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Biuu Rein. Tilsiwz is «« Mullv l904 13. Aarg.—· 
Fra Krigsskuepladsew 
Czaren mobiliseret hele 

Armeen. 

Et. Petersburg, G. Marks. Dec? 
n udftcdt en lejsetlig Okdre, hour-l 
efter alt menigt Manvslab og al! 
fstkte Klasse-s Reserve af europcetsk 
Ausland er indlaldt til leis Ugers 
Øvelfe under Fanen. En lignende 
Otdte et udstedt til Marinens Re- 
ßrvemandflab. 

Dette Strin tan tun vpfattes paa 
den Maade, at hele den russisie Hatt 
stal være mobiliseret og staa rede, 
hvis der blsiver Brug for den. 

san Japaneserne sprange 
IelePortAtthur i Lasten? 

Paris, S. Max-ts. Et Rygte, som 
et vidt udbredj, men som bog ilke 
her sinder Tiltto, gaar ud paa, at 

Japanelekne i sin Tit-, da de fah inde 
med Port Att·hur, hat lagt Miner 
paa Ktyds og Tvcets under hele 
spen, og at de nu bar udfendt en 

Elle udsogt, saglyndig Elspedilion 
til at sprcenge det hele i Lasten. 

Exaren oa Kong Edmard. 

Leut-on, II. Mart-T Ten rustske 
Micrkster Grev Beckenoori. spm nyliq 
fta St. Petergborg er vendt tilbasze 
til London, hat overleveret Konzl 
deard et egenhænbigt Brev fn 
Ezakem 

Bette Brev var et hfetteliak Svsn 
paa et liguende fra Kong Edtvard 
til Czaren, hvori der paa del be- 

stemteste og i de meft ufokbeholdne 
Udttyk var fotsiiret om Englands 
Reutealitet under Krigem 

Saa lange der kan bevateg For- 
Iaaelfe og gensidig Tillib mellern 
Ausland og England, er der lun me- 

sek ringe Fare for, at Danmakl sial 
dlive indvitlet i Verdensbegsivenhei 
deme. 

Jolsnnefernc bar fnndsnn-- 
linvis miftet en sit-nder 

St. Bewegt-org 6. Blatts. Rcmtist 
sink, at en japanesifk Krndfer flal 
viere odelagt, synes at blive beten-ef- 
kt ved en Depeche fta General Pfiig 
i Port Atthur. Telegkammet mel- 
der nemlig, at der i Nærheden af 
Chemulpo liggek en japanesisk Krvds 
Her med tre Storstene fuldftcendig 
Vmg og delvis under Band. 

Rygter om en Søttckfning. 

London, G. Maus Der er hertil 
snlommen Eftekretning om en So- 
ttæfning vest for Chefoo mellem en 

japanesisl vg en tussisk Krydfek Ined 

det Resultat, at beqne Slsibe gil til 
Bunds. Der betettes, at den japa- 
Iesiste Beseetning keddedes af tlnesiste 
Silbe, hvorimod den russisle denk- 
sede. 

Koppeepidemi i Postul- 

difttittet. 
St. Petersborg, 7. Maus. En 

sauget ondartet Koppeepidemi raser 
for Tiden i Baikaldtstrittet, og der 
nettes stot Ftygt for, at Smitten stol 
iotplante sig til det der stationerede 
Nimm-, som er paa Vej til Leth- 
stuepladsem 

Japan hat sendt Magtetne 
endnu en Note. 

Washington, 6. Martg. Minister 
Tokahircy den japanesiste New-Efeu- 
tmtt l de forenede Statek, hat l Af- 
tes sonstataereh at Japan hat sendt 
Magtekne en ny Redegsrelsr. 

Mtnssteren neegtede at give Op- 
htnlngek om Notens Natur og nsjei 
des med at konstatere, at den indess 
sollst Svae paastuilandd seneste Ve-" 
styldntngee m Japans Ktænkelse af. 
Reutealltetem 

»—. ..1 

Den russisle Flaadeafde- 
ling ved Bladivostok eri 
sluppen ud og ængstet z 

Japan. ! 
Totio, G. Mart-Z Efterretningen 

din, at den kussisl- siberiste Flaadeuf- 
deling ved Vladivoftot manøvrerer 

fti og frank i dei jaspanesisie Hav,« 
hat vali ftor Fkygt og en megei pin-s« 
lig Følelfe over hele Japan. Maus 
troede fuldt og fast, at denne Flaaoe 
var irygt indesluttet i Vladivoftoksk 
Hann, sog nu tan man hvert «Øjeblil: 
vente, at den vil sdelægge saadcmne" 
Kystbyet, som er uden tilltmlleli-.ii« 
Havneforsvak. ! 

