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Lidet under Tørkeii 
Msissippi er ntrsten udcn Band. 

St. Paul eg Minneapolis lider as 
Vandmaagel. I 

..leand. bragte i OnSdags føls 
gende Beretning om Tørlen sra St- 

PmiL Minn.: 

Tnillingbyerne og andre Biser 
bang-J Mississippi og densJ Bisloderl 
lider alvorlig af den langvarigel 
Title-; Flodens Vandsland er usasdss 
oanlig lan. Minneapolis har lidts 
som Folge as Lavvandet baade is 
Fortetninaer og til Dusdbrnss Mel-! 
lerne har maattet brnge Tanip til! 
Maslu i iiæsten to Maaneder, da 

Bandlrasten fra St. Anthony Falls 
bar hast-et tttilsirckkkelig. Twin City 
Napid Transit Co. har brugt mere 

Tanip end nagen Sinde fer, og 

Pillssbnry A. Møllen har overladt 
Nonsejslompaqniet en Del af 
Vandkraften 

Den langvarige Tskle har braendt 
net i Jorden i alle Tele af Bisen, 
og Byeng Vandvassen har haft vans 

stetig ved at slasse det haer af, 
hvad der lieh-ves, naar Falk brugek 
Vandet til deres Græsplæner og 
Hader om Astenernc. Suinpene 
langs Floden er terre, on smaaVæks 
te er sorsvundet, Temmer paa Ves- 
en til Mjllen har daarlig Plads til 
at komme frem i Floden, og Millio- 
net as Fod bliver liggende paa 
Sand-danken som har dannet sig. 
siden Tskken begyndte 

Alle Vyer langs med øvre Mis- 
sissippi meldet, at Vandstanden er 

ladete, end den har været nagen 
Sommer siden 1864, da Regeringen 
satte sit Lavvaiidsinwrle. Al Ses- 
lads er standset. naar undtages nag- 
le saa sniaa Lystdampslibe og Laun- 
cher, der aaar ud sra St. Paul. Dis- 
se maa gaa meget langsomt for at 
uiidgaa .at siøde paa Sandbankerv 

Traslasttompagnierner har storellds 
qister nied at saa Tømret løst sra 
Zandbankerne og hen i Eejlløbet 

En Del Byer har saa lidt Band. 
at de vilde være i Fore, hvis en 
Brand skulde begynde. J La Cras- 
5e, Wis.. og Winona er Jndtagene 
til Vandværlerne saa næt Overslas 
den, at man ikke kan saa det nsdveni 
dige Pres. Brainerd befindet sig i 
en -lignende Tilstand Ved RedWing 
var Floden Sekötiendedels Tomme 
under Lavvandsmærket Bed Min- 
neapnlis er Floden 6 Tomnier over 

Lavvmidsmasrlet 
sPokegama og Leeeh Lake Reser- 

Ivoiretne er aabne. og Vandet slyder 
hurtig ud as dem; men det synes 
ikte at hjælpe start, uagtet Sluserne 
blev aabnet sor en Maaned siden. 
Floden salder alligevel stadig. 

Regeringeiis Just-nisten som 
staat for Reservoiksysiemet, siger, 
at Flodens Bredder er saa terre, at 
det overslsdige Band fra Nesekveirs 
erne opsuges ssr det naar Zwilling- 
byerne. Heden hak ogsaa hindret 
Vandet i at naa saa langt; man kan 
ilte sorestille sig, hvor stor For-damp- 
n·ingen hat Met, siqer de· 

Dei er især slemt sor Miiiiieupolis, 
sotdi Tsmret ikte tonimer stem til 
Savbrugerne Der er nu Sandhau- 
ler, paa mange as de Steder i den 
tote Mississippi. hvor der sti- var 

Nender. geimem hvilte Tsmret slsd. 
scd haakdt sit-beide og store Udglss 
ttr hat Mississippi ä Rum Niver 
Boon Tompany vedligelzoldt Janua- 
det To as Savbrugene blev stand- 
let tidlig i Sommer en lett Tib; 
men saa tosn en stor Timmerlvasa 
sont lisalp den til at begin-de sam. 

