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»Das-sinken» « 
er det eneste hauste Blad 

ismerikm der udgm 
to Sange «- om Ugen l« 
udgives af 

BM1R· XE B RASKA. 

Wespe-Num» sendes 
frit paa Forlangendi. 

I 18. Aarg. 
Situationen i Tyrkiet. 

Ungtyrketnc indtagcr Konstantitopet 

Ovcr 1000 faldnc, flcte thiude 
sanredc. 

Sultancns Skæbne er this. 

Hvad vi fidst meddelte om Situa- 
tionen i Tyrkiet fom Telegram fra 
London vifer sig nu som noget af 
etz Forudfigelje om, hvad der i de 
nærmeste Dage vilde ske. 

Folgende berettes i Telegrammer 
nf 2«l. og Lö. April: 

sinnstantinopeL 24. April. — En 
heftig Riffelild blendet med Kanon- 
ffnd nn og da fra Hojderne omkring 
Jildis Riostp forkyndte kort efter Kl. 
5 i Tag Morgesz et uventet Summen- 
ftød mellenx Tropperne af Hovedstæ 
den-z Garnifon og Ungtyrkernes Heer. 
Kampen begyndte i den sydueftlige 
Tel cif Pera i Nærlzeden af Jildisjs 
siiojx (Zultanens Palads).. 

Saloniki Tropperne angreb Mat- 
cl)ta og Tasch Kischla Bat-allerne, 
fom gjorde tapper Modstand 

Ved Middagstid ophørte Skydnin- 
gen, og der herskede No i Vyen, ef- 
terat de fidfte af Barakkernes For- 
svarere havde overgivet fig. 

Flere af de isolerede Vagthufe for- 
fvarede sig med stor Tapperhed mod 
s de ungtyrkiske Tropper. Dis-se 
Kampe i Byens Centrum refulteres 
de i et betydeligt Mandefald. 4 VagL 

Æhuse hol-di Stand i 3 Time-: under 
en heftig Jld, men Bescetningem 
50 Mand, maatte til Slut overgive 
fig. 

Trods· Kampen herfkede der en 

Tid udmoerket Orden i Byen; men 

senere opftod der Panik- og Tusener 
flygtede. Afdelinger af Kadetter un- 

der Ledelfe af Officerer af Grund- 
lovspartiet befkytter de sremmede 
Ambassadeu og der gores alt for at 

genoprette Ro og Orden i Byen. En- 
Ver Bev, en af Ungtyrkernes Ledere, 
har fendt et Kompagni Jnfanterifter 
til at holde Vagt ved hver Legation. 

Skydningen var saa godt som op- 
hørt ved 10-Tiden, men Kanonsknd 
kunde høres med lange Mellemrum. 

Fra Jildis Kiofk kan man tydelig 
se Ligene nf dem, som faldt under 

Sammenftødet ncer Tasch Kifchla Ba- 
rakkerne. 

General Mahmond Schefket, for 
Kotistltutionsl)æren, begyndte at be- 

scette Konstantinopel i Dagningen. 
En Bataillon af Sultanens Liv- 

VagL ca. 800 Mund stark, var fratiio- 
neret ved Tus» Kischla Barakkerne 

og bekeemoede den indryfkende Stett 
Kinn en mindre Tel af disnne deltozxi 
i Jlngrebet 

Blandt de Ilmerifanem fom be- 
findet jixi i FlonilantinopeL er for- 
l)e1wcrrendc Near Admiral Colby M. 
Cljefter ozi Knirrnx derei? Zion Ilrtlinr 
chester ai New York og banss Hu- 

ftru; Frank Cmpenter oa MisZ Cm 
Unter-; Mifis :lI-’or01) ee oxh Junius- 
Morgan af New York. 

Fredrik Moore, Korrespondent for 
»New York Sun«, blev alvorlig faci- 
ret under Kampen Han var i Fcerk 
med at tage ,,Snap-Shots« af di 

kcempende Soldaten og disse, fotr 
fandfynligvis antog han Camera foi 
et Vaaben, fyrede paa ham og faa- 
rede ham i Halsen. 

Det er endnu umuligt med Sikker- 
hed at angive Antallet af dræbte ox 
faurede, men det anflaas af flere til 
1000 faldne og flere Tufinde saarede 
,,Det røde Kors« er i Virkfomhed, ox 
mange« armenifke Kvinder tager fix 
af de saarede. 

