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Nr 19 ll Maus-Oft Blair, Nch Tiisdag den « Ists-W 
Jenator Cclloms 

Odeme 

Følgende Udtalelse af Ecnator 
Cullom (medd. citer ,,-5fand.«) om, 
hvorfor han stemte, sont han gjorde 
i Lorimcrsaqeih vil læies med Jn- 
tote-Zie: 

»Mir-r jeg stemte imod Bevcridges 
«iiesolutionen, saa gjordc jeg, hvad 
min Samvittighed og min Ed, iom 
Zenotor bød mig. 

Den Zag, Antlagen fremkoch sat- 
te jeg miq for ifle at satte nogcn 
Bejlutning om, lworledes jgg vilde 
itemnw, førend jeq hcwdc graule 
Zagt-us Akt-er ug loitet til Diskuss- 
sinnen i Senatcst 

Im befluttedc, at jeg ikfc i rin- 
gefte Grad vildv lade mia lede isller 
Paauirkc ni, lwad der muntre syncsz 
at vaer Den offcsmiigis Etemnina 
for eilt-r jtnod Lorinio1«. 

J nimindelizx Uongioninzi er isn 

Vom-Zuer, i dcst Inindsic til m Vic» 
Grad, nødt til at rette-sit efteiz 
lwad der inne-:- at nasre den almene 
prattelse blandt l)ansVælgece; men 
naar det gaslder Zisørassmaalet uni, 

hvorvidt en Senator ital lieholdc sit 
Sæde, er huor Senator i cn For- 
stcmd bande Tommcsk og Junide 
og hat disses Foruligtelfer. works-J 
des den offcntlige Stettining cidi 
maatte verre, er han ved fin Ed for-« 
pligtet til at folge sin egen Sam- 
vittigheds Bud. 

set er en amorng sag at sure 

ndstødt af Te Forcnede Ztaters 
Senat Jeq vilde nasften lige san 
gerne blive sendt til Tuqthuset Jeg 
vilde vrnte at Vanasrvn ikke alene 
vilde fslgc mia til Grauen, mon vg- 
faa blfve over-fort paa minc Vorn. 

Dersor kan tun det klareste og be-« 
ftemteste anldbcvisks 1skstfasrdikmøre, 
at en Kollega udstødess. Hvis der var 

den ringt-sie TvivL vildo im anse 
det som en Forbrndclse at bewuc- en 

Senator haus- Sasdu 
J LoritnersSagen var der Toint 

Der var Paaftandc om Korknptiom 
Modpaaftande, Benasgtelscr. Bevis 
for Mem-d. Men det vigtigfte af alt 
var efter min Menina det,.at der 
ikke var det ringefte Revis-, som Inn- 
de bringe Lorkmer i direkte Fort-in- 
delfe med de Beftikkelfer, Tom fkulde 
have fundct Steh i Forbindelfe med 
hans Balg. 
Der var Fuldnmntskomiteens Jnds 

stillsuw 10 mod 2 i bang Favøu 
oq dcst blw inwka tmnftoaet eller 
bot-ist nt ban msrfonliq Var sknldiq 
i eller Uidmde mn nozusn Veftikkolce 

Da faa alle- Vidnesbykd forelaa, 
da Napporten var indsendt oq Ar- 
nmusntcmc fm beuge Sidcsr frem- 
fsrt, fandt jen. at det var min 
Vliqt at ftomme inmd den Resolu- 
tion, fom erklwrkde tmku Sasde les- 
diat, og det gforde sen-« 

Jslam i Afrika· 
J Laus-Es i Vcssmfrikn or der 

bleven bnaqet en mubammedonfk 
Maske, der bar kostet 180,000 Kr. 
Dei viser lusde bvilken Indqong 
Islam hat mmdcst paa dotte Sied. 

J JebissLandet, der i 1892 var 

fuldstændia bedean, finde-s der nu 

Mofkeer i alle Landsbner. 
J søftafrika rvkker Islmn frem 

med samme Kraft fom i Vesiafrika. 
Den nve tyske Jernbanelinie føres 
Dag for Daq lænaere ud mod Veft 
oa langs med Linien, saa langt den 
er naaet, fra missen knd mod det 
indre, er der bysmet fmaa Messer-n 

Ved det kirkeliae Missionsfelfkabs 
Mannedsmsde for-leben Daq betone- 
de Sekketæren —- ifslge. »Ttmeg«—— 
many Nødvendiabcsden af at aøre 
Vrug af de aabne Dom hvis ikke 
Focket sknlde falde under Jslams 
Forbandekse 

Millionbrand i 
Zlcinneapoli5. 

