
exempt-f 
. sEPARAToR U «s.cs« « 

"-«»«-:.;«» KAN BESTAA FOR 
F I I Isk « sz »z-. DEN STRÆNCESTE 

I O 

»s. .«. s TZJX UNDERSØCELSE 
k «.’. x 

« « 
. :s.’- X ANDRE semmwkm 

xxxz . LX gjor dot mich-Juden gudk 
XX xx « » »i« merk J» sKLIMMIKI 

u· s. X X x s X « x CJENNILMWr ikks Y, 

notas C» T VI 88x. « «’ 
» 

mai ryut Eis-zu l’.S. 

X « 
x s 

Jsx I .0 
s vom-s 

« » 
III-III « X 

SEDSTE MWINOM s —- 

tok sosooasoattlve tun-: x » 
Mem-alt .oI38. « « 

IIMW ot holt ln lelnk l( it X 
« 

sollst Klio-IV bat- ingvu sa u 
« 

F 
UUSJWOH dot- ksn les-nos. « 

SWISIKID1M, dpk ZUTILIJ « «: 

dsu ovoklosyelc Konstruktion s-· I « 

som gjsk dksn Ist-nd M s! « p « ..« 

misuudgtsosvsrdl og govern-» 7 

M send Stier ou Läg-g- '1"«,!- I 

MS VIIIONT PARM duckt-« sitz-» 
seist-w- fslly Ve. 

m MADE-hin part-I of the- eminer 

"ss-" 420 W Hm f« T ,-·-H- ! Es- 
»« ..,«. 

Jst huth h » « 

« 

hul lcr tlc snnxkkxsssic ««,.- :.-· s: ts- ,- — s· --«.’«;· .- 

,,z"«.«i1«mx rewfrsgunszkl »O -’ -- « « 

·· Floh-tr- UT dik: knlks --« « --L L. s«.s --—s s« «- : 
sit sli s- .».nxn Mk IN s-« Ins im Hkntrs f 

«s Iz- thlcmnm-iln:15.·«kP-rle-sr!)«k- i:«-: « :---x«-- s - E« s« 

Ef- Brodeki; «i·-- 5i- U 80 

skcnnplesns lx it J -- 
H H, 

.X.: ·hizul. Krug-N »k- I’«int 1·:«t.8 Hist s -' «« 

iisvnsvttzusmlcsnr k11n12c. Akt-H du« Z.ÄIZI1HSI AK f « l) 
404 N. Ist-nachsah stock 76··-1 UT l 01 ls Un. 

»
 

XI » 

q- 
x s- ke» re M Nin-ruh- l( » H » 

Ioo,ooo ACRES Ioo·ooo ACRks 

TIIVIBER LANDS m cARI TON m- sT. LOUIS FOUNTIET« MI 1 sit-J Ism« ts- 

ilrjungclism »I- k- Hi l« lIIIlI HI- «-«III- 4· H N-» I »N« I1..».s-I «. k 

rangitjgknim z pos) Ic, mun- r » re- sip « I; I! Indu III- III-—- i. 

liuml AUIL sjsls hin-l Insp- In islIln i(--« »I III.IIL- I- 

koud spnts knr Jl. um l'i:I71s;k:-1st-HIIJ IIIH I .IIIII II .I — « II -—« .-x 

SOSTON C DULUTH FARM LAND cO DULUTH MINN 

MÅLLEÅBLE 
COOKS AND kA »Es-S 

! 
55 cash and 55 each monI h. ! 