Flere Tusinde Mand af Konstan- 
tinopels Garison er taget til Fang( 
af Ungtyrkerne. 

Saa snart Barakkerne havde over 

gcuu Irg, oeIarIe Angrevsityrten Hm- 

Fiampens Ildfald Hver Time bragte 

cerer vil blive skudt. 

: Rygtet er ikke stadfæstet, men det tros 

bar truet alle Hærens Officerer, der 

derne omkring Jildiis Kiosk. 
Koutmandanten for Tropperne i 

Jildis Kiosk og Schefket Pasha aab- 
nede Underhandlinger om OvergiveL 
se af Jildis Kiosk Garnisonen. Schef- 
ket forlangte ubetinget Overgivelse 
Ved Middagstid, men paa den Tid 
blev Sultanen givet en Frist af 4 
Timer. Man gaar ud fra, at han kra- 
ver yderligere Garantier. 

To hvide Flug vajer fra Jildis 
Kiosk. Sultanen og hans Familie er 

nskadt. Alt er roligt i de kongelige 
Pavillioner. 

Den iudrykkende Generals- 
Proklamatiou. 

General Mahmoud -3cl)efket, somi 
et Telegram til Storviziren i Gaar 
kolder sig Heerenås og Flaadens 
Zuerstfomnmnderendeer nn neesten 
den højeste Myndighed. J sin Kund- 
gørelsa as hvilken et Eksemplar blev 
tilftillet Sultanen og de forskellige 
Anclmssadører og bIeV offentliggjort 
sein en Proklamation, siger han: 

»Paa Grund nf Korruptiouen 
blnndt den kejserlige Garde blev Re- 
geringsmyndigbeden i Konstantinopel 
fnldstændig ophcevet. J den Hensigt 
nx genoprette Regeringens Autoritet 
har 2. og Z. Armekorps sendt Trop- 
per til lSuvedstaden og sat mig i 
denSpidsen for dem saavel som for 
Flaaden Angrende Soldater, som 
evergiver fig, vil blive givet Pardon, 
men de, som vedbliver at være opscet- 
sige, Vil blive straffet uden Barm- 
hjektighed. =- 

Visse skyldige Personer, som ven- 
tei Straf, har udbredt det Nygte, at 
Heeren agter at styrte Sultanen fra 
Tronen. Korrespondenten bencegter 
paa det bestemtefte denne Paastand.« 

KonstantinopeL 25. April. — Jil- 
bis Garnisonen overgav sig i Dag til 
Konstitutionalisterne. Garnisonens 
Knmniandører begyndte at indsende 
deres Overgivelseserklceringer til 
Schefket Pasha i Aste-s, og den hele 
Styrke, som forsvarede Paladset, ind- 
gav sin formelle og ubetingede Oder- 
givelfeserklæring lurt efter Daggry. 
Niaci Bev, der blev kaldt Julius- 
volntionens Hero, har nu Kommun- 
doen over Garnisonen. 

Sultan Abdnl Hamid er bleven til- 
lndt at blive inden for Jildis’ Palad- 
fcts Mute-, hvor han i Gaar afventede 

ham Efterretninger om nye Siedet- 
lag. Tet paastaacy at Sultanen, da 
lian san, at onftitutionnlisterne havde 
Overnmgten, selv gav Ordre til ikke 
et gøre videre Modstand. 

En Ilskeeræsentant for Konstitntim 
inilifterneis Onergeneml er Autori- 
tct for et lldsami, sein gcmr ud paa, 
at Enltkinen Vil bline ovcrgivet til 
Parlament-ers Belmndlinax Og det vil 
Oliv-e nnderfsnit, lnmrdidt lnn er med-; 

sen sen lie, fes! kl-?1««1I-s forleden Mi. 
jisieiiet J« site dpløxt endmx, men 

icsnsmi iiinsx pel le flere andre Zterde 
ex eii th nnd-i Beel fl: ne:tIl1ti nd 

Sidftc f:a T!prk.ct 
Zuloniki. Lii. April — 11ngtijr- 

kirne lmr etalsslcret en swigsret her, 
for hvilken alle Deltagerne i -Opstan- 
den imod s·i’k)11s1itioiialistcrne Vil bli- 
Ve fdrhørt. Toaladninger af Arre- 
stanter ventes hertil med det første 
fra Hovedstaden 

Det er en almindelig Forstaaelse, 
at de menigeSoldater, som deltog i 
Opstanden, simpelthen vil blive af- 
skedigede fra Hærem men deres Offi- 

Et Rygte siger, a tmellem 20 og 
30 af Lederne efter kort Proces blev 
henrettet i Konstantinopel i Gaar. 

almindeligt, da de ungtyrkiske Ledere 

har vist sig som Forræddere imod de- 
res Sag, med Ded. 