En stux Fortctningsblock i Hjcrtct 
af Tataildisttittet Itzt-tagt 

To Mknncskrr satte muligviø 
Livct til. 

.I.-."j1ii:c.x«.m!iis, Minn» I. Marte. 
Un as Oe most edeln-Mondes Jldes 
Mande, sum Mun- By hat kendt, 
ødelagde i Tag »31)ndicatu Block« 
mn Icscollct Ihn-. nnsllun I. og U. 
Judex-. Tex finnnciellsv Tab auflas-J 
til ALMWJIUIL N Bot er Innligt, 
at to Tlikennesicr er nurwnmchc, don, 
Det pidegi iikc lnsstemt endnu. 

lL Most-reifst- nsddedes frcx Bog- 
ningens ever-sie Magst-, inensz Flam- 
merne Drolede otnkrinq dem. Noqle 
af diska fik sum-stellen nnsn innen 
as dem Um Moor-tin til Zkade 

Jchnii Ankunft kendes it"i"e. On 
jokbipasserende Nu Nieollikt Ave» 
gaxs sorsns Amt-In Hast san Flam- 
mer brnde nd af et Bin-due i L Eta 
ak-. Men for andmnsndene arti-Je- 
nsdcs, Dis-e Leichter sum mode So- 
nsmsrelfer ouemnm, sig i Vinduers 
ne og bad med Ilngftjtriq onndjæln 

Tor blank en stin sndøft Wink-, og 
i faa :!Ic’inuttcr var oeftre Saludel 
af Vygnmgen csn breiende Jldovn I 
Oele Mittneapolis’ Vrandvcesen blen· 
kaldt nd, oa endda var man ikke is 
Stand til at dænme Flanuner nH 
Senere bades der om Hjalp fraz 
Et. Paul, og den blev straks sendt.» 

Te, der ucrfonlig taber «neft, er? 
folgende: Mode-l Elothing Company 
8175,»»»; Minncapoliiz Dry Goods 
Company sskösmmz J. B. Hut-san 
X Son PIWJWW foruden Benge-» 
skabet, som indeholdt .sZa-1delsvcerdis« 
er til 8200,000; Young R- Quin- 
lan 8125,000: Woolworth sc Co. 
820,000: andre forretningszdrivende 
i Bngnjngen Smwmux Loh pas 
Vnanitmcn 8200,000· 

Ztore Vinducr wer-Z over Gaben 
smqu as Hoden. til en Værdi af 
JUWL 

Der var flcrcs beltcsmodige Red- 
ninaer. En of des roddech Franzen, 
raubte-, san snart han sont udt »Der 
er to Kvinder tilbaae, im faa dem 
saldc-.« andmændcsnc qfordc alt 

»mnligt for ntter at Xraane ind i 

FVngninqem mcn Oedcn var dem for 
.sm·rk, san de blev tvunqrn tilbaga 
; Und(·r andcsn ffete der flere 
Essplosioner vcd Vygninqens Vefts 

,ende, og de løftede tunqe Fortovsi 

zfliscr haft i Vesret oa kastede nasc- 

,dige Klippestykker ud over Moden. 

Dis-so Eksplosiomsr antagch at ha- 
ve bidrort fra Gasvibcns Zum-na- 

»nina. « Den strecke Vind bar 
brasndenertnnmvr nd over bot oms 

liaaende Marter-, saa flercs Zmaas 
brande opftod. 

»Syndicate« quninqen var on 

Iaf Vnens »Landsmarks«. Den var 

szopsørt i 1882 of flercs af Vyens 
Fortetningsmænd. For omkring 3 

Aar siden købtes den of Bofton 
s Trust Enmpany. 
s 

! LYS og Mørkei Korea. 
f 

To csn Missionasr i Zøul nendth 
hiem fra et Møde udtsn for Byen,i 
traf han en Flor Masnd on Winde-H 
med Bibeler og Sanqbøger i Dann-I 
den komme klavrende op ad en HøjJ 

Gan spurgte en af dom, som han 
kendte, hvor de bcwdo vix-roh og fik 
til Simrt ,,O«ore i den Landsby«——’ 
Kvinden vegede von en Samling 
Hqu et Stykfe dorte. 

! Hiser var tvmmclig steil mon; 
Minder-ne fyntes ikke at inne nogen. 

