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ngtesig THE-stimmt est 
H- 

Flere Hundrede Mennept umkom- 
men i Flammerur. 

Hele Bognlæe qf Menneskelig brin- 
get- til Jernbauestatioueu i 

Beaudettr. 

Watroad, Minn., 9. Okt. — Den 
største og sørgeligste statestrofe, som 
Minnesota har oplevet den Hinei- 
ley-Na-dslen for 15 Aar siden, ind- 
traf Fredag Nat og wrdag, da hele 
MinnesotaiManitoba Grænselandet 
hjetnfsctes af SlovbrandEfterhaans 
den sont Efterretningerne indløber, 
vijer Ulykkeng Udstrcetning fig. An- 
tallet as otntomne anilaaes i Aften 
til melleni titu og ZW, tiæstett alle- 
fanimen Veboere af Stovlandet am- 

kring Byerne Venndette, Pitt, Rod- 

seoelt oq Graceton Meget faa ctf 
Etoobetmerne videis at Vasre undtoms 
men, on nævnte Otterslag er betydes 
ligt lavere end Antallet af Bevor-re 

Nasdielsscener berettes fra alle stan- 
ter. Folf gil helt fra Samlingeth 
leti forrsirrede onitring og bejamrede 
dereg Tab. zorilellige Eiendele, sont 
de itnxttende haude tastet fra fig, laa 
itrsede i Bygaderne 

Flotte of legeinsftasrteMænT mest 
Urbefdstnænd iom ingen hat-de at 

sorge for, lsb forvirrede efter et 
Tag, sont ventede i Beaudette for at 

tage Minder og Bern, og de nregtes 
de beftemt at hjælpe til at redde 
Elend-Im St sftgaaende Tog sank 
igennem en brændende »culvert« (lille 
Bro) og blokkerede Linien. 

Vyerne Bitt, Spooner og Bean- 
dette var i Brand Fredag Nat. En 
ortanagtig Vind drev Flammerne 
stequ med ooldsotn Fort, faa By- 
ernes Jndvnanere var nsdt til at 

flygte for at redde Livet uden at 
tænle paa at redde Jndbo eller an- 

den Ejendom Brattdnlytlen anmeld- 
tesI ved Brande, sont fløj i Luften 
tvers over BeattdettesFlodi-11, cui-Ind- 
bnggerne sit lnap Tid til at naa et 

EistretmL fom ventede, soc begge 
Bner var i Brand over det bele. Her 
forefaldt Seener, iom aldrig vil 
glemmes of dem, ioni var til Ztede 

Zuge Mennester, tiliyneladende «i 

EnefetaL vifte sig enten baarne eller 
stottede til Fristeder Ter var 5 Pa- 
tienter i Carriaan Ooipitab iotn 
brændte En Fivinde ioin lmvde født 
et Vorn sum-me Aften Kl. 5 nmntte 
bwres til ShevlinsMathieu Lumber 
Kompagnis Kontor, i hvilket mange- 
Menneiler isate Tilfluqt 

Flertallet af Flyntninaerne fra 
Beaudette og Spooner hat fundet 
Htisln i Rain Niver paa Kanadas 
fiden,« og et Særtog venter for at 
bringe Full til andre Siedet længere 
i Øft, i det Tilfælde, at Branden 
fkulde bryde nd paany, thi denne By 
er heller ilte fri for Fore. 

ShevlinsMathien Lumber Kom- 
paar-' Byqninget er praktifk talt de 
enefte, der ftaar tilbaqe i Spooner: 
ikke et Tere, et Her-n eller en Fod 
of Fortov (af Lea-) et- skaanet Der 
er ikke engang Ruindynger, iom der 
gerne vlejer at voere efter en Brand. 
Alting er iom flikket op ai den bri- 
lende Smelteovn. 

