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Kuluvan helmIkuun 6 päivän iltana Helelnsissä sattUlteer.
111t'l2.pomtn1 tuksen aUmna. pudotettiin Suomon Pankin tli.kli.l ä,lseen
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syttyne1den tuli mlojen jo1 .o sto.
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toi 1neet.
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Ie. olin1 ve.rttota s'u or1ttava. oma miel 1. stB sensije.a.l voinut e lk..,us
t!;

tulen leviämisen.
Tul.ev.a.a tarvett..<J. slJ.m,!il "pitäen Suomen Paru ..1 hal'~"'15i~
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