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Urs Norge. 
Ai^draabet fr6 Nord-Nsrge.... SLrgelig 

Tilstayd paa Grund af daarlig Af-
sætning for Fiskeriprodukter. Hvad 
Nordland kunde have været i disse 
vanskelige Tioer. •— Traktatforholdene. 
En Interpellation i Storthinget. 
Egede-Nissen er morsom. Handelen 
med Rusland. Statens Støtte til 
Torskefiskerierne. — Kyrre Grepp er 
d^d. En begavet Radikaler. — Ben-
strekvindelaget forlanger Adgang for 
Kvinder til Præstegjerningen. — 
Spanien opsiger sin Søsartstraktat med 
Norge. 

F" j 

Kristiania dett 20de Februar. 
Naar der tales og skrives saa me-

geföm Nøden i Nord-Norge, maa det 
ikke forftaaes-faaledes, at hele Nord-

/9im,ge lider Hungersnød. Vist er der 
Nød paa flere Steder; men Nordland 
er saa stort og Afstandene saa store, 
at om mott ser Mangel og Nød paa 
de enkelte Steder, maa man ikke slut
te sig til, at den sørgelige Tilstand 
smrffer sig over hele denne Del af 
Laudet. Der er endnu enkelte Strøg, 
I) bo r Tilstanden er ganske god. Sør
geligt" er det paa sine Steder, hvor 
Bygningen af Fiskefartøjer er den 
væsentlige Forretning.. Der er Ar-
beidet stanset, fordi der under de nu
værende Afsætningsforhold er lidet 
Brug for dem, eller fordi Folk ikke 
har kunnet ffaffe tilveie de nødvendi-
ge Penge til at betale for dem. 
I enkelte Strøg er der virkelig 

Mangel, ffrigende Mangel paa det 
nødvendige; men paa disse Steder vil 
en tilreisende fremmed naarsomhelst 
faa det Indtryk, at der hersker Nød, 
fordi de altid lever yderst tarvelig der. 

.Og forsynlige er ikke Fiflerne paa de 
Kanter. For vel et Par Aar siden 
havde de et rigt Fiske og tjente gode 
Penge. Da levede de flot, og saa et 
Par Maaneder efter hørte man Tofø-
om 9M>. Imidlertid er det visselig 
saa, 'at Mangelen paa det nødvendige 
er mere udbredt i Nordland for noer-
vædende end paa mangfoldige Aar. 
Fisk kan jo Befolkningen som oftest 
skaffe sig til Mad; men den harhaardt 
for at greie sig, naar den ikke kan 
skaffe sig en Smule Mel og Poteter, 
for ikke at tale om andre Ting, som 
man er bleven vant til at kalde For-
iiødenheder. 
' Det sørgeligste er, at man nu hører 
dette Nødraab fra en Del af Landet, 
hvor Befolkningen i Virkeligheden 
har -ttmaadelige Rigdomme -liggende 
saa at sige udenfor Døren, men at det 
ikke lønner sig at tage dem op paa 
Grund af Afsætningsforholdene. Hvis 
det ikke havde været for disse, kunde 
Nordland været ikke alene selvhjul" 
pen,. men istand til at hjælpe andre 
Landsdele. Enhver ved, hvilke Rig-
domme af Fif? der er deroppe, og hele 
Verdetvkjøber Mod; men det er ogsaa 
bekjendt, hvorledes det ene Fiskemar
ked efter det andet er bleven stængt 

-for Nordlands Fifl, og den Del af 
Landet, som kunde været tt! Hjælp 
for de andre, gjenlyder af Nødraab. 
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Strax efteråt Regjeringen havde 
afgivet sin Erklæring til Storthinget, 
rettede Storthingsmand Oscar Lar-
sen en Interpellation til ben, og 
spurgte, om Regjeringen magtede ai 
skaffe Landet nye Traktater med Syd-' 
landene. I fin Tale i Thinget i ben 
Anledning gav Hr. Larsen ett sørge
lig Fremstilling as Forholdene med 
Landets Fiskerier. Han fremholdt, at 
Spanien blev stængt sonr Marked for 
vor Klipfisk i Marts ifjor ogrPortu-
gal den 1ste September. I normale 
Tider kjøbte disse Lande to Tredje
parter af vor Klipfiffproduktion. 
Ifjor fik vi bare exporteret Halvpar-
ten af det normale eller 25 Millioner 
Kilo. Og det skyldtes, at Portugal 
var aabent til i September, saa vi fik 
sendt meget did. Bore Afsætnings-
forhold er nu meget vanflelige. ^Vi 
har iilhaqt bare Sydamerika, Cuba 
og, för en ganske liden Ael^Italien. 
Fra Fifleridistrikterne spørges der, 
hvad Klipfifludsigterne er til Vaaren; 
men det er umuligt at give noget 
Svar, naar man ikke Ded, hvordan 
Traktatudsigterne er. 