Eiendomstabet i Nainy Ritter, 
Bequdette og Spooner. omfattende 
Rat Portage Lumber TM marterer 
i Rain Rwer og ShevlinsNathieu 
Lumber Eos i Ida-mer« vil del-be 
fis til ea. 81,500,000. Det vil tage 
noqen Tit-, fjr Tal-et ai Menneikes 
lfo ten endpg tilnærtnelletvls be- 
sten-met mai-sie man aldriq iaor 
Mindslab bekom. 

soll i Rainy Ritter gtr alt mutigt 
tot It hiækpe de hiernltie fr- de af- 
M Mr· Mr. NOT-m Iksekui 
M for Mitte W W oq 
Wiss Simses W 

i-, r— s 

Inier, hak affendt Temmer til Op-« 
lfarelfe af midlertidige Bygninger til 
Husly for Folt fra Beaudette og 
Spooner og til »Boardig«huse for 
faa mange Mennester fom muligt. 
Baade Penge, Jede og silæder til de 
nadlidende vil begynde at arrivere i 
Morgen 

Det var Fil. 8.30, at en Jldsly 
ramte Beadutte og Sind-mer« og in- 
den tre Minutter efter, at første A- 

»larm var blæst, var hvert et Hus 
lantændt, og inden en halv Time var 

7oin1ne, var de forandret til Aftehobe. 
szoik i disse to Vyek sie just Tid til 

:at komme nd af deres Huje med 
« hoad de tog paa Ratten. De læsjedes 
lpaa et Passagertog, sont stod rede 

jved Stationem og fartes til Rai- 
sny Riuer, Dut. 
i Landet Øst hetfra er i Brand. Rod- 
«seoelt, Williams og Cedar Spur er 

Ei stor Fore. Alle divinder og Born 
« 

føkeLi dort til fitre Steder. Canadian 
INorthern Jernbane sie-nip. hat sta- 
lticxneret Tog ved alle Stationer til 

jFolks Tjeneste og gør alt i dets 
Yxlltagt for at lindre Situationen 
I Falk i Spooner og Beaudette og 
iSettlerne helt igennem den nordre 
icentraleDel af Statt-n har miftet alt. 

v.75,00() er hjemløse, og de fleste af 
l dem er absolut blottede for alt.Hjaelp 
nma naa dem om en Dag eller to 

og det i rigt Maul, da de flesie af 
dem er tun halvt paatlædt 

Rainy Niver, Dut., 9. Ott. ——Me- 
dens en Vind af 50 Mil i Timen 
dtiver et Flammehav tftpaa paa 
Sydsiden af Roms-Finden git den 
fiore Tel af Flammehavet hen over 

denne Egn og niedferte en Kalamis 
tet, sont maa laldes en international 
Ulytke. 60 fokkullede Lig er opfamlet 
i Flammernes Sti ag- ftore Strceks 

,ninger er endnu ikke gennemspgt, 
Iniedens Byerne Spannen Beaudette 

og Pitt er totalt edelagt med et 

IEjendomstab, sont for Tiden ikke kan 

sberegnes. Med lindtaqelse af·Øde- 

Ilceggelsen af Rat Portane swinpagni 
·i Rainy Nioer er det nassentlige Tab 
lpaa Sydfiden af Floden lang-Z den 
nmerikanfle Grwnse 

Følqekide forteeller en Flygtnina, 
sJames Ramfer fra Summen »Jeg 
som- jlere Mit Syd for Beaudette, da 
«jeu førft hørte Flammernes BrøL 
iJeg satte i Leb efter Byen, men Jl- 
lden nærniede fig lniktigt og var mig 
Taanfke neen Jeg naaede en Mand, 
·lom havde en Fivinde med en Vaby i 

IFølae De var udasede, saa im areb 
ZBarnet og flyede. Der var en Flam- 
Htieveeq fokan os, men Binden stif- 

:tede, oa vi pasferede igennem. Jeg 
skan ilke begribe, hvorledes nagen 
itliybygger fra denne Egn kunde und- 
Yflrx Jeg trot, denne Brand vil gaa 
igennem flere Hundrede Mile af 
sBuikads on Sinn oq Hundreder af 
EMenneiker vil omkomme". 
E Canadian Not-them Jernbanes 
klompagni hat qjort et start Red- 
:ninasarbejde ou frelft Mennesker i 
zTitsindvis. Fell var bleven saa vant 
Itil den diiede Luft fra brændende 
«Tsmmer, iaa de inaen Fare anede. 
Zfsr den var overhængende. MenBas 
.nen holdt Tog i Bekedskab ved Sta- 
tionerne for at føke de llygtende 

«bokt. J eet Tilfælde fertes 2000 tue-i 

; i »Bor, Carkc 

llngwgyptifk Kunst-es Den natio- 
nale crqyptiske Kongres. hvis Afhols 
delle i Paris jlev forbudt, aabncdes 

Rot-stieg Effekmiddaq 22 Sept i 

Brüsfel of Muhamed Farid Bey 
Tit Kongressem der varede i 3 Da- 

·.1e,var der insdt Nevræsentanter fra 

:Frankkig, Jkland, Ausland og Tyfk 
zlund Kongkesfens Formaal var at 

satte Europa opmætkkmy paa de vo- 
flitiskr. soeiole oa skonomifke For- 
hoid i Eil-weit 

Z 
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Baptisterne imod 
Dahlman 

Ved Baptifternes Statslonvens 
tion i Grund Island, sluttet den 6. 