’Notits deraf. Da vi aiorde HoldtJ 
fpurgte jeg dem om dort-s Alver. 

Den ene fagde: M, de andre-H 
M. »Trættes De ikke af,saadan ern 
Tur?« spurgte Missionærew ,,Nei,· 

nej,« svarede de, »vi gaa den Vej 
faa ofte og tidt tut-get lerngere end 

det.« »Au, J er Bibelkoinder?« 
»Nei, vi gaak hen for at læse og be- 
de tncsd Unindcnm ui nilde faa ger- 
ne ljane dem til at kcndcs Vor lykkes 
lizw Tro,« Jar Evarct, Ia dercsss 

straalende Auslgter oidnede tydeligt 
not om dekes Glcede. 

Naar Korea bar saadanne Missio- 
nasrer og Mwnd og Kvlnder med 

ldenne ,,lykkelige Tro«, er det faa 
lsaa mærkeligt, at Korea bliver et 

Flrjftont Land? 

l Men ,,hvor Gnd byager en Kir- 

ths Tot onsylch aasaa i Korea. 

z En Missiotmsr i Taiku i Korea 
lskrimsn »Im mwrkelige Mande- 
Imarpaa Evanaelict udbreder fia hos 
Kettc- wllj l-: bllsven saalikdes nd- 
basuneret oucr Verdcn, at ilke blot 
Onalwlioth 5ande Arbejderc strom- 
mede dektiL men at der ogfaa kom- 
mer Mennefker frem med besynderi 
liqv falffe Lasrdomme, der er bloven 
sorfundt i Jaan i de sidste Aar- 
er en af Grunde-ne til, at BUT-sinns- 
arbejdet nu har saa mange Van- 
skeligheder i det Land. 

Euren digie Læroomme inosøreg nu 

lidt cfter lidt i Korea, og man kan 
nlllsredc nn fra alle Sider høre al- 
ntindoljgc »wir-muer 11dtnlc, at det 
io csr umuliat mellem iaa mange 
forfkellikzeLærdomme at eigne-, hvils 
kcn of dem der er Veer til Livet.« 

Missioiurren nor den riqtige Be- 
nnrrtniim, at chrnelcsns sprite An- 
arebsmaben mod en nydannrt Me- 

niqhed er Forfølnelse, oq nnnr det- 
tcs Banden ilke virler, griber hanf til 
et sinker Middcl --— falik Laste. 

Den Forfølqelscy Djævelen i iin 
Tid reiste mod de Kriftne i Korea, 
brnqte disk-se en itor Velsigicelfe. Nu 
tagt-r tmn iin Tilflnat til falka 
Lærdotnme. 

»Der er intct nvt under Zeilen« 
— -- lusllesr ile med chsyn til For- 
vrængninger af Kristendommcsn En 
Seit, der lalder sig »Naadens Kir- 
ke«. prasditer f. Els. den ganile For- 

Ivmsnnning at Krifti Nande skfuler 
al vor Sond, fault-des at de, der 
tror ima inmi, kan blive ved i Syni 
den, for at Naaden lau blive desto 
overflødigere. 

Tilbænaeko as drnne Lære drancsr 
rnndt i Landet on prædiker, at Mis- 
lionærcsrne bedrager Fall-et 

Tampfkibonotitch 

»Oscar den Anden« er aiiojlot 
fra Christianfand med 5238 Bassia- 
xicnsr ou Dritte-I til New York i Tan. 
Vil attcr afscjlo dcrfra den lis. 
Marts uq visntess da til Skondinai 
rien den 26. i. Md. 

»Hellig .Olav« vil afseile fra Chris- 
stianfand den Il. Marts on nisntcss 
da til New York den Li. s. Md 

»C. F. Tietqcsn« or afsejlot fra 
Christiansand incd 383 Pasiaqcrcr 
oq ocntes til New York den H« ds. 
Vil atter offele dcrfra den 23. da 
ventes da til Skandinavien den 2. 

April. 