Storthinget bröd ud i en rungende 
Latter forleden, da. dett radikale Re
præsentant, Postmester Egede-Nis-
sen, under Drøftelse af Hr. Larsens 
Interpellation, henviste til Fiflekjø-
bet i Rusland som Erstatning for de 
spanske og portugisiske Markeder. 
Latteren var eWidslag af den almene 
•Cpfatnytg, at der lidet eller, intet er 
at vente fra Handelen med Rusland. 
De ultra-radikale, . hvis Talsmænd 
Egede Nissen blandt andre er, har jo 
foregivet at vente sig enorme Fordele 
af Handelsforbindelsen med Rusland. 

^T-e, som har b ofret tilbøielige til ial-
-fald at tilstaa denne Retning en Prø« 
ve, har ikke fundet synderlig Opmuntr 
ring i Sagernes Udvikling. Bladene 

Meddelte i forrige Uge, at Forhand

lingerne om de Salg af Sild og Salt-
fisk til Rusland, hviS Realisation 
skulde bære et af Hovedsormaalene 
for den ifjor mellem den Vlehr'fle 
Regjering og Sovietregjeringen i 
Rusland "afsluttede Handelsoberens-
komst, nu er — afbrudt uden Resul
tat. Den russifle Regjerings Re
præsentant, Hr. Michailov, har nem
lig meddelt, at de af den norfle Re
gjering. tilbudte Salgsbetingelser^ ikke 
er godkjendte af MoflauMegzeringen. 
Tilbudet lød paa 300,000 ... Tønder 
Vaarstld til 20 Kroner pr. Tønde, 
100,000 TMder Storsild til 27 Kro
ner og 20 Millioner Kilo „russebe-
handlK" Saltfisk for 25-n 30 Øre pr. 
Kilo. Betalingsvilkaärene var me-
get lempelige. Den saaledes tilbudte 
iPris var, siger ert Kontorchef i bort 
Udenrigsministerium, afcsoluHiett la
veste, som Norge kunde opstille; el
lers vilde man ikke fimet Folk til at 
deltage i Forretningen. Hr. Michai
lov har imidlertid fundet Prisen for 
høv og han vil desuden ikke kjøbe 
mere end tre Millioner Kilo Saltfifl, 
medens Norges Udførsel til Nord-
Rusland før Krigen løb op til mellem 
20 og 30 Millioner Kilo. 

Det sørgelige Forhold med Mangel 
paa Markeder 4or Fiflen giver Landet 
og Regjeringen saavel indirekte som 
direkte Tab. Storthingets Nærings-
komite afgav forleden Indstilling- om 
Støtte til Torskefiskerierne. Konti* 
teen. er enig med Departementet i, at 
det ogsaa iaar er nødvendigt, at Sta
ten bidrager" sit til, at Fiflet holdes 
oppe, da —Traktatvanskelighederne 
fremdeles gjør Stillingen utryg med 
Hensyn til Afsætning. Komiteen er 
videre enig i de Foranstaltninger, 
Departementet foreslaar. 

Om Statens Udgifter 3 Millio
ner Kroner— bemærker Komiteen, at 
de Faktorer, som Departementet reg-
iter med i Propositionen, er saa usik
re, at Komiteen vil understrege, ^t de 
Beløb, som er opført maa betragtes 
som et Anslagsbeløb. 
- Et Mindretal i Komiteen, Osc. 
Larsen, Wrangell, M. Skadar ög Vi-
rik, har ikke villet modsætte sig den 
af Departementet foreslaaede Støtte 
til Torflefifleriet, f elv om man næ-
rer stor Tbil ont, at de foreslaaede 
Foranstaltninger iaar vil svare til sin 
Hensigt. 