Okt» vedtoges folgende Resolution: 
»Vi Alæder os over den Balg- 

kacnp, som Folket i vor Stat ferer 
for at faa valgt en Legislatur, der 
forpligtcr sig til at vcdtage en Conn- 
tysOption Lon, da Drilkeondet Ide- 
lwqger Hjem ogsaa udenfor Municis 
paliteternc (Vyerne). Og i Betragts 
njng af det Faktnnn at Eountyet 
fom en politijk Enhed maa bære 

Rustrafikkens Vorder i for-gede 
Flotte til Fattighnse, Fængsler og 
Zagsomkoflningcr for Forbrydelfer, 
sont kan spores tilbage til Saldo- 
nen, derfor maa Fotdringen om 

County Option agtes for retfærdig. 
Vi opfordrer nokt Foll til at arbejde 
og fromme knn for foadanne Kandis 
dater til Legislaturcm sum er for- 
pligtede paa County Option 

Bcfluttet videre, at James C. 
Dahlmons Kandidatur forf Guyet- 
nørposten nødvendigvis involverer 
Snøkgsmaalet om Dahlmanisme· 
Dahlnmnismcsn modfætter sig de 
helligste Intereser i Retning af Mo- 
ral oq offentlig Orden. Dens- utils 
sløkede Venliqhed over for Lasten 
oq Forbrydelfers Elemente-r get 
Dahlmanismen til en Fare for den 
offentlige Moral. Vi opfordrer der- 
for alle patriotiske Borgere til at 
modsætte sig den truende Fare for 
vor moralfke Folkearv og den Beruf- 
følgende Ydmygelse for vort godt 
Navn som Stat vedsat stemme ist-ad 
James C. Dahlman«. 

Sven Hedin og Savage candors 

Savage Landor Paastod forleden 
i Bladet «Matin«, at han og ifkg 
Sven Hcdin havde opdagcst Trans- 
himalaya og Vrahmapntras Wider 
m. .m 

Even Hedin bar nn i »Matin« 
offontlignjort ei Sonn hvori han 
gør opmcrrkfom paa, at den nord- 
ligfte of Brahnmputras Kilder alle- 
redc opdcmcdese 1865 of Jndicron 
Nani Singh, og at dennes Opdas 
gelscs beim-fiebein og fuldførtes af 
Soen Hcdin Don anden Kinde-, sont 
Hedin har opdaget, ligger paa et 

holt nnd-It Sied, end Landor paa- 
staat. 

Noar Landor onsaa paaftaar, at 

han bar apdaget Transbimalanm 
paaviser Hcdim at Landorshar for- 

Fveksiet Transhimalaya med en lille 
Udlsber Ganari 

! Endvidere bemcrrker »Bedin, at de 

Kutt, Landor har tegnet, er faa ful- 
de as chi, at de qiver et fnldqyldiut 
Bevis for, at Landor aldrig bar vog- 

ret i de Egne, fom han paaftaar at 

have opdaget. 
) Hedin synes iaaledes nt have hævs 
det fin Føkfierct til de af ham nævni 

te Distrikter af Tibet. 

Islands Pengefpørgsmaai 
) Ministcken for Island hak ji«-me 
»Jiafold« nedfat en Kommission pcm 
fem Medlemmer, for, sum det bed- 

»der, »at underfsge oq overveje Lan- 
bets Pengespsrgsmaal og til det 

nwsteAlting at isberedeBehandliw 
gen af deite Sptrgsmaal: endvidere 

ital Kommissionen yde Oplysninger 
oq Vejledninq til dem, der maatte 
snske ai anbrinqe Kapital i produk- 

ltive Foreiaaendcr paa Island, samt 
»evdelig modtage Henvendelier i den 
Retning on overveie dem« 

» 
Anlodningen stii Redicetielfen of 

denne Kommission innes fertig det 
"vaatænkte »Ehe British North-We- 
item Syndikair. limited« at verte. 