Non- breakable ever lastthIg. Madc-» 
in our foundry The Best in this 
World. Quick baker3. Fuc! Sau-ers 

Any kind of fue1. Writek for Mal- 
leable Magazine Ifreed and learn ad- 

vantages ofMalleable over ordjnary 
kind 
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Om Gtønlandsfaveren Mnlius 
Eritfens Hjemtomft og Resultat-i 
af hans Reise strives i »Dagbladet« 
af 7. November: 

En smut Modtagelse fit han. 
Rygtet om, at »Fox 2.«,, Krvolitb: 

selftabets vellendte Stude, der bat-de 

lkam om Bord, haode passeret Hei-« 
singst i Gaar Fotmiddags ved T:-j 
tiden naaede hurtigt til den ungc 
Journalifts og Fotfatters mange 
Venner og betendte,og de modte prek- 
cist i Rotdke Frihadn for at tagel. 
iniod harn og gav hom et ordentligts 
Hutte til Bellome Kasptajnen lod 
olle sine Ssignalflclg sætte, rg sinnt- 
let fka Top til Rotling gled ,,J-ox 2.« 
ind i Bassinet. 

Det forste SpotgsmaaL Mylius- 
Einber i Almkndelidldd rer Mess- 

stand for, var det lwn vanfkskist sitt 
betonte pac- anden Vik- pnf sp« « 

ftille Zwil. Tet Kett ,«-ls’ T« »i« « 

de! Hvordan er det, Te see ::?«"' l 

Diet var maoste nærgaaende, men pnal 
den onden Side Udbtndet loml 
fra Hinten 

Hvorledes san han da udZ Jtle 
Haar-, men Mante, et slagrende, ni 

turligt Hoocddcktte, sammenfat of 
Hnndreder af viltreTjavfet, der mol- 
dreke from under en Seelftindshue. 
Jlte længere hvid i Ansigtei. inen 

gnl som en MongoL bartede Neben 

blau, Vid Semandsblnte on et Pai- 
Zklflindsbuxer on Tranftovler —- 

noget helt andet, end man gementli: 
gen fotestillex ssg en Lytileri Jtte 
at det itle tlcedte hom, han lignedel 
tdertimod en udmcettet Type paa en 

sie-Most ellek Anchet’st PenseL 
Oa hermed væte den hfemvendie 

MyliuåsErichsen præsenteret for LE- 
ferne. 

Sin gonmiel Journalift var han 
fnldstændig forderedt paa det mind- 

gooelige, hon sit-g alle Baand af sia 
og ftillede sig til Disposition med esti- 
moisl Blidbed Han haode sine So- 
pek pao rede Haond, vidfte til Punkt 
on Pritle, hvor langt foentligbe: 
den var tendt med bans Elspedition, 
fotftod til Fuldtommenbed at steer 
væfentligt fra uvrksfentngL saa det set 

soqe Oplnsninget om hansFætd blev 
en saure simpelS aq ——- lige ud af 
Landevejen. 

— De stop, siger han« —— ved Be- 
gnndelsen as Juli dette Aar. Vi tog 
da rundt om Kap Farvel og en Sneg 
Mil op ad Ofttnftem en i alle Hen 
feender vellyttet og udbytteeig Tut 
Den blev fotetagen dels i Koneboad 

»oa dels i Kajaller og udgit som be 

ftendt fra Godthaccb. Paa Vejen ud 

trydsede vi Doktor KoppeL som var 

Jan Embedstejsr. Vi var inde i Fjok 
Hden langs Kutten, og den fskfte De! 
.af Taten var for soa vidt uden vi- 

zdete Interesse, men saa nieget des- 

nneteFotnsjelse havde vi of den sidste 
2Del poa Øsitysten 
l Bi havde tidligete gjort Betendt- 
siab med de hebenste Estimoee og med 

dem, som alletede længe havde verket 

l 

i .. 