To russiskcs Studenten Lordag S. 
IR. Fels. var Politin trutlest burt 

fm llninrrjitetet i St. Wem-stra- 
og denne Omftændiahed benntttsde 
Studentcrne ftmks til at hindre Fo- 
relæsningerne ved at pibe. Tilliae 
lsmsldte de i Hovedkorridoren on 

Vædflc, der angreb Øjnene. Paa 
Grund af Uroliabedcrne forlcden m- 

292 Student» blcvms 11delttkkcdo. 

»Warst Dame fom Hofesteretssagi 
fører« Den fsrfte norfke Winde fom 
bar meldt sig til den, for Hsfcfteketss 
advokater nødvendige, Prøve, Overs 
retsfagsprer, Fri. Elise Sem bar 
nylig procederet tin fsrfte Prøves 
sag for Hsiefteret 

Ismuokdcwcddcteucc 
W 

Robert Peary opnaaede den sk. 
DI. at blive anerkendt af Ewngrecu 
sen sum Kontkeadmiral og at blive 
ajsfedigct jom fanden C. April 1909 
at regne, den Dag, da han uaaede 
sit Maul. Han vil faa den højeste 
Pension, sont nogen fcmr under de 
lusstcmende Pensionslova 

. 

50 Hefte indebrændt. Mittags-, 
Nebr» —i. Martsx — 50 sZcIste um- 

fnm i en Jldebrand, som ødelaqde 
Tannerszi SkIlqustald tidlia i Tag 

l.!7('omes. Bugninq oq Jndhold blev 
Ifnldsmsndig tobt. Mr. Banner an- 

slcmr sit Tab til mellem P1s),000 
Un THE-Mc Om Jldens Opkomft 
zsidisirs intet 

O. 

Der berettes fm Oankom Kinn, 
under J. ds» at da Missioncvrerne 
E Zlm Bank lmgyndte at uddele Lev- 
ksetsmidlen trængte de af Hunger 
Innoittigblexme Mennesker samtnen 
om dem i Tufindvis; bver kasmvedef 
sur fig solt-, saa de fvage maatte buks ; 

fe under i Trcrnfclen. 21 Mermeskerl 
Heu tmmvet ibjeL oa manxte andres 
kom til Ekade. l 

s l 
Te donsle Studente-Hungers ca. 50, 
nil aæste Amerika fra ic. Mai til 
s. Juni. De vil afrejfe fra KøbenL 
liaVn den 4. Mai med »Oscar den 
Anden« oq ankomme til New York« 
Den »J. Maj. Fredag den 19· Mai 
vil de efter Jndbydelie synqe for 
PrasiidentTaft, og deltage i et»Gar-» 
den Party«. Derfra reifer de til 
Ellicaqo, hvor de rimeligvis vil syn- » 

ge Lørdaa eller Søtidaa. Nærmere 
Meddelelfe fiden 

. 

Den kl. ds. lieqyndte Justitsde-" 
.partenientet i Washington :s:- Sag, 
iin inne-s at ville stille selv Sagen 
imod Standard Oil Selikabet i 
Zimme· Tet er General Electric Co- 
i New York; National ElectricLamp 
Co., New Jersey;Westinghouse Elec- 
tric and Tlllaiiufacturing Co.. Penn- 
sylvania og 32 andre Sclikaber,s 
tilhørende den elektrifkc Truft, der 
nn ikal holde for. Tonne Trnsl siqu 
at kontrollere 97 pCt af Landetss 
Millile Los-kraft 

For liogen Tid siden reiste et 
Posllmd, Tullitson, Anklage link-d 
Post-tiefrer Thomas- i Omal)a. An- 
llagcn lød paa, at Posltnefteren nn- 

der Valglampagnen i Ein-waret uils 
de tvinge alle jin llnderordnede lil 

fat liidmue til og arlwide for Sena- 

itor But-selig Nenvalxk Del vilde 
ZTollitfon ilkc arm med paa, og der- 

.for blcv han sat tilbage i Tjenestm 

iMr. Thomas tilbageoiser alle Ve- 
kflyldniimens Punkten men der er 

: ikkc iasrns en 7 Funktiouærer i Post- 
—buic·t, sont under Navns Nælmelse 

zliar umwob lmor nie-get de bidrog 
til Valqkanuuwusn fka 5 til 25 

kDollars link-in 

Den Ul. Konqressesz jidste Ses- 

jion fluttede scm nden at afqøke 
«Spømcinmalet um Reciprocitet Incd 

ICanadm oq Prcrsident Taft indfrics 
.de sin Truscl om at kalde Ekstræs 
isesfion — til 4. April. Flere vigtige 

Jorslag heuligger uafgjorte For- 
-slaget om permanent Toldkommiss 

ysion svedtoges af Senatet, men drwbs 
"t(-s ved ,,Filibufter« i Hufet — Op- 
tnnelfen of Arizona og New Meri- 

Eco fokhindredes i Senntet —- For- 
zslaget om Forhøjelse af Porter pna 
.Tjidsfkriftch Avertisementsafdeling 
ver uafajort -—« BallingensPinchot 
Rapporten ligesaa. — Spørgsnmas 
let om direkte Valg af U. S. Sena- 
torer vil komme op igen, faa der 
er nok at tage fat paa i Exstrasesq 
sinnen. 

vw 

Yord en rundt. 
« 

q—,-» .—. ---» ..·— -----.-—q 

Z Stiibin i Nwrhcden af Gras 
Osti«ig, um« der den 19. Febr. nd- 
brudt on ftor Einwan Militasr 
var afscndt til Hjælp. 