Der menes iøvrigt, at den russisie; 
Admiral vil forsøge at finde den ja-; 
panesisle Reserveflaade, som bestaari 
af fmaa Arndlere og ei Anial Ka-- 

nonbaade, og som menes at ligge i 

Nærheden af Hosiiobugten 
En betydningsfuld Efierreininq 

meldet. at der er sendt Ekspresordre 
til Safebo, og at en flyvende Estadre 
of første Klasses japanesisieKrydsere, 
deriblandt ,,Nissl)in« og »Kasawi«, 
todte i Italien fra den argentinste 
Regerina, er udsendi med Qrdre til 
ai sinde den ritssisi-sibevisie Esladke 
ng bore den i Smal. 

Hvis denne Effekteining er paa- 
!idclig, er ei forivivlei Zøslaq »wid- 
delbari for Haandem i Forhold til 
lwillet Lampen ved Yalu lun var 

fom en Berneleg. 

Pokatterne trner med 

Reis-nimm 

Berlin, T. Man Ten tyfte Nr 

Hering bar modtaaet tonfidentielle 
tkfterretninger, sum staat nd Paa, ist 
heåe Befottnixmen i russsft Polen 
keep-get Plane-r til faadmme Demen- 
ftmtioner. dersi Virtelikxbeden er ens- 

lsetndende med Revolutimt, idet man 

mein-L at det rette Liebkit til at Les-s 
ver-: Undetttvtterne et foleliqt Sirt-a 
netop er for Hummeln 

Etemningen i Feind er 

farlig. 

Peti11g, 6. Maria Ruglands An- 

seelfe er itte meget bevendt her i 

Byen i denne Tid, og Russervenligs 
bedeng Aktier staat i fabelagtig leU 
Kurs. Stenmingen i Hovedstaden 
forplanter sig med rivende Missg- 
hed ud til Provinsetne, selv til de 

fjekneste, og de, som iagttager Situa- 
tionen, nærer alvorliq Ftygt for, at 
den kinesisie Befolkning af egen Dritt 
og paa egen Regning stal kafte stg 
ind i Kampen mod de asiatisie Jn- 
teresfers Arvefjende, Rusland 

Befolkningen maa forlade 
Vladivostot. 

St. Mterssborg, 6. Marts. Kom- 
mandanten i Vladivostot hat udstedt 
en Protla-nmtion, hvori alle Jud- 
byggere inden for en Radius as 10 
Mil opfordtes til sjeblikkeltg at for- 
tade Byen og medtage dekes person- 
lige Ejendele med Undtagelse at 
Kreaturbesætning og Fodemidler. 

Bombardement paa lang 
Ante-nd 

Vladivostot, 7. Marts. En japa- 
nesift Flaade beftaaende af fem 
Krigsftibe og to Krndfere viste sig t 

Eftermiddags Kl. 1,25 og bombar- 
derede Byen og Kyftbatterieme i 45 

Minutter. 
Flaaden ankom fra Retning mod 

Den Astvld. Da den kom tnd i US- 
suktebugten, formede den Stagltnie, 
men holdt stg stadig uden for en Af- 
stand af 11-5; Mil. Jlden blev ret- 
tet mod Byen og Kystbatterierne, 
men gjorde ingen Stude, da den 
største Del as Granaterne tkke ess- 
ploderede. 

De rusftste Batteeter svakede Me, 
kordt man ventede, at Menden stulde 
komme ncermem men den japanesisie 
thd vphsrte M. 2,20, og Fjenden 

s 

t 
« 

trat sig tilbage i samnie Retning, 
hvorfra den var kommen. De japa- 
nefiste Stibe var belagte med Js. 

Rasse-me led intet sont helft Tab, 
lnsretter et senere Telegram, men 

Annnanition tostede Japaneserne 
MJQWU De fleste Projektiler var 

Zeig- oa ToslvsTommers Granater. 

