 
skoppen med sagte, men klar Stenime 
Fadervor, tryktede hendes Haand og 
sov et Par Minutter efter stille ind. 

Om Aftenen oversprtes Bifkop 
Rotdams Lig fm Bispegaarden til 
Frue Kirkr. hvok Kisten henfattes i 
et as Kapellerne til venstre for Ho- 
vedindgangen. 

Vcd Gudstjenesien i Gaar blev 
selvfslgelig Bistop Rsrdam mindet 
i de københavnske Wirken 

Saale-des udtalte Pastor Chr. SI- 
renien i Gatnisongkikke bl. a. spl- 
gende: 

»Von var en qod Mand, der stod 
paa Livets Side og ærlig spgte 
at vise bette. Jlle mindst i sin Egens 
stab af Fude for »det ktbenhzwns 
ste Mckefond« sit han Lejlighedtil 
at vile det. 

Rsrdam havde« iom vi jo alle har, 
bver i sin Stillinw sine Fell» vg- 
fm com Bist-w —- ds bang femme-i 
uied han- Personlighed. 

Men de stal like haltet mindft i 
den Gudd sus, der limit- .,Jeg vil 
ikke komme edets Feil i Hof 

Oq hans Fortkin var lanqt de 
overvejende· 

Bi levede i vanskelige Tiber for 
vor Kirkr. Herren give ham en Ef- 
termand paa Sjællands Vispefioh 
iom hat hau- Fortrim oq fom san 
san Rande til etundqaa han« sein« 

John Bull vil hjælpe 
Spanien. 

London, 5· Okt. —- Man venter 
hvert Øjeblik, at det britiske Kabi- 
net fkal skride til Handling i Motoks 
ko Konflikten, og det kan lede til 
internationale Vanskeligheder. Dei 
sivede ud iDag, at Kabinetsmøs 
deti Gaar var sammenkaldt for at 
drøfte Situationen i Morokko med 
det for Øje at vasrne om britiske 
Interessen Diplomattjenesten har 
opdaget, hvad den mener at være 
den virkeliae Henfigt med den mor- 

rokkanske Opftand, on Følacn er, at 
der er vakt alvorlig Um. 

Vritiske Statsnnend Paastaar, at 
Spanien af Frankriq var tvnnget 
til at fortscette diiiffstlriqen for at 
beflytte franfke Interessen Frank- 
rig, der nu er onerbeuist onn, at 
Spanien licesentlia er slaaet, vil ri- 
ineligvis optage Flacnpen i Makrok- 
ko. Det var indlysende, siger Diplos 
mater-, at Spanien-Z morrokanfke 
Elsistens vilde vaere til Ende, naar 

Franlria skubbede Spanier-ne nd. 
Jmidlertid tyder alle tilgængelis 

ae Fakta paa, at Tyskland ikke er 

nvirksom, inen prøver paa at udvide 
sit Herredønnne i Afrika ved at bi- 
staa Sultan Mulai Hafid, der for- 
fyner Riffftammerne med Vaaben oa 
Ammunition Keiserens Ønske om at 
faa morrokansk Territorium er vel 
kendt, og det er indlysende, at han 
ille overfer en saadan Lejlighed til 
at nullificere AlgecirassTraltatm 

Englands mefte Haab i Dag sy- 
nes at vcere at faftholde Status 
quo ved at komme Spanien til 
Hjcelp og dcempe Opftanden faa 
bnrtigt iom mnligt. Kabinettet bar 
ikke endnn bestemt, hvilken Stilling 
det vil indtage, men holder sia rede 
til at handle øjeblikkelig i Tilfaelde 
af agaressive Bevæaelser fm Frank- 
riqs eller Tysklands Side. 

Jndskrivning for 
Regeringsland. 

Aberdeeth S. D» 5 Okt. — Re- 

gistrernmen for klimerisnjstslmkd pan 
Clicyennc Niver oxx Standinq Rock 
kliefenmlionerne lwgyndte ned Mid- 
nnt. En Tinte offer lmvde 1800 Men- 

nesfer reqistreret ned de l; Regiftres 
rings Centrcm Lands-new er kom- 
men fm alle Dele of Te Forenede 
Stater fra New York til Califot·11in. 
Mrs. Jofeplnnc Need nf Wahnsin- 
Minn., var den første of de 5lil, 
fom reqislrercde her i Aber-dean 

Donnner Witten, fotn bar sOpsyn 
med Regiftrerinaen, bar altinq fast- 
dig til at hnandtere Inindst l()0,()U() 

zMenncsker iAberdeen. Registrerins 
igen er ogsaa begyndti Bismant- 
N D» Lemon, S. D.: LeBeau, S. 
»D» og Mobridge, S. D. 