KonstantinopeL 26. April. — Stor- 

Itztr Lewskr Pajya Indgav i Dag til-» 
Parlamentet sin egen og Kabinettetsv 
)iesignation. Ferid Pasha vil rimelig-—’ 
Jis blive Tewfiks Efterfølger. 

Der togcs en Afftemning i Par- 
famcntet i Dag, og det var næsten 
In almindelig Mening, at Sultanens 
Plfscettelse er absolut nødvendig. Ung- 
svrkerne er kommen oevrens om, at 
Barlamentet skal afgøre Sultanens T

 

Ekæbne, og sauledes tyder i Dags 
’lsftemning paa, at Abduls Regering 
sr sin Ende nær. 

Shiek lll Jslam (det rMe Dverhoveky har udfcerdiget et LekreiZ « 

om godkender Sultanens Afsætkel-. 
e, og som sanledes Iegalisserer den 
Handling, Parlamentet er i Fcerd 
ned at foretage. 

Der eneste omtvistede Spørgsmaal 
r, out der skal gives Abdul Anled- 
sing til at udtale sig for Reiten. 
Im san skcr, vil «dct kun give hans 
)lff02ttelse et re Udsecnde, men 

ldfnldct knn 1 ingcn Jndflydelfe 
aa paa. 

Rechard Efjcndi. Sultanens Bro- 
-cr, kan blivc crklæret Regent naar 

csm helft. 

-.«
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Jmod den fidste Modes 
Damehatte. l. 

CJO Uredags blev i Jllinois Legis- 
« 

latur indgivet et Forslag imod den 
sidste Modes Damehatte. Aarsage11«,;·s 
MMt FOI » .«» a. 
at Antoncv H Cermak i Chicagd for« I 
tre Dage siden var tilføjet et Saat k 
i Tommelfingeren, idet han i en pak- k 
ket Erevatok fik et Stik af en Hatte- t 
naaL 

Forslaget indeholder folgende Be- 
stemmelfer om Damehatte: 

Diameter — ikke over 18 Tommer. 
Kronen — ikke over en Kubikfod 

i Størelse. 
Vægt —- ikke mere end 5 Unser. 
Pynt — Vrug af udstoppede Fug- 

le, Skind af Firben, Slanger, Belis- 
værk og hvad som helft, der er udfat 
for at for1«aadne og blive Tilholds- 
sted for Mikrober og Kim forbydes. 

chdrr — ingen Fiedtzbusk eller 
Fieder mua naa mere end 6 Tommer 
uden for Kronen- 

Hattcnaalc — man ikke stikke me- 
re end 6 Tommcr udcn for Kronen. 

Forslaget bestemmer en Bøde af 
fra 8100 — 8200 for enhver, der 
fabrikerer, sielger eller brngcr Hatte, 
der er i Modstrid mod ane11. 

Forslngsslilleren talte for sit For- 
jlag, oq fande: »So ma den, vil De?« 
idct lmn frenwiste en Rift i Tummel- 
finxxeren og en opsvulmet Haand 
»Ved Te, lmorlodsiks jeg fik Zeus-« ofn. 

Flcro of Looxiimsme tolle holt be- 
«;«sis«u·er imod de moderne. sinke Hatte, 
itz; tilsidsc tm en Irr-d CI Erifson nu- 
sim ersct komd forffscllia Flugs 
·8?s«.:m-4.1»mt, sasrliq imin ,,51iotterne«, 
der often inmi- Formoniug laue-J afI 
dgde sfiineferes Dom-kriser og fault- 
leises let fnn mcdfore Smitsyge somz 
Episdalsilied eller nnden afskyeligE 
EngdouL 

Kvinder i Chimgo er bleven op- 
bmgtc over Forslaget, idet de tho- 
der, at det er- unødvendigt. 

i 
I 
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Dampfkibs-Notitfcr. 
»C. F. Tietgen« bar forladt Chri- 
stianssand med 744 Passagerer og 
ventes til New York i Dag (27. 
April). Vil atter afsejle derfra den 
6. Maj og ventes da til Christians- 
fand den 16. s. Md. 