Japanesiste Lygtemænd. 
Chefoo, 7. Marks. Fra Forterne 

i Port Arthur sit man Ratten til 
Il. Mart-s ved Midnatstid Øje pcu 
en hel Masse Lys i Jndlpbet til 

Haunemundingem og strats begyndte 
Russerne en heftig Kanonade, dert 
vedvarede en Time. Man opdagede 
imidlertid, at Lysene tun var Lan-s- 
teruer fæstede til Muster paa Tim-l 
merflaader, men da havde Granater-« 
ne sufet en Time. 

« 

Fka japanesist Side meddeles nu, 
at Lanterne var sendte fra Laoutasi 
shar Fortaarn i den Hensigt at faul Te tusfiste Forter til at bortstybe de-« 
res Ammunition, hvad ogsaa op- 
naaedeg. 

Port Arthurs Garnison 
Chefco, T. Marte. Paalidelige Ef- 

tettetninger met-delet, at 11,400ru5- 
fifte Zoldater staat lampfcetdigei 
Port Mithin-, vel forlveredte til ei 
ist«-de Llnareb as Japaneferne fta 
Laut-sitzen Proviant er der imidler- 
tid stor LUZanael paa. Byens Ind- 
lenaaere tan itle faa Kul at tobe, Da 
:I.Iiilit(eret bar farbeljoldt fig alle 
ttitloplaa Befoltningen lider derfor 
meaei Da tvinaeö til al arbejde. 

Verdcns störstr Kanon. 

Ziieadinn, Va» 7. Mart-zu ,,TUe 
Neadina Jan (s"entpain«)« vil on:- 

iring Deo 1..i.liaj baue forfærdiget den 
finrfte Man-an, dkr ncaen Binde er 

konstrueret Den ndslnnger sii Pro- 
jekiil til en Yliftand af Im Mil Ia 
tun ntodftaa ielv den ftæriesie Eis- 
niedere-kraft 

Kanonen er en In) Konstruktion af 
,,Tl)e Zeamental Mire:chndGnn,« 
fmn er opfnnden af John Hamilion 
Vrown Den hat en Lænade af 26 
Fad, vejer 26,M0 Pnnd og har et 
ZetssTonnnets Lob. 

Fund af en Mastedont. 

Sceattle, Wash» 5. Mai-ts. Js- 
følge Meddeielfe fra Dawfon, Y· I» 
ital man have gjokt et i zoologift 
Henfeende ncefien uvurdetligt Fund. 
idet man 538 Fod nede i Jsokden har 
ndaravet Steleitet af en Mastedont. 
Hnden og Haarene sial —— hvad der 
er af aller stotste Betvdning —- være 

fnldstændia bevarede. Skelletet menes 
at reprwseniere en Verrdi af mindst 
35s),000. 

Edisous nyeste Opfindelse. 

Ved en Banket i New York, der 
fandi Sied tii Æke fok Fysikeken, 
Prof. Langley, udtalte Edison for- 
leden Haabei onl, at han fnari viide 
Være i Stand til at fremstille et 
,,Camera ohfcura,« der tunde fast- 
gøtes paa en almindelig Telefon og 
gøre det mutigt for de telefdnerende 
gensidig at se hinanden, medens 
Samtalen staat paa. 

Dei dtejer sig her altsaa om et 
Forspg paa at løfe det saa ofte de- 
baitetede Problem, en Fjærnser. 
Esdispn fande, at han alletede i flere 
Aar havde arbejdet pwa dette Appa- 
rat, og han gik ogsaa ind paa det 
Faktum at der i den sidsfe Tid hat 
vceret givet Løfiet om forstellige 
Lsöninger og Opqaver, — Lsfter, 
der imidlerdid hat vist sig ille ai kun- 
ne holdes, staat dei kvm til Stykkei, 
idet der hver Gang dullede ufor- 
udfete Bansteligheder op i sidsie Die- 
blit. 

Fremout Lavlande under Band. 

Lincolm Nebr» c. Marts. Js- 
Iimcsferne i Platte-River og den deraf 
folgende Overfvømmelfe har i Gaar 

cig i Dag foraarfaget den aller al- 

votligstezkade i Ncerheden af Byerne 
Freisiont og Valley. Dialstrøgene 
even for Fremont begyndte i For- 
xiaarsz Aftes at blive oversvømmede, 
og Den ftadig voksende Vandmasse 
bar dækket TisTusinder af Acres 
finf Farmland, faa at Beboerne hat 
viere-i nødte til at flygte for at redde 
deres Liv. 