Paa det sidste Sted benyttede mange 
af dem, som koin tilbage fra Udftils 
lingen iSeattle, den baer Times 
Stands der for at registrere· Tiden 
var ikke tilstrcekkelig for alle, og man- 

ge var nsdt til at udsætte Refer til 
nieste Dag. 

Skcebnesvanger 
Grubeeksplosion 

Ladylmith, B. C» 6. Okt. —- 32 

Grubearbejdere satte Livet til i. 
Gaar i Wellington Kompagniets 
Gruber her i Ncerheden lom Folge af 
en Eksploiim Alten Lig et hidtil 
trukket frem. Thomas Hislop, sont 
slap fm ,det med Livet, gav folgende 

svestkivene as utykkem 
J ,,Jeg arbejdede sammen med 16 

HMand fom fsrfte Afdeling, da vi hor- 
«te en Eksplofiom Vore Lamper sink- 
kedes, og vi stod etøieblit i Mnlr. 
Den dsdbringende Iorte Damp var 

lige ved at kvcele os, idet vi banede 
os Bej ind iLevel No. ö. Her but- 
kede fern af Mændene under, og vi 
forstod, at Gassen havde kvalt dem. 
Vi, fom endnu var i Live, blev svas 
gere og svagere, og for vore Orest- 
lød det som Lyden af Tusinde Trom- 
mer. 

Vi opgav til Slut alt Haab og 
satte os ned og ventede paa Djden. 
Men saa harte vi et Raub, og For- 
manden Lee Shaw og Davidson, som 
mistede iiu Søn ved Ulylken, kom 
ind oq rcddede os.« 

Der er innen Brand i Gruben, 
og det drittes-, at Arbcjdet vil bli- 
ve grunptagct oni en Ums. 

Cook naaede 
Rit. McKinleyS Top. 
Tllciiiiieiwolis, Minn- 5. Okt. —- 

»Tet var almindelig kendt i Alaska, 
at Dr. F. A. Cook var naaet til 
Monnt Mc.(iinleys Top. Mamdene 
og Fort-nun sont var med ham, ta- 
lede aabent i alle Lejre langs Flo- 
den om Ekspeditionen. Hans Angi- 
vclse af Viergets Højde ftadfæstes 
versentlig af de Opmaalingcr, som 
Jngcniører paa Alaska Centralbane 
hnr foretaqcm og i dette Land, hvar 
lidet antages for givet, var der ikke 
mindfte Tvivl om, at Dr. Cook hav- 
de udført den Bedrift, fom fiden er 

bragt i Tvivl.« 

Ovenstaaende er en Udtalelse af 
F. G. L. Hund Jngeniørchef ded« 
Dan Patch interurban Bang, og fom 
var Civilingeniør ved Alaska Cen- 
tralbanen paa den Tib, da Dr. Cook 

iforetog sine linderspgelfcr i Alaska.i 
l »Dr. Cook udførte en Vedrift i 

iAlaskm sokn alene qav ham et ndøs 
"deligt Navn«, iagdc Mr. Hund »Da 
han satte over Elntlintnflodcn, fandt 
fandt han CI Mand paa en Klippe 
midt i Finden Te var Levningen af 
en Ekspcditiom fom var forulykket, 
oq de havdc opholdt sia paa silips 
pen i 6 Tage nden Fade, on Van- 
dct ftea mik. Gen Mond tabte Fai- 

,ningen og druknede, men fein red- 
dedcs af Dr. Eool og hans Følaei 
svende.« 

Mr. Hunt udtalte overhovcch at 
der ikte kan rejscs Tvivl oni Cooks 
Ærligbcsd med Hensyn til hans Be- 
ftiqelic af Alaskabjerqet 

5t. Louis lll Hinder 
Pokalen. 

Scjlck 580 Mit ou er i Luftcu 
4l.35 Timcr. 