,,Hellig Olav« har forladt Chri- 
stignssand med 1180 Passagerer og 
ventes til New York den 4. Maj- 
Skibet vil atter afsejle derfra den 
13. Maj og ventes da til Christian- 
sand den 23. s. Md. Ærb., 

A. E. Johnson F- Co- 
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Dan. quilx Publ. Hauses 
B rund. 

Straks i Tirsdags meddeltes det 
1r. Postkort til Samfundets Proc- 
ter og enkelte andre, at D. L. P. 
Douse Natten i Forvejen var ned- 
Ircendt. Siden har Vi hastet med 
it faa et Nummer af »Danskeren« 
id for at meddele ncermere om 

Ilykken 
Det var omkring Kl. 2.15 Tit-Z- 

iag Morgen, da Byens Natvagt 
Ipdagede Jlden og gjorde Alarm. 
Zidt efter Kl. 2.30 varBrandmand- 
Eabet med deresSlukningsappara- 
er til Stede. Men da havde Jlden, 
Ier var startet indvendig, allerede 
Ioldsom Magt, faa det tog Tid at 
aa den under Kontrol. 

Da Jlden var slukket, kunde man 

Iegynde at tageSkøn over Skaden, 
sen hav de anrettet. De ydre Mure 
iaar, tilsyneladende uskadt. Men 
lt det indre Trævcerk er faa godt 
om nedbrcendt eller ødelagt. Helej 
Eageret af Bøger, Papir etc er faa! 
tsige fuldstcendig odelagt af Jl- : 
sen, Røgen eller Vandet. SkadenJ 
Iaa Presserne og andre Maskinerl 
r ogsaa betydelig, men hvor stor 
eU ev-kcm først afgøres efter nøjere 
ludersøgelse. Den nye Scettema- 
Eine har tilsyneladende ikke taget 
et stor Skade Hvor den stod, nan- 

deJlden først senere til 

ende, faa vel somSkyld, kan efter- 
ifes lige faa godt som før Bran- 
en. 

Aarsagen til Jldens Opkomst er 

n Gnade, fom rimeligvis aldrig 
il blive løst. Reprcesentanterne 
or de forskellige Assurancekonp 
sagnier, hvori vi havde assureret, 
iar ikke vceret her endnu. Men 
ser er vel liden Sandsynlighedfor, 
:t de kan opdage Aarsagen til den 

ørgelige Virkning. 
Samfundets Formand og For- 

nandeni Direktionen for Danish. 
Enth. Publ. Houfe blev straks bad- 
endt, og de kom hertil i-Onsdags. 

Byens Folk har vist sig meget 
mødekommende. Alle tre Byens 
Blade stillede straks deres Presser 
il Tjeneste. Ligesaa telefonerede 
Zophus F. Neble til »Danskeren«s 
iedaktør og tilbod at trykke»Dsk-« 
saa den danske Pioneers Presse. 

Den Bank her i Byen, hvor Hu- 
et gør Forretning, hat« ikke alene ; 
iist Jinodekommenhed, men ub e-I 
inget Tillid, saa Samfuws 
et har frie Hcender til citter atä 
rette Forretningen i Gang ifters 
get Skim 
Der er allercde lcjet en aiiticiix 

Zygning, ljvor Fortetningssn mid-; 
ertidig vil blive Dceliec, og neuva 
om diese Linie-HENka fliiitcx our; 

me Liuoxijpe-)Diujkine Duct- Tærsk 
In ind i de i nye Lejl jiqhw 

Nreivcerende Nummer as .ka.«j 
r hovedsagelig hvad Der unt sat 
il i Tirsdngs. Tut er iltc sitt-;ct, 
»i faar Maskinen i Gang, faa der 
an rette-Z Korrektur paa det, der 
r1naskinsat,saa vi beder nndskyl-j 
e om der skulde vife sig altfor 
nange Trykfejl l 
Vi vil gøre alt, hvad vi evner ,for1 

it udsende »ka « i hver Uge Omi 
sen kan komme med 8 Sider eller 
un med 4, det kan vi ikke sige end- 
iu. Men et Bei-g i hver Uge kan 
sen nok aflægge sine Holderel iraks 

Forsvrigthenviser vi til Efter- 
Eriftet af de to nævnte Formcend 
BastorG. B. Christiansen og Pa- 
l. C Weismamh og til en lilIev 
scotits af Forretningsf øreren,Mr. ! 

II. Skov Nielsen. 

1 

i 

! 