(5n meqet vekhavende ,,Stock Rai. 
fer« ved Navn N. T. Shriner adde- 
de i sidfte Øjeblik 8,0s)0 Faar til en 

fikker Plads, men 1600 druknede, 
foroi en Pludselig fremvæliende Js- 
makse siilte dem fra Hjorden. 

Brien Ame-Z, som ligger veft for 
Fremonh er fuldstcensdig isolieret, ng 
bvert eneste Hus er forlad-t, mebens 
»Im Bottoms« i Nærbeden af Fre- 
mont staat under ti Fod Band. Ase-—- 
ftillixie Enefe af Hufe er bortfkyllede. 

Fremonh 7. Marks. Oversvøm- 
melierne vedbliver i Dag ufokandte- 
de iom i Garn-. Den Jsmasse, som 
bar foraarfaget Overspømmelserne. 
er iremdeles kompakt. Union Pacifik 
Bauen-Z ssmbebsmomd er nu i Færd 
web Xorberisdelskr til Sprængning. 
af ern med Dynamii. Sporene Øft 
for Bnm er ubrugelige. 

El Folk uden Gut-. 

Eir Joseph Mac lFalJe, en særlig; 
llender af japanesiste Forli-old, hat i 

rigfe Tage l)oldt et Foredraa i Lunis 
kon over Enmen ,,Japan sum th 
Land nden Ojud.« l 

Han udoillede l)eri, at der i Japans 
enentlia finde-g sk Religioner: Schin-i 
eoisnien med Millioner af Gaddoan 
nie, Buddhisnien med et vift Antaii 
Nuder Ja Monfucianiizmem der er 

xdoveoreliaionein uden Wild on Udcn 

nogel som helft Forholo til en Gild. 

J de sidfle Tusind Aar hat enhoer 
oaimet Mand i Japan været Til- 
llænger af Konfutses Leere Schin- 
ooismem der eaentlig er den oprin-- 
delige Religion i Japan, er en Blan« 
dina af Naturtilbedelse og Ahne- 
dlultug; den vil ille øoe moralst 
Jndflydelse paa Befolknsingen og er 

udeslutlende en CereinsonisKultrts. 
Buddhisnien er en' cedel Religion. 
Moralsk og højnende i sin Opfattelse 
fra Begvitdelsen er den des-vierte ef- 
terhaanden bileven ganste formali- 
stisl on er lebet nd i teologisie Spe- 
kulationerz paa Nationen-Z Felle-lies- 
liv har den ille længere nogen for- 
crdlende Jndslydelfe. Derimod har 
stonfucianismen vckret Kilden til alle 
ideale Bestrcrbelser i Japan. 

J de japanste Stoler undervises 
der ikte i Religion; man nøjes med 
at bibringe Bornene almindelige 
ethifle Bestreben Hverlen Gud eller 

lHimlen onitales nogenfinde for dem. 
Dei indprentes blot Vorm-ne at der 
er visse Pligter, som det ene Men- 
nesle bar overfor det andet Mennesie. 
J Tusind Aar hat den japansle Na- 
tionalaand ladet sig nøje nied at op- 
dyrle en ten ethist Følelfe i Folket, 
i hvis Hierte Konfneianismen hat 
ssaaet saa dybt Rod, at alle Forspg 
paa at flasse Kriftendommen Jndpas, 
desvcerre hidtil omtrent har flaaet 
fcjl. 

Baron Toll umkommen 

Stockholm, 6. Marts. Den rus- 

sifle Polarekspeditiom som under Le- 
delse af den bekomte Baron Toll i 
1901 afgik pasa Yachten ,,Zaria«, er 

i Dag ankommen hertil mcd den Ef- 
lerretning, at Baron Toll og flere 
Ledsagere i November 1902 drulnede 
under en Elspedition med en ltlle 
Bsaad fra Bennet til New Siberta. 