Ifjor var-Stillingen en anden, 
selv ont Spanien var stængt, idet man 
havde Adgang til at exportere til 
Portugal. Noget, der ogsaa i stor 
Udstrækning blev gjort, særlig efter 
Traktatens Opsigelse. 

Skulde imidlertid Forholdet' nu 
blive det, at vi ingen tilfredsstillende 
Traktater opnaar med Spanien og 
Portugal, og disse Lande saaledes 
helt stænges, vil Statens Tilskud M-
ve meget stort, ligesom ogsaa store 
Tab kan forudsættes for saavel Sal
tere som Exportører. 

Den foreslaaede Bevilgning er saa 
knap, at Efterbevilgnmger maa for-
udsættes om Beløbet ikke ftræk k er til. 

-Dett bekjendte Agitator, -Føreren 
for det norfle Arbeiderparti, Redaktør 
Olav Kyrre Grepp, er forleden død i 
en Alder af bare 42 Aar. Han havde 
mange Aar lidt af en snigende Syg
dom, som flere Gange -tidligere har 
truet med at lægge ham i Graven. 
Etl Tid berøvede Sygdommen ham 
Talens Brug, og siden kunde han 
vanskelig holde nogen Tale længere 
end paa et Kvarter. At han tiltrods 
for dette holdt sin Virksomhed Hppe 
og drev den, som han gjorde, vidner 
om en sjelden Energi, desværre fgr=" 
bundet med en Fanatisme og. Ensi
dighed, der ledede ham til at anvende 
sine betydelige Evner i en haabløs 
Sags Tjeneste. Men han var andet 
og mere end en begavet Fanatiker. 
Han synes først og fremst at have væ-
ret en utopisk Idealist med vindende 
personlige Egenskaber. 

Kyrre^GrePp blev Student, "det han 
var 19 Aar gammel, holdt med stor 
Veltalenhed radikale Taler i Stu
dentersamfundet, studerede Literatur-
historie og opholdt sig derefter flere 
Aar i Udlandet. -Efter sin Tilbage
komst virkede han. føtrft en Tid som 
Timelærer, men gik snart över til 
Journalistiken. I 1906_-oprettede 
han Ugebladet „Vor Tid", som han 
sammen med andre lignende Foreta
gender drev energifl ag godt frem. 
Politik og sociale Spørgsmaal lagde 
Beflag paa hatts stærkeste Interesse. 
Z 1912 blev han Median af det nor
fle Arbeiderpartis Centralstyre og.i 
-1918° Partiets ̂ Formand. Alt tidli
gere Havde hmtTnogle Aar været 
Formand for Norges socialdemokra
tiske Ungdomsforbund. Han har og-
saa Havt nogle borgerlige Tillids-
hverv. H6ns kunstneriske Interesser 
førte ham ind i Direktionen for „Fil
harmoniske Selskab", og for Theatret 
interesserne han sig meget. Han har 

adskillig Fortjeneste af, at Sansen for 
Theatrets Værdier er levende blandt 
de norfle Arbeidere. Han har været 
Medlem af Kristiania Bystyre siden 
1914. Han blev der Formand for 
Sygehuskomitéen og Medlem af 
Sundhedskommissionen og har i dis
se Hverv nedlagt et energisk og dyg-
tigt Arbeide. —- • . 
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Norges Kvinder har ifølge Lovene 
vundet fuld borgerlig Ligestilling 
med Mændene, og ialfald en Del af 
dem mener, at de da ogsaa bøtvhave 
de samme Rettigheder font Mændene 
paa det kirkelige Omraade. Den 
konservative Del af Kirkens Mænd 
har vanskeligt for at gaa med paa 
dette Krav, idet de hævder, at det 
vilde stride ikke alene mod Kirkens 
Traditioner, men mod "selve Bibelens 
udtrykkelige Ord. De saakaldte libe-
rale Kvinder mener, at dette er ei 
forældet Syn paa Sagen,, og de faar 
Medhold blandt Præster af den mo
derne Skole. _ . 
I Venstrekvindelagets Møde forle-