Seiladfen neden soc St. Paul er 

stand-set naar unt-takes male- saa 
leite Damms-. Its-ringen hat mid- 

lertidig flukket alle Fyr, og Flodss folk nenter ikke, at de oil blioe tændts 
igen i Aar. Nun mange Tages stærk 
Regn kunde faa Floden til at stige 
nok til det. Reue-ringen finder Ud-· 
giften unødvendig. Baade, som be-l 
forder Lystrejsende, sør det paa des! 
res egen Risiko og kun de dygtigfte( Lodser tør paakage sig Hvervet · 

Fra Little Falls meddefes atj 
Vandstanden der i Mississippi er 

19.0—t Fad, og næsien tre Fod la 
vere end for et Aar fiden; den 28. 

Juli 1908 var Vandstanden 21.11· 
Fod,n1edens den i 1909 var LLFod 

· 

Siden Marts er Vandet stadig fals; 
det. 

Lake Pepin fkruniper ind for hver 
Dag. som gaar. Den bar ikke vceret« 
saa lille fiden 18iii. Mange Sand-H 
banker, som hidtil har været isten-: 
deliqe, fes nu tydelig. Byraadet i» 
Lake City, fom ligger ved Lake Pe- 
pi«, har for en Del sluttet nied atl 
bruge Vandfprøjte i Gaderne, for- 
di Bank-standen i Jndføen er saa 
Lav. Sejlfarten er omtrent ophørt» 
paa Lake Pepin. Det er endog vani 

skelia for smaa Launcher at følgcl 
Seil-bei Dampskibet RedWitig, sotn 
som gaar niellem Et. Paul og Wa- 
bafha gaar endnu i Ritte, men maa 

gaa meget langsomt 
St. Cloud er den eneste By. som- 

meldet, at Vandet i Mississippi er; 
steget i de sidste to Uger. Dei kam-; 
mer naturligvis af, at Negeringens 
Reservoir-er i den nordre Del af 
Staten er aabnet. 

Roofevelt paa Witwij 
Heu bei-get Pennsylvanias Mine- 

byer og hilfet paa htje og Inve. 

Atlsfejdetne og dercö Minder hilfer 
hqm fom ,,Tcddy«. 

Wille-shaer Penn., :3. Aug. --—— 

thodore Noosevelt reiste Izu Mit 
i Tag blandt Minobyer i Wyoming- 

.«Da-len. Hatt fasrdedcs blandt alle 

tFolkeklasseL fra Drenge, der tjener 
nogle faa Dollars om Wem til 
Selskabgdamer. fom tilbringer Som- 
mcretc i Glen Summit Springs, en 

aristokratisk Refort højt oppe i Bjors 
gem- ouer Willesbarre Sent i Af- 
ten reiste han tilbage til Onster Bay. 
,Ex-Prwsidcntvn havde sanmteSmil 
for dem alle, mru han laade ikke 
Skjul paa, at dcst var hans største 
Lyst at møde Lønöarbejdcrnc. som 
tilbringer Vlrbejdstitneknc nede i 

Jorden 
Minearbejderne var slot ikke for- 

legne over hcms Ncmtærcslfe, og det 
glædede ham aller-most De tog intod 
hom. sont havde han artwjdet Side 
om Sidc med dem i flcrc Aar. 

Et Tut-L som var typifk for Da- 
gens Hcvndelsen forcfaldt i Wyo- 
ming, en NkinesFlaskkcs fem Mil fra 
Wilkesbarre. En gammcl irfk Frone 
traadte op til Roosevelt, ou idet 

Ihun udkakte Haandm sagde hun: 
»Hello Tcdth De ser godt udt«, 
EkssPrassidenttsn lo hierieliqt og 

fande. at han var glatt ved at se 
hendes 

«"Lc fer ogsaa godt ud,« sagt-e ban. 
»Ja. fikkcrt«, fagde hun, »in-g er 

sum-L fom Te ek, oa De er en fin 
Karl«. 

Don lo endnu. da de kam vfdere. 
Note-nett ksrte igenmsm 15 Mine- 

lwer i Dag. John Mitchell, tidliaere 
Fotmand for United Mino Worters 
of America, Rev Fakhet J. J. Cur- 
·kan of Wilkesbakre og Rev. Father 
J. J. Ida-well af Stowell ksrtc i 
Automobil samtnen med hom. 