Fokmanden for Kommissionen et 

Land-scheinst Meint-us Jension 
) 

I siBlandedc Meddclelfer 
W 

Jrjke Medlcmmer af det britiske 
Parlament John Redmond, John 
Voyle og Joseph Devlin, aflagde 
Præfident Taft Bcsøg i Sondags. 

kTe talte en Del med Præsidenten 
Tom chfigten med »Home Rule«, 
inscn for øorigt var Bei-get nærs 

Inn-It af social Karat-txt 
« 

! 

E Ecnator La Follette mnatte san 
"alligcvel underkaste siq Operation 
sfor Goldesten i Nordosten Under 7. 

ds. meldes, nt han allerede da var 
not-n for Farr. Han bedres stadig, 
Zog hans fuldkomnc Hislbrodelse var 

offer Lægernes Udsagn saa godt som 
fikret. 

d 

Jophusti F. Nebleh »Den danske 
,Pioneek«s Udgioer, returnerede fra 
»si« Tanmarkstnr i Søndags. Jfølqe 
s»World Herold« lfagde Hin Neble 

ocsd sin Tilbaqekomft, at han retur- 
ncrcde, for han haode ocntet Han 

«følte det som jin Pligt at komme 
tilbage og kafte Frakken for at ar- 

bejch for Mr. Hitchcock og Mr. 

Dahlmans Balg. At Mr. Neble vil 
wirke for Mr. Dahlmans Balg, det 
findet vi helt naturligt. 

O 

i Atter .en Mineeksplosion. Fra 
Starkville, Colo» meldes under 9. 
ds. om en Eksplofion i Colorado 
Fuel and Jron Campagnis Kulmis 
ne der.,Mindft 52 Mænd er inde- 
atspeist-fede, og der arbejdes heroifk 
paa at udfri dem. Man frygter for, 
at de er drckbt af fort Kuldamp, men 

haaber modsat, af de maa blive nd- 
friet time-two 

Der berettes fra Corinth Miss» 
at Eksvræiident Roosevelt i Sen-« 
daas talte ikke mindre end 50 Gange 
paa fin Tut dernede i Sydeu. Han 
talte ikke Politik, men om gode Bor- 
gere Tidligere, i Knorr-illa talte 
han om »Ni) Nationalisme« og for- 
fvarede den imod Anat-eb. Den var 

ikke revolutionæt, men derimod ret- 
tet imod Onder, fom kunde lede til 
Revolution, om de fik Lov til at 
eksiftere Overalt modtog han et 
hierteligt Velkommen. 

I Fra Lissabon, Portugal, lyder 
Meldinqerne paa, at alt er saa ro- 

liat, fotn om der ingen Omvæltning 
var iket Kona Manuel og øvrige 
Medlennner af Kongehuset har føgt 

»Bestnttelie i Gibraltar under det 
engelfke Flau. Der aaar dog Nyater 
onl, at lmn nil soge, om han kan 
lamle sia en Heer on qenvinde sin 
tabte Trone Jmidlertid syness den 
provisorijke repnblikanske Regering 
at have qodt fat paa Regeringens 

9 Infler ou at oære beredt paa at nedi 
dasnipe etlwert Forføa pna Opftand 

zde højere tatolste gejftlige udvans 
I drer eller udvises af Portugal 

E Fra Winter, Wis» bar der i den 
Eli-new Tid meret ikrevet en hel Del 
«om en Mand, John F. Dietz, som 
«underlia har forstaaet at trodse Lo- 

ven og Anthoriteterne For fire Aar 
siden bavde han Spektakel med et 
anber Kompagni, idet han forbød 

kdet at fragte kommt-r til flete Tu- 
ssinde Dollars Vcerdi over en Dæms 
.nina, som han gjorde Fordring paa. 
IHan vandt fin Sag. Men sidste 
«Mellemveerende mellem Dietz og Au- 
»toriteterne daterer tilbaae til 6. Sep- 
ltember. da ban fkød og alvorlig ina- 

rede en Mand, Bett Hort-el, i en 

sTreette i Winter Han vilde ikke lade 
sig arteftere men hellere d- i tin 
Rede J Lmsdaas saa han lig alliaes 