sonst-passen 
« 

c U I c c IT 
meet-onus 

schon-onus« 
FUIk IjJesr xif fsskslujskp 

ni: U« ;:-1Ilsst:·4 h- .«.«.-I 
wer ssi h ftl I-.-(r tin-tm Ider 
arjrmkdnmg X«.·-.J.21 i.·i( an- 

gri;,(,-r Inn samt »(n wurm- 
smmna Angst-knist- Hdunsst 
Man les-m UHHU -s:.-. an um 

lcsfwrnakzth ä«-«11«;s·«3: um«-ts- 
sksrk skuHe -«j(·Ls Z» Hur syser tkt 

this-hu «-I;.iI1-: «.«’... 
Thulsmsls UZ » L 1)7-"Ii:-,;Tit «ir 

sit fixungist :-—."«11 j l,«-:. unl( -:;4f 
.·«’1«4!·«r. Sj 1Ls lum is ·1:1·-(l.4« ils-n 
tsj imr hin like-i -:1.-«11-s1-1 im 

jmilssjng Urskkth sehn-f- H 

unljcnrsshrin ;«.r 1·-;.«« u —(.«- 
(«"11xs"ils1-inn« !,i-·!-’».t.- m .!.-.- 
PUULHJLMHPU « I JU- 

ms--’u-1 «.««—.-.· -««;-«1-:s-» 
)(k’.1’-.snu« :1- ! »Hm 

DHH Its-J»«»ss.1.u-ns 
Epfxun k, -!.«1- kzxsl 
sthLisr nzcxrsirsnc 
km us «1 .--j.« sme .«« 
r,.--«",szk« I«-V- h iqs --,-1 ·I.— «-»s««««»«, 
««’,-’r«r«:i in i h. ·,-"·ltj"li", smsel 
»wir-i:"un:1«-:1.--«n i,s-r·«I(—-.1::--kn- 
masc ;,-«--ns»n ts«rv:1.:rnc, Itvurig(:- 
num della forgishh 

szl .; Tishnnsnjng mess! ,I’!«--«»»1,-. 
lUs b- «--11:1t .s’1«(;:«n:4f As III-»I- 
«-;·,I« ?1-,.-.;sj sumtuppixing Les-: v« »sp- 
ss;-I!äk»-1nn » » « sk. t.! Inn-s smsst 
fort-In .(«;.(- lsnghkq njsthz uchnn sur 
j»,»k- « s.i-k1»-ttts«.(-.- fi.- »Auf-hin 
sind-H- det ej Uskess Its-un bot lie- 

-U If edes handle-nie el( 25 sent-I sys- 
et at Thetis-»d- blsck haucht 

triftnede; vi traf nu samtnen med 
Falt, fom er- triftnede i Lobet af de 

sidste 3—4 Aar af Pastor Balle i 
Julianehaab. Det var forunderligt 
at se, hvorledes den nye Kultur see-In- 

pede i deres Sind og Versen med tid-: 

tigeke Tibers Natnrtilstand. De var: 
stcerkt ballaftede med Odertro enan 
og Knud Rasmussen indsamlede her; 
en Mcengde Sagn og Eventyr og sitz 
et nnt Jndblik i Trotdevckfenei. Derl 
fort-altes de mærkeligste MordhlftH 
tier. J Lobet as de sidste tre—sirej 
Aar er der forsvet H Mord deri 
xaa Egnem ofte paa den grufomsie 
Mande, saaledes sprangte en stinsyg 
Ftvinde tin Mand og dans Elsterinde 
i Luften ved Hjælp af en krudtfylot 
Platte. Foltene ber er totnne Nord 
fra. og de sortalte os, at der lcengecc 
Nord paa lever en hedenst Familsh 
hoiltet for Fagfolt er aanste anerka- 

ftendr. Den var bleoen fotladt, da 
de andre drog sydpaa, og turde itte 

sotae efter, da den var bteven und- 
saat af et Var af He Familiefæer 
fom oi traf. Dotrene i den faaledeg 
isrteredeFamilie var nu bleoen volss 

ne, oa der er ingen Tvivl om, dvis de 
roerbovedet leoer, at de vål atfte sia 
med der-es egne Verdre, da der ikte 

sindes andre unae Mcend Det var 

vor Agt at taae op oa bespge dem, 
men det blev forhindret af Starken 
Heke Atlanterhavet better jo paa heh- 
oa Fensten er steil aa tlipdefuld 

Vi sit ogfaa tonstateret, at der er 

fuldt op af Nordboruiner paa denne 

Strcrkning, hvilket man heller itte 
bar vidft noget am for. 