J Brooksidr. hvor de ajorde spr- 
ste Goldt. stod en Gruppe as Mund-, 
as hvilke de siefte var bqkfodede. le- 
dige t Fremden as en Vatik. En i 
Gruppen genkendtc Roofevett-oq hil- 
fte how fom ,,Teddy«. under bvilket 

Navn han noevnedes fra Morgen til 
Asten, naak de traf Mittearbejderne. 
Obersten gaso Haand til alle Siders 
og snakkede saa Minutter med ArbejJ 
deme. : 

J Pittston, .en By paa 1(),(»)00l 
trwngie Mes. Leim-J, en celdre Nin-» 
de. sig gemtem Mcengden, indtil det» 
lykkedes hende at naa frem til Rou- 
sevelt. »Jeg er Moder til fem Bøkth 
sagde hun stolt. »Fine, fine!« ud-’ 
lsred klloosenelt Han greb hendes 
Haemd der var haard af mattge 
Tslars Inbeij faa hende ind i ben- 
des salncede blau Ljne og tilføjede:« 

»Ved de ikke, at min Mening omL 
den almindeliqe Anlerilaner er, atl 
lsan et- en ret aod Bemer, mens 
ofte er hatt-Z Itone endda bedre.« 
Da da Llutontobilen so’r Uidere, tag·l 
EciPmssidenten Histten af for Mine- 
arbejderens Kone i 

J Duryea, der na-sten udelukkenil 
de bebe-J as Minearbejdere. filte 
llinoseoelt sig ouerordentlig tiltalt of 
Vyens nætte lldseende. 

J Mrs. Frank Komalszecks HjemT 
fandt han en Del FWinder samlet. 
Ta han sted i erd med at skulleJ 
sorlade Siedet efter at have talt· 
med Keinderne otn dereg hjemlige 
Liv, oendte han sig mod en as dem-» 
idet han pegede paa John Mitchell, 
sont stad ved hans Side. og sagde: 
,,-Ved De, hoem han er? Det erJohIH 
Mitchel 

Da hun hørte Navnet paa hem- 
sotn er saa mange Minearbejdetes 
Asgud, glemte hun helt Roosevelt. 
Med et Skrig faldt hun paa sitie 
Kna- fok MitchelL greb hans Hirn- 
der og kyssede dem. John Mitchell 
reiste hende op, gav hende Haand 
oq fjerned sig baglænds ud af Hu- 
iet. 

Nceste Holdt gsordes ved It. Ci- 
cilia Stole i lldkanten as Wyoming. 
Da Roosevelts Automobil tuermede 
sig et Vckrtshns paa« Landet, vækkede 
Værten en Mand. sont tilsyneladens 
de havde tilbragt det nieste af Da- 
aen i Skæitkestttett og nn laa oa fov 
paa Verandaen, idet hatt raubte: 

»Hei! vaaan oel Roosevelt Haar 
for-bil« 

Den bernsede sprang op og gned 
siq i Øjnene og følte sig mcget stuf- 
set, da Automobilen ikke standsede. 

Jdet de begyndte Tilbagevejen til 
Wilkesbarre, tog Rooievelt Lnncheon 
sammen med Father Curran og 40 
andre Pest-steh sortsatte derpaa sine 
Bei-a Kl. 3. Forste Vesøg gfaldt 
Kinaston. J Avondale mødte den 
berømte Ffende as NaceJSelvmora 
Mrs. Lanthin, sont er Moder til 12 
Vern. Da Selslabet var paa Vej til 
at forlade Byen. kom en Drenq og 
raubte: 

»Holdt. holdtl der er en vnone 

nede i.Gaden, sqm har 18 Vern. 
og hnn ansker at se Dem«. Men det 
var sent, og Obersten fortsatte Ref- 
ien nden at bespae bende. 

Ved Glen Summit Sprinqs nen- 

tede 300 Sommergwster sor at hilfe 
paa Obersten. Dei var hen imod 
Mit-nat da Etszssidenten kom 
tilbaae til Wilkesbarre 

Strikenjpaa Grand 
Trunk sluttet. 

Opgstet blev verfentlig en Bindi-us 
for Strikerur. 