List-l nødt til at aive op Hans Koneg 
nmiddelb rt foreitoacnde Nedkomft 
ans-wes fom Grund 

« 

Jorden rundt. « i 

; Paa hele Jorden udkommer der; 
Iomtrent 7(),000 Dagblade, deraf næ- F 
’sten 22,000 i de Forenede Stater. Z 
i i 
« I 
i Pavens Helbred ital i den senerej 
»Tid lade en Tel tilbage at ønfke.. 
Han er stcerkt plaget af rheumatiskei 
Zmerten l 

« i 
Han har ndstedt Forbnd mod, atj 

dekolleterede Damer viser fig i Mir-! 
ken; heller ikle maa de møde i def 
moderne, ftranitsiddende Spaseresi 
kjoler. i 

i It 

Canadian-Pacific Liniens Ekss 
presdampere »Empress of Jreland«i 
og »Empreis af Britain« har ndførtj 
Reisen over Atlanterhavet i hen-j 
holdsvis 3 Døgn 22 Timer og lidt« 
over 4 Døgn. 

Krigsretten i Saloniki har idømt 
Arkimandritten i Gewkeli 8 Aars 
Tvangsarbejde, Abbeden for Kloste- 
ret Ofchas 4 Aar og den græske 
Skolediriktør 7 Aar for Deltaaelse 
i den revolutioncere Bevægelse. 

Flyvningen Paris-Berlin Berlin- 
22. September-. Morgenbladene med- 
deler, at Forlaeggerfirmaet Ullstein 
Fx Co· i Berlin har udfat en Præmie 
paa 100,000 Mark for Sejrherren 
i den for nceste Aar planlagte Flyvs 
uing fra Paris til Berlin. 

T Forlovelfesrygten J Anledning af 
Kejser Wilhelms Bei-g i Ungarn 
forleden er der dukket Rygter op om 

en Forlovelfe mellem Kejserens ene- 

ste Latier-, den 18aarige Prinsesse 
Viktoria Louise, og den 23aarige 
Ærkehertng Karl Franz JosephÆrs 
lehertugen er ældste Søn af Tron- 
følgerens ældste Bruder-, og da Tron- 
følgerens Vorm der jo er fødte i 
morganatisk Leqeikab, ikle er arves 

berettiaede til Tronen, er FiarlFranz 
Joseph altsaa vordende Tronfølger. 

A 

Et hemmeligt Lotteri. Berlin, 24. 

September Til »Verl. Tagebl.« te- 
leqraferes fra Warschau, Polen: Et 
hemnieligt Lotteri er opdaget her. 
Lodfedlerne er trykte i Lublin. 
Svindlerne har aarligt folgt over 

100,000 Lodsedler til en Pris af 
11X2 Mill. Mark og har gjort glim- 
rende Fortetninger. Hovedlederen er 

Jan-esteret, oq Politiet har en fulds 
ftoendig Lifte over de medfkyldige 

z Spanik Tn1«eiæqt11i1m.Madrid, 
2tk. September Under en Tyrekamp 

Hi Vamjas i Gnar styrtede en Tri- 
bnne sanimen, boowed 1 Person 
drcebtess oa 4 blev haardt faardede. 
Under den opftnaede Forvirring ftyr- 
tede en nnq Pige ned paa Arenan- 
hvor hnn blev angrebet og saaret af 
en Tor. En Toreador, der ilede heni 
de til Undfwtnina, blev drrebt af 

·Tyren og flere andre Toreadorer 
Iblev inaredcx 

Et interessant Fund. J sØvres 
Æanpten skal man have gjort en 

interessant arkwoloqiik Opdagelie 
Man bar fnndet en latinsk Ind- 

ikriit paa 50 Linien der onitaler Je- 
rusalems Velejrinn af Vespanian og 
Titus-. 

Denne Jndfkrift bar fin Interesse 
ikke mindst deri, at den skal være 

den forste autentifke Bereining, man 

bar om Jerusalems Belefring oq 
ganfke fiadfirfte Josepbiis’ og andre 
Sistoriieres Fortasllinq 

O 

Nowain fenØ i det nordlige Js- hao, tilbsrende Rusland). Fm to 
Maaneders Franc-reife er den Ex-« 

.vedition, Gut-ernsten i Archangel 
hat-de udiendt til Nowaia Semlh 

vendt tilbage til Archangel Det er 

lykkedes den, hvad der itke før er 

lykkedes, at omiejle den nordlige 
Del af Nowaja Seinle Expeditios 
nen stødte paa 5 norske Nybygger- 
Pladser, og Guvernøren har derfor 
affendt Viceguvernøren med et Po- 
litikommando om Bord paa Wimpe- 
ren ,,Dronning Olga« for at 
fjerne Nordmændene fra Øen. 