Efterskrift. 
At denne Tilskikkelse ramte os, 

at vort Forlagshus nedbrcendte, 
kan tun bevirke Sorg rundt am- 

kring blandt Samfundsvenner; 
thi det er for Øjeblikket et stort og 

Hføleligt Tab og betydelig Stands- 
sning i Forretningen, men vi er 

fuldt overbeviste om, at ogsaa 
dette skal tjene Samfundet til Gode. 

Vi vil med disse faa Ord blot" 
udtale: der er ingen Grund tilFor- 
uroligelfe for Samfundsvenner —- 

heller ikke for dem, som har Pen- 
ge staaende i Forretningen; thi 
saa langt vi kan fe, tyder alt paa, 
at Herren ogsaa her ved denne 
Tilfkikkelfe vil hjælpe os til sit 
Navns Ære. 

J broderlig Kjærlighed. 
A. C. Weis-mann. 

G. B. Christianfen. 

Tit Hurets Kunden 
Branden, der hjemsøgte osfor- 

leden, har gjort det umuligt for os 
for Øjebljkket at fylde Bestillinger 
paa Bøger o. s. v., men da der er 
et Par betydelige Forsendelser paa 
Vej hertil fra Europa, og vi destr- 
den har ganske mange Bøger ade- 
staaende iKommision, som nu vil 
blive inddraget, saa venter vi iLø- 
bet afkortTid atter selv at skulle 
kunøe ekspedere de fleste Bestillin- 
ger. Jmidlertid vilvi med Glæde 
foreskrive fra andre hvilken som 
helft Bog, der maatte ønskes 

Daniih Luth. Publ. hinf- 
OW- 

Jorden rundt 
Kvinderne i Talbriz har foretagef 

Demonstrationer for at tilkendegive 
deres Utilfredshed med de nuvcerendel Forholde 

Det celdste Medlem af det eugelskH 
Ovcrhus, Lord Gwydyr er afgaaetl 
vcd Døden i en Aldcr af 99 Aar- 
Senior i Overhuset er derefter Lord« 
Wemyss, der er 91 Aar gl. 

Zoulykke Christiania 24. April. 
19 Mennesker drukncde ud for Chri- 
stiania Torsdag Nat, idet den norske 
Damper Edith sank efter et Summen- 
ftød Ined den engelske Damper ,,Oa 
ford· De omkomne er Kaptajnen og 
hans Huftru, 1 Passager og 16 Mund 
cf Bejcrtningen. 

Arresteret. St. Petersborg, 24. 
April. — Stefan Dubrowssy, en na-; 
turaliseret nmcrikunsk Burger, arm-Z 
stcrech her i Neur, beskyldt for Med- « 

delaqtigbed i et Forsog puu at eggc« 
til LIEUtteri i en lokal Gnrifon Op-l 
rursk Hirt-c rat ur fundtcz i Danks Lo:Ji, 
·.sic:! !!’-’andcn fuflarcdk, 1t imn Lun- 
i? der i Lpbevming for on Ven- 

Uu kl«72’i—:sås«11u1s1« fo!«Uift"—:-. Lugusku bri-«v 
tksi« Tksssiasrikm den ZL April. Frka 
Hm i Lskiwrlu Incddc »Es r ist Rot-. 
J H LinmcL scmur Mi— zsiomi fut· 
Enntl Vnptjft cmmc ntion :- Udcnlmd 

ffc Mi-: siot::-sclsfub, hm kamst III-dir 
· 

fra den indfødtc Oøvding Om at for-" 
lade Lyo. 

Grundcn til Høvdingens Adfcerd3 
otntales ikke. Oyo liggcr 120 Mil 

Nordøst fra Lagos, og Byens Jud- 
lmgqerantal er en ca. 40,000. 

s- 

Kong Manuel udviser Mod. Lis-, 
fnbon den 25. April. Jordskælvene 
bar ophørt foreløbig for Portugal-T 
Vedkommende. Hver enefte Borger er: 
dybt paavirket af det Mod, som Kong ; 
Manuel udviste ved Jordfkælvene for-i 
leden. Da det førfte og mest Welcng 
gende Stød kom i Fredags, dirigere-·s 
de Kongen Byens Brandmænd ud tilj 
de vanskeligfte Steder, og samtidigk 
udsendte Kotigen til de Bydele, hvvr 
Ødelæggelsen havde vceret størst, Les-, 

get med en rigelig Forsyning ei 
Forbindingsmateriale 

Presseangreb paa Roosepelt. Kapi- 
ti Plainsz britisk Østafrika, de n24. 
April. Den første Nat under Segls 
dug for Roofevelt-Ekfpeditionen tit- 
bragtes her tcet ved Jernbanestatios 
nen. Mr. Roosevelt, som reiste fis 
tidlig om Morgenen iet udmærkck 
Humør, forbød Ekspeditionens Med- 
lemmer at give nogen fom helft Jn- 
formation angaaende Selskabets Pla- 
user. 