Danst-Amcritansk. ? 
Dsø d S f a l d. Et meget sørgeligt 
Dødgfald intraf Ratten Inellem Fre- 
dag og Lørdag i et Værelse paa 
Grund Southern Hotel, 1069 Miss- 
son Street, San Francisco, hvor en 

ung dansk Pige, Anna Marie Rohde, 
inistede Livet ved Gasforgiftnsing. 
Oin Aftenen havde hun vceret ude 

samtnen med en mangeaarig Ven af 
heades Familie, Mr. Knud Zeitgen- 
sen, der henved Midnat fulgte hende 
isjeni til heudes Værelse i one-inwka- 

te HoteL hvor han efter et Kvarters 
Ophold tog Afsted med hen«de.. Da 
Missi« Rohde den næste Morgen itte 
ved scedvanlig Tid indfandt sig paa; 
det Skrcederværksted, hvor hun ar- 

bejdede, bliev der sendt Bad op til 

hendeg Vcerelse, hvor man sandt 
hende liagende paa Gnlvet, delvis 
paatlcedt; Vierelset var syldt nie-d 
Gas, der strømcnede ud af den del- 
ViH aabne Hatte. Der var endnu en 

Livganist i hende, Da hun blev fun- 
den; men denne udsluttes tort efter. 
Daabladene sit fat paa Historien Da 
bestrev den paa valnlia sensationel 
kljcaade med alt andet end smigrende 
Jnfinnationer Tm Zelvmrsrd, For- 
hold dir-. Alt detie maa tsetraath 
som Nonsens Den unae Piae var 

rast og liviJalad, lnin havde alt at 
teve for Da ingen — i att Fald ingen 
tenat -—- Grund til at ende sin Til- 
vcerelse. Dei- foreligger temmetig 
sittert et lllnttegtilfaelde Havde den 

nnxie Pige villet begaa Selvntorri, 
ltavde hun ester al Sandsynliabed 
Drejet helt op for Gashanem Man 
antaaer, at hun, da hun om Astenen 
stnttede for Lyset, er kommen til at 
dreje Hauen lidt op igen. J Nattenj 
Leb er Gassen strønunet ud og hat 
Lievirtet delvis Bedøvelse; omMorge- 
nen er hnn vaagnet, staaet op og be- 
ayndt at klckde sig paa. Ved at be- 
Dæae sia i De lsøjeteliaaende oa tast- 
tere Gaglaa er hun bleven helt as- 
masatig, Da Døden Var da tun et 

Tidgspørggsmaai. Miss Rohde var 

omtrent 25 Aar gammel Hun va: 

fsdt i Zdis Bramdrup og havde vie- 

ret otte Aar i Amerika, hvotaf de tre 
sidste tilbragtes i San Francsisco. 
Hun apholdt sig tidligere i Salinas, 
hvor tre Brødre, Lauritz, Hans og 
Knud Rohde, og en Søster, Mr—5. 
Marie Land, er bosiddende. Mr. 
Lauritz Rohde kam til Byen og brag- 
te Sosterens Lig tilbage til Salinas. 
hvor Begravelsen fandt Sted i Man- 
dags. ,,Bien.« 

tllyttestilfaelde. Maler 
S. C. Rømer i Omaha, en kendt og 
afholdt Landsmand, ocnkom iflg. 
D. D. P.« forleden ved et beklage- 
ligt Ulyttestilfcelde. Under sit Ar- 
bejde var han trøbet op i et Tra-» en 

Gren kncettede, og han styrtede til 

Iorden. Han modtog i Faldet saa 
alvorliae Bestadigelser, at han nsogle 
faa Timer senere døde paa Clarkson 
Hsospital, hvortil han strats ester U- 
lykten blev bragt. Rainer var en 

flink og afholdt danst Msand og en 

god Fami-liefader. Han efterlader 
sig Ente og tre Bern. 

Dansk Guldgraver ded. 
En 70 Aar gammel Danster ved 
Nlavn Hans Petersen er den 13. 

Februar afgasaet ved Døden i Red- 
ding, Cal. Han var Søn af Has- 
mand Peter Hansen i Rystoven ved 

Middelfatt paa Fyn. J 1866 reiste 
han til Amerika og opholdt sig i O- 
maha og nogle andre Steder samt 
arbejdede en Tid i Kulmtnerne i 
Pennsylvania J Midten af 70,erne 
tom han til California og slog sig 
ned paa Sand Flat som Guldgraver., 
Som saadan var han en af de sidste 
,,Mohikanere« til at forsvare Guld- 
graverens tidligere uvmtdistede Art-l 

! En ægte »Münchhauscner«. 
Selv midt i Krigens Rædslet kan 

man af og til ttæffe Eksempler paa 
Humor. Man svil saaledes maner 
erindre, at en Pariser under Belei- 
1ingen af Paris i 1870 for ramme 

Aloor foreslog den franske Regering 
at slippe alle Jardin des plantes, den 
zoologisie Haves Vilde Dyr, løs paa 
Preuss-erne. 