Paa Tilbagevejen var vi inde i 

Jaalita i Julianehaabstiftriktet og 
vi saa her et efter aronlandfte For- 
hold udmcrrtet Landbrna, fom det 

feretommer mig. man Ette tidligereE 
bar ftckntet tilstrcrktelig Opmærksom 
t,ed. Der var stoet Koehold, vi blev 
beoærtede med fristtcernet Impr. 
Veboerne ftod i det hele taget paa et 

hojt tutturelt Standpunkt Det er 

en lille Race, men den er hærdet oa 
tloa. 

J Begyndelsen as Oktober blev det 

plndselig tneaet toldt. 12—15 Gra- 
Tek Hulde, og oi var 11 Daae otn at 
naa fra Julianedaab til Jviatut. 
dvor di stulde have fat i Stil-et 

Vi maatte efterladeVosser og Am: 
amnitiotn Sodepofer oa det nieste as 
vor Proviant paa et Naes og sage .n 

komme af Sted saa hurtiat sont tmis 

ligt. Det var i ingen Henfeende en 

behagelig Tur. Jeg hunder, at Deich- 
tnann tan hente Sagerne til neefte 
Af; der var ssere godeKranier intel- 
len1. Fund fta Nordborniner og et 
Trætar med Nuneindsirifi. Man 
bar ofte tidligere fundet den Stank-. 
snen itte for med Jndftrift Det er 

en 8004300 Aar gammelt. Sa: 
fandt vi en Last, som viser, at Este- 
maerne i tidligere Tider hat lavrt 

Fadtoj at Stind paa samme Mandel 
og i famme Fason som Færingerne 
on Jstændernr. l 

Bt naaede Jvigtnt den ZODttober. 
tre Dage, fprend Siibet siulde gaa41 
Dets Afrejse var oprindelig fastsat( 
til den 15. Oktober-, men det blev fe. ( nere bestemt, at det stulde gaa mellem 
den 20.——24. Oktober-. Sau det var1 
i den ellevte Time. 

Refultatet. ( Naar nn MyliuSsEtichscn sial gis-! 
re Facit op for den Reise, fom hanj 
tiltkaadte den 1. Juni 1902 og fis-F 

endet-tagte i Gaar, da Lager des sigi 
saaledes udc ! 

Det, som han og hans Nummern-( 
ster vilde og ogsaa opnaaede, var at 
Taste Grsnlcenderne at Iende ved 
Samliv med dem. De git ud fru 
den Kendsgerning, at Grsnlændees 
ne fotn de fieste Asiatet et meget hof-· 
lige og fotekommende ovetfot frem- 

»mede, men tillige meget siy og til- 

,bageholdende, og det var denne Ring 
»af Utilnmmelighed, fom de Instede 
Jat bwde. De levede paa fuldstændig 
"ptønlandst og talet nu f. Ets. om, szt 
Blaamv er bedre end Kyllinget. 

» 
Ved dette Samliv er de trængt ind 

i Vetes Forestillingskreds, de hat 
lært detes Lustet om en andenSamj 
fundsokden at sende. Diöse gaar 
bl. a. ud paa at faa et selvstændiqt 
kommunalt Sinke. Empfing-Erich- 

.fen siger, at det er sikref dem gennem 
Lovgivningem men at vaen aldrig 

Iet bleveni udssptt i Praksis. Han 
beendet endvidere, at den kultiverede 
iGwnlændet tilhssrer en meget abw- 
let Race, sont det er fuldkomment 
fortasieligt at behandle sont Bstn, 
vg denne han« Mening deles af man- 

qe Entbedsmænd og Lager i Grin- 

Ll(md. 