» St· Louis, U. Oktober. s-- Man 
trot, at Balloncn St. Louis Ul- 

znicd von Puhl sum Simon lmr 
Jvundcst Længdckapløbet iLuftsejlad5. 
»Hast stattcde herfra Mandag Eftev 
middaq og landcde i Daa til Mor- 

gen i Wahkom Minn., 580 Mil fm 
;St. Louis. Von Puhl var i«Luften 
Hi Timer og 35 Minuter. Derfoin 
Hhan bar registreret for LahmsPokas 
Elen, faa har han vundet den fra 
lKapt. T. De Fortest Chandler of 
De Forenede Staters Heer. som vandt 
den i Oktober 1907, idet han da 
seilede fra St· Louis til Wall-m- 
W. Va» 474.8 Mil. Den eneste an- 

den Deltager i Kapsejladfem der bar 
nagen Udsigt til at vinde, er Cen- 
tenniaL deri Mai-ges Kl. 11 rap- 
pokteredes at være ved Livingsiom 
Ala» 400 Mil fra St. Louis. Af an- 

dre Deltaqerc i Kopfejladsen nævnes 

Indiana, der har sejlet 525 Mil- 
Cleveland med 152 Mil. New York 
har holdt sia lænast i Luft-Im nein- 

lig 48.45 Miinctter, meu er knn 
naaet 148 Mil. Fem Balloner er 

lnndede san vidt forfkellige Siedet 
fom i Minneiota, Alabama, Missou- 
ri og Arkansas- 

CookPeary Sagen. 
Washington, D. C, 7. Okt. —- 

·Commander Peary har formelt un- 

jderrettet det geografiske Selskab om, 
at han gaar ind paa Selskctbets Til- 
bud om at lade anders-ge og afsige 
Dom otn hans PolarsRekorder. 

Den 1. Oktober tilstillede Sel- 

szabet boade Cook og Peary Affkrift 
af en Bcslutning, hvis sidste Para- 

«qraf var 5cmlydcnde: 
»Dct nationale gegografifke Sel- 

4skab opfordrer Commander Peary og 
Tr. Cook til ljnrtigst mutig at over- 

..s(sndo alle deres Obfcrvationsoptegs 
«nelser og Data til en kompetent vi- 

densknbclia Funnmisfion i De Fore- 
jnede Stater.« 

I Hidtil hat« chskabct ikke inodtas 
cht nogtst Evnr fm III-. Cont, und- 

Ztngcn genncm Ämse-Um PearysSvar 
lyder fault-des: 

. »Genpart af Selskabcts Vesluts 
"ning er netop modtaget. Jeg er ikke 
Yalcne villig til, tuen ønsker at over- 

Ilevere mine Obfervotioner og Data 
Itil en Kommission af mnerikanske 
zVidenfkabsmænT som er kaaret paa 
sen upartiik Maade.« 

.WB’ 

Blandede 21.Iieddelelser.1 

ative Buildina and Loan Associa- 
tions« med et Medlemsantal af 
1,920,257 oq en Ejendomsvcerdi af 
s7st,175,7.)3. 

l 

. Der findes i U. S. 5,599»Co-oper- 

General ConnciL der iAar boldt 
sit Aarsmøde i Minneapolis fra 9. 
til H. Sept» bestaar af « Synoder 
eller Samfund oq har et sanilet An- 
tal Komniunitanter af en balv Mill. 
stirteejendominenes Vasrdi beløbcr sia 
til 22 Mill. Dollars. 

Byen Jan Franfisco ønster at for- 
lnsdre sin Vandforsyning og forsøger 
i den Anlednina at erbot-we Tillaii 
delse af Elle-geringen til at opdcennne 
Tno LunmesFloden i Yoscinite Na-; 
tional Part. Tot vilde niedsøre enY 
Betostnina Uaa -i« Mill. Toll(1rs, 
inen anies for den lnsdite Los-stinkt 
af Opaaven. 

For førstc Gang i et lasngere Tidiid- 
nun er det stet, at en større Jeru- 
bane er blcven folgt paa offentlig 
Anktion, idet »The- Grcat Western 
R. 9 .« blev tilstaaet J. P. Morgan, 
et al. for en Sum af 812,000,000. 
Bauen er 8t0 Mil lang oa rækker 
fra Ebicago til Oelwein, Ja» hvors 
sra 3 Grene udgaar til Miiitieapolis, 
Omaba oa Kansas City. 

Vor Frelsers norskslntherske Me- 
nighed iMinneapolis bar taget ind- 
ledende Skridt til at fejre sit 40sAars 
Jubilæum i December Maaned. Paa 
fidste Menighedsmøde nedsattes en 

Komite bestaaende af Past· Preus, 
Nils Fosen, Paul Aagaard, E. O. 
Scether, A. J· Akekvold og Ole Dahl 
for at komme med Udkast for Ju- 
bilæet. Komiteen valgte Past· Preus 
til Formand. 