Ved Mosknags llniversitet, Rus- 
lmid hat s Professorer og 22 Pri- 
vatdocenter licgwrtst den-E Affked. 

. 

Et Mindcsmærke over Dronning 
Viktoria Vil blcvc affløret li; Mai i 
«Tl)c- Moll« i London. 

I 

70 Monticffer skal vcrre omkomen 
med et jpansk Zkib ,,)lbant«, der 

loik Undcr i ngyndclfen as Febr. 
ikllkccuned 

Admiral Toqo og General Nogi 
nil scsdiazics den japanka Prins, der 
fknl must-nasse Bdroniiigdfcsilixihcsdeb 
no i Sommer i London. 

Prjnsesfe Heinrich nf »Hei-Wien 
lsms findt ne Luftfkiln der skal for- 
sege at flyve over Iltlnnterhavet 
Det fik Nannet »3ncln1n.« 

. 

T 

H Almeria i Spanien er I Kvins 
der og 3 Meend bleven dømt til Døs 
den. Te lmnde ffaget en Treng, for 
nt en syn Mund knnde blipe rask 
ised at drikke hans Vlod. 

2,()00 Jeder udvift· St. Peters- 
burg, 2. Marts. —- To Tufinde Jøi 
der er ndvift fra Tchersnigov, og 
flere Udoisninner denkes. Fra Chets 
linbinsk er 50 fødiske Familier paa 
Nippet at bline ndvift. Størstedelen 
af Mændene er Kornagenter. 

. 

Drcebt under en Lavine. Jnnss 
brnek, 17· Februar. En smilitær 
Skipatrouille, bestaaende af 1 Løjts 
nant og l Mand, blev i Gaar ne- 

denfor Rangger Keøpfle overrasket 
as en Lavine Løjtnanten og to Un- 
dcrofficerer reddede fig, medens de 
to andre ontfom Ligene blev frem- 
draaet i Dag. 

Sneftonn i Kaukasus Zurhum 
(Trans.nankalien), 18. Februar-. 

Som Folge as Sneftorm er den 
6. ds. en Del Hnse i Landsbyen 
»kfi)rtfcl)n stnrtet samtnen. 6 Mennes 
sfee dnebte-:-, on en Miengde Hdveeg 
umkom. Bäume Mennesker er ble- 
ven siddende i Sneen paa Vejene. 
Vefolkninnen lider Nød 

kliienitmitiii i Nræfenlnnd J den 
fenere Tid, fkrives der den m. Feb» 
er der faanel i Athen sont i de gen-«- 
ske Pi·ooim·er forekonnnet en Del 
Tilfcelde of Meningitiss Zygdoms 
men breder fig stadig og optrceder 
nu epidemifk i Herren. Knltnsminis 
steren har nu beordret alle Skoler 
lukket indtil Videre. 

Pop«t11;1ifisk lldnsnsninq. Lsisialmn, 
M. Febr. Te tidliqcre Illljniftro Ju- 
so Itzt-Dido ou Juno Cotinbo samt 
Journalift Alvaro Chaan er af po- 
litiske Grunde udvistc of Portuan 
Je to sorfmwnnto Uil beqinc sia 
til Vmsilivn, Wann-Es til Frankrin 

. 

Nøvcrbandc nedfkudt. Pesl)mvu1:, 
britisk Indien. L. Mariij —-—— Den 
borygtcde Vandit Hakim Khan og 
30 af hans Følqc blev i Gaar over- 

msfct i en Hule as en britiff Styrke 
under Kammando af Oberstløjtnant 
Nooszisieppet Hakim Khan Itægtedc 
at osvomivc fin, oq en TlIkafkinkanon 
sendte Vældige Ladninger af Vly ind 
i Dust-tu Alle Medlemmer äf Ban- 
den paa fein nasr blev dræbt. 