Verlittersllniverjitetets Hundreds 
aarsfes1. steifer Wilhelm figes at in- 
teressere fig levende for Berliner- 
llniverfitetets forestaoende Jubilceum 
og har allernaadigst tilfagt sin Nærs 
vcerelie ved Festlighederne 

Man venter, at diejseren ielv vil 
tage Ordet ved den førfte Festligs 
heb, hour Universitetets Nektar mod- 
tagcr de fremmede Gasstcrs Lykønfki 
ninger. 

Det vil paa ægte preussifk Bis 
forøvrigt bliVe den Ejendommelighed 
ved denne Feitlighed, at selve Stu- 
denterne ikke har Abgang til Festla- 
len. Til den følgende Festlighed faar 
120 of llniverfitetets 8000 Studen- 
ter Adgang til en Festfal, der kan 
rumme 1600 Personer. 

Den Tyske ·Socialiftkongres. Man 
forlanger Czaren udviftl Magdeburg, 
23. September. Socialiftkongresfen 
har i Dag enstemmig vedtaget, ef- 
ter Forslag af Liebknecht, en længere 
Erklcering, hvori protesteres mod 
Czarens Ophold i Tyskland og stil- 
les Fordring om, at Czaren fkasl op- 
fordres. til at foplade Tylkland og 
ikke længere befudle den tyfke Jord. 
J Debatte-us Løb bragte Wick fra 
Finland de tyfke Socialifter Finster- 
nes Tak for deres Optræden mod 
Czarherredømmet 

Kongresfen gik derpaa over til at 
behandle Spørgsmaalet om Balg- 
retten i Preussen Borgmann anbe- 
falede en Resolution, hvori fordres, 
at alle Midler fkal bringes til An- 
Vendelse for at faa genuemført en 

fri Valgret. 

Finland. Helfingfors, 23. Sept. 
Landdagens Formand, Svinhurud 
hat i Mødefi Dag nægtet at frem- 
sætte Ministerraadets mod Grund- 
loven ftridende Lovforflag til Land- 
dagens Behandliug. Førft udviklede 
han Grundene til Landdagens Jud 
kaldelse og gav en Oversigt over de 
væsentligste af de Forslag, der var 

henviste til Landdagens Behand- 
ling. Han udtalte bl. a., at Loven 
af 30. Juni om de for Russland og 
Finland fælles Loch ftred mod Fin- 
lands Grundlove og derfor ikke hav- 
de Gyldighed hverken for finske Bor- 
gerse eller Embedsmænd og Medlem- 
mcrne of Landdagen. Da Minister- 
raadet ikke var berettiget til at fores 
lcmge den finske Landdag Lovfors 

'flaa, anfaa Formcmden det for umus 

ligt at fremfctstte de forelagte Lob- 
forslaa til Behandlinq i Landdaqen. 

Ved Navneopmab godkeudte der- 
paa Landdanen donnc Rot-mandens 
Anskuelse 

Disrcftksr forkastodos mod 104 St- 
mod RTZ et of llnafinnvrncs. Agrarers 
ncs oq »Nimm-»inneer stillct For- 
stan out at nffcsndo ou Adresse til 

Jst-km i Anlscdnina af de beqaaede 
s"!rw11kclsor nf Finlandss Rottigheder, 
idet Flcrtallct mentcs, at Landdaqen 

jved at godtcndc Formnudens Beil-Ist- 
mäng tilstrækkelig kraftigt havde biss- 
Ydet Rctsfynspunktet. 

L Et. Petersborg, 25. September. 
HJ Anlodninq as Afftemningen i del-s 
finfke Landdag udtaler »Ob« 
at Finland selv bar trusset sit 
de? er sorgt-Hab at Landdageut I 
tat faa lidet kender sine Plissi- 
for Mart oa at det paa fes s « 

drende Munde overvurderu se «- 

tqud um«-mass Magd-du- 
« 