Et Land uden et Arbejderspørgös 
maal siges Japan at være. Af en 

Befolkning paa 50 Mill. er der ikke 
jover 20,000 aarlig, der niaa under- 

sstjttes af Statt-n oa det til Trods 
ssor, at- den industrielle Situation i 

lJapan de sidste to Aar bar været 

Jsætdeles ugunstig. Grunden maa søs 
Iges i en stoerk udviklet national Selvs 
standighedsfslelse og Ewe til at ind- 
tette sig ester Forholdene 

Om Spanien hedder det, at lige- 
som i Karl Martels Dage hamrer 
Barbarerne paa Landets Port. Tu- 
sinder er allerede falden i Afrika, 
og man læser ftedse om nyeNederlag. 
De indre Uroligheder iLandet gør 
Stillingen fortvivlet. Nationen lider 
under Følgerne af politisk saavel 
sont kirkelig Vanrøgt Folket er sun- 
ket hen i en Sløvshedstilstand, hvors 
af selv ikke den nationale Nod for-z 
maar at vække det. Regeringen gaae 
utvivlsomt sin Undergang i Mede, 
onc ikke den, som allerede flere Gan- 
ge tidligere er sket, opretljoldes af 
interesserede Magter udenfra. 

Missionsbestyrelsen for General- 
synoden gør Forføg paa at faa en 

norsk Preeft til at overtage en Mis- 

Isionsposh som Vestyrelsen bar i 
IVUenos Ayres, Syd Amerika Der er 

rfor Tiden anfat en enqelsktalende 
JPrwst der, men da Missionsmenigs 
lbeden hovedsagelig beftaar af Skanso 
dinaver, hvoraf Nordmcendene er de 
talriaste, Inener Bestyrelsen, at en 

Nordnmnd vilde være heldigst. Til- 

nærsnelser bar været gjort til Den 
lutherske Frikirke; Inen saa vidt vi- 
des er ikke noaet beftemt Skridt ta- 
aet i nogen Retnim. 

Emigrationen fra Farnien til Byen 
tiltaaer Aar for Aar i en næsten 
fornroligende Grad i de middelvefts 
lige Statut For en Del Aar tilbage 
fandt en lignende Folkevandring 
Sted i de øftlige Kyftstater. Der var 

det en Aftagen i Jordbundens Fragt- 
barhed, som var Aarsagem niedens 
det her bellere er det modsatte. Re- 
sultatet er i beaae Tilfcelde, at den 

tidligere Landbefolkning af driftige 
Selvejere, der udgjorde Landets 
meft merdifnlde Borgere, afløses af 
en Befolkning af Farpaatere, hvis 
enefte Interesse iFarinen er den 
økanoinifke For-del, den kan bringe, 
oa for lwilken baade Hieni, Skole og 
,(iirle staari Fare for at fynke i 

Forfald 

Regeringen tcenker paa i Freili- 
1iden at opføre sine eane Beginnens- 
byaninqer i de forskellige Hovedstce- 
der i lldlandet. Hidtil bar Il. Es Re- 

prasfentanter sont oftest nmntte nøjes 
med bøjst tarnelige Flvarterer,l1e- 
arundet paa ntilstrwkkelig Gage. Hu- 
tnoristen Mark Twain har engana 
brugt sit Vid til at gøre Publikum 
optnasrksoin paa denne EllianqeL da 

han skrev: «Vore Rep1«a:fentanter i 
Udlandet er vant til at bo i Zwist- 
kamm- eller enden paa Taaet West- 
frihed er dem en umuliq Dyd J 
Stedet for Chanipaqne man de ser- 
vere Lintonade, og konserveret Mælk 
i Stedet for Likør, niedens man som 
Dekoration i Stedet for Palnier og 
Guirlander draperer den gamle Ka- 
min nied Amerikas Stiernebanner. 

Washington, D. C., 7. Okt. —- 

U. S. Census Direktør E. Dana Du- 
rand mener at kunne spare flere 
Hundred Tusinde Dollars ved Falke- 
taellingen paa Landet og paa samme 
Tid faa Statistikken nøjagtigere end 
hidtiL 

Det er en vanskelig Opgave at 
faa kompetente Tællere Tcellingen 
stal udføres i 15 Dage i Byerne og 
i 30 Dagei Landdiftrikterne. Det 
er en altfor kort Tid for en Mand at 
forlade sin Stilling for at tage fat 
paa Folketællingsarbejdet. ——— Falke- 
tællingsautoriteterne har fra Tid til 
anden talt om at følae famme Plan, 
foin benyttes iTyskland og andre 
enropceiske Lande, neinlig at faa nag- 
le til at paataae sia Hvervet uden 
Betaling, af bare Interesse De me- 

ner imidlertid, at Forbaldene "her 
ikke er modne for en saadan Plans 
Gennemførelfr. 