den holdt Sognepræst Carl Johan 
Ecktell ved Grønlands Menighed i 
Kristiania Foredrag om (Situation, 
Udsigter-og Opgave idag for Kvinder
ne paa Kirkelivets Omraade. Til at 
begynde med ironiserede Taleren over 
den bedrøvelige Rolle, som Bifloder-
tte siges at spille her i Landet, naar 
det gjælder Fremflridt. Det er, -säg-
de.han, kanske Proesternes store Ma-
joritet, som selv er Skyld i det, for 
„udprægede Foregangsmennefler bli
ver aldrig valgt til Bifloper i dette 
»Land." Over Menighetsfakultetets 
Erklæring nogle Maaneder tilbage, 
sagde Taleren, at hele Middelalde-
rens Mørke og brutale-En.drægtighed 
hvilede.- '-
>, „Engang," sagde Sognepræsten, 
„var'Kirken en Foregangskrast; men 
det er meget længe siden. Kvinderne 
maa kjæmpe mod Reaktionen og ikke 
opgive Arbeidet for at naa sin Men-
nefleret til helt ud at blive optaget i 
Menneskeslægtens store Samspil mel-
lem Kræfterne. Det er d e t, Sagen 
gjælder."-

Fru Betzy Kjelsberg, som aabnede 
Diskussionen i Mødet, udbrød: „Gud
skelov, der er -da endda Mænd i Norge 
— det er vist ikke mange!" Fruen 
udtalte det Haab, at man af en Ven
streregjerings ialfald maatte kunne 
vente Ophævelse as Resolutionen as 
1911. Gjentagne Gange er der fra 
Kvindeorganisationer forgjæves ret
tet Henvendelse til Departementet. 
Nu maatte der seftdes en Deputation 
til Myndighederne. „Vi er da Bor
gere, og vi maa dctjalfald kunne faa 
et Svar!" 

Venstrekvindelaget ledtog" ikke no
gen Resolution om at støtte Fru 
Kjelsbergs Beklagelse over, at der er 
for faa Mænd i Landet; men Styret 
fremlagde følgende ^Forslag til Re
solution: 

„I Tilslutning til dett Resolution, 
som Venstrekvindelaget af 1917 hen
vendte til Statsmagterne ont at 
aabne Kvinder Adgang til Præsteem-
beder, tillader Laget sig- paany ind
trængende at henstille til Storthing 
og Regjering, at dette snarest muligt 
tnaa ske. Samtidig bil man henlede 
Opmærksomheden paa, at Resolutio-
nen af 1911 uopholdelig maa foran-
dres. Det er én skrigende Uretfær
dighed, at Kbinder ikke engang har 
famine Adgang som Lægmænd til at 
tale i Kirken." . ^ —-

Under et nyt Indlæg karakterisere
de Sognepræst Ecktell det som den 
bærste Reaktion, at man i en Venstre
regjering ikke kan faa Brenlyd.for 
dette Krav.. „Den-skal'sent eller tid-
lig staa til Ansvar derfor." 

Spørgsmaalet om KvindeM Stil
ling i Kirken er efter dette rent ud "et 
politifl Partispørgsmaal. De konser
vative blandt Kirkens Mænd hævder, 
at teligiøse^og kirkelige Spørgsmaal 
ikke kan asgjøres ved Partipolitik. 

^Kirkeministeren kan imidlertid nu 
i den nærmeste Fremtid vente Besøg 
af en kvindestærk ' og repræsentativ 
Deputation. . 

. _ J," 
Udenrigsdepartementet meddeler, 

at den herværende spanske Minister 
ifølge Ordre frå sin Regjering i en 
Note af ilte Februar har opsagt den 
mellem Spanien og Norge bestaaende 
Søsartstraktat, idet den spanske Re
gjering finder det nødvendigt at.gjen
vinde fin fulde Handlefrihed for. at 
kunne ordnff. Spaniens Søfartsfor-
hold. •: " ; ' 

Betydningen af Søfarts traktaten 
15de Marts 1883 mellem Norge og 
Spanien om -^gjensidig Søfavtsfri-
Hed" fremgaar allerede af Lens før
ste Artikel, font Ker faoT^,,.. .iDe 
respektive Regjertltger forpligter sig 
til ikke i Henseende til Søfart at til-
staa nogen anden Magts Undersaat-
ter nogen Forrettighed, Begunstigelse 

eller Fritagelse for Byrder, uden 
paa somme Tid at udstrække den til at 
gjælde det andet Lands Søfart." 