Franfcmcendene i Afrika. Gubers 
nsren over Fransk ÆkvatorialsAfris 
ka meddeler, at Kapij Modars 

sswmpagni den 12. Febr. fuldftæns 
s« dig har jlaaet Sultanen af Zenouös 
Isi, der indtog en fjendtlig Holdning 
jcnod Franfkmændene. Fjendeu havde 
200 dødo, deriblandt Sultancn og 
tre of hans Sønner, og 400 saarede. 
Paa fmnsk Sich faldt 8 Mond og 
ZU saaredes. 

Don norer Amerikalinie Chri- 
ftiania, 16. Februar. Den norka 
Amerikalinie holdt i Aftes pn ekstras 
ordinær Generalforfamling her for 
at vælge en ny Direktion. En faadan 
valqtcss ogsaa bestaacnde af syv 
Mand. Fofsamlinqen godkendte en- 

stemmig Veslutninaon om ikke at 
købc Damperen ,,Fiaisc-r Friedrich«. 
Skibsrbcsder Mownickel fm Bergen 
ndtalte, at der var et godt oq fnndt 
«’-rnndlaq for den norka Amerikalis 
nic, oq at der var et godt Grund-lag 
i den tegnede AktiekapitaL som for 
en ftor Dol Var indgaaet. 

Fra Finland .chlsi11x1fors, 18. Fe- 
lsrnmr Inmitter oq llugfinners 
no-: Nnumcst i Landdagen bar ind- 
bmat et faslles Lonforslaa om Tryks 
tcfribed oa i Forbindelfo dermed om 

Ændring af den nuuærvnde Strasse- 
lou. Summe Gruppe bar samtnen 
Ined Aqrarerne indbragt et For-« 
slaa til en Adresse til licjscren an- 

imade den nbolbare politiske Stil- 
linq. Socialdismokraterne bar ind- 
braqt en Petition i samme Henfigt 
Stienikerne bar endelig for-klagt et 
Lovforflaa angaaende Foreninger. 

Uns-jin Berlin, 18. Februar J 
Moor Estormiddaq oq i Aftcs tier- 

skodcs der i Berlin oq Omcqn en bef- 
tiq Storm der anrettede bctndelig 
Stabe og fiemkaldte en Del Trafiks 
forftyrrclier. zz Nauen blæstc Epid- 
5en af Randhustaarnet ned paa« 
Pladseu Ter kom inaen Mennofker 
til Skade. 

Wien, ts. Februar 
« 
J Aftes bar 

der her oq paa mange andre Ste- 
der miet en heftig Sturm, Set- liav 
mirpttet lwtydcliq Skade oq for-nar- 
inqcst talriqe Ulykker. 

Wien, 19. Februar. Ved den 
Sturm Her rast-de i Foraaars oa i 
Guar, er over Hundrede Personer 
file-von liaardt lautet Stormen vwls 
tede talrige Voxme oq fremkaldte 
stor Trafitforstyrrelse 

Knindvliat Stmtinusmcsdlem Kom- 
innncslwrvrinch i Qriflianim FrkAns 
nu qusmd, nil nm fort Tid irrt-de 
ind i Stortinqet ith lmn Ved fidfte 
ana blw vnlat til »Vamnmns«s« 
for Søfrvs Førcstx Stortiimsvmsfis 
dent Vratlie. Te norka Stortinasi 
tnwnd maa nomlia ikke chri- fra- 
vcvrendr fra Tinge rot las-nac- nd 
Monat-n Neifor et Medlesm Hort, er 

han fyq eller hindret paa enden 
IDanT trwdcsr »Vammanden« ind 

kt hons Sied. Da Prwfident thlics 
v. Gr. of Entbedsforretninqcr ikke 
kan deltnae i Stortinaots Wrboida 
vil derfor Mk. Nogftad indtage bans 
Psadskx 

(- 

Znnmrbcsidcst molk-m do stordiske 
Folt Don spenka Sociuldmnokmt, 
Vommefter Lindbaqem bar i anbot 
Kammer fremfat et Forflaa, der til- 
siater et nsiere Samarbeide mellem 
de tre nordifke Falk til gensidig 
ftørrcs internationale- Sambøriabed. 

Han tænker sine Planet fremmet 
H ved en Udviklinq af Svenskernps 

IZamknont med de øvriqe nordifke 

tFoll B ved at man Wer ved svensk 
z Jnitiativ at fromme Dannelfen af et 
Verdenssprog U) og Z) sved Tilvefes 
bringelse af et fastere Gran-blas 
for det fælles standinavkske Lovgivs 
ningsarbejde. 