Jorden rundt. 
Den tidligere finske Admiral, J. 

H· Furuhjelm, er død 88 Aar gl. 
» . 

En nordisk MatematikersKsngres 
aabnedes i Stockholm den 22. Sept. 
med 130 Deltagere 

. 

Den svenske Fabrikant G: An- 
derson, Karlskroncx der som frivillig 
deltog i Damnarks sidfte Krig, er 
død, 66 Aar gl. 

Det franka Teputeretkmmnets Fi- 
nansudvalg forcslaar Merudaifter til 
Nybygninger og Artilleri til 26 Mill. 
Fres. 

I 

Den frauske Flyoer de Rue styrtede 
den 22. Sept. Ich med jin Flyvemas 
skinc og knuste Brystkassen. Hatt ds- 
dc paa Stedet. 

I 

Bjørnstjerne Bjørnsons nye Skuss 
spil »Noch den nye Vin blomstrer« 
er udkommen paa Gyldendalske For- 
flog. 

. 

J dansk Vestindiens tre Smaas 
øer med deres 30,000 Jndbyggere 
virker ikke mindre end seks Kirkes 
samfund med 22 Kriker og 24 Præs 
ster. 

J den hollandske Trontale forte- 
den bebudes der Nedscettelse af en 

Regeringskommission otn en Forfats 
ningsforandring og Forbedring as 
sinstforsvaret samt nyeSkattesorslag. 

. 

Tolstoi farlig s1)g. St. Peters- 
burg, li. Okt. Grev Leo Tolstoi er 

alvorlig syg. Han besvimcde to Gan- 
ge oster sinTilbaaekomst tilYasnayas 
Polzana fra sin Tut til Moskoa. 
Den sørste Gang var han beuidsti 
løs ti Mit-litten 

. 

Til Ordning as Australien-S For- 
snarcioæsen er soreslaaet Oprettelse 
as en Stillchavsestadre oa Jndsørels 
se as alntindelig Vasrnepliat saa der 
skabes en Hans paa 20l),()lll) TUEand 
vel nddannede Tropper oa 115,()l)0 
Mond dilcsservctrkwpen Tot liele ital 
koste Eli- Mill Pd Sterl. nat-lia. 

. 

Tinnt for .xZøjfoI«rc1-deI-i. Agranc, 
Osten-ja- (5. Oft. Ester syv Maanes 
derss Saasbehmidling or 52 Stolelæs 
ten-, Prwster og andre Personer fun- 
det skyldige i Højsorrwderi. De var 

anklaaet sor at have deltaget i en 

Vevcvgelse for Flroatiens, Elavonis 
ens oq Bosniens Forening med Ser- 
bien oq for endog at have drevet 

Agitation i den Retning i den østers 
riafk-1nigarske Heer. Den idømteStraf 
varierer fra fire til tolv Aars Fængs 
sel. 

I 

Kinas Hær og Flaade. Eftee 
hvad der meldes til et Blad i St- 
Petersburg, ee deri Peking bleven 
afholdt en Konserence om en Om- 
dannelse as den kinesiske Flaade. 
Endvidere skal den kinesiste Rege- 
ring have besluttet at gennemfsre 
almindelig Baeenepligt. Der stal 
opeettes 35 nye Divisionee. Garnis 
sonerne ved den russiste Grænse 
soestoerkes, og Greensebyerne bliver 

ydeeligeee befoestedr. 
En Udtalelse as Lord Bereösord. 

Engels! Admiral Lord Beressoed 
har ved en Fest i Sagsøreeklnbben 
iNew York holdt en Tale, hvoei 
han erklærede, at England under 

Hensyn til den eueopoeifte Situa- 
tion ilke Bunde undgaa at forderede 
en stor national Foeivareplam 
Overherredømmet til Sod betsd 
for England Liv eller Dad. Nan 

forst alle engelsktalende Nationee· 

hat-de stuttet sig lammen, vilde dee tkke leengere eksisteee setg· — 