NorgeS Rhederforbund har flere 
Gange, saaledes i en Forestilling til 
Storthinget af 16de Juli ifjor, frem
holdt, hvor store Wtteresser vor 
SkibsKrt har i ''Traktatforhandlin
ger nedmed Spanien og Portugal. 
" Den norfl-spanfle Søfaxtstraktat 
har en Opsigelsesfrist äf et Aar. Og 
det turde vel være sandsynligt, at Op-
sigelsen kunde tages tilbsge, hvis man 
kunde naa til Enighed i Forhandlin-
gerne om en-Handelstraktat. . 

Trods at Opsigelsen flere Gange 
er bebudet, maa det nærmest siges, at. 
den alligevel kommer overraskende, 
efteråt ben midlertid ige Handelsafta
le er truffet. 

Det blev jo fremhævet 'som en væ-
fentlig Vinding ved den midlertidige 
Aftale, at rnan'nu vilde undgaa Opsi
gelse as Søfartstraktaten. Og naar 
Opsigelsen nu alligevel er -kommet 
kan det, mener „'Tidens Tegn", nep-
pe" være andet end - et Varsel ont, at 
det staar sig daarligt med Forhandlin-
gente ont en varig Handelsaftale. 

.Onkel Joe"vil tage Afsked 

r 
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Joe Cannon. 

Tidligere Speaker t Repræsen
tanthuset og dettes ældste Medlem 
Joe Cannon, „Onkel Joe", har 
kundgjort, at han vil trække sig til
bage, naar hans nuværende Termin 
udløber. ' v' •'•V:" 

Mordet paa Nttavuori 
Den liberale finske Indenrigsminister 

blev dræbt af en dekadeyt-- . 
' f . f.- • AbelsmtUib. 

Udførsel af Automobiler til de 
flandinavifle Lande. Handelsdepar-
tementets Skrift „Commerce Re-
ports" for' 6te Marts indeholder en 
Oversigt over Udførselen af amerikan-
fle Automobiler til Norge, Sverige 
og Danmark i Løbet af 1921. Opga
verne viser, at der i Aarets Løb ud-
førtes til alle tre Lande tilsammen 
1,186 Automobiler as forfljellige Fa-
brikata, hvoraf.1,084 var -Person-
vogne.og' 102 Vogne til Varetrans
port. " 

Sverige var den bedste Kunde, idet 
ikke. mindre end 984 Automobilen 
fordelt paa 920 Personvogne og-64 
Varevogne, udførtes did. Derefter 
kom Danmark med et Kjøb af 109 
Personvogne og 18 Varevogne.^Til 
Norge udførtes ialt 75, henholdsvis 
55 og 20. Tilsammen beløb Export-
^cerdien af^disse Automobiler sig til 
1,461,887 Dollars. 

TiltrSds for de nuværende abnor-
nte øfonomrfle Forhold i de flandina-
vifle Lande, fremholder Departemen
tet, er disse Nationer alligevel i Bund 
Og Grund solide, og Udsigterne der 
for et øget Automobilsalg er meget 
gunstige. En Hindring for -amerv 
kanfl Udførsel, er dog den Ontstæn-
dighed^at Eiere af Automobiler af 
europæifl Fabrikata har i, Norge, 
Svexige og Danmark lettere for at 
erholde Dele, der trænges til Repara
tioner. Denne Ulempe kan fjernes, 
mener Departementet, ved Oprettel
sen i Kjøbenhavn eller 5 andet cen
tralt beliggende-Sted as ert „Service 
Station" med et komplet Lager af 
amerikanske Automobilrekvisita. -" 

Drnknet under Leg. — Astoria, 
Ore., 18de trøaris. Den 13-aarige-
Roberf Clifford Sien, Søn af Mr. 
og Mrs. Berrthard Lien i Fernhill, 
ca. 8 Mil østenfor her, druknede t 
John Day-Floden. Han vg tit Ka-
TneraWepdé i en Baad og Lien faldt 
overbord. Den andenø Gut fastede 
sig^i Vandet og gjorde forgjæves For-
søg paa at bjerge hPrt. ; 

Sne i BakersfieZb, CaliforM. 
Vakerssield, Calif., den 18de Marts? 
For første Gang i Bakersfields Hi
storie fandt Folk, da de vaagnede 
igaar, Byen hvid af Sne. De stedli
ge Myndigheder anfloar Snefaldet 
til 3 Tommer. Der blev liggende 
ca. en Tomme Sne paa Marken. 