Endvtdeke but-de der gsres noget 
for at ophjælpe dem tent ston«omitt, 
og han mener, at her ligger en Op- 
gave for Selstabet »Von Atlanter- 
havsøet«. Som Fokholdene er nu, 

anser »Den gksnlandste Handel«3 
Folt enhver Fisiek, sont itte bestes-f- 
tiger sig med Zcetsifteri. for en Muth 
og det er taabetigt, siger Mylin 
Ericktsem thi Landet rnmmer store. 
entstandsinvck i Fsekkscsmnvm ! 
«·Uccknqden af Torss ved tinftcrne er» 
sna enorm, at man itte behøder at 

vasre Profet for at span, at en Tot- 

ftstJndnstri tnnde blive en fande- 
les lønnende Fekretnth l 

Eftimoetne vitce selv nelleke end- 
gerne jage fat paa Fisteriet eftek enl 
ftsme Maotestot De ved fra bereits 

enen Avig, nt den dunste Etat gitserl 
tlnderstøttetfe og opbjcelper sin eqenz 
Fisierbefoltninq Pan mange Mond-Insi 
oq de nndrer sig med Hat-ne over« 
at der itte i Den Retninq bliver gjott 
noget for at tjjcklpe dem. I 

Det nntter itte at ftfnle det, sinek 
TI.lh)l«n—:«-t7tichfen. Grønlændeme el- 

fter itte de Danftr. sorn da ogsaa nd 
nntter" dem pna alle mutige Monden 

Hnn niver herrism et nanstc kamt- 
teristift EtsenweL Nanr Grønlcrn 
Ferne feelger tfdderfnnke til hveran 
dre, fnar de 12 Øte pr. Ett, de Don 
sie betafer dem tnn med 10 Dre; 
med aner er Fotholdet s og 5 Dre. 
Det er Prisetz som de Donfte en 

Gang bar fastsat. og tkfterspørgslen 
deiner dem innen Sinde i Vejret. 

De er opbrante over, at »Den 
qrentandftednndet« itte tillader dein 
at drive Iangsten pan III-anlande- 
l)valen, men derimod bar tilbudt et 
norft Fkonsortinnt nt ovektage denne 

Faant Ved Grivnlandsks Kost. De 
føler, at de derved behandles sont 
,.ont-caftg, scm staaende ndenfor Nu 
tionen. 

MnlinsErichsen bar personlig set 
J tttrmttandshvatek, hver erklett- 
Vckrdi et ca. 50,000 Kronen Ig 
Fanqsten as en vitrse vcere tilftmtte 
liq til at fode en del Stoleni en Vin- 
ter igennem. 

Havet nimmer for den indfødte 
Befoltninn de ftørfte Værdiek. Bjekg 
vcertsdtift on Minearbejder ligget 
dem fjernere. Om die-te Ncerings- 
veje meddelet MnlingsEtichfen de 

sanfte interessante Optysninget, at 

de rimeligvis vil give et stokt Udbdts 
te en Gang i Feemtiden. Saaledes 
gav den ene af de Betnburgste Ets- 

pedttionet san eint Udbytte, at vet 
dættede Omtoftninqetne ved alle tte 
Etspeditionee. En Spenstet, som 
fee et Pat Aar ftden var dekoppe og 
samlede Minetatiek ind nIed Title- 
delse af Staten, sofgte tenere sine 
Fund for 40,000 Kroneri 

Den indfpdte Befottning er for sn 

ftot Det taa aandetig moden, ftutter 
Mylius-Etichsen denne Det af Sam- 
taten, at den bot have støkke Selvs 
stændighed og Tilladetse til at tret-e 
i Forbindetse med Omvekdenen paa 
enen Haand 

As Melville Bugten hat Mitwe- 
Ertchfen og hanö Feller taget et ef- 
tce eget Sigende ydekst bestedent 
Rids. Her var det, at Moltte paa 
drog sig sin Sygdont, idet ban fid- 
dende paa en Jst-lot optvg Kett. 

Mylins-Erichsen hat endvidere 
paavitt, at det ved Kap Yoet med 
Fordel tan anlcegges en Handelsstw 
tion. Egnen et tig paa Btaamm 
Bist-n og NarhvaL 

Hvad angaar den engetste Sttpne 
km den Fore, hvoriEtspedittonen be- 
fandt sig, da hat Mytius-Erichfen,» 
ligefpm tidligete Mottte, tun et med-; 
tedende Smil tilovers for den· 

Sammen med hatn er Knud Ray-i 
mussen vendt ttlbage, og i bang Sel- 
ttab ek en ung grsnlandst Muhme 
Pastor Btsndtund, sont hat gjort 
hele Taten med ham og nu Ital ttt 
Kobenhavn for med tultusmtnisieriel 
Undetstpttetse at udvtde sine theolo- 
gitte Kundstaber. Han er en nomin- 
delig opvatt ung Mand, sont tatee 
ftyvende Dunst. Desuden et en an- 
den af Myltus-Erichtens Reisen-et- 
tet med, hedningen Ussotraz han 
ttaat mere uforstaaende over for den 
danste Tunge og Fænmnenerne pua 
den tre og hatvtredsindstyvendeBreds 
degrad, saatedes sont han sit et svaqt 
Omttds af dem fea »Fox 2.«i Drei 
i Fkthavnen. 

At Sttbsdeettet nu begyndee at 
beende de hjemvendte Dunste under 
Fsddetne —- tjvem vtt ttte forstqa 
dett De htlsee paa de optullende 
venttgeSmtt, og snaet gern-net de sig 
hen but sfor sig t Djetntnene, book 
Studegen for en Gange Stytd et 
bteven ttl en Fett og W 
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Vstetmghumi l sea- III as Laube-, m IF- 
suda sub-III sum-I st- Iltv Ubert se stoss- 
Iqa llak III-i ist Mit-. s M nasse Its 
allem-de Leg-II III-c- W III-k- N Tores-'s- 
lekslc Inle ists di Its- ifsum Ost-wette set 
blas schnitt-. W de den ist away-Us- 
Scheust-ihm In Ins-. UW st- konstin 

bu- og der fa- sse-et Passiv-Gmel Vt sum-. 
’I Ost-nd M IIW s I. J. bei-s . 

co» Lande«-Obiz te set stehe tust ums-eile Lag-- 
Icidel I Ruf-heb VII es IIOUIHg ( Petriqu 
ita II Draus-n Me- mitt. Vtt ems- vmku 

M « Styx-tut indes- Ve istsvtcru III-diese EIN-n or est-en U Ide. set M- sn DI- 
w. Sitte Mach is MMQ 
W c, 

s- s. csesuQci»-iless.o. 
II- Siolgeo H Ist-»sehr- 
Isws ist«-U- kuh et de bot-. 

Religion ved Botgekslo 
l e e l s a m e n. Minister-set for-kit: 
le- og Undetvisningsvcesenet hat 
ved Jndstrænlning i Fotdringetne i 

Religion ved Blorgkrslolleeläamem 
at der ille flal prsveg in- 
den for hele biet lasfle Pension, men 

tun i Halvvelen demi sacwel i Bis 
belhiflotie som i Lcrrebcg, fesselte-«- 
at der efler del-kommende Siolez 
llndervisningssplan det ene Aar vis- 
vesJ i den ene Halvdel og del and-It 
Aar i den enden Halvdel 

Meean lllint i ffsdlrr. Dien 
sydlige Tel af zilinten —— ists-r 
Eirælningen fro Sandfoldet til 