»Mombafa Standard« publisereds 
i Gaar en doldsom Artikel jmod Gu- 
vernør Jackson og Mr. Rosevelt, for. 
di amerikanske Journalister var de 
encste, som fik Tilladelse til at følge 
med i det specielle Tog fra Mombast 
til Kapati Plains. En eneste Undtai 
gelse dannede en Repræsentant for 
et engelsk Nyhedsbureau, hvilken fis 
Lov til at rejse med. 

Naiobi Bladene paastaar i Dag, at 
gelske Journalister ikke fik den sam- 
me Ret forn de amerikanske. 

Rusland vil besættc Persicn. St. 
Petersborg den 24. April. Den rus- 
fifke General Snarsky forlod Julfx 
som ligger paa Grcensen, med et 

Troppeafdeling for at genoprette Or- 
denen i Byen Tabriz. 

Tabriz den 24. ds. Situationen-et 
forurolige11de. Alle Bagerierne er luk. 
ket, og mange Mennefker er døde so- 
Følge af Sult. Satar Khan har gen- 
taget sin bestemte Beslutning om A- 
YFLLLYMUK YOU-han« exkxw ---——«—" 

Meddekelsen, at han vilde byde en 

russisk Jnvafion Velkommen, for II 
være falsk. 

Jordrystelser. Lisfabon, 24. April. 
En ftærk Jordrystelse fandt Sted hsk 
i Aste-T og ifølge indløbne Meldins 
get føltes der seismiske Forstyrrelser 
over alt i Portugal En Tid ncerede 
man Frygt for en Gentagelse af det 
fu«-re Jordskælv i 1755, som ødelagde 
Byen. 

Jngen væsisntlig Skade skete dag, 
ungtet en bølgende Bevægelse af Jor- 
dxns Overflade føltcs. Bygninger rev- 
uedc og flere gamlc Hufe- faldt sam- 
men. Jngen kom til Skade, men flere 
Steder udbrød der Jldløs, og Falk 
blev meget alameret. 

Kong Manuel viste fig i Gaderne 
og tog frcmragcnde Del i at anmuti- 
tre Brandmændene og bcrolige de 

skrækslagne. 
Madrid, 24 April. —- Jordskcelve. 

no, som var almiudelige ovcralt paa 
den pyrenuæiske Holvø i Afterr, for- 
nursagedc lidcu Ekade ber. Nogle faa 
qumle Vygninqor i Forstædernc rom- 

pcsnekscsts, nq to Stcdcr i Bnen nd- 
lJrød der Jldløs. Da det forfte Stød 
kalte-I strømnchc Falk nd pkm Händer- 
1:c, Hlniixdtsr besnimcdih oa for en 

Zid bersfcdc Der noaet af on Panik. 

Tor as Efusz New York den 26. 
:’lm·il. Un Heldeva sismormr af 

Tag rinnt us set Schrie- Tssslmf dodp i 
slau. 

Da han i Gaar gik paa 5 Avenue, 
fom lmn til at spukte en furbigaaende 
i Ansiatct, hvorfor han blcv arm-stie- 
1«ct. Ankmnmm til Politistationen 
blisv han af Skam saa forvirret ovæ 

Anholdelsen, at ban faldt død om. 
I 

Fiskeriet ved Grønland. Ligesont 
sidste Aar foretager cand. Mag-, Mu- 

sæumsassistent Ad. Jensen, attek i 
Aar en Ekspedition til Grønland for 
at undersøgse Fiskeriforholdene der-op- 
pe. Sidste Aar undersøgtes Vestkyften 
fra Umanak ned til Fiskernæs, og i 
Aar er det Meningen, at Underspng 
sen skal fortfcettes fra Fiskernæs ncs 
til Angmagsalik paa Landets Syd- 
fpids. 

For nylig afrejste Ekspeditiozss 
med Skibet «Tjalfe« fra Kobenhavs. 