Der faldt nylig — den 14de Fe
bruar — ét Skud over i Helsingfors 
— en Ministerlen as Finlands frem
ragende Statsmand, blev^myrdet paa 
aaben Gade. 

Det var en Begivenhed, der^skake-
de op. Kutr i et sygt Samfund kun
de noget sligt hænde, lig Mordet ka
ster da ogsaa et grelt Lys over vore 
Dages Finland og den voldsomme 
Gjæring og Forvirring, det unge 
Rige er hjemsøgt af. Verdensuroett 
siden 1914 har gjæret stærkt i Fin-
lapd ojg givet sig voldsomme Udflag. 
Tet har maattet kjæmpe sitt tunge 
Kamp for Selvstændighed, og det har 
gjennemgaaet alle den sociale Kamps 
Faser. Og den Lidenskab, hvormed 
denne sociale Kamp blev kjæmpet, 
har flabt uhyggelige og ulykkelige 
Forholde, ett Jordbund svanger af 
Had og Mordlyst, affødende • slige 
forvirrede Gjerninger som. Mordet 
pacr Indenrigsminister Heikki Rita-
vuori. • ••- —. 

Den. myrdede Statsmand 'var ett 
Mand i 40-Aarsalderen, en under
sætsig, stærkbygget Mand med et lyst, 
germanfl Ansigt. Hans. oprittdelige 
Natntr Rydman, var forfinflet til 
Ritavuori.^ Han var ett stridslysten 
Politiker og stod i Begivenhedernes 
Brændpunkt, med de forfljellige An-
fluelser tørnende sammen om hans 
Person. En typisk Repræsentant for 
det finfle Fremskridtsparti, den fin
ske Liberalisme, der forsøgte at ud-
icetme Sprækkerne i Samfundet, raa-
de Bod paa Samfundets Sygdomme 
ved at vise Liberalitet til begge Si-
der. Derfor uddelte han med gav-
mild Haand Amnestier til de røde 
Fanger i 1918. Som Indenrigsmi
nister maatte han imidlertid holde 
Orden og Ro i Riget og haft tog hen? 
synsløst fat i Kotmftitttistertté,1 ttaar 
deres ondartede Anflctg blev altfor 
aabenlyse. Han frigav og _ hatt 
f ængstede. Ministeren vilde Forso-
ning, men de finfle Røde er ingen 
Lam'og flassede ham altid nye Be
kymringer. Han var imidlertid Op
timist. Han mente at skulle vinde 
Bugt med Sygdomsforeteelserne i 
Samfundets Hem var ikke en Mand 
med dybtgaaen.de politifl Dannelse, 
var overhovedet ingen Theoretiker, 
men han gik beslutsomt tilværks, ka-
stede sig med næsten- burschikost Hu
mør ind i Kampen paa to Fronter: 
Mod høire og mod det yderste Ven-
stxe. Naturligvis fik han Fiender 
paa begge Hold, og fljønt han var 
den sidste Mand, Man vilde se falde 
for en lumfl Kugle, ærlig og aaben 
af Karakter som han. var, blev dette 
ikke destomindre hans Lod. •- -

Selve Attentatet, som skildret i en 
Korrespondance til „Morgenbladet", 
blev et Drama, havde ett theatralfl 
Karakter med flere handlende Per-
foner samtidig paa Arenaen. Inden-
rigsminister Ritavuori befandt sig 
hin stille Vintereftermiddag paa 
Hjemvei fra Dagens Regjeringsbyr-
der. Klokken var lidt over 5 og Mi
nisteren skulde hjem til Middag.-Der 
var nogen faa spaserende paa den 
stille Nervandergade i dett nye, fre
delige Tølø-Bydel. En Automobil, 
havde stanset ved næste Gadehjørne 
og en Mand hoppede ud. Ritavuori 
gik med Hænderne paa Ryggen. Et 
Skud smelder — et Vaadeflud. At
tentatmandens Revolver er gaaet af 
i Lommen og Kuglen træffer hatts 
Saar. Mett hatt er i umiddelbar 
Nærhed af sit Offer og tre nye Skud 
lyder.. Ritavuori er blevet angrebet 
bagfra, rækker ikke at vende om. 
Hjertet er gjennemboret og hatt styr
ter død opt paa Fortauget. 