Hundevangsfaldel, hat i de sidfle 
Aar lidi meqetx men ogsaa længeke 
Nord Paa hat Havet tagei bort ni 
Landei, selv om der ille lau pausi- 
ses starre llvslridningek of selve 
Klinlen llo for Dronningesiolen 
et der soc-leises gaaet omttenl en 

Tende Land labt af Kosten. Boot 
meget der er smrlet ned og flyllel 
borl lange-re mod Syd, estet sit 

Kkidtmasxfen forsl er bleven under- 
minetet of Havel, er det vanskelisit 
at beregne. Men en Sammenligninz 
mellem Fotograsier, tagne i Som- 
mer, og Billedek fra for nvgle Aar 

siden vilde ifls1. ,,Loll.-Falst. Illidf 
al Illinlen mange Siedet gansle 
bar stiflel lldfeendr. habet bar 

fnael Magi, sordi man fjetnet Lan- 
deis natutlige Vern. Kysteieten 
bat i de senere Aar folgt store 
Mcengder as Strandens Rulesiem 
som føres botl for at anvenbses i Ve- 
ton-Jndufirien; og Stensisterne fisc- 
ner med eller uden Tilladelfe stsrte 
og mindre Sten. som sindes i hav- 
slollen dels ude i Ihm-et og fkm 
hat verel· et betndningsfnldi Verm 
for Landen 

Dsmt poo Jndieier. En 
Nat i Sommer blev en tyst Tini-K 
sosm lom gaaensde for-di Tivoli, an- 

iasiet as ei ungt Mennesie, der an- 

liillede at more full-. Tqsteken stud- 
bede ham fra sig og iil ham da oglaa 
fietnet, men et Øjeblil efier opvageoe 
han« at den unge Mond havde ch- 

ret en fræl Novey fom havde Maa- 
let hans Tegnebog med 600 Matl i. 

Ei Pat Manneder efter anholdt 
Poliliet en Svensker. Victor Links- 
berg, som man mente var Rivetenx 
hnn var nemlig pludfelig bleven sa- 
velbeflaaei med Penge og il. a. hav- 
de ban paa Restauraiionekne fes-net 
vetslei ei Var Hundredemctlsledler. 

Lindberg nagtede bog alt, men Be- 
vifekne var faa afgskende, at him 
den T. Nov. blev dsmi pas Jndicier 
til l Aats Fotbedtingghus. 

»Jndvendige Karle«. De 
jydsteTjenestekatle hak, iom de prak- 
tiste Fell de er, begnndte ai gon 
Pigekne i Nekrinqem Om Vinteren 
er der ikke PaaLandet faa megen An- 
vendelfe for Karte socn om Somme- 
ren. Samtkditg hat Tienestepigerne 
ved Efteraakssiyitedagen en www- 
get Tilbøjelighed til at søqe Tjene 
sie i Byerne. 

Hvad gst nu Karlene? De fester 
siq til Pickaetnxina ellek, sont det 

iflg. »Auch Amist.« heddcr, H 

hjælp ved indvendig Getning.« 

Reddet fra at dtukne. D- 
fsorckeoen Eiftermiddag Mslletfvens 
den ved Gloitrup Mslle com i Nekr- 
heden af Fæstningsgkaven, saa hatt 
en ung Pige i Fætd med at drutnr. 
Han kastede sin Ttøje og sprang ud 

csier heade, og det lylledes heim ons- 

sidek tkods det hemmende Mun- 
det — ai san hende i Land. Hun 
var dog paa dette Tidspnntt iivlok. 

Pigen, der genkendtes som den 
has Grosseret Jenssen i Gløstntp 
ijenende Margrethe Romas-sein 
Dotter af en i Otdrupgade boenoe 
Mater, blev bragi ind i Mille-h 
hvotpaa der sendies Bud efter Lege 
Peter-sen i Glostrup, der strals kom 
til Siebe og foretog Oplivningsfcri 
spa. Qmsider lykkedes dei ogsaa at 
faa hende saa vidi til Live, at man 