Ottawa· Ont., L. Aug. Kon- 

duttsrernes og andre Iogbetjcntes 
Strike. der beayndte paa Wand 
Trunk oa Central Vermont Bauer- 
ne den is. Juli, sluttes officirlt i 
Affen. stlgis Dockcnskomsth der 
vaa Banernes Veqne undertemsedes 
af Præsident Hans ou Mo Fort-trin- 
aens Venne as deus Embedsnurnd. 
soil Toqbetientenk fqa et Lin-stillem 
af omkrinq 18 Procent datmsude 

tikbaqe til l. Maj i Aar, og fka L- 
Jan. 1912 Lan efter en Skala, som 

»ikke er tneget lanere, cnd de astligc« 
JForcninger faar —- dct Maul, de 
thkikede for « og en Forhsjelse, foml ! i mange Tilfælde ovorstiger 80 Pro-! 
segnt 
j Der gives Canadas Llrbejdsminis 
-ster W. L. Mackenzie Ring wegen! 
jAuekkcudetse fok des hecdige udiath 
isllndevhandlingerue fik. Oan blevz 
Iutwetteliq ded, trods Shiffelfer. atä 
vest-beide pao at fcm Pakt-tue sam- 

imm- 
" Prwiident Gakretson for Kondui- 
«ttrekne oq Pkwsident Lec for Ida-« 
beticntcne erklærek sig beuge Mira-. 
se sned Rast-Ums Bestemmelfer. 
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Blonde-de Meddclelfer. 
W 

Sagen imod Minoritetslederen i 

Illinois Legislatmy Lee O’Neil 
Bromne, for Beftikkelse er atter op- 
pe i Reiten Det bliver nok ikke let 
for ham at klare fig. 

J Ousdms Aftes bkev et Barn 
paa 3 Aar oa en ooksen Fwinde paa- 
kørt og drcebt af to forskellige Au- 
tomobilek i Lincoln Park. Chicago,I 
og en anden Kvinde blev kastet af sin 
Heft, der blev skræmt af en Auto- 
mobil og løb liesbe 

I 

«·«nnennn« Eber-hart i Minuesota 
er dienen nnderrettet om, at Pate- 
sident Taft hat modtaget Jndhx 
sen til at tale ved den nationale 
Conseeuation Congress i St. Paul 
den 5 Sept. Zehnter Finute Nel- 
son nil ogfaa bliue pas Program- 
met. 

O 

Vefi III-hineinwarf i Kansas- i 

Tirizsdaqsi jed Ztandnatteme et verl- 
-LWI Nebel-law Fire nd af feis- 
Zmrmsatximmreisnmsnd blev slaaet 
us Jnsnrqenterne Te reguliere Re- 
---ss.»1j!"une1-e er helt l)eft1n-tede over 

rkks Lust-HEXE Tet er saa tue-get 
ask-n- e.·-:«n«nfh-nde i Vetraqtning af, 
atCannon nylig bar holdt enNække 
anataier i Ztatm Numer 
Stuhl-»J, Jnfurgenternes Mandidat 
for Genvalq. menesrs ot ocere genun- 

»sitine1·et med 2()·0«0 Flerta1. 
! 

40 Menneffer flap underlig fra 
en fwatelia Ulykke i Nærheden af 
—Kenosha, Wis., i Tirsdags· En syds 
aaaende Vogn med 40 Passagerer 
paa den elektriske Baue mellem Chi- 
cago og Milwaukee var ncer rendt 
imod et Fragttoa paa Chi. F- North- 
western Baue. Motormanden N. J. 
Berg havde ikke set et Signal. der 
var fat imod hauc. For at undgaa 
Sannnenstød satte han faa sin Vogn 
ind paa en Afsporingsdswitch og 
undgif saaledes Zammenstød Pas- 
saaererneskaftedes paa Gulvet og« 
zwinderne bleo In)sterifke, da de fik 
at wide, book nasr de haode været 
Tedeu. Linn een Mand kom videre 
til Skade 

« i 

Iowa-s republikanfke Statskons 
vention i Onsdaas aav Tafts Ad- 
miniftration følaende Jst-dorsement: 

«Nepublikanerne i Iowa indori 
serer saadanne Vestræbelser, som 
Prassid Taft oa hatt-J Raadaiver har 
ajort for at opfulde Løfterne i den 
nationale Platform af 1k)08.» 

Te ProareLinve med Senatorerue 
Commuusts og Dollioer dominerede 
Konventionen, og «de vilde ikke give 
Tafts Administraiion fuld Anerken-- 
delfe, fordi de er imod den Toldlov, 
han underskrevStandpatterne kirren-» 
demwrkede »Jnsurgenterne« sont des 
førfte. der i en republikansk Statss 
konvention i Iowa havde næatet ati 
aive en repnblikanfk Administkationk 
fuld Anerkendelfe. «- 

Horden rundt. 

Fra Vaku, Russland, meldes om 

en vældig Brand, ved hvilken 300,- 
000 Pud Petroleum og Nafta gik 
op i Liter. Jlden brcdte sig derefter 
vidcrc. 

smptajn Scott er afrcjst fra Lon- 
don til Kapitadeth Afrika, hoorfra 
lmn beqiver siq videre til New-Zeu- 
land for at tiltmsde sin Zydpolsi 
eksueditioth 

I 

J Czarens Ikasrværelse afsløredes 
Søndng den 17. Juli i Riqa et Min- 
desmasrke for Peter den Store, reist 
i Anlcdning af 200 Aarsdagen for 
Livlandss Furcning med Rusland. 

I 

Knrruption i Russland. Pan For- 
anlcdning af Senat-or Gattin er fire 
højtstaaende Embedsmcvnd ved Jn- 
tendanturen bleone arrefterede paa 
Grund af Bedinge-riet Garin har 
nu ved fine Undersøgelser foranledii 
art, at 200 Entbedsmænd er blevne 
arrefterede. 

. 

sEfkilsmna, Sverrig, 20. Juli. Et 
heftigt Tordenvejr lcdsaget af en 

voldsom Cyklon drog i Middags 
herovetx Ved Nyby blev Tagene løfs 
tedc af flere Bygninger og styngede 
henved 100 Meter bott. Godsmagas 
sinet paa Nbe Jernbanesstation blev 
væltet omkuld og kostet flere Meter 
bott. Jnget Mennesker kom til 
Skckdef 

Belønninger. Christiania, 19.Juli· 
Fort-ten af den i Sæby stationerede 
frivillige Redningsbaad, A. Jørgeni 
sen Mørch, og dens Mandfkab, 13 

Mand, hat i Statsraadet i Dag hver 
faaet tildelt Solomedaille for deres 
fortjenftfulde Forhold under Red- 
ningen af Befcetningen paa Barken 
»Stratbearne« of Laurvik ved dette 
Skibs Forli-Z oed Jylland den 3. 
December 1909. 

I 

Fra Madrid, Spanien, meldes, at 

Felt-Marfkal Lopez Dolenguez. tid- 
ligere Premierminifter. i et Inter- 
view samme Dag haode sagt, at han 
vil stotte Premier Canalejas i den- 
neiJ Gestrwbelfer for religiøs Re- 

form: men han tsokoler um« at Be-« 
vasgelfcn oil lykkes paa Grund af 
Prasfternes uumadelige Magt og 
deres Jndflydelse over minderm- 
der fnldstændig er under del-es 
Skriftefædres Oerredømme 

. 

En foensk Flyocuge Stockholm- 
20. Juli. Kaptajn Ammundsfom Se- 
kretckr for Aeronautisk Selfkab, har 
til »Aftonbladet« Ineddelt, at Sel- 
skabet bar tilfkreoet Baron Cederi 
strøm og de danske Aviatikere og 
forefpurgt dem, om de er villige til 
at deltage i en eoentuel Flyoning 
oaa Strwkninqen Stockholm— Up- 
sala—5tockholm. Den paatasnkte 
Flyvenge ved Stockholm fkulde fact- 
«konune ester .8iol)cttl)asons:i Ugen euer 
fra M. til 22. August 

. 

Fra Mgrotko Fra Pschdu met-l 
des, at der den 12. Juli ved Bade-« 
siedet Mul el Vacha over Manna-; 
floden hat ftaaet en namp mellemk 
franffe Tropper og en staer Afdesl 
lism af Venithcgahiasthnmen. der« 
bevor Flodens oenstke Vred. Eiter; 
en heftig Kamp blev MarollanekneI 
flaaet paa Flugt med et Tab of ös» 
faldne Franfkmændene. der kam-J 
manderedes af Oberst Ferand hav-; 
de « faldne og 23 soc-rede 

Paris. W. Juli. Eiter Melding 
fm Uschda bar de Jndftdte est-r 
Kann-en ved Mal el Bachs den 12. 
d., ndtalt Ønsse um Genovkettelfe af 
bei qode Jst-hold 

En Eksplosion har fundet Steh 
paa den tyfke Luftfkibsfabrik »Zw- 
pelin«s Carboneumsfabrik i Frie- 
drichshafen Fabrikken blev stærkt be- 
fkadiget, og 9 Arbejderc saure-desi, 
hooraf en senere er dad. 

Berlin. 18. Juli. Til ,,Lokalans 
zeiget« meldes fra Donauefchingem 
Persontoget Donauescl)jngen—— Frei- 
burg løb i Gaar som Følge af for- 
kert Sporskifte af Sporet ved Lich- 
temveller. 15 Personer skal være 

bleoen mere llcr mindre kmardt kvæi 

siede. 
I 

:.kclbourue, Australien, 18. Juli- 
Eksprcsfitoget Vrightun—-Mellmurne 
er ftødt samtnen med et Tog, der 

holdt ved Stationen Richmond 3 

Voqne knusteiä 8 Personer dræbtes 
oq 30 saaredes. 

m. Juli. Ved Togsammenstødet 
ned Stationcsn Richmond er 188 Per- 
soncr blevncs sann-da demf 83 
haardt 

O 

Czaren i Niga. Riga, 18. Juli. 
War Nikolaus modtoa paa Slottet 
her i Dag en Rcekke Deputationer, 
bl. a. Landkotnmunernc i Livland 
og modtog Salt og Brød af dem. 
Czaren kørte dernceft ud, hilst nnd 
Beaejstring overalt, til den af Peter 
den Store anlaate kejserlige Habe, 
bvor han paahørte en Kot-fang of 
flere Sangforeninger. Da Kejferet 
forlod Baden, fulgte Foreningerne 
eftcr bmn og iftemte den russifke Na- 
tionalsangx i hvilken ogfaa den udeni 
for Hauen famlede Folkemængde dec- 
tog. 

Kreta-Krisen Paris-, 18. Juki. 
Agenee Haves meddeler, at Garan- 
timagterne har besluttet at til-boge- 
kalde deres sidste Statinnsskibe fra 
de kretciriiske Faruandc. saalcdc—:-, at 
der kun bliver et af hver Nationali- 
tet tilbage 

— Berlin, 18. Juli Til »Ja-III 
Zeit.« meldes fra Athen: Efter lwad 
der meddeles fra paalidelig Kilde· 
Vil Garantimagternes Svar paa 
Vortens sidfie Proteftnote mod Græs 
kenlandandblandig i FkretaiSpørgs· 
maalet blive tilftillet Porten i de 
nærmeste Dage. Magterne vil deri 
mcddele Porten, at de ikke blot ikke 
misbilliger Grækenlands Jndblans 
ding, nien tværtimod billiger Kong 
Georqs og den græske Regerings 
Jndqribem da deres egne Bestræbels 
fer derned bavde fnndet en virksom 
Støtte. 

I 

London. 1s). Juli. Et Tog nied 
Folk paa Udflugt. der holdt paa den 
irske Station Reform medensJ det 
Lokoniotiv var koiblet fra. satte fig 
pludselig i Bevægelse ned ad det 
skraanmde Vanelegeme. Eiter nied 
voksende og til side rasende Fort at 
have kørt 5 enge-like Mil, ftødte dei 
fannncn ined et fra Virr kommende 
Persontog. Undervejs var Wange 
Personer spnnmet of Tom-t. men var 

bit-Den hanrdt saarede 
que Tog dannede efter Sant- 

monftødet en Rttitctmb. Ilntullet af 
sank-edi- cr over WI. 

Et Fancilicdraina Budapest, Un- 
garn. is· Juli En Posifunktiomer 
Molnar drasbte tidlig i Morges sine 
fein Born ocd at ikaske Halien over 

vaa dem med etiTIarberitiiv- Tewaa 
tilføiede kmn iiq sein flere dødelige 

»Snit med Knivm 
Da hans Kone kom hjem og fas. 

bund der var stet. blev ljun vanvits 
iiq of Sorg- 

J et efterladt Bcev angiver Mol- 
nar iom Motiv til iin Gewim, at 
det var Kam umuliq at ekmkke iin 
Familie for en mqanedliq Oas- qf -. 

60 Kr. Dei mecdes senkt-, at SK- 
gckne mener. at knnne kedde Isc- 
nars Liv. 