En Herre styrter ud fra nærmeste 
Trappeopgang. Def er Redaktør 
9ievattlitttto, Høirebladet „Uusi Suo-
mis" Ches og den myrdede Ministers 
betydeligste Modstander. Hatt er den 
første, der griber-Morderen, bet tøf-
ter sit SSaaben, jnen strax lader det 
sålde igjen, v 2; -

»Jeg svitrer for min Gjerning," si
ger hatt, og ett Politikonstabel fører 
ham bort. ^ - •" 
- Forbryderen er>Ernst Tandeselt, 
en dekadent Adelsmand, Fætter af 
Udenrigsminister Holsti. Blandt 
dem, dér med.egne Ditte har i>æret 
Vidne til Dramaet, er Finansmini
ster Rytis Frue. Skjæbnen har i 
Gadeforvirringen improviseret en li
den politifl Cirkel omkring en poli
tifl Tragedie. 

Tanbefelt har været en ontvanken-
de og Hjemløs Mand, uden Fæste og 
uden Beffjoestigelse i Lwet ^ Fan-

De ka« selv udføre 
Arbeidet med 

Mwnesota Maling 

„Det er vidunderligt hvad en 

Paastryglimg af godMalmg vil gjøre. 

/Lunten, det er Deres Hus, Garage, Vogn, Møbler 
eller noget andet, vil en ny Paastrygning af 

Maling eller Fernis gjengive. det dets oprindelige 
Friskhed og Skjønhed. For varige Resultater brug 

Minnesota Paints 
- Den danner et stærkt, elastisk ikke-porøst Dække, 

som holder Kuløren., og ikke brister, sprikker «Iler 
flækkes. Denne fine Kvalitet Maling bestaar udelukkende 
af prøvede Ingredienser, som gjør,.at den rækker læn
gere, varer bedre og beskytter fuldstændig ntod Beir, Rust 
og Forraadnelse. . 

Minnesota Husmaling indeholder ren Carbonate of 
Lead, Qxide os ^inc og vor egen ægte Minnesota Lin-
seed Olje, alt nøtagtig malet og blandet med Maskiner. 
Ingen Malings-Substituter eller Forfalskninger af noget 
Slag har nogensinde været brugt ved Tillavningen af vor 
Maung. I over et halvt Aarhundrede har denne Maling 
vist sin Evne til at taale de barske Vejrforandringer ved 
Nordvestens Klimyt. 

„En >.speciel Minnesota Maling for hver målelig 
Flade, indvendig eller udvendig." Skriv efter Bog om 
praktiske Malerraad og nævn Navn paa Handelsmanden, 
hvor denne Maling er at faa._ -

MinnesotaLinseedOil Paint Co* 
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tast af Profession kunde man sige. 
Hatt blev arresteret i Russertiden og 
blev i Arresten mishandlet af Gen
darmerne, blev aandelig- og legemlig 
nedbrudt. Hans Sjæl blev ladet-
med Had, rettet først mod den czari-
stifle Undertrykkelse, senere mob de 
røde, der drev Maflepi med de rus
sifle Bolsheviker. Han saa i Rita
vuori en farlig Manb> der gav Re-
bellerne Spillerum, og hans sygeli-
ge, overophedede Fantasi forvanskede 
det politiske Problem. I en psykisk 
abnorm Tilstand har hatt følt sig 
drevet til at handle og fljød saa den 
nærmeste Mand. 

Mordet aabnede alle Sluser for 
den politiske Lidenskab. Indignatio
nen var voldsom, særlig inden Re-
gjeringspartiernes Leir. ©tidel Bla
de har ogsaa forsøgt at slaa Politifl. 
Mynt af det ved at^ blæse Attentat
manden op til en svensk Politiker af 
Betydning og Tilskynder til en svepsk 
Ophidselseskampagne. Faktisk hat 
Tandeselt ikke havt noget med de po
litiske Partter at gjøre og bar sna
rere ayti-svenfl. Den kommunistifle 
Presse bettytter. med undertrykt Ju
bel Mordet til Insinuationer mod 
den borgerlige Leir. 