For et Par Dage siden har en 

»Opfinder« i London imidlertid haft 
en endnu genialere Jde. Han har 
nenclig foresiaaet den japanste Rege- 
ring, at den sial bygge en Unber- 
vandsbaod med en Kæmpemagnet, 
som Ved fin Tiltrcekningskraft er i 
Stand til ganske roligt en efier en 
at slcebe de russiske Psanserkolsosser til 
en eller anden japanesisk Havn, hvor 
de faa knn vil have Valget imellem 
at blive sprængt i Luften eller over- 

qive sig. 
Afdøde Ilziinckxhausen vilde sikkert 

have vceret siolt over at kunne kalde 
den Jde sin. 

Svillerlivets ,,Glæder«. 

Palm Beach, Fla» 7. Mart-J. 
Oberst Caleb B. Wick af Joungs- 
town, L» fremvjste i Lørdaqs Nat 
en farlig Grad af Netvesiyrke, idet 
hnn i ,,Tl)eBeachC-lub« tabtesisiszi 
uden at robe mindste Spor af Be- 
ricegelse Hart begyndte med Roulettse 
og endte med Hazard Den, sont nd- 
liqere sad inde med Rekorden, var 

John W. Gutes, der under lignende 
Omftcmdigheder tabie 820,000 i een 

Nat. 
Kan en Mand, der bcerer sig saa 

vanvittig ad, virkelig bekloede en 

Stilling fom højerestaaende Ofsicer 
i Vor Heer? 

iigheder overfor det mægtige stern- 
lmnelolnpaani, der nu, da saa goot 
som alle Gnldgraverne var uddøde, 
ajorde Fordring paa alt Jcernbane- 
Lande-l -i det mineralsle Bei-Ue Det 
er tvivlfomt, om Hans Petersen end- 
nu har nogen naerntere Slægtning i 
Danmark, hvem dette Dødsfald vilde 
interessere. Han havde, som saa 
mange andre dansieÆventyrere, for- 
lcengst ophøtt at korrespondere med 
sine Slægtninge. »Bien.« 

Dansl Pioner død. Henky 
Nielsen, en gammel daan Pionet i 
Orillia, Wash» er afgaaet ved DI- 
den i en Alder af 64 Aar, striver 
».W P.« Afdøde, der bar boet i 
Countuet i ca. 30 Aar, var en sittl- 
den brav og human Mand og efter- 
lader sig Inange Venner især blsandt 
de celdre Jndbyggere. 

Dansk Apoteter død. — 

Carl Andersen, den danste Apoteker 
paa Hjørnet af Howard og Erie 
Streets, SanFrancisco, afgil i Lok- 
dags ved Døden efter kott Sygeleje. 
Nyresygdom var Aatsagen til hans 
Dem Andersen var paa Grund nf 
sin Forretning godt «kendl blandt 
Dansie, af hvilke han havde mange 
Kunden Han var født i Kobenhavn 
og aflagde sidste Sommer et Bespg i 
sin Fødeby. Afdøde blev 49 Aar 
gammel. 

Ankomne fra Daumen-L 
Folgende ankom i Onsdags til San 
Franciseo lige fra Danmark: Miss- 
Regina Kristensen, Datter af Kav- 
tajn H. P. Kristrnsen i Esbjærg, M. 
P. Langhollze fravaum, Ruf-Steg- 
vig, J. P. Winum fra JærnvedLund 
pr. Rsbe oa Karl Haufen fra Es- 
bjckrg. Under stholdel i Byen tog 
Selsiabet ind paa Winchesler Hofes 
og reiste med Dampeten Spoikane til 
E«ureka, hvorfraRefsen gaar til Fern- 

Ldaltz hvor de hat Slæglnlnge bosidi 
dende. 

« 
,,B"ien.« «- 