Finland er for nærværende intet 
lykkeligt Land. De voldsomme soci
ale Kampe har frembragt en dyb, 
ætsende Splittelse. Man har for» 
søgt haarb Politik og forsonlig Poli
tik. Den finfle Liberalisme har 

længe havt Magt til at Btjdeog ractde 
i Riget, men har lidet formaaet at 
læge Samsundets Sygdomme. Mod
sætningerne er faa stærke og uforson
lige som nogensinde. Dette har flabt 
Mistrøstighed, én usund Atmosfære, 
der har affødt bizarre Tanker og bi-
zarre Gjerninger. 

Nordisk Ministerkonferens. •— 
Stockholm, 18de Marts. .Den'dan-
fle Udenrigsminister Harald Seave-
nius er i Stockholm for at konferere 
med Premierminister Brattting an-
gnoende vigtige Spørgsmaal, der 
ventes behandlet paa Konferensen i 
Genua. Diplomatiske Repræsentan
ter for de skandinaviske Lande er ble
vet anmodet om at deltage t lignende 
Drøftelser, hvilket tagés font et Tegn 
paa, at det Samarbeide, der blev ind
ledet mellem de skandinaviske Lande 
under Krigen i alle vigtige Sager 
af Interesse for dent alle, skal sort* 
sættes. 

Furyen i Sagen mod Mrs. Oben-
chain kunde ikke enes. Los Angeles 
den 19de Marts. Juryen i Sagen 
mod Mrs. Madalynne Obenchain, 
anklaget-for Mordet paa sin Kjære--
ste, I. Belton Kennedy, blev affledi-
get iaften af Dommex- Sidney N. 
Reeve, da Juryen rapporterede, at 
det var umuligt for dett at enes om 
en Kjendelse. Juryen havde været 
ude i 56 Tinter; dett stod 9 ntod 3 for 
Domfældelse. Ny-Sag vil blive be
ordret. 

Modstaar 
Bind, Frost 
Ildebrand 
Forraadnelse 

Der er Hundreder af tilfredse A. C. O. 
Silo Brugere^ mange af dem har flere 
end en. Ex-Tenawr L. E.. Potter, Ptaef. . 
Minn. Farm. Bureau, har nu tre. W. 
S. Moscrip, velkjendt Holstein Avler, har 
to Siloer og anbre A. C. O. Tile-Byg-
ninger. W. F. Schilling, Proes^ U. S. 
Grain Growers Jnc^, har to Siloer og 
en moderne Dairy' Barn af Sir C. O. 
Ttle. 

8-Toms Vcea 
med tre Lust» 
mellemrum. 

A,. C. O. 
Siloer 

Opfort for Varighed as vort 
Arbeidsmandskab af sagkyndige 

(^c erholder fuld Tilfredsstillelse 
'U ved A. C. O. Siloen. Hver 
en er bygget af et af bore Mand-
flaber of erfarne Mænd, font har 
opført A. C. O. Siloer under alle 
Forholde. Demte Plan har vist sig 
regningssvarende for Hundreder af 
Farmere og for os. Vi sætter ikke vort 
Navn A. C. O. paa en Silo af vort 
Byggemateriale undtagen at Siloen er 
opført af bort Arbeidsmandskab. De 
bil bære enig med os i, at dette Prin-
cip er absolut ret, hvis De kunde se 
de. mange A. C. CX/er som er bleven 
stagende efter Cykloner og Ildebrande, 
naar andre Bygninger er ødelagt. 

Lad os forfalle Tem «ere om vor Plan. 

. A. C. O. Silo Block 
Detaljeret Beflripels« 

Konstruktion skaffer bedre En 
'e' og hvorfor denne 

silage og en 
Forlangende. Sermanence sendes Dem paa _ 

Sil sende Pr^ve-Block, om dtt FnfleS. 
Skriv til os idag. 

f^f Bruger, den aller bedste Ler - i denne 
Blocks med andre Ord, den samme Kva-

itet Ler, som brUges i Tilvirkningen af vore rough" og 
.smooth Face" Brick, „Drain Tile" og anden Bhgge-Tile. 

Skriv til oS idag ester vor Plan, Priser og nærmere Oplysninger. 
De vil blive forbauset over det lave Kostende. 

A. C. Ochs Brick & Tile Co. 
EtÄleret 1891 — 31 Aar sideu. T- Springfield, Minn. 
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